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افتتاحـية

احلم�د هلل رب العامل�ن، والصاة والس�ام عىل س�يدنا 
حممد وعىل آله وصحبه وَمْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين..

وبع����د: في�ر » دائ��رة الش��ؤون اإلس��امية والعم��ل 
م إصداَره�ا اجلدي�د   الخي��ري بدب��ي - إدارة البح��وث « أن تق�دِّ

» النجـش آفــة الســوق « جلمهور القراء من السادة الباحثن 
واملثقفن واملتطلعن إىل املعرفة.

وهذه الرس�الة تعالج قضي�ة من القضاي�ا املتصلة بالبيع 
 وال�راء والت�ي تع�م الس�وق الي�وم، وتنخ�ر كيان�ه، تع�رف 
ب� )النجش(، وقد تناوهلا الباحث وبس�طها بسطًا موفقًا، مبّينًا 
صوره�ا املتعددة، مستش�هدًا باألمثلة والوقائ�ع املختلفة، من 
أقوال الفقهاء املعتمدة، وذلك للمس�امهة يف اس�تقرار السوق 

وسامة احلركة فيه.
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وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشكر والدعاء 
ألرسة آل مكتـوم حفظه�ا اهلل تع�اىل الت�ي حتب العل�م وأهله، 
وت�ؤازر قضاي�ا اإلس�ام والعروب�ة ب�كل متي�ز وإق�دام، ويف 
مقدمتها صاحب السـمو الشـيخ حممد بن راشـد بن سعيد آل 
مكتـوم، نائب رئيس الدولة، رئيس جملس الوزراء، حاكم ديب 
الذي يش�يد جمتمع املعرف�ة، ويرعى البحث العلمي ويش�جع 

أصحابه وُطابه .

راجن من العيل القدي�ر أن ينفع هبذا العمل، وأن يرزقنا 
التوفي�ق والس�داد، وأن يوف�ق إىل مزيد من العط�اء عىل درب 

التميز املنشود.

  وآخ�ر دعوانا أن احلم�د هلل رب العاملن، وصىل اهلل عىل 
النبي األمي اخلاتم سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعن.

        مدير إدارة البحوث 

       الدكتور سيف بن راشد اجلابري
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املقدمة

احلمد هلل والصاة والس�ام عىل رس�ول اهلل وعىل 
آله وأصحابه الطيبن وبعد:

فق�د اهت�م اإلس�ام بالس�وق ألن�ه الوس�يلة التي 
يلتقي من خاهلا البائع واملش�ري لنقل ملكية السلعة 
إىل املشري وملكية الثمن إىل البائع، ولذلك كان حمط 
رعاي�ة ونظ�ر ال�وايل الذي يتح�رى الع�دل يف احلقب 
اإلس�امية املتوالية حيث يتوجب علي�ه أن يأمر أوثق 

من يعرف ببلده أن يتعاهد السوق)�(. 

ونظرا ألمهية الدور الذي يلعبه أو يقوم به الس�وق 
واآلثار االقتصادية الناجتة عنه سواء يف شكل ختصيص 
امل�وارد االقتصادية أو يف هيكل توزيع الدخل القومي 
ب�ن األف�راد فق�د كان مثار اهت�ام الفك�ر االقتصادي 

)�( أحكام السوق حييى بن عمر �3.
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اإلس�امي واملع�ارص، يق�ول حييى بن عم�ر: »ولو أن 
أهل السوق اجتمعوا أن ال يبيعوا إال با يريدون مما قد 
تراضوا عليه مما فيه املرضة عىل الناس وأفسدوا السوق 
كان إخراجهم من السوق حقا عىل الوايل، فإنه إن فعل 
ذل�ك معهم رجعوا عا طمحت إليه أنفس�هم من كثرة 
الرب�ح ورضوا من الربح ب�ا يقابله نفعه، وال يدخلون 

به املرضة عىل عامة الناس«)�(.

وللمحافظة عىل اس�تقرار الس�وق وضان سامة 
احلرك�ة فيه منع عمر بن اخلط�اب حاطب بن أيب بلتعة 
أن يبي�ع بس�عر خاف س�عر الس�وق، فقد مر بس�وق 
املص�ىل وبن يدي�ه غرارت�ان فيه�ا زبيب فس�أله عمر 
ر له ُمَدّين لكل درهم،  ريض اهلل عنه عن س�عرها، فَسعَّ
ْثُت بِِعرٍي مقبلٍة من الطائف حتمل  فقال له عمر: قد ُحدِّ
زبيبًا وهم يعتربون س�عرك، فإما أن ترفع السعر أو أن 

)�( املصدر السابق 45.
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تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت، فلا رجع عمر 
حاس�ب نفس�ه، ثم أتى حاطبًا يف داره فقال: إن الذي 
قل�ت لك ليس بمعرفة من�ي وال قضاء، وإنا هو يشء 

أردت به اخلري ألهل البلد)�(.
وكان س�يدنا عيل ريض اهلل عنه جي�يء إىل البزازين 
فيق�ول: »ي�ا مع�ر التج�ار ال تنقص�وا م�ن ذراعكم 
وال تبخس�وا الناس أش�ياءهم وال تكذبوا يف رشيتكم 
وبياعتكم  فمن فعل شيئا مما هني عنه عوقب عىل ذلك 
بحبس أو رضب بعد ما يؤخذ لصاحبه احلق«)�( ويأيت 
إىل أصح�اب احلبوب فيقول: »ال تبخس�وا مكاييلكم 

وأوزانكم وال تغشوها«)3(.

)�( املوطأ �/�65، س�نن البيهقي الكربى �9/6، احلس�بة البن 
تيمية �9، الطرق احلكمية �37.

)�( االحتس�اب لإلمام النارص للحق احلس�ن ب�ن عيل األطروش 
.39

)3( املصدر السابق.
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ولذل�ك جي�ب ع�ىل املحتس�ب »أن يك�ون مازما 
لألس�واق يف كل وق�ت وي�دور ع�ىل الس�وقة والباعة 
املوازي�ن  ويتفق�د  والطرق�ات  الدكاك�ن  ويكش�ف 
واألرطال ويتفقد معايش�هم وأطعمتهم وما يغشونه، 
أوق�ات  يف  والنه�ار،  اللي�ل  أوان  يف  ذل�ك  ويفع�ل 
خمتلف�ة، ويتفقدهم عىل غفلة وخيت�م يف الليل حوانيت 
 م�ن ال يمك�ن أن يكش�ف علي�ه بالنه�ار ليكش�فه يف 

بكرة غده«)�(. 
ويف ه�ذا جتس�يد ملس�توى الرقابة عىل الس�وق من 
 قب�ل الوايل ومقدار املس�ؤولية الت�ي يتحملها يف محايته 

من الفساد.
إن احلرية قاعدة أصيلة يف النظام اإلسامي، وهي 
أص�ل يف النظ�ام االقتصادي حيقق احلري�ة االقتصادية 
يف جماالهت�ا املختلفة، حرية العم�ل واإلنتاج والتعاقد، 

)�( الرتبة يف طلب احلسبة للاوردي �35.
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وكذلك حرية الس�وق التي متارس فيها هذه احلريات، 
وذلك يعني كفالة أسباب املنافسة احلرة ودعم رشوط 
هذه املنافس�ة، إال أن هذه احلرية ال تعني االنفات بل 
ه�ي مقيدة بعدم تعارضها م�ع حرية اآلخرين، وذلك 
ألن الش�ارع احلكي�م ضم�ن حتقيقه�ا يف ظ�ل قواع�د 
العدال�ة والطهارة، فحرم اخلبائث من الس�لع وكذلك 
ح�رم أكل امل�ال بالباط�ل، بالرب�ا واالحت�كار والغرر 
والغ�ش والتطفي�ف وكل أن�واع التغري�ر، ويف ذل�ك 
حتقي�ق ملصلح�ة اجلاعة ومصلحة الف�رد يف آن واحد، 
من أجل ذلك اش�رط سيدنا عمر ريض اهلل عنه رشطا 
لتحقيق هذه الس�وق الكامل�ة يف القاعدة التي وضعها 

»ال يبع يف سوقنا إال من تفقه يف الدين«)�(.
لقد صمم اإلس�ام واقع�ا مثاليا يف إدارة الس�وق 
وأحاطه بريع�ة تضمن حتقيق هذه الس�وق الكاملة، 

)�( الرمذي �/357.
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فأغل�ق الطري�ق ع�ىل أكل امل�ال بالباطل وس�د املنافذ 
املؤدي�ة لذل�ك، وألغى كل م�ا من ش�أنه أن خيل بعلم 
املشري أو صفة الس�لعة، وبذلك يمكن أن يستجيب 
املؤم�ن لنداء اإلي�ان يف جتارت�ه، فيطمئن ع�ىل اللقمة 

احلال له وألرسته.
 ع�ن اب�ن عب�اس ق�ال: »تلي�ت ه�ذه اآلي�ة عن�د 

ەئ   ائ   ائ   ى    ى   ﴿ې   يعن�ي:  ملسو هيلع هللا ىلص  النب�ي 
 ەئ  وئ﴾)�( فق�ام س�عد ب�ن أيب وق�اص فق�ال: 
ي�ا رس�ول اهلل ادع اهلل أن جيعلن�ي مس�تجاب الدعوة، 
فقال: يا سـعد أطب مطعمك تكن مسـتجاب الدعوة 
والذي نفس حممد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة احلرام 
يف جوفه فام يتقبل منه أربعني يوما، وأّيام عبد نبت حلمه 

من السحت والربا فالنار أوىل به«)�(. 

