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  وطق ا  أ  ا واد

  يف 
  الفقه اإلسالمي

  

  

   

  دكتور الإعداد

  عادل عبد اهللا جعفر الفخري

  جامعة الطائف -األستاذ املشارك بكلية الشريعة واألنظمة 

  قسم الشريعة



       
  

 ٣٤١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  دمةــمق

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

 والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمین - والحمد هللا رب العالمین 

 .ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدینوالتابعین  سیدنا محمد وعلى آله وصحبه - 

  أما بعــد،      

إن السوق باعتباره مكان یتم فیه التبایع بین من یتعاطى البیع والشراء 

ل ثمن تنتقل وباعتباره وسیلة یتلقى من خاللها المشتري نقل ملكیة السلعة مقاب

 بوجود اإلنسان األول فقد عرف اإلنسان القدیم بیع ُ      وجدلى البائعإملكیته 

 وهو الزم لكل أمة أو مجتمع یحتاج إلى ،المقایضة وهي استبدال سلعة بسلعة

عقود واتفاقات
)١(

 یخضعون فیها ألعرافهم ولعاداتهم ، یعبرون بها عن إرادتهم

مة أو مجتمع السوق، حیث كان موسم الجاریة بینهم، وقد عرف العرب كأي أ

ً                     الحج موسما تجاریا ت  د فیه العدید من السلع والبضائع من خارج الجزیرة العربیةفً

 جيبى إليه ثمرات كل يشء{: قال تعالى، إلى مكة
            

                       ٍ
ْ َ ِّ َُ ُ َُ َ َْ ِ

ْ َِ{
)٢(

كما أنهم أقاموا العدید من ، 

سوق عكاظ وهجر التي یجتمعون فیها لعرض سلعهم للبیع والشراء مثل األسواق 

وبصري وغیرها، لكن التجار كانوا یمارسون في هذه االسواق بعض المعامالت 

ون أیمان كاذبة لترویج سلعهم فالربویة والغش والتطفیف في الكیل والمیزان ویحل

 وغیرها ،على بما ال یتناسب مع قیمة السلعةأأو للحصول على ثمن ، الفاسدة 

قلیل الخبرة في البیع و ،نییها الفقیر والمسكمن المعامالت التي كان الضحیة ف

والشراء
)٣(

.  

                                           
 ابن -  ط دار النفائس -  ١٧ ص-  المدخل إلى فقه المعامالت -محمد عثمان شبیر . د) ١(

  .هـ١٤١١ ط - بیروت - الجیل ، ط دار٥، ص٢ ج- السیرة النبویة - هشام 

 .٥٧ من اآلیة - سورة القصص ) ٢(

 ٤٠ ص- ضوابط التجارة في االقتصاد اإلسالمي -محمد نجیب حمادي الجوعاني . د) ٣(

 - إبراهیم حسني عبد السمیع .  د-هـ ١٤٢٦ ط - بیروت - ط دار الكتب العلمیة -

 - ط مكتبة نانسي - ١٥، ١٣، ١٢ ص- استثمار األموال في الشریعة اإلسالمیة 

  .م٢٠٠٨ ط -القاهرة 



       
  

 ٣٤٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

كما عرف العرب تصدیر السلع واستیرادها التي تحتاجها مجتمعاتهم فقاموا 

ً                                                                              بالتوجه شماال إلى الشام وجنوبا إلى الیمن اللتان أشار إلیهما القرآن الكریم في  ً

    إلیالف قریش{: قوله تعالى
           ٍ ْ َُ
ِ        إیالفهم رحلة ا *ِ

                َ َ ْ ِ ِْ
ِ ْ                 لشتاء والصیفِ َّ َ َ ِّ{

)١(
، كما اشتغل النبي 

)( المحمدیةن ذلك قبل البعثةافي مال السیدة خدیجة بنت خویلد، وك بالتجارة  ،

فلما جاء اإلسالم وضع الضوابط والقواعد والشروط التي تضمن عدم اإلضرار 

لى السوق بنفسه ویراقب ما إ یذهب )(بطرفي عقد البیع، فقد كان الرسول 

ً                 یه موجها ومرشدایجري ف ً
)٢(

ً                                             مبینا للتجار ما یجب علیهم أن یلتزموا به وما ، 

یجب علیهم أن یجتنبوه، كما عین أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب المحتسبین 

ین ویحاربون الغش یالذین یراقبون أحوال األسواق ویهتمون بالمكاییل والمواز

ن المنكروالتدلیس واالحتكار عن طریق األمر بالمعروف والنهي ع
)٣(

، ومع 

لم تعد قاصرة على مجلس العقد بل التي تطور الحیاة وتعدد طرق البیع والشراء و

شملت التعاقد بالوسائل الحدیثة كاإلنترنت والتلیفزیون والتلیفون والفاكس 

ٕ                                                                   واعالنات الشركات في وسائل اإلعالم بات من الالزم بحث هذه البیوع من حیث 

الضوابط الواردة في الفقه اإلسالمي علیها حتى  وذلك بتطبیق ،الحل والحرمة

  .تتحقق العدالة بین البائع أو المنتج والمستهلك بما یضمن حمایته

  :أهمية الدراسة

تمثل هذه الدراسة خطوة في طریق إخضاع معامالت السوق الحدیثة، 

مكن یحیث اتسع السوق من مكان یجمع بین البائع والمشتري والسلعة بما 

 لیكون قبوله للشراء رؤیة المبیع ویتأكد من خلوه من العیوب الظاهرةالمشتري من 

ذ أصبح السوق عبر الوسائل الحدیثة إ ،برضا تام خال من الغش أو التدلیس

ٕ                                                                    كالتعاقد عبر اإلنترنت واعالنات وسائل اإلعالم بما ال یبیح للمشتري التعرف 

                                           
  .٢ ، ١ اآلیتان -سورة قریش ) ١(

  .١٨ ص-   المدخل في فقه المعامالت المالیة -محمد عثمان شبیر. د)٢(

إبراهیم حسني عبد . ، د٦، ص٢ ج- المرجع السابق - السیرة النبویة - ابن هشام ) ٣(

  .١٥ ص- استثمار األموال في الشریعة اإلسالمیة -السمیع 



       
  

 ٣٤٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

لتجعل هذه البیاعات على السلعة، فكانت هذه الدراسة لتطبیق الضوابط الشرعیة 

  .حالل أم حرام، ولحمایة الطرف الضعیف وهو المستهلك

  :الدراسات السابقة

  مما تیسر لنا االطالع علیه بعضذه الدراسة ـد كتب في هـلق

معامالته  الباحثین الذین تناولوا السوق بأحكامه العامة دون التعمق في إخضاع

ومن هذه الدراسات قه اإلسالمي الحدیثة للضوابط الشرعیة الواردة في كتب الف

  :ما يلي

ثرها على أ المنافسة التجاریة و- مل أحمد محمود الحاج حسن أ.  د-١

 بكلیة الدراسات -  بحث مقدم لنیل درجة الماجستیر في الفقه والتشریع -السوق 

  .م٢٠١٢ فلسطین عام -  نابلس -  جامعة النجاح الوطنیة - العلیا 

 في الفقه - لرقابة على السلع واألسعار  ا- فریدة حسن طه ظاهر . د -٢

 بكلیة الدراسات - بحث لنیل درجة الماجستیر في الفقه والتشریع - اإلسالمي 

  .م٢٠١١ فلسطین عام -  نابلس -  جامعة النجاح الوطنیة - العلیا 

 :مشكلة الدراسة

االقتصاد و علي المستهلك إن موضوع اضطرابات السوق وأثرها 

اجة إلى مساهمة تبین قواعده وأسسه وتمیزه عن غیره اإلسالمي ال یزال في ح

من األنظمة الوضعیة، كما أن الحاجة ماسة إلى أن تتعدد البحوث في مواضیع 

االقتصاد اإلسالمي من عدة باحثین للوصول إلى آراء علمیة تسهم في بناء 

  ،االقتصاد اإلسالمي

الم المعاصر فالجانب االستهالكي من القضایا المهمة واألساسیة في الع

حیث تنتشر المجاعات في أنحاء كثیرة من العالم، وفي المقابل تكثر أمراض 

ما هذه والتخمة واإلسراف الغذائي في قطاعات أخرى من المجتمعات المعاصرة، 

إال صورة من المشكالت التي تعاني منها المجتمعات في الوقت الحاضر مما 

استهالك المجتمعات منحرفة عن الخط یدل على أن األنماط والقواعد السائدة في 



       
  

 ٣٤٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

الصحیح، فبدت الحاجة إلى إبراز المنهج اإلسالمي في سلوك المستهلك، 

والقواعد التي وضعها اإلسالم لتنظیم هذا السلوك
)١(

.  

  :منهج الدراسة

  :لقد اتبعت في منهج البحث األسلوب اآلتي

لك  عرضت مظاهر السوق التقلیدیة والحدیثة وطرق حمایة المسته-١

منها، وذلك من خالل عرض صور اضطرابات السوق التقلیدیة كالغش 

واالحتكار والتعامل بالربا والنجش وتلقي الركبان، ثم عرضت مظاهر اضطرابات 

السوق الحدیثة مثل التعامل عبر اإلنترنت والبورصة واإلعالنات التي تبثها 

  .وسائل اإلعالم

الواردة في حكم مظاهر  ذكرت أقوال الفقهاء واألقوال الفقهیة -٢

اضطرابات السوق التقلیدیة على مظاهر اضطرابات السوق الحدیثة لبیان الحل 

 األقوال ً                                                               والحرمة مستأنسا في ذلك بما ورد في الكتب والبحوث المعاصرة وعزوت

المرجع ورقم الجزء والصفحة والطبعة ودار النشر ذكر بإلى مصادرها االصلیة 

  .ً            لى ذلك سبیالإما استطعت 

عزوت اآلیات القرآنیة واألحادیث النبویة إلى مواضعها بذكر اسم  -٣

ً                                                السوریة ورقم اآلیة،ثم خرجت األحادیث تخریجا صحیحا ً.  

  :خطة البحث

  .لى مقدمة وفصل تمهیدي وفصلین رئیسین وخاتمةإقسمت البحث 

  : المقدمة وتشتمل على- 

  . أهمیة البحث-١

  . الدراسات السابقة-٢

                                           
 –رفیق المصري .  ترجمة د– التنمیة االقتصادیة في إطار إسالمي –خورشید أحمد . د) ١(

 مركز أبحاث ٥٠ – ٤٩ ص– العدد الثاني –مجلة أبحاث االقتصاد اإلسالمي 

  .هـ١٤٠٢ – جدة – جامعة الملك عبد العزیز –االقتصاد اإلسالمي 



       
  

 ٣٤٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  .ي یثیرها الموضوع المشاكل الت-٣

  .منهج البحث -٤ 

  . خطة البحث-٥

 المصطلحات الرئیسیة للبحث  تعریف وتناولت فیه:الفصل التمهيدي

  . المستهلك-  التجارة - وهي السوق 

أوال
 
   
ً

  . تعریف السوق:

ثانيا
 
     
ً

  . تعریف التجارة:

ثالثا
 
     
ً

  . تعریف المستهلك:

 وأثرها على ،صرة والمعا مظاهر اضطرابات السوق التقلیدیة:الفصل األول

  . واالقتصادالمستهلك

  . مظاهر اضطرابات السوق التقلیدیة:املبحث األول

 - الغبن والتغریر -  االحتكار - الغش بإخفاء عیب السلعة  :املطلب االول

ثر هذه البیاعات على المستهلك أ و، بیع المسلم على بیع أخیه-النجش 

  .واالقتصاد

 -  تلقي الركبان - اد للحاضر والعكسبع ال بی- البیع بالربا  :املطلب الثاني

  .ات على المستهلك واالقتصاداع أثر هذه البی، التطفیف -البیع بالمنزل

وأثرها على  ،المعاصرةالتجاریة  اضطرابات السوق :املبحث الثاني

  .المستهلك واالقتصاد

 البیع عن طریق - كي ب التسویق الش-  بیع البورصة :املطلب األول

  . وسائل اإلعالماإلعالنات عبر

 البیع عن طریق نشر بیانات غیر صحیحة عبر وسائل :املطلب الثاني

 بیع السلعة قبل نزولها إلى - بالحصول على جائزة المقرون البیع -اإلعالم 

  .السوق

الحد من أثر اضطرابات السوق التجاریة على طرق  :الفصل الثاني

  .المستهلك واالقتصاد في الفقه اإلسالمي



       
  

 ٣٤٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

، استعمال حق الرجوع للبائع والعدول عن إتمام الصفقة  :األولاملبحث 

  .م التسعیر للسلع من قبل ولي األمراونظ

استعمال خیار الرجوع للمستهلك في العدول عن إتمام  :املطلب األول

  .الصفقة

  . التسعیر للسلع من قبل ولي األمر أو نائبه:املطلب الثاني

ب في الحد من أثر اضطرابات  دور الرقابة والمحتس:املبحث الثاني

  .السوق التجاریة على المستهلك واالقتصاد

  . الرقابة وأثرها في الحد من اضطرابات السوق التجاریة:املطلب األول

  .ثرها في الحد من اضطرابات السوق التجاریةأ الحسبة و:املطلب الثاني

  : وتشتمل علىةـامتـاخل

  . أهم النتائج-١

  . التوصیات المقترحة-٢

  . فهرس المراجع-٣

  . فهرس الموضوعات-٤



       
  

 ٣٤٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  ل التمهيديــالفص

  ) املستهلك- التجارة -السوق (يف التعريف مبصطلحات البحث 

أوال
 
   
ً

  :تعريف السوق: 

 المكان الذي یجلب إلیه المتاع :ويراد بهسواق یطلق أ مفرد :السوق

ك ي جلبها إلى ذلألى موضع كذا إوالسلع للبیع واالبتیاع یقال ساق الغنم 

األموال وتسمى الموضع، والسوق المالیة في االقتصاد هي سوق استغالل 

البورصة، والسوق الحرة هي سوق یتعامل فیها من خارج البورصة أو الجمرك، 

ً                                                                       والسوق السوداء هي سوق یتعامل فیها خفیة هربا من التسعیر الجبري، والسوق 

 ،دة جمركیةح تحقیق و تنظیم یتم بین دولتین أو أكثر ویرمي إلى:المشتركة هي

وقد تكون  ،ونجاح إطالق حریة العمل ورأس المال،وتنسیق السیاسة االقتصادیة 

لها أهداف سیاسیة لتحقیق الوحدة السیاسیة بین أعضائها
)١(

.  

ولقد فرق الفقهاء بین السوق بالمعنى االقتصادي والسوق بالمعنى 

 أو وسیلة تجاریة یتم التجاري، فیطلقون السوق بالمعنى األول على كل اسلوب

 تم ً                                                                        من خاللها نقل ملكیة السلعة إلى المشتري ونقل ملكیة الثمن إلى البائع، سواء

ذلك على نطاق محلي أو دولي
)٢(

ل ـ، أما السوق بالمعنى التجاري فهو اسم لك

وقع فیه التبایع بین من یتعاطى البیع والشراء مكان
)٣(

، وبالتأمل في التعریفین 

                                           
  .م٢٠٠٨ ط -ط األمیریة  -  ٣٢٩ ص- المعجم الوجیز - مجمع اللغة العربیة ) ١(

 ١٠٣٦، ص ٢ ج- النهایة في غریب األثر - أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري ) ٢(

 المحكم -  أبو الحسن علي بن إسماعیل بن سیدة - بیروت - ط المكتبة العلمیة -

  . بیروت-، ط دار الكتب العلمیة ٤٣٥، ص٧ ج-والمحیط األعظم 

 -  بیروت - ط دار المعرفة - ٤٢٢، ص١ ج- ب المعرب  المغرب في ترتی-المقریزي ) ٣(

 موسوعة االقتصاد اإلسالمي في المصارف والنقود واألسواق -علي جمعة محمد . د

 ط -  ط دار السالم والمعهد العالمي للفكر اإلسالمي -  ٣٧٦، ص١ ج- المالیة 

 .م١٩٨١



       
  

 ٣٤٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

في التعریف االقتصادي أوسع من مجرد ربان إال أن السوق جد أنهما متقان

  .وهذا ما یناسب التطور في المعامالت التجاریة في زمننا الحاضر،مكان

باح اهللا تعالى تبادل السلع والخدمات عن طریق البیع والشراء بین أ هذا ولقد 

َّ َ                              وأ حل الله البیع وحر{: األفراد والمجتمعات بقوله تعالى َ َ ََ ََ ْ ْ ُ ّ َ          م الرباَّ ِّ َ{
)١(

.  

البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإن صدقا وبینا بورك : ")(وقول الرسول 

"لهما في بیعهما
)٢(

تبادل السلع بة البیع یة في حلل، فاآلیة والحدیث واضحي الدال

  .والبضائع

ثانيا
 
     
ً

  :تعريف التجارة: 

البیع التجارة مصدر من الفعل تجر یتجر الذي یدل على المهنة وهي ممارسة 

والشراء، فالتاجر هو الذي یبیع ویشتري ویقلب المال ویصرفه لطلب النماء
)٣(

.  

 في اصطالح الفقهاء، فقد وردت تعریفات كثیرة في كتب أما التجارة

ٕ                                                      ي وان اختلفت مبانیها لكنها متفقة ومتقاربة في معانیها وهربعة فقهاء المذاهب األ
ً               یعد نوعا منهاوهي في جملتها أقرب إلى تعریف البیع الذي  ُ

)٤(
لذا حاول بعض ؛ 

                                           
  .٢٧٥ من اآلیة -سورة البقرة ) ١(

  .١١٧٣ برقم ٧٣٢، ص٢ ج- ع  كتاب البیو-أخرجه البخاري ) ٢(

 الفیروز أبادي – ط دار الهدایة -  وما بعدها ٢٧٨، ص١٠ ج-  تاج العروس -الزبیدي ) ٣(

 ط دار - ٧٣، ص١ ج- التعریفات - الجرجاني -  ٤٥٤، ص١ ج- القاموس المحیط -

  .٣٧٣ ص- تهذیب األسماء -  النووي - هـ ١٤١٥ ط -  بیروت - الكتب العلمیة 

 ١١٤، ص٢ ج-  الشرح الكبیر - الدردیر - ٥٧، ص٦ ج-ئع الصنائع  بدا- الكاساني ) ٤(

 ط - بیروت - ط دار الكتب العلمیة -  ٣٨١، ص١ ج- أسنى المطالب - األنصاري -

 -  ط المكتب اإلسالمي - ٥٥، ص٢ ج- مطالب أولى النهى -  الرحیباني -هـ ١٤٢٢

  .م١٩٦١ ط -دمشق 



       
  

 ٣٤٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

كل عمل : المعاصرین أن یعرف التجارة بما یشمل البیع وغیره فقال التجارة هي

یقصد به الربح بصفة عامة
)١(

.  

                                                                      فهذا التعریف یمتاز بأنه یشمل البیع وغیره من أنواع التجارات مثل اإلجارة 

              مـــشاركة باألســـهم                                     كمـــا یـــشمل كـــل الـــشركات مثـــل المـــضاربة وال  ،                والـــسلم وغیرهمـــا 

                                                                        والسندات، كمـا أنـه یـشمل التجـارة الداخلیـة وهـي المبـادالت التـي تجـري فـي الـبالد 

                                              وكذلك التجارة الخارجیة وهـي المبـادالت التـي تجـري   ،                        التي تخضع لسلطة الدولة 

                                  في البالد الغیر خاضعة لسلطان الدولة
) ٢( 

.   

  

ثالثا
 
     
ً

  :تعريف املستهلك: 

والسین  صله هلك زیدت فیه األلفالمستهلك اسم فاعل من استهلك وأ

فق الشيء وینفذه یقال استهلك ماله اي أنفقه وأنفذهن من ی:والتاء ویراد به
)٣(

.  

ي جهد نفسه فیهأاستهلك الشيء أي أهلكه، واستهلك في كذا 
)٤(

، وقد 

 المستعمل المباشر لسلع وخدمات في إشباع حاجة ما:عرفه البعض بأنه
)٥(

.  

                                           
 -في الفقه اإلسالمي وأثرها على السوق  المنافسة التجاریة - أمل محمد محمود . د) ١(

  .م٢٠١٢، ط ١٠ص

 ط مؤسسة - ٢٠٩ ص- نظریة التملك في اإلسالم -محمد عبد الرحمن الجنیدل . د) ٢(

 ط دار العلوم -  ١٥ ص-  القانون التجاري -  عطوى فوزي -هـ ١٤٠٣ ط -الرسالة 

یة وأحكامها في الفقه  التجارة اإللكترون-أبو العز محمد أحمد .  د-م ١٩٨٥ ط -العربیة 

  .م٢٠٠٨ ط - األردن - ط دار النفائس - ٣٦ ص-اإلسالمي 

 ط - ط وزارة التربیة والتعلیم - ٦٥١ ص-  المعجم الوجیز -مجمع اللغة العربیة ) ٣(

  .م٢٠٠٨/هـ١٤٢٩

  .٦٥١ ص- المرجع السابق - المعجم الوجیز ) ٤(

  الشعبة -  ٢٦ ص-االجتماعیة  معجم العلوم - لجنة من االساتذة المصریین والعرب ) ٥(

 ط -  ط الهیئة المصریة العامة للكتاب - ) الیونسكو(القومیة للتربیة والثقافیة والعلوم 

 .م١٩٧٥



       
  

 ٣٥٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

ذي یخدع في البیوع أو یغرر به الى المستهلك ال ولقد حمى اهللا تع، هذا

 األربع المجلس والشرط والرؤیة والعیبهبخیار الرجوع في البیعة بصور
)١(

، حتى 

  .ً   ماتاً                         یتحقق رضاه بالمبیع رضاء 

َ    َ       یا أ یها {: هذا، ولقد أباح اإلسالم العمل التجاري وحث علیه بقوله تعالى ُّ َ
ْ                                الذین آمنوا ال تأكلوا ُْ ُ َْ َ ُ َ َ          أ موالكم بینكم بالباطل إال أ ن تكون تجارةَِّ

                             َ                         َ ً ََ ْ َْ َ َ
ِ َِ ُ ُ َُ َّ ِ ِ ْ ِ ْ َ َ ْ  

ْ                   عن تراض منكم َُ ِّ ٍ َ َ{
)٢(

.  

