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م ��ا اأك ��ر ان�س ��غال النا� ��س الي ��وم بالأ�س ��واق التجاري ��ة ،والرتدد
عليها ،واإنفاق الأموال والأوقات فيها ،وما اأ�س ��د احلاجة اإىل النظر
بعني عاقلة را�س ��دة يف هذا الأمر الذي ابتُلي به النا�س ،فعاد عليهم
ُّ
بال�س ّر يف اأمر دينهم واأمر دنياهم.
ال�س� � َف ِه اأن ينف ��ق العب ��د مال ��ه يف غ ��ر حق ��ه ،وم ��ن اأعظم
وم ��ن َّ
ال�س ��فه :اأن يجمع اإىل ذلك اإهدا َر وقته الذي هو راأ�س ماله فيما ل
يع ��ود علي ��ه بامل�س ��لحة الراجحة ،واأعظم من ذلك �س ��فهاً :اأن يجمع
ب ��ني اإنف ��اق ماله واإهدار وقته فيما ل ير�س ��ي اهلل بل ُي�س ��خطه ،ويف
اأماكن الفنت ،ومواطن البالء.
و�سَ � � ُّر بق ��اع الأر�س اأ�س ��واقها ،بها يرفع ال�س ��يطان رايت ��ه ،وفيها
يك ��ر الغ�س والكذب ،وتق ّل الأمانة وال�س ��دق ،وت� �وؤكل اأموال النا�س
بالباط ��ل ،فاأردن ��ا التنبي ��ه عل ��ى ه ��ذه الأم ��ور وغرها ،مم ��ا يقع يف
الأ�سواق مما ل ُير�سي اهلل تعاىل ،والتحذي َر من اإهدار الوقت واملال
فيها ،واإبرا َز معايبها وم�ساويها ،ل ُيق ّل النا�س -وخا�سة الن�ساء -من
حب الذهاب اإليها ،وال�سَ غَفُ بها.
ارتيادها ،و َي َ
ذهب عن النفو�س ُّ
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احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والس�الم عىل أرشف األنبياء

واملرسلني ،نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني...
أما بعد:

فالتس�ابق ج�ار ع�ىل ق�دم وس�اق يف اس�تعراض آخ�ر أخبار

األس�واق والبضائع وأحدث الصيح�ات واملاركات ...إعالنات

متتالية تبهر الناس وتُثريهم ...دون أن تعي األمر ...ختفيضات...

تنزيالت ...تصفية!!

يف كل صفح�ة م�ن صفح�ات الصح�ف؛ خرب الفتت�اح جممع

جدي�د ،أو مهرجان للتس�وق يف الس�وق الفالين ،أو س�حب عىل
جوائز يف ذلك املركز التجاري ،أو ختفيضات يف سلس�لة املحالت

الشهرية املوسمية باسم« :ادفع ونحن نبلع»!!

إنن�ا اليوم يف عرص الب�الزا ...هاي�رب ماركت ...م�ووووول...

أسامء وألقاب كلها تدل عىل األسواق العظيمة الشاملة التي انترشت
انتش�ارا واس�عا وتقاربت تقارب�ا ب ّينا ،لقد تزاي�دت املراكز التجارية
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برسع�ة هائلة ،خاصة يف املدن الكربى ،تزاي�دا مهوال ،وتعود فكرة

املراكز التجارية يف الس�عودية إىل ما قبل ثالثة وعرشين عاما ،حيث
ش�هدت الرياض إنش�اء أول مركز جتاري بمواصف�ات حديثة وهو
مركز مكة التجاري ،ثم توالت املجمعات واملراكز التجارية تباع ًا.

وخالل الس�نوات القليلة املاضية قفز عدد املجمعات واملراكز

التجاري�ة يف الس�عودية من نح�و عرشة مراك�ز يف الرياض وجدة
إىل املئ�ات من املراكز يف مجي�ع املدن ،حتى املناطق البعيدة ،مواكبة

الزدياد حجم األعامل التجارية ،خاصة فيام يتعلق بقطاع التجزئة
واألسواق واملواقع السياحية والرتفيهية.

وتتصدر الرياض املدن السعودية يف عدد املجمعات التجارية،

وت�أيت مدينة ج�دة يف املرتبة الثانية ،وتش�هد مدين�ة الدمام واخلرب

تدش�ني عدد منها يصل إىل أحد عرش جممع�ا جتاريا بكلفة تتجاوز
مليار ريال.

أسباب طرح املوضوع:

 .1أمهية السوق يف حياة الناس؛ فهو موضع جتارهتم وكسب
معاشهم.

 .2كثرة األسواق وانتشارها وكثرة مرتادهيا.

 .3ألهن�ا أصبح�ت عرف� ًا اجتامعي� ًا عام� ًا وس�مة ب�ارزة
للمجتمعات العربية والغربية.
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 .4لكوهنا صارت مرتعا خصبا ألهل الفسق واالنحراف.

 .5لتحوهل�ا إىل موضع للنزهة والرتويح والتس�لية لدى فئام
من الناس.

 .6كثرة املخالفات الرشعية التي تقع فيها.

 .7الس�عي إلقام�ة جمتمع إس�المي نظيف تق�وم دعائمه عىل
العدل والرمحة ،ومن الوس�ائل املعين�ة عىل ذلك :التعامل
مع آداب الس�وق باعتبارها آدابا رشعية وقواعد إسالمية

ثابتة؛ لتقوم تعامالتنا يف معايشنا عىل االستقامة الرشعية.

 .8اهتامم علامء السلف بالسوق وأحكامه.

 .9ق�ال عطاء -رمحه اهلل« :-جمال�س الذكر هي جمالس احلالل
واحل�رام»( .(1أي كيف تش�رتي ،وتبي�ع ،وتصيل ،وتصوم،
وتنك�ح ،وتطلق ،وحتج ،وأش�باه ذلك؛ ولذا فقد أفردوا له

املؤلف�ات ،ومن أبرز من ألف فيه :حييى بن عمر [ت289ه�]

وسامه «أحكام السوق»( ،(2والقايض أبو يوسف [ت182ه�]

صاحب اإلمام أيب حنيفة يف كتاب اخلراج.

( (1رواه الطرباين يف مسند الشاميني (.)294/3
( (2طبع بتحقيق :حسن حسني عبد الوهاب.
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اأ�شباب انت�شار هذه املجمعات
هناك أسباب كثرية وراء انتشار هذه املجمعات ،ومن أبرزها:
 .1تأثر املجتمع باألنامط االستهالكية الوافدة.
 .2االس�تثامرات الضخم�ة يف األس�واق التجاري�ة ،والت�ي
تق�وم هب�ا كربيات ال�رشكات العامل�ة يف جم�ال العقارات
وال�رشكات الت�ي تعمل يف جم�ال التنمي�ة الغذائية ،حيث
ضخت املليارات عىل األسواق واملجمعات التجارية.
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اأ�شباب ذهاب النا�س اإىل هذه املجمعات
 .1مل�ا تتمي�ز به هذه املجمع�ات من فخامة وحداث�ة وتقنيات
باهرة.

 .2اعتناؤه�ا بآخر م�ا توصلت له البرشية من فنون التس�وق
والتسويق.

 .3ضخامة أس�واقها ،وكثرة طوابقه�ا ،وتعدد حمالهتا ،وكرب
مس�احاهتا الت�ي تغط�ي كاف�ة االحتياجات ،وتلب�ي كافة
األذواق.

 .4للتس�لية والرتفي�ه ،وقض�اء بع�ض الوق�ت يف املطاع�م
واملقاهي املتوافرة هبا.

تق�ول إح�دى الفتيات :ألتق�ي مع صديق�ايت يف املول كل
يوم تقريبا؛ لتناول العش�اء معهن كنوع من املرح والتسلية

والسهر ورشب النارجيلة!!.

وتع�اين أخرى من وقت الفراغ ،بس�بب انش�غال والدهيا

بأعامهل�م حت�ى س�اعة متأخ�رة ،فال جت�د ما تفعله س�وى
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الذه�اب وامليش يف ه�ذه املجمعات واألس�واق؛ لتضييع

وقت الفراغ الذي تعيشه.

 .5ملتقى للعائالت :فهذه األس�واق تتيح للعائالت التسوق
املشرتك ،بل أصبحت ملتقى للعالقات االجتامعية ،فضال

ع�ن العاطفية ،حتى أصبح بعضها وكرا للمامرس�ات غري
فتي�ات يف ه�ذه
ُش�اهد
ٌ
الرشعي�ة ،وغ�ري األخالقي�ة ،وت َ
املجمعات يف أوقات متأخرة من الليل.

 .6م�الذ لكب�ار الس�ن :تع�د املجمعات م�الذا لكبار الس�ن
يقض�ون فيها أوقاهتم ،مكتفني بق�راءة الصحف ،ورشب
الشاي والقهوة ،خاصة بعد أن قاسوا نسبة السكر يف الدم

من خالل األجهزة الصحية التي متأل أركان املجمع.

 .7لتحول سياس�ة التس�وق من التسوق يف ش�ارع مفتوح إىل
التس�وق يف مكان واح�د ،فهي مكان مغلق حيتوي أش�ياء
كثرية ،فيمكن تغطية كافة احتياجات األرسة دون احلاجة

للذه�اب ألكث�ر من م�كان ،وقد أصب�ح ه�ذا النمط من

االستهالك جزءا من حياة العامل بأكمله.

 .8لق�وة دعاياهتا وج�ودة تروجيها للس�لع :وذلك من خالل
اإلع�الن يف ع�دد م�ن الوس�ائل اإلعالني�ة ،س�واء ع�ىل
اللوحات يف الط�رق ،أو اإلذاع�ة والتلفزيون والصحف
واملجالت ،وعمدوا إىل اس�تقطاب املتسوقني بعدة طرق،
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منها :عمل السحوبات عىل اجلوائز القيمة للمتسوقني من
املجمع ،أو عمل خصومات يف فرتات متفاوتة من العام.

ك�ام راع�وا يف الدعاي�ة أن تكون مناس�بة جلمي�ع األذواق
واملس�تويات ،فهن�اك دعاي�ة موجه�ة ألصح�اب الدخل
املنخف�ض ،وأخرى ألصح�اب الدخل املتوس�ط ،وثالثة

موجهة لرشحية الدخل املرتفع.

وم�ن ذل�ك أيض� ًا :إظه�ار الس�لع الكاملي�ة وكأهنا س�لع
أساسية ،ال يمكن العيش بدوهنا ،فيقتنع الناس هبذا املنتج

ويقبلون عىل رشائه.

 .9خ�داع االس�م التج�اري :وذل�ك باس�تغالل التش�ابه يف
العالم�ة التجاري�ة؛ للتغري�ر باملس�تهلكني وإهيامه�م بأن
س�لعته مماثل�ة لتل�ك الس�لعة املش�هورة ،وه�ذا يكث�ر يف
م�اركات األجه�زة اإللكرتوني�ة ،وه�ذا غ�ش وخ�داع
للمس�تهلك ،ورضر بالرشك�ة األصلية،واعتداء عىل حق

من حقوقه�ا ،فهي التي تعبت وأنفق�ت لتنال ثقة الناس،
ثم تأيت الرشكات األخرى فتجني ثامر تعبها دون أي حق.
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معنى ال�شوق يف اللغة
ويف ا�شطالح االقت�شاديني
الس�وق يف اللغ�ة :موضع البياع�ات ،تذكّر وتؤنّ�ث ،واجلمع

أس�واق( ،(1وق�د ورد يف الق�رآن الكري�م ( :ﯩ ﯪ

وتس�وق الق�وم إذا باع�وا
ﯫ ﯬ ﯭ) [الفرق�ان،[7:
ّ
واشرتوا.

و ُيقص�د بالس�وق يف اصطالح االقتصاديني :امل�كان الذي يتم

فيه تبادل الس�لع ،بغض النظر عن كون هذا املكان حمدد ًا جغرافي ًا

يف مبن�ى جممع جتاري مثالً -أم ال ،مثل التس�وق عرب اإلنرتنت،حيث يكون البائع واملشرتي يف منطقتني خمتلفتني.

مصطلحات أعجمية:
تعددت مسميات املجمعات التجارية مثل :بالزا ،مول ،هايرب.
وهناك فرق بني مصطلح (مركز جتاري) و(مول جتاري):
( (1لسان العرب (.)166/10
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ف� (املرك�ز التجاري) عادة ما يضم مكاتب خدمات لرشكات

متنوعة.

وأم�ا (املول) :فهو عبارة عن س�وق متكام�ل ،ولكن بمفهوم

عرصي.

«مرفه» ،أو مركز تس�وق مع
فكلمة (مول) تعني مركز تس�وق ُ

متنزه للمرتادين.

مول :مركز تسوق مغلق ومغطى.

وعكس ال� ) ...(Mallال�� ) ،(Plazaوهي املحالت التجارية

واملطاعم أو املقاهي املكشوفة املتواجدة عىل نفس املنطقة العقارية،
ف� (بالزا) :كلمة فرنسية ،وهي تعني السوق املفتوح ،أو امليدان.

واملفه�وم اجلدي�د لثقافة أي مركز أو مول جت�اري هو أن تضم

فنادق أيض ًا.

وأما ال� (هايرب ماركت) :فهو سوق متكامل يكمل النشاطات

التجاري�ة الت�ي يضمه�ا (امل�ول) ،ويض�م مجي�ع املس�تلزمات
االستهالكية األخرى ،من مواد غذائية ومالبس وأجهزة كهربائية
ومنزلية وإلكرتونية.

وال�ذي يميز هذه املجمعات يف اآلون�ة األخرية هو مصادقتها

لل� (هايرب ماركت) أكثر من السوبر ماركت ،فال� (هايرب ماركت)

صار سوقا بحد ذاته(.(1

( (1جريدة الرياض :العدد ( 8 )13948شعبان 1427ه�  1 /سبتمرب 2006م.
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واملالحظ يف أسامء هذه املجمعات هو هجرها لألسامء العربية،

حت�ى ال تكاد تعثر عىل اس�م ع�ريب ألحده�ا إال يف القليل النادر،
والذي ينبغي يف بالد يدين مجيع أهلها باإلسالم ،ويتكلمون اللغة

العربية :أن تكون األسامء عربية.

ق�ال اب�ن تيمية -رمح�ه اهلل« :-س�ئل أمحد ع�ن تس�مية األيام

والشهور بأسامء أعجمية ،فكره ذلك أشد الكراهة.

وذلك كراهة أن يتعود الرجل النطق بغري العربية؛ فإن اللسان

العريب ش�عار اإلس�الم وأهل�ه ،واللغات من أعظم ش�عائر األمم

التي هبا يتميزون.

وقال الش�افعي -رمحه اهلل :-س�مى اهلل الطالب�ني من فضله يف
ال�رشاء والبيع ُ ّجت�ار ًا ومل تزل العرب تس�ميهم التجار ،ثم س�امهم

رسول اهلل ﷺ بام سمى اهلل به من التجارة بلسان العرب ،والسامرسة
رجل َي ِ
اس�م من أس�امء العجم ،فال نحب أن ُيس�مي ٌ
عرف العربي َة
تاجر ًا ،إال تاجر ًا ،وال ينطق بالعربية فيسمى شيئ ًا بأعجمية ،وذلك
أن اللس�ان الذي اختاره اهلل عز وجل لسان العرب ،فأنزل به كتابه

العزيز ،وجعله لسان خاتم أنبيائه حممد ﷺ».

ث�م ق�ال ابن تيمي�ة« :وأم�ا اعتياد اخلط�اب بغري العربي�ة التي
هي ش�عار اإلس�الم ولغة القرآن ،حتى يصري ذل�ك عادة ِ
للمرص
وأهل�ه ،وألهل ال�دار ،وللرجل مع صاحبه ،وألهل الس�وق ،أو

لألمراء ،أو ألهل الفقه :فال ريب أن هذا مكروه؛ فإنه من التش�به

باألعاجم ،وهو مكروه».
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ث�م قال أيض ًا« :واعل�م أن اعتياد اللغة يؤث�ر يف العقل واخللق
والدي�ن تأث�ري ًا قوي ًا ب ّين ًا ،ويؤثر أيضا يف مش�اهبة ص�در هذه األمة

من الصحابة والتابعني ،ومشاهبتُهم تزيد العقل والدين واخللق».

وأيض� ًا :فإن نفس اللغ�ة العربية من الدي�ن ،ومعرفتها فرض

واج�ب؛ ف�إن فهم الكت�اب والس�نة ف�رض ،وال يفه�م إال بفهم

اللغ�ة العربي�ة ،وما ال يتم الواج�ب إال به فهو واج�ب ،...وهذا

معنى ق�ول عمر

« :تعلموا العربية؛ فإهن�ا من دينكم ،وتعلموا

الفرائض؛ فإهنا من دينكم»(.(2 (1

( (1ص�ح ع�ن عم�ر قوله « :تعلم�وا العربي�ة» رواه البيهقي يف س�ننه ()28/2
واب�ن اجلعد يف مس�نده ( .)996وأما قوله« :تعلموا الفرائ�ض» فرواه البيهقي
( )344/6والدارمي ( )2892بسند منقطع.
( (2اقتضاء الرصاط املستقيم (ص )206-204بترصف واختصار.
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املجمعات التجارية من اأ�شراط ال�شاعة
بني يدي
ع�ن عبد اهلل بن مس�عود عن النبي ﷺ ق�الَّ :
«إن َ
ِ
الس ِ
تعني المرأ ُة زوجها
اخلاص ِة،
تسليم
�اعة:
وفشو التّجارة؛ حتّى َ
َّ
ّ
َ
ّ
وكتامن ش�هادةِ
ِ
وقط�ع األرحامِ ،وش�هاد َة ال�ز ِ
ّور،
ع�ى التّج�ارة،
َ
َ

الحق،
وظهور القلم«(.(1
ِّ
َ

وفيه بيان اهتامم الناس بأمر الدنيا ،وحرصهم عىل إصالحها.
قال احلس�ن الب�ري -رمحه اهلل« :-لق�د أتى علين�ا زمان إنام

يق�ال :تاج�ر بني ف�الن وكاتب بني ف�الن ،ما يك�ون يف احلي إال
التاجر الواحد والكاتب الواحد»(.(2

وق�ال أيض ًا« :واهلل إن كان الرجل ليأيت احلي العظيم فام جيد به

كاتبا»(.(3

( (1رواه أمح�د ( )407/1واحلاك�م ( )110/4وصحح�ه ،وق�ال اهليثمي :رجاله
رجال الصحيح .جممع الزوائد (.)178/7
( (2التمهيد (.)297/17
( (3التمهيد (.)298/17
وروى النسائي ( )4456عن عمرو بن تغلب قال قال رسول اهلل ﷺ« :إن من=
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وأرشاط الساعة الصغرى تذكر غالب ًا لبيان أمرين:
أوهل�ام :التنبي�ه عىل قرهبا؛ ليتذك�ر الناس أمر اآلخ�رة .فإنه إذا

وق�ع من ذلك يشء قال العقالء :ه�ذا مما أخربنا عنه النبي ﷺ أنه

من أرشاط الساعة .فيكون ذلك داعية هلم إىل تذكرها.

الث�اين :التنبيه عىل أن تلك األرشاط املذك�ورة قد أهلت الناس

ع�ن أمر اآلخرة ،وهي إما أن تك�ون مما حرم اهلل عليهم ،أو تكون
ِ
أرشاط
ﷺ«:إن من
م�ن املباح الذي أهلى ،كهذا احلديث ،وكقوله
َّ

ِ
ُ
ويظهر
اخلم�ر،
رشب
ويثب�ت
العلم،
رف�ع
َ
اجلهل ،و ُي َ
الس�اعة أن ُي َ
َ
ُ
ُ
ّ
الزّنا«( ،(1إىل غري ذلك.
وم�ا م�ن جمتم�ع تتفش�ى في�ه التج�ارة إال ويصح�ب ذل�ك

جت�اوزات وخمالفات رشعي�ة ،كالتلبس بأنواع البي�وع املحرمة،
وانتش�ار الربا ،والتحايل عىل إباحته ،وكث�رة الغش والتدليس،

م�ع إضاع�ة الصل�وات ،واتب�اع الش�هوات ،واالنغ�امس يف

املحرمات.

= أرشاط الس�اعة أن يفش�و امل�ال ويكثر وتفش�و التجارة ويظه�ر العلم ،ويبيع
الرج�ل البيع فيقول ال حتى أس�تأمر تاجر بني فالن ،ويلتم�س يف احلي العظيم
الكاتب فال يوجد» وصححه األلباين يف صحيح النسائي.
ورواه أمح�د ( )24296بنح�وه ،إال أنه جعل قوله« :ويبيع الرجل البيع »...إىل
آخ�ره ،م�ن قول عمرو بن تغل�ب ريض اهلل عنه .ولعله الص�واب .وقال حمققو
املسند« :إسناده صحيح».
( (1رواه البخاري ( )80ومسلم (.)2671
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وأم�ا تقارب األس�واق :فعن أيب هريرة

أن رس�ول اهلل ﷺ

قال« :ال تقوم الساعة حتى تظهر الفتن ،ويكثر الكذب ،وتتقارب
األسواق ،ويتقارب الزمان ،ويكثر اهلرج«(.(1

ق�ال الش�يخ محود التوجي�ري « :وأم�ا تقارب األس�واق :فقد

ج�اء تفس�ريه يف حدي�ث ضعي�ف بأن�ه كس�ادها وقل�ة أرباحها.
والظاه�ر -واهلل أعل�م -أن ذلك إش�ارة إىل ما وق�ع يف زماننا من
تقارب أهل األرض بس�بب املراكب اجلوية واألرضية ،واآلالت
الكهربائية التي تنقل األصوات ،كاإلذاعات والتلفونات اهلوائية

التي صارت أس�واق األرض متقاربة بس�ببها ،فال يكون تغيري يف

األس�عار يف قط�ر من األقط�ار إال ويعلم به التج�ار أو غالبهم يف
مجي�ع أرج�اء األرض ،فيزي�دون يف الس�عر إن زاد وينقص�ون إن
نقص ،ويذهب التاجر يف الس�يارات إىل أسواق املدائن التي تبعد

عن�ه مس�رية أيام ،فيقيض حاجت�ه منها ثم يرج�ع يف يوم أو بعض
ي�وم ،ويذه�ب يف الطائ�رات إىل أس�واق املدائ�ن الت�ي تبعد عنه

مس�رية ش�هر فأكثر ،فيقيض حاجته منها ويرجع يف يوم أو بعض

يوم.

