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  اعست*س)' عبدهللا النَّ 

ِ  -مساعد ستاذ أ
ّ
  وأصولھ قسم الفقھ اإلسالمّيِ   - ة الشر�عةيَّ �ل

 سور)ا - جامعة دمشق

  

 َد َ� خلص. ستامل
َ

 الفقرة األو"! *ناول حيث ت ،البحث إ"! دراسة أح�ام بيع املضطر �� الفقھ اإلسالمي ف

?عر<ف املضطر، واملصط>;ات ذات الصلة، وحكم معاوضة املضطر بحسب أش�ال األسواق �� 

للصلة بKن بيع �� الفقرة الثانية التحليل االقتصادي، واألدلة الواردة �� حكم معاوضة املضطر. وعرض 

 اق عند Xعض اV;نابلة نظرً كرا�ة التورُّ كوKRن مجموعة من املسائل الفقMية واالقتصادية، املضطر 

Z[االضطرار ف ]^الوجود مع 
ً
غ لل*سعgK، والقيم األخالقية الde  ا، ومعرفة ما إذا cان االضطرار مسّوِ

Ziا النظام االقتصادي اإلسالمي للتخفيف من االضطرار لل  ،بيع ألي سmب من األسبابتضمَّ

يتمكن فيھ من املساومة  ان وجب عليھ البيع؛ ألداء حق لزمھ، وقتً واالجZnادات الفقMية الde ?عطي َم 

ل إ"! نتائج عدة، من أ�مMا: أن معايgK التفر<ق  ال�افية عx! سلعتھ. اتبع البحث املنvw الوصفي. وتوصَّ

عx! سmب البيع، وأنھ ال صلة بKن دة، وأن مع^[ االضطرار غلب عx! اإلكراه بKن االضطرار واإلكراه متعّدِ 

الثمن االتفا}� أو العام وKRن حكم معاوضة املضطر، وأن من حق املضطر عx! البيع مطالبة القضاء 

  .بتأجيل البيع؛ ليتمكن من املساومة

الةال	لمات    .املعاوضة، الثمن، السعر العامالبيع، املضطر، بيع : الدَّ

  JEL :D42, P42تص�يف 

  KAUJIE: C59, H21, H14تص�يف 
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  مقدمة

أنتجت الظروف االجتماعية الصعبة �� �عض املناطق ال�� 

 
ً
مسائل مشا.-ة ملا ,عرف �� مصادر  اسياسيً  ا)ش&د حرا#

كره ع56 دفع مال 
ُ
الفقھ اإلسالمي بAيع املضطر، مثل: َمن أ

فباع متاعھ لذلك، أو كمن جاع وخ�MN املوت فباع  اظلًم 

فيما يح�X بھ نفسھ وأSلھ. واTUامع �� Sذه املسائل أن 

اU_اجة للمال اU_اضر [� الدافع وراء البيع، وأن البا]ع ال 

يملك مراوضة املشbcي ومماكستھ كما يملك&ا البا]ع 

  اdeتار.

jk إشgالية البحث من خالل  إشgالية البحث: تتَّ

ن  اإلجابة عن السؤال اآل)ي: ما حكم املعاوضة ال�� تتضمَّ

  اغبنً 
ً

  �� اU_االت االضطرارrة؟ افاحش

أSمية البحث: تظ&ر أSمية البحث من خالل التعرrف 

بمصطjv االضطرار، وuيان حكم بيع املضطر حسب 

أشgال األسواق املعاصرة، وعرض األدلة الواردة �� 

التطبيقية ملسألة معاوضة املضطر، ومناقشة اTUوانب 

املضطر �� العديد من املسائل الفق&ية واالقتصادية، مثل: 

ق باملضطر،  َبھ املتوّرِ
َ

ق عند اU_نابلة لش كراSية التورُّ

��  األخالقو)سو�غ االضطرار لل�سع�b اb�TUي، ودخول 

النظرrة االقتصادية اإلسالمية، واالج�-ادات الفق&ية ال�� 

ن املضطر من البيع بث ِ
ّ

من املثل و)ساعد �� حمايتھ من ُتمك

ْ�ن. 
َ
  الغ

و�س�ند البحث إ�5 فْرضية نفاذ بيع املضطر بأي ثمن 

ترا��M عليھ املتعاوَضان، باست�ناء الbcا��M الذي يخالف 

  ة.لامgالسعر العام �� سوق املنافسة ال

ما ورد �� كتب  ]ي ع�b ت�بعستقرااال ن�� املواتبع البحث 

اج حكمھ وما يتصل بھ من الفقھ عن بيع املضطر، واست�ت

  مسائل فق&ية واقتصادية.

  ـ بيع املضطر: مف�ومھ، وحكمھ ١

ت�ناول Sذه الفقرة اTUانب التأصي�6 من الدراسة، 

  وعرض اج�-ادات الفق&اء وأدل�-م �� حكم بيع املضطر.

  ـ ما�ية بيع املضطر ١ـ  ١

ف من #لمت�ن: 
َّ
ب إضا�� مؤل

َّ
مصطjv بيع املضطر مرك

  #اآل)ي:بيع ومضطر، 

: من األضداد، فالبيع والشراء بمع�� ـ البيع ١ـ  ١ـ  ١

واحد، وSو من وجوه مبادلة املال باملال ع56 وجھ 

املعاوضة، إذ ال ي�نازل البا]ع عن ِملكية ال�MNء ما لم يل�cم 

املشbcي بدفع الثمن املتفق عليھ بالbcا��M بي�-ما. (ال�َسفي، 

  )٥٢م: ٢٠٠٤؛ السيوطي، ٢٢٦م: ١٩٨٦

: ُيراد باملضطر �� اللغة املكره ع56 ـ املضطر ٢ـ  ١ـ  ١

 ،bء. (ابن األث��MNتاج إ�5 ال_e٣/٨٢م: ١٩٧٩البيع، أو ا -

 )٤٨٤- ٤/٤٨٣م: ١٩٩٤؛ ابن منظور، ٨٣

  :أما املضطر �� االصطالح، فلھ أك�b من )عرrف، كما يأ)ي

دي ١ـ  ٢ـ  ١ـ  ١
ْ
غ : "Sو أن يضطر الرجل إ�5 ـ %عر#ف السُّ

 بأك�b طعام أو ش
َّ

راب أو لباس أو غ�bه، وال يAيعھ البا]ع إال

ْغدي،  من ثمنھ بكث�b، وكذلك �� الشراء منھ"، (السُّ

) ومع�� قولھ: "وكذا �� الشراء منھ"؛ أي: ١/٤٦٨م: ١٩٨٤

ن 
َ
الشراء من املضطر، بأن #ان املضطر Sو البا]ع، #أ

 �شرائھ 
َّ

يضطر إ�5 بيع ¢�Mء من مالھ، ولم يرَض املشbcي إال

ْ�ن فاحش. (ابن عابدين، 
َ
  )٥/٥٩م: ١٩٩٢دون ثمن املثل �غ

فاملضطر بحسب Sذا التعرrف Sو الطرف املغبون �� 

ى )عرrفات أخرى  املعاوضة �غ�ن غ�b معتاد، وSو نفس مؤدَّ

  وردت للمضطر، م�-ا:
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Sو أن )عرrف اإلمام أحمد بن حنبل:  ـ ٢ـ  ٢ـ  ١ـ  ١

"يجيئك محتاج فتAيعھ ما ,ساوي عشرة �عشرrن". (ابن 

 ،jv٤/٧م: ١٩٩٧مف ،jv٦/١٢٤ ،م٢٠٠٣؛ ابن مف( 

ن ",شbcي الطعام بزrادة )عرrف الزرك�MN: َم  ـ ٣ـ  ٢ـ  ١ـ  ١

وعدم تقييد ) ١/٣٥٥م: ١٩٨٥الزرك�MN، ع56 ثمن املثل"، (

الزrادة الواردة �� التعرrف بالفاحشة أو غ�b املعتادة يدل 

د أن الطعام املشbcى #ان لھ قيمة مع ع56 لومة، وقد تفرَّ

ابن تيمية بالنص ع56 أن االضطرار يقع �� التبا,ع بما لھ 

وال دا©�  )٢٩/٣٠٠م: ١٩٩٥ابن تيمية، ( "قيمة معروفة"،

�� Sذه اU_ال لتقييد الزrادة ع56 ثمن املثل بالفاحشة؛ ألن 

�ن يgون فيما لھ قيمة شا]عة فاحًش 
َ
تاد، دون وغ�b مع االغ

  اU_اجة إ�5 النظر �� مقدار الزrادة.

ين )عرrف  ـ ٤ـ  ٢ـ  ١ـ  ١ ْبgي: "َم تاج الّدِ ل السُّ ن ال يتحمَّ

ْبgي، حالة التأخ�b إ�5 مماكسة البيع". ( ين السُّ تاج الّدِ

  )١/٣٠٠م: ١٩٩١

ن بْ وrظ&ر للباحث أن )عرrف السُّ  م ومبّ�ِ gي متّمِ

  للتعرrف األول؛ من جانب�ن:

 األول: 
َ
�ن املضطر وقع بطرrق املماكسة، وSذا فيھ أن غ

  .ت فيھ معاوضة املضطر وغبنھتحديد لنوع البيع الذي تمَّ 

 
َ
�ن، وSو عدم الثاªي: بيان سAب وقوع املضطر بالغ

ل التأخ�b، فيتمكن الطرف الثاªي من تروrض املضطر  تحمُّ

  ع56 قبول السعر املمكن والرضا بھ.