التاجر الصدوق األمین مع النبیین والصدیقین : ")(وقول الرسول 

"والشهداء
)٣(

، كما أجمع علماء المسلمین على جواز التجارة في الجملة ألن 

بعضهم، والتجارة هي الطریق التي توصل یدي ألى ما في إالناس یحتاج بعضهم 

كل واحد منهم إلى غرضه ودفع حاجته
)٤(

.  

                                           
 ٦٦٠، ص١ ج- كتاب البیوع - مسلم - ٣٥، ص٣ ج-  كتاب البیوع - راجع البخاري ) ١(

، ٥ ج-  البیهقي في السنن الكبرى -  ٢٥٦، ص٧ ج-  النسائي في سننه كتاب البیوع -

 -  ٧٥٤، ص٢ ج- ابن ماجه في سننه - ٢٨١، ص٣ الترمذي في سننه ج- ٢٦٨ص

  .١٨، ص٢ ج- الحاكم في المستدرك 

  .٢٩ اآلیة - سورة النساء ) ٢(

  .٥١٥، ص٣ ج- باب ما جاء في التجارة -  كتاب البیوع - أخرجه الترمذي في سننه ) ٣(

  .هـ١٤٠٥ ط -روت  بی- ط دار الفكر - ٥٦٠، ص٣ ج- المغني - ابن قدامة ) ٤(



       
  

 ٣٥١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  

  ـل األولـالفصـ

�����������������������������������������

����������������������������� �

��������������� �

  

  :ويشتمل على مبحثني

ــــث األول ــــة    :          املبح ــــسوق التقلیدی ــــى المــــس أ و ،                         اضــــطرابات ال       تهلك             ثرهــــا عل

   .        واالقتصاد

 ثرها على المستهلكأو،اضطرابات السوق المعاصرة  :املبحث الثاني

  .واالقتصاد



       
  

 ٣٥٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  املبحث األول

  ،صور اضطرابات السوق التجارية التقليدية

  واالقتصادوأثرها على املستهلك 

  

        وتلقـى  ،                                                      تتمثل هذه االضطرابات فـي الغـش بإخفـاء عیـب الـسلعة واالحتكـار

   ،   خیــه أ                   وبیــع الرجــل علــى بیــع   ،          والــنجش  ،        والعكــس     للبــاد       لحاضــر ا              الركبــان، وبیــع 

                 والبیـع بالربـا،  ،                والبیع بـالمنزل ،                 والغبن والتغریر ،                      والبیع بالحلف الكاذب ،        والتطفیف

   :                     أثرها يف مطلبني كما يلي و                            وسوف نتناول بيان هذه البيوع 

  املطلب األول

  والغبن،وسوف نعرض فیه لبیان الغش بإخفاء عیب السلعة، واالحتكار

  :وذلك فيما يلي والنجش، ، وبیع الرجل على بیع أخیه،والتغریر

  :الغش بإخفاء عيب السلعة وأثره: الفرع األول

وهو أن یتعمد البائع أو المنتج إخفاء العیب الذي بالمبیع، وقد حرم 

خل یده، فنالت د من طعام فأةرب على ص)(اإلسالم هذا البیع فقد مر النبي 

صابته السماء یا رسول اهللا أ قال  هذا یا صاحب الطعام؟ما: ً                أصابعه بلال فقال

)(أفال جعلته فوق الطعام حتى یراه الناس؟ من غشنا فلیس منا: " قال"
)١(

 ،

" بركة بیعهمامحقت فإن كذبا وكتما: ")(وقال 
)٢(

.  

  :وجه الداللة

 وأنه من كتم ،الحدیثان یدالن على تحریم الغش بإخفاء العیب في المبیع

خفاء العیب فقد منى بخسائر كبیرة ألنه یفتضح أمره فیقل اإلقبال على ً       قصدا إ

  .الشراء منه

                                           
 .١٣١٥ برقم ٦٠٦، ص٣ ج-أخرجه الترمذي في سننه كتاب البیوع ) ١(

  .١٩٧٣ برقم ٧٣٢، ص٢ ج- كتاب البیوع -اخرجه البخاري في صحیحه ) ٢(



       
  

 ٣٥٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  :العيب على املستهلك واالقتصادإخفاء بأثر الغش 

الغش بإخفاء عیب السلعة فیه ظلم للمستهلك وأكل لماله بالباطل والخائن 

غاش ورزقه سحت ألنه یأخذ لسلعته أكثر مما یستحقه ویبیع بضاعته التي 

یست بالمواصفات المطلوبة فیقدم المستهلك لشراء ما یحتاجه وهو ظان أن ما ل

ن أیدفعه من نقود سیأخذ ما یقابله من سلعة جیدة ال غش فیها وال خداع، كما 

ً                              ذا كان األمر متعلقا ببیع مواد إالغش بإخفاء العیب قد یؤدي إلى أضرار صحیة 
دویة فاسدةأغذائیة قد انتهت مدة صالحیتها أو 

)١(
ن الغش في البیاعات أ، كما 

لوم أن السوق أهم مقومات ع وم،سواق باالنهیاروالمعامالت یهدد األ

االقتصاد
)٢(

.  

  :ثره على املستهلك واالقتصادأاالحتكار و: الفرع الثاني

  ارـاك واالدخـع واإلمسـ الجم:هـة ويراد بـق االحتكار لغـيطل

واالستبداد بالشيء لإلضرار باآلخرین وظلمهم
)٣(

، ولقد تعددت عبارات الفقهاء 

 حبس األقوات وغیرها : تتفق في كون االحتكار هوفي تعریف االحتكار، لكنها

من السلع في وقت توفرها ورخصها لبیعها وقت شحها وندرتها بأكثر من ثمنها 

لإلضرار باآلخرین
)٤(

.  

                                           
 ٦٧ ص-  حمایة المستهلك من منظور إسالمي -عبد الحق حبیش . د: في نفس المعنى) ١(

 المنافسة التجاریة في -حاج حسن أمل احمد محمود ال.  د-م ٢٠٠٤ ط -وما بعدها 

  . وما بعدها٢٢ ص- الفقه اإلسالمي وأثرها على السوق 

  .٢١ ص- المرجع السابق -أمل أحمد محمود الحاج حسن . د) ٢(

، ٢ ج-  مختار الصحاح -  الرازي -  ٢٠٨، ص٤ ج- لسان العرب -ابن منظور ) ٣(

 .٧٢، ص١١ ج-  تاج العروس - الزبیدي - ٦٥٥ص

 حاشیة رد - ابن عابدین - ١٢٦، ص٨ ج- العنایة شرح الهدایة -برتي راجع البا) ٤(

 ط دار صادر - ٢٩١، ص١٠ ج- المدونة الكبرى -  مالك -  ٣٩٨، ص٨ج- المحتار 

 ط المكتب - ٢٢٥، ص٢ ج-  حاشیته على شرح الخطیب -  البجیرمي - بیروت -

كتب  ط الم- ١٤١١، ص٥ ج-  روضة الطالبین - النووي -  تركیا - اإلسالمي 

 مختصر - الجصاص - ١٥٤، ص٤ ج- المغني -  ابن قدامة -  بیروت - اإلسالمي 

 قانون حمایة المنافسة ومنع -زكي لینا حسن .  د- ٤١٤، ص١ ج-اختالف الفقهاء 

  .م٢٠٠٥ ط -  ٣٠٠٦ ص-االحتكار 



       
  

 ٣٥٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

هذا، وقد قال بحرمة االحتكار جمهور الفقهاء
)١(

 ، ولم یقل بالكراهیة إال

بعض الشافعیة
)٢(

، وقد استدل الجمهور على التحریم بأدلة كثیرة من القرآن الذي 

 وكل ما یضر الناس ویؤدي ،بأحكام عامة وقواعد كلیة منها تحریم الظلمأتى 

ً                           وما یكون سببا في التهلكة،إلى الحرج والمشقة
)٣(

ْ             ومن يرد {: ، مثل قوله تعالى ُ َِ َ
        فيه بإحلاد بظلم

                 ٍ ُْ ِ ٍِ ِ ِ
َ ْ ْ      نذق ِ ِ ٍ                       ه من عذاب أليمُ َِ َِ ٍ َ ْ ُ{

)٤(
.  

"من احتكر فهو خاطئ: ")(وقول الرسول 
)٥(

.   

سهم أومن صور االحتكار الحدیثة ما تقوم به هیئة بشراء كمیة كبیرة من 

الشركات المنتجة للسلع تمكنها من السیطرة الكاملة على عملیات هذه الشركات 

ع وتفرض الثمن الذي وعلى سیاساتها وبالتالي تسیطر على أسعار هذه السل

تریده
)٦(

، ومنها أن تتحد شركتین أو أكثر بشراء جمیع أسهم الشركات األخرى 

 ،إال شركة واحدة فتعرض الثمن الذي تریده  بحیث تختفي كل الشركات وال تبقى

 وذلك عن طریق تخفیض ،ً                                              ومنها أیضا ما یقوم به المنتجون من تحدید الثمن

صول على أكبر قدر من الربحكمیة اإلنتاج من سلع معینة للح
)٧(

، أو أن یقوم 

دى به الباقونترفع ثمن سلعة فیقبتاجر 
)٨(

.  

                                           
 -  بدائع الصنائع -  الكاساني - ١٣٠، ص٨ ج-  العنایة في شرح الهدایة -البابرتي ) ١(

 - المهذب - الشیرازي - ٢٢٨، ص٤ ج- مواهب الجلیل - الحطاب - ١٢٩، ص٥ج

 ابن - ١٥٣، ص٤ المغني ج-  ابن قدامة - بیروت - ط دار الفكر - ٢٩٢، ص١ج

  .٦٤، ص٩ ج- المحلي - حزم 

  .٢٩٢، ص١ ج-  المهذب -الشیرازي ) ٢(

  .٣٥، ص١٢ ج- الجامع ألحكام القرآن -القرطبي ) ٣(

  .٢٠ اآلیة - سورة الحج ) ٤(

 باب تحریم االحتكار في األقوات برقم - كتاب المساقاة -أخرجه مسلم في صحیحه ) ٥(

 .١٢٢٨، ص٣ ج- ١٦٠٥

ً                                االقتصاد اإلسالمي مذهبا ونظاما -إبراهیم الطحاوي . د )٦( محمد .  د-  ٢٦، ص٢ ج-ً

  . وما بعدها٦١، ص١ ج-  موسوعة االقتصاد اإلسالمي - عبد المنعم الجمال 

 .٦٥، ٦٢ ص- المرجع السابق -لمنعم الجمال محمد عبد ا. د) ٧(

  .٢٧، ص٢ ج- المرجع السابق - إبراهیم الطحاوي . د) ٨(



       
  

 ٣٥٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  :أثر االحتكار على املستهلك واالقتصاد

   قام به تاجر أو مجموعة فإنه یصیب المستهلكً             االحتكار سواء

 ارتفاع ثمن السلع عن أثمانها مما یكون له أثره على قدرة :بأضرار كثیرة منها

 الشرائیة للحاجات الالزمة الضروریة التي كان من الممكن شراءها لوال المستهلك

تدخل المحتكرین
)١(

.  

 یكون له أثره على االقتصاد اوهذا یؤثر ضرورة على كساد التجارة مم

ً                                                                  المحلي، بل والعالمي متى انتشر االحتكار عالمیا، كما قد یؤدي احتكار 

حسینات والتجدیدات وعدم مسایرة لى عدم إدخال التإمؤسسات اإلنتاج لسلعة ما 

ركب تطور اإلنتاج لهذه السلع النعدام المنافسة بین منتجاتهم ومنتجات 

المؤسسات األخرى
)٢(

، كما ال یخفى ما تفعله صور االحتكار الحدیثة على 

ً                                                                              بخس أسعار المواد الخام التي تمتلكها الدول الفقیرة أو النامیة حتى تجعلها سوقا 

لترویج منتجاتها
)٣(

.  

  

   :                              وأثرهما على املستهلك واالقتصاد             الغنب والتغرير  :             الفرع الثالث

غبنه في البیع أي : الخداع یقالالنقص و:  یطلق في اللغة ویراد بهالغنب

هخدع
)٤(

بیع أو الشراء النقص في ال:، وفي اصطالح الفقهاء هو
)٥(

وهو ، 

                                           
محمد عبد .  د-  وما بعدها ٣٢٧ ص- الطرق الحكمیة -في نفس المعنى ابن القیم ) ١(

  .٤٢، ص٢ ج-  موسوعة االقتصاد اإلسالمي -المنعم عمر الجمال 

 أمراض - فیلیب عطیة .  د- ٣٢٨ ص-رق الحكمیة  الط- ابن القیم -في نفس المعنى ) ٢(

  .١٤ ص- الفقر 

 المرجع -  موسوعة االقتصاد اإلسالمي - محمد عبد المنعم الجمال . في نفس المعنى د) ٣(

  .١٧٠ ص- السابق 

، ٤ ج- القاموس المحیط -، الفیروز أبادي ٥٢٩ص٢المصباح المنیر،مادة غبن ج)٤(

 .٢٤ص

  .١٥٩ص٤لمحتار ج، رد ا١٦٩ص٧البحر الرائق ج) ٥(



       
  

 ٣٥٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

:  یسیر وهووغبن، سلعة لل ال یدخل في تقویم أهل الخبرة : غبن فاحش:نوعان

ما یدخل في تقویمهم
)١(

.  

 فهو تعریض المتعاقد لما فیه خطر أو تهلكهأما التغرير
)٢(

 ما :وقيل هو، 

له ظاهر محبوب وباطن مكروه
)٣(

هل بالمبیع أو ، وفي اصطالح الفقهاء، الج

  . أو بأصلهبقیمته

 بأنه ما تردد بین متضادین أغلبهما أخوفهما كبیع السمك وعرفه املاوردي

الماء والطیر في الهواءفي 
)٤(

.  

والتغریر إغراء العاقد وخدیعته لیأخذ السلعة وهو یعتقد أنه أخذ ما فیه 

فوائد كثیرة والواقع غیر ذلك
)٥(

.  

 القضائیة ومن صور الغبن والتغریر المعاصرة ما تبثه القنوات

المتخصصة من إعالنات عن سلع بأن لها مزایا وهي في الحقیقة غیر ذلك 

 ومنها قول البائع للمشتري أن غیره دفع في ،یل جمهور المستهلكینبقصد تضل

 ومنها كذلك ،عة أكثر مما یدفعه، ولكنه مع ذلك یفضله بالبیع بهذا الثمنلالس

صبغ المالبس القدیمة وكیها ثم بیعها على أنها جدیدة، أو أن یصنع عالمة 

ات تدل على أنها  أو أن یطبع علیها عالم،تجاریة لسلعة جیدة على سلعة ردیئة

مصنوعة في بلد مشهورة بجودة الصناعة وهي مصنوعة في بلد غیر التي معلن 

عنها
)٦(

.  

                                           
  .٤٠٨ص ٤،رد المحتار ج١٦٩ ص٧البحر الرائق ج) ١(

  .٤٧١ ص-  مختار الصحاح -الرازي ) ٢(

 .٥١، ص٢ ج-  القاموس القویم للقرآن الكریم -إبراهیم أحمد عبد الفتاح . د) ٣(

  .١٢، ص٢ ج-  مغني المحتاج -الشربیني الخطیب ) ٤(

 -محمد حلمي عیسى .  د- ٦ص، ٣ ج- تلخیص الحبیر -ابن حجر العسقالني ) ٥(

  .١٠١ ص-التدلیس وأثره في عقود المعاوضات 

 -  حاشیته على الشرح الكبیر -  الدسوقي - ٤٣٨، ص٤ ج-  مواهب الجلیل - الحطاب ) ٦(

  .١١٥، ص٣ج



       
  

 ٣٥٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

هذا، وقد نهت الشریعة اإلسالمیة عن هذه األنواع من البیوع التي فیها 

غبن وتغریر، فكل جهالة دخلت العقد في محله وأدت إلى خطر ال تعلم عاقبته 

ً                                   ین أغلبهما أخوفهما تجعل العقد باطالً                             أو جعلت العقد مترددا بین أمر
)١(

.  

لة وبیع ة وبیع حبل الحبذمسة وبیع المناب وأعلم أن بیع المال:وقال النووي

الحصاة وبیع عسب الفحل وأشباههم من البیوع التي جاءت فیها نصوص خاصة 

وهي داخلة في النهي عن بیع الغرر
)٢(

فردت بالذكر ونهى عنها لكونها  ُأ ، ولكن 

 الجاهلیة المشهورةمن بیوع
)٣(

 یقول بعتك من هذه :، أما بیع الحصاة فصورته أن

میها أو أن یقول بعتك على أنك راألرض إلى ما انتهت إلیه الحصاة التي أ

 أن یقول بعتك حیث أنبذ :ة هوبذبالخیار إلى أن أرمى بهذه الحصاة، وبیع المنا

حوه وال یقلبه لیعرف الحصاة وبیع المالمسة هو أن یلمس المشتري الثوب أو ن

 بیع :لة هوبكنهته، بل یجعل نفس اللمس قائم مقام النظر والرؤیة وبیع حبل الح

حمل الناقة الحامل في الحال
)٤(

.  

     إن  الذین یفترون على الله الكذب ال {:  قول اهللا تعالىدليل ذلك من الكتاب
           

                                 َّ  َ َّ َ َ
ِ ِ َِ ْ َ َ ََُ ْ

َّ ِ

   یفلحون
        َ ُ ُ
ِ َ                             متاع قلیل ولهم ع *ْ ْ ُ َ َ ٌ َِ ٌ َ  ذاب أ لیمَ

 
     َ     ٌ

ِ
ٌ َ{

)٥(
ْ    َ                                  یا أ یها الذین آمنوا اتقوا {: ، وقوله تعالى ُْ َّ ُ َ َ َِّ َ ُّ َ

َ                                   الله وكونوا مع الصادقین ِ ِ َّ َْ َ ُ ُ َ َ ّ{
)٦(

.  

 وعن بیع ، نهى عن بیع الحصاة)( أن النبي : ما روىومن السنة

الغرر
)١(

"ال تشتروا السمك في الماء فإنه غرر: ")(وقال  ،
)٢(

.   

                                           
  .١١٤ ص-  الغبن وأثره في العقود -سعد الدین الهاللي . د) ١(

  .تب العلمیة، ط دار الك١٤١٢، ص٥ ج-  روضة الطالبین -النووي ) ٢(

، ١١٥١ كتاب البیوع برقم - ، مسلم ٢١٤٦، ٢١٤٤ كتاب البیوع برقم -راجع البخاري ) ٣(

  .٤٩٦، ٤٣٦، ص٢ ج- ، أحمد في مسنده ٢١٩٤ابن ماجه برقم 

 من البیوع المنهي عنها مقال -زكریا الحسیني . راجع في عرض هذه البیوع بإسهاب د) ٤(

هـ من ص ١٤٢٨ ذو القعدة ٣٦ السنة ٤٣١لعدد  ا- بلبیس -على موقع مسجد التوحید 

  .١٦ إلى ص٣٣

 .١١٧ ، ١١٦ -  اآلیتان -سورة النحل ) ٥(

 .١١٩ اآلیة - سورة التوبة ) ٦(



       
  

 ٣٥٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  :لى املستهلكأثر الغنب والتغرير ع

  ل في المستهلك االطمئنان والثقة فیما یخبر به البائع عنـاألص

عن  أوصاف السلعة محل العقد، كما أن األصل في البائع الصدق والبعد

والتألم كلما  الكذب فإذا غبن وغرر بالمستهلك فإنه یكون قد سبب له التضجر

اإلنسان أن یلحق رأى السلعة التي غبن فیها وهذا ضرر، وقد نهت الشریعة 

"ال ضرر وال ضرار: ")(ذلك یقول الرسول لو؛ الضرر بنفسه أو بالغیر 
)٣(

.  