فقد تقاربت األسواق من ثالثة أوجه:
األول :رسعة العلم بام يكون فيها من زيادة السعر ونقصانه.
( (1رواه أمحد ( )519/2قال اهليثمي :رجاله رجال الصحيح غري سعيد بن سمعان
وهو ثقة ( )276/7وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)639/6
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الث�اين :رسعة الس�ري من س�وق إىل س�وق ،ولو كانت مس�افة
الطريق بعيدة جد ًا.
الثالث :مقاربة بعضها بعض ًا يف األسعار ،واقتداء بعض أهلها

ببعض يف الزيادة والنقصان .واهلل أعلم»(.(1

فالتقارب يف عرصنا احلارض صار حس�يا ومعنويا ،وأش�د من

هذا :البيع والرشاء عرب الشبكة العنكبوتية-اإلنرتنت.
وم�ن أدرك م�ا تو ّفره ش�بكة اإلنرتن�ت من تقريب األس�واق

بعضه�ا من بعض يف ه�ذا الزمان ال جيد مثاال أك�رب منها النطباق
احلدي�ث ع�ىل الواقع ،فإن موقع�ا مث�ل ) (ebay.comيعرض فيه

كل م�ن ش�اء يف مجي�ع أنحاء الع�امل س�لعته للمزاد ،حت�ى قاربت
املعروضات فيه ثالثة ماليني س�لعة ،ويستطيع اإلنسان يف بيته أن

يشرتي من أسواق العامل ويبيع كيف شاء.

ول�ذا خاط�ب رئيس ال�وزراء الربيطاين جتار بريطاني�ا :بأنه ال

مكان هلم يف عامل التجارة إذا مل يدخلوا جمال التجارة اإللكرتونية.

( (1إحتاف اجلامعة يف الفتن واملالحم وأرشاط الساعة (.)195/2
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االأ�شواق يف االإ�شالم

األسواق أبغض األماكن إىل اهلل:
ٰ
عن أيب هريرة

ِ
البالد إىل اهللِ
«أحب
أن رس�ول اهلل ﷺ قال:
ُّ

ِ
ُ
وأبغض
مساجدها،
البالد إىل اهللِ أسواقها«(.(1

ق�ال الن�ووي -رمح�ه اهلل« :-قول�هَ :
�ب البِ�الد إِ َىل اهلل
«أ َح ّ
َم ِ
ساجدها»؛ ألهنا بيوت الطاعات وأساسها عىل التقوى.

«و َأبغَ�ض البِ�الد إِ َىل اهلل َأس�واقها»؛ ألهن�ا حمل الغش
وقول�هَ :

واخل�داع والربا واأليامن الكاذبة وإخالف الوعد واإلعراض عن

ذكر اهلل ،وغري ذلك مما يف معناه»(.(2

هيشات األسواق:
ع�ن عبد اهلل بن مس�عود

قال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :ل َيلِني

( (1رواه مسلم (.)671
( (2رشح النووي عىل مسلم (.)171/5
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ِ
لونُمَ -ثالث� ًاَ -وإ ّياكُم
ذي�ن َي َ
منكُ�م أول�و األَح�ال ِم والن َُّهىُ ،ث َّم ا َّل َ
ِ
يشات األَ ِ
سواق«(.(1
َو َه
ق�ال الن�ووي(« :هيش�ات األس�واق) :أي اختالطه�ا،

واملنازع�ة واخلصوم�ات وارتف�اع األصوات واللغ�ط والفتن

التي فيها»(.(2

ويف املرق�اة« :مجع هيش�ة ،وه�ي رفع األص�وات ،هناهم عنها

ألن الص�الة حض�ور بني يدي اهلل تع�اىل ،فينبغ�ي أن يكونوا فيها
عىل الس�كوت وآداب العبودية ،وقيل :ه�ي االختالط ،واملعنى:

ال تكون�وا خمتلط�ني اختالط أهل األس�واق؛ ف�ال يتميز أصحاب
األح�الم والعقول من غريه�م ،وال يتميز الصبي�ان واإلناث من

غريهم يف التقدم والتأخر»(.(3

يب�ي« :وجي�وز أن يك�ون املعن�ى :ق�وا أنفس�كم من
وق�ال ال ّط ُّ

االشتغال بأمور األسواق؛ فإنه يمنعكم أن تلوين»(.(4

مل يكن النبي ﷺ صخّ اب ًا يف األسواق:
فع�ن أيب عب�د اهلل اجل�ديل ق�ال :س�ألت عائش�ة ع�ن خلق
( (1رواه مسلم (.)432
( (2رشح النووي عىل مسلم (.)156/4
( (3مرقاة املفاتيح رشح مشكاة املصابيح (.)199/4
( (4حتفة األحوذي (.)17/2
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متفحش� ًا وال
رس�ول اهلل ﷺ فقال�ت« :مل يك�ن فاحش� ًا وال
ّ
بالس ّ�ي ِ
ِ
ّ
الس ّ�يئ َة ،ولكن يعفو
صخاب� ًا يف
ئة ّ
األس�واق ،وال جيزي ّ
ويصفح«(.(1

وعن عبد اهلل بن عمرو بن العاص يف صفة رس�ول اهلل ﷺ
ِ
لموص�وف يف الت ِ
ِ
صفته يف
ببع�ض
ّوراة
يف الت�وراة ق�ال« :واهللِ إ ّن ُه
ٌ
ِ
َ
ّ
ومب�رش ًا ونذير ًا ،وحرز ًا
أرس�لناك ش�اهد ًا
ّبي إنّا
القرآن :يا ّأيا الن ُّ
ّ
لي�س ٍّ
س�م َ
بفظ وال
يتك
�نيَ ،
لألم ّي َ
املتوك َلَ ،
أنت عبدي ورس�ويلّ ،
ّ
ٍ
((2
ِ
غليظ وال سخّ ٍ
األسواق. «...
اب يف
الص َخب-
«الس َخب -ويقال فيهَّ :
قال ابن حجر -رمحه اهللَّ :-

َوهو رفع الصوت باخلصام ،ويستفاد منه أن دخول اإلمام األعظم

السوق ال حيط من مرتبته؛ ألن النفي إنام ورد يف ذم السخب فيها،
ال عن أصل الدخول»(.(3

األسواق مشغلة ،وإن كان هبا مصالح املسلم الدنيوية:
ع�ن أيب هريرة

ق�ال« :إِن الناس يقول�ون :أكثر أبو هريرة،

وإن إخواننا من املهاجرين كان يش�غلهم الصفق باألس�واق ،وإن

إخوانن�ا م�ن األنص�ار كان يش�غلهم العم�ل يف أمواهل�م ،وإن أبا
( (1رواه الرتم�ذي ( )2016وصحح�ه ،وأمح�د ( )246/6وصحح�ه األلباين يف
صحيح الرتمذي وغريه.
( (2رواه البخاري (.)2018
( (3فتح الباري (.)343/4
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هريرة كان يلزم رسول اهلل ﷺ بشبع بطنه ،وحيرض ما ال حيرضون،

وحيفظ ما ال حيفظون»(.(1

وع�ن ُعبي�د بن عمري :أن أبا موس�ى األش�عري

ع�ىل عمر ب�ن اخلطاب

اس�تأذن

فل�م يؤذن ل�ه ،وكأنه كان مش�غوال،

فرجع أبو موس�ى ،ففرغ عمر فقال :أمل أسمع صوت عبد اهلل بن
قي�س؟ ائذنوا له .قيل :قد رجع ،فدع�اه ،فقال :كنا نؤمر بذلك.

فقال :تأتيني عىل ذلك بالبينة .فانطلق إىل جملس األنصار فسأهلم
فقالوا :ال يش�هد لك ع�ىل هذا إال أصغرنا ،أبو س�عيد اخلدري.

عيل من أمر
فذهب بأيب س�عيد اخلدري ،فقال عمر« :أخفي هذا ّ

رس�ول اهلل ﷺ؟! أهل�اين الصفق باألس�واق» -يعني اخلروج إىل

جتارة (.(2

ق�ال ابن حجر -رمح�ه اهلل«:-أهلاين الصفق باألس�واق ،يعني

اخل�روج إىل التج�ارة ،وأطلق عم�ر عىل االش�تغال بالتجارة هلو ًا؛

ألهن�ا أهلته عن ط�ول مالزمته النبي ﷺ حتى س�مع غريه منه ما مل
يس�معه ،وكان احتياج عمر إىل اخلروج للسوق من أجل الكسب

لعياله ،والتعفف عن الناس»(.(3

( (1رواه البخاري ( ،)118ومسلم (.)2493
( (2رواه البخاري ( )1956ومسلم (.)2153
( (3فتح الباري (.)299/4
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حماكاة النمط الغريب يف التسوق:
النم�ط الغ�ريب يف التس�وق قائ�م ع�ىل توفري كل يشء يس�اهم

يف جل�ب الن�اس وإبقائهم أطول فرتة ممكنة يف الس�وق ،ويس�عى

القائمون عىل هذه املجمعات لتطبيقه بدقة.

وهل�ذا فقد أصبحت املجمع�ات التجارية إحدى املعامل البارزة

يف امل�دن الكربى ،فم�ن حيث املظه�ر :فهي ذات مظه�ر معامري
وحض�اري ج�ذاب؛ حي�ث روع�ي يف تصميم�ه م�ن الداخ�ل
واخل�ارج أن يك�ون وفق أح�دث التقنيات املع�ارصة ،ومن حيث

املوق�ع :فه�ي – يف الغال�ب  -ذات موقع متميز يف املدينة ،تس�هل

معرفت�ه والوصول إلي�ه واخلروج منه ،ومن حيث املس�احة :فهي

كبرية وواسعة؛ لتس�توعب أكرب عدد من املتسوقني ،أما من حيث
اخلدم�ات :فتجده�ا منت�رشة هن�ا وهن�اك ،كمواق�ف الس�يارات
اخلاصة ،واملس�احات اخلرضاء ،ونوافري املياه ،وأجهزة التكييف،
واملصاع�د والس�المل الكهربائية ،وب�رادات امل�اء ،ودورات املياه،

ومعاهد اللغات ،واحلاسبات ،ونحو ذلك.

إضافة لضمها عددا من املحالت التجارية التي عادة ما تكون

مل�اركات مش�هورة ،فإهنا ختص�ص دورا كامال ملطاع�م الوجبات
الرسيع�ة ،وختص�ص ركن�ا ترفيهي�ا للصغ�ار يك�ون بمثاب�ة قرية
إلكرتوني�ة عامرة بألع�اب كهربائي�ة وإلكرتونية حديث�ة ،وأحيانا

تضم القرية صالة للتزلج اجلليدي ،ومرسح ًا للطفل.
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وب�ني صف�وف املح�الت التجاري�ة ع�ادة توج�د املقاه�ي،

وساحات للجلوس واالسرتاحة ،وشاشات كبرية ملتابعة األخبار

االقتصادية ،وأحوال سوق األسهم.

واهلدف من ذلك كله :إرضاء رغبات املتس�وقني ،وس�د مجيع

حاجاهتم املختلفة يف الرتفيه والتسلية.

ول�ذا :فإن كثريا من العائالت واألف�راد يفضلون قضاء عطلة

األس�بوع يف ه�ذه املجمعات ،خاصة املجمع�ات التي حتتوى عىل

مرك�ز كب�ري لبيع امل�واد الغذائي�ة «هايرب مارك�ت» ،والتي ظهرت
أخريا ،وجذبت نس�بة كبرية من الزوار واملتسوقني ،مما دفع الكثري

من العالمات واملاركات التجارية لتدشني فروع فيها.

ولذا :فق�د عملت هذه املجمعات عىل تطبيق النمط الغريب يف

التسوق بحذافريه ،فابتدا ًء :من البناء الذي حياكي الطراز املعامري
الغريب ،ثم العمل عىل جعل العنرص األس�ايس يف هذا الس�وق هو

واجهات العرض الزجاجية التي حتتفظ للس�لعة بمكانة غامضة،

كام تضع مس�افة بني املش�رتي وما يريد رشاءه ،وفق�ا لنظرية أحد

الغربيني ،الذي كتب عن النظام االستهالكي.

ك�ام يصاح�ب ع�رض الس�لعة عن�ارص اإلع�الن واجل�ذب

األخ�رى ،مثل امللصق�ات وصور النجوم واألبطال املس�تخدمني

هل�ذا املنت�ج ،واخللفي�ات امللون�ة واألض�واء املس�لطة ،ووض�ع
املجس�دات «املانيكان» كل هذه املكونات املرافقة لعرض السلعة
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جتعله�ا بمثاب�ة أس�طورة يف ذهن املس�تهلك؛ فبيع الس�لعة يعتمد

أساسا عىل اإلهيام البرصي.

وم�ن األمور التي حتاكي فيها ه�ذه املجمعات النمط الغريب يف

التس�وق :عملية اإلقناع النفيس للمتسوق بالرشاء؛ وذلك بتسعري
الس�لع عىل الطريق�ة الغربي�ة ( ،)9.95مما يعط�ي انطباع ًا –ولو
نفسي ًا– بأن السلعة خمفضة حق ًا.

28

املجمعات التجارية

املجمعات التجارية من الداخل
ماذا حيدث داخل هذه األسواق؟
بالنظر إىل املجمعات التجارية املتناثرة هنا وهناك ،نجد أن كثريا

منه�ا يعج بصنوف من املنكرات واملخالفات الرشعية ،والواجب
بياهن�ا؛ حتذي�ر ًا وإن�ذار ًا ( :ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ

ﮓ ﮔ ﮕ)( ،ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ).

أوالً :املفاسد االقتصادية:

 .1إشعال محى التسوق؟!
تض�ج ه�ذه املجمع�ات التجارية باملتس�وقني والزوار بش�كل
ّ

ملف�ت لألنظ�ار ،ومرتادوه�ا م�ن كاف�ة الرشائح واألع�امر :من

الفقراء واألغنياء ،من الش�باب والفتيات واألطفال والبالغني...
فهي مكان واحد جيمع اجلميع.

يقول مدير أحد املجمعات التجارية يف الس�عودية« :إن إدارة

املرك�ز أج�رت إحصائية حول ع�دد مرتادي املرك�ز يف بداية عام
29

املجمعات التجارية

2006م ،تب�ني منه�ا أن متوس�ط م�ن ي�زور املركز خ�الل األيام
األربعة األوىل من األس�بوع يبلغ ما ب�ني ( 18إىل  )20ألف ًا لليوم

الواحد.

أما يوما األربعاء واخلميسَ :ف َيصل عدد الزوار إىل ما بني (30

إىل  )40ألف ًا يف اليوم الواحد ،وخالل ش�هر رمضان بلغ متوس�ط
زوار املرك�ز ما ب�ني ( 60إىل  )70ألف ًا لليوم الواحد ،وتبلغ نس�بة

ال�زوار الذين يرتادون املرك�ز لقصد الرتفيه وتن�اول الطعام دون

رشاء الس�لع  ٪40م�ن جمم�وع املتس�وقني خالل يوم�ي األربعاء
واخلميس ،ونسبتهم تزيد خالل يوم اجلمعة»(.(1

فهن�اك إقب�ال كب�ري وزحام ش�ديد ،وجتد بعضهم يدف�ع أمامه

عربة تنوء باملش�رتيات ،فيش�رتي بام قيمته  1500ريال ،والبعض

أكث�ر م�ن ذلك بكثري ،واملؤس�ف أن ه�ذه األغ�راض تتكدس يف
املنازل ،وربام تبقى حتى تنتهي صالحيتها.

 .2حتول املجتمع إىل جمتمع استهالكي:
فهن�اك ش�وارع حتولت يف مدة وجيزة من ش�وارع س�كنية إىل

م�والت ضخمة وجممعات جتارية كبرية ،مع أن هناك أزمة س�كن
أ ّدت إىل زيادة اإلجيارات بمعدل ال يقل عن  ،٪20وهذه الظاهرة

ت�دل ع�ىل أن األم�وال تترسب من االس�تثامر إىل االس�تهالك ،مما

( (1جريدة الرياض :العدد ( 8 )13948شعبان 1427ه� 1/سبتمرب 2006م.
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جعل األرسة مس�تهلكة بالدرجة األوىل ،وقلام جتد أرسة س�لمت
م�ن معضلة الدي�ون واألقس�اط املرتاكم�ة ،فالكل ي�رصف دون
إدراك لقيمة ما يرصفه ،والكل يذهب إىل حمالت التموين ،وحيمل

ما يفوق حاجته ومرصوفاته.
 .3إغواء استهالكي:

املش�كلة أن الوس�ائل الت�ي تس�تخدمها ه�ذه املجمع�ات ق�د

نجح�ت يف ج�ذب فئة حم�دودي الدخ�ل؛ كام نجح�ت يف تطبيق

أه�م مبدأ يف علم التس�ويق؛ وهو «كيف تغري الن�اس بالرشاء»،
وأصبحت البنوك هي املالذ الذي يلجأ إليه املتسوق للحصول عىل

قروض؛ من أجل تغطية االحتياجات االس�تهالكية ،التي أفرزهتا
ه�ذه املجمع�ات ،ودليل ذل�ك؛ هو انتق�ال محى افتت�اح املوالت

م�ن املناطق الثري�ة إىل األحياء الفق�رية ،اس�تنادا إىل عقلية جتارية
تعتمد أساس�ا عىل الكثافة الس�كانية العالية ،مما يشري إىل أن ارتياد
املوالت مل يعد حكرا عىل األغنياء فقط؛ بفضل سياس�ة العروض
التش�جيعية ،والتنزي�الت واخلصوم�ات ،وإغ�راء املعروض�ات

وتنوعه�ا ،ووفرهت�ا وأس�لوب عرضها ،ك�ام تكثر املح�الت التي

تنادي املتس�وقني بأس�اليب متباينة ،منها« :اش�رت واحدة واحصل
ع�ى الثاني�ة جمان� ًا» ،أو« :كل يشء بخمس�ة ري�ال» ،وغريه�ا من

األس�اليب الت�ي تغري املتس�وق بمزيد من ال�رشاء ،وبرشاء ما ال
يلزم�ه ،فيحت�ار ماذا يش�رتي ،ويصب�ح كل يشء يس�تحق الرشاء
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عن�ده ،فيذه�ب ل�رشاء س�لعة واحدة فق�ط ،فيخ�رج وهو حممل

بأكياس مل تكن يف احلسبان.

يقول أحد املتس�وقني« :للمول تأث�ري نفيس يف محل الناس عىل

مزي�د م�ن الرشاء؛ فالعربة التي يقودها املتس�وق تغ�ري الكثريين
بمزيد من الرشاء ،وإال بدا منظره الفتا لألنظار إذا محل فيها القليل،

باإلضافة إىل طريقة عرض البضائع واملنتجات واخلصومات التي

ُيعلن عنها».

ويف إحصائي�ة ص�ادرة ع�ن املرك�ز الوطن�ي للمعلوم�ات

واألبح�اث الس�ياحية :بل�غ اإلنف�اق ع�ىل الس�ياحة املحلي�ة يف

السعودية عام 2005م  32مليار ريال ،وبلغت نسبة الرصف عىل
التس�وق  ،٪37أما نس�بة الرصف عىل املأك�والت فبلغت ،٪16
والرتفي�ه  ،٪10ويتض�ح م�ن تل�ك اإلحصائي�ة أن اإلنف�اق عىل
التسوق واملأكوالت يتجاوز أكثر من نصف اإلنفاق(.(1
 .4التسوق النسائي:
تعت�رب املرأة هي املتس�وق رق�م واحد يف ه�ذه املجمعات ،فقد

أصبحت متنفس� ًا للمرأة الفارغ�ة؛ فتذهب للفرجة والرتويح عن
النفس ،واالس�تهالك هو أهم وسيلة تتغلب هبا املرأة عىل كآبتها،

واألبح�اث والدراس�ات الت�ي أجري�ت ح�ول م�ا س�مي بحمى
( (1جريدة الرياض :العدد ( 8 )13948شعبان 1427ه�1/سبتمرب 2006م.
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التس�وق؛ تعطي احلجة للرب�ط بني النس�اء واإلرساف ،إىل درجة

اعتب�ار اإلرساف إنام هو ظاهرة نس�ائية .فاألرقام تقول :إن نس�اء
اخلليج ينفقن  3مليارات ريال لرشاء العطور س�نوي ًا ،و 15مليون

عىل صبغات الش�عر؛ إذ يستهلكن منها  445طن ،أما أمحر الشفاه
فيستهلكن منه  600طن ،إضافة إىل  50طن من طالء األظافر.