)�( سورة البقرة اآلية �68.
)�( املعج�م األوس�ط للط�رباين 3�0/6، الرغي�ب والرهي�ب 

.345/�
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وقال أيضا: »ال يكسـب عبد مـااًل حرامًا فيتصدق 
بـه فيقبـل منـه وال ينفق منـه فيبـارك له فيـه وال يرتكه 
خلـف ظهـره إال كان زاده إىل النـار، إن اهلل تعـاىل ال 
يمحو السيىء بالسـيىء ولكن يمحو السيىء باحلسن 

إن اخلبيث ال يمحو اخلبيث«)�(.
ومل�ا كان النج�ش م�ن أل�وان اخل�داع والتدلي�س 
املؤدي إىل الغبن ويقدح يف الرايض املروط يف البيع، 
وهو من الوسائل التي تسلب فرصة االختيار الرشيد، 
وتؤدي إىل أكل السحت وسلب أموال الناس بالباطل، 
ال س�يا وقد ش�اع بن التجار وعم يف األس�واق، فقد 
آثرت كتابة هذا البحث املتواضع، وذلك أللفت أنظار 
املس�لمن إىل خط�ورة ه�ذه اآلفة املس�ترية، وعليهم 
أن يتجنب�وا الوس�ائل املحرم�ة لرزقه�م، وخيلصوا إىل 
اللقمة والرزق الطيب وعدم اإلرضار بالناس بإفس�اد 

)�( أمحد �/387، الرغيب والرهيب للمنذري 393/�0.
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معاماهت�م املالي�ة، وم�ن ث�م ال يفق�د الن�اس الثقة يف 
التعامل ويضمنوا السامة يف العيش املستقر اآلمن. 

وق�د تش�كل البح�ث من مقدم�ة وثاث�ة مباحث 
وعىل النحو اآليت:

املقدمة.

املبحث األول: حقيقة النجش يف الفقه اإلسالمي.

املبحث الثاين: حكم النجش واآلثار املرتتبة عليه.

املبحث الثالث: السحت يمنع الرزق ويمحق الربكة.

اخلامتة.

أس�أل اهلل تع�اىل أن يس�دد الكلمة ويمنحن�ا التقى 
والرض�ا، وأن جيع�ل أعالن�ا خالص�ة لوجه�ه تع�اىل، 

وأستغفر اهلل العظيم

* * *
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املبحث األول

 حقيقة النجش يف الفقه اإلسالمي

للنج�ش ص�ور متع�ددة وأش�كال خمتلق�ة تتباي�ن 
حس�ب احلال�ة الت�ي يتعامل هب�ا البائع أو املش�ري يف 
تروي�ج الس�لعة وأن�واع الدعاية واس�تحصال الثمن، 
 ويف هذا املبحث سأتكلم عن حقيقة النجش من خال 

ما يأيت:

تعريف النجش.  -�

النجش شكل من أشكال التغرير.  -�

صور أخرى للنجش.  -3

املناداة ليست من النجش.  -4

الفرق بن النجش والسوم.  -5
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1- تعريف النجش:

النجـش لغـة: تنف�ري الصيد واس�تثارته م�ن مكان 
ليص�اد، وي�أيت بمعنى االس�تتار والبحث ع�ن اليشء 
وامل�دح واإلط�راء واخلت�ل واخلديعة، قال اب�ن تيمية: 
النج�ش، اخلتل واخلديعة، ومنه قي�ل للصائد ناجش، 

ألنه خيتل الصيد وخيال له)�(.

ويف االصطـالح: اإلرضار بأح�د املتعاقدي�ن ع�ىل 

س�بيل اخلديع�ة، ب�أن تس�تام الس�لعة بأزيد م�ن ثمنها 
وأن�ت ال تريد رشاءها، لرياك اآلخر فيقع فيه، أو ذمها 

لئا تنفق)�(.

)�( لس�ان العرب 35�/6، القاموس املحيط �/783،  املصباح 
املنري �/594، فتح الباري355/4 .

)�( التعريف�ات للجرج�اين �/308،  املغ�رب �/�90،  املغن�ي 
والرح الكبري البن قدامة 78/4، �78،  كش�اف القناع  = 
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فيق�ع النج�ش للزيادة يف الس�لعة وذل�ك بمواطأة 
البائع فيش�ركان يف اإلثم أو بغ�ري علم البائع فيختص 
بذلك الناجش، وقد خيتص به البائع وحده، كمن خيرب 
أنه اشرى سلعة بأكثر مما اشراها به ليغر غريه بذلك.

2- النجش شكل من أشكال التغرير:

ويمك�ن الق�ول: ب�أن النجش م�ن ص�ور التغرير 
فت�ح  فف�ي  واخل�داع،  للغب�ن  وس�يلة  تك�ون  الت�ي 
يري�د  وال  الثم�ن  يف  يزي�د  أن  »النج�ش:  القدي�ر: 

=  �44�/4،  ح�وايش الرواين3�5/4،  روضة الطالبن 
4�4/3،  بدائع الصنائع للكاس�اين �33/5،  رشح مس�لم 
للن�ووي �39/�0،  فت�ح الب�اري 484/�0،  الكايف البن 
عبدال�رب �/365، رشح اخلريش8�/5، حاش�ية الدس�وقي 
68/3، املح�ىل 448/8،  رشائ�ع اإلس�ام للح�يل �/��، 

الغش وأثره يف العقود �/�03 .
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 ال�راء لريغب غ�ريه بعدما بلغت قيمته�ا، فإنه تغرير 
للمسلم ظلًا«)�(.

ويف كش�اف القناع: »وهو حرام، مل�ا فيه من تغرير 
املشري وخديعته«)�(.

ويف ال�مغ�ن�ي: »ألن يف ذل�ك تغري�رًا باملش�ري 
وخديعة له«)3(.

ويف البدائ�ع: »إن�ه احتي�ال لإلرضار باملس�لم«)4(.  
ويف ال�رح الكبري للدردير: »الناجش: هو الذي يزيد 
يف الس�لعة عىل ثمنها من غري إرادته رشاءها ليغر غريه 

بأن يقتدي به«)5(.

)�( فتح القدير 436/6 .
)�( كشاف القناع �44�/4 .

)3( املغني البن قدامة 79/4، �78 .
)4( البدائع للكاساين �33/5 .

)5( الرح الكبري للدردير 68/3.
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ويف روض�ة الطالبن: »حي�رم النجش وهو أن يزيد 
يف ثمن الس�لعة املعروضة للبيع وه�و غري راغب فيها 

ليغر غريه«)�(.

فم�ن زاد يف الس�لعة وه�و ال يريد رشاءه�ا تغريرًا 
للمش�ري فهو ناجش، وهذه الص�ورة قال هبا مجهور 
الفقه�اء م�ن احلنفي�ة واملالكي�ة واحلنابل�ة والظاهري�ة 
وبعض املتأخرين من الشافعية حيث إهنم جعلوا العلة 

هي الزيادة يف السلعة بقصد اخلداع والتغرير)�(.

وقد استدلوا لذلك با ييل: 

)�( روضة الطالبن 4�4/3 .
)�( تبي�ن احلقائق 67/4، بدائع الصنائع3��3/7 بداية املجتهد 
�/�67، الزرقاين عىل خليل89/5، بلغة السالك للصاوي 
�/36، رشح صحي�ح مس�لم للن�ووي، �59/�0، املغن�ي 

البن قدامة �34/4، املحىل البن حزم 468/9 .
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 - ب�ا روى البخ�اري ع�ن عب�د اهلل ب�ن أيب أوىف 
ريض اهلل عن�ه ق�ال: »الناج�ش آكل رب�ا خائ�ن« وهو 
خ�داع باطل)�( فقول�ه: »وهو خداع باط�ل« من كام 
البخاري تفقها وليس من تتمة كام ابن أيب أوىف - كا 
ق�ال ابن حج�ر يف الفتح - وقد اس�تدل البخاري عىل 
م�ا ذهب إليه بقول�ه ملسو هيلع هللا ىلص: »اخلديعة يف النـار«)�( وقوله 

أيضا: »من عمل عمال ليس عليه أمرنا فهو رد«)3(.
وكذلك ف�إن النجش يف اللغة اخلتل واخلداع ومنه 
قي�ل: للصائد ناجش ألنه خيت�ل الصيد وحيتال عليه - 

كا قال ابن قتيبة)4(.

