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 رب العاملني والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله هللاحلمد   
 : أما بعد، وصحبه أمجعني

فالتسابق جار عىل قدم وساق يف استعراض آخر أخبار األسواق   
النات متتالية تبهر إع ... العامليةوأحدث الصيحات واملاركات، والبضائع
 !!تصفية .. تنزيالت.. ختفيضات.. ريهمثُالناس وت

خرب الفتتاح جممع جديد أو ؛ يف كل صفحة من صفحات الصحف  
 مهرجان للتسوق أو سحب عىل جوائز يف ذلك املركز التجاري أو ختفيضات

 !!حالت الشهريةمن امل عدديف 
سامء وألقاب تدل أ.. مول ..هايرب ماركت..  يف عرص البالزاأصبحنا  

، رت انتشارا واسعاـالتي انتش،  الشاملةواملراكز التجاريةعىل األسواق 
 . خاصة يف املدن الكربى، ًوتزايدت تزايدا مهوال، وتقاربت تقاربا بينا

 لذا كان لزاما عىل الدعاة واملصلحني الوقوف عىل هذه الظاهرة وجتليتها  
 .  وسنة نبيهاهللاللناس وفق كتاب 

 .  وسلم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعنياهللاوصىل   
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ّوجاء أهنا تذكر وتؤنث، موضع البياعات وقد ورد ، واجلمع أسواق، )١(ّ
 :الفرقان[ ¿ ¾ ½ « ¼: يف القرآن الكريم

 . ّوتسوق القوم إذا باعوا واشرتوا، ]٧

 

 دوبغض النظر عن كون هذا املكان حمد، املكان الذي يتم فيه تبادل السلع  
الشبكة العنكبوتية التسوق عرب ك – أم ال -مجمع جتاري مثال ك -جغرافيا 

 . - خمتلفتني مكاننيحيث يكون البائع واملشرتي يف ، )تناإلنرت(العاملية 

                                                      
 .سوق:  مادة)١٠/١٦٦( لسان العرب   )١(
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 . هايرب، مول، بالزا: ملجمعات التجارية مثلتعددت مسميات ا
 : »مول جتاري« و »مركز جتاري«وهناك فرق بني مصطلح 

 .  عادة ما يضم مكاتب خدمات لرشكات متنوعة»املركز التجاري«فـ 
 . ولكن بمفهوم عرصي،  فهو عبارة عن سوق متكامل»املول«وأما 

 مع متنزه أو مركز تسوق، »ُمرفه« تعني مركز تسوق »مول«فكلمة 
 . ىيكون مغلقا ومغط وعادة ما، للمرتادين

MallPlaza 

وهي املحالت التجارية واملطاعم أو املقاهي املكشوفة املتواجدة عىل 
، وهي تعني السوق املفتوح، كلمة فرنسية: »بالزا« ـنفس املنطقة العقارية ف

 . أو امليدان
 . ًأن يضم عددا من الفنادقز أو مول جتاري واملفهوم اجلديد لثقافة أي مرك

 فهو سوق متكامل يكمل النشاطات التجارية »هايرب ماركت«وأما الـ 
 ويضم مجيع املستلزمات االستهالكية األخرى من مواد »املول«التي يضمها 

 . غذائية ومالبس وأجهزة كهربائية ومنزلية وإلكرتونية
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هايرب « ـخرية هو مصادقتها للوالذي يميز هذه املجمعات يف اآلونة األ
 . )١( صار سوقا بحد ذاته»هايرب ماركت« ـفال،  أكثر من السوبر ماركت»ماركت

حتى ال ، واملالحظ يف أسامء هذه املجمعات هو هجرها لألسامء العربية
والذي ينبغي يف بالد ، تكاد تعثر عىل اسم عريب ألحدها إال يف القليل النادر

 . ويتكلمون اللغة العربية أن تكون األسامء عربية، سالميدين مجيع أهلها باإل
سئل أمحد عن تسمية األيام والشهور بأسامء (: اهللاقال ابن تيمية رمحه 

وذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق ، فكره ذلك أشد الكراهة، أعجمية
واللغات من أعظم ، فإن اللسان العريب شعار اإلسالم وأهله، بغري العربية

 . ألمم التي هبا يتميزونشعائر ا
ما تعلم رجل الفارسية : وقال،  عن رطانة األعاجمtوقد هنى عمر 

 سمى: اهللاوقال الشافعي رمحه ، )٢(هإال خب وال خب رجل إال نقصت مروءت
 ومل تزل العرب تسميهم التجار،  الطالبني من فضله يف الرشاء والبيع جتارااهللا

 والسامرسة،  به من التجارة بلسان العرباهللا بام سمى r اهللاثم سامهم رسول 
َفال نحب أن يسمي رجل يعرف العربية تاجرا، اسم من أسامء العجم ِ َ إال ، ٌُ

فأنزل به ،  لسان العربU اهللاوذلك أن اللسان الذي اختاره  ...، تاجرا
 .  rدوجعله لسان خاتم أنبيائه حمم، كتابه العزيز

                                                      
 ).١٣٩٤٨(العدد : جريدة الرياض  )١(
   ."خبث" بلفظ) ٥/٢٩٩(رواه ابن أيب شيبة   )٢(
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ياد اخلطاب بغري العربية التي هي شعار وأما اعت: اهللا رمحه ثم قال ابن تيمية
، ِاإلسالم ولغة القرآن حتى يصري ذلك عادة للمرص وأهله وألهل الدار

وللرجل مع صاحبه وألهل السوق أو لألمراء أو ألهل الفقه فال ريب أن هذا 
 . مكروه فإنه من التشبه باألعاجم وهو مكروه

عقل واخللق والدين تأثريا واعلم أن اعتياد اللغة يؤثر يف ال: ثم قال أيضا
، ويؤثر أيضا يف مشاهبة صدر هذه األمة من الصحابة والتابعني، قويا بينا

 . ُومشاهبتهم تزيد العقل والدين واخللق
فإن ؛ وأيضا فإن نفس اللغة العربية من الدين ومعرفتها فرض واجب

م وما ال يت، وال يفهم إال بفهم اللغة العربية، فهم الكتاب والسنة فرض
تعلموا العربية : tوهذا معنى قول عمر . ...الواجب إال به فهو واجب

 . )١( )فإهنا من دينكم وتعلموا الفرائض فإهنا من دينكم
 

                                                      
 ).٢٠٦-٢٠٤(اقتضاء الرصاط املستقيم   )١(
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َأحب البالد إىل «:  قالr اهللا أن رسول tعن أيب هريرة  ِ ِ َ ِ ْ ُّ َ َ مساجدهااهللاَ ُ ِ َ َ، 
ْوأب َغض البالد إىل ََ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُ أسواقهااهللاَ َ ْ َ«)١( . 

َأحب البالد إىل «: قوله(: اهللاقال النووي رمحه  ِ َ ِ ْ ّ َ َ مساجدهااهللاَ ِ َ  ألهنا ؛»َ
 . بيوت الطاعات وأساسها عىل التقوى

َوأبغض البالد إىل «: وقوله ِ َ ِ ْ َ ْ َ أسواقهااهللاََ َ ْ  ألهنا حمل الغش واخلداع والربا، »َ
 وغري ذلك مما يف اهللاة وإخالف الوعد واإلعراض عن ذكر واأليامن الكاذب

 . )٢()معناه
َّونقل ابن حجر عن ابن بطال قوله  َّبُرَهذا خرج عىل الغالب وإال ف(: َ

 . )٣() أكثر من كثري من املساجداهللاسوق يذكر فيها 
 

                                                      
 ).٦٧١( رواه مسلم  )١(
 ).٥/١٧١(رشح النووي عىل مسلم   )٢(
 ).٤/٣٣٩(لباري فتح ا  )٣(
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ِليلني م «: r اهللاقال رسول :  قالt  بن مسعوداهللاعن عبد  ِ ِ ُنكم أولو َِ ُ ْ ُ ْ
ِاألحالم والنهى ثم الذين يلوهنم ثالثا وإياكم وهيشات األسواق َ َ َ َ َ َ َ ْْ ْ ْ َّ ْ ُ َ ََّ َْ ِْ َِ ُ ِ ً َ َُ َُ َّ َ ُّ ِ«)١( . 

هيشات األسواق أي اختالطها واملنازعة (: اهللا رمحه قال النووي
 . )٢( )ا األصوات واللغط والفتن التي فيهواخلصومات وارتفاع

هناهم عنها ألن الصالة ، ة وهي رفع األصواتمجع هيش(: ويف املرقاة
فينبغي أن يكونوا فيها عىل السكوت وآداب ،  تعاىلاهللاحضور بني يدي 

واملعنى ال تكونوا خمتلطني اختالط أهل ، هي االختالط: وقيل، العبودية
 األسواق فال يتميز أصحاب األحالم والعقول من غريهم وال يتميز الصبيان

 . )٣() التقدم والتأخرواإلناث من غريهم يف
ُّوقال الطيبي ِ  وجيوز أن يكون املعنى قوا أنفسكم من االشتغال(: اهللا رمحه ِّ

 . )٤()بأمور األسواق فإنه يمنعكم أن تلوين
 

                                                      
 ).٤٣٢(رواه مسلم   )١(
 ).٤/١٥٦(رشح النووي عىل مسلم   )٢(
  ).٤/١٩٩( مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح  )٣(
  ).٢/١٧( حتفة األحوذي  )٤(
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r 

 اهللاعن خلق رسول  ل سألت عائشة:  اجلديل قالاهللافعن أيب عبد 
rَمل يكن فا«:  فقالت ْ ُ َ ْ ِحشا وال متفحشا وال صخابا يف األسواق وال جيزي َ ْ َ َ ْ َ ََ َ ً َ َ ِّ َِ ْ َُ ِ َّ ًَ ًَ ِ

َبالسيئة السيئة ولكن يعفو ويصفح ُْ َ ْ ْ ََ َ ِّ َّ ِّ َِّ َِ َ َ َ ِ«)١( . 
:  يف التوراة قالr اهللايف صفة رسول  ب بن عمرو اهللاعن عبد 

ِإنه ملوصوف يف التوراة ببعض صفته يف واهللا « ِِ ِ ِ َِ ِ ََْ َ ْ ُ ْ ُِ َ َّ ٌ َّ ِالقرآنِ ْ ُ َيا أهيا النبي إنا أرسلناك، ْ َ َّْ َ ْ ُّ ََ ََّ ِ ِ َ ُّ 
ّشاهدا ومبش َ َُ ً ِ َرا ونذيرا وحرزا لألمينيـَِ ِّ ِّ ْ ً ًُ ْ ِ ِ ًِ َ َأنت عبدي ورسويل سميتك املتوكل، ََ ِّ َ َ ْ ََ ُ ََ ْ َّ َ ُ َِ ِ ْ َ، 

ِليس بفظ وال غليظ وال سخاب يف األسواق َ َ َ َْ َ َْ ْ َ َِ ٍ َّ ٍ ِ َ ٍّ َ ِ َ... «)٢( . 
َالسخب ويقال فيه الصخب(: اهللاه قال ابن حجر رمح ََّ  َوهو رفع الصوت، َّ

ويستفاد منه أن دخول اإلمام األعظم السوق ال حيط من مرتبته ، باخلصام
 . )٣()ألن النفي إنام ورد يف ذم السخب فيها ال عن أصل الدخول

 

ولون إن أبا هريرة يكثر احلديث عن إنكم تق(:  قالtعن أيب هريرة 
حيدثون عن رسول  ال بال املهاجرين واألنصار وتقولون ما، r اهللارسول 

                                                      
 .وصححه) ٢٠١٦(رواه الرتمذي   )١(
 ).٢٠١٨(رواه البخاري   )٢(
  ).٤/٣٤٣(فتح الباري   )٣(
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 صفقالوإن إخويت من املهاجرين كان يشغلهم ، بمثل حديث أيب هريرة r اهللا
 عىل ملء بطني فأشهد إذا غابوا وأحفظ r اهللا وكنت ألزم رسول، باألسواق
 مسكينا ًيت من األنصار عمل أمواهلم وكنت امرأوكان يشغل إخو، إذا نسوا

 . )١()من مساكني الصفة أعي حني ينسون
 استأذن عىل عمر بن t أن أبا موسى األشعري(: ُوعن عبيد بن عمري

فرجع أبو موسى ففرغ عمر ، نه كان مشغوالوكأ،  فلم يؤذن لهtاخلطاب 
 : رجع فدعاه فقالقد: قيل،  بن قيس ائذنوا لهاهللاأمل أسمع صوت عبد : فقال

تأتيني عىل ذلك بالبينة فانطلق إىل جملس األنصار : فقال، كنا نؤمر بذلك
يشهد لك عىل هذا إال أصغرنا أبو سعيد اخلدري فذهب  ال: فقالوا، فسأهلم

َّيلَأخفي هذا ع: فقال عمر، بأيب سعيد اخلدري  أهلاين r اهللا من أمر رسول َ
 . )٢()ارةالصفق باألسواق يعني اخلروج إىل جت

 ،يعني اخلروج إىل التجارة، أهلاين الصفق باألسواق(: اهللاقال ابن حجر رمحه 
ألهنا أهلته عن طول مالزمته النبي ؛ اًوأطلق عمر عىل االشتغال بالتجارة هلو

rوكان احتياج عمر إىل اخلروج للسوق ،  حتى سمع غريه منه ما مل يسمعه
 . )٣()من أجل الكسب لعياله والتعفف عن الناس

                                                      
  ).٢٤٩٢( ، ومسلم)٢٣٥٠(رواه البخاري   )١(
  ).٢١٥٣( ومسلم )٢٠٦٢( رواه البخاري  )٢(
  ).٤/٢٩٩( فتح الباري  )٣(
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 نجد أن كثريا منها يعج، بالنظر إىل املجمعات التجارية املتناثرة هنا وهناك
والواجب بياهنا حتذيرا وإنذارا ، بصنوف من املنكرات واملخالفات الرشعية

 . وإعذارا

 

َّشعال محإ -١  . ى التسوقُ
، تضج املجمعات التجارية باملتسوقني والزوار بشكل ملفت لألنظار

،  احلال واألغنياءيالفقراء وميسور، ومرتادوها من كافة الرشائح واألعامر
 . فهي مكان واحد جيمع اجلميع

 : السعودية يقول مدير أحد املجمعات التجارية يف
ي املركز يف بداية عام إن إدارة املركز أجرت إحصائية حول عدد مرتاد

م تبني منها أن متوسط من يزور املركز خالل األيام األربعة األوىل ٢٠٠٦
 . ً ألفا لليوم الواحد)٢٠ إىل ١٨(من األسبوع يبلغ ما بني 

 ً ألفا يف اليوم)٤٠ إىل ٣٠(أما األربعاء واخلميس فيصل عدد الزوار ما بني 
 )٧٠ إىل ٦٠(ملركز ما بني وخالل شهر رمضان بلغ متوسط زوار ا، الواحد

 . ًألفا لليوم الواحد
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وتبلغ نسبة الزوار الذين يرتادون املركز لقصد الرتفيه وتناول الطعام 
 ،% من جمموع املتسوقني خالل يومي األربعاء واخلميس٤٠دون رشاء السلع 

 . )١(ونسبتهم تزيد خالل يوم اجلمعة
 أمامه عربة تنوء وجتد بعضهم يدفع، فهناك إقبال كبري وزحام شديد

، والبعض أكثر من ذلك بكثري،  ريال١٥٠٠فيشرتي بام قيمته ، باملشرتيات
وربام تبقى حتى تنتهي ، واملؤسف أن هذه األغراض تتكدس يف املنازل

 . صالحيتها
 . حتول املجتمع إىل جمتمع استهالكي -٢

إىل موالت ضخمة وجممعات  حتولت يف مدة وجيزةسكنية  مواقعفهناك 
ّمع أن هناك أزمة سكن أدت إىل زيادة اإلجيارات بمعدل ال ، رية كبريةجتا

 رب من االستثامر إىلـوهذه الظاهرة تدل عىل أن األموال تتس، %٢٠يقل عن 
 وقلام جتد أرسة سلمت، مما جعل األرسة مستهلكة بالدرجة األوىل، االستهالك

راك لقيمة ما فالكل يرصف دون إد، من معضلة الديون واألقساط املرتاكمة
  .والكل يذهب إىل حمالت التموين وحيمل ما يفوق حاجته ومرصوفاته، يرصفه

الوسائل التي   نجاحىومما جعله يزداد ويتنام !ياالستهالكغواء إنه اإل
وهم هبذه ، للرشاءتستخدمها هذه املجمعات يف جذب فئة حمدودي الدخل 

                                                      
  ).١٣٩٤٨(العدد : جريدة الرياض  )١(
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 كيف"وهو أال  التسويق  علممن مبادئأهم مبدأ الوسائل يعمقون يف النفوس 
 وأصبحت البنوك هي املالذ الذي يلجأ إليه املتسوق "اءتغري الناس بالرش