ين وسبق ابن تيمية  gي �� بيان سAب وقوع بْ لسُّ اتاج الّدِ

 
َ
�ن، فقال: "... وكذا املضطر الذي ال يجد املضطر بالغ

 عند »dص ...". (ابن تيمية، 
َّ

  )٢٩/٣٠٠م: ١٩٩٥حاجتھ إال

  وrبدو الفرق ب�ن السAب�ن �� اآل)ي:

ل يرجع لسAب ذا)ي �� املعاوض،  • أن عدم التحمُّ

دً  �� Sذه اU_ال، باست�ناء سوق  اوgrون شgل السوق متعّدِ

ة وسوق االحتgار التام، فإ¬-ما ال يgونان �� لمgااملنافسة ال

  Sذا السAب من االضطرار.

 عند »dص يرجع لسAب  •
َّ

أن عدم وجود اU_اجة إال

موضو©�، وSو شgل السوق، ف�ش�S bذه اU_الة إ�5 أن 

  شgل السوق السائد Sنا Sو سوق االحتgار التام.

ن سAب إخراج سوق االحتgار التام من و®عد أن تب�َّ 

اU_الة الذاتية لالضطرار، بقي بيان سAب إخراج سوق 

  .ااملنافسة التامة، وSو ما سيأ)ي الحًق 

أثر التفرrق ب�ن مسAبات االضطرار؛  وrبدو للباحث أن

ل، وSو اب�ن أن يgون السAب ذاتيً  التأخ�b، أو أن  عدم تحمُّ

 ، وSو عدم وجايgون السAب موضوعيً 
َّ

ود البا]ع حاجتھ إال

 عند »dص واحد �� السوق، يظ&ر Sذا األثر �� جانب

ض، إعادة التوز�ع، مثل: اإلْنظار واإلعانة والقرْ أولوrة حكم 

5 .-ذا من املضطر �سAب 
َ
فاملضطر �سAب ذا)ي Sو األْو�

موضو©�؛ ألن املضطر الذي ,شbcي من سوق االحتgار 

، �� ح�ن ,غلب ع56 اوقد يgون معسرً  االتام قد يgون موسرً 

الظن فقر وإعسار املضطر الذي ,شbcي بأك�b من ثمن 

 
َّ
  ة.املثل �� سوق املنافسة االحتgارrة أو سوق احتgار القل

  الفرق ب)ن املضطر واملكره ـ ٢ـ  ١

Sناك تقارب ب�ن مصطل¯� االضطرار واإلكراه، ووصل 

إ�5 حد التداخل، فbcى الفق&اء  اSذا التقارب بي�-ما أحيانً 

يذكرون �� �عض املواضع من كت±-م مصطjv اإلكراه 

وrقصدون بھ مصطjv االضطرار، أو بالعكس، ف²ساعد 

 jvر مصطrن ع56 تحر�_vحصر الفروق ب�ن املصط

م مراعاة األحgام الفق&ية اdUاصة بgل 
َ
االضطرار، ومن ث

  مصطjv ع56 ِحدة.

�ن فق&يَّ وقد وجد  التفرrق ب�ن  ف³-ما ورد�ن الباحث نصَّ

  :Sذا نص&مااملكره واملضطر، 
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: وSو للماوردي، حيث قال: "... النص األول  ـ ١ـ  ٢ـ  ١

فإن #انت الزrادة �� الثمن ال )شق ع56 املضطر ل²َساره، 

ف&و �� بذل&ا غ�b مكره فلزمتھ، وإن #انت شاقة عليھ 

، املاورديإلعساره، ف&و من بذل&ا مكره، فلم تلزمھ". (

  )١٥/١٧٢م: ١٩٩٩

لكن يالحظ صعوuة اعتماد Sذا القول كمعيار للتفرrق 

ار واإلعسار واملشقة، وSذه بي�-ما؛ ألنھ اعتمد ع56 ال²َس 

  خر.آل ن »dص متختلف 

ال�b املاوردي �� اعتماد Sذا املعيار عبد ابن وافقو 

عندما قال: "وuيع املضطر املضغط ال يجوز، وSو �� مع�� 

 
ُ
 عن ترا��M كره ع56 من أ

َّ
البيع، والتجارة ال تgون إال

ن اضطره اU_ق إ�5 بيع متاعھ أو اضطرتھ املتبا,ع�ن، وأما َم 

اU_اجة أو الفاقة، فال بأس بالشراء منھ بما يجوز التبا,ع 

  )٢/٧٣١م: b١٩٨٠، ال�َ عبد بھ". (ابن

: وSو البن حزم، حيث قال: "... النص الثا/ي ـ ٢ـ  ٢ـ  ١

رم مالھ بالضغط ولم يكِرSھ ع56 كمن أكرSھ ظالم ع56 
ُ
غ

كره عليھ 
ُ
البيع، لكن ألَزمھ املال فقط، فباع �� أداء ما أ

  )٧/٥١٠[د. ت]: ابن حزم، �غ�b حق". (

للتفرrق ب�ن املضطر  ايمكن جعل Sذا القول أساًس 

ع56 اإلكراه ضغط خار�¹  سAبو�uن املكره، وSو أن 

 سAبھف ارضطر اال أما و ن، ف مع�َّ تصرُّ يدفعھ إ�5 لdºص ا

  ضغط داخ�6 أو خار�¹ لv_صول ع56 املال بأي طرrقة.

جاSة التفرrق ب�ن اإلكراه واالضطرار وال يبدو للباحث وَ 

ع56 أساس ج&ة الضغط فقط، كما ذSب إ�5 ذلك القره 

دا¼�، حيث قال: "... اإلكراه يحدث ن�يجة ضغط خار�¹، 

ل لھ بَ وأما االضطرار ف&و يحصل ن�يجة ضغط داخ�6 ال قِ 

ر االضطرار فقصْ  )١/٤٢٤م: ٢٠٠٢القره دا¼�، بآخر ..."، (

ألن االضطرار رأي فيھ نظر؛ ع56 أنھ ن�يجة ضغط داخ�6 

، مثل: دفع فدية اقد يgون ن�يجة ضغط خار�¹ أيضً 

اب، للفِ 
َّ
ط ظالم، (اU_ط ِ

ّ
م: g١٩٩٢اك من حAس م�سل

من وجھ للتفرrق بي�-ما سوى أن اإلكراه  ) فلم يبَق ٤/٢٤٩

شرة إ�5 فعل بذاتھ، أما االضطرار فيتجھ إ�5 يتجھ مبا

  الن�يجة، و[� اU_صول ع56 املال من أي وجھ #ان.

  الفرق ب)ن املضطر واملضغوط عند املالكية ـ ٣ـ  ١

انفرد املالكية بمصطjv "املضغوط" �� أثناء عرض&م 

لشروط لزوم البيع، وuالتحديد شرط الطوع �� بيع متاع 

  نفسھ.

غط Sو  ة، والضَّ
َ
ْغط واملضغوط �� اللغة اسم من الضُّ

م: ٢٠٠٣اإلكراه ع56 ال�MNء واالضطرار إليھ. (الفراSيدي، 

 ؛ ابن ِس ٣/١٩
َ

 )٣/٤٠٢م: ١٩٩٦ه، يد

 وعرف ابن أ®ي زrد املضغوط، فقال: "Sو َم 
ُ
ضغط �� ن أ

بيع َرْ®عھ أو ¢�Mء �عينھ، أو �� مال يؤخذ منھ، فباع لذلك". 

اب، 
َّ
  )٤/٢٤٨: م١٩٩٢(اU_ط

فيجمع )عرrف املضغوط ب�ن اإلكراه واالضطرار؛ 

فالضغط �� بيع عقار أو ¢�Mء �عينھ إكراه، والضغط ع56 

  اضطرار. ،وSو املال ،سAب البيع

مصطv_ات متداخلة عند املالكية:  ةف&ناك ثالث

املضغوط واملكره واملضطر، وال يخفى ما يحتاجھ الباحث 

األحgام اdUاصة بgل واحد م�-ا، عند  تحديدمن دقة �� 

  الرجوع ملصادر الفقھ املالgي.

وال خالف عند املالكية �� لزوم بيع املضطر إذا #ان 

؛ كج�b القا��M املديان ع56 البيع للغرماء. وإنما امشروعً 

انقسموا �� لذلك  ،ااملضطر إذا #ان حراًم  بيعاdUالف �� 

  لزومھ إ�5 فرrق�ن:

البيع غ�b الزم، وSو مذSب ابن أن يرى : األول الفر#ق 

 القاسم، ورواه عن مالك، وحgاه عن ُمطّرِف وابن

صَبغ، وقال بھ َ¿_ُنون، وأف�� بھ ابن رشد عبد
َ
م وأ

َ
اUَ_ك
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؛ ١٩- ٥/١٨م: ٢٠٠٢رقاªي، وغ�bه، وSو املذSب. (الزُّ 