)�( صحيح البخاري مع فتح الباري �59/5.
)�( البخاري �/753، املعجم الصغري للطرباين �/37.

)3( البخاري �550، مسلم �7�8.
)4( رشح مسلم للنووي �59/�0.
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)ال  معن�ى  يك�ون  »وحينئ�ذ  رج�ب:  اب�ن  ق�ال   
تناجش�وا()�( ال ختادعوا، ال خيتل بعضكم بعضا باملكر 
واالحتيال، وإنا ي�راد باملكر واملخادعة إيصال األذى 

إىل املسلم«)�(.

وأما الش�افعية يف املش�هور عنده�م فقالوا: إن علة 
النه�ي عن النج�ش هي جم�رد الزيادة يف ثمن الس�لعة 
بغ�ري قصد ال�راء س�واء قص�د اخلديعة واملك�ر أو مل 
يقص�د، وأما م�ا ورد يف تعريف النج�ش أنه الزيادة يف 
الثم�ن ال لرغب�ة الراء بل ليخدع غ�ريه »فهو مثال ال 
قي�د وال علة ألنه لو زاد لنف�ع البائع ومل يقصد خديعة 

غريه كان احلكم كذلك«)3(.

)�( البخاري �033، مسلم �4�3.
)�( جامع العلوم واحلكم البن رجب 3�0.

)3( مغني املحتاج �/37، هناية املحتاج 469/3.
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وال�ذي يرجح لدينا هو ما ذهب إليه اجلمهور من 
أن عل�ة النهي ه�ي اخلداع واملك�ر والتغري�ر وإال فإن 
الزي�ادة يف ثمن الس�لعة ليس�ت ممنوع�ة إذا خلت عن 

اإلرضار والتغرير 

3- صور أخرى للنجش:

هناك صور أخرى عدها بعض العلاء من النجش، 
ملا فيها من اخلديعة واخلتل والتغرير مثل: 

�- ق�ول البائ�ع: »أعطيت هبذه الس�لعة كذا وكذا 
فصدقه املش�ري واشراها بذلك ثم بان كاذبًا، ألنه يف 

معنى النجش«)�(.

 فف�ي كش�اف القن�اع: »وم�ن النج�ش ق�ول بائع 
س�لعة: أعطيت فيها كذا وه�و كاذب«)�(، أو قال: إنه 

)�( املغني �78/4 .
)�( كشاف القناع للبهويت �44�/4 .
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ع�رض ع�يل ثمن أكث�ر من ه�ذا ولكني آثرت�ك به مع 
قلة ما تدفعه، أو يقول البائع للمش�ري: اشريت هذه 
الس�لعة بائة فاغر املش�ري بقوله، ثم ثب�ت بالبينة أو 

اإلقرار أن البائع إنا اشراها بتسعن«)�(.

�- م�دح س�لعة الغ�ري ب�ا لي�س فيه�ا لروجيه�ا 
وبيعها)�(، ألن من معاين النجش املدح واإلطراء)3(.

3- ذم الس�لعة و تعييبه�ا لئ�ا تنفق، فيظ�ن البائع 
أن قيمته�ا احلقيقي�ة ه�ي ب�ا أوصله�ا ال�ذام فيبيعه�ا 

برخص)4(.

)�( عقد اجلواهر الثمينة البن شاس �/675، 7�7 .
)�( رشح النووي عىل مس�لم �59/�0، ال�در املحتار �0�/5، 

حاشية الرواين3�5/4 .
)3( التمهي�د الب�ن عبد الرب 348/�3، لس�ان الع�رب 35�/6، 

القاموس املحيط 783، النهاية يف غريب احلديث5/�� .
)4( لسان العرب 35�/6،  الفتاوى البن تيمية �0�/�8 .
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وهذه الصورة كثريًا ما حتدث يف معارض السيارات 
وكثري من األس�واق عند التنافس والتناحر بن التجار 
إلهيام صاحب البضاعة أهنا كاسدة ال ترقى إىل مستوى 
البضائ�ع األخرى وهم كاذب�ون، نكاية به وتعريضا له 
للخس�ارة باحليلة واخلدعة، فيغر البائع بذلك فيبيعها 

بأبخس األثان. 

ويظه�ر النجش الي�وم بصورة فاضحة يف أس�واق 
األوراق املالية احلديثة باإلش�اعات الكاذبة، كا يظهر 
يف األوامر املتقابلة، والقصد منها إجياد حركة مصطنعة 
يف الس�وق، ف�إذا كان الغرض الراء تآم�ر املضاربون 
عىل خفض األس�عار بزيادة عملي�ات البيع الصورية، 
وإذا كان الغرض البيع تآمروا عىل رفع األسعار بزيادة 
عملي�ات ال�راء الصوري�ة، وهم يس�تغلون الظواهر 
أمواهل�م  ع�ىل  خياف�ون  الذي�ن  للمتعامل�ن  النفس�ية 
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فيرع�ون يف تغي�ري مواقفهم وفق تغ�ريات مؤرشات 
األس�عار، إما س�عيا وراء الربح أو خوفا من اخلسارة، 
وملا كان الس�عر مصطنعا بمؤام�رة من مجاعة ضغط يف 
الس�وق فإن اخلارس يكون اجلمهور، والكاسب يكون 
مجاع�ة الضغ�ط الت�ي احتال�ت باإلش�اعة أو األوام�ر 
املتقابل�ة، وهو م�ا يفعله الناجش ح�ن يواطئ البائع، 
فيزاي�د ع�ىل الس�لع غ�ري قاص�د ال�راء، لدف�ع الغري 

لرائها بثمن مرتفع)�(.

ولعل ما تروجه أغلب وسائل اإلعام من الدعاية 
الكاذبة واألوصاف املغرية وتزين املنتوجات والسلع 
با ليس فيها  وإخفاء العيوب جللب املستهلكن ضمن 
الصور التي س�بق ذكره�ا، وهي النج�ش بعينه، ملا يف 

)�( مصطلح�ات الفق�ه املايل املع�ارص- معامات الس�وق إعداد 
مجاعة من الباحثن ��4.
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ذلك من خ�داع وتغرير وتضليل للمس�تهلك بصورة 
فاضح�ة مريب�ة، الس�يا وأن اإلع�ام يتب�ارى يف هذا 
اجلانب، وحتاول كثري من القنوات من طريق شاش�اهتا 
التس�ابق وكس�ب الس�بق اإلعام�ي يف ه�ذا املجال، 
فضا عن امللصقات التي تبثها الركات يف الساحات 
 والش�وارع الت�ي تن�ر اخل�داع والك�ذب، والضحية 

هو املستهلك.

4- املناداة ليست من النجش:

وأم�ا املن�اداة ع�ىل س�لعة معين�ة م�ن قب�ل ثال�ث، 
لفت�ح باب الس�عر أو املزاي�دة، وهو ال يري�د رشاءها، 
ولكن ملصلحة بيع الس�لعة، كا هو حال الس�ارسة أو 
)الداّللن( فهي دعوة للتعاقد ألن املناداة عىل الس�لعة 
بثم�ن مبدئي ال تدخ�ل يف اإلجياب والقب�ول، جاء يف 
من�ح اجلليل »إن اس�تفتاح الثمن للدالل ليبني عليه يف 
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املناداة من شخص عارف جائز، لئا يستفتح من جيهل 
القيمة بسوم قليل فيتعب الدالل«)�(. 

 ويمك�ن أن خترج هذه الصورة عىل مذهب مجهور 
الفقه�اء، الذي�ن ي�رون: أن الس�لعة إذا مل تبل�غ قيمتها 
احلقيقي�ة جي�وز أن يزي�د يف ثمنها من ال يري�د رشاءها 
حت�ى تبل�غ قيمتها بالس�عر العادل، وه�م األحناف)�( 
واب�ن  الع�ريب  كاب�ن  املالكي�ة  وبع�ض  واحلنابل��ة)3( 
عبدال�رب)4( واب�ن ح�زم الظاه�ري)5( واملتأخري�ن من 

)�( منح اجلليل لعليش �/573
)�( بدائ�ع الصنائ�ع 3��3/7 فت�ح القدي�ر 436/6، رد املحتار 

. �0�/5
)3( املغني البن قدامة �34/4

)4( رشح اخل�ريش 8�/5، 83،  التمهي�د 348/�3،  املجم�وع 
�6/3، فتح الباري 368/4 .

)5( املحىل 448/8 .
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الش�افعية)�( ألنه نفع مس�لم من غ�ري إرضار بغريه إذا 
كان رشاء الغ�ري بالقيم�ة، وهو ظاهر ق�ول مالك عىل 
تفسري ابن عرفة له)�( وقد استندوا يف ذلك عىل أن علة 
النه�ي عن النج�ش وهي اخلداع غري متحققة ال س�يا 

وأن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص قال: »الدين النصيحة«)3(.
ففي حاش�ية الش�لبي »النهي ع�ن النجش حممول 
ع�ىل ما إذا كانت الس�لعة بلغت قيمته�ا، أما إذا مل تبلغ 

فا يكره النتفاء اخلداع«)4(.
وق�ال ابن الع�ريب: »لو أن رجا رأى س�لعة رجل 
تباع بدون قيمتها فزاد لتنتهي إىل قيمتها مل يكن ناجش�ا 

عاصيا بل يؤجر عىل ذلك بنيته«)5(.