وكش�فت األبحاث أن أكثر النس�اء الاليت يكثرن من التس�وق

خيف�ني ما اش�رتينه ع�ن أزواجهن ،فقد كش�فت دراس�ة ملؤسس�ة
(النيس آند ليسنز) أن  ٪75من النساء الالئي است ِ
ُطلعت آراؤهن

قل�ن :إهن�ن خيفني م�ا أنفقنه من األم�وال عىل مش�رتياهتن ،وأهنن

يمزقن الفاتورة.

وأح�د اس�تطالعات الرأي ال�ذي أجرته مؤسس�ة إعالمية يف

اخلليج يؤكد ذلك.

ويعرتف البائعون أن أكثر زبائنهم من النس�اء ،وأن ذلك يمثل

فرصة ذهبية هلم يف إقناع املتسوقات برشاء السلع الغالية(.(1
كام أن من أسباب هذا اهلوس الرشائي عندهن:

•وجود حرمان يف سنوات ماضية بسبب الفقر وضيق ذات اليد.

•بخل بعض أولياء األمور.

•خوف بعض الزوجات من مجع أزواجهن للامل.
( (1جملة األرسة العدد  157ربيع اآلخر 1427ه�.
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ق�ال تع�اىل( :ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ

ﯿ ﰀ ﰁ ) [الفرقان.[67 :
 .5جنون األسعار:

أما يف األس�واق الراقية :فالش�كوى من جنون األسعار ،فهل

يتص�ور أح�د أن يصل س�عر احلذاء ع�رشة آالف ريال ،وفس�تان
الزف�اف ثالثني ألف ريال ،وس�اعة اليد مخس�ني ألف ريال! فهذه
ّ

األس�عار اجلنونية جعلت بع�ض الناس يرتادون هذه األس�واق؛
ملجرد النزهة فقط.

تق�ول إحداه�ن :ال آيت إىل هن�ا للتس�وق ،ب�ل لتن�اول اآليس

كريم ،ورشب القهوة ،ومقابلة صديقايت ،ومالعبة أطفايل.

وتقول أخرى :األسعار هنا غري معقولة ،وال أفكر يف التسوق

هنا ،بل آيت للرتفيه ،ورشب القهوة.

وق�ال تع�اىل ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ) [األعراف.[31:

ويف احلدي�ث عن عمرو بن ش�عيب ،عن أبيه ،ع�ن جده قال:
ق�ال رس�ول اهلل ﷺ« :كُل ،وارشب ،وال َب�سَ ،وت ََص�دَّ ق ،يف غ ِ
َري
َ
س ٍ
فَ ،وال َمي َل ٍة«(.(1
ََ

خر َج� ُه ابن ماجه (َ ،)3605و َأ َمحدُ ( ،)181/2وحس�نه احلافظ ابن حجر يف
(َ (1أ َ
كتابه األمايل املطلقة (ص.)32
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 .6ضعف املحالت الصغرية وإغالقها:
فق�د اس�تطاعت ه�ذه املراك�ز التجاري�ة س�حب البس�اط من

املتاج�ر الصغرية ،وهددهتا بالكس�اد ،فانخفضت القوى الرشائية

باملتجر ،فاملش�رتي هيرب من املحالت الصغ�رية؛ ألن املجمعات
مغري�ة ومكيفة ،كام أن الربامج التس�ويقية والدعائية التي تتبناها،

وتقدي�م اجلوائز واهلدايا ،وتوفريها لألماك�ن الرتفيهية ،كل ذلك

ساهم يف جذب املتسوقني إليها دون غريها.

يش�كو أحد أصح�اب املح�الت الصغ�رية؛ بأن مع�دل البيع

انخف�ض لدي�ه من ع�رشة آالف ري�ال ،إىل ألفني ومخس�امئة ريال
ش�هريا ،وس�بب ذلك افتتاح هذه املراكز التجارية الضخمة ،التي

تقوم بدور كبري يف جذب املش�رتين ،ويتوقع مزيد ًا من اخلسارة يف

ظل انخفاض حركة الرشاء.

 .7الدعاية الكاذبة يف كثري من منشوراهتا وإعالناهتا:
فكث�ري ًا ما تقوم هذه املجمعات بإعالن�ات ومهية ،ويفاجأ الناس

عن�د حضورهم بأن الس�لعة قد نفدت ،أو أن الع�رض قد انتهى ،أو

يضعون سعر ًا عىل السلعة ،وعند الدفع جتد سعر ًا آخرّ ،
وقل من ينتبه

ملثل ذلك ،أو يعلنون عن جوائز وهدايا ،ثم يظهر أهنا ال قيمة هلا.

وقد أقامت إحدى األس�واق الضخمة مس�ابقة يف دولة عربية

ع�ىل  1001جائ�زة؛ فالواحد ه�ي اجلائزة الكربى وهي س�يارة،
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واألل�ف جائ�زة األخ�رى ه�ي جوائ�ز متواضعة ج�دا ،وهتافت

عرشات اآلالف حلضور املس�ابقة ،بس�بب اش�رتاط إدارة املجمع

حض�ور الفائز لتس�لم جائزته يف نف�س اليوم ،فكان من س�لبياهتا
تسبب احلضور يف إغالق جزء هام من الطريق احليوي بسياراهتم؛

مما أدى لتعطل حركة السري حتى منتصف الليل ،وانتهت املسابقة،
وخ�رج منها ع�رشات اآلالف من غ�ري الفائزين ،وه�م يرددون:

«إهنا وهم كبري»!.

فغالبية اجلوائز كانت متواضعة ج�د ًا ،ولكنهم انتظروا إعالن

اس�م الفائز باجلائزة الكربى ،وقد شهد حفل اإلعالن عن اجلوائز
مواقف مأساوية ،وحتول لإلعالن عن أطفال تائهني عن أرسهم،

وس�ط هذا الزحام الش�ديد ،أو اإلعالن عن ش�خص َف َقدَ أرسته

بالكامل.

ورغم حتريم العلامء هلذه املسابقات؛ فإهنا مل تتوقف ،بل زادت

وتنامت ،وأصبح األمر أشبه باملوضة!!...

ثاني ًا :املفاسد الرشعية واألخالقية:
 .1تضييع األوقات:
تعت�رب ه�ذه املجمع�ات التجاري�ة موضع�ا خصب�ا لتضيي�ع

األوقات ،فتتحول إىل مراكز لقضاء األوقات ،وجتمع الناس أكثر

من احلدائق وغريها.

36

املجمعات التجارية

وقد أثبت علامء االجتامع أن نسبة اجلرائم واملشكالت اخلُ ُلقية

تتناس�ب طرد ًا مع زيادة وقت الف�راغ ،فهذه فتاة أرادت أن تقيض
عىل فراغها ،فقىض عليها الفراغ.

وس�بب ذل�ك :الغفلة ع�ن أمهية الوق�ت ،فكل�ام زادت غفلة

اإلنسان عن وقته ،زاد إرسافه وتبذيره ألوقات فراغه فيام ال ينفع.
يق�ول احلس�ن الب�رصي -رمحه اهلل« :-ي�ا ابن آدم م�ا أنت إال

أيام؛ فإن ذهب يومك ،ذهب بعضك»(.(1
إن�ا لنف�رح باألي�ام نقطعه�ا

وكل ي�وم مىض ي�دين من األجل

ويقول عمر

« :إين ألرى الرجل فيعجبني ،فإذا سألت عنه،

فقيل :ال حرفة له ،سقط من عيني»(.(2

وقال أيض ًا« :إين ألكره أن أرى أحدكم سبهل ً
ال –فارغ ًا -ال يف

عمل دنيا ،وال يف عمل آخرة»(.(3

وق�ال حكيم« :من أمىض يوم ًا من عمره يف غري حق قضاه ،أو

ف�رض أداه ،أو جم�د أثل�ه ،أو محد حصله ،أو خري أسس�ه ،أو علم
اقتبسه :فقد عق يومه ،وظلم نفسه!»(.(4

( (1حلية األولياء ( ،)148/2سري أعالم النبالء (.)585/4
( (2غريب احلديث البن قتيبة ((321/1
( (3جممع األمثال أليب الفضل النيسابوري (.)172/1
( (4أدب الدنيا والدين (.)57/1
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وق�ال حييى ب�ن مع�اذ -رمح�ه اهلل« :-املغبون من عط�ل أيامه

بالبطاالت ،وس�لط جوارحه عىل اهللكات ،ومات قبل إفاقته من

اجلنايات»(.(1

إن�ام الدني�ا إىل اجلن�ة والن�ار طري�ق

والليايل متجر اإلنسان واأليام سوق!

فالدني�ا مزرعة اآلخرة؛ فكام تزرع الي�وم ،حتصد غد ًا ،فالزرع

الطي�ب ينبت بإذن اهلل ثم�ر ًا طيب ًا ،والذي ال يزرع يف وقت البذار،

تأوه نادم ًا يوم احلصاد.

إن اللي�ايل لألن�ام مناه�ل

تط�وى وتن�رش دون�ا األع�امر

فقصاره�ن م�ع اهلم�وم طويل�ة

وطواهل�ن م�ع ال�رور قص�ار

ِ
عم ِ
غب�ون ِ
َثري ِم�ن الن ِ
الص َّح ُة،
ت�ان َم
ٌ
ّ�اسِّ :
ق�ال ﷺ« :ن َ
فيه�ام ك ٌ

وال َفرا ُغ«(.(2

َ�زول َقدَ ما ع ٍ
القيام ِة؛ َحتَّى ُي َ
وق�ال ﷺ« :ال ت ُ
س�أ َل َعن
بد َي�و َم
َ
َ
َأر َبعٍَ :عن ُع ُم ِر ِه فيام َأفنا ُه »...احلديث(.(3

( (1التبرصة البن اجلوزي (.)121/1
( (2البخاري (.)6049
( (3رواه الرتم�ذي ( )2417وصحح�ه ،والدارم�ي ( )537وصحح�ه األلباين يف
السلسلة الصحيحة (.)946
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والوقت أنف�س ما ُعنيت بحفظه

وأراه أس�هل م�ا علي�ك يضي�ع

سأل الفضيل بن عياض رج ً
ال فقال له :كم أتت عليك؟ قال:

س�تون سنة .قال :فأنت منذ ستني س�نة تسري إىل ربك ،يوشك أن
تبلغ ،فقال الرجل :إنا هلل وإنا إليه راجعون!!(.(1
 .2تضييع الصلوات:

فبع�ض هذه املجمعات تغلق أبواهب�ا اخلارجية وقت الصالة،

ويبقى املتس�وقون يف الداخل ،فال حي�رضون اجلامعة ،وقد تفوهتم

الص�الة أصال ،وحيتج أصحاهبا؛ بأن األعداد فيها كبرية جد ًا ،فال
يمكن إخراجهم ،وهناك مصليات ملن شاء أن يصيل.

ك�ام أن املتس�وق يف الداخل ،ال يس�مع الن�داء يف كثري من هذه

املجمعات ،فال يعرف موعد الصالة إال بإغالق األبواب ،فقد ال

يكفيه الوقت ،ليتوضأ ،ويصيل مع اجلامعة.

أضف إىل ذلك عدم وجود لوحات تدل عىل املصليات يف هذه

املجمع�ات -إن وج�دت هذه املصلي�ات أصالً ،-وع�دم العناية
هبذه املصليات من ناحية املصاحف.

وبع�ض املجمعات قد يوجد فيها مصليات للرجال ،ولكن ال

يوج�د فيها مصليات للنس�اء ،فتضطر املرأة للمغ�ادرة قبل موعد
الصالة األخرى ،وإال فاتتها الصالة.
( (1حلية األولياء (.)113/8
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فب�امذا جتيبون اهلل ي�ا من أضعتم الصل�وات وأنتم تتجولون يف

األس�واق إذا سألكم يوم القيامة عن الصالة؟ فإن أول ما حياسب

الصفق يف
عن�ه العب�د يوم القيام�ة الصالة ،فهل س�تعتذرون ب�أن
َ
األس�واق ش�غلكم عن أداء فرائ�ض اهلل؟ وإذا كان العبد ال يعذر

ب�رتك الصالة حتى يف القت�ال واجلهاد ،فكيف يع�ذر برتكها وهو
ساه ٍ
ٍ
اله؟!
قال تعاىل( :ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ

ﮰ ﮱ ﯓ ) [مريم.[59 :
 .3انتهاك األعراض:

وذل�ك ع�رب املراي�ا املزدوج�ة يف غرف تغي�ري املالب�س ،فبعض

املحالت التجارية تضعها وبينام تبدأ املرأة بتجريب املالبس يلتقطون

هلا صورا يبيعوهنا ،ومن ثم جتد هذه الصور طريقها لإلنرتنت.
وكذا يف احلاممات العا َّمة ،وغرف الفنادق ،وغريها.

ك�م من�ا يعلم أن امل�رآة املع َّلقة ع�ىل احلائط هي م�رآة حقيقية،

وليست مرآة مزدوجة االجتاهات!

ومن الصعب التعرف عىل تلك املرايا بمجرد النظر إليها.
واملرآة املزدوجة :هي مرآة ترى نفسك فيها ،ولكن من اجلانب

الثاين هلا تستطيع الرؤية من خالهلا ،بينام يف املرايا املعتادة إذا نظرت

من اجلهة الثانية ترى سطح ًا معت ًام ،وال يمكن الرؤية من خالله.
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ويمكن التعرف عىل املرآة املزدوجة :بلصق رأس األصبع جتاه

السطح الزجاجي للمرآة ،فإذا الحظت وجود مسافة بني أصبعك

وصورت�ه يف امل�رآة؛ فهي م�رآة طبيع َّية ،أما لو انطب�ق األصبع عىل
صورته يف السطح الزجاجي ،فإهنا مرآة مزدوجة.

فيق�ال مل�ن يق�وم برتكي�ب ه�ذه املراي�ا طلب�ا لتتب�ع ع�ورات

الطاهرات؛ ما قاله رس�ول اهلل ﷺ حني صعد املنرب فنادى بصوت
عرش َمن َأس� َل َم بِلِسانِ ِهَ ،و َمل ُي ِ
اإليامن إِ َىل َقلبِ ِه،
فض
ُ
رفيع فقال« :يا َم َ َ
ِ
وه�مَ ،وال َت َّتبِعوا َع ِ
وراهتِ�م؛ َفإِ َّن ُه َمن
ال تُ�ؤذوا املس�ل َ
منيَ ،وال ُت َع ِّري ُ
ِ
ِ
ور َت ُه
ورتَ� ُهَ ،و َمن َت َت َّب َ
�ور َة َأخيه ا ُملس�لمَِ ،ت َت َّب َ
َت َت َّب َ
�ع اهللُ َع َ
�ع اهللُ َع َ
�ع َع َ
فضحه ،و َلو يف ج ِ
وف َرحلِ ِه«(.(1
َ
َي َ ُ َ
وق�ال تع�اىل( :ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ

ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅ ﰆ ﰇ)

[النور.[19 :

 .4التربج واملعاكسات واالختالط:

ٍ
انتش�ار للمعايص بأنواعه�ا ،ابتدا ًء
وم�ا يرتتب عىل ذل�ك من
من النظر واملغازالت واملعاكس�ات ،ووص�والً للتحرش اجلنيس

بأنواعه ،حتى أصبحت تلك املجمعات متنفس� ًا للفسقة؛ لتحقيق
مآرهب�م اخلبيثة ،كام صارت مكان ًا للقاءات املحرمة ،فالبنت تقول

( (1رواه الرتم�ذي ( )2032وصحح�ه األلب�اين يف صحي�ح الرتغي�ب والرتهيب
(.)292/2
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ألهله�ا :س�أذهب إىل صديقت�ي ،ثم تذه�ب إىل هناك للتس�كع،

وبعضه�ن خيرجن جمتمعات ،ثم ينترشن يف الس�وق ،وجيلس�ن يف

املطاعم.

وق�د تنض�م فت�اة إىل ش�اب ع�ى أن�ام عائل�ة ليدخ�ال ه�ذه

املجمعات ،وذلك يف املجمعات التي متنع دخول الش�باب ،فيقوم
ليكونا عائلة ،حتى ولو دفع هلا مبلغ ًا من
الشاب بالبحث عن فتاة ِّ
املال من أجل ذلك ،وقد سمعنا عن فتيات احرتفن هذه املهنة.

فأصبح�ت هذه املجمعات أوكارا للفس�اد؛ عن طريق حمالت

الكويف ش�وب (املقاه�ي احلديثة) ،واملطاعم الرسيع�ة التي توجد
فيها ،فجميع مقدمات الفواحش تنطلق منها (اإلغواء واإلغراء)،

وتنتهي يف الفنادق وغريها.

لق�د ش�كا كثري م�ن أولي�اء األم�ور من ظاه�رة املعاكس�ات،

وطالب�وا بالتص�دي هل�ا ،فق�د س�جلت الف�رتة األخ�رية ارتفاع�ا
ملحوظا ملؤرش املعاكس�ات ،التي اختذت طابعا أكثر حدة وجرأة،

حت�ى أصبح بعض الغوغاء يتع�رض للفتيات ،وهن مع عوائلهن

بألفاظ ،وممارسات شديدة الوقاحة.

ويذك�ر أح�د رجال األم�ن املتواجدي�ن يف الس�وق أن له أكثر

من تسع س�نوات ،ويف كل عام يالحظ تفاقام ملشكلة املعاكسات،
وكثري ًا ما يتعرض إىل هتديد من املتسكعني إذا تدخل لوقفهم.
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وأش�ار عدد م�ن العاملني يف ه�ذه املجمعات؛ إىل أن الس�وق

يتح�ول ي�وم األربعاء إىل مي�دان للمش�احنات واملعاكس�ات بني
بعض الشباب من اجلنسني.

وأن البعض يفتعل معاكس�ات ومش�احنات؛ إلشغال البائع،

وبالتايل رسقة بعض املعروضات(.(1
ما يف أمل!!

تروي إحداهن قائلة :كنت مع ابنتي يف أحد األس�واق الكبرية

ش�اب ،فأخذ خياط�ب ابنتي ،وهي بج�واري ،ويقول :يف
فم ّ�ر بنا
ٌ
َ

أمل؟ وال ما يف أمل؟! فردت بضيق :ال ...ما يف أمل!!

وقلت له :أتتجرأ عىل بنات الناس،
فانرصف عنه�ا ...فتبعتُه،
ُ

وه�ن بصحب�ة أهلهن؟!! ،وم�ا رضورة وجودي م�ع ابنتي إذن؟
ه�ذه وقاحة من�ك ،وتعدًّ عىل حم�ارم اآلخرين ،وج�رح حليائهم،
وستجد من يتعدى عىل حمارمك؟ فانرصفت ،وهو يف شدة احلرج

ممن اجتمع حوله.

ونحن نس�مع عن ه�ذه الظاهرة بني الش�باب الطائش ،أما أن

ينتقل هذا املرض إىل املتزوجني والكبار فهذا نذير سوء ،فبعضهم
ال يك�ف عن ذل�ك ،حتى يف حض�ور زوجاهتم وأبنائه�م أحيان ًا،
( (1جريدة الوطن :اخلميس 20ش�وال 1425ه� املوافق  2ديسمرب 2004م العدد
(.)1525
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فه�م يدققون النظر يف كل فتاة متر؛ حتى إهنم يس�تطيعون إخبارك

بمقاساهتا إن أردت!

تق�ول إحداه�ن :ذهب�ت ذات مرة ألح�د املجمع�ات لتناول

وجبة العش�اء ،فجلس�ت قبالة رج�ل بعمر وال�دي ،كان بصحبة
أبنائه ،وما إن جلست حتى بدأ حيدق يب ويتأمل!!

ناهي�ك ع�ام يف ه�ذه املجمعات م�ن التج�اوزات التي حتدث

يف املاله�ي من اخت�الط ،أو لعب بعض الفتي�ات البالغات هناك

وتكشفهن ،بحجة أهنن ال زلن صغريات.

بغض الب�رص وجماهدة
وجي�ب علين�ا أن نتق�ي اهلل ما اس�تطعنا ّ

النّف�س ،ك�ام ق�ال تع�اىل( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ
ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎﮏﮐ

ﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ

ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ) [النور.[31– 30 :

ومما انترش يف األس�واق اخلاصة بالنس�اء :التدخني يف املقاهي؛

بل وصل األمر إىل أكرب من ذلك والعياذ باهلل؟!.

أم�ا ع�ن البلوت�وث :فح�دث ،وال ح�رج ،فأصبح�ت تل�ك

املجمعات مرتع ًا لتبادل املقاطع السيئة.

يق�ول أح�د الش�باب الصاحل�ني :دخلت إىل تل�ك املجمعات

هب�دف الدع�وة ،وأردت أن أرس�ل جمموع�ة م�ن البلوتوث�ات
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الدعوية ،فتفاجأت بأن أس�امء اهلواتف التي ظهرت أمامي أكثرها

أسامء تدعو للرذيلة« ،العاشقة – الوهلان – فتى اجلنس »...ونحو
ذلك!!

طرق املعاكسات:
نحو  ٪90من احلاالت عن طريق البلوتوث ،والرتميز بألقاب

فاحش�ة ،أو ع�رض الرق�م ،أو وض�ع ص�ورة ش�خصية بمالبس

داخلية.

القب�ض ع�ىل ش�اب مع�ه  60قصاصة ،س�جل عليه�ا رقمه،

يوزعها عند مدارس البنات.

طرف�ة :قبض عىل أحد املعاكس�ني كتب عىل البلوتوث« :اهليئة

يف قلوبنا».