ولما كان المغرر ال یراعي قاعدة العدل التي تقضي بضرورة علم المشتري 

المستهلك في فسخ العقد  قً                                                 بالسلعة التي یبذل الثمن مقابال لها قضت الشریعة بح

   .إذا أثبت تغریر البائع له

                                                                                                     
 .١٥١٣، ص٤ ج- كتاب البیوع -أخرجه مسلم في صحیحه ) ١(

 وراجع في -  ٨، ص٢ ج-  ٣٣٧٦ برقم ٢٥٤، ص٣ ج-أخرجه أبو داود في سننه ) ٢(

 ط -  ٣٥، ص١٥ ج- الفتح الرباني -  أحمد بن حنبل الشیباني - ر حرمة الغبن والتغری

 ابن حجر -  ١٣٢، ص٣ ج- حاشیته على الموطأ - الزرقاني -  القاهرة -دار الشهاب 

  .٤١٨، ص٤ ج-  فتح الباري -

  .٧٨٤، ص٢ ج-  كتاب األحكام -أخرجه ابن ماجه في سننه ) ٣(



       
  

 ٣٥٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  :بيع الرجل على بيع أخيه وأثره على املستهلك: رع الرابعالف

ً                                                                    وصورة هذا البیع أن یقول بائع لمن اشترى شیئا في مدة الخیار أفسخ هذا 

ً                                                                            البیع وأنا أبیعك مثله بأرخص منه ثمنا أو یقول المشتري لبائع سلعة أفسخ البیع 

  .مع فالن وأنا اشتري منك بأعلى من هذا الثمن

  

عض الشافعیة وبعض الحنابلة إلى أن هذا البیع محرم  هذا وقد ذهب ب

ومنهي عنه وفاعله آثم
)١(

، وقال المالكیة بكراهته دون تحریمه
)٢(

، والدلیل على 

بع بعضكم على بیع أخیه یال : )(حرمته عند من قال بذلك قول الرسول 

"وكونوا عباد اهللا إخوانا
)٣(

م ، وكذلك من البیوع المحرمة سوم المسلم على سو

 فیجئ  أن یرضى المشتري بالثمن الذي طلبه البائع في السلعة:أخیه وصورته

عه البائع یمشتر آخر وجیه ویدخل على سوم األول فیشتري السلعة بزیادة فیب

له
)٤(

 نهى أن یستام )( كسابقه منهي عنه ألن الرسول ، وهذا السوم محرم

الرجل على سوم أخیه
)٥(

.  

                                           
 -  المرداوي - ٣٩، ص٢ ج-ب  أسنى المطال- زكریا األنصاري : في نفس المعنى) ١(

 -  ابن قدامة - ٣٢١، ص٤ ج- المغني -  ابن قدامة -  ٢٩، ص٨ ج- اإلنصاف 

، ومن المعاصرین ٣٨٧، ص٢ ج- شرح الزركشي - الزركشي -  ١٤، ص٢ ج-الكافي 

 -  ط دار السالم - ٧٩ ص- البیوع الضارة -رمضان حافظ عبد الرحمن السیوطي .  د-

 ط مكتبة - ١٣٥ ص- البیوع المحرمة والمختلف فیها  صور من- محمد علي حالوة . د

  .هـ١٤٢٧ ط -العلوم والحكمة 

  .١٦٥، ص٢ ج-  بدایة المجتهد - ابن رشد ) ٢(

  .٤٥١٤ برقم ٢٥٨، ص٧ ج-  كتاب البیوع - أخرجه النسائي ) ٣(

 - الموسوعة الفقهیة الكویتیة - ١٦٣، ص١ ج- التعریفات - في نفس المعنى الجرجاني ) ٤(

 المنافسة - أمل أحمد محمود الحاج حسن .  د-  ومن المعاصرین - ٢١٦، ص٩ج

  .١٤٩ ص- التجاریة وأثرها على السوق 

 ، مسلم ٢٥٧٧ برقم ١٩٧١، ص٢ ج- كتاب الشروط -أخرجه البخاري في صحیحه ) ٥(

  .١٤١٥ برقم ١٠٣٣، ص٢ج- كتاب النكاح - في صحیحه 



       
  

 ٣٦٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  :القتصادأثر البيعني على املستهلك وا

هذین النوعین من البیوع لهما أثر شدید في وقوع الشحناء والبغضاء بین 

 المستهلك من رخص السلعة هالمستهلكین، كما أن فیهما منع لما رزق اهللا ب

 وكذلك حرمان البائع من الثمن الذي اشترى به األول ،بسبب مزاحمة الغیر فیه

وفي كال الحالتین ظلم
)١(

  ، كما

 فقدان الثقة بین طرفي العقد والتخوف من التعامل بینهما، وهذا  أنه یؤدي إلى

  .مما الشك له أثر على االقتصاد القومي

الفرع اخلامس
 
           
ً

  :النجش وأثره على املستهلك: 

       واإلطراء                                      مصدر من الفعل نجش الذي بمعنى المدح :     النجش              
) ٢( 

      ، وهو 

                 یهــا ویقتــدي بــه فــي                                                    أن یزیــد فــي ثمــن الــسلعة مــن ال یریــد شــراءها لیرغــب غیــره ف

       الزیادة
) ٣( 

.   

 أن یقول البائع للمشتري جاءني في هذه السلعة ومن صور النجش احلديثة

سعر كذا أو كذا وهو غیر صادق، أو أن یتواطأ البائع مع آخر فیقول إذا 

                                           
 - النووي -الكتب الحدیثة  ط دار - ١١٠، ص٢ ج-  حجة الل البالغة - الدهلوي ) ١(

 -  لنفس المؤلف -  ١٠، ص٣ ج-  األم -  الشافعي - ٤١٥، ص٢ ج-روضة الطالبین 

 أصول االقتصاد اإلسالمي -الكفراوي .  د- ومن المعاصرین -  ٢٩٥، ص١ ج-الرسالة 

 المناقصات وأحكامها في الفقه -عثمان عبد الحكیم أحمد محمد .  د-  ٧٣ ص-

  .م٢٠٠٦ ط - اإلسكندریة - ار الجامعة الجدیدة  ط د- ١٦٥ ص-اإلسالمي 

 - معجم مقاییس اللغة - ابن فارس - ٤٣٥، ص٢ ج- لسان العرب -ابن منظور ) ٢(

  .م١٩٩٩ ط - بیروت - ط دار الجیل -  ٣٩٤، ص٥ج

، ٦ ج- شرح فتح القدیر - ابن الهمام -  ٣٥٥، ص٤ ج- فتح الباري - ابن حجر ) ٣(

 - ابن عبد البر -  ط دار إحیاء التراث - ٦٨٥، ص٢ الموطأ ج- مالك -  ٤٧٨ص

 ٣٠٠، ص٤ ج- المغني مع الشرح الكبیر -  المقدسي -  ٥٢٨، ص٦ ج- االستذكار 

 شرح - أطفیش - ١٧٣، ص٢ ج-  شرح منتهى اإلرادات -  البهوتي - دار الفكر -ط

  .٩٨٥، ص٨ ج- النیل 



       
  

 ٣٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

عرضت السلعة للمزایدة فزد في ثمنها حتى یغتر الحضور، ومنها أن تذكر 

ي غر لتً                                   المقروءة أوصافا للسلعة لیست حقیقیةة أو وسائل اإلعالم السمعیة أو المرئی

المشتري فیرضى بالثمن
)١(

.  

وهذا البیع حرام بجمیع صوره
)٢(

وال : ")(، منهي عنه بقول الرسول 

"تناجشوا
)٣(

.  

  :أثر النجش على املستهلك

 وذلك لرفع السعر من قبل الناجش، وقد ،هذا البیع فیه إیذاء للمستهلك

 تلك الزیادة، كما أن فیه بسببلهذا عن شراء ما یحبه یحجم المستهلك نتیجة 

 لحساب فئة قلیلة من -  إذا ما رضوا بالزیادة - استنزاف ألموال المستهلكین 

التجار
)٤(

.  

                                           
شتهر من ألسنة  كشف الخفاء ومزیل االلتباس عما ا- إسماعیل بن محمد العجلوني ) ١(

عطیة -عطیة عدالن .  د-هـ ١٤٠٥ ط -  ط مؤسسة الرسالة - ٢٨١، ص٢ ج-الناس 

 موسوعة القواعد الفقهیة المنظمة للمعامالت المالیة اإلسالمیة ودورها في توجیه - رمضان

  . اإلسكندریة- ط دار اإلیمان - ٢٥٩ ص- النظم المعاصرة 

 عبد -  ٣٠١، ص١ ج- شرح األحكام  درر الحكام-مال خسرو محمد بن فراموز ) ٢(

 ط - ٣٨٣، ص٢ ج- التلقین - هـ ٣٦٢الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المتوفى سنة 

 -  الكاساني -  ٥٣، ص٣ ج- الهدایة - المرغیناني -هـ ١٤١٥ ط - المكتبة التجاریة 

 .٢٣٣، ص٥ ج- بدائع الصنائع 

، مسلم في صحیحه ٢٠٣٥ برقم ٨٨٥، ٧٥٣، ص٢ ج- كتاب البیوع - أخرجه البخاري ) ٣(

 كتاب البیوع برقم - ، الترمذي في سننه ١٥١٦ برقم -  ١١٥٦، ص٣ ج- كتاب البیوع -

 ط المكتب -  ٣٤٣٨ كتاب البیوع برقم - ، أبو داود في سننه -  ٥٩٧، ص٣ ج- ١٣٠٤

 -  ابن قدامة - ٣٤٣، ص٥ ج- الحاوي الكبیر - الماوردي - هـ ١٤١٥ ط -التجاریة 

 بدایة -  ابن رشد -  ٤٤٥، ص٨ ج-  المحلي - ابن حزم -  ٢٢، ص٢ ج- الكافي 

  .١٦٧، ص٢ ج-المجتهد 

 ٧٧ ص- الرقابة على السلع واألسعار في الفقه اإلسالمي -فریدة حسن طه ظاهر . د) ٤(

 .م٢٠١١ ط -



       
  

 ٣٦٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  املطلب الثاني

  بعض صور اضطراب السوق التقليدية

  ثرها على املستهلك واالقتصادأو

اد للحاضر والعكس ب وبیع ال- وسوف نتناول في هذا المطلب البیع بالربا 

وذلك  ، والبیع بالمنزل-  والموزوناتت والتطفیف في المكیال- وتلقي الركبان 

  :فيما يلي

  :البيع بالربا وأثره على املستهلك واالقتصاد: الفرع األول

نما الشيء إذا زاد : صل الشيء یقالأ الزیادة والنماء وهو أما في :الربا

ن بدیناریٕ                            ونما، واما في مقابلة كدینار
)١(

.  

: ولقد تعددت عبارات الفقهاء في تعریف الربا، لكنها ال تخرج عن كونه

زیادة خالیة عن العوض مشروطة في العقد حالة انعقاده نظیر تأخیر أحد البدلین 

أو كالهما
)٢(

، وصورته في السوق التجاریة أن یحصل المستهلك على سلعة ما 

، وهو بجمیع أنواعه محرم بالثمن األصلي مع زیادة نظیر تأخیر سداد الدین

       أهيا الذين آمن وا اتقوا اهللا   وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمننيَ    يا {: ً                   شرعا لقول اهللا تعالى
                                                            َّ           ُ             َ ِْ ِ ِ ِ ِ
ُّ ِّ َ َ ُ َ ُُّ َُّ ِ َ َ َ َ َْ َ ْ ُ ْ َّ َ َ * 

  فإن مل تفعلوا فأذنوا بحرب من اهللا   ورسوله
                      

        ِّ                              ِ ِ
ُ َ ِّ َْ َ َ ٍَ ِ ْْ َ َ ْ ْ َّ َُ َُ ْ

ِ{
)٣(

.  

َّ        وأحل{: وقوله تعالى َ َ   ُّ                                                                                      اهللا   البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما ََ َ َّ ِّ َ َ ِّ َ َُّ َ ِّ ْ ُ َ َ َ َ َ ْ ََ َْ َ ٌ َ ََ ِ ِ

َ               ِّ                          َّ                                                    سلف وأمره إىل اهللا   ومن عاد فأولـئك أصحاب الن ار هم فيها خالدون  َُ ِ ِ َِ َ ُ َ ْ ْ َ ْ َ ُ َْ َ ُ ْ َُ ِ َ ََ َ َُ َ َ ِ ِ       ُّ                       يمحق اهللا   الربا ويريب * َ ْ ِّ ُْ َ َ َ َْ ُ

  الصدقات واهللا  
   ُّ           َ َّ
ِ َ ٍ                               ال حيب كل كفار أثيمَ ِ َِ ٍ َّ َ َُّ َُّ ُ{

)٤(
.  

                                           
  .٥٧٤، ٥٧٢، ص٤ ج-  لسان العرب - ابن منظور ) ١(

 المكتبة التجاریة -  ٢٧٤، ص٥ ج- العنایة شرح الهدایة - في نفس المعنى البابرتي ) ٢(

 - ٥٦، ص٥ ج-  حاشیته بهامش شرح الخرشي على مختصر خلیل - العدوي -الكبرى 

، ٤ ج-  الشرح الكبیر على المغني - المقدسي -  ٣٢، ص٢ ج-  حاشیته -الشرقاوي 

  .١٢٣ص

  .٢٧٩ ، ٢٧٨ - اآلیتان -سورة البقرة ) ٣(

  .٢٧٦ ، ٢٧٥ - اآلیتان -سورة البقرة ) ٤(



       
  

 ٣٦٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

ربا ُ    أ ضع ٕ                                    إال وان ربا الجاهلیة موضوع وأول ربا : ")( وقول الرسول

"العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله
)١(

.  

  :أثر البيع بالربا على املستهلك واالقتصاد

إن الزیادة على ثمن السلعة األصلي یؤدي إلى ارتفاع ثمنها فیؤدي هذا 

إحجام المستهلكین عن اإلقبال إلى شراء هذه السلع، وقد یكونون في أشد إلى 

 فاإلسالم یقصد من تحریم الربا حمایة رأس مال الكادحین ویسعى ،الحاجة إلیها

إلى تحقیق المساواة بین أفراد األمة، كما أن في الربا عن طریق اإلیداع في 

م خمول الشخص وكسله ومن ث؛ البنوك یؤدي إلى عدم استثمار هذه األموال 

ظم إال تفي تعطیل العمل وانقطاع المنافع العامة التي ال تنهذا له دور كبیر 

بالتجارة أو الصناعة وغیرها من األعمال التي تعود على المجتمع بالخیر والزیادة 

والرخاء
)٢(

توقف عجلة اإلنتاج التي من شأنها أن تؤثر ، كما أن الربا یؤدي إلى 

ً                                                        حیث یتجه المرابون إلى إنتاج السلع التي تدر علیهم عائدا على المستهلكین 

ً                                                                    مادیا كبیرا ویهملون في المشروعات المنتجة للسلع الضروریة كالمأكوالت  ً

والملبوسات
)٣(

.  

  : واالقتصادبيع الباد للحاضر والعكس وأثرهما على املستهلك:الفرع الثاني

لمصر أو المدن من یقیم بالبادیة، والحاضر هو المقیم باالباد هو
)٤(

 ،

ً                                                                          وصورة هذا البیع هو أن یبیع الباد شیئا مما یحتاجه أهل الحضر لبعضهم فیبیعه 

                                           
 برقم ١٢٨، ص٨ ج- )( كتاب الحج باب حجة النبي - مسلم في صحیحه أخرجه ) ١(

١٢١٨.  

 ط دار العلم - وما بعدها ٣٣١ ص- روح الدین اإلسالمي -عقیدة عبد الفتاح طبارة . د) ٢(

عبد .  د- ٣٣٧ ص-  ضوابط التجارة في االقتصاد -الجوعاني .  د- م ١٩٧٨ ط -

أمل أحمد .  وما بعدها ، د١٥١ ص- سالمي  الربا والقروض في الفقه اإل-الهادي محمد 

  .١٠٤ ص-  المنافسة التجاریة -محمود الحاج حسن 

  .٦٣ ص- حمایة المستهلك–خالد عبد العظیم غابة .  د- في نفس المعنى ) ٣(

 ؟٢٣٢، ص٥ ج- بدائع الصنائع -الكاساني ) ٤(



       
  

 ٣٦٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

الحضري ألهله مع زیادة كبیرة في الربح
)١(

ً                            ، أو أن یكون الحضري سمسارا 

للبادي فیجلب البادي السلعة فیأخذها حاضر لیبیعها بعد وقت الجلب بأعلى من 

السعر الموجود
)٢(

تي شخص ببضاعة مما یحتاجه الناس فیتلقاه آخر  أن یأ، أو

ً                                                                    فیقول له أترك ذلك عندي حتى أبیعه لك شیئا فشیئا بأعلى من ثمنه الحال ً
)٣(

.  

"وال یبیع حاضر لباد: ")(وهذا البیع منهي عنه بقول الرسول 
)٤(

.  

  :أثر بيع الباد للحاضر على املستهلك

 یؤدي انتج والمستهلك ممبین المإن هذا البیع یؤدي إلى تزاحم الوسطاء 

إلى رفع األسعار وال ینتفع الناس برزق اهللا الذي ساقه للعباد عن طریق بعضهم 

"دعوا الناس یرزق اهللا بعضهم ببعض: ")(لبعض قال رسول اهللا ا
)٥(

، كما أن 

وقد نهى اإلسالم ،ٕ                               المستهلكین واغالء السعر علیهمهذا البیع یؤدي إلى إضرار

عن الضرر واإلضرار
)٦(

.  

  :ثره على املستهلكأتلقي الركبان و: الفرع الثالث

                                           
 -علمیة  ط دار الكتب ال-  ٨٧، ص٦ ج- طرح التثریب في شرح التقریب -العراقي ) ١(

  .م٢٠٠٠ ط - بیروت 

 .٢٣٢، ص٥ ج- بدائع الصنائع -الكاساني ) ٢(

، ١ ج- بدایة المجتهد - ابن رشد -  ٢٣٢، ص٥ ج- المرجع السابق -الكاساني ) ٣(

 -  سبل السالم - الصنعاني - ٣٧٨، ص٤ ج- مواهب الجلیل - الحطاب -  ١٣٧ص

، ٣ ج- حاشیته  -  الدسوقي - ٢٩١، ص١ ج- المهذب - الشیرازي - ٨١٨، ص٣ج

 المبدع شرح -  ابن مفلح -  ٣٤١، ٣٣٥، ص٤ ج-  اإلنصاف - المرداوي -  ٦٩ص

 .٨٠، ص٤ ج-المقنع 

، مسلم في ٢٢٠٣٣ برقم ٧٥٢، ص٢ ج-  كتاب البیوع -أخرجه البخاري في صحیحه ) ٤(

  .٧٥٧، ص١٥٢٢ وبرقم ١٥١٥ برقم ١١٣٥، ص٣ ج-صحیحه 

  .١١٥٧ برقم ٢١، ص٦ ج- كتاب البیوع -أخرجه مسلم في صحیحه ) ٥(

 - بیروت - ط دار الفكر -  ٤٧٨، ص٥٦ ج- شرح فتح القدیر -الكمال بن الهمام ) ٦(

 -  المرجع السابق - حمایة المستهلك من منظور إسالمي - حبیش .  د- ومن المعاصرین 

  .٧٣ ص-  اصول االقتصاد اإلسالمي - الكفراوي .  د-  ٩١ص



       
  

 ٣٦٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

جمع راكب والركب اإلبل أو القافلة، :  والركبان- االستقبال :التلقي معناه

ن من سفر  من تجار أهل البلد القادمیومعنى هذا البیع أن یتلقى شخص أو مجموعة

ثمن  فیشترون منهم هذه السلع رخیصة ال-بسلع ال یعرفون سعرها في الحضر 

ویبیعوها ألهل البلد بالزیادة
)١(

.  

  

وهذا التلقي محرم عند جمهور الفقهاء
)٢(

ً                                ، وذلك ترجیحا◌ للمصلحة العامة  َ

المتمثلة في مصلحة المستهلكین على المصلحة الخاصة المتمثلة في مصلحة 

المتلقین
)٣(

"وال تلقوا السلع حتى تهبط السوق: ")(، قال رسول اهللا 
)٤(

، فالحدیث 

عن تلقي السلع التي یحملها الركبان حتى تنزل السوق داللة في النهي واضح ال

  .ا بسعرههافیبیعون

  

  :أثر تلقي الركبان على املستهلك

                                           
، ١ ج-  مختار الصحاح - الرازي  -  ٢٥٦، ص١ ج- لسان العرب -ابن منظور ) ١(

، ٢ ج- كشف المشكل من حدیث الصحیحین -  ابن الجزري - ومن الفقهاء-  ١٠٧ص

 رد -  ابن عابدین - م ١٩٩٧/هـ١٤١٨ ط - الریاض -  ط دار الوطن - ٣٣٧ص

 الضوابط -نصر محمد السالمي .  د- ، ومن المعاصرین ١٠٢، ص٥ ج- المحتار 

 االحتكار - عفیفي .  د- إسكندریة - القمة  ط دار- ١٨٥ ص- الشرعیة لالستثمار 

  .١٧٠ ص-وموقف الشریعة اإلسالمیة منه 

، ٦ ج-  االستذكار - ابن عبد البر -  ١٠٨، ص٦ ج- البحر الرائق -ابن نجیم ) ٢(

 - بدایة المجتهد - ابن رشد -م ٢٠٠٠ ط -  بیروت - ط دار الكتب العلمیة - ٦٢٥ص

، ٢ ج- الكافي -  ابن قدامة - ٢٩٢ص، ١ ج-  المهذب - الشیرازي - ١٢٥، ص٢ج

 .٤٥١، ص٨ ج-  المحلي - ابن حزم - ط المكتب اإلسالمي -  ٢٢ص

  .٧١ ص-  حمایة المستهلك -خالد عبد العظیم غابة ) ٣(

 - ، مسلم في صحیحه ٢٠٥٧ برقم ٧٥٩، ص٢ ج-  كتاب البیوع - أخرجه البخاري ) ٤(

، ٣ ج- كتاب البیوع -ه  ، أبو داود في سنن-  ١٥١٩، ١١٥٧، ص٣ ج-كتاب البیوع 

  .٣٤٣٧ برقم ٢٦٩ص



       
  

 ٣٦٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

یترتب على هذا البیع تضییق على المستهلكین وحرمان لهم من أن یتمتعوا 

برخص االسعار، كما أن فیه استغالل للركبان إذ یبیعون سلعهم بأقل من سعرها، 

 یبیعونها حینما ینفرد تاجر واحد أو مجموعة بالسیطرة على السلع ووذلك

باألسعار التي یریدونها
)١(

.  

