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 بسم هللا الرمحن الرحيم                                    

 
 املقدمة

والصالة والسالم على املبعوث رمحة للعاملني اآلمر  على نفسه وجعله بني عباده حمرما   م الظلم  احلمد هلل الذي حر  
 ابملعروف والعدل والناهي عن املنكر والظلم وعلى آله وصحبه أمجعني وبعد : 

 أمهية البحث : 
ولئن كانت طبيعة احلياة تفرض  ، م على الناس أكل أمواهلم فيما بينهم ابلباطلمن املعلوم أن هللا تبارك وتعاىل حر  

 على الناس تبادل ممتلكاهتم فهذا التبادل ال ميكن أن يتم إال ابلرتاضي 
 قال هللا تعاىل )اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم ابلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم (

 [29] النساء : 
ن هو الرتاضي فإذا شاب هذا الرضا شائبة اختل نظام هذا العقد عقد بني اإلنسان وأخيه اإلنسا إذا   فأساس كل

 وختلف عنه حكمه 
وهنا تربز أمهية دراسة ما يُ ْفر ُض على العاقدين من قيود حتد من حرية التعاقد فيما بينهما ومن هذه القيود 

 هذه احللقة أحكام التسعري الذي يُ ْفر ُض عليهما وحيد من حريتهما يف التفاوض حول السعر هلذا سنتناول يف
 التسعري يف الفقه اإلسالمي

 : األحباث السابقة
 وهذا املوضوع ُقِدم  فيه دراسات معاصرة كثرية أتيح يل االطالع على ثالثة منها :  

دراسة الدكتور محزة محزة يف كتابه الفقه املقارن فقد ذهب أن هنالك قولني يف حكم التسعري جميز ومانع  -1
 وانقشها وبني الرأي الراجح يف املسألة  مث عرض أدلة كل قول

دراسة جاءت يف املوسوعة الفقهية بينت أن األصل يف التسعري عند الفقهاء هو احلرمة مث عرضت  -2
 حاالت جواز التسعري 

دراسة الدكتور فتحي الدريين من كتابه حبوث فقهية معاصرة عرضه بنفس الطريقة السابقة لكنه توسع يف  -3
  شروطه يف كل مذهب مث قام بنقد عام لتلك الشروط التسعري اجلائز وبني

قدم ابلتفريق بني املصطلحات ، وعرض دراسة للدكتور أمحد احلسن يف كتابه "حبوث فقهية مقارنة"  -4
 ملذاهب الفقهاء حول حكم التسعري 
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االقتصادية وهناك دراسات أخرى مل يتح يل االطالع عليها كدراسة الدكتور أمحد احلصري يف كتاب السياسة 
 سالمي والنظم املالية يف الفقه اإل
 : سبب اختياري للبحث

يكثر اجلدل يف األوساط االقتصادية حول فرض األسعار على السلع وإلزام الناس ابلتعامل هبذه األسعار ، فمن  
أغلب  الباحثني من يرى أن هذا إضرار ابلناس ، وآخرون يرون أن فيه حتقيق العدالة بني الناس ، وقد ذهب

الدارسني لقضية التسعري أن هناك مذهبني أحدمها يبيح التسعري واآلخر حيرمه ، لكن بتتبعي لنصوص الفقهاء يف 
 وابب اإلمامة وجدت اتفاقا  بني الفقهاء حول حكم التسعري  ب االحتكاروابابب التسعري 
 منهج البحث

أقواهلم يف ابب االحتكار جت حكم التسعري من وخر  ، يف ابب التسعري قمت ابستقراء وحتليل نصوص الفقهاء 
التسعري على شكل سائل مث قمت بدراسة كل ما يتعلق مب، على نوعني فأصبحت الدراسة عندي أن التسعري 

ك األحكام أدلتهم والعلل اليت استدعت تل جزئيات وكيف جاءت أحكام الفقهاء حول هذه اجلزئيات مبينا  
ة وبني القضااي املعاصرة اليت كثر اجلدل حوهلا بني نظرة الشريعة اإلسالمي حكم كثري منوبعدها يسهل معرفة 

 على النحو التايل :وخامتة وقسمت البحث إىل مقدمة ومتهيد وثالث فصول ،  القوانني
 وصفته تسعريأسباب الالفصل األول : -