أسباب انتشار ظاهرة املعاكسات يف األسواق:

 .1الفراغ والبطالة.
 .2رفقاء السوء.

 .3ضعف الوازع الديني.
 .4قلة احلياء.

 .5غياب سلطة الوالدين.

 .6ع�دم إحس�اس الش�اب بمع�اين الرجول�ة احلقيقي�ة،
واملحافظة واخل�وف عىل أخواته يف اهلل ،مثل ما خياف عىل
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أخوات�ه ،فتجده خياف عىل أخت�ه ،وال يرىض هلا التعرض
للمعاكسات ،لكنه يف املقابل يتلذذ ويسعد بمضايقة بنات

الناس !!...واهلل املستعان.

 .7ما يش�اهده الش�باب والش�ابات يف القنوات الفضائية من
فسق وجمون.

 .8تفري�ط األولي�اء :فخروج امل�رأة بال حم�رم جيعلها عرضة
ألصحاب القلوب املريضة.

 .9إعطاء الفتيات جواالت الكامريا والبلوتوث ،دون تربية،
وال تزكية.

 .10انتشار س�ائقي األجرة اخلاصة؛ سهل وصول النساء إىل
مواطن الشبهات دون رقيب.

عن عبد اهلل بن عمر أن رس�ول اهلل ﷺ قال« :ك ّلكم
فاألمري ا ّلذي عى الن ِ
ٌ
ّاس راعٍ،
فمس�ئول عن رع ّي ِته،
راعٍ؛
ُ
ج�ل را ٍع عى ِ ِ
ٌ
والر ُ
وهو
وهو
أهل بيت�هَ ،
َ
مس�ئول عنه�مّ ،
بيت بعله�ا وولدهِ،
مس�ئول عنهم ،والم�رأ ُة راعي ٌة ع�ى ِ
ٌ
ِ
وه�ي مس�ئول ٌة عنهم ،والعب�دُ را ٍع عى ِ
وهو
مال س� ّيدهَ ،
َ
ٌ
ٌ
مس�ئول ع�ن
مس�ئول عن� ُه؛ أال فك ّلك�م راعٍ ،وك ّلك�م
رع ّي ِته«(.(1

 .11تسلط أهل الرش وقلة الناصحني ،ففي مثل هذه األماكن
( (1رواه البخاري ( )2416ومسلم (.)1829
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يق�ل الناصح�ون ،وأه�ل احلس�بة وأعضاء اهليئ�ة ،وإن
وج�دوا فقد يتعرضون للهجوم من قبل بعض الفس�اق

والس�فهاء؛ فينت�ج ع�ن ذل�ك خل�و اجل�و للمعاكس�ني

واملعاكسات ،والعياذ باهلل.

جرأة ووقاحة وقلة حياء بعض البائعني مع النساء:
فبعضه�م يأخ�ذ رق�م املتس�وقة بحج�ة إخباره�ا باملوديالت

اجلديدة.

 -تق�ول إحداه�ن :ذهب�ت أنا وابنتي متس�رتات إىل الس�وق،

فجئن�ا لنفاضل بني ألوان البلوزة ،فتدخ�ل البائع قائالً :هذه تليق
عىل ل�ون برشة البنت أكثر ،فرميتها له برسع�ة ،وتركنا املحل عىل

الفور.

 -وتقول أخرى :كنت أتسوق مع ابنتي يف أحد األسواق ،ومل

يب�د مني أي يشء ،لكن البائع ،وهو يعطيني التنورة ،ملس إصبعي
ملسة مقصودة ،غرضها دينء ،فخرجت برسعة ،وأنا أبكي.

وهناك نساء متعاونات مع اهليئة يف كشف أمثال هؤالء.
 -وتق�ول ثالث�ة :ذهبت أن�ا وزوجي إىل أح�د املحالت ،وبدأ

البائ�ع بع�رض املالب�س الفاضح�ة ،ونرشه�ا بش�كل ملفت عىل

الطاول�ة ،مم�ا أش�عر زوج�ي باحل�رج ،وش�دين للخارج هبس�رتيا
واضحة.
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وقد تكون الفتاة سبب ًا جللب األذى لنفسها من خالل خروجها

لألسواق بمفردها ،أو مع السائق األجنبي؛ باإلضافة إىل تربجها،
وضيق لباس�ها ،وزركش�ة عبايتها ،وفواح عطره�ا وبخورها؛ مما

يغري الفساق بمتابعتها.

 -يقول أحد الباعة :العفيفة لباسها َينُم عنها ،والساقطة الفاسقة

تعلن عن نفس�ها بلباس�ها املتربج ،وفواح عطرها الذي يمأل املحل
عند دخوهلا ،وقد دخلت علينا يف إحدى املرات فتاة؛ أخذت تسأل

ع�ن أش�ياء ،ثم ب�دأت يف املزاح والضح�ك والتامي�ل يمنة ويرسة،

حتى مالت عىل بعض املشرتين ،فقمت بطردها من املحل.

 -وتق�ول إحداه�ن :رب�ام ال يصدقن�ي أح�د إذا قل�ت أنن�ي

أح�ب التواجد هنا ،لكي يالحقني الش�باب ،ويس�معوين كلامت
اإلعجاب والغزل!!.

َي ُ
�رء م�ا اِس�تَحيا بِخَ ٍري
عي�ش َ
الم ُ

ِ
ِ
ح�اء
َو َيبق�ى الع�و ُد م�ا َبق َ
�ي الل ُ
َف�ال واهلل م�ا يف ال َع ِ
�ري
ي�ش َخ ٌ
ي�اء
�ب َ
َوال الدُ ني�ا إِذا َذ َه َ
الح ُ

استعراض املفاتن والتفنن يف ذلك ال يكاد حير ،ومن صوره:
•العباءات املزركشة واملطرزة بالرسومات امللفتة.
•انتشار كشف الوجه ،وغريه من املفاتن.
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•انتشار ما يسمى بمكياج السوق ،وهو يعتني بتجميل اجلزء
العلوي من الوجه؛ للبس النقاب ،أو الربقع.

•خ�روج بعض النس�اء متعط�رات ،والنبي ﷺ يق�ول« :أ ّيام
ٍ
فهي
فمرت عى قومٍ؛ ليجدوا من رحيهاَ ،
امرأة اس�تعطرتّ ،
زاني ٌة«(.(1
•اخللوة التي قد تقع مع أصحاب املحالت.

ٍ
فإن ّ
�يطان
الش
ق�ال رس�ول اهلل ﷺ« :ال خي ُل َو َّن أحدكم
َ
بامرأةَّ ،

ثالثهام«(.(2

تركت بعدي فتن ًة هي أرض عى الر ِ
جال
وقال رسول اهلل ﷺ« :ما
ُ
ّ
َ ُّ
من الن ِ
ّساء«( (3فكيف جيمع بني الفاتن واملفتون يف مكان واحد؟
فالواج�ب عىل النس�اء والرج�ال أن يتق�وا اهلل تع�اىل ،وأن ال

ختال�ط امل�رأة الرجال؛ امتث�االً ألمر النب�ي ﷺ ملا اختل�ط الرجال
لكن
م�ع النس�اء يف الطريق فقال للنس�اء:
َ
ليس َّ
«اس�تأخرن؛ فإنّ� ُه َ
ِ
ريق عليكن بحا ّف ِ
�ات ال ّط ِ
تلتصق
فكانت املرأ ُة
ريق»
أن
ُ
حتقق�ن ال ّط َ
َّ
َ
ِ
ِ
باجلدار ،حتّى َّ
إن ثوهبا ليتع ّل ُق
باجلدار من لصوقها ِبه(.(4

( (1رواه النس�ائي ( )5141وحس�نه األلب�اين يف صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب
(.)216/2
( (2رواه أمح�د ( )115واب�ن حب�ان يف صحيح�ه ( )4576والبيهق�ي يف س�ننه
( )13521وقال شعيب األرنؤوط :إسناده صحيح.
( (3متفق عليه.
( (4أخرجه أبو داود ( )5272وحسنه األلباين يف الصحيحة (.)512/2
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وإذا كانت هذه اإلجراءات قد ّاختذت يف املس�جد ،وهو مكان

والرجال أبعد ما يكون عن
العبادة ال ّطاهر ،الذي يكون فيه النّساء ّ
ثوران الشهواتّ ،
فاختاذها يف غريه من باب أوىل.

وال ش�ك أن اجتامع الرجال والنساء يف مكان واحد ،ومزامحة

الرجالّ ،
كل ذلك من األمور
بعضهم لبعض ،وكشف النّساء عىل ّ
املحرم�ة؛ ّ
ألن ذل�ك م�ن أس�باب الفتنة ،وث�وران الش�هوة ،ومن
ّ

دواعي الوقوع يف الفواحش واآلثام.

وجيب أن نتخذ الوسائل لتاليف هذا االختالط ،مثل:
 .1عزل مكان الرجال عن النساء.

 .2ختصيص باب لكل جنس.

 .3استعامل وسائل االتّصاالت احلديثة إليصال الصوت ،وهكذا.
فإن العاقل ال يقول :لنلقي إنس�ان ًا وس�ط أمواج متالطمة ،ثم

نطلب منه أن حيفظ ثيابه من البلل.

وال يقول :لنلقي إنس�ان ًا وسط نريان متوقدة ،ثم نطلب منه أن

حيافظ عىل جسمه من االحرتاق.

وإذا تأملن�ا الس�فور وكش�ف امل�رأة وجهها للرج�ال وجدناه

يشتمل عىل مفاسد كثرية:

•منها الفتنة التي حتصل بوجهها ،وهي من أكرب دواعي الرش
والفساد.
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•ومنه�ا زوال احلياء عن املرأة ،وافتتان الرجال هبا ،وإذا كان
حي�رم ع�ىل املرأة أن تكش�ف وجهه�ا ،فمن ب�اب أوىل حيرم

عليها كش�ف صدره�ا ،أو نحرها ،أو س�اقيها ،أو ذراعيها
أثن�اء التس�وق ،فبعض النس�اء ال يبالني بام ينكش�ف منهن
فرتاها ترفع ذراعها؛ لتحرض القطعة ،فتنكشف ذراعها.

خط�ر ص�االت ألع�اب الفيدي�و باملجمع�ات التجاري�ة ع�ى

األطفال واملراهقني:

ال خيل�و مركز جتاري من ص�االت ألعاب الفيدي�و ذات األثر

الس�يئ ع�ىل األطفال ،وملا كانت غري متوف�رة يف املنزل؛ غدت من

األشياء األكثر جاذبية هلم باملجمعات.

واأللعاب األساس�ية (برامج س�باقات الرسعة ،وبرامج القتال)

تش�حن عيون األطفال بكمية ضخمة من مشاهد الدم ،والكدمات،
واجل�روح ،والقت�ل ،وتتنافس الربام�ج يف تقديم ص�ورة أكثر إهبارا

وواقعية ،وتشحن نفوس األطفال بكمية أكرب من العنف والعدوانية،

واعتي�اد منظر الدم�اء! حيث حيص�ل الطفل عىل نق�اط متزايدة كلام

رضب س�ائق س�يارة وأخذها من�ه ،وكلام ده�س أحد امل�ارة ،وكلام
رضب سيارة الرشطة ،وكلام واصل الفرار من الرشطة!
بيع سلع حمرمة:
ومن املخالف�ات املوجودة كذلك :بيع بعض الس�لع املحرمة،

كالتي يكون فيها تصاوير ومتاثيل؛ كام يف بعض حمالت التحف.
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وقد جاء يف فتاوى اللجنة الدائمة :أن بيع صور ذوات األرواح

«إن اهللَ ورسول ُه
ورشاءها حمرم؛ ملا ثبت عن رسول اهلل ﷺ أنه قالَّ :
ِ
ِ
ِ
واخلنزير واألصن�امِ«( .(1أما م�ا كان عليه
وامليت�ة
اخلمر
بي�ع
ح�ر َم َ
ّ

صور يشء من ذوات األرواح؛ س�واء كان عملة ذهبية ،أو فضية،

أو ورقية ،أو كان قامش ًا ،أو آلة ،فإن كان تداوله بني الناس لتعليقه
يف احليط�ان ونحوه�ا ،مم�ا ال يعترب امتهان� ًا له ،فالتعام�ل فيه حمرم

لش�موله بأدلة حتريم التصوير ،واس�تعامل ص�ور ذوات األرواح،

وإن كان م�ا علي�ه الص�ورة م�ن ذلك يمته�ن ،كآلة يقط�ع هبا ،أو
بس�اط يداس ،أو وس�ادة يرقد عليها ،ونحو ذلك فيجوز ،ملا ثبت

يف الصحيح�ني عن عائش�ة

؛ أهنا نصبت س�رت ًا ،وفيه تصاوير،

فدخ�ل رس�ول اهلل ﷺ فنزعه ،قال�ت« :فقطعته وس�ادتني ،فكان
يرتف�ق عليهام» ،ويف لفظ« :قطعت�ه مرفقتني ،فلقد رأيته متكئ ًا عىل
إحدامها ،وفيها صورة»(.(2

أم�ا عن بي�ع اخلواتم والس�اعات الذهبي�ة :فقد أفت�ت اللجنة

الدائم�ة أنه ال جي�وز بيع خوات�م الذهب املخصص�ة للرجال ،إذا
كانوا يلبس�وهنا ،وق�ول أصحاب املحالت :إهن�م ال يبيعوهنا عىل
املس�لمني ال ي�ربر عملهم؛ فهم يف ديار اإلس�الم ،وع�ىل من كان

فيها أال يتعامل إال بام جتيزه الرشيعة اإلسالمية ،وهذه احلجة نظري
( (1رواه البخاري ( ،)2121ومسلم (.)1581
( (2رواه أمح�د ( )26103وصححه حمققو املس�ند ،وينظر :فت�اوى اللجنة الدائمة
(.)75-73/13
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حج�ة من يبيع اخلم�ر ويقول :ال أبيعها إال عىل الكفار؛ ألن خاتم

الذهب حمرم عىل الرجال(.(1

بيع املالبس النسائية املحرمة:

من أكث�ر املبيعات املحرمة انتش�ار ًا؛ تلك املالب�س والعبايات

النس�ائية املخالف�ة للرشيع�ة اإلس�المية ،واأللبس�ة العاري�ة ،أو
القص�رية (القميص الذي يظهر البطن ،)...أو التي حتمل كتابات

حمرمة ،وقد تكون رشكية.

حكم بيع املالبس النسائية:
املالب�س النس�ائية الت�ي يبيعه�ا التجار يف حمالهت�م ال ختلو من

ثالث حاالت:

األوىل :أن يعل�م البائ�ع ،أو يغل�ب ع�ىل ظن�ه أن ه�ذه الثياب
ستس�تعمل اس�تعامالً مباح ًا ،ولن تس�تعمل اس�تعامالً حمرم ًا ،فبيع
هذه الثياب ال حرج فيه.

الثاني�ة :أن يعل�م البائ�ع ،أو يغل�ب عىل ظن�ه أن ه�ذه الثياب
ستس�تعمل اس�تعامالً حمرم ًا ،أي :ستلبس�ها املرأة وتتزي�ن هبا أمام

الرج�ال األجانب عنها ،فبيع هذه الثي�اب حرام؛ لقول اهلل تعاىل:

(ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ) [املائدة.[2:

ويمك�ن للبائ�ع أن يعل�م ذلك حس�ب نوعية الثي�اب ،وحال

( (1فتاوى اللجنة الدائمة (.)69/13
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املرأة التي تش�رتهيا ،فهناك بعض األلبس�ة ُع ِل َم من العادة أن املرأة

مهام كانت متربجة لن تلبسها إال لزوجها ،وال يمكن أن خترج هبا

أم�ام أحد من الرجال األجانب عنها ،وهناك األلبس�ة التي يغلب

عىل ظن البائع  -وقد يتيقن – أن املشرتية هلا ستستعملها استعامالً

حمرم� ًا ،فالواج�ب عىل البائع أن يعمل بام علم�ه أو غلب عىل ظنه
من حال املشرتية.

وقد تكون الثياب يمكن استعامهلا استعامالً مباح ًا ،أو استعامالً

حمرم ًا ،ولكن التزام النس�اء باحلج�اب ،أو إلزام الدولة هلن بذلك

يمنع من استعامهلن هلا استعامالً حمرم ًا ،فال حرج يف بيعها.

الثالث�ة :أن يش�ك البائع وي�رتدد؛ هل هذه الثياب ستس�تعمل

اس�تعامالً مباح� ًا ،أم حمرم� ًا ،لكون الثي�اب صاحلة لالس�تعاملني،
ولي�س هن�اك قرائن ترج�ح أح�د االحتامل�ني ،فبيع ه�ذه الثياب

ال ح�رج في�ه؛ ألن األص�ل إباحة البي�ع وعدم حتريم�ه؛ لقول اهلل

تعاىل( :ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ) [البقرة ،[275 :والواجب عىل
من اش�رتاها أن يس�تعملها فيام أح�ل اهلل ،وال جيوز أن يس�تعملها

استعامالً حمرم ًا.

املجسامت النسائية:
أم�ا نص�ب جمس�امت ع�ى واجه�ة املح�الت :فق�د ثب�ت يف

األحادي�ث الصحيح�ة حتري�م تصوي�ر ذوات األرواح ،وإقام�ة

التامثيل هلا مطلق ًا.
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وأما ما أزيل رأسه ،فال يعد صورة حمرمة ،وال حرج يف اقتنائه،

واالنتفاع به ،برشط أال يستعان به عىل حمرم.

ول�ذا :فكث�ري من املحالت تضع جمس�امت نس�ائية عىل ش�كل

جس�د امرأة ،وتوضع عليها املالبس ،وتعرض أمام الناس مجيع ًا،
رجاالً ونسا ًء ،ويف مكان عام ،وجممع يدخله ٌّ
كل من اجلنسني.

وال ش�ك أن هذه املجس�امت ت َُصنَّع بطريق�ة مغرية جد ًا ،لكي

يظهر الثوب بصورة مرغوبة ،فتحدث أثر ًا سلبي ًا ،يشتكي منه كثري

من الشباب والفتيات.

يقول أحد الش�باب :هذه املجسدات تثري االشمئزار يف نفيس،

وأش�عر يف بع�ض احلاالت أنن�ي أمر عىل جمموعة نس�اء عاريات،
وأمر برسعة من أمام هذه املحالت؛ حفاظ ًا عىل نفيس.

وتقول إحدى الفتيات :أش�عر باإلحراج الشديد عند مروري

باألماك�ن الت�ي تع�رض املالب�س النس�ائية ،وخاص�ة املالب�س
الداخلية ،فأنا أحس؛ وكأن امرأة بمالبسها الداخلية تقف أمامي،

هذا زيادة عىل أهنا تنايف تقاليدنا وعاداتنا.

ويقول أحد الباحثني الرتبويني :إن الصورة ،وخاصة املجسدة،

هلا أثر واضح عىل الش�باب من اجلنس�ني ،وأمجع العلامء النفسيون

والرتبوي�ون عىل أن أي صورة تظهر فتنة املرأة تؤثر بالس�لب عىل
نفس كل فتاة وش�اب ،وتزيل احلياء م�ن بني الناس؛ فهي تعرض
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أدق خصوصي�ات الرج�ل وامل�رأة ،وم�ا ال جي�ب أن يظهر إال يف

غرف النوم ،يظهر عىل رؤوس األشهاد.
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�شور م�شرقة
وأم�ام ه�ذا الك�م اهلائ�ل م�ن املخالف�ات هناك ص�ور مرشقة

تستحق اإلشادة ،ومنها:

•فص�ل األوق�ات بني العوائ�ل والعزاب ،وحتت�اج إىل ضبط
أكثر.

•تعاون بعض املجمعات مع رجال احلسبة واهليئة.

•ح�رص بعض اجله�ات عىل اإلغالق قب�ل الصالة بخمس
دقائق.

•وجود املصليات ،وبعضها حيوي مصليات خاصة بالنس�اء
أيض ًا ،وجتهيزها بشكل الئق.

•إغالق املحالت يف أوقات الصالة ،حتى وإن كان العاملون
غري مسلمني.

•إهداء بعض املجمعات كتيب ًا ،أو غريه ،هدية لكل متسوقة،
ويقال هلا :هدية من املجمع ،وتوضع اهلدية مع املش�رتيات

بالكيس.
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الضوابط الرشعية لإلعالنات التجارية(:(1

• َّأال يرتت�ب ع�ىل اإلع�الن إرضار بالغري؛ َّ
ألن ذل�ك يؤدي إىل
التباغض والشحناء واحلسد بني املسلمني ،وهذا حمرم رشع ًا.

•أ َّال يك�ون اإلع�الن عن الس�لع فيه تدلي�س ،أو تلبيس عىل
النّ�اس؛ ألنَّه من أكل أموال النّاس بالباطل ،وس�بب ملحق
الربكة ،والواجب الصدق والبيان ،ومطابقة الواقع من غري
زيادة أو نقصان.

ٍ
ليشء من املحرمات؛ كاخلمور،
•أ َّال يكون يف اإلعالن دعاية
والقامر ،واليانصيب ،والدخان.

ٍ
بيشء من أصول اإلس�الم ،أو
•أ َّال ي�ؤدي اإلعالن للتهوين
أخالقه ،أو ّ
احلط عىل املسلمني ،أو السخرية هبم.
•أ َّال يشتمل اإلعالن عىل ٍ
يشء من صور ذوات األرواح؛ من
إنسان ،أو حيوان ،أو طري.