  :املستهلكنيعلى البيع باملنزل وأثره : الفرع الرابع

وصورة هذا البیع أن یتوجه البائع أو التاجر إلى مكان سكن أو إقامة 

دمات، وهذه المستهلك بدون سابق إنذار فیعرض علیه ما لدیه من سلع وخ

عد المسافات بین المدن التي بهي السائدة في طریقة البیع األولى لالطریقة كانت 

شك أن هذه الطریقة تعتریها كثیر  توجد بها هذه السلع وبین المناطق النائیة، وال

من العیوب التي تضر بالمستهلك حیث ال یكون أمامه أي مجال للمقارنة بین ما 

 وبین السلع والخدمات المشابهة لها في السوق یعرض علیه من سلع وخدمات

المحلي، كما یكون المستهلك فیها عرضة للغش والخداع والتضلیل من جانب 

 ومنهي عنهكل بیع یشتمل على هذا یكون حرامالبائع، و
)٢(

.  

  : وأثره على املستهلك التطفيف:الفرع اخلامس

 )(الى ورسوله صل أن المعامالت ال یحرم منها إال ما حرمه اهللا تعاأل

  .وال دین إال ما شرعه اهللا

 هذا وقد جاءت النصوص الصریحة بتحریم التطفیف في المكیالت 

والموزونات، وقد سمى اهللا سورة بهذه المعاملة وهي سورة المطففین، وذكر 

َ                     ويل للمطففني{: صورتها وتوعد مقترفها بالویل وهو العذاب الشدید في قوله تعالى ِ ِّ َ ُ ْ ِّ ٌ ْ َ 

                                           
أمل أحمد محمود الحاج .  د-  ٧٤ ص- المرجع السابق -فریدة حسن طه ظاهر . د) ١(

  .١٣٥ ص- المرجع السابق -حسن 

 ط منشأة - ٨٨ ص- حمایة المستهلك أثناء تكوین العقد - السید محمد عمران . د) ٢(

 تقریر حول الحمایة القانونیة - ین خالد محمد السبات.  د- اإلسكندریة -المعارف 

  .٨٨ ص- مشروع تطویر القوانین -للمستهلك 



       
  

 ٣٦٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

َ                      َّ                           ذين إذا اكتالوا عىل الن اس يستوفونَّ     ال* ُ ْ َْ َ ََ َْ ِ َ َْ ُ ِ     وإذا كالوهم أو وزنوهم خي رسون *ِ
                  ْ                        َ َُ
ِ ُ َْ ُْ ُُ َّ ََ ُ َ ِ{

)١(
، وقال في 

َ                                                  أوفوا الكيل وال تكونوا من املخرسين{: )(قصة نبیه شعیب  َ َ ْ ِْ ِ ِْ ُْ ُُ َُ ََ ْ     وزنوا بالقسطاس  *َ
                      ِ َ ْ
ِ ْ ِ ُ ِ َ

ِ             املستقيم ِ َ ْ ُ              َّ      وال تبخسوا الن  *ُْ َ ْ       اس أشياءهم وال تعثوا يف األرض مفسدينََ
                                               َ ْ ْ َ َ َ
ِ ِ ْ َُ ْ ِْ َ ِ َ ُ ْ َ{

)٢(
.  

  .فهذه اآلیات  القرآنیة صریحة في النهي عن التطفیف في الكیل والمیزان

  :أثر التطفيف على املستهلك

هذا الفعل في المبیع یؤدي إلى اإلضرار بالمستهلكین إذ یأخذ المشتري 

  كما أن فیه مخالفة لشروط العقد،من ثمنهاالسلعة بالكیل والمیزان الكاذب بأكثر 

 ذكره البائع من الكیل أو الوزن قال امي تتطلب أن تكون السلعة موافقة لالت

ً                                               المسلمون على شروطهم إال شرطا احل حراما أو حرم : ")(رسول اهللا  ً

"ً    حالال
)٣(

، فالحدیث واضح الداللة في االلتزام بالشروط الواردة في العقود
)٤(

.  

  

  

  

  

  

  

                                           
  .٣ ، ٢ ، ١ اآلیات -سورة المطففین ) ١(

  .١٨٣ حتى ١٨١ اآلیات من -سورة الشعراء ) ٢(

  ٣٠٤، ص٣ ج- باب الصلح -  كتاب األقضیة -أخرجه أبو داود في سننه ) ٣(

 ط لجنة - ٢٠٩ ص-عة الرسائل والمسائل  مجمو-راجع في شرح الحدیث ابن تیمیة ) ٤(

  .إحیاء التراث العربي



       
  

 ٣٦٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  املبحث الثاني

  اضطرابات السوق التجارية املعاصرة

  وأثرها على املستهلك واالقتصاد

والتسویق ،من هذه البیوع، الصفقات التي تعقد عن طریق البورصة 

ات تجاریة ونشر بیانات عن السلع عبر وسائل  والبیع عن طریق إعالن،الشبكي

بیع السلع قبل نزولها و، والبیع المقرون بوعد بالحصول على جائزة ،اإلعالم 

وذلك يف السوق، وسوف نتناول بیان هذه البیوع وأثرها في إحداث االضطرابات، 

  :مطلبني فيما يأتي

  املطلب األول

 البیع عن طریق اإلعالنات عبر وسائل -  التسویق الشبكي - بیع البورصة (

  )اإلعالم

 ،كيبوالتسویق الش،سوف نتناول في هذا المطلب عرض بیع البورصة 

  :وذلك فيما يليوالبیع عن طریق اإلعالنات عبر وسائل اإلعالم 

  :ثره على املستهلك واالقتصادأالتعامل يف البورصة و: الفرع األول

 عبارة عن سوق منظمة یجري فیها التعامل بشراء األوراق :البورصة هي

المالیة والحاصالت الزراعیة عن طریق سماسرة وسطاء بین البائعین 

والمشترین
)١(

  :املعقود عليه إىل، وهي تنقسم من حیث 

سهم حاضرة في ملك البائع، وهذا النوع جائز أ عقود تعقد على سلع و-١

ً                                                                         مادام أن المعقود علیه منتجا بالفعل ولیس محرما شرعا كالشركات التي تعمل  ً ً

  .في إنتاج الخمور

                                           
 ٦٣ ص-  محاضرات في فقه المعامالت المالیة المعاصرة -محمد عبد اللطیف قندیل . د) ١(

  .م٢٠١٥ ط -  ط دار الفتح -



       
  

 ٣٦٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 عقود عاجلة أو آجلة على سندات بفائدة أو على أسهم أو سلع لیست -٢

ً                                           محرم شرعا ألنه یشتمل على بیع ما ال یملك قال ي ملك البائع، وهذا النوع ف

"ال تبع ما لیس عندك: " لحكیم بن حزام)(رسول اهللا 
)١(

، أي ما لم تملك كما 

 ،حرم اإلسالم الوساطة بین البائع والمستهلك فیما یخص السلع الغیر منتجة

عوها لبعض یتهم إلى المدن فیبن یأتي أهل البادیة من المنتجین بمحصوالأوذلك ب

ال : ")(التجار على أن یتولى البیع التجار مقابل جزء من الثمن قال رسول اهللا 

"ع حاضر لباد دعوا الناس یرزق اهللا بعضهم من بعضبی
)٢(

، ومن الوساطة 

ً                                                                  المنهي عنها أیضا الوسیط الذي یحول بین التعامل المباشر بین المنتج 

لسلعة لنفسه ثم یبیع ما اشترى للمستهلك دون أن یكون والمستهلك بحیث یشتري ا

له جهد كأن یقرب السلعة إلى المستهلك وهو المعبر عنه بتلقي الركب المنهي 

عنه
)٣(

.  

ً                                                             ومن الوساطة الممنوعة أیضا الوساطة التي تكون في صورة االحتكار 

  وق فیبیعـة في السـالذي ینتظر قلة المعروض من السلع

بأعلى ثمن
)٤(

.  

  :ر معامالت البورصة على املستهلك واالقتصادأث

تحتوي البورصة في كثیر من تعامالتها على كثیر من المظالم والمحرمات 

كالمقامرة واالستغالل واالحتكار وأكل أموال الناس بالباطل والتالعب بمقدرات 

 - األمم والشعوب، ففیها تباع السلعة المعقود علیها وهي في ذمة البائع األول 

ال قبض إ عدة بیوعات ولیس الغرض من ذلك -ل أن یحوزها المشتري األول وقب

                                           
 كتاب االجارة برقم - ، أبو داود في سننه ١٢٣٢ كتاب البیوع برقم - أخرجه الترمذي ) ١(

 .٢٨٩، ص٧ ج- في سننه باب بیع ما لیس عندك  ، النسائي٢٥٠٣

 .١٢٥٠ كتاب البیوع برقم - البخاري في صحیحه ) ٢(

  .٢٠٥٧ برقم ٧٥٩، ص٢ ج-  كتاب البیوع -البخاري ) ٣(

  .٢٨ ص- ٢/٢٠١٤ العدد -المجلة المصریة للدراسات القانونیة واالقتصادیة ) ٤(



       
  

 ٣٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

أو دفع فروق األسعار بین البائعین والمشترین غیر الفعلیین مخاطرة منهم على 

 بسواءً                                     الربح فهي كالمقامرة المنهي عنها سواء
)١(

.  

  :كي وأثره على املستهلك واالقتصادبالتسويق الش: الفرع الثاني

 مقابل ثمن معلوم عن -  ساعة أو قلم -  فیه شراء سلعة ما وهو نظام یتم

ً                                                                   طریق الدعایة واإلعالن والوسطاء ثم یقوم المستهلك بعد أن یصبح وكیال عن 

ً                                                                       الشركة بالترویج لمنتجاتها مستعمال الدعایة الشفهیة وقوة حجة المستهلك في 

 تتكون  وهكذا،إقناع آخرین لشراء منتجات الشركة مقابل عمولة عن كل مشتر

ري فیها منتجات الشركة فیبدأ بتزكیة المنتج ألصدقائه شتشجرة من المستهلكین ت

وعند اشتراكهما في الشركة بشراء منتج یصبح من حق المستهلك األول الحصول 

في نفس السلوكأو األشخاص على عمولة تحفیزیة ثم یبدأ الشخصان 
)٢(

، وهذه 

لة للكسب السریع للمال بوسائل ً                                      المعاملة محرمة شرعا ألنها عبارة عن وسی

 إنما المقصود هو التوصل إلى الربح  جودة السلعة لیست مقصودةألنالسلعة 

ً                                                            والعموالت فالمشترك دفع مبلغا قلیال لیحصل على مبالغ كثیرة منه  ولما كانت ،ً

العبرة بالمعاني ال باأللفاظ والمباني كان الحكم بتحریمها
)٣(

 كما أن فیها بیع ،

د مع التفاضل والتأخر وهو الربا المحرم بالنص واإلجماع، كما أن البیع نقود بنقو

 ال یدري كً                                                         عن طریقها یشتمل على غرر محرم شرعا ألن المستهلك وهو المشتر

 في تحصیل العدد المطلوب من المشتركین لیحصل على العمولة جحهل سین

المقررة أم ال؟
)٤(

.  

یترتب على هذه المعاملة  :ادكي على املستهلك واالقتصبأثر التسويق الش

 إذ قد یصعب علیه تحقیق شرط ،أن تزید نسبة المخاطرة بالنسبة للمشترك فیها

                                           
لم اإلسالمي في دورته السابعة المنعقدة راجع ما قرره المجمع الفقهي التابع لرابطة العا) ١(

  .هـ١٤٠٤بمكة المكرمة عام 

 .١١٩ ص- المرجع السابق -محمد عبد اللطیف قندیل . د) ٢(

 ط دار إحیاء - ٤٠٢، ص٤ ج-  تحفة المحتاج في شرح المنهاج - ابن حجر الهیثمي ) ٣(

  . بیروت-التراث العربي 

  . وما بعدها١٢٧ ص-بق  المرجع السا-محمد عبد اللطیف قندیل . د) ٤(



       
  

 ٣٧١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 كما أنه قد یتعرض لخطر كبیر نتیجة عدم وجود تشریع ،العائد المادي للتسویق

ینظم العالقات بین الشركة البائعة والمشتري وهو المشترك إذ لیس له ما یضمن 

 كما ،الشركة ومقاضاتها إذا احتاج إلى ذلك في استیفاء حقوقهحقه بالرجوع على 

أن للتعامل بهذه الوسیلة في التجارة أثر كبیر في تحول كثیر من الممارسین 

للمهن القیمة إلى التعامل مع هذه الشركات رغبة في سرعة العائد وكثرته الذي ال 

 كما ،صاد المحليینتج عن تحسن في حجم اإلنتاج مما یكون له أثره على االقت

       يا أهيا الذين آمن وا ال {: أن فیها أكل ألموال الناس بالباطل المنهي عنه بقوله تعالى
 

       ُ                َ َّْ َ َُّ َ
ِ

َ َ

َّ                  َ                                                              َّ                                                    تأكلوا أموالكم بين كم بالباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم وال تقتلوا أنفسكم إن اهللا    ُ ْ ْ َ ِْ ِْ َ ْ ِّ َ َ ْ ْ ُْ ُ ُ ُ َُ َ َُ َ َّ ْ َ ُُ َ َ ً َ ََ َ ْ َ ٍَ َ َ ِ ِِ ِ ُْ

  ن بكم رحيامَ   كا
               ً ِ
َ ْ ُ ِ َ{

)١(
كما أن في هذه المعاملة كثیر من الغش والتدلیس من جهة  ،

وذلك حین  كما أن فیه خداع للمشترك، ،إظهار المنتج بحال والحال خالف ذلك

تعطي الشركة العمولة لبعض المشتركین وتخدع اآلخرین
)٢(

.  

إلعالم وأثره البيع عن طريق اإلعالنات التجارية عرب وسائل ا: الفرع الثالث

  :على املستهلك

 المجاهرة التي هي خالف السر: یطلق لغة ویراد بهاإلعالن
)٣(

، وفي 

 وسیلة یمكن من خاللها تعریف المستهلك :اصطالح الفقهاء المعاصرین هي

ن بیعها وطرق ابالسلع والخدمات وبیان طرق استعمالها واالستفادة منها ومك

 لصالح المعلن والمعلن إلیه، كما یتحصن بها تركیبها ومكان إنتاجها وكل ما یلزم

ضد المرض المتوقع
)٤(

ً                                            ، ولقد عرف العرب قدیما هذه الوسیلة عن طریق 

                                           
  .٢٩ اآلیة - سورة النساء ) ١(

ً         مشارا -راجع فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء بالمملكة العربیة السعودیة ) ٢(

  .١٣٠ ص-  المرجع السابق - محمد عبد اللطیف قندیل . إلیها د

  .٣٠٨٦، ص٤ ج-  لسان العرب - ابن منظور ) ٣(

رضا محمد .  د- ١٢٨ ص- أحكام اإلعالنات التجاریة -لي محمد بن علي الكام. د) ٤(

 بیروت - ط دار الفكر -  ٢٥ ص-  الخداع اإلعالني وأثره في معیار التدلیس - وهدان 

  .م٢٠٠٨ ط -



       
  

 ٣٧٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

وهو الشخص الذي ینادي على السلع لتباع) الدالل(
)١(

، وقد تطورت وسائل 

 اإلعالم في العصر الحدیث فمنها الكتابة في الصحف والمجالت والملصقات

ن طریق وسائل اإلعالم المرئیة كالتلفاز والعرض في نوافذ واللوحات واإلعالن ع

المحالت التجاریة والمسموعة كالرادیو وكاإلعالن عن طریق التقنیات الحدیثة 

كالحاسب اإللكتروني والشبكة العنكبوتیة
)٢(

، واألصل في هذا البیع أنه مباح 

لكین یتعرفون ً                                                           شرعا لما فیه من تحقیق المصالح لكال طرفي العقد فجمهور المسته

 كما أن فیه مصلحة ،على السلعة من حیث تركیبها ومحل إنتاجها وفوائدها

 إال أن - للمنتج والبائع بترویج السلع وبیعها وما یستتبع ذلك من تحقیق الربح 

األصل یحتاج إلى بعض الضوابط تمنع دون تحوله إلى قوة وهمجیة في ید هذا 

یق العبث بمشاعر وغرائز المستهلكین طرالمنتجین لتصریف منتجاتهم وذلك عن 

واستثارتها بصورة مدمرة لحالتهم الصحیة والمادیة أو العقلیة أو النفسیة
)٣(

، وذلك 

 لذا یجب أن ؛حین یبالغ البائع أو المنتج من مزایا السلع لتضلیل المستهلكین

كما أنه  ،تلتزم هذه اإلعالنات بالصدق والموضوعیة في بیان مواصفات السلعة 

عنها، یمان الكاذبة لترویج السلعة المعلن جب أن تبتعد هذه اإلعالنات عن األی

أما إذا لم تلتزم هذه اإلعالنات بهذه الضوابط فإنها تكون أقرب إلى التزویر 

                                           
  . وما بعدها٨٧ ص- حمایة المستهلك - خالد عبد العظیم غابة . د) ١(

 الدار - ٨٩ ص-إللكترونیة  حمایة المستهلك في المعامالت ا-خالد ممدوح إبراهیم . د) ٢(

 -  التسویق مبادئ وسیاسات - الشناوي .  د-م ٢٠٠٧ ط - اإلسكندریة -الجامعة 

 - حبیش .  د-  وما بعدها ٢٦ ص-  حق المنافسة المشروعة -محرز .  د- ٣٨١ص

 .٢١٠، ٢٠٨ ص-حمایة المستهلك من منظور إسالمي 

 - ط دار الرسالة -ها  وما بعد٢٧٤ ص-  أسس التسویق الحدیث - علي أصفر . د) ٣(

 وما ٨٧ ص- المرجع السابق - حمایة المستهلك - خالد عبد العظیم غابه.  د- بغداد 

  .بعدها



       
  

 ٣٧٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

بالقول والتغریر بالناس والتحایل علیهم
)١(

: ، واهللا تعالى نهى عن ذلك بقوله تعالى

        إن  الذین یفترون على{
                    َّ  َ َ ََ ََُ ْ
َِّ      الله الكذب ال یفلحونِ

                            َ ُ ُ َ
ِ ِ ِْ َ َّ ْ{

)٢(
.  

ً                                                                     كما أنها إذا لم تلتزم فإنها تكون قد اقترفت غشا بإخفاء العیب الذي في 

المسلم أخو المسلم، ال یحل لمسلم باع من أخیه : ")(السلعة قال رسول اهللا 

"ً                     شیئا فیه عیب إال بینه
)٣(

، كما قد یتولد عن ذلك المسلك الحقد والكراهیة في 

  .لوبالق

  :أثر البيع عن طريق وسائل اإلعالم على املستهلك

إن للبیع غیر الدعایة عن طریق وسائل اإلعالم السابقة قد یكون لها أثر 

 السلعة تمبالغة في عرض ممیزاكبیرة سیئ على المستهلك من حیث أنها تبالغ 

 كما أنها تزید في أسعار السلع ألن ،بما یشتمل على كذب وتضلیل وخداع

ذا یجب أن تلتزم بوصف السلعة ـ ل؛یف اإلعالن تضاف إلى ثمن السلعةتكال

ً                       وصفا حقیقیا، مما تمكن ً  

رهاغی المستهلكین من تمییز السلعة أو الخدمة عن 
)٤(

.  

  املطلب الثاني

 البیع -البیع عن طریق نشر بیانات غیر صحیحة عبر وسائل اإلعالم (

  )نزولها إلى السوق بیع السلعة قبل -المقرون بالحصول على جائزة 

                                           
 -  الحق في المنافسة المشروعة - محرز .  د- ١٥٥ ص- اإلعالن - الحدیدي . د) ١(

 المرجع -علي أصفر .  د- ٢٤ ص- المرجع السابق -وهدان .  د- وما بعدها ٢٦ص

 .٢٨٢ ص- السابق 

  .١١٦ اآلیة -سورة النحل ) ٢(

 .٢٢٤٦ برقم ٧٥٥، ص٢ ج-أخرجه ابن ماجه في سننه ) ٣(

.  د-م ٢٠٠٨ ط - ٢٣٨ ، ٢٣٥ ، ٢٢ ص- مبادئ التسوق - جامعة القدس المفتوحة ) ٤(

 - علي أصفر . ، د٣٨١ ، ٣٨٠ ، ٣٧٥ ص-  التسویق مبادئ وأساسیات -الشناوي 

  .رسالة ط دار ال- ٢٧٥ ص- أسس التسویق الحدیث 



       
  

 ٣٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

سوف نتناول في هذا المطلب عرض لبعض صور اضطرابات السوق 

 والبیع المقرون بوعد ، مثل نشر البیانات عبر وسائل اإلعالم،التجاریة 

  :وذلك فيما يليوبیع السلعة قبل نزولها إلى السوق، ،بالحصول على جوائز

 عرب وسائل اإلعالم البيع عن طريق نشر البيانات غري الصحيحة: الفرع األول

  :وأثره على املستهلك واالقتصاد

رغبة في اجتذاب العمالء قد یقوم التاجر أو المنتج بنشر بیانات غیر 

صحیحة عن نفسه أو السلعة أو أن ینتحل اسم وهمي أو لقب علمي لیس له أو 

أن یذكر مواصفات عن السلعة خالف الواقع
)١(

، أو أنه حاصل على جوائز أو 

ً                                       سلعة، أو أن ینشر في وسائل اإلعالم أمورا للتتعلق بإنتاجه  تمیدالیا نیاشین أو

 أو أن یقلد الشكل الخارجي ،غیر حقیقیة تتعلق بمكونات بضاعته أو خصائصها

 أو أن یعتدي على براءات االختراع الممنوحة ،لبضاعة أكثر جودة من بضاعته

ركته أو أن یدعي لمؤسسات وشركات تجاریة مماثلة أو مشابهة لمؤسسته أو ش

أن سلعته من أجود السلع
)٢(

.  