اب، 
َّ
  )٤/٢٤٨م: ١٩٩٢اU_ط

، وSذا القول البيع ماٍض ذSب إ�5 أن : الثا/يالفر#ق و 

ُيوري، (الدُّ  �Xdْ والسُّ
َّ

v[د. ت]:البن كنانة، وأف�� بھ ال ،�Áسو 

ُعل²ش: "واستحسنھ  وSو اختيار املتأخرrن، قال )٣/٦

اق املتأخرrن، ومال إليھ ابن عرفة، وأف�� بھ ابن Sالل 
َّ

حذ

والُعقباªي والسرقسطي والقشتا�� قا��M فاس نقلھ �� 

او�MÂ مف�� فاس أنھ جرى بھ املعيار، ونقل القصار عن امل

ُعل²ش، اU_كم �� مدينة فاس أك�b من مائ�� سنة". (

  )٤/٤٤١ م:١٩٨٩

وسAب العمل بمقابل مش&ور املذSب عند املتأخرrن 

Sو ما ذSب إليھ ابن القاسم ومن نقل ع�-م، باست�ناء 

َ¿_نون وابن رشد، من استحقاق املضطر اسbcداد املبيع 

البيع، فيأخذ املضغوط ع56  بال ثمن إذا اختار عدم لزوم

سAب البيع حقھ من املشbcي، وrرجع املشbcي من 

املضغوط ع56 الظالم بحقھ، إذا تحقق أن املال وصل 

اب، 
َّ
للظالم، ولم يصرفھ املضطر �� مصاU_ھ. (اU_ط

  )٢٥٠- ٤/٢٤٨م: ١٩٩٢

  املضطر بيعحكم  ـ ٤ـ  ١

يجد املت�بع لنصوص الفق&اء �� حكم بيع املضطر أن 

دً Sناك  ا ب�ن  ال&م فيھ، كما قد يجد تناقضً األقو  ا)عدُّ ÄrرSظا

أن مجموع دقيق يجد ت�عض&ا، ولكن �عد إمعان النظر وال

أقوال&م )غطي أشgال األسواق، وSذا ما دفع الباحث إ�5 

 تقسيم أقوال الفق&اء بحسب أنواع األسواق إ�5 ثالثة

  ، #اآل)ي:أقسام

و[� السوق ال�� : ةلام6سوق املنافسة ال ـ ١ـ  ٤ـ  ١

، بحيث ال اد ف³-ا األسعار من العارض�ن والطالب�ن معً تتحدَّ 

  ,ستأثر أحد األطراف بتحديد السعر دون الطرف اآلخر.

و�عكس السعر �� Sذه السوق رغبات املشbcين 

 ُ�b العوامل عادل بي�-ما عند )غ�ُّ والبا]ع�ن ع56 حّدٍ سواء، و

Sذه السوق سعر  املؤثرة �� العرض أو الطلب. فالسعر ��

د ع56  توازªي، بمع�� أنھ ,عكس بصدق حال السوق، وrُحدَّ

  أساس الكميات املعروضة والكميات املطلوuة.

 
َّ

¬-ائية واختصاص الطلب �� Sذه السوق باملرونة الال

,عطي السعر صفة الثبات ال�س�Å أمام التغ�bات �� الكمية 

السعر ولو املطلوuة، فيمتنع الطالبون عن الشراء إذا ارتفع 

ا. Äيلة جدÆب�سبة ض  

وSذا ,ع�� أن السعر �� Sذه السوق صورة مطابقة 

Teموع القوى املؤثرة �� السوق، وuالتا�� ف&و أقوى �� 

التعب�b عن الرضا من الbcا��M الذي يجري ب�ن با]ع ومشbٍc؛ 

  ألنھ يمثل الرضا العام.

عان إ�5 سعر Sذه السوق،  ى ذلك أن يرجع البّيِ ومؤدَّ

لو اتفقا ع56 سعر خاص آخر بي�-ما، سواء #ان Sذا  فيما

زل من سعر سوق املنافسة التامة، وال السعر أع56 أو أنْ 

ع�bة للbcا��M ع56 السعر اdUاص أمام سعر سوق 

املنافسة التامة الذي يمثل الرضا العام، فيgون الثمن 

  الذي اتفق عليھ العاقدان �� حكم املعدوم.

البلدة ع56 سعر ا��dU  قال ابن ُنجيم: "اتفق أSل

 اوالv_م، وشاع ع56 وجھ ال يتفاوت، فأعطى رجل ثمنً 

واشbcاه فأعطاه أقل من املتعارف، إن #ان من أSل البلدة 

يرجع بالنقصان ف³-ما من الثمن، وإن #ان من غ�b أSل&ا 

رجع �� ا��dU؛ ألن ال�سع�b فيھ متعارف، فيلزم الgل ال �� 

_م، فال ,عم". (
َّ

v٥/٣١١[د. ت]: يم، ابن ُنجال(  

اU_صكفي: "ولو اصطv_وا ع56 سعر ا��dU  وقال

، رجع املشbcي بالنقصان �� ا��dU ال اوالv_م وُوِزن ناقصً 

  )٦٦٣م: ٢٠٠٢اU_صكفي، الv_م؛ لش&رة سعره عادة". (
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واصطv_وا عليھ ال  أSل البلد والسعر الذي اتفق

ى قول لامgتصور �� غ�b سوق املنافسة اليُ   ة، وSو مؤدَّ

b �� سوق املنافسة االقتصادي�ن �� أن السعر ال يتغ�َّ 

bت الكمية املطلوuة، ووصل األمر إ�5 ة إذا )غ�َّ لامgال

استعانة االقتصادي�ن بمصطjv (ال�سع�b) الذي جاء �� 

 
َّ

لون للطلب الال ِ
ّ
¬-ا]ي املرونة قول ابن ُنجيم السابق، إذ يمث

دولة من باe_اصيل أو نحوSا من السلع ال�� )شÈbc-ا ال

د سعر البضاعة مسبًق  ، ودون أن يرتبط ااملواطن�ن، فتحّدِ

مة ك�bة أو قلة.
َ
  مقدار السعر بالكمية املستل

املال �غ�b حق بيع وأعطى متأخرو املالكية للمضطر ع56 

اdUيار ب�ن الرد أو اإلمضاء، فإذا اختار املضطر اإلمضاء، 

د مقيَّ و#ان شgل السوق أقرب للمنافسة التامة، فاإلمضاء 

 �سعر Sذه السوق، ومن باب أْو 
َ
5 إن #ان االضطرار بحق، �

ن اضطره اU_ق إ�5 بيع متاعھ أو ال�b: "وأما َم عبد قال ابن

اضطرتھ اU_اجة والفاقة، فال بأس بالشراء منھ بما يجوز 

  )٢/٧٣١ م:١٩٨٠الb�َ، عبد ابنالتبا,ع بھ". (

ُبدَّ منھ، وقال ابن تيمية: "... ولو #انت الضرورة إ�5 ما ال 

مثل: أن يضطر الناس إ�5 ما عنده من الطعام واللباس، 

 bبالقيمة املعروفة �غ� 
َّ

فإنھ يجب عليھ أن ال يAيع&م إال

م: ١٩٩٥ابن تيمية، اختياره، وال ,عطونھ زrادة ع56 ذلك". (

٢٩/٣٠٠(  

أفاد Sذا االقتباس أن القيمة املعروفة مقدمة ع56 

املتعاوَض�ن ع56 أك�b الbcا��M الذي يمكن أن يجري ب�ن 

م�-ا، فال ُ,عطى البا]ع �� Sذه الصورة أك�b من القيمة 

ا لھ بالقيمة املعروفة.  Äي صار مستحقbcاملعروفة؛ ألن املش

  )٩/٤٢١م: ١٩٦٨(ابن قدامة، 

وقال ابن مفjv: "وإن بذلھ لھ بفوق ما يلزُمھ، أخذه 

) أي إن البا]ع ٣٨٤م: ٢٠٠٣ابن مفjv، وأعطاه قيمتھ"، (

ل�cم بالقيمة املعروفة، ال بالثمن الذي يطلبھ، واملشbcي ال ي

  ,عطيھ أك�b من القيمة املعتادة.

فالقيمة املعروفة [� البديل عن الثمن املتفق عليھ 

بطرrق الbcا��M باملماكسة �� سوق املنافسة التامة، فيما 

لو #ان الثمن املتفق عليھ أع56 أو أدªى من السعر 

  )٣/٤١٤م: ١٩٩٣ -و)ي،املتعارف. (ال±ُ 

 
ُ
عرف بمسألة البيع �سعر السوق، وSذه املسألة )

وجوازSا مب�� ع56 أن يgون التبا,ع �� سوق ال يتفاوت فيھ 

السعر، و[� سوق املنافسة التامة، قال املصري: "وrجب 

 اأن نفbcض �� البيع �سعر السوق أن للسلعة املبيعة سعرً 

ا ال يتفاوت. أما إذا #انت أسعارSا  Äة ومتعّدِ سوقيbدة كث�

ومتفاوتة، فإن البيع �سعر السوق ال يصjv ل&ذه اU_الة". 

  ) ٥٣م: ٢٠٠٧املصري، (

سوق املنافسة االحت6ار#ة أو سوق احت6ار  ـ ٢ـ  ٤ـ  ١

ة
َّ
ة لامg: تقع Sذه األسواق ب�ن قط�Å سوق املنافسة الالقل

ة لامgوسوق االحتgار التام، فيتفرع عن سوق املنافسة ال

املنافسة االحتgارrة عندما تفقد السلع فيھ صفة سوق 

التجاªس، و�rشأ عن سوق االحتgار التام سوق احتgار 

 
َّ
ج واحد أو مس�-لك ة عندما يgون Sناك أك�b من منتِ القل

  واحد �� السوق.

و[�، كما سبق،  سوق املنافسة االحت6ار#ة: ـ ١ـ  ٢ـ  ٤ـ  ١

 عن السلع السوق ال�� ªشأت من وجود بدائل قرrبة، بدي
ً
ال

د السلع  �� املتجاªسة �� سوق املنافسة التامة، فأعطى )عدُّ

  نظر الراغب�ن بالشراء للبا]ع سلطة ما �� تحديد السعر.