•حي�رم تصوي�ر امل�رأة أو ٍ
يشء م�ن جس�دها يف اإلعالن�ات؛
ّ
َّ
وحط من
ألن امل�رأة ع�ورة ،ويف هذا األس�لوب إهانة هل�ا،
كرامتها ،وإغراء بالفساد والفاحشة.

•أن يلت�زم الص�دق يف إعالن�ه ودعايت�ه ،وذلك ب�أن خيرب بام
يوافق حقيقة السلعة أو اخلدمة.

( (1مستفاد من( :احلوافز التجارية التسويقية) د.خالد املصلح (.)209
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•أال يك�ون يف إعالنه ودعايته ذم لس�لع غريه وخدماهتم ،أو
تن ّق�ص هل�م ،أو إرضار هبم بغري حق؛ لق�ول النبي ﷺ« :ال
يؤم�ن أحدكم حتى حيب ألخيه ما حيب لنفس�ه«( ،(1وقوله

ﷺ« :ال رضر وال رضار«(.(2

ألهنا لغة أهل
•أن يك�ون اإلعالن باللغة العربي�ة الفصحى؛ َّ
اإلسالم ،والقرآن ،والسنة ،فال تستعمل العبارات العامية؛
فض ً
ال عن غريها من اللغات األجنبية.

أحكام اجلوائز الرتوجيية (احلوافز التسويقية)(:(3
ومن األم�ور املهمة الت�ي ينبغي للتاجر واملس�تهلك أن يكون

عىل علم هبا :مسألة احلوافز التسويقية.

ِ
ُعرف
واملقص�ود هب�ا م�ا يقوم ب�ه البائ�ع أو ا ُملنت�ج من أع�امل ت ِّ

ُّ
وحتث عليها ،وتدفع إىل اقتنائها ،ومتلكها.
بالسلع،

فإن التج�ار وأصحاب الس�لع واخلدمات يس�تعملون أنواع ًا

من الوس�ائل واألس�اليب؛ التي تش�جع الناس عىل رشاء سلعهم
وخدماهت�م وترغبهم فيها من�ذ زمن بعيد ،وكانت هذه الوس�ائل
الرتغيبية يف ذلك الوقت حمدودة وحمصورة.

( (1رواه البخاري ( ،)13ومسلم (.)45
( (2رواه ابن ماجه ( ،)2340وصححه األلباين يف اإلرواء (.)413/3
( (3مستفاد من كتاب( :احلوافز التجارية التسويقية) د .خالد املصلح (ص 61وما
بعدها).
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ث�م مل�ا حص�ل التق�دم احلض�اري واإلنتاج�ي ،واخرتع�ت

اآلالت ،وتنوع�ت املنتجات ،وتطورت حياة الناس ،ونش�اطهم

االقتصادي ،تطورت تبع ًا لذلك أساليب التجار يف ترويج سلعهم
وخدماهتم ،والتحفيز إليها.

واشتدت املنافسة بني التجار وأصحاب السلع واخلدمات

يف جذب أكرب عدد من املش�رتين؛ فحمله�م ذلك عىل تطوير
أس�اليب الرتوي�ج ،واحلوافز املرغبة يف الرشاء ،واس�تحداث

وس�ائل وأس�اليب جدي�دة؛ لتوس�يع قاعدة املش�رتين ،حتى
غص�ت األس�واق واملراك�ز واملح�الت التجاري�ة صغريه�ا
وكبريه�ا بع�دد كبري متن�وع من احلواف�ز الرتغيبية ،ووس�ائل

تنش�يط املبيع�ات ،فص�ارت ه�ذه احلواف�ز معل� ًام م�ن مع�امل

األس�واق ،عىل اختالف مناش�طها وأحجامه�ا ،يتعامل معها
الصغ�ري والكبري ،كام أن هلا أثر ًا ال يس�تهان ب�ه يف محل الناس
عىل الرشاء ،أو رصفهم عنه.

واحلواف�ز املر ّغب�ة يف ال�رشاء كثرية ج�د ًا ،لكن م�ن أبرز تلك

الوس�ائل :اهلداي�ا ،واملس�ابقات ،والتخفيض�ات ،واإلعالن�ات،
والدعايات ،والضامن.

وسنتكلم عن كل منها باختصار:
أم�ا اهلداي�ا :وهي ما يمنح�ه التجار والباعة للمس�تهلكني من

س�لع أو خدم�ات دون عوض؛ مكافأة أو تش�جيع ًا ع�ىل الرشاء،
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فه�ي أنواع :منه�ا أن يعطي البائع هدية معلومة لكل من يش�رتي
سلعة معينة ،ومن أمثلتها:

 أن يعلن صاحب الس�لعة؛ أن كل من يش�رتي سلعة معينة،فله هدية جمان ّية.

 أو م�ن اش�رتى عدد كذا من س�لعة معينة حيص�ل عىل هديةجمان ًا.

 -أو يقول :من اشرتى بمبلغ كذا ،حيصل عىل هدية جمان ًا.

 ومثل�ه م�ا نج�ده اآلن يف األس�واق :تش�رتي علب�ة حليب،ويك�ون معه�ا كأس هدية ،أو تش�رتي كمية من القش�طة،

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

وأما إذا كانت اهلدية موجودة يف بعض أفراد هذه السلعة:

 حي�ث يقوم بعض املنتجني ،وأصحاب الس�لع بوضع يشءم�ن القط�ع الذهبي�ة ،أو الفضية ،أو العم�الت الورقية ،يف

سلعهم وبضائعهم؛ لتشجيع الناس عىل الرشاء.

 أو أن يك�ون احلص�ول ع�ىل اهلدي�ة مرشوط ًا بجم�ع أجزاءمفرقة يف أفراد س�لعة مع ّينة ،كام تق�وم به بعض الرشكات،
ّ

م�ن وضع ملصق�ات جمزأة يف أفراد س�لعة معين�ة ،غالب ًا ما

تكون هذه األجزاء شك ً
ال معين ًا؛ كسيارة ،أو هاتف.
ّ
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فهذا النوع من اهلدايا حمرم؛ ملا ييل:
•أنه من امليرس الذي حرمه اهلل ورس�وله؛ وذلك أن املش�رتي
حيصل معها هدية نقدية فيغنم،
يبذل ماالً لرشاء س�لعة؛ قد ّ

حيصلها فيغرم ،إذ إن غالب من يش�رتي هذا النوع
وق�د ال ّ

من الس�لع إنام يقصد اهلدي�ة النقدي�ة يف الدرجة األوىل ،ال
س�يام إذا كان�ت اهلدي�ة النقدي�ة ثمين�ة ،وأن قص�ده للهدية
ال يقل عن قصده للس�لعة ،فاملش�رتي يف كلت�ا احلالني؛ إما

غارم ،أو غانم؛ ألن فوات اهلدية غرم يف احلقيقة.

•وألن ه�ذه الص�ورة يص�دق عليه�ا أهن�ا م�ن بي�ع الغ�رر،
فاملش�رتي ال يعل�م م�ا ال�ذي س�يتم علي�ه العق�د؟ هل هو
السلعة واهلدية النقدية ،أو السلعة فقط؟

•ثم إن هذا النوع من اهلدايا حيمل كثري ًا من الناس عىل رشاء
ما ال حاجة هلم فيه ،رجاء أن حيصلوا عىل هذه اهلدية ،وهذا
ال جي�وز؛ مل�ا فيه من التغري�ر بالن�اس ،واإلرساف والتبذير
املحرمني ،وإضاعة املال املنهي عن إضاعته.

ومن احلوافز التسويقية :املسابقات الرتغيبية(:(1
وهي مس�ابقات يقوم هبا التجار جلذب املش�رتين إىل أس�واق،

أو متاج�ر معين�ة ،أو الرتويج لس�لع ،أو خدم�ات معينة؛ بغرض
( (1لالستزادة يراجع كتاب( :احلوافز التجارية التسويقية) د .خالد املصلح (.)127
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تنش�يط املبيعات ،وهذه الوسيلة من أبرز وسائل تنشيط املبيعات،

وأكثره�ا اس�تعامالً عند أصحاب التجارات ،وذل�ك لقوة تأثريها
عىل املستهلكني ،وشدة جذهبا هلم.

فكثري من الناس يتأثر بربيق هذه املسابقات ،ف ُيقبِل عىل الرشاء

السبق ،والفوز باجلائزة.
رغبة يف إحراز َّ
وهذه املسابقات الرتغيبية:

 منه�ا ما ُيطلب فيه من املتس�ابقني إنج�از عمل معني؛ إما أنيك�ون إجابة عىل أس�ئلة ثقاف ّي�ة ومعرف ّية ،أو أس�ئلة تتعلق
بالسلعة ،أو الرشكة التي يراد الرتويج هلا.

 ومنها ما ال يطالب فيها املشاركون بعمل ،وإنام يقوم منظموهذه املسابقات بتوزيع بطاقات حتوي أرقام ًا عىل من يرغب
االشرتاك يف السحب ،ثم تسحب إحدى هذه البطاقات يف
موعد حمدد معلن؛ لتحديد الفائز باجلائزة.

ولس�هولة ه�ذا الن�وع م�ن املس�ابقات ،فإهن�ا األكثر انتش�ار ًا

واستعامالً يف األسواق.

وحكم هذا النوع من املسابقات أنه:
إذا مل يك�ن ال�رشاء مرشوط� ًا فيه�ا ،ك�ام تق�وم بع�ض املراك�ز

التجارية ،أو األس�واق ،بإجراء مس�ابقات مفتوحة لكل من يزور
ه�ذه األماكن ،أو يأيت إليها ،وذلك عن طريق توزيع بطاقات عىل
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الزوار ،ومرتادي هذه املحالت ،ثم ُجيرى بعد ذلك سحب علني؛

إلعالن األرقام الفائزة باجلوائز.

فهذا القس�م من املس�ابقات جائز ،ال حمذور فيه؛ ألن األصل

مس�وغ لتحريمه�ا ،فلي�س يف ه�ذه
يف املعام�الت اإلباح�ة ،وال
ّ
املعامل�ة ظل�م ،وال ربا ،وال غرر حم�رم ،وال تغرير وخداع ،واهلل

تعاىل أعلم.

وأما إذا كان الرشاء رشط ًا يف دخول املسابقة :فهي مما تنازع فيه

أه�ل العلم ،فمنهم من ق�ال بالتحريم مطلق ًا ،كالش�يخ ابن باز

((1

وغريه.

ومنه�م من أجاز ذلك ،ولكن برشوط ،كالش�يخ ابن عثيمني،

حيث أجازها برشطني:

ال�رشط األول :أن يك�ون الثمن –ثم�ن البضاعة– ه�و ثمنها

احلقيقي ،يعني :مل يرفع الس�عر من أجل اجلائزة ،فإن رفع الس�عر

م�ن أج�ل اجلائزة :فه�ذا قامر وال حيل؛ ألن املش�ارك يب�ذل الثمن

الزائد؛ ألجل االشرتاك يف املسابقة ،وأمره دائر بني الغرم والغنم.

ال�رشط الثاين :أالَّ
يش�رتي اإلنس�ان الس�لعة م�ن أجل ترقب
َ

اجلائ�زة ،فإن كان اش�رتى من أجل ترقب اجلائ�زة فقط ،وليس له

غرض يف السلعة :كان هذا من إضاعة املال.
( (1فتاوى إسالمية (.)443/4
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وق�د س�معنا أن بعض الناس يش�رتي علبة احللي�ب أو اللبن،

وه�و ال يريده�ا :لكن لعل�ه حيصل ع�ىل اجلائزة ،فتجده يش�رتيه
ويريق�ه يف الس�وق ،أو يف ط�رف البي�ت ،وهذا ال جي�وز؛ ألن فيه

إضاع ًة للامل ،وقد هنى النبي ﷺ عن إضاعة املال(.(1
ومن احلوافز التسويقية :التخفيضات(:(2

الت�ي يق�وم هبا التجار لتش�جيع الن�اس عىل ال�رشاء منهم ،أو

إدامة التعامل معهم.

والتخفيضات :هي من باب البيع بأقل من سعر املثل.
وهذه مس�ألة اختلف فيها أه�ل العلم ،واجلمهور عىل اجلواز،

ومن أهل العلم -وهم املالكية -من منع من ذلك.

والراجح :هو القول بجواز البيع بأقل من س�عر الس�وق؛ ألن

املبايعات واملعاوضات مبناها عىل الرتايض.

ِ
يفض هذا النوع م�ن التخفيض إىل حمرم ،كالتغرير
وه�ذا ما مل

باملش�رتين ،أو املضارة بالباعة اآلخرين ،أو غري ذلك من املقاصد
ٍ
حينئذ حمرم ًا ،وممنوع ًا سد ًا للذريعة.
املحرمة ،فإنه يكون
وأما ما يتعل�ق ببطاقات التخفيض التي متنحها بعض اجلهات
( (1رواه البخاري ( )1407ومسلم ( .)593وانظر :لقاء الباب املفتوح ()5/48
برتقيم الشاملة.
( (2لالستزادة يراجع كتاب :احلوافز التجارية التسويقية ،د .خالد املصلح (.)159
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لبعض األفراد ،حيث إن كثري ًا من املؤسسات والرشكات التجارية
الكبرية ت ِ
ُصدر بطاقات ختفيضية تعطي حاملها ختفيض ًا عىل سلعها
وخدماهتا.

فإن كانت ه�ذه الرشكات واملحالت تعط�ي البطاقات مقابل

رسم اشرتاك سنوي أو شهري ،فهي حمرمة؛ ألن منفعة التخفيض
املقص�ودة بالعق�د غ�ري معلومة الق�در وال الوص�ف ،فطرفا هذه

البطاقة تدور حاهلام بني الغرم والغنم الناشئني عن املخاطرة.

ألنه قد يستفيد من هذه التخفيضات ،وقد ال يستفيد ،فيذهب

املبلغ الذي دفع بغري مقابل.

ث�م إن يف هذه البطاقات تغرير ًا بالناس ،وخداع ًا هلم ،وابتزاز ًا

ألمواهلم؛ فأكثر هذه التخفيضات املوعود هبا حامل هذه البطاقات
ومه ّية غري حقيقية.

وأم�ا إذا كانت ه�ذه البطاقات التخفيضية متنح للمس�تهلكني

مكاف�أة هل�م عىل التعامل أو تش�جيع ًا عليه ،فه�ي جائزة ال حمذور

فيها.

ومن أنواع احلوافز التسويقية :عروض الضامن(:(1
وه�و أن يلت�زم املنت�ج ،أو وكيله ،بس�المة املبيع م�ن العيوب
( (1لالس�تزادة يراج�ع كت�اب( :احلواف�ز التجاري�ة التس�ويقية) د .خال�د املصلح
(.)267
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املصنعي�ة والفني�ة ،وبصالحيت�ه للعم�ل خالل مدة متف�ق عليها،

وبموج�ب ه�ذا الض�امن يتعه�د البائ�ع بإصالح اخلل�ل املصنعي
َ

والفن�ي الط�ارئ ع�ىل املبي�ع ،أو تبديل غ�ريه به إذا اقت�ىض األمر
تبديله.

وه�ذا الن�وع من الضامن ال حم�ذور فيه رشع� ًا؛ ألن األصل يف

املعامالت احلل واإلباحة؛ وألن البائع اشرتط الضامن عىل نفسه؛

لطمأنة املش�رتي بأنه مسؤول عن جودة سلعته ،وإتقاهنا ،وتلبيتها
حلاجات املستهلك.
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ن�شائح جلميع الفئات
املتعلقة باملجمعات التجارية
أوالً :نصائح ألصحاب املجمع ومالكيه:
لقد رغب اإلس�الم يف التجارة وحث عليها ،بل جعلها النبي ﷺ

أطيب الكسب ،كام جاء يف حديث رافع بن خديج  ،قيل :يا رسول
جل ِ
ٍ
الر ِ
بيدهُّ ،
ُ
وكل بي ٍع
اهلل أي الكسب أطيب؟ قال:
مربور«(.(1
«عمل ّ
وه�ذا الصح�ايب املهاجر عب�د الرمحن بن ع�وف

علي�ه أخوه يف اهلل س�عد بن الربيع

 ،يعرض

أن يش�اطره مال�ه ،فقال له:

«بارك اهلل لك يف أهلك ومالك ،دلني عىل السوق»(.(2

ومما جيب أن ينصح به أصحاب مثل هذه املجمعات:
 .1احل�رص ع�ى بن�اء مس�جد يف وس�ط الس�وق ،أو يك�ون
فيه مصىل يتس�ع جلميع من يف الس�وق ،وجيب أن يس�مع

( (1رواه أمح�د يف مس�نده ( )17265وصحح�ه األلب�اين يف صحي�ح الرتغي�ب
والرتهيب (.)141/2
( (2رواه البخاري (.)3937
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األذان كل م�ن كان يف الس�وق ،وي�وكل م�ن يص�يل فيه،

ويؤذن ،وهيتم به ،ويستحسن أن تلقى فيه بعض الكلامت
القصرية ،أو توزع فيه بعض املطويات؛ ألن الس�وق مظنة

الغفلة وحيتاج من فيه للتذكري.

 .2العناية باألمر باملعروف ،والنهي عن املنكر ،وتسهيل األمر
للجه�ات الرقابية ،مع توف�ري كل ما حيتاجونه من مكتب،
وكام�ريات مراقب�ة ،بحي�ث ال يقت�رص عمله�ا عىل ضبط

املرسوق�ات ونحوه�ا ،بل الواجب اس�تعامهلا يف املحافظة
عىل األخالق واآلداب.

 .3مراقبة أصحاب املح�الت ومعامالهتم التجارية :هل هي
توافق الرشيعة أم ختالفها.

 .4تش�جيع أصحاب التسجيالت اإلس�المية واملكتبات عى
االس�تثامر يف هذا املجمع ،حتى لو بخف�ض قيمة اإلجيار؛

لكي يكون اخلري قريبا من كل متسوق.

 .5من�ع االختالط قدر املس�تطاع ،وتوف�ري وختصيص أماكن
الرج�ال بعي�د ًا عن جتمعات النس�اء ،والتأكي�د عىل جعل
املجمعات خاصة بالعوائل ،ويمنع دخول الشباب.

 .6التنب�ه إىل وضع املطاعم واملقاه�ي داخل املجمعات ،فهي
ال ختل�و من كوهنا خمتلطة ،أو غري س�اترة ،أو غري متباعدة
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بحي�ث يتخذه�ا البع�ض وس�يلة لتب�ادل الرس�ائل ع�رب

البلوتوث.

ثاني ًا :نصائح ألصحاب املحالت والعاملني فيها:
 .1تعلم كل ما خيص جتارهتم من أحكام فقهية:
فإنه ينبغي عىل كل من تصدى للعمل بالسوق وممارسة العمل

التج�اري أن يك�ون فقيه� ًا بأحكام البي�ع والرشاء ،عامل� ًا باحلالل
واحلرام ،حتى تكون معاملته صحيحة ،بعيدة عن الفساد.

وقد امتألت أس�واقنا بكثري من املس�لمني الذين أغفلوا ذلك،

وأصبحوا ال يبالون بالفرق بني احلالل واحلرام.
عن عمر بن اخلطاب

يف الدين»(.(1

قال« :ال يبع يف سوقنا إال من قد تفقه

وع�ن عب�د الرمح�ن ب�ن يعق�وب :أخ�ربين أيب ق�ال« :كن�ت

أبي�ع الب�ز يف زمان عم�ر بن اخلط�اب ،وإن عمر ق�ال :ال يبيعه يف

س�وقنا أعجمي؛ فإهن�م مل يفقه�وا يف الدين ،ومل يقيم�وا يف امليزان
واملكيال»(.(2

وع�ن ع�يل ب�ن أيب طالب

أن�ه جاءه رج�ل ،فق�ال :يا أمري

( (1رواه الرتمذي ( )487وحسنه األلباين يف صحيح الرتمذي.
( (2رواه مالك يف املوطأ (.)803
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املؤمن�ني ،أريد أن أجتر ،فقال له« :الفق�ه قبل التجارة ،إنه من اجتر

قبل أن يفقه ارتطم يف الربا ثم ارتطم»(.(1

أم�ا الي�وم :فقد ابت�يل الناس يف أس�واقهم باألعاج�م وجهال

املس�لمني ،وبغريه�م من الباعة غري املس�لمني ،الذي�ن ال يعرفون

عن أحكام البيوع يف رشيعة املسلمني شيئا ،ولو عرفوا مل يبالوا هبا
إذا خالفت املقصود عندهم من البيع ،وهو حتصيل الكس�ب ،عىل

أي صفة كان.

ث�م إن أكثر ه�ذه املجمعات التجارية مرتبط�ة برشكات غربية

غري إس�المية ،والتي تلزم تل�ك املجمعات بعرض بضائعها ،مهام

خالفت ديننا وقيمنا.

ف�ال بد عىل القائمني بأم�ر هذه التج�ارات يف تلك املجمعات

أن يراع�وا دين اهلل يف جتاراهتم وأس�واقهم :من يبيع فيها؟ وكيف
يبيع؟

 .2الوفاء بالعهود والعقود:
لقوله تع�اىل( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ

ﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ

ﮡ ﮢ) [املائدة.[1 :

وقول�ه تع�اىل( :ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ

( (1رواه اخلطيب يف الفقيه واملتفقه ( )172/1بإسناد ٍ
واه.
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ﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞ

ﮟ ﮠ ﮡ) [النحل.[91 :

وذل�ك ألن اخليانة والغدر ،وعدم الوفاء بالعهود والعقود ،مما

يفقد الثقة بني الناس ،فيحصل من الرش ما ال يعلمه إال اهلل.