  

وقد ، فمثل هذه األعمال غیر مشروعة ألنها تشتمل على غش وخدیعة 

 كما یشمل ،ً                                                    نهى اإلسالم عن كل غش واحتیال وكل ما یسبب ضررا باآلخرین

النهي وضع البیانات التجاریة المخالفة للحقیقة التي یضعها التاجر على بضاعته 

عددها أو مقدارها أو طریقة صنعها أو مكوناتها أو أن یقلد للداللة على 

                                           
 -فوزي محمد سامي .  د-  ٧٧ ص- االحتكار والمنافسة غیر المشروعة - الغریب . د) ١(

  .م١٩٩٩ عمان ط - ط دار الثقافة - ٩٥ ص-القانون التجاري 

عزیز .  د-  ٨٥ ص-  المرجع السابق - الحق في المنافسة المشروعة -محرز . د) ٢(

 -  عمان -  ط دار الثقافة - ١٠٨ ص- الوسیط في شرح التشریعات التجاریة -العلیكي 

 وما ٤٨ ص-  آداب السوق اإلسالمیة -عبد الحفیظ فرغلي القرني .  د-م ٢٠٠٨ط 

  .بعدها



       
  

 ٣٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

ً                                                                  بضاعات أخرى لشركات أو مصانع تمیزت في إنتاجها بالجودة فوجدت إقباال 

ً                                من المستهلكین حرصا على اقتنائها
)١(

.  

  

  :أثر نشر البيانات غري الصحيحة عن السلعة على املستهلك واالقتصاد

لى جذب إ المستهلك ألنها تهدف ً                                إن مثل هذه األعمال تؤثر سلبا على

الزبائن إلى تلك السلع بطرق ووسائل ملتویة، كما أن فیها إضرار بالمستهلكین 

على شراء السلع والبضائع التي لیس فیها الذین یخدعون بهذه البیانات فیقبلون 

األوصاف التي ذكرت في البیانات المنشورة عنها، كما أنه ینتج عن التقلید 

انع والشركات الوطنیة من األسواق لعدم تمكنها من التنافس خروج بعض المص

مع الشركات المقلدة التي ترخص ثمن السلعة لعدم التزامها بالمقاییس الصناعیة، 

ومن صور األضرار من استعمال السلع المقلدة أن یصاب المستهلك بأمراض 

 بیئة االستثمار نتیجة استعماله مواد غذائیة أو أدویة فاسدة كما یؤثر التقلید على

ً                                     المحلي وسمعة الصناعات المحلیة عالمیا
)٢(

.  

  :البيع املقرون بوعد باحلصول على جوائز وأثره على املستهلك: الفرع الثاني

 جمع جائزة وهي العطیة والتحفةاجلوائز
)٣(

، وفي اصطالح المعاصرین 

  ما یقدمه أصحاب المحالت والمؤسسات التجاریة من جوائز للمستهلكین:هي

ً                                              وذلك بأن یأخذ المستهلك سلعة مجانا مقابل سلعة ، ً                         مقابل شرائهم سلعا معینة 

                                           
عبد الحفیظ .  د- وما بعدها ٤٩٦ ص- مبادئ القانون التجاري - فایز نعیم رضوان . د) ١(

  .٤٩ ص- المرجع السابق - آداب السوق اإلسالمیة - فرغلي القرني 

.  د-  ٩٦ ص- المرجع السابق -أمل أحمد محمود الحاج حسن .  د- لمعنى في نفس ا) ٢(

  .٩٦ ص-  المرجع السابق -  القانون التجاري - فوزي محمد سامي 

 وزارة - الموسوعة الفقهیة الكویتیة - ٦٩٨، ص١ ج- القاموس المحیط -الفیروز أبادي ) ٣(

  .٧٦١٥، ص١٥ ج- األوقاف 



       
  

 ٣٧٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

یشتریها
)١(

ومن ثم فإن الوعد بها مشروع ؛ صل في هذه الجائزة أنها مباحة، واأل

من كان یؤمن باهللا والیوم اآلخر فلیكرم ضیفه جائزته قالوا : ")(لقول الرسول 

مه ولیلته والضیافة ثالثة أیام، فما كان یو:  قال)(وما جائزته یا رسول اهللا 

"ذلك فهو صدقة علیه وراء
)٢(

.  

ً                                                           لكن هذه المشروعیة مشروطة بأن ال یكون السعر مرفوعا في مقابل 

الجائزة ألنها حینئذ تصبح أي الجائزة على حساب المستهلك
)٣(

.  

  

  :أثر البيع بالوعد باحلصول على جائزة على املستهلك

لعیب الذي في السلعة وعدم إخفائه بقول الرسول حث اإلسالم على بیان ا

)(" :ال یحل ألحد أن یبیع شیئا إال بین ما فیه                                     ً"
)٤(

، وعلى ذلك فمتى كان 

 شراء سلع غیر عليالغرض من هذه الجوائز هو الترویج وحث المستهلكین 

 فإن هذا العمل یعد من الغش جیدة الصنع باإلغراء على الحصول على الجائزة

ن فیه أكل لماله بالباطلأ كما ،لخدیعة التي تضر بنفسیة المستهلكوالحیل وا
)٥(

.  

  

  :بيع السلع قبل نزوهلا يف السوق وأثره على املستهلك: الفرع الثالث

وصورة هذا البیع أن یبیع التاجر أو المنتج سلعته ویحصل على ثمنها قبل 

 من تغریر لما فیهعنه  )(أن یطرحها في األسواق بالفعل، وقد نهى النبي 

                                           
 ٦١ ص-الجوائز التجاریة التسویقیة في الفقه اإلسالمي  -خالد بن عبد اهللا المصلح . د) ١(

  .هـ١٤٢٠ ط -  الریاض - ط دار ابن الجوزي -

  .٥٦٧٣ برقم ٢٢٤٠، ص٥ ج- كتاب األدب -أخرجه البخاري ) ٢(

 ط دار - ١٩ ص- الجوائز وأحكامها الفقهیة وصورها المعاصرة -قاسم أحمد عامر . د) ٣(

 المرجع السابق -  أمل أحمد محمود الحاج حسن . د-هـ ١٤٢٦ ط - األردن -النفائس 

  .٧٧ ص-

  .٢١٥٧ برقم ١٢، ص٢ ج- كتاب البیوع -أخرجه الحاكم في المستدرك ) ٤(

  .٧٨ ص- المرجع السابق -أمل أحمد محمود الحاج حسن . د) ٥(



       
  

 ٣٧٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 عن بیع الثمار حتى تزهى قبل وما )(أو المنتج بالمشتري فقد نهى  البائع

ما یستحل أحدكم مال  قال أرأیت إن منع اهللا الثمرة فبتزهى؟ قال حتى تحمر ثم

"أخیه
)١(

.  

  :أثر هذا البيع على املستهلك

وذلك عندما یقرر البائع أو المنتج ، ً                               هذا البیع یسبب ضررا بالمستهلك 

ً                                        عرا معینا قبل إنتاجها أو نزولها في السس یه زیادة وقد یكون هذا السعر فوق، ً

 فیصاب المستهلك بخسارة الفرق بین ما دفعه والثمن كبیرة عن سعرها الحقیقي،

المعروض في السوق، كما أن فیه ظلم للمستهلك ألنه اشترى سلعة لم یرها
)٢(

.  

  

  

  

  

  

                                           
، ٣ ج-  باب إذا باع الثمار قبل أن یبدو صالحها - كتاب البیوع - أخرجه البخاري ) ١(

 باب ما جاء في وضع الجوائح - كتاب المسافاة - وأخرجه مسلم -  ٢١٩٨ برقم ٧٧ص

  .١٥٥٥ برقم ١١٩٠، ص٣ ج-

 ابن تیمیة واالحتساب في التعامالت -في نفس المعنى محمد محمود عبد اهللا یوسف ) ٢(

  .٢٢ ص-  الحسبة في اإلسالم - ابن تیمیة - م ٢٠١٠ ط -  ١٢ ص-المحرمة 



       
  

 ٣٧٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  

  

  انيـــل الثـــالفص
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  . استعمال خیار الرجوع للمستهلك ونظام التسعیر:املبحث األول

  . الرقابة، ونظام الحسبة:املبحث الثاني



       
  

 ٣٧٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  املبحث األول

   والعدول عن إمتام الصفقة،استعمال حق الرجوع للبائع

  يل األمرونظام التسعري للسلع من قبل و

وسوف نتناول بیان هذین الطریقین من طرق الحد من اضطرابات السوق 

  :وذلك فيما يلي،  في نظام التسعیر:لرجوع، وثانیها في حق ا: أولهاینبلفي مط

  املطلب األول

  الصفقةإمتام استعمال خيار الرجوع للمستهلك يف العدول عن 

سلعة أو خدمة أعطى اإلسالم فرصة للتأمل في مكاسب التعاقد على 

ً                                                                         تكون حقا لكل من البائع أو المنتج والمستهلك على السواء، فشرع خیار المجلس 

البیعان كل واحد منهما بالخیار على : ")(المنصوص علیه بقول الرسول 

"صاحبه حتى یتفرقا
)١(

، كما شرع خیار الشرط الذي یمنح كال المتعاقدین مدة 

ر حالة محل العقد، فقد شكا رجل إلى  خبیكافیة یكشف فیها بنفسه أو بواسطة

بة ولي الال خ: فقلإذا ابتعت : " أنه یخدع في البیوع فقال له)(رسول اهللا 

"الخیار ثالثة أیام
)٢(

العیب وهو حق فسخ العقد إذا وجد ، ثم شرع خیار 

ً                          المستهلك فیما اشتراه عیبا
)٣(

ً                                            ، كما شرع خیار الرؤیة لمن اشترى شیئا لم یره
)٤(

 ،

ً                                                               لغبن الذي بموجبه یحق لمن استغل البائع جهله باألسعار فباعه شیئا وخیار ا

بأكثر من ثمنه
)٥(

باح اإلسالم حق طلب اإلقالة، بل وحث علیه بقول أ كما ،

                                           
 .٢١١١م أخرجه البخاري في صحیحه برق) ١(

 - المحلي -  وراجع ابن حزم - ٦٦٦، ص١ ج- ١٢١أخرجه مسلم في صحیحه برقم ) ٢(

  .٢٧٣، ص٥ ج- والبیهقي -  ٢٨٨، ص٢ وابن ماجه في سننه ج٤٠٩، ص٨ج

 - ٥ ج- بدائع الصنائع - الكاساني - ١٩٣، ص٥ ج- رد المحتار - ابن عابدین ) ٣(

  .٢٧٤ص

  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ ط -  ٧١ ص- سالم ، الخیارات في اإل٢٦٨، ص٥  ج-البیهقي ) ٤(

  .٢٥٦، ص٧ ج- ، النسائي ٦٦٥، ص١ ج- ، مسلم -  ٣٥، ص٣ ج-راجع البخاري ) ٥(



       
  

 ٣٨٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

"ً                                        من أقال مسلما أقال اهللا عثرته یوم القیامة: ")(الرسول 
)١(

، وصورة اإلقالة أن 

"مها ضرر لهقالته من تلك البیعة ألن في إتماإیطلب المستهلك 
)٢(

، وال یخفى 

 وعدم االستقرار ً                                                         أن حق الرجوع عن إتمام الصفقة یجعل العقد محاطا بحالة الشك

یجعله عرضة للفسخ بإرادة المستهلك المنفردة
)٣(

، كما أنه قد یتم بشكل صریح 

ً                                                   أو ضمني أو قد یتم االتفاق علیه مسبقا بین المتعاقدین
)٤(

، وهو ال یمنع البائع 

عقد من جانبه فیستطیع أن یقوم بتسلیم المبیع للمستهلك خالل فترة من تنفیذ ال

 كما أن ملكیة السلعة تنتقل للمستهلك فهو یملك التصرف فیها خالل فترة ،العدول

ً                                                                      العدول ویعد ذلك إمضاء ضمنیا للعقد، كما أنه ال یمنع انتقال تبعة الهالك  ً
یضمن البائع هالك الثمن فیضمن المشتري هالك السلعة مادام تم ذلك في یده، و

مادام تم ذلك في یده
)٥(

ً                                                  ، ویستمر هذا الخیار قائما حتى یختار المستهلك إما 

ٕ                                                                            إمضاء العقد فیكون العقد الزما من وقت هذا القبول، واما أن یختار العدول الذي  ً

ذا إ الرابطة العقدیة، وینتهي هذا الخیار بمضي المدة المحددة للرجوع، فبه تزول

ة المتفق علیها دون أن یستعمل المستهلك حقه في العدول عن إتمام انقضت المد

الصفقة ودون أن یفصح عن إرادته بإمضاء العقد أو العدول عنه كان سكوته 

قرینة على االختیار إلمضاء العقد
)٦(

.  

                                           
 .١٨٠٠أخرجه ابن ماجه في سننه برقم ) ١(

 - م ٢٠١٤ یونیه -  العدد الثاني -المجلة المصریة للدراسات القانونیة واالقتصادیة ) ٢(

 . وما بعدها٢٩ص

غازي أبو .  د- ٢٥٥ ص- المرجع السابق -  العقد غیر الالزم - ل إبراهیم أبو اللی. د) ٣(

  .١٩٨ ص- حمایة رضا المستهلك - عرابي 

 كلیة الحقوق -  رسالة دكتوراه بجامعة عین شمس - حمایة المستهلك -نبیل صبیح . د) ٤(

  .٥٩٢ ص-  أحكام العلم بالمبیع وتطبیقاته المعاصرة -ممدوح مبروك .  د-  ٧٧٩ ص-

إبراهیم .  د-  ١٩٨ ص- حمایة رضا المستهلك -غازي أبو عرابي . المعنى دفي نفس ) ٥(

  .٢٥٦ ص-  العقد غیر الالزم -أبو اللیل 

عالء . أیمن ساعده، د.  د-  حمایة المستهلك -محمد بودالي . في نفس المعنى د) ٦(

 وما ١٨٢ ص- خیار المستهلك بالرجوع في البیوع المنزلیة وبیوع المسافة -خصاونة 

  .م٢٠٠٦ ط -  ط دار الكتاب الحدیث - ١٤٠ ص-ها بعد



       
  

 ٣٨١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  املطلب الثاني

  التسعري للسلع من قبل ويل األمر أو نائبه

سلعة (حصول على منتج محدد السعر مبلغ من النقود یتم دفعه مقابل ال

وهو األداة التي تستخدم لحصاد األرباح الممكنة) أو خدمة
)١(

، واألصل في 

 التجاري بین الناس فللبائعین أن یتعاملوا كما یشاءون الشریعة هو حریة التعامل

مادام أن ذلك یتم وفق أحكام الشریعة والتزم الناس الصدق في تعامالتهم وتخلو 

س والظلم واالحتكار والتالعب في أسعار السلع والخدمات عن الغش والتدلی

ما یضر بالناس ً                                                      الضروریة للمستهلكین فال یمنع البائع ربحا لكن ال یسوغ له
)٢(

 ،

اإلسالم لولي سوغ لكن إذا تعدى المنتج أو البائع وخالف ما جاء في الشریعة فقد 

  .األمر أن یتدخل لتسعیر السلع والخدمات

 تقدیر سعر :ويراد بهامة التسعیر في معاجم اللغة  هذا وقد وردت كل

معلوم للسلعة ال یجوز تعدیه
)٣(

.  

                                           
 - الطرق الحكمیة - ابن القیم الجوزیه - ٦، ص١ ج- السیاسة الشرعیة - ابن تیمیة ) ١(

.  د- ٨٦، ص١ - فتاوى شرعیة وبحوث إسالمیة -  الشیخ حسنین مخلوف -  ١٩ص

 - میة  بحث بمجلة البحوث اإلسال- التسعیر في الفقه اإلسالمي - محمد عودة سلمان 

 إدارة األسعار في االسواق التقلیدیة واإللكترونیة -یوسف أبو قارة .  د- ٣٥٦، ص٤٤ج

  .م٢٠١٠ ط - ٣٧ ص-

محمد أحمد .  د– ٣٤ ص- الحسبة - ابن تیمیة - ١٨، ص٥ ج-  المنتقى -السیاجي ) ٢(

 وراجع المجلة المصریة للدراسات القانونیة ٥٧ ص-  الرؤى اإلسالمیة للتسعیر -الصالح 

أحمد عبد الصبور .  مجلة إلكترونیة محكمة لمجموعة من العلماء برئاسة د-واالقتصادیة 

  .م٢٠١٤ العدد الثاني یونیو - ٢٧ ص- الدلجاوي 

 ط -  بیروت -  ط دار العلم للمالیین -  ٦٨٤، ص٢ ج- الصحاح -الجوهري ) ٣(

 - لمیة  ط المكتبة الع-  ٢٧٧، ص١ ج- المصباح المنیر -  الفیومي -م ١٩٨٧/هـ١٤٠٧

 معجم النفائس -  أحمد أبو حاقة -  ١٤٨ ص- مختار الصحاح -  الرازي -بیروت 

 سعدي أبو -  ١، ص١ ج-  المعجم الوسیط - مصطفى إبراهیم - ٥٦٩ ص-الوسیط 

  .١٧٢ ص- ً                              القاموس الفقهي لغة واصطالحا - حبیب 



       
  

 ٣٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 بأنه أن یأمر السلطان عرف اإلمام الشوكاني وبعض الفقهاء التسعريوقد 

سوق أن ال یبیعوا الً                                                  أو نائبه أو وكل من ولي من أمور المسلمین شیئا أهل 

أو النقصان عنه للمصلحة سلعهم إال بسعر كذا فیمنعوا من الزیادة علیه 

العامة
)١(

، ویمتاز هذا التعریف بأنه یتمشى مع معنى التسعیر في زمننا الحاضر 

 تدخل الدولة ممثلة في وزارة التجارة أو الغرفة التجاریة :الذي عرفه البعض بأنه

أو أي جهة أخرى في وضع أسعار محددة لسلع معینة أو لكل السلع تكون 

جین ولیس لهم تجاوزهاملزمة للتجار أو المنت
)٢(

بقول الرسول  ، والتسعیر جائز

)(" : د قوم علیه قیمة بد فكان له مال یبلغ ثمن العبً                 عتق شركا له في عأمن

ٕ                                                             العدل فأعطى شركاءه حصصهم وعتق علیه العبد واال فقد عتق منه ما 
"عتق

)٣(
.  

  الزیادة على ثمن المثل، والتسعیر العادل)(منع الرسول ففي الحدیث 

ألن السعر یراعي كما یظن البعض لیس فیه أكل المشتري لمال البائع بغیر حق 

فیه القیمة الحقیقیة للسلعة مع إضافة كسب معقول للتاجر
)٤(

، ومن األسباب 

ي یحتاجها الناسالتالموجبة للتسعیر إغالء التجار ألسعار السلع والخدمات 
)٥(

 ،

ره إال ألناس معروفین حتى یبیعها أن یتعمد التجار أال یبیعوا الطعام أو غیأو 

                                           
رار  بلوغ األماني من استم-  الساعاتي -  ٢٦٠، ص٥ ج-  نیل األوطار -الشوكاني ) ١(

 -  المرجع السابق - القاموس الفقهي - أبو حبیب - ٣٠٨، ص٢ ج-الفتح الرباني 

  .١٧٣ص

 - بحث بمجلة البحوث اإلسالمیة -  التسعیر في نظر الشریعة - محمد أحمد الصالح . د) ٢(

  .٤٥ ص-  الرؤى اإلسالمیة للتسعیر السلع والخدمات -  ٥٣٨، ص٤ج

  .٤٤١٥  برقم٩٥، ص٥ ج-أخرجه مسلم في صحیحه ) ٣(

 .٥٠ ص- المرجع السابق -  الرؤى اإلسالمیة - محمد أحمد الصالح . د) ٤(

 -عبد الرحمن آل حسین .  د- ١٠٨ ص-  التسعیر في اإلسالم - البشرى الشوربجي . د) ٥(

 األبعاد - ربیع محمود الروبي .  د- ٢٢٠ ص- التسعیر ومكانته في السیاسة الشرعیة 

 بحث بمركز البحوث والدراسات - ٢٣ ص-تكار االقتصادیة للمفهوم اإلسالمي لالح

 .هـ١٤١١ عام -  مكة المكرمة -اإلسالمیة 



       
  

 ٣٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

ً                                                                هؤالء آلخرین بأغلى من سعرها جشعا واستغالال وهو ما یسمى ببیع الباد  ً

للحاضر المنهي عنه
)١(

.  