)�( هناية الرتبة للشيزري 60.
)�( رشح اخلريش 83/5، حاشية الدسوقي 68/3 .

)3( البخاري 57، مسلم 55.
)4( حاشية الشلبي مع تبين احلقائق 67/4.

)5( حاشية اخلريش 8�/5، منح اجلليل لعليش �/573.
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ويف حاشية العبادي الشافعي: »ويستثنى - أي من 
النجش - ما يس�مى يف العرف فت�ح الباب من عارف 
يرغ�ب يف فتحه، ألنه ملصلحة بيع الس�لعة، ألن بيعها 

يف العادة حيتاج فيه إىل ذلك«)�(.

ويف حاش�ية العدوي: »والظاهر أن مس�ألة الرجل 
املس�تفتح بالكتبين جائزة ع�ىل كل قول نظرًا للمعنى، 
إذ املعن�ى ال�ذي أوج�ب النه�ي يف النج�ش منت�ف يف 
مس�ألة الرجل املذكور، بل وتفسري مالك واملازري ال 
يش�ملها، وهو عن ما يفعله مش�ايخ األس�واق بمرص 
العارف�ون بأثان الس�لع، يفتتحون ل�دالل دون ثمنها 
ليبن�ي ع�ىل ذلك م�ن كان له غ�رض فيه�ا،  ألهنم إنا 
يفعل�ون ذل�ك خمافة أن يفتت�ح جاهل بأكث�ر من ثمنها 

فيرض غريه«)�(.

)�( حاشية العبادي عىل حتفة املحتاج 3�5/4 .
)�( حاشية العدوي 83/5، وانظر: حاشية الدسوقي 68/3 .
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 وبناء عىل اخلاف يف علة النهي عن النجش ذهب 
الش�افعية إىل عدم جواز الزيادة يف ثمن الس�لعة بقصد 
توصيله�ا إىل ثم�ن املث�ل إذا كان ال يقص�د ال�راء)�( 
واس�تدلوا بقوله ملسو هيلع هللا ىلص: »دعوا النـاس يرزق اهلل بعضهم 

من بعض«)�(. 

وقد أجابوا عن استدالل اجلمهور بواجب النصيحة 
للمسلم: بأن النصيحة مل تتعن، وللذي يريد النصيحة 
أن يعلم البائع أن قيمة سلعتك أكثر من ذلك، وحيتمل 

أن ال يتعن عليه إعامه حتى يسأله)3(.

والراج�ح هو جواز الزيادة إىل ثم�ن املثل ملن رأى 
س�لعة ينادى عليها بثمن بخس ول�و مل يقصد الراء، 

)�( مغني املحتاج �/37، هناية املحتاج 469/3.
)�( مسلم ���5، الرمذي 5�6/3.
)3( فتح الباري البن حجر �59/5.
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وه�و ما ذهب إليه مجه�ور الفقهاء، ألن علة النهي هي 
اخلداع واملكر والتغرير باملش�ري كا بيناه س�ابقا وهي 
غ�ري متحقق�ة يف هذه املس�ألة، ومن املق�رر: أن احلكم 
يدور م�ع العلة وج�ودا وعدما، ومن ثم ف�إن اإلقدام 
عىل هذه الزيادة يف ثمن السلعة يعد من باب النصيحة 
املأم�ور هب�ا رشعا، وأم�ا ما يراه الش�افعية م�ن أن من 
يري�د النصيح�ة: أن يعلم البائع أن قيمة س�لعتك أكثر 
م�ن ذلك، فيج�اب عنه بأن ه�ذه النصيح�ة قد تلحق 
بالناصح رضرا يتس�بب له بالس�ب والشتم والرضب 
م�ن قبل املنافس�ن الذي�ن تواطؤوا عىل وق�ف الزيادة 
 يف ثم�ن الس�لعة عن�د حد معن لرس�و ع�ىل أحدهم 

بثمن بخس)�(.

)�( عق�د بيع املزايدة ب�ن الريعة والقان�ون للدكتور حممد عثان 
شبري )بحوث فقهية يف قضايا اقتصادية معارصة �/8�5(.
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واحلاصل: أنه إذا زاد عىل قيمة السلعة فاملنع اتفاقًا، 
وإذا مل ي�زد ع�ىل القيمة، بل س�اواها بزيادته، أو كانت 
زيادته أنقص منها، ففيه خاف بن الفقهاء، فهو ممنوع 
عىل ظاهر كام املازري، وجائز عىل ظاهر كام اإلمام، 
ومندوب عىل كام ابن العريب، ألن القول باملنع جعل 
م�دار احلرم�ة ع�ىل أن�ه مل يقصد ال�راء، س�واء قصد 
التغري�ر أم ال، وم�ن قال باجل�واز أو الندب محل ذلك 
ع�ىل أنه خا من التغرير إذا كان مل يتجاوز حد القيمة، 
س�واء قصد الراء أو ال، ويف ذل�ك نفع للبائع وإقامة 
للعدل يف احلكم بن البائع واملش�ري ودفع للرضر)�(، 
وهذا هو الراجح واملعمول به يف األوساط التجارية يف 
جم�ال العرض والطلب، وليس يف ذل�ك حرج، ما دام 
منضبط�ًا يف حدود العدل وع�دم اإلرضار، فإن جتاوز 

)�( حاشية الدسوقي والرح الكبري 68/3 .
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املن�ادي احلدود باخلداع والكذب فإنه بذلك يدخل يف 
النجش املنهي عنه، »وسبب ذلك إيقاع رجل فيه بأزيد 
م�ن الثمن وهو خداع، واخل�داع قبيح جاور هذا البيع 
ف�كان مكروهًا، وظهر من هذا أن الراغب يف الس�لعة 
إذا طلبها من صاحبها بأنقص من ثمنها فزاد ش�خص 
ال يري�د الراء إىل ما بلغ متام قيمتها ال يكون مكروها 

النتفاء اخلداع«)�(.

�- الفرق بني النجش والسوم:

إن الفرق بن النجش املنهي عنه والسوم يف املزايدة 
ه�و إرادة ال�راء أو عدم إرادت�ه، فالنجش عدم إرادة 
الراء ولكنه يس�اوم لإلرضار، أما السوم يف املزايدة، 
فه�و أن الس�ائم يري�د الراء، فح�ل له ذل�ك، ما دام 

)�( رشح فتح القدير 436/6 .
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البائ�ع واملش�ري مل يراضيا عىل الس�لعة والثمن، فإن 
رضي�ا بذلك ومل يعقدا عق�د البيع حتى دخل آخر عىل 
س�ومه فإنه جي�وز، لكنه يكره الش�تاله ع�ىل اإلحياش 
واإلرضار، ومه�ا قبيح�ان ينف�كان ع�ن البي�ع، فكان 
مكروه�ا إذا واف�ق البائع عىل البيع ب�ا طلب به األول 
من الثمن، ألن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنى أن يسوم املسلم عىل 
س�وم أخيه فقال: »ال يستام الرجل عىل سوم أخيه«)�(، 
أم�ا إذا مل يرغ�ب البائع ومل يتفق مع املش�ري فا بأس 

بذلك، ألنه بيع من يزيد)�(.

البائ�ع م�ع بع�ض  يتواط�أ  أن  النج�ش  وإذا كان 
احلارضي�ن للمزاي�دة عىل الزي�ادة إلغ�اء الثمن فإن 

)�( املوطأ �9�/3، أمحد �/��5، ابن حبان 35�/9.
)�( رشح فتح القدير 436/6، وانظر: املغني البن قدامة �79/4، 

املجموع �7/�3، القوانن الفقهية البن جزي �87 .
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للنج�ش ص�ورة عكس�ية أخ�رى تتمث�ل يف أن يتواطأ 
املشري مع املنافسن له إلرخاص السعر، كأن يطلب 
م�ن يريد الراء من بعض احلارضين االنس�حاب من 
املزاي�دة والكف ع�ن الزيادة مقابل ع�وض يدفعه، أو 
وع�د براكة فه�ذا جائز، ب�رط أن ال يكون التواطؤ 
مع مجيع الراغبن يف رشاء السلعة، أو مع األكثر أو من 
له حكم اجلميع، كشيخ التجار يف السوق، ألنه يقتدى 

به فيؤثر يف كساد البيع أو بخس السلعة.