ولش�دة عناية اإلس�الم بالعقود والعهود ،رشع اإلش�هاد عىل

ذلك ،حفاظ ًا عىل أموال الناس ،وكام قال تعاىل( :ﯨ ﯩ

ﯪ) [البقرة.[282 :

 .3الصدق والبيان وعدم الكتامن؛ لعيب السلعة:
ال بد أن يبني البائع للمشرتي العيب إذا كان يعلمه ،فام دام أنه

يعلم بأن يف السلعة عيوب ًا ،يلزمه رشع ًا أن يبينها.

فق�د جع�ل النبي ﷺ ذلك من أس�باب الربك�ة ،كام يف حديث
حكيم بن حزام  ،قال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :ال َب ِّي ِ
باخل ِ
عان َ
يار ما

يتفرق�ا ،أو َ
َ
بورك هلام يف بيعهام،
يتفرقا ،فإن صدقا وب ّينا
قال حتّى ّ
مل ّ
وإن كتام وكذبا حمقت برك ُة بيعهام«(.(1

وأثنى عىل التاجر الصدوق يف بيعه ورشائه ،فعن أيب سعيد

الص ُ
يقني
دوق
والصدّ َ
مع النّب ّي َ
ُ
ني ّ
األمني َ
ّاجر ّ
عن النبي ﷺ قال« :الت ُ
والش ِ
ّ
هداء«(.(2
( (1رواه البخاري ( )1973ومسلم (.)1532
( (2رواه الرتمذي ( )1209وصححه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)162/2
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ِ
القيامة
يبعث�ون يو َم
«إن الت ّّج َار
َ
وذم التاج�ر الكاذب الفاج�رَّ :

َ
وصدق«(.(1
وبر
ّ
فجار ًا؛ ّإال من اتّقى اهللََّ ،

 .4إيفاء املكيال وامليزان ،واحلذر من بخسهام:
هن�ى اهلل س�بحانه وتعاىل البائعني واملش�رتين ع�ن خلق ذميم،

كان ق�د تأص�ل يف املعامالت التجاري�ة بني الن�اس يف املدينة قبل

مقدم الرسول ﷺ إليها ،أال وهو التطفيف يف الكيل وامليزان.

وتوع�د املطففني بالعذاب امله�ني ،فقال تعاىل( :ﯖ ﯗ

ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ
ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ

ﯳ ) [املط ِّففني [6-1:وقد عدّ العلامء ذلك من كبائر الذنوب.

وأثنى اهلل عىل املوفني هلام( :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧ

ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ) [اإلرساء.[35:
ومل�ا س�ئل اإلمام مال�ك

عن رج�ل جعل يف مكيال�ه زفت ًا؛

لريفع به الكيل ،قال« :أرى أن يعا َقب بإخراجه من السوق»(.(2

ويف أيامن�ا هذه يمكن عقابه بس�حب الرتاخيص املمنوحة له،

أو عدم جتديد سجالته التجارية.

( (1أخرج�ه الرتمذي ( )1210وقال حديث حس�ن صحي�ح وصححه األلباين يف
صحيح الرتغيب والرتهيب (.)162/2
( (2مواهب اجلليل (.)193/6
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 .5منع بيع املحرمات:
كآالت الله�و املح�رم ،واخلم�ر ،وص�ور ذوات األرواح،

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

 -بي�وع الغ�رر :كبي�ع املع�دوم ،واملجه�ول ،وم�ا ال يق�در ع�ىل

تسليمه ،وما مل يتم ملك البائع عليه ،وكل هذا بيعه باطل؛ ألنه غرر.
 -البي�ع قب�ل القب�ض :فبيع الس�لع قبل قبضه�ا ال جيوز؛ ألن

النبي ﷺ هنى أن تباع الس�لع حيث تبتاع ،حتى حيوزها التجار إىل

رحاهلم .فال بد أوالً من حيازهتا ،ثم بعد ذلك يبيعها.

 -الغش :وهو حتس�ني الس�لعة بطرق خادعة؛ لتظهر سالمتها

مع أهنا معيبة.

 التدليس :وهو كتامن عيب السلعة. -البي�ع عى بيع أخيه :وصورته :أن يرتاىض البائع واملش�رتي

عىل ثمن الس�لعة ،ويعق�دان البيع ،فيأيت ش�خص ثالث ويعرض

عىل املشرتي أن يبيعه مثلها بثمن أقل.

 .6احل�ذر م�ن بيع كل ما في�ه خصوم�ة ،كاألدوات املروقة
واملغصوبة:

ق�ال اهلل تع�اىل( :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
74

املجمعات التجارية

ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ) [النساء.[29:
فاإلسالم طيب ،فال حيب من الكسب إال الطيب.
 .7السامحة يف البيع والرشاء:
ع�ن جابر بن عبد اهلل

«رحم اهللُ
؛ أن رس�ول اهلل ﷺ ق�ال:
َ

رج ً
باع ،وإذا اش�رتى ،وإذا اقتىض»( ،(1وعن احلسن
ال س�مح ًا إذا َ

ق�ال« :أهل الس�وق ال خري فيهم ،بلغن�ي أن أحدهم يرد أخاه من

أجل درهم»(.(2

 .8عدم التساهل يف التحدث مع النساء:
والتكرس ،وا ُمليوعة يف ال�كالم ،واملالطفة مع
فإياك�م والتغنُّج
ُّ

النساء؛ فإن هذا من عمل الشيطان وتزيينه؛ فاحذروه.
 .9الصدقة:

ع�ن قيس بن أيب غرزة قال :أتانا النبي ﷺ ونحن يف الس�وق،
ِ
الس َ
والك�ذب ،فش�وبوها
غ�و
فق�الَّ :
ُ
�وق خيالطه�ا ال ّل ُ
«إن ه�ذه ّ
بالص ِ
دقة«(.(3
ّ
( (1رواه البخاري (.)1970
( (2شعب اإليامن للبيهقي (.)442/7
( (3رواه النسائي ( ،)3799وصححه األلباين يف صحيح النسائي.
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ثالث ًا :نصائح حلراس األمن
ح�راس األمن عليهم مس�ؤولية كبرية جد ًا ،ومم�ا ينصحون به

ما ييل:

 .1اإلخ�الص يف عملهم ،وأن ال يكون قلة الراتب س�ببا يف
تضييع األمانة التي أوكلت إليهم.

 .2التع�اون م�ع اجله�ات الرقابية؛ كاهليئ�ة وغريها ،يف حفظ
أعراض املسلمني.

 .3أن يكون حارس األمن قدوة لغريه من زمالئه واملتسوقني؛
بأن يبتعد كل البعد عن مواطن الشبه ،وأن يغض البرص.

رابع ًا :نصائح للدعاة واملحتسبني واألخيار
ه�ؤالء الفضالء هم مح�اة الفضيلة ،وح�راس القلعة ،وصامم

األمان ،ومن حبنا هلم فإننا نوصيهم بام ييل:

 .1عليكم بالصرب واالحتس�اب؛ ألن ما تقومون به من عمل
يريض رب األرض والس�امء ،وكم من بالء مل ينزل بسبب
إحيائكم لش�عرية األمر باملع�روف بمعروف ،والنهي عن

املنكر ب�ال منكر ،قال اهلل تع�اىل( :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ

ﭢﭣﭤﭥﭦﭧ
ﭨ ﭩ) [آل عم�ران ،[110 :وق�ال تع�اىل( :ﮖ
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ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟ

ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ) [آل عمران.[104 :

 .2احل�رص ع�ىل أداء العم�ل املنوط بك�م ،والذي في�ه براءة
لذممكم أمام اهلل عز وجل؛ بحكمة ،وبصرية.

 .3وعليكم إبداء أعذاركم فيام يظهر من اخللل والنقص أثناء
أداء مهامك�م ،مع ب�ذل اجلهد يف تغيري ما تق�درون عليه،

وما تستطيعون الوصول إليه.

 .4القيام عىل توزيع املطويات واألرشطة اإلس�المية النافعة
عىل مرتادي هذه املجمعات من الرجال والنساء.

 .5االهت�امم ب�األركان الدعوي�ة (األكش�اك) يف األس�واق
واملجمع�ات التجاري�ة؛ لبي�ع األرشط�ة واملطبوع�ات
اإلسالمية ،واملفيدة جلميع األنام.

 .6فس�ح املجال أمام مشاركة النساء يف وضع خطط األعامل
واملناشط الدعوية.

 .7ل�ني ال�كالم م�ع االبتس�امة واملالطف�ة ،فذل�ك مفت�اح
الوصول لقلب املدعوين.

 .8حس�ن الوع�ظ ،والتخوي�ف والرتهي�ب من ع�ذاب اهلل،
والرتغيب يف ثوابه.

 .9بي�ان احلجة والربهان والدليل للمخالف ،واحلوار العقيل
معه.
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 .10اإلهداء الدعوي.

تصور مقرتح للموضوع�ات التي ينبغي احلديث
 .11وضع ّ
عنه�ا ومعاجلته�ا ،يف مصلي�ات األس�واق ،واملجمعات

التجارية ،وغريها.
 .12زرع ِ
احل�س الدع�وي يف األم�ر باملع�روف والنه�ي عن
املنكر ،ل�دى باعة الذه�ب ،واملالبس النس�ائية خاصة،
وتوفري وسائل الدعوة هلم؛ إلهدائها مع البضاعة املباعة

للمرأة.

 .13مالطف�ة الش�باب الذي�ن يرت�ادون تل�ك املجمع�ات،
والتقرب منهم ونصحه�م باملعروف ،وإهداؤهم بعض

األرشط�ة اإلس�المية ،أو الكتيب�ات ،أو املطويات؛ التي

ب يف اخلري واالستقامة ،وال ُتنَ ِّفر.
ت َُر ِّغ ُ

 .14مراع�اة احلكم�ة والفطنة يف إنكار املنك�ر ،أو العمل عىل
إزالته ،أو احلد منه ،مع رسعة إخبار املسؤولني بام يشاهد
يف تل�ك املجمعات من منك�ر ظاهر ،ال يمكن إزالته ،أو
إنكاره.

 .15بذل املجهود لتحويل الس�وق إىل أماكن دعوية؛ وذلك
بتع�اون األخي�ار م�ع أصح�اب املجمع�ات لتوظي�ف

ش�باب صاحلنيُ ،ي َف ِّع َ
لون األنشطة الدعوية يف السوق،
وهذا جيل�ب أهل اخلري واملش�رتين احلقيقي�ني؛ فيحقق
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نوع ربح ألصحاب الس�وق ،واألجر إن احتسبوا تلك

األعامل.

نموذج دع�وي ناجح :هناك طالبات رغب�ن يف نصح الفتيات

املتربجات ،فقمن بعمل ظرف صغري رس�مت عليه نقوش ناعمة
ملفت�ة للنظ�ر ،كتبن عليه :ألنن�ا نحبك! فكان هلا األث�ر الكبري يف

عودة الكثريات إىل اللباس الرشعي.

خامس� ًا :نصائح ل�رواد املجمعات التجارية ،واملتس�وقني
من الرجال:
 .1األصل أن املسلم ال يذهب إىل هذه األسواق إال إذا احتاج
لذلك.

 .2أن ه�ذه املجمعات التجارية هلا حك�م الطرقات ،فعن أيب

واجللوس
س�عيد اخلدري عن النبي ﷺ ق�ال« :إ ّياكم
َ
ِ
هي جمالس�نا نتحدّ ُ
ث
عى ال ّطرقات» ،فقالوا ما لنا بدٌّ  ،إنّام َ
فيه�اَ ،
ري�ق
ق�ال« :ف�إذا أبيت�م ّإال
املجال�س ،فأعط�وا ال ّط َ
َ
ح�ق ال ّط ِ
ِ
ري�ق؟ َ
ُّ
البر،
«غ�ض
قال:
ح ّقه�ا» ،قال�وا :وما ُّ
ِ
ُّ
وني عن
الس�المِ،
وأم�ر باملع�روفٌ ،
ٌ
وك�ف األذى ،ور ُّد ّ
ِ
املنكر«( ،(1فال بد أن يتأدب اجلالس�ون فيها بآداب الطريق

التي أرشدنا إليها النبي ﷺ يف هذا احلديث.
( (1رواه البخاري ( )2333ومسلم (.)2121
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 .3اإلكثار من ذكر اهلل؛ ألن هذه األسواق مواطن يغفل فيها
كث�ري ًا عن ذك�ر اهلل ،وقد قال ابن عب�اس

« :إنك لرتى

الرجل يميش يف األسواق ،وقد وقع اسمه يف املوتى»(.(1

 .4ذكر دخول السوق :عن عمر بن اخلطاب أن رسول اهلل ﷺ
�وق َ
«من َد َ
الس َ
فقال :ال إِ َل َه إِ ّال اهللُ َوحدَ ُه ال َرش َ
يك
خل ُّ
قالَ :
لكَ ،و َل ُه َ
الم ُ
موت،
هو َح ٌّي ال َي ُ
احلمدُ ُ ،حييي َو ُي ُ
ميتَ ،و َ
َل ُهَ ،ل ُه ُ
ٍ
ِِ
دير«(.(2
ب َيده الخَ ُيرَ ،و َ
هو َع َى ك ُِّل َيشء َق ٌ
ويس�تدل لعموم الذكر يف األس�واق باآليات واألحاديث
الداعية إىل ذكر اهلل عموم ًا يف كل وقت ،ويف كل مكان ،ما
ع�دا األماكن التي ال جيوز ذك�ر اهلل فيها؛ كاحلاممات ،وما

أشبه ذلك.

 .5ت�رك اخلص�ام واللج�اج ،فق�د ورد يف صفت�ه ﷺ يف
�خاب يف
الت�وراة أن�ه« :لي�س بف�ظ ،وال غليظ ،وال َس ّ

األسواق«(.(3

َوال َس�خّ ٍ
اب :أي :ليس بصياح يف األسواق ،قال الطيبي:

«أي هو لني اجلانب ،رشيف النفس ،ال يرفع الصوت عىل
( (1رواه احلاكم ( )487/2وقال :صحيح اإلسناد ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي.
( (2رواه الرتم�ذي ( )3428وحس�نه األلب�اين يف صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب
( ،)142/2وضعف�ه غ�ريه م�ن أه�ل العل�م كاب�ن القي�م وم�ال ع�يل القاري
والعجلوين.
( (3رواه البخاري ( )2125عن عبداهلل بن عمر بن العاص .
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الناس لس�وء خلقه ،وال يكثر الصياح عليهم يف الس�وق،
بل يلني جانبه هلم ،ويرفق هبم»(.(1

وأما يف زمننا :فام أكثر الس�خب والس�خط يف األس�واق،
واملهاترات واملشاجرات؛ بل ربام وصل ببعضهم احلد إىل
ٍ
صوت رفعه
سفك دم أخيه املسلم من أجل كلمة قاهلا ،أو
عليه!!.

 .6بذل الس�الم؛ ذلك ألن الس�الم مما يوج�ب املحبة ،ويزيد
األلف�ة( :ال تدخلوا اجلن�ة حتى تؤمن�وا ،وال تؤمنوا حتى
حتاب�وا ،أوال أدلكم عى يشء إذا فعلتموه حتاببتم؟ أفش�وا

السالم بينكم((.(2

 .7عدم أذية املس�لمني؛ فقد جاء عن أيب موسى قال :قال
سج ِدناَ ،أو يف ِ
رسول اهلل ﷺ« :إِذا َم َّر َأ َحدُ كُم يف َم ِ
سوقنا،
مس�ك ع َى نِ ِ
َب�لَ ،فلي ِ
صي�ب َأ َحد ًا ِمن
صاهل�ا؛ َأن ُي
َ
َ
َو َم َع� ُه ن ٌ ُ
ِ
مين ِمنها َيش ٌء«(.(3
المسل َ
ُ

ويقاس عىل النبل غريها من سائر األسلحة؛ وخاصة يف هذا
الزمن الذي تعددت األس�لحة فيه ،وكثر محل الناس هلا ،مع
ما فيها من اخلطر املحقق ،وخاصة عند مزامحة الناس.

( (1مرقاة املفاتيح (.)418 / 16
( (2رواه مسلم (.)54
( (3رواه البخاري ( ،)6664ومسلم (.)2615
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 .8غ�ض الب�ر ،إن اهلل تعاىل ق�د جعل العني م�رآة القلب،
فإذا غض العبد برصه ،غض القلب شهوته وإرادته ،وإذا

أطلق العبد برصه ،أطلق القلب شهوته وإرادته.

كتب
فع�ن أيب هري�رة عن النب�ي ﷺ أنه ق�الَّ :
«إن اهللَ َ
ِ
عى ِ
َ
أدرك َ
العني
ذلك ال حمال َة ،فزنا
ابن آد َم ح ّظ ُه من الزّنا،

النّظر ُ،وزنا ال ّل ِ
والفرج
ّفس متنّى وتشتهي،
سان
ُ
ُ
املنطق ،والن ُ
ّ
يصدّ ُق َ
ويكذب ُه«(.(1
ذلك ك ّل ُه

فب�دأ بزن�ا الع�ني؛ ألنه أص�ل زنا الي�د والرج�ل والقلب
والفرج ،قال تعاىل ( :ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ

ﮃﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ

ﮖ) [النور.[31-30 :

ومن املعلوم أن السوق من أحب األماكن لشياطني اإلنس
واجلن ،وبالتايل :فالبد لإلنسان من غض برصه عن النظر
إىل م�ا ح�رم اهلل ،والتحصن عند دخوله الس�وق باألذكار

الرشعية؛ وألن النساء يف زمننا هذا أكثرن من اخلروج من
بيوهت�ن ،وولوجهن إىل األس�واق ،وعلقت صور النس�اء

ع�ىل مداخ�ل األس�واق ،واألماكن العام�ة ،فيجب غض
البرص ،وكف األذى.

( (1رواه البخاري ( )5889ومسلم (.)2657
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وكنت متى أرسلت طر َف َ
ك رائد ًا
َ

لقلب�ك يوم� ًا أت َع َ
املناظ�ر
بت�ك
ُ

قادر
رأي�ت ال�ذي ال ك ُّل� ُه أن�ت ٌ
((1
عليه وال عن بعضه أنت صابر

َ
رسول اهللِ ﷺ عن
«سألت
قال:
ُ

عن جرير بن عبد اهلل
ِ
ِ
أرصف بري«(.(2
الفجاءة ،فأمرين أن
نظر
َ
وع�ن بري�د َة

عيل:
قال :قال رس�ول اهلل ﷺ لع�يل« :يا ُّ

ل�ك األوىل ،وليس�ت َ
ف�إن َ
ل�ك
ال تتب�ع النّظ�ر َة النّظ�رةََّ ،
اآلخرةُ«(.(3

 .9املحافظ�ة ع�ى أع�راض املس�لمني :اح�ذر أن تكون من
رساق األع�راض ،تل�ك الذئ�اب البرشي�ة الت�ي ت�دور
ُ ّ
كالرح�ى يف األس�واق؛ لتتح�رش ببن�ات املس�لمني،

وتتع�ر َض هل� َّن ب�األذى والوقيع�ة ،وتتناس�ى َّ
أن انتهاك
َّ
األع�راض من أعظ�م البغي الذي يعج�ل اهلل عقوبته يف

الدني�ا مع م�ا يدخره لصاحب�ه من العذاب ي�وم القيامة،

وه�و حت� ًام َدي ٌن يف ذمة َم�ن وقع فيه؛ ال بد م�ن الوفاء به
( (1املجالسة وجواهر العلم أليب بكر الدينوري (ص.)699
( (2رواه مسلم (.)2159
( (3رواه أبوداود ( )2149والرتمذي ( ،)2777ورواه احلاكم يف املستدرك وقال:
هذا حديث صحيح عىل رشط مس�لم ومل خيرجاه ،ووافقه الذهبي (،)212/2
وحسنه األلباين يف صحيح الرتغيب والرتهيب (.)189/2
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وال ُعقوب�ة علي�ه ،إال م�ن ت�اب ،وأن�اب ،وأدركت�ه رمحة

أرحم الرامحني.

ونق�ول مل�ن ابت�يل هب�ذا ال�داء تذك�ر وصي�ة النب�ي ﷺ

لذل�ك الش�اب عندم�ا ج�اءه يس�تأذنه يف الزنا ،فق�ال له:
�ك؟َ ...أ َفت ِ
«أ َفت ِ
«أ ُ ِ
ق�ال :الَ ،
َ
ك؟»َ ،
ُح ُّب� ُه ِالبنَتِ َ
حت ُّب� ُه ِألُ ِّم َ
ُح ُّب ُه
ك؟َ ...أ َفت ِ
ك؟َ ...أ َفت ِ
ُح ُّب ُه ِخلا َلتِ َ
ُح ُّب ُه لِ َع َّمتِ َ
ِألُختِ َ
ك؟»(.(1

 .10الدعوة إىل اهلل:

الداعية األبكم يف األسواق

ش�اب مس�تقيم ،ولكن�ه أبك�م ،مل حيق�ر نفس�ه ،ومل يق�ل :أنا
ُ
معذور ،بل س�اهم يف خدمة دينه بام يناس�ب ظروفه؛ فاقتطع
من راتبه اليسري الذي كان يأخذه جراء عمله طابع ًا عىل جهاز
احلاس�ب قدر ًا ش�هري ًا ،وخصصه لرشاء األرشطة الدعوية،

والكتيب�ات الرتبوية ،وب�دأ يتجول يف األس�واق ،وعىل باعة

املحالت ،وكلام أبرص خمالف ًة أو منكر ًا اختار رشيط ًا مناس�ب ًا،

فأهداه لصاحب املخالفة ،بابتس�امة مجيلة ،وأشار إىل الورقة

املعلقة عىل صدره ،فقد كان يعلق عىل صدره إذا أراد التجول
ورقة مكتوب ًا عليها« :عفو ًا ،أنا ال أتكلم».