                                           
، ٤ ج- االختیار لتعلیل المختار - في نفس المعنى عبد اهللا بن مودود الموصلي ) ١(

 -  السیاجي - م ٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ط - بیروت - ط دار الكتب العلمیة - ١٧٢ص

 -  ٩٦، ص٢٨ ج- مجموع الفتاوى - یة  ابن تیم-  ١٧، ص٥ ج-المنتقى شرح الموطأ 

، ١ ج- الطرق الكمیة - ابن القیم الجوزیة - ٣٦، ٣٢، ٢١ ص- الحسبة -ابن تیمیة 

 -  ٢١٤، ص٣ ج- الفتاوى الهندیة - نظام الدین ومجموعة من علماء الهند - ٣٧٤ص

 -  آراء ابن تیمیة في الدولة ومدى تدخلها في المجال االقتصادي -محمد المبارك . د

.  د- ١٠٦ ص- المرجع السابق - البشرى الشوربجي -  ط دار الفكر - ١١١ص

 - أحمد الحصري .  د- ٣٢ ص- مجلة األمن القانوني -محمود محمد الطنطاوي 

 ط مكتبة الكلیات -  ١٢٢ ص-السیاسة االقتصادیة والنظم المالیة في الفقه اإلسالمي 

  .األزهریة



       
  

 ٣٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  املبحث الثاني

  دور الرقابة واحملتسب يف احلد من أثر اضطرابات السوق التجارية

  على املستهلك واالقتصاد

 في :ن من خالل مطلبین أولهماسوف نتناول بیان أحكام هاتین الوسیلتی

  : وذلك على النحو التالي، في بیان أحكام المحتسب: وثانیهما،بیان أحكام الرقابة

  املطلب األول

  الرقابة وأثرها يف احلد من اضطرابات السوق التجارية

  : ودلیل مشروعیتهامعني الرقابة: الفرع األول

  :معان عدة منهاتطلق الرقابة في معاجم اللغة على 

ً  َّ                                  إن  الله كان علیكم رقیبا{: قال تعالىالحفظ   -١ ِّ َِ ْ ُ ََْ َ َ َ{
)١(

ً                   ، أي حافظا ألعمالكم
)٢(

.  

ِ                       ولم ترقب قولي{:  ومنه قوله تعالى، االنتظار-٢ َْ ُْ َْ ْ َ َ{
)٣(

، أي لم تنتظر 

قولي
)٤(

.  

 الحراسة فرقیب القوم حارسهم-٣
)٥(

 یختلف معناها ويف االصطالح، 

وسیلة یمكن بواسطتها : علماء اإلدارة بأنهاباختالف محلها فقد عرفها بعض 

التأكد من إمكانیة تحقق األهداف في الوقت المحدد لها
)٦(

علماء عرفها ، كما 

                                           
 .١ اآلیة - سورة النساء ) ١(

 تفسیر ابن مقاتل - البلخي - ط صادر - ٤٢٤، ص١ ج-  لسان العرب -ور ابن منظ) ٢(

 .٢١٣، ص١ ج- بن سلیمان 

 .٩٤ اآلیة -سورة طه ) ٣(

 .٤٢٤، ص١ ج-  لسان العرب - ابن منظور ) ٤(

 .٤٢٥، ص١ ج-  لسان العرب - ابن منظور ) ٥(

مة واإلصالح اإلداري  اإلدارة العامة والعملیة اإلداریة والوظیفیة العا-طارق المجدوب . د) ٦(

 الرقابة المالیة في - فیاض حمزة رملي .  د-م ٢٠٠٥ ج - ط الحلبي - ٦٦٥ ص-



       
  

 ٣٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

تنفیذ الخطط  مجموعة العملیات الالزمة لمتابعة أعمال:  بأنهااملالية املعاصرون

والسیاسات الموضوعة بقصد التعرف على االنحرافات ومعالجتها في الوقت 

اسبالمن
)١(

 ولما ،ٕ                                                            ، فهذه التعریفات وان اختلفت عباراتها لكنها متفقة في معانیها

 لذا ؛ً                                                             كان هذا المصطلح حدیثا لم یتعرض لتعریفه فقهاء المذاهب اإلسالمیة

 متابعة األعمال التي یقوم بها :حاول بعض المعاصرین تعریف الرقابة بأنها

 الشریعة اإلسالمیةاألفراد والجماعات للتأكد من أنها تتم وفق قواعد
)٢(

، فالمتابعة 

 ومنها السوق ،المؤسساتتشمل العرض الدقیق لألنشطة والعملیات التي تقوم بها 

للتأكد من أنها تسیر وفق مبادئ الشریعة، وهذا ما یجعل هذا التعریف قریب في 

والرقابة مشروعة بالكتاب ، )٣(معناه مع ما سبق عرضه من تعریفات

  :والسنة

              وال تؤتوا السفهاء أ موالكم التي جعل الله لكم {: فقوله تعالى أما الكتاب
  

                                  َ                 ْ ُ ُ َْ َُ ّ ََ َ َ ََ
َِّ

ُ ْ َ َ ُّ ْ ُ ُ

  قیاما
      ً َ
ِ{

)٤(
.  

ٕ                                                               فاآلیة صریحة في النهي عن تضییع المال واهمال حفظه بما یجعل أیدي 
السفهاء الذین ال یحسنون التصرف تصل إلیه لینفقوه فیما ال یفید األمة أو 

                                                                                                     
 اإلدارة العامة -فوزي حبش .  د-  بحث منشور على شبكة اإلنترنت -القطاع الحكومي 

.  د-م ١٩٩١/هـ١٤١١ ط -  ط دار النهضة العربیة -  ١٠٩ ص-والتنظیم اإلداري 

 - ط مؤسسة شباب الجامعة - ٢٢٩ ص-اإلدارة العامة  علم -ماجد راغب الحلو 

 .م١٩٧٣ ط -إسكندریة 

  . المرجع السابق-فیاض حمزة رملي . د) ١(

 بحث منشور على شبكة - منهج وأسالیب وتقییم أداء األفراد -حسین شحاته . د) ٢(

 .اإلنترنت

  . ٥ ص-  المرجع السابق - فریدة حسن طه  .  د- في نفس المعنى ) ٣(

  .٥ اآلیة - رة النساء سو) ٤(



       
  

 ٣٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

أنفسهم أو ذویهم
)١(

أنها تحث على حفظ المال العام وتنمیته السیما أن ، كما 

حفظ المال من الكلیات الخمس
)٢(

.  

 راقب بنفسه أعمال السوق كما حدث في )( فمنها أن النبي وأما السنة

حدیث إدخال یده في الصبرة
)٣(

.  

كما أنه منع موظفي الدولة من أخذ الهدیة أو قبولها ممن هم تحت 

على جمع  )(ة الذي استعمله النبي ن ابن اللتبیٕ                          حكمهم وامرتهم كما في حدیث

هال : ")(َّ                            هذا لكم وهذا أهدى إلى فقال : صدقات بني سلیم، فلما جاء قال

ً                                                                 جلست في بیت أبیك وأمك حتى تأتیك هدیتك إن كنت صادقا؟ ثم قام فخطب 

فقال إني استعمل الرجل منكم على العمل مما والني اهللا فیأتي فیقول هذا مالكم 

ً                                                                       ا هدیة واهللا ال یأخذ أحد منكم شیئا إال لقي اهللا یحمل بعیرا له رغاء أو بقرة وهذ ً

 باطن إبطه یقول اهللا اللهم قد بلغت ئرولها خوار أو شاة تبعر، ثم رفع یده حتى 

"بصر عیني وسمع إذني
)٤(

، فالحدیث فیه رقابة قولیة على حفظ المال ورد 

ال المسلمینٕ                                      الهدیة إلى صاحبها إن أمكن واال فلبیت م
)٥(

.  

  

  أنواع الرقابة:الفرع الثاني

تنقسم الرقابة باعتبارین هما اعتبار وقتها، واعتبار جهتها فتنقسم باعتبار 

 وتنقسم باعتبار جهتها إلى رقابة داخلیة ،وقتها إلى رقابة سابقة ومتزامنة والحقة

  :يوسوف نتناول بيان أنواع الرقابة بهذين االعتبارين فيما يلوخارجیة، 

                                           
هـ ١٤٠٥ ط - د دار إحیاء التراث ٣٥٥، ٣٤٥، ص٢ ج-  أحكام القرآن - الجصاص ) ١(

 .١٠ ص-  المرجع السابق -فریده حسن .  د-

  .٣٩ ص-  الرقابة المالیة في الفقه اإلسالمي - حسین یوسف راتب ریان .د) ٢(

  .١٠١ برقم ٩٩، ص١ ج- كتاب اإلیمان - أخرجه مسلم ) ٣(

  .٦٥٧٨ برقم ٢٥٥، ص٦ ج-رجه البخاري في صحیحه أخ) ٤(

  .٢٢ ص-  المرجع السابق - ریان . د )٥(



       
  

 ٣٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

أوال
 
   
ً

  : باعتبار وقتهاأنواع الرقابة: 

  :تنقسم الرقابة بهذا االعتبار إىل ما يلي

  : الرقابة السابقة-١

وهي الرقابة التي تسبق المخالفات وهي تهدف إلى تجنب األخطاء قبل 

وقوعها وذلك عن طریق القوانین والقرارات المتعلقة بتصرفات السوق كالغبن 

من المخالفات التي ذكرت عقوباتها في الفقه والنجش واالحتكار وغیر ذلك 

اإلسالمي
)١(

، وهذه الرقابة واجبة على ولي األمر
)٢(

.  

)(وفعل أمیر المؤمنین عمر بن الخطاب  )(وذلك كفعل النبي 
)٣(

.  

  : الرقابة املتزامنة-٢

وهي تسمى رقابة التنفیذ حیث یتم بموجبها التحقق من أن ما یجري علیه 

ً                                                     وفقا ألحكام الشریعة، وذلك من خالل متابعة العمل أوال العمل بالسوق یسیر ً

 بیومً  ابأول ویوم
)٤(

.  

  : الرقابة الالحقة-٣

وتسمى الكاشفة ألنها تكشف األخطاء والمخالفات التي وقعت بالفعل أثناء 

   عندما )(التعامل في السوق، ومن أمثلتها رقابة النبي 

                                           
 - المحاسبة الحكومیة واإلدارة المالیة العامة - محمد أحمد حجازي . في نفس المعنى د) ١(

.  د-  ٣٢ ص-  الرقابة المالیة في اإلسالم -الكفراوي .  د- م ١٩٩٧ ط -  ٢٩١ص

م ٢٠٠٧ ط - ٥٨ ص - س فاعلیة الرقابة المالیة الداخلیة  قیا- طالل عبد الوهاب سهیل 

  .٣٩ ص- المرجع السابق -ریان .  د-

  .٩٩، ص١ ج-  كتاب اإلیمان -راجع مسلم ) ٢(

.  د- ٣٣ ص- الرقابة المالیة -ریان .  د- ٣٢٧، ص٣ ج- األموال -ابن زنجویة ) ٣(

  .٢٤ ص-  المرجع السابق - فریدة حسن طه 

 ط - ٥٩ ص- المرجع السابق - سهیل .  د- ٢٠٦، ص١٠ ج-نة  شرح الس-البغوي )  ٤(

  .م٢٠٠٧



       
  

 ٣٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

مر في السوق ووضع یده في صبرة الطعام
)١(

.  

ثانيا
 
     
ً

  :أنواع الرقابة من حيث جهتها: 

  :وتنقسم الرقابة بهذا االعتبار إىل ما يلي

  : الرقابة الداخلية-١

وهي التي تتم داخل السلطة التنفیذیة نفسها على الوحدات التي تكون 

تابعة لها كرقابة وزارة التموین والصحة على التجار والسلع من حیث أسعارها 

یة كعدم فسادها وهي تهدف إلى حمایة المعامالت وسالمتها من الناحیة الصح

التجاریة من أي تالعب أو غش
)٢(

.  

  : الرقابة اخلارجية-٢

  ابة التي تباشرها السلطة التشریعیة والقضائیة عندماـوهي الرق

                                                                     تقـــصر وزارتــــي التمــــوین والــــصحة عــــن القیـــام بــــدورهما أو عنــــدما تقــــوم الوزارتــــان 

                    لقضاء لتقدیر العقوبة                                بتحویل المخالفات ومرتكبیها إلى ا
) ٣( 

.   

  :دور ويل األمر يف الرقابة

ولي األمر هو خلیفة المسلمین أو رئیس الدولة ومن یعاونه من الوزراء 

والوالة واألمراء في رعایة أمور الدولة اإلسالمیة ویدخل فیه كذلك كل من فوض 

                                           
، ٦ ج- البخاري في صحیحه -  ١٠١ برقم ١٩٩، ص١ ج- أخرجه مسلم في صحیحه ) ١(

 -  الرقابة المالیة - وراجع من الفقهاء المعاصرین الكفراوي -  ٦٥٧٨ برقم ٢٥٥ص

 .٣٣ص

 ط دار المعارف -  ٣٣٩ ص-   المحاسبة في شركات األموال- الصحن عبد الفتاح . د) ٢(

 مخامرة المفاهیم اإلداریة، -سالم رمضان الدهان .  د- م ١٩٦٢ ط -  اإلسكندریة -

 ط مطبعة - ١٢٢، ص١ أصول االقتصاد اإلسالمي، ج-الكفراوي .  د- ٥٣ص

  .١٨٧محمد أحمد حجازي، المرجع السابق، ص.  د-م ٢٠٠٣ ط -االنتصار 

 - المرجع السابق - فریدة حسن طه .  د- ٣٤ ص-  الرقابة المالیة- الكفراوي . د) ٣(

  .٣٠ص



       
  

 ٣٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

ى في كل هؤالء أن یراعوا حق اهللا تعالفعلى ولي األمر إمارة بلد أو مؤسسة إلیه 

أمر من أمور المسلمین
)١(

.  

كلكم راع ومسئول عن رعیته اإلمام راع ومسئول عن رعیته : " )(قال 

"الحدیث.. 
)٢(

 ففي ، ولي األمر في الرقابة علیه استعمال األصلححجن، وحتى ی

الرقابة على السوق یجب علیه أن یولي الخبیر باألسعار والسلع والتجارات حتى 

َ    َ       یا أ یها {: أو ضغینة أو اختالف عرف أو جنس قال تعالىولو كان له عداوة  ُّ َ
َ                                          َ           َ                                             الذین آمنوا ال تخونوا الله والرسول وتخونوا أ ماناتكم وأ نتم تعلمون َُ َ ََ ْ َ ُ َ َْ َْ َ ُ َُ ُ ُِ َِ ُ ُ ُْ ْ َْ َّ َ ّ َ َّ{

)٣(
وال یولي من . 

إنا ال نولي هذا من سأله وال من : ")(طلبها وحرص علیها قال رسول اهللا 

"حرص علیه
)٤(

.  

َ                     فاتقوا الله ما {: ثم یجب علیه اختیار األمثل فاألمثل لقوله تعالى َ َّ ُ َّ َ

ُْ             استطعتم َْ َْ{
)٥(

.  

فصاحب القوة واألمانة مطلوب في األمور المالیة حتى ال تذهب أموال 

َ                      إن  خیر من استأجرت القوي األ مین{:  قال تعالى،الناس بسبب الغش والسرقة                        َّ  ُ ِ ُّ ِ َ ْ َ ْ َ َْ ْ ِ َ َ ْ َ ِ{
)٦(

، 

یه أن یختار صاحب االختصاص في عملیة الرقابة على السوق وأن كما عل

ً                                                                          یكون عمله موافقا لقواعد الشریعة من حیث الحالل والحرام ومتجنبا لكل ما فیه  ً

محظور شرعي
)٧(

.  

                                           
  .٣١، ص١ ج-  األحكام السلطانیة - الماوردي ) ١(

 .٨٥٣ برقم ٣٠٤، ص١ ج-  كتاب الجمعة -أخرجه البخاري ) ٢(

 .٢٧ اآلیة -سورة األنفال ) ٣(

  .٧١٤٩ برقم ٢٦١٤، ص٦ ج-  كتاب األحكام -أخرجه البخاري ) ٤(

 .١٦ اآلیة - سورة التغابن ) ٥(

 .٢٦ اآلیة - سورة القصص ) ٦(

فریدة حسن .  د-  ومن المعاصرین - ٢٥، ٢٢، ١٧ ص- السیاسة الشرعیة - ابن تیمیة ) ٧(

  . وما بعدها٣٢ ص- المرجع السابق -



       
  

 ٣٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  املطلب الثاني

  احلسبة وأثرها يف احلد من اضطرابات السوق التجارية

  :معني الحسبة ودلیل مشروعیتها:الفرع األول

  : االحتساب لغة على عدة معان منهایطلق

  . اإلحصاء والتقدیر-١

من صام رمضان : ")( طلب األجر والثواب ومنه قول الرسول -٢

ً                   إیمانا واحتسابا◌ َ ً"
)١(

  .ً                          ، أي طالبا مرضاة اهللا تعالى

 القبیح ونهاه  اإلنكار یقال احتسب فالن على فالن أي أنكر علیه فعله-٣

عنه
)٢(

.  

مر والنظر فیه وعلى ذلك فالمحتسب هو الذي  حسن التدبر في األ-٤

ً                                                       ینكر وقوع المعاصي والمفاسد طالبا بذلك األجر من اهللا تعالى
)٣(

.  

 أن الحسبة هي وظیفة دینیة من باب األمر بالمعروف ويف اصطالح الفقهاء

متى ظهر تركه والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله
)٤(

، فهو مشروط بظهور الفساد 

ً                                                   ا لم یظهر فلیس للمحتسب كشف أي شيء منعا للتعدي على وعالنیته، أما إذ

أسرار الناس
)٥(

.  

  

                                           
  .١٩١٠ برقم ٧٠٩، ص٢ ج-أخرجه البخاري ) ١(

 معجم مقاییس اللغة -  ابن فارس -  ٣١٧، ٣١٥، ص١ ج- لسان العرب - ابن منظور ) ٢(

 -  المعجم الوسیط -عبد القادر الزیات النجار .  ومن المعاصرین د-  ٦٠، ص٢ج -

 .١٧١، ص١ج

  .٩٠ ص-  المرجع السابق - فریدة حسن طه . د) ٣(

 - الحسبة في اإلسالم - ابن تیمیة -  ٢٧، ص١ ج- األحكام السلطانیة -الماوردي ) ٤(

  .٣٤٥، ص١ ج- الطرق الحكمیة - ابن القیم -  ٦٩، ص٢٨ج

  .٣٤٦، ص١ ج- الطرق الحكمیة -  القیم ابن) ٥(



       
  

 ٣٩١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  :واحلسبة مشروعة بالكتاب والسنة

  :أما الكتاب فآيات كثرية منها

 ولتكن منكم أ مة یدعون إلى الخیر ویأمرون بالمعروف {:  قوله تعالى-١
                                                                   ُ           ِ
ُ ُ ْْ َ ُْ ْ ِْ َ َْ َ ُ ََ َِ ْ َ ُ َُ َِّ ْ ٌ ِّ َ

َ                               وینهون عن المنكر و َِ َِ ُ ْ َ ََ ْ َ   أ ولـئك هم المفلحونْ
                            َُ ُ
ِ ِْ ُ ْ ُ ُ َ َ ْ{

)١(
.  

             الذین إن مكناهم في األ رض أ قاموا الصالة وآتوا الزكاة {:  وقوله تعالى-٢
  

                                َ     َ                     َ ََ َّ ُ ََ َّ ُ َ ِ َّْ
ِ ِ

ْ ُ َّ َِّ َ َّ

           وأ مروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة األ مور
                      ُ                                            َ ِ ِ ُِ ُ َ َُ َ َ َ
ِ ِ َِِّ َ َ ََ ْ ْْ َْ َ ُ ُِ{

)٢(
.  

َ                والمؤمنون{:  وقوله تعالى-٣ ُ ِ ْ ُ ْ َ                 َ                                          والمؤمنات بعضهم أ ولیاء بعض یأمرون َ ُ ُْ ُْ َ َ َ ٍَ ْ ْ ِْ ُِ ُ ُ َ ْ ْ َ
            بالمعروف وینهون عن المنكر ویقیمون الصالة ویؤتون الزكاة ویطیعون الله 

   
                                                                                             َ ّ ََ َ َ َُ َ َ َ َ

ِ ِ ِ
ُ ُ ُ َ ََ ََ ْ ََّ ُ َّ ُ ُ َِ ِْ ْْ َْ ْ ُ ِ

  ورسوله أ ولـئك سیرحمهم الله إن  الله عزیز حكیم
  
                                      َّ                      ُ       ٌ ُ

ِ ِ
َ َ َ ٌَ ِ َ ُ ُّ ِّ ُ ُ ْ َ ُ ََ َ َْ َ{

)٣(
.  

  :لداللة من اآلياتوجه ا

 ألن األمر بالمعروف ،تدل هذه اآلیات بمنطوقها على أهمیة الحسبة

عتبر یعد من أهم الفرائض التي یصان بها الدین، كما أنه یوالنهي عن المنكر 

ً                عامال أساسیا في اإلسالمیة البعیدة عن عوامل االنحرافاألمة بناء  ً
)٤(

.  

ً                                رأى منكم منكرا فلیغیره بیده، من: ")( فمنها قول الرسول :وأما السنة

"فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه وذلك أضعف اإلیمان
)٥(

.  

