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أوراق

ّ
بيع السرار
وال مــن ض ــروب العبث والـلـهــو واختبار
الحظوظ» (عرفان حمور ،مواسم العرب
الكبرى ،ص .)844-843
وأنا أختلف ّ
بشدة مع حمور هنا ،وأجد
أن ــه لـيــس م ــن الـسـهــل أبـ ـدًا الـتـشـكـيــك في
م ـص ــداق ـي ــة اب ـ ــن ح ـب ـيــب أخـ ـب ــر ال ـخ ـب ــراء
فــي الـجــاهـلـيــة .ف ــوق ذل ــك ،فـهـنــاك حديث
مـشـهــور يـنـهــى عــن بـيــع ال ـس ــرار« :إيــاكــم
وبيع الـســرار» .ولــم يكن الــرســول لينهى
عن هــذا البيع لو لم يكن شائعًا .والحق
أن نـفــي بـيــع ال ـس ــرار سيمنعنا مــن فهم
آي ـ ـ ــات س ـ ـ ــورة ي ــوس ــف الـ ـت ــي أوردن ـ ــاه ـ ــا
أعاله .ومشكلة عرفان أنه فهم أن الجملة
تـتـحــدث فـقــط عــن ط ــراز واح ــد مــن البيع
في عكاظ هو «بيع السرار» .والحقيقة أن
جملة «وكان بيعهم السرار» ال تعني أنه
بيعهم الوحيد ،بل أنه واحد من بيوعهم.

يريده وال يريده

ّ «يوسف ،االبن
المفضل» (منمنمات
العهد القديم مع
كتابة بالفارسية
والالتينية واليهودية
ــ  390×300مم ــ
)1254/1244

زكريا محمد *
ّ
تتحدث
أثــارت آيات سورة يوسف ،التي
عن بيعه ،اضطرابًا عظيمًا عند املفسرين
وال ـل ـغ ــوي ــن« :وجـ ـ ـ ــاءت سـ ـي ــارة أرس ـل ــوا
واردهـ ــم فــأدلــى دل ــوه ق ــال يــا بـشــرى هــذا
غ ــام وأسـ ـ ـ ّـروه بـضــاعــة وال ـلــه عـلـيــم بما
ي ـع ـم ـلــون .وشـ ـ ــروه ب ـث ـمــن ب ـخــس دراهـ ــم
معدودة وكانوا فيه من الزاهدين .وقال
ال ــذي اش ـت ــراه م ــن مـصــر الم ــرأت ــه أكــرمــي
مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولـدًا»
(سورة يوسف.)21-19 :
وك ــان ــت جـمـلــة «وأسـ ـ ـ ـ ّـروه ب ـضــاعــة» هي
التي سببت كل هذا االضطراب .وقد ذهب
املفسرون مذاهب في تفسير جملة:
 :1أن جملة «أسروه بضاعة» تعني :أخفوا
أم ــره ّ
وادع ـ ــوا أنـهــم أخ ــذوه معهم لبيعه
كبضاعة لصالح آخــريــن« :يعني الــوارد
وأصحابه ،فخافوا أن يقولوا اشتريناه
ّ
فيقول الرفقة اشركونا فيه فقالوا :إن أهل
امل ــاء استبضعونا هــذا ال ـغــام» (الكامل
في التاريخ) .يضيف الزبيدي« :وأسروه:
الـضـمـيــر ل ـل ــوارد وأص ـحــابــه :أخ ـفــوه من
الرفقة .وقيل :أخفوا أمــره ووجدانهم له
فــي ال ـجــب ،وقــالــوا لـهــم :دفـعــه إلـيـنــا أهــل
امل ــاء لنبيعه لـهــم بـمـصــر» (الــزمـخـشــري،
الكشاف).
 :2لـكــن ه ـنــاك مــن ي ـقــول إن الـضـمـيــر في
أس ـ ــروه ي ـعــود ع ـلــى إخـ ــوة ي ــوس ــف .فهم
الذين أخفوا كونه أخًا لهم ،و«قالوا :إنه
عبد لنا أبق منا» .بل إن هناك من يرى أن
إخوة يوسف هم من باعوه ،وأنهم أخفوا
ذلك« :وعن ابن عباس :أن الضمير إلخوة
ي ــوس ــف وأن ـه ــم ق ــال ــوا لـلــرفـقــة ه ــذا غــام
لنا قد أبــق فاشتروه منا» (الزمخشري،
الكشاف).
 :3أن كلمة أسروه تعني ّ
نوه«ُ :وقوله
خم
َ ُّ ُ َ َ ً
َ
اعة «أي خ َّم َنوا ًفي
تعالى» َوأسروه ِبض
َُْ
ُ
ْ
َ
ْ
َ
أنف ِس ِهم أن َي ْح ُصلوا من بي ِعهِ ِبضاعة»
(الزبيدي ،تاج العروس).
لكن الحقيقة أن «أســروه بضاعة» تعني
باعوه كبضاعة .وقد جرى البيع بطريقة

