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 ثٌاب إعطاء وهو الفهم علً أشكل مثال هنان التؤمٌن بحث وفً تصادياالل النظام كتاب فً: األول

 هذا ٌختلف فٌما. المجهول الغسال وهو عنه وضامن له ومضمون ضامن فهنان... الثٌاب تلفت وإذا لغسال

 عنه ومضمون السٌارة صاحب وهو له ومضمون الشركة وهً ضامن فهنان التؤمٌن؟ شركة عن الوضع

 .ما ٌوم فً به وسنصطدم معروف غٌر وسائمها الطرٌك فً هً التً السٌارة وهً

 ،معٌن بسعر سلعته بٌع على المحتكر تجبر هل االحتكار؟ اإلسالمٌة الدولة تعالج كٌف: الثانً السإال

 ماذا؟ أم حرام وهو التسعٌر فً دخلنا وهنا

 .المسلمٌن جمٌع بها ونفع جهودكم على هللا أثابكم

 
 :الجواب

 وبركاته، هللا حمةور السالم وعلٌكم

 ...علٌن أشكل الموضوع وأن تؤمٌنوال الضمان فً عنه المضمون عن سإالن -1

 المضمون موضوع بسبب فمط لٌس التؤمٌن تحرٌم فإن الحال وبطبٌعة... سإالن على اطلعت أخً ٌا

 ٌجعل وهذا لآالم فً أو الحال فً الذمة فً حك وجود عدم مثل الشرعٌة المخالفات من لكثٌر بل عنه

 .بابه فً مبٌن هو كما إلخ...طالً با التؤمٌن ٌجعل وهذا معاوضة فٌه التؤمٌن فإن وكذلن باطالً، التؤمٌن

 النظام فً ذكرنا الغسال حالة فً أنه ظنن هو عندن حدث الذي االلتباس أو اإلشكال أن ٌبدو ولكن

 أن كذلن فذكرنا التؤمٌن حالة فً وأنه ٌصح، فالضمان ذلن ومع مجهول عنه المضمون أن االلتصادي

 وفً صحٌح الغسال حالة فً كٌف فتساءلت باطل، هو ثم ومن (،أنت ظننت )كما مجهول عنه المضمون

 باطل؟ التؤمٌن حالة

 وفً مجهول الغسال حالة فً للنا بل مجهول عنه المضمون نإ الحالتٌن فً نمل لم نحن أخً ٌا

 :االلتصادي النظام من لتٌنالحا فً النص لن وأنمل موجود غٌر التأمٌن حالة

 :ٌلً ما الكتاب فً ورد الغسال، حالة فً -أ

ً  له المضمون ٌكون أن ٌشترط وال معلوماً، عنه المضمون ٌكون أن ٌشترط ال أنه إالّ )  فٌصح. معلوما

 ثٌابن أعط له فمال ٌتلفها، أن أخاف فمال لغسال، ثٌابن أعط آلخر شخص لال فلو. مجهوالً  كان لو الضمان

 كان ولو ٌضمن، تلفت ثمّ  لغسال أعطاها فلو. صح غساالً، ٌعٌن ولم تلفت، إن لن ضامنها وأنا سال،لغ

ً  إن لال لو وكذلن. مجهوالً  عنه المضمون  الغسال ضامن فؤنا ثٌاباً، عنده ٌضع من وكل ماهر، غسال فالنا



 ضم أنه فٌه واضح الضمان )ودلٌل فمال الدلٌل ذكر ثم (.مجهوالً  له المضمون كان ولو صح، تلف، كل من

ً  فٌه أن فٌه وواضح. الذّمة فً ثابت لحك ضمان وأنه ذمة، إلى ذمة ً  ضامنا ً  عنه ومضمونا  له، ومضمونا

 ما هو الدلٌل وهذا مجهول، له والمضمون مجهول، عنه المضمون وفٌه. معاوضة بدون أنه فٌه وواضح

: فمال بمٌت فأتً ،دٌن وعلٌه مات رجل على ٌصلً ال  هللا رسول كان»: لال جابر عن داود أبو رواه

ًّ  هما: األنصاري لتادة أبو فمال. صاحبكم على صلوا: لال. دٌناران نعم: لالوا ؟دٌن أعلٌه  رسول ٌا عل

. نفسه من مؤمن بكل أولى أنا :لال  هللا رسول على هللا فتح فلما ، هللا رسول علٌه فصلى: لال ،هللا