والذي نفسي بیده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو : ")(وقوله 

"ً                                                          لیوشكن اهللا أن یبعث علیكم عذابا منه ثم تدعونه فال یستجاب لكم
)٦(

، وقوله 

                                           
  .١٠٤ اآلیة - سورة آل عمران ) ١(

 .٤١ اآلیة - سورة الحج ) ٢(

  .٧١ اآلیة - سورة التوبة ) ٣(

 ط - ٢٦ ص- والیة الحسبة في اإلسالم - عبد اهللا محمد عبد اهللا . في نفس المعنى د) ٤(

  .م١٩٩٥/هـ١٤١٦ ط -مكتبة عابدین 

  .٤٩ برقم ٦٩، ص١ ج-أخرجه مسلم في صحیحه ) ٥(

  .٢١٦٩ برقم ٤٦٨، ص٤ ج- أخرجه الترمذي في سننه ) ٦(



       
  

 ٣٩٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

)(" : مثل القائم على حدود اهللا والواقع فیها كمثل قوم استهموا على سفینة

صاب بعضهم أسفلها، فكان الذین في أسفلها إذا أفأصاب بعضهم أعالها و

ً                ا خرقا ولم نؤذ ناستقوا من الماء مروا على من فوقهم فقالوا لو أن خرقنا في نصیب

ٕ                                یعا وان أخذوا على أیدیهم نجوا  هلكوا وهلكوا جممن فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا ً

ً            ونجوا جمیعا
)١(

.  

  :وجه الداللة من األحاديث

وتبین أن األحادیث توجب بمنطوقها األمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

سبب عدم إجابة الدعاء وهالك المجتمع بأسرهیترك ذلك 
)٢(

.  

  :مهام احملتسب:الفرع الثاني

الحیاة فالمحتسب یراقب الموازین الحسبة بمعناها العام تتناول كافة شئون 

لصق حدیدة أو غیرها في أسفل المیزان أو جانبه، كما بوالمكاییل ویحذر من التطفیف 

والصیادلة فیتأكد من ، علیه أن یراقب الطحانین فیمنعهم من خلط ردئ الحنطة بجیدها 

ث سعرها ویمنع االحتكار بمراقبة السلع والبضائع من حی، صالحیة األدویة لالستعمال 

 ،وتواجدها وخاصة السلع التموینیة ألنها تقوم علیها حیاة الناس من المأكل والمشرب

كما یراقب مواد البناء ویقوم بهذا الدور اآلن المختصون من المهندسین المدنیین 

التابعین لوزارة اإلسكان
)٣(

.  

                                           
  .٢٣٦١ برقم ٨٨٢، ص٢ ج-أخرجه البخاري في صحیحه ) ١(

.  د- ٥٧، ص١٥ ج-  عمدة القارئ شرح صحیح البخاري -  العیني - في نفس المعنى ) ٢(

 -  النووي - وما بعدها ٢٣ ص- الحسبة ودور الفرد فیها -عبد القادر الزیات النجار 

  .٢٣، ص٢ ج-شرح صحیح مسلم 

 ومن - ٤٧، ٢٧، ١٣ ص-  نهایة الرتبة في طلب الحسبة -في نفس المعنى الشیرازي ) ٣(

 المرجع السابق، - الحسبة ودور الفرد فیها - عبد القادر الزیات النجار .  د- المعاصرین 

 . وما بعدها٩٣ ص-فریدة حسن طه، المرجع السابق .  وما بعدها، د٤٤ص



       
  

 ٣٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  ــةامتـاخل
  :وتشتمل على

  . أهم النتائج-١

  . أهم التوصیات-٢

  .مراجع فهرس ال-٣

  . فهرس الموضوعات-٤

أوال
 
   
ً

  أهم النتائج: 

  :لقد متخض عن هذه الدراسة نتائج عدة ميكن حصرها فيما يلي

 وذلك تواجد السلع وندرتها إن للسوق اضطرابات في األسعار وفي -١

لرغبة التجار في تحقیق المزید من الربح أو بسبب المنافسة التجاریة بینهم بما 

ٕ                                   ا واخفاء العیوب في المبیع أو تلقي ربیوجب الحرمة كالیدعو إلى التعامل بما 
  .الركبان أو الغش أو االحتكار أو النجش أو التطفیف

 مع تطور وسائل التجارة كثرت مظاهر هذه االضطرابات وذلك عن -٢

طریق بیوع ال تتحقق فیها الشروط الشرعیة لحلیة البیع والشراء كالصفقات التي 

اء األوراق المالیة أو الحاصالت الزراعیة أو بشراء تعقد عن طریق البورصة بشر

  . وبضائع لیست في ملك البائع أسهمسندات بفائدة أو على

كي یعد من إحدى صور االضطرابات الحدیثة حیث ب إن التسویق الش-٣

أنه نظام یتم فیه بیع السلعة عن طریق المستهلك نفسه حینما یروج لمنتجات 

ً                                             سلعة أو لیكون وكیال عن الشركة في الترویج لها الشركة لیرغب غیره بشراء ال

  .مقابل عمولة عن كل مستهلك ومروج

 إن اإلعالنات التجاریة في الصحف والمجالت والملصقات وكافة -٤

 وذلك حین یبالغ البائع أو المنتج ،ً                                      وسائل اإلعالم تعد نوعا من هذه االضطرابات

یحة عنها أو عن التاجر أو في ذكر مزایا السلعة أو أن ینشر بیانات غیر صح

  .المنتج لتضلیل المستهلكین



       
  

 ٣٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 تعتبر الرقابة المالیة على السلع واألسعار في ظل متطلبات العصر -٥

  .الحدیث ضرورة اقتصادیة واجتماعیة

 على ولي األمر أو نائبه معرفة أحوال السوق وما تشتمل علیه -٦

جش والتدلیس واالحتكار المعامالت من المخالفات الشرعیة فیمنعها كالغش والن

  .ٕ             واخفاء العیب

ن من أهم وسائل الرقابة الحث على تقوى اهللا ومخافته وبیان أنه إ -٧

  .الرقیب على أفعال عباده

 أثبتت الدراسة أن التسعیر وسیلة فعالة في الحد من اضطرابات -٨

ً                                                                       السوق التجاریة في حالة تعدي أرباب السلع في قیمتها تعدیا فاحشا بما ال ی مكن ً

  .الفقراء من ذوي الدخل المحدود من شراء حاجاتهم الضروریة

 إن خیار الرجوع بأنواعه خیار المجلس والشرط والرؤیة والعیب والغبن -٩

ن یثبت الثقة في نفوس ا أو یتفق علیه المتعاقدقانونالذي ینص علیه ال

  .المستهلكین

كامل یفوق ام مالي متوازن متظ إن النظام اإلسالمي أروع وأعظم ن- ١٠

  .كل األنظمة الحدیثة



       
  

 ٣٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

ثانيا
 
     
ً

  :التوصيات: 

واقع الحیاة فإني اقترح بعض بعد دراسة هذا الموضوع الذي یمس 

  :التوصیات اآلتیة

 الحرص على غرس الرقابة الذاتیة في نفوس المسلمین بالتربیة الدینیة -١

اإلعالم حتى یكون الوازع الدیني أقوى األجهزة الرقابیة، وذلك عن طریق وسائل 

ودور التعلیم والمحتسبین وعقد الندوات والمحاضرات وخطب المساجد بتسلیط 

  .الضوء على فقه المعامالت وبیان ما هو حالل وحرام

 االهتمام بجهاز الحسبة لما له من دور في المجال الرقابي والعمل -٢

  .على تطویره ودعمه وتزویده بالكوادر المتخصصة في االقتصاد والفقه

ف عامة الناس والجهات المعنیة والمؤسسات العاملة ب أن یتكات یج-٣

في مجال حمایة المستهلك كوزارة الزراعة والتجارة والصناعة مع اتخاذ إجراءات 

قانونیة صارمة ضد الممارسات االحتكاریة والعمل على إیجاد سلع بدیلة رخیصة 

لبریة والبحریة لمنع دخول  التجار فیها كما علیها مراقبة المنافذ اةالثمن عند مغاال

 كما یجب على وزارة اإلعالم الحث على ،سلع ردیئة أو ضارة لصحة اإلنسان

  .االكتفاء بشراء ما یسد الحاجة دون التوسع لمنع جشع التجار یرفع أثمان السلع

وختاما
 
      
ً

:  

یح كل ناظر في بحثي مفي نهایة هذه الرحلة العلمیة المباركة فإني است

اه أن یبدو له فیه من قصور أو تقصیر، فحسبي أني أعملت هذا العذر لما عس

قلمي وبذلت جهدي وغایة وسعي في تحري الحق والصواب واجتهدت طاقتي 

ٕ                                                                   إلصابة الحق المنشود فإن أكن قد وفقت فذلك فضل من اهللا، وان كانت األخرى 
حمد وصلى اهللا على سیدنا م، ا توفیقه وسداده نفاستغفر اهللا، واهللا أسأل أن یمنح

)(وعلى آله وصحبه والتابعین والحمد هللا رب العالمین .  



       
  

 ٣٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

ثالثا
 
     
ً

  فهرس املراجع: 

  .القرآن الكریم

 القاموس احمليط -هـ ١٣٢٩ المتوفى سنة –محمد شمس الحق العظیم أبادي : أبادي

  .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ ط – بیروت – ط مؤسسة الرسالة –

 ط الدار –  املعامالت اإللكرتونيةمحاية املستهلك يف –خالد ممدوح إبراهیم : إبراهیم

  .م٢٠٠٧ ط – اإلسكندریة –الجامعیة 

 – التجارة اإللكرتونية وأحكامها يف الفقه اإلسالمي –أبو العز علي محمد أحمد : أحمد

  .م٢٠٠٨ ط – األردن –ط دار النفائس 

، بدون ناشر وسنة محاية املستهلك دراسة فقهية معاصرة – غابةخالد عبد العظیم 

  .رنش

  . بغداد– ط دار الرسالة – أسس التسويق احلديث –علي أصفر : أصفر

شرح  -هـ ١٣٢٢ المتوفى سنة –محمد بن یوسف بن عیسى بن أطفیش : أطفیش

  .م١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ط – السعودیة – ط مكتبة اإلرشاد – النيل

 ط دار – أسىن املطالب -هـ ٩٢٦ المتوفى سنة –زكریا األنصاري الشافعي : أنصاري

  .هـ١٣١٣ ط – القاهرة –لكتاب اإلسالمي ا

 المتوفى سنة -البابرتي الحنفي أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن محمود : بابرتي

  . ط دار إحیاء التراث العربي– العناية شرح اهلداية -هـ ٧٨٦

 و ١٩١٣ ط – ط السعادة – املنتقى شرح املوطأ –سلیمان بن خلف الباجي : باجي

  .هـ١٣٣٢ط 

 – صحيح البخاري -هـ ٨٥٦ المتوفى سنة -بو عبد اهللا محمد بن إسماعیل أ: بخاري

  .م١٩٨٧/هـ١٤٠٧ ط –ط دار ابن كثیر 

  .، بدون ناشر وسنة نشرالتسعري يف اإلسالم –محمد األمین البشري : بشرى

تفسري ابن مقاتل بن  -هـ ١٥٠ المتوفى سنة –أبو الحسن مقاتل بن سلیمان : بلخي

  .م٢٠٠١ط دار غریب ط ، م ٢٠٠٣ ط –تب العلمیة  ط دار الك– سليمان

شرح  -هـ ١٠٥١ المتوفى سنة –منصور بن یونس بن إدریس البهوتي : بهوتي

  . بیروت– ط عالم الكتب – منتهى اإلرادات



       
  

 ٣٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

حاشيته على شرح  -هـ ١٣٢١ المتوفى سنة –سلیمان بن عمر بن محمد : رميیبج

  . تركیا– ط المكتب اإلسالمیة – باج الطالمنه

السنن  -هـ ٤٥٨ المتوفى سنة –أحمد بن الحسین بن علي بن موسى البیهقي : بیهقي

  .م١٩٩٤/هـ١٤١٤ ط – ط مكتب دار الباز – الكربى

 – سنن الرتمذي -هـ ٢٧٩ المتوفى سنة –محمد بن عیسى السلمي الترمذي : ترمذي

  .م١٩٣٧/هـ١٣٥٦ ط – بیروت –ط دار إحیاء التراث 

 ط دار – جمموع الفتاوى -هـ ٧٢٨د بن تیمیة المتوفى سنة أبو العباس أحم: تیمیة

 ط المكتب – احلسبة يف اإلسالم -هـ ١٤٠٨ ط – بیروت –الكتب العلمیة 

 ط – ط الدار العثمانیة – السياسة الشرعية –م ١٩٨٠ ط –السلفیة 

  .م٢٠٠٤/هـ١٤٢٥

 -هـ ٣٦٢ المتوفى سنة -عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المالكي : ثعلبي

  .هـ١٤١٥ ط – مكة المكرمة – ط المكتب التجاریة – التلقني

 – التعريفات -هـ ٨١٦المتوفى سنة  -الجرجاني الشریف علي بن محمد : جرجاني

  .هـ١٣٥٧ ط -  لبنان– بیروت –ط دار السرور 

 – النهاية يف غريب األثر -هـ ٥٩٧ المتوفى سنة –أبو الفرج عبد الرحمن : جوزي

  .هـ١٤١٨ ط – ط دار الوطن –  حديث الصحيحنيكشف املشكل يف

أحكام  - هـ ٣٧٠ المتوفى سنة –أحمد بن علي الرازي الجصاص الحنفي : جصاص

  .هـ١٤١٥ ط – بیروت – ط دار الكتب العلمیة – القرآن

 – ط دار البشایر اإلسالمیة – خمتصر اختالف العلماء: أحمد بن محمد الجصاص

  .هـ١٤١٧ ط –بیروت 

 ط دار الكتاب – موسوعة االقتصاد اإلسالمي – بن عبد المنعم الجمال محمد: جمال

  .م١٩٨٠ ط – بیروت –اللبناني 

 – مؤسسة الرسالة – نظرية التملك يف اإلسالم –أحمد عبد الرحمن الجنیدل : جنیدل

  .هـ١٤٠٣

 ط – ضوابط التجارة يف االقتصاد اإلسالمي –محمد نجیب حمادي الجوعاني : جوعاني

  .تب العلمیةدار الك



       
  

 ٣٩٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 ط دار العلم – الصحاح –أبو نصر حماد إسماعیل بن حماد الجوهري : جوهري

  .هـ١٤٠٧ ط – بیروت –للمالیین 

 املستدرك على الصحيحني -هـ ٤٠٥محمد بن عبد اهللا النیسابوري المتوفى سنة : حاكم

  .هـ١٤١١ ط – ط دار الكتب العلمیة –

  .هـ١٤٢٨ ط – ط دار النفائس – سيطمعجم النفائس الو –أحمد أبو حاقة : حاقة

 ط – ط دار النهضة – اإلدارة العامة والنظام اإلداري –فوزي حبیش : حبیش

  .م١٩٩١/هـ١٤١١

القاموس الفقهي لغة واصطالحا –سعید أبو حبیب : حبیب
 
                          
ً

  . ط دار الفكر– 

  .م١٩٩٧ ط – احملاسبة احلكومية واإلدارة املالية –محمد أحمد حجازي : حجازي

  .هـ١٤١٨ ط – ط الدار المریة اللبنانیة – اإلعالن –منى الحدیدي : حدیدي

 ط – احمللي -هـ ٤٥٦ابن حزم الظاهري علي بن أحمد بن سعید المتوفى سنة : حزم

  .هـ١٤٠٨ ط – بیروت – دار الكتب العلمیة –دار الفكر 

 ط – أحكام التسعري يف الفقه اإلسالمي –محمد أبو الهدى الیعقوبي الحسني : حسني

  .م٢٠٠٠/هـ١٤٢١ ط – بیروت –دار البشائر 

املنافسة التجارية يف الفقه اإلسالمي وأثرها على  –أمل أحمد محمود الحاج حسني 

 ط – فلسطین – نابلس – جامعة النجاح – رسالة ماجستیر – السوق

  .م٢٠١٢

  .م٢٠٠٥ ط – قانون محاية املنافسة ومنع االحتكار –ا حسن نزكي لی

 ط دار العصیمي – التسعري ومكانته يف السياسة الشرعية – حسین لآعبد الرحمن 

  .هـ١٤٢٩ ط – الریاض –

 بلبیس – مقال على موقع مسجد التوحید – من البيوع املنهي عنها –زكریا حسیني 

  .هـ١٤٢٨ عام ٤٣٢العدد 

 – السياسة االقتصادية يف النظم املالية يف الفقه اإلسالمي –أحمد الحصري : حصري

  .بة الكلیات األزهریةط مكت

 - هـ ٩٥٤ المتوفى سنة –أبو عبد اهللا محمد بن عبد الرحمن الحطاب : حطاب

  .هـ١٣٩٨ ط – بیروت – ط دار الفكر – مواهب اجلليل



       
  

 ٣٩٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 – ط مؤسسة شباب الجامعة – علم اإلدارة العامة –ماجد راغب الحلو : حلو

  .م١٩٧٣ ط –إسكندریة 

 ط مكتبة العلوم – احملرمة واملختلف فيهاصور من البيوع  –محمد بن علي حالوة 

  .هـ١٤٢٧ ط –والحكمة 

 ط – مسند اإلمام أمحد بن حنبل -هـ ٢٤١ المتوفى سنة –أحمد بن حنبل : حنبل

  .م١٩٥٠/هـ١٣٩٩ ط – بیروت –دار صادر 

 ط دار – مغني احملتاج -هـ ٩٧٧ المتوفى سنة -الشربیني محمد الخطیب : خطیب

  .هـ١٣٧٧ ط – بیروت –الفكر 

 ط دار الحدیث – سنن أبي داود -هـ ٢٧٥ المتوفى سنة –سلیمان بن األشعث : داود

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨ ط –

الشرح الكبري  -هـ ١٢٠ المتوفى سنة –بو البركات أحمد بن محمد العدوي أ: دردیر

  .هـ١٤٢٣ ط – على حاشية الدسوقي

 -هـ ١١٣٠ المتوفى سنة –الدسوقي المالكي شمس الدین محمد عرفه : دسوقي

  . ط دار إحیاء الكتب العربیة– حاشيته على الشرح الكبري

  .، بدون ناشر وسنة نشرخمامرة املفاهيم اإلدارية –سالم رمضان الدهان : دهان

 ط دار الكتب – حجة اهللا البالغة –أحمد ولي اهللا بن عبد الرحیم الدهلوي : دهلوي

  .الحدیثة

 ط – خمتار الصحاح -هـ ٦٦٦متوفى سنة  ال- محمد بن ابي بكر عبد القادر : رازي

  .هـ١٤١٥ ط – بیروت –مكتبة ناشرون 

مطالب أويل  -هـ ١٢٤٣ المتوفى سنة -باني یمصطفى السیوطي الرح: انيیبرح

  .م١٩٦١ ط – ط المكتب اإلسالمي – النهى

 ط – ط دار النهضة العربیة – مبادئ القانون التجاري –فایز نعیم رضوان : رضوان

  .م١٩٩٧

موسوعة القواعد الفقهية املنظمة للمعامالت املالية  –عطیة عدالن رمضان : انرمض

  . اسكندریة– ط دار اإلیمان – اإلسالمية ودورها يف توجيه النظم املعاصرة

 بحث منشور على – الرقابة املالية يف النظام احلكومي –فیاض حمزة رملي : رملي

  .شبكة اإلنترنت



       
  

 ٤٠٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 مركز – ألبعاد االقتصادية للمفهوم االقتصادي لالحتكارا –ربیع محمود الروبي : روبي

  .هـ١٤١١ – مكة المكرمة –بحوث الدراسات اإلسالمیة 

 ط دار النفائس – الرقابة املالية يف الفقه اإلسالمي –ن یوسف راتب ریان یحس: ریان

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ط – األردن –

 – تاج العروس –هـ ١٢٠٥ المتوفى سنة -محمد مرتضى الحسیني الزبیدي : زبیدي

  .ط دار الهدایة

 ط – بیروت – ط دار الفكر – الفقه اإلسالمي وأدلته –وهبة الزحیلي : زحیلي

  .م١٩٨٩

 -هـ ١١٢٢ المتوفى سنة –محمد بن عبد الباقي بن یوسف الزرقاني : زرقاني

  .هـ١٤١١ ط – بیروت – ط دار الكتب العلمیة – حاشيته على املوطأ

 – حق املشرتي يف إعادة النظر يف عقود البيع بواسطة التليفزيون –أحمد الزقرد : زقرد

  .م١٩٩٥ – الكویت –مجلة الحقوق 

، بدون ناشر األموال -هـ ٢٥١ المتوفى سنة –حمید بن قتیبة بن عبد اهللا : زنجویة

  .وسنة نشر

  . بیروت– ط دار الكتاب العربي – فقه السنة –سید سابق : سابق

بلوغ األماني  –هـ ١٣٧١ المتوفى سنة -نا الساعاتي بمن الحمد عبد الرحأ: ساعاتي

  . ط بیت األفكار الدولیة– من أسرار الفتح الرباني

 ط – ط دار الثقافة – ط عمان – القانون التجاري –فوزي محمد سامي : سامي

  .م١٩٩٩

، بدون ناشر تقرير حول احلماية القانونية للمستهلك –خالد محمد السباتین : سباتین

  .نة نشروس

 ط – املبسوط -هـ ٥٨٣ المتوفى سنة –أبو بكر بن أبي السهیل السرخسي : سرخسي

  . بیروت–دار المعرفة 

 مجلة البحوث الفقهیة – التسعري يف الفقه اإلسالمي –الحسیني سلیمان : سلیمان

  .هـ١٤١٥ ربیع األول –المعاصرة 

 - ط دار القمة – الضوابط الشرعية لالستثمار –نصر محمد السالمي : سالمي

  .اإلسكندریة



       
  

 ٤٠١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 – ط جامعة عمان – قياس فاعلية الرقابة املالية –طالل عبد الوهاب سهیل : سهیل

