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مقدمة سلسلة األبحاث والدراسات الفقهية

ــه نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ، ونعــوذ باللَّه من شــرور أنفســنا ومن ســيئات  إنَّ الحمــد للَّ
أعمالنا ، من يهده اللَّه فال مضل له ، ومن يضلل فال هادي له ، وأشهد أن ال إله إال اللَّه وحده 

ال شريك له ، وأشهد أن محمًدا عبده ورسوله.

چ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  چ  ]آل عمران 102[
ڭ     ۓ   ۓ   ے   ے    ھ   ھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   چ 

ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ   ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  چ ]األحزاب: ٧٠ - ٧١[  

ــه ، وخير الهدي هدي ســيدنا محمــد × الذي بعثه  أّمــا بعــد : فــإن خيــر الــكالم كالم اللَّ
ــه للنّــاس كافــة بهــذا الديــن العظيــم الذي ارتضاه ســبحانه وتعالى ليكون صالحــًا لكل زمان  اللَّ

ومكان إلى قيام الساعة.

وإّن من أهم ما اهتمت به شــريعتنا الغراء رعاية مصالح الناس وتعامالتهم حيث رعت 
مصالح الفرد واألسرة والمجتمع والدولة، خاصة في جوانب التعامالت المالية وفق منهج 

اإلسالم العادل الذي يحافظ على الحقوق  ويراعي المصلحة. 

وإن قضايــا النــاس تتجــدد وتتنــوع باعتبــار الزمــان والمــكان والحــال، والشــريعة الغــراء 
المنزلة من الحكيم الخبير ســبحانه كفيلة بأن تجد لكل مشــكلة حالًّ ولكل معضلة مخرجًا، 
ولــم يــزل أهــل العلــم علــى مــر العصور يجدون فــي نصوص القرآن الكريم والســنة الصحيحة 
بغيتهم لمواجهة النوازل التي تجّد للناس في طريق حياتهم فيبينون لهم ويرشدونهم إلى ما 

فيه رضى اللَّه على نور وهدى من نصوص شرعه الحكيم سبحانه. 

ومــن هــذا المنطلــق توكلنــا على اللَّه مســتعينين به ســبحانه وتعالى إلخــراج مجموعة من 
األبحــاث والدراســات الفقهيــة المتعلقــة باالقتصــاد اإلســالمي وبالمعامــالت الماليــة قيامــًا 
بواجــب النصــح للمســلمين وســميناها: )سلســلة األبحــاث والدراســات الفقهيــة( تتكــون مــن 

األبحاث اآلتية: 

زكاة الدين.   .1
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حقيقة بيع الصكوك لحاملها.   .2
الفتوى واعتبار الزمان والمكان والحال فيها.   .3

العقود الصورية وأحكامها الشرعية.   .4
المعاوضة عن االلتزام.   .5

أحكام التسعير في الشريعة اإلسالمية.   .6
االحتكار وموقف الشريعة اإلسالمية منه.   .7

التعزير بالمال في الشريعة اإلسالمية.   .8
الرشوة دمار قيم وهالك أمم.   .9

10.السوق وأحكامه في الشريعة اإلسالمية. 
11. المرابحة في الشريعة اإلسالمية. 

12. الوقف وأحكامه في الشريعة اإلسالمية. 

واألبحاث الخمسة األولى تم تقديمها إلى ندوات مستقبل العمل المصرفي اإلسالمي 
التــي ينظمهــا ســنويًا البنــك األهلــي التجاري بالمملكة العربية الســعودية اعتبــارًا من أول ندوة 
عقــدت بتاريــخ  18 و 1429/11/19هـــ حيــث خصصنــا لهــا ضمــن هــذه السلســلة كتابــًا 
مســتقالً بعنــوان: )أبحــاث فــي االقتصــاد اإلســالمي( يحتــوي علــى األبحاث الخمســة األولى 

في القائمة سابقة الذكر، أما الباقي منها فقد تم إخراج كل منها في كتاب مستقل. 

ــه  وفــي ختــام هــذه المقدمــة آمــل أن أكــون قــد وفقــت فــي تقديــم مــا ينفــع النــاس؛ نســأل اللَّ

العون والسداد والتوفيق في كل ما نقول ونكتب ونعمل، فما كان في هذا العمل من صواب 

ــه وحده ســبحانه ونســأله القبــول، وإن كان فيه خطأ فهو ممــا يعتري ابن آدم  فهــو توفيــق مــن اللَّ

من خطأ وتقصير، نستغفر اللَّه منه ونسأله سبحانه العفو والغفران، واحلمد هلل رب العاملني.

د. عبد اللَّه بن عبد العزيز المصلح       

مكة المكرمة       

غرة المحرم 1438هـ       
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إن الحمــد للــه ، نحمــده ونســتعينه ونســتغفره ، ونعــوذ باللــه مــن شــرور أنفســنا 
ومــن ســيئات أعمالنــا ، مــن يهــدي اللــه فــال مضــل لــه ، ومــن يضلــل فــال هــادي لــه ، 
وأشهد أالَّ إله إاّل الله وحده ال شريك له،  وأشهد أن محمًدا رسول الله - صلى 

الله عليه وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين ، وسلم تسليًما كثيًرا إلى يوم الدين.

وبعــد فــإن اللــه ســبحانه وتعالــى شــرع األحــكام لمصلحــة عبــاده، وجعــل فيها 
سعادتهم الدنيوية واألخروية، وجعلها كذلك شاملة لجميع مناحي حياة اإلنسان 
ســواء ما تعلق منها بالعقائد أو العبادات أو المعامالت أو األحوال الشــخصية أو 

غيرها.

واعلم أن األحكام العملية المتعلقة بمعامالت الناس من بيع وإجارة، ورهن 
ومضاربــة، وعقوبــات وجنايــات وطــرق المخاصمــات، وغيــر هــذا مــن المدنيــات 
والجنائيــات، وكل مــا يتعلــق بتنظيــم معامالت النــاس وعالقاتهم بعضهم ببعض، 
أفــراًدا وجماعــات فهــذه ما فصلها القــرآن، وإنما اكتفى فيما ذكره منها باإلجمال، 
واقتصــر علــى األحــكام األساســية؛ ألن اللــه ســبحانه مــا قصد بما شــرع من أحكام 
المعامالت إال تحقيق مصالح الناس، ومنع اإلثم والبغى، وأن يأكل بعضهم مال 

بعض بالباطل.

واألحكام التي استنبطها المجتهدون في البيع واإلجارة والرهن، والمضاربة 
والمداينــة، وغيرهــا - إنمــا هــي أحــكاٌم اســتنبطوها تحقيًقــا لمصالــح النــاس فــي 
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زمــن اســتنباطها، ومــا اســتنبطوها لتكــون قانوًنــا مدنيًّــا واجًبا على المســلمين تنفيذ 
أحكامــه فــي كل زمــان وفــى أيــة بيئــة، ولهــذا خالــف مجتهــدو العــراق الحجــاز فــي 
كثير من األحكام المدنية، تبًعا الختالف البيئتين وخالف الشافعي وهو في البيئة 
المصريــة بعــض ، أحكامــه التــي اســتنبطها وهــو فــي البيئــة العراقيــة أو الحجازيــة، 
وكثيــًرا مــا قــال المجتهــدون فــي بعــض األحــكام التــي اختلفــوا فيهــا: إنــه اختــالف 
عصــر وزمــان، ال اختــالف حجــة وبرهــان . فــكان البــد مــن مراجعــة هــذه األحكام 

فيما يعتري حياة الناس من أحوال وتصرفات.

وفي هذا البحث - وهو بحث التســعير - نقف مع موضوع هام أحد جوانبه 
فقهــي ، واآلخــر اقتصــادي ؛ لنســتعرض مســائله الفقهيــة بعــرض مذاهــب الفقهــاء 
فيه، وأدلتهم لنتستجلي غوامضه من أجل أن يكون لدينا رأي صحيح فيما يتعلق 

بإباحته أو منعه، ومن أجل بحث القضية من جذورها كذلك .

وتكمــن أهميــة موضــوع )التســعير( في عالقته المباشــرة فــي معامالت الناس 
التجاريــة وتأثيرهــا علــى اقتصــاد البــالد. وهــو أيضًا يبــرز موقف الفقهــاء من حركة 
األســعار فــي األســواق ودورهــم فــي الكشــف عــن قوانيــن علــم االقتصــاد،وإدارة 

األحكام الفقهية عليها.

والتسعير يعد مبدًءا مهمًا من مبادئ النظام االقتصادي في اإلسالم، ويكشف 
لنا عن خصوبة الفقه اإلسالمي وصلة أحكامه بالحياة.

ثــم بمعرفــة حكــم التســعير يظهــر لنــا جليــًا موقــف الفقه اإلســالمي مــن الحرية 
االقتصاديــة؛ ألن التســعير علــى مذهــب مــن يقــول بــه ســلطة بيــد الحاكــم للحد من 

تصرفات التجار المخالفة ألحكام الشريعة.

وقد قسمت البحث إلى أربعة فصول وخاتمة
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الفصل األول

المبحث األول 
مفهوم التسعير وصوره
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هل وقع التسعير يف عهده × أو لم يقع ولماذا ؟
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الفصل األول

المبحث األول 

مفهوم التسعير وصوره

 المطلب األول : تعريف التسعير لغة)1( .

ــعر ، وفي الحديث : <إن هللا هو المسعِّر>)2( ؛ أي : هو   التســعير : تقدير السِّ
الذي يرخص األشياء ويغلِّيها ، فال اعتراض ألحد عليه .

والســعر الذي يقوم عليه الثمن ، يجمع على أســعار ، مثل : ِحْمل وَأحَمال ، 
ر الشيء تسعيًرا : جعل له ِسْعًرا معلوًما ينتهي إليه .  وقد َسعَّ

 وســعر الســوق : الحالة التي يمكن أن نشــتري بها الوحدة أو ما شــابهها في 
وقت ما .

 سعر الصرف : سعر السوق بالنسبة للنقود .

وَأْسَعَر باأللف لغة .

روا – بمعنى واحد - : اتفقوا على ِسْعر . وقد َأْسَعُروا وَسعَّ

)1(  انظــر تعريــف  التســعير لغــة : لســان العــرب - ابــن منظور )365/4( ، تــاج العروس - الزبيدي 
)28/12(، المخصص - ابن سيده )435/3( ، المحكم - ابن سيده )479/1(  ، الصحاح 
- الجوهــري )685/2( ، النهايــة  - ابــن األثيــر )162/2 ســعر( ، المصبــاح المنيــر - الفيومي 

)سعر( . 
)2(  حديث صحيح ، وسيأتي تخريجه ص 32 .
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ويقال : )له ِسْعٌر( إذا زادت قيمته ، و)ليس له سعر( إذا أفرط رخصه  .

وسعَرُت الحرب والنَّار َسَعًرا إذا هيَّجُتهما وألهبُتهما . 

والسعير : النار ، واسم لصنٌم ، قال ُرَشيد بن ُرَميض الَعنَزي :

حلفــت بمائراٍت حــول َعْوٍض 
وأنصــاٍب ُتركــن لــدى الســعير 

وَسِعَر فالن َيْسَعر ُسعاًرا ، فهو مسعور : ضرَبتْه السموم . 

وُسعَر فهو مسعور إذا اشتدَّ جوعه وعطشه . 

َعر : شهوة مع جوع . والسَّ

ُعر : الجنون ، وبه فّسر الفارسي قول هللا تعالى حكاية عن قوم  َعُر والسُّ والسَّ
صالح - عليه السالم : ژ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ  )1( ، 

وفّسره الفّراء بالعناء والعذاب . 

ــْعَرة : لون يضرب إلى الســواد ُفَويق األدمة ، يقال : رجل أســعر  ــَعر والسُّ والسَّ
وامرأة سعراء ، قال العجاج :

أسعر ضرًبا أو ُطوااًل َهْجَرعا)2(

)1(  سورة القمر : 24 . 
)2( هذا هو الشطر األول من البيت وتتمته : 
 . . . . . . . . . . . . . ... فانصاَع يكســوها الغباَر األضيعا.

و البيت ُنِســَب إلى )العجاج( في التهذيب اللغة )2/ 53( ، وفي المحكم )1/ 480( ، وفي 
تــاج العــروس ، ولســان العــرب ، والبــارع فــي اللغــة ألبي علي القالي . وليس فــي ديوانه، ولكنه 
فــي مجمــوع أشــعار العــرب )ديــوان رؤبــة( 90 )برليــن(. وقــد نســبه الشــيباني لرؤبــة فــي كتــاب 

الجيم.
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 المطلب الثاني : تعريف التسعير اصطالًحا .
- عرفه النووي - من الشافعية - في <تحرير التنبيه>)1( :  <تقدير سعر الطعام 

ونحوه بسعر ال ُيتجاوز> )2(.

وعرفــه الشــيخ زكريــا األنصــارى بقولــه : <أن يأمــر الوالــي الســوقة أن اليبيعــوا 
أمتعتهم إال بسعر كذا ولو في وقت الغالء للتضييق على الناس في أموالهم>)3( . 

وعرفــه البهوتــي ومــن قبلــه الحجــاوي)4( - مــن الحنابلــة -  بقولــه : هــو <َأْن 
َرُه)5( . َماُم َأْو َناِئُبُه َعَلى النَّاِس ِسْعًرا َوَيْجُبَرُهْم َعَلى التََّباُيِع بِِه> َأْي بَِما َسعَّ َر اإْلِ ُيَسعِّ

وقال ابن عرفة - من المالكية - : <حد التسعير : تحديد حاكم السوق لبائع 
المأكول فيه قدًرا للمبيع بدرهم معلوم>)6( .

وقد عرفه الشــوكاني)7( بقوله : <هو أن يأمر الســلطان أو نّوابه أو كل من ولي 
مــن أمــور المســلمين أمــًرا أهــَل الســوق أن ال يبيعــوا أمتعتهم إال بســعر كذا ، فيمنع 

تحرير التنبيه - اإلمام النووي  بهامش التنبيه )ص 60(  )1(
هــذا التعريــف  ينقصــه قيــٌد مــن قيــوده ، وهــو كون هذا التقدير من الحاكــم ، أو من نائبه ، فيمكن   )2(

أن يعترض عليه لذلك بأنه تعريف غير مانع . 
- أسنى المطالب شرح روض الطالب - الشيخ زكريا األنصاري المتوفى سنة 926-  )3(

)4(  اإلقنــاع  الحجــاوي )77/2( ، كشــف القنــاع  - البهوتــي )187/3( ،  وانظــر : مطالــب أولــي 
النهى - مصطفى بن سعد بن عبده )62/3( .

يالحظ على هذا التعريف أنه عرف التسعير بالتسعير حيث قال : <إن التسعير هو أن يسعر....>   )5(
ف ، في حين أن  ف ، فتوقــف فهــم التعريف على ســابق معرفة بالُمعــرَّ فأخــذ فــي التعريــف الُمعــرَّ
هــذه المعرفــة متوقفــة علــى فهــم التعريف ، وهذا هو الدور الذي يعتبر أكبر عيب في التعريف ، 

فهو دوران في حلقة مفرغة ال تصل منه إلى شيء .
)6( التيسير في أحكام التسعير - القاضي أحمد بن سعيد المجيلدي )41( .

)7(  نيل األوطار  - الشوكاني )335/5( .

تعريف التسعير اصطالًحا
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من الزيادة عليه أو النقصان لمصلحة>)1( . 

وقــد أدى هــذا التعريــف معنــى التســعيَر كامالً إالَّ أنه لــم ُيدخل فيه مثل تحديد 
األجر للعامل ، فهو تسعير لكن لعمل ال سلعة ، لكن قلَّ َمن بحثه ِمن الفقهاء .

وقد عرفه  الدريني بقوله : <هو أن يصدر موظف عام مختص بالوجه الشرعي 
أمــًرا بــأن تبــاع الســلع أو تبــذل األعمــال أو المنافــع التــي تفيــض عــن حاجــة أربابهــا 
وهــي محتبســة أو مغالــى فــي ثمنهــا أو أجرهــا علــى غيــر الوجــه المعتــاد والناس أو 
الحيوان أو الدولة في حاجة ماســة إليها ، بثمن أو أجر معين عادل بمشــورة أهل 

الخبرة>)2( .

ف ، <مانًعا>  وإذا أردنا تعريًفا للتسعير بأحواله وصوره <جامًعا> ألفراد المعرَّ
من دخول غيرها فيها قلنا : 

التســعير : <تحديــد الحاكــم أو مــن ينــوب عنــه األســعار للســلع واألعمــال ، 
وإلزام الناس بها> . 



لــو قــال : <إال بقــدر معيــن مــن الدراهــم> لــكان أدق مــن قولــه : <بســعر كــذا >، حتــى ال يدخــل   )1(
المعرف بلفظه في التعريف .

)2(  بحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله - محمد فتحي الدريني )542/1( .
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 المطلب الثالث : أركان التسعير .
يمكن أن نستنتج من هذه التعريفات أن للتسعير عناصر أو أركاًنا هي :

ر : وهــو الحاكــم )العــدل( أو نائبــه أو أي موظــف يــوكل إليــه الحاكم  • المســعِّ
مهمة التسعير ، وأضاف الدريني قيًدا هاًما هو استشارة أهل الخبرة .

• المسعر عليهم : وهم أهل السوق أو عامة الناس .

• المبيع المسعر : حصره ابن عرفة بالمأكول ، وهو يشمل األمتعة كلها عند 
الشوكاني ، بل األعمال والمنافع أيًضا عند الدريني .

• شــروط التســعير : انفــرد الدرينــي بذكــر شــروط التســعير بــأن تكــون الســلع 
أو المنافــع أو األعمــال ممــا اشــتدت حاجــة النــاس أو الحيــوان أو الدولــة إليهــا ، 
واحتبســها أهلهــا مــع عــدم احتياجهــم إليهــا . وكأن التســعير عنــده ال يكــون إال فــي 

حالة االحتكار مع أن الفقهاء ذكروا للتسعير وجوًها عديدة سيأتي ذكرها .



أركان التسعير
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 المطلب الرابع : الفرق بين السعر والقيمة والثمن .

السعر : ما تقف عليه السلع من األثمان ، ال يزاد عليه)1( . 

أما الثمن : فهو ما يبذله المشتري من عوض للحصول على المبيع ، فالثمن 
هــو العملــة المصكوكــة مــن معَدَني الذهب والفضــة ، وما أقيم مقامها من صكوك 
– كالعملــة المتداولــة اليــوم – فالثمــن هــو : مــا يتَّفــق عليــه المتبايعــان ِعوًضــا عــن 

السلعة المبيعة في العقد . 

َوِفي التَّْهِذيِب)2(: َثَمُن ُكل َشْيٍء ِقيَمُتُه.

وقــال الراغــب: الثمــن اســم لمــا يأخــذه البائــع فــي مقابلــة المبيــع عينًــا كان أو 
ســلعة، وكل مــا يحصــل عوًضــا عــن شــيء فهــو ثمنــه)3(. قــال تعالــى: ژەئ    وئ  

وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ    ۈئ  ژ )4( .
وقال تعالى: ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ   )5( وقال: ژ ژ  ژ  ڑ   

ڑ  ک  ژ  )6(.

وثمنته تثمينًا: جعلت له ثمنًا)7( .

وأثمنت الرجل بمتاعه وأثمنت له أكثرت له الثمن، وشيء ثمين : كثير الثمن

المطلع على أبواب المقنع )ص 231( .   )1(
تهذيب اللغة )77/15( .  )2(

لسان العرب، والمصباح المنير)84(، وتاج العروس)337/34(.  )3(
)4(  سورة آل عمران : 77 .

سورة النحل  : 95 .  )5(
. )6(  سورة البقرة : 41 
المصباح المنير )84( .  )7(
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والثمن أحد جزأي المعقود عليه - وهو الثمن والمثمن - وهما من مقومات 
عقــد البيــع ، ولــذا ذهــب الجمهور إلى أن هالك الثمن المعين قبل القبض ينفســخ 

به البيع في الجملة)1(.

ِة، َوُتطَْلُق  مَّ ــا ِفــي ااِلْصطِــاَلِح َفالثََّمــُن، َما َيُكوُن َبَداًل لِْلَمبِيــِع َوَيَتَعيَُّن ِفي الذِّ َوَأمَّ
َنانِيِر)2(. َراِهِم َوالدَّ األَْْثَماُن َأْيًضا َعَلى الدَّ

والقيمة هي)3) : ما يساويه الشيء في تقويم المقومين )أهل الخبرة( فالقيمة 
هــي الثمــن الحقيقــي للشــيء . بعيــًدا عند ســوم المشــتري وغبن البائع ؛ أي : ســعر 

المثل .

وبهــذا يظهــر الفــرق بيــن القيمة والثمن ، ويتبيَّن لنــا أن الثمن المحدد في عقد 
البيــع مثــالً قــد يكــون أقــل مــن قيمــة المبيــع وقــد يكــون أكثــر ، فهــو يخضــع ابتــداًء 
فــاق المتعاقديــن ، أمــا حيــث نقول : )تجب القيمة( ، فإننا نعني ســعر الســلعة ،  التِّ

بمعِزٍل عن رغبة البائع والشاري وإرادتهما . 

د الشائع في سلعة من السلع ،  أما السعر ، فمفهومه ينطبق على الثمن المحدَّ
سواء أكان دون القيمة أم فوقها ، توافق الناس عليه ، أم ُعيِّن من قبل حاكم ، وإذا 

جواهــر اإلكليــل )305/1( ، ومنــح الجليــل-  محمــد عليــش )100/2 و 616/3( ، وشــرح   )1(
منتهــى  وشــرح   ، )3/2( والقليوبــي   ، )269/9( المجمــوع  وتكملــة   ، )64/2( الــروض 

اإلرادات - البهوتي )189/2( ، واإلفصاح - ابن هبيرة )337/1( .
البحــر الرائــق - ابــن نجيــم )277/5( ، والمغنــي - ابــن قدامــة )2/4( ، وكشــاف القنــاع  -   )2(
البهوتــي )146/3( ، ومغنــي المحتــاج - الشــربيني )2/2(، وشــرح الزرقانــي علــى ســيدي 

خليل  )3/5( .
المغرب مادة: <ثمن>، المجلة، المادة /153، ورد المحتار على الدر المختار - ابن عابدين    )3(

. )575/4(

 الفرق بين السعر والقيمة والثمن 
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أريد به القيمة ُقيِّد ، فقيل : )سعر المثل( . 
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المطلب الخامس : صور التسعير   
إن المتتبــع لكتــب الفقهــاء فــي هــذه المســألة ليجــد أنهم ذكروا للتســعير صوًرا 

عديدة ، وقد يختلف الحكم باختالف الصورة ، وهذه الصور تتمثل فيما يلي :

1- التسعير ابتداًء أي من دون سبب .

2- التسعير على من باع أقل من سعر السوق أو أكثر .

3- التســعير علــى المحتكــر أو بيــع المنافــع أو الســلع التــي يحتاجهــا النــاس 
بثمن المثل .

4- التسعير في وقت الغالء .

5- حصر البيع والشراء على جهة معينة .

وسنذكر أحكام هذه الصور في البحوث المقبلة .



صور التسعير
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المبحث الثاني
هل وقع التسعير يف عهده × أو لم يقع ولماذا ؟

ذكــر ابــن القيــم ومــن قبلــه ابــن تيميــة أنــه لــم يقع تســعير في زمن الرســول × 
بالمدينــة ، والســبب فــي ذلــك أن مــا كان يبــاع فــي المدينــة ممــا يجلب إليهــا غالًبا ، 
وقــد يبــاع فيهــا شــيء يــزرع فيها ، وإنمــا كان يزرع فيها الشــعير ، )ولم يكن عندهم 
من يطحن ويخبز بِكراء ، وال من يبيع طحينًا وال خبًزا ، بل كانوا يشترون الحبَّ 

ويطحنونه ويخبزونه في بيوتهم( )1( . 

فيشــترونها  وغيرهمــا ،  واليمــن  الشــام  مــن  بالثيــاب  عليهــم  يقــدم  كان  كمــا 
ويلبسونها ، فلم يكن هناك أحد بعينه يحتاج الناس إليه ليجبر على عمل أو بيع .

وأما غالء السعر الذي حدث في عهده – ×- وطلب الناس التسعير فلم 
يكن ذلك بسبب الغش والجشع واتفاق التجار على رفع األسعار ، بل كان نتيجة 
لكثرة الناس ، وقلة السلع المعروضة ، ومعلوم أن الشيء إذا قل رغب الناس في 
المزايــدة فيــه ، عــن أنــس ÷ قــال : غــال الســعر علــى عهــد النبــي × فقالوا : يا 
اِزُق، َوإِنِّي  ُر، اْلَقابُِض، اْلَباِسُط، الرَّ رسول هللا ، سعر لنا ، فقال : <إنَّ هللَا ُهَو اْلُمَسعِّ

أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللاَ َتَعاَلى َوَلْيَس َأَحٌد ِمنُْكْم َيْطُلُبنِي بَِمْظِلَمٍة فِي َدٍم َوَل َمالٍ>)2( .

)1(  الطرق الحكمية  - ابن القيم ص )213( ، الحسبة  - ابن تيمية ص )57( .
)2(  صحيح ،  وسيأتي تخريجه ص )32( . 

قــال المنــاوي فــي <فيــض القديــر> : وهــذا أصــل فــي إيجــاب اإلمــام األعظــم العــدل علــى نفســه، 
زه ربيعــة شــيخ  وأفــاد أن التســعير حــرام؛ ألنــه جعلــه مظلمــة، وبــه قــال مالــك والشــافعي، وجــوَّ

مالك، وهو مذهب عمر رضي هللا عنه، ألن به حفظ نظام األسعار. =
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فهــذه قضيــة إذ ليــس فيهــا أن أحــًدا امتنــع عــن بيــع يجــب عليــه أو عمــل يجــب 
عليه ، أو طلب في ذلك أكثر من عوض المثل)1( . 

فالسوق في عهده × معتدلة يرجع إليها لمعرفة الثمن العدل عند الغبن ، 
اُه َفاْشــَتَرى ِمنُْه، َفإَِذا َأَتى َســيُِّدُه)2(  ــْوا اْلَجَلَب، َفَمْن َتَلقَّ بدليــل قولــه × : <َل َتَلقَّ

وَق، َفُهَو بِاْلِخَياِر>)3( . السُّ

فكانــت الســوق تســير بطبيعتهــا ، وكمــا يشــاء هللا ، فلــم يكن هنــاك احتكار ، أو 
تلقــي ركبــان أو بيــع حاضــر لبــادي ؛ ألن النفــوس كانــت تهيمــن عليهــا تقــوى هللا 
والرغبة في مســاعدة اآلخرين ، فلم يكن هناك داٍع للتســعير وإكراه البائعين على 
البيــع بســعر معيــن إكــراٌه بغيــر حــق ، وفــي هــذا ظلــم ، والظلــم حــرام ؛ لهــذا لــم يقع 

التسعير في عهده × . 



= وقــال أبــو بكــر ابــن العربــي: الحــق جــواز التســعير ، وضبــط األمر علــى قانون ليــس فيه مظلمة 
ألحد من الطائفين، وما قاله المصطفى - × - حق، وما فعله حكم، لكن على قوم صحت 
نياتهــم وديانتهــم، أمــا قــوٌم قصــدوا أكل مــال النــاس والتضييــق عليهــم فباب هللا أوســع، وحكمه 

أمضى.
قلت: فيكون الحديث على هذا من العام الذي أريد به الخاص.

الطرق الحكمية - ابن القيم ص )213( ، الحسبة - ابن تيمية ص )57( .  )1(
)2(  صاحب السلع .

)3(  رواه مسلم في كتاب البيوع ، باب : تحريم تلقي الجلب حديث  17 - )1519( .
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الفصل الثاني

المبحث األول : حكم التسعير
المبحث الثاني : أدلة المانعين للتسعير. 

        المطلب األول : أدلة المانعين للتسعير من القرآن والسنة .

        المطلب الثاني : أدلة المانعين للتسعير من القواعد العامة .
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المبحث األول

حكم التسعير
 

اختلف الفقهاء في حكم التسعير على أقوال

1- المنع : ذهب إليه ابن عمر وسالم بن عبد هللا والقاسم بن محمد)1( ، 

وبه قال الحنابلة .

 قال ابن قدامة في <الكافي> : <وال يحل التسعير>)2(. 

وقال الحجاوي في <اإلقناع>)3( : <ويحرم التسعير>.

وقــال البهوتــي فــي <الــروض> : <ويحــرم التســعير واالحتــكار فــي قــوت آدمي 
ويجبر على بيعه كما يبيع الناس> . 

وقــال المــرداوي فــي <اإلنصــاف> : يحــرم التســعير. ويكــره الشــراء بــه. علــى 
الصحيح من المذهب)4(.

وقال الخلوتي : َويحرم التسعير على النَّاس)5(.

نة من غيرها من األمهاِت  يادات على َما في المَدوَّ )1(  المنتقى - الباجي )351/6( ،  النَّوادر والزِّ
- ابن )أبي زيد( القيرواني، المالكي )المتوفى: 386هـ( )450/6(

)2(  الكافي - ابن قدامة )25/2( ، وانظر المغني - ابن قدامة )164/3( ..
)3(  الروض المربع - البهوتي )218( ،  وشرح منتهى اإلرادات - البهوتي )159/2( ،  كشاف 

القناع - البهوتي )187/2( .
اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف - المرداوي الحنبلي )المتوفى: 885هـ(  )4(

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات )372/1( .  )5(
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التسعير في الشريعة اإلسالمية26

ومتقدمو الزيدية)1( .

ومالك في رواية ابن القاســم ، حيث يقول : <وأما أن يقول للناس يعني : ال 
تبيعوا إال بسعر كذا فليس بالصواب>)2( .

ومــن المالكيــة ابــن جــزي فــي القوانين الفقهية)3( حيث قــال : فصٌل : اَل يجوز 
التســعير علــى أهــل اأْلَْســَواق ، َومــن َزاد ِفــي ســعر َأو نقــص ِمنْــُه َأمــر بإلحاقــه بِســْعر 

وق . النَّاس َفِإن َأبى أخرج من السُّ

وقــال أبــو محمــد عبــد الوهــاب بــن علــي بــن نصــر الثعلبــي البغــدادي المالكــي 
)المتوفى: 422هـ( : التســعير على أهل األســواق غير جائز ؛ ألن الناس مالكون 

ألموالهم والتصرف فيها فال يجبرون على بيعها إال بما يختارونه .

وكذلك الشافعية ، يقول الشيخ زكريا األنصاري : <ويحرم التسعير . . .ولو 
في وقت الغالء>)4( . 

وقال الشيرازي في <التنبيه>)5( : <ويحرم التسعير> . 

وقال في <المهذب>)6( : <وال يحل للسلطان التسعير> . 

)1(  نيل األوطار - الشوكاني )359/5( .
الباجــي  . والمنتقــى-  الدرينــي  )547(  عــن  نقــالً  التســعير: )48 و53(  أحــكام  فــي  التيســير   )2(

)351/6( لكن لم يذكر أنه من رواية ابن القاسم.
القوانين الفقهية - ابن جزي )169( .  )3(

)4(  أســنى المطالــب زكريــا بــن محمــد بــن زكريــا األنصــاري، )المتوفى: 926هـــ( )93/4( ، وانظر 
للشــافعية أيًضــا :  الحــاوي الكبيــر - أبــو الحســن الماوردي )المتوفــى: 450هـ(  )408/5 وما 

بعدها ( ، األحكام السلطانية - الماوردي ص)303( .
)5( التنبيه في الفقه الشافعي - أبو اسحاق الشيرازي )المتوفى: 476هـ( ص )96( .

المهذب في فقه اإلمام الشافعي -  أبو اسحاق  الشيرازي )64/2( .  )6(
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وقــال النــووي فــي <الروضــة>)1( :  <ومنهــا- أي المناهــي - : التســعير، وهــو 
حرام في كل وقت على الصحيح. والثاني: يجوز في وقت الغالء دون الرخص. 

وقيل: إن كان الطعام مجلوًبا، حرم التسعير>.

وقــال أبــو الحســين يحيــى بــن أبــي الخيــر بــن ســالم العمرانــي اليمني الشــافعي 
)المتوفى: 558هـ()2( : <التسعير عندنا محّرم، وهو: أن يأمر الوالي أهل األسواق 
أن ال يبيعــوا أمتعتهــم إال بســعر كــذا وكــذا، ســواء كان فــي بيــع الطعــام أو فــي غيره، 
وسواء كان في حال الرخص أو في حال الغالء. هذا نقل أصحابنا البغداديين>.

وقال بالتحريم أيًضا بعض األحناف : 

قــال زيــن الديــن أبــو عبد هللا محمد بــن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي 
َرر اْلَعام>)3( . )المتوفى: 666هـ( : <ويحرم التسعير إاِلَّ إِذا تعين دفًعا للضَّ

وقال بدر الدين العيني )المتوفى: 855هـ( : <ويحرم التسعير>)4(.

2- الكراهــة : وهــو مذهــب كثيــر مــن الحنفيــة ، يقــول ابــن عابديــن : <قولــه : 
وال يســعر حاكــم ، أي : يكــره كمــا فــي الملتقــى وغيــره>)5( . وجــاء فــي <مجمــع 
َعــام ِفي اْلقيَمة َتَعديا َفاِحًشــا  األنهــر>)6( : <َويكــرُه التســعير إاّل إِذا تعــدى َأْرَبــاب الطَّ

روضة الطالبين وعمدة المفتين - محيي الدين النووي )المتوفى: 676هـ( )413/3(  )1(
البيان في مذهب اإلمام الشافعي -أبو الحسين يحيى بن أبي الخير العمراني )المتوفى: 558هـ(  )2(

تحفة الملوك - محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي )المتوفى: 666هـ( )في فقه   )3(
مذهب اإلمام أبي حنيفة النعمان( )235/1( .

منحة السلوك في شرح تحفة الملوك - بدر الدين العينى )المتوفى: 855هـ( )416/1(.  )4(
)5( رد المحتار )573/9( .

وانظر لألحناف أيًضا :  الفتاوى الهندية  )314/3( ، االختيار لتعليل المختار )161/4( . 
)6( ملتقى األبحر )214/1(، وشرحه مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر)548/2(  - إبراهيم 

ابن محمد بن إبراهيم الَحَلبي الحنفي )المتوفى: 956هـ(
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التسعير في الشريعة اإلسالمية28

َفالَ َبأْس بِِه بمشورة أهل اْلِخبَْرة>. وفي <اللباب>)1( : )َباب يكره التسعير( . وفي 
<النتف>)2( : <ويكره التسعير> .

3- الجــواز : وبــه قــال ابــن المســيب ، وربيعــة بــن عبــد الرحمــن ، ويحيــى بــن 
ســعيد األنصــاري)3( ،  ومالــك فــي روايــة أشــهب)4( ، وذهــب جماعة مــن متأخري 

الزيدية إلى جوازه فيما عدا قوت اآلدمي والبهيمة)5( .

4 -  جــواز التســعير بشــرط أن يوجــد الضــرر علــى المشــترين)6(، وروي عــن 
بعض الحنفية: 

ْوَن َعْن اْلِقيَمِة  ُموَن َوَيَتَعدَّ جاء في <الهداية>)7( : <َفِإْن َكاَن َأْرَباُب الطََّعاِم َيَتَحكَّ
ًيا َفاِحًشا، َوَعَجَز اْلَقاِضي َعْن ِصَياَنِة ُحُقوِق اْلُمْسِلِميَن إالَّ بِالتَّْسِعيِر َفِحينَِئٍذ اَل  َتَعدِّ

أِْي َواْلَبِصيَرِة> َبأَْس بِِه بَِمُشوَرٍة ِمْن َأْهِل الرَّ

َر َعَلى  ــْلَطاِن َأْن ُيَســعِّ وجــاء فــي <االختيــار لتعليــل المختار> )8( <َواَل َينَْبِغي لِلسُّ

)1( اللباب في الجمع بين الســنة والكتاب - جمال الدين أبو محمد علي بن أبي يحيى األنصاري 
الخزرجي المنبجي )المتوفى: 686هـ(  )512/2( .

ــْغدي، حنفــي )المتوفــى:  )2( النتــف فــي الفتــاوى - أبــو الحســن علــي بــن الحســين بــن محمــد السُّ
461هـ( )810/2( .

يادات - ابن أبي زيد القيرواني، المالكي )المتوفى: 386هـ( )450/6( النَّوادر والزِّ  )3(
)4(  المنتقى - الباجي  )351/6( ،  الطرق الحكمية - ابن القيم  )668/2( .

)5(   نيل األوطار - الشوكاني )360/5( .
الشــرعي  الميــزان  فــي  )6(  بدائــع الصنائــع - الكاســاني ) 5/ 129( .  االحتــكار والمحتكــرون 

والقانون الوضعي - ناصر أحمد النشوي )ص302( .
الهدايــة فــي شــرح بدايــة المبتــدي - علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغانــي المرغينانــي،   )7(
الهدايــة  شــرح  العنايــة    : وانظــر   ،  )378/4( 593هـــ(  )المتوفــى:  الديــن  برهــان  أبوالحســن 

)59/10(، البناية شرح الهداية )218/12( .  
االختيار لتعليل المختار - عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، =  )8(
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ًيا َفاِحًشا ِفي اْلِقيَمِة َفالَ َبأَْس بَِذلَِك بَِمُشوَرِة  ى َأْرَباُب الطََّعاِم َتَعدِّ النَّاِس إاِلَّ َأْن َيَتَعدَّ
َياِع> . َأْهِل اْلِخبَْرِة بِِه؛ أِلَنَّ ِفيِه ِصَياَنَة ُحُقوِق اْلُمْسِلِميَن َعِن الضَّ

5 - يرى ابن تيمية وابن القيم أن التسعير له حكمان :
- منه ما هو ظلم محرم

- ومنه ما هو عدل جائز بل واجب .