البيع أو الشراء �� و)عطي Sذه السوق لألفراد الراغب�ن 

ا �� تحديد الثمن، بمقدار سلط�-م االحتgارrة  ادوًر  ÄامشيS

 
َ
ل الغ

َّ
�ن إ�5 املعاوضات بحدود Sذا ف³-ا، وrمكن أن ي�سل

الدور ال&ام�MN وSذه السلطة الضيقة. باإلضافة إ�5 أن 

، وSذا ,ع�� أنھ يمكن ةطبيعة الطلب �� Sذه السوق سلبي

  ج أن يزrد كمية مبيعاتھ بتخفيض السعر.للمنتِ 
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 للمنتج�ن طلب 
ً
وuالتا��، ال )عطي Sذه السوق مجاال

 
َ
Sذه السوق  �ن فاحش؛ ألن السعر ��ثمن يحتوي ع56 غ

 
َ
�ن الفاحش مرن سل�Å، وSو ,ع�� أن حالة االضطرار بالغ

غ�b ممكنة الوجود �� Sذه السوق. إذ كيف يمكن للبا]ع أن 

  ايطلب ثمنً 
َ

  اد سلعتھ؟َس غ�b معتاد وSو ,عرف أن عاقبتھ ك

b ابن عابدين عن صورة البيع Sذه؛ عندما  وقد ع�َّ

ينة �� املذSب اU_نفي، فقال: "... قال عرض لتفس�b العِ 

�عض&م: تفس�Sbا أن يأ)ي الرجل اe_تاج إ�5 آخر 

و�ستقرضھ عشرة دراSم، وال يرغب املقرض �� اإلقراض 

�� فضل ال ينالھ بالقرض، فيقول: ال أقرضك، ولكن  اطمعً 

، وقيمتھ �� اأبيعك Sذا الثوب إن شÆت باث�� عشر درSًم 

لسوق �عشرة، ف��M�b بھ السوق عشرة؛ ليAيعھ �� ا

م: ١٩٩٢ابن عابدين، ...". ( املستقرض، فيAيعھ كذلك

ينة Sذه مالمح سوق املنافسة وتجمع صورة العِ  )٥/٢٧٣

االحتgارrة خاصة، دون سواه من أشgال األسواق األخرى، 

فوجود أسعار متقارuة للسلعة �� السوق الواحدة، Sو 

وSو ما ال ن�يجة طبيعية لفقدان السلع صفة التجاªس، 

 
َ
�ن املعتاد �� املماكسة، وSو ع�ن ما جاء �� ,سمح �غ�b الغ

  االقتباس.

ة: ـ ٢ـ  ٢ـ  ٤ـ  ١
َّ
و[� السوق ال�� يgون  سوق احت6ار القل

  ج واحد كحّدٍ أدªى.ف³-ا أك�b من منتِ 

��  ارئ²ًس  ا)عطي قلة املتعامل�ن �� Sذه السوق للبا]ع دوًر 

تحديد الثمن؛ كن�يجة طبيعية للموقع االحتgاري القوي 

ج �� ج، وتgون سلطة املس�-لك أضعف من سلطة املنتِ للمنتِ 

ج التام b الثمن عن رضا املنتِ تحديد الثمن باملساومة، و�ع�ِّ 

  بالثمن املمكن.

 الكن يالحظ أن أي مشS �� bٍcذه السوق يدفع ثمنً 

سوق أخرى ف³-ا نوع من  منأك�b مما لو اشbcاSا  ةلسلعل

 
ً
  .ااملنافسة، فالgل .-ذا املع�� مضطرون إذ

 ُrاه من بضا]ع وbcي فيما اشbcذه السوق،  منلزم املشS

  تلزمھو 
َ

 بالثمن املتفق عليھ، إذا خ
َ
ت Sذه السوق من ل

  تواطؤ ب�ن املنتج�ن ع56 القيمة.

أما إذا #ان Sناك تواطؤ ع56 السعر من قبل املنتج�ن، 

  لتفرrق ب�ن نوع�ن من املس�-لك�ن:فيمكن عندئذ ا

ل حالھ تأجيل الشراء، األول  : مس�-لك مضطر ال يتحمَّ

اU_نفية أجاز لھ &ذا #اTUا]ع الذي يطلب الطعام للغذاء، ف

ابن الشافعية اU_يلة �� إيجاب القيمة بالعقد الفاسد. (و 

؛ ٢٨٧م: ١٩٩٠السيوطي، ؛ ١٤١- ٦/١٤٠م: ١٩٩٢عابدين، 

  ))١/٥٧٢األنصاري، [د. ت]: 

 أن 
َّ

 يرى الباحث إال
َ
األخذ بثمن  ضرورة أن ,سبق حيلة

بحاجتھ الضرورrة للمعاوضة،  لبا]عاملضطر ل املثل إعالمُ 

ض واإلعانة لقضاء ل ذلك أن يطلب املضطر القرْ اومث

  Sا التأخ�b.ؤ حاجة ضرورrة ال يحتمل قضا

بأك�b من ثمن  ى الطعامل املضطر واشbc اوإذا لم يحت

 
َ
�ن غ�b معتاد، لزمھ Sذا الشراء عند املثل، ولو �غ

الشافعية؛ "ألنھ مختار �� االل�cام، فgان كما لو اشbcاه 

j ابن  )٦/١٦٢م: ١٩٩٤بثمن مثلھ"، (الشرuي��،  َّÍور

فساد العقد إن تم الشراء بأك�b من  من اU_نفية عابدين

) .b٥/٦٠م: ١٩٩٢ابن عابدين، القيمة بكث�(  

  بيعواU_كم بفساد 
َ
�ن الفاحش، كما ذSب املضطر بالغ

غْ   ال عند اU_نفية؛ نظرً شgِ دي وابن عابدين، ُم إليھ السُّ

  بيعزSم الrجو تل
َ
�ن غ�b املعتاد عند شدة اU_اجة إ�5 بالغ

 
َ
TUرrان العادة  ا�ن الفاحش جائزً الثمن، فيgون البيع بالغ

 
َ
�ن الفاحش ... بذلك ب�ن التجار، قال الزrل�Î: "والبيع بالغ

Uر من متعارف عند شدة ا ُّTkاجة إ�5 الثمن، والت_

الزrل�Î، �� العرف". ( االعَرض، فلم يخرج من أن يgون بيعً 

 )٤/٢٧١م: ١٨٩٦
َ
�ن ، ومن تطبيقات مسألة جواز البيع بالغ

  الفاحش:
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  بيعأجاز اإلمام أبو حنيفة للص�Å املأذون ال ـ
َ
�ن بالغ

الفاحش من غ�b الو��، و�� البيع من الو�� روايتان. 

اد،  م: ٢٠١٤، صدر الشر�عة الثاªي؛ ١/٣٠٦م: ١٩٠٤(اU_دَّ

٤٦٠- ٣/٤٥٩(  

  بيعأجاز الصاحبان للوكيل بالبيع ال ـ
َ
�ن الفاحش. بالغ

  )٩/٢٦٩م: ٢٠٠٠العي��،  ؛٢/١٦١م: ١٩٣٧(املوص�6، 

ثم إنَّ اU_كم بالفساد يتعارض مع ما ذSبوا إليھ من 

وا عن  م أرuاب الطعام بالسعر، و)عدَّ
َّ

إمضاء البيع إذا تحك

يً ا   القيمة )عّدِ
ً

عف، أي باعوا ما قيمتھ  افاحش #الّضِ

قال ابن  )٧/١٤٦م: ٢٠٠٤، ملرغيناªيخمس�ن بمائة. (ا

ذ البيع ...". ل وrنُف عابدين: "وظاSره أنھ لو باعھ بأك�b يِح 

 )٦/٤٠٠م: ١٩٩٢ابن عابدين، (

باإلضافة إ�5 نصوص أخرى وردت �� Sذا املع��، مثل 

وأما اU_رُّ البالغ العاقل فيجوز قول أحمد اTَÏُUْندي: "... 

اد، "ابيعھ كيفما #ان، وكذا شراؤه إجماعً  م: ١٩٠٤، (اU_دَّ

  .)٥/٥٢٢م: ١٩٩٢؛ ابن عابدين، ١/٣٠٦

وrمكن دفع اإلشgال بتوجيھ القول بالفساد إ�5 املكره، 

فاالضطرار يأخذ حكم اإلكراه؛ وذلك فيما لو ترافق مع 

اء عS 56ذا املع�� أن زrادة الثمن إعسار املضطر، فيمكن بن

املضطر الذي حكم اU_نفية ع56 من قصود امليgون 

معاوضتھ بالفساد Sو املكره، وSو ما اعتمده املاوردي �� 

التفرrق ب�ن املكره واملضطر. كما يمكن دفع اإلشgال بحمل 

القول بالفساد ع56 السلع ال�� تgون قيم�-ا معروفة 

  ة.لامgنافسة المش&ورة، و[� حالة سعر السلع �� سوق امل

وعS 56ذه الشا#لة تحمل رواية حنبل: "ُيكره بيع 

املضطر الذي يظلمھ السلطان، و#ل بيع يgون عS 56ذا 

اه؛ ألنھ يAيع ما ,ْس 
َّ
ى كذا، بكذا من وَ املع�� فأحب أْن يتوق

ون". ( م، [د. ت]: الثمن الدُّ فال يحتمل Sذا  )٤/٨٤ابن قّيِ

أك�b من حالة الشراء للوفاء بحاجاتھ األساسية ال��  نصال

Sا التأخ�b أو االنتظار، فالتعب�b بلفظ ؤ ال يحتمل قضا

اه"
َّ
قصد بھ تحرrك جانب املروءة والنجدة،  "أحب أْن يتوق

، رrثما يجد راغبً 
ً
 اليعينھ ع56 الوفاء بطرrق اإلرفاق عاجال

  بالشراء.