ًّ  دٌنا   ترن فمن  ذمته ضم لد لتادة أبا أن فٌه واضح الحدٌث فهذا. «فلورثته ماال   ترن ومن ،لضاؤه فعل

ً  الضمان فً أن فٌه وواضح. للدائن وجب لد مالً حك التزام فً المٌت ذمة إلى ً  ضامنا  عنه ومضمونا

 ً  وواضح. معاوضة غٌر من الذّمة فً حك التزام منهما، كل ضمنه الذي الضمان أي وأنه، له، ومضمونا

 لد فالحدٌث. الضمان عند مجهوالً  كان الدٌن صاحب وهو له والمضمون المٌت وهو عنه المضمون أن فٌه

 (.انعماده وشروط الضمان، صحة شروط تضّمن

 معرفة عدم فً بل وجوده عدم فً لٌست له والمضمون عنه المضمون فً الجهالة أن هذا من وواضح

 لكنه ونسبه، اسمه ٌعرف ال الضامن ولكن موجود هعن المضمون وهو المٌت لكن إلخ،... ومعلوماته اسمه

 الضمان صح ولذلن عنه، المضمون وجود عدم فً ولٌس عنه المضمون بٌانات فً فالجهالة... موجود

 الجهالة ولكن الحً فً موجود فهو الغسال وهكذا... التعرٌف مجهول ولكنه موجود عنه المضمون ألن

 الضمان دلٌل وفك الضمان فً تإثر ال وهذه لٌغسلها عنده بهثٌا الشخص سٌضع الذي الغسال اسم فً هً

 .السابك جابر عن داود أبً حدٌث فً المبٌن

 :ٌلً ما الكتاب فً ورد فمد التؤمٌن حالة فً أما -ب

 غٌر الضمان فٌكون المآل، فً ٌجب وال الحال، فً ٌجب ال ما ضمنت لد التؤمٌن شركة )فتكون

 شركة ألنّ  ؛عنه مضمون فٌه ٌوجد ال التؤمٌن، أن على عالوة. اطالً ب التؤمٌن ٌكون وبالتالً صحٌح،

ً  ٌسمى حتى حك، علٌه استحك أحد عن تضمن لم التؤمٌن  عنصر من خال لد التؤمٌن عمد فٌكون. ضمانا

 وجود من الضمان فً بد ال ألنّه. عنه مضمون وجود وهو شرعاً، الالزمة الضمان عناصر من أساسً

ً  باطل فهو عنه مضمون فٌه ٌوجد لم التؤمٌن عمد أن وبما. له مونومض عنه ومضمون ضامن  (،.شرعا

 باطل فهو عنه مضمون فٌه ٌوجد لم التؤمٌن عمد أن وبما... عنه مضمون فٌه ٌوجد "ال ذكرنا فمد ترى فكما

 على سٌترتب التً للسٌارة حادث هنان فلٌس العمد عند موجود" "غٌر عنه لٌل عنه فالمضمون شرعاً"

 ولٌس بتاتا ، موجود غٌر هنا عنه المضمون أن أي التؤمٌن، شركة تضمنه ثم ومن الحادث بدل دفع مهاسائ

 ولٌس موجود غٌر عنه المضمون ألن باطالً  العمد كان ولذلن ،نسبه أو اسمه معروف غٌر ولكن موجودا  

 فً واحداً  فظننته األمر علٌن فالتبس "مجهول" بمعنى هً موجود" "غٌر أن ظننت وكؤنن. مجهوالً  فمط

 صحٌح األولى فً كٌف إذن فتساءلت التؤمٌن حالة فً ومجهول الغسال حالة فً مجهول هو أي الحالتٌن

 !!باطل؟ الثانٌة وفً

... والنسب االسم مجهول ولكنه موجود الغسال حالة فً عنه المضمون أن لن بٌناها كما والمسألة

 .والنسب االسم مجهول فمط ولٌس دموجو غٌر التأمٌن حالة فً عنه والمضمون إلخ،

 .الكفاٌة هذا فً ٌكون أن آمل

 :حرام فاالحتكار االلتصادي النظام فً بٌنا فكما االحتكار، موضوع وأما -2

 فً روي فمد. الحدٌث صرٌح فً عنه الجازم النهً لورود شرعاً، حرام وهو مطلماً، االحتكار )وٌمنع

 «خاطئ إالّ  ٌحتكر ال»: لال  النبً أن العدوي هللا عبد نب معمر عن المسٌب بن سعٌد عن مسلم صحٌح



