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حمم ٍد وعلى آِلِه وصحِبِه أمجعنَي،  اعلى نبيِ ن وابركَ  مَ وسل   ى للاُ وصل  احلمُد هلِل ربِ  العاملنَي، القارئ: 

 ياسةِ يف الس ِ  ةِ يف "الطُّرِق احلكمي   -رمَحُه للُا تعاىل-قاَل ابُن القيِ ِم  .نيَ نا وللمسلمِ لنا ولشيخِ  اغفر   هم  الل  
 ":ةِ رعي  الش  

َلِع قَ ب َل َأن  َتَِيَء إىَل  ََنَى َعن   -َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل مَ -السُّوِق، فَِإن  الن ِب   َوِمن  ال ُمن َكَراِت: تَ َلقِ ي السِ 
ََتِي ِبُدوِن ال قِ  ََتِي ِمن ُه ال ُمش  ِلَك يَمِة، َوِلذَ َذِلَك، ِلَما ِفيِه ِمن  تَ غ رِيِر ال َباِئِع، فَِإن ُه ََل يَ ع ِرُف السِ ع َر، فَ َيش 

َِياَر إَذا َدَخَل إىَل السُّوِق، وَ  -َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل مَ -َأث  َبَت َلُه الن ِبُّ  َِياِر َلُه َمَع اْل  ََل نَِزاَع يف ثُ ُبوِت اْل 
. ِ ، ِلظَ  ال َغْب  ُل، الش اِفِعيِ  َداُُهَا: يَ ث  ُبُت، َوُهَو قَ و  : َفِفيِه َعن  َأمح ََد ِرَوايَ َتاِن: إح  ٍ اِهِر َوَأم ا ثُ ُبوتُُه ِبََل َغْب 

َِديِث.  احل 
، وَ  ِ َِديِث ذَ كَ َوالث انَِيُة: ََل يَ ث  ُبُت ِلَعَدِم ال َغْب  ََت ِسِل إَذا َغَْبَ، َويف احل  ََتِي ال ُمس  َِياُر لِل ُمش  ُ )ِلَك ثَ َبَت اْل  َغْب 

ََت ِسِل رابً  ل َعِة. (ال ُمس   َويف تَ ف ِسريِِه قَ و ََلِن، َأَحُدُُهَا: َأن ُه ال ِذي ََل يَ ع ِرُف ِقيَمَة السِ 
ََت ِسُل إىَل ال َباِئِع، َويَ ُقوُل: َأع ِطِِن َهَذا. أَ  -ُهَو ال َمن ُصوُص َعن  َأمح َدَ وَ -َوالث اِن  ن ُه ال ِذي ََل ُُيَاِكُس، َبل  َيس 

ِِه، َوَهَذا ِم ا َيَِبُ  ََت ِسَل ِبَغري  ِل السُّوِق َأن  يَِبيُعوا ال ُمَماِكَس ِبِسع ٍر، َويَِبيُعوا ال ُمس   َعَلى َواِل َولَي َس ِِلَه 
َبِة إن َكارُُه،  س  َلِع، فَِإن  ال َقاِدَم َجاِهٌل اِبلسِ ع ِر.احلِ   َوَهَذا ِبَن زَِلِة تَ َلقِ ي السِ 

ََتُوَن الط َعاَم وَ  َل َب ِمن  الط رِيِق، َوَسبَ ُقُهم  إىَل ال َمَناِزِل َيش  َِجيِج اْل  ال َعَلَف، ُثُ  َوِمن  َهَذا: تَ َلقِ ي ُسوَقِة احل 
ُب،يَِبيُعونَُه َكَما  َدَم الر ك  ِم ِلَذِلَك، َحَّت  يَ ق  َبِة ِمن  الت  َقدُّ س  نَ ُعُهم  َواِل احلِ  ِلَما يف َذِلَك ِمن   يُرِيُدوَن، فَ َيم 

ِ ال   ًئا ِمن  َذِلَك َمنَ َعُهم  ِمن  بَ ي ِعِه اِبل َغْب  ا َشي   ََتَو  َاِلِب، َوَمََّت اش  َلَحِة اْل  ِب، َوَمص  َلَحِة الر ك   .َفاِحشِ َمص 
َدُعوا الن اَس يَ ر ُزُق اَّلل ُ بَ ع َضُهم  )َأن  يَِبيَع َحاِضٌر لَِباٍد،  -َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل مَ -ََنَى الن ِبُّ »َوِمن  َذِلَك: 

 .(ِمن  بَ ع ضٍ 
ِلِه:  ُي ِلَما َلُه ِِس َسارًا ؟ قَاَل: "ََل َيُكونُ «ع  َحاِضٌر لَِبادٍ ََل يَبِ »ِقيَل َِلب ِن َعب اٍس: َما َمع ََن قَ و  ". َوَهَذا الن  ه 

َها، َلُه ال َقاِدُم يف بَ ي ِع ِسل َعٍة ََي َتاُج الن اُس إلَي   ََتِي، فَِإن  ال ُمِقيَم إَذا وَك  َوال َقاِدُم ََل يَ ع ِرُف  ِفيِه ِمن  َضَرِر ال ُمش 
يَ  ََتِي َكَما َأن  الن  ه  َلَ   َعن  السِ ع َر: َأَضر  َذِلَك اِبل ُمش  َراِر اِبل َبائِِعنَي. َوِمن  َذِلَك: تَ َلقِ ي اْل  ِب ِفيِه ِمن  اْل ِض 

ِتَكاُر ِلَما ََي َتاُج الن اُس إلَي ِه.  اَِلح 
ِلٌم يف َصِحيِحهِ َوَقد   : َأن  الن ِب    َرَوى ُمس  قَاَل:  -َوَسل مَ َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه -َعن  َمع َمِر ب ِن َعب ِد اَّللِ  ال َعَدِويِ 

ِبُسُه (ََل ََي َتِكُر إَل  َخاِطئٌ ) َتِكَر ال ِذي يَ ع ِمُد إىَل ِشَراِء َما ََي َتاُج إلَي ِه الن اُس ِمن  الط َعاِم فَ َيح  ، فَِإن  ال ُمح 
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رَِه  َم ِر َأن  ُيك  ُهم  َويُرِيُد إغ ََلَءُه َعَلي ِهم : ُهَو ظَاِلٌ ِلُعُموِم الن اِس، َوِِلََذا َكاَن ِلَوِلِ  اِل  َتِكرِيَن َعن   َعَلى بَ ي ِع ال ُمح 
الن اُس يف ََم َمَصٍة، َما ِعن َدُهم  ِبِقيَمِة ال ِمث ِل، ِعن َد َضُرورَِة الن اِس إلَي ِه، ِمث ُل َمن  ِعن َدُه َطَعاٌم ََل ََي َتاُج إلَي ِه، وَ 

 ُ ِِه: َأو  ِسََلٌح ََل ََي َتاُج إلَي ِه، َوالن اُس ََي َتاُجوَن إلَي ِه لِل ِجَهاِد، َأو  َغري  َذِلَك، فَِإن  َمن  ُاض طُر  إىَل َطَعاِم َغري 
ثَ َر ِمن  ِسع رِِه، فَ  تَ َنَع ِمن  بَ ي ِعِه، إَل  ِبَِك  ِتَيارِِه ِبِقيَمِة ال ِمث ِل، َوَلو  ام  َأَخَذُه ِمن ُه ِبَا طََلَب: ِلَ  َأَخَذُه ِمن ُه ِبَغري ِ اخ 

 َتَِب  َعَلي ِه إَل  ِقيَمُة ِمث ِلِه.
ِتَدانَِة ِمن  ال َغري ِ، فََأََب َأن  يُ ع ِطَيُه إَل  ِبراًِب، َأو  ُمَعاَمَلٍة رَِبِوي  وَ  ٍة، فََأَخَذُه ِمن ُه ِبَذِلَك: َكَذِلَك َمن  ُاض طُر  إىَل اَِلس 

َداَر رَأ ِس َماِلِه. وََكَذِلَك إَذا ُاض طُر  إىَل َمَناِفعِ  َتِحق  َعَلي ِه إَل  ِمق  ِر َوال َفأ ِس  ِلَ  َيس  َيَ َواِن َوال ِقد  َماِلِه، َكاحل 
َرِة ال ِمث ِل يف  ََصحُّ، َوِبُِج  ، َوُهَو اِل  ِ َهني  ُِلَا َلُه ََم اًًن، يف َأَحِد ال َوج  َخِر.َوََن ِوَها: َوَجَب َعَلي ِه َبذ    اْل 

َماِم َأمح ََد، َوَلو  ُاض طُر  إىَل َطَعاِمِه َوَشَراِبِه، َفَحَبَسُه َعن ُه َحَّت   يَِة ِعن َد اْل ِ َماَت ُجوًعا َوَعَطًشا: َضِمَنُه اِبلدِ 
. َهُب إلَي ِه؟ فَ َقاَل: إي  َوَاَّللِ  َط اِب، َوِقيَل َلُه: َتذ  َتج  ِبِفع ِل ُعَمَر ب ِن اْل   َواح 

ِعرُي: :َفص لٌ   َوَأم ا الت س 
ِعرُي: َفِمن ُه َما ُهَو ظُل ٌم حمَُ  َراَهُهم  ِبَغري ِ َوَأم ا الت س  ٌل َجائٌِز. فَِإَذا َتَضم َن ظُل َم الن اِس َوِإك  ر ٌم، َوِمن ُه َما ُهَو َعد 

ُ َِلُم ، فَ ُهَو َحَراٌم، َوِإَذا َتَضم   نَُه، َأو  َمنَ َعُهم  ِم ا َأاَبَح اَّلل  َ الن اسِ َحقٍ  َعَلى ال بَ ي ِع بَِثَمٍن ََل يَ ر َضو  َل َبني  ، َن ال َعد 
َراِهِهم  َعَلى َما َيَُِب َعَلي ِهم  ِمن  ال ُمَعاَوَضِة بَِثَمِن ال ِمث ِل، َوَمنَ َعُهم  ِم ا ََي ُرُم َعَلي هِ  ِذ الزِ ََيَدِة ِمث ُل إك  م  ِمن  َأخ 

 َعَلى ِعَوِض ال ِمث ِل، فَ ُهَو َجائٌِز، َبل  َواِجٌب.
َو ُل: َفِمث ُل َما َرَوى َأَنٌس قَاَل:  ُم اِل  ِد الن ِبِ  »فََأم ا ال ِقس   -َصل ى اَّلل ُ َعَلي ِه َوَسل مَ -َغََل السِ ع ُر َعَلى َعه 

، َلو  َسع ر َت لََنا؟ فَ َقاَل:  ال ُمَسعِ ُر، َوِإِن ِ َِلَر ُجو  إن  اَّلل َ ُهَو ال َقاِبُض الر اِزُق، ال َباِسطُ )فَ َقاُلوا: ََي َرُسوَل اَّللِ 
ُه يف َدٍم َوََل َمالٍ  تُ َها إَي  َ َوََل َيط لُُبِِن َأَحٌد ِبَظ ِلَمٍة ظََلم   َوالَتِ  ِمِذيُّ َوَصح َحُه. َرَواُه َأبُو َداُودَ  (َأن  َأل َقى اَّلل 

ِه ال َمع رُ  ُهم  فَِإَذا َكاَن الن اُس يَِبيُعوَن ِسَلَعُهم  َعَلى ال َوج  إم ا ِلِقل ِة -، َوَقد  ار تَ َفَع السِ ع ُر وِف ِمن  َغري ِ ظُل ٍم ِمن  
ءِ  َل قِ الش ي  َراٌه ِبَغري ِ َحقٍ . -، َوِإم ا ِلَكث  َرِة اْل  ، فَِإل َزاُم الن اِس َأن  يَِبيُعوا ِبِقيَمٍة ِبَعي ِنَها: إك   فَ َهَذا إىَل اَّللِ 

َها إَل  ِبِزََيَدٍة َعَلى ال ِقيَمِة َوَأم ا الث اِن: َفِمث ُل أَ  َلِع ِمن  بَ ي ِعَها، َمَع َضُروَرِة الن اِس إلَي   ن  َُي َتِنَع َأر اَبُب السِ 
ِعرِي إَل  إل َزاُمُهم  ِبِقي ُعَها ِبِقيَمِة ال ِمث ِل، َوََل َمع ََن ِللت س  ِعرُي َمِة ال ِمث  ال َمع ُروَفِة، فَ ُهَنا َيَُِب َعَلي ِهم  بَ ي   ِل، فَالت س 

ُ ِبِه. ِل ال ِذي َأل َزَمُهم  اَّلل   َهاُهَنا إل َزاٌم اِبل َعد 
لٌ  َانُوِت َعَلى الط رِيقِ : َفص  َبِح الظُّل ِم: إََياُر احل   َوِمن  َأق  

 إىل هناالشيخ: 