 وه�ذه الص�ورة هي ما جت�ري اآلن ب�ن املقاولن 
والتج�ار يف املزاي�دات واملناقص�ات عندم�ا حي�رص 
أحدهم ع�ىل أن يظفر بالبضاعة أو بإرس�اء املقاولة أو 
ذل�ك العمل عليه، وذلك مرهون بأن ال يكون مؤامرة 
ت�رض باملبيع أو البائع، بحيث يبلغ املبيع قيمته الطبيعية 

فا حيصل رضر بالبائع.
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ففي رشح الدردير: »وجاز حلارض سوم سلعة يريد 
أن يش�رهيا س�ؤال البعض من احلارضي�ن ليكف عن 
الزيادة فيها، ليش�رهيا الس�ائل برخص، ولو بعوض، 
كك�ف ع�ن الزي�ادة ول�ك دره�م، ويلزم�ه الع�وض 
اش�راها أم ال، وجي�ري مث�ل ذل�ك فيم�ن أراد تزويج 

امرأة، أو يسعى يف رزق أو وظيفة«)�(.

ويف حاش�ية اخلريش: »وليس له س�ؤال اجلميع أو 
األكث�ر، والواحد ال�ذي كاجلاعة من كون�ه مقتدى به 
كاجلمي�ع، ف�إن وقع س�ؤال اجلميع وم�ن يف حكمهم 
وثبت ببينة أو إقرار خري البائع -يف حال قيام السلعة- 
ردها وعدمه، وإن فاتت فله األكثر من القيمة أو الثمن 

عىل حكم الغش واخلديعة يف البيع«)�(.

)�( ال�رح الكبري للدردي�ر 68/3،  وانظ�ر: الزرقاين عىل خليل 
5/ 90، منح اجلليل �/573.

)�( حاشية اخلريش 83/5.
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ومن الصور التي اختلف فيها الفقهاء، ما سئل عنها 
اإلمام مالك: أن ثاثة رشكاء يف سلعة أرادوا التفاصل 
فيها، فقال أحدهم آلخر منهم: اخرج منها إذا تقاومنا 
ليقت�دي بك الثالث، فتك�ون بيني وبينك نصفن، فقد 
رأى اإلمام مالك: أن يف ذلك تغريرًا وخدعة وتدليسًا 

عىل الثالث، ولذلك هنى عنه)�(.

قال ابن شاس: وصار هذا يف معنى النجش)�(، إال 
أن ابن حبيب - وهو من أئمة املالكية - يرى: أن ذلك 
لي�س من النجش، وع�زاه إىل أصبغ، فقال: مل يأخذ هبا 
أصب�غ، ومل يره من النجش، وب�ه أقول، ألن صاحبه مل 
ي�رد أن يقتدي بزيادته، إنا أمس�ك ع�ن الزيادة لريفعه 
عىل نفس�ه وعىل صاحب�ه فا بأس بذل�ك)3( وهذا هو 

)�( عقد اجلواهر الثمينة �/675 .
)�( املصدر السابق �/676 .

)3( املصدر نفسه .



3�

الراج�ح، ألن النج�ش هو الزي�ادة للتغري�ر، والرجل 
الثال�ث يف ه�ذه احلال�ة أمس�ك فق�ط ومل ي�زد، ألن�ه 
سيصبح رشيكًا ومن حقه أن يرخص لنفسه، فسكوته 
بمثاب�ة املس�اومة م�ع من اتف�ق معه، ومل يك�ن يف ذلك 
رضر للريك الثالث، وس�كوته مل يظه�ر فيه غش أو 

تدليس، ولذلك ال يعد ناجشًا.

* * *
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املبحث الثاني

حكم النجش واآلثار املرتتبة عليه

النج�ش حرام باتف�اق الفقه�اء)�( قال اب�ن بطال: 
أمج�ع العلاء عىل أن الناجش ع�اص بفعله)�(، ملا ثبت 
أن رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص هنـى عـن النجـش)3(، وق�ال: »وال 

تناجشوا«)4(.

وأم�ا أث�ره ع�ىل البي�ع، فق�د »نق�ل ابن املن�ذر عن 

طائفة من أهل احلديث فس�اد ذل�ك البيع إذا وقع عىل 

)�( املجم�وع �6/�3، حاش�ية الدس�وقي 68/3، رشح فت�ح 
القدي�ر 436/6، املغن�ي �78/4، املح�ىل 448/8، رشائع 

اإلسام �/�� .
)�( فتح الباري 449/4،  املجموع �6/�3.

)3( البخاري �035، مسلم �5�6.

)4( البخاري �033، مسلم �4�3.



40

ذل�ك وهو ق�ول أهل الظاه�ر ورواية ع�ن مالك وهو 
املشهور عند احلنابلة إذا كان بمواطأة البائع أو صنعته، 
واملش�هور عند املالكية يف مثل ذلك ثبوت اخليار، وهو 
وجه للش�افعية قياس�ا عىل امل�رّصاة، واألصح عندهم 
صح�ة البيع م�ع اإلثم، وهو ق�ول احلنفي�ة واهلادوية، 
وقي�د ابن عبد الرب وابن حزم واب�ن عريب التحريم بأن 
تك�ون الزيادة املذكورة فوق ثم�ن املثل، ووافقهم عىل 

ذلك بعض املتأخرين من الشافعية«)�(.
فالنجش من ص�ور التغرير الق�ويل، والتغرير هو: 
»إظه�ار ال�يشء بمظهر غ�ري حقيقي م�ع إعطائه صفة 
ليس�ت له، لكي يستثري الطرف اآلخر فيقدم عىل إبرام 
العقد«)�( ولذل�ك فهو حرام، ألنه تدليس، إذ يتضمن 

كتان العيب وكتان العيب ممنوع رشعا.

)�( نيل األوطار للشوكاين �66/5.
)�( جملة األحكام العدلية املادة )�64(.



41

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »املسـلم أخو املسـلم، وال حيل ملسلم باع 

من أخيه بيعا وفيه عيب إال بينه له«)�(.

وعن أيب هريرة ريض اهلل عنه أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص مر 

عىل صربة طع�ام فأدخل يده فيها فنال�ت أصابعه بلا 

فق�ال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته الس�اء 

يا رس�ول اهلل، قال: أفال جعلته فـوق الطعام حتى يراه 

الناس؟ من غش فليس مني«)�(.

وعليه: فإن النجش مؤداه إىل تغرير الناس وإخفاء 

العي�وب أو إضاف�ة صف�ة ال توج�د يف املبي�ع، وه�ذا 

الوصف مما خيتلف به الثمن مما يغبن الناس فيه، ولذلك 

 ،3�0/5 الك�ربى  البيهق�ي  س�نن   ،755/� ماج�ة  اب�ن   )�(
املستدرك�/�0.

)�( مسلم ��0، الرمذي 606/3.
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ذهب احلنفية يف القول الراجح عندهم واملش�هور عند 
املالكية واحلنابلة إىل ثبوت اخليار يف فسخ العقد)�(.

 وهذا ه�و الراجح، ولكن ب�رط أن يقع النجش 

يف بيع املزايدة بعلم البائع، وأن يتحقق الغبن الفاحش 
بالنج�ش، ألن�ه غ�ش وتغري�ر وأكل أم�وال الن�اس 
بالباط�ل، ف�ا يق�ر البائع ع�ىل ذلك، وال جت�ري تلك 
املعامل�ة ويثب�ت اخلي�ار يف فس�خ العقد، وللمش�ري 

اسرداد الثمن ورد املبيع. 

* * *

)�( تبين احلقائق للزيلعي 79/4، البحر الرائق ��5/6، الرح 
الكبري للدردير �07/4، الروض املربع للبهويت �33.
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املبحث الثالث

السحت مينع الرزق وميحق الربكة

الس�حت لغ�ة: أصله اهلاك والش�دة، ق�ال تعاىل: 

﴿  ۋ  ۅ  ﴾)�( ويق�ال للحال�ق: أس�حت أي 
اس�تأصل، وس�مي امل�ال احلرام س�حتا ألنه يس�حت 

الطاعات، أي يذهبها ويستأصلها)�(. 

ويف التفس�ري الكب�ري لل�رازي: »وأصل�ه يرجع إىل 

احل�رام اخلس�يس الذي ال يك�ون فيه برك�ة ويكون يف 

حصوله عار بحيث خيفيه ال حمالة«)3(.

ويق�ول اب�ن عاش�ور: »والس�حت يش�كل مجي�ع 

)�( سورة طه اآلية �6.
)�( اجلامع ألحكام القرآن �47/6.
)3( التفسري الكبري للرازي ��/�6.
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اليتي�م  م�ال  وأكل  والرش�وة  كالرب�ا  احل�رام  امل�ال 

واملغصوب«)�(.

لقد خل�ق اهلل الناس وامتن عليهم، أن أباح هلم أن 

يأكلوا مما يف األرض حاال طيبا مس�تطابا يف نفس�ه ال 

رضر فيه، وهناهم عن اتباع الشيطان فيا يغرهم ويزين 

هلم ما حرم اهلل عليهم)�(. 

 قال تعاىل: ﴿ې  ى  ى   ائ  ائ  ەئ  ەئ  

وئ  وئ  ۇئ   ۇئ  ۆئۆئ  ۈئ      ۈئ  ېئ   ېئ  

*  ىئ  ىئ    ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ      

ىئ  ﴾)3(.

)�( التحرير والتنوير �0�/6.
)�( خمترص ابن كثري �/��3.