 للحصول عىل قروض من أجل تغطية االحتياجات االستهالكية التي أفرزهتا
 ودليل ذلك انتقال محى افتتاح املوالت من املناطق الثرية إىل، هذه املجمعات
قلية جتارية تعتمد أساسا عىل الكثافة السكانية استنادا إىل ع، األحياء الفقرية

 وذلك، مما يشري إىل أن ارتياد املوالت مل يعد حكرا عىل األغنياء فقط، العالية
  سياسة العروض التشجيعية والتنزيالت واخلصومات وإغراء املعروضاتبسبب

اشرت ": ًمثالكقوهلم وتنوع أساليبها ، وتنوعها ووفرهتا وأسلوب عرضها
 وغريها من " ريالكل يشء بخمسة" أو " واحصل عىل الثانية جماناةواحد

 فيحتار، ورشاء ما ال يلزمهبل ، األساليب التي تغري املتسوق بمزيد من الرشاء
 لرشاء سلعة فيذهب، يستحق الرشاءعنده ويصبح كل يشء ، ماذا يشرتي
 . ! مل تكن يف احلسبانسلع وهو حممل ب من املجمعفيخرج، واحدة فقط

للمول تأثري نفيس يف محل الناس عىل مزيد من : قول أحد املتسوقنيي
، فالعربة التي يقودها املتسوق تغري الكثريين بمزيد من الرشاء، الرشاء

 باإلضافة إىل طريقة عرض، وإال بدا منظره الفتا لألنظار إذا محل فيها القليل
 . ُالبضائع واملنتجات واخلصومات التي يعلن عنها

: ية صادرة عن املركز الوطني للمعلومات واألبحاث السياحيةويف إحصائ
، ريال مليار ٣٢م ٢٠٠٥بلغ اإلنفاق عىل السياحة املحلية يف السعودية عام 

 أما نسبة الرصف عىل املأكوالت، %٣٧وبلغت نسبة الرصف عىل التسوق 
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ويتضح من تلك اإلحصائية أن اإلنفاق عىل ، %١٠والرتفيه ، %١٦فبلغت 
 . )١(واملأكوالت يتجاوز أكثر من نصف اإلنفاقالتسوق 

 : التسوق النسائي -٣
فقد أصبحت ، تعترب املرأة هي املتسوق رقم واحد يف هذه املجمعات
 االستهالكيعد و، ًمتنفسا للمرأة الفارغة فتذهب للفرجة والرتويح عن النفس

 ها عىل كآبتللقضاء تستعملها بعض النساء الوسائل التيأهم من  الرشائي
مي ُاألبحاث والدراسات التي أجريت حول ما سلذا فإن و، ووقت فراغها

 بني النساء واإلرساف العالقة الوطيدة  والربهاناحلجةب ؤكدبحمى التسوق ت
  فاألرقام تقول إن نساء اخلليج ينفقن!إىل درجة اعتبار اإلرساف ظاهرة نسائية

 صبغات الشعر إذ  مليون عىل١٥و، ً مليارات ريال لرشاء العطور سنويا٣
إضافة ،  طن٦٠٠أما أمحر الشفاه فيستهلكن منه ،  طن٤٤٥يستهلكن منها 

 . طن من طالء األظافر٥٠إىل 
وكشفت األبحاث أن أكثر النساء الاليت يكثرن من التسوق خيفني ما 

 أن )النيس آند ليسنز(فقد كشفت دراسة ملؤسسة ، اشرتينه عن أزواجهن
إهنن خيفني ما أنفقنه من : ِطلعت آراؤهن قلنُمن النساء الالئي است% ٧٥

 . األموال عىل مشرتياهتن وأهنن يمزقن الفاتورة

                                                      
 ).١٣٩٤٨(العدد : جريدة الرياض  )١(
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وأحد استطالعات الرأي الذي أجرته مؤسسة إعالمية يف اخلليج يؤكد 
 . ذلك

وأن ذلك يمثل فرصة ، النساءويعرتف البائعون أن أكثر زبائنهم من 
 . )١( الغاليةذهبية هلم يف إقناع املتسوقات برشاء السلع

 :  بعض النساءكام أن من أسباب هذا اهلوس الرشائي عند
 . وجود حرمان يف سنوات ماضية بسبب الفقر وضيق ذات اليد  -   أ

 . بخل بعض أولياء األمور  -ب 
 . خوف بعض الزوجات من مجع أزواجهن للامل  -ج 

 É Ê Ë Ì Í Î Ï Ð Ñ Ò: قال تعاىل
Ó  ]٦٧: الفرقان[.  
 . األسعارجنون  -٤

فهل يتصور أحد ، أما يف األسواق الراقية فالشكوى من جنون األسعار
، ريالّوفستان الزفاف ثالثني ألف ، ريالأن يصل سعر احلذاء عرشة آالف 

فهذه األسعار اجلنونية جعلت بعض الناس ! وساعة اليد مخسني ألف ريال
 . يرتادون هذه األسواق ملجرد النزهة فقط

                                                      
 ).١٥٧( جملة األرسة العدد  )١(
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 آيت إىل هنا للتسوق بل لتناول اآليس كريم ورشب ال: تقول إحداهن
 . ومالعبة أطفايل، القهوة ومقابلة صديقايت

بل ، وال أفكر يف التسوق هنا، األسعار هنا غري معقولة: وتقول أخرى
 . آيت للرتفيه ورشب القهوة

 + * ( ) ' & % $ # ": تعاىلوقال 
 . ] ٣١: األعراف[  1 0 / . ,-

رسول  قال: عن جده قال، عن أبيه، رو بن شعيبويف احلديث عن عم
ْكل«: r اهللا ْوارشب، ُ ََ ْوالبس، ْ َ ْوتصدق، َْ َّ ََ ٍيف غري رسف، َ َ َ ِْ َ ٍوال خميلة، ِ َِ َ َ َ«)١( . 
 . ضعف املحالت الصغرية وإغالقها -٥

فقد استطاعت هذه املراكز التجارية سحب البساط من املتاجر الصغرية 
فاملشرتي هيرب من ، لقوى الرشائية باملتجرفانخفضت ا، وهددهتا بالكساد
كام أن الربامج التسويقية ، ألن املجمعات مغرية ومكيفة؛ املحالت الصغرية

 ،وتوفريها لألماكن الرتفيهية، وتقديم اجلوائز واهلدايا، والدعائية التي تتبناها
 . كل ذلك ساهم يف جذب املتسوقني إليها دون غريها

الصغرية بأن معدل البيع انخفض لديه يشكو أحد أصحاب املحالت 
وسبب ذلك افتتاح ، من عرشة آالف ريال إىل ألفني ومخسامئة ريال شهريا

                                                      
  .ابن حجر حسنهو، )٣٦٠٥( ابن ماجه رواه  )١(
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، هذه املراكز التجارية الضخمة التي تقوم بدور كبري يف جذب املشرتين
 . ًويتوقع مزيدا من اخلسارة يف ظل انخفاض حركة الرشاء

 . وإعالناهتاالدعاية الكاذبة يف كثري من منشوراهتا  -٦
ويفاجأ الناس عند ، ًفكثريا ما تقوم هذه املجمعات بإعالنات ومهية

ًأو يضعون سعرا ، أو أن العرض قد انتهى، حضورهم بأن السلعة قد نفدت
 أو يعلنون..  من ينتبه ملثل ذلكّوقل، ًعىل السلعة وعند الدفع جتد سعرا آخر

 . عن جوائز وهدايا ثم يظهر أهنا ال قيمة هلا
 ١٠٠١د أقامت إحدى األسواق الضخمة مسابقة يف دولة عربية عىل وق
 األخرى هي جوائز واأللف، فالواحد هي اجلائزة الكربى وهي سيارة، جائزة

 بسبب اشرتاط إدارة؛ هارات اآلالف حلضورـهتافت عشقد و، متواضعة جدا
 فكان من سلبياهتا تسبب، املجمع حضور الفائز لتسلم جائزته يف نفس اليوم

مما أدى لتعطل ، احلضور يف إغالق جزءا هاما من الطريق احليوي بسياراهتم
وانتهت املسابقة وخرج منها عرشات ، حركة السري حتى منتصف الليل

 . !»وهم كبري«اآلالف من غري الفائزين وهم يرددون إهنا 
 ائزةوقد شهد حفل اإلعالن عن اجل، ًفغالبية اجلوائز كانت متواضعة جدا

وحتول لإلعالن عن أطفال تائهني عن أرسهم ، واقف مأساوية مالكربى
َأو اإلعالن عن شخص فقد أرسته بالكامل، وسط هذا الزحام الشديد َ َ . 

، فإهنا مل تتوقف بل زادت وتنامت؛ ورغم حتريم العلامء هلذه املسابقات
 !!.. وأصبح األمر أشبه باملوضة
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 . ييع األوقاتتض -١
فتتحول ، تعترب هذه املجمعات التجارية موضعا خصبا لتضييع األوقات

جتمعهم يف أكثر من فيها  تجمع الناسيو،  الفراغإىل مراكز لقضاء أوقات
 . واملنتزهاتاحلدائق 

ُوقد أثبت علامء االجتامع أن نسبة اجلرائم واملشكالت اخللقية تتناسب  ُ
فقىض ، يض عىل فراغهاـفهذه فتاة أرادت أن تق ،ًطردا مع زيادة وقت الفراغ

 . عليها الفراغ
فكلام زادت غفلة اإلنسان عن ، الغفلة عن أمهية الوقت: وسبب ذلك

 . زاد إرسافه وتبذيره ألوقات فراغه فيام ال ينفع، وقته
يا ابن آدم ما أنت إال أيام فإن ذهب (: اهللارمحه  يقول احلسن البرصي

 . )١()يومك ذهب بعضك
 وكل يوم مىض يدين من األجل  اـرح باأليام نقطعهـــإنا لنف  

فإذا سألت عنه فقيل ال ، إين ألرى الرجل فيعجبني(: tويقول عمر 
 . )٢()سقط من عيني، حرفة له

                                                      
  ).٤/٥٨٥( سري أعالم النبالء  )١(
 .)١/٣٢١( ث البن قتيبةغريب احلدي  )٢(
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 ال يف عمل -ًفارغا –ًإين ألكره أن أرى أحدكم سبهلال (: ًوقال أيضا
 . )١()دنيا وال يف عمل آخرة

 ،أو فرض أداه، ًما من عمره يف غري حق قضاهمن أمىض يو(: وقال حكيم
، فقد عق يومه، أو علم اقتبسه، أو خري أسسه، أو محد حصله، أو جمد أثله
 .)٢()!وظلم نفسه

 وسلط جوارحه، املغبون من عطل أيامه بالبطاالت(: وقال حييى بن معاذ
 .)٣()ومات قبل إفاقته من اجلنايات، عىل اهللكات

   قـار طريـة والنــنا إىل اجلـا الدنيـإنم  
  والليايل متجر اإلنسان واأليام سوق    

فالزرع الطيب ينبت ، ً غداه اليوم حتصدهفام تزرع، فالدنيا مزرعة اآلخرة
ً ثمرا طيبااهللابإذن   .ًتأوه نادما يوم احلصاد، والذي ال يزرع يف وقت البذار، ً

 ارـتطوى وتنرش دوهنا األعم  ام مناهلـايل لألنــــإن اللي  
 ارـواهلن مع الرسور قصـوط   فقصارهن مع اهلموم طويلة  

َنعمتان مغبون فيهام «: r اهللارسول قال :  قالبعن ابن عباس  ِ ِ ٌِ ُ ْْ َ َِ َ
ُكثري من الناس الصحة والفراغ َُ َ ْ َ َّ ِّ ِْ َّ ِ ٌِ َ«)٤(. 

                                                      
 ).١/١٧٢( جممع األمثال أليب الفضل النيسابوري  )١(
  ).١/٥٧(أدب الدنيا والدين   )٢(
 .)١٧( ذم اهلوى البن اجلوزي  )٣(
  ).٦٠٤٩(البخاري   )٤(
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َال تزول قدما عبد يوم «: r اهللا رسول قال: قال tعن ابن مسعود و َ َْ ْ ٍَ َ ُ ََ ُ َ
ِالقيامة َِ َ ٍ حتى يسأل عن أربعْ َ ْ َ َْ ْ َُ َ َ ُعن عمره فيام أفناه: َّ ُ ْ ََ ْ َ َ ِ ِ ِ  . )١(»احلديث.. ُ

 ل ما عليـك يضيـعـوأراه أسه  ُوالوقت أنفس ما عنيت بحفظه  
ستون : قال؟ كم أتت عليك .. سأل الفضيل بن عياض رجال فقال له

: فقال الرجل. فأنت منذ ستني سنة تسري إىل ربك يوشك أن تبلغ: قال، سنة
 . )٢(!! وإنا إليه راجعون هللاإنا 
 . تضييع الصلوات -٢

ويبقى ، فبعض هذه املجمعات تغلق أبواهبا اخلارجية وقت الصالة
 وحيتج، املتسوقون يف الداخل فال حيرضون اجلامعة وقد تفوهتم الصالة أصال

أصحاهبا بأن األعداد فيها كبرية جدا فال يمكن إخراجهم وهناك مصليات 
 .  يصيلملن شاء أن

، كام أن املتسوق يف الداخل ال يسمع النداء يف كثري من هذه املجمعات
فقد ال يكفيه الوقت ليتوضأ ، فال يعرف موعد الصالة إال بإغالق األبواب

 . ويصيل مع اجلامعة
 أضف إىل ذلك عدم وجود لوحات تدل عىل املصليات يف هذه املجمعات

                                                      
  .وصححه األلباين، )٥٣٧(رواه الدارمي   )١(
 ).٨/١١٣( حلية األولياء  )٢(
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لعناية هبذه املصليات من وعدم ا، -ًإن وجدت هذه املصليات أصال -
 . ناحية املصاحف

 ولكن ال يوجد فيها، وبعض املجمعات قد يوجد فيها مصليات للرجال
وإال ، فتضطر املرأة للمغادرة قبل موعد الصالة األخرى، مصليات للنساء
 . فاتتها الصالة

 يا من أضعتم الصلوات وأنتم تتجولون يف األسواق إذا اهللافبامذا جتيبون 
فإن أول ما حياسب عنه العبد يوم القيامة ، يوم القيامة عن الصالةسألكم 
َفهل ستعتذرون بأن الصفق يف األسواق شغلكم عن أداء فرائض ، الصالة

 فكيف، القتال واجلهادحال وإذا كان العبد ال يعذر برتك الصالة حتى يف ، اهللا
ٍيعذر برتكها وهو ساه اله  !؟ ٍ

 ¡ ~� { | } w x y z: ل تعاىلقا
 . ]٥٩: مريم[  £ ¢
 . انتهاك األعراض -٣

فبعض املحالت ، وذلك عرب املرايا املزدوجة يف غرف تغيري املالبس
 ،التجارية تضعها وبينام تبدأ املرأة بتجريب املالبس يلتقطون هلا صورا يبيعوهنا

 . ومن ثم جتد هذه الصور طريقها لإلنرتنت
 . وغريهاَّوكذا يف احلاممات العامة وغرف الفنادق 
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َّكم منا يعلم أن املرآة املعلقة عىل احلائط هي مرآة حقيقية وليست مرآة 
 !مزدوجة االجتاهات

ومن باب ،  بمجرد النظر إليهااومن الصعب التعرف عىل تلك املراي
 : النصيحة والبيان أذكر لكم الفرق بينهام

ين هلا ولكن من اجلانب الثا، هي مرآة ترى نفسك فيها: املرآة املزدوجةف
 إذا نظرت من اجلهة الثانية  املعتادةآةاملربينام يف ، تستطيع الرؤية من خالهلا

ًترى سطحا معتام  . وال يمكن الرؤية من خالله، ً
بلصق رأس األصبع جتاه السطح : ويمكن التعرف عىل املرآة املزدوجة

فإذا الحظت وجود مسافة بني أصبعك وصورته يف املرآة ، الزجاجي للمرآة
أما لو انطبق األصبع عىل صورته يف السطح الزجاجي ، َّي مرآة طبيعيةفه

 . فإهنا مرآة مزدوجة
 ما؛ يقال ملن يقوم برتكيب هذه املرايا طلبا لتتبع عورات الطاهراتولذا 

 بصوت رفيع ىصعد املنرب فناد r اهللا رسول أن برواه ابن عمر 
َيا معرش من أسلم بلسانه و«: فقال ْ ِْ ِ َِ َ ْ َ َ َِ َ َ َ َمل يفض اإليامن إىل قلبه ال تؤذوا املسلمنيَ ِ ِ ِْ ُُْ ُِ ْ ُ َ ِْ ْ َ َ ِ ُ َ ِ ْ ْ َ، 

ْوال تعريوهم ُِّ َ َُ ُ ْوال تتبعوا عوراهتم، َ َِ ِِ ْ َ ُ ََّ َ َفإنه من تتبع عورة أخيه املسلم تتبع ؛ َ َّ ْ َ َ َّ ْ َُ َ َ َِ ِ ِ ِْ َ َُْ َ َ َّ ِ  اهللاَ
ُعورته ْ ََ َومن تتبع ، َ َّ ْ ََ َ ْ عورته يفضحه ولو اهللاَ َ ُ ْ ُ ْ ََ َ ْ َ ِيف جوف رحلهََ ِ ِْ ْ ََ ِ«)١( . 