 المستدرن فً الحاكم أخرجه «الطعام ٌُحتكر أن  هللا رسول نهى»: لال أمامة أبً عن الماسم وروى

:  هللا رسول لال: لال ُمعّمراً  أن المسٌب بن سعٌد عن بإسناده مسلم وروى. مصنفه فً شٌبة أبً وابن

 - خاطئ أنه بوصفه المحتكر، وذم الترن، طلب ٌفٌد الحدٌث فً فالنهً «ئخاط فهو احتكر من»

 األحادٌث دلّت هنا ومن الجزم، ٌفٌد للترن الطلب هذا أن على تدل لرٌنة وهذا - العاصً المذنب والخاطئ

 بحٌث غالٌة، بؤسعار ٌبٌعها حتى لغالئها، انتظاراً  السلع ٌجمع من هو والمحتكر. االحتكار حرمة على

 (...شراإها البلد أهل على ضٌكٌ

 بضاعته عرض على وٌجبر تعزٌرا   المحتكر ٌعالب بأن فهو االحتكار موضوع عالج كٌف أما

 فً ورد كما حرام التسعٌر ألن الدولة لبل من بتسعٌرها ولٌس السوق بسعر لهم وٌبٌعها للمستهلكٌن

 :الكتاب

 رسول عهد على السعر غال»: لال أنس عن أحمد اإلمام روى لما مطلماً، التسعٌر اإلسالم حّرم )ولد

 وإنً المسعر، الرازق، الباسط، المابض، الخالك، هو هللا إن :فمال. سعَّرت لو هللا رسول ٌا :فمالوا  هللا

 أبً عن داود أبو روى ولما. «مال وال دم، فً إٌاه، ظلمتها بمظِلمة أحد ٌطلبنً وال هللا، ألمى أن ألرجو

 هللا، رسول ٌا :فمال رجل جاءه ثمّ . ادعوا بل: فمال. سعّر هللا، رسول ٌا :فمال جاء جال  ر إن» :لال هرٌرة

 المظالم من َمْظِلَمة وأنه التسعٌر، تحرٌم على تدل األحادٌث وهذه. «وٌرفع ٌخفض هللا بل :فمال .سعّر

ً  فعل ألنّه هللا، عند أثم الحاكم فعلها وإذا إلزالتها، الحاكم على الشكوى ترفع التً  شخص لكل وكان. حراما

ً  أكان سواء سعّر، الذي الحاكم هذا على المظالم محكمة إلى الشكوى ٌرفع أن رعٌته من  خلٌفة، أم والٌا

 (.المظِلمة هذه بإزالة وتموم علٌه، لتحكم المظِلمة، هذه لها ٌشكو

 ال السلعة كانت وإذا ،والشراء البٌع فً الشرعً الحكم هو هذا فألن السوق بسعر ٌبٌعها أن وأما

ً  ٌرٌد الذي بالسعر ٌبٌعها بحٌث المحتكر هذا عند إال توجد  ففً عنده إال توجد ال ألنها السعر فً متحكما

 سعر فً ٌتحكم أن التجار من أحد ٌستطٌع ال بحٌث السوق فً السلعة توفر أن الدولة على الحالة هذه

 وإذن السوق، بسعر كذلن السلعة ٌبٌع أن هو فٌضطر السوق بسعر وتباع السوق فً متوفرة ألنها سلعته

 فعلى عنده إال تكن لم إذا ثم السوق فً سلعته عرض على وإجباره بالتعزٌر عموبته هو المحتكر فعالج

 فجاء األمر هذا الكتاب وضح ولد. السعر فً كمالتح من ٌتمكن ال حتى سوقال فً السلعة توفر أن الدولة

 :"التسعٌر" باب فً

 توفرها عدم من إما ناتج فإنّه السٌاسٌة األزمات أو الحروب، أٌام فً األسعار غالء من ٌحصل ما )أما

ً  وجودها عدم كان فإن. ندرتها بسبب أو احتكارها، بسبب السوق فً  هللا، حّرمه فمد االحتكار، عن ناتجا

ً  كان وإن  السوق فً لتوفٌرها ٌسعى أن فعلٌه النّاس، مصالح برعاٌة مؤمور الخلٌفة فإن ندرتها، عن ناتجا

 عام سمً الذي ة،مجاعال عام فً الخطاب بن وعمر. الغالء منع لد ٌكون وبهذا. أمكنتها من جلبها فً

 فلم ندرته، جراء من غال ولد ،السنة تلن فً الطعام لندرة فمط الحجاز فً المجاعة حصلت لما الرمادة،