)3( سورة البقرة اآلية �69-�68.
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عن عياض بن مجار املجاش�عي: أن رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص 

قال ذات يوم يف خطبته: »أال إن ريب أمرين أن أعلمكم 

مـا جهلتم ممـا علمني يومي هذا، كل مـال نحلته عبدا 

حـالل، وإين خلقت عبادي حنفـاء كلهم وإهنم أتتهم 

الشـياطني فاجتالتهـم)�( عـن دينهم وحرمـت عليهم 

 مـا أحللـت هلـم وأمرهتـم أن يرشكـوا يب مـا مل أنـزل 

به سلطانا«)�(.

فالفطرة اإلنس�انية السليمة تقتيض أن يأكل الناس 

رزق�ا ح�اال، وأي انح�راف يف ذل�ك فه�و انح�راف 

بالفط�رة ع�ن طريقها الس�وي، وانزالق هب�ا يف طريق 

)�( أي اس�تخفوهم فذهبوا هبم وأزالوهم ع�ا كانوا عليه وجالوا 
معهم يف الباطل/ صحيح مسلم ��97/4.

)�( مسلم �865.
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الش�يطان واالبتع�اد ع�ن  الش�ك والض�ال واتب�اع 

املس�لك اإلياين الرش�يد، ولذلك جع�ل اهلل عز وجل 

إح�دى صف�ات الكافري�ن ح�ن انحرفوا ع�ن اهلدى 

بأهنم يأكلون الس�حت فق�ال: ﴿ٱ  ٻ  

ٻ  ٻ﴾)�(.

وذم اليه�ود بأهن�م كان�وا يأكلون الس�حت واملال 

احلرام، فكان ذلك س�بب منع الرزق عنهم، وبن أهنم 

لو اتبعوا احلق واتقوا رهبم لفتح عليهم أبواب الس�اء 

ہ   ۀ    ﴿ۀ     فق�ال:  والربك�ة  باخل�ري  واألرض 

ے   ھھ   ھ    ھ   ہ    ہ   ہ  

ۇ   ۇ   ڭ   ڭ  ڭ    * ۓ  ۓ   ے  

)�( سورة املائدة اآلية �4.
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ۅ   ۅ    ۋ     ۋ    ۈٴۇ    ۈ   ۆ     ۆ  

* ...   ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ   ٹ  

ڦ   ڦ   ڤڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ  
ڦڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڃ  ڃ﴾)�(.

يقول القرطبي: »قال ابن عباس وغريه: يعني املطر 

والنب�ات وه�ذا يدل عىل أهن�م كانوا يف ج�دب وقيل: 

املعنى لوسعنا عليهم يف أرزاقهم وأكلوا أكا متواصا 

وذكر فوق وحتت للمبالغ�ة فيا يفتح عليهم من الدنيا 

ونظري هذه اآلية ﴿ ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ں    ں  *  ڻ   

ڻ   ڻ  ۀ   ۀ ﴾)�(. 

)�( سورة املائدة �6- 66.
)�( سورة الطاق اآلية �30 .
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وقوله تع�اىل: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  ٹ   ٹ   
ٹ  ٹ  ﴾)�(. 

وقوله: ﴿ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ  پ  
پ  پ   ڀ  ڀ  ڀ  ﴾)�(. 

فجع�ل تع�اىل التق�ى م�ن أس�باب ال�رزق ك�ا يف 
ه�ذه اآلي�ات ووع�د باملزي�د ملن ش�كر فق�ال: ﴿ڦ  

ڦ  ڄ﴾)3(.

 ثم أخرب أن منهم مقتصدا وهم املؤمنون كالنجايش 
وس�لان وعبد هلل بن س�ام - اقتصدوا فلم يقولوا يف 
عيس�ى وحممد عليها الصاة والس�ام إال ما يليق هبا 
وقيل: أراد باالقتصاد قوما مل يؤمنوا ولكنهم مل يكونوا 

)�( سورة اجلن اآلية �6.
)�( سورة األعراف اآلية 96.

)3( سورة  إبراهيم اآلية 7 .
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من املؤذين املستهزئن واهلل أعلم، واالقتصاد االعتدال 
يف العمل .....﴿ ڄ  ڃ  ڃ﴾ أي بئس يشء عملوه 

كذبوا الرسل وحرفوا الكتاب وأكلوا السحت)�(.

ويف ه�ذا بي�ان بأن ال�رزق مفتاحه االس�تقامة عىل 
منهج اهلل عز وجل واتباع رش�ده، وأن التقوى وس�يلة 
للخري والربكة، وأن الشكر وسيلة لتنمية املال وزيادته، 
وذلك ال يك�ون إال بتنفيذ أوامر اهلل واجتناب نواهيه، 
وبذل�ك ف�إن الباط�ل يزي�ل النعم�ة ويمح�ق الربك�ة 
ويدخل النار، وكل إنسان سيقف أمام ربه يوم القيامة 
جم�ردا عن ماله ال ينفعه يشء س�وى ما ق�دم من عمل 

ڄ   ڄ    ڄ   ڦ     * ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ   ﴿ڤ     تع�اىل:   ق�ال 
ڄ        ڃ  ﴾)�(. 

)�( اجلامع ألحكام القرآن ��7/6.
)�( سورة الشعراء اآلية 89.
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ڻۀ   ڻ   ڻ   ڻ   ں    ﴿ں    وق�ال: 
ے       ھ     * ھ   ھ   ہ    ہ   ہ    ہ    ۀ  

       ے            ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ﴾)�(. 
وقال: ﴿ک  گ  گ  گ  گ     ڳ  ﴾)�(.

وقال: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ  ﴾)3(.

يق�ول القرطب�ي: »ي�وم ينف�خ يف الص�ور للبع�ث  
فتأت�ون إىل موضع العرض أفواجا أي أمما، كل أمة مع 
إمامهم وقيل: زمرا ومجاعات«)4( وذلك مش�هد عظيم 

يف يوم ﴿ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی﴾)5( ﴿ىئ  ىئ       ی  ی  

)�( سورة اإلرساء اآلية �4-�3.
)�( سورة احلاقة اآلية �8.

)3( سورة النبأ اآلية �8.
)4( اجلامع ألحكام القرآن �9 / �54.

)5( سورة األنعام �64 واإلرساء �5 وفاطر �8 والزمر 7 والنجم 
.38
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ی  *   جئ  حئ  *  ىئ  يئ  ﴾)�( حي�ث ال مال 
وال ولد، واملصائر حمتومة، واألمر جد، وعس�اك أن ال 

تكون خارسا يوم القيامة إن شاء اهلل تعاىل.

قال تعاىل: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ    ڱ  ڱ﴾)�(.

قال ملسو هيلع هللا ىلص: »إن املسـألة ال حتل إال ألحد ثالثة: رجل 
حتمل محالة فحلت له املسـألة حتى يصيبها ثم يمسك، 
ورجـل أصابتـه جائحـة اجتاحـت  مالـه فحلـت لـه 
املسـألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من 
عيـش، ورجل أصابته فاقة حتى يقـول ثالثة من ذوي 
احلجـا مـن قومه: لقـد أصابـت فالنا فاقـة، فحلت له 
املسـألة حتى يصيب قواما من عيش أو قال سـدادا من 

)�( سورة عبس اآلية 36-34.
)�( سورة النبأ اآلية �8.
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 عيش، فام سـواهن من املسـألة يا قبيصة سـحتا يأكلها 
صاحبها سحتا«)�(.

* * *

)�( مسلم �044.
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اخلامتة

بع�د هذه الوقفة القصرية املتعجلة مع النجش تبن 
لنا ما يأيت:

�- إن النج�ش ه�و الزي�ادة يف ثمن الس�لعة بغري 
قصد الراء عن طريق اخلداع واملكر والتغرير.

�- يلحق بالنجش كل وسيلة حتمل معنى النجش 
يف التغرير واخلداع واإلرضار بالسلعة، كأعطيت هبذه 
الس�لعة كذا وكذا وهو كاذب أو عرض عيل ثمن أكثر 
ولكن�ي آثرت�ك هبا، أو ذم الس�لعة وتعييبه�ا، وكذلك 

مدح السلعة با ليس فيها.

3- النج�ش ح�رام ووس�يلة يقع صاحب�ه يف أكل 
أم�وال الن�اس بالباط�ل وه�و س�حت ألن�ه خديع�ة 

واخلديعة يف النار.
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4- للمش�ري ح�ق الفس�خ وإبط�ال العق�د عن�د 
التغرير والتدليس.

5- ال تع�د املزاي�دة يف ثم�ن املبي�ع م�ن غري قصد 
ال�راء م�ن النج�ش إذا قص�د بذلك دف�ع الظلم عن 
البائع ورفع ثمن الس�لعة إىل ثمن املثل، وذلك يف حال 
بخس الس�لعة من قبل السائمن، وهذا من باب األمر 

باملعروف والنهي عن املنكر، والنصيحة للمسلمن.