«بـ ـي ــع ال ـ ـس ـ ــرار» .ب ـ ــذا ف ـي ــوس ــف ب ـي ــع فــي
الواقع مرتني :مرة باعه من عثر عليه في
البئر بثمن بخس ،وثانية حني باعه من
اشتراه بمصر.

بيع السرار
ال ـب ـي ـعــة األولـ ـ ــى ق ــرب ال ـب ـئــر ه ــي الـبـيـعــة
األهــم ألنها تفتح لنا بــاع فهم واحــد من
بيوع الجاهلية الغامضة« :بيع ّ
السرار».
وه ــذا الـبـيــع مختلف ح ــول طبيعته في
امل ـصــادر الـعــربـيــة .ولـيــس لدينا عنه من
امل ـ ـصـ ــادر ال ـق ــدي ـم ــة سـ ــوى ف ـق ــرة واحـ ــدة
مــن ابــن حبيب .والجميع لنا ينقل هذه
الفقرة الغامضة« :وك ــان بيعهم الـســرار:
إذا وجــب البيع وعند التاجر فيها إلف
ممن يريد الـشــراء وال يــريــده ،أشــركــه في
الــربــح» (املحبر ،ابــن حبيب) .فاملرزوقي
ً
يـ ـق ــول مـ ـ ٌث ــا« :ف ـ ـ ــإذا وج ــب ال ـب ـي ــع وع ـن ــد
التاجر إلف ممن يريد الشراء وال يريده،
فله الشركه في الربح» (املرزوقي ،األزمنة
واألمـكـنــة) .وهكذا فاملرزوقي ّ
غير جملة
«أشــركــه في الــربــح» بجملة «فله الشركة
في الربح» .هذا كل شيء .كما أن الدكتور
جــواد علي نقل الفقرة ذاتها كما جاءت:
ومنها ال ـســرار« :ف ــإذا وجب البيع وعند
التاجر إلف ممن يريد الشراء وال يريده،
أشــركــه فــي الــربــح» (ج ــواد علي ـ املفصل
فــي تــاريــخ الـعــرب قبل اإلسـ ــام) .ويؤكد
لنا سعيد األفغاني أن بيع السرار لم يرد
إال عند ابــن حبيب فــي فقرته الشهيرة:
«لم أجد هذا الضرب في جميع املصادر
التي بيدي ،لم يذكره أحد غير محمد بن
حبيب بقوله« :وكان بيعهم (أي بعكاظ)
ال ـس ــرار ،ف ــإذا وجــب الـبـيــع وعـنــد التاجر
إلف ممن يريد الشراء وال يريده ،اشركه
ف ــي ال ــرب ــح» (س ـع ـيــد األفـ ـغ ــان ــي ،أسـ ــواق
العرب في الجاهلية واإلس ــام ،ص .)26
املطرزي
لكن األفغاني وجــد فقرة أ
خــرى ُْ ْ َ َ
املتأخر صاحب «املنقى»َ :
«و ِفــي النتقى:
َْ َ ُ َ ُ ْ
َ َبـ ْـيـ ُـع َ ا ْلـ ِّـسـ َـر ِار أ َن تــقــول َ أخ ـ ِـر َ ُج َي ـ ِـدي َو َي ـ َـد َ َك
َ
ْ
َْ َ ُ َ َْ ٌ َ
ف ِإن َأ ْخ َر ْج ُت خَات ِمي ق َبلك فهَو بي َع ِب َكذا
َ
ْ
َ ْ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
و ِإن أخ ــرج ــت خــاتــمــك قــبـ ِـلــي فـ ِـبــكــذا ،ف ـ ِـإن