ٌم، َوِمنُْه َما ُهــَو َعْدٌل َجاِئٌز.  يقــول ابــن القيــم)1( : التَّْســِعيُر: ِمنْــُه َمــا ُهَو ُظْلٌم ُمَحــرَّ
َن ُظْلَم النَّاِس َوإِْكَراَهُهْم بَِغيِْر َحقٍّ َعَلى اْلَبيِْع بَِثَمٍن اَل َيْرَضْوَنُه، َأْو َمنََعُهْم  َفِإَذا َتَضمَّ
ــَن اْلَعْدَل َبيَْن النَّاِس، ِمثْــُل إْكَراِهِهْم َعَلى  ُ َلُهــْم، َفُهــَو َحــَراٌم، َوإَِذا َتَضمَّ ــا َأَبــاَح اللَّ ِممَّ
ــا َيْحــُرُم َعَليِْهْم ِمــْن َأْخِذ  َمــا َيِجــُب َعَليِْهــْم ِمــْن اْلُمَعاَوَضــِة بَِثَمــِن اْلِمثْــِل، َوَمنََعُهــْم ِممَّ

َياَدِة َعَلى ِعَوِض اْلِمثِْل، َفُهَو َجاِئٌز، َبْل َواِجٌب. الزِّ
ومعنــى هــذا أن التســعير ال يخلــو مــن حالتيــن: أن يكــون فــي األحــوال العاديــة 

التي ال غالء فيها، أو أن يكون في حالة الغالء. 
وفي كال الحالتين اختلف أهل العلم رحمهم هللا في جوازه وبيان اختالفهم 

كالتالي:
الحالة األولى: التسعير في األحوال العادية التي ال غالء فيها:

اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين:
القول األول: عدم جواز التسعير في األحوال العادية التي ال يظهر فيها ظلم 
التجار وال غالء في األسعار، وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية 
والشــافعية والحنابلــة وهــو قــول ابــن عمــر وســالم بن عبــد هللا والقاســم بن محمد، 

واستدلوا بقول هللا تعالى: ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ژ  ]النساء:29[.

 = مجد الدين أبو الفضل الحنفي )المتوفى: 683هـ( )161/4( .
)1(  الطرق الحكمية )206( .
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ووجــه الداللــه فــي اآليــة الكريمــة أن الناس مســلطون على أموالهم والتســعير 
حجر عليهم، واإلمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة 
رخــص الثمــن أولــى مــن نظره في مصلحة البائــع بتوفير الثمن، وإذا تقابل األمران 
وجــب تمكيــن الفريقيــن مــن االجتهــاد ألنفســهم، وإلــزام صاحــب الســلعة أن يبيــع 
بمــا ال يرضــى بــه منــاف لقــول هللا تعالــى: ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ  

]النساء:29[.

القــول الثانــي: جــواز التســعير فــي األحــوال العاديــة التــي ال يظهــر فيهــا ظلــم 
التجار وال غالء األسعار. وهذا القول نقل عن سعيد بن المسيب وربيعة بن عبد 
الرحمن ويحيى بن ســعيد األنصاري، فالتســعير عندهم جائز مطلقًا، وعللوا بأن 

فيه مصلحة للناس، وفيه منٌع من إغالء السعر.

والــذي ذهــب إليــه الجمهور هو األولى باألخــذ واالعتبار، ونظرًا لقوة األدلة 
التي اســتدلوا بها، وألن األصل في الشــريعة هو حرية التعامل بين الناس ماداموا 
واقفين عند حدود هللا فال ظلم وال غش وال احتكار وال تالعب في األسعار، وال 
شــك أن هــذه الحريــة تعــدُّ عامــالً قويــًا فــي زيــادة الفعاليــة االقتصادية وتوفيــر أنواع 
المتاع، والتسعير دون الحاجة إليه عمل يخالف األصل الذي بني عليه التعامل، 
ويقيــد الحريــة ويــؤدي إلــى اختفــاء الســلع .. األمــر الــذي ال يعــود علــى األمــة إال 

بالغالء، ويؤدي إلى انتشار السوق السوداء على نطاق واسع.

الحالة الثانية: التسعير في حالة الغالء: وقد اختلف العلماء في هذه المسألة 
على رأيين:

الرأي األول: رأي المانعين للتســعير، وقد ذهب إلى ذلك كثير من الشــافعية 
والحنابلة والمالكية،
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الــرأي الثانــي: رأي المجيزيــن للتســعير، وهــو مــا ذهــب إليــه الحنفيــة وبعــض 
ُر  ُيَســعِّ َواَل  الهنديــة:  الفتــاوى  صاحــب  يقــول  القيــم،  وابــن  تيميــة  وابــن  المالكيــة 
َوَعَجــَز  اْلِقيَمــِة  َعــْن  ْوَن  َوَيَتَعــدَّ ُلــوَن  َيَتَحمَّ َعــاِم  الطَّ َأْرَبــاُب  َكاَن  إَذا  إالَّ  ْجَمــاِع  بِاإْلِ
اْلَقاِضــي َعــْن ِصَياَنــِة ُحُقــوِق اْلُمْســِلِميَن إالَّ بِالتَّْســِعيِر َفــالَ َبــأَْس بِــِه إالَّ بَِمُشــوَرِة َأْهِل 

أِْي َواْلَبَصِر ُهَو اْلُمْخَتاُر َوبِِه ُيْفَتى الرَّ

ومــا ذهــب إليــه الفريــق الثانــي مــن جــواز التســعير فــي حالــة الغــالء هــو األولى 
باألخــذ ؛ ألنــه يوافــق روح الشــريعة التــي تقــوم أصــالً علــى مراعــاة الصالــح العــام، 
وإذا كانــت المصلحــة الفرديــة قــد روعيــت فــي كثيــر مــن األحاديــث والوقائــع فــإن 

مراعاة المصلحة العامة تكون من باب أولى.



حكم التسعير
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مطلب : سبب الخالف بين الفقهاء : 

من منع التسعير مطلًقا وقف على النصِّ ولم يتجاوزه .

ومن قال به اجتهد في طريق تطبيق النص فنظر إلى الظروف واألحوال التي 
ذكر فيها النص.

الخالصة : 

التسعير: سياسة شرعية اجتهادية ، خاضعة للمصلحة ، ويقوم بهذه السياسة 
مــن يلــي أمــور الدولــة أو الوظائــف ، كمــا أنــه مــن التدابيــر التــي تعالــج األزمــات 
االقتصادية ، وهو تدبير ُيلجأ إليه لوقاية المجتمع من االستغالل واالحتكار)1( .



)1( الملكية في الشريعة اإلسالمية  للعّبادي )374/2( . بتصرف
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المطلب  األول : أدلة المانعين من الكتاب والسنة
أواًل : قوله تعالى : ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  

ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ )1( .
وجه الدللة : 

أن كل معاوضــة تجــارة علــى أيِّ وجــه كان الِعــوض تكــون بشــرط التراضــي ، 
إال أن يكون عوًضا غير شرعي ، فاآلية أطلقت حرية البائع في التصرف في ملكه 
بالشــرطين المذكورين ، والتســعير يمنعه من ممارســة هذه الحرية فيكون حراًما ؛ 

ألنه مناٍف لآلية . 

ووجه آخر في اآلية الكريمة وهو أن الناس مسلطون على أموالهم ، والتسعير 
حجر عليهم، واإلمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين، وليس نظره في مصلحة 
رخــص الثمــن أولــى مــن نظره في مصلحة البائــع بتوفير الثمن، وإذا تقابل األمران 
وجــب تمكيــن الفريقيــن مــن االجتهــاد ألنفســهم، وإلــزام صاحــب الســلعة أن يبيــع 

بما ال يرضى به مناف لقول هللا تعالى: ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ.

)1( سورة النساء : 29.

أدلة المانعين من الكتاب والسنة
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ثانًيا من السنة : 
الحديث األول : 

ر ، فقــال : <َبْل  عــن أبــي هريــرة ÷ أن رجــالً جــاء فقال : يا رســول هللا ! ســعِّ
ر ، فقال : <َبِل هللُا َيْخِفُض َوَيْرَفُع،  َأْدُعو> ، ثم جاءه رجٌل فقال : يا رسول هللا ! سعِّ

َوإِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللَا َوَلْيَس أِلََحٍد ِعنِْدي َمْظَلَمٌة>)1( .

الحديث الثاني : 
ر  عن أنس بن مالك ÷ قال : قال الناس : يا رســول هللا ! غال الســعر فســعِّ
اِزُق، َوإِنِّي  ُر اْلَقابُِض اْلَباِســُط الرَّ لنــا ، فقــال رســول هللا × : <إِنَّ هللَا ُهَو اْلُمَســعِّ

أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللَا َوَلْيَس َأَحٌد ِمنُْكْم ُيَطالُِبنِي بَِمْظَلَمٍة فِي َدٍم َوَل َماٍل>)2( .

أخرجــه أبــو داود فــي كتــاب البيــوع واإلجــارات ، بــاب فــي التســعير ، الحديث رقــم )3450( ،   )1(
واإلمام أحمد في مسنده من طريقين : األول )377/2( من طريق منصور ، عن سليمان ، عن 
العــالء ، عــن أبيــه ، عــن أبــي هريــرة ، والثاني ) 337/2( ، من طريق ســليمان ، عن إســماعيل ، 
الحبيــر> )217/8( :  <التلخيــص  فــي  ابــن حجــر  الحافــظ  قــال  وقــد  أبيــه ،  عــن  العــالء ،  عــن 
<وإســناده حســن> ، وأخرجــه البيهقــي فــي <الســنن الكبــرى> )29/6( ، والبغــوي فــي <شــرح 

السنة> )177/8( الحديث رقم )2126( .
والطبرانــي فــي <المعجــم األوســط> ، كمــا فــي <مجمــع الزوائــد > )99/4( ، وقــال الهيثمــي : 

<ورجاله رجال الصحيح> .
أخرجــه أبــو داود فــي كتــاب البيــوع واإلجــارات ، بــاب فــي التســعير ، الحديــث )3451( ، عــن   )2(

قتادة وثابت وحميد ثالثتهم عن أنس . 
وأخرجــه الترمــذي فــي أبــواب البيــوع ، بــاب مــا جــاء فــي التســعير  ، الحديــث )1314( ، وابــن 
ماجه في كتاب التجارات ، باب : من كره أن يسعر ، الحديث )2200( ، والدارمي في كتاب 

البيوع ، باب : في النهي عن أن يسعر على المسلمين .
واإلمام أحمد في مسنده )156/3 ، 286( ، والبيهقي في السنن الكبرى )29/6( . 

ويحيــى بــن عمــر الكنانــي فــي كتابــه أحكام الســوق بالســند المتصــل إلى أنــس )ص 43-42( ، 
 وعبدالــرزاق فــي المصنــف )205/8( عــن معمــر ، عــن قتــادة ، عــن الحســن مرســالً ، برقــم = 
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الحديث الثالث : 
ر لنا الطعام .  عن أنس ÷ قال : قيل للنبي × : سعِّ

، إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللَا  فقال : <إِنَّ َغاَلَء َأْسَعاِرُكْم َوُرْخِصَها بَِيِد هللِا َعزَّ َوَجلَّ
، َوَلْيَس أِلََحٍد ِمنُْكْم ِقَبِلي َمْظَلَمٌة فِي َماٍل َوَل َدٍم>)1( . َعزَّ َوَجلَّ

الحديث الرابع : 
عن أبي ســعيد الخدري ÷ قال : غال الســعر على عهد رســول هللا × ، 
فقالــوا : لــو قومــت يــا رســول هللا ! قــال : <إِنِّي أَلَْرُجو َأْن ُأَفاِرَقُكْم َوَل َيْطُلَبنِي َأَحٌد 

ِمنُْكْم بَِمْظَلَمٍة َظَلْمُتُه>)2( . 

فــي  والبــزار  يعلــى  أبــو  أيًضــا  وأخرجــه  صحيحــه ،  فــي  حبــان  ابــن  وأخرجــه   ، )14898(=
مســنديهما ، وقــال الحافــظ ابــن حجــر العســقالني : <وإســناده علــى شــرط مســلم> <التلخيــص 

الحبير> )217/8( . 
أخرجه الطبراني في المعجم الكبير)261/1( )761( ، وعبد الرزاق في المصنف )205/8-  )1(

206( ، عن سفيان الثوري ، عن سالم بن أبي الجعد مرسالً ، برقم )14899( . 
أخرجه ابن ماجه  في كتاب التجارات ، باب : من كره أن يســعر الحديث )2201( ثنا محمد   )2(

ابن زياد ، ثنا عبد األعلى ، ثنا سعيد ، عن قتادة ، عن أبي نضرة ، عن أبي سعيد به .
وعبــد األعلــى : هــو ابــن عبــد األعلــى الســامي ، وســعيد : هــو ابــن أبي َعروبــة ، وأبو نضــرة : هو 

المنذر بن مالك بن ِقطْعة .
ــد  وأخرجــه الخطيــب فــي <تاريخــه> )451/9( عــن الحســن بــن أبــي طالــب -وهــو ابــن محمَّ
د بن صاعد ، عن عبد هللا  الخــالل الحافظ- عــن يوســف بــن عمر القواس ، عــن يحيى بن محمَّ

ابن خالد بن يزيد اللؤلؤي 
د التمار البصري أبي جعفر ، عن  د بن محمَّ ورواه الطبراني في <األوسط> )5955( عن محمَّ
أبــي معــن الرقاشــي ، كالهمــا عــن عبــد األعلى بــن عبد األعلى الســامي ، عن ســعيد الُجريري ، 

عن أبي نضرة ، به .
وإسناد الخطيب صحيح . 

وأخرجــه بنحــوه أبــو يعلــى )1354( عــن زهيــر بــن حــرب ، عــن معلى بــن منصــور ، وابن حبان 

أدلة المانعين من الكتاب والسنة
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الحديث الخامس : 
ــا قدم زمن النبــي × بثالثين حمل  عــن أبــي ســعيد الخــدري ÷ أن يهوديًّ
ا بمــد النبــي × بدرهــم ، وليــس فــي النــاس يومئــٍذ طعام  شــعير وتمــر ، فســعر مــدًّ
غيــره ، وكان قــد أصــاب النــاس قبــل ذلــك جوع ال يجــدون فيه طعاًمــا ، فأتى النبيَّ 

× الناُس يشكون إليه غالء السعر . 

فصعــد المنبــر ، فحمــد هللا وأثنــى عليــه ، فقــال : <ألْلَقَينَّ هللَا ِمْن َقْبِل َأْن ُأْعطَِي 
َما اْلَبْيُع َعْن َتَراٍض، َولكِنَّ فِي ُبُيوِعُكْم  أَحــدًا ِمْن َماِل أَحٍد ِمْن غير طِيب َنْفــٍس، إِنَّ

ِخَصال أْذُكُرَها َلُكْم: ل َتَضاَغنُوا)1(، َول َتنَاَجُشوا)2(، 

= )4967( عــن الحســن بــن ســفيان ، عــن ســعيد بــن عبــد الجبــار ، كالهمــا عــن عبــد العزيــز بــن 
د ، عن داود بن صالح بن دينار ، عن أبيه ، عن أبي سعيد الخدري ، وإسناده حسن .  محمَّ

والحديث أخرجه أيًضا اإلمام أحمد في مسنده )85/3( ، قال : ثنا علي بن عاصم ، نا الُجَرْيري ، 
عــن أبــي نضــرة . . . قــال الهيثمي : )مجمع الزوائد 99/4( : <ورجــال أحمد رجال الصحيح> . 

كذا قال وهو متعقب - علي بن عاصم : صدوق يخطىء ويصر . كما قال الحافظ .
وعند هؤالء الثالثة زيادة : <إن هللا هو المقوم أو المسعر> ، في أول الحديث ، و<في مال وال 

نفس> في آخره .
ال تضاغنوا: ال تنطووا على الحقد والعداوة. قال ابن فارس في <مقاييس اللغة> )3/ 364(:   )1(
<الضــاد والغيــن والنــون أصــل صحيــح يدل على تغطية شــيء في ميــل واعوجاج، وال يدل على 

َغُن: الحقد ... >. ْغُن، والضَّ خير، من ذلك الضِّ
ال تناجشــوا : هــو تفاعــل مــن النجــش، قــال ابن فارس في <مقاييس اللغــة> )5/ 394( : <النون   )2(
والجيم والشين أصل صحيح يدل على إثارة شيء، منه النَّْجُش: أن تزايد في المبيع بثمن كثير 
لينظــر إليــك الناظــر فيقــع فيــه، وهــو الــذي جــاء فــي الحديــث )ال تناجشــوا( كأن الناجش اســتثار 

تلك الزيادة، والناجش الذي يثير الصيد ... >.
وقــال القاضــي عيــاض فــي <مشــارق األنــوار> )2/ 5( شــارحًا معنــى النجــش: <قيــل: هــو مــدح 
الســلعة والزيــادة فــي ثمنهــا وهــو ال يريــد شــراءها بــل ليغــري غيره فنهــي عن فعل ذلــك والبيع به 
وأكل ثمنــه والجعــل عليــه وقيــل: النجــش: التنفيــر، وقيل: المدح واإلطراء فيمدح ســلعته لينفر 
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ُجُل َعَلى َسْوِم أِخيِه، َول َيبِيَعنَّ َحاِضر لَِباٍد،  َول َتَحاَسُدوا)1(، َول َيُسوُم)2( الرَّ
َواْلَبْيُع َعْن َتَراٍض، َوُكوُنوا ِعَباَد هللِا إْخَوانًا>)3( . 

الحديث السادس : 
عــن علــي بــن أبــي طالــب ÷ قــال : قيــل : يــا رســول هللا ! قــّوم لنــا الســعر ، 
ِ إِنِّي ُأِريُد َأْن َأْلَقى َربِّي َوَلْيَس َأَحٌد َيْطُلُبنِي 

َّ
ــْعرِ َوُرْخَصُه بَِيِد الل قال : <إِنَّ َغاَلَء السِّ

هــو تفاعــل مــن الحســد. والحســد أن يــرى الرجــل ألخيــه نعمــة فيتمنــى أن تــزول عنــه وتكــون له   )1(
دونه. بينما الَغبُْط: أن يتمنى أن يكون له مثلها وال يتمنى زوالها عنه>.

هكــذا جــاءت، وحقهــا الجــزم بعــد ال الناهيــة، وحجــة مجيئهــا علــى هــذه الصورة أن مــن العرب   )2(
من يجري المعتل مجرى الصحبح، أو أنها مجزومة )ال َيُسْم( ولكن ضمة السين قد أشبعت، 

ُه َمْن َيتَِّقي َوَيْصبِْر ...«  ]يوسف: 90[. كقراءة ابن كثير »إِنَّ
وقال النووي في <شرح مسلم> )3/ 564( في شرحه الحديث )1408( باب: تحريم الجمع 
بين المرأة وعمتها، وفيه <وال يسوم على سوم أخيه> : <هكذا هو في جميع النسخ )وال يسوم( 
بالــواو، وهكــذا )يخطــب( مرفــوع وكالهمــا لفظــه لفــظ الخبــر، والمــراد به للنهي، وهــو أبلغ في 
النهي، ألن خبر الشارع ال يتصور وقوع خالفه، والنهي قد تقع مخالفته فكان المعنى: عاملوا 

هذا النهي معاملة الخبر المتحتم>.
وانظر حجة القراءات البن زنجلة ص )364(، والكشف عن وجوه القراءات )2/ 18(.

وقــال ابــن األثيــر فــي النهايــة )2/ 425( : <المســاومة: المجاذبــة بيــن البائــع والمشــتري علــى 
الســلعة وفصــل ثمنهــا. يقــال: ســام، يســوم، ســومًا، وســاوم، واســتام. والمنهــي عنــه َأن يتســاوم 
الســلعة  تلــك  يريــد أن يشــتري  الســلعة ويتقــارب االنعقــاد فيجــيء رجــل آخــر  فــي  المتبايعــان 

ويخرجها من يد المشتري األول بزيادة ما استقر األمر عليه بين المتساومين ... >.
وقال ابن فارس في <مقاييس اللغة> )3/ 118( : < السين والواو والميم أصل يدل على طلب 
الشيء، يقال: سمت الشيء أسومه سومًا، ومنه السوم في الشراء والبيع>. وانظر نيل األوطار 

. )335 - 334 /5(
)3( أخرجــه ابــن حبــان فــي صحيحــه ، وهــو فــي مــوارد الظمــآن  ، الحديــث )1106( ، وإســناده : نــا 
الحســن بــن ســفيان ، ثنــا ســعيد بــن عبــد الجبــار ، ثنــا الــدراوردي ، عــن داود بــن صالح بــن دينار 

التمار ، عن أبيه ، عن أبي سعيد . . . الحديث . 

أدلة المانعين من الكتاب والسنة

www.almoslih.net



التسعير في الشريعة اإلسالمية40

بَِمْظِلَمٍة َظَلْمُتَها إِيَّاهُ>)1( . 

أخرجه البزار في <مسنده> ، كما في كشف األستار )85/2( ، الحديث )1263( ، وإسناده :   )1(
ثنــا محمــد بــن معمــر ، ثنــا حمــد بــن حمــاد أبــو الجهــم ، ثنــا أبــو حمــزة الثمالــي ، عــن األصبغ بن 

نباتة ، عن علي . . . الحديث .
قــال البــزار : <يــروى مرفوًعــا – أي عــن غيــر علــي – من وجوه ، وال نعلمه عــن علي مرفوًعا إالَّ 

بهذا اإلسناد ، واألصبغ بن نباتة فأكثر أحاديثه عن علي ال يرويها غيره> . 
وأورده الهيثمــي فــي مجمــع الزوائــد )99/4( ، وقــال : <وفيــه األصبــغ بن نباتــة ، وثقه العجلي 

وضعفه األئمة ، وقال بعضهم : متروك> .
قال الحافظ ابن حجر في <التلخيص الحبير> )217/8( : <وأغرب ابن الجوزي فأخرجه في 

الموضوعات من حديث علي ، فقال : إنه ال يصح> .
لكــن الحديــث الــذي أورده ابــن الجــوزي فــي <الموضوعــات> عــن علــّي هو غير هــذا الحديث ، 
ــه : <نــا محمــد بــن عبــد الملــك ، نــا  وبغيــر هــذا الســند <الموضوعــات> )238/2-239( ، ونصُّ
عبدالصمد بن المأمون ، نا الدارقطني ، ثنا أحمد بن عيســى بن علي الخواص ، ثنا ســفيان ابن 
زيــاد بــن آدم ، ثنــا عبــد هللا بــن عــالج الموصلــي ، ثنــي أبــي عــن محمد بــن علي بن الحســين ، عن 
ه ، عن علي عليه الســالم ، قال : غال الســعر بالمدينة فذهب أصحاب النبي ×  أبيه ، عن جدِّ
إلى النبي × فقالوا : يا رسول هللا غال السعر فسعر ، فقال : <إنَّ هللا – عز وجل – هو المعطي 
وهــو المانــع ، وإن للــه ملــًكا اســمه عمارة على فرس مــن حجارة الياقوت طوله مد بصره ويدور 

في األمصار ، ويقف في األسواق ، فينادي : أال ليغلوا كذا ، أال ليرخص كذا وكذا> .
وقــال – ابــن الجــوزي - : <انفــرد بــه ابــن أبــي عــالج ، وهــو عبــد هللا بــن أيــوب بــن أبــي عــالج 
الموصلــي ، قــال ابــن عــدي : أحاديثــه مناكيــر ، وقــال ابــن حبان : يــروي عن الثقات مــا ليس من 

أحاديثهم ، فال يشك السامع أنه كان يضعها> <الموضوعات 240/2> .
لكــن الســيوطي ذكــر الحديــث في الآللئ المصنوعــة )143/2-144( ونقل كالم الحافظ في 

<التلخيص الحبير> ، وقال : <ومراده صدر الحديث ال آخره> . 
وقد ُذِكَر آخر ذلك الحديث : <وإن لله ملًكا . . .> عند ابن الجوزي من ثالث طرق عن أنس ، 

اعون . ابون وضَّ وعند السيوطي من عدة طرق كلها فيها كذَّ
لكن حديثنا الذي نخرجه غير هذا الذي ذكره ابن الجوزي ، واإلسناد مختلف ، فال يرد عليه 

كالم الحافظ ؛ ألن الذي ذكره ابن الجوزي حديث آخر . 
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الحديث السابع : 
عن ابن عباس رضي هللا تعالى عنهما قال : غال السعر على عهد رسول هللا × ، 
ُر اْلَقابِــُض اْلَباِســُط , َوإِنِّي  َ ُهــَو اْلُمَســعِّ ر لنــا ، فقــال : <إِنَّ اللَّ فقالــوا : يــا رســول هللا ! ســعِّ
َ َعزَّ َوَجلَّ َوَلْيَس َأَحٌد ِمنُْكْم َيْطُلُبنِي بَِمْظِلَمٍة فِي َعَرٍض َوَل َماٍل>)1( .  أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى اللَّ

الحديث الثامن : 
ر لنــا ، فقــال : <إِنَّ هللَا  عــن أبــي جحيفــة ÷ قــال : قالــوا : يــا رســول هللا ســعِّ
ُر اْلَقابُِض اْلَباِســُط، إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللَا َوَلْيَس َأَحــٌد ِمنُْكْم َيْطُلُبنِي  ُهَو اْلُمَســعِّ

بَِمْظَلَمٍة فِي َعَرٍض َوَل َماٍل>)2( .

الحديث التاسع : 
ر لنــا ،  عــن عبيــد بــن نضلــة : أصــاب النــاس ســنة ، فقالــوا : يــا رســول هللا ! ســعِّ
فقال × : <ل َيْسَأُلنِي هللا َعْن ُسنٍَّة َأْحَدْثُتَها فِيُكم لم َيْأُمْرنِي بَِها، َوَلكِْن َسُلوا هللا 

ِمْن َفْضِلِه>)3( .

أخرجــه الطبرانــيُّ فــي المعجــم الصغيــر )7/2 ( ، قــال : ثنا محمد بن يزيد بــن عبد الوارث ، ثنا   )1(
يحيى بن صالح الوحاظي ، ثنا عيســى بن يونس ، عن األعمش ، عن ســالم بن أبي الجعد عن 

كريب ، عن ابن عباس . . . الحديث .
وقــال بعــد أن ذكــره : <لــم يــروه عــن األعمــش إال عيســى ، تفــّرد بــه يحيــى> ، وذكــره الهيثمــي في 
مجمــع الزوائــد منســوًبا للطبرانــي فــي الصغير <مجمــع الزوائد 99/4> ، وقــال : <وفيه علي بن 

يونس وهو ضعيف> .
أخرجــه الطبرانــي فــي <المعجــم الكبيــر> ، قــال : ثنــا عبــد هللا بــن محمــد بــن عزيــز الموصلــي ،   )2(
ثنــا غســان بــن الربيــع ، ثنــا أبــو إســرائيل ، عــن الحكــم ، عــن أبــي جحيفــة . . . الحديــث ، وذكــره 

الهيثمي في مجمع الزوائد )100/4( ، وقال : <وفيه غسان بن الربيع وهو ضعيف>  .
أخرجــه الطبرانــي فــي <المعجــم الكبيــر> ، وأبو القاســم البغــوي في <معجمه> ، وذكــره الهيثمي    )3(
 في مجمع الزوائد )100/4( ، لكن قال <عن أبي بصيلة> ، وذكر الحديث ، وهو تحريف ، =
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الحديث العاشر :  
عن اإلمام أبي حنيفة – رحمه هللا تعالى – عن الهيثم رفعه إلى النبي × ، 
َ َتَعاَلى  ، َوإِنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْلَقى اللَّ ِ

َّ
ْخَص َواْلَغاَلَء ِمَن الل قيل له : سّعر ، فقال : <إِنَّ الرُّ

َوَل َمْظَلَمَة أِلََحٍد ِعنِْدي> )1( .
الحديث الحادي عشر : 

قوله × : <َل َيِحلُّ َماُل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم إِلَّ بِطِيِب َنْفٍس ِمنُْه>)2( . 

= وقــال بعــد أن ســاق الحديــث : <رواه الطبرانــي فــي الكبيــر ، وفيــه بكــر بــن ســهل الدمياطــي ، 
ضعفه النسائي ووثقه غيره ، وبقية رجاله ثقات> .

وأخرجه ابن األثير عن األوزاعيِّ في أسد الغابة )548/3( ، في ترجمة عبيد بن نضلة ، لكن 
ورد اســم أبيه عنده : <نضيلة> ، على أن هذا الحديث مرســل ؛ ألن عبيد بن نضلة الخزاعي أبا 

معاوية لم تثبت صحته . 
وقــد نقــل ابــن األثيــر والحافــظ عــن أبــي نعيــم أنــه مختلــٌف فــي صحبتــه ، وترجــم لــه الحافــظ فــي 
تهذيــب التهذيــب )75/7-76( ، وقــال : <ذكــره أبــو أحمد العســكري فــي الصحابة ، ثم قال : 
وليــس يصــح ســماعه ، وأكبــر ظنــي أنــه مرســل . . .> ، ونقــل عــن كثيريــن أنــه فــي عــداد الطبقــة 
األولى من تابعي أهل الكوفة ، وكان مقرئ أهل الكوفة في زمانه ، ونقل عن ابن حزم أنه أخذ 
القــراءة عــن ابــن مســعود – فــي آخريــن أدركــوا النبــي  × إالَّ أنهــم لــم يلقــوه – ووثقــه العجليُّ 
والنسائي وابن حبان وابن سعد ، وتوفي سنة )73 أو 74هـ(، وقال ابن حجر: <رواه ابن قانع 

والطبراني وأطال في بيان االضطراب في إسناده. <اإلصابة: )231/2(>.
 وحديث عبيد بن نضلة هذا ، استشهد به – دون ذكر السند – يحيى بن عمر الكناني )213-

289( ، عن ابن وهب ، قال : وأخبرني غيره من أهل العلم أن رسول هللا × غضب يومئٍذ 
حتــى عــرف فيــه ذلــك ، وقــال : <الســوق بيــد هللا يخفضهــا ويرفعهــا ، ولكــن مرهــم فليخرجــوا 
متاعهــم فــي البرانــي ]آنيــة مــن الخــزف[ وليبيعــوا كيــف أحبــوا ، وال يســألني هللا . . .> الحديــث 

]أحكام السوق ص 44-43[ . 
أخرجــه أبــو يوســف القاضــي عــن أبــي حنيفة – رحمه هللا تعالى – فــي كتاب اآلثار ]ص 184[   )1(

الحديث )848( . 
)2(  رواه أبو يعلى )1570( ، والبيهقي )166/6( ، وإسناده ضعيف .
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وجه الدللة من هذه األحاديث : 

أن التسعير مظلمة ، والظلم حرام ، فالتسعير حرام .

إمتنــاع الرســول × عــن التســعير ، مــع ســؤالهم إيــاه ، ووجــود الداعــي إليه ، 
بل اعتبره <ظلًما> بقوله : <وال يطالبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم وال مال > 

بيــن × أنــه تعالــى هــو الــذي يخفــض الســعر ويرفعــه فليتجهــوا إليه ســبحانه 
بالدعــاء ليكشــف مــا بهــم مــن ضــر ، بقولــه : <إن اللــه هــو المســعر القابــض الباســط 

الرازق> وقوله أيًضا : <بل ادعوا> ، <إن هللا يخفض ويرفع> 

أن التسعير إلزاُم البائع أن يبيع بما ال تطيب به نفسه وهو مناف للحديث .



مــن  بالمنــع  ــك  التمسُّ التســعير ، ولمــن شــاء  بــاب  فــي  أحاديــث وردت  هــذه 
التســعير االســتدالل بــأن هــذه األحاديــث تــدل صراحــة علــى المنــع مــن التســعير 
وحرمتــه ، وأنــه لــو كان مباًحــا لفعلــه النبــي × ، ال ســيما أن النــاس اشــتكوا إليــه 
مــرات عديــدة ، وأن األســعار ارتفعــت في ذلك الوقت بالمدينــة النبوية ، وأن هذا 
الغــالء حــدث فــي قــوت ضروري هو الشــعير والتمــر ، كما فــي الحديث الخامس 
عــن أبــي ســعيد الخــدري ، وأن بائــع ذلــك القــوت كان محتكــًرا لــه ليــس فــي ســوق 

المدينة حينئٍذ من يبيع غيره . 

ومــع كل هــذه الظــروف التــي تلــح علــى طلــب التســعير حــالًّ وحيــًدا ، فإنــه - 
× – لــم يســعر ، بــل رجــح مصلحــة حفــظ أموال النــاس وحمايتهــا ، وفي  ذلك 

دليل صريح على أن التسعير حرام ، وذكر أن التسعير مظلمة ، والظلم حرام . 

التواتــر  يفيــد  بــأن مجمــوع هــذه األحاديــث  أيًضــا  ويمكــن أن يســتدل للمنــع 
المعنوي ، فقد اتفق على روايتها ستة من الصحابة ، رويت عن بعضهم من أكثر 

أدلة المانعين من الكتاب والسنة
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مــن وجــه ، كمــا أن هنــاك حديثيــن آخريــن مرســلين ، ونقلهمــا أكثــر مــن عشــرة مــن 
التابعيــن  ، ولــدى القــول بالتواتــر يســتغنى عــن النظــر في كل إســناد بمفــرده ، وعن 
ضرورة صحته ، فتعين إذن أن هذه األحاديث قطعية ثبوًتا وداللة في النص على 

تحريم التسعير .

لكن هناك على كل ذلك أجوبة ، وعلى القول بجواز التسعير أدلة ، سنذكرها 
إن شاء هللا تعالى . 
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المطلب الثاني : أدلة المانعين من القواعد العامة
ال تخــرج األدلــة غيــر النقليــة التــي اســتدل بهــا الفقهــاء للمنــع مــن التســعير عــن 

قولهم : 

ي عليه بتحديده)1( . إن الثمن حق البائع ، فال يجوز التعدِّ

وإن األصل في التجارة أن تكون عن تراٍض كما وردت به اآلية القرآنية)2( . 

وإن إجبار الناس على بيع أموالهم بغير ما تطيب به أنفسهم ظلم لهم ، مناٍف 
لملكهم لها)3( ، والتسعير مظلمة – كما ورد في الحديث – والظلم حرام)4( . 

واســتدلوا أيًضــا بــأن التســعير ســبب للغــالء ؛ ألن الجالبيــن إذا بلغهــم ذلك لم 
ُيقدمــوا بســلعهم بلــًدا ُيكَرهــون علــى بيعهــا فيه بغير ما يريــدون ، ومن عنده بضاعة 
ســيلجأ إلــى كتمانهــا واالمتنــاع عــن بيعهــا ، ويطلبهــا مــن يحتاجهــا ، فــال يجدونهــا 
إال قليــالً ، فيرفعــون فــي ثمنهــا ليصلــوا إليهــا فتغلــوا األســعار ، ويحصــل اإلضــرار 
بالجانبيــن : جانــب الُمــالك فــي منعهــم مــن بيــع أمالكهــم ، وجانــب المشــتري فــي 

منعه من الوصول إلى غرضه ، فيكون التسعير بذلك حراًما)5( . 

ة الشــافعي فــي كتابــه <معالــم القربــة> بــأن أحــكام  واســتدلَّ أيًضــا ابــن األخــوَّ

الهدايــة - علــي بــن أبــي بكــر بــن عبــد الجليــل المرغينانــي، أبو الحســن برهــان الديــن )المتوفى:   )1(
نجيــم  ابــن   - الرائــق  البحــر   ،  )28/6( الزيلعــي   - الحقائــق  تبييــن   . )377/4( 593هـــ( 

.)230/8(
نيل األوطار - الشوكاني  )365/5( .  )2(

)3( المنتقــى - الباجــي )18/5( ، ومختصــر األم - المزنــي )ص92( ، والطــرق الحكميــة - ابــن 
القيم )ص302( . 

المغني - موفق الدين ابن قدامة )241/4( .   )4(
)5( المصدر السابق )281/4( . 

أدلة المانعين من القواعد العامة
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هللا – تعالــى – إنمــا جــاءت ونظمــت فيمــا أمــر بــه هللا – ســبحانه وتعالــى – علــى 

لســان رســله ، وليســت فيمــا يســتنبطه ذو العلــم بعلمــه ، وال فيمــا يســتدل عليــه ذو 
العقــل بعقلــه)1( ، وذكــر اآليــة القرآنيــة : ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  

ڈ  ژ )2( .
قلت : وفي هذا الكالم نظر ، إذ ال حظ للرأي في شيء من أحكام هللا تعالى ، 

ومعاذ هللا أن يحّكم أي من األئمة رأيه .

ومــا توهمــه ابــن األخــوة ، عمــالً بالــرأي ، إنمــا هــو عمــل بمقتضــى القواعــد 
الكلية القطعية .

واستدّل الشوكاني أيًضا بأنَّ اإلمام مأمور برعاية مصلحة المسلمين ، وليس 
نظره في مصلحة المشتري برخص الثمن أولى من نظره في مصلحة البائع بتوفير 

الثمن ، وإذا تقابل األمران وجب تمكين الفريقين من االجتهاد ألنفسهم)3( .

وفي هذا أيًضا نظر . 

- وقالوا : إن الناس مسلطون على أموالهم والتسعير حجٌر عليهم .