6- اإلس�ام مح�ى الس�وق وحاف�ظ ع�ىل أرزاق 
الناس وأمنهم فيها، ق�ال تعاىل ﴿ٺ  ٺ   ٺ  
ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ﴾)�( ولذلك فإن من واجبات 
ويل األمر حتقيق العدل بن البائع واملش�ري من خال 
تأمن احلاية ومراقبة األسواق وتأمن العيش للرعية.

* * *

)�( سورة قريش اآلية 4.
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املصـادر

- االحتس�اب تأليف اإلمام النارص للحق احلسن بن عيل 
األطروش �30-304ه�، حتقي�ق عبد الكريم أمحد جدعان،  
منشورات مكتبة الراث اإلسامي الطبعة األوىل�4�3ه� -

��00م اجلمهورية اليمنية، صعده.

- أح�كام الس�وق، ليحيى بن عم�ر الكن�اين )�89ه�(، 
الركة التونسية للتوزيع �975م.

- اإلقن�اع يف فق�ه اإلم�ام أمح�د ب�ن حنب�ل، للش�يخ أيب 
املطبع�ة  املق�ديس،  احلج�اوي  موس�ى  الدي�ن  رشف   النج�ا 

املرصية باألزهر .

- األم، تألي�ف اإلم�ام أيب عب�د اهلل حمم�د ب�ن إدري�س 
الشافعي، كتاب الشعب .

- األموال، لإلمام أيب عبيد القاس�م بن س�ام املتوىف سنة 
��4ه��، حتقي�ق حمم�د خلي�ل ه�راس، دار الكت�ب العلمية، 

بريوت لبنان، الطبعة األوىل �406ه� - �986م .



��

- اإلنص�اف يف معرف�ة الراج�ح م�ن اخل�اف، لإلم�ام 
ع�اء الدين أيب احلس�ن عيل بن أيب س�فيان امل�رداوي احلنبيل، 
 حتقي�ق حمم�د الفق�ي، دار إحياء ال�راث الع�ريب �406ه� - 

�986م، بريوت.

- البحر الرائق رشح كنز الدقائق،  البن نجيم زين الدين 
اب�ن إبراهيم بن حممد )970ه��(، دار الكتب العلمية، الطبعة 

األوىل  �4�7ه� - �997م،  بريوت.

- البح�ر الزخ�ار اجلامع ملذاهب عل�اء األمصار، لإلمام 
أمح�د ب�ن حييى ب�ن املرت�ى املت�وىف س�نة 840ه�،  مؤسس�ة 

الرسالة، الطبعة الثانية، �394ه�  - �975م، بريوت.

- البحر املحيط، أليب حيان حممد بن يوس�ف )745ه�(، 
دار الكتب العلمية �4�4ه�  - �993م، بريوت.

- بح�وث فقهي�ة يف قضاي�ا اقتصادي�ة مع�ارصة، تألي�ف 
الدكت�ور حمم�د س�ليان األش�قر ومجاع�ة م�ن الباحث�ن، دار 

النفائس الطبعة األوىل �4�8ه� - �998م، عان.
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- بدائ�ع الصنائع يف ترتيب الرائ�ع،  لإلمام عاء الدين 
أيب بك�ر بن مس�عود الكاس�اين احلنف�ي امللقب بمل�ك العلاء 
املت�وىف 587ه�، دار الكتب العلمية الطبعة الثانية - �406ه� 

- �986م، بريوت.

- بداية املجتهد وهناية املقتصد، لإلمام القايض أيب الوليد 
حممد بن أمحد بن رش�د القرطبي األندليس الش�هري )ابن رشد 

احلفيد(، دار الفكر للطباعة. 

- البيان يف مذهب اإلمام الش�افعي، للش�يخ أيب احلس�ن 
حييي بن أيب اخلري بن سامل العمراين الشافعي اليمني املتوىف سنة 

558 ه� ، دار املنهاج، بريوت.

- التاج واإلكليل عىل هامش اخلطاب، أليب عبداهلل حممد 
ابن يوسف مطبعة السعادة،��93م، مرص.

- تبي�ن احلقائق رشح كنز الدقائق، لفخر الدين عثان بن 
ع�يل احلنفي، دار املعرف�ة مصورة عن طبع�ة املطبعة األمريية، 

سنة �3�4ه�، مرص .
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- حتف�ة املحت�اج ب�رح املنه�اج، لإلم�ام أمحد ب�ن حجر 
اهليتمي الشافعي، دار صادر .

- الرغي�ب والرهيب، للحافظ زك�ي الدين عبد العظيم 
ابن عبد القوي املنذري، دار احلديث، �407ه�، القاهرة.

- التعريفات، لعيل بن حممد عيل اجلرجاين )8�6ه�(، دار 
الكتاب العريب �405ه� - �985م، بريوت.  

- تكملة املجموع،  للسبكي أيب احلسن عيل بن عبدالكايف، 
)مطبوع مع املجموع(، مكتبة اإلرشاد جدة.

- جام�ع البي�ان عن تأوي�ل آي الق�رآن، أليب جعفر حممد 
ابن جرير الطربي املتوىف س�نة 3�0ه�� ، دار الفكر �408ه� 

- �988م .

- اجلامع الصغري، ملحمد بن احلس�ن الشيباين )�89ه�(، 
عامل الكتب،  الطبعة األوىل �406ه� - �986م، بريوت.

- اجلام�ع ألح�كام الق�رآن، أليب عب�د اهلل حمم�د بن أمحد 
األنص�اري القرطب�ي، دار الفكر،  الطبع�ة الثانية ��37ه� - 

��95م .
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- جام�ع الفصول�ن، قايض س�اونة حممود ب�ن إرسائيل 
الطبع�ة  األزهري�ة،   املطبع�ة  العزي�ز )8�8ه��(،   اب�ن عب�د 

األوىل �300ه�.

الس�ميع  عب�د  صال�ح  للش�يخ  اإلكلي�ل،  جواه�ر   -
)�066ه�(، دار الكتب العلمية، بريوت

- جواهر الكام يف رشح رشائع اإلس�ام، ملحمد حس�ن 
 النجف�ي )��44ه��(، دار إحي�اء ال�راث الع�ريب، الطبع�ة 

األوىل، بريوت.                           

- حاش�ية الدس�وقي عىل الرح الكبري للدردير، للشيخ 
حممد عرفه الدس�وقي، دار إحياء الكت�ب العربية مطبعة البايب 

احللبي، مرص .

- حاش�ية رد املحت�ار، لإلم�ام حمم�د أم�ن الش�هري بابن 
عابدين مطبعة البايب، ط�، �398ه� - �966م، مرص .

- حاش�ية الره�وين ع�ىل رشح الزرق�اين ملخت�رص خليل،  
للش�يخ حممد بن أمحد بن يوس�ف الرهوين دار الفكر، بريوت 

�398ه� - �978م .



�0

- حاش�ية ال�رواين ع�ىل حتف�ة املحت�اج ب�رح املنهاج،  
للشيخ عبد احلميد الرواين، دار صادر .

- حاش�ية ش�هاب الدين أمحد بن أمحد بن سامه القليويب 
املتوىف )�069ه�( عىل رشح منهاج الطالبن للنووي، مطبعة 

البايب احللبي الطبعة الثالثة، �375ه� - �956م، مرص .

للش�يخ ع�يل  الرس�الة،  الع�دوي ع�ىل رشح  - حاش�ية 
الصعيدي العدوي، مطبعة مصطفى حممد �356ه�.

- احل�اوي الكب�ري، أليب احلس�ن عيل بن حمم�د بن حبيب 
املاوردي، دار الفكر �4�4 ه� �994م، بريوت.

- احلسبة يف اإلس�ام، شيخ اإلسام أمحد بن عبد احلليم 
)7�8ه��(، دار الكت�ب العلمية، الطبع�ة األوىل ���4ه�  -  

��99م .

- الرتبة يف طلب احلس�بة، لإلمام عيل بن حممد بن حبيب 
امل�اوردي الش�افعي 364 - 450ه��، دراس�ة وحتقي�ق مركز 
الدراس�ات الفقهي�ة واالقتصادية الدكتور أمح�د جابر بدران، 

دار الرسالة، الطبعة األوىل �4�3ه� -��00م، القاهرة. 
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- روض�ة الطالبن، لإلمام زكري�ا حييى بن رشف النووي 
الدمش�قي املت�وىف )676ه��(، املكت�ب اإلس�امي للطباع�ة 

والنر . 

- الروض املربع برح زاد املستقنع خمترص املقنع، للشيخ 
منصور بن يونس البهويت، املطبعة الس�لفية، الطبعة السادس�ة 

-�380ه�، القاهرة  .

- ال�روض النض�ري رشح جمم�وع الفقه األك�رب، للقايض 
رشف الدين احلس�ن بن أمحد الس�ياغي، مكتب�ة املؤيد الطبعة 

الثانية، الطائف ��38ه� - �968م .

- س�نن ابن ماجه، ملحمد بن يزي�د أيب عبد اهلل القزويني، 
دار الفكر، بريوت. 