  .م٢٠٠٧ط 

 ط دار الكتب – احملكم واحمليط األعظم –أبو الحكم علي بن إسماعیل بن سیدة : سیدة

  . بیروت–العلمیة 

  . ط دار السالم– البيوع الضارة –رمضان حافظ عبد الرحمن السیوطي : سیوطي

 – ط دار المعرفة – األم -هـ ٢٠٤المتوفى سنة  -محمد بن إدریس الشافعي : شافعي

  .م١٩٣٩/هـ١٣٥٨ ط – ط دار النشر – الرسالة -هـ ١٣٩٣ ط –بیروت 

 بحث منشور على – منهج وأساليب وتقييم أداء األفراد –حسین شحاته : شحاته

  .شبكة اإلنترنت

 -هـ ١٢٢٧ سنة ى المتوف–ازي بن إبراهیم الشرقاوي عبد اهللا بن حج: شرقاوي

  .م١٩٩٧/هـ١٤١٨ ط – ط دار إحیاء الكتب العلمیة – حاشيته على التحرير

 –محاية املستهلك يف الفقه اإلسالمي  –رمضان علي السید الشرنباصي : شرنباصي

  .م٢٠٠٤ ط – اإلسكندریة – ط دار الجامعة الجدیدة – دراسة مقارنة

 – ط المكتب الشرقي –  مبادئ وأساسيات–التسويق  – الشناوي صالح: شناوي

  .م١٩٧٠ ط –بیروت 

نيل  -هـ ١١٧٢المتوفى سنة  -محمد بن علي بن محمد الشوكاني المالكي : شوكاني

  .م١٩٧٣ ط – بیروت – ط دار الجیل -هـ ١٢٥٠ ط – األوطار

 ط – املهذب - هـ٤٧٦ المتوفى سنة –إبراهیم بن علي بن یوسف الشیرازي : شیرازي

  . بیروت–دار الفكر 

  . بیروت– ط دار الثقافة – نهاية الرتبة يف طلب احلسبة

 ط مجلة البحوث – التسعري يف نظر الشريعة –محمد بن أحمد بن صالح : صالح

 ط – الرؤى اإلسالمية لتسعري السلع واخلدمات -هـ ١٣٩٨بالمملكة ط 

  .م٢٠٠١/هـ١٤١٢

 مجلة الحقوق – ستهلك يف التعامالت اإللكرتونيةمحاية امل –نبیل صبیح : صبیح

  .م٢٠٠٨ عام –الكویت 

 – ط دار المعارف – احملاسبة يف شركات األموال –عبد الفتاح الصحن : صحن

  .م١٩٦٢ ط –إسكندریة 



       
  

 ٤٠٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 –م ١٠٥٩/هـ١١٨٢ المتوفى سنة –محمد بن إسماعیل الصنعاني المالكي : صنعاني

هـ وط دار إحیاء ١٣٧٩ ط – بیروت – ط دار الكتب العلمیة – سبل السالم

  .التراث العربي

االقتصاد اإلسالمي مذهبا ونظاما –إبراهیم الطحاوي : طحاوي
  
                           
ً ً

 بدون ناشر وسنة -

  .نشر

 دبي – ط كلیة الشرطة – جملة األمن القانوني –محمود محمد الطنطاوي : طنطاوي

  .هـ١٤١٩ط 

 ط – بیروت – ط دار العلم – ميروح الدين اإلسال –عفیفي عبد الفتاح طبارة : طبارة

  .م١٩٧٨

 – الرقابة على السلع واألسعار يف الفقه اإلسالمي –فریدة حسني طه ظاهر : ظاهر

  .م٢٠١١ فلسطین عام –رسالة ماجستیر بجامعة النجاح 

 حاشية رد احملتار -هـ ١٢٥٢ المتوفى سنة –محمد أمین الشهیر بابن عابدین : عابدین

  .م١٩٦٦/هـ١٣٩٨ط الحلبي ط ،   بیروت– ط دار الفكر –

  .هـ١٤٢٤ ط – ط دار النفائس –  أحكامها الفقهية–اجلوائز  –باسم عامر : عامر

 ط – استثمار األموال يف الشريعة اإلسالمية –إبراهیم حسن عبد السمیع : عبد السمیع

  .م٢٠٠٨ ط –مكتبة نانس 

 ط مجمع – رآن الكريمالقاموس القويم للق –إبراهیم أحمد عبد الفتاح : عبد الفتاح

  .هـ١٤٠٤ ط –البحوث اإلسالمي 

 – ط دار النفائس – املدخل يف فقه املعامالت املالية –شبیر محمد عثمان : عثمان

  . ط دار الجامعة الجدیدة– املناقصات وأحكامها يف الفقه اإلسالمي

 ط –بدین  ط مكتبة عا– والية احلسبة يف اإلسالم –عبد اهللا محمد عبد اهللا : عبد اهللا

  .م١٩٩٦/هـ١٤١٦

 ط دار – االستذكار -هـ ٤٦٣ المتوفى سنة –عمر بن یوسف بن عبد اهللا : عبد البر

  .م٢٠٠٠ ط –الكتب العلمیة 

كشف  -هـ ١١٦٢ المتوفى سنة –إسماعیل بن محمد الجراحي العجلوني : عجلوني

 – ط مؤسسة الرسالة – اخلفاء ومزيل االلتباس عما اشتهر من ألسنة الناس

  .هـ١٤٠٥ ط –بیروت 



       
  

 ٤٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

حاشيته على خمتصر  -هـ ١١٨٩ المتوفى سنة –علي أحمد الصعیدي العدوي : عدوي

  .هـ١٣١٧ ط – ط األمیریة – خليل

 كلیة الشریعة –  دراسة مقارنة–محاية رضا املستهلك  –غازي أبو عرابي : عرابي

  .م٢٠٠٩ ط –والقانون 

 ط – التثريب يف شرح التقريبطرح  –بو الفضل زین الدین بن الحسیني أ: عراقي

  .م٢٠٠٠ ط – بیروت –دار الكتب العلمیة 

احلسبة والسياسة اجلنائية يف اململكة  –سعد بن عبد اهللا بن سعد العریفي : عریفي

  .هـ١٤٢٢ ط – الریاض – ط مكتبة الرشد – العربية السعودية

ط دار  – فتح الباري -هـ ٨٥٢ المتوفى سنة –ابن حجر العسقالني : عسقالني

  .الریان للتراث

  .املشكالت الصحية يف العامل الثالث – أمراض الفقر –فیلیب عطیة : عطیة

 ط مكتبة – االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه –أحمد مصطفى عفیفي : عفیفي

  .هـ١٤٢٤ ط –وهبة 

عمدة القارئ شرح  -هـ ٨٥٥ المتوفى سنة –بدر الدین محمود أحمد العیني : عیني

  . ط دار إحیاء التراث– لبخاريصحيح ا

 مجلة أبحاث – حق املستهلك يف الرجوع يف بيوع املسافة –عالء عباینة : عباینة

  .م٢٠٠٧الیرموك عام 

  .م٢٠٠٤ ط – ط دار النهضة – االحتكار واملنافسة غري املشروعة –الغریب : غریب

 الشريعة اإلسالميةاملشكلة االقتصادية يف ضوء  –إبراهیم عبد الرحمن العزوان : عزوان

  .هـ١٤٢٧ ط مجلة البحوث األمنیة ربیع األول –

 – معجم مقاييس اللغة -هـ ٣٩٥ المتوفى سنة –ابن الحسین أحمد بن فارس : فارس

  .م١٩٧٠/هـ١٣٩٠ ط –ط الحلبي 

 – اإلسكندریة – ط دار الجامعة الجدیدة – القانون التجاري –محمد السید الفقي : فقي

  .القانون التجاري –ي عثمان الفقي  محمد عل–م ٢٠٠٨ط 

 ط – عمان – ط دار الثقافة – القانون التجاري –محمد سامي فوزي : فوزي

  .م١٩٩٩



       
  

 ٤٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 – املصباح املنري -هـ ٧٧٠ المتوفى سنة -أحمد بن محمد بن علي الفیومي : فیومي

  .م١٩٨٣ ط –ط دار المعارف 

  .م٢٠١٠ ط – ليدية واإللكرتونيةإدارة األسعار يف األسواق التق –بو قارة أیوسف : قارة

  ط - املغني -هـ ٦٢٠ المتوفى سنة –أبو محمد عبد اهللا بن أحمد المقدسي : قدامة

  .م١٩٦٣/هـ١٣٨٢ ط – الكايف -هـ ١٤٠٥ ط – بیروت –دار الفكر 

 - هـ ٦٧١ المتوفى سنة –أبو عبد اهللا محمد بن أحمد األنصاري القرطبي : قرطبي

 ط – ط دار الكتب المصریة –ط دار الشعب  – اجلامع ألحكام القرآن

  .م١٩٦٤/هـ١٣٨٤

 – ط دار الصحوة – آداب السوق يف اإلسالم –عبد الحفیظ فرغلي علي قرني : قرني

  .م١٩٨٧ط 

 األردن ط – ط دار النفائس - معجم لغة الفقهاء –محمد رواس : قلعة جي

  .م١٩٨٨/هـ١٤٠٨

 ط – ط دار الفتح – قه املعامالتحماضرات يف ف –محمد عبد اللطیف قندیل : قندیل

  .هـ١٤١٥

 مطبعة – الطرق احلكمية -هـ ٧٥١ المتوفى سنة –ابن القیم الجوزیة الحنبلي : قیم

  .م١٩٥٣ ط –السنة المحمدیة 

 ط – بدائع الصنائع -هـ ٥٨٧ المتوفى سنة –عالء الدین الكاساني الحنفي : كاساني

  .هـ١٤٠٢ ط – بیروت –دار الكتاب العربي 

  .،بدون ناشر وسنة نشرأحكام اإلعالنات التجارية –محمد بن علي الكاملي : ليكام

  .م١٩٩٧ ط – مبادئ القانون التجاري –زهیر عباس كریم : كریم

 ط – ط االنتصار – أصول االقتصاد اإلسالمي –عوف محمود الكفراوي : كفراوي

  .م١٩٨٣ ط – ط مؤسسة الجامعة – الرقابة املالية يف اإلسالم -م ٢٠٠٣

  . الكویت– ط دار السالسل – وزارة األوقاف – املوسوعة الفقهية الكويتية: كویت

 دراسة مقارنة يف الشريعة اإلسالمية –العقد غري الالزم  –إبراهیم أبو اللیل : لیل

  .م١٩٩٤ جامعة الكویت – والقوانني الوضعية

یاء الكتب  ط دار إح– سنن ابن ماجه -هـ ٢٧٥ المتوفى سنة –ابن ماجه : ماجه

  .العربیة



       
  

 ٤٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 املدونة الكربى -هـ ١٧٩ المتوفى سنة –أبو عبد اهللا مالك بن أنس األصبحي : مالك

  . ط السعادة-هـ ١٣٢٣ ط –

  .م١٩٧٥ ط – أحكام السوق يف اإلسالم –یحیى األندلسي المالكي : مالكي

األحكام  -هـ ٤٥٠ المتوفى سنة –أبو الحسن علي بن حبیب الماوردي : ماوردي

 – احلاوي الكبري –م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ط – ط دار الكتب العلمیة – لطانيةالس

  .م١٩٩٩/هـ١٤١٩ ط – بیروت –ط دار الكتب العلمیة 

 آراء ابن تيمية يف الدولة ومدى تداخلها يف اال االقتصادي –محمد المبارك : مبارك

  . بیروت– ط دار الفكر –

 ط المكتب الفني – طبيقاتهأحكام العلم باملبيع وت –ممدوح مبروك : مبروك

  .م٢٠٠٠ ط –لإلصدارات القانونیة 

امع  –م ٢٠٠٨ ط – ط األمیریة – عجم الوجيزامل –مجمع اللغة العربیة : مجمع

 – الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف دورته السابقة املنعقدة مبكة املكرمة

  .هـ١٤٠٤

لية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اآلداب العامة والعم –طارق المجدوب : مجدوب

  .م٢٠٠٥ ط – ط الحلبي – اإلداري

  .الة املصرية للدراسات القانونية واالقتصادية: مجلة

  .، بدون ناشر وسنة نشرالربا والقروض يف الفقه اإلسالمي –عبد الهادي محمد : محمد

 – د واألسواق املاليةموسوعة االقتصاد اإلسالمي يف املصارف والنقو –علي جمعة محمد 

  .م١٩٨١ ط –ط دار السالم والمعهد العلمي للفكر 

 – ط دار الكتاب العربي – فتاوى شرعية وحبوث إسالمية –حسنین مخلوف : مخلوف

  .م١٩٥١ط 

 – ط دار إحیاء التراث العربي – اإلنصاف –ابو الحسن علي بن سلیمان : مرداوي

  .بیروت

 – صحيح مسلم -هـ ٢٦١ المتوفى سنة –قشیري أبو الحسن مسلم بن حجاج ال: مسلم

  . بیروت–ط دار إحیاء التراث العربي 

 – اجلوائز التجارية التسويقية يف الفقه اإلسالمي –خالد بن عبد اهللا المصلح : مصلح

  .هـ١٤٢٠ ط – الریاض –ط دار ابن الجوزي 



       
  

 ٤٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  .ة نشر،بدون ناشر وسنمعجم النفائس الوسيط – معجم العلوم االجتماعية: معجم

 ط المكتبة – فيض القدير -هـ ١٠٣١ المتوفى سنة –عبد الرؤوف المناوي : مناوي

  .هـ١٣٥٦ ط –التجاریة الكبرى 

 لسان العرب -هـ ٧١١ المتوفى سنة –محمد بن مكرم بن منظور المصري : منظور

  . بیروت– ط دار صادر –

كام يف شرح غرر دور احل -هـ ١٠٨٨ المتوفى سنة –راموز مال خسرو فمحمد بن : مال

  .هـ١٣٠٤ ط – ط المطبعة العامرة – األحكام

االختيار لتعليل  -هـ ٦٨٣ المتوفى سنة –محمود بن مودود الموصلي : موصلي

  .م١٩٧٦/هـ١٣٩٦ ط – ط الجهاز المركزي للكتب الجامعیة – املختار

م املعج –إبراهیم مصطفى ، أحد الزیات ، حامد عبد القادر ، محمد النجار : نجار

  . ط دار الدعوة– الوسيط حتقيق جممع اللغة العربية

  .هـ١٤١٥ ط – ط األزهر – احلسبة ودور الفرد فيها –عبد اهللا مبروك النجار   

 – سنن النسائي -هـ ٣٠٣ المتوفي سنة –النسائي أحمد بن شعیب بن علي : نسائي

  .ط المطبعة المصریة األزهریة

 بیروت – ط دار الفكر – الفتاوى اهلندية –نظام ومجموعة من علماء الهند : نظام

  .هـ ١٤١١ ط –

 ط دار - روضة الطالبني -هـ ٦٧٦ المتوفى سنة -یحیى بن شرف النووي : نووي

 ط المطبعة المصریة - شرح صحيح مسلم -م ١٩٨٥/هـ١٤٠٥ ط -اإلرشاد 

  .م١٩٨٦ ط -

 ط – نبويةالسرية ال -هـ ٢١٣ المتوفى سنة –عبد المالك بن أیوب الحمیري : هشام

  .هـ١٤١١ ط – بیروت –دار الجیل 

  .، بدون ناشر وسنة نشرالغنب وأثره يف العقود – سعد الدین الهاللي :هاللي

شرح فتح  - هـ٨٦١سنة  المتوفى –كمال الدین بن محمد ابن الهمام الحنفي : همام

  . ط دار إحیاء التراث العربي– القدير

 – حتفة احملتاج يف شرح املنهاج -هـ ٩٧٤ المتوفى سنة –ابن حجر الهیثمي : هیثمي

  .ط دار إحیاء التراث العربي



       
  

 ٤٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

 ط دار الفكر – اخلداع اإلعالني وأثره يف معيار التدليس –رضا متولي وهدان : وهدان

  .م٢٠٠٨ ط – بیروت –

 ابن تيمية واالحتساب يف التعامالت احملرمة –محمد محمود عبد اهللا یوسف : یوسف

  .م٢٠١٠ ط –

  . بیروت– ط دار الفكر – احملل التجاري – حسن یونس علي: یونس



       
  

 ٤٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

رابعا
 
     
ً

  فهرس املوضوعات: 
  

  الصفحة  املوضـــــوع

  ٣٤١  : يفاملقدمة

  ٣٤٢  . أهمیة الدراسة-

  ٣٤٣  .الدراسات السابقة -

  .مشكلة الدراسة -

  .منهج الدراسة -

٣٤٣  

٣٤٤  

  ٣٤٤  . خطبة البحث-

  الفصل التمهيدي

  لبحثيف التعريف مبصطلحات ا

٣٤٧  

أوال
 
   
ً

  ٣٤٧  . تعریف السوق:

ثانيا
 
     
ً

  ٣٤٨   تعریف التجارة:

ثالثا
 
     
ً

  ٣٤٩  . تعریف المستهلك:

  الفصل األول

  ،مظاهر اضطرابات السوق التقليدية واملعاصرة

  وأثرها على املستهلك يف الفقه اإلسالمي

٣٥١  

هلك  صور اضطرابات السوق التجاریة التقلیدیة وأثرها على المست:املبحث األول

  .واالقتصاد

٣٥٢  

 في الغش بإخفاء عیب السلعة واالحتكار والغبن والتغریر وبیع :املطلب األول

  .الرجل على بیع أخیه والنجش

٣٥٢  

  ٣٥٢  . الغش بإخفاء عیب السلعة وأثره على المستهلك واالقتصاد:الفرع األول

  ٣٥٣  . االحتكار وأثره على المستهلك واالقتصاد:الفرع الثاني

  ٣٥٥  . الغبن والتغریر وأثرهما على المستهلك واالقتصاد:ع الثالثالفر

  ٣٥٩  . بیع الرجل على بیع اخیه وأثره على المستهلك:الفرع الرابع

  ٣٦٠  . النجش وأثره على المستهلك:الفرع اخلامس

 البیع بالربا وبیع الباد للحاضر وتلقي الركبان والتطفیف والبیع :املطلب الثاني

  .بالمنزل

٣٦٢  



       
  

 ٤٠٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  الصفحة  املوضـــــوع

  ٣٦٢  . البیع بالربا وأثره على المستهلك واالقتصاد:الفرع األول

الفرع الثاني
 
            
ً

  ٣٦٣  . بیع الباد للحاضر وأثره على المستهلك:

  ٣٦٥  . تلقي الركبان وأثره على المستهلك:الفرع الثالث

  ٣٦٦  . البیع بالمنزل وأثره على المستهلك:الفرع الرابع

الفرع اخلامس
 
           
ً

  ٣٦٦  .لى المستهلك التطفیف وأثره ع:

  ٣٦٨  . اضطرابات السوق المعاصرة وأثرها على المستهلك واالقتصاد:املبحث الثاني

كي والبیع عن طریق اإلعالنات عبر ب بیع البورصة والتسویق الش:املطلب األول

  .وسائل اإلعالم

٣٦٨  

  ٣٦٨  . التعامل في البورصة وأثره على المستهلك واالقتصاد:الفرع األول

  ٣٧٠  .كي وأثره على المستهلك واالقتصادب التسویق الش: الثانيالفرع

 البیع عن طریق اإلعالنات التجاریة عبر وسائل اإلعالم وأثره :الفرع الثالث

  .على المستهلك

٣٧١  

 البیع عن طریق نشر البیانات غیر الصحیحة عبر وسائل :املطلب الثاني

ائزة وبیع  والبیع المقرون بوعد بالحصول على ج–اإلعالم 

  .السلعة قبل نزولها بالسوق

٣٧٣  

 البیع عن طریق نشر البیانات غیر الصحیحة عبر وسائل اإلعالم :الفرع األول

  .ثره على المستهلك واالقتصادأو

٣٧٤  

الفرع الثاني
 
            
ً

  ٣٧٥  . البیع المقرون بوعد بالحصول على جائزة وأثرة على المستهلك:

  ٣٧٦  .ا في السوق وأثره على المستهلك بیع السلع قبل نزوله:الفرع الثالث

  الفصل الثاني

  طرق احلد من أثر اضطرابات السوق التجارية

  على املستهلك واالقتصاد يف الفقه اإلسالمي

٣٧٨  

 استعمال حق الرجوع للبائع والعدول عن إتمام الصفقة ونظام :املبحث األول

  .التسعیر

٣٧٩  

  ٣٧٩  .تهلك استعمال خیار الرجوع للمس:املطلب األول

  ٣٨١  . التسعیر للسلع من قبل ولي األمر أو نائبه:املطلب الثاني



       
  

 ٤١٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية نيوالثالث الثاين العدد من الثالث املجلد

 اضطرابات السوق التجارية، وطرق احلد من أثرها عىل املستهلك واالقتصاد يف  الفقه اإلسالمي 

  الصفحة  املوضـــــوع

 دور الرقابة والمحتسب في الحد من أثر اضطرابات السوق :املبحث الثاني

  .التجاریة

٣٨٤  

  ٣٨٤  . الرقابة وأثرها في الحد من اضطرابات السوق:املطلب األول

  ٣٩٠  .طرابات السوق التجاریة الحسبة وأثرها في الحد من اض:املطلب الثاني

  ٣٩٣  : وتشتمل على:اخلامتة

  ٣٩٣  . أهم النتائج- ١

  ٣٩٥  . التوصیات- ٢

  ٣٩٦  . فهرس المراجع- ٣

  ٤٠٨  . فهرس الموضوعات- ٤

    