 : املس�-لك غ�b املضطر، وSو َم والثا/ي
َ
ض رَ ن ,شbcي �غ

التجارة أو االس�-الك غ�b املباشر ونحو ذلك، فحيلة Sؤالء 

طلب ال�سع�b اإلداري ع56 املنتج�ن؛ لنقض التواطؤ 

  القائم �� Sذه السوق.

: و[� السوق ال�� يgون سوق االحت6ار التام ـ ٣ـ  ٤ـ  ١

  ج واحد ال أك�b.ف³-ا منتِ 

 وال يظ&ر فرق ب�ن Sذه السوق وسوق احتgار ا
َّ
 ة لقل

َّ
إال

  �� جانب�ن: 

د السعرأن املنتِ اTUانب األول:  . واTUانب ج Sو من يحّدِ

ال إمgان لتصور وجود التواطؤ �� Sذه السوق؛ أنھ  الثاªي:

  ج ف³-ا.لعدم وجود أك�b من منتِ 

وSناك )شابھ ب�ن Sذه السوق وسوق املنافسة التامة 

� الثمن والقيمة ف³-ما م�ساوrان، فال يوجد �حيث إن 

سوق املنافسة التامة غ�b القيمة، والثمن ب�ن املتبا,ِع�ن 

د بالقيمة السوقية، وال يوجد �� سوق االحتgار التام يتحدَّ 

د بالثمن.   غ�b الثمن، والقيمة فيھ تتحدَّ

واختصاص الطلب �� Sذه السوق باTUمود يؤدي إ�5 

الثبات ال�س�Å �� الكمية املطلوuة أمام التغ�b �� السعر، 

  b السعر �� الكمية املطلوuة.ؤثر )غ�ُّ فال ي

وال يظ&ر �� Sذه السوق فرق ب�ن شراء املضطر وشراء 

�� تحديد ثمن املبيع، وuالتا��  اغ�b املضطر، إذ ال دور ل&م

ف تgون [� السوق ال�� عناSا البابر)ي بالقول: "تصرُّ 

وابن  )٨/٤٣١[د. ت]: البابر)ي، املضطر كتصرف غ�bه"، (

حزم بالقول: "لو بطل اب�ياع املضطر لبطل بيع #ل من ال 
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) ٧/٥١١[د. ت]: ابن حزم، يعتھ"، (يص²ب القوت من ضَ 

ُيوري بلزوم  اب الذي نقل فتوى أل®ي القاسم السُّ
َّ
واU_ط

اب، � بيع املضطر دون تقييدSا بثمن املثل. (MÐِ وُم 
َّ
اU_ط

  )٤/٢٤٩م: ١٩٩٢

 ا� املقصودة أيضً كما يبدو للباحث أن Sذه السوق [

ن أجاز بيع املضطر مع الكراSة، (ابن مفjv، عند َم 

املراد باملضطر  والذي يظ&ر للباحث أن )٤/٧م: ١٩٩٧

الذي ُتكره مبا,عتھ Sو الذي اضطرتھ الفاقة إ�5 بيع متاعھ، 

�� مف&وم االضطرار، فيدل  ال�bعبد ملا نص عليھ ابن اوفًق 

5 باملشbcي الرفق بمن اضطرتھ 
َ
اU_كم بالكراSة إ�5 أن األْو�

  اU_اجة إ�5 بيع متاعھ.

 
َّ

قال ابن قدامة: "ال يAتاع من اdUانات ال�� �� الطرق، إال

م: ١٩٦٨ابن قدامة، أن ال يجد غ�bه. #أنھ بم�Ñلة املضطر"، (

ھ قوافل فاdUان محط راحة التجار، وت�Ñل في )٥/١٩٢

 
ْ

  .ھ �سوق االحتgار التامبَ التجارة، فيgون البيع فيھ أش

  األدلة الواردة AB حكم معاوضة املضطر ـ ٥ـ  ١

  :م�-اورد �� السنة النبوrة أحاديث �� موضوع بيع املضطر، 

عن أ®ي Sرrرة ر��M هللا عنھ، قال: ب²نما نحن  ـ ١ـ  ٥ـ  ١

�� املTÓد إذ خرج علينا رسول هللا ص56 هللا عليھ وسلم، 

، فخرجنا معھ ح�� جئنا ب²ت "انطلقوا إ�È 5-ود"فقال: 

يا "راس، فقام الن�Å ص56 هللا عليھ وسلم، فناداSم: ْد املِ 

 معشر È-ود، أسلِ 
َ
غت يا أبا "مواموا )سل

َّ
، فقالوا: قد بل

، ثم قال&ا الثانية، فقالوا: قد "ذلك أرrد"قاسم، فقال: ال

غت يا أبا القاسم، ثم قال الثالثة، فقال: 
َّ
اعلموا أن "بل

ْجِليكم، فمن وجد منكم 
ُ
األرض Ô ورسولھ، وإªي أرrد أْن أ

 فاعلموا أنما األرض Ô ورسولھ ابمالھ ش²ئً 
َّ

. "فليبعھ، وإال

 (متفق عليھ)

البخاري .-ذا اU_ديث ع56 وجھ االستدالل: استدل 

ن ال يjÕÖ بيع املضطر، جواز بيع املضطر، والرد ع56 َم 

يقتصر �� ترجمة عنوان الباب ع56 املكره، وإنما قال: فلم 

، وه، �� اU_ق وغ�bه"، فدخل املضطر"باب �� بيع املكره ونح

ج�bوا ع56 ذلك، "ولك�-م ال³-ود أرض&م لم يُ  فلو لم يبْع 

¬-م 
َ
وا ع56 أموال&م، فاختاروا بيع&ا، فصاروا #أ ُّ_«

اضطروا إ�5 بيع&ا، كمن رSِقھ َدْين فاضطر إ�5 بيع مالھ، 

ªي١٢/٣١٧م: ١٩٥٩". (العسقالªي، افيgون جائزً 
َّ

، ؛ القسطال

  )١٠/٩٧م: ١٩٠٦

فاU_ديث يدل ع56 جواز بيع املضطر، وSو ما ذSب 

ب لھ إليھ جم&ور الفق& َّAاء، باست�ناء حالة املضطر الذي س

 
َ
عند اU_نفية، واU_كم  ا�ن غ�b املعتاد إعسارً الشراء بالغ

  أقرب لإلكراه ف³-ا من االضطرار.

... وقد "ورد �� خطبة لع�6 ر��M هللا عنھ، قال:  ـ ٢ـ  ٥ـ  ١

. (ابن "ن�Ø الن�Å ص56 هللا عليھ وسلم عن بيع املضطر ...

  )٣/٢٥٥؛ أبو داود، [د. ت]: ٢/٢٥٢م: ٢٠٠١حنبل، 

مج&ول �� السند،  وSذا اU_ديث ضعيف؛ لوجود راوٍ 

ف&و حديث منقطع، والكالم �� اU_ديث كالم ع�6 ر��M هللا 

ان، 
َّ
  )٢/١٥٧م: ١٩٩٧عنھ. (ابن القط

�5 البيع إثم إن اU_ديث محمول ع56 الذي يضطر 

ا®ي،  ؛٨/١٨١م: ١٩٩١باإلكراه ع56 البيع. (الب³-قي، 
َّ
اdUط

  )٣/٨٧م: ١٩٣٢

j ابن عابدين فساد بيع  َّÍديث، ر_Uذا اS 56ناء عuو

  املضطر إذا #ان بأك�b من ثمن املثل بكث�b، كما مرَّ 
ً

  .اسابق

 _ًUديث، لو #ان صا_Uا  افا Äان خاصgلالحتجاج بھ، ل

 ،bيع املكره وحده، دون بيع املضطر. (ابن األث�Aم: ١٩٧٩ب

  )٣/٤٢٠م: ١٩٩١؛ النووي،٨٣- ٣/٨٢

ال ُيباع "عن ابن عمر، ر��M هللا ع�-ما، قال:  ـ ٣ـ  ٥ـ  ١

  )٤/٣٢٧م: ١٩٨٩. (ابن أ®ي ش²بة، "من مضطر
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وجھ االستدالل: قال أبو ُعبيد: "قال ابن إدر�س: 

د املكره ع56 البيع. قال أبو عبيد: وSذا املضطر املضط&َ 

 bديث، وقد #ان �عض الناس يحملھ ع56 الفق�_Uوجھ ا

أنھ يAيع بأقل من الثمن U_اجتھ، اe_تاج، يذSب بھ إ�5 

أبو ، وإنما Sو كما قال ابن إدر�س". (اولست أرى Sذا ش²ئً 

  )٢٦٩- ٤/٢٦٨م: ١٩٨٤ُعبيد، 

فحمل أبو ُعبيد قول ابن عمر ع56 املكره ع56 البيع، 

 ،bتاج. (ابن األث�_e٣/٨٣م: ١٩٧٩وأنكر حملھ ع56 ا(  

  بيع املضطر AB التطبيقات الفق�ية واالقتصادية ـ ٢

إ�5 عرض التطبيقات الفق&ية  فقرةال ه�تقل Sذت

  واالقتصادية لبيع املضطر، كما يأ)ي:

ق) عند Lعض اIJنابلة ـ ١ـ  ٢   بيع الِعينة (التورُّ

ق عند اU_نابلة نوع من العِ  ينة، وrختص بAيع التورُّ

، وال ترجع السلعة إ�5 اثابتً  االسلعة إ�5 غ�b با]ع&ا األول بيعً 

  با]ع&ا األول بحال.

تھ ªس²ئة، فإن  وrكره أن يgون أك�b بيع الرجل أو عامَّ

ق إنما يقع من رجل مضطر إ�5 نفقة يِض  نُّ .-ا الشراء بالتورُّ

ھ ªس²ئة منح�� يرuح  اض، فال يAيعھ نقًد عليھ املوسر بالقرْ 

بما أحب؛ "فيAيعونھ ثمن املائة بضعف&ا، أو نحو ذلك". 