- سنن أيب داود، للشيخ سليان بن األشعث السجستاين، 
دار الفكر .

- س�نن الرم�ذي، حممد بن عيس�ى أبو عيس�ى الرمذي 
السلمي، دار إحياء الراث العريب، بريوت.
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- سنن الدارمي، عبد اهلل بن عبد الرمحن أبو حممد الدارمي، 
دار الكتاب العريب، الطبعة األوىل �407ه�، بريوت.

- الس�نن الك�ربى، أليب بك�ر أمح�د ب�ن احلس�ن بن عيل 
)485ه��(، دار الكت�ب العلمية، الطبع�ة األوىل �4�4ه� - 

�994م، بريوت.

- س�نن النس�ائي، ألمح�د ب�ن ش�عيب أيب عب�د الرمح�ن 
النسائي، مكتب املطبوعات اإلسامية، الطبعة الثانية �40ه�  

- �986م، حلب.

- السياس�ة الرعية يف إصاح الراعي والرعية، للش�يخ 
اإلسام تقي الدين ابن تيمية، مكتبة املعارف، الطبعة اخلامسة، 

�990م، بغداد .

- رشائع اإلسام يف مسائل احلال واحلرام، أليب القاسم 
نج�م الدين جعفر بن احلس�ن، حتقيق عبد احلس�ن حممد عيل، 
مطبع�ة اآلداب يف النجف األرشف،  الطبعة األوىل �389ه� 

- �969م .
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- رشح اخلريش عىل خمترص خليل،  أليب عبد اهلل حممد ابن 
عبد اهلل بن عيل املتوىف )���0ه�(، دار صادر، بريوت .

- رشح الزرق�اين ع�ىل خلي�ل، املطبعة األمريي�ة ببوالق، 
الطبعة األوىل �306ه� - �886م، مرص.

- الرح الصغري، للدردير أمحد بن حممد بن أمحد العدوي 
)���0ه�(، )مطبوع مع بلغة السالك ألقرب املسالك(، دار 

الكتب العلمية �4�5ه�  - �995م.

- الرح الكبري، أليب الربكات س�يدي أمحد الدردير، دار 
إحياء الكتب العربية مطبعة عيسى احللبي ورشكاءه، )مطبوع 

مع حاشية الدسوقي( .

- رشح كتاب النيل وش�فاء العليل، ملحمد بن يوسف بن 
عيسى أطفيش، مكتبة اإلرشاد، الطبعة الثالثة، جدة.

- رشح مسلم، للنووي أيب زكريا حييى بن رشف احلوراين 
)677ه�( دار الفكر �4�5ه� -�995م.

- رشح منته�ى اإلرادات، منص�ور ب�ن يونس بن إدريس 
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)6�0ه��(، عامل الكتب الطبعة الثاني�ة �4�6ه� - �996م، 
بريوت.

- الصح�اح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف إس�اعيل 
اب�ن محاد اجلوهري، حتقي�ق أمحد عبد الغفور عط�ا، دار العلم 

للماين، الطبعة الثالثة �404ه� - �984م .

- صحي�ح اب�ن حب�ان، للش�يخ حممد ب�ن حبان ب�ن أمحد 
أيب حاتم التميمي البس�تي، مؤسس�ة الرس�الة، الطبع�ة الثانية 

�4�4ه�  - �993م.

- صحي�ح البخاري، عبد اهلل بن إس�اعيل البخاري، دار 
اجليل، بريوت .

- صحيح مسلم بن احلجاج القشريي، دار الفكر، الطبعة 
الثانية �398ه� .

- عقد اجلواهر الثمينة يف مذهب عامل املدينة، جلال الدين 
عبد اهلل بن نجم بن ش�اس )6�6ه�(، دار الغرب اإلسامي، 

الطبعة األوىل �4�3ه� -�003م، بريوت.



��

- عي�ون األزه�ار، ألمحد بن حييي بن مفض�ل بن منصور 
األوىل  الطبع�ة  اللبن�اين،  الكت�اب  دار  )840ه��(،  املرت�ى 

�975م، بريوت.

- الغ�ش وأث�ره يف العق�ود، للدكت�ور عب�د اهلل ب�ن نارص 
  - �4�5ه��  األوىل  الطبع�ة  إش�بيليا،  كن�وز  دار  الس�لمي، 

�004م، الرياض.

- الفت�اوى الكربى، البن تيمية، مطبع�ة احلكومة الطبعة 
األوىل �986م، السعودية .

- فت�ح الب�اري رشح صحي�ح البخ�اري، الب�ن حج�ر 
العس�قاين، دار الكتب العلمي�ة، الطبع�ة األوىل، �4�0ه�، 

بريوت .

 - الف�روع، للعام�ة ش�مس الدي�ن املق�ديس أيب عبد اهلل 
حمم�د بن مفل�ح، دار م�رص للطباعة الطبع�ة الثاني�ة، مراجعة 

عبدالستار أمحد فراج، ��38ه� - ��96م.

- الفواك�ه ال�دواين، رشح الش�يخ أمحد بن غنيم بن س�امل 
اب�ن مهن�ا النف�راوي املالك�ي األزهري ع�ىل رس�الة أيب حممد 
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الق�ريواين، مطبع�ة البايب احللب�ي، الطبعة الثالث�ة �374ه� - 
�955م، مرص.

- القاموس املحيط، للش�يخ جمد الدي�ن حممد بن يعقوب 
الفريوز أبادي، دار الفكر، بريوت �403ه� - �983م .

- قواع�د األحكام يف مصال�ح األنام، لإلمام أيب حممد عز 
الدين عبد العزيز بن عبد الس�ام السلمي، دار اجليل، الطبعة 

الثانية �400ه� - �980م 

- القوان�ن الفقهي�ة، أليب القاس�م حمم�د أمح�د بن جزي 
للكت�اب،  العربي�ة  ال�دار  )�74ه��(،  الغرناط�ي   الكلب�ي 

ليبيا �988م .

- كش�اف القن�اع ع�ن مت�ن اإلقن�اع، للش�يخ منصور بن 
إدريس احلنبيل، مطبعة احلكومة بمكة، �394ه�.

�34- لس�ان العرب، أليب الفضل مج�ال الدين حممد بن 
مك�رم بن منظ�ور األفريقي املرصي، دار ص�ادر ودار بريوت 

�375ه� - �956م .
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- اللمعة الدمشقية، حممد مجال الدين مكي العاميل، مطبعة 
اآلداب يف النجف، الطبعة األوىل �387ه� - �967م.

- املبدع يف رشح املقنع، أليب إسحاق برهان الدين إبراهيم 
ابن حممد مفلح احلنبيل، املكتب اإلسامي، لبنان .

- املبس�وط، لإلمام ش�مس الدين الرخيس، دار املعرفة 
للطباعة والنر، الطبعة الثالثة، لبنان، بريوت .

- املجموع رشح املهذب، لإلمام أيب زكريا حمي الدين ابن 
رشف النووي املتوىف سنة )676 ه�(، رشكة العلاء .

- املحىل، أليب حممد عيل بن أمحد بن سعيد بن حزم املتوىف 
سنة )456ه�(، دار الفكر .

- املدون�ة الكربى، لإلم�ام مالك بن أنس )�79ه�(، دار 
الكتب العلمية، الطبعة األوىل �4�4ه� - �994م، بريوت.

-املنتقى رشح املوطأ، للباجي أيب الوليد سليان بن خلف 
)474ه��(، دار الكت�اب الع�ريب، الطبعة الثالث�ة �403ه� - 

�983م .
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- املهذب يف فقه اإلمام الش�افعي، أليب إس�حاق إبراهيم 
 اب�ن ع�يل ب�ن يوس�ف الف�ريوز أب�ادي الش�ريازي، مطبع�ة 

البايب احللبي . 

- املوافق�ات يف أصول الريعة، أليب إس�حاق الش�اطبي 
إبراهي�م بن موس�ى اللخم�ي الغرناط�ي املالكي املتوىف س�نة 

)790ه�(، دار املعرفة، لبنان، بريوت .

- مواهب اجللي�ل رشح خمترص خليل، تأليف أيب عبد اهلل 
حممد بن حممد بن عبد الرمحن املغريب املعروف باحلطاب املتويف 
س�نة )954 ه�(، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل �4�6ه�  

- �995م، بريوت.

- النهاية يف غريب احلديث واألثر، البن األثري جمد الدين 
أبو الس�عادات املبارك بن حممد الشيباين )606ه�(، دار إحياء 

الراث العريب، �383ه� -�963م، بريوت.

- هناية املحتاج إىل رشح املنهاج، لش�مس الدين حممد ابن 
أيب العباس أمحد بن محزة بن ش�هاب الدين الرميل املتوىف س�نة 
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)�004ه�(، مطبعة البايب احللب�ي الطبعة األخرية، �386ه� 
- �967م، مرص.

- نيل األوطار رشح منتقى األخيار، للشيخ حممد بن عيل 
ابن حممد الشوكاين، دار احلديث، القاهرة .

* * *  
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