المناقشة : 

ــف فــي مالــه فــال يجــوز إكراهــه علــى البيــع بســعر معين  إن القــول بحريــة المكلَّ
ٌم به ، إال أن الســنة قد مضت في مواضع بأنه على المالك أن يبيع ماله بثمن  ُمســلَّ
مقّدر ، إما بمثل الثمن الذي اشتراه به ، أو بثمن المثل كاألخذ بالشفعة جبًرا على 
المشتري ، وبيع طعام من ال يحتاج إليه ، والناس في مخمصة ، فلو امتنع أرباب 

ة الشافعي )ص 121( .  )1(  معالم القربة في أحكام الحسبة  -ابن األخوَّ
)2(  سورة النساء : 82 .

)3(  نيل األوطار  - الشوكاني )260/5( . 
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الســلع عــن بيعهــا مــع حاجــة النــاس إليهــا إال بزيــادة علــى القيمــة المعروفــة لظلموا 
الخلق المشترين ، وفي هذا أكل ألموال الناس بالباطل ؛ فالقول بتحريم التسعير 

في هذه الحالة ظلم ، والظلم حرام . 

فــي  نظــره  المســلمين ، وليــس  برعايــة مصلحــة  مأمــور  اإلمــام  إن    : قالــوا   -
مصلحــة المشــتري برخــص الثمــن أولــى من نظــره في مصلحة البائــع بتوفير الثمن 

وإذا تقابل األمران وجب تمكين الفريقين من االجتهاد ألنفسهم)1( .

المناقشة : 

مصالــح  لحمايــة  يتدّخــل  اإلمــام  فــإن  التجــار ،  بســبب  الســعر  ارتفــع  إذا  إنــه 
المســلمين البائعيــن والمشــترين وذلــك بــأن يجمــع وجهاء أهل الســوق ، ويحضر 
غيرهم استظهاًرا على صدقهم ، فيسألهم كيف يشترون وكيف يبيعون ، فينازلهم 
إلــى مــا فيــه لهــم وللعامة ســداد حتــى يرضوا بــه ، وال يجبرهم على التســعير ولكن 

عن رضى)2( . 

وبهذا يتوّصل إلى معرفة مصالح الباعة والمشترين ويجعل للباعة في ذلك من 
الربح ما يقوم بهم ، وال يكون فيه إجحاف بالناس فيراعي بذلك مصلحة الطرفين . 

 - قالوا :  إن التســعير ســبب الغالء ؛ ألن الجالبين إذا بلغهم ذلك لم يقدموا 
بســلعهم بلــًدا يكرهــون علــى بيعهــا فيــه بغيــر مــا يريــدون ، وأمــا مــن عنــده البضاعــة 
مــن أهــل البلــد فيمتنــع عــن بيعها ، ويدخرهــا رغبة في رفع األســعار ، فيضطر أهل 
الحاجة إلى شــرائها ، فيحصل اإلضرار بالمالك في منعهم من البيع وبالمشــتري 
في منعه من الوصول إلى غرضه ، وكل ذلك سبب التسعير ، ولتالفي ذلك البد 

من القول بمنع التسعير .

)1( المغني - ابن قدامة )4 / 240، 241( ،  نيل األوطار - الشوكاني )260/5( . 
)2( الطرق الحكمية )216( ،  تكملة المجموع )37/3( .

أدلة المانعين من القواعد العامة
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المناقشة : 

إن التســعير العــدل الــذي يضمــن للتاجــر القدر المعقول مــن الربح مضاًفا إلى 
التكلفــة الحقيقيــة للســلعة ال يــؤدي إلــى التوقف عن اإلتجار ، وبمراقبة األســواق 

يتم البيع والشراء بصورة طبيعية .
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المطلب األول : أدلة المبيحين للتسعير
استدل القائلون بالتسعير بعدة أدلة من المنقول والمعقول : 

أوًل : قوله تعالى : ژ ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  ژ )1( .

وجه الدللة : 

إن بيــع الســلع بزيــادة خاصــة فــي القيمــة مــع اضطــرار الناس إليهــا أكل ألموال 
الناس بالباطل ، فالتجارة المشروعة لم تكن غصًبا للحقوق واستغالل للحاجة . 

ثانًيــا : ما ثبت في الصحيحيــن أن النبي × منع من الزيادة على ثمن المثل 
في عتق الحصة من العبد المشترك ، فقال : <َمْن َأْعَتَق ِشْرًكا َلُه فِي َعْبٍد، َفَكاَن َلُه 
َم الَعْبُد َعَلْيِه ِقيَمَة َعْدٍل، َفَأْعَطى ُشــَرَكاَءُه ِحَصَصُهْم، َوَعَتَق  َماٌل َيْبُلُغ َثَمَن الَعْبِد ُقوِّ

َعَلْيِه الَعْبُد، َوإِلَّ َفَقْد َعَتَق ِمنُْه َما َعَتَق>)2( . 

وجه الدللة : 

إذا كان الشارع يوجب إخراج الشيء من ملك مالكه بعوض المثل لمصلحة 
تكميــل العتــق ، ولــم يمكــن المالــك مــن المطالبــة بالزيــادة علــى القيمــة فكيــف إذا 
كانت الحاجة بالناس إلى التملك أعظم ، وهم إليها أضر مثل حاجة المفطر إلى 
طعــام الغيــر؟ وهــذا الــذي أمر به × من تقويم الجميع قيمة المثل ، هو : حقيقة 

التسعير)3( .

)1(  سورة النساء ، آية )29( .
أخرجــه البخــاري )2386 (، ومســلم )1501( ، وأبــو داود )3938(، والترمــذي )1397(،   )2(

والنسائي في <الكبرى> )4943( و )4944( و )4945( . من حديث ابن عمر .
الحسبة - ابن تيمية ص)70 - 71( ، والطرق الحكمية - ابن القيم ص)342(   )3(

أدلة المبيحين للتسعير
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ثالًثا : األخذ بالشــفعة جبًرا على المشــتري بالثمن الــذي وقع عليه العقد ، ال 
بما  شاء المشتري ؛ ألجل مصلحة الشفيع ، فكيف إذا اضطر الناس إلى السلع ، 

وامتنع أربابها عن بيعها إال بأسعار مرتفعة)1( ، فالتسعير حقٌّ وواجب . 

رابًعــا : لــو تركنــا أصحاب األمــوال وأموالهــم ألدى ذلك إلى رفع األســعار ، 
فال يتيســر على الناس الحصول على أقواتهم وضرورياتهم ، ولدفعهم ذلك إلى 
الســطو وســلب األمــوال ، وإراقــة الدمــاء فضــالً عــن مفســدة البيــع والشــراء ، وهذا 

ز منه ودفعه بالتسعير)2( . كله منكٌر يجب النهي عنه ، والتحرُّ

خامًسا : إن ما احتاج إليه الناس حاجة عامة فالحق فيه لله - تعالى - فالذي 
يقتــل شــخًصا ألجــل المــال ؛ ُيْقَتــل حتًمــا باتفــاق العلمــاء ، وليــس لورثــة المقتــول 
العفــو عنــه ، بخــالف مــن يقتــل شــخًصا لغــرض خــاص ، وحاجــة المســلمين إلــى 
الطعــام والشــراب وغيــر ذلــك مــن المصلحة العامة ليس الحق فيهــا لواحد بعينه ، 

فالقول بعدم التسعير اعتداء على حق هللا تعالى)3( .

الترجيح : 

ومن هنا يتبين أن التسعير منه ما هو ظلم محرم ، ومنه ما هو عدل واجب)4( ، 
فــإذا ارتفعــت األســعار نتيجــة لقانــون العــرض والطلــب وليــس بفعــل التجــار ، بــل 
كانــوا يبيعــون عــل الوجــه المعــروف من غير ظلم منهم ، فالتســعير فــي هذه الحالة 
ظلــم ، والظلــم حــرام ، وهــو مــا اتفق عليه الجميع ، أما إذا ارتفعت األســعار بفعل 
التجــار بــأن لجــأوا إلــى الحيــل واالحتــكار وتضرر النــاس بفعلهــم كان لولي األمر 

الطرق الحكمية - ابن القيم ص)342( .  )1(
)2(  الحسبة - ابن تيمية ص )32( .
)3(  الحسبة - ابن تيمية ص)39( .
)4(  الطرق الحكمية ص )206( .
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أن يكرههم على بيع ما عندهم بقيمة المثل . 

وهذا هو العدل والواجب ، وهو ما اختاره شــيخ اإلســالم ابن تيمية وتلميذه 
ابن القيم ، ويقول ابن العربي المالكي في <عارضة األحوذي> بعد ذكره حديث 
أمــوال  يفســدوا  أن  الســوق  أهــل  علــى  إذا خيــف  النــاس  علــى  <والتســعير  أنــس: 
المسلمين ..... وما قاله النبي - × - حق  وما فعله حكم؛ لكن على قوم صح 
ثباتهم واستسلموا ، أما قوم قصدوا أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب هللا 

أوسع وحكمه أمضى)1( .

وبقــي مــا رواه ســعيد بــن المســيب أن عمــر بــن الخطــاب مــر بحاطــب بــن أبــي 
بلتعة وهو يبيع زبيًبا له بالسوق ، فقال له عمر بن الخطاب : إما أن تزيد في السعر 

وإما أن ترفع من سوقنا)2( .

استدّلت المالكية بهذا األثر على أن الواحد واالثنين ليس لهم البيع بأرخص 
مما يبيع أهل السوق ، فمن حط عن سعر السوق ُأمر أن يلحق بسعرهم ، أو يقوم 

من السوق)3( ، بخالف لو زاد في السعر عن أهل السوق .

وقــال الشــافعي : إن مالــًكا روى بعــض األثــر أو رواه مــن روى عنــه ، فعمــر 
ابــن الخطــاب مــر بحاطــب بن أبي بلتعة بســوق المصلى وبيــن يديه غرارتان فيهما 
ْثُت بعير  زبيب ، فســأله عن ســعرهما فســعر له مدين بدرهم ، فقال عمر : لقد ُحدِّ
مقبلــٍة مــن الطائــف تحمــل زبيًبــا وهــم يعتبــرون ســعرك ، فإمــا أن ترفــع في الســعر ، 
وإمــا أن تدخــل زبيبــك البيــت فتبيعــه كيف شــئت ، فلما رجع عمر حاســب نفســه ، 

عارضة األحوذي - ابن العربي )54/6( .  )1(
رواه مالك في الموطأ )357/2( ، والبيهقي )48/6( . وقال ابن حزم في <المحلى>           )9/ 40(   )2(

: إنه ال يصح عن عمر ؛ ألن ابن المسيب لم يسمع من عمر إال نعيه النعمان بن مقرن فقط.
البيان والتحصيل - أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد )المتوفى: 520هـ( )306/9( .  )3(

أدلة المبيحين للتسعير
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ثم أتى حاطًبا في داره فقال له : <إن الذي قلت لك ليس بعزيمة مني وال قضاء ، 
إنمــا هــو شــيء أردت بــه الخيــر ألهــل البلــد فحيــث شــئت فبــع>)1( ، وبهــذه الروايــة 
يقــول الشــافعي ؛ ألن النــاس مســلطون علــى أموالهم ، ليس ألحــٍد أن يأخذها وال 

شيًئا منها بغير طيب أنفسهم إال في المواضع التي تلزمهم وهذا ليس منها)2( .

وأســقط ابن حزم رواية ســعيد بن المســيب ؛ لعدم ســماع ســعيد بن المســيب 
مــن عمــر)3( ، ولــو صحــت الروايــة فــإن عمــر أراد بقولــه : <إمــا أن تزيــد في الســعر>  
يريد أن تبيع من المكاييل أكثر مما تبيع بهذا الثمن ، وهذا خالف قول المالكية ، 
وخــالف ســيرة عمــر بــن الخطــاب ، فــإن الضــرر يقــع علــى العامــة ، حيــث يطلــب 
منــه الزيــادة علــى الســعر ، وهــذا مــا فهمــه ابــن رشــد حيــن علــق علــى روايــة الموطــأ 
بقولــه : <غلــط ظاهــر ، إذ ال يــالم أحــد علــى المســامحة فــي البيــع والحطيطــة فيــه 
بــل يشــكر علــى ذلــك إْن فعلــه لوجه الناس ، ويؤجر إن فعلــه لوجه هللا تعالى>)4( ، 
فكأنه أنكر صدور الحديث عن عمر ÷)5( ، وفسر البعض)6( الخبر ، على أنه 
سياسة من عمر بن الخطاب ÷ الذي ظن أن حاطًبا يرخص في السعر بقصد 
القضــاء علــى منافِســه ، واإلضــرار بالعير القادمــة من الطائف ، وهو إذا رخص في 

سنن  البيهقي الكبرى )48/6( والسنن الصغير )2020( .  )1(
)2(  مختصــر المزنــي -إســماعيل بــن يحيــى بــن إســماعيل، أبــو إبراهيــم المزنــي )المتوفــى: 264هـ( 
)171/8( ، الحاوي الكبير- الماوردي )407/5( ، كفاية النبيه - أحمد بن محمد بن علي 

األنصاري المعروف بابن الرفعة )المتوفى: 710هـ( )283/9( .
قــال ابــن حــزم فــي <المحلــى> )9/ 40( : إنــه ال يصــح عــن عمر ألن ابن المســيب لم يســمع من   )3(

عمر إال نعيه النعمان بن مقرن فقط.
البيان والتحصيل - ابن رشد )306/9( .  )4(
التسعير في اإلسالم - الشربجي )430( .  )5(
نظرية المصلحة - حسين حسان )235( .  )6(
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الســعر بهــذا القصــد ؛ فــإن التجــار القادميــن بالســلعة مــن الخــارج ســوف يمتنعــون 
عن الجلب وبذلك ال يبقى له منافس فيبيع كيف يشــاء ، وهذه هي المنافســة غير 
المشــروعة فــي القانــون الحديــث ، وفيهــا مصلحــة حاضــرة ، ولكنهــا تتخــذ ذريعــة 
لمفســدة أرجــح منهــا فــي المســتقبل ، وربمــا تأكــد عمــر بــن الخطــاب بعــد ذلك أن 
حاطًبــا ال يقصــد شــيًئا مــن ذلــك وأن قرينــة البيــع بهــذا الســعر ال تصلــح دليــالً علــى 
القصد الذي هو مناط الحرمة وسبب المنع في هذه الحالة ، فرجع لحاطب فقال 

له ما قال كما ذكر الشافعي . 

ــا مــا كان وجــه القــول فــي هــذا األثــر ، وعلــى فــرض التســليم بروايتــه التــي  وأيًّ
ردها ابن حزم ، فإنه ال يدل على تحريم التسعير كسياسة شرعية ، وأدنى ما يقال 
ا بظروف معينة وحاكًما لقضية خاّصة في ظل أوضاع وأحوال  فيه : إنه كان خاصًّ
اقتصادية ، تماًما كالذي ورد في حديث أنس حين غال السعر في عهده ×)1( . 



)1(  التسعير في اإلسالم - الشوربجي )430( 

أدلة المبيحين للتسعير
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المبحث األول
ف يف استعماله حق الملكية والتعسُّ

لــُكلِّ إنســان فــي هــذه الحيــاة مقّومــات ضروريــة لحياته ، منحــه هللا – تعالى – 
ه الشرع عليها ، ومنها حّقه في أن يتملك األموال أو األشياء .  إياها ، وأقرَّ

فمــا هــو حــق الملكيــة هــذا ؟ ومــا هي حدود تمتُّع اإلنســان به في نظر الشــريعة 
اإلسالمية ؟ وهل هو مطلق ال قيود له ، أم يخضع لضوابط ومعايير ينظر إليه من 

خاللها وعلى أساسها ؟

إنَّ ملكيــة اإلنســان لشــيء مــا ، تعنــي عالقــة قائمة بينه وبين هذا الشــيء تجعله 
ف فيــه بما يشــاء ، ضمن  ــة ســلطة ، يتصــرَّ ــا بــه ، دون أن يكــون لغيــره عليــه أيَّ مختصًّ

الحدود الشرعية . 

فالمســروق  مشــروًعا ،  ــك  التملَّ ســبب  يكــون  أن  مــن  اإلســالم  فــي  بــدَّ  وال 
لهمــا عليــه  للســارق والغاصــب ؛ وإن كانــت  ملــًكا  ان  يعــدَّ مثــاًل ال  والمغصــوب 

الحيازة .

حّق الملكية هذا ، المكتسب بسبب مشروع ، جاء اإلسالم لحمايته والدفاع 
عنه : 

ورد عــن النبــي ×  - فيمــا رواه أبــو هريــرة – قولــه : <ُكلُّ اْلُمْســِلِم َعَلــى 
اْلُمْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضُه>)1( .

)1(  أخرجه مسلم )2564( ، وأبو داود )4882(، والترمذي )2040( ، وابن ماجه )3933( ، 
وأحمد )7727(.
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وعــن أبــي بكــرة ÷ أنــه – عليــه الصــالة والســالم- قــال فــي خطبــة الــوداع : 
ٌد َوَأْحِســُبُه َقاَل: َوَأْعَراَضُكْم - َعَلْيُكْم َحَراٌم،  <َفإِنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم - َقاَل ُمَحمَّ

َكُحْرَمِة َيْوِمُكْم َهَذا، فِي َبَلِدُكْم َهَذا، فِي َشْهرُِكْم َهَذا>)1( . 
ة الرقاشــي ، عــن عّمــه حنيفــة الرقاشــي ، عنــه – عليــه الصــالة  وعــن أبــي حــرَّ

والسالم - : <َل َيِحلُّ َماُل اْمرٍِئ ُمْسِلٍم إِلَّ بِطِيِب َنْفٍس ِمنُْه>)2( . 

وعن  أبي حميد الساعدي عنه – عليه الصالة والسالم - : < َل َيِحلُّ ِلْمرٍِئ 
َم هللُا َماَل اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم>)3( .  ِه » َوَذلَِك لَِما َحرَّ َأْن َيْأُخَذ َماَل َأِخيِه بَِغْيرِ َحقِّ

ُجِل  وعن أبي حميد الساعدي عنه – عليه الصالة والسالم - : < َل َيِحلُّ لِلرَّ
َم هللُا ِمْن َماِل اْلُمْسِلِم َعَلى  ِة َما َحرَّ َأْن َيأُخَذ َعَصا َأِخيِه بَِغْيرِ طِيِب َنْفِسِه , َوَذلَِك لِِشدَّ

اْلُمْسِلِم>)4( إلى أحاديث متعددة في هذا الباب .
ي عليه ، وال  فحــّق اإلنســان فــي الملكيــة مصون في اإلســالم ، ال يجــوز التعدِّ

يجــوز أخــذ شــيء مــن مــال أحــد بغيــر رضــاه ، قــال عــز وجــل : ژ ٹ  ڤ     
ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ    ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
التــي تدخــل  المتنوعــة ،  العقوبــات  فــي اإلســالم  )5( ؛ ولذلــك شــرعت  ژ  ڃڃ  
ضمــن نطــاق الحــدود والتعزيــرات ، حمايــة ألمــوال النــاس مــن أيــدي العابثيــن ، 
وعقوبــة علــى جرائــم تمــّس أموال النــاس وأمالكهم ، كالســرقة والغصب والغش 

واإلتالف . فللفرد إًذا أن يفعل في ملكه ما يشاء .

أخرجه البخاري في <صحيحه> )7009( ،  ومسلم 29 - )1679( .  )1(
)2( تقدم ص 38 . 

أخرجه اإلمام أحمد عن أبي حميد )23605( .  .    )3(
)4( أخرجه أحمد )23605( ، والطحاوي فى < شرح المعاني > )340/2( وفي < مشكل اآلثار> 

)41/4 ـ 42( وابن حبان في < صحيحه > )1166( والبيهقي )100/6(  
)5(  سورة النساء : 29 .
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ف في ملكه بما ال يريد ،  هذا أساس عام للمنع من إجبار اإلنسان على التصرُّ
ره القرآن الكريم .  ال سّيما في العقود احتراًما لمبدأ الرضا الذي قرَّ

فون  لكن بعض الناس ، عن قصد أو غير قصد ، وبحسن نية أو سوء نية ، يتصرَّ
فات – ُتعتبر ابتداًء محميَّة بســلطان الشــريعة – قد تدخل الضرر  في أموالهم تصرُّ
على غيرهم ، والنبي – عليه الصالة والسالم- يقول : <َل َضَرَر َوَل ِضَراَر>)1( . 

وقــد ورد النهــي عــن اإلضــرار والمضــارة فــي أمثلة جزئّية في القــرآن الكريم ، 
رون أّن العبارة لعموم اللفظ ال لخصوص السبب ، فأخذوا  إالَّ أنَّ األصوليين يقرِّ
ــا أو قاعــدة تنســحب لتشــمل أفــراًدا  لذلــك مــن تلــك األمثلــة الجزئيــة حكًمــا عامًّ

كثيرين ، كالكلي . 

ومــن هــذه األمثلــة الجزئيَّــة الــواردة فــي الكتــاب الكريــم قولــه تعالــى : ژ ڻ  
ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ  ھ  ے  ےۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ژ )2( 
ف المســموح بــه في الوصية ، بما زاد  وذلــك حيــن يتجــاوز الموصي حدود التصرُّ
علــى الثلــث مثــالً ، أو لــوارث ، أو يوصــي لغيــر وارث بالثلــث ، أو بمــا دونــه لكــن 

قاصًدا حرمان الورثة .

فهــذا كلــه مــن الضــرر الــذي يصيــب اآلخريــن ويمــّس حقوقهــم المشــروعة ، 
فجاء القرآن ليحمي هؤالء ، مع أن الضرر في هذه الجزئية ذو نطاق ضيِّق عائلي 

ال يشمل المجتمع بأسره .

ًفــا مطلًقــا ، تحصــل تجــاوزات كثيــرة  ف اإلنســان بمــا يملكــه تصرُّ وعنــد تصــرُّ
لســنا معنيين باإلحاطة بها هنا ، لكنا نشــير إلى ماله وثيق صلة ببحثنا هذا ، وذلك 

ه ما يضّر جاره ،  الحديث )2340(  أخرجه ابن ماجه في كتاب األحكام ، باب من بنى في حقِّ  )1(
عن عبادة بن الصامت ، و)2341( عن ابن عباس . 

سورة النساء : 12 .   )2(

ف في استعماله حق الملكية والتعسُّ
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عندما يبيع اإلنسان ماله بالسعر الذي يريده دون أن يعارض أحد .

ف  ــك والتصــرُّ قّدمنــا أنَّ هــذا هــو نتيجــة مــن نتائــج حمايــة حــّق الفــرد فــي التملُّ
فيما يملكه برضاه ، دون أن يكون ألحد عليه إجبار أو إكراه ، وقد ال يكون لهذا 
ف أّي أثــر ســلبي ، وذلــك عندمــا يكــون موضوعــه بعيــًدا عــن كّل مــا يمــّس  التصــرُّ

مصالح الناس الضرورية .

ة حــاالت قــد يمــّس مصلحــة فــرد آخــر ، وقــد يمــس مصلحــة  إاّل أنــه فــي عــدَّ
المجتمــع بأســره فمــا هــو موقف الفقه حينئٍذ وهــو الذي جعل الرضا واحترام حّق 

الفرد أساس المعاملة ؟

ال شــكَّ أنَّ اإلســالم ؛ وهو تشــريع متكامل ؛ مصدره الوحي الّســماوي – لم 
يكــن ليــدع هــذا التناقــض والتعــارض ؛ ولذلــك اســتنبط الفقهــاء معاييــر وموازيــن 

وضوابط مستلهمة من نصوص الكتاب والُسنَّة ، من هذه الضوابط : 

- درء المفاسد أولى من جلب المصالح)1( . 
- إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرًرا بارتكاب أخّفهما)2( .

- ال ضرر وال ضرار)3( . 
- يحتمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام)4( .

- الضرر األشد يزال بالضرر األخف)5( .

)1(  المادة )30( من مجلة األحكام العدلية . 
)2(  المادة )28( من المجلة ، والفرائد البهية للحمزاوي )ص 6( ، واألشباه والنظائر البن نجيم 

)ص 98( . 
)3(   المادة )19( من المجلة . 
)4(  المادة )26( من المجلة . 
)5(  المادة )27( من المجلة . 
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ين)1( . - يختار أهون الشرَّ

فــات  الملكيــة وبتصرُّ بحــق  الــذي يحيــط  هــي اإلطــار  الســابقة  القواعــد  هــذه 
فــات المالــك ضمــن هــذا اإِلطــار كانــت خاضعــة  صاحبــه ، فمتــى مــا كانــت تصرُّ

لألصل األول في حمايتها واحترامها . 

أما حين تتجاوز هذا اإلطار إلى المنطقة المحظورة شرًعا ، فإن هذه القواعد 
ف وتقدير سالمته أو  الفقهية ، وغيرها من األحكام تكون هي الميزان لهذا التصرُّ
ي فيما بعد بنظرية  عدوانيته ، وهذا أصٌل كبير في الشريعة اإلسالمية ، وهو ما ُسمِّ

ف في استعمال الحق .  التعسُّ

مــا ســقنا هــذا الــكالم ألجلــه هــو بيــان فســاد اســتدالل المانعيــن للتســعير بــأنَّ 
ي عليه بتحديــده)2( ، وأنَّ األصل في التجارة  الثمــن حــّق العاقــد ، فــال يجــوز التعدِّ
أن تكــون عــن تــراض)3( ، وأنَّ إجبــار النــاس علــى بيــع أموالهــم بغيــر مــا تطيــب بــه 

أنفسهم ظلم لهم مناٍف لملكهم لها)4( .

ف بالبيع والشراء بالسعر الذي يريده البائع – هذا الحق الذي  ألنَّ حقَّ التصرُّ
مته  يحترمه اإلســالم مقيَّد في هذه المســألة – شــأنها شــأن نظائر لها كثيرة – بما قدَّ

من قواعد وضوابط . 

– مصلحــة  يريــد  الــذي  بالســعر  بيعــه  أي :   – هــذا  بتصرفــه  البائــع  مــسَّ  فــإذا 
المجتمــع أو مصلحــة فــرد آخــر دخــل الفقه بمعاييره وضوابطــه الدقيقة ليعطي كّل 

)1(  المادة )29( من المجلة .    
الهداية - المرغيناني )377/4( .   )2(

نيل األوطار - الشوكاني )335/5( .   )3(
المنتقــى - الباجــي )18/5( ، والطــرق الحكميــة - ابــن القيــم  )ص 302( ، ومختصــر األم -   )4(

المزني )ص 92( . 

ف في استعماله حق الملكية والتعسُّ
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ذي حّق حّقه ، وهذا يستدعي منّا البحث في المصالح المعتبرة منها والملغاة . 
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المبحث الثاني 
يف التسعير مصلحة ُمْعَتَبَرة شرًعا

لم يضع هللا - سبحانه وتعالى - الشرائع عبًثا ، بل لتحقيق مصالح العباد في 
العاجل واآلجل ، في الدنيا واآلخرة ، سواء أدركوا هذه العلل الغائبة والمصالح 

ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ   ژ  فــاهلل تعالــى يقــول :  لــم يدركوهــا)1( ،  أم 
 ، )2( ژ  ڄڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ    ڤ   ڤ   ڤ  
ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ )3( ، وخاطــب خاتــم رســله وأنبيائــه - 

عليه الصالة والسالم – بقوله : ژ ک  ک  گ         گ  گ       ژ )4( .

والمصلحة لغًة : المنفعة وزًنا ومعنى)5( ، 

وفي اصطالح علماء الشريعة اإلسالمية ، هي : المنفعة التي قصدها الشارع 
الحكيــم لعبــاده مــن حفــظ دينهــم ، ونفوســهم ، وعقولهــم ، ونســلهم ، وأموالهم ، 
طبــق ترتيــب معيــن فيمــا بينهــم)6( ، أي : أنَّ المصلحــة هــي المنفعــة الحاصلــة مــن 
انــي –  قَّ حفــظ أمــور أساســّية ، هــي الكليــات الخمــس أو الســت ، التــي نظمهــا اللَّ

انظر نقل الشــاطبي خالف الرازي في هذه المســألة ، وقوله : <إن أحكام هللا ليســت معللة بعلَّة   )1(
ألبته> في الموافقات )6/2( . 

سورة هود : 7 .   )2(
)3(  سورة الذاريات : 56 . 
سورة األنبياء : 107 .   )4(

ضوابط المصلحة - محمد سعيد رمضان البوطي )ص 23( .   )5(
)6(  ضوابط المصلحة - محمد سعيد رمضان البوطي )ص 23( . 
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رحمه هللا – بقوله في جوهرة التوحيد : 

ومثلها عقــل وعرض قد وجب وحفظ دين ثم نفس مال نســب 

واإلنســان بفطرتــه يميــل إلــى حفظ هــذه األمــور ورعايتها ، وحمايــة منافعها ، 
ۉ     ۅ   ۅ   ۋۋ   ٴۇ   ۈ   ۈ    ۆ   ۆ   ژ  الفطــرة :  ديــن  واإلســالم 
المرتبــة  فــي  واعتبرهــا  الكليــات ،  هــذه  لحمايــة  نهــض  إذا  غرابــة  فــال  ۉې ژ)1( ، 

األولى ؛ أي : ضروريات)2( .

فيراعــى فــي ســبيل حفظهــا واجتنــاء منافعهــا مــا يراعــى بــه كل شــيء ضــروري 
هــذه  تفويــت  وتحريــم  الشــريعة ،  ألحــكام  األعظــم  المقصــود  وهــي  وأساســي ، 
األصــول الخمســة ، والزجــر عنهــا يســتحيل – كمــا يقول حجة اإلســالم الغزالي– 
ــة مــن الِمَلــِل ، وشــريعة مــن الشــرائع التــي أريــد بهــا إصــالح  أن ال يشــتمل عليــه ملَّ

الخلق)3( .

وال بــد  مــن هــذه األمــور الخمســة فــي قيــام مصالح الدين والدنيــا مًعا ، بحيث 
إذا فقدت اختلَّ أمر مصالح الدنيا واآلخرة ، وحفظها كما يقول اإلمام الشــاطبي 
يكون بأمرين : أحدهما ما يقيم أركانها ويثبت قواعدها ، أي : من جانب وجودي 

إيجابي . 

والثانــي مــا يــدرأ عنهــا االختــالل قائًمــا أو متوقًعــا ، وهــذا مــن جانــب ســلبي 
عدمي)4( .

)1(   سورة الروم : 30 . 
)2(   الموافقات - اإلمام الشاطبي )10/2( . 

)3(   المستصفى - حجة اإلسالم الغزالي  )140/1( . 
)4(   الموافقات - الشاطبي )8/2( . 

www.almoslih.net



67

ته – حتى يؤدي  فتناول اإلنسان للغداء بالمقدار الذي تتوقف عليه حياته وقوَّ
الصالة قائًما – وعقله هو من حفظ النفس ، وهو ضروري .

ــل فيــه لإلنســان  والمعامــالت كالبيــع وغيــره ضروريــة بالمقــدار الــذي يتحصَّ
مــا قدمنــا مــن حفــظ للنفــس والمــال ، فالبيــع بهــذا المقــدار ضــروري ومــا زاد عنــه 

ا)2( . حاجي)1( ، إالَّ أنَّ إمام الحرمين اعتبر مطلق البيع ضروريًّ

إذا ثبت هذا ، ننتقل لنقول : إن ترك الناس يجرون في بيعهم وشــرائهم على 
مــا يريــدون ، قــد يــؤدِّي فــي بعــض األحــوال إلــى المــّس بمصلحــة مــن المصالــح 
الضروريــة التــي ثبــت قطًعــا أنَّ حفظهــا وحمايتهــا مــن مقاصــد الشــريعة األولــى ، 

وهي مصلحة حفظ النفس . 

ألنَّ البائعيــن قــد يزيــدون فــي األســعار في نحو قوت ضــروري ال حياة للناس 
إالَّ بــه ، فيــؤدي األمــر إلــى تعــارض مصلحــة بائــع واحــد أو عــدد مــن الباعــة ، مــع 

مصلحة أفراد المجتمع بأسره . 

وقــد يحتكــر بعــض البائعيــن صنًفــا معينًــا مــن الطعــام حتــى ُيْفَقــد مــن األســواق 
ون بهم رغبة أو طمًعا منهم في اجتناء ربح أكبر .  ويمنعونه عن الناس شطًطا ، فيضرُّ

وهنــا ال بــدَّ مــن الموازنــة : مصلحة بائــع أو ثلَّة من البائعين مع مصلحة الناس 
والمجتمــع بكاملــه ، مصلحــة تحســينية للبائــع فــي كســب مقــدار زائــد علــى الربــح 

المعتاد ، ومصلحة ضرورية في حفظ حياة الناس . 

وسنخرج بنتيجة ال ينكرها عاقل ، وهي أنَّ مصلحة المجتمع أولى بالتقديم 
من مصلحة فرد أو أفراد معدودين ، وأنَّ المصلحة الضرورية أولى باالعتبار من 

)1(   المصدر السابق )9/2( . 
)2(   الموافقات للشاطبي )9/2 الحاشية رقم 2 للشيخ عبد هللا دراز( . 

في التسعير مصلحة ُمْعَتَبَرة شرًعا
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التحســينية مســتنيرين بقولــه تعالــى :  ژ ۉ  ې  ې   ېې  ى  ى  
ائ         ائ  ەئ  ەئ  وئ   وئ   ۇئ  ۇئۆئ  ژ )1( 

وبالقاعدة المســتنَْبَطة منها : إذا تعارضت مفســدتان ، روعي أعظمهما ضرًرا 
بارتكاب أخّفهما ، 

والقاعدة : <الضرر األََشدُّ ُيزال بالضرر األََخّف> ، 

و<درء المفاسد أولى من جلب المصالح> ، 

ل الضرر الخاص لدفع ضرر عام>  . والقاعدة : <يتحمَّ

وال بــدَّ أن نشــير إلــى أنَّ المصالــح الخمــس الضروريــة التــي جــاء اإلســالم - 
بــل كل الشــرائع - لحفظهــا ، ال يمكــن فــي نفــس الوقــت أن يصدر عن المشــرع ما 

يمسها بضرر طالما أنه قصد إلى حمايتها والحفاظ عليها . 

وهــو  منهمــا  الثانــي  المثــال  أنَّ  نجــد  آنًفــا  بهمــا  جئنــا  اللذيــن  المثاليــن  وفــي 
االحتــكار ، ورد النــص صريًحــا بالنهــي عنــه فــي أحاديــث متعــددة ، فتوافــق بذلــك 

النص والمصلحة وجاء األول مؤيًدا للثاني .

إالَّ أن المثــال األول وهــو اشــتطاط البائعيــن فــي طلــب الربــح برفــع األســعار ، 
وهــو يمــّس مصلحــة ضرورية راجحــة كما قدمنا لم يرد نص بتأييده يكون الفصل 

في هذا الموضوع .

ــف عنــد عــدم النــص ، فالخطــب يســير ، واألمــر  علــى أنَّ األمــر لــو كان يتوقَّ
جلل)2( ، إذ إننا عند عثورنا على مصلحة حقيقّية غير متوّهمة ، تندرج في مقاصد 

)1(  سورة البقرة : 219 .
)2(  أي : هين صغير ، وكلمة <جلل> من األضداد ، قال لبيد : كل شيء ما خال الموت =
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ــا مــن كتــاب أو ســنة وال قياًســا  الشــارع األساســية التــي قدمناهــا ، وال تعــارض نصًّ
وال تفــوت مصلحــة أهــم منهــا)1( عنــد عثورنا على مثل هــذه المصلحة التي لم يرد 
نــصٌّ علــى اعتبارهــا وتحقيقهــا ، نعتبرهــا مصلحة مرســلة ؛ أي : ليس هناك شــاهد 
علــى اعتبارهــا أو إلغائهــا ، ولذلــك فإننــا بالشــروط والقيــود الســابقة نجيزهــا ، كما 
فعل عمر – رضي هللا تعالى عنه – حين أمر بإحداث الدواوين)2( ،  وحين قضى 
على محمد بن مسلمة بالسماح لجاره الضّحاك بن قيس أن يسوق نهًرا في أرض 
محمــد بــن مســلمة ؛ ألنَّ النهــر ينفــع جاره وال يضّره ، قائــالً له : <لَِم تمنع أخاك ما 
ينفعــه وهــو لــك نافــع ، تســقي بــه أواًل وآخــًرا ، وهــو ال يضــّرك ؟ فقــال محمــد : ال 
وهللا ، فقــال عمــر : وهللا ليمــرن بــه ولــو على بطنك ، وأمــر عمر الضحاك أن يمر به 

ففعل>)3( .

ل وهلة يعارض المصلحة ،  إالَّ أننا في التسعير نصطدم بنصوص ظاهرها ألوَّ
فاألحاديــث التــي قدمناهــا التــي اســتدّل بها المانعون للتســعير قالوا : إنها تمنع من 

التسعير وتحّرمه وتعتبره ظلًما .

مصلحــة  ال  للمجتمــع  حقيقيــة  مصلحــة  التســعير  أنَّ  تبّينــا  أن  بعــد  أننــا  غيــر 
متوّهمة ، وهي مصلحة عامة ألفراد المجتمع ، ال لفرٍد أو أفراد محصورين ، ثم 
هي مندرجة في مقاصد الشــارع الكبرى ؛ ألن التســعير طريق لحفظ النفس ببذل 
األقوات وغيرها مما به قوام الحياة ، وال تفوت مصلحة أهّم منها – بعد كل هذا 

=  جلل ؛ أي : هين ، وقال الحارث بن وعلة الجرمي : فلئن عفوت ألعفون جلالً ؛ أي :=
= عن عظيم ، وانظر : ثالثة كتب في األضداد )ف : 6 و 112 و281 و 425( . 

)1( انظر : مصادر التشريع اإلسالمي فيما ال نّص فيه لألستاذ عبد الوهاب خالف ، الطبعة الثانية )ص 
99-100( وضوابط المصلحة د . محمد سعيد رمضان البوطي )ص 113 وما بعدها( . 
المدخل إلى علم أصول الفقه للدواليبي ، مطبعة الجامعة السورية 1368هـ )ص 278( .    )2(

)3(  القصة أخرجها مالك في الموطأ )218/2( . 

في التسعير مصلحة ُمْعَتَبَرة شرًعا
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الــذي وضــح لنــا يجــب أن ننظــر من جديــد في تلك األحاديث ؛ ألنــه كما ذكرت : 
مــن غيــر المعقــول أن يأتــي الشــارع لحفــظ مصلحــة وحمايتها ثم يســّد الســبل التي 
تكفــل حفظهــا ، وســأبيِّن لذلــك فــي المبحــث التالي أن ال تعارض بيــن األحاديث 

الواردة في باب المنع من التسعير والمصلحة الحقيقية . 
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المبحث الثالث 
ل تعاُرض بين السنَّة والمصلحة

قد يبدو ألول وهلة أن هناك تعارًضا بين النصوص الواردة في شأن التسعير 
والمصلحة التي تحتم جوازه ، غير أنه بعد النظر والتدقيق والبحث سيتبين لنا أن 
ال تعارض إطالًقا ، وأن هناك وجوًها متعددة هي المقصد الرئيس لألحاديث : 

أوًل - : لم يكن المجتمع اإلسالمي في المدينة النبوية  بحاجة إلى التسعير : 
صحيــح أن األســعار غلــت فــي عهــده – عليــه الصــالة والســالم -  وصحيــح أن 
الصحابة جاءوا إليه مرات يشــتكون إليه ، غير أن هذا الغالء والشــكوى ال يدالن 
علــى أن الوضــع كان مــن الخطــورة بحيــث يجــب التســعير أو ينــدب ، أو أنــه الحل 
المتعّين لتلك األزمة في غالء األسعار ؛ فقد ذكرنا أن الحنفية ، قرروا أن الحاكم 
ال يلجــأ إلــى التســعير إاّل بعــد اســتنفاد كل الوســائل وســلوك كل الســبل التــي تغنــي 
عنــه ، وذكرنــا أنَّ ابــن تيميــة يقــول : إذا كان النــاس يبيعــون ســلعهم علــى الوجــه 
المعــروف مــن غيــر ظلــٍم منهــم ، وقــد ارتفــع الســعر إمــا لقّلــة الشــيء وإمــا لكثــرة 

الخلق ، فهذا إلى هللا ، وإلزام الناس بالبيع بقيمة معينة إكراه بغير حق)1( . 

وهذا هو الظلم الذي خشــي النبي – عليه الصالة والســالم- من إيقاعه على 
أحد من البائعين . 

)1(   الحسبة في اإلسالم - ابن تيمية )ص 42( . 
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ثانًيا : وجه آخر لعدم جواز التسعير آنذاك على البائعين في المدينة : 

وهــو أنــه – عليــه الصــالة والســالم – انتبــه بثاقــب حكمتــه إلى ناحيــة اقتصادية 
هامــة ، وهــي خوفــه مــن انقطــاع الميرة عــن المدينة ، فيؤدي األمــر إلى غالء أكبر ، 
وضــرر أعظــم ، توضيــح ذلــك : أنَّ غالــب قــوت أهــل المدينــة كان يجلــب إليهــا 
مــن غيرهــا ، والــذي كان يــزرع فيهــا هــو الشــعير)1( ، وكان مــا يــزرع فيهــا يبــاع ، كل 
صاحب أرض يبيع ما عنده ، والمشترون هم عامة أهل المدينة ، ولم تكن هناك 
إقطاعات زراعية كبرى تسمح لصاحبها أن ينتج كمية كبيرة تؤثر في السوق سلًبا 

أو إيجاًبا ، كما لم يكن أحد يقوم باالحتكار ال في البيع وال في الشراء . 

أهــل  فتــرة قصيــرة ، ولذلــك كان عنــد  فــي  ينَفــد  المدينــة  فــي  يــزرع  مــا  وكان 
المدينــة عــادة أن يتمونــوا قــوت ســنة ، لكــن جــّل اعتمادهم عند نفــاد األقوات كان 
علــى مصدريــن ، األول : الغنائــم التــي ينالونها عندما يخرجون مع النبي × في 
الغــزوات أو عندمــا يرســلهم فــي الســرايا ، وكان يالحــظ هذه الناحية ، فيرســل في 
كل مــرة قوًمــا فيهــم غيــر الذين خرجوا فــي المرة األولى ، وعلى األخصِّ من أهل 
ــة الذيــن كانــوا يقيمــون فــي مســجده الشــريف ، على أن هــذا المصدر للقوت  فَّ الصُّ
لــم يكــن مــن االســتمرار والكثــرة بحيــث يكفيهــم ، وإنمــا كان المصــدر الرئيــس ، 

هو : ما يأتي به التجار من خارج المدينة فيبيعونه في المدينة ألهلها .

فــكان هــؤالء التجــار جالبــو القــوت إلــى المدينــة بعملهــم هــذا يســدون خلــالًّ 
كبيًرا في ناحية اقتصادية هامة تؤثر تأثيًرا مباشًرا على المسلمين .

التجــار  هــؤالء  علــى   × النبــي  يســعر  أن  قــط  المستحســن  مــن  يكــن  ولــم 
ــمون وعثــاء الســفر ونصــب الرحلــة – ولــو لقصــد الربــح ،  الجالبيــن ، وهــم يتجشَّ

الحسبة في اإلسالم - ابن تيمية )ص 52( .   )1(
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وفي ســبيل المال تهون كل الصعاب ! – ويزودون أهل المدينة بالقوت الذي به 
قوام أودهم ، والتسعير عليهم سيؤدي وال بد إلى عكس ما يرمي إليه الصحابة ؛ 
ألنهــم إن امتنعــوا عــن جلــب الميرة إلى المدينة ، غال الســعر أكثر فأكثر ، وأصاب 
النــاس مــن المجاعــة ضــرر أعظــم مــن الضــرر الحاصــل بدفــع مبلغ من المــال زائد 

لقاء الحصول على القوت . 

حالــة  إباحتــه  عنــد  التســعير  أن  علــى  ــوا  نصُّ عندمــا  المالكيــة  نظــر  هــذا  وإلــى 
الضــرورة يقتصــر علــى البائعيــن من أهل البلــد ، دون الجالبين ، وحتى ابن حبيب 
من المالكية أجاز التسعير على الجالبين لكن فيما سوى القمح والشعير ، خوف 

انقطاع القوت عن أهل البلد)1( . 

وإن عــالج واقــع كهــذا ال يكــون بالتســعير مطلًقــا ، ولذلــك لــم يلجأ إليــه النبي 
– عليــه الصــالة والســالم – مبينًــا أنــه ظلــم ال يجوز ، ولدينا حديث شــاهد على أن 
الحال كانت كما شرحنا ، وهو الحديث الخامس الذي ذكرته في أدلة المانعين ، 
وقد وصف فيه راويه أبو سعيد الخدري ÷ الحال كما هو فقال : قدم يهودي 
ا بمد النبــي × بدرهم ،  زمــن النبــي × بثالثيــن حمــل شــعير وتمر ، فســعر مــدًّ
وليــس فــي النــاس يومئــٍذ طعــام غيــره ، وكان قــد أصــاب النــاس قبــل  ذلــك جوع ال 

يجدون فيه طعاًما )2( . . . 

فعــدم لجوئــه - عليــه الصــالة والســالم – للتســعير ال يدل علــى حرمته ، وإنما 
هي حادثة جزئية لم يكن التسعير حالًّ مرضيًّا سليًما لها . 

ثالًثا – ثم إن قوله – عليه الصالة والســالم - <إني ألرجو أن ألقى هللا وليس 

)1(  انظر : المنتقى للباجي )18/5 ، 19(  .
)2(  انظر : )ص 28( من هذه الدراسة ففيها الحديث وتخريجه . 

ل تعاُرض بين السنَّة والمصلحة
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أحــد منكم يطالبني بمظلمة في دم ول مــال>)1( ، وقولــه : <ألْلَقَينَّ هللَا ِمْن َقْبِل َأْن 
َما اْلَبْيُع َعــْن َتَراٍض>)2( : يدل  ُأْعطِــَي أَحــدًا ِمْن َماِل أَحٍد ِمْن غير طِيــب َنْفٍس ، إِنَّ
داللًة صريحًة على أنه لم ير من البائعين شــطًطا يوجب التســعير ؛ ألنهم لو كانوا 
ا  اشتطَّوا ورفعوا األسعار بغير حق ، فإن هذه الزيادة التي يدفعها المشتري مضطرًّ

يدفعها عن غير رًضى منه وبغير طيب نفس منه .

 وواجــب الحاكــم فــي مثــل هــذه الحالــة أن يتدّخــل لحمايــة المشــتري ، وعدم 
تدخلــه ، وعــدم انتصافــه مــن البائــع للمشــتري مظلمــة ســيطالبه بهــا المشــتري يــوم 

القيامة ؛ ألنه سمح للبائع أن يأخذ من مال المشتري زيادة لم تطب بها نفسه . 

كيــف والنبــي – عليــه الصــالة والســالم – علــل تــرك التســعير بأنــه ال يريــد أن 
يطالبــه أحــد منهــم بمظلمــة فــي مــال وال دم ، وال يريد أن يعطــي أحًدا من مال أحد 
من غير طيب نفس منه ، فإعطاء المشــتري حصة من الثمن بتخفيض الســعر كان 
إًذا بغيــر حــق بــل مظلمــة ؛ ألن البائعيــن كانــوا يبيعــون علــى وجــه حــق ال ظلــم فيه ، 

وإن غلت األسعار . 

رابًعا : وبناء على كل ما قدمنا من ظروف ومالبسات أحاطت بطلب الصحابة 
التســعير وامتنــاع النبــي × عنــه : فــإنَّ امتناعه هذا - عليه الصالة والســالم – هو 
تصــرف مــن بــاب اإلمامــة ، واإلمامة وصف زائد على النبّوة والرســالة ، وهي غير 
الفتيــا والحكــم ؛ ألنهــا تتعلــق بالسياســة العامــة للنــاس وضبــط مصالحهــم ، ودرء 
المفاسد ، وقمع الجناة ، وقتل الطغاة . . . إلخ ، وما يقوم النبي × به من هذه 
األعمــال – والتســعير داخــل فــي اختصــاص اإلمــام – ال يكــون فتيــا أو تبليًغــا عــن 

)1(  تقدم ص 31.
)2(  تقدم ص 34 .
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هللا – تعالى – لحكمه ؛ ألنه تصرف مراعى فيه مقتضيات الظروف ، وهو لذلك 

متروك إلى اإلمام في كل عصر)1( .

وليس هذا التصرف من النبي × دليالً على المنع في كل وقت ، أو السماح 
فــي كل وقــت ، وإنمــا يتــرك التقديــر ويرجع إلى اإلمام حســب مــا يكتنف الحادث 
من مالبسات ، ومن أمثلة تصرفه - عليه الصالة والسالم – بمقتضيات اإلمامة : 
قسمة الغنائم وتفريق أموال بيت المال على المصالح ، وترتيب الجيوش وإقامة 
الحــدود ، وتــرك التســعير ، وهــذا يرجــع فيــه كلــه إلى إمــام الوقــت – أي الحاكم – 

حسب تقديره .



)1(  انظــر الــكالم علــى تصرفــات الرســول – عليــه الصالة والســالم – باإلمامة ، والفــرق بينها وبين 
تصرفاتــه بالفتيــا والحكــم والنبــوة والرســالة ، فــي : اإلحــكام فــي تمييــز الفتــاوى عــن األحــكام 

للقرافي ،  )ص 22 ، 26( . 

ل تعاُرض بين السنَّة والمصلحة
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المبحث الرابع
حاجة المجتمع إلى التسعير

تحديــد الســعر فــي األصــل ممــا ال عالقــة للتشــريع بــه ابتــداًء ، وإنمــا يخضــع 
لعوامل اقتصادية ينظمها قانون العرض والطلب والعالقة القائمة بينهما . 

كمــا أن ذلــك يختلــف باختــالف األنظمــة والمجتمعــات ، فمــا ينطبــق علــى 
األنظمــة  ظــّل  فــي  األســعار  تشــكل  أن  ذلــك  آخــر ،  علــى  ينطبــق  ال  قــد  مجتمــع 
الرأســمالية ذات النظام االقتصادي المســمى <اقتصاد الســوق> يسير ضمن قانون 
العــرض والطلــب فــي ظــل المنافســة الكاملة - التي يتشــكل فيها <ثمن الســوق> - 

وفي ظل المنافسة االحتكارية ، واالحتكار الكامل)1( .

خالًفا لما عليه األمر في األنظمة االشتراكية ذات <االقتصاد المخطط> التي 
ُتؤثر التدخل وتنظيم كل أمر في المجتمع بقانون مخّطط ومدروس يحمي طرًفا 
معينًــا ، فــال تتــرك تشــكل األســعار خاضًعــا للعــرض والطلــب ، وإنمــا تتدخــل فــي 
تحديد أسعار السلع حسب قيمتها ، التي ال تعبر في المفاهيم االشتراكية إاّل عن 

<كمية العمل الالزمة إلنتاج سلعة معينة>)2( .

وال شك أن البون بين النظامين شاسع ، فهما على طرفي نقيض . 

واإلســالم هــو التشــريع الوحيــد الــذي أقــام توازًنــا كامــالً دقيًقــا بيــن مصلحــة 
الفــرد – التــي تحميهــا النظــم الرأســمالية بالدرجــة األولــى علــى حســاب مصلحــة 

)1(  مبادئ في علم االقتصاد ، د . عبد الرحيم بوادقجي )ص 162 ، وما بعدها( . 
)2(  المرجع السابق )ص 171( . 
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المجتمــع – ومصلحــة المجتمــع التي أســرف فــي اعتبارها النظام االشــتراكي مما 
أدى إلى المسِّ واإلجحاف بحقوق األفراد . 

ــف  أجــل ؛ فاإلســالم حمــى الفــرد مــن ظلــم الدولــة ، وحمــى المجتمــع مــن تعسُّ
الفرد في استعمال حّقه ، فاعتبر التسعير ابتداًء تقييًدا للحرية االقتصادية ، فترك أمره 
مطلًقــا ، تــارًكا كامــل الحريــة لألفراد ، وتارًكا تحديد األســعار للظروف االقتصادية ، 
كمــا  يتعاملــوا  أن  فللبائعيــن  الطلــب ،  ومقــدار  العــرض  وكميــة  المعــاش  وأحــوال 
يشاؤون ، طالما كانوا ملتزمين بقواعد الشريعة وُأسسها ال يمسون مصالح المجتمع 
بأدنى حيف ، حتى إذا رأى من بعضهم شــطًطا ســارع إلى حماية المجتمع من عبث 

هؤالء ، ال ليظلمهم ، وإنما ليعيدهم إلى ما فيه العدالة لهم وللمجتمع .

ــًكا بالمبــادئ واألصــول األخالقيــة الفاضلــة التــي  ومتــى كان المجتمــع متمسِّ
ك بها ، آخًذا بنواصيها ، مع الخوف من هللا  – تعالى –   حث اإلسالم على التمسُّ
واالعتصام بالسنة النبوية ، فلن يستشري بين أفراده داء الطمع والجشع واألنانية ، 
وســيبقى أســاس المعاملة فيما بينهم النصح والبر والمســامحة واإليثار ، وقد قال 

ڀ   ڀ   پ    پ   پ   پ   ٻ   ٻ     ٻ   ٻ   ٱ    ژ  تعالــى :  هللا 

ڀ  ڀ  ٺ            ٺ  ٺ  ٺ   ٿ  ژ )1( ، وقــال تعالــى : ژ ٺ  
ڤ   ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   ٹ   ٹ   ٿ    ٿ   ٿ   ٿ   ٺ   ٺ    ٺ  

ڤڦ  ژ )2( .
وقــد نقلــت إلينــا كتــب الحديــث أن أســعار األطعمــة غلــت فــي المدينــة النبوية 
علــى عهــد رســول هللا × ، ولعــل ذلــك حــدث أكثــر مــن مــرة لكثــرة مــن رواه من 

سورة األعراف : 96 .   )1(
سورة المائدة : 66 .   )2(
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الصحابــة ، فجــاء الصحابــة إليــه – عليــه الصــالة والســالم – يشــكون مــا حل بهم ، 
ويطلبــون منــه أن يســعر لهــم الطعــام بســعٍر عــادل ، لكنــه – عليــه الصــالة والســالم 
لــم يــر حاجــة – وهــم قــوٌم قويٌّ إيمانهم ، راســخٌة عقيدتهم ، ثابــٌت يقينهم - لم ير 
حاجة إلى عالج الغالء بالتسعير ، فقال : <ألْلَقَينَّ هللَا ِمْن َقْبِل َأْن ُأْعطَِي أَحدًا ِمْن 
َما اْلَبْيــُع َعْن َتَراٍض ، َولكِنَّ فِي ُبُيوِعُكْم ِخَصال  َمــاِل أَحٍد ِمْن غير طِيب َنْفٍس ، إِنَّ
ُجُل  أْذُكُرَهــا َلُكــْم : ل َتَضاَغنُوا ، َول َتنَاَجُشــوا ، َول َتَحاَســُدوا ، َول َيُســوُم  الرَّ
َعَلــى َســْوِم أِخيِه ، َول َيبِيَعــنَّ َحاِضر لَِبــاٍد ، َواْلَبْيُع َعْن َتــَراٍض ، َوُكوُنوا ِعَباَد هللِا 

إْخَوانًا>)1( . 

فعمل عليه الصالة والسالم بذلك على اجتثاث أصل الداء من النفوس ، فال 
حاجة إلى التسعير في مجتمع إيماني كهذا المجتمع .

أمــا قــوم تنكبــوا عــن الحق ، وعدلوا إلــى البغي ، واستشــرت بينهم الضغائن ، 
واســتولى عليهــم الحســد والطمــع ، وصــار الغش أســاس تعاملهــم ، إال من عصم 
هللا ، <وقصــدوا أكل أمــوال النــاس والتضييــق عليهــم ، فبــاب هللا أوســع ، وحكمــه 
أمضــى> ، فالتســعير عليهــم ليــس ظلًمــا لهــم ، وإنمــا إعــادة إلــى منهــج الحــق الــذي 
عدلــوا عنــه ، إعــادة بقــوة الحاكــم وإلزامــه ، بعــد أن كان بإمكانهم الدخــول والبقاء 

فيه باختيارهم .



)1( تقدم ص 34.

حاجة المجتمع إلى التسعير
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المبحث الخامس
األشياء التي يجري فيها التسعير

اختلف الفقهاء في األشياء التي يجري فيها التسعير على ثالثة أقوال :

القول األول : أن التسعير يكون في القوتين )قوت اإلنسان وقوت الحيوان( 
وغيرهمــا ممــا تعــمُّ الحاجــة إليــه لجميع الناس وبذلك قال بعــض الحنفية)1( ، وبه 

قال ابن تيمية وتلميذه ابن القّيم رحمهما هللا تعالى .

القــول الثاني : ذهب بعض المالكيــة )ابن حبيب إلى أن التســعير ينحصر في 
المكيل والموزون ، مأكواًل كان أو غير مأكول)2( . 

القــول الثالث : وهو البــن عرفة مــن المالكية ، وفيــه أن التســعير ال يكون إال 
في المأكول دون غيره)3( . 

والراجــح- وهللا تعالــى أعلــم - أن التســعير يكــون فــي القوتيــن وغيرهمــا ممــا 
تعــّم بــه حاجــة النــاس ، نظــرًا ألن هــذا القــول يتفــق مــع قواعــد الشــريعة العامــة التي 

)1( حاشــية رد المحتار على الدر المختار - ابن عابدين )6 /400(  . الحســبة في اإلســالم - ابن 
تيميــة  ص)16(  ،  الطــرق الحكميــة -  ابــن القّيــم  ص)244( . وممــن قــال بذلــك مــن العلماء 
المعاصرين الشــيخ محمد بن إبراهيم آل الشــيخ في بحثه الموســوم )حكم التســعير( المنشــور 
فــي مجلــة البحــوث اإلســالمية ، ص94 ، اللجنــة الدائمــة للبحــوث العلميــة ، المملكــة العربيــة 

السعودية .
)2(  المنتقى شرح الموطأ - سليمان الباجي )15/5(.

)3(  المنتقى شرح الموطأ - سليمان الباجي ) 18/5( .
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تسعى لرعاية مصالح األمة ودفع الضرر واالستغالل عنها ، كما أن حاجة الناس 
إلى غير األقوات قد تفوق حاجتهم إلى األقوات)1( .

وينطبــق مــا ســبق بيانــه علــى التســعير فــي بيــع األعيــان والمنافــع ، أمــا تحديــد 
األجور فنعني به معرفة األسس التي ُيعرف بها أن أجرة العامل مقابل قيامه بعمل 

ما يساوي مبلغ معّين ، والتسعير في اإلجارة تكون في حالين :

األولى : التســعير في أجرة منافع األعيان ، وُيقصد به تحديد أســعار اإليجار 
لــكل عيــن يصــح االنتفــاع بهــا وتأجيرهــا ، كتحديد أســعار اإليجار للعقــارات ، أو 
تحديــد تســعيرة ألجــرة النقــل والمواصــالت كأجــرة الطائــرات أو الســيارات أو 
الســفن ، وهــذا النــوع مــن التســعير جائــز ، حيــث ال يخــرج عــن المصلحــة العامــة 
التــي مــن أجلهــا ُأبيــح التســعير فــي الســلع ، خاصــة إذا كان مبنيًّــا على العــدل ، وقد 
صــدرت الفتــوى مــن مفتــي عــام المملكــة العربيــة الســعودية األســبق)2( ، بتحريــم 
التســعير للعقــارات فــي حــال عــدم الحاجــة لذلــك ، وبهــذا يظهــر أن منــاط الحكــم 
في التسعير هو وجود المصلحة فمتى وجدت جاز ، ومتى كان التسعير مضرًا أو 

محتويًا على شيء من الظلم فهو ممنوع .

الثانيــة : التســعير فــي أجرة منافــع العمــال )األجيــر بنوعيــه : العــام والخاص( 
قــد يكــون هــو  بــل  المشــترك جائــز ،  الخــاص أو األجيــر  والتســعير علــى األجيــر 
الواجــب والمتعّيــن فــي بعــض األحيان ، وهو الذي تقوم بــه بعض الدول ، حماية 
لحقــوق األجــراء ، وحقــوق المســتأجرين لهــم)3( ، يقــول ابن تيمية ممثالً للتســعير 

أحكام السوق في اإلسالم وأثرها في االقتصاد اإلسالمي - الدريويش ، أحمد بن يوسف بن   )1(
أحمد ،  ص394  .

الشيخ محمد بن إبراهيم .  )2(
)3( التسعير في ظل األزمة المالية المعاصرة - السحيباني ، عبد هللا بن عمر .
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في أجرة العمال : <وكذلك إذا احتاج الناس إلى من يصنع لهم آالت الجهاد من 
سالح وجسر للحرب وغير ذلك فيستعمل بأجرة المثل ، ال يمّكن المستعملون 
مــن ظلمهــم ، وال العمــال مــن مطالبتهــم بزيــادة علــى حقهــم مــع الحاجــة إليهــم ، 
فهذا تسعير في األعمال>)1( ، وقد أطلق ابن القيم-رحمه هللا- على هذه العملية 
)التســعير فــي األعمــال( ، حيــث أفــاد بــأن النــاس إذا احتاجــوا إلــى فالحــة قــوم أو 
أن  األمــر  هــذه األعمــال مســتحقة عليهــم ، ولولــي  بنائهــم أصبحــت  أو  نســجهم 
يجبرهــم علــى هــذه األعمــال بعوض المثل ، كما أن الجنــد المرابطون للجهاد إذا 
احتاجــوا لفالحــة أرضهــم فلولــي األمــر أن ُيلــزم الفالحين بالعمل فيهــا ، كما ُيلزم 

الجنود بأن ال يظلموا الفالحين في دفع األجور)2( . 

ويمكن أن نستدل على جواز التسعير في األعمال بقول هللا - سبحانه وتعالى 
وموضــع  ژ)3(  ېئېئ   ۈئ      ۈئ   ۆئ    ۆئ   ۇئۇئ   وئ   وئ   ەئ   ژ   : -
االســتدالل أن التعــاون علــى كل مــا هــو بــّر يتفــرع عنــه إجبــار صاحــب العمــل على 
إعطاء األجير األجرة العادلة تتناسب مع مقدار العمل الذي قام به مقارنًا بالجهد 

الــذي بذلــه ، كمــا ُيســتدّل بقول هللا - ســبحانه وتعالــى - : ژ ڑ  ک   ک  
ک  ک  گ  گ  گ  گ  ژ)4( وفي ذلك إرساء لقواعد العدل في 

المجتمع ، ومنعًا للخصومة والشقاق بين العامل وصاحب العمل .

فــي الطحانيــن والخبازيــن :  أيضــًا  تيميــة )28 /86 ، 87( . ويقــول  ابــن  الفتــاوى -  مجمــوع   )1(
<الذين يطحنون ويخبزون ألهل البيوت ، فهؤالء يستحقون األجرة ، وليس لهم عند الحاجة 

إليهم أن يطالبوا إال بأجرة المثل ، كغيرهم من الصناع < . المرجع نفسه ، )28 /89(  .
)2( الطرق الحكمية -  ابن القيم  ص)238( بتصرف .

)3(  المائدة : 2 .
)4(  سورة هود : 85 .

األشياء التي يجري فيها التسعير
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ومــع ميلنــا للقــول بجــواز تســعير األجــور إال أن مــن العلمــاء المعاصريــن مــن 
وضع شروطًا عامة للتسعير منها :

1 . أن يكون التســعير بناًء على دراســة مســتفيضة واستشــارات علمية صادقة 
هين عن أي مصلحة شخصية . من الخبراء المنزَّ

2 . أن يوجــد الحــرص الكامــل مــن الدولــة وأجهزتهــا المعنيــة علــى تحقيــق 
مصالح العباد ، وإال كان التسعير ضربًا من العبث .

3 . ال يجــوز االلتجــاء إلــى التســعير إال إذا كانــت الدولــة قــد اتخــذت كافــة 
االحتياطــات الالزمــة للحيلولــة دون تالعب المحتكرين ، ومن هم وراءهم ممن 

لهم مصلحة بذلك)1( . 

أمــا كيفيــة تحديــد األجور فيرى فقهاء الشــريعة اإلســالمية أن ذلك يتم بطريق 
أهــل الخبــرة واالختصــاص ، مضافــًا إلــى خبرتهــم واختصاصهــم أمانتهــم ، حيــث 
ذكــر صاحــب <رد المحتــار علــى الــدّر المختــار> : أن طريــق علم القاضــي بالزيادة 
أن يجتمــع رجــالن مــن أهــل البصــر واألمانــة ، فيؤخــذ بقولهمــا معــًا عنــد محمــد ، 
وعندهمــا)2( : قــول الواحــد يكفــي)3( ويعتبــر في كل تجارة أهلهــا ، وفي كل صنعة 

أهلها .

ونشــير إلى أن علماء اإلســالم تحدثوا عن لجان تحديد األســعار واألجور ، 
وعــن أعضائهــا وكيفيــة اتخاذهــا للقــرار منــذ قديــم العصــور ، فاشــترطوا أن تضــم 

اللجنة بين أعضائها :

االحتكار والمحتكرون في الميزان الشرعي والقانون الوضعي - النشوي،  ص)344(.  )1(
أبو حنيفة وأبو يوسف.  )2(

حاشية رد المحتار على الدر المختار - )609/6( .  )3(
www.almoslih.net



85

أ . ولــي أمــر المســلمين ، أومــن ُينيبــه عنــه ، مــع التأكيــد علــى امتيــازه بالخبــرة 
واالختصاص .

ب . مــن ُيمثــل رجــال األعمــال والتجــار وأصحــاب الصناعــات ، حتى يعطوا 
التــي يحصــل عليهــا  المناســب والعــادل للســلعة ، أو الخدمــة  الســعر  فــي  رأيهــم 

صاحب العمل .

ت . مــن يمثــل المســتهلكين للســلع ، أو المســتفيدين مــن األعمــال ، وينبغــي 
لولــي األمــر أن ُينــازل هذه األطــراف ويفاوضهم ، حتى يتوصل معهم إلى األجرة 

العادلة والسعر العادل)1( . 

ولقد تعّرض فقهاء اإلسالم الذين كتبوا في الحسبة لموضوع األجور وبيان 
حّدهــا األدنــى ، مســتنيرين بهــدي الرســول - × - الذي حــدده وكفله للعامل ، 
الرســول  لقــول  العمــل ،  صاحــب  مســتوى  فــي  العيــش  فرصــة  لــه  ضمــن  بحيــث 
ا َيــْأُكُل . . . >)2( وموضع  -×- :< َفَمــْن َكاَن َأُخــوُه َتْحــَت َيــِدِه، َفْلُيْطِعْمُه ِممَّ
االســتدالل أن العامــل مــا دام يعيــش فــي المجتمــع والمحيــط الــذي يتواجــد فيــه 
صاحب العمل ، وجب أن يعيش نفس الحياة اإلنســانية المســاوية لحياة صاحب 
العمل ، وبالنسبة للحّد األعلى فلم يفرض له اإلسالم مقدارًا معينًا ، وإنما ربطه 
بالظــروف التــي تحيــط بالمجتمع ، مضافًا لذلك قدرة العامل وخبرته ، ومؤهالته 

العلمية . 

)1(  المنتقى شرح الموطأ - الباجي ) 119/5( .
أخرجه البخاري في <الصحيح> )30( و )2545( ، وفي <األدب المفرد> )189( ، وأخرجه   )2(
وأبوعوانــة   )3996( <مســنده>  فــي  والبــزار   ،  )21432( وأحمــد   ،  )40(  )1661( مســلم 

)6071( و )6072( .

األشياء التي يجري فيها التسعير
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المبحث السادس
التسعير ليس جديًدا على الفقه بل له نظائر

إن التســعير الجبــري ليــس غريًبــا عــن الفقــه اإلســالمي ، فقــد عــرف هــذا الفقــه 
حــاالت كثيــرة اتفــق الفقهــاء فيهــا علــى وجــوب دفــع ســعر معيــن ال يتجــاوز ، وإن 
كانــت هــذه الحــاالت أضيــق نطاًقا من التســعير على البائعين ، إالَّ أنها شــاهد على 

جواز إجبار إنسان على البيع مثالً بسعر معين ، وسأضرب لذلك عدة أمثلة : 

رجــل لــه حصــة فــي عبــد فأعتــق حّصته من هــذا العبد ، عتق العبــُد كله عليه إن 
كان غنيًّا)1( ، ويجب عليه أن يدفع قيمة حصة شريكه في ملك العبد له . 

ولكن لو امتنع هذا الشريك من بيع حّصته إالَّ بثمن مرتفع ، ما الحكم ؟ 

المثــل ، وال  بقيمــة  ليقــرر أن للشــركاء حــق المطالبــة  النبــوي  جــاء الحديــث 
الصــالة  – عليــه  البخــاري ومســلم عنــه  أّي ســعر يطلبونــه ، أخــرج  إلــى  يجابــون 
َم َعَلْيِه  والسالم - : <َمْن َأْعَتَق ِشْرًكا َلُه فِي َعْبٍد . َفَكاَن َلُه َماٌل َيْبُلُغ َثَمَن اْلَعْبِد ، ُقوِّ
ِقيَمَة اْلَعْدِل . َفَأْعَطى ُشَرَكاَءُه ِحَصَصُهْم . َوَعَتَق َعَلْيِه اْلَعْبُد . َوإِلَّ َفَقْد َعَتَق ِمنُْه َما 

َعَتَق>)2( . 

فــإذا أوجــب الشــارع إخــراج الشــيء مــن ملــك مالكــه بعــوض المثــل لحاجــة 

)1(  ألن العتق ال يتجزأ عند الشافعي والصاحبين من الحنفية  . انظر : الهداية )55/2( . 
)2(  أخرجه الستة : أخرجه البخاري )2492(، ومسلم حديث )53 - 55( )1667( ، وأبو داود 
)3935 - 3939(، والترمــذي )1397(، وابــن ماجــه )2528( ، والنســائي فــي <الكبــرى> 

)4947 - 4943(
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الشريك - مثل إعتاق العبد - وليس للمالك المطالبة بالزيادة على قيمة المثل ، 
فكيف بمن كانت حاجته أعظم من تلك الحاجة إلى إعتاق نصيب في العبد)1( ، 

وحقيقة التسعير – كما يقول ابن تيمية – هي إلزام بقيمة المثل . 

وورد أيًضا في بعض األحاديث أن صحابيًّا كانت له شجرة في أرض غيره ، 
وكان صاحــب األرض يتضــرر بدخــول صاحــب الشــجرة ، فشــكا ذلــك إلــى النبي 
× ، فأمــر النبــي صاحــب الشــجرة أن يقبــل مــن صاحــب األرض بدلهــا أو يتبرع 
لــه بهــا ، فلمــا لــم يفعــل أذن النبــي × لصاحــب األرض بقلعها ، وقــال لصاحب 
الشــجرة : <إنمــا أنت مضار>)2( ،  فقــد أوجب الشــرع هنــا على صاحب الشــجرة 
إذا لــم يتبــّرع أن يبيعهــا ، لمــا فــي ذلــك من مصلحة صاحــب األرض ، وليس له أن 
ــص مــن أذيتــه ، فهــذا  يشــتط فــي الثمــن ، مســتغالًّ رغبــة صاحــب األرض فــي التخلُّ

أيًضا دليٌل على وجوب البيع بقيمة المثل عند حاجة المشتري)3( .

مثال ثالث من مســائل الشــفعة ، حيث إن للشــفيع أن يتملك الدار مثاًل ]عند 
ــْقص بالقيمة ، بقــّوة القضاء ،  ــا للجــار[ أو الشِّ الحنفيــة الذيــن يعتبــرون الشــفعة حقًّ

ليس للبائع أن يرهقه بثمن مرتفع لكي يعجزه ، وإنما يجب له قيمة المثل)4( .

ــنة قــد مضــت فــي مواضع بأن على المالــك أن يبيع ماله - ثمن  فــإذا كانــت السُّ
مقّدر - هو ثمن المثل أو الثمن الذي اشتراه به ، لم يحرم مطلًقا تقدير الثمن . 

)1(   الحسبة في اإلسالم - ابن تيمية )ص 52( . 
)2(   سنن أبي داود ، كتاب األقضية ، الحديث )3636( . وانظر : األحكام السلطانية ألبي يعلى 

)ص 285(  . 
)3(   الحسبة في اإلسالم - ابن تيمية )ص 56( ، والطرق الحكمية - ابن القيم  )ص 310( . 

)4(   المصــدران الســابقان األول )ص 43( ، والثانــي )ص 287( ، وانظــر الهدايــة - المرغينانــي 
 . )31 ، 24/4(
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تــي قــدر النبــي × الســعر فيهــا نحــو شــراء نصيــب شــريك  ثــم إن الحــاالت الَّ
المعتــق ، هــي دفــع لضــرر خــاص ، وما يحتــاج إليه الناس من طعــام ولباس وغيره 
حاجة عامة ، فتقدير الثمن فيها بثمن المثل – حالة االضطرار – أولى من تقديره 

لتكميل الحرية ، أو دفع الضرر الحاصل للشفيع . 

ولذلــك قــال الفقهــاء : إذا اضطــرَّ اإلنســان إلــى طعــام الغيــر كان عليــه بذلــه لــه 
بثمن المثل . 



التسعير ليس جديًدا على الفقه
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المبحث السابع

متى يتدخل الحاكم للتسعير ؟ 

يتضــح مــن مناقشــة األدلــة الســابقة أن للفقهاء فــي إعطاء الحاكم حق التســعير 
رأيين : 

أولهما : ال يجوز للحاكم أن يسعر على الناس ؛ ألن التسعير حرام)1( .

وثانيهمــا : أن للحاكــم حــق التدخــل والتســعير إذا تعــّدى أربــاب الســلع عــن 
ًيــا فاحًشــا ؛ فيســعر بمشــورة أهــل الــرأي ، ويمنعهــم مــن البيــع بزيــادة  القيمــة تعدِّ
فاحشــة ، وهو مذهب األحناف)2( ، ويجيز أبو إســحاق الشــيرازي ، من الشــافعية 
عــام  بالبلــد  يــزرع  كان  إذا  الــدواب  وعلــف  األطعمــة ،  لتســعير  الحاكــم  تدخــل 
الغــالء)3( ، ويــرى ابــن تيمّيــة وتلميــذه ابــن القيــم)4( أن لولــي األمــر حق التســعير إذا 
اتفق أرباب السلع على اإلضرار بالمشترين فغلوا األسعار ، وال يتوقف التسعير 
علــى طلــب العامــة ؛ ألن وظيفــة ولــي األمــر مراقبــة النشــاط االقتصــادي ، وتأثيــره 
علــى النــاس مــن حيــث الســلعة والمشــقة ، وقــد ســبق الحديــث عــن األســس التــي 

المحتــاج -  مغنــي    ، الكاســاني )2974(   - الصنائــع  بدائــع   ، الباجــي )18/5(   - المنتقــى   )1(
الشربيني )38/2( ، األحكام السلطانية - الماوردي )256( ، المغني )164/4( ، المحلى 

- ابن حزم )40/9( ، األحكام السلطانية - الفراء )203( .
الدر المختار - الحصكفي )400/6( .  )2(

فتح العزيز - الرافعي )217/8( .  )3(
الحسبة - ابن تيمية ص)40( ، الطرق الحكمية - ابن القيم ص)342( .  )4(
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تعطيــه حــق التدخــل لحمايــة مصالح الناس ، وكذلك القواعد الفقهية التي يســتند 
إليها وجميعها تعطيه حق التسعير متى توفرت الشروط اآلتية : 

)1( أال يكــون ســبب ارتفــاع األســعار قلــة العــرض وكثــرة الطلــب كمــا حــدث 
في عهده × .

)2( أن يفتعــل أربــاب الســلع األزمــات االقتصاديــة التــي تــؤدِّي إلــى ارتفــاع 
األسعار كاالحتكار والتحكم في السوق .  

)3( إذا كانت مصلحة العامة ال تتحقق إال بالتسعير .  

)4( أن يجري التسعير فيما تحتاج إليه العامة . 

)5( أن يتــم التســعير بمشــورة أهــل الــرأي والخبــرة)1( كمــا ســيأتي فــي مبحــث 
كيفية التسعير . 



)1(  التاج واإلكليل بهامش مواهب الجليل )380/4( .
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الفصل الرابع
موجبات التسعير

المبحث األول
من موجبات التسعير كثرة الدخول والتضخم)1)

إن كثرة الدخول والقوة الشرائية من أهم العناصر التي تؤثر في طلب األفراد 
لحاجاتهــم فكلمــا ارتفــع هــذا المســتوى زادت إمكانيــة الشــراء ، وكلمــا انفخــض 

تقّلصت هذه اإلمكانية واضمحلت)2( ، ويبدو ذلك عند مناقشة التضخم . 

تعريف التضخم : 

زيــادة حجــم الطلــب الكلــي علــى حجــم العــرض الحقيقــي زيــادًة محسوســة 
ومســتمرة فــي المســتوى العــام لألســعار)3( ، بمعنــى وجود فائض فــي الطلب على 

السلع يفوق المقدرة الحالية للطاقات اإلنتاجية . 

والتضخــم فــي فكــرة بســيطة وصحيحــة )كمية كبيرة من النقــود تطارد كميات 
صغيرة من السلع( وحينما تحدث هذه المطاردة فإن كل وحدة من السلع المباعة 
ال ُبــدَّ وأن ينالهــا نصيــب كبيــر مــن وحــدات النقــود التــي تطادرهــا وهــو مــا ينعكــس 

هــذا المبحــث منقــول مــن رســالة : التســعير وأحكامــه : رســالة ماجســتير بجامعــة أم القــرى مــن   )1(
إعداد عيشة صديق نجوم .

االقتصاد السياسي - عزمي رجب )344( .  )2(
مشكلة التضخم في مصر - رمزي زكي )85( .  )3(
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فــي النهايــة فــي رفــع أســعارها)1( ، ونظــًرا ألن ظاهــرة التضخــم تنعكــس فــي غالــب 
األحوال على االرتفاع الذي يطرأ على أسعار السلع والخدمات فمن الطبيعي أن 
أتعــرض ألهــم األســباب التــي ســاهمت في هذه الظاهرة : مــن العجز في الموازنة 
العامة للدولة وإبطاء عملية التنمية ، وارتفاع أســعار الواردات والزيادة الســكانية 

وجشع التجار . 

وأهم أسباب التضخم : 

أواًل :الفوائــد الربويــة : وهــي المــال الــذي يأكلــه صاحبــه دون جهد ، مســتغالًّ 
حاجــة المحتــاج ، أو فــرص القحــط والجــوع ، فتزيــد الفقيــر حرماًنــا وتزيــد الغنــي 
ثــراًء حتــى يطغــى )فالربــا فائــض القيمــة()2( الــذي يزيــد كميــة النقــود دون أن تقابــل 

هذه الزيادة خدمة أو سلعة . 

ثانًيا : ارتفاع تكاليف اإلنتاج ألسباب منها : احتكار المنتج ، أو رغبة العمال 
فــي رفــع األجــور ، حيــث تتجمــع نقابــات العمــال وتضــرب عــن العمــل ، فيتعطــل 
اإلنتــاج حتــى تحقــق مطالبها ، ولتحقيق هــذه المطالب يلجأ أصحاب المال لرفع 
قيمــة الســلعة ، باإلضافــة إلــى أن المحتكــر قــد عطــل ســابًقا المصانــع ليقلــل مــن 
اإلنتــاج حتــى ال يكثــر العــرض فينخفــض الســعر لذلــك نهــى اإلســالم عــن احتكار 

العمل . 

ثالًثا : زيادة كمية النقود : 

إما بزيادة إصدار البنكنوت فتزيد كمية النقود المتداولة بنسبة أكبر من الزيادة 
التــي تتــالءم مــع زيــادة الناتــج القومــي الحقيقــي ، وإمــا زيــادة كميــة النقــود المطلقة 

مشكلة التضخم في مصر - رمزي زكي )183( .  )1(
وضع الربا في البناء االقتصادي - عيسى عبده )92( .  )2(
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فــي التــداول ، بمعنــى زيــادة التيــار المتدّفــق من الســلع المعروضة للبيــع مما يؤدي 
إلى االختالل بين اإلنفاق النقدي وتيار العرض الحقيقي للسلع والخدمات مما 

يدفع األسعار نحو االرتفاع . 

ومــن األســباب الجوهريــة التــي ســاهمت فــي إحــداث االختــالل القائــم بيــن 
كمية النقود وحجم اإلنتاج)1( : 

المشكلة السكانية : 

إن ارتفاع معدل النمو السكاني ال يمثل في حد ذاته مشكلة إال حينما يكون 
االقتصــاد القومــي راكــًدا ؛ أو تتعثــر فيــه جهــود التنميــة فينعكــس ذلــك فــي الضغــط 
)الذي تزاوله األعداد السكانية المتنامية على وسائل اإلنتاج واألرض ، والموارد 

الغذائية وفرص التوظف . . .

ومن هنا توجد العالقة بين النمو السكاني المرتفع وزيادة األسعار( )2( . 

ويظهر ذلك فيما يلي : 

أواًل : التزايــد المســتمر علــى الســلع االســتهالكية الضروريــة فــإذا كان اإلنتاج 
المحلي ال يغطي حاجات األفراد ، فإن األسعار نحو االرتفاع . 

ثانًيا : في حالة عدم كفاية اإلنتاج المحلي من هذه السلع ، فإن االقتصاد القومي 
يجبــر علــى تخصيــص جانــب محســوس من موارده مــن العمالت المعّدة الســتيراد 
هذه السلع من الخارج ، ومعلوٌم أن األسعار العالمية لهذه السلع في ارتفاع شديد 
ال سيما وأن أوربا وأمريكا تحرقان الفائض من القمح وتقتالن الماشية إبقاًء على 

)1(  مشكلة التضخم في مصر- رمزي زكي )262( ، موسوعة المصطلحات االقتصادية - حسين 
عمر )96( . 

)2(  مشكلة التضخم في مصر- رمزي زكي )262( .

من موجبات التسعير كثرة الدخول
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األسعار )وإذا كانت األسعار المحلية تحدد على قوى السوق فإن هذه األسعار ال 
بد وأن ترتفع نتيجة الرتفاع أسعار الواردات من هذه السلع()1( .

ثالًثــا : فــي حالــة عــدم كفايــة الخدمــات الحكوميــة فــإن طلــب المواطنيــن على 
الخدمــات التــي ينتجهــا القطــاع الخــاص يتجه نحو التزايد مثــل خدمات الصحة ، 
والتعليم ووســائل النقل والمواصالت ، ولما كان عرض هذه الخدمات ال ينمو 

بمعّدٍل مساٍو لمعدل الطلب ، فإن أسعار هذه الخدمات تتجه نحو االرتفاع . 

رابًعــا : )إن الزيــادة الســكانية التــي تحــدث فــي الــدول المتخلفــة يصاحبهــا نقــص 
واضح في حجم المعروض من السلع الزراعية والغذائية في أسواق المدن مما يدفع 
بأسعار هذه السلع نحو االرتفاع ، ويرجع ذلك إلى أن المنتجين الزراعيين يحتجزون 
جــزًءا مــن ناتجهــم الزراعــي ليخصــص الســتهالكهم الشــخصي ، والعائلــي علــى مــدار 
السنة ، فالنمو السكاني المرتفع في ظل اقتصاد وركود متخلف يزيد من قوى الطلب 

ويضعف من قوى العرض ، وهو ما يشكل ضغًطا تضخميًّا واضًحا( )2( .

تتضــرر منــه طبقــة ذوي الدخــل المحــدود ، والطبقــة الفقيــرة لذلــك يكــون مــن 
الضروري أن أتعرض لموقف اإلسالم من منابع التضخم .

كيف جفف اإٍلسالم منابع التضخم ؟ 

أواًل : محاربة الفوائد الربوية : 

وحــدات  مــن  معيــن  بعــدد  خدمــة  أو  ســلعة  قيمــة  تقديــر  والتســعير :  فالثمــن 
النقود)3( ، وكل نقد يقابله سلعة أو خدمة ، وبالتالي ينقض التضخم عند محاربة 

)1(   مشكلة التضخم في مصر- رمزي زكي )211( .

)2(   مشكلة التضخم في مصر- رمزي زكي )211( .
)3(  موسوعة المصطلحات االقتصادية - حسين عمر )123( . 

www.almoslih.net



99

الربــا ، فالكســب عــن طريــق المــال وحده كســًبا ممنوًعا ؛ ألنه يقوم على اســتغالل 
حاجــة المعوزيــن وتقديــم قــروض بفائدة ؛ كما أنــه وراء األزمات االقتصادية مثل 

أزمة الثالثينات)1( التي حدثت في أوربا وكان تعليق كينز)2( فيها : 

<إن الحــل لهــذه األزمــة هــو أن يكــون ســعر الفائــدة صفًرا ، ومعنــى ذلك إلغاء 
الفائدة> . 

فهــذا رأي اقتصــادي رأســمالي فــي الربــا ، ولــم يــأت بجديــد ألن القرآن ســماه 
ظلًما : ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ  ې  ې  ژ )3( .

ثانًيا : تقوم العالقة بين المسلمين على التعاون والتكافل ومن صور التعاون 
بينهــم التفكيــر فــي إنشــاء ســوق إســالمية مشــتركة علــى غــرار الســوق األوربيــة)4( 
لحمايــة المنتجــات اإلســالمية ، وتحقيــق تكافــل اقتصــادي ، ال ســيما وأن العالــم 
اإلسالمي يمتد)5( طواًل وعرًضا فيشمل مناطق المناخ المتعددة والغنية بالغالت 
الزراعيــة الصيفيــة والشــتوية ، والتــي تمثــل وحــدة زراعيــة متكاملــة ال تحتــاج إلــى 
كالبتــرول ،  المحركــة  والقــوى  المعدنيــة ،  بالثــروات  غنــي  وأنــه  كمــا  غيرهــا ، 

والحديد ، والفوسفات والنحاس . . .

فــإذا اســتطاع العالــم اإلســالمي تكويــن هــذه الســوق واســتغالل خيراتــه ، فإنــه 
ن وحدة اقتصادية لها تأثيرها على العالم)6( .  يَكوِّ

)1(  موسوعة المصطلحات - عبد العزيز هيكل )460( .
)2(  رجل اقتصادي رأس مالي ، أصدر عدة كتب ومقاالت في االقتصاد .

)3(  سورة البقرة آية )279( .
)4(   موسوعة المصطلحات - عبد العزيز هيكل )460( .

)5(  العالم اإلسالمي ومحاولة السيطرة عليه - محمود شاكر )24-23( .
)6(  المرجع السابق .

من موجبات التسعير كثرة الدخول
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ثالًثا : حرم اإلسالم كنز المال وتعطيله ، قال تعالى : ژ ڍ  ڍ  
ک   ک   ڑ   ڑ   ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ      ڎ   ڌ   ڌ  
ڱ   ڱ   ڳڱ   ڳ    ڳ   ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   

ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ                  ڻ  ژ )1( .
فاآليــة وإن وردت بشــأن األحبــار والرهبــان إال أّنهــا تحــذر مــن التشــبه بهم في 
أحوالهم وأقوالهم)2( ، فعلق ســبحانه العذاب األليم على عدم إخراج الزكاة)3( ، 

وغيرها مما هو في سبيل هللا . 

رابًعا : حارب التبذير وحجر على السفيه حتى ال تزيد كمية النقود على المعروض 
من السلع والخدمات ، كما أوجب حقوًقا في المال كالزكاة والنفقات الواجبة ورغب 

في الصدقات ؛ لتحد من تكدس الثروة في يد فئة من الناس تكنزه وتعطله . 

خامًســا : اســتدعى القــرآن البشــر للعمــل ، قــال تعالــى : ژ ىئ  ی  ی  ی        
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ    ٹ   ٿ   ٿ   ژ   ، )4( ژ  جئ   ی  
ڦ  ڦڦ  ڦ  ڄ    ژ )5( فزكــى الشــارع العمــل وجعلــه أطيــب الكســب)6( لمــا له 
مــن آثــار علــى الفــرد والمجتمــع كاالســتفادة مــن ارتفاع عائــدات النفط فــي الدولة 
المنتجــة لــه فــي تنمية اقتصادياتها ، واقتصاديات الــدول المتخلفة حتى ال تتحول 
هــذه العائــدات إلــى قــوة شــرائية إضافيــة علــى المنتجــات األوروبيــة واألمريكيــة ، 

تشجعهم على التوسع في المشروعات الحربية علينا . 

)2( تفسير ابن كثير )80/4( .)1(  سورة التوبة آية )35-34( .       

)4( سورة هود ، آية )61( . )3( أحكام القرآن - الشافعي )101( .         

)5(  سورة الملك ، آية )15( .  
فقد روى البخاري في كتاب البيوع من صحيحه )1966(  من حديث الِمْقَداِم َرِضَي هللاُ َعنُْه،   )6(
، َخيًْرا ِمْن َأْن َيأُْكَل ِمــْن َعَمِل َيِدِه، َوإِنَّ َنبِيَّ  َعــْن َرُســوِل هللِا × ، َقــاَل:< َمــا َأَكَل َأَحــٌد َطَعاًمــا َقــطُّ

الَُم، َكاَن َيأُْكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه> . هللِا َداُوَد َعَليِْه السَّ
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سادًسا : محاربة التصرف في المال بما يضر اآلخرين ؛ ألنه من قبيل اإلفساد 
في األرض ومن أسباب هالك قوم شعيب ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ  
ہ   ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ   ژ )1( قال أهل التفسير : 
كان ممــا ينهاهــم عنــه وعذبــوا ألجلــه : قطــع الدنانيــر والدراهــم وكانــوا يقرضــون 
ا ،  أطــراف الصحــاح لتفضــل لهــم القراضــة ، وكانــوا يتعاملــون علــى الصحــاح عــدًّ
وعلــى المقروضــة وزًنــا ، وكانــوا يبخســون فــي الــوزن ، فكانــوا يكســرون الدنانيــر 
والدراهم)2( وكسرها ذنب عظيم ؛ ألنها الواسطة في تقدير قيم األشياء والسبيل 

إلى معرفة كمية األموال وتنزيلها في المعاوضات . 

والدراهم والدنانير إذا كانت صحاًحا قام معناها وظهرت فائدتها فإذا كسرت 
صارت سلعة وبطلت فائدتها ، فيتضرر الناس)3( فحرمت الشريعة تخفيض قيمة 

العملة وهو من قبيل اإلفساد في األرض بعد إصالحها)4( .

بعض التجارب البشرية لمحاربة التضخم : 

أواًل : )يمكــن تخفيــض معــدالت نمــو األســعار وذلــك بالســيطرة علــى نمــو 
الطلب الكل يشــرط أال يمس الطلب االســتثماري ، حتى ال يوقف عملية التنمية 
وأال يمــس االســتهالك الضــروري للطبقــات الفقيــرة والمحــدودة الدخــل ، وتتــم 
الســيطرة بضغــط الطلــب االســتهالكي الترفي ، وذلك بتحديد أســعارها ، وفرض 
ضريبــة مبيعــات نوعيــة عليهــا)5( ، وهو أمٌر ســيجد من نمو الطلــب عليها من ناحية 

)2( جامع أحكام القرآن - القرطبي  )88/9( .)1(  سورة هود ، آية )87( .       

)3(  أحكام القرآن - ابن العربي )1064/3( . بتصرف .
)4(  أحكام القرآن - ابن العربي )1064/3( .

)5(  مبلغ من النقود يفرض على كل وحدة من السلعة .   موســوعة المصطلحــات االقتصاديــة - 
حسين عمر )123( . 

من موجبات التسعير كثرة الدخول
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وسيحقق للدولة حصيلة وافرة من ناحية أخرى . 

ومن الوسائل التي تسهم الحد من اإلنفاق الترفي : 

أ- زيــادة الرســوم الجمركيــة علــى الــواردات الكماليــة مثــل ســيارات الركوب 
الفاخرة والسلع المعمرة)1( ، وفرض ضريبة على الرحالت السياحية للخارج .

ب- ونظًرا لعدم مرونة الطلب على كثيرين من السلع الكمالية المستوردة ، 
فربمــا يتطلــب األمــر فــرض رســوم جمركيــة مانعــة ، أو حظــر اســتيرادها عن طريق 

الرقابة المباشرة()2( .

وتتم السيطرة على الطلب الكلي أيًضا بضغط الطلب الحكومي االستهالكي 
ســلعية  مــوارد  تحريــر  إلــى  يــؤدي  ســوف  الطلــب  هــذا  فبكبــح  الضــروري ،  غيــر 
وخدمية ، ويمكن من ثم أن تتوافر ألغراض استهالكية ، أو إنتاجية أو استثمارية 
أشــد ضــرورة ، كمــا وأن الضغــط علــى هــذا االســتهالك يســهم فــي تقليــل عجــز 
الموازنة العامة للدولة ، وربما يؤدي ذلك إلى تقليل حاجة الحكومة لالقتراض 
وهــو مــا يــؤدي إلــى اإلســهام فــي الحــد من عــرض النقود ، وبنــاء عليه ســيكون من 
الضــروري وضــع برنامــج دقيــق للتقشــف علــى أوجــه اإلســراف والتبذيــر فــي بنود 
اإلنفــاق االســتهالكي غيــر الضــروري ، مثــل االقتصــاد فــي الوقــود ومــوارد الطاقــة 
والكهربــاء ، والســيارات واألثــاث المكتبــي ، وضغــط البــدالت النقديــة للســفر ، 
وبــدالت التمثيــل االقتصــادي فــي إقامــة الحفــالت والمــآدب ، وفــي عــدد أعضــاء 

الوفود الذين يسافرون للخارج)3( .

موسوعة المصطلحات االقتصادية - حسين عمر )129( .   )1(
رجــب   عزمــي   - السياســي  االقتصــاد    .  )652( زكــي  رمــزي  مصــر-  فــي  التضخــم  مشــكلة   )2(

.)409(
مشكلة التضخم في مصر- رمزي زكي )659-661( . ملخًصا .  )3(
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ثانًيا : ضرورة نمو العرض الحقيقي للسلع والخدمات وذلك ، بما يأتي : 

أ- القضــاء علــى الطاقــات المعطلــة فهنــاك قــدر كبيــر مــن العطــل الحــادث فــي 
كثير من الوحدات اإلنتاجية في الصناعة ، والزراعة ، فال بد من حصر دقيق لهذه 
الطاقــات ، ومعرفــة األســباب الجوهرية المســؤولة عنها والعمــل على تالفي هذه 
األسباب ؛ ألن عالج هذه المشكلة سوف يسمح بزيادة الحجم الحقيقي لعرض 

السلع ، والخدمات دون حاجة إلى إنفاق استثماري جديد . 

كمــا أن اســتغالل الطاقــات المعّطلــة ســوف يــؤدي إلــى انخفاض نفقــة اإلنتاج 
المتوســطة لــكل وحــدة منتجــة وبالتالــي الســعر النهائــي للســلعة ، كمــا وأن عــالج 
هذه المشكلة يؤدي إلى اختفاء الخسائر االقتصادية في كثير من وحدات القطاع 
العــام ، ومــن ثــم تقليــل الدعــم المالــي الــذي تخصصــه الحكومــة لمســاعدة هــذه 
الوحــدات ، وهــذا لــه أثر في تقليل العجــز بالموازنة العامة للدولة ، ومن العوامل 
التــي تعطــل الطاقــات اإلنتاجيــة : المنافســة الشــديدة التــي يلقاهــا اإلنتــاج المحلــي 
مــن المنتجــات المماثلــة المســتوردة ، وقــد أثبــت الواقــع في كثير مــن الحاالت أن 

المنتجات المحلية أجود وأرخص من نظيراتها المستوردة . 

كما وأن أرباحها بالنسبة للتجار أكبر من بيع المنتجات المستوردة ، وتتمثل 
المشــكلة هنــا فــي خلــل التعريفــة الجمركيــة والســماح بإنشــاء مصانــع أو شــركات 
كفــروع للشــركات األجنبيــة وهــي مصانــع معفــاة مــن الضرائــب ، ولهــا امتيــازات 
كثيرة طبًقا لقانون استثمار المال األجنبي ، أضف إلى ذلك أن الشركات تجتذب 
إليهــا أكفــأ العناصــر الفنيــة واإلداريــة ، ويمكــن العــالج فــي توفيــر الحمايــة الكافيــة 

للصناعة الوطنية ، وعدم التفريط فيما تمثله من طاقات وعمالة وإنتاج)1( .

)1(    مشكلة التضخم في مصر- رمزي زكي )664-661( .

من موجبات التسعير كثرة الدخول
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ب- رفع مستوى اإلنتاجية في الطاقات اإلنتاجية القائمة : 

اإلنتــاج  البشــري ووســائل  العمــل  عنصــر  إنتاجيــة  هنــا  باإلنتاجيــة  المقصــود 
كاألرض ، والمــواد الخــام ، ومــواد الطاقــة ، ويمكن زيادة حجم اإلنتاج من نفس 
الطاقات اإلنتاجية القائمة دون حاجة إلى إنفاق استثماري جديد ، وذلك بالقضاء 
علــى األســباب الفنيــة ، واإلداريــة ، واالقتصاديــة التــي تعيــق االســتفادة القصــوى 
بوســائل اإلنتــاج عــن طريــق تحســين وتغييــر الطــرق التنظيميــة والفنيــة ، واإلداريــة 
لإلنتــاج ، وال ننــَس دور الحوافــز الماديــة ، والمعنويــة مــن مكافــآت وترقيــات فــي 

تحسين الوضع ورفع اإلنتاجية .

ج – دور السياسة التموينية والتوزيعية : 

فالنقطــة الجوهريــة التــي يتعيــن علــى هــذه السياســة تحقيقهــا هــي كيفيــة توفيــر 
الســلع االســتهالكية بالمقاديــر المناســبة وباألســعار المالئمــة عندمــا يقــل العرض 
عــن الطلــب لظــروف معينــة ؛ كالحرب والمجاعة وغيرها يلجــأ ولي األمر لتنظيم 
هــذه الســلع عــن طريــق البطاقــات ، وذلــك بتحديــد الكميــات التــي يســمح للفــرد ، 
أو العائلــة بشــرائها بســعر محــدد ومنخفــض)1( ، وتتحمــل الدولــة إعانــة هــذا النــوع 
مــن االســتهالك ، وتتطلــب هذه السياســة ضــرورة إعطاء قضية المخزون الســلعي 
مــن المــواد التموينيــة أهميــة خاصــة ، لضمــان انســياب هــذه الســلع إلــى األســواق 
تتــالءم مــع الطلــب عليهــا ، حتــى ال يجعلهــا عرضــة  الــذي يجعلهــا  النحــو  علــى 
الرتفــاع األســعار وظهــور الســوق الســوداء ، كمــا تبــدو أهميــة هــذه السياســة فــي 
مجال الواردات حيث أن تكوين مخزون مالئم ربما يحقق نفًعا حين الشراء من 
األســواق الخارجية في أوقات مالئمة للســعر ، فال ُبّد من الدراســات الجادة عن 

)1(    االقتصاد السياسي - عزمي رجب  )410(.
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حجــم المخــزون االحتياطــي المالئــم لــكل ســلعة ، وتوفيــر الوســائل التــي تســاعد 
علــى التخزيــن حســب نوعيــة الســلعة ، ومــا يتطلــب ذلــك مــن ضــرورة التوســع في 

إنشاء الصوامع والثالجات وأماكن الحفظ المختلفة . 

وتتكامــل السياســة التموينيــة بوجــود جهــاز دقيــق للرقابــة والمتابعــة ، للتأكــد 
مــن تنفيــذ النظــام ومحاربــة العناصــر االحتكاريــة فــي الســوق ، ومحاســبة التجــار 

المنحرفين)1( .

ثالًثا : ولعل أنسب الطرق للموازنة بين قوى السوق : التسعير الذي ال يترك 
المجال للقوة الشرائية ، فيشبع الغني على حساب الفقير . 

يســاعد  المصلحــة ، وبذلــك  اقتضــت  إذا  للتســعير إال  األمــر  يلجــأ ولــي  وال 
فــي وجــود نــوع مــن االســتقرار النســبي لألســعار ، وتجربــة مصــر دليــل علــى ذلــك 
فمنذ الســتينيات وحتى الســنوات األولى من الســبعينيات كان يتســم نظام اإلدارة 
السعرية فيها بدرجة عالية من التدخل الحكومي حيث فرضت القيود على جميع 
المســتويات تقريًبــا ، وهــذه القيــود أملتهــا اعتبــارات العدالــة االجتماعيــة وظروف 

التنمية االقتصادية آنذاك .

)1(   مشكلة التضخم في مصر- رمزي زكي )669-665( .

من موجبات التسعير كثرة الدخول
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الخالصة : 

إن المعاجلــة الجذريــة للتضخــم لــن تأتــي إال عــن طريــق الرجــوع إلــى شــريعة 
اإلســالم وتطبيــق ســنة الرســول × ، فبهمــا لــن يضــل النــاس أبــًدا ، وبهما تصفو 
عمــارة  إلــى  تهــدف  ورشــيدة  حازمــة  سياســة  ظــل  فــي  بالتقــوى  وتعمــر  القلــوب 

األرض ، والقيام بدور الخالفة ، وفق منهج الحق تبارك وتعالى . 

إلــى  الرجــوع  هــو  فالعــالج  للتضخــم ،  اإلســالم  عــالج  توضيــح  ســبق  وقــد 
اإلسالم .
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المبحث الثاني
من موجبات التسعير 

<تلقي الجلب أو الركبان أو السلع>

عّبــر الحنفيــة بتلقــي الجلــب، وعبــر المالكية بتلقي الســلع. قــال خليل: كتلقي 
السلع أو صاحبها. وعبر ابن جزي منهم بتلقي السلعة.

وعّبر الشافعية والحنابلة بتلقي الركبان)1(.

والتلقي: هو الخروج من البلد التي يجلب إليها القوت)2( )ونحوه( .

والَجَلــب - بفتحتيــن - بمعنــى الجالــب، أو هــو بمعنــى المجلــوب، فهــو فعل 
بمعنى مفعول)3(، وهو ما تجلبه من بلد إلى بلد، وهذا هو المراد بتلقي السلع في 

تعبير المالكية.

كمــا أن الركبــان - فــي تعبيــر الشــافعية والحنابلــة - جمــع راكــب، والتعبيــر بــه 
جرى على الغالب، والمراد القادم ولو واحًدا أو ماشًيا)4(. 

حكم التلقي التكليفي:

 ذهــب جمهــور الفقهــاء إلــى أن بيــع التلقــي محــرم؛ لثبوت النهي عنــه في قوله 

)1(  قد جاءت األحاديث بكل هذه األلفاظ  كما سيأتي .
انظر الشرح الكبير للدردير )3/ 70( .  )2(

المصباح المنير. مادة < جلب >، والدر المختار ورد المحتار )4 / 132(.  )3(
تحفــة المحتــاج )4 / 311( ، وفتــح القديــر )6 / 107( ، وبدائــع الصنائــع )5 / 232( ، ورد   )4(

المحتار )4 / 132( ، وحاشية الشلبي على تبيين الحقائق )4 / 68( .
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× : <ل تلقــوا الجلب ، فمن تلقاه فاشــترى منه، فإذا أتى ســيده أي صاحبه 
السوق فهو بالخيار>)1(. 

ــَلِع َحتَّى ُيْهَبَط  وَعــْن َناِفــٍع، َعــِن اْبــِن ُعَمــَر: < َأنَّ النَّبِيَّ ×  َنَهى َعْن َتَلقِّي السِّ
بَِها اأْلَْسَواُق>)2(

ْكَباَن،  ــى الرُّ وفــي روايــة : َعــْن َناِفــٍع، َعــْن َعبْــِد هللاِ َرِضَي هللاُ َعنْــُه، َقاَل: <ُكنَّا َنَتَلقَّ
َفنَْشَتِري ِمنُْهُم الطََّعاَم َفنََهاَنا النَّبِيُّ × َأْن َنبِيَعُه َحتَّى ُيْبَلَغ بِِه ُسوُق الطََّعاِم>)3(.

قال الخطابي : وأما النهي عن تلّقي الســلع قبل ورودها الســوق فالمعنى في 
ذلــك كراهــة الغبــن ، ويشــبه أن يكــون قــد تقــدم مــن عــادة أولئــك أن يتلقــوا الركبان 
قبل أن يقدموا البلد ويعرفوا ســعر الســوق، فيخبروهم أن الســعر ســاقطة والســوق 
كاســدة والرغبــة قليلــة ، حتــى يخدعوهــم عمــا في أيديهــم ويبتاعوه منهــم بالوكس 
مــن الثمــن ، فنهاهــم × عــن ذلــك وجعــل للبائــع الخيــار إذا قــدم الســوق فوجــد 

األمر بخالف ما قالوه.

والشــافعي  واألوزاعــي  مالــك  منهــم  العلمــاء  مــن  جماعــة  التلقــي  كــره  وقــد 
وأحمد بــن حنبــل وإســحاق وال أعلــم أحــًدا منهــم أفســد البيــع، غيــر أن الشــافعي 
أثبــت الخيــار للبائــع قــواًل بظاهــر الحديــث ، ولــم يكره أبو حنيفــة التلقي وال جعل 

لصاحب السلعة الخيار إذا قدم السوق.

قــال  الغــرر، أو كمــا  التلقــي، وذلــك للضــرر أو  إلــى كراهــة  والحنفيــة ذهبــوا 
الكاســاني: ألن البيــع مشــروع فــي ذاتــه، والنهــي فــي غيــره، وهــو اإلضــرار بالعامــة 

)1( تقدم ص 18.
والدارمــي   ،  )3436( داود  وأبــو   ،  )1517(  -  14 ومســلم   ،  )2165( البخــاري  أخرجــه   )2(

)255/2( ، وابن حبان )4959( ، والبيهقي )347/5( .
)3( أخرجه البخاري )2166( .
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على التفسير األول - الذي ذكرناه عندهم - وتغرير أصحاب السلع على التفسير 
الثانــي، فــإذا لــم يكــن هنــاك ضــرر أو غــرر فــال بــأس، وال يكــره، كمــا صــرح بذلــك 

المرغيناني والكرالني والكاساني والزيلعي والحصكفي، النعدام الضرر)1(. 

فقــول الخطابــي - وكــذا ابــن قدامــة : ولــم يكــره أبــو حنيفــة التلّقــي وال جعــل 
لصاحــب الســلعة الخيــار إذا قــدم الســوق)2(. ليــس علــى إطالقــه. وفســخ المكــروه 
- مــن البياعــات - واجــب علــى كل واحد منهمــا، لرفع اإلثم، وهي عند اإلطالق 

عندهم للتحريم، كما هنا، وكما في كل بيع مكروه.

حكم التلّقي الوضعي:

 ذهب جمهور الفقهاء إلى أن بيع التلّقي صحيح، وال يفسخ العقد به. ونقل 
ابن قدامة عن ابن عبد البر أن البيع صحيح في قول الجميع، وعلل الصحة:

- بإثبات الخيار في حديث أبي هريرة السابق، والخيار ال يكون إال في عقد 
صحيح.

- وألن النهــي ال لمعنــى فــي البيــع، بــل يعــود إلــى ضرب مــن الخديعة، يمكن 
اســتدراكها بإثبــات الخيــار، فأشــبه بيع المصراة. وفارق بيــع الحاضر للبادي، فإنه 

ال يمكن استدراكه بالخيار، إذ ليس الضرر عليه، إنما هو على المسلمين.

- وفي رواية أخرى عن اإلمام أحمد، أن التلّقي فاسد، وذلك لظاهر النهي. 
قال ابن قدامة: واألول أصح)3(. 

بدائع الصنائع )5 / 232(، والهداية وشرح العناية )6 / 107( ، وتبيين الحقائق )4 / 68(،   )1(
والدر المختار )4 / 132(.

المغني - ابن قدامة )4 / 281( ، والدر المختار )4 / 134( .  )2(
)3(  المغني  - ابن قدامة )281/4، 282( .

من موجبات التسعير : تلقي الجلب
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المصلحة التي من أجلها كان النهي : 

ًيا ثم اختلفوا في  اتفق الفقهاء على مناط النهي من تلقي الركبان ليس كونه تلقِّ
تحديد هذا المناط ، أو المصلحة التي من أجلها كان النهي على النحو التالي : 

وعــدم  البلــد  بأهــل  اإلضــرار  عــدم  عنــد  التلقــي  جــواز  إلــى  الحنفيــة :  ذهــب 
اإلضرار بالركبان ، فراعى مصلحة أهل السوق والركبان)1( .

قال الزيلعي في <تبيين الحقائق>)2( : كره تلقي المجلوب وصورته أن واحًدا 
من أهل المصر يتلقى الميرة فيشتري منهم ثم يبيعه بما شاء من الثمن، وإنما كره 
لقــول ابــن مســعود - رضــي هللا عنــه - <أنه ×  نهــى عن تلقي البيوع> وعن أبي 
هريرة - رضي هللا عنه - <أنه ×  نهى أن يتلّقى الَجَلب> الحديث هذا إذا كان 
يضر بأهل البلد بأن كانوا في قحط ، وإن كان ال يضرهم فال بأس به ؛ إال إذا لبس 

السعر على الواردين.

وأما المالكية)3( فقالوا : إن النهي لمصلحة أهل السوق ؛ لئال ينفرد المتلقي 
برخص السلعة فيغلي السعر على العامة ، وحجتهم في ذلك : قوله × : <ول 

تلقوا السلع حتى يهبط بها على األسواق> .

وذكــر الشــافعية المعنــى فــي النهــي عــن الركبــان ؛ ألن الحديــث أثبــت الخيــار 
للبائع ال ألهل السوق ، وقيل : نظًرا لتضرر أهل البلد)4( .

وأمــا الحنابلــة فنظــروا لمصلحــة البائــع ، وأهــل الســوق ؛ ألن بالغبــن يتضــرر 

)1(  شرح التلقين - المازري )1018/2( .
)2(  تبيين الحقائق - الزيلعي )68/4( .

)3(  شرح التلقين - المازري )1017/2( .
)4(  الحاوي - الماوردي )349/5( .
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البائــع وبالتلّقــي يتضــرر أهل البلــد ؛ ألن الركبان إذا وصلوا باعوا أمتعتهم والذين 
يتلقونهم ال يبيعونها سريًعا ويتربصون بها السعر)1( .

ولعــل المصلحــة التــي مــن أجلهــا كان النهــي نفــع البائــع وأهــل الســوق مًعــا ، 
وإن كان هــذا المنــع ذريعــًة إلــى مفســدة ، منع الشــخص من التكســب والســعي في 
طلــب الــرزق ؛ ألن المصلحــة العامــة مقدمــة على المصلحة الخاصــة ، ويرد على 
المالكية الذين جعلوا مناط الحكم مصلحة أهل الســوق اســتناًدا لرواية ابن عمر 
في النهي عن التلّقي حتى يهبط بها األسواق يرد عليهم بأن هذه الرواية ال تكون 
)دليالً لمدعاهم ؛ ألنه يمكن أن يكون ذلك رعاية لمنفعِة البائع ؛ ألنها إذا هبطت 

األسواق عرف مقدار السعر فال يخدع()2( .

من هنا ُيْعلم أن تلقي السلع قبل قدومها إلى السوق يؤدِّي إلى الغالِء فيتضّرر 
أهل السوق ؛ من اشتراها أغالها على الناس وانفرد ببيعها بعد أن َغبَن الجالبين 
– الذيــن يرغبــون فــي الرحيــل لتكاليــف اإلقامــة – فمنــع مــن ذلــك ليصــل بائعوهــا 
إلى البلِد فتباع في أسواقها فيصل كل واحد إلى شرائها والنيل من رخصها ، وال 
عبــرة بمســافة التلقــي مــا دام الضــرر حاصــالً)3( ، وتفويًتــا علــى المتلّقــي يلجــأ ولــي 

األمر إلى التسعير العدل الذي ال وكس فيه وال شطط)4( . 



)1(  المغني - ابن قدامة  )165/4( .
)2(  نيل األوطار - الشوكاني )189/5( .

)3(  المنتقي - الباجي )101/5( .
)4(  الوكس: النقص. والشطط: الجور. النهاية في غريب الحديث )219/5( .

من موجبات التسعير : تلقي الجلب
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المبحث الثالث
من موجبات التسعير

 بيع الحاضر للباِد

مــن البيــوع المنهــّي عنهــا ألجــل الضــرر بيع الحاضــر للبادي )وهــو أن يتربص 
بسلعته إلى أن يغالي في ثمنها فيفوت الرزق والربح على الناس()1( .

صورة ذلك : 

أن يمنــع السمســار الحاضــُر القــروَي مــن البيع ، قائالً لــه : ال تبع أنت أنا أعلم 
بذلك فيتوّكل له ويبيع ويغالي)2( .

دليل النهي : 

عــن ابــن عمــر - رضــي هللا  عنهمــا - قــال : <َنَهى  النبــي ×  َأْن َيبِيَع َحاِضٌر 
لَِباٍد>)3( .

وطــاوس عــن ابــن عبــاس - رضــي هللا  عنهمــا - قــال : قــال رســول هللا × : 
ْكَبــاَن َوَل َيبِيُع َحاِضٌر لَِباٍد ، قــال : قلت البن عباس : مــا قوله ال يبيع  ــُوا الرُّ <َل َتَلقَّ

حاضر لباد ، قال : ال يكون له سمساًرا>)4( .

)1(  الوجيز - الغزالي )129/1( .
)2(  حاشية ابن عابدين )102/5( .

)3(  رواه البخاري في كتاب البيوع )2051( .
)4(  أخرجه البخاري )2050( و )2055( و )2274(، ومسلم )1521(، وأبو داود )3439(، 

والنسائي )7/ 257( .
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وعــن جابــر بــن عبــد هللا - رضــي هللا  عنهمــا - أن النبــي × قــال : <َل َيبِيــُع 
ُ َبْعَضُهْم ِمْن َبْعٍض>)1( . َحاِضٌر لَِباٍد، َدُعوا النَّاَس َيْرُزُق اللَّ

وجه الدللة : 

تــدل األحاديــث علــى أنــه )ال يجــوز للحاضــر أن يبيــع للبادي من غيــر فرق أن 
يكون البادي قريًبا له أو أجنبيًّا وسواء كان زمن الغالء أو ال – وسواء كان يحتاج 

إليه أهل البلد أم ال – وسواء باع له على التدريج أو دفعة واحدة()2( .

إال أن الفقهاء استنبطوا من تعليلهم للنهي قيوًدا جعلوها شرًطا للنهي ، فقال 
الحنفية : إن النهي يختص بزمن القحِط أو الَعوز ، أما إذا لم يكن كذلك فال بأس 

به النعدام الضرر)3( . 

وجعلت المالكية البداوة قيًدا في النهي عن البيع ؛ ألن أهل البالد يعرفون السعر 
في الغالب ، لهم أن يتوصلوا إلى تحصيله بأنفسهم أو بغيرهم)4( وذكر الشافعية : أن 
الممنوع هو أن يقدم شخص بمتاع وإن لم يكن مأكواًل تعم الحاجة إليه ليبعه بسعر 
يومــه فيقــول لــه شــخص بلــدي أو غيــره : اتركــه عنــدي أو عنــد غيــري ألبيعــه لــك على 
التدريــج بأغلــى مــن بيعــه حــااًل ، فقيدوا النهي بما تعم الحاجــة إليه ، وقد يفهم منه لو 
احتاجــت إليــه طائفــة مــن البلــد العتيادهــم االنتفــاع بــه دون غيرهــم كان الحكــم فيهــم 

مثله في احتياج عامة أهل البلد ، وهو ظاهر لما فيه من التضييق عليهم .

)1(  أخرجــه مســلم )1522(، وأبــو داود )3442(، والترمــذي )1266(، والنســائي 7/ 256 
وابــن ماجــه )2176( ، وهــو فــي <مســند أحمــد> )14291(، و<صحيــح ابــن حبــان> )4960( 

و)4963( و )4964(.
)2(  نيل األوطار - الشوكاني )185/5( .

)3(  الهداية - المرغيناني ) 478/6( .
)4(  المنتقى - الباجي )103/5( ، األبي على مسلم )183/4( .
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بيــع ســلعته بســعر يومهــا ، وأن يكــون  البــدوي  ومــن القيــود أيًضــا أن يقصــد 
الحاضر عالًما بالحديث)1( .

وزاد الحنابلــة)2( أن يكــون القــادم جاهــاًل بالســعر وأن يقصــده البلــدي عارًفــا 
بسعر السوق . 

وكل هــذه القيــود مــن تعليــل النهــي)3( )وال يخفــى أن تخصيــص العمــوم بمثل 
هــذه األمــور مــن التخصيــص بمجــرد االســتنباط()4( وقــد ذكــر ابــن دقيــق العيــد)5( 
أن األحــكام قــد تــدور بيــن اعتبــار المعنــى واتبــاع اللفــظ ، ولكــن ينبغــي أن ينظــر 
فــي المعنــى إلــى الظهــور والخفــاء فحيــث يظهــر ظهــوًرا كثيــًرا ؛ فــال بــأس باتباعــه 
وتخصيــص البعــض بــه ، أو تعميمــه علــى قواعــد القياســيين ، وحيــث يخفــى أو ال 

ا فاتباع اللفظ أولى .  يظهر ظهوًرا قويًّ

فمــا ذكــر مــن اشــتراط قصــد البلــدي البــدوي ، فــال يقــوى ؛ لعــدم داللــة اللفــظ 
عليــه ، وعــدم ظهــور المعنــى فيــه ؛ ألن الضــرر حاصــل قصده أم ال ، وأما اشــتراط 
أن يكــون الطعــام ممــا تدعــو الحاجــة إليه فمتوســط في الظهور وعدمــه ؛ الحتمال 
أن يراعــي دعــوى مجــرد ربــح النــاس فــي هــذا الحكم على ما أشــعر بــه التعليل من 
قولــه × : <دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض>)6( وعلى هذا ، فالشــروط 
المذكورة منها ما يقوم الدليل الشرعي عليه ؛ كشرط الشافعي في العلم بالنهي – 
ألن الجاهل يعذر بجهله فال يؤدب – ومنها ما يؤخذ باســتنباط المعنى ، فيخرج 
على قاعدة أصولية ، وهي : أن النص إذا استنبط منه معنى يعود عليه بالتخصيص 

)2( المغني - ابن قدامة )164/6( .)1(  مغني المحتاج - الشربيني )36/2( .       

)4( نيل األوطار - الشوكاني )185/5( .)3(  سبل السالم - الصنعاني )22/3( .       

)5(  إحكام األحكام - ابن دقيق العيد )115/3( .
)6(  تقدم ص 110 .

من موجبات التسعير : بيع الحاضر للباد
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هل يصح أوال؟ 

المعنى الذي من أجله كان النهي : 

اتفــق الفقهــاء)1( علــى أن المعنــى الــذي ورد النهــي من أجلــه مراعاة المصلحة 
بدليل قوله × : <دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض> فلو ترك القادم يبيع 
ســلعته اشــتراها النــاس منــه برخــص ، فــإن تولــى الحاضــر بيعهــا لم يبعهــا إال بغالء 
لخبرتــه بحاجــة النــاس ، وذكــر البــادي فــي الحديث خــرج مخرج الغالــب)2( ، فلو 
أن بعض أهل البلد عنده متاع مخزون ، فأخرجه ليبعه بسعر يومه فتعرض له من 
يفوضــه ليبعــه لــه تدريجيًّــا بأغلــى ، حــرم للعلــة ، وكذلك لو أراد شــخص أن يؤجر 
محالًّ حااًل فأرشده شخص إلى تأخير اإلجارة لوقت كذا – وهو ما يفعله بعض 
أهــل مكــة تربًصــا لموســم الحــج – َحــُرَم ؛ لمــا فيه من إيــذاء للمســتأجر ، فاإلجارة 

كالبيع ؛ الشتراكهما في مناط الحكم ، وهو التضييق على الناس . 

وقد يعترض على هذا أنه من قبيل النصيحة لحديث : <إذا استنصح أحدكم 
أخاه فلينصح له>)3( .

والجــواب : أن االعتــراض غيــر وارد ؛ ألن البــدوي لــم يطلــب النصيحــة بــل 
قصده الحضري ولو سلمنا أنه استنصحه فينصحه ال أن يتولى له البيع)4( .

ولو باع الحضريُّ للبدويِّ ، فما حكم البيع والعقد ؟

عابديــن  ابــن  حاشــية   ،  )104/5( الباجــي   - المنتقــى   ،  )164/4( قدامــة  ابــن   - المغنــي   )1(
)102/5( ، مغني المحتاج - الشربيني )36/2( .

)2( نهاية المحتاج - الرملي )447/4( .
)3( رواه البخــاري تعليقــا عقــب حديــث )2048( ، كتــاب البيــوع ، بــاب: هــل يبيــع حاضــر لبــاد بغير 

أجر، وهل يعينه أو ينصحه
سبل السالم - الصنعاني )22/3(   )4(
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اختلــف الفقهــاء فــي ذلــك : فقال الحنفيــة : يكره البيع إذا كان أهل المصر في 
قحط يتضررون به وال يفسد العقد ؛ ألن النهي لمعنى خارج عنه)1( . 

واختلــف أصحــاب مالــك فــي حكــم البيــع إذا وقــع ، فمنهم من قال بالفســخ ؛ 
ألن النبي × نهى عن البيع ، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه ، وقال اآلخرون 
بعدم الفســخ ؛ ألن النهي لمعنى خارج عن العقد وهو االســترخاص)2( ، وذهب 
الشــافعي)3( إلــى أن الحاضــر عــاٍص إن علــم الحديــث والبيــع الزم غيــر مفســوخ ؛ 
ألن النهــي خــارج عــن العقــد ، وفي رواية ألحمد يكــره البيع ، ويصح العقد ؛ ألن 

النهي لمعنى خارج عنه)4( . 

ولعل الراجح أن العقد صحيح ، ومتولي البيع عاص إن علم الحديث ؛ ألن 
النهــي لــم يــرد فــي البيــع وإنما ألجل مصلحــة الناس بدليــل <دعوا الناس يرزق هللا 

بعضهم من بعض> .

شراء الحضري للبدوي : 

يومــه ،  بســعر  إليــه  يحتــاج  مــا  لشــراء  المدينــة  البــدوي  يقصــد  أن  وصورتــه : 
فيعترضه الحضري ليتولى الشراء له متى رخصت األسعار . 

أن  إلــى  الحنفيــة)5(  فذهــب  للبــدويِّ ،  الشــراء  حكــم  فــي  الفقهــاء  واختلــف 
الحاضــر كمــا ال يبيــع للبــادي فكذلــك ال يشــتري لــه ، وفــي روايــة لمالــك)6( أنــه ال 
بــأس بالشــراء لــه ؛ ألن االســترخاص مشــروع ، وفــي روايــة أخــرى بعــدم الجواز ، 

)2( المنتقى - الباجي )114/5( .)1(  شرح العناية على الهداية )479/6( .       

)4( اإلنصاف - المرداوي )333/4( .)3(  مختصر المزني )92/3( .       

)5(  عمدة القاري - بدر الدين العيني )283/11( .
)6(  المنتقى - الباجي )104/5( .

من موجبات التسعير : بيع الحاضر للباد
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فــال يبيــع لــه وال يشــتري ؛ ألنهمــا معاوضة تخــص البــدوي ، والمعتمد في مذهب 
الشافعي)1( الجزم باإلثم فيحرم الشراء كالبيع له . 

أمــا الحنابلــة)2( فقالــوا : يصح الشــراء لــه ؛ ألن النهي إنما ورد في البيع لمعنًى 
يختــص بــه ، وهــو الرفــق بأهــل الحضــر ، وهــذا غيــر موجــود فــي الشــراء للبــادي ، 
والصحيــح مــن المذهــب أن النهــَي فــي هــذه المســألة بــاٍق فالشــراء كالبيــع لــه)3( ، 
فمــن منــع الشــراء احتــّج بــأن البيــع فــي اللغــة يقع على الشــراء كما يقع الشــراء على 
البيــع كقولــه تعالــى : ژ ہ  ہ  ہ   ژ )4( ويــدل على ذلك قول أنس بن 
مالك : <ال يبع حاضر لباد> وهي كلمة  جامعة ، ال يبيع له شيًئا وال يبتاع له شيًئا ، 
ُ َبْعَضُهْم ِمْن  ويقوى ذلك العلة التي نبه إليها × بقوله : < َدُعوا النَّاَس َيْرُزُق اللَّ
َبْعٍض> فإن ذلك يحصل بشــراء من ال خبرة له باألثمان ، كما يحصل بيعه وعلى 

هذا فالشراء كالبيع)5( . 

ي ،  وقد يعترض على هذا بأن الشارع راعى عدم غبن البادي عندما منع التلقِّ
ولوحــظ فــي النهــي عــن بيــع الحاضــر للبــادي الرفــق بأهــل البلــد ، واعتبــر فيــه غبــن 

البادي وهو كالتناقض . 

والجــواب أن الشــارع يالحــظ مصلحــة النــاس ويقــدم مصلحــة الجماعة على 
الواحــد ال الواحــد علــى الجماعــة ، ولمــا كان البــادي إذا بــاع لنفســه انتفــع جميــع 
أهــل الســوق ، واشــتروا رخيًصــا راعــى الشــارع نفــع أهــل البلــد علــى نفــع البــادي 

)1( نهاية المحتاج - الرملي )451/3( .  
)2(  المغني - ابن قدامة )163/4( .

)3( اإلنصاف - المرداوي )335/4( .  
)4( سورة يوسف : 20 .

)5(  نيل األوطار )186/5( .
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ي نفع المتلقى خاصة  الذي باع بسعر يناسب تكاليف إنتاجه ، ولما كان في التلقِّ
ــي مصلحــة للجماعــة ، بــل ضــرر يلحــق بهم  وهــو واحــد ، لــم يكــن فــي إباحــة التلقِّ
النفــراد المتلقــي بالرخــص وقطــع المــوارد عليهــم ، فال تناقض بين المســألتين بل 
همــا صحيحتــان فــي الحكمــة والمصلحــة)1( ،  فيتضح مما ســبق أن الشــارع راعى 
مصلحــة النــاس فــي نهيــه عــن بيــع الحاضــر للبــادي ؛ ألن الحاضــر يترّبــص وقــت 
الغــالء ليبيــع ســلعة البــدوي ، كمــا يتربــص وقــت الرخص وكثرة الســلع ، ليشــتري 
لــه وتفويًتــا عليــه يلجأ إلى التســعير حيث تتحدد األســعار فتتحقــق مصلحة البادي 

وأهل السوق .



)1(  سبل السالم )22/3( .

من موجبات التسعير : بيع الحاضر للباد
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المبحث الرابع
من موجبات التسعير الحتكار

المطلب األول : تعريف الحتكار
االحتــكار صــورة ســيئة  مــن صور االســتغالل لحاجة الناس في أشــد األشــياء 
مساًســا بحياتهــم وهــو قوتهــم وغذاؤهــم ، وكل مــا لهم مســيس حاجــة إليه ، حيث 
يعمــد بعــض التجــار إلــى حبــس ســلعة مــن الســلع أو إلــى جمعهــا مــن األســواق ، 
حتــى تشــتد حاجــة النــاس إليهــا ويدفعــون في ســبيل الحصــول عليها ســعًرا أعلى ، 
فينــزل بهــا محتكرهــا إلــى الســوق ، وليــس لــه فيهــا منافــس ، فيفــرض الثمــن الــذي 
يقــدره ، ال بحســب قيمــة الســلعة وال بربــح اعتيــادي معقــول ، وإنمــا بحســب مــا 
فــي ســبيل الحصــول  الغالــي والرخيــص  إليهــا ، وبذلهــم  النــاس  مــن حاجــة   يــراه 

عليها . 

تعريفه : 

لغــًة : الَحكــر بفتــح الحــاء وســكون الكاف ، ادخــار الطعــام للتربص وصاحبه 
محتكر .

الحتكار في اصطالح الفقهاء :  
ال يختلــف معنــى االحتــكار الشــرعي االصطالحــي عــن معنــاه اللغــوي ، وقــد 

عرف عند الفقهاء بتعريفات متقاربة في المعاني واأللفاظ . 
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أولً : عند الحنفية :   
يقول ابن عابدين في <رد المحتار شرح الدر المختار>)1( : <االحتكار شرعًا 
اشــتراء الطعــام ونحــوه وحبســه إلــى الغــالء أربعين يومًا ؛ لقولــه × <  َمِن اْحَتَكَر 

َعَلى اْلُمْسِلِميَن َطَعاَمُهْم، َضَرَبُه هللُا بِاْلِْفالِس، َأْو بُِجَذاٍم >)2( .

ويقــول بــدر الديــن العينــي فــي <البنايــة شــرح الهدايــة>)3( نقــالً عــن <الكافي>  : 
<االحتكار حبس الطعام للغالء افتعال من حكر إذا ظلم ونقص وحكر بالشئ إذا 

استبد به وحبسه عن غيره> .

ويقــول البابرتــى فــى شــرح العنايــة)4( : <إن المــراد باالحتــكار  حبــس األقوات 
تربصًا للغالء > .

وقال اإلمام الكاسانى في <بدائع الصنائع>)5( : إن االحتكار أن يشتري طعامًا 
في مصر ويمتنع عن بيعه ، وذلك يضر بالناس وكذلك لو اشتراه من مكان قريب 

يحمل طعامه إلى المصر وذلك المصر صغير وهذا يضر به .

)1(  رد المحتار شرح الدر المختار - ابن عابدين  )398/6(
رواه ابــن ماجــه )729/2( )2155( ، وأحمــد )21/1( ، والطيالســي )11/1( )55( عــن   )2(
يحيــى بــن حكيــم، قــال حدثنــا أبــو بكــر الحنفــي قــال: حدثنــا الهيثــم بــن رافــع ، حدثني أبــو يحيى 
المكي ، عن فروخ مولى عثمان ، عن عمر، قال المنذري في الترغيب والترهيب : هذا إسناد 
جيــد متصــل، ورواتــه ثقــات، وقــد أنكــر علــى الهيثــم روايتــه هــذا الحديــث مــع كونه ثقــة، انتهى. 
وقال الذهبي في <الكاشف> في ترجمة الهيثم: صدوق أنكر حديثه في الحكرة . وقال الذهبي 
في الميزان : <أنكر حديثه في الحكرة >. وأورده ابن الجوزي في العلل المتناهية )117/2( ، 

وضعفه األلباني في ضعيف الجامع .
)3( البناية شرح الهداية - بدر الدين العيني  )210/12( .

)4( شرح العناية - البابرتي )58/10( 
بدائع الصنائع  - الكاساني )129/5( .  )5(
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هــذه هــي أقــوال الحنفيــة حــول تحديد ماهية االحتــكار وبالتأمل فيها يســتطيع 
الناظر أن يستخلص اآلتي : 

1- أن الكاساني والحصكفي قد قيدوا االحتكار المحظور بالشراء بينما لم 
يقيده بذلك الشرنباللي والبابرتي . 

2- أشــار الكاســاني إلــى شــمول االحتــكار للشــراء مــن المصــر أو مــن مــكان 
يجلب طعامه إلى المصر .

3- قيد غالبية فقهاء الحنفية االحتكار باألقوات بينما عداه إلى غير األقوات 
البعض ومنهم الحصكفي .

4- نبــه الكاســاني إلــى قيــد يفيــد حكمــة المنــع مــن االحتــكار : فأضــاف إلــى 
التعريف قيد أن يكون ذلك يضر بالناس بدليل قولهم < إلى وقت الغالء > 

ثانيًا : مذهب المالكية :  

عــرف المالكيــة)1( االحتــكار بقولهــم : <هــو االدخــار للمبيــع وطلــب الربــح 
بتقلب األسواق أما االدخار للقوت فليس من باب االحتكار>. 

ثالثًا : مذهب الشافعية :  

عرفــه الرملــي الشــافعى)2( بقولــه : <إنــه اشــتراء القــوت وقــت الغــالء ليمســكه 
ويبيعه بعد ذلك بأكثر من ثمنه للتضييق> . 

كمــا عرفــه الخطيــب الشــربيني)3( بقولــه : <هــو إمســاك مــا اشــتراه وقــت الغــالء 

)1( المدونة الكبرى ، دار صادر ، بيروت ، )291/10( . 
)2( نهاية المحتاج - الرملي )473/3( ، تحفة المحتاج  - الهيتمي  )318/4(

مغني المحتاج - الشربيني )392/2(   )3(

من موجبات التسعير الحتكار
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ليبيعــه بأكثــر ممــا اشــتراه عنــد اشــتداد الحاجــة بخــالف إمســاك مــا اشــتراه وقــت 
الرخــص ال يحــرم مطلقــًا وال إمســاك علــة ضيعتــه وال مــا اشــتراه فــى وقــت الغــالء 

لنفسه وعياله أو ليبيعه بمثل ما اشتراه> .

رابعًا : مذهب الحنابلة :  

عــرف اإلمــام ابــن قدامــة الحنبلــي)1( االحتــكار بقولــه : واالحتــكار المحرم ما 
اجتمع فيه ثالثة شروط : 

أحدهــا : أن يشــتري فلــو جلــب شــيئًا أو أدخــل من غلته شــيئًا فأدخــره لم يكن 
محتكرًا .

الثانــي : أن يكــون المشــترى قوتــًا ، فأمــا اإلدام والحلــواء والعســل والزيــت 
وأعالف البهائم فليس فيها احتكار محرم .

الثالث : أن يضيق على الناس بشرائه وال يحصل ذلك إال بأمرين : 

أحدهما : أن يكون في بلد يضيق بأهله االحتكار كالحرمين وبالثغور .

الثاني : أن يكون في حال الضيق بأن البلد قافلة فيتبادر ذو األموال فيشتريها 
ويضيقون على الناس . 

التعريف المختار :  

أن االحتــكار هــو حبــس مــا يحتــاج إليــه النــاس ، ســواء كان طعامــًا أو غيــره 
ممــا يكــون فــي احتباســه إضــرارًا بالنــاس ، ولذلــك فإنــه يشــمل كل المــواد الغذائية 
واألدويــة والثيــاب ومنافــع الــدور واألراضي ، كما يشــمل منافــع وخبرات العمال 
الســلع  تلــك  إلــى مثــل  إذا كانــت تحتــاج   ، المهــن والحــرف والصناعــات  وأهــل 

)1(  المغني - ابن قدامة  )167/4( .
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والخدمات والمنافع .

- ال يعتبر الحابس للسلعة أو الخدمة محتكًرا ، إال بشرطين : 

أولهما : أن يقصد من االدخار ارتفاع األسعار ، مستغالًّ حاجة الناس ؛ فكأن 
النية هذه شرٌط في االحتكار المحرم)1( . 

ثانيهمــا : أن يحبــس مــا يتضــرر النــاس بحبســه ، ويــدل علــى اعتبــار الحاجــة 
وقصد إغالء السعر على المسلمين ؛ قوله × : <َمْن َدَخَل فِي َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر 
ا َعَلى هللاِ َأْن ُيْقِعَدُه بُِعْظٍم ِمَن النَّاِر َيْوَم اْلِقَياَمِة>)2( . اْلُمْسِلِميَن لُِيْغِلَيُه َعَلْيِهْم، َفإِنَّ َحقًّ

-  ال فرق في االحتكار بين كون السلعة قد اشتريت من الخارج واستوردت ، 
أم اشــتريت مــن الداخــل وحبســت انتظــارًا للغــالء ، أو كانت إنتاجــًا ذاتيًا من محل 

المحتكر .



العربــي  ابــن   - األحــوذي  عارضــة   ،  )152/2( خــان  حســن  صديــق   - النديــة  الروضــة   )1(
 .)23/6(

ضعيــف : أخرجــه أحمــد )27/5(، رقــم ) 20328( ، الطيالســي )ص 125( ، رقــم )928( ،   )2(
والطبراني )210/20(، رقم )480( ، وفي <األوسط> )285/8( قال الهيثمي )101/4(: 
فيــه زيــد بــن مــرة أبــو المعلــى ولــم أجد مــن ترجمه وبقية رجالــه رجال الصحيــح. ورواه الحاكم 
)15/2(، رقــم )2168( مختصــًرا ، وقــال: ليــس علــى شــرط هــذا الكتــاب، ورواه البيهقــي 
)30/6(، رقم )10933( .  وفي شعب اإليمان )525/7(، رقم )11214( وأخرجه أيًضا: 

الروياني )329/2(، رقم )1300( . وضعفه األلباني.

من موجبات التسعير الحتكار

www.almoslih.net



التسعير في الشريعة اإلسالمية126

المطلب الثاني : حكُم الحتكار
اختلــف الفقهــاء فــي حكــم االحتــكار بين الحرمــة والكراهة التحريميــة - تبًعا 
ألصولهــم - فذهــب المالكّيــة ، وبعــض الشــافعّية ، والحنابلــة ، إلــى أن االحتــكار 

حرام ، وذلك لألسباب اآلتية : 

1- األحاديث الواردة أن المحتكر : ملعون ، وعاص ، ومذنب ، وال يلحق 
اللعن إال بمباشرة المحرم . 

2- إن االحتكار ظلٌم والظلم حرام ؛ ألنه يمنع العامة من حقوقهم . 

3- إن حفظ النفس واجب وضروري وحبس األقوات يضر بالناس .

وقــال بعــض الشــافعية بالكراهــة التنزيهيــة ، ورد الشــيرازي)1( علــى الشــافعية 
بقوله : ومن قال : يكره وال يحرم ليس بشيء ، وقال السبكي تعليًقا على احتكار 

الثياب : إن أراد كراهة تحريٍم فظاهٌر ، وإن أراد كراهة تنزيه فبعيد)2( .

فيالحــظ جليًّــا أن الفقهــاء متفقــون علــى تحريــم االحتــكار ، وإن قــال بعضهــم 
بكراهة التحريم . 

تكملة المجموع - السبكي )44/13( .  )1(
)2(  تكملة المجموع - السبكي )48/13( .
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المطلب الثالث : ذكر األحاديث الواردة في الحتكار : 

َفُهــَو  اْحَتَكــَر  فقــال : <َمــِن  نهًيــا صريًحــا ،  عــن االحتــكار  النبــي ×  نهــى 
َخاطٌِئ>)1( . 

ْفاَلِس>)2( .  ُ بِاْلُجَذاِم َواْلِ وقال : <َمِن اْحَتَكَر َعَلى اْلُمْسِلِميَن َطَعاَمُهْم، َضَرَبُه اللَّ

وقال : <اْلَجالُِب َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتكُِر َمْلُعوٌن>)3( .

وعــن الحســن قــال : ثقــل معقــل بن يســار فدخل إليه عبيد هللا بــن زياد يعوده ، 
فقال : هل تعلم يا معقل أني سفكت دًما ؟ قال : ما علمت ، فقال : هل تعلم أني 
دخلــت فــي شــيء مــن أســعار المســلمين ؟ قال : مــا علمت ، قال : أجلســوني ، ثم 
قال : اسمع يا عبيد هللا حتى أحدثك شيًئا لم أسمعه من رسول هللا × مرة وال 
مرتين ، سمعت رسول هللا × يقول : <من دخل في شيء من أسعار المسلمين 
ا علــى هللا – تبارك وتعالى – أن يقعــده بعظم من النار يوم  ليغليــه عليهم فإن حقًّ

)1(   أخرجــه مســلم فــي كتــاب المســاقاة ، بــاب تحريــم االحتــكار فــي األقــوات ، الحديــث 129 - 
)1605( ، وفــي روايــة 130 - )1605( <ل يحتكــر إلَّ خاطــئ> ، وأخرجــه أيًضــا أبــو داود 

)3447( والترمذي )1313( وابن ماجه برقم )2154( . 
قــال   ، )2155( برقــم  والجلــب ،  الحكــرة  بــاب  التجــارات ،  كتــاب  فــي  ماجــه  ابــن  أخرجــه   )2(

المنذري : وإسناده جيد متصل ، ورواته ثقات . 
)3(   أخرجه ابن ماجه في التجارات ، باب الحكرة والجلب برقم )2153( ، والعقيلي في كتاب 

الضعفاء . ورواه ابن كثير في مسند الفاروق )348( .
وقــد أعــل الحديــث بعلــيِّ بــن ســالم بــن ثوبــان ، قــال المنــذري : ال أعلــم لعلــيِّ بــن ســالم غيــر 
هــذا الحديــث ، وهــو فــي عــداد المجهوليــن . وهللا أعلــم . وفيــه أيًضــا علــي بــن زيــد بــن جدعــان 
ضعيف  . وقال ابن كثير : < هذا حديث كوفي ، ضعيف اإلسناد ، منكر ، مع أنه منقطع من قبل 
سعيد بن المسيب ، وقد ُروي عن عمر قوله في الحكرة من طريق أخرى . قلت : هذه الطرق 

تقوى باألولى كما أن تلك تقوى بهذه ، فيحسن الحديث ، وهللا أعلم >

من موجبات التسعير الحتكار
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القيامــة> ، وفي رواية : <أن يقذفه في معظم النار> ، قال : آنت ســمعته من رســول 
هللا × ؟ قال : نعم ، غير مرة وال مرتين)1( .

وفــي بعــض األحاديــث : جعــل النبي × من اإللحاد فــي الحرم ، المقصود 
في قوله تعالى : ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ )2( احتكار 

الطعام)3( . 

وأحاديث النهي عن االحتكار وذمه كثيرة ليس المقصود جمعها)4( . 



ضعيــف : أخرجــه أحمــد )27/5(، رقــم) 20328( ، الطيالســى )ص 125(، رقــم )928( ،   )1(
والطبرانــى )210/20(، رقــم )480( ، وفــي <األوســط> )285/8( قــال الهيثمــى )101/4( 
: فيــه زيــد بــن مــرة أبــو المعلى ولم أجد من ترجمه وبقية رجاله رجال الصحيح. ورواه الحاكم 
)15/2(، رقــم )2168( مختصــًرا ، وقــال: ليــس علــى شــرط هــذا الكتــاب، ورواه البيهقــى 
)30/6(، رقم )10933( .  وفي شعب اإليمان )525/7(، رقم )11214( وأخرجه أيًضا: 

الروياني )329/2، رقم 1300( . وضعفه األلباني.
)2(   ]الحج : 25[ .

ــَة إِْلَحــاٌد> رواه الطبرانــي فــي األوســط  َعــاِم بَِمكَّ )3(   عــن ابــن عمــر أنــه – × – قــال : <اْحتِــَكاُر الطَّ
)132/2( )1485(، والبيهقــي فــي شــعب اإليمــان )514/13( وفيــه عبــد هللا بــن المؤمــل؛ 

وثقه ابن حبان، وغيره، وضعفه جماعة.
ورواه أبو داود بإسناد ضعيف )2020( من حديث يعلى بن أمية .

)4(   انظر بحثنا في االحتكار  ص 15 ، وما بعدها .  
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المطلب الرابع : ما يجري فيه الحتكار
فــي  الــواردة  األحاديــث  بســبب  االحتــكار  فيــه  يجــري  فيمــا  الفقهــاء  اختلــف 
منعــه ، فقــد وردت مطلقــًة ، ووردت مقيــدة بالطعــام ، فذهــب بعــض الشــافعية)1( 
والحنابلــة)2( إلــى أن االحتــكار المحــرم هــو مــا كان بقــوت اآلدمــي ؛ ألن غيــره ال 
تعــم الحاجــة إليــه ، وأمــا مــن خصــص االحتــكار بالقوتيــن فذهــب إلــى أن الضــرر 
األعــم األغلــب إنمــا يلحــق العامــة بحبس القــوت والعلف ، فال يتحقــق االحتكار 

إال بهما .

وذهــب الجمهــور)3( إلــى أن االحتــكار يجــري بــكل مــا أضــر بالعامــة قوًتــا كان 
أو ال ؛ ألن العلــة فــي التحريــم هــي اإلضــرار بالنــاس ، كمــا وأن قولــه × : <ل 
يحتكــر إل خاطئ> عام ؛ ألن حــذف المعمول يــؤذن بالعمــوم فالحديث مطلق ، 
وأمــا تقييــد االحتــكار بالطعــام فمــردوٌد ؛ ألن ذكــر فــرد من أفراد العــام بحكم العام 
ال يخصــص العــام كمــا وأن الطعــام لقــٌب ، واللقــب ال مفهــوم لــه)4( ،  وتخصيــص 
)األقــوات بالذكــِر فــي بعــض األحاديــث تنويًهــا بأهميتهــا واالعتنــاء بشــأنها إذ هــي 
أصــل مــا تقــوم بــه البنيــة ، وال ينافــي ذلــك أن يشــاركها كل مــا احتــاج إليــه النــاس 

إعانة الطالبين )31/3( ، نهاية المحتاج )456/3(.  )1(
المغنــي - ابــن قدامــة )167/4( . ونــص علــى ذلــك - اإلمــام أحمــد - فــي مســائل صالح ورقة   )2(
54( قــال: ويحــرم االحتــكار فــي  96، ومســائل أبــي داود )191( ، وفــي الفــروع )52/4 : 
المنصــوص فــي قــوت آدمــي. وعنــه: ومــا يأكلــه النــاس، وعنــه: أو يضرهــم ادخــاره بشــرائه فــي 

ضيق.
)3(  بدائع الصنائع - الكاســاني )129/5( ، المنتقى - الباجي  )160/5( ، الحســبة - ابن تيمية 

. )38(
نيل األوطار - الشوكاني )250/5(   )4(

من موجبات التسعير الحتكار
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ممــا تتوقــف عليــه الحيــاة()1( ، والحاصــل أن للُحْكــَرة زمــاٌن ومحــل اختلف فيهما 
الفقهــاء علــى النحــِو الســابق ، والراجــح فــي المحــلِّ : أنه في كل ما أضــر بالناس ، 
وأمــا الراجــح فــي الزمــان : فهو عند مســيس الحاجة)2( ، وفي ذلــك يقول ابن حزم 
)والُحْكَرة المضرُة بالناس حراٌم ســواٌء في االبتياع أو في إمســاك ما ابتاع ، ويمنع 
مــن ذلــك ، والمحتكــر فــي وقــت رخــاء ليــس آثًمــا بــل محســن ؛ ألن الجــالب إذا 
أســرعوا البيــع ، أكثــروا الجلــب وإذا بــارت ســلعتهم ، ولــم يجــدوا مبتاًعــا تركــوا 

الجلب فأضر ذلك بالمسلمين()3( .

فالعلــة إذا كانــت لإلضــرار بالمســلمين لم يحــرم االحتكار إال على وجه يضر 
بهم ويستوي في ذلك القوت وغيره ؛ ألنهم يتضررون بالجميع . 

ومن أمثله االحتكار الذي يضر بالعامة : 

احتكار العمل : 

وهــو اشــتراك طائفــة يحتــاج النــاس إلــى منافعهــم فــي حصــر العمــل بينهــم ؛ 
ليتحكموا في إغالء األجرة ، فيتدخل والي الحسبة ويمنعهم من هذا االشتراك ؛ 
جــاء فــي الحســبة والطــرق الحكميــة <ومــن هــا هنــا منــع غيــر واحــد مــن العلمــاء 
القســامين الذين يقســمون العقار وغيره باألجرة أن يشــتركوا ، فإنهم إذا اشــتركوا 
والنــاس يحتاجــون إليهــم ، أغلــوا عليهــم األجــرة ، وكذلــك يمنــع مغســلوا الموتى 
والحمالــون لهــم مــن االشــتراك لمــا فــي ذلــك مــن إغــالء األجــرة عليهــم ، وكذلك 
ــم  اشــتراك كل طائفــة يحتــاج النــاس إلــى منافعهــم>)4( فيمنعــوا حتــى ال ينشــأ تضخُّ

منهاج الطالب في المقارنة بين المذاهب - عبد السميع إمام ص )297( .  )1(
عارضة األحوذي - ابن العربي )23/6( .  )2(

المحلى - ابن حزم )64/9( مسألة )1567( .  )3(
)4(  الحسبة - ابن تيمية )42( ، الطرق الحكمية - ابن القيم )326( .
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بسبب ارتفاع تكاليف اإلنتاج لزيادة الطلب)1( .



)1(  موسوعة المصطلحات االقتصادية - عبد العزيز هيكل )175 - 176( .

من موجبات التسعير الحتكار
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المطلب الخامس : مدة الحتكار 

للفقهاء في تحديد مدة زمنية لالحتكار رأيان : 

األول : التحديــد بمــدة معينــة ، فــإذا كان الحبــس لمــدة أقل منها لم يعتبر ذلك 
احتكاًرا ، وإن زاد الحبس عنها اعتبر احتكاًرا . 

والــرأي الثانــي - وهــو رأي جمهــور الفقهــاء - : عــدم تحديــد االحتــكار بمدة 
معينة .

ة - فيمكن تقسيمه إلى ما يلي :  ول - المعتبِر للُمدَّ
أ
وعلى الرأي ال

1- ثالثــة أيــام فــي الغــالء ، وأربعين في الرخــص : وهو قول عند اإلمامية)1(، 
وذكره ابن حيُّون ، وفي قول لإلباضية : يحّدد بثالثة أيام ، فيجوز ادخاره ليومين 

أو يوم)2( .   

2- شهر : ألن ما دونه قليل عاجل ، والشهر وما فوقه كثير آجل ، وهو أحد 
أقوال الحنفيَّة)3( .

َخــاره لمــا  3- أربعيــن يوًمــا : وهــو أحــد أقــوال اإلباضيَّــة ، قالــوا : فيجــوز ادِّ
دونها، وهو قول آخر عند الحنفية)4( .

وفيــه يقــول الطيبــي : <إن التقييــد باألربعيــن يشــير إلــى حديــث ادخــار الطعــام 
أربعيــن يوًمــا ، اليــوم غيــر مــراد به التحديد> ، قال الشــوكاني : <ولم أجد من ذهب 

)1(  فقه االحتكار في الشريعة اإلسالمية - حيدر حب هللا  )ص 67( . 
)2(  االحتكار وآثاره في الفقه اإلسالمي - د. قحطان الدوري  )ص 80( .

المرجع السابق )ص81( .   )3(
المرجع السابق .  )4(
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إلى العمل بهذا العدد>)1( . 

 4-  أكثر السنَة : وهو رأي أبي يوسف من الحنفّية . 

الــرأي الثاني : وهــو مــا ذهــب إليــه جمهــور الفقهــاء ، عــدم اعتبــار مــدة زمنية 
محددة لالحتكار ، سواء طالت تلك المدة أو َقُصَرت .

لــم  ــوَن مــع جمهــور فقهائنــا ، حيــن  نــص عليــه اإلباضيَّــة ، ويتفــق االقتصاديُّ
يذكروا قيد المدة في تعريفهم ، وال في تطبيقاتهم)2( .



)1( تكملة المجموع- السبكي  )48/13( . 
المرجع السابق )85-84( .  )2(

من موجبات التسعير الحتكار
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المطلب السادس : حكم بيع القاضي على المحتكر من غير رضاه 

ووضحــت  المســلم  خلــق  مــع  يتعــارض  ألنــه  االحتــكار ؛  الشــريعة  حاربــت 
األحاديث عقوبة المحتكر في الدنيا واآلخرة ، حيث توعده هللا بالمكان العظيم 
فــي النــار كمــا يصيبــه الجــذام واإلفــالس فينبغــي أن يتــوب ويخــرج مــا احتكره إلى 
الســوق ويبيعــه علــى أهــل الحاجــة بمثــل مــا اشــتراه ؛ بذلــك يــرد عليهــم حقوقهم ، 

وإن رفض هل يجبره القاضي ويبيع له ؟

اختلف الفقهاء في بيعه ، على االختالف السابق في بيع مال المفلس بجامع 
تعّلــق حــق الغيــر بــه ؛ فعنــد أبي حنيفة يؤمــر بالبيع إزالًة للظلم فــإن رفض رفع أمره 
إلــى اإلمــام مــرة أخــرى فيعظــه ويهــدده ؛ فــإن لــم يفعــل وُرفــع إليــه مرة ثانية يحبســه 
ويعــّزره زجــًرا لــه ، وال يجبــر علــى البيــع ؛ ألن الجبــر علــى البيــع فــي معنــى الَحْجر 
وال يجبــر عنــده علــى الحــر ؛ فيحبس ليبيع ماله بنفســه)1( ، ولكن من األحناف من 
يجبــر علــى المــكاري المفلــس والمفتــي الماجــن ، والطبيــب الجاهــل ، لضررهــم 
)2( ، وعنــد المالكيــة يجبــر علــى  بالعامــة وكذلــك المحتكــر بجامــع الضــرر فــي كلٍّ
إخراج ما احتكره )إلى أهل السوق يشتركون فيه بالثمن الذي اشتراه به ، فإن لم 
يعلــم ثمنــه فبســعره يــوم احتــكاره ، ووجــه ذلك أنــه لما كان هــذا الواجب عليه فلم 

يفعله أجبر عليه ، وصرف الحق إلى مستحّقه()3( .

ويرى الشافعية)4( أنه لو امتنع عن البيع في زمن الضرورة باع عليه الحاكم . 

بدائع الصنائع - الكاساني )129/5( .  )1(
حاشية ابن عابدين )401/6(   )2(

)3(  المنتقى - الباجي )17/5( . 
)4( نهاية المحتاج - الرملي )456/3( .
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وعند الحنابلة)1( : يجبر على بيع ما احتكره كما يبيع الناُس ، فإن أبى أن يبيع 
وخيف التلف بحبسه عن الناس فّرقه اإلمام على المحتاجين ، ويردون مثله عند 
زوال الحاجــة ، ويظهــر أن الجميــع متفقــون علــى أن المحتكــر يخــرج مــا احتكــره 
ر عليــه تســعيَر  لتعلــق حــق العامــة بــه ، فــإن رفــض يجبــره الحاكــم علــى البيــع وُيســعِّ

عدٍل ال وكس فيه وال شطط . 



كشــاف القناع -  البهوتي)188/3( ، شــرح منتهى اإلرادات - البهوتي )27/2( ، اإلنصاف   )1(
المرداوي )339/4( .

من موجبات التسعير الحتكار
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المطلب السابع : صلة الحتكار بالتسعير
ا  ذهــب بعــض العلمــاء إلــى القــول : بأنــه إذا كان النهــي عن االحتــكار ثبت نصًّ
لعلة ظلم الناس عن طريق حبس األقوات – وكل ما لهم إليه اضطرار – عنهم ، 
وهــذه علــة قطعيــة ، فــإن النهــي عــن التســعير وحرمتــه يمكــن أن تثبــت قياًســا علــى 
االحتــكار ، بجامــع ظلــم النــاس بحبــس األقــوات عنهــم ؛ ألن رفع األســعار يؤدِّي 
إلى النتيجة ذاتها التي يؤدي إليها االحتكار ، وهي منع القوت أو السلعة عن فئة 

معينة من الناس ال تستطيع دفع ثمن مرتفع . 

هــذا  إلــى  النــاس  بعــض  لجــأ  والمصلحــة ،  الســنة  تعــارض  لمشــكلة  وحــالًّ 
النهــي عــن  القيــاس مخصًصــا لحديــث  القيــاس)1( ، وفيــه نظــر ؛ ألنــه جعــل هــذا 
التســعير – وهــو آحــاد – علــى قواعــد الشــافعية ؛ ألن العــام عنــد الحنفيــة قطعــي ، 
والمعتمــد أنــه – قبــل أن يلحقــه التخصيــص – ال يجــوز تخصيصــه بالقيــاس وخبر 
الواحــد)2( ، خالًفــا لمــا نقلــه عــن الحنفية وجعله مذهبهم ومذهــب الجمهور وهو 
جواز تخصيص العام – قبل أن يلحقه الخصوص – بالقياس وخبر الواحد ، بل 

جعله الراجح عند الحنفية)3( ، مع أن الراجح كما قدمت عدم الجواز . 

وأحاديــث النهــي عــن التســعير بمجموعهــا خاصــة ، كمــا يتضــح مــن أســباب 
ورودها ومن فهمها فهًما دقيًقا ، إذ ليس فيها نهي عن التسعير بل امتناع من النبي 

– × – له ما يبرره كما قدمت . 

)1(   ضوابط المصلحة )ص 183( ، ومباحث الكتاب والسنة  )ص224 ، 225( . 
)2(   التوضيح على التنقيح لصدر الشــريعة ، مع حاشــية التلويح عليه للتفتازاني )40/1 ، 45( ، 

وشرح المنار البن العيني )ص 76 ، 78( .
)3(   مباحث الكتاب والسنة )ص 219 ، 223( . 
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ثــم إن مــا توصــل إليــه مــن نتيجة – على قواعد الشــافعية – وهــي القول بجواز 
ريــن ، ورد  ميــن ومتأخِّ التســعير خــالف مــا رجحــه فقهــاء الشــافعية أنفســهم ، متقدِّ
في كتاب <مغني المحتاج للخطيب الشــربيني الشــافعي> قوله : <ويحرم التســعير 
ولــو فــي وقــت الغــالء>)1( وهــذا مــا رجحــه اإلمــام النــووي – رحمــه هللا تعالــى – 
في <الروضة> ، واقتصر على ذكره الشــيرازي في كتابيه : <المهذب> و<التنبيه> ، 
ولك أن ترجع إلى ما نقلناه من نصوص الشافعية في تحريم التسعير ، في الباب 

الثاني من هذه الدراسة)2( .

فــال يصلــح هــذا المثــال دليالً على جواز تخصيــص القياس لعموم الكتاب أو 
ة على جواز التسعير يكفي في االستدالل  مناه من أدلَّ السنة عند الشافعية ، وما قدَّ

ويغني في االحتجاج وإلزام المخالف . 

وال يصلح عند غيرهم كالمالكية والحنابلة إن كانوا يقولون بجواز تخصيص 
العــام بالقيــاس ؛ ألن ادعــاء العمــوم فــي الحديــث فيــه نظــر ، وأحاديــث النهــي عــن 
التســعير كلهــا خاصــة ال عامــة ، وليــس فيها نهي صريح للصحابة والمســلمين عن 
التســعير ، وتــرك التســعير حــل ارتــآه النبــي × بمقتضــى إمامتــه لمشــاكل جزئيــة 

نشأت في زمنه . 

ص ؛ ألن  واعتبارهــا خاصــة أولــى ، إذ ال حاجــة إلــى البحث عندها عن مخصِّ
ْمنَــاه وهــو أنــه مصلحــة معتبــرة  التســعير يبقــى مباًحــا اعتمــاًدا علــى األصــل الــذي قدَّ

شرًعا .



)1(  مغني المحتاج في شرح المنهاج للخطيب الشربيني )37/2( .
)2(  انظر )ص 18( من هذا البحث . 

من موجبات التسعير الحتكار
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المبحث الخامس
ليس من موجبات التسعير قلة العرض 

لبيــان هــذا المبحــث البــد مــن معرفــة العالقــة بيــن العــرض والطلــب والثمــن 
الجــاري ، وال تعــرف العالقــة إذن بدراســة العــرض والطلــب دراســة فرديــة ، ثــم 

دراستها كقوى متصارعة في السوق تحدد الثمن الجاري . 

أواًل : العرض : 

المــراد بقلــة العــرض هنــا : نقــص الكميــة المعروضــة مــن المنتجــات عمــا كانــت 
عليه من قبل بالنسبة ألي مستوى معين من السعر ، وهذا النقص مترتب على التغيير 
ا وانخفاًضا ، وبين العرض قلة  فــي ظــروف العــرض)1( ، فهناك عالقة بين الثمن علوًّ
وكثرة ، فكلما غال الثمن كثر العرض وكلما انخفض الثمن قلَّ العرض ، سبب ذلك 
أن المنتجيــن يتكّلفــون المــادة األولّيــة ورأس المــال وأجــرة العامــل وأجــرة المنظم ، 
وكل منتــج يرغــب فــي تكلفتــه باإلضافــة إلــى الربــح ، فلــو كان الثمــن يغطــي نفقــات 
المنتجــات باإلفاضــة إلــى الربــح فــإن المعروضــات تكثــر ، وإذا رخــص الثمــن يقــل 
العــرض ألن البيــع ال يغطــي النفقــات ، فضــالً عن الربح)2( ، ولكــي تترتب العروض 

قلًة وكثرًة على الثمن علوا وانخفاًضا ال بد من توافر شروط معينة ، هي : 

أواًل : توافــر الزمــن الكافــي لإلنتــاج فلــو فــرض أن األثمــان ارتفعــت ولكــن 
المنتجــات لــم يفــرغ منهــا ، أو أن المزروعــات فــي الحقــول لــم تنضــج بعــد ، فــال 

يترتب على غالء الثمن كثرة العرض ؛ ألن الزمن المقّدر لم يسمح باإلنتاج . 

)1(  موسوعة االصطالحات االقتصادية - حسين عمر )256( .
)2(  االقتصاد السياسي - عزمي رجب  )342( .
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ثانًيــا : أن يكــون علــو الثمــن مكافًئــا لمــا أنفق على هــذه المعروضات وزيادة ، 
فلــو فــرض أن الثمــن ارتفــع لكنــه ال يغطــي تكلفــة اإلنتــاج فــال يترتــب علــى ارتفــاع 

الثمن كثرة المعروضات)1( .

ثالًثــا : أن تكــون المعروضــات مــن التي ال تفســد ببقائها مدة طويلة ؛ كالبِطِّيخ 
والشمام فإنها تفسد في الحقل لو بقيت مدة طويلة ؛ لذلك ال يرتبط وجودها في 

السوق بارتفاع السعر وانخفاضه . 

بتوافر هذه الشروط يكون قانون العرض : 

<كلما غال الثمن كثر العرض ، وكلما انخفض الثمن قل العرض> 

وهــذه هــي القاعــدة العامــة التــي تحكم أثــر الثمن في العرض ، وقــد يرد عليها 
اســتثناء يعــرف بأثــر الدخــل فمثــالً قــد يحتــاج المنتــج والبائــع إلــى كميــة معينــة مــن 
النقود وال يريد أن يحصل على أكثر منها ، فإذا كان يحصل على هذه الكمية من 
النقــود ببيــع كميــة معينــة مــن ســلعة عنــد ثمــن معيــن ثــم حــدث أن ارتفع الثمــن فإنه 
يلجأ إلى تخفيض العرض ؛ ألنه يستطيع عن طريق بيع كمية أقل أن يحصل على 
مــا يريــد ، كمــا يحــدث أن يزيــد العرض الفردي مع انخفاض الثمن وذلك إذا كان 
البائــع يريــد أن يحصــل علــى مبلــغ معين من النقود فيضطر مــع انخفاض الثمن أن 
ــل من دخل البائع  يزيــد فــي العــرض للحصــول علــى المبلغ ، فانخفاض الثمن يقلِّ

مما يؤدي إلى زيادة العرض محافظة على هذا الدخل . 

ثانًيا : الطلب : 

ة سلعة أو خدمة عند سعر معين هو الرغبة في الحصول على  الطلب على أيَّ

)1(   االقتصاد السياسي - عزمي رجب  )342( .
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كميــة مــن الســلع ، أو الخدمــات عند هذا الســعر في مدة معينــة)1( ، ويرتبط الطلب 
بثمــن الســلعة فكلمــا غــال الثمــن قــل الطلــب ، وكلمــا انخفــض كثــر الطلــب ؛ ألن 
اإلنسان يوازن بين المنفعة والثمن ، فيدفع الكثير إذا كانت المنفعة كبيرة ، وكلما 
قلت المنفعة يدفع القليل ، فكأن قلة العرض وكثرته ثم غالء الثمن وقلته ســبب 

في قلة الطلب وكثرته ، ولكي يتم ذلك البد من شروط هي : 

أواًل : أن يكون الدخل ثابًتا ؛ ألن كثرة الدخول ال تمنع من الشراء عند غالء الثمن .  

ثانًيا : ثبات األثمان األخرى فلو فرض ارتفاع أجور الضروريات كالمساكن 
والمأكوالت ، فإن الطلب ينصرف إلى الضروري .

ثالًثا : عدم إحالل البديل الرخيص الذي ينفق الطلب إليه . 

رابًعــا : ثبــات المزايــا وهــي مزايــا األشــياء التــي يجــري عليهــا الطلــب كرخص 
قطع غيار السيارات اليابانية . 

خامًســا : عــدم توقــع نفــاذ هــذه الســلع مــن الســوق ؛ ألن توقــع نفاذهــا يكثــر 
الطلب . 

سادًســا : أن تبقــى المكمــالت علــى مــا هــي عليــه ، فلــو قالــوا : إن قطــع غيــار 
الســيارات اليابانية لعام كذا نفذت ، فإن الناس يتحولون عن شــراء هذا النوع من 

السيارات ؛ ألن المكمل ال يوجد فالسيارة وقطعة الحديد سواء . 

ثالًثا : أثر العرض والطلب في تكوين الســعر الجاري أو القيمة المعتدلة في 
السوق :

يتحــدد الثمــن بالتقــاء العــرض والطلــب فــي الســوق ويعتبــر الطلــب مفعــواًل 

)1( موسوعة االصطالحات االقتصادية - حسين عمر )162( .

ليس من موجبات التسعير قلة العرض
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ا  عكسيًّا للثمن ، يكثر بانخفاضه ويقل بارتفاعه ، كما يعتبر العرض مفعواًل طرديًّ
للثمن يكثر بارتفاعه ويقل بانخفاضه ، لكن تكون الثمن ال يقف عند هذا القدر ، 
وذلــك أن العــرض والطلــب ليســا علــى طبيعــة واحــدة فــي كل الحــاالت ، فالقــوى 
التــي تتحكــم فــي العــرض أو الطلــب ، تختلــف مــن حالــة إلــى حالــة فقــد يرجــع 
العــرض الكلــي إلــى كثــرة مــن البائعيــن ؛ بحيــث ال يكــون ألحدهــم أّي تأثيــر عليــه 
وقــد يرجــع الطلــب الكلــي إلــى كثــرة مــن المشــترين بحيــث ال يكــون ألحدهــم أي 
تأثير عليه ، وقد يتحّكم بائع واحد أو قلة من البائعين في العرض كما قد يتحكم 

مشتٍر واحد أو قلة من المشترين في الطلب . 

وقــد كان مــن نتائــج ذلــك أن اختلفت العوامل التي تســيطر على تكوين الثمن 
فــي كل حالــة ، ففــي حالــة المنافســة الكاملــة أو الحــرة ، يتكــون الثمــن الجــاري إذا 

توافرت شروط معينة : 

1- تجانــس مــا يعــرض في الســوق مــن ناحية الصنف ، والجــودة ، والمزايا ؛ 
ألنه في حالة عدم التجانس فإن الناس تنصرف إلى األجود ، مما يضطر البائعين 

اآلخرين إلى البيع بثمن أقل فال يعطي السوق سعًرا معتداًل .  

2- كثرة البائعين والمشــترين في الســوق مع تقارب ما يشــترون وما يبيعون ، 
فال يوجد في الســوق خمســة بائعين فقط ، وال يوجد شــخص يشــتري منه الناس 
ويتركــون البقيــة ، فــال يمكــن القــول بوجــود االحتــكار ؛ ألن الــكل يبيــع ويشــتري 

بحرية . 

3- العلم العام بين جميع البائعين والمشترين بسعر السلعة بمعنى أن تكون 
هناك إعالنات واضحة للتعريف باألسعار ؛ لئال تتعدد .

4- حريــة الدخــول فــي المشــروعات ، أو حريــة اإلنتــاج ، فــكل ينتــج حســب 
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ما يرغب دون قيد ، أو شــرط ، ويعرض منتجاته في الســوق فلو فرض أن الدولة 
أعطــت واحــًدا ليحتكــر إنتاج ســلعة ما ، فإن العرض يتحــدد مما يؤدي إلى ارتفاع 

الثمن .  

5- أال تكــون هنــاك أجــرة نقــل لبعــض المنتجــات ؛ ألنهــا تزيــد الســعر بينمــا 
يتغلــب أصحــاب الســلع المحليــة ، فــي الســوق فيخفضــوا األســعار ، فيضطــرب 

السوق)1( .

فــإذا اجتمعــت قــوى الســوق مــع الشــروط الســابقة أمكــن أن يكون في الســوق 
الثمن الجاري أو القيمة المعتدلة ، وإذا فقد شرط منها بان وجد احتكار أو اتفق 
البائعــون علــى ســعر ظلمــوا بــه المشــتري ، فــإن الســوق ال يعطــى الثمــن العــدل ؛ 

لذلك حارب × تلّقي الركبان وبيع الحاضر للبادي  .

التقلبات االقتصادية)2( وأثرها في األسعار :

قــد يرتفــع الثمــن وال يصاحــب ذلــك كثــرة العــرض بــل تقــل كميــة المنتجــات 
المعروضة في السوق ؛ بسبب التقلبات االقتصادية الموسمية ، أو العرضية التي 
تؤثــر فــي العــرض كالفيضانــات التــي تقضي علــى المزروعات والماشــية أو تؤخر 
وصول الســلع إلى األســواق دون تدخل من أحد ، والتســعير في هذه الحالة ظلم 
للتجــار ؛ ألن ارتفــاع األســعار راجــٌع إلــى ظــروف ال دخــل لهــم فيها ، فهــم يبيعون 

بسعر ال يستغلون فيه حاجة المستهلك وال يحتكرون الطعام جشًعا منهم . 

وقــد تقــدم أن التســعير لــم يكــن من النبي × بالمدينــة ؛ ألنه لم يكن عندهم 

االصطالحــات  موســوعة    ،  )188-187/2( المحجــوب  رفعــت   - السياســي  االقتصــاد    )1(
االقتصادية - حسين عمر )225( .   االقتصاد السياسي - عزمي رجب  )366( .

)2(    موسوعة االصطالحات االقتصادية - حسين عمر )75( .  

ليس من موجبات التسعير قلة العرض
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مــن يطحــن ويخبــز بكــراء ، وال مــن يبيــع طحينًــا وخبــًزا ، بــل كانوا يشــترون الحب 
ويطحنونــه ، ويخبزونــه فــي بيوتهــم ، وكل مــن قــدم بالحــب ال يتلقــاه أحــد ، بــل 
يشــتريه النــاس مــن الجالبيــن ، روى أنــس ÷ قــال : غــال الســعر بالمدينــة علــى 
ر لنــا ، فقــال  عهــد رســول هللا × فقــال النــاس  يــا رســول هللا ، غــال الســعر ، ســعِّ
اِزُق، إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى  ُر اْلَقابُِض اْلَباِسُط الرَّ رسول هللا × : <إِنَّ هللَا ُهَو اْلُمَسعِّ

َربِّي َوَلْيَس َأَحٌد َيْطُلُبنِي بَِمْظَلَمٍة فِي َدٍم َوَل َماٍل>)1( .

فما قاله × حق وما فعله حكم ، لكن على قوم صح ثباتهم ، واستســلموا 
إلــى ربهــم أمــا قــوم قصــدوا أكل أمــوال النــاس والتضييــق عليهــم فبــاب هللا واســع ، 

وحكمه أمضى . 



)1( تقدم ص 9 .
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المبحث  السادس
عالج ما يترتب على التسعير من تهريب السلع ونحوها

ســبق الحديــث فــي مبحــث كيفيــة التســعير أن الشــرط األساســي لتقدير الســعر 
العدالــة ؛ ألن انتفــاء صفــة العــدل يدعــو إلــى التهــرب منــه ومخالفتــه أو التضجــر 
والتمــرد أو التوقــف عــن االتجــار فيمــا ال يحقــق فيــه التســعير ربًحــا)1( ، أو إخفــاء 
ر عليهم من غير رضًى ال ربح  الســلع تربًُّصا للغالء ، جاء في المنتقى : )وإذا ســعَّ
لهم فيه أدى ذلك إلى فساد األسعار وإخفاء األقوات وإتالف أموال الناس()2( .

وذكر ابن القيم إنه )ال يجوز عند أحد من العلماء أن يقول – ولي األمر للباعة – 
ال تبيعوا إال بكذا وكذا ، ربحتم أو خسرتم ، من غير أن ينظر إلى ما يشترون به ، وال 
أن يقول لهم فيما قد اشتروه ال تبيعوا إال بكذا وكذا مما هو مثل الثمن أو أقل()3( . 

لذلــك اشــترط اإلمــام مالــك عنــد التســعير علــى الجزاريــن : أن يكــون منســوًبا 
إلــى قــدر شــرائهم فتراعــى التكلفــة الحقيقيــة للذبائــح وإال فإنــه يخشــى أن يقومــوا 
مــن الســوق)4( ، مــن هنــا يالحــظ أن التســعير العدل الــذي يراعي التكلفــة الحقيقية 
للســلعة أو الخدمة مضاًفا إليها القدر المعقول من الربح يســاعد في القضاء على 
الســوق الســوداء واالحتــكار ، وكل مــا يــؤدي الفتعــال أزمــات اقتصاديــة ، ولكــي 
يتحقق ذلك ال بد أن تقترن هذه السياسة بالرقابة الفّعالة على األسواق ، والعقوبة 

)1(  التسعير في اإلسالم ص )119( .
)2(  المنتقى - الباجي )19/5( .

)3(  الطرق الحكمية - ابن القيم )337( .
)4(  المنتقى - الباجي )18/5( .

www.almoslih.net



التسعير في الشريعة اإلسالمية146

الرادعة للمخالفات ، فإن هللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن ، فهل للدولة الحق 
في إلزام الباعة بالتسعير؟ 

للجواب على ذلك أستعرض آراء الفقهاء : 

جاء في الدر المختار : إذا سّعر وخاف البائع ضرب اإلمام لو نقص ال يحل 
للمشتري أن يشتري منه لما يترتب على نقضه من إفساد السوق ، ولو اصطلحوا 
علــى ســعر الخبــز واللحــم ووزن ناقًصــا ، رجــع المشــتري بالنقصــان فــي الخبــز ال 

اللحم لشهرة سعره عادة>)1( . 

وفــي رجــوع المشــتري بالنقصــان دليــل علــى أن البائــع ملــزم بالتســعيرة ، ولــو 
خالف عاقبه اإلمام لمخالفته إّياه كما هو ظاهر في العبارة <وخاف البائع ضرب 

اإلمام لو نقص> .

ولمالــك فــي روايــة أشــهب جــواز التســعير مــع اشــتراط العــدل فيــه ، وال يجبــر 
النــاس علــى البيــع ، وإنمــا يمنعــون مــن البيــع بغير الســعر الذي يحــدده اإلمام على 
حسب ما يرى من المصلحة فيه للبائع والمبتاع)2( ، وعند الشافعية : لو باع بأزيد 
مما ســعر اإلمام يصح البيع ؛ ألنه لم يعهد الحجر على شــخص في ملكه أن يبيع 
بثمــن معيــن ويعــزر المخالــف ؛ ألنه جاهــر اإلمام بالمخالفة)3( ، وقــال ابن تيمية : 
مــن وجــب عليــه أن يبيــع بثمــن المثــل فامتنــع أن يبيــع إاّل بأكثــر منــه فهنــا يؤمــر بمــا 

يجب عليه ويعاقب على تركه بال ريب)4( . 

وبالنظر في اآلراء السابقة أجد أن التسعير ملزم ؛ ألن اإلمام أمر به للمصلحة 
العامة ، واإلمام إذا أمر بمباح يجب تنفيذه فكيف إذا أمر بواجب ، غير أن مخالف 

)2( المنتقى - الباجي )18/5( .)1(  الدر المختار )400/6( .       

)4( الحسبة - ابن تيمية  )68( .)3(  مغني المحتاج - الشربيني )38/2( .       

www.almoslih.net



147

التســعير يعاقب تعزيًرا لمخالفته أمر اإلمام وال أقول إن العقد باطل ؛ لدخولهما 
عليه برضاهما عالمين بالحال . 

فما المراد بالتعزير وما أصله في الشريعة ، وما أقوال الفقهاء في مقداره؟ 

التعزير هو العقوبة في كل معصية ال حدَّ فيها وال كفارة ، وهي عقوبة متروكة 
رها حسب حال الجاني والمعصية بما يحقق المصلحة)1( .  لولي األمر يقدِّ

ڤ   ڤ   ٹ    ٹ   تعالــى :ژ  قولــه  مشــروعيته :  أصــل 
ڤ  ڤ  ڦ     ڦڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃڃژ)2( 

فاهلل – تعالى – أمر بضرب الزوجات تأديًبا لهن في حالة النشوز . 

أنواع التعزير : 

والحبــس ،  والضــرب ،  والهجــر ،  واإلهانــة ،  التوبيــخ ،  أنواعــه :  ومــن 
والتشهير . . .

مقدار التعزير : 

اختلــف الفقهــاء فــي مقــدار التعزير على أقوال أحســنها عند ابن القيِّم : )أن ال 
يبلــغ بالتعزيــر فــي معصيــة قــدر الحــد فيهــا فــال يبلغ بالتعزيــر على النظر والمباشــرة 

حد الزنا( )3( .

وأما حديث : <َل ُيْجَلُد َأَحٌد َفْوَق َعَشَرِة َأْسَواٍط إِلَّ فِي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد  هللا>)4( .

)1(  المغنــي - ابــن قدامــة )176/9( ، الطــرق الحكميــة - ابــن القيم  )145( ، األحكام الســلطانية 
- الماوردي )236( . 

)2( سورة النساء )34( .
)3( الطرق الحكمية - ابن القيم )145( .

صحيح مسلم ، كتاب الحدود ، باب : قدر أسواط التعزير حديث 40 - )1708( .  )4(

عالج ما يترتب على التسعير
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فذكــر الشــافعية )أنــه منســوخ واســتدلوا بــأن الصحابــة ~ جــاوزوا عشــرة 
أسواط()1( .

وفيما يلي عقوبة مخالف التسعير في المملكة العربية السعودية : 

وتاريــخ   ،  885 رقــم  الــوزاي  القــرار  حســب  التســعير  مخالــف  عقوبــة 
1396/5/26هـ

)1( يعاقــب بغرامــة خمســة آالف إلــى خمســين ألــف ريــال ومصــادرة فــرق 
الســعر مــع إغــالق المحــل بالشــمع األحمــر مــن ثالثــة أيــام إلــى شــهر ، أو إيقــاف 
المخالف من ثالثة أيام إلى شهر أو جميعها مع مصادرة السلع المضبوطة ونشر 

قرار العقوبة على نفقته في إحدى الصحف المحلية : 

أ- كل من باع مادة من المواد التموينية بأكثر من السعر المحدد لها في قرار 
وزير التجارة ، أو قام بإنقاص وزنها المحدد . 

ب- كل مــن بــاع إحــدى المــواد المحــدد لها نســبة ربح للتاجــر بقرار من وزير 
التجارة إذا تم البيع بما يجاوز هذه النسبة .

للبيــع  عــرض  أو  بــاع  منجــرة ،  أو  بلــك ،  معمــل  أو  ــي  محلِّ – كل مصنــع  ج 
منتجات بأكثر من السعر الذي تحدده وزارة الصناعة والكهرباء . 

د – كل من باع أو عرض للبيع المنتجات الزراعية المحلية من الخضروات ، 
وكذلــك منتجــات مــزارع الدواجــن واأللبــان ومنتجاتهــا بأكثــر مــن الســعر الــذي 

تحدده وزارة الزراعة . 



)1(  شرح النووي على مسلم )222/11( .
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المبحث السابع

أسس تدخل ولي األمر لحماية مصالح الناس

ی   ی    ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ژۈئ   األول :  األســاس 
ییژ)1(  . 

األساس الثاني : القواعد الفقهية : 

1- تصرف اإلمام على الرعية منوط بالمصلحة . 

2- سد الذرائع . 

3- الضرر يزال . 

4- األمــور الضروريــة أو غيرهــا مــن الحاجيــة أو التكميليــة إذا اكتنفتهــا مــن 
خــارج أمــور ال ترضــى شــرًعا ، فــإن اإلقــدام علــى جلــب المصالــح صحيــح علــى 

شرط التحفظ بحسب االستطاعة من غير حرج . 

سورة النساء : 59 .  )1(
www.almoslih.net
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أسس تدخل ولي األمر لحماية مصالح الناس
األساس األول : 

قوله تعالى : ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ژ)1( . 

المقصــود مــن جميــع الواليــات فــي اإلســالم أن يكــون الديــن كله للــه ، بذلك 
خلق هللا الخلق وعليه جاهد الرسول والمؤمنون)2( . 

قال تعالى : ژ ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ )3( . 

وعبادة هللا تكون بطاعته وطاعة رسوله ، وأولي األمر ؛ لقوله تعالى :ژۈئ  
ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  جئ  حئ   مئ  ىئ  يئ  جب       حب  

خب  مب  ىب               يب  جت  حت  ختمت  ژ )4( .

وتــدل اآليــة علــى أن طاعــة األمــراء واجبــة إذا وافقــوا الحــق ، فــإن خالفــوه فال 
ْمُع َوالطَّاَعُة فِيَما َأَحبَّ َوَكِرَه،  طاعة لهم ، لقوله × : <َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْســلِِم السَّ

إِلَّ َأْن ُيْؤَمَر بَِمْعِصَيٍة، َفإِْن ُأِمَر بَِمْعِصَيٍة، َفاَل َسْمَع َوَل َطاَعَة>)5( . 

فــال طاعــة ألحــد فيمــا أمــر أو نهــى فيمــا لــم تقــم حجــة وجوبــه إال لألئمــة الذيــن 
ألــزم هللا عبــاده طاعتهــم فيمــا أمــروا بــه ، مما هــو مصلحة لعامة الرعيــة)6( والمراد من 
المصلحــة )المحافظــة علــى مقصــود الشــرع ، ومقصــود الشــرع مــن الخلــق خمســة ، 

سورة النساء : 59 . )2( الحسبة ص 14 بتصرف .)1(        

)4( سورة النساء : 59 .)3(  سورة الذاريات : 56 .       

)5(  رواه مسلم 38 - )1839( من حديث ابن عمر .
)6(  تفسير الطبري )95/5( .

أسس تدخل ولي األمر لحماية مصالح الناس
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وهــو أن يحفــظ عليهــم دينهــم ، ونفســهم ، وعقلهــم ، ونســلهم ، ومالهــم ، فــكل مــا 
يتضمن حفظ هذه األصول الخمسة ، فهو مصلحة وكل ما يفوت هذه األصول فهو 
مفســدة ودفعهــا مصلحــة( )1( فتصــرف الــوالة ونوابهــم إنمــا يكــون )بمــا هــو األصلح 
للمولي عليه درًءا للضرر والفساد ، وجلًبا للنفع والرشاد ، وال يقتصر أحدهم على 
الصالح مع القدرة على األصلح إال أن يؤدي إلى مشــقة شــديدة ، وال يتخيرون في 
التصــرف حســب تخيرهــم فــي حقــوق أنفســهم مثل أن يبيعــوا درهًمــا أو ملكية زبيب 

بمثلها ؛ لقوله تعالى : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ )2( .

وإذا كان هــذا فــي حقــوق اليتامــى فأولــى أن يثبــت في حقوق عامة المســلمين 
فيمــا يتصــرف فيــه األئمــة مــن األمــوال العامــة ، فاعتنــاء الشــرع بالمصالــح العامــة 
ي الســلع ،  أوفــر وأكثــر مــن اعتنائــه بالمصالــح الخاصــة()3( ، )بدليــل النهي عن تلقِّ
وبيــع الحاضــر للبــادي ، واتفاق الســلف على تضمين الصنــاع مع أن األصل فيهم 
األمانة ، وغير ذلك مما يقضي بتقديم مصلحة العموم على مصلحة الخصوص ، 

لكن بحيث ال يلحق الخصوص مضرة()4( ال تنجبر . 

فلوال نصب اإلمام لفاتت المصالح الشاملة ، وتحققت المفاسد العامة ؛ ألن 
وظيفتــه تطبيــق شــريعة هللا وحراســة االلتــزام بهــا من أجل تحقيــق مصالح الناس بما 
يحقــق لهــم الســعادة فــي الداريــن ، فــال يبغــي بعضهــم علــى بعــض فــي نفــس أو مــال 
)ألن العــداون علــى النــاس فــي أموالهــم ذاهب بآمالهم في تحصيلها واكتســابها لها 
يرونه حينئٍذ من أنها تنتهب من أيديهم بعد جهدهم وكدهم ، فإذا حصل ذلك قعد 

)1(  المستصفى - الغزالي )287-286/1( .
)2(  سورة األنعام : 152 .

)3(  قواعد األحكام -  العز بن عبد السالم )75/2( .
)4(  الموافقات -  الشاطبي )250/2( .
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النــاس عــن الســعي والكســب ، والعمــران إنمــا يحصــل بهمــا ، فــكل مــن أخــذ ملــك 
ا لم يفرضه الشــرع  أحــد أو غصبــه فــي عملــه ، أو طالبــه بغيــر حــق أو فــرض عليــه حقًّ
فقد ظلمه ، ووبال ذلك كله عائد على المجتمع بخراب العمران ، ومن أجل ذلك 

حرم الشرع الظلم الذي ال يندفع إال بنصب اإلمام الذي ينفذ شرع هللا( )1( .

وبهذا تتضح الوظيفة األساسية لولي األمر ، وهي إقامة حكم هللا في األرض ، 
وتحقيق العدل ، ولما كان المقصد األساســي للشــريعة هو تحقيق ســعادة الناس 
في الدارين فإن من أهم واجبات الوالي تأمين مصالح رعاياه المشروعة وضمان 
الحياة اآلمنة لهم ، ولقد حذرت النصوص من أي تقصير أو غش ، أو خداع  في 

أداء هذا الواجب .

يقــول عليــه الصــالة والســالم : <َمــا ِمْن َعْبٍد اْســَتْرَعاُه هللُا َرِعيَّــًة ، َفَلْم َيُحْطَها 
بِنَِصيَحٍة ، إِلَّ َلْم َيِجْد َرائَِحَة الَجنَِّة>)2( .

وقولــه × : <َما ِمْن َعْبٍد َيْســَتْرِعيِه هللُا َرِعيَّــًة ، َيُموُت َيْوَم َيُموُت َوُهَو َغاشٌّ 
َم هللُا َعَلْيِه اْلَجنََّة>)3( .  لَِرِعيَّتِِه ، إِلَّ َحرَّ

ويهمنــي فــي هــذا المبحــث أن أبــرز وظيفة ولي األمر فــي المجال االقتصادي 
ليظهر مدى حّقه في التدخل لرعاية مصالح الناس .

وأهم هذه الوظائف : 

1- العمل على أن يقوم الناس بفروض الكفاية في الجانب االقتصادي . 

)1(  مقدمة ابن خلدون )286 - 287( .
)2(  رواه البخاري )6731( ، ومسلم )142( .

)3(  أخرجــه مســلم 227 -) 142(  فــي اإليمــان ، بــاب : اســتحقاق الوالــي الغــاش لرعيتــه النــاَر ، 
والطبراني )474/20( ، والبيهقي )41/9( .

أسس تدخل ولي األمر
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2- ضمان الحاجات األساسية لكل رعايا الدولة . 

3- مراقبة النشاط االقتصادي لألفراد ملتزًما بقواعد الشريعة . 

4- تحقيق التوازن االقتصادي بين أفراد الدولة()1( . 

يختلــف البشــر فــي قدراتهــم الجســدية والعقليــة وميولهــم التــي تتعلــق باختيار 
المهــن والحــرف ، واألصــل أن يختــار كل فرد نوع العمل الذي يناســبه كأن يكون 
خياًطــا ، أو نجــاًرا ، أو معلًمــا ، أو طبيًبــا ، أو تاجــًرا ، أو مزارًعــا ، أو موظًفــا فــي 
عمــل مــن أعمــال الدولــة ، إذ لــم يرد نصٌّ أو دليل علــى أن يتولى ولي األمر توزيع 
األعمــال علــى النــاس ، ولكــن قــد يحــدث أن يجبــر إنســان إنســاًنا معينًــا على عمل 
ا للمجتمع ، ولم يكن سواه قادًرا على القيام به . معين إذا كان هذا العمل ضروريًّ

جــاء فــي الســنة : أن رجــالً كانــت لــه شــجرة فــي أرض غيــره وكان صاحــب 
األرض يتضــرر بدخــول صاحــب الشــجرة ، فشــكا ذلــك إلــى النبــي × فأمــر أن 
يقبل منه بدلها أو يتبرع بها ، فلم يفعل ، فأذن لصاحب األرض في قلعها ، وقال 
لصاحــب الشــجرة : أنــت مضــار ، فهنــا أوجــب عليــه إذا لــم يتبــرع بهــا أن يبيعهــا ، 
فــدل علــى وجــوب البيــع عنــد حاجــة المشــتري ، ونظيــر هــذا الذيــن يتجــرون فــي 
الطعام بالطحن والخبز لحاجة عموم الناس إلى ما بأيديهم ، ولهذا كان من حق 
ولــيِّ األمــر إذا وجــد النــاس محتاجيــن حاجــة ضروريــة إلــى عمــل بعضهــم كان لــه 
أن يجبــر القادريــن علــى القيــام بذلــك الضــروري كأن يكــون النــاس محتاجين إلى 
فالحــة قــوم أو نســاجتهم أو بنائهــم ، فــإن هــذا العمــل يصيــر واجًبــا يجبرهــم عليــه 
ولــي األمــر ، كمــا إذا احتــاج الجنــد المرصــدون للجهــاد إلــى فالحــة أرضهــم ألــزم 
مــن صناعتــه الفالحــة أن يضعهــا لهــم ، فــإن الجنــد يلزمــون بــأن ال يظلمــوا الفــالح 

)1(  الملكية في الشريعة اإلسالمية - عبد السالم العبادي )241/2( .
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كمــا ألــزم الفــالح أن يفلــح للجنــد)1( لذلــك يعمــل ولــي األمــر على أن يقــوم الناس 
بفروض الكفاية : وهي أمور كلية تتعلق بها مصالح دينية أو دنيوية ال ينتظم األمر 
إال بحصولها فطلب الشارع تحصيلها ، ولم يكلف واحًدا بعينه بها ، وهو بمعنى 

ما ذكره األصوليون في كتبهم)2( . 

ومــن فــروض الكفايــة التــي نــص عليهــا الفقهــاء الحــرف والصنائــع كالتجــارة 
والخياطــة ومــا تتــم بــه المعايــش ومــا ال بد منه حتى الحجامــة والكنس ، )ألن قيام 
الدنيــا بهــذه األســباب ، وقيــام الدين يتوقف على أمــر الدنيا ، حتى لو امتنع الخلق 
منــه أثمــوا وكانــوا ســاعين فــي إهــالك أنفســهم( )3( ، والحــق تبــارك وتعالــى يقول : 

ژۀ    ۀ  ہ  ہ      ہہ   ژ )4( . 

)فلــو تمــاأل النــاس علــى تــرك الحــرف والصنائــع ومــا يتــم بــه المعــاش أثمــوا 
وقوتلوا( )5( من أجل المصلحة . 

ثانًيــا : ضمــان الحاجــات األساســية لــكل رعايــا الدولــة اإلســالمية : وهــو مــا 
يعرف اليوم بـ <الضمان االجتماعي> . 

ال تقتصــر وظيفــة ولــي األمــر علــى حفــظ األمــن وحمايــة األرض مــن األعــداء 
بل تتعدى إلى مهمة االرتقاء بالفرد والســمو بمســتوى المجتمع ، فاإلســالم دين 
التكافل االجتماعي يضمن لكل رعاياه الضرورات المادّية من مأكل ، وملبس ، 
ودواء ، ومــا إلــى ذلــك مــن الضــرورات ، وفــي هــذا يقــول × : <َمَثــُل اْلُمْؤِمنِيــَن 

)1(  الحسبة ص 48
)2(  األشباه والنظائر - السيوطي )410( .

)3(  تيسير التحرير )213/2( .
)4(   سورة البقرة : 195 .

)5(  نهاية المحتاج - الرملي )47/8( .

أسس تدخل ولي األمر
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ِهْم ، َوَتَراُحِمِهْم ، َوَتَعاُطِفِهْم َمَثُل اْلَجَســِد إَِذا اْشــَتَكى ِمنُْه ُعْضٌو َتَداَعى َلُه  ِفي َتَوادِّ
ى>)1( .  َهِر َواْلُحمَّ َساِئُر اْلَجَسِد بِالسَّ

ثالًثــا : مراقبــة النشــاط االقتصادي لألفــراد ؛ ليكون موافًقا ألحكام الشــريعة : 
تعتبــر العدالــة االجتماعيــة هــي الغاية الكبرى التي يســعى اإلســالم لتحقيقها ، قال 

تعالــى : ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ      پ  پ  
ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ      ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ    

ٹ     ٹڤ  ڤ      ڤ  ڤ  ڦ  ژ )2(. 
واقتــران الحديــد بالقســط فــي اآليــة يشــعر بضــرورة اســتناد الحــق والعــدل إلى 
القــوة فحتــى يعيــش الحــق ال بــد لــه مــن قــوة تحميــه وتحافــظ عليــه <فــإن هللا يــزع 

بالسلطان ما ال يزع بالقرآن> .

مــن هنــا نجــد أن الشــريعة اإلســالمية قــد منحــت ولــي األمــر ســلطات واســعة 
تمكنه من تحقيق العدالة االجتماعية علًما بأن الحرية في االقتصاد اإلسالمي إذا 
كانت وفق شرع هللا هي األصل ، ولكن قد تنشأ عن هذه الحرية مشكالت تتطلب 
التدخل إلقامة العدل ومنع الظلم ، وأجهزة الدولة للتدخل في هذا الشان : والية 

الحسبة والقضاء ، ويساعد كال منهما أجهزة تنفيذية كالشرطة وغيرها)3( . 

ويعتبــر جهــاز الحســبة مــن األجهــزة التــي تنظــم مصالــح المجتمــع ، وقــد بــدأ 
بشكل ضيق ، وربما متداخل في بعض األحيان مع أجهزة الدولة األخرى ، ومع 
التطور ظهرت الحاجة لظهور جهاز الحسبة بشكل واضح جلي مع ازدياد تطور 

)1(  رواه مسلم 66 - )2586(
سورة  الحديد : 25 .  )2(

)3(  نظام اإلسالم - محمد المبارك )121( 
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اختصاصاتــه تبًعــا للتغيــرات التــي طــرأت علــى المجتمــع اإلســالمي ، ولقــد اهتــم 
الفقهاء بأحكام الحسبة وأوجه موافقتها ألحكام القضاء وما تختلف عنه . 

وكذلك ما بين الحسبة والمظالم من تشابه واختالف وما تشتمل عليه الحسبة 
مــن أمــر بالمعــروف ونهــي عــن المنكــر ؛ كمــا وضعــوا شــروًطا لوالــي الحســبة ممــا 

يوضح أهمية هذا الجهاز الذي يقوم على أساس قوله تعالى : ژڳ  ڳ  ڳ   
ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  ۀژ)1( . 
وكذلــك مــا ورد مــن أن النبــي × مــرَّ علــى ُصبْــرة طعــام فأدخــل يــده فيهــا ، 
فنالــت أصابعــه بلــالً ، فقــال : <َما َهَذا َيــا َصاِحَب الطََّعاِم؟> فقال : أصابته الســماء 
يــا رســول هللا ، قــال : <َأَفــاَل َجَعْلَتــُه َفْوَق الطََّعــاِم َكْي َيَراُه النَّاُس، َمــْن َغشَّ َفَلْيَس 

ِمنِّي>)2( . 

والحسبة هي أمٌر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن منكر إذا ظهر فعله)3( . 

ومــا يهمنــي فــي الحســبة ، الجانــب المتعلق بأحكام الســوق ودور المحتســب 
وظيفتــه  ألن  والصناعــات ؛  الحــرف  وتوجيــه  االجتماعيــة ،  العدالــة  تحقيــق  فــي 
منــع الغــش بأنواعــه ، فيمنــع مــن تصريــة المواشــي وتحفيــل ضروعهــا عنــد البيــع ، 
كمــا يمنــع التطفيــف والبخــس فــي المكاييــل والموازيــن ، ويجــوز لــه إذا اســتراب 
بموازين السوق ومكاييلهم أن يختبرها ويعايرها)4( ، ويمنع المعامالت كالشراء 
والبيــوع الفاســدة ، دون توقــف ذلك علــى دعوى ومدعي عليه ، وقضاء ومجلس 

حكم وإصدار الحكم . 

سورة آل عمران : 104 .  )1(
)2(  رواه مسلم حديث )102( . 

)3(  األحكام السلطانية - الماوردي )240( . 
)4(   األحكام السلطانية - الماوردي )253( . 
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وقــد عــرض ابــن تيميــة الصناعــات التــي يدخــل فيهــا الغــش فقــال : إن الغــش 
والطبــخ  الخبــز  مــن  المطعومــات  يصنعــون  الذيــن  مثــل  الصناعــات  فــي  يدخــل 
والعــدس والشــواء ، أو يصنعــون الملبوســات كالنســاجين والخياطين ونحوهم ، 

أو يصنعون غير ذلك من الصناعات فيجب نهيهم عن الغش والكتمان()1( .

وبهــذا يظهــر أثــر االحتســاب فــي توجيــه الحــرف وتنظيــم الصناعــات ، ودور 
المحتســب فــي الرقابــة واإلشــراف عليهــا مــن أجــل المصلحــة ، ولتأميــن انتفــاع 
النــاس بهــا ، فعلــى المحتســب أن يحتســب فــي كل مــا يــراه مصلحــة للمســلمين ، 
وأن ينظر في جميع األمور الجليلة والحقيرة)2( ، ومن مصلحة العامة أن يتدخل 
الحاكــم ويكــره النــاس علــى بيــع مــا عندهــم بقيمــة المثل عنــد اضطــرار غيرهم إليه 
مثــل مــن عنــده طعــام ال يحتــاج إليــه والنــاس فــي مخمصــة ، فإنــه يجبــر علــى بيعــه 
للنــاس بقيمــة المثــل)3( ،  وكذلــك إذا امتنــع أربــاب الســلع مــن بيعهــا مــع ضــرورة 
الناس إليها إال بزيادة عن القيمة المعروفة ، فهنا يجب عليهم بيعها بقيمة المثل ، 

وال معنى للتسعير إال إلزامهم بقيمة المثل)4( . 

رابًعا تحقيق : التوازن االقتصادي بين أفراد المجتمع .



)1(  الحسبة - ابن تيمية ص )30( .
)2(  التيسير في أحكام التسعير ص )44( .

)3(  الحسبة - ابن تيمية ص )38( .

)4(  الحسبة - ابن تيمية ص )39( .
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الخاتمة
يف أهم نتائج البحث

إن تحديد األثمان هو أول شكل لتدخل الدولة وأقدمه من الناحية التاريخية ،  
للتأثير في مســتوى األســعار العام في األســواق ، وهو وســيلة البد منها في بعض 
د ،  األزمــات ، والظــروف االســتثنائية ، وقــد دارت حوله اآلراء بين معارض ومؤيِّ
وكان لكل فريق دليله ووجهة نظره ، وضحت مكانها في البحث  ، وأهم النتائج 

التي توصلت إليها : 

النتيجة األولى : 

األمــوال  أصحــاب  تــرك  فلــو  والمــال ،  النفــس  لحفــظ  مكمــل  التســعير  أن 
علــى  الحصــول  للنــاس  يتيســر  فــال  األســعار  رفــع  إلــى  ذلــك  ألدى  وأهواءهــم 
أقواتهــم وضرورياتهــم ، فينبغــي التســعير عنــد توافــر دواعيه محافظــة على األصل 

الضروري : النفس والمال . 

النتيجة الثانية : 

االقتصاديــة  التقلبــات  بســبب  الغــالء  عهــده × ؛ ألن  فــي  تســعير  يقــع  لــم 
فــي عهــده × معتدلــة يرجــع إليهــا  يــد للتجــار فيــه ، فالســوق  الموســمية ، وال 
اُه َفاْشــَتَرى  ــْوا اْلَجَلَب، َفَمْن َتَلقَّ لمعرفــة الثمــن العــدل بدليــل قولــه × : <َل َتَلقَّ

وَق، َفُهَو بِاْلِخَياِر>)1( .  ِمنُْه، َفإَِذا َأَتى َسيُِّدُه السُّ

)1(  تقدم  ص 20.
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النتيجة الثالثة : 

إن تصــرف الــوالة فــي حقــوق عامــة المســلمين مــن األمــوال ينبغــي أن يكــون 
بمنزلة تصرف والي اليتيم الذي ال يقتصر على الصالح مع القدرة على األصلح . 

النتيجة الرابعة : 

ــا  لولــي األمــر أن يجبــر إنســاًنا معينًــا علــى العمــل إذا كان هــذا العمــل ضروريًّ
للمجتمع ولم يكن سواه قادًرا على القيام به مع أن األصل أن يختار كل فرد العمل 

الذي يناسبه ، إذا لم يرد نص أن يتولى ولي األمر توزيع األعمال على الناس . 

النتيجة الخامسة : 

أن المجتمــع مســؤول فــي المجــال المعاشــي عــن جميــع أفــراده ، فالقــادرون 
مكلفــون إلزاًمــا بالعاجزيــن ، وإن كان األصــل أن يقــوم كل مكلــف بمصالح نفســه 
إال أن يلحقــه ضــرر يعجــزه ، عندهــا يجــب علــى غيــره القيــام بمصالحــه بحيــث ال 

يلحقه ضرر . 

النتيجة السادسة : 

ا فالحديث :  أن التسعير من باب تحقيق مصلحة األغلب ؛ ألنه ال يعارض نصًّ
<إن هللا هو المسعر القابض الباسط الرزاق ، وإني ألرجو أن ألقى ربي وليس أحد 
منكم يطلبني بمظلمة في دم ول مال> جاء لواقعة بعينها وعهد بمثله في الشــرع : 
م العبد قيمة عدل ،  <من أعتق ِشــْرًكا له في عبد فكان له مال يبلغ ثمــن العبد ، قوِّ

فأعطى شركاءه حصصهم ، وعتق عليه وإل فقد عتق منه ما عتق> .

النتيجة السابعة : 

أن التســعير مــن بــاب ســد الذرائــع ؛ ألنــه لو تــرك التجار يغالون في األســعار ؛ 
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ألدى ذلك إلى نهب األموال ، والقتل توفيًة لحاجات الناس . 
النتيجة الثامنة : 

أن األمــور الضروريــة أو غيرهــا مــن الحاجّيــة أو التكميليــة إذا اكتنفتهــا مــن 
خــارج أمــور ال ترضــى شــرًعا ، فــإن اإلقــدام علــى جلــب المصالــح صحيــح علــى 
شرط التحفظ بحسب االستطاعة من غير حرج ، وهذه القاعدة تجيز لولي األمر 

أن يسعر على فرض أن التسعير حرام . 

النتيجة التاسعة : 

أو  أهلــه ،  عــرف  لتغيــر  الزمــان  باختــالف  وتطبيقــه  الحكــم  منــاط  يختلــف 
لحدوث ضرورة فساد أهل الزمان ، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه أواًل 
لزم منه المشقة والضرر بالناس ، ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف 

واليسر ، ورفع الضرر بالناس ، والتسعير من هذا الباب .

النتيجة العاشرة : 

أن التســعير منــه مــا هــو ظلــم ، ومنــه ما هو عدل واجب فمــا فعله × من منع 
التسعير حكم لكن على قوم صح ثباتهم ، واستسلموا إلى ربهم ، أّما قوم قصدوا 

أكل أموال الناس والتضييق عليهم فباب هللا أوسع وحكمه أمضى . 

النتيجة الحادية عشر : 

ًيا فاحًشا كأن  للحاكم حق التدخل والتسعير إذا تعّدى أرباب السلع عن القيمة تعدِّ
يبيعوا بزيادة على نصف القيمة وتضرر الناس ، وال تكون المصلحة إال بالتسعير .

النتيجة الثانية عشر : 

أن التســعير مــن بــاب الحجــر للمصلحــة ، كمــا أنــه إكراه بحق كإكــراه المفلس 

الخاتمة
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على بيع ماله لحق الغرماء . 

النتيجة الثالثة عشر : 
يمكن للسلطات العامة أن تتخذ التدابير المختلفة لتفادي مساوئ االحتكار ، 
وذلك بالتسعير ؛ ألن التجار ال يحبسون السلع تربًصا للغالء ، ما دام هناك ثبات 

نسبي ألسعارها .

النتيجة الرابعة عشر : 
أن التسعير العدل الذي يراعي التكلفة الحقيقية للسلع أو الخدمة مضاًفا إليها 
القــدر المعقــول مــن الربــح يســاعد فــي القضــاء على الســوق الســوداء ، واالحتكار 
وكل مــا يــؤدي الفتعــال أزمــات اقتصاديــة ، والبــد أن تقتــرن هــذه السياســة بالرقابة 

الشديدة ، فإن هللا يزع بالسلطان ما ال يزع بالقرآن . 

النتيجة الخامسة عشر : 

أن التسعير ملزم ؛ ألن اإلمام أمر به للمصلحة العامة ، واإلمام إذا أمر بمباح 
يجــب تنفيــذه ، فكيــف إذا أمــر بواجــب ، ويعــزر مخالــف التســعير لمخالفتــه أمــر 

اإلمام ، وال أقول إن العقد باطل لدخولهما عليه برضاهما عالمين بالحال . 

النتيجة السادسة عشر : 

علــى النــاس عندمــا يقــل المعــروض فــي الســوِق وال يكفــي حاجتهــم أن يأخذ 
كل بقدر حاجته أو يتساووا في الموجود ، فإذا ضعف التدين وجعل الناس القوة 
الشرائية هي الحكم في التوزيع وجب على ولي األمر أن يحقق العدل بين الناس 

باألساليب التي يراها .
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وتشتمل على : 

فهرس اآليات القرآنية .

فهرس األحاديث النبوية . 

فهرس المصادر والمراجع .

فهرس الموضوعات .
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فهرس اآليات

الصفحة الرقم  السورة  اآلية   

16 البقرة : 41  ژ ژ  ژ  ڑ   ڑ  ک  ژ   
68 البقرة : 219   ژ ۉ  ې  ې   ېې  ژ   

155 البقرة : 195  ژۀ    ۀ  ہ  ہ      ہہ   ژ   
99 البقرة : 279  ژ ٴۇ  ۋ  ۋ  ۅ   ۅ  ۉ   ۉ ژ 
16 آل عمران : 77  ژ ەئ    وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ   ۈئ  ژ  

157 آل عمران :104  ژڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ ژ   
61 النساء : 12   ژ ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ہ      ہ  ہ  ھ  ھھ ژ 
29 النساء : 29  ژ ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ ژ    

147 النساء : 34  ژ ٹ  ٹ   ڤ  ڤ ژ   
149 النساء : 59   ژۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  یی  ژ 

46 ژ ڇ    ڇ      ڇ    ڍ  ڍ   ڌ  ڌ   ڎ  ڎ  ڈ  ژ     النساء : 82  
83 المائدة : 2   ژ ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ ژ   
78 المائدة : 66  ژ ٺ  ٺ  ٺ   ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ ژ  

152 األنعام : 152  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  ژ   
78 األعراف : 96  ژ ٱ   ٻ  ٻ  ٻ    ٻ  پ ژ   
65 هود : 7   ژ ٿ  ٿ  ٹ   ٹ  ٹ  ژ   

100 هود : 61  ژ ىئ  ی  ی  ی        ی  جئ  ژ   
83 هود : 85   ژ ڑ  ک   ک  ک ژ   

100 هود : 87  ژ ۀ  ۀ  ہ  ہ ژ   
118 يوسف : 20  ژ ہ  ہ  ہ   ژ   
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16 النحل  : 95  ژ ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤڤ  ژ   
65 األنبياء : 107  ژ ک  ک  گ         گ  گ       ژ   

 128 احلج :  25   ژ ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ژ 
66 الروم : 30  ژ ۆ  ۆ  ۈ   ۈ  ٴۇ  ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉې ژ 

151 ، 65 الذاريات : 56  ژڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ژ   

 12 القمر :  24  ژ ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ        ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ژ 
156 احلديد : 25  ژ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ ژ 
100 الملك : 15  ژ ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ ژ   
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فهرس األحاديث النبوية

42  ِ َّ
ْخَص َواْلَغالََء ِمَن الل إِنَّ الرُّ

11 ر  إن هللا هو المسعِّ
36 ، 21 اِزُق  ُر، اْلَقابُِض، اْلَباِسُط، الرَّ إنَّ هللَا ُهَو اْلُمَسعِّ

144 ، 41  
37   ، إِنَّ َغالََء َأْسَعاِرُكْم َوُرْخِصَها بَِيِد هللِا َعزَّ َوَجلَّ
39  ِ َّ

ْعِر َوُرْخَصُه بَِيِد الل إِنَّ َغالََء السِّ
88 إنما أنت مضار 
38 َما اْلَبيُْع َعْن َتَراٍض، َولِكنَّ ِفي ُبُيوِعُكْم ِخَصاال أْذُكُرَها َلُكْم:   إِنَّ
37 إِنِّي أَلَْرُجو َأْن ُأَفاِرَقُكْم َواَل َيطُْلَبنِي َأَحٌد ِمنُْكْم بَِمظَْلَمٍة َظَلْمُتهُ 
17 إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللَا َتَعاَلى َوَليَْس َأَحٌد ِمنُْكْم َيطُْلُبنِي بَِمظِْلَمةٍ 
21 إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللَا َوَليَْس َأَحٌد ِمنُْكْم َيطُْلُبنِي بَِمظَْلَمةٍ 
35 َ َعزَّ َوَجلَّ َوَليَْس َأَحٌد ِمنُْكْم َيطُْلُبنِي بَِمظِْلَمة  إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى اللَّ
37 َ َوَليَْس َأَحٌد ِمنُْكْم ُيَطالُِبنِي بَِمظَْلَمةٍ  إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى اللَّ
73 إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى هللَا َوَليَْس أِلََحٍد ِمنُْكْم ِقَبِلي َمظَْلَمة 
30 َ َوَليَْس أِلََحٍد ِعنِْدي َمظَْلَمةٌ  إِنِّي أَلَْرُجو َأْن َأْلَقى اللَّ
37 َ َتَعاَلى َواَل َمظَْلَمَة أِلََحٍد ِعنِْدي  إِنِّي ُأِحبُّ َأْن َأْلَقى اللَّ
39 اهُ  إِنِّي ُأِريُد َأْن َأْلَقى َربِّي َوَليَْس َأَحٌد َيطُْلُبنِي بَِمظِْلَمٍة َظَلْمُتَها إِيَّ

157 َأَفالَ َجَعْلَتُه َفْوَق الطََّعاِم َكْي َيَراُه النَّاُس 
108 َلعِ  ي السِّ َأنَّ النَّبِيَّ ×  َنَهى َعْن َتَلقِّ

36 ُ َيْخِفُض َوَيْرَفعُ  َبِل اللَّ
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36 َبْل َأْدُعو 
127 اْلَجالُِب َمْرُزوٌق، َواْلُمْحَتِكُر َمْلُعونٌ 

118، 116 دعوا الناس يرزق هللا بعضهم من بعض 
151 ْمُع َوالطَّاَعُة ِفيَما َأَحبَّ َوَكِرهَ  َعَلى اْلَمْرِء اْلُمْسِلِم السَّ

47 َفِإنَّ ِدَماَءُكْم َوَأْمَواَلُكْم  َوَأْعَراَضُكْم - َعَليُْكْم َحَراٌم،  
85 ا َيأُْكُل . . .  َفَمْن َكاَن َأُخوُه َتْحَت َيِدِه، َفْلُيطِْعْمُه ِممَّ
59 ُكلُّ اْلُمْسِلِم َعَلى اْلُمْسِلِم َحَراٌم، َدُمُه َوَماُلُه َوِعْرُضهُ 

108 ْكَباَن، َفنَْشَتِري ِمنُْهُم الطََّعاَم َفنََهاَنا النَّبِيُّ ×  ى الرُّ ُكنَّا َنَتَلقَّ
36 ألْلَقَينَّ هللَا ِمْن َقبِْل َأْن ُأْعطَِي أَحدًا ِمْن َماِل أَحٍد ِمْن غير طِيب َنْفٍس،  

159 ، 108 ال تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه 
110 ال تلقوا السلع حتى يهبط بها على األسواق 

38 ُجُل  ال َتَضاَغنُوا، َوال َتنَاَجُشوا، َوال َتَحاَسُدوا، َوال َيُسوُم الرَّ
114 ُ َبْعَضُهْم ِمْن َبْعضٍ  اَل َيبِيُع َحاِضٌر لَِباٍد، َدُعوا النَّاَس َيْرُزُق اللَّ

41 ال َيْسَأُلنِى هللا َعْن ُسنٍَّة َأْحَدْثُتَها ِفيُكم لم َيأُْمْرنِى بَِها، 
22 وَق،   اُه َفاْشَتَرى ِمنُْه، َفِإَذا َأَتى َسيُِّدُه السُّ ْوا اْلَجَلَب، َفَمْن َتَلقَّ اَل َتَلقَّ

113 ْكَباَن َواَل َيبِيُع َحاِضٌر لَِبادٍ  ُوا الرُّ اَل َتَلقَّ
61 اَل َضَرَر َواَل ِضَرار 

147 اَل ُيْجَلُد َأَحٌد َفْوَق َعَشَرِة َأْسَواٍط إاِلَّ ِفي َحدٍّ ِمْن ُحُدوِد  هللا 
60 ِه   اَل َيِحلُّ اِلْمِرٍئ َأْن َيأُْخَذ َماَل َأِخيِه بَِغيِْر َحقِّ
 60 ُجِل َأْن َيأُخَذ َعَصا َأِخيِه بَِغيِْر طِيِب َنْفِسِه ,   اَل َيِحلُّ لِلرَّ

60 ، 42 اَل َيِحلُّ َماُل اْمِرٍئ ُمْسِلٍم إاِلَّ بِطِيِب َنْفٍس ِمنْهُ 
153 َما ِمْن َعبٍْد اْسَتْرَعاُه هللُا َرِعيَّةً 
153 َما ِمْن َعبٍْد َيْسَتْرِعيِه هللُا َرِعيَّةً 
157 َما َهَذا َيا َصاِحَب الطََّعاِم؟ 
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155 ِهْم ، َوَتَراُحِمِهْم ، َوَتَعاُطِفِهمْ  َمَثُل اْلُمْؤِمنِيَن ِفي َتَوادِّ
ْفالِس،ٍ  122 َمِن اْحَتَكَر َعَلى اْلُمْسِلِميَن َطَعاَمُهْم، َضَرَبُه هللُا بِاإْلِ

ْفالَسِ  127، 83 ُ بِاْلُجَذاِم َواإْلِ َمِن اْحَتَكَر َعَلى اْلُمْسِلِميَن َطَعاَمُهْم، َضَرَبُه اللَّ
127 َمِن اْحَتَكَر َفُهَو َخاطٌِئ 

87 َمْن َأْعَتَق ِشْرًكا َلُه ِفي َعبْدٍ 
 ، 81 ، 73 َمْن َدَخَل ِفي َشْيٍء ِمْن َأْسَعاِر اْلُمْسِلِميَن لُِيْغِلَيُه َعَليِْهْم، 

127 ، 125  
110 نهى عن تلقي البيوع 
110 نهى أن يتلقى الجلب 
113 َنَهى  النبي ×  َأْن َيبِيَع َحاِضٌر لَِبادٍ 

الفهارس
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مراجع البحث

1 -  القرآن الكريم .
2- أحكام القرآن،  لإلمام أبو بكر بن على الرازي المتوفى 370 هـ  - طبعة دار الفكر 

بيروت .
3- أحكام القرآن، للقاضي أبو بكر بن العربي المتوفى سنة 543 هـ -  طبعة دار الكتب 

العلمية - بيروت .
4 - أســنى المطالب بشــرح روض الطالب ، لشــيخ اإلســالم أبي يحيى زكريا األنصاري 

المتوفى سنة 926هـ – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت – تحقيق محمد محمد تامر .
5 - االحتكار والتسعير الجبري : للدكتور محمد عبد الستار الجبالى ، طبعة مكتبة الغد .

6 - االقتصاد السياسي، ط2، مطبعة دار المعارف، بغداد، 1951.
7 - االقتصاد السياسي االشتراكي، وكالة نوفوستي، موسكو، 1985م.

 8 - البيــان والتحصيــل والشــرح والتوجيــه والتعليــل فــي مســائل المســتخرجة، تحقيــق: 
أحمد الحبابي، ط2، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، 1408هـ/ 1988م.

 9 - التاج واإلكليل لمختصر خليل ، ألبى عبد الله محمد بن يوسف المواق المتوفى 
سنة 897هـ – مطبوع مع مواهب الجليل للحطاب – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت .

10 - التســعير شــروطه وحكمــه دراســة فقهيــة معاصــرة : بحــث للدكتــور ماهــر حامــد 
الحولى – منشور على شبكة االنترنت .

11 - التسعير فى اإلسالم : بحث مطبوع ضمن كتاب بحوث فقهية في قضايا اقتصادية 
– مجموعة من األساتذة – طبعة دار النفائس باألردن .

12 - التسعير فى الفقه اإلسالمى : إعداد عثمان جمعة ضميرية – منشور بمجلة البيان 
العدد 26 .

13 - التســعير وأحكامــه : رســالة ماجســتير بجامعــة أم القــرى مــن إعــداد عيشــة صديــق 
نجوم .
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14 -  الجامــع ألحــكام القــرآن ، لإلمــام شــمس الديــن أبــي عبــد هللا محمــد بــن أحمــد بن 
أبى بكر ابن فرج األنصاري القرطبي المتوفى سنة 671هـ – طبعة دار الشعب بالقاهرة .

15 -  الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية ، لإلمــام المحقــق أبــى عبــد الله محمد بن 
أبى بكر الزرعى الدمشقى المعروف بابن قيم الجوزية المتوفى سنة 751هـ – تحقيق محمد 

حامد الفقى – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان .
16- الطــرق الحكميــة فــي السياســة الشــرعية، تــح: نايــف بــن أحمــد الحمــد، دار عالــم 

الفوائد.
17 -  المحلــى باآلثــار : لإلمــام أبــو محمــد علــى بــن أحمــد بــن ســعيد بن حــزم الظاهرى 

المتوفى سنة 456هـ – طبعة دار الفكر .
18 -  المدونة الكبرى ، لإلمام مالك بن أنس بن عامر األصبحى المتوفى سنة 179هـ 

– طبعة دار الكتب العلمية – بيروت .
19 - المصبــاح المنيــر: أحمــد بــن محمد على الفيومى المقرئ المتوفى ســنة 770هـ - 

طبعة دار الكتب العلمية – بيروت .
20 -  المغنــي علــى مختصــر الخرقــي ، لإلمــام أبــي محمــد عبــد اللــه بــن أحمد بــن قدامة 
المتوفــى ســنة 62 هـــ – تحقيــق د/ عبــد اللــه التركــي ، د / عبــد الفتــاح الحلــو – طبعــة دار هجر 

للطباعة والنشر والتوزيع .
21 - المنتقى شرح موطأ اإلمام مالك بن أنس ، للقاضي أبى الوليد سليمان بن خلف 
ابن ســعد بن أيوب بن وراث الباجى األندلســى المتوفى 494هـ – طبعة دار الكتاب العربى 

– بيروت .
22 -  المهــذب فــى فقــه اإلمــام الشــافعى ، للعالمــة أبــى إســحاق إبراهيــم بــن علــى بــن 

يوسف الفيروز أبادى المتوفى سنة 476هـ طبعة مصطفى البابى الحلبى وأوالده .
23 - بحــوث مقارنــة فــي الفقــه اإلســالمي وأصولــه، ط1، مؤسســة الرســالة، بيــروت، 

لبنان، 1414هـ/1994م.
24 - بدائــع الصنائــع فــى ترتيــب الشــرائع ، لإلمــام عــالء الديــن أبــى بكــر بــن مســعود 

الكاسانى الحنفى المتوفى سنة 587هـ – طبعة دار الفكر للطباعة والنشر .
25 - تبييــن الحقائــق شــرح كنــز الدقائــق ، للعالمــة فخــر الديــن عثمــان بــن علــى الزيلعــى 

الحنفى – طبعة المطبعة األميرية ببوالق – الطبعة األولى سنة 1315هـ .
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26 - تكملــة البحــر الرائــق شــرح كنز الدقائــق، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 
1418هـ/1997م.

27 - حاشــية ابــن عابديــن المســماه رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنويــر األبصار 
،لإلمام محمد أمين الشهير بابن عابدين – طبعة دار سعادة – مطبعة عثمانية . 

28 - حاشــية الدســوقى علــى الشــرح الكبيــر ، لإلمــام شــمس الديــن محمد بــن أحمد بن 
عرفة الدسوقى المتوفى سنة 1230هـ – طبعة دار إحياء الكتب العربية .

29 -حاشــية الــروض المربــع شــرح زاد المســتقنع ، لإلمــام عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن 
قاســم العاصمــى النجــدى الحنبلــى المتوفى ســنة 1392هـ – طبعة مكتبــة الرياض الحديثة – 

الرياض .
30 - رد المحتــار علــى الــدر المختــار، تــح: عــادل أحمــد عبــد الموجــود، وعلــي محمــد 

معوض، دار عالم الكتب، الرياض، 1423هـ/2003م.
31 -  روضة الطالبين وعمدة المفتين، تح: د. خليل مأمون شيحا، ط1، دار المعرفة، 

بيروت، لبنان، 1427هـ/2006م.
32 - سنن أبى داود ، لإلمام الحافظ أبى داود سليمان بن األشعث السجستانى األزدى 

المتوفى سنة 275هـ – طبعة دار الجيل – بيروت – لبنان .
33 - ســنن ابــن ماجــه ، للحافــظ أبــى عبــد هللا محمد بن يزيد القزوينى بن ماجه المتوفى 

سنة 275هـ – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان .
34 - ســنن الترمــذى ، للحافــظ أبــى عيســى محمــد بــن عيســى بــن ســورة المتوفــى ســنة 

297هـ – طبعة دار إحياء التراث العربى – بيروت – لبنان .
35 - ســنن الدارمــى ، لإلمــام أبــى محمــد عبــد هللا بــن عبــد الرحمــن بن الفضــل بن بهرام 

الدارمى المتوفى سنة 255هـ – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان .
36 - شرح منتهى اإلرادات ، للشيخ منصور بن يونس البهوتى المتوفى سنة 1051هـ 

– طبعة دار الفكر .
37 - صحيــح البخــارى ، لإلمــام الحافــظ أبــى عبــد اللــه محمــد بن إســماعيل بن إبراهيم 
ابن المغيرة بن بردزية البخارى الجعفى – مطبوع مع فتح البارى للحافظ أبى الفضل أحمد 

ابن على بن حجر العسقالنى المتوفى سنة 852 هـ ، طبعة الريان للتراث. 

الفهارس
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38 - صحيــح مســلم ، لإلمــام أبــى الحســين مســلم بــن الحجــاج القشــيرى النيســابورى 
المتوفــى ســنة 261هـــ – مطبــوع مــع شــرح النــووى عليــه لإلمــام أبــى زكريــا يحيــى بــن شــرف 

النووى المتوفى سنة 676هـ – طبعة دار الكتب العلمية – بيروت .
39 - كشاف القناع عن متن اإلقناع، تح: إبراهيم أحمد عبد الحميد، دار عالم الكتب، 

الرياض، 1423هـ/2003م.
40 - لســان العرب : ألبى الفضل جمال الدين محمد بن مكرم المعروف بابن منظور 

المتوفى سنة 711هـ - طبعة دار صادر – بيروت – الطبعة األولى .
41 - مجمع األنهر فى شرح ملتقى األبحر ، للفقيه المحقق عبد الله بن الشيخ محمد 

ابن سليمان المعروف بداماد أفندى – طبعة دار إحياء التراث العربى للنشر والتوزيع .
42 - مختصــر المزنــى علــى األم ، لإلمــام محمــد بــن إدريــس الشــافعى المتوفــى ســنة 
204هـــ – اختصــره أبــو إبراهيــم إســماعيل بــن يحيــى المزنــى – وهــو مطبــوع مع كتــاب األم – 

طبعة دار الكتب العلمية – بيروت – لبنان .
43 - مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل المتوفى ســنة 241هـ – طبعــة دار الكتب العلمية – 

بيروت – لبنان .
44 - موطــأ اإلمــام مالــك ، ألبــى عبــد اللــه مالك بن أنس األصبحى المتوفى ســنة 179 

هـ – طبعة دار القلم – بيروت – لبنان.
45 -  نتائج األفكار في كشف الرموز واألسرار، علق عليه وخرج أحاديثه: عبد الرزاق 

غالب المهدي، ط1، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1424هـ/ 2003م.
46 - نهايــة المحتــاج إلــى شــرح المنهــاج ، لإلمــام محمــد بــن أحمــد بــن حمــزة الرملــى 

المتوفى سنة 1004 هـ  – طبعة مكتبة مصطفى الحلبى وأوالده .
47 - نيــل األوطــار شــرح منتقــى األخبــار ، لإلمــام محمــد بــن علــى الشــوكانى – طبعــة 

مصطفى الحلبى وأوالده .
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