  )٥٠- ٦/٤٩م: ١٩٩٥(ابن تيمية، 

ق سAيل البيع ªس²ئة ألمرrن؛ األول فيختار البا]ع بالتورُّ 

االمتناع من البيع �سعر السوق اU_اضر، والثاªي البيع بما 

  يختاره من الثمن ªس²ئة.

م : "وأيضً  من  اينة إنما يقع غالبً فبيع العِ  اقال ابن قّيِ

تھ بألف   فاملستغ�� ع�-ا ال ,شغل ذمَّ
َّ

مضطر إل³-ا، وإال

قاَبلة ألف بال ضرورة وحاجة تدعو إ�5 وخمسمائة �� م

م، ذلك". (   )١٣٤م: ١٩٩١ابن قّيِ

  لكن يناقش Sذا الرأي بأمرrن:

األول: يبدو أن املشbcي ل²س عنده ثمن نفقتھ لينقدSا 

؛ ولذلك يطلب القرْ 
ً
ض أو الشراء بالثمن اU_ال. البا]ع حاال

 عنھ طرrق ومن حق البا]ع أن ال يجيب طلبَ 
ً
ھ، وrختار بدال

  البيع بال�س²ئة.

الثاªي: فيھ تجاSل ألثر الزمن �� القيمة، فالبدل اU_ال 

أع56 قيمة من البدل املؤجل إذا )ساوrا، واملؤجل أنقص �� 

املالية من اU_ال، فألف وخمسمائة ªس²ئة يمكن أن تgون 

  .اأدªى قيمة من ألف عينً 

�� وuناء عليھ، ال ,عدو أثر الكراSة سوى الbcغيب 

املقصود .-ا التذك�b أي إن املعامالت، السماحة �� 

غ�b معتمدة الكراSة �X �� املعامالت، ورواية يَ باTUانب القِ 

�� املذSب، قال املرداوي: "لو احتاج إ�5 نقد، فاشbcى ما 

,ساوي مائة بمائة وخمس�ن، فال بأس. نص عليھ. وSو 

 )١()٦/٣١٦[د. ت]: املرداوي، املذSب. وعليھ األÙ_اب"، (

 ا-و)ي: "ومن احتاج إ�5 نقد فاشbcى ما ,ساوي ألًف وقال ال±ُ 

ع بثمنھ، فال بأس، و�س�X التورُّ  الُ±-و)ي، ق". (بأك�b؛ ليتوسَّ

  )٢/٢٦م: ١٩٩٣

لت ب�ن األمس واليوم،  ثم إن ظروف Sذا اU_كم تبدَّ

ا  Äياة االقتصادية مختص_Uفأصبح تأجيل الثمن �� ا

 ار، والباألغنياء وأÙ_اب اTUاه من ذوي ال²َس 
ُ
منح  ت

  ض لغ�b ذوي املالءة املالية.و القر 

  الRسع)Q اإلداري  ـ ٢ـ  ٢

5 السوق تحديد األسعار، وت�نوع طرrقة 
َّ
األصل أن يتو�

[� اU_الة الطبيعية.  هتحديدSا بحسب شgل السوق، وSذ

لكن قد يطرأ ظرف است�نا]ي، األمر الذي ,ستد©� تدخل 

الدولة .-دف إعادة السوق إ�5 سابق&ا، فتنوب الدولة عن 

السوق �� )سع�b األموال، رrثما يتعا�5 السوق. (املصري، 

  )٢٠١- ١٩٩م: ١٩٨٧

                                                           

د فاش�Iى ما Gساوي مائة احتاج إA@ نْق مف=>: "ولو وقال ابن  )١(
  ).٦/٣١م: ٢٠٠٣(ابن مف=>،  بمائت�ن، فال بأس".
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ف&ل ينقل االضطرار وظيفة تحديد السعر من السوق 

  إ�5 الدولة؟

  جابة عن السؤال إ�5 التفرrق ب�ن حالت�ن:تحتاج اإل 

: أن يgون ارتفاع السعر ن�يجة اIJالة األوST ـ ١ـ  ٢ـ  ٢

 تواطؤ املنتج�ن، كما �� حال حصْ 
ُ
ن�ن، ر البيع بأ ناس معيَّ

ة. وتgون القيمة السوقية 
َّ
وتختص بأسواق احتgار القل

  للسلع أع56 من ثمن املثل.

تفاع السعر ن�يجة يجوز للدولة أن تتدخل لرفع ظلم ار 

  تمالؤ املنتج�ن، بفرض سعر املثل.

وال يختص ارتفاع السعر باملضطرrن أو سواSم، إذ 

ُيفرض ع56 جميع املس�-لك�ن الشراء بالقيمة السوقية 

االتفاقية. لكن عدم قدرة املضطر ع56 انتظار تدخل 

الدولة لفرض سعر املثل يج�� لھ اU_يلة بالعقد الفاسد، 

  بثمن املثل.ووجوب التعوrض 

: أن يgون ارتفاع السعر ن�يجة اIJالة الثانية ـ ٢ـ  ٢ـ  ٢

الظروف الطبيعية للعرض والطلب، وتgون القيمة 

السوقية مساوrة لثمن املثل. و�غلب حدوÚ-ا �� أسواق 

  االحتgارات.

فال يجوز ال�سع�S �� bذه اU_ال، فارتفاع السعر إذا 

 
ً
غ ال�سع�b ع56 الناس؛ يج��  اخال عن تواطؤ ال ُ,َعد مسّوِ

  ألن املعاوضات جارrة بثمن املثل �� السوق.

  ول²س للمضطر مزrة ع56 با�Á املس�-لك�ن �� السوق.

  االقتصاد واألخالق ـ ٣ـ  ٢

 
ً
م النصوص الفق&ية الواردة �� بيع املضطر مثاال ُتقّدِ

عن الbcابط ب�ن األخالق واالقتصاد، فإذا #انت ظروف 

 �� �Åالعرض والطلب )سمح ألحد األطراف بالتحكم ال�س

ھ، فإن Sناك مجموعة من فيفرض السعر الذي يرغب 

  #اآل)ي: ضبط Sذا الوضع، و[�تال�� القيم االقتصادية 

  ـ ١ـ  ٣ـ  ٢
ُ

ق السماحة AB البيع استحباب تفعيل خ
ُ
ل

هللا، ر��M هللا عبد جابر بن: فقد ورد من حديث والشراء

رحم هللا "أنَّ رسول هللا ص56 هللا عليھ وسلم، قال:  ،ع�-ما

 سمًح 
ً
(البخاري،  ."إذا باع، وإذا اشbcى، وإذا اقت�MÐ ارجال

  ) ٣/٥٧م: ٢٠٠٢

  ��ومن األمثلة الواردة 
ُ

ق السماحة:خ
ُ
  ل

 تفضيل الرُّ  ـ ١ـ  ١ـ  ٣ ـ ٢
ْ

ص ع56 االستقصاء �� الثمن، خ

ون املgا,سة �� الشراء : "و#انوا يحبُّ ابن يوªسقال 

  )١٣/١٠٩٢م: ٢٠١٣ابن يوªس، وارتخاصھ". (

  ـ ٢ـ  ١ـ  ٣ـ  ٢
َ
�ن عن قصد، ع56 سAيل الوقوع بالغ

الصدقة اdUفية، قال البكري: "وجعل �عض&م من 

 
ً
ما ,ساوي درSم�ن بدرSم".  الصدقة اdUفية: أن يAيع مثال

  )٢/٢٣٨م: ١٩٩٧البكري، (

من املروءة ترك املضايقة �� املماكسة،  ـ ٣ـ  ١ـ  ٣ـ  ٢

رات، جاء �� األمثال: "ك�bة املgاس من وخاصة �� اe_قَّ 

اس". (الراغب األصف&اªي،    ) ١/٥٥٠م: ٢٠٠٠أفعال اdUسَّ

القائم تفعيل نظام التوز`ع الفردي التواز/ي  ـ ٢ـ  ٣ـ  ٢

: ح�� ال ُيbcك املضطر يAيع عSd معيار اIJاجة والت6افل

ا®ي: "ف&ذا سAيلھ �� حق  مالھ، وُ�غتنم اضطراره. قال
َّ
اdUط

ين واملروءة أن ال ُيباع عS 56ذا الوجھ، وأن ال يُ  فتات الّدِ

عليھ بمثلھ، ولكن ُ,عان وrُقرض وُ�ستم&ل لھ إ�5 امل²سرة، 

ا®ي، اح�� يgون لھ �� ذلك بالغ"، (
َّ
 )٣/٨٧م: dU١٩٣٢ط

ا®ي أيضً  ونقل النووي عن
َّ
Aتاع : "ف²ستحب أن ال يُ ااdUط

ض، وإما باستم&ال منھ، بل ُ,عان؛ إما .-بة، وإما بقرْ 

ين". (   )٣/٤٣٠م: ١٩٩١النووي، صاحب الدَّ

مجموعة جاء بالنظام االقتصادي اإلسالمي  واU_اصل أن

�Åاجة املالية  من القيم األخالقية للتخفيف من األثر السل_vل

من  مالطارئة ال�� يمكن أن يتعرَّض ل&ا �عض األفراد، وتحم³-

  .من دون تخطيط مسبق مال&و م�� أالتصرف 
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ضوابط فق�ية وقائية من االضطرار AB حاالت  ـ ٤ـ  ٢

  إيجاب البيع بحق

يقسم االضطرار من ج&ة اU_ق إ�5 نوع�ن: األول ما 

  يgون �غ�b حق، والثاªي ما يgون بحق.

من أمثلة االضطرار �غ�b حق: "كمن أكرSھ ظالم ع56 و 

رم مالھ بالضغط عليھ ولم يكرSھ ع56 البيع، لكن ألزمھ 
ُ
غ

كره عليھ"، (ابن حزم، [د. ت]: 
ُ
املال فقط، فباع �� أداء ما أ

والسAيل للتgافل مع Sذا املضطر Sو تفعيل  )٧/٥١٠

منظومة القيم األخالقية ال�� جاء .-ا النظام االقتصادي 

  اإلسالمي.

ومن أمثلة االضطرار بحق: "ما لو ألزمھ القا��M بAيع 

ما  اوغالبً  )٥/٥٩م: ١٩٩٢نھ"، (ابن عابدين، مالھ إليفاء َديْ 

بيع يgون Sذا النوع من االضطرار عن طرrق القضاء، وال

بإشرافھ املباشر أو برقابة منھ، وuطرrق املزايدة أو 

املماكسة. وrمكن للسلطة القضائية أن )ستفيد من 

مجموع القيم األخالقية �� تنظيم عملية املعاوضة، إذا 

ست جنوًح 
َ
ول Sذه القيم إ�5  امل عن قاعدة العدالة، فُتّحِ

أحgام إدارrة؛ لضمان تحقيق أع56 ثمن ممكن لسلعة 

  ة.لم#ااU_قوق إ�5 أÙ_ا.-ا  املضطر، وردُّ  البا]ع

  ـ ١ـ  ٤ـ  ٢
ُ

ق االستم&ال إ�5 م²سرة يمكن أن يgون فخ
ُ
ل

للقا��M �� إجابة املفلس إ�5 طلب تأجيل البيع إ�5  امس�نًد 

وقت وجود راغب بثمن املثل، قال النووي: "إذا ثAت ع56 

، ولھ مال من عقار أو غ�bه، فأمره اU_اكم إªسان َديْ  ن حالٌّ

,شbcيھ بثمن مثلھ �� ذلك الوقت، لم  ابAيعھ، فلم يجد راغبً 

ُيْج�b ع56 بيعھ بدون ثمن مثلھ بال خالف؛ بل يص�b ح�� 

  )١٢٧م: ١٩٩٦النووي، ن ,شbcيھ بثمن مثلھ". (يوجد َم 

ق اإلعانة بال&بة أو القرْ وrمكن االنتقال بُخ  ـ ٢ـ  ٤ـ  ٢
ُ
ض ل

وrُدرج �� قائمة من التgافل الفردي إ�5 الضمان االجتما©�، 

املستحق�ن للمساعدة ع�b مؤسسات الدولة املتخصصة؛ 

 كمؤسسة الز#اة.

  اiJاتمة

  وصل البحث إ�5 النتائج والتوصيات اآلتية:

,غلب مصطjv املضطر ع56 اe_تاج إ�5 املال لقضاء  ـ ١

.bحاجة ال تحتمل التأخ�  

األمثلة ال�� ساق�-ا املصادر الفق&ية [� العمدة ��  ـ ٢

ھ إ�5 التفرrق ب�ن االضطرار واإلكراه، فاالضطرار يتوجَّ 

  ھ إ�5 املبيع ذاتھ.سAب البيع، واإلكراه يتوجَّ 

ال أثر ملقدار العوض املتفق عليھ بالbcا��M العام أو ـ  ٣

  املضطر. بيعالفردي �� حكم 

�سوق  بيعينحصر �� ال وجوب القيمة أو ثمن املثل ـ ٤

املنافسة التامة؛ ألن السعر العام أقوى �� الداللة ع56 

  الرضا من الثمن اdUاص.

املشروعية،  �عدم_كم اUبيع املضطر من  ��ما ورد  ـ ٥

  .من نصوص أو آراء فق&ية، ال ُيراد بھ املضطر بمع�� اe_تاج

باست�ناء املالكية، لم يفرق الفق&اء �� األحgام ب�ن  ـ ٦

  االضطرار بحق واالضطرار �غ�b حق.

عن  ام جانب املروءة �� أحgام بيع املضطر أنموذًج يقّدِ  ـ ٧

  .الصلة القائمة ب�ن القيم األخالقية وعلم االقتصاد اإلسالمي

يمكن للدولة التدخل �� تأط�b وتنظيم التوز�ع  ـ ٨

ف�6، واإلفادة من ذلك �� تفعيل الضمان الفردي التgا

  االجتما©� وتوسيعھ ع56 أك�b عدد من اe_تاج�ن.

حث بضرورة تدخل الدولة غ�b املباشر �� ايو�MÝ الب ـ ٩

تأم�ن اU_اجات الضرورrة بأسعار معقولة، ع�b االنتقال 

م تحقيق 
َ
بأسواق االحتgارات إ�5 أسواق املنافسة، ومن ث

الة من   أطراف السوق �� تحديد السعر. املشاركة الفعَّ

حث باالSتمام باملسائل الفق&ية القديمة ايو�MÝ الب ـ١٠

 Sا و®عÞ-ا من جديد.ءال�� أعادت الظروف اU_اضرة إحيا
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  اجعر امل

 املراجع العر�ية

ف �� )، م١٩٨٩( هللا بن محمد.عبد ابن أ�ي ش�بة، املصنَّ

، ١األحاديث واآلثار. تحقيق كمال يوسف اV;وت. ط

  الر<اض: مكتبة الرشيد.

)، الZiاية �� غر<ب م١٩٧٩( ابن األث'&، املبارك بن محمد.

اV;ديث واألثر. تحقيق طا�ر أحمد الزاوي ومحمود محمد 

  الطنا��. بgKوت: دار الكتب العلمية.

ان، ع+* بن محمد.
َّ
)، بيان الو�م واإل�Zام �� م١٩٩٧( ابن القط

، الر<اض: دار ١كتاب األح�ام. تحقيق اV;سKن آيت سعيد. ط

  .طيبة

)، مجموع فتاوى م١٩٩٥( ا23ليم.عبد ابن تيمية، أحمد بن

الرحمن بن عبد شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية. جمع وترت�ب

رة: مجمع  محمد بن قاسم وساعده ابُنھ محمد. املدينة املنوَّ

اعة امل�;ف الشر<ف/ تحت إشراف وزارة امللك فMد لطب

الشؤون اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد باململكة 

  العرRية السعودية.

([د. ت])، ا�;x! باآلثار. بgKوت: دار  ابن حزم، ع+* بن أحمد.

  الفكر.

، تحقيق ١)، املسند. طم٢٠٠١( ابن حنبل، اإلمام أحمد.

ا�;سن عبد هللا بنعبد شعيب األرناؤوط وآخرون. إشراف

  ال�cgي. بgKوت: مؤسسة الرسالة.

)، ا��صص. تحقيق م١٩٩٦( ابن ِسيَده، ع+* بن إسماعيل.

  ، بgKوت: دار إحياء ال�gاث العر�ي.١خليل إبرا�يم جفال. ط

)، رد ا�;تار عx! م١٩٩٢( ابن عابدين، محمد أم'ن بن عمر.

  ، بgKوت: دار الفكر.٢الدر ا��تار. ط

)، ال�ا�� �� فقھ م١٩٨٠( هللا.عبد يوسف بن ال?&،عبد ابن

، ٢أ�ل املدينة. تحقيق محمد محمد أحيد ولد ماديك. ط

  الر<اض: مكتبة الر<اض اV;ديثة.

)، املغ^d. القا�رة: م١٩٦٨( هللا بن محمد.عبد ابن قدامة،

  مكتبة و�بة.

م، محمد بن أ�ي بكر. ([د. ت)]، بدا�ع الفوائد. بgKوت:  ابن قّيِ

  العر�ي. دار الكتاب

م، محمد بن أ�ي بكر. )، إعالم املوقعKن عن رب م١٩٩١( ابن قّيِ

، بgKوت: ١السالم إبرا�يم. طعبد العاملKن. تحقيق محمد

  دار الكتب العلمية.

)، املبدع �� شرح املقنع. م١٩٩٧( ابن مفDE، إبراCيم بن محمد.

  ، بgKوت: دار الكتب العلمية.١ط

.DEمحمد بن مف ،DEكتاب الفروع. تحقيق)م٢٠٠٣( ابن مف ، 

، بgKوت: مؤسسة ١ا�;سن ال�cgي. طعبد هللا بنعبد

  الرسالة.

، ٣)، لسان العرب. طم١٩٩٤( ابن منظور، محمد بن مكرم.

  بgKوت: دار صادر.

ين بن إبراCيم. جيم، زIن الّدِ
ُ
([د. ت])، البحر الرائق شرح  ابن ن

  ، القا�رة: دار الكتاب العر�ي.٢ك�� الدقائق. ط

)، اV امع ملسائل م٢٠١٣( هللا.عبد Oس، محمد بنابن يو 

  ، بgKوت: دار الفكر.١املدونة وا��تلطة. ط

([د. ت])، س�ن أ�ي داود.  أبو داود، سليمان بن األشعث.

ين اV;ميد. بgKوت/ صيدا: عبد تحقيق محمد مح¡d الّدِ

  املكتبة العصر<ة.

م.
َّ

)، غر<ب اV;ديث. م١٩٨٤( أبو ُعبيد، القاسم بن سال

السالم عبد تحقيق حسKن محمد محمد شرف. مراجعة

  ، القا�رة: الMيئة العامة لشؤون املطاXع األمgKية.�١ارون. ط

([د. ت])، أس^[ املطالب �� شرح  األنصاري، زكرIا بن محمد.

  روض الطالب. القا�رة: دار الكتاب اإلسالمي.

شرح الMداية. ([د. ت])، العناية  البابرVي، محمد بن محمد.

  بgKوت: دار الفكر.

)، اV امع املسند م٢٠٠٢( البخاري، محمد بن إسماعيل.

ال�;يح ا��تصر من أمور رسول هللا صx! هللا عليھ وسلم 

وس¦نھ وأيامھ (¥;يح البخاري). تحقيق محمد ز�gK بن 

  ، بgKوت: دار طوق النجاة.١ناصر الناصر. ط
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إعانة الطالبKن )، م١٩٩٧( البكري، عثمان بن محمد شطا.

  ، بgKوت: دار الفكر.١عx! حل ألفاظ فتح املعKن. ط

)، دقائق أو"� الن¨[ لشرح م١٩٩٣( الYZُوVي، منصور بن يوOس.

  ، بgKوت: عالم الكتب.١املنت¨[ (شرح منت¨[ اإلرادات). ط

)، معرفة الس�ن واآلثار. م١٩٩١( الب\Yقي، أحمد بن ا23س'ن.

، باكستان/ كرا?»dª: ١املعطي أمKن قلع©�. طعبد تحقيق

جامعة الدراسات اإلسالمية؛ دمشق/ بgKوت: دار قت�بة؛ 

  دمشق/ حلب: دار الو¬�؛ القا�رة/ املنصورة: دار الوفاء.

ْب	ي، ين السُّ )، األشباه م١٩٩١( الوCاب بن ع+*.عبد تاج الّدِ

  ، بgKوت: دار الكتب العلمية.١والنظائر. ط

اد، أبو بكر بن ع+*. ، V١ و�رة النgKة. طم)، ا١٩٠٤( ا23دَّ

  القا�رة: املطبعة اgK�Vية.

)، الدر ا��تار شرح م٢٠٠٢( ا23صكفي، محمد بن ع+*.

املنعم خليل عبد تنو<ر األبصار وجامع البحار. تحقيق

  ، بgKوت: دار الكتب العلمية.١إبرا�يم. ط

اب، محمد بن محمد.
َّ
)، موا�ب اV ليل �� شرح م١٩٩٢( ا23ط

  دار الفكر. ، بgKوت:٣مختصر خليل. ط

ا�ي، َحْمد بن محمد.
َّ
، ١)، معالم الس�ن. طم١٩٣٢( اa3ط

  حلب: املطبعة العلمية.

سوc*، محمد بن أحمد ابن عرفة . ([د. ت])، حاشية الدُّ

  الدسو}� عx! الشرح الكبgK. بgKوت: دار الفكر.

)، م٢٠٠٠( الراغب األصفdاOي، ا23س'ن بن محمد.

، ١والبلغاء. طمحاضرات األدباء ومحاورات الشعراء 

  بgKوت: شركة دار األرقم بن أ�ي األرقم.

رقاOي، )، شرح الزرقاي عx! م٢٠٠٢( الباc* بن يوسف.عبد الزُّ

السالم عبد مختصر خليل. ضبطھ و¥¯;ھ وخرج آياتھ

  ، بgKوت: دار الكتب العلمية.١محمد أمKن. ط

)، املنثور �� القواعد م١٩٨٥( الزركijk، محمد بن Yhادر.

  ، ال�و<ت: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية.٢الفقMية. ط

)، تmيKن اV;قائق شرح ك�� م١٨٩٦( الزIلl*، عثمان بن ع+*.

  ، القا�رة/ بوالق: املطبعة الك°gى األمgKية.١الدقائق. ط

دي، ع+* بن ا23س'ن.
ْ
غ َتف �� الفتاوى. م١٩٨٤( السُّ )، النُّ

ين النا±�. ط الة/ ، بgKوت: مؤسسة الرس٢تحقيق صالح الّدِ

 عمان: دار الفرقان.

ين )، م١٩٩٠( الرحمن بن أ�ي بكر.عبد السيوطي، جالل الّدِ

  ، بgKوت: دار الكتب العلمية.١األشباه والنظائر. ط

ين )، م٢٠٠٤( الرحمن بن أ�ي بكر.عبد السيوطي، جالل الّدِ

م² م مقاليد العلوم �� اV;دود والرسوم. تحقيق محمد 

  كتبة اآلداب.، القا�رة: م١إبرا�يم عبادة. ط

)، مغ^d ا�;تاج إ"! م١٩٩٤( الشر�يip، محمد بن أحمد.

، بgKوت: دار الكتب ١معرفة معاي ألفاظ املZiاج. ط

  العلمية.

 صدر الشرtعة الثاOي، عبيدهللا بن مسعود ا2rبو�ي.

ين م٢٠١٤( )، التوضيح شرح التنقيح. تحقيق و"� الّدِ

  ، دمشق: دار الفرفور.١الفرفور. ط

)، فتح الباري شرح م١٩٥٩( العسقالOي، أحمد بن ع+*.

م كتبھ وأبوابھ وأحاديثھ محمد فؤاد
َّ
 ¥;يح البخاري. رق

  البا}�. بgKوت: دار املعرفة.عبد

)، منح اV ليل شرح م١٩٨٩( ُعل�ش، محمد بن أحمد.

  مختصر خليل. بgKوت: دار الفكر.

ة. )، البناية شرح الMدايم٢٠٠٠( العيip، محمود بن أحمد.

  ، بgKوت: دار الكتب العلمية.١ط

 ا). كتاب العKن مرتبً م٢٠٠٣( الفراCيدي، اa3ليل بن أحمد.

اV;ميد �نداوي. عبد عx! حروف امل² م. ترت�ب وتحقيق

  ، بgKوت: دار الكتب العلمية.١ط

ين. )، مبدأ الرضا �� م٢٠٠٢( القره داw*، ع+* محiv الّدِ

والقانون املدي: العقود دراسة مقارنة �� الفقھ اإلسالمي 

، ٢(الروماي والفرdª³ واإلنجل�Kي واملصري والعرا}�). ط

 بgKوت: دار الmشائر اإلسالمية.

Oي، أحمد بن محمد.
َّ

)، إرشاد الساري لشرح م١٩٠٦( القسطال

  ، القا�رة: املطبعة الك°gى األمgKية.٧¥;يح البخاري. ط
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الكبgK �� )، اV;اوي م١٩٩٩( املاوردي، ع+* بن محمد حب�ب.

فقھ مذ�ب اإلمام الشاف´� و�و شرح مختصر املزي. 

، ١املوجود. طعبد تحقيق ع�x محمد معوض وعادل أحمد

 بgKوت: دار الكتب العلمية.
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. أستاذ مساعد بجامعة دمشق، cلية الشر¼عة، قسم الفقھ اإلسالمي وأصولھ. ت�س'& عبدهللا الناعس

م، درس املرحلة اإلعدادية والثانو<ة �� "الثانو<ة ١٩٨٢من مواليد قر<ة حزوان �� ر<ف حلب الشما"� 

ب"، وتاXع الدراسة اV امعية والدراسات العليا (املاجستgK والدكتوراه) �� cلية الشرعية للبنKن بالبا

 gKدرجة املاجست !xانت �� موضوع املالية العامة ٢٠٠٩عام �� الشر¼عة بجامعة دمشق، حصل عcم، و

اإلسالمية، و±� Xعنوان: "تمو<ل ¿ ز املوازنة العامة �� االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية 

ن  ِKّلية الشر¼عة بجامعة دمشق، بتخصص "االقتصاد  ام معيًد ٢٠١٣عام من املعاصرة"، وُعc ��

م، وcانت �� موضوع النظر<ة االقتصادية ٢٠١٤عام �� اإلسالمي"، وحصل عx! درجة الدكتوراه 

اإلسالمية، وعنوان األطروحة: "العرض والطلب �� االقتصاد اإلسالمي والنظم االقتصادية"، و�عد 

استكمال مدة اإليفاد الداخ�x واV;صول عx! املؤ�ل العلdÀ املطلوب عاد إ"! cلية الشر¼عة ليقوم 

باالقتصاد اإلسالمي، واملؤسسات املالية  ام االقتصاد مقارنً بتدر¼س املواد املطابقة لتخصصھ، و±�: عل

مت لل�لية. ودرَّس مواد  اإلسالمية. كما تو"! اإلشراف واملناقشة للعديد من الرسائل العلمية الde قّدِ

فرع  - االقتصاد اإلسالمي وإدارة العمليات املصرفية اإلسالمية �� جامعة بالد الشام للعلوم الشرعية

  مجمع الفتح
ً
ًم  ااإلسالمي بدمشق. لھ أكgÁ من خمس عشرة بحث

َّ
ا محك Âموضوعات علم اعلمي �� ،

  .tainaisha@gmail.com: االقتصاد اإلسالمي والتمو<ل اإلسالمي. ال°gيد اإللك�gوي
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ABSTRACT. This research aims to study the rules relating to the sale of the needy in 

Islamic jurisprudence. The first paragraph deals with the definition of the needy and 

related terms. It then proceeds in spelling out the rules that govern the exchange of the 

forced sale under pressure in different market forms as defined in economic analysis. In 

addition, the paper covers other important points like the relation between the sale of 

the needy and a group of economic and jurisprudence issues, such as the ‘dislike’ of the 

sale of Tawarruq by some Hanbali jurists as there is an element of necessity in this 

kind of sale. For reaching the intended objectives, the research used descriptive 

methodology, and reached several conclusions; the most important of which: the 

standards for differentiation between being the needy and forced are numerous, and the 

meaning of the needy overwhelmed that of forced in this subject, and fact that the 

needy has the right to resort to  judicial measures to postpone the execution of the sale, 

to be able to bargain for good price on proper grounds. 
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