س�أله أحدهم بعدم�ا تابع حتركاته الدعوي�ة :هل وجدت
مردودا أو نتيجة؟ فكتب إليه الش�اب :نعم ،دخلت حمالً،

( (1رواه أمحد ( )22211وصححه األلباين يف السلسلة الصحيحة (.)370/1
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ف�إذا ه�و م�يلء باملنك�رات ،فناصح�ت البائع م�ن خالل

رشي�ط أعطيت�ه ل�ه ،قيمته ري�االن ،ثم خرج�ت ،وعدت

للمحل بعد أشهر ،وقد نسيت دخويل عليه يف املرة األوىل.
عندما دخلت اس�تقبلني البائع بوجه بش�وش ،وعانقني،

وأخذ يقبل رأيس.

اندهشت ،وقلت له باإلشارة :من أنت ،لعلك تريد غريي؟

قال يل :بل أريدك أنت ،ألست الذي أهديتنا هذا الرشيط؟
وأخرجه من جيبه.

فكتبت له :نعم.

ق�ال :يا أخي ،نحن ثامنية ،مل نكن نعرف من اإلس�الم إال
اس�مه ،كل املنك�رات كانت عندنا ،وبعد أن اس�تمعنا إىل

رشيط�ك بعد فض�ل اهلل ومنّ�ه ،دلنا إىل طري�ق اهلل ،الذي
كنا نجهله ،فهجرنا ما نحن فيه ،وأحس�نا العالقة مع اهلل،
فجزاك اهلل عنا خري اجلزاء.

وم�ن األف�كار الطيبة اس�تخدام البلوت�وث يف الدعوة إىل

اهلل ،ونرش املقاطع اهلادفة.

 .11ع�دم املبالغة يف رشاء املش�رتيات وتكديس�ها يف البيوت:
فيج�ب أن يك�ون هناك وعي ل�دى املتس�وق ،وأن يتمتع

بق�درة ع�ىل مقاومة املغري�ات التي حتفزه ع�ىل رشاء ما ال
حيتاجه.
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وهن�اك بع�ض امل�واد الغذائية قد ش�ارفت ع�ىل االنتهاء،

حي�ث بق�ي يف صالحيته�ا القلي�ل ،فيج�ب التأك�د م�ن
صالحية السلع ،وخاصة املعلبات.

والكثري م�ن الناس لدهيم قناعة ب�أن البضاعة األغىل هي

األفضل ،وهذه قناعة خاطئة.

 .12أال يتس�بب التسوق يف تضييع األوقات :ألن املرء سوف
ُحياس�ب يوم القيامة ع�ىل وقته :فعن ابن مس�عود عن
القيامة من ِ
ِ
تزول قد ُم ِ
النب�ي ﷺ قال« :ال ُ
عند
اب�ن آد َم يو َم
ِ
ِ
ٍ
ر ّب ِه حتّى َ
شبابه
فيم أفنا ُه؟ وعن
يسأل عن
مخس :عن عمره َ
ِ
وفيم أنفق ُه؟ وماذا َ
عمل
فيم أبال ُه؟ وماله من َ
َ
أين اكتسب ُه؟ َ
علم؟«(.(1
فيام َ

 .13أال ينبه�ر املس�لم بالتجهي�زات والديك�ورات والس�لع
املعروضة ،فاملسلم ال حيزن عىل الدنيا ،أو عىل فوات يشء
م�ن متعه�ا ،فهو مش�غول بث�واب اآلخ�رة ،وال يأخذ من
الدنيا إال القدر الذي يعينه عىل حتصيل مطلبه يف اآلخرة.

ق�ال تع�اىل ( :ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ) [آل عم�ران:

.[133

( (1رواه الرتم�ذي ( ،)2416وحس�نه األلب�اين يف صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب
(.)30/1

86

املجمعات التجارية

وقال تعاىل يف وص�ف عباده الصاحلني( :ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ) [املؤمنون.[61 :

وقال تعاىل( :ﮬ ﮭ) [املائدة.[48 :

قال احلس�ن« :من نافسك يف دينك ،فنافسه ،ومن نافسك

يف دنياك ،فألقها يف نحره»(.(1

سادس ًا :نصائح لرواد املجمعات التجارية من النساء:
 .1التح�يل بخل�ق احلي�اء واحلش�مة ،وأن يتق�ني اهلل تع�اىل يف
كل وق�ت ،ويف كل م�كان ،وليجعل�ن ه�ذا احلديث نصب

أعينه�ن :ع�ن أيب هري�رة ق�ال :ق�ال رس�ول اهلل ﷺ:
ِ
أهل الن ِ
ِ
«صنف�ان من ِ
ٌ
كأذناب
س�ياط
ّ�ار مل أرمها :قو ٌم معهم

مميالت
عاريات،
كاسيات
ونساء
ّاس،
البقرِ،
ٌ
ٌ
ٌ
َ
يرضبون هبا الن َ
ٌ
ِ
ِ
ِ
يدخلن اجلنّ َة،
املائلة ،ال
البخت
كأسنمة
رءوسهن
مائالت،
ٌ
َ
َّ
ِ
وإن رحيها ليوجدُ من
مسرية كذا وكذا«(.(2
جيدن رحيهاَّ ،
وال َ

خراج�ة ّ
والجة ،بل عليها القرار يف
 .2ع�ى املرأة أن ال تكون ّ
بيته�ا ،واالعتن�اء برتبي�ة أبنائها ،واملحافظ�ة عىل صالهتا،
وطاع�ة زوجه�ا ،وصوم ش�هرها ،وحفظ لس�اهنا إال من
خري ،فإذا فعلت ذلك دخلت اجلنة -بإذن رهبا.-

( (1إحياء علوم الدين (.)207/3
( (2رواه مسلم (.)2128
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ولك�ن إذا كان ل�دى امل�رأة حاج�ة رضورية إىل الس�وق،
ولي�س هناك من يقوم هبا ،فال بأس أن خترج؛ مع التزامها

باآلداب الرشعية ،والتي منها:

•أن تلبس احلجاب الرشعي الكامل.

•أن خت�رج غري متربجة بزين�ة ،وال متطيبة ،عن أيب هريرة
إماء اهللِ
َ
مس�اجد اهللِ،
ق�ال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :ال متنعوا َ
ِ
ٍ
طيب هلَا.
وليخرجن إذا
خرجن تفالت«( .(1التَّف َل ُة :ا َّلتي ال َ
َ
َ
•أن خترج املرأة إىل السوق برفقة حمرمها.

•أن ال تتح�دث امل�رأة م�ع البائع ب�ل حمرمه�ا ،وإذا اضطرت
فليكن صوهتا أقرب إىل اجلدية ،وبعيد ًا عن اخلضوع بالقول،

ولتتجن�ب كث�رة النق�اش ع�ن أص�ل الس�لعة ،ومصدرها،

وربحها ،وخسارهتا ،وغري ذلك؛ ألن اهلل يقول( :ﭡﭢ

ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ
ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ) [األحزاب.[32:

•أن تتجن�ب مفاصل�ة ومس�اومة البائ�ع ،إال إذا اضط�رت
لذلك؛ كأن يكون السعر مبالغ ًا فيه ،وليكن بحشمة ووقار،

والواجب أن يتوىل ذلك ويل أمرها.

( (1رواه أب�و داود ( )565وأمح�د ( )9645والدارمي ( )1315وصححه األلباين
يف إرواء الغلي�ل ( ،)293/2ورواه البخ�اري ( )858ومس�لم ( )442م�ن
حديث ابن عمر دون( :وليخرجن إذا خرجن تفالت).
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•أال تكث�ر من طلب إنزال البضائع وعرضها ،ويف نيتها عدم
ّ
للتس�يل ،وإضاعة الوق�ت ،فه�ذا يوغر صدر
ال�رشاء ،ب�ل
البائع ،وربام يؤذهيا بكالمه.

•أن حت�رص عند مناولة النقود أال يمس يدها ،وأن حتذر من
أن يقيس هلا أسورة أو خامت ًا.

•أن حترص املرأة عىل جعل مس�افة مناسبة بينها وبني البائع،
وأن ال تتيح له فرصة االقرتاب منها أكثر من الالزم.

ال خالي ًا من صاحبه ،ويفضل أن ال تدخل حم ً
•أال تدخل حم ً
ال
هي الزبون�ة الوحيدة فيه ،خاص ًة إذا كان املحل كبري ًا ،وفيه

عدد من العاملني.

•أن حت�ذر أن يمس�ها رجل إذا دخلت س�وق ًا ،أو حم� ً
ال مليئ ًا

باملش�رتين ،وحت�رص ع�ىل ع�دم الوق�وف يف الطري�ق،
واالنحناء؛ لتفقد سلعة ما ،فربام اصطدم هبا أحد املارة.

•إن رأت من البائع ليونة يف كالمه ،أو سوء أدب يف حركاته،
فلتنرصف بالش�كل املناس�ب ،بحيث ال تث�ري ضجة تلفت

انتب�اه الن�اس إليها ،ولتخ�رج هبدوء وال تش�رتي من ذلك

البائع ردعا له ،وألمثاله.

•جيب أن تتعهد حجاهبا ،وال تتهاون بشأنه يف زمحة الرشاء.

•أن حتذر من خلع مالبس�ها يف حمل األلبس�ة ،أو عند اخلياط
بقص�د التجرب�ة ،أو القياس ،فه�ذا غري جائ�ز ،ولتتفق مع
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البائ�ع منذ البداي�ة عىل أن تقيس املالبس يف بيتها؛ إن كانت
هناك رضورة لذلك.

•احلذر من التس�اهل يف لب�اس بعض الفتي�ات؛ بحجة أهنن
صغريات.

•أال خترج املرأة دون إذن وليها.

•أن تتذكر دعاء اخلروج من املنزل.

•ينبغ�ي عىل املرأة أن تراق�ب اهلل يف مش�يتها وحركاهتا ،وأن
تبتعد عن كل ما يثري الفتنة ،ويلفت االنتباه.

•إن كان املتج�ر املقصود متجر ًا للعط�ور ،فلتتنبه أال يصيبها
يشء من الطيب.

سابع ًا :نصائح ألولياء األمور:
عىل عاتق أولياء األمور تقع أعظم املسؤولية .قال اهلل تعاىل( :

ﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ

ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)

[التحريم.[6 :

قال :قال رس�ول اهلل ﷺ« :كفى

وع�ن عبد اهلل بن عم�رو
ِ
باملرء إث ًام أن يض ّي َع من
يقوت«(.(1
ُ

( (1رواه أب�و داود ( )1692وحس�نه األلب�اين يف صحي�ح الرتغي�ب والرتهي�ب
(.)203/2
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فلذل�ك ننصح أولياء األمور باحلرص ،وحس�ن الرعاية ،وعدم
ٍ
حلاجة ال ُبدَّ منها،
إخراج النس�اء إىل األس�واق ،ومزامحة الرجال إال
ٌ
أس�واق
تس�تدعي وجوده�ا ،عل� ًام أن�ه  -وهلل احلم�د  -قد توفرت
مغلقة ختص النساء فقط ،دون احلاجة إىل مقارعة املخاطر ،ومدافعة

الس�وء ،وأهله ،فالذئاب البرشية ،بل الكالب الش�يطانية التي حتوم
يف األس�واق ،تنتظر يف ٍ
هلفة تلك الفريس�ة الضائعة ،والتي ال حامي
مدافع عنها ،وال وايل؛ لتنهش س�رتها وعفافها
هل�ا ،وال راعي ،وال
َ
قال:

بمخالبها املهلكة ،وأنياهبا املردية ،فعن عبد اهلل بن مس�عود
ِ
يش�ات األَس�واق«( .(1وهي الفتنة،
ق�ال رس�ول اهلل ﷺ« :إ ّياكُم َو َه
واهليج ،واالختالط.

ويا هلا ِمن َس�وءة بالغة لذلك الذي يميش مع زوجته أو أخته،
ٍ
ملبوس�ات خمزية ،تتك َّل ُم مع
وقد كش�فت عن بعض جس�دها ،يف
ُ
وتتبادل النظرات اخلائن�ة ،والضحكات
الباعة يف س�امجة باهت�ة،
الفاتنة مع مجاعة الش�هوانيني ،الذين جيوبون األسواق ،أو يبيعون
ِ
املرافق هلا ال ُ
يفعل ما يلز ُم لصوهنا واملحافظة
حرم
فيها ،وذل�ك ا َمل َ

عليها.

فه�ل َخ َبت غريت�ه إىل هذا احلد؟ وهل تَدنَّ�ت ُرجولت ُه إىل هذا
املستوى؟ وهل فقد ِقوامته ليصل هلذا الضعف املقيت ،والسخف
املميت؟ وقد قيل:

( (1رواه مسلم (.)432
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َّق�ت ِجلدت� ُه
وذو الدن�اءة ل�و َمز َ
ِ
الضي� ِم مل َحي ِس�س هل�ا أمل ًا
بش�فرة َّ
وع�ن عيل

ق�ال« :أما تغ�ارون أن خي�رج نس�اؤكم يزامحن

العلوج يف األسواق؟!»(.(1

ثامن ًا :نصائح عامة لكل متسوق:

 .1توقي�ت التس�وق بحي�ث ال يذه�ب يف أوق�ات ال�ذروة
(كإج�ازة األس�بوع ،أو ليايل رمض�ان) ،وعليه حتديد مدة

البقاء يف السوق ،حتى ال يمتد الوقت.

 .2ال تذه�ب للتس�وق وأن�ت واقع حت�ت تأث�ري الغضب أو
االكتئاب ،ألنك إن فعلت ،فإنك غالب ًا ما تتورط يف رشاء

أشياء ال تريدها.

 .3حتدي�د الكمي�ة الفعلية التي حتتاجها األرسة ،واالس�تغناء
عن بعض الس�لع الغالية ،واالس�تعاضة عنها بسلع بديلة
حتتوي عىل عنارص غذائية مشاهبة.

 .4جتاه�ل الس�لعة يف أوائ�ل املوس�م وآخ�ره؛ حي�ث تكون
أسعارها يف ذروهتا.

 .5اتب�اع مبدأ الرشاء عند احلاجة ،وليس الرشاء تبع ًا للرغبة،
وحتديد ما نحتاج إليه فعالً.

( (1رواه عبداهلل بن أمحد يف زوائد املسند ( ،)1118وضعف األرناؤوط إسناده.
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 .6إع�داد قائمة بالس�لع املطلوب�ة قبل الذهاب إىل الس�وق،
وااللتزام هبا ،وهلذا فائدتان:

األوىل :أن ه�ذه احلاجي�ات عرض�ة للنس�يان ،وتدوينه�ا

يسهل الوصول إليها.

الثانية :اختصار الوقت.

 .7عىل كل سيدة أن تتسوق بمفردها دون مرافقة صديقاهتا؛
ألن التناف�س والتباه�ي والتقلي�د يلع�ب دور ًا يف زي�ادة
الرشاء ،ورشاء سلع غري مهمة.

 .8التأكد من رشاء كل االحتياجات يف رحلة رشائية واحدة،
توفري ًا للجهد ،والوقت ،واملال.
 .9اختي�ار املجم�ع الذي توجد في�ه احلاجي�ات املطلوبة ،أو
أكثرها.
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االأ�شواق الن�شائية اخلا�شة
أمهيتها:
كان النساء يف املايض أكثر احتشام ًا ،وأقل خلطة للرجال ،وأقل

خروج ًا لألسواق ،وأما اليوم :فبسبب اهنامك الناس يف الدنيا ،كثرت

حاج�ة النس�اء للذهاب إىل األس�واق ،ففي كل ي�وم موديل جديد،
وتصمي�م فري�د ،حتى أصبحت قضية املرأة والتس�وق مش�كلة كل
بيت ،ولذا فإن وجود األسواق النسائية حل يريض مجيع العقالء.

حجم املعاناة يف األسواق املختلطة:
معاناة النساء يف املجمعات التجارية تكاد تكون مشكلة يومية،

ومل تنج�ح كل حم�اوالت التوعي�ة واملراقبة التي تقوم هب�ا اهليئة يف

القضاء عليها ،وإن قللت منها.

تقول إحدى النس�اء :أكثر م�ا كان يؤملن�ي أن البائع كان يفرغ

م�ا أخذته من احلاجات ،ويرفعها أمام املش�رتين ليعرف س�عرها،

وهذا أمر خمجل.
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وبع�ض البائع�ني ال يت�ورع يف س�بيل اإلقناع بالبي�ع من مدح

قطعة املالبس أو أمحر الش�فاه ،وربام أضاف أحدهم «إنه يناس�ب

لونك» أو «هذه القطعة ستكون رائعة عليك!!».

وال ش�ك أن امل�رأة جت�د يف األس�واق النس�ائية منفع�ة وراحة

نفس�ية ال جتدها يف األسواق العامة ،بام تتميز به هذه األسواق من
مراعاة خصوصياهتا؛ فاملرأة تتعامل داخل هذه األسواق مع طاقم
نسوي ،يضطلع بعمليات البيع والرشاء واإلرشاف ،وهي تعطيها
حري�ة تام�ة يف رشاء األش�ياء التي ختصه�ا؛ كاملالب�س الداخلية،

وغريها ،بعيد ًا عن عرض البائعني ،الذين قد خيدشون خصوصية

امل�رأة وحياءها ،أو تدخله�م يف اختيار املق�اس ،واللون ،وقياس

القطع دون تردد.

حيل لتجنب احلرج:
وللخروج من هذا احلرج تلجأ النساء إىل حيل شتى:
 -تقول إحداهن :أطلب من البائع شيئ ًا غري الذي أريده ،وخالل

انش�غاله آخذ طلبي م�ن املالب�س الداخلية ،ونحوه�ا ،وأضعها يف
كيس ،حتى إذا عاد وجدين عند اخلزينة ،أدفع ثمن ما أخذت.

 -ويق�ول أح�د البائع�ني :جتنب ًا إلح�راج امل�رأة :فإنني أحرض

هلن الصنف ،وأتركهن خيرتن ما يش�أن ،وعند املحاس�بة ال أخرج
البضاعة من الكيس ،وأكتفي برؤية ورقة السعر.
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ولذا فإننا نقول إن األس�واق النس�ائية واقع ال بد منه ،لدرجة

أن تايالن�د افتتح�ت مؤخ�ر ًا س�وق ًا نس�ائي ًا ،وش�هدت مدينة أبو
ظبي افتتاح أول س�وق نسائي ،ويف الس�عودية انترشت األسواق
النس�ائية ،بل إنه افتت�ح يف تل أبيب مركز جتاري خاص بالنس�اء،

لبي�ع املالب�س النس�ائية ،وأدوات التجمي�ل ،واألدوات املنزلية،
يمن�ع فيه دخول الذكور فوق العارشة ،وقد نال رضا اليهوديات؛

حلرص�ه عىل املحافظ�ة ،وعدم اختالطه�ن بالرجال ،فه�ل لنا أن
نعترب((1؟!!

مطلوب فرع نسائي للهيئة ،حتى يف األسواق النسائية:
هناك بعض السلبيات فيام يتعلق بسلوكيات بعض املتسوقات؛

لوجود تقنية جوال الكامريا والبلوتوث ،ومن طريقة لباس بعض
النس�اء املشني ،مما يتطلب وجود قسم نسائي هليئة األمر باملعروف
والنهي عن املنكر؛ لضبط مثل هذه الترصفات املحرمة.

وه�ذه األس�واق تعت�رب جم�االً خصب� ًا للدع�وة ،فينبغ�ي ع�ىل

أصحاهبا تكثيف النشاط الديني فيها.

وينبغي االلتزام بالضوابط الرشعية يف هذه األس�واق ،ونحن

نطال�ب هبذه األس�واق النس�ائية ،ولكن بضواب�ط ،حيث حتولت
(1) http:/ / news.bbc.co.uk/ hi/ ar
abic/ m id
d
l
e_east_news/newsid
_
4926000/ 4926322.stm
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بعض األس�واق النس�ائية إىل أماكن هلو ورقص للشباب أمام هذا

املجم�ع ،وإىل أماكن ملواعدة الفتيات ،ك�ام توجد مناظر خمزية من
الفتي�ات ولباس�هن ،ال�ذي خي�دش احلي�اء ،وبعض النس�اء ختفي
وجهه�ا بقن�اع من املكياج ،فعىل النس�اء أن يتقني اهلل يف لباس�هن،

واهلل املستعان.