                                                      
  .ينااأللب وصححه) ٢٠٣٢(الرتمذي رواه   )١(
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 Å Æ Ç È É Ê Ë Ì Í Î: وقال تعاىل
Ï Ð Ñ Ò ÔÓ Õ Ö × Ø Ù ] ١٩: النور[.  
 . التربج واملعاكسات واالختالط -٤

ًابتداء من النظر ، ٍوما يرتتب عىل ذلك من انتشار للمعايص بأنواعها
 حتحتى أصب.. يس بأنواعهـًووصوال للتحرش اجلن، واملغازالت واملعاكسات

ًكام صارت مكانا ، ًتلك املجمعات متنفسا للفسقة لتحقيق مآرهبم اخلبيثة
ثم تذهب ، سأذهب إىل صديقتي: فالبنت تقول ألهلها، للقاءات املحرمة
رن يف السوق ـوبعضهن خيرجن جمتمعات ثم ينتش.. إىل هناك للتسكع
 . وجيلسن يف املطاعم

 وذلك  هذه املجمعاتوقد تنضم فتاة إىل شاب عىل أهنام عائلة ليدخال
فيقوم الشاب بالبحث عن فتاة .. يف املجمعات التي متنع دخول الشباب

وقد سمعنا ، حتى ولو دفع هلا مبلغا من املال من أجل ذلك، ِّليكونا عائلة
 . عن فتيات احرتفن هذه املهنة

فأصبحت هذه املجمعات أوكارا للفساد عن طريق حمالت الكويف 
فجميع مقدمات الفواحش  ...ريعةـ واملطاعم الس»املقاهي احلديثة«شوب 

 .  وتنتهي يف الفنادق وغريها»اإلغواء واإلغراء«تنطلق منها 
 لقد شكا كثري من أولياء األمور من ظاهرة املعاكسات وطالبوا بالتصدي

فقد سجلت الفرتة األخرية ارتفاعا ملحوظا ملؤرش املعاكسات التي ، هلا
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 حتى أصبح بعض الغوغاء يتعرض للفتيات، اختذت طابعا أكثر حدة وجرأة
 . وهن مع عوائلهن بألفاظ وممارسات شديدة الوقاحة

ويذكر أحد رجال األمن املتواجدين يف السوق أن له أكثر من تسع 
وكثريا ما يتعرض ، سنوات ويف كل عام يالحظ تفاقام ملشكلة املعاكسات

 . حاول نصيحتهم اوالسفهاء إذ فسقةتهديد من اللل
ار عدد من العاملني يف هذه املجمعات إىل أن السوق يتحول يوم وأش

 . األربعاء إىل ميدان للمشاحنات واملعاكسات بني بعض الشباب من اجلنسني
وأن البعض يفتعل معاكسات ومشاحنات إلشغال البائع وبالتايل رسقة 

 . )١(بعض املعروضات
برص وجماهدة ّ ما استطعنا باستعامل غض الاهللاوجيب علينا أن نتقي 

 N O P Q R S: كام قال تعاىل، ّالنفس
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التدخني يف املقاهي بل وصل : ومما انترش يف األسواق اخلاصة بالنساء
 . !؟األمر إىل أكرب من ذلك والعياذ باهللا 

                                                      
  ).١٥٢٥(العدد ، جريدة الوطن  )١(
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ًت تلك املجمعات مرتعا أما عن البلوتوث فحدث وال حرج فأصبح
 . لتبادل املقاطع السيئة

 ،دخلت إىل تلك املجمعات هبدف الدعوة: يقول أحد الشباب الصاحلني
فتفاجأت بأن أسامء ، وأردت أن أرسل جمموعة من البلوتوثات الدعوية

: مثل،  والفساداهلواتف التي ظهرت أمامي أكثرها أسامء تدعو للرذيلة
 !!ونحو ذلك  ) ...ى اجلنسفت -الوهلان  -العاشقة (

 : طرق املعاكساتمن 
، من احلاالت عن طريق البلوتوث والرتميز بألقاب فاحشة% ٩٠نحو 

 . أو وضع صورة شخصية بمالبس داخلية، أو عرض الرقم
وقام سجل عليها رقمه ،  قصاصة٦٠القبض عىل شاب معه وقد تم 

 .  مدارس البناتأمامعها يوزبت
 اهليئة": كتب عىل البلوتوث  فوجدوا أنهعاكسنيبض عىل أحد املُق: طرفة
 . "يف قلوبنا

 : أسباب انتشار ظاهرة املعاكسات يف األسواق
 . الفراغ والبطالة  -أ   
 . رفقاء السوء  -ب

 . ضعف الوازع الديني  -ج 
 . قلة احلياء  -د  
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 . غياب سلطة الوالدين   -هـ
املحافظة واخلوف و، ةيعدم إحساس الشاب بمعاين الرجولة احلقيق  -و  

فتجده خياف عىل أخته وال ، ام خياف عىل أخواتهك اهللاعىل أخواته يف 
 لكنه يف املقابل يتلذذ ويسعد بمضايقة، يرىض هلا التعرض للمعاكسات

 . واهللا املستعان!!  ...بنات الناس
 . ما يشاهده الشباب والشابات يف القنوات الفضائية من فسق وجمون  -ز  
فخروج املرأة بال حمرم جيعلها عرضة ألصحاب ؛ ولياءتفريط األ  -ح 

 . القلوب املريضة
الكامريا والبلوتوث دون املزودة بخدمة واالت اجلإعطاء الفتيات   -ط 

 . تربية وال تزكية
 انتشار سائقي األجرة اخلاصة سهل وصول النساء إىل مواطن الشبهات  -ي 

 . رقيب حسيب والدون 
ٍكلكم راع «:  قالr اهللارسول  أن ب  بن عمراهللاعن عبد  َ ْ ُ ُّ ُ

ِفمسئول عن رعيته ِ َِّ َ ْ َْ َ ٌ ُ ْفاألمري الذي عىل الناس راع وهو مسئول عنهم، َ ْ َ َُ ْ ُ ََّ َ ُ َ ٌَ ٍ ِ َ ِ َِّ ُ َ ْ َ ،
ْوالرجل راع عىل أهل بيته وهو مسئول عنهم ْ َ ْ َ َُّ ْ َُ َ ُ َ َ ْ َ ُ ٌَ ِ ِ ِ َ َ ٍ َواملرأة راعية عىل بيت بعلها ، ُ ِ ِ ِْ َ َ َ َْ َ َ َْ ٌ ُ َ َْ

ِوولده ِ َ َ ْ وهي مسئولة عنهمَ ْ َ َُ ْ َُ ٌَ َ ُوالعبد راع عىل مال سيده وهو مسئول عنه، ِ َ َ ُ َ َ ْ َ َْ ُ ٌُ ْ َ ِّ َ َ َِ ِ ِ َ ٍ َأال ، ْ َ
ِفكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ِ َِّ َ ْ َ ْ َ ْْ َ ٌَ ُ ُ ُ ُُّ ُُّ ٍ َ«)١( . 

                                                      
 ).١٨٢٩( ومسلم) ٢٤١٦(رواه البخاري   )١(
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وإن ، أهل احلسبة وأعضاء اهليئةمن ر وقلة الناصحني ـتسلط أهل الش  -ك
فينتج ،  قبل بعض الفساق والسفهاء منذىوجدوا فقد يتعرضون لأل

 . عن ذلك خلو اجلو للمعاكسني واملعاكسات والعياذ باهللا
 . جرأة ووقاحة بعض البائعني مع النساء -٥

 . فبعضهم يأخذ رقم املتسوقة بحجة إخبارها باملوديالت اجلديدة
فجئنا لنفاضل ، ذهبت أنا وابنتي متسرتات إىل السوق: تقول إحداهن

فرميتها له ، كبنتارة ـبشمناسبة لهذه : ً فتدخل البائع قائالللباسابني ألوان 
  . برسعة وتركنا املحل عىل الفور

البائع وهو وإذا بكنت أتسوق مع ابنتي يف أحد األسواق : وتقول أخرى
 . رعة وأنا أبكيـفخرجت بس،  ملس إصبعي ملسة غرضها دينءاللباسيعطيني 

 .  كشف أمثال هؤالءوهناك نساء متعاونات مع اهليئة يف
 وقد تكون الفتاة سببا جللب األذى لنفسها من خالل خروجها لألسواق

 ، عبايتهاةباإلضافة إىل تربجها وضيق لباسها وزركش، بمفردها أو مع السائق
 .  بمتابعتها والسفهاءمما يغري الفساق، وفواح عطرها وبخورها
ُّالعفيفة لباسها ينم: يقول أحد الباعة ُ والساقطة الفاسقة تعلن ..  عنهاَ

، وفواح عطرها الذي يمأل املحل عند دخوهلا، عن نفسها بلباسها املتربج
وقد دخلت علينا يف إحدى املرات فتاة أخذت تسأل عن أشياء ثم بدأت يف 
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 رة حتى مالت عىل بعض املشرتين فقمتـاملزاح والضحك والتاميل يمنة ويس
 . بطردها من املحل
نني أحب التواجد هنا إال يصدقني أحد إذا قلت ربام : وتقول إحداهن

 . !!لكي يالحقني الشباب ويسمعوين كلامت اإلعجاب والغزل 
ٍيعيش املرء ما استحيا بخري َ ِ َ ِ ُ َ ُ ُويبقى العود ما بقي اللحاء   َ َِ ِ َ ُ َ َ 

َفال واهللاِ ٌ ما يف العيش خريَ َ ِ ُوال الدنيا إذا ذهب احلياء  َ َ َ ََ َ ِ ُ)١( 
ستعراض لسفهاء هبذا ما تفعله بعض النسوة من ا يغري الفسقة وااومم

 : وهلذا صور عديدة منها،  يف ذلكها وتفننها بلفاتنصارخ مل
 . العباءات املزركشة واملطرزة بالرسومات امللفتة  =
 . انتشار كشف الوجه وغريه من املفاتن  =
انتشار ما يسمى بمكياج السوق وهو يعتني بتجميل اجلزء العلوي من   =

 . لبس النقاب أو الربقعالوجه ل
قال :  قالtعن أيب موسى األشعري ، خروج بعض النساء متعطرات  =

َأيام امرأة استعطرت فمرت عىل قوم ليجدوا من رحيها فهي «: rالنبي  َ َّ َ َ ْ َ ْ ُِّ َ ََ ِ ِ ِ ٍِ ْ ْ َ ُْ ْ ْ َِ ٍ َ َ َ َ ََ
ٌزانية َ ِ َ«)٢( . 

 . اخللوة التي قد تقع مع أصحاب املحالت  =
                                                      

  .)٢/٢٦(ديوان احلامسة   )١(
  .وحسنه األلباين) ٥١٤١(رواه النسائي   )٢(
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ِمن كان يؤمن با«: r اهللاقال رسول  بعن جابر بن عبداهللا  ُ ِْ ْ ُ ََ  هللاَ
َواليوم اآلخر فال خيلون بامرأة ليس معها ذو حمرم منها فإن ثالثهام  ُ َ ََ َِ ِ ٍ َِّ َِّ َ َْ ٍ َِ َ ْ َ ْ َْ َ ُ َ َ َ ْ ََ ُ َْ ِ ِْ َ َ

ُالشيطان َ ْ َّ«)١( . 
ًما تركت بعدي فتنة «: r اهللا رسول قال: قال tعن أسامة بن زيد  َ ْ ُ َِ ِ ْ َ ْ َ َ

َهي أرض ع ُّ َ َ َ ِىل الرجال من النساءِ َِ ِِّّ ْ َِ  فكيف جيمع بني الفاتن واملفتون يف )٢(»َ
 ؟ مكان واحد 

وأن ال ختالط املرأة ،  تعاىلاهللافالواجب عىل النساء والرجال أن يتقوا 
فعن ،  ملا اختلط الرجال مع النساء يف الطريقrالرجال امتثاال ألمر النبي 

 من ج يقول وهو خارr اهللا أنه سمع رسول tأيب أسيد األنصاري 
ُاستأخرن فإنه «: فقال للنساءاملسجد فاختلط الرجال مع النساء يف الطريق  َّ ِ َ َ ْ ِْ ْ َ

َليس لكن أن حتققن الطريق ِْ َّ َ َّ َْ ُ َ ْ َ ُ َ ِعليكن بحافات الطريق، َْ ِ َِّ ِ َّ َ َّ َُ ْ ُفكانت املرأة تلتصق ، َ ِ َِ َْ ُ َ ْ َْ َ َ َ
َباجلدار حتى إن ثوهبا ليتع ْ ََ َّ ََ َ ََ َ َّ ِ ِ ِ ْ ِلق باجلدار من لصوقها بهِ ِ ِِ َِ ُ ُْ َِّ َ ِ ْ ُ«)٣( . 

ّوإذا كانت هذه اإلجراءات قد اختذت يف املسجد وهو مكان العبادة 
ّالطاهر الذي يكون فيه النساء والرجال أبعد ما يكون عن ثوران الشهوات  ّ ّ

 . ّفاختاذها يف غريه من باب أوىل
                                                      

  . األرنؤوطصححه و)١٤٢٤١(رواه أمحد   )١(
  ).٢٧٤٠( رواه مسلم   )٢(
 .وحسنه األلباين) ٥٢٧٢( أخرجه أبو داود  )٣(
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زامحة بعضهم وم، وال شك أن اجتامع الرجال والنساء يف مكان واحد
ّوكشف النساء عىل الرجال، لبعض ّكل ذلك من األمور املحرمة، ّ  ّألن ذلك؛ ّ

  .ومن دواعي الوقوع يف الفواحش واآلثام، من أسباب الفتنة وثوران الشهوة
 : مثل، لتاليف هذا االختالطالكافية وجيب أن نتخذ الوسائل 

 . عزل مكان الرجال عن النساء  -   أ
 .  جنسختصيص باب لكل  -ب

 . وهكذا، ّاستعامل وسائل االتصاالت احلديثة إليصال الصوت   -ج 
ًلنلقي إنسانا وسط أمواج متالطمة ثم نطلب منه : فإن العاقل ال يقول
 . أن حيفظ ثيابه من البلل

ثم نطلب منه أن حيافظ عىل ، ًلنلقي إنسانا وسط نريان متوقدة: وال يقول
 . جسمه من االحرتاق

وجدناه يشتمل للرجال أمام اسفور وكشف املرأة وجهها وإذا تأملنا ال
 : منهاعىل مفاسد كثرية

 . الفتنة التي حتصل بوجهها وهي من أكرب دواعي الرش والفساد  =
وإذا كان حيرم عىل املرأة أن ، زوال احلياء عن املرأة وافتتان الرجال هبا  =

أو تكشف وجهها فمن باب أوىل حيرم عليها كشف صدرها أو نحرها 
فبعض النساء ال يبالني بام ينكشف ، ساقيها أو ذراعيها أثناء التسوق
 .  فتنكشف السلعةمنهن فرتاها ترفع ذراعيها لتحرض
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خطر صاالت ألعاب الفيديو باملجمعات التجارية عىل األطفال  -٦
 . واملراهقني

ثر السيئ لعاب الفيديو ذات األألمركز جتاري من صاالت أي ال خيلو 
غدت من األشياء األكثر ، وملا كانت غري متوفرة يف املنزل، العىل األطف

 . املجمعاتالرتياد هذه جاذبية هلم 
 وتكثر فيها )امج سباقات الرسعة وبرامج القتالبر(واأللعاب األساسية 

وتتنافس الربامج يف تقديم صورة ، مشاهد الدم والكدمات واجلروح والقتل
 ألطفال بكمية أكرب من العنف والعدوانيةوتشحن نفوس ا، أكثر إهبارا وواقعية

حيث حيصل الطفل عىل نقاط متزايدة كلام رضب ! واعتياد منظر الدماء
وكلام رضب سيارة ، وكلام دهس أحد املارة، سيارة وأخذها منهالسائق 
 . !وهكذا وكلام واصل الفرار من الرشطة، الرشطة

 . بيع سلع حمرمة -٧
 كالتي يكون، بيع بعض السلع املحرمة: ومن املخالفات املوجودة كذلك

 . ر ومتاثيل كام يف بعض حمالت التحفيفيها تصاو
 هاءأن بيع صور ذوات األرواح ورشا: وقد جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة

يقول  r اهللارسول   أنه سمعب اهللا جابر بن عبد ملا ثبت عن، حمرم
َّإن«: عام الفتح وهو بمكة َ ورسوله حرماهللا ِ َّ ُ ََ ُ ِ بيع اخلمر ََ ْ َْْ َ ِامليتة وَ َ ْ ِاخلنزير وَْ ِ َ َْ
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ِواألصنام َ ْ  أما ما كان عليه صور يشء من ذوات األرواح سواء كان عملة. )١(»ََ
فإن كان تداوله بني الناس ، ًذهبية أو فضية أو ورقية أو كان قامشا أو آلة

 م لشمولهفالتعامل فيه حمر، ًلتعليقه يف احليطان ونحوها مما ال يعترب امتهانا له
 وإن كان ما عليه الصورة، واستعامل صور ذوات األرواح، بأدلة حتريم التصوير

كآلة يقطع هبا أو بساط يداس أو وسادة يرقد عليها ونحو ، من ذلك يمتهن
 فدخل، ً أهنا نصبت سرتا وفيه تصاويرلملا ثبت عن عائشة ، ذلك فيجوز

ويف ، رتفق عليهامفقطعته وسادتني فكان ي: قالت،  فنزعهr اهللارسول 
 . )٣(ًفلقد رأيته متكئا عىل إحدامها وفيها صورة، )٢(»قطعته مرفقتني«: لفظ

 : أما عن بيع اخلواتم والساعات الذهبية
أنه ال جيوز بيع خواتم الذهب املخصصة بفقد أفتت اللجنة الدائمة 

وقول أصحاب املحالت إهنم ال يبيعوهنا عىل ، للرجال إذا كانوا يلبسوهنا
 وعىل من كان فيها أال يتعامل، فهم يف ديار اإلسالم، سلمني ال يربر عملهمامل

وهذه احلجة نظري حجة من يبيع اخلمر ، ريعة اإلسالميةـإال بام جتيزه الش
 . )٤(ألن خاتم الذهب حمرم عىل الرجال؛ ال أبيعها إالعىل الكفار: ويقول

                                                      
  ).١٥٨١(، ومسلم )٢٢٣٦( ه البخاريروا  )١(
  ).٦/٢٤٧(رواه أمحد   )٢(
  ).٧٥-١٣/٧٣(فتاوى اللجنة الدائمة : انظر، )٢١٠٧(رواه مسلم   )٣(
 ).٧٣-٦٩-١٣/٦٨(فتاوى اللجنة الدائمة   )٤(
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 . بيع املالبس النسائية املحرمة -٨

ًت املحرمة انتشارا تلك املالبس والعبايات النسائية من أكثر املبيعا
القميص الذي «واأللبسة العارية أو القصرية ، املخالفة للرشيعة اإلسالمية

 .  أو التي حتمل كتابات حمرمة وقد تكون رشكية».. يظهر البطن
 : حكم بيع املالبس النسائية

 : لو من ثالث حاالتاملالبس النسائية التي يبيعها التجار يف حمالهتم ال خت
 ًأن يعلم البائع أو يغلب عىل ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعامال: األوىل

ًولن تستعمل استعامال حمرما، ًمباحا  . فبيع هذه الثياب ال حرج فيه، ً
 ًأن يعلم البائع أو يغلب عىل ظنه أن هذه الثياب ستستعمل استعامال: الثانية

فبيع هذه ، تتزين هبا أمام الرجال األجانب عنهاستلبسها املرأة و: أي، ًحمرما
  .]٢: املائدة[Ä Å Æ Ç È:  تعاىلاهللالقول ، الثياب حرام

 ،ويمكن للبائع أن يعلم ذلك حسب نوعية الثياب وحال املرأة التي تشرتهيا
َفهناك بعض األلبسة علم من العادة أن املرأة مهام كانت متربجة لن تلبسها  ِ ُ

،  يمكن أن خترج هبا أمام أحد من الرجال األجانب عنهاوال، إال لزوجها
 أن املشرتية هلا – وقد يتيقن -وهناك األلبسة التي يغلب عىل ظن البائع 

ًستستعملها استعامال حمرما فالواجب عىل البائع أن يعمل بام علمه أو غلب ، ً
 . عىل ظنه من حال املشرتية
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ً مباحا أو استعامال حمرماًوقد تكون الثياب يمكن استعامهلا استعامال ً ً ،
 أو إلزام الدولة هلن بذلك يمنع من استعامهلن، ولكن التزام النساء باحلجاب

ًهلا استعامال حمرما  . فال حرج يف بيعها، ً
ًأن يشك البائع ويرتدد هل هذه الثياب ستستعمل استعامال مباحا: الثالثة ً 
س هناك قرائن ترجح أحد ولي، لكون الثياب صاحلة لالستعاملني، ًأم حمرما

ألن األصل إباحة البيع وعدم ، فبيع هذه الثياب ال حرج فيه، االحتاملني
 ،]٢٧٥: البقرة[ ; : 9 8 7:  تعاىلاهللالقول ، حتريمه

 وال جيوز أن يستعملها، اهللاوالواجب عىل من اشرتاها أن يستعملها فيام أحل 
ًاستعامال حمرما ً . 

 . املجسامت النسائية -٩

 فقد ثبت يف األحاديث الصحيحة أما نصب جمسامت عىل واجهة املحالت
 . وإقامة التامثيل هلا مطلقا، حتريم تصوير ذوات األرواح

 واالنتفاع، وال حرج يف اقتنائه، فال يعد صورة حمرمة، وأما ما أزيل رأسه
 . برشط أال يستعان به عىل حمرم، به

، ة عىل شكل جسد امرأةولذا فكثري من املحالت تضع جمسامت نسائي
ًرجاال ونساء، ًوتعرض أمام الناس مجيعا، وتوضع عليها املالبس ويف مكان  ً
 .  من اجلنسنيٌّلعام وجممع يدخله ك



 املجمعات التجارية آداب وأحكام  
  

ًوال شك أن هذه املجسامت تصنع بطريقة مغرية جدا َُّ لكي يظهر الثوب ، َ
  .ًفتحدث أثرا سلبيا يشتكي منه كثري من الشباب والفتيات، بصورة مرغوبة

وأشعر ، يـ يف نفساالشمئزازهذه املجسدات تثري : يقول أحد الشباب
حفاظا  رعةـوأمر بس، يف بعض احلاالت أنني أمر عىل جمموعة نساء عاريات

 . عىل نفيس
أشعر باإلحراج الشديد عند مروري باألماكن : وتقول إحدى الفتيات

وكأن شعر أوخاصة املالبس الداخلية فأنا ، التي تعرض املالبس النسائية
 هذا زيادة عىل أهنا تنايف تقاليدنا، بمالبسها الداخلية تقف أماميحقيقية امرأة 

 . وعاداتنا
 إن الصورة وخاصة املجسدة هلا أثر واضح: ويقول أحد الباحثني الرتبويني

وأمجع العلامء النفسيون والرتبويون عىل أن أي ، عىل الشباب من اجلنسني
 وتزيل احلياء، ر بالسلب عىل نفس كل فتاة وشابصورة تظهر فتنة املرأة تؤث

وما ال جيب ، فهي تعرض أدق خصوصيات الرجل واملرأة، من بني الناس
 . ُيظهر عىل رؤوس األشهاد،  بني الزوجني فقطأن يظهر إال يف غرف النوم
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رقة تستحق اإلشادة ـ صور مشةوأمام هذا الكم اهلائل من املخالفات ثم
 : ومنها

 . فصل األوقات بني العوائل والعزاب وحتتاج إىل ضبط أكثر  =
 . تعاون بعض املجمعات مع رجال احلسبة واهليئة  =
 . حرص بعض اجلهات عىل اإلغالق قبل الصالة بخمس دقائق  =
جتهيزا جمهزة وجود املصليات وبعضها حيوي مصليات خاصة بالنساء و  =

 . االئق
 . ن غري مسلمنيوحتى وإن كان العاملإغالق املحالت يف أوقات الصالة   =
إهداء بعض املجمعات كتيبا أو غريه هدية لكل متسوقة ويقال هلا هدية   =

 . وتوضع اهلدية مع املشرتيات، من املجمع
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َّألن ذلك يؤدي إىل التباغض ، َّأال يرتتب عىل اإلعالن إرضار بالغري -
 . ًوهذا حمرم رشعا، بني املسلمنيوالشحناء واحلسد 

َّأال يكون اإلعالن عن السلع فيه تدليس أو تلبيس عىل الناس - َّألنه من ، َّ
والواجب الصدق ، وسبب ملحق الربكة، َّأكل أموال الناس بالباطل

 . ومطابقة الواقع من غري زيادة أو نقصان، والبيان
ٍأال يكون يف اإلعالن دعاية ليشء من املحرمات ك - اخلمور والقامر َّ

  . واليانصيب والدخان
أو   اإلسالمأحكامٍبيشء من أو السخرية َّأال يؤدي اإلعالن للتهوين  -

 . أهله
ٍأال يشتمل اإلعالن عىل يشء من صور ذوات األرواح - من إنسان أو ؛ َّ

 . حيوان أو طري
، َّألن املرأة عورة، ٍحيرم تصوير املرأة أو يشء من جسدها يف اإلعالنات -

 . وإغراء بالفساد والفاحشة، ّوحط من كرامتها، هذا األسلوب إهانة هلاويف 
وذلك بأن خيرب بام يوافق حقيقة ، أن يلتزم الصدق يف إعالنه ودعايته -

 . السلعة أو اخلدمة
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أو ، ّأو تنقص هلم، أال يكون يف إعالنه ودعايته ذم لسلع غريه وخدماهتم -
ال يؤمن «: قال rالنبي  عن tفعن أنس ؛ إرضار هبم بغري حق

 بعن ابن عباس و، )١(»أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفسه
 . )٢(»ال رضر وال رضار«:  قالr اهللاأن رسول 

َّألهنا لغة أهل اإلسالم ، أن يكون اإلعالن باللغة العربية الفصحى -
ًفال تستعمل العبارات العامية فضال عن غريها من ، والقرآن والسنة
 . )٣(اللغات األجنبية

                                                      
  ).٤٥( ومسلم، )١٣(رواه البخاري   )١(
  .وصححه األلباين، )٢٣٤١( رواه ابن ماجه  )٢(
  .)٢٠٩(خالد املصلح . احلوافز التجارية التسويقية د : مستفاد من كتاب  )٣(
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، هبا  عىل علماومن األمور املهمة التي ينبغي للتاجر واملستهلك أن يكون
 . احلوافز التسويقيةموضوع 

 : واملقصود هبا
ُّأو املنتج من أعامل تعرف بالسلع وحتث عليها، ما يقوم به البائع ِّ ُ ِ وتدفع ، ُ
 . إىل اقتنائها ومتلكها

ًالتجار وأصحاب السلع واخلدمات يستعملون أنواعا من الوسائل فإن 
وترغبهم فيها ، واألساليب التي تشجع الناس عىل رشاء سلعهم وخدماهتم

وكانت هذه الوسائل الرتغيبية يف ذلك الوقت حمدودة ، منذ زمن بعيد
 . وحمصورة

واخرتعت اآلالت وتنوعت ، ثم ملا حصل التقدم احلضاري واإلنتاجي
ًتطورت تبعا لذلك ، تجات وتطورت حياة الناس ونشاطهم االقتصادياملن

 . أساليب التجار يف ترويج سلعهم وخدماهتم والتحفيز إليها
 واشتدت املنافسة بني التجار وأصحاب السلع واخلدمات يف جذب أكرب

 فحملهم ذلك عىل تطوير أساليب الرتويج واحلوافز املرغبة، عدد من املشرتين
، لتوسيع قاعدة املشرتين، استحداث وسائل وأساليب جديدةيف الرشاء و
ت األسواق واملراكز واملحالت التجارية صغريها وكبريها بعدد َّحتى غص



 املجمعات التجارية آداب وأحكام  
 

 

فصارت هذه ، كبري متنوع من احلوافز الرتغيبية ووسائل تنشيط املبيعات
ًاحلوافز معلام من معامل األسواق عىل اختالف مناشطها وأحجامها يتعامل 

ًكام أن هلا أثرا ال يستهان به يف محل الناس عىل الرشاء ، صغري والكبريمعها ال
 . أو رصفهم عنه

ًواحلوافز املرغبة يف الرشاء كثرية جدا  : ها ما يأيت من أبرزو، ّ
 

وهي ما يمنحه التجار والباعة للمستهلكني من سلع أو خدمات 
منها أن يعطي : أنواعًمكافأة أو تشجيعا عىل الرشاء فهي ؛ دون عوض

 : البائع هدية معلومة لكل من يشرتي سلعة معينة ومن أمثلتها
 . ّفله هدية جمانية، أن كل من يشرتي سلعة معينة أن يعلن صاحب السلعة   -
 . ًهدية جماناحيصل عىل أو من اشرتى عدد كذا من سلعة معينة    -
 . ًهدية جماناحيصل عىل من اشرتى بمبلغ كذا : أو يقول  -
أو تشرتي كمية ،  علبة حليب ويكون معها كأس هديةاءرشأو تقوم ب  -

 . من القشطة ويكون معها كمية معينة من العسل هدية
 . فحكم هذا النوع من اهلدايا اجلواز

 : وأما إذا كانت اهلدية موجودة يف بعض أفراد هذه السلعة
 وأصحاب السلع بوضع يشء من القطع، حيث يقوم بعض املنتجني  -
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 لتشجيع؛ يف سلعهم وبضائعهم، أو العمالت الورقية، أو الفضية، الذهبية
 .الناس عىل الرشاء

ّأن يكون احلصول عىل اهلدية مرشوطا بجمع أجزاء مفرقة يف أفراد أو   - ً
من وضع ملصقات جمزأة يف ، كام تقوم به بعض الرشكات، ّسلعة معينة

ّغالبا ما تكون هذه األجزا، أفراد سلعة معينة ًء شكال معيناً  كسيارة أو ً
 . هاتف

 : ملا ييل؛ فهذا النوع من اهلدايا حمرم
ًوذلك أن املشرتي يبذل ماال ،  ورسولهاهللاأنه من امليرس الذي حرمه    -

، ّوقد ال حيصلها فيغرم، ّلرشاء سلعة قد حيصل معها هدية نقدية فيغنم
ة النقدية يف إذ إن غالب من يشرتي هذا النوع من السلع إنام يقصد اهلدي

وأن قصده للهدية ، الدرجة األوىل السيام إذا كانت اهلدية النقدية ثمينة
، أو غانم، إما غارم؛ فاملشرتي يف كلتا احلالني، ال يقل عن قصده للسلعة

 . ألن فوات اهلدية غرم يف احلقيقة
فاملشرتي ال يعلم ما ، وألن هذه الصورة يصدق عليها أهنا من بيع الغرر  -

 ؟ أو السلعة فقط، هل هو السلعة واهلدية النقدية؟ يتم عليه العقدالذي س
ًثم إن هذا النوع من اهلدايا حيمل كثريا من الناس عىل رشاء ما ال حاجة   -

 وهذا ال جيوز ملا فيه من التغرير، رجاء أن حيصلوا عىل هذه اهلدية، هلم فيه
 . اإلرساف والتبذير وإضاعة املالمحلهم عىل و، بالناس
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يقوم هبا التجار جلذب املشرتين إىل أسواق أو متاجر وهي مسابقات 
وهذه ، بغرض تنشيط املبيعات، أو الرتويج لسلع أو خدمات معينة، معينة

ًالوسيلة من أبرز وسائل تنشيط املبيعات وأكثرها استعامال عند أصحاب 
 . وشدة جذهبا هلم، كنيوذلك لقوة تأثريها عىل املستهل، التجارات

ِفيقبل عىل الرشاء رغبة يف ، فكثري من الناس يتأثر بربيق هذه املسابقات ْ ُ
 . والفوز باجلائزة، ْبقَّإحراز الس

 : وهذه املسابقات الرتغيبية
إما أن يكون إجابة ؛ ُمنها ما يطلب فيه من املتسابقني إنجاز عمل معني   -

ركة التي يراد الرتويج ـبالسلعة أو الشأو أسئلة تتعلق ، ّعىل أسئلة ثقافية
 . هلا

وإنام يقوم منظمو هذه ، ومنها ما ال يطالب فيها املشاركون بعمل  -
ًاملسابقات بتوزيع بطاقات حتوي أرقاما عىل من يرغب االشرتاك يف 

؛ ثم تسحب إحدى هذه البطاقات يف موعد حمدد معلن، السحب
 . لتحديد الفائز باجلائزة

ًفإهنا األكثر انتشارا واستعامال يف ، لنوع من املسابقاتولسهولة هذا ا ً
 . األسواق
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 : وحكم هذا النوع من املسابقات أنه
بعض املراكز التجارية بإجراء   تقومكأن، إذا مل يكن الرشاء مرشوطا فيها