 دون فرخص ،الحجاز إلى الشام، وبالد مصر، من الطعام وجلب أرسل بل ،للطعام معٌنة أسعارا   ٌضع

 (.التسعٌر إلى حاجة

... والغبن الفاحش حرام وهو الذي ٌتجاوز سعر السوق على ثم إن عدم البٌع بسعر السوق ٌوِجد غبنا  

غٌر ما ٌتعارف علٌه التجار من زٌادة للٌلة أو نمصان للٌل عن سعر السوق، وأما إن كانت زٌادة كبٌرة 

ح الغبن الفاحش فهو أمر محرم... وكل ذلن ٌجعل سعر السوق واجباً على البائع، ٌنطبك علٌها اصطال

بل إن لم تكن عند غٌره بما ٌوجد سعر وعلى الدولة أن توجد سعر السوق فال ٌتحكم تاجر فً سلعة ما، 

 السوق، فعلى الدولة أن تحضر البضاعة وتبٌعها فً السوق، ومن ثم ال ٌتحكم أي تاجر فً السعر.
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 :السلم" "بٌع باب الثانً الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة كتاب فً جاء

 عند السوق سعر حسب الثمن ٌكون أن ٌجب بل فاحش، غبن الثمن فً ٌكون ال أن ٌشترط أنه )إال

 فً حرام الفاحش والغبن بٌع، السلم ألن وذلن السلعة، استالم عند ال المإجل، األجل مثل فً البٌع عمد

 كذلن فاحش، بغبن مإجل بثمن المبض معجلة سلعة تبٌع أن ٌحرم أنه فكما. السلم بٌع فٌه فٌدخل كله، البٌع

 (.فاحش بغبن المبض معجل بثمن المبض مإجلة سلعة تبٌع أن ٌجوز ال

 :العلة باب فً الثالث الجزء اإلسالمٌة الشخصٌة فً وجاء

 ذكر فمد البخاري، جهأخر «لباد حاضر ٌبٌع أن  هللا رسول نهى» هرٌرة أبً عن روي ما )ومثل

 المشتري وفً الحضر، أهل من أي حاضراً  كونه البائع فً النهً مع فذكر لباد، الحاضر بٌع عن النهً

ً  كونه ً  كونه أي بادٌا  كان أنه ومفهم ،البٌع عن النهً فً للتعلٌل أنه مفهم وصف منهما وكل البدو، من آتٌا

ً  كونه أن على ذلن فدل سوق،ال فً السعر جهالة من يالباد عند لما للنهً علة  سعر ٌجهل ألنه ؛علة بادٌا

 أبً فعن التعلٌل، بوجه التصرٌح فٌه ورد ولد الجلب، تلمً عن النهً ومثله. التعلٌل وجه وهو ،السوق

ْلعَةِ  فََصاِحبُ  فَاْبتَاَعهُ، إِْنَسان   تَلَمَّاهُ  فَِإنْ  اْلَجلَُب، ٌُتَلَمَّى أَنْ   نََهى»: لال هرٌرة  َوَردَ  إِذَا بِاْلِخٌَارِ  ٌَهافِ  الّسِ

 (.الترمذي أخرجه «السُّوقَ 

 :ٌكون االحتكار موضوع حل أن والخالصة

 تعزٌرٌة عموبة المحتكر بعموبة. 

 السوق بسعر للناس لبٌعها متجره فً بضاعته بعرض إلزامه. 

 ٌوجد ثم ومن البضاعة توفر أن الدولة على فٌجب حاجة فٌها وللناس عنده إال البضاعة تكن لم إن 

 .البضاعة سعر فً تاجر أي ٌتحكم نأ دون سوق سعر

 ٌجوز ال التسعٌر ألن سعٌرت دون المشكلة تحل وهكذا. 

 
 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1431 رمضان 22

 م11/02/2012 الموافك

  :الفٌسبون على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741

 type=3&theater؟/828.122848424578904/826011784262561

  :بلس غوغل على هللا( )حفظه األمٌر صفحة من الجواب رابط

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/p

osts/68aRkQZ6XYR 

 :توٌتر على هللا( )حفظه األمٌر فحةص من الجواب رابط

https://twitter.com/AmeerhtAtabinKh/status/1006255941212360704 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/826011784262561/?type=3&theater
https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.1073741828.122848424578904/826011784262561/?type=3&theater
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/68aRkQZ6XYR
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/68aRkQZ6XYR
https://twitter.com/AmeerhtAtabinKh/status/1006255941212360704