ومن الضوابط هلذه األسواق ما ييل:
 .1مراقبة املحالت من قبل نساء صاحلات.
 .2مراقبة من يدخل املجمع بكامريات اجلواالت.
 .3وج�ود س�يارات للهيئ�ة ،وس�يارة رشطة لضب�ط الوضع
خ�ارج املجم�ع ،وإبع�اد الش�باب الطائش ع�ن األماكن

اخلاصة بالنساء.
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اأحوال ال�شلف يف االأ�شواق
لقد أخرب اهلل تعاىل عن رس�وله ﷺ ،وع�ن األنبياء :أهنم كانوا

يمشون يف األسواق:

•فقال تعاىل( :ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ

ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ) [الفرقان.[7 :

•وق�ال( :ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ
ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ

ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ) [الفرقان.[20 :

•وذكر عن الصاحلني أن جتاراهتم مل تكن تلهيهم عن ذكر اهلل،

وعن الصالة ،قال اهلل تعاىل( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣ

ﭤ) [النور.[37 :

•ع�ن س�امل بن عبد اهلل ،أن�ه نظر إىل قوم يف الس�وق ،فقاموا،
وتركوا بياعاهتم إىل الصالة ،فقال :هؤالء الذين ذكر اهلل يف

كتابه( :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ)(.(1
( (1رواه الطربي يف تفسريه (.)192/19
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•وعن أيب الدرداء

قال« :نعم صومعة املس�لم بيته ،يكف

برصه وفرجه ،وإياكم واألسواق ،فإهنا تلغي وتلهي»(.(1

•وق�ال إبراهيم النخعي -رمح�ه اهلل -يف قوله تعاىل( :ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ) [الن�ور:

« :[37ه�م ق�وم

م�ن القبائ�ل يف األس�واق ،إذا حان�ت الصالة ،مل يش�غلهم

يشء»(.(2

•وع�ن عب�د اهلل بن اإلم�ام أمحد ق�ال« :كان أيب أصرب الناس
ع�ىل الوحدة ،مل يره أحد إال يف مس�جد ،أو حضور جنازة،
أو عيادة مريض ،وكان يكره امليش يف األسواق»(.(3

•وع�ن اب�ن أيب اهلذيل قال« :إن اهلل ع�ز وجل حيب أن يذكر
يف األس�واق؛ وذلك لكث�رة لغطه�م ،ولغفلتهم ،وإين آليت
السوق ،ومايل فيه حاجة ،إال أن أذكر اهلل تعاىل»(.(4

•وعن الطفيل بن أيب بن كعب :أنه كان يأيت عبد اهلل بن عمر،
فيغدو معه إىل الس�وق ،قال« :فإذا غدونا إىل السوق ،مل يمر

عبد اهلل بن عمر عىل سقاط ،وال صاحب بيعة ،وال مسكني،
وال أحد إال يس�لم عليه» ،قال الطفيل« :فجئت عبد اهلل بن

عمر يوم ًا ،فاستتبعني إىل السوق ،فقلت :ما تصنع بالسوق،
( (1رواه البيهقي يف الشعب ( ،)379/7وهناد بن الرسي يف الزهد (.)582/2
( (2رواه البيهقي يف الشعب (.)76/3
( (3رواه أبو نعيم يف احللية (.)184/9
( (4رواه البيهقي يف الشعب (.)412/1
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وأنت ال تقف عىل البيع ،وال تس�أل عن الس�لع ،وال تسوم

هب�ا ،وال جتل�س يف جمال�س الس�وق؟ فاجل�س بن�ا هاهن�ا

نتح�دث» .فق�ال يل عبد اهلل« :يا أبا بط�ن -وكان الطفيل ذا

بطن -إنام نغدو من أجل السالم عىل من لقينا»(.(1

•وع�ن أيب عم�رو الن�ديب ق�ال« :خرج�ت مع اب�ن عمر إىل
الس�وق ،فام لقي صغري ًا ،وال كبري ًا إال س�لم عليه ،ولقد مر
بعبد أعمى ،فجعل يس�لم عليه ،واآلخر ال يرد عليه ،فقيل

له :إنه أعمى»(.(2

•وعن س�ليم بن حنظلة :أن عبد اهلل بن مسعود

أتى سدة

السوق ،فقال« :اللهم إين أسألك من خريها ،وخري أهلها،

وأعوذ بك من رشها ،ورش أهلها»(.(3

•وع�ن س�لامن

ق�ال« :إن الس�وق مبي�ض الش�يطان،

ومفرخه ،فإن اس�تطعت أن ال تكون أول من يدخلها ،وال

آخر من خيرج منها ،فافعل»(.(4

•عن ميثم -رجل من أصحاب رس�ول اهلل ﷺ -قال« :بلغني
أن ا َمل َلك يغدو برايته مع أول من يغدو إىل املس�جد ،فال يزال

( (1رواه البخ�اري يف األدب املف�رد ( ،)348/1وصحح�ه األلب�اين يف صحي�ح
األدب املفرد.
( (2رواه عبد الرزاق (.)386/10
( (3رواه الطرباين يف الكبري ( ،)181/9وقال اهليثمي :رجاله رجال الصحيح غري
سليم بن حنظلة وهو ثقة ،جممع الزوائد (.)89/10
( (4رواه ابن أيب شيبة ((181/8
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هب�ا معه حتى يرج�ع ،فيدخل هبا منزله ،وإن الش�يطان يغدو
برايت�ه إىل الس�وق م�ع أول من يغدو ،فال ي�زال هبا معه حتى

يرجع ،فيدخلها منزله»(.(1

•وع�ن املبارك بن س�عيد ،ع�ن عمرو بن قيس ،عن احلس�ن
ق�ال« :م�ن ذكر اهلل يف الس�وق كان له من األج�ر بعدد كل

فصي�ح فيها وأعجم�ي» .قال املب�ارك :الفصيح اإلنس�ان،
واألعجم البهيمة(.(2

•وعن الثوري ق�ال« :كان منصور يقول للعجوز من عجائز
حي�ه :لك حاجة يف الس�وق؟ ل�ك يشء؟ ف�إين أريد أن آيت

السوق(.(3

•وع�ن محيد بن هالل قال« :مثل ذاكر اهلل يف الس�وق ،كمثل
شجرة خرضاء ،وسط شجر ميت»(.(4

•وع�ن موس�ى ب�ن املغرية ق�ال« :رأي�ت حممد بن س�ريين
يدخ�ل الس�وق نصف النه�ار ،يكرب ،ويس� ّبح ،ويذكر اهلل
تعاىل ،فقال له رجل :يا أبا بكر يف هذه الس�اعة؟ قال :إهنا

ساعة غفلة»(.(5

( (1رواه ابن أيب عاصم يف اآلحاد واملثاين ( )183/5وصححه األلباين يف صحيح
الرتغيب والرتهيب (.)101/1
( (2رواه البيهقي يف الشعب (.)412/1
( (3رواه البيهقي يف الشعب (.)128/6
( (4رواه أبو نعيم يف احللية (.)252/2
( (5رواه أبو نعيم يف احللية (.)272/2
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•وكان مال�ك بن دينار يقول« :الس�وق مكثرة للامل ،مذهبة
للدين»

(.(1

•وع�ن اب�ن أيب ع�دي ق�ال« :أقبل علين�ا داود ب�ن أيب هند،
فق�ال :يا فتيان أخربكم لعل بعضكم أن ينتفع به :كنت وأنا

غالم أختلف إىل الس�وق ،فإذا انقلبت إىل بيتي جعلت عىل

نفيس أن أذكر اهلل تعاىل إىل مكان كذا وكذا ،فإذا بلغت ذلك
امل�كان ،جعل�ت عىل نفيس أن أذكر اهلل تع�اىل إىل مكان كذا
وكذا ،حتى آيت املنزل»(.(2

•وعن ابن ش�وذب ق�ال« :رأيت احلجاج ب�ن فرافصة واقف ًا
يف الس�وق ،عند أصحاب الفاكهة ،فقلت :ما تصنع ههنا؟

قال :أنظر إىل هذه املقطوعة املمنوعة»(.(3

•وعن جرير قال« :كان أبو حازم يمر عىل الفاكهة يف السوق،
فيشتهيها ،فيقول :موعدك اجلنة»(.(4

•وعن إس�حاق بن خلف ق�ال« :كان عمرو بن قيس املالئي
إذا نظ�ر إىل أهل الس�وق بك�ى ،وقال :ما أغف�ل هؤالء عام

أعد هلم»(.(5
( (1احللية (.)385/2
( (2احللية (.)93/3
( (3احللية (.)108/3
( (4احللية (.)246/3
( (5احللية (.)102/5
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•وعن عبد اهلل بن برش :أن طاووس ًا اليامين كان له طريقان إىل
املسجد :طريق يف السوق ،وطريق آخر ،فكان يأخذ يف هذا
يوم� ًا ،ويف ه�ذا يوم ًا ،فإذا مر يف طريق الس�وق ،فرأى تلك
الرؤوس املشوية ،مل ينعس تلك الليلة(.(1

كانوا يتجرون للصدقة:

عن أيب مس�عود األنصاري

قال« :كان رسول اهلل ﷺ يأمر

بالصدقة ،فيحتال أحدنا حتى جييء باملد ،وإن ألحدهم اليوم مائة

ألف» كأنه يعرض بنفسه(.(2

ويف رواية« :كان رسول اهلل ﷺ يأمرنا بالصدقة ،فام جيد أحدنا

ش�يئا يتص�دق به حت�ى ينطل�ق إىل الس�وق ،فيحمل ع�ىل ظهره،

فيج�يء باملد ،فيعطيه رس�ول اهلل ﷺ ،إين ألع�رف اليوم رج ً
ال له

مائة ألف ما كان له يومئذ درهم»(.(3

ُ
حت�ال َأ َحدُ ن�ا َحتَّى
ق�ال احلاف�ظ -رمح�ه اهلل :-قول�هَ « :ف َي
«وإِ َّن
َجي�ي َء بِا ُمل�دِّ » َأي :يف مقابلة أجرته ،فيتصدق ب�ه ،قولهَ :
ِألَح ِد ِه�م الي�وم ِمائ ََة َأ ٍ
لف» أش�ار بذلك إىل م�ا كانوا عليه يف
َ
َ َ

عه�د النب�ي ﷺ من قلة ال�يشء ،وإىل ما ص�اروا إليه بعده من
التوس�ع لكثرة الفت�وح ،ومع ذل�ك :فكان�وا يف العهد األول

( (1احللية (.)4/4
( (2رواه البخاري (.)4392
( (3رواه النسائي ( ،)2529وصححه األلباين يف صحيح النسائي.

103

املجمعات التجارية

يتصدق�ون بام جيدون ،ولو جهدوا ،والذين أش�ار إليهم آخر ًا

بخالف ذلك(.(1

( (1فتح الباري (.)284/3
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احل�شبة يف ال�شوق
نصب�ه اإلم�ام ،أو نائب�ه للنّظ�ر يف أحوال
املحتس�ب :ه�و من ّ

الرع ّي�ة ،والكش�ف ع�ن أمورهم ومصاحله�م ،وتص ّف�ح أحوال
ّ

السوق يف معامالهتم ،واعتبار موازينهم ّ
وغشهم ،وتعزيرهم عىل
ّ
حسب ما يليق من التّعزير عىل قدر اجلناية(.(1

وكان رواد س�وق عكاظ املع�روف يف اجلاهلية خيتارون حكام

يس�مى (ق�ايض الس�وق) ،حيك�م بينه�م يف منازعاهتم التي تنش�أ
خالل فرتة السوق.

ق�ال اب�ن القي�م -رمح�ه اهلل« :-ويأم�ر وايل احلس�بة باجلمعة،

واجلامع�ة ،وأداء األمان�ة ،والص�دق ،والنص�ح يف األق�وال

واألعامل ،وينهى عن اخليانة ،وتطفيف املكيال ،وامليزان ،والغش
يف الصناع�ات ،والبياع�ات ،ويتفقد أحوال املكايي�ل ،واملوازين،

وأحوال الصناع»(.(2

( (1املوسوعة الفقهية (.)970/2
( (2الطرق احلكمية (ص.)202
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ع�ن أيب هري�رة أن رس�ول اهلل ﷺ م�ر ع�ىل ص�ربة طعام،
ِ
ب
فأدخ�ل يده فيه�ا ،فنالت أصابعه بلالً ،فقال« :م�ا َهذا يا صاح َ
قالَ :
ال َّطع�امِ؟» .قال :أصابته الس�امء يا رس�ول اهللَ .
«أ َف�ال َج َعل َت ُه
َف َ
يس ِمنّي»(.(1
ّاسَ ،من غ ََّش َف َل َ
وق ال َّطعا ِم كَي َيرا ُه الن ُ
وعن ابن عمر

قال« :لقد رأيت الناس يف عهد رسول اهلل ﷺ

يبتاع�ون جزاف ًا -يعني الطعام -يرضبون أن يبيعوه يف مكاهنم ،حتى
يؤووه إىل رحاهلم»(.(2

ق�ال ابن حج�ر -رمح�ه اهلل« :-ويس�تفاد من�ه :ج�واز تأديب

م�ن خالف األم�ر الرشعي ،فتعاط�ى العقود الفاس�دة بالرضب،

ومرشوعية إقامة املحتسب يف األسواق ،والرضب املذكور حممول

عىل من خالف األمر بعد أن علم به»(.(3

وقد اس�تعمل رس�ول اهلل ﷺ سعيد بن س�عيد بن العاص

بعد الفتح عىل سوق مكة(.(4
وكان الس�ائب بن يزي�د

عام ً
ال لعمر ب�ن اخلطاب

سوق املدينة ،مع عبد اهلل بن عتبة بن مسعود
( (1رواه مسلم (.)102
( (2رواه البخاري ( ،)2030ومسلم (.)1527
( (3فتح الباري (.)179/12
( (4االستيعاب (.)621/2
( (5االستيعاب (.)576/2
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وع�ن زاذان ق�ال :كان عيل يأيت الس�وق ،فيس�لم ،ث�م يقول:

«يا معرش التجار! إياكم وكثرة احللف يف البيع ،فإنه ينفق السلعة،
ويمحق الربكة»(.(1

وع�ن ميمون بن مهران ،قال« :كان باملدينة إذا أذن املؤذن يوم

اجلمعة ،ينادون يف األسواق :حرم البيع ،حرم البيع»(.(2

وقد ذكر ابن احلاج يف املدخل ،عن ش�يخه أيب حممد ،أنه أدرك

باملغ�رب املحتس�ب يميش عىل األس�واق ،ويقف ع�ىل كل دكان،

فيس�أل صاحب ال�دكان عن األحكام التي تلزمه يف س�لعه ،ومن

أي�ن يدخل عليه الربا فيه�ا ،وكيف يتحرز عنها ،ف�إن أجابه أبقاه
يف ال�دكان ،وإن جهل ش�يئا م�ن ذلك أقامه من ال�دكان ،ويقول:

ال نمكنك أن تقعد بس�وق املس�لمني تطعم الن�اس الربا ،أو ما ال

جيوز(.(3

وم�ن ذلك :ما ذكره حيي�ى بن عمر يف كتابه «أحكام الس�وق»

من قوله« :وينبغي للوايل الذي يتحرى العدل ،أن ينظر إىل أسواق
ويعري عىل
رعيته ،ويأمر أوثق من يعرف ببلده ،أن يتعاهد السوقِّ ،

غري
أهله صنجاهتم ،وموازينهم ،ومكاييلهم كلها ،فمن وجده قد ّ
م�ن ذل�ك ش�يئ ًا ،عاقبه عىل ق�در ما يرى م�ن بدعت�ه وافتياته عىل
( (1رواه ابن أيب شيبة (.)260/5
( (2رواه ابن أيب شيبة (.)43/2
( (3املدخل (.)228 / 1
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اإلم�ام ،ثم أخرجه من الس�وق حتى تظهر من�ه التوبة واإلنابة إىل
اخلري ،فإذا فعل هذا رجوت له أن خيلص من اإلثم ،وتصلح أمور

رعيته إن شاء اهلل»(.(1

ُنصح املتربجة؟
هل ت َ

األص�ل أن ينصحه�ا ،ويأمره�ا ،ويقوم عىل أم�ر تذكريها من

كان من حمارمها من الرجال ،أو النساء ،أما قيام الرجال األجانب

بمث�ل هذا العمل ،وهي عىل حاهلا م�ن التربج ،فقد رخص بعض
أه�ل العلم في�ه ،إذا ُأمنت الفتنة ،والبد أن يعل�م أن ذلك إذا قيل

ب�ه فال بد أن يكون وفق ضواب�ط ،وآداب جيب مراعاهتا؛ حتى ال
حتصل فتنة ،أما رجال احلسبة (اهليئات) ،فالشك أهنم خمولون من

قبل ويل األمر بالقيام بذلك.

( (1أحكام السوق (ص.)4
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اخلامتة
فام س�بق ذكره ما هو إال تذكري ملن كان له قلب أو ألقى السمع

وه�و ش�هيد ،ف�ام ق�رأت فيه من خ�ري ،وح�ق ،وص�واب ،فأبلغه

غريك ديانة ،وإعذارا ،وما كان فيه من خطإ وزلل وس�هو وغفلة،

فأصلح�ه وف�ق كتاب اهلل تعاىل وس�نة رس�وله ﷺ وهدي س�لفنا

الصالح،عمال بقول القائل:

إن جت�د عيب� ًا فس�د اخلل�ال

ق�د جل م�ن ال عي�ب في�ه وعال

واهللَ ُ
أسال يل ولك ،ولكل مسلم ومسلمة الرب والتقوى ،ومن

العمل ما يرىض ،ونس�أله تعاىل أن يطيب مكاس�بنا ،ويغفر زالتنا

وإرسافن�ا يف أمرن�ا ،ونع�وذ ب�ه م�ن زوال نعمته ،وحت�ول عافيته،
و ُفج�اءة نقمت�ه ،ومجيع س�خطه ،وآخ�ر دعوان�ا أن احلمد هلل رب

ّ
وصل اللهم وس�لم وبارك عىل عبدك ورس�ولك حممد
العامل�ني،

وعىل آله وصحبه أمجعني.

حممد صالح املنجد
109

من مؤلفات الشيخ
نرش
 .1كيف عاملهم ﷺ.
 .2معاني األذكار
 .3شرح األربعين النووية.
 .4أربعون نصيحة إلصالح البيوت.
 70 .5مسألة في الصيام.
 .6رمضان فرصة للتربية والتعليم.
 .7األساليب النبوية في التعامل مع
أخطاء الناس.
 .8كيف تقرأ كتاب ًا.
 .9أريد أن أتوب ولكن...
 .10التنبيهات الجلية.
 33 .11سبب ًا للخشوع في الصالة.
 .12شكاوى وحلول.
 .13ظاهرة ضعف اإليمان.
 .14محرمات استهان بها كثير من الناس.
 .15وسائل الثبات على دين الله.
 .16كونوا على الخير أعوان ًا.
 .17أدرك أهلك قبل أن يحترقوا.
 .18حمى األلعاب اإللكترونية.
 .19المسابقات الشرعية.
 .20العيد آداب وأحكام.
 .21المتقلبون.
 .22اترك أثر ًا قبل الرحيل.
 .23أدرك أهلك قبل أن يحترقوا.
 .24رصاع مع الشهوات.
 .25األزمة المالية.

توزيع
 .26زاد الحج.
 .27بدعة إعادة فهم النص.
 .28مشروعك الذي يالئمك.
 .29نظرات في القصص والروايات.
 .30الفقه واالعتبار في فاجعة السيل الجرار.
 .31أخطار تهدد البيوت.
 .32فتيان اإليمان.
 .33الدليل إلى مراجع الموضوعات
اإلسالمية.
 .34سلسلة نسائم الشام:
•طوبى للشام.
•سنن اهلل يف خلقه.
 .35سلسلة أعمال القلوب:
•اإلخالص.
•التفكر.
•التوكل.
•املحبة.
•اخلوف.
•الشكر.
•الرجاء.
•الرضا.
•التقوى.
•الورع.
•املحاسبة.
•الصرب.

 .36سلسلة أمراض القلوب:
•الشهوة.
•الكرب.
•الرتف.
•النفاق.
•العشق.
•حب الرياسة.
•الغفلة.
•حب الدنيا.
•اجلدال واملراء.
•اتباع اهلوى.

7:57 PM

م ��ا اأك ��ر ان�س ��غال النا� ��س الي ��وم بالأ�س ��واق التجاري ��ة ،والرتدد
عليها ،واإنفاق الأموال والأوقات فيها ،وما اأ�س ��د احلاجة اإىل النظر
بعني عاقلة را�س ��دة يف هذا الأمر الذي ابتُلي به النا�س ،فعاد عليهم
ُّ
بال�س ّر يف اأمر دينهم واأمر دنياهم.
ال�س� � َف ِه اأن ينف ��ق العب ��د مال ��ه يف غ ��ر حق ��ه ،وم ��ن اأعظم
وم ��ن َّ
ال�س ��فه :اأن يجمع اإىل ذلك اإهدا َر وقته الذي هو راأ�س ماله فيما ل
يع ��ود علي ��ه بامل�س ��لحة الراجحة ،واأعظم من ذلك �س ��فهاً :اأن يجمع
ب ��ني اإنف ��اق ماله واإهدار وقته فيما ل ير�س ��ي اهلل بل ُي�س ��خطه ،ويف
اأماكن الفنت ،ومواطن البالء.
و�سَ � � ُّر بق ��اع الأر�س اأ�س ��واقها ،بها يرفع ال�س ��يطان رايت ��ه ،وفيها
يك ��ر الغ�س والكذب ،وتق ّل الأمانة وال�س ��دق ،وت� �وؤكل اأموال النا�س
بالباط ��ل ،فاأردن ��ا التنبي ��ه عل ��ى ه ��ذه الأم ��ور وغرها ،مم ��ا يقع يف
الأ�سواق مما ل ُير�سي اهلل تعاىل ،والتحذي َر من اإهدار الوقت واملال
فيها ،واإبرا َز معايبها وم�ساويها ،ل ُيق ّل النا�س -وخا�سة الن�ساء -من
حب الذهاب اإليها ،وال�سَ غَفُ بها.
ارتيادها ،و َي َ
ذهب عن النفو�س ُّ
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