 بيان أسباب ارتفاع واخنفاض األسعار :  ولاملبحث األ

 املبحث الثاين : سبب الغالء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم 

 املبحث الثالث : صفة التسعري 

  الفصل الثاين : دراسة أدلة التسعري-

 املبحث األول : أدلة التسعري احملرم 

 املبحث الثاين أدلة التسعري اجلائز

  الفصل الثالث :مسائل يف التسعري-

 املبحث األول : احلط من التسعري 
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 املبحث الثاين : املبيعات اليت خيتص هبا التسعري 

 املبحث الثالث : تسعري املنافع 

 املبحث الرابع : من يسعر عليه ومن ال يسعر عليه 

 املبحث اخلامس : الوسائل املتبعة لرفع الظلم 

 املبحث السادس : خمالفة التسعري 

 التسعري  املبحث السابع : كيفية

 املبحث الثامن : التطبيقات املعاصرة 

 اخلامتة 

 فهرس املصادر واملراجع 
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 ريسعتتعريف ال التمهيد :
إبسعار النار , ويف املصباح  الِسعر ابلكسر يف السوق تشبيها   يف اللغة :

وسع رت النار , ينتهي إليه  معلوما   جعلت له سعرا   تسعريا   سعرت الشيء
 1، والسعر واحد أسعار ، والتسعري هو تقدير السعرأوقدهتا : وأسعرهتا 

 يف االصطالح الشرعي : 
أهل  هو أن أيمر السلطان أو نوابه أو كل من ويل من أمور املسلمني أمرا  :  ريسعتال : ) جاء يف حتفة األحوذي

 2 (الزايدة عليه أو النقصان ملصلحةكذا فيمنع من   سوق أال يبيعوا أمتعتهم إال بسعرال
  3(به  وجيربهم على التبايع هو أن يسعر اإلمام أو انئبه على الناس سعرا  ري:سعتال) وجاء يف كشاف القناع:

 (ممعلو  للمبيع املعلوم بدرهم  حتديد حاكم السوق لبائع املأكول قدرا  : حد التسعري  ) : املالكي عرفةوقال ابن 
4 

 والذي يظهر يل أن هذه التعاريف تدور حول ثالث نقاط : 
 التسعري ال بد أن يكون صادرا عن احلاكم حىت يكتسب صفة املشروعية وهبذا جيرب الناس عليه  -1

 أن التسعري شامل لكل الناس وإذا خصص أبهل السوق فذلك خلروجه خمرج الغالب  -2

وحىت املنافع إال ما ذهب إليه  األعيان املتقومة شرعا  أن التسعري شامل لكل أنواع السلع أي شامل لكل  -3
 املالكية من حصر التسعري يف الطعام فقط 

 وهناك بعض األلفاظ هلا صلة مبوضوع التسعري ال بد من بياهنا : 
هو حبس  اصطالحا :و ، لغالئه  لغة من احلكر وهو الظلم وااللتواء واحتكار الطعام : حبسه تربصا   االحتكار :

ابملسلمني ومل حيرم إال على وجه يضر هبم ويستوي يف  وحاصله أن العلة اإلضرار 5الرتفاع أمثاهنا انتظارا   السلع
  6ذلك القوت وغريه ألهنم يتضررون ابجلميع

                                                           

  216، خمتار الصحاح : مادة )س ع ر(ص405التوقيف على مهمات التعريف حممد عبدالرؤوف املناوي ص 1
 .  541ص/4حتفة األحوذي املباركفوري  ج 2
 .  187ص/3كشاف القناع البهويت ج  3
 . 301ص/11املوسوعة الفقهية  ج 4

 208ص/4لسان العرب ابن منظور ج 5

  228ص /9عون املعبود األابدي ج 6
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جغرافية حمددة وبناء على حتديد مبساحة  ثل  السوق : هو املكان الذي يلتقي فيه املشرتون والبائعون وميكن أن ميُ 
 1ً  أو عامليا أو إقليميا   يصبح السوق حمليا   جغرافيا  األسواق 

والذي أراه أن السوق هو أي مكان مت فيه عقد البيع ال سيما يف هذا الزمان الذي أصبح غالب التعامل فيه 
 للسلعة ال للسوق وهللا أعلم  بوسائل االتصاالت احلديثة فإلزام الناس بسعر ال بد أن يكون اتبعا  

 ، والثمن : ما تراضى عليه الطرفان القيمة : تقومي الشيء أن يكون له قيمة معلومة 
هو الثمن املقدر للسلعة لكن يغلب أن : والسعر ، هي مثن السلعة أو خدمة ما  :والقيمة يف االقتصاد املعاصر

