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ِ   َعْف ُعَمَر ْبِف اْلَخطَّابِ   .(1)(اْلَجاِلُب َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتِكُر َمْمُعون ): َقاَؿ: َقاَؿ َرُسوُؿ َّللاَّ

 .(2)(ََل َيْحَتِكُر ِإَلا َخاِطئٌ )َقاَؿ: َعْف َرُسوِؿ للِا   َعْف َمْعَمِر ْبِف َعْبِد للاِ ويؤيده ما صح 
َّْ َمػػِف اْع َػػاَد اْلَمْعِصػػََْ ا َ ِِْػػِو  : " السنني  قػػاؿ  ػػِنِْت ِإ ََّ ِِ ال ِِْعػػ ا اْل َِ َْ َرْئ َػػِرُ  َعَمػػآ َىػػ ـَا َواْلَمْعَنػػآ:  ِبَمْعَنػػآ ِِمػػ

 َْ َلٌ  َعَمآ َأنََّيا َمْعِصٌَْ  َعِظَْمٌ   َْ ْعِ َْاِد َوِبال َّْدِريجِ َد ِْ نََّما َرْرَ ِكُبَيا َبْعَد ا ا َواِ  ْنَساُف َأوَّْا  .(3)"َرْرَ ِكُبَيا اْْلِ
َوابِّ َوَبْرفَ : " الشوكاييقاؿ  ـٌ ِمْف َغْرِر َ ْرَؽ َبْرَف ُقوِت اْْلَدِميِّ َوالدَّ ْحِ َكاَر ُمَحرَّ ِْ  َوَظاِىُر َأَحاِدرِث اْلَباِب َأفَّ ا
 .(4)"َغْرِرهِ 

  كـ مف  ائر ممعوف ْح كاره أقوات الخمق الِرف ىـ بأمس الحائ  إلْو.
ّف ال ئػار رن ظػروف ار ِػاع سػعرىا مػـ رخرئونيػا لمنػاس نػ   ػي مخػا  .؟كـ مف سمع  اح ائيا الناس وىػي مخّّ

ّيػػد ال ػػائر مػػف ممنيػػا بعػػد حمػػوؿ َػػير رمتػػاف المبػػارؾا خاصػػ  مػػا ر عمػػق و   خرػػِ كػػـ أسػػعار الحائْػػات ر
 .بحائْات الناس

 ُىَرْيػَرةَ  َأِبػي َعػفْ  خرِ أنؾ ِمـ لمئرد أنؾ  ن ظر ار ِاع سعر البتاع  ال ي قمت باح كارىا كما  ػي الحػدرث 
 .(5)(َخاِطئٌ  َفُهوَ  اْلُمْسِمِمينَ  َعَمى ِبَها ُيْغِميَ  َأنْ  ُيِري ُ  ُحْكَرة   اْحَتَكرَ  َمنْ : ) َّللاَِّ  َرُسوؿُ  َقاؿَ  :َقاؿَ 

ويػدخِ  ػي ِلػؾ أصػحاب الوكػاْت )الوكرػِ الحصػر ( الػِ  ْ ُْسػمح ليرػره باسػ رراد السػمع   ْطمػب السػعر 
ء أسوؽ كالـ ابف  :  القيم الجوز  الِ  رريده وْكوف أتعا اا متاعِ  عف السعر الحقْقي لمسمع ا  ميْؤ

ّـ الناس أْ ربْت الطعاـ أو غرره مف األصناؼ إْ ناس معر " و ػوف  ػال  بػاع  مػؾ السػمع  إْ ومف ِلؾ أف رم
ليػػػـ مػػػـ ربْعونيػػػا ىػػػـ بمػػػا رريػػػدوف  مػػػو بػػػاع غرػػػرىـ ِلػػػؾ منػػػت وعوقػػػب  يػػػِا مػػػف البيػػػي  ػػػي األر  والِسػػػاد 

 .(6)"والظمـ
ّف  ِي الحدرث  أما عف المدة ال ي ْ َعػِف النَِّبػيِّ  َعِف اْبػِف ُعَمػرَ رنبيي أف   رؾ ىِه البتائت  ي المخا

نُ  (8)، َوَبنِرَئ  اُ َتَعناَلى ِمْين ُ (7)َطَعام ا َأْرَبِعيَن َلْيَمة ، َفَقنْ  َبنِرَئ ِمنَن  اِ َتَعناَلىَمِن اْحَتَكَر ) : ْْ ، َوَأيَُّمنا  َأ
 . (11)((10)َأْصَبَح ِفيِهُم اْمُرٌؤ َجاِئٌع، َفَقْ  َبِرَئْت ِمْيُهْم ِذماُة  اِ َتَعاَلى (9)َعْرَصة  
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 لِا يا؛ بِ ىي مر بط  بحائ  الناس إلآ السمع .مرادة  ْو أع قد أف المدة
ا بالحِظ والكالءة" : الساعاتيقاؿ   إِا خالف مػا أمػر بػو أو  عػِ مػا  االمعنآ أف لكِ واحَد عند للا عيدا
ء قػد ار كبػػوا مػا ْيتػػب للا حػرّ  وىػػو  ـ عمْػػو خِل ػو ِمػػ  للا  ْصػػرر ْ عيػد لػػو عنػد للا ْو حرمػػ ا وىػػْؤ

نعِو باهلل مف  ال سبب  ي ئوع الئار الِقرر الِ  برف أظيرىـ وعدـ بره  اس حقوا المقت واْلىان  مف للا 
 .(12)"ِلؾ

ء الممعػػونرف  رخبرنػػا بيػػا الِػػاروؽ  َقػػاَؿ: َسػػِمْعُت   اْلَخطَّػػابِ  ُعَمػػر ْبػػف أمػػا عػػف العقوبػػ  ال ػػي  ن ظػػر ىػػْؤ
ْفََلسِ َمِن : )َُْقوؿُ  َرُسوَؿ َّللاَِّ   .(13)(اْحَتَكَر َعَمى اْلُمْسِمِميَن َطَعاَمُهْم، َضَرَبُ   اُ ِباْلُجَذاِم َواْلِْ

بػاْل السا ومػا أكمػر   كاف عقابو  ي الدنْا مف ئػنس العمػِا أراد أف ْح كػر لْي نػي وْكنػّ األمػواؿ؛  عوقػب
حقيػـ أصػحاب الػدرف ما سػمعنا عػف كمرػر مػف ال ئػار والَػركات والمصػانت ال ػي أعمػف أصػحابيا  إ السػيـ ْو

 ح آ ُّجَّ بيـ  ي السئوف.
ا ببْت ما اح كروها قاؿ  ء أْتا ْحِ َكػاِر َرْ ػُت  :قػاؿ العممػاء: " الينوو  كما ُْعاقب ىْؤ ِْ ـِ ا َواْلِحْكَمػُ  ِ ػي َ ْحػِري

َرِر َعْف َعامَِّ  النَّاِسا َكَما َأْئَمَت اْلُعَمَماُء َعَمآ َأنَُّو َلْو َكافَ  ـْ َرِئُدوا َغْرَرُه  التَّ ِْْو َوَل ِعْنَد إْنَساَف َواْتُطرَّ النَّاُس إَل
َرِر َعْف النَّاسِ  ا ِلمتَّ  .(14)"ُأْئِبَر َعَمآ َبِْْعِو َدْ عا

ُِ ْبُف ََْسارَ   َعِف اْلَحَسفِ  َِ َمْعِق ُِ   َقاَؿ: َمُق ـُ َْا َمْعِقػ ِْ َ ْعَم َياَد َُْعوُدُها َ َقاَؿ: َى ِ ْبُف ِّ ِْْو ُعَبْرُد َّللاَّ َِ ِإَل َ َدَخ
ْيَء ِمْف َأْسَعاِر اْلمُ  ََ ـُ َأنِّي َدَخْمُت ِ ي  ِْ َ ْعَم ْكُت َدماا؟ َقاَؿ: َما َعِمْمُتا َقاَؿ: َى ا ْسِمِمرَف؟ َقاَؿ: َمػا َعِمْمػتُ َأنِّي َسَِ

ِ َقػػاَؿ: َأْئِمُسػػػو  ـْ َأْسػػَمْعُو ِمػػػْف َرُسػػػوِؿ َّللاَّ ػػػْرئاا َلػػػ ََ َمَؾ  ِ َح َّػػآ ُأَحػػػدِّ َـّ َقػػاَؿ: اْسػػػَمْت َْػػػا ُعَبْرػػػَد َّللاَّ َمػػػرَّةا َوَْ  ِنيا مُػػػ
 ِ َ ْرِفا َسِمْعُت َرُسوَؿ َّللاَّ ا َمْن َ َخَ  ِفي َشْيء  ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسِمِميَن ِلُيْغِمَيُ  َعَمْيِهْم، فَ )َُْقوُؿ: َمرَّ ِإنا َحقًّ
ْْنم   ُُ ِبُع ِ (ِمنَن الياناِر َينْوَم اْلِقَياَمنةِ  (15)َعَمى  اِ َأْن ُيْقِعنَ  ـْ ا َقػاَؿ: َأْنػَت َسػِمْعَ ُو ِمػْف َرُسػوِؿ َّللاَّ ؟ َقػاَؿ: َنَعػ

َ ْرفِ   .(16)"َغْرَر َمرََّة َوَْ َمرَّ
اد َخِمْيس أَْيَمن الشَّْيخِ  فَِضيلَة  موقع:  / مقاالت مختارة  /http://aymanhd.comَحمَّ
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