ْ
َ ْ
َ َ
أخـ َـر َجـ ْـا َمعًا أ ْو لـ ْـم ُيــخـ ِـر َجــا َج ِميعًا َعـ َـادا
ْ
َ
اج» (املطرزي ،املغرب في ترتيب
ِفي ِ
الخر ِ
امل ـعــرب) .وه ــذه الـفـقــرة تشير فــي الــواقــع
إلــى أن هناك من كتب عن «بيع السرار»
غير ابــن حبيب ،وأن املـطــرزي كــان ينقل
عنه.
ويبدو أن بعض األجانب شــارك في هذا
ال ـ ـجـ ــدال .إذ ي ـخ ـبــرنــا األف ـغ ــان ــي أن أحــد
املستشرقني له تفسير آخر لبيع السرار:
«أرسـ ــل إل ــي األس ـت ــاذ كــرنـكــو املستشرق
املـ ـع ــروف ع ـقــب صـ ــدور الـطـبـعــة األولـ ــى،
يـ ـق ــول« :وألرجـ ـ ـ ــع إل ـ ــى ب ـي ــع ال ـ ـسـ ــرار فــي
عـكــاظ ،وأظــن أن أمــر البيع وال ـشــراء كان
سرًا الجتماع القبائل التي بينهم عداوات
ودم ــاء فــي هــذه الـســوق .وعـلــى هــذا ،تدل
قـصــة طــريــف الـعـنـبــري الـتــي ذكــرتـمــوهــا
وقد كانوا يتلثمون عند حضور السوق
مخافة أن يراهم عدوهم ،وهذا رأيي والله
أعلم» (سعيد األفغاني ـ أسواق العرب في
الجاهلية واإلس ــام ،هامش  ،2ص .)26
وقــد ع ــارض األفـغــانــي هــذا ال ــرأي ،ومعه
حق في ذلك.
ان ـط ــاق ــا م ــن ك ــل ه ـ ــذا ،ف ـقــد ن ـفــى عــرفــان
حمور وجود هذا البيع من أصله« :وكنت
ذكرت ،في كالمي عن خصائص األسواق
املوسمية ،أن سوقًا كسوق عكاظ ،يتوجه
إليها التجار من كل مكان ،ويعدون لها
م ــا اس ـت ـطــاعــوا م ــن ص ـنــوف ال ـب ـيــاعــات...
ال يمكن أن تـكــون الـبـيــوع فيها بطريقة
واحدة مبهمة ،ال هي من ضروب القمار،

ظلوا مقتنعين بأن
يوسف بيع مرة واحدة،
في حين أنه بيع مرتين

ع ـلــى ك ــل ح ـ ــال ،فـ ــإن م ــا زاد أمـ ــر «بـيــع
ال ـ ـسـ ــرار» غ ـمــوضــا وإب ـه ــام ــا إن ـم ــا هو
الجملة املــركــزيــة فــي نــص اب ــن حبيب:
«يريد الـشــراء وال يــريــده» .وهــي جملة
شديدة الغموض كما نــرى .فما معنى
أنه يريد الشراء وال يريده في اللحظة
عينها؟ والغريب أن هذه الجملة تنقل
عند الجميع من دون شرح أو توضيح.
بل بتظاهر َمن يبدو أنه يفهم الجملة
وأنها وال تشكل مشكلة بالنسبة لهم،
مــع أن ـهــا شــديــدة ال ـغ ـمــوض كـمــا نــرى.
ومــن الواضح أن الخطوة األولــى لفهم
«بيع ال ـســرار» تبدأ بفهم هــذه الجملة
ً
وجالئها أوال.
ول ـج ــائ ـه ــا أق ـ ـتـ ــرح أن ك ـل ـم ــة «ي ــري ــد»
األولـ ـ ـ ــى م ـص ـح ـف ــة ،وأن ـ ـهـ ــا فـ ــي األصـ ــل
بــالــزاي ال بــالــراء (ي ــزي ــد) .أم ــا «اإلل ــف»
ف ـمــن اإلل ـف ــة وامل ـصــاح ـبــة ،وه ــي تعني
هـنــا الـصــاحــب امل ـش ــارك .ب ــذا فالجملة
تـقــول :فــإذا حــل وقــت البيع ،وكــان عند
التاجر مــؤالــف يزيد فــي سعر الـشــراء،
لكنه ال يريد الشراء حقيقة ،وعده الذي
سيشتري السلعة بأنه سيشاركه في
الربح الحقًا ،حتى يخلص من مزايدته
الـتــي تــزيــد مــن سعر السلعة عليه .أي
يغريه بوقف املزايدة عبر تقاسم الربح
معه عند بيعه للسلعة الحقًا .هذا هو
املعنى بالتحديد.
لكنني أعـتـقــد ،وانـطــاقــا مــن قـصــة بيع
يــوســف ،أن بيع ال ـســرار ليس بالضبط
كما يقول ابــن حبيب .فــالـســرار يوجب،
في ما يبدو لي ،أن يكون «اإللف» شريكًا
فــي السلعة املـعــروضــة للبيع .وإذا كان
ابــن حبيب يقصد باإللف الشريك ،فهو
ي ــواف ــق م ــا أدعـ ـي ــه .بـ ــذا ي ـجــب أن يـكــون
هناك شركاء في السلعة التي تباع «بيع
السرار» .واحــد من هــؤالء الشركاء يريد
أن يشتري السلعة ،أي أن يشتري حصة
اآلخر عمليًا .لكن اآلخر يتظاهر بأنه هو
اآلخ ــر يــريــد أن يـشـتــري .ف ــإذا قــال األول:
أش ـت ــري الـبـضــاعــة بـعـشــرة دراه ـ ــم ،قــال
الثاني :ال ،أنا أشتريها بعشرين درهمًا.
وهو ال يريد أن يشتري في الواقع ،لكنه
يفعل فعل «مــزايــدة» حتى يكسب أكثر
مــن األول .عليه ،فهناك سلعة مشتركة
بني طرفني ،واملطروح أن يشتريها أحد
منهما .وكــل واح ــد يـطــرح سـعـرًا .واحــد
من الطرفني ال يريد أن يشتري حقًا لكنه
يعلي السعر كي يرغم مقابله على دفع
ثـمــن أع ـلــى .ه ــذا هــو بـيــع ال ـس ــرار .بناء
على ذلــك ،فقد اعتبر «بيع ال ـســرار» في
اإلسالم طرازًا من املقامرة .لذا نهى عنه
الــرســول فــي الحديث ال ــذي أشــرنــا إليه:
«إياكم وبيع السرار».