، أما الفقهاء فقد ميزوا بني أي جيعلون السعر والتسعري مبعىن واحد  ، السعر إذا أطلق فهو إلزامي مل جيز جتاوزه
 2السعر والتسعري ، فجعلوا السعر والقيمة والثمن مؤداها واحد ، والتسعري ما فرضه احلاكم

 أسباب التسعري وصفتهالفصل األول : 
  متهيد :

معرفة أسباب ارتفاع األسعار واخنفاضها ، وهل هلذه األسباب أثر على حكم البد قبل الدخول يف البحث من 
 التسعري ؟، وما هي صفة التسعري ؟

 :  املبحث األول : بيان أسباب ارتفاع واخنفاض األسعار
"غال السعر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه  ماأنس رضي هللا عنه ما رواه أبو هريرة واحلجة يف هذا املوضوع 

ر لنا فقال إن وسلم فقالوا اي رسول هللا غال السعر فسع  
القابض الباسط الرازق وإين ألرجو أن ر هللا هو املسع  

وال  ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم
وأجاب يف رواية أخرى "بل ادعوا هللا "  ،3"مال

 4وأجاب رجال آخر بقوله " بل هللا خيفض ويرفع "
فهذا احلديث هو العمدة يف الكالم عن حكم التسعري 

                                                           

 25نظرية السعر واستخداماهتا هوملان دوانلدس ص 1
 28املرجع السابق  ص 2
 339البيوع ، ابب التسعري ص سنن الرتمذي ، كتاب 3

   3450سنن أيب داود ، كتاب البيوع ، ابب التسعري برقم  4
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ء األسعار يف املدينة على عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم وحني سئل احلادثة وهو غال فيه سببُ  د  ورِ وقد أُ ، 
غالء وظاهر لفظ احلديث أن الناس اعتربوا ، عليه الصالة والسالم أن يسعر امتنع عن ذلك مع وجود الغالء 

جواب لقد كان ، ؟يبادر الرسول صلى هللا عليه وسلم يف رفع هذا الظلم األسعار ظلم واقع على الناس فكيف مل 
ذا يظهر أن سبب هباألسعار ظلما  واقعا  على الناس فقد رد  األمر إىل هللا و غالء اعتبار ظاهرا  يف عدم رسول هللا 

  ،  غالء أسباب لوهذا احلديث فيه إشارة أن لأحد ، قبل من تواطأ فيه ال األسعار غالء 
النظر عند االقتصاديني وعلماء االجتماع حول أسباب غالء  اختلفت وجهاتلقد فما هي هذه األسباب ؟ 

ومنهم ردها إىل الكوارث ومنهم ردها إىل احتكار  األسعار ، فمنهم ردها إىل العرض والطلب 
وسأكتفي بعرض رأيني فقط ، العتقادي أبهنما  غري ذلك ، منهم ردها إىل التجار و 

يزي يرى أن لغالء األسعار فاملقر الغالء ،  مشال مجيع النظرايت ، حول أسباب 
االحتكار وتواطؤ  فمن املصطنعة، طبيعية   : مصطنعة ونوعان من األسباب

أو اتفاق طائفة منهم على االستغالل  غال   البيع بسعر يف  رااألسع التجار على
كثرة : ةيمن الطبيعو ، تدخلية تتحكم ابألسعار  والغنب الفاحش وما شابه ذلك من أمور 

ويف كثري من األحيان حيصل ذلك بسبب ، أمر إىل هللا  فهذا  مع تزايد احلاجة إليها  لع، وقلة الساخللق 
                                                                   .1ينالكوارث أو اتساع البلدان مع التزايد السكا

استبحر املصر وكثر ساكنه رخصت أسعار فإذا )األسباب الطبيعية فيقول :  ويبدع ابن خلدون يف بيان هذه
  2(أسعار الكمايل من األدم والفاكهة وما يتبعها  الضروري من القوت وما يف معناها وغلت

والسبب يف ذلك أن احلبوب من ضرورات القوت )يف حتليل هذا االرتفاع واالخنفاض لألسعار :  يزيد بياان  مث  
متخذ لقوته مبا يفضل عنه وعن أهل بيته فضلة كبرية تسد حاجة  على اختاذها ...... وكل فتتوافر الدواعي 

كثريين من أهل ذلك املصر فتفضل األقوات عن أهل املصر من غري شك فرتخص أسعارها يف الغالب وأما 
سائر املرافق من األدم والفواكه وما إليها فإهنا ال تعم هبا البلوى وال يستغرق اختاذها أعمال أهل املصر أمجعني 

 الكثري منهم مث إن املصر إن كان مستبحرا موفور العمران كثري حاجات الرتف توافرت حينئذ الدواعي على وال
واالستكثار منها وهي قليلة يف ذاهتا فتزدحم أهل األغراض ويبذل أهل الرفاهية والرتف أمثاان  املرافقتلك 

 3( ء غريهم فيقع فيها الغاليف الغالء حلاجتهم إليها أكثر من  إبسراف
                                                           

 51ه  : ص845السلوك ملعرفة دول امللوك تقي الدين املقريزي ت  1
 . 363لدون , السياسة واالقتصاد صاملقدمة , ابن خ 2
 363املرجع السابق , ص 3
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 . أما ابلنسبة للبلدان اليت قل ساكنها وضعف عمراهنا فإن األمر ابلعكس متاما
، وأاي  كانت وجهات النظر  )مصطنعة(إما طبيعية أو تدخليةهي :  أسباب غالء األسعارأن  :واخلالصة  

فالغاية من عرض هذه األسباب  ، األخرى يف حتليل هذه الظاهرة فإهنا ترجع هلذين الرأيني ، وأكتفي هبذا القدر
  أثرها على حكم التسعري . بيانمعرفة أنواعها و 

. 
 

 :  املبحث الثاين : سبب الغالء على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم
والذي يظهر يل أن سبب الغالء على عهد الرسول صلى هللا عليه وسلم سبب طبيعي بدليل قوله يف رواية أخرى 

من الناس لذلك امتنع  واقعا   وقوله "بل هللا خيفض ويرفع" فالغالء عائد إىل هللا وليس منشؤه ظلما   "بل ادعوا هللا "
واملعاانة عن طائفة املشرتين ويلحق الظلم ابلطرف اآلخر وهم  التسعري يف هذه احلال يرفع الغالء عن التسعري ألن

ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم  التجار الذين ال صلة هلم ابلغالء لذلك أجاهبم "إين ألرجو أن
، ولو كان سبب الغالء مصطنعا  لبادر رسول هللا صلى هللا عليه وسلم لرفعه ومنعه ، وكف  يد الظامل ، وال مال " 

فقد رد  رسول هللا األمر إىل هللا ولو كان الغالء بتدخل أحد من الناس مل يكن ليسكت عنه وهو مأمور بتحقيق 
ة بني الناس ، وأاي  كانت هذه األسباب الطبيعية اليت سببت الغالء يف املدينة ، سواء كانت كثرة السكان العدال

يرد رسول هللا  أو الكوارث أو قلة السلع أو غريها ، إال أهنا ال ميكن أن تكون بتدخل أحد ، أو بصنعه ، مث
    حكم التسعري األمر إىل هللا ، وهبذا يظهر أن فهم أسباب الغالء له أثر على

 املبحث الثالث : صفة التسعري
أما إذا كانت  وبناء على ذلك نستطيع القول أن حكم التسعري يف مثل هذه الظروف الطبيعية هو احلرمة مطلقا  

، فاحلكم يدور مع علته ينقلب احلكم يف التسعري من احلرمة إىل اجلواز بل الوجوب  األحوال مصطنعة تدخلية
وإن كان بتدخل أحد  جاز التسعري منعا  للظلم ، وجودا  وعدما  ، فإذا كان الغالء مرده إىل هللا فيحرم التسعري 

  :صفته هو نوعان  فالتسعري من حيث
  ية مردها إىل هللا أسباب طبيع حترميهعلة :  سعري حمرمت 

  أسباب تدخلية هي اليت تسببت ابلغالء وإحلاق الضرر ابلناس  علة جوازه:   وتسعري جائز
، كما هو متداول يف أغلب الدراسات  ومانع   فليس من الدقة والصواب أن جنعل يف حكم التسعري قولني مبيح  

مي يف حر التقهاء وآرائهم يف التسعري جيدهم اتفقوا على تبع لنصوص الفتفامل، بل مها نوعان حمرم وجائز املعاصرة ، 
تقتضي جواز التسعري بل  أحكام اإلمامة يف أبواب أخرى كاالحