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 ممخص
يـ إال بسعر كذا دكف إف التسعير ىك أف يأمر السمطاف أك نكابو أىؿ السكؽ ، أف ال يبيعكا سمع - 

 أف يتجاكزه.

كراىيـ عمى  -  مف التسعير ما ىك ظمـ محـر ، كمنو ما ىك عدؿ جائز فإذا تضمف ظمـ الناس كا 
ذا تضمف ا لعدؿ بيف الناس البيع بغير حؽ بثمف ال يرضكنو ، كالتسعير الجبرم فيك حراـ ، كا 

كإكراه الباعة عمى البيع بثمف المثؿ عند الجشع كاالحتكار فيك كاجب ، ألنو إلزاـ بالعدؿ الذم أمر 
ىي ميمة اإلماـ أك مف ينكب  ةاهلل بو ، كدفع لمضرر الذم نيى اهلل عنو، كىذه المكازنة السابق

ال تسعير عدؿ ال ككس فيو ك  ر عمييـ ،، فإذا كانت مصمحة الناس ال تتـ إال بالتسعير سعٌ عنو
ذا قامت مصمحتيـ بدكنو حـر عميو التسعير . ططش ، كا   
جكاز التسعير عند الضركرة ال يختص بسمعة دكف أخرل فما تدعك الضركرة إليو مف طعاـ أك  - 

ال فبل. غيره جاز تسعيره بالعدؿ ، كما  
ر عميو إذا احتاج األمر إلى يسعٌ جكاز التسعير عند الضركرة ال فرؽ بيف جالب كغيره ، فالكؿ  - 

 ذلؾ .
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إف زيادة السعر زيادة متعمدة شأنيا شأف الحط مف السعر عمدان ، فكما يطمب مف الذم زاد في  - 
السعر أف يحط تمؾ الزيادة فإننا نطمب مف الذم حط عف السعر المعتاد أف يرفع ذلؾ السعر بحيث 

 يككف مكازيان لسعر السكؽ. 

summary 

  Pricing is for the Sultan or his deputies to order the market people to sell 
their goods only at such a price without exceeding it.     

 If it guarantees the injustice of the people and their compulsion to sell 
unjustly at a price that they do not accept, such as forced pricing, it is 
forbidden, and if justice is guaranteed among the people as the 
compulsion of sellers to sell at the price of the same when greedy and 
monopoly, it is a duty, because it is obligatory to the justice that God has 
ordered, and to pay for the harm that God has forbidden.  

     This previous budget is the task of the imam or his on behalf, if the 
interest of the people is done only by pricing a price on them, pricing of 
justice that is not in it or not, and if their interest is done without it the 
pricing is forbidden.                

 The pricing can be made if necessary and does not concern a commodity 
without another, so what food or other necessity is necessary, it may be 
priced fairly, and what is not. 
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If necessary, there is no difference between jaleb and others, so everyone 
is priceed if necessary.        

  The price increase is a deliberate increase, as is the deliberate 
depreciacy of the price, as the price increaser is asked to depreciat, we 
ask the one who has fallen responsible for the usual price to raise that 
price so that it is parallel to the market price.  

 : مقدمة

الحمد هلل رب العالميف ، كالعاقبة لممتقيف ، كال عدكاف إال عمى الظالميف ، كأشيد أف ال إلو إال     

، كأشيد أف محمدان عبده كرسكلو الصادؽ األميف ، صمى اهلل  كلي الصالحيفاهلل كحده ال شريؾ لو 

 عميو كسمـ، كعمى آلو كصحبو كالتابعيف .

كبعد: فإف اإلسبلـ في نظامو االقتصادم المالي يقر الممكية الفردية ما دامت كسائؿ التممؾ  

 الشريعةشيان مع ركح امشركعة ، كيقر حرية التصرؼ في األمكاؿ ماداـ ذلؾ التصرؼ متم

 ، كمادامت مصمحة الفرد ال تطغى عمى مصمحة الجماعة .اإلسبلمية

فمتى حصؿ طغياف مف الفرد أك الجماعة ، أك بدأت مؤشراتو تمكح في األفؽ فإف النظاـ اإلسبلمي 

تمؾ الحدكد  مقد كضع مف التدابير ما يكفؿ إيقاؼ المتجاكزيف عند حدكدىـ، كمنع أم فرد مف تعد

 كالمعالـ .

بيف الفرد كالمجتمع ، كبيف الحاكـ كالمحكـك فقد جاءت  يءا عمى التكازف في كؿ شظن اكحف



 التسعير ضوابط وأحكام "دراسة فقهية مقارنة"( 13)
 مةمحك   ةة علمي  مجل  يان"مه الب  "عل                                               محمد سالم الزعموك أ.                 

 

 

   

 (326الصفحة ) م2021 مايو / هـ1442 رمضان /ثاني االعدد ال

النصكص القرآنية كالنبكية صريحة في نيييا عف الظمـ كالفساد كالغش كاالحتكار، كاضحة في 

 تحذيرىا مف التميع كالتنطع كالتفريط كاإلفراط . 

 أهمية الموضوع: 

كردت عف رسكؿ  ،رعف الظمـ كالغش كاالحتكا يعظيمة النيضكء ىذه القاعدة الشرعية ال يف    

الجانب مف المعامبلت المالية؛ كذلؾ لما  ىذا أحاديث التسعير تضبط _صمى اهلل عميو كسمـ_اهلل 

ليذا المكضكع مف أىمية كبرل، كحيث إف المرحمة الحالية التي تمر بيا معامبلت الناس في 

األسكاؽ كفي التجارة عمكما تعيش حالة مف التخبط في األسعار، كما يترتب عمى ذلؾ مف أحكاـ 

"التسعير  دراسة ىذا المكضكع تحت عنكاف: كمسائؿ كقضايا يجيميا كثير مف الناس اليكـ، فقد رأيت

 ضكابط كأحكاـ دراسة فقيية مقارنة ". 

لما كانت مف أىـ محددات النظاـ االقتصادم كعناصره قضية التسعير، كىي قضية  مشكمة البحث:

ما نظرة  عالجتيا الشريعة الغراء في نصكصيا العامة كالخاصة؛ فإف السؤاؿ الذم ييطرح اليـك ىك:

كىك ما يسعى البحث لئلجابة عنو، كفؽ النظرة اإلسبلمية القائمة ،  إلى مسألة التسعير؟اإلسبلـ 

 عمى اآليات القرآنية كاألحاديث النبكية، كانتياء بآراء العمماء كاجتياداتيـ في ىذا المكضكع . 

 خطة البحث :

 تألؼ مف: مقدمة، كخمسة مطالب، كخاتمة.تأف ليذا المكضكع استدعت طبيعة الدراسة  

 .المقدمة: اشتممت عمى تكطئة لممكضكع، كبياف ألىميتو، كمشكمة البحث كخطتو أكال
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 ثانيا المطمب األكؿ: التعريؼ بالتسعير كبياف أنكاعو كمعانيو .

 المطمب الثاني: آراء العمماء القائميف بحرمة التسعير كأدلتيـ. ثالثا

 عير كأدلتيـ. رابعا المطمب الثالث: آراء العمماء القائميف بكراىة التس

 خامسا المطمب الرابع: آراء العمماء القائميف بأف األصؿ التحريـ كأف الجكاز استثناء. 

 .كبياف الرأم المختار في المسألة سادسا المطمب الخامس: مناقشة آراء العمماء في التسعير كأدلتيـ،

 .  سابعا الخاتمة: ضمنت أىـ النتائج التي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ البحث

 معتمدا في ىذه الدراسة عمى المنيج المقارف .. بحث بقائمة المصادر كالمراجعالثامنا: كقد ذيمت 

ليو أنيب .                                                                                      كاهلل أسأؿ اإلعانة كالتيسير، كما تكفيقي إال باهلل عميو تككمت كا 

 التعريف بالتسعير وبيان أنواعه ومعانيه :  المطمب األول:

ا يىٍنتىًيي إلىٍيًو، كىأىٍسعىٍرتيوي ًباأٍلىًلًؼ  التسعير في المغة: ٍعميكمن عىٍمتي لىوي ًسٍعرنا مى يقاؿ سىعٍَّرتي الشٍَّيءى تىٍسًعيرنا جى

لىوي ًسٍعره إذىا زىادىٍت ًقيمىتيوي كليس لو ًسٍعره إذىا أىفٍ  ، ًمٍثؿي : ًحٍمؿو ليغىةه، كى ٍمعي أىٍسعىاره وي، كىاٍلجى رىطى ريٍخصي

سىعىٍرتي النَّارى سىٍعرنا ًمٍف بىاًب نىفىعى كىأىٍسعىٍرتييىا إٍسعىارنا أىٍكقىٍدتييىا فىاٍستىعىرىتٍ  ، كى كىأىٍحمىاؿو
1. 

التسعير في اصطبلح الفقياء: فيك أف يأمر السمطاف، أك نكابو أك كؿ مف كلي مف أمكر أما 

المسمميف أمران أىؿ السكؽ أف ال يبيعكا أمتعتيـ إال بسعر كذا، فيمنعكا مف الزيادة عميو أك النقصاف؛ 

 2لمصمحتو.

                                                           

 . 376الفيكمي : المصباح المنير ، مادة سعر ، ص 1 -
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كالتسعير إما أف يككف نتيجة تفاعؿ قكل العرض كالطمب، كيتكلى الحاكـ رقابة ىذا السعر،  فبل 

ما أف يتـ عف طريؽ تدخؿ ا يجكز الخركج عنو ال بزيادة كال نقصاف، لحاكـ المباشر بفرض حدو كا 

 عمى األسعار .

 فالتسعير مف جية المصدر ينقسـ إلى قسميف :                                             

األكؿ : ىك أف يأمر الحاكـ بأف ال تباع السمع بغير السعر المعركؼ، كىك سعر السكؽ، كقد عٌبر 

 (،، كسعر  البمد سعر الجماعة، كالسعر المعركؼعنو الفقياء بعبارات مختمفة منيا )سعر الناس، ك 

: "كالتسعير عمى ضربيف: أحدىما: أف مف حط عف سعر الناس أيًمر أف يمحؽ بسعرىـ 3يقكؿ الباجي

 4أك يقكـ مف السكؽ".

 يبيعكف عميو فبل يتجاكزكنو.                  رناالثاني : كىك أف يحدد ألىؿ السكؽ سع

كثيران ما تمجأ إليو الدكؿ في حالة الضركرات كالحركب، كما تمجأ إليو لحماية كىذا النكع لمتسعير 

كعبلكة عمى ىذا التقسيـ لمتسعير، فقد قٌسمو الفقياء تقسيمان آخر، بالنظر ، المستيمؾ مف المحتكريف

 إلى محمو أك مكضكعو إلى قسميف ىما:

 األكؿ / تسعير أعماؿ: )تحديد األجكر( .
                                                                                                                                                                                                   

 233، ص 5ينظر: الشككاني: نيؿ األكطار،ج - 2
/ 1ىػ، مف مؤلفاتو: اإلمبلء مختصر المنتقى. شجرة النكر الزكية 474ىك القاضي أبك الكليد سميماف بف خمؼ التميمي ت ػ - 3

178. 
 .349ص 6الباجي : المنتقى شرح مكطأ مالؾ، ج -4
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 اؿ: )تحديد األرباح ( .       الثاني / تسعير أمك 

: "إف كلي األمر إف أجبر أىؿ الصناعات عمى ما يحتاج إليو الناس مف صناعاتيـ 5يقكؿ ابف تيمية

كالفبلحة، كالحياكة، كالبناية، فإنو ييقٌدر أجرة المثؿ، فبل يمٌكف لممستعمؿ مف نقص أجرة الصانع عف 

ذلؾ ، حيث يتعيف عميو العمؿ، كىذا مف التسعير ذلؾ، كال يمٌكف لمصانع مف المطالبة بأكثر مف 

الكاجب، ككذلؾ إذا احتاج الناس إلى مف يصنع ليـ آالت الجياد مف سبلح، كجسر لمحرب، كغير 

ذلؾ فيستعمؿ بأجرة المثؿ، كال يمٌكف المستعمميف مف ظمميـ، كال العماؿ مف مطالبتيـ بزيادة عمى 

أما في األمكاؿ فإذا احتاج الناس إلى سبلح  ،عماؿحقيـ مع الحاجة إلييـ، فيذا تسعير في األ

لمجياد، فعمى أىؿ السبلح أف يبيعكه بعكض الًمثؿ، كال يمٌكنيـ مف أف يحبسكا السبلح حتى يتسٌمط 

                    6العدك، أك يبذؿ ليـ مف األمكاؿ ما يختاركف".

، بقكلو: "إف الناس إذا احتاجكا إلى أرباب الصناعات، 7كما أشار إلى ىذا التقسيـ تمميذه ابف القيـ

كالفبلحيف كغيرىـ، أيجبركا عمى ذلؾ بأيٍجرة المثؿ، كىذا مف التسعير الكاجب، فيذا تسعير في 

 األعماؿ . 

                                                           
أبي القاسـ بف تيمية. مف مؤلفاتو السياسة الشرعية في إصبلح الراعي  ىك أحمد بف عبد الحميـ بف عبد السبلـ بف عبد اهلل بف - 5

 .409، ترجمة 88/ 1كالرعية. الدرر الكامنة، 
  28،  27ص 1ابف تيمية : الحسبة في اإلسبلـ، ج - 6
، 243/ 3، ىػ. الدرر الكامنة751ىك محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد بف حريز الزرعي شمس الديف بف القيـ الجكزية تػ -7

 .3700ترجمة 
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كأما التسعير في األمكاؿ فإف احتاج الناس إلى سبلح لمجياد كآالت، فعمى أربابو أف يبيعكه بعكض 

ف مف حبسو إال بما يريدكنو مف الثمف، كاهلل تعالى قد أكجب الجياد بالنفس كالماؿ، المثؿ، كال يمٌكنك 

؟ ,  كىذا المعنى الذم ذىب إليو ىذاف العالماف 8فكيؼ ال يجب عمى أرباب السبلح بذلو بقيمتو"

دخالو لما يستجد مف كقائع كتصرفات كاألصؿ في الشريعة اإلسبلمية أف ،  يمكف االستئناس بو، كا 

إنساف أف يبيع سمعتو بالسعر الذم يريد، دكف فرض قيكد عمى حريتو؛ ليذا فقد اتفؽ جميكر لكؿ 

بمعنى أف  الفقياء عمى حرمة التسعير إذا كانت المنافسة بيف التجار تحكميا قكل العرض كالطمب،

فقد  التسعير غير مشركع، كلمبائع أف يبيع سمعتو بالسعر الذم يريد، كال اعتراض لكلي األمر عميو،

إال أف  .9ركم عف مالؾ أنو قاؿ: "ال خير في التسعير عمى الناس، كمف حط مف سعر الناس أقيـ"

الحرية التي منحيا اإلسبلـ لمناس مقركنة بعدـ اإلضرار باآلخريف، كاحتراـ المصالح  الجماعية، 

 ككجكد الضمير المؤمف كالذمة الطاىرة  التي تحكؿ دكف ذلؾ .

ا تنظـ معامبلتيـ إلى ما يضر الناس فإف الشريعة اإلسبلمية كضعت قيكدن  أما إف عمد التجار في

، كمف ىذه القيكد التسعير، كمف ثـ فقد اختمؼ الفقياء في حكـ التسعير ا كشراءن حركة التجارة بيعن 

 . ا لمضرر عف الناسبيف متمسؾ باألصؿ، كىك المنع، كمجيز لو؛ دفعن 

 
                                                           

 .    297ابف القيـ : الطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، ص - 8
 . 50المجيمدم: التيسير في أحكاـ التسعير، ص - 9
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 آراء العمماء القائمين بحرمة التسعير وأدلتهم. : المطمب الثاني

ذىب جمع مف العمماء إلى أف التسعير غير مشركع ال في الحاالت الطبيعية التي يككف فييا      

السكؽ مرده إلى قكل العرض كالطمب، كال في الحاالت التي يككف فييا الغبلء نتيجة لطمع التجار 

، ةلكيكبيذا الرأم قاؿ بعض الما كاحتكارىـ، ، كبعض الشافعية، كمتقدمك الحنابمة، كابف حـز

فقد جاء في المغني: " ليس لئلماـ أف يسٌعر عمى الناس، بؿ يبيع الناس أمكاليـ عمى  كالشككاني،

، أك مف غير أىمو أف يبيع  وػػػػػػجائز لمف أتى السكؽ مف أىم: "11ف حـزػػػػ، كقاؿ اب10ما يختاركف "

، كال اعتراض ألىؿ السكؽ عميو في ذلؾ كال  ، كبأكثر ا في السكؽػػػػػػػػسمعتو بأقؿ مف سعرى

كنٌص الشككاني عمى تحريـ التسعير في جميع األحكاؿ، كمف ثـ ال فرؽ بيف حالة . 12"افػػػػػلمسمط

الغبلء كحالة الرخص، كال فرؽ بيف المجمكب كغيره، كال فرؽ بيف ما كاف قكتان لآلدمي، كما كاف مف 

 13غير ذلؾ مف اإلدامات كسائر األطعمة. 

 كاستدؿ القائمكف بعدـ جكاز التسعير مطمقان بأدلة نقمية مف الكتاب كالسنة، كبأخرل مف المعقكؿ :

َواَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم  استدؿ أىؿ ىذا الرأم بقكلو تعالى: أواًل /أدلتهم من القرآن الكريم :

ْثِم َوَأْنُتْم َتْعَمُموَن  ِباْلَباِطِل َوُتْدُلوا ِبَها ِإَلى اْلُحكَّاِم ِلَتْأكُ  [  188]البقرة: ُموا َفِريًقا ِمْن َأْمَواِل النَّاِس ِباْلِْ

                                                           
 . 195، 1ابف قدامة: المغني، ج - 10

 .254/ 4ىػ، مف مصنفاتو المحمى. األعبلـ 456ىك أبك محمد عمي بف أحمد بف سعيد بف حـز الظاىرم تػ - 11
: المحمى، ج - 12   .40/ص9ابف حـز
 . 233ص  5الشككاني : نيؿ األكطار، ج  - 13
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 َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َترَاضٍ  كقكلو تعالى: 

 [ 29]النساء: ِمْنُكْم َواَل َتْقُتُموا َأْنُفَسُكْم ِإنَّ المََّه َكاَن ِبُكمْ 

 وجه الداللة :       

اؿ الناس بغير كجو حؽ حراـ، كالتسعير ىك إلزاـ البائع أف يبيع سمعتو أكٌدت اآليتاف أف أكؿ أمك    

ٌدد لو، فيككف أكبلن  بقدر معٌيف مف السعر، كىذا حجر عمى البائع، كقد ال يرضى بالسعر الذم حي

:))ال -صمى اهلل عميو كسمـ  -لمالو بالباطؿ، كىك مخالؼ لما بٌينو اهلل سبحانو كتعالى، كلقكلو 

لزاـ صاحب السمعة أف يبيع ،  14مسمـ إال عف طيب مف نفسو((. يحؿ ماؿ امرئو  قاؿ الشككاني: كا 

 15[.29]النساء:  ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرٌة َعْن َتَراٍض َمْنُكمْ  : بما ال يرضى بو مناؼو لقكلو تعالى

 يمي:  كردت عدة أحاديث في منع التسعير منيا ما من السُّّنة: ثانيًا /

صمى اهلل  -قاؿ: غبل السعر في المدينة عمى عيد رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو  -عف أنس  -أ

صمى اهلل عميو -فقاؿ الناس: يا رسكؿ اهلل غبل السعر فسٌعر لنا، فقاؿ رسكؿ اهلل  -عميو كسمـ 

ني ألرجك أف ألقى اهلل كليس أحد يطمبني : ))إف اهلل ىك المسعٌ -كسمـ ر القابض الباسط الرزاؽ، كا 

  16ي دـ أك ماؿ((.بمظممة ف

                                                           
، ك صححو الشيخ شعيب األرنؤكط في تعميقو عمي المسند 20695مسند األماـ أحمد، حديث أبي حٌرة الرقاشي عف عمو، ح  - 14
. 

 .  233ص 5الشككاني : نيؿ األكطار، ج  - 15
 ، كقاؿ الترمذم حديث حسف صحيح.    606/ 3، 1314، باب ما جاء في التسعير، ح 73الترمذم : ، كتاب البيكع،  - 16
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-قاؿ: جاء رجؿ فقاؿ يا رسكؿ اهلل: سٌعر، فقاؿ رسكؿ اهلل  -رضي اهلل عنو-عف أبي ىريرة  -ب

-: ))بؿ ادعكا اهلل((، ثـ جاء آخر فقاؿ: يا رسكؿ اهلل سٌعر، فقاؿ رسكؿ اهلل -صمى اهلل عميو كسمـ

ني ألرجك أف ألقى -صمى اهلل عميو كسمـ اهلل كليس ألحد عندم : ))بؿ اهلل يخفض كيرفع، كا 

 17مظممة((.

صمى اهلل -قاؿ: غبل السعر عمى عيد رسكؿ اهلل ...  -رضي اهلل عنو-عف أبي سعيد الخدرم  -ج

: ))إف اهلل ىك -صمى اهلل عميو كسمـ -فقالكا: لك قٌكمت لنا سعرنا، فقاؿ رسكؿ اهلل  -عميو كسمـ

ني ألرجك أف أفارقكـ كليس ألحد       18منكـ يطمبني في ماؿ كال نفس((.المقٌكـ أك المسٌعر، كا 

عاـ سنة: سعر لنا  -صمى اهلل عميو كسمـ-قاؿ: قيؿ لمنبي  -رضي اهلل عنو-عف أبي بصيمة  -د

: ))ال يسألني اهلل عف سنة أحدثيا عميكـ لـ -صمى اهلل عميو كسمـ-يا رسكؿ اهلل، فقاؿ رسكؿ اهلل 

 . 19يأمرني بيا، كلكف سمكا اهلل مف فضمو((

قد امتنع عف التسعير مع سؤاؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ- الرسكؿ أفٌ  الداللة من األحاديث:وجه 

الصحابة رضي اهلل عنيـ إياه ككجكد الداعية إليو كىك الغبلء، كعٌمؿ امتناعو عف التسعير بأنو ظمـ، 

 ا .كالظمـ حراـ، كعمى ىذا يككف التسعير حرامن 
                                                           

 . كقاؿ األلباني: صحيح.270/ 3، 3450داكد، كتاب البيكع باب في التسعير، ح  يأبك داكد: سنف أب -  17

 . : صحيح لغيره . قاؿ الشيخ شعيب األرنؤكط 2/743، 2204باب السـك ح 29ابف ماجة: سنف ابف ماجو، كتاب التجارات  -  18

. كقاؿ الييثمي: فيو 328/ 3، 1944األصبياني: معرفة الصحابة، مف اسمو عبيد، ترجمة عبيد ابف فضمة الخزاعي، رقـ  - 19

 ره، كبقية رجالو ثقات . بكر بف سيؿ الدمياطي ضعفو النسائي، ككثقو غي
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رضي اهلل عنو  -مع حاطب بف أبي بمتعة  -رضي اهلل عنو-مرمف ذلؾ حادثة ع من األثر: ثالثًا /

مر بحاطب بف أبي بمتعة  -رضي اهلل عنو  -فقد ركل الشافعي بسنده أف عمر بف الخطاب ، 

يف بدرىـ، فقاؿ بسكؽ المصمى، كبيف يديو غرارتاف فييما زبيب، فسألو عف سعرىما؟ فسٌعر لو مدٌ 

، فإما  بمة مف الطائؼ تحمؿ زبيبان، كىـ يعتبركف سعرؾ: "لقد حدثت بعير مق-رضي اهلل عنو-عمر

ما أف تيدخؿ زبيبؾ البيت فتبعو كيؼ شئت، فمما رجع عمر حاسب نفسو، ثـ  أف ترفع في السعر، كا 

نما ىك شيء أردت بو  أتى حاطبان في داره فقاؿ لو: إف الذم قمت لؾ ليس بعزيمة مني كال قضاء، كا 

 .               20، ككيؼ شئت فبع"الخير ألىؿ البمد، فحيث شئت فبع

عدىؿ عف التسعير بعد أف راجع نفسو، كرأل أنو  -رضي اهلل عنو-عمر  أفٌ  وجه الداللة من األثر:

نما ىك  غير صائب فيما ذىب إليو، حيث بٌيف لحاطب أف ما قالو لو ليس بعزيمة منو كال قضاء، كا 

اجتياد منو أراد بو التيسير عمى أىؿ البمد . كقد بٌيف اإلماـ الشافعي بعد ركايتو لمحديث أف ما ركاه 

نما ركل اإلماـ مالؾ بعض الحديث، كىك أتى بأكؿ الحديث كآخره ال يخالؼ م ا ركاه اإلماـ مالؾ، كا 

كلكنو ركل بعض الحديث أك  ؛21حيث قاؿ: "كىذا الحديث مستفيض ليس بخبلؼ لما ركل مالؾ

الناس مسمطكف عمى أمكاليـ، ليس  ركاه مف ركل عنو، كىذا أتى بأكؿ الحديث كآخره كبو أقكؿ؛ ألفٌ 

أخذ شيئان منيا بغير طيب أنفسيـ، إال في المكاضع التي تمزميـ، كىذا ليس منيا".  كقاؿ ألحد أف ي

                                                           
 .  5/191الشافعي: األـ، كتاب البيع ، باب التسعير،  - 20
  . 413باب الحكرة كالترٌبص، ص 24المكطأ، كتاب البيكع،  - 21
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ابف قدامة: " فأما حديث عمر فقد ركل فيو سعيد كالشافعي أف عمر بف الخطاب لٌما رجع حاسب 

نما ىك شيء  نفسو، ثـ أتى حاطبان في داره فقاؿ: ))إف الذم قمت لؾ ليس بعزيمة مني كال قضاء، كا 

 .  22ردت بو الخير ألىؿ البمد فحيث شئت فًبع ككيؼ شئت فًبع((، كىذا رجكع إلى ما قمنا"أ

 من المعقول: رابعًا / 

 التسعير سبب لمتضييؽ عمى الناس في أمكاليـ.  أ_ أفٌ 

التسعير سبب الغبلء، جاء في فيض القدير: " كمف مفاسد التسعير تحريؾ الرغائب،  أفٌ  ب_

التسعير سبب  ، كمعنى أفٌ 23ف البيع كالجمب المؤدم إلى القحط كالغبلء"كالحمؿ عمى االمتناع م

ف كجدىا فبسعر مرتفع كىك ما يسٌمى  الغبلء، أنو يؤدم إلى إخفاء السمع، فبل يجدىا المشترم، كا 

التسعير صكريان، كالسعر الرسمي ىك الذم يتعامؿ بو الناس  اليـك )بالسكؽ السكداء(، كمف ثـ يعدٌ 

كما أنو بالتسعير يتضرر التجار؛ ألنو إذا سمع الجبلب   ككف فيو مضرة لممشتريف،في الخفاء، في

ع ػػػػػ، كيرتف "المستكردكف" التسعير في مكاف ٌما يمتنعكف عف القدـك إليو، كمف ىنا تنقص السمع

 ا .فعمى ىذا الرأم يككف حرامن  ، كحيث إف التسعير فيو ظمـ لمناس جميعان بائعيف كمشتريف،السعر

البيع كالشراء تتعارض فيو مصمحتاف: )مصمحة البائع برفع الثمف، كمصمحة المشترم  فٌ أ -ج

بخفض الثمف(، كال يجكز لممسٌعر أف يقٌدـ إحدل المصمحتيف عمى األخرل؛ لتساكييا في نظر 

                                                           
  . 4/196ابف قدامة : المغني  - 22
 .  2/266المناكم: فيض القدير شرح الجامع الصغير،  - 23
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الشارع. يقكؿ الشككاني عند استداللو عمى تحريـ التسعير: " كقد استدلكا بالحديث كما كرد في معناه 

الناس مسمطكف عمى أمكاليـ، كالتسعير حجر عمييـ،  حريـ التسعير كأنو مظممة، ككجيو أفٌ عمى ت

كاإلماـ مأمكر برعاية مصمحة المسمميف، كليس نظره في مصمحة المشتريف برخص الثمف أكلى مف 

ذا تقابؿ األمراف كجب تمكيف الفريقيف مف االجتياد  نظره في مصمحة البائع لتكفير الثمف ، كا 

 .   24"ـألنفسي

 التسعير تقدير الثمف، كىك نكع مف أنكاع الحجر؛ ألنو يقيد التاجر في التصرؼ في ممكو.  فٌ أ -د

 الثمف حؽ العاقد، فكاف إليو التقدير، كال ينبغي لئلماـ أف يتعرض لحقو.  فٌ أ -ىػ

 ـ .لممكيا لي إجبار الناس عمى بيع أمكاليـ بغير ما تطيب بو أنفسيـ ظمـ ليـ مناؼو  فٌ أ -ك

: في الرد عمى مف قاؿ بجكاز 25. قاؿ ابف األخكة التسعير عمؿ بالرأم في مخالفة النص فٌ أ -ز

التسعير: " فميس ألحد مراد، بؿ مراد اهلل في خفض ما رفع، كبذؿ مامنع، كًقؼ أنت حيث أكقفؾ 

ة حكـ الحؽ، كدع ما يعني لؾ مف مصمحة الخمؽ، كال تكف ممف اتبع الرأم كالنظر، كترؾ اآلي

كالخبر، فًحكـ اهلل منظكمة فيما يأمر بو عمى ألسنة رسمو، كليست مما يستنبطو ذك العمـ بعممو، كال 

" ]النساء :  26َوَلْو َكاَن ِمْن ِعْنِد َغْيِر اهلِل َلَوَجُدوا ِفيِه اْخِتََلفًا َكِثيراً ،  يستدؿ عميو ذك العقؿ بعقمو

82 ]    
                                                           

  . 5/233الشككاني : نيؿ األكطار  - 24
 .34/ 7األعبلـ،  - 4426، ترجمة104/ 4ىػ. الدرر الكامنة،729محمد بف محمد بف أحمد بف أبي زيد بف األخكة، تػ - 25
 . 66األخكة: معالـ القربة في أحكاـ الحسبة، الباب السادس في المعامبلت المنكرة كالبيكع الفاسدة ص  - 26
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 : المطمب الثالث: آراء العمماء القائمين بكراهة التسعير وأدلتهم 

ذىب إلى ىذا القكؿ الحنفية، كليس المراد بالكراىة عند الحنفية المصطمح عمييا عند الفقياء،      

نما المراد بيا الكراىة التحريمية، كما ىك في  كىي ما يثاب عمى تركيا كال يعاقب عمى فعميا، كا 

                           أصكؿ مذىبيـ.

كمى عف محمد بف الحسف نما لـ يطمؽ  -مف أصحاب أبي حنيفة-ري أنو نٌص عمى كؿ مكركه حراـ، كا 

كمى عف أبي حنيفة، كأبي يكسؼ أنو27عميو لفظ الحراـ؛ ألنو لـ يكجد فيو نص قاطع أم -.  كري

: إذا قمت في شيء أكرىو فما أبا يكسؼ قاؿ ألبي حنيفة إلى الحراـ أقرب، كذكر محمد أفٌ -المكركه

، أما المكركه كراىة  رأيؾ فيو قاؿ: "التحريـ". كبٌيف قاضي زاده أف ىذا حد المكركه كراىة تحريـ

 بيذا يتبيف أف المكركه عند الحنفية ينقسـ إلى قسميف : 28ؿ أقرب.ػػػتنزيو فيك إلى الح

  .بدليؿ ظٌني ال قطعيمكركه كراىة تحريـ: كىك ما طمب الشارع تٍركو مف المكمؼ  -أ

.   -ب  مكركه كراىة تنزيو: كىك ما طمب الشارع تركو مف المكمؼ طمبان غبر ممـز

بيذا نرل أف الحنفية ال يصرحكف بتحريـ التسعير؛ ألنو لـ يثبت عندىـ بدليؿ قطعي فأحاديث 

"أنو ال ينبغي  التسعير ال تفيد القطع عندىـ؛ لذا نراىـ يعبركف في كتبيـ عف منع التسعير بقكليـ:

    29حيث قاؿ: "كييكره التسعير" ،كصٌرح بالكراىة صاحب ممتقى األبحر، ر"أك بقكليـ: " ال يسعٌ 

                                                           
  . 7/3: تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ، كتاب الكراىية  الزيمعي - 27
 .  5/381نظاـ: الفتاكل اليندية، كتاب الكراىية  - 28
 .170/ 4مجمع األنير في شرح ممتقى األبحر، لمشيخ زاده، كتاب الكراىية،  - 29
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 الجواز حالة استثنائية:  آراء العمماء القائمين بأن األصل التحريم وأنّ  :المطمب الرابع

كمتأخرك الحنابمة، اتفؽ عمى ذلؾ جميكر الفقياء مف الحنفية، كالمالكية، كبعض الشافعية     

فعند الحنفية أنو ال يسٌعر باإلجماع، إال إذا كاف أرباب الطعاـ يتحممكف، كيتعدكف عف ، كغيرىـ

القيمة، كعجز القاضي عف صيانة حقكؽ المسمميف إال بالتسعير فبل بأس بو بمشكرة أىؿ الرأم 

 . 30كالبصر، كىك المختار، كبو يفتى

الجزاريف عمى أف يبيعكا عمى ثمث رطؿ مف الضأف، كركم عف مالؾ في صاحب السكؽ يأمر 

ف سعر عمييـ شيئان يككف فيو ربح قٌدر ليـ مف  كنصؼ رطؿ مف اإلبؿ قاؿ: " فما أرل بو بأسان، كا 

 . 31غير اشتطاط"

في كؿ كقت عمى الصحيح كىك الرأم األكؿ لمشافعية،  -التسعير-كقاؿ السيكطي: "كىك حراـ أم: 

 .   32ير في كقت الغبلء دكف الرخص"كالثاني يجكز، أم: التسع

كأخيرا نعرض تحقيؽ ابف تيمية في ىذه المسألة بشيء مف التفصيؿ، فيك بحؽ مف خيرة مف بحثكا 

قضية التسعير مف مختمؼ جكانبيا، حيث قسـ التسعير إلى قسميف: تسعير فيو ظمـ لمناس فيك 

ككضح ذلؾ بقكلو: " إف مف  محٌرـ، كتسعير جائز بؿ كاجب، كىك ما  كاف فيو مصمحة لمناس،

كراىيـ عمى البيع  التسعير ما ىك ظمـ محٌرـ، كمنو ما ىك عدؿ جائز، فإذا تضٌمف ظمـ الناس كا 
                                                           

 زيمعي أنو البيع بضعؼ القيمة.. كيقصد بالتعدم الفاحش في ىذه النصكص، ىك كما بينو ال614/ 3الفتاكل اليندية،  - 30
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ذا تضٌمف العدؿ بيف الناس،  بغير حؽ بثمف ال يرضكنو، أك منعيـ مما أباحو اهلل ليـ، فيك حراـ، كا 

منعيـ مما يحـر عمييـ مف أخذ مثؿ إكراىيـ عمى ما يجب عمييـ مف المعاكضة بثمف المثؿ، ك 

كدليمو عمى النكع األكؿ المحٌرـ حديث أنس ، 33الزيادة عمى عكض المثؿ، فيك جائز، بؿ كاجب

السابؽ، فيك محمكؿ عمى الحالة العادية التي لـ يظمـ الناس فييا بعضيـ بعضان؛ ألف غبلء السعر 

ب التي ال دخؿ لمتجارة فييا، فيذا إف كاف بسبب قمة المعركض أك كثرة الخمؽ أك غيرىا مف األسبا

مرٌده إلى اهلل تعالى، كمف ثـ يككف التسعير في مثؿ ىذه الحالة ظمما ليـ، فحكمة التشريع في 

 الحديث ىي دفع الظمـ كالضرر عف التجار؛ ألنو ال يكجد ما يقتضي التسعير.

ا ف التسعير كعدمو جكازن سميـ يتفؽ كاليدؼ م -رحمو اهلل -كيرل الباحث أف ما ذىب إليو ابف تيمية

 كقد استدؿ أصحاب ىذا الرأم بالسنة كاألثر كالمعقكؿ: . ا. كاهلل أعمـكمنعن 

 أواًل / من السُّّنة:

ركم أف رجبلن كانت لو شجرة في أرض غيره، ككاف صاحب األرض يتضرر مف دخكؿ  -1

منو بدليا، أك يتبرع فأمره أف يقبؿ  -صمى اهلل عميو كسمـ  -صاحب الشجرة، فشكا ذلؾ إلى النبي 

 .  34لو بيا، فمـ يفعؿ، فأذف لصاحب األرض في قمعيا، كقاؿ لصاحب الشجرة ))إٌنما أنت مضار((
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أذف لصاحب األرض بقمع الشجرة حيف تضرر مف  -صمى اهلل عميو كسمـ-: أف النبيوجه الداللة

مة الناس في دخكؿ صاحبيا عميو، كىك ضرر أصاب شخصان كاحدان، فكيؼ إذا ألحؽ الضرر بعا

 حالة غبلء األسعار بسبب االحتكار أك غيره .

كيرل ابف القٌيـ أف قضية التسعير تقاس عمى ىذه الكاقعة مف باب القياس األكلكم، حيث قاؿ:   

"كصاحب القياس الفاسد يقكؿ: ال يجب عميو أف يبيع شجرتو، كال يتبرع بيا، كال يجكز لصاحب 

جبار عمى المعاكضة عميو ، كصاحب األرض أف يقمعيا؛ ألنو تصرؼ في م مؾ الغير بغير إذنو، كا 

الشرع أكجب عميو إذا لـ يتبرع بيا أف يقمعيا لما في ذلؾ مف مصمحة صاحب األرض مف تأذية 

ف كاف عميو في ذلؾ ضرر يسير، فضرر  صاحب الشجرة، كمصمحة صاحب الشجرة بأخذ القيمة كا 

شارع الحكيـ يدفع أعظـ الضرريف بأيسرىما فيذا صاحب األرض ببقائيا في بستانو أعظـ، فإف ال

ف أباه مف أباه"  .  35ىك الفقو كالقياس كالمصمحة كا 

أف يتمقى الركباف،  -صمى اهلل عميو كسمـ-نيى رسكؿ اهلل "ما ركم عف ابف عباس أنو قاؿ:  -2 -

قاؿ: البف عباس: ما قكلو حاضر لباد؟،  -طاكس بف كيساف-أم: ، قمت:36"كأف يبيع حاضر لباد

 ال يككف لو سمساران.
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نيى الحاضر العالـ بالسعر أف يتكٌكؿ بالسعر  -صمى اهلل عميو كسمـ-: أف النبيووجُه الداللة

لمبادم الجالب لمسمعة؛ ألنو إذا تككؿ بالسعر مع خبرتو بحاجة الناس إليو، أغمى الثمف عمى 

الضرر لمبائع لبيعو سمعتو دكف المشترم، فنياه عف التكٌكؿ لو كنيى عف تمقي الجمب، لما فيو مف 

 الخيار ليذا البائع . -صمى اهلل عميو كسمـ-ثمف المثؿ كغبنو، فأثبت النبي

عف البيع كالشراء الذم جنسو حبلؿ حتى يعمـ -صمى اهلل عميو كسمـ-كفي الجممة فقد نيى النبي

 البائع بالسعر كىك ثمف المثؿ، كيعمـ المشترم بالسمعة .

يقكؿ: " لممشترم أف يشترم حيث شاء، كلمبادم أف يكٌكؿ الحاضر، كلكف  كصاحب القياس الفاسد

الشارع رأل المصمحة العامة، فالجالب إذا لـ يعرؼ السعر كاف جاىبلن بثمف المثؿ فيككف المشترم 

 .  37غاٌران لو "

"... في كتابو ألحد كالتو عمى مصر فقاؿ:  -رضي اهلل عنو -ما ركم عف عمي من األثر: /ثانيا

بيـ خيران، المقيـ منيـ كالمضطرب بمالو، كالمترٌفؽ  ىبالتٌجار كذكم الصناعات كأكص ىثـ استكص

ببدنو، فإنيـ مكاد المنافع، كأسباب المرافؽ كجبلبيا مف المباعد كالمطارح في بٌرؾ كبحرؾ، كسيمؾ 

ؼ بائقتو، كصمح ال كجبمؾ، كحيث ال يمتئـ الناس لمكاضعيا، كال يجترئكف عمييا، فإنيـ سمـ ال تخا

كتفقد أمكرىـ بحضرتؾ، كفي حكاشي ببلدؾ، كاعمـ مع ذلؾ أف في كثير منيـ ضيقان  تخشى غائمتو،

فاحشان، كشٌحان قبيحان، كاحتكاران لممنافع، كتحكمان في البيعات، كذلؾ باب مضرة لمعامة، كعيب عمى 
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منع منو، كليكف البيع بيعان  -ـصمى اهلل عميو كسم-الكالة، فامنع مف االحتكار، فإف رسكؿ اهلل 

سمحان بمكازيف عدؿ، كأسعار ال تجحؼ بالفريقيف مف البائع كالمبتاع، فمف قارؼ حكرة بعد نييؾ 

 (36). 38إياه فنٌكؿ بو، كعاقبو مف غير إسراؼ"

 ثالثا / من المعقول :

: "يحتمؿ  كالقاعدة الفقيية المشيكرة تقكؿ، أف في التسعير رفعان لمضرر عف عامة الناس -1

كقد جعؿ الفقياء مف فركعيا التسعير عند تعٌدل أرباب  "39الضرر الخاص لدفع الضرر العاـ

 . اا فاحشن الطعاـ في البيع تعدين 

 أف التسعير في حالة التعدم فيو صيانة حقكؽ المسمميف عف الضياع. -2

تراضي، فقد يجب الان مبدأ اإلكراه عمى التعاقد بحؽ . كبياف ذلؾ أنو ال يشترط في البيع دائم -3

 البيع عمى اإلكراه إذا كاف في ذلؾ مصمحة كعدؿ كما في بيع الماؿ لقضاء الكاجب .

" أف المناط  :اإلكراه إذا كاف بحؽ فإنو تترتب آثاره عميو حيث قاؿ مف المالكية أفٌ  40كيرل سحنكف 

اإلكراه بحؽ، فإف آثاره في منع اعتبار آثار اإلكراه ىك أف اإلكراه ظمـ مف المكره، حتى إذا كاف 

  41تترتب عميو؛ ألنو أصبح مناطان لمعدؿ ".
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كمما يستأنس بو في االستدالؿ عمى جكاز التسعير، قرار مجمع الفقو اإلسبلمي بشأف تحديد أرباح 

 ـ ما يمي :                      1988التجار، فقد قرر المجمع في دكرتو الخامسة بالككيت سنة 

تقرره النصكص كالقكاعد الشرعية ترؾ الناس أحراران في بيعيـ كشرائيـ  أكال: األصؿ الذم

كتصرفاتيـ في ممتمكاتيـ كأمكاليـ، في إطار أحكاـ الشريعة الغراء كضكابطيا؛ عمبل بمطمؽ قكلو 

 ْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َيا َأيَُّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل َتْأُكُموا َأْمَواَلُكْم َبْيَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإالَّ أَ   تعالى:

 [.29]النساء : 

ثانيا: ليس ىناؾ تحديد لنسبة معينة لمربح يتقيد بيا التجار في معامبلتيـ، بؿ ذلؾ متركؾ لظركؼ 

التجارة عامة، كظركؼ التاجر كالسمعة بخاصة، مع مراعاة ماتقتضيو اآلداب الشرعية مف الرفؽ 

 كالسماحة كاليسر.

ا: تضافرت نصكص الشريعة اإلسبلمية عمى كجكب سبلمة التعامؿ مف أسباب الحراـ ثالث

كمبلبساتو كالغش كالخديعة كالتدليس كاالستغفاؿ كتزييؼ حقيقة الربح كاالحتكار الذم يعكد بالضرر 

 عمى العامة كالخاصة.

ا مف سعار، ناشئن  كاضحا في السكؽ كاألرابعا: ال يتدخؿ كلي األمر بالتسعير، إال حيث يجد خمبلن 

عكامؿ مصطنعة، فإف لكلي األمر حينئذ التدخؿ بالكسائؿ العادلة الممكنة التي تقضي عمى تمؾ 

         . 42العكامؿ كأسباب الخمؿ كالغبلء كالغبف الفاحش. كاهلل أعمـ
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 مناقشة آراء العمماء في التسعير وأدلتهم، وبيان الرأي المختار في المسألة: المطمب الخامس:

عند عرض أقكاؿ العمماء في قضية التسعير، تبيف أنو مف الممكف إرجاع ىذه األقكاؿ إلى رأييف 

 أساسييف في القضية:

 ا .األكؿ / القائؿ بحرمة التسعير مطمقن 

 الثاني / القائؿ بجكاز التسعير في بعض األحكاؿ كالظركؼ .                             

تمفكا في مفيكـ الضرر الذم يكًجب التسعير ، فمنيـ مف رأل أنو إال أف أصحاب الفريؽ الثاني اخ

كمنيـ مف رأل أنو حاجة  كمنيـ مف رأل أنو البيع الذم بضعؼ القيمة كالحنفية، الغبلء كالشافعية،

ذا نظرنا إلى ىذه الحاالت كالظركؼ، كجدنا أنيا تمتقي في قالب كاحد كىك  الناس إلى السمعة، كا 

ف اختمفت أنظارىـ في حاالت  دفع الضرر عف الناس، كأنو متى كقع الضرر كجب أف ييزاؿ، كا 

الضرر، فالقائمكف بأف التسعير يجب في كقت الغبلء، لـ يبٌينكا ما نكع الغبلء، ىؿ ىك الغبلء 

تىي العرض كالطمب ؟ أك الغبلء المصطنع الذم يقدـ عميو التٌجار؛  الطبيعي الذم يأتي نتيجة لقكَّ

فالتسعير عندىـ يككف كاجبان في أم غبلء ميما كاف  تغبلؿ؟ كحيث إنيـ لـ يبٌينكا،بدافع الطمع كاالس

سببو. كأما القائمكف بجكاز التسعير حيف يمجأ التجار لبيع سمعيـ بأكثر مف قيمتيا، فيـ يقصدكف 

ة بذلؾ حالة الغبلء أيضان، إال أنيـ بٌينكا متى يكصؼ السعر بالغبلء، كىك بيع التجار بأكثر مف قيم

التسعير اليككف إال في الغبلء المفتعؿ الناتج عف تحكـ التجار في السمع،  السمعة، كما أنيـ بٌينكا أفٌ 

 كالتحكـ في ثمنيا.
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ذا نظرنا إلى القائميف بأف التسعير ال يككف إال إذا احتاج الناس لذلؾ؛ لرأينا أنيـ يقصدكف بذلؾ  كا 

 إذا لـ يستطع أف يصؿ إلى بغيتو  . الغبلء أيضا؛ ألف اإلنساف ال يككف محتاجان إال 

كيتضح مما تقدـ أف الشريعة اإلسبلمية مف مقاصدىا جمب المصالح كدرء المفاسد حيف تتكافر 

 أسباب كدكاع ال محيص عنيا، كال يترتب عمى ذلؾ تعطيؿ نص أك تأكيمو عمى غير مقتضاه تأكيبلن 

 يخؿ بالمطمكب .       

 مناقشة أدلة المانعين من التسعير مطمقًا:    

إذا نظرنا في تفسير اآليتيف، فإننا ال نجد ما يمنع مف   :مناقشة  االستدالؿ بآية التراضي أكال /  

التسعير، أك يجعمو حرامان يدكر حكؿ لزـك البيع متى يككف صحيحان، كتحريـ أكؿ األمكاؿ بالباطؿ 

كالربا، كالسرقة، كما ال تطيب بو نفس مالكو، أك حرمتو    مف نحك القمار، كالخداع، كالغصب،

ف طابت بو نفس مالكو كمير البغي، كأثماف الخمكر ... كغيرىا    الشرعية، كا 

: "ال يأكؿ بعضكـ أمكاؿ بعض بما حٌرـ عميو، مف الربا كالقمار كغير ذلؾ مف 43يقكؿ الطبرم

" أم في تجارة بيع، أك عطاء يعطيو أحد  َتَراضٍ َعْن  األمكر التي نياكـ اهلل عنيا "،  كقكلو:

،   كاختمؼ أىؿ العمـ في التراضي، فقالت طائفة تمامو كجزمو بافتراؽ األبداف بعد عقد 44أحدان "

 البيع، أك بافتراؽ األقكاؿ، بأف يقكؿ أحدىما لصاحبو: اختر، فيقكؿ: قد اخترت. 

                                                           
 . 6/59ىػ. األعبلـ 310الطبرم تػ ىك محمد بف جرير بف يزيد بف كثير اآلمالي - 43

 .  46-45،  43، ص  4الطبرم: جامع البياف عف تأكيؿ آم القرآف، ج  - 44
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س ىك إطبلؽ التجارة عف كؿ قيد، بدعكل عمى التراضي في التجارة لي مف ىنا نعمـ أف الحثٌ 

نما المفيكـ ىك النيي عف الغصب في التعامؿ، كتحريمو باعتباره ضد التراضي،  التراضي، كا 

كالتراضي الذم يجعؿ التجارة جائزة، كيبعد بيا عف أف تككف أكبلن لمماؿ بغير حؽ، إنما يفترض 

عنصر أساسي مف عناصر الماىية، كما  العمـ المتبادؿ بيف المتبايعيف بماىية الشيء، كالقيمة

التسعير إال تحديد لمقيمة، كقياس ليا في السكؽ، كىذا أمر بعيد كيختمؼ كؿ االختبلؼ عف 

   . 45الغصب كاإلكراه في الشراء كالبيع الذم تحٌرمو اآلية، كتعده أكبلن لمماؿ بالباطؿ

ة التسٌمط عمى أمكاؿ الناس بشراء ما أف مف أعظـ الظمـ المفسد لمعمراف كالدكل 46خمدكف ابفٌ  كقد عدٌ 

بيف أيدييـ بأبخس األثماف، ثـ عرض البضائع عمييـ بأرفع األثماف عمى كجو الغصب كاإلكراه في 

ِإالَّ َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن  . أما ما قالو الشككاني مف أف التسعير مناؼ لقكلو تعالى:47الشراء كالبيع

ذا كانت األسعار تحكميا قكل العرض كالطمب، أما إذا كاف ارتفاع فيذا صحيح إ َتَراٍض ِمْنُكمْ 

األسعار ليس لو مبرر سكل الجشع كالطمع كامتصاص أمكاؿ الناس كجيكدىـ كدمائيـ، فيذا ىك 

 المنافي ليذه اآلية.

                                                           
  . 52الشكربجي: التسعير في اإلسبلـ. ص - 45
عبد الرحمف بف محمد بف محمد، ابف خمدكف أبك زيد، كلٌي الديف الحضرمٌي اإلشبيمي، مف كلد كائؿ بف حجر: الفيمسكؼ  - 46

 . 3/330ق . األعبلـ  732العالـ االجتماعي البحاثة. أصمو مف إشبيمية، كمكلده كمنشأه بتكنس. ت  المؤرخ،

 .  354ابف خمدكف: مقدمة ابف خمدكف، حيف يتكمـ عمى أف الظمـ مؤذف بخراب العمراف ، ص  - 47
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عند راعى تكمما تقٌدـ يتبيف لنا أف التسعير ما ىك إال إلزاـ التٌجار ببيع السمعة بسعر المثؿ الذم     

 تحديده مصمحة البائع كالمشترم .

ترؾ حاجة  كعميو فبل يككف فيو أٍكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ، بؿ عمى العكس مف ذلؾ، فإننا نجد أفٌ 

الناس بيد حفنة مف المحتكريف، ىك بعينو أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ ، فالتسعير الذم أذنت فيو 

الشريعة ىك ما يراعى فيو القيمة الحقيقية لمسمع، مع إضافة كسب معقكؿ لمتاجر، بيذا ال يككف فيو 

 ظمـ لمتاجر كال المشترم عمى حد سكاء .

 خاتمة 

 يمكف مبلحظة أفٌ  ،كبعد عرض آراء الفقياء في المسألة كأدٌلتيـ كمناقشتيا مما تقٌدـ بيانو كتكضيحو

معظـ المذاىب الفقيية قد اتجيت إلى القكؿ بجكاز التسعير إذا تعٌيف طريقان لئلصبلح، كلمنع 

 االحتكار، كالتبلعب باألسعار.

 كذلؾ لؤلسباب اآلتية: ؛كىذا ما يميؿ إليو الباحث

 إلييا أصحاب ىذا الرأم .                                               قكة األدلة التي استند -1

 أف الرأم القائؿ بحرمة التسعير رأم مرجكح، كذلؾ إلمكاف مناقشة األدلة الكاردة فيو. -2

النفس البشرية  القكؿ بالتسعير فيو سد لذريعة الطمع كالجشع كاالستغبلؿ؛ ألف مف المعركؼ أفٌ  -3

يؿ إلى الجشع كالطمع، كيتمٌمكيا الشيطاف، كتتحكـ فييا الرغبة إلى تحقيؽ الربح كالكسب كثيران ما تم
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ُزيَِّن ِلمنَّاِس ُحبُّ الشََّهَواِت ِمَن النَِّساِء َواْلَبِنيَن عمى حساب خسائر اآلخريف، يقكؿ اهلل تعالى: 

ِة َواْلخَ  َمِة َواأْلَْنَعاِم َواْلَحْرِث َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذََّهِب َواْلِفضَّ  [ 14]آؿ عمراف:  ْيِل اْلُمَسوَّ

القكؿ بالتسعير يحقؽ مصمحة لؤلمة، بخفض األسعار، كيحمي التٌجار كالمشتريف عمى حد  -4

 سكاء مف الظمـ كاالحتكار كالضرر كالضرار.

 صالح ". مـ عمى جمب اللمقاعدة الفقيية المعركفة "درء المفاسد مقدَّ  -5

أف استدالؿ الفقياء باألحاديث التي كردت بمنع التسعير، ال يمنع مف الجمع بينيا كبيف األدلة  -6 

التي أكردىا المجيزكف، كالقاعدة األصكلية تقكؿ:" إعماؿ الدليميف أكلى مف إىماؿ أحدىما"، فمف 

دية التي يخضع الممكف حمؿ األحاديث المانعة لمتسعير عمى أف ذلؾ إنما يككف في األحكاؿ االعتيا

فييا السعر لقانكف الطمب كالعرض، أما حينما تككف ىناؾ دكافع لمظمـ عف تعمد زيادة الثمف ككضع 

ا، المشترم أماـ األمر الكاقع، فإف مف الكاجب عمى كلي األمر أف يتدخؿ عندما يرل ذلؾ مناسبن 

 كحينئذ التتعارض األدلة.

 : المصادر والمراجع

 .  بركاية اإلماـ قالكف عف نافع القرآف الكريـ -1

ابف األخكة: ضياء الديف أبي زيد القرشي. " معالـ القربة في أحكاـ الحسبة، تح إبراىيـ شمس  -2

 ـ.2001-ىػ1412، 1لبناف، طػ-الديف، دار الكتب العممية، بيركت
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بطو ىػ، ض243ػ ىػ . المكطأ، بركاية يحي بف يحي الميثي ت179األصبحي: مالؾ بف أنس تػ-3

 .  2لبناف، طػ-صدقي جميؿ العطار، دار الفكر، بيركت

ىػ. المنتقى شرح مكطأ مالؾ، تح محمد عبد القادر 494أبك الكليد سميماف بف خمؼ تػ الباجي: -4

 ـ. 1999-ىػ1420، 1لبناف، ط-أحمد عطا، دار الكتب العممية، بيركت

 -، دار الكتب العممية، بيركتالبخارم: أبك عبد اهلل محمد بف إسماعيؿ ، صحيح البخارم -5

 . 2503الشركة في الرقيؽ ح  14ـ. كتاب الشركة ، باب 1999-ىػ1420لبناف،

البساـ: عبد اهلل بف عبد الرحمف . تكضيح األحكاـ مف بمكغ المراـ، مكتبة األسدم، مكة  -6

 ـ . 2003-ىػ1423، 5المكرمة، ط

حسبة في اإلسبلـ، طبع بإشراؼ مكتبة القاىرة ابف تيمية : أبك العباس أحمد بف عبد الحميـ  ال -7

 . 

ىػ.  الدرر الكامنة 852ابف حجر العسقبلني: الحافظ شياب الديف أحمد بف عمي بف محمد ، تػ -8

في أعياف المائة الثامنة، ضبطو كصححو الشيخ عبد الكارث محمد عمي، دار الكتب العممية، 

 ـ.1997-ىػ1،1418لبناف، ط-بيركت

9-  : ىػ. المحمى، تح أحمد محمد شاكر، دار التراث، 456ػ أبك محمد عمي بف أحمد تابف حـز

 القاىرة.
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حساف: حسيف محمد،  نظرية المصمحة في الفقو اإلسبلمي، مكتبة المتنبي، سنة الطبع  -10

 ، أصؿ الكتاب رسالة عممية ناؿ بيا صاحبيا درجة الدكتكراه مف جامعة األزىر. 1981

لرحمف بف محمد  ،  مقدمة ابف خمدكف، تح حامد أحمد الطاىر، دار ابف خمدكف: عبد ا -11

 ـ. 2004-ىػ1،1425الفجر لمتراث، ط

دامادافندم: عبد الرحمف بف الشيخ محمد بف سميماف الحنفي. " مجمع األنير شرح ممتقى  -12

 ـ.2001-ىػ1422، 1األبحر، دار إحياء التراث العربي، ط

ىػ". سنف أبك داكد، دار الحديث، 275السجستاني " ت  أبك داكد: سميماف بف األشعث -13

 ـ .1988-ىػ1408القاىرة، 

ابف رشد: أبك الكليد محمد بف أحمد بف رشد الجد." البياف كالتحصيؿ، تح د. محمد حجي، دار -14
 لبناف.-الغرب اإلسبلمي، بيركت

رضي -أبي طالب الرضي: الشريؼ الرضي. " نيج الببلغة مف كبلـ أمير المؤمنيف عمي بف -15

 الشيخ محمد عبده، دار الفجر لمتراث.  :شرحو -اهلل عنو

 ـ. 1992، 10لبناف، ط-الزركمي: خير الديف الزركمي. " األعبلـ، دار العمـ لممبلييف، بيركت-16

ق. النكادر كالزيادات عمى ما في المدكنة  386ابف أبي زيد القيركاني: عبداهلل بف محمد ت -17

لبناف، -تح د محمد حجي كآخركف، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت ،مياتمف غيرىا مف األ

 ـ.1999ط
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ىػ. تبييف الحقائؽ شرح كنز 743الزيمعي : فخر الديف عثماف بف عمي الزيمعي الحنفي تػ -18
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ىػ. األشباه كالنظائر، محمد حسف محمد 911ماؿ أبي بكر تػالسيكطي: عبد الرحمف بف الك -19

 ـ. 1998ػ -ق 1419، 1لبناف، طػ-حسف إسماعيؿ، دار الكتب العممية، بيركت

-ىػ األـ، تح محمكد مطرجي، دار الكتب العممية، بيركت204الشافعي: محمد بف إدريس تػ -20

 ـ.2000-ىػ1421، 1لبناف، ط

الشربيني: شمس الديف محمد بف أحمد الخطيب " مغني المحتاج، قدـ لو د. محمد بكر  -21

 ـ. 2000-ىػ1421إسماعيؿ، دار الكتب العممية، بيركت لبناف،

 الشكربجي: البشرم " التسعير في اإلسبلـ.  -22

ح ىػ. نيؿ األكطار مف أحاديث شرح منتقى األخبار، ت1250الشككاني: محمد بف عمي ، تػ -23
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