 وذلك عن طريق، مسابقات مفتوحة لكل من يزور هذه األماكن أو يأيت إليها
  بعد ذلك سحبىرُومرتادي هذه املحالت ثم جي، رتوزيع بطاقات عىل الزوا

 . إلعالن األرقام الفائزة باجلوائز؛ علني
 ألن األصل يف املعامالت؛ ال حمذور فيه، فهذا القسم من املسابقات جائز

وال ، وال ربا، فليس يف هذه املعاملة ظلم، ّوال مسوغ لتحريمها، اإلباحة
 . واهللا أعلم، وال تغرير وخداع، غرر حمرم

 : وأما إذا كان الرشاء رشطا يف دخول املسابقة
 )١(فمنهم من قال بالتحريم مطلقا كالشيخ ابن باز، فهي مما تنازع فيه أهل العلم

 . وغريه
ومنهم من أجاز ذلك ولكن برشوط كالشيخ ابن عثيمني حيث أجازها 

 : برشطني
: يعني، هو ثمنها احلقيقي -ثمن البضاعة  -أن يكون الثمن : الرشط األول

فهذا قامر : فإن رفع السعر من أجل اجلائزة، مل يرفع السعر من أجل اجلائزة
 وأمره، ألجل االشرتاك يف املسابقة؛ ألن املشارك يبذل الثمن الزائد؛ وال حيل

 . دائر بني الغرم والغنم
                                                      

 ).٤/٤٤٣(فتاوى إسالمية   )١(
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َأال يشرتي اإلنسان السلعة من أجل ترقب اجلائزة: الرشط الثاين فإن ، َّ
 فإن؛  وليس له غرض يف السلعة، جل ترقب اجلائزة فقطكان اشرتى من أ

 . هذا من إضاعة املال
 وهو ال يريدها، وقد سمعنا أن بعض الناس يشرتي علبة احلليب أو اللبن

فتجده يشرتيه ويريقه يف السوق أو يف طرف ، لكن لعله حيصل عىل اجلائزة
عن  r بيهنى الن«وقد ، لاملل ًألن فيه إضاعة؛ وهذا ال جيوز، البيت

 . )٢)(١(»ملالاإضاعة 

 

أو إدامة ، راء منهمـلتشجيع الناس عىل الش؛ بالتخفيضات يقوم التجار 
 . التعامل معهم

 . هي من باب البيع بأقل من سعر املثل: والتخفيضات
ومن أهل ، واجلمهور عىل اجلواز،  وهذه مسألة اختلف فيها أهل العلم

 . ن منع من ذلكالعلم وهم املالكية م
ألن املبايعات ؛ والراجح هو القول بجواز البيع بأقل من سعر السوق

 . واملعاوضات مبناها عىل الرتايض
                                                      

  .)١٤٠٧(رواه البخاري   )١(
  .لقاء الباب املفتوح  )٢(



 املجمعات التجارية آداب وأحكام  
  

أو ، كالتغرير باملشرتين، ِوهذا ما مل يفض هذا النوع من التخفيض إىل حمرم
ٍفإنه يكون حينئذ ، أو غري ذلك من املقاصد املحرمة، املضارة بالباعة اآلخرين

ًوممنوعا سدا للذريعة، ًحمرما ً . 
، وأما ما يتعلق ببطاقات التخفيض التي متنحها بعض اجلهات لبعض األفراد

ِحيث إن كثريا من املؤسسات والرشكات التجارية الكبرية تصدر بطاقات  ُ ً
 . ًختفيضية تعطي حاملها ختفيضا عىل سلعها وخدماهتا

 حالت تعطي البطاقات مقابل رسم اشرتاكفإن كانت هذه الرشكات وامل
فهي حمرمة ألن منفعة التخفيض املقصودة بالعقد غري ، سنوي أو شهري

حاهلام بني الغرم والغنم  فطرفا هذه البطاقة تدور، معلومة القدر وال الوصف
 . الناشئني عن املخاطرة

ألنه قد يستفيد من هذه التخفيضات وقد ال يستفيد فيذهب املبلغ الذي 
 .  بغري مقابلهدفع

؛ ًوابتزازا ألمواهلم، ًوخداعا هلم، ًثم إن يف هذه البطاقات تغريرا بالناس
 . ّفأكثر هذه التخفيضات املوعود هبا حامل هذه البطاقات ومهية غري حقيقية

وأما إذا كانت هذه البطاقات التخفيضية متنح للمستهلكني مكافأة هلم 
 .  جائزة ال حمذور فيهافهي، ًأو تشجيعا عليه، عىل التعامل
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هو أن يلتزم املنتج أو وكيله بسالمة املبيع من العيوب املصنعية : الضامن 
َوبموجب هذا الضامن ، وبصالحيته للعمل خالل مدة متفق عليها، والفنية

يتعهد البائع بإصالح اخللل املصنعي والفني الطارئ عىل املبيع أو تبديل 
 . ا اقتىض األمر تبديلهغريه به إذ

 ألن األصل يف املعامالت ًوهذا النوع من الضامن ال حمذور فيه رشعا
وألن البائع اشرتط الضامن عىل نفسه لطمأنة املشرتي بأنه ، احلل واإلباحة

 . )١(ل عن جودة سلعته وإتقاهنا وتلبيتها حلاجات املستهلكئومس

                                                      
  ).٢٦٧ (خالد املصلح. د، احلوافز التجارية التسويقية: كتابلالستزادة يراجع   )١(
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 أطيب rبل جعلها النبي ، لقد رغب اإلسالم يف التجارة وحث عليها
  أي الكسباهللايا رسول :  قيلt الكسب كام جاء يف حديث رافع بن خديج

ٍعمل الرجل بيده وكل بيع مربور«: قال؟ أطيب  ُ ْ َ َ ُ ََ ْ َ َّ ٍَ ُّ ُُ ِ ِ ِ ِ«)١( . 
 يعرض عليه سعد بن tاجر عبد الرمحن بن عوف وهذا الصحايب امله

دلني ،  لك يف أهلك ومالكاهللابارك (:  أن يشاطره ماله فقال لهtالربيع 
 . )٢()عىل السوق

 : ومما جيب أن ينصح به أصحاب هذه املجمعات
 مصىل يتسع جلميع جعلأو ، احلرص عىل بناء مسجد يف وسط السوق   -١

ويعني ، ان كل من كان يف السوقوجيب أن يسمع األذ، من يف السوق
 ستحسن أن تلقى فيه بعض الكلامت القصريةُوي، له إمام ومؤذن وعامل

لغفلة وحيتاج لألن السوق مظنة ؛  النافعةأو توزع فيه بعض املطويات
 .  وإرشادتذكريإىل من فيه 

                                                      
  .وصححه األلباين) ٤/١٤١(رواه أمحد يف مسنده   )١(
  ).٣٩٣٧(رواه البخاري   )٢(
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وتسهيل األمر للجهات ، العناية باألمر باملعروف والنهي عن املنكر  -٢
ع توفري كل ما حيتاجونه من مكتب وكامريات مراقبة بحيث م، الرقابية

بل الواجب استعامهلا ، ال يقترص عملها عىل ضبط املرسوقات ونحوها
 . يف املحافظة عىل األخالق واآلداب

 لرشيعةل موافقةهل هي ، مراقبة أصحاب املحالت ومعامالهتم التجارية  -٣
 . الأم 

املكتبات عىل االستثامر يف هذا  التسجيالت اإلسالمية ومالكتشجيع   -٤
 . ليكون اخلري قريبا من كل متسوق؛ لو بخفض قيمة اإلجيارو املجمع

لرجال بعيدا عن لوتوفري وختصيص أماكن ، منع االختالط قدر املستطاع  -٥
 . ومنع الشباب من دخول املجمعات اخلاصة بالعوائل، جتمعات النساء

فهي ال ختلو من ، اخل املجمعاتالتنبه إىل وضع املطاعم واملقاهي د  -٦
أو غري متباعدة بحيث يتخذها البعض ، أو غري ساترة، كوهنا خمتلطة

   . وسيلة لتبادل الرسائل عرب البلوتوث

 

 : تعلم كل ما خيص جتارهتم من أحكام فقهية -١
 العمل التجاري أن ينبغي عىل كل من تصدى للعمل بالسوق وممارسة

حتى تكون ، ًعاملا باحلالل واحلرام، ًيكون فقيها بأحكام البيع والرشاء
 . معاملته صحيحة بعيدة عن الفساد
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وقد امتألت أسواقنا بكثري من املسلمني الذين أغفلوا ذلك وأصبحوا ال 
 . يبالون بالفرق بني احلالل واحلرام

ا إال من قد تفقه يف ال يبع يف سوقن(:  قالtعن عمر بن اخلطاب 
 . )١()الدين

كنت أبيع البز يف زمان : أخربين أيب قال: وعن عبد الرمحن بن يعقوب
ال يبيعه يف سوقنا أعجمي فإهنم مل (: وإن عمر قال، عمر بن اخلطاب

 . )٢()فقهوا يف الدين ومل يقيموا يف امليزان واملكيالتي
أريد ، مري املؤمننييا أ:  أنه جاءه رجل فقالt عيل بن أيب طالب عنو

جتر قبل أن يفقه ارتطم يف اإنه من ،  الفقه قبل التجارة(: فقال له، أن أجتر
 . )٣()الربا ثم ارتطم

، أما اليوم فقد ابتيل الناس يف أسواقهم باألعاجم وجهال املسلمني
 وبغريهم من الباعة غري املسلمني الذين ال يعرفون عن أحكام البيوع يف رشيعة

 وهو حتصيل همولو عرفوا مل يبالوا هبا إذا خالفت مقصود ، يئااملسلمني ش
 . الكسب عىل أي صفة كان

                                                      
  .وحسنه األلباين) ٤٨٧(رواه الرتمذي   )١(
  ).٣/٢٢٢ (املوطأرواه مالك يف   )٢(
  ).١/٦٥( الفقيه واملتفقه   )٣(
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 ،ثم إن أكثر هذه املجمعات التجارية مرتبطة برشكات غربية غري إسالمية  -٢
 . والتي تلزم تلك املجمعات بعرض بضائعها مهام خالفت ديننا وقيمنا

 يف اهللادين  مراعاةمعات  هذه التجارات يف تلك املجعىل القائمني فيلزم
 . ؟ ومتى يبيع؟ وماذا يبيع؟ وكيف يبيع؟ من يبيع فيها، جتاراهتم وأسواقهم

 [ \ ] Z: لقوله تعاىل: الوفاء بالعهود والعقود  -٣
_^ ` a b c d e f g h i j k 

ml n o p q r  ][:  وقال تعاىل]١: املائدة ^ _ 
` a b c d e f g h i 

j lk m n o p q ]وذلك ألن ] ٩١: النحل
 ،مما يفقد الثقة بني الناس، وعدم الوفاء بالعهود والعقود، اخليانة والغدر

 . اهللافيحصل من الرش ما ال يعلمه إال 
 ًحفاظا، شهاد عىل ذلكأوجب اإل، ولشدة عناية اإلسالم بالعقود والعهود

 . ]٢٨٢:البقرة[ ¼ « º: وكام قال تعاىل، عىل أموال الناس
 : صدق والبيان وعدم الكتامن لعيب السلعةال  -٤

 .  إذا كان يعلمه السلعة للمشرتيبوعيبيان  البائع جيب عىل 
كام يف حديث حكيم بن ،  ذلك من أسباب الربكةr جعل النبي ولذا

َالبيعان باخليار ما مل يتفرقا«: r اهللاقال رسول :  قالtحزام  َّ َ َ َ َِّ َ ْ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َ َأو قال ، ْ َ ْ َ
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َحتى يت ََّ َفرقاَ َّ َفإن صدقا وبينا بورك هلام يف بيعهام، َ َِ ِ ْ ََّ ُ َ َ َِ َُ َ ِ َ ََ ْ ِ ُوإن كتام وكذبا حمقت بركة ، َ ََ َ ََ َ َ َ َْ َِ ُ َ َ ْ ِ
َبيعهام ِ ِ ْ َ«)١( . 

 عن النبي t وأثنى عىل التاجر الصدوق يف بيعه ورشائه فعن أيب سعيد
rَالتاجر الصدوق األمني مع النبيني وا«:  قال َ ََّ ُِّ َ ُِ َّ ُ َِّ َ ْ ُ ِلصديقني والشهداءِ َِ َِّ َُّ َ ِّ«)٢( . 

قال رسول :  قالtعن رفاعة بن رافع ، وذم التاجر الكاذب الفاجر
َإن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من اتقى «: r اهللا َُّ ُّْ َّ ْ َ ْ ََّ ً َ َ َ َ ُ ََّ ِ ُِ ِ ِ ْ َ َ وبر وصدقاهللاَّ َ َ َ َ ََّ«)٣( . 
 : إيفاء املكيال وامليزان واحلذر من بخسهام -٥

 كان قد تأصل،  سبحانه وتعاىل البائعني واملشرتين عن خلق ذميماهللاهنى 
أال ، اإليه rيف املعامالت التجارية بني الناس يف املدينة قبل مقدم الرسول 

 . وهو التطفيف يف الكيل وامليزان
 © ¨ § ¦: فقال تعاىل، وتوعد املطففني بالعذاب املهني

ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ µ ¶ ¸ ¹ 
º » ¼ ½ ¾ ¿ À Á Â Ã Ä Å ]املطففني :

 . ّوقد عد العلامء ذلك من كبائر الذنوب .]٦-١

                                                      
  ). ١٥٣٢( ومسلم) ١٩٧٣(رواه البخاري   )١(
  .وصححه األلباين) ١٢٠٩(  رواه الرتمذي  )٢(
   .وقال حديث حسن صحيح) ١٢١٠( أخرجه الرتمذي  )٣(
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 µ ¶ ¸ ¹ ´ ³: فقال عىل املوفني اهللاوأثنى 
»º ¼ ½ ¾ ¿]٣٥: اإلرساء[ . 

ًعن رجل جعل يف مكياله زفتا لريفع به  اهللارمحه وملا سئل اإلمام مالك  
 . )١()قَأرى أن يعاقب بإخراجه من السو(: قال، الكيل

ويف أيامنا هذه يمكن عقابه بسحب الرتاخيص املمنوحة له أو عدم 
 . جتديد سجالته التجارية

 : منع بيع املحرمات -٦
 ،واألرشطة املاجنة، وصور ذوات األرواح، واخلمر، كآالت اللهو املحرم

 . وأوراق اليانصيب، واألفالم اخلليعة
 : مثل، واالحرتاز من تلك البيوع املحرمة

وما مل يتم ، وما ال يقدر عىل تسليمه، واملجهول، كبيع املعدوم: ع الغرربيو
 . وكل هذا بيعه باطل ألنه غرر، ملك البائع عليه

هنى أن r ألن النبي ، فبيع السلع قبل قبضها ال جيوز: البيع قبل القبض
ًبد أوال من فال. تباع السلع حيث تبتاع حتى حيوزها التجار إىل رحاهلم

 . م بعد ذلك يبيعهاث، حيازهتا

                                                      
  ).٦/١٩٣( مواهب اجلليل  )١(
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 بإظهار وذلك،  وماكرة بطرق خادعة املعيبةوهو حتسني السلع: الغش 
 . ونحو ذلك، أو تكثريه بام ليس منه، حيقبالوإخفاء  سناحل

كتم البائع العيب عن املشرتي مع علمه به مما يوهم املشرتي : التدليس 
 . عدمه

 ملشرتي عىل ثمن السلعةأن يرتاىض البائع وا: وصورته: البيع عىل بيع أخيه
ويعقدان البيع فيأيت شخص ثالث ويعرض عىل املشرتي أن يبيعه مثلها 

 . قلأبثمن 
 . احلذر من بيع كل ما فيه خصومة كاألدوات املرسوقة واملغصوبة -٧

9 : ; > = < ? :  تعاىلاهللاقال 
 O N M LK J I HG F E D C B A @

 Q P ]٢٩: النساء[ . 
 .  من الكسب إال الطيبرىض يفال، فاإلسالم طيب

 : السامحة يف البيع والرشاء -٨
َرحم «:  قالr اهللا أن رسول ب اهللاعن جابر بن عبد  ً رجال اهللاَِ ُ َ

َسمحا إذا باع  َ ًَ ِ ْ َوإذا اشرتى وإذا اقتىضَ ْ َ َِ َِ ََ َ ْ«)١( .  

                                                      
 ).١٩٧٠(رواه البخاري   )١(
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أهل السوق ال خري فيهم بلغني أن أحدهم يرد أخاه من (: وعن احلسن
 . )١()أجل درهم

 : الصدقة -٩
:  ونحن يف السوق فقالrأتانا النبي : قال t عن قيس بن أيب غرزة

ِإن هذه السوق خيالطها اللغو والكذب فشوبوها بالصدقة« ِ ِ ِ َِ ََ َّ َ ُ ُ َ ُ َِ ُ َ َْ ْ َّ َ ُ َ ُ ُّ َّ ِ«)٢( . 
 

 : ومما ينصحون به ما ييل، حراس األمن عليهم مسؤولية كبرية جدا
ص يف عملهم وأن ال يكون قلة الراتب سببا يف تضييع األمانة اإلخال   -١

 . التي أوكلت إليهم
 . التعاون مع اجلهات الرقابية كاهليئة وغريها يف حفظ أعراض املسلمني   -٢
بأن يبتعد ، أن يكون حارس األمن قدوة لغريه من زمالئه واملتسوقني   -٣

 .  غض البرصومداومة، كل البعد عن مواطن الشبه
 

ومن ، وصامم األمان، وحراس القلعة، هؤالء الفضالء هم محاة الفضيلة
 : حبنا هلم فإننا نوصيهم بام ييل

                                                      
 ).٧/٤٤٢(شعب رواه البيهقي يف ال   )١(
 .، وصححه األلباين)٣٨٠٨(رواه النسائي    )٢(



 املجمعات التجارية آداب وأحكام  
  

ألن ما تقومون به من عمل يريض رب ، عليكم بالصرب واالحتساب  -١
كم لشعرية األمر ئوكم من بالء مل ينزل بسبب إحيا، األرض والسامء

 1 0 / .:  تعاىلاهللاقال ، روف والنهي عن املنكرباملع
2 3 4 5 6 7 8 9 

 f g h i j k: وقوله، ]١١٠: آل عمران[ 
l m n o qp r s t ] آل
 . ]١٠٤: عمران

 اهللاوالذي فيه براءة لذممكم أمام ، احلرص عىل أداء العمل املنوط بكم  -٢
Uبحكمة وبصرية  . 

 ،هر من اخللل والنقص أثناء أداء مهامكموعليكم إبداء أعذاركم فيام يظ  -٣
 . وما تستطيعون الوصول إليه، مع بذل اجلهد يف تغيري ما تقدرون عليه

القيام عىل توزيع املطويات واألرشطة اإلسالمية النافعة عىل مرتادي   -٤
 . هذه املجمعات من الرجال والنساء

 جمعات التجارية يف األسواق وامل)األكشاك(االهتامم باألركان الدعوية   -٥
 . لبيع األرشطة واملطبوعات اإلسالمية

فسح املجال أمام مشاركة النساء يف وضع خطط األعامل واملناشط   -٦
 . الدعوية

  .فذلك مفتاح الوصول لقلب املدعوين، لني الكالم مع االبتسامة واملالطفة  -٧
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 . هوالرتغيب يف ثواب، اهللاحسن الوعظ والتخويف والرتهيب من عذاب   -٨
 . واحلوار العقيل معه، بيان احلجة والربهان والدليل للمخالف  -٩
 . اإلهداء الدعوي  -١٠
يف ، ّوضع تصور مقرتح للموضوعات التي ينبغي احلديث عنها ومعاجلتها  -١١

 . مصليات األسواق واملجمعات التجارية وغريها
 ،واملالبس النسائية خاصة، ِ احلس الدعوي لدى باعة الذهبغرس  -١٢

 . إلهدائها مع البضاعة املباعة للمرأة، وتوفري وسائل الدعوة هلم
 والتقرب منهم ونصحهم، مالطفة الشباب الذين يرتادون تلك املجمعات  -١٣

 وإهداؤهم بعض األرشطة اإلسالمية أو الكتيبات أو املطويات، باملعروف
َالتي تر ِب يف اخلري واالستقامة وال تنفرِّغُ َ ُ ُ . 

 ،كمة والفطنة يف إنكار املنكر أو العمل عىل إزالته أو احلد منهمراعاة احل  -١٤
خمالفات مع رسعة إخبار املسؤولني بام يشاهد يف تلك املجمعات من 

 . وحماذير
 وذلك بتعاون األخيار: ق إىل أماكن دعويةاسوبذل املجهود لتحويل األ  -١٥

َمع أصحاب املجمعات لتوظيف شباب صاحلني يفعلون األنش َُ ِّ  طة الدعويةُ
هلم حقق تفي؛ وهذا جيلب أهل اخلري واملشرتين احلقيقيني، يف السوق

إن احتسبوا بذلك العمل منع الرش ُاألخروي واألجر ، الدنيويربح ال
 . أو تقليله
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 فقمن بعمل ظرف، طالبات رغبن يف نصح الفتيات املتربجاتجمموعة من ال
! ِكُبِحُألننا ن: كتبن عليه، ملفتة للنظر ناعمة ا عليه نقوشنصغري رسم

 . إىل اللباس الرشعي بعضهن يف عودة ًا كبريًا أثرذا العملفكان هل

 

 . األصل أن املسلم ال يذهب إىل هذه األسواق إال إذا احتاج لذلك  -١
 فعن أيب سعيد اخلدري، ا حكم الطرقاتأن هذه املجمعات التجارية هل  -٢

t عن النبي rِإياكم واجللوس عىل الطرقات«:  قال َ ُ ْ َُّّ َ َ َ َُ ُْ ُ َفقالوا ما لنا ، ِ َ َُ َ َ
َبد إنام هي جمالسنا نتحدث فيها ِ ِ ُِ َّ َ َ ٌَّ َُ َُّ ََ َ َ َقال، ِ ُفإذا أبيتم إال املجالس فأعطوا : َ ْ َ َ ََ َ َِ َْ َّ ِ ِْ ُْ َ َ

َالطريق حقها َّ َ َ ِ ُقالو، َّ ِوما حق الطريق : اَ ِ َّ ُّ َ َقال؟ ََ ِغض البرص: َ َ َ ْ ُّ َوكف األذى، َ َ ْ ُّ َ َ، 
ِورد السالم َ َّ َُّ ِوأمر باملعروف، َ ُ ٌ ْْ ََْ ِ ِوهني عن املنكر، َ َ ْ ُْ ْ َ َ ٌَ فالبد أن يتأدب ، )١(»ْ

 .  يف هذا احلديثrاجلالسون فيها بآداب الطريق التي أرشدنا إليها النبي 
ًن هذه األسواق مواطن يغفل فيها كثريا عن ذكر أل: اهللاإلكثار من ذكر   -٣

 ي يف األسواقـإنك لرتى الرجل يمش(:  قالبعن ابن عباس ، اهللا
 . )٢()و قد وقع اسمه يف املوتى

                                                      
  ).٢١٢١( ومسلم، )٢٣٣٣( رواه البخاري  )١(
  ).٢/٤٨٧( وصححه وافقه الذهبيرواه احلاكم   )٢(
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يسن ملن يدخل السوق بغرض البيع أو :  السوقدخولذكر دعاء   -٤
قال :  قالtعمرعن ، الرشاء أو املشاهدة أن يدعو بالدعاء املأثور

َّمن دخل السوق فقال ال إله إال «: r هللا رسول َِ َِ َ َْ ََ َ ََ ُّ ُ وحده ال رشيك له اهللاََ ُ ْ ََ ُ ِ َ َ َ
َله امللك وله احلمد حييى ويميت وهو ح َ ُ َ َ ُ َ ُُ ُِ ُ ِْ ْ ُ َْ َُْ ْ َ ال يموت بيده اخلري وهو ٌّيَُ ُ َ ُ ْ َ ُ ََْ ِ ِ ِ ُ َ

ْعىل كل يش َ ِّ ُ َ َء قدير كتب َ َ َ ٌ ِ َله ألف ألف حسنة و اهللاٍَ َ ٍُ َِ َ ْ ْ ََ ِحما عنه ألف ألف ََ ْ َْ ََ ُ َْ َ َ
ٍسيئة ورفع له ألف ألف درجة ِ ٍَ َ ُ َ ََ َ ِّ َْ ْ ََ ََ َ َ«)١( . 

ً عموما اهللاويستدل أيضا لذلك باآليات واألحاديث الداعية إىل ذكر   
  فيها كاحلامماتاهللاما عدا األماكن التي ال جيوز ذكر ، يف كل وقت ويف كل مكان

 . وما أشبه ذلك
  :ترك اخلصام واللجاج  -٥

ليس «: r ً قال واصفا النبيب  بن عمرو بن العاصاهللاعن عبد 
 . )٢(»بفظ وال غليظ وال سخاب يف األسواق

ٍوال سخاب َّ َ َ أي هو لني اجلانب (: قال الطيبي، أي صياح يف األسواق: َ
وال يكثر الصياح ، رشيف النفس ال يرفع الصوت عىل الناس لسوء خلقه

 .)٣()م ويرفق هبمبل يلني جانبه هل، عليهم يف السوق
                                                      

  .وحسنه األلباين) ٣٤٢٨(رواه الرتمذي   )١(
  ).٢٠١٨(رواه البخاري   )٢(
  ). ٤١٨ / ١٦(مرقاة املفاتيح   )٣(
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بل ،  يف األسواق واملشاجراتوأما يف زمننا فام أكثر السخب والسخط
أو ، ربام وصل ببعضهم احلد إىل سفك دم أخيه املسلم من أجل كلمة قاهلا

 . !!ٍصوت رفعه عليه
 : بذل السالم -٦

 tفعن أيب هريرة ، ذلك ألن السالم مما يوجب املحبة ويزيد األلفة
ُال تدخلوا اجلنة حتى تؤمنوا«: r اهللاقال رسول : قال ُ َّ َّ ُ ْ َِ ْ َ َ َْ َّوال تؤمنوا حتى ، ُ ُ َُ َِ ْ
ُّحتابوا َ ْأوال أدلكم عىل يشء إذا فعلتموه حتاببتم ، َ ُ ُْ ُْ َ ُ َ َ ُ ََ َ ْ َُّ َ ِ ٍ ْ َ َ ُ َ ْأفشوا السالم بينكم؟ َ ْ َ َُّ َُ َ ْ َ«)١( .  
 : عدم أذية املسلمني -٧

ِإذا مر أحدكم يف «: r اهللاقال رسول : قال tفقد جاء عن أيب موسى  ْ َّ َُ ُ َ َ َ ِ
ْمسجدنا أو يف سوقنا ومعه نبل فليمسك عىل نصاهلا أن يصيب أحدا من  َ َ َ َ ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ًِ ََ َ َُ ْ ُ َ ُ ْ َْ َ َ ْ ْ ٌَ َ َِ ِ

ٌاملسلمني منها يشء ْ َ َ َْ ِ ِ ِ ْ ُْ«)٢( . 
، مع ما فيها من اخلطر املحقق، ويقاس عىل النبل غريها من سائر األسلحة

 . اسوخاصة عند مزامحة الن
 : غض البرص -٨

 غض القلب، فإذا غض العبد برصه،  تعاىل جعل العني مرآة القلباهللاإن 
 . أطلق القلب شهوته وإرادته، وإذا أطلق العبد برصه، شهوته وإرادته

                                                      
  ).٥٤(رواه مسلم   )١(
  ).٢٦١٥( ، ومسلم)٦٦٦٤( رواه البخاري  )٢(
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َّإن «:  أنه قالr عن النبي tفعن أيب هريرة  ُكتب عىل ابن آدم حظه  اهللاِ َ َ ْ َ ََّ َ ِ َ َ َ
ِمن الزنا أدرك ذل َِ َ َ ْ َْ َ َك ال حمالةِّ َ َ َ َ ُفزنا العني النظر، َ َْ َّ ِ َ ْ َ ِ ُوزنا اللسان املنطق، َ ِ ْ َْ ِ َ ِّ َ ِ ُوالنفس ، َ َْ َّ

ُمتنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك كله ويكذبه ُ َ ُ َ ُ َ َِّ ََ ُْ ُ َّْ ُْ َ َِ ُ ِّ َ َ ََّ ِ َ«)١( . 
: قال تعاىل، ألنه أصل زنا اليد والرجل والقلب والفرج، فبدأ بزنا العني

 V UT S R Q P O N [ Z YX W
 f e d c b a ̀  _ ̂  ] \ 

 .]٣١، ٣٠: سورة النور[
 وبالتايل، نس واجلنومن املعلوم أن السوق من أحب األماكن لشياطني اإل

 عند دخوله والتحصن، اهللافالبد لإلنسان من غض برصه عن النظر إىل ما حرم 
ن اخلروج موألن النساء يف زمننا هذا أكثرن من ، السوق باألذكار الرشعية

واألماكن  ،وعلقت صور النساء عىل مداخل األسواق، بيوهتن إىل األسواق
 . وكف األذى، فيجب غض البرص، العامة

َوكنت متى أرسلت َ طرفك رائ   َ  ًدا ـَ
َلقلبك يوما أتعبتك املن     َ  ُرـاظـــــً
ُرأيت الذي ال كله أنت ق     ٌادر ــــــُّ
 )٢(عليه وال عن بعضه أنت صـابر    

                                                      
  ).٢٦٥٧( ومسلم) ٥٨٨٩( رواه البخاري  )١(
  ).٦٩٩(املجالسة وجواهر العلم أليب بكر الدينوري   )٢(
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َسألت رسول «:  قالt اهللا عبد عن جرير بن ُ َ َُ ْ ِ عن نظر r اهللاَ َ َ ْ َ
ِالفجاءة َ َ ُ ِفأمرين أن أرصف برصي؟ ْ َِ َْ َ َ َْ ِ َ َ َ َ«)١( . 

َوعن بريدة  َ ْ َُtاهللاقال رسول :  قال rَيا عيل ال تتبع النظرة «:  لعيل َ َْ َّ ْ ُْ َِ َ ُّ ِ
َالنظرة  َ ْ ُفإن لك األوىل وليست لك اآلخرة؛ َّ َ َ ِْ ْ َْ ََ َ َْ َ َ ُ َّ ِ َ«)٢( . 

 : املحافظة عىل أعراض املسلمني -٩
َّاحذر أن تكون من رساق األعراض   رية التي تدور ـتلك الذئاب البش، ُ

َّوتتعرض هلن باألذى والوقيعة، كالرحى يف األسواق لتتحرش ببنات املسلمني َ َّ، 
 عقوبته يف اهللاَّوتتناسى أن انتهاك األعراض من أعظم البغي الذي يعجل 

ٌوهو حتام دين يف ذمة ، دخره لصاحبه من العذاب يوم القيامةالدنيا مع ما ي َ ً
إال من تاب وأناب وأدركته ، ُبد من الوفاء به والعقوبة عليهال، َمن وقع فيه

 . رمحة أرحم الرامحني
 لذلك الشاب عندما جاءه r الداء تذكر وصية النبيهبذا بتيل  اونقول ملن

ُأحتبه«: يستأذنه يف الزنا فقال له ُّ ِ ُ َ ألمكَ ِّ ُ َ قال ال»ِ َأفتحبه البنتك«.. َ ِ َِ ُْ ُ ُِّ َ ُأفتحبه  ...َ ُّ ِ ُ َ َ
َألختك ِ ْ ُ َأفتحبه لعمتك.. ِ ِ ِ َِّ َ ُ ُّ ُ َ َأفتحبه خلالتك.. َ ِ ِ َِ َ ُ ُّ ُ َ َ«)٣( . 

                                                      
  ).٢١٥٩(رواه مسلم   )١(
  ).٢/٢١٢ (ووافقه الذهبي احلاكم وصححه) ٢١٤٩( داود رواه أبو  )٢(
  .وصححه األلباين) ٥/٢٥٦(رواه أمحد  )٣(



 املجمعات التجارية آداب وأحكام  
 

 

 : اهللالدعوة إىل  -١٠
مل حيقر ، ولكنه أبكم، ستقيماملُشاب الالداعية ومن نامذجها الرائعة ذلك 

فاقتطع ؛ ل ساهم يف خدمة دينه بام يناسب ظروفهب، نفسه ومل يقل أنا معذور
من راتبه اليسري الذي كان يأخذه جراء عمله طابعا عىل جهاز احلاسب قدرا 

 وبدأ يتجول، راء األرشطة الدعوية والكتيبات الرتبويةـوخصصه لش، شهريا
وكلام أبرص خمالفة أو منكرا اختار رشيطا ، يف األسواق وعىل باعة املحالت

وأشار إىل الورقة املعلقة ،  بابتسامة مجيلةةأهداه لصاحب املخالفمناسبا ف
 . »ا أنا ال أتكلمًعفو«: والتي كتب فيها، عىل صدره

 ؟هل وجدت مردودا أو نتيجة: سأله أحدهم بعدما تابع حتركاته الدعوية
دخلت حمال فإذا هو ميلء باملنكرات فناصحت ، نعم: فكتب إليه الشاب

وعدت للمحل ،  أعطيته له قيمته رياالن ثم خرجتالبائع من خالل رشيط
استقبلني البائع بوجه ف، وقد نسيت دخويل عليه يف املرة األوىل، بعد أشهر

من أنت : اندهشت وقلت له باإلشارةف، بشوش وعانقني وأخذ يقبل رأيس
 ؟ لعلك تريد غريي 

 ريط وأخرجهـالذي أهديتنا هذا الشأنت ألست ، بل أريدك أنت: قال يلف
 . من جيبه

 . نعم: فكتبت له
 كل املنكرات، يا أخي نحن ثامنية مل نكن نعرف من اإلسالم إال اسمه: قال

ّ ومنه دلنا إىل طريق اهللاكانت عندنا وبعد أن استمعنا إىل رشيطك بعد فضل 
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فجزاك ، اهللاوأحسنا العالقة مع ، فهجرنا ما نحن فيه،  الذي كنا نجهلهاهللا
 .  عنا خري اجلزاءاهللا

 ر املقاطعـونش، اهللاومن األفكار الطيبة استخدام البلوتوث يف الدعوة إىل 
 . اهلادفة
 : عدم املبالغة يف رشاء املشرتيات وتكديسها يف البيوت -١١

عىل عالية وأن يتمتع بقدرة ، فيجب أن يكون هناك وعي لدى املتسوق
 . مقاومة املغريات التي حتفزه عىل رشاء ما ال حيتاجه

حيث بقي يف ، عض املواد الغذائية قد شارفت عىل االنتهاءوهناك ب
 . فيجب التأكد من صالحية السلع وخاصة املعلبات، صالحيتها القليل

وهذه ، والكثري من الناس لدهيم قناعة بأن البضاعة األغىل هي األفضل
 . قناعة خاطئة

 : أال يتسبب التسوق يف تضييع األوقات -١٢
 عن tفعن ابن مسعود :  وقتهعنالقيامة يوم سأل ألن املرء سوف ي

َال تزول قد«:  قالrالنبي  ُ ََ ُ َ ابن آدم يوم القيامة من عند ربه حتى يسأل َماَ َ ْ ُ َ َ َ َ َ ََّ َْ ِّ ْ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ْ ِ
ٍعن مخس  ْ َ ْ ُعن عمره فيم أفناه: َ ُ ْ ََ ْ َ َ ُِ ِ ُوعن شبابه فيم أباله، ِ ْ َ ْ َ ََ َ َ ِ ِ ِ ُوماله من أين اكتسبه، َ َ َ ْ ََ ْ ََ ْ َ ِ ِ ِ ،

ِوف ُيم أنفقهَ َ َ ْ َ َوماذا عمل فيام علم، َ َِ ِ َِ َ ََ َ َ«)١( . 

                                                      
  .وحسنه األلباين) ٢٤١٦( رواه الرتمذي  )١(
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 : أال ينبهر املسلم بالتجهيزات والديكورات والسلع املعروضة -١٣
فهو مشغول ، أو عىل فوات يشء من متعها، فاملسلم ال حيزن عىل الدنيا  

وال يأخذ من الدنيا إال القدر الذي يعينه عىل حتصيل مطلبه ، بثواب اآلخرة
 . ةيف اآلخر

 ( ) ' & % $ # ": قال تعاىل
 . ]١٣٣:  آل عمران[ , + *

 0 / . - ,: وقال تعاىل يف وصف عباده الصاحلني
 ]. ٦١: املؤمنون[ 2 1

  .]٤٨:  املائدة[{ | }: وقال تعاىل
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 . )١()يف نحره

 

ويف ،  تعاىل يف كل وقتاهللاوأن يتقني ، التحيل بخلق احلياء واحلشمة  -١
 t عن أيب هريرة، وليجعلن هذا احلديث نصب أعينهن، كل مكان

َصنفان من أه«:  rاهللاقال رسول : قال ْ ِ ِِ َ ْل النار مل ْ َ ِ َّ َأرمهِ َ ٌا قوم معهم سياطَ َ ْ َ ٌِ ُ َ ْ َ 
َكأذن ْ َ ِاب البقر يرضَ َِ ِ َ َ َبون هبا الناسْ َُّ َ ِ ٌونساء كاسيات عاريات مميالت ، َ ٌ ٌَ ِ ِ ُِ َ َ َِ َ ََ ٌ
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َمائالت رءوسهن كأسنمة البخت املائلة ال يدخلن اجلنة وال جيدن  ْ َّ ُ ْ ْ ٌِ َ َ ََ َ ُ ََّ َْ َْْ َ َْ َ ْ ُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ُ ُ َ
َرحيها وإن رحيها ليوجد من مسرية كذا وكذا ََ ََ ْ َ َِ ِ َِ َ ُُ َ َ ََ َِ َِّ ِ«)١( . 

ّعىل املرأة أن ال تكون خراجة والجة  -٢  واالعتناء، بل عليها القرار يف بيتها، ّ
، وصوم شهرها، وطاعة زوجها، واملحافظة عىل صالهتا، برتبية أبنائها

 -  بإذن رهبا- فإذا فعلت ذلك دخلت اجلنة ، وحفظ لساهنا إال من خري
َإذا ص« : r اهللاقال رسول :  قالt عن عبد الرمحن بن عوف َ ِلت ِ َّ

َاملرأة مخسها َ ْْ َُ َ َوصامت شهرها، َْ َ ََ َْ َ َوحفظت فرجها، ْ َ َ َْ َ ْ َ َوأطاعت زوجها، ِ َ ْ َ ََ ْ َ َ ،
ََقيل هلا َ ِادخيل: ِ ُ َ اجلنة من أْ ْ ِ َ َّ ِ أبواب اجلنة شئتِّيَْ ِ ِْ َّ َْ ِ َ ْ َ«)٢( . 

وليس هناك من ، سوقتولكن إذا كان لدى املرأة حاجة رضورية إىل ال
والتي ، رعيةـال بأس أن خترج مع التزامها باآلداب الشف،  نيابة عنهايقوم هبا

 : منها
 . أن تلبس احلجاب الرشعي الكامل  -
قال :  قالtعن أيب هريرة ، أن خترج غري متربجة بزينة وال متطيبة   -

َال متنعوا إماء«: r اهللارسول  َ ِ ُ َ ْ َ َمساجد  اهللا َ ِ َ َ وليخرجن إذا خرجن اهللاَ ْ َ ْ ََ ُ ََ َْ ِ ْ
ٍتفالت َِ ُالتفلة ،)٣(»َ َ ِ َالتي ال طيب هلا: َّ َ َ ِ َِ َّ . 

                                                      
  ).٢١٢٨( رواه مسلم  )١(
  .وحسنه األلباين )١٦٦٤( رواه أمحد  )٢(
  .وصححه األلباين، )٥٦٥( رواه أبو داود  )٣(
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 . أن خترج املرأة إىل السوق برفقة حمرمها  -
 وإذا اضطرت ليكن، حرمهاترتك ذلك ملأن ال تتحدث املرأة مع البائع بل   -

ولتتجنب كثرة ، ًصوهتا أقرب إىل اجلدية وبعيدا عن اخلضوع بالقول
 ألن؛ وغري ذلكالنقاش عن أصل السلعة ومصدرها وربحها وخسارهتا 

 ; : 9 8 76 5 4 3 2 1:  يقولاهللا
< = > ? @ A B C D ] ٣٢: األحزاب[، 

 . فغريهن من باب أوىل؛  عنهناهللاوهن الطاهرات املطهرات ريض 
أن تتجنب مفاصلة ومساومة البائع إال إذا اضطرت لذلك كأن يكون    -

 ذلك ويل  يتوىلأنوالواجب ، وليكن بحشمة ووقار، السعر مبالغا فيه
 . أمرها

أال تكثر من طلب إنزال البضائع وعرضها ويف نيتها عدم الرشاء بل    -
 . فهذا يوغر صدر البائع وربام يؤذهيا بكالمه؛ ّللتسيل وإضاعة الوقت

وأن حتذر من أن يقيس هلا ، أن حترص عند مناولة النقود أال يمس يدها   -
 . ًا أو خامتةأسور

 مسافة مناسبة بينها وبني البائع وأن ال تتيح له أن حترص املرأة عىل جعل   -
 . فرصة االقرتاب منها أكثر من الالزم

ًأال تدخل حمال خاليا من صاحبه ويفضل أن ال تدخل حمال هي   -  املتسوقةًً
ًالوحيدة فيه خاصة إذا كان املحل كبريا وفيه عدد من العاملني ً . 



 املجمعات التجارية آداب وأحكام  
  

ًال مليئا باملًأن حتذر أن يمسها رجل إذا دخلت سوقا أو حم   -  وحترص، تسوقنيً
عىل عدم الوقوف يف الطريق واالنحناء لتفقد سلعة ما فربام اصطدم هبا 

 . أحد املارة
فلتنرصف ، أو سوء أدب يف حركاته، إن رأت من البائع ليونة يف كالمه   -

ولتخرج ، بالشكل املناسب بحيث ال تثري ضجة تلفت انتباه الناس إليها
 .  ذلك البائع ردعا له وألمثالههبدوء وال تشرتي من

 . جيب أن تتعهد حجاهبا وال تتهاون بشأنه يف زمحة الرشاء  -
أن حتذر من خلع مالبسها يف حمل األلبسة أو عند اخلياط بقصد التجربة   -

ولتتفق مع البائع منذ البداية عىل أن تقيس ، أو القياس فهذا غري جائز
 . لذلكاملالبس يف بيتها إن كانت هناك رضورة 

 . احلذر من التساهل يف لباس بعض الفتيات بحجة أهنن صغريات  -
 . أال خترج املرأة دون إذن وليها  -
 . دعاء اخلروج من املنزلاحلرص عىل ذكر    -
وأن تبتعد عن كل ،  يف مشيتها وحركاهتااهللاينبغي عىل املرأة أن تراقب   -

 . ما يثري الفتنة ويلفت االنتباه
 .  املقصود متجرا للعطور فلتتنبه أال يصيبها يشء من الطيبإن كان املتجر  -
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 فعن عبداهللا بن عمرو، عىل عاتق أولياء األمور تقع أعظم املسؤولية
ُكفى باملرء إثام أن يضيع من يقوت«: r اهللاقال رسول :  قال ب ُ َْ َ ِّ ُ ْْ َ َ ْ َ ً ِ ِ َْ ِ َ َ«)١( . 

 ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ »:  تعاىلاهللاوقال 
 µ ]٦: التحريم[ . 

وعدم إخراج ، وحسن الرعاية، مور باحلرصولياء األأفلذلك ننصح 
َّالنساء إىل األسواق ومزامحة الرجال إال حلاجة البد منها تستدعي وجودها ُ ٍ ،

ٌأنه قد توفرت أسواق مغلقة ختص النساء فقط دون احلاجة إىل مقارعة بًعلام 
التي حتوم يف األسواق ، فالذئاب البرشية، سوء وأهلهومدافعة ال، املخاطر

 َوال مدافع، ٍتنتظر يف هلفة تلك الفريسة الضائعة والتي ال حامي هلا وال راعي
 فعن، لتنهش سرتها وعفافها بمخالبها املهلكة وأنياهبا املردية؛ عنها وال وايل

ْإياكم وهي«: r اهللاقال رسول :  قالt  بن مسعوداهللاعبد  ْ ََّ َ ُ َشات األسواقِ ْ َ ْ ِ َ«)٢(. 
 . وهي الفتنة واهليج واالختالط

َوياهلا من سوءة بالغة لذلك الذي يميش مع زوجته أو أخته وقد كشفت  ِ
ُتتكلم مع الباعة يف سامجة باهتة، ٍيف ملبوسات خمزية، عن بعض جسدها َّ ،

                                                      
  .وحسنه األلباين )١٦٩٢( رواه أبوداود  )١(
  ).٤٣٢(رواه مسلم   )٢(
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والضحكات الفاتنة مع مجاعة الشهوانيني الذين ، ِوتتبادل النظرات اخلائنة
ُوذلك املحرم املرافق هلا ال يفعل ما يلزم ؛ وبون األسواق أو يبيعون فيهاجي َُ ِ ْ َ

 . لصوهنا واملحافظة عليها
َفهل خبت غريته إىل هذا احلد ُ وهل تدنت رجولته إىل هذا املستوى!َ ُ ُ َّ َ! 

 : وقد قيل؟ ِوهل فقد قوامته ليصل هلذا الضعف املقيت والسخف املميت 
َّوذو الدناءة لو مزق ُت جلدتهَ ِ ًبشفرة الضيم مل حيسس هلا أملا         َ ِ َِ َِّ 

أما تغارون أن خيرج نساؤكم يزامحن العلوج يف (: قال tعن عيل و
 . )١()األسواق

 

هناية كإجازة (توقيت التسوق بحيث ال يذهب يف أوقات الذروة   -١
 البقاء يف السوق حتى ال  وعليه حتديد مدة)أو ليايل رمضان، األسبوع

 . يمتد الوقت
ألنك ، ال تذهب للتسوق وأنت واقع حتت تأثري الغضب أو االكتئاب  -٢

 . ًفإنك غالبا ما تتورط يف رشاء أشياء ال تريدها، إن فعلت
 واالستغناء عن بعض السلع، حتديد الكمية الفعلية التي حتتاجها األرسة  -٣

 .  مشاهبةيلة حتتوي عىل عنارص غذائيةواالستعاضة عنها بسلع بد، الغالية
                                                      

  .وضعفه األرنؤوط) ١/١٣٣(رواه أمحد   )١(
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  .حيث تكون أسعارها يف ذروهتا؛ جتاهل السلعة يف أوائل املوسم وآخره  -٤
وحتديد ما ، ًوليس الرشاء تبعا للرغبة، اتباع مبدأ الرشاء عند احلاجة  -٥

 . ًنحتاج إليه فعال
. اوااللتزام هب، إعداد قائمة بالسلع املطلوبة قبل الذهاب إىل السوق  -٦

 : وهلذا فائدتان
أن هذه احلاجيات عرضة للنسيان وتدوينها يسهل الوصول : األوىل   

 . إليها
 . اختصار الوقت: الثانية  
ألن التنافس ؛ عىل كل سيدة أن تتسوق بمفردها دون مرافقة صديقاهتا  -٧

 . ورشاء سلع غري مهمة، ًوالتباهي والتقليد يلعب دورا يف زيادة الرشاء
ً رشائية واحدة توفريا للجهد جولةن رشاء كل االحتياجات يف التأكد م  -٨

 . والوقت واملال
 . اختيار املجمع الذي توجد فيه احلاجيات املطلوبة أو أكثرها  -٩
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 ًوأقل خروجا،  للرجال لطةاخموأقل ، ًكان النساء يف املايض أكثر احتشاما
   فبسبب اهنامك الناس يف الدنيا كثرت حاجة النساءوأما اليوم، لألسواق

 حتى أصبحت.. ففي كل يوم موديل وتصميم جديد، للذهاب إىل األسواق
ولذا فإن وجود األسواق النسائية ، قضية املرأة والتسوق مشكلة كل بيت

 . حل يريض مجيع العقالء

 

 ومل تنجح، ت التجارية تكاد تكون مشكلة يوميةمعاناة النساء يف املجمعا
 كل حماوالت التوعية واملراقبة التي تقوم هبا اهليئة يف القضاء عليها وإن قللت

 . منها
أكثر ما كان يؤملني أن البائع كان يفرغ ما أخذته من : تقول إحدى النساء

 . احلاجات ويرفعها أمام املشرتين ليعرف سعرها وهذا أمر خمجل
البائعني ال يتورع يف سبيل اإلقناع بالبيع من مدح قطعة املالبس وبعض 

هذه القطعة « أو »إنه يناسب لونك«وربام أضاف أحدهم ، أو أمحر الشفاه
 . »!!ستكون رائعة عليك 
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وال شك أن املرأة جتد يف األسواق النسائية منفعة وراحة نفسية ال جتدها 
 فاملرأة، سواق من مراعاة خصوصياهتابام تتميز به هذه األ، يف األسواق العامة

 راءـتتعامل داخل هذه األسواق مع طاقم نسوي يضطلع بعمليات البيع والش
وهي تعطيها حرية تامة يف رشاء األشياء التي ختصها كاملالبس ، واإلرشاف

ًبعيدا عن عرض البائعني الذين قد خيدشون خصوصية ، الداخلية وغريها
 . يف اختيار املقاس واللون وقياس القطع دون ترددأو تدخلهم ، املرأة وحياءها

 

 : وللخروج من هذا احلرج تلجأ النساء إىل حيل شتى
ًأطلب من البائع شيئا غري الذي أريده وخالل انشغاله : تقول إحداهن

 آخذ طلبي من املالبس الداخلية ونحوها وأضعها يف كيس حتى إذا عاد وجدين
 . دفع ثمن ما أخذتعند اخلزينة أ

ًجتنبا إلحراج املرأة فإنني أحرض هلن الصنف : ويقول أحد البائعني
وعند املحاسبة ال أخرج البضاعة من الكيس ، وأتركهن خيرتن ما يشأن
 . وأكتفي برؤية ورقة السعر

لدرجة أن تايالند ، ولذا فإننا نقول إن األسواق النسائية واقع ال بد منه
ًافتتحت مؤخرا سوقا وشهدت مدينة أبو ظبي افتتاح أول سوق ، ً نسائياً

بل إنه افتتح يف تل أبيب ، ويف السعودية انترشت األسواق النسائية، نسائي
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 مركز جتاري خاص بالنساء لبيع املالبس النسائية وأدوات التجميل واألدوات
وقد نال رضا اليهوديات ، العارشةاملنزلية يمنع فيه دخول الذكور فوق 

 !! ؟ )١(عتربمن مفهل .  املحافظة وعدم اختالطهن بالرجالحلرصه عىل

 

هناك بعض السلبيات فيام يتعلق بسلوكيات بعض املتسوقات لوجود 
مما ، ومن طريقة لباس بعض النساء املشني، تقنية جوال الكامريا والبلوتوث

ة األمر باملعروف والنهي عن املنكر لضبط تطلب وجود قسم نسائي هليئي
 . مثل هذه الترصفات املحرمة

ًوهذه األسواق تعترب جماال خصبا للدعوة فينبغي عىل أصحاهبا تكثيف ، ً
 . فيهاالدعويالنشاط 

حيث حتولت ، وينبغي االلتزام بالضوابط الرشعية يف هذه األسواق
وإىل أماكن ملواعدة ، بعض األسواق النسائية إىل أماكن هلو ورقص للشباب

كام توجد مناظر خمزية من الفتيات ولباسهن الذي خيدش احلياء ، الفتيات
 يف اهللافعىل النساء أن يتقني ، وبعض النساء ختفي وجهها بقناع من املكياج

  .واهللا املستعان،  وسلوكهنلباسهن

                                                      
(1) http: //news. bbc. co. uk/hi/arabic/middle_east_news/newsid_4926322/4926000.stm 
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 . حلات من قبل نساء صااملحالتمراقبة   -١
 .  يدخل املجمع بكامريات اجلواالتنمراقبة م  -٢
لضبط الوضع خارج املجمع ؛ وسيارة رشطة، وجود سيارات للهيئة  -٣

 . وإبعاد الشباب الطائش عن األماكن اخلاصة بالنساء
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 وعن األنبياء أهنم كانوا يمشون يف r  تعاىل عن رسولهاهللالقد أخرب 
 : ألسواقا

 b c d e f g h i kj: فقال تعاىل
l m n o p q r  ]٧: الفرقان[ . 

 ¼ « µ ¶ ¸ ¹ º ´ ³: وقال
½ ¾ À¿ Á Â Ã Ä ÆÅ Ç 
È É  ]٢٠: الفرقان[ 

 ، وعن الصالةاهللاوذكر عن الصاحلني أن جتاراهتم مل تكن تلهيهم عن ذكر 
 -. , + * ( ) ' & % $ # " !:  تعاىلاهللاقال 

 عن سامل بن عبد ]٣٧: النور[ 4 3 2 1 0 /
هؤالء :  أنه نظر إىل قوم يف السوق قاموا وتركوا بياعاهتم إىل الصالة فقالاهللا

 . )١(( ) ' & % $ # " !:  يف كتابهاهللالذين ذكر 
، نعم صومعة املسلم بيته يكف برصه وفرجه(:  قالtوعن أيب الدرداء  

 . )٢()يوإياكم واألسواق فإهنا تلغي وتله
                                                      

 .)١٩/١٩٢( رواه الطربي   )١(
 .)٧/٣٧٩(رواه البيهقي يف الشعب    )٢(
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 ' & % $ # " !:  يف قولهاهللاقال إبراهيم النخعي رمحه 
هم قوم من القبائل يف األسواق إذا حانت الصالة مل يشغلهم (: ( )
 . )١()يشء

مل يره ، كان أيب أصرب الناس عىل الوحدة(: قال بن اإلمام أمحد اهللاوعن عبد 
ي يف ـ يكره املشوكان، أحد إال يف مسجد أو حضور جنازة أو عيادة مريض

 . )٢()قاألسوا
 حيب أن يذكر يف األسواق وذلك U اهللاإن (: وعن ابن أيب اهلذيل قال

 اهللاوإين آليت السوق و مايل فيه حاجة إال أن أذكر ، لكثرة لغطهم و غفلتهم 
 . )٣()تعاىل
اللهم إين (: ًيدعو قائالتى سدة السوق أإذا  t بن مسعود اهللا عبد كانو

 . )٤()وأعوذ بك من رشها ورش أهلها، ها وخري أهلهاأسألك من خري
 ن استطعتإف، إن السوق مبيض الشيطان ومفرخه(:  قالtوعن سلامن 

 . )٥()أن ال تكون أول من يدخلها وال آخر من خيرج منها فافعل
                                                      

  ).٣/٧٦(ه البيهقي يف الشعب روا  )١(
  . )٩/١٨٤(رواه أبو نعيم يف احللية   )٢(
   ).١/٤١٢(رواه البيهقي يف الشعب   )٣(
رجاله رجال الصحيح غري سليم بن : وقال اهليثمي) ٩/١٨١(رواه الطرباين يف الكبري   )٤(

 .)١٠/٨٩( حنظلة وهو ثقة، جممع الزوائد
 . )٨/١٨١(رواه ابن أيب شيبة   )٥(
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بلغني أن (:  قال- r اهللا رجل من أصحاب رسول - tعن ميثم 
َامللك يغدو برايته مع أول من يغدو إىل فال يزال هبا معه حتى ،  املسجدَ

وإن الشيطان يغدو برايته إىل السوق مع أول من ، يرجع فيدخل هبا منزله
 . )١()فال يزال هبا معه حتى يرجع فيدخلها منزله، يغدو

 يف السوق كان له من األجر بعدد كل اهللامن ذكر (: وعن احلسن قال
  . )٢()واألعجم البهيمةالفصيح اإلنسان : فصيح فيها وأعجمي فقال املبارك

لك : كان منصور يقول للعجوز من عجائز حيه(: وعن الثوري قال
  . )٣()حاجة يف السوق لك يشء فإين أريد أن آيت السوق

 يف السوق كمثل شجرة خرضاء اهللامثل ذاكر (: وعن محيد بن هالل قال
 . )٤()وسط شجر ميت

خل السوق  رأيت حممد بن سريين يد(: وعن موسى بن املغرية قال
 يا أبا بكر يف هذه :له رجل  تعاىل فقالاهللانصف النهار يكرب ويسبح ويذكر 

  . )٥()إهنا ساعة غفلة: الساعة قال

                                                      
 .صححه األلباينو) ٥/١٨٣( رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين   )١(
  ).١/٤١٢(رواه البيهقي يف الشعب   )٢(
 . )٦/١٢٨(رواه البيهقي يف الشعب   ) 3(
   ).٢/٢٥٢(وروى أبو نعيم يف احللية   )٤(
  ). ٢/٢٧٢( احللية  )٥(
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 . )١()السوق مكثرة للامل مذهبة للدين(:  وكان مالك بن دينار يقول
يا فتيان : أقبل علينا داود بن أيب هند فقال(: وعن ابن أيب عدي يقول

ذا إ السوق فإىلكنت وأنا غالم أختلف ،  أن ينتفع بهأخربكم لعل بعضكم
ىل مكان كذا وكذا فإذا إ تعاىل اهللا بيتي جعلت عىل نفيس أن أذكر إىلانقلبت 

 تعاىل إىل مكان كذا وكذا اهللابلغت ذلك املكان جعلت عىل نفيس أن أذكر 
 . )٢()حتى آيت املنزل

يف السوق عند رأيت احلجاج بن فرافصة واقفا (: وعن ابن شوذب قال
هذه املقطوعة إىل أنظر : قال؟ ما تصنع ههنا: أصحاب الفاكهة فقلت

 . )٣()املمنوعة
حازم يمر عىل الفاكهة يف السوق فيشتهيها  كان أبو(: وعن جرير قال
 . )٤()فيقول موعدك اجلنة

أن طاووسا اليامين كان له طريقان إىل املسجد (:  بن برشاهللاوعن عبد  
فإذا ، فكان يأخذ يف هذا يوما ويف هذا يوما، طريق آخرطريق يف السوق و

 . )٥()مر يف طريق السوق فرأى تلك الرؤوس املشوية مل ينعس تلك الليلة
                                                      

  ).٢/٣٨٥( احللية  )١(
  ).٣/٩٣( احللية  )٢(
 ).٣/١٠٨( احللية   )٣(
 ).٣/٢٤٦( احللية   )٤(
  .)٤/٤( احللية  )٥(
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كان عمرو بن قيس املالئي إذا نظر إىل (: وعن إسحاق بن خلف قال
 . )١()ما أغفل هؤالء عام أعد هلم: أهل السوق بكى وقال
 

  يأمرr اهللاَكان رسول (:  قالtعن أيب مسعود األنصاري عن شقيق 
بالصدقة فيحتال أحدنا حتى جييء باملد وإن ألحدهم اليوم مائة ألف كأنه 

 . )٢()يعرض بنفسه
 يأمرنا بالصدقة فام جيد أحدنا شيئا يتصدق به r اهللاوكان رسول ( 

 اهللا حتى ينطلق إىل السوق فيحمل عىل ظهره فيجيء باملد فيعطيه رسول
r٣() إين ألعرف اليوم رجال له مائة ألف ما كان له يومئذ درهم( . 

ِّفيحتال أحدنا حتى جييء باملد« َّ ُ َُْ ِ َ ِ ََ َ َ َْ ُ َ يف مقابلة  َأي: اهللاقال ابن حجر رمحه : »َ
ٍوإن ألحدهم اليوم مائة ألف«: قوله، أجرته فيتصدق به ِ ِ ِْ َْ َ َ َ َ ْْ َ ََ ِ َّ  أشار بذلك إىل ما »ِ

وإىل ما صاروا إليه بعده من ،  من قلة اليشءr عهد النبي كانوا عليه يف
ومع ذلك فكانوا يف العهد األول يتصدقون بام ، التوسع لكثرة الفتوح

 . )٤(والذين أشار إليهم آخرا بخالف ذلك، جيدون ولو جهدوا
                                                      

  ).٥/١٠٢( احللية  )١(
  ).٤٣٩٢(رواه البخاري   )٢(
  .، وصححه األلباين)٢٥٢٨(رواه النسائي   )٣(
  ).٣/٢٨٤( فتح الباري  )٤(
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ّاملحتسب هو من نصبه اإلمام أو نائبه للنظر يف أحوال الرعية والكش ّّ ف ّ
ّوتصفح أحوال السوق يف معامالهتم، عن أمورهم ومصاحلهم واعتبار ، ّ

 .)١(ّوتعزيرهم عىل حسب ما يليق من التعزير عىل قدر اجلناية، ّموازينهم وغشهم
ًحكاموكان رواد سوق عكاظ املعروف يف اجلاهلية خيتارون  َ يسمى قايض  َ

 .  وخصوماهتمالسوق حيكم بينهم يف منازعاهتم
 ويأمر وايل احلسبة باجلمعة واجلامعة وأداء األمانة(: اهللايم رمحه قال ابن الق

وينهى عن اخليانة وتطفيف املكيال ، والصدق والنصح يف األقوال واألعامل
وامليزان والغش يف الصناعات والبياعات ويتفقد أحوال املكاييل واملوازين 

 . )٢()وأحوال الصناع
ربة طعام فأدخل يده ُعىل ص َّرَ مr اهللا أن رسول tعن أيب هريرة 

ِما هذا يا صاحب الطعام«:  فقالًفيها فنالت أصابعه بلال َ َ َ ََّ ِ َ  ، »؟ََ
 . اهللاأصابته السامء يا رسول : قال
َقال ِّأفال جعلته فوق الطعام كي يراه الناس من غش فليس مني«: َ َّ َِ َ ْ ُ ُ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ َْ َْ َ ََّ َ َ ِ َّ َ َ َ«)٣( . 

                                                      
  ).٢/٩٧٠(املوسوعة الفقهية   )١(
  ).٣٤٩(الطرق احلكمية   )٢(
  ).١٠٢(رواه مسلم   )٣(
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 r اهللا الناس يف عهد رسول لقد رأيت(:  قالبوعن ابن عمر  
يبتاعون جزافا يعني الطعام يرضبون أن يبيعوه يف مكاهنم حتى يؤوه إىل 

 . )١()رحاهلم
ويستفاد منه جواز تأديب من خالف األمر (: اهللا هحجر رمحقال ابن  

روعية إقامة املحتسب يف ـومش، الرشعي فتعاطى العقود الفاسدة بالرضب
 . )٢() عىل من خالف األمر بعد أن علم بهلمواملذكور حمالرضب و، األسواق

 بعد الفتح t  سعيد بن سعيد بن العاصr اهللاوقد استعمل رسول 
 . )٣(عىل سوق مكة

 عىل سوق t عنه عامال لعمر بن اخلطاب tوكان السائب بن يزيد 
 . )٤( تعاىل عنهماهللا بن عتبة بن مسعود ريض اهللاملدينة مع عبد 

ر ـيا معش(: عيل يأيت السوق فيسلم ثم يقولكان : وعن زاذان قال 
 . )٥()التجار إياكم وكثرة احللف يف البيع فإنه ينفق السلعة ويمحق الربكة

                                                      
  ).١٥٢٧( ، ومسلم)٢٠٣٠( رواه البخاري  )١(
 ).١٢/١٧٩( فتح الباري   )٢(
  ).٢/٦٢١(االستيعاب   )٣(
  ).٢/٥٧٦(االستيعاب   )٤(
 .)٥/٢٦٠(رواه ابن أيب شيبة    )٥(
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كان باملدينة إذا أذن املؤذن يوم اجلمعة (: وعن ميمون بن مهران قال
 . )١()ينادون يف األسواق حرم البيع حرم البيع

 حممد أنه أدرك باملغرب أيب عن شيخه "املدخل"وقد ذكر ابن احلاج يف 
ويقف عىل كل دكان فيسأل صاحب الدكان ، املحتسب يميش عىل األسواق
 ومن أين يدخل عليه الربا فيها وكيف يتحرز، عن األحكام التي تلزمه يف سلعه

، وإن جهل شيئا من ذلك أقامه من الدكان، فإن أجابه أبقاه يف الدكان، عنها
 . )٢( املسلمني تطعم الناس الربا أو ما ال جيوزال نمكنك أن تقعد بسوق: ويقول

 وينبغي(:  من قوله»أحكام السوق« من ذلك ما ذكره حييى بن عمر يف كتابه
 ويأمر أوثق من يعرف، للوايل الذي يتحرى العدل أن ينظر إىل أسواق رعيته

ِّأن يتعاهد السوق ويعري عىل أهله صنجاهتم وموازينهم ومكاييلهم ، ببلده
ًمن وجده قد غري من ذلك شيئا عاقبه عىل قدر ما يرى من بدعته ف، كلها ّ

 ثم أخرجه من السوق حتى تظهر منه التوبة واإلنابة إىل ...وافتياته عىل اإلمام
وتصلح أمور رعيته إن ، اخلري فإذا فعل هذا رجوت له أن خيلص من اإلثم

 . )٣()اهللاشاء 

                                                      
  .)٢/٤٣( ابن أيب شيبة اهرو  )١(
  ).٢٢٨ / ١(املدخل   )٢(
  .)القول فيام ينبغي النظر فيه من األسواق( مبحث أحكام السوق  )٣(
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 حمارمها من أحدها ويقوم عىل أمر تذكريها األصل أن ينصحها ويأمر
أما قيام الرجال األجانب بمثل هذا العمل وهي عىل ، أو النساء، الرجال

والبد أن ، ُحاهلا من التربج فقد رخص فيه بعض أهل العلم إذا أمنت الفتنة
 ضوابط وآداب جيب مراعاهتا وفقيعلم أن ذلك إذا قيل به فال بد أن يكون 

 فالشك أهنم خمولون من )اهليئات(أما رجال احلسبة ، نةحتى ال حتصل فت
 .  الواجبقبل ويل األمر بالقيام بذلك
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هو إال تذكري ملن كان له قلب أو ألقى السمع وهو  ما سبق ذكره ما
، عذاراإفام قرأت فيه من خري وحق وصواب فأبلغه غريك ديانة و، شهيد

 تعاىل اهللافأصلحه وفق كتاب  ، وزلل وسهو وغفلةأوما كان فيه من خط
 : عمال بقول القائل،  وهدي سلفنا الصالحrوسنة رسوله 

 عيب فيه وعال  من الَّلَج   د اخللالــا فسـد عيبـإن جت
ُواهللاَ أسال يل ولك ولكل مسلم ومسلمة الرب والتقوى ومن العمل ما 

، أمرناويغفر زالتنا وإرسافنا يف ، ونسأله تعاىل أن يطيب مكاسبنا، يرىض
، ومجيع سخطه، ُوفجاءة نقمته، وحتول عافيته، ونعوذ به من زوال نعمته

 نبينا وسلم وبارك عىل موصيل الله،  رب العاملنيهللاوآخر دعوانا أن احلمد 
 .حممد وعىل آله وصحبه أمجعني
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