بيع المجر
وق ــد رب ــط ب ـيــع الـ ـس ــرار ب ـط ــراز آخ ــر من
ال ـب ـيــوع ه ــو «ب ـي ــع ِاملـ ـ ْـجـ ــر» .وامل ـج ــر هو
بـيَــع مــا فــي ب ـطــون األن ـع ــام مــن مــوالـيــد:
«امل ـ ـ ْـج ـ ـ ُـر :م ـ ــا فـ ــي ُب َـ ـطـ ــون َ الـ ـح ـ ْـوام ــل مــن
َ
اإلبـ ــل والـ ـغـ ـن ــم؛ وامل ـ ْـج ـ ُـر :أن ُ َي ــش ــت ـ َـرى ما
ِ
فـ ــي ب ـط ــون ـه ــا ،وق ـ ـيـ ــل :هـ ــو أن ي ـش ـتــرى

َالـ ـبـ ـعـ ـي ــر بـ ـم ــا ف ـ ــي بـ ـط ــن ال ـ ـنـ ــاقـ ــة؛ وق ــد
َ َ َ ُ َ َ ً
أ ْم ـ ـ َ َ
ـاجـ ـ َـرة
ـاجـ ـ ــر مـ ـ َـمـ ـ
ـج ـ ــر ف ـ ــي ال ـب ـي ــع ومـ ـ ـ َ
ْ
ُ
ومـ ـ َـجـ ــارًا .الـ ـج ــوه ــري :وامل ــج ــر أن يـبــاع
ِ
ال ـشــيء بـ َمــا فـ َـي بـطــن ه َــذه ال ـنــاقــة .وفــي
الحديث :أنه نهى عن امل ْج ِر  ...وكان من
ياعات الجاهلية» (لسان العرب) .وقد
ِب
ِ
ـان عـبــر مـثــل أو ق ــول شهير:
ـ
ع
ـ
ي
ـ
ب
ـ
ل
ا
ـط
ـ
ب
ر
َ
ُُ ُ ْ
الء ُم ّ
سر».
«كل مج ٍر بالخ ِ
وقد فهم هذا القول خطأ في اعتقادي.
إذ ظن كلمة «مسر» هنا تعني السرور:
ّ
مسر ،ولم يقولوا
«كل مجر في الخالء
مسرور .وكل صواب» (البيان والتبيني).
وفــي العقد الفريد ،حولت «مـســر» إلى
ّ
«يسر» انطالقًا من هذا الفهم« :كل مجر
ب ــال ـخ ــاء يـ ـس ـ ّـر .وأصـ ـل ــه :ال ـ ــذي يـجــري
فرسه في املكان الخالي فهو يسر بما
يرى منه» (العقد الفريد) .والحقيقة أن
األم ــر ال يتعلق بــال ـســرور وال بالخيل
وج ـ ــري ـ ــانـ ـ ـه ـ ــا ،بـ ـ ــل بـ ـ ــواحـ ـ ــد مـ ـ ــن ب ـي ــوع
الـجــاهـلـيــة ه ــو «ب ـيــع الـ ـس ــرار» .فاملجر
هـنــا هــو «بـيــع امل ـج ــر» ،بــالـتــالــي فاملثل
يقول :كل بيع مجر هو بيع مقامرة .أي
«امل َس ّر» هنا ،بكسر امليم ال بضمها،
أن ِ
«مـ َـسـ ّـر» أي
بيع
ـو
ـ
ه
و
ـه.
ـ
ت
ذا
ـرار
ـ
س
ـ
هــو ال
ِ
بيع مقامرة .عليه ،فاملثل يقول إن بيع
األوالد في أرحــام الــدواب مقامرة مثله
م ـثــل ب ـيــع ال ـ ـسـ ــرار .وب ـي ــع امل ــوال ـي ــد في
أرحــام األنـعــام يجري عــادة في الخالء،
أو بعيدًا فــي مـبــارك اإلب ــل ومعاطنها.
ولـ ـع ــل اس ـ ــم ل ـع ـبــة «املـ ـيـ ـس ــر» ال ـعــرب ـيــة
ـى ،أي مـعـنــى
ال ـق ــدي ـم ــة م ـ َـن ْه ُـ ــذا ِّامل ـع ـن ـ َ
الربا .وامل ْج ُر ال ِق َم ُار»
املقامرة« :واملجر
(لسان العرب) .ويبدو لي أن ابن سيده
حــة ال ـف ـهــم ال ـســائــد لـلـمـثــل:
ش ـ َّـك ُف ـ ْـي ص ـ َ
ُ
بالخالء ُم َس ٌّر؛ قال ابن سيده:
«كل مجر
ٍ َ َّ ُ َ
ـط ِإنـمــا جــاء على
هـكــذا َحـكــاه أفـ ــار لـ ِقـيـ ٍ
ت ــوه ــم أ َسـ ـ ـ ـ َّـر» (ل ـس ــان الـ ـع ــرب) .ك ـمــا أن
اســم «الـسـ ّـريــة» ،أي الجارية ،ربما جاء
ّ
من هنا .ذلك أن السراري كن في األصل
أسالب حرب .وفي الحروب ،فإن السلب
شركة .لذا كانت النساء األسيرات يبعن
كجوار «بيع سرار» من قبل الشركاء في
ما يبدو.
وم ـ ــن امل ـح ـت ـم ــل أن ال ـ ـسـ ــرار واملـ ـس ــر فــي
األصل من معنى االستسرار ،أي الخفاء.
فالعرب تسمي آخر ليلة في الشهر ،وهي
ّ
التي
يستسر فيها القمر ،أي يغيب غيابًا
ً
ّ
كامال ،باسم ليلة السرار« :فإنها تسمى
«السرار» الستسرار القمر فيها ،وتسمى
«ال ـف ـح ـم ــة» أي ـض ــا ل ـع ــدم الـ ـض ــوء فـيـهــا،
ويقال لها البراء ،وكآخر يوم من الشهر،
فإنهم يسمونه النحير ،وكالليلة الثالثة
ع ـشــرة ،فــإنـهــا تسمى ال ـس ــواء ،والــرابـعــة
عشرة ليلة البدر»( .جــواد علي ـ املفصل
في تاريخ العرب قبل اإلســام) .إذا صح
هـ ــذا ،ف ــإن ب ـيــع ال ـس ــرار ه ــو ب ـيــع الـخـفــاء
واإلع ـت ــام وع ــدم ال ــوض ــوح .فــال ـشــاري ال
يـعــرف طبيعة الـسـلـعــة الـتــي يشتريها،
كما هو الحال مع يوسف .فهم ال يعرفون
من هو ،وال من ألقاه في البئر.
إذن ،فتقديري أن يوسف بيع بيع سرار.
لكن لم يــدرك ذلــك من تحدثوا عن بيعه
مــع أنـهــم جميعًا يـعــرفــون بـيــع ال ـســرار،
ومع أن بعضهم تحدث في السياق عن
ه ــذا ال ـب ـيــع؟ والـ ـج ــواب :ه ــو أن ـهــم ظـلــوا
مقتنعني بــأن يــوســف بيع مــرة واح ــدة،
ف ــي ح ــن أن ــه ب ـيــع ف ــي الـحـقـيـقــة مــرتــن.
فــي امل ــرة األولـ ــى بـيــع سـ ــرارًا ،أو مـســرة،
و«بـثـمــن بـخــس دراهـ ــم مـ ـع ــدودة» .وفــي
املرة الثانية لم يبع بخسًا ،فقد كان من
اشـتــراه يقدر قيمته كما يبدو من اآلية
بوضوح« :وقــال الــذي اشتراه من مصر
المرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو
نتخذه ول ـدًا» .فمن يريد ولـدًا ال يبخس
هذا الولد قيمته .بالتالي ،فبيع يوسف
فــي مـصــر ك ــان بيعًا عــاديــا ،ولـيــس بيع
ســرار .وفي كل حال ،فإن يوسف والبئر
والسيارة والفرعون وكل عناصر القصة
حـقــائــق ديـنـيــة ال عــاقــة لـهــا بالحقائق
التاريخية.
* شاعر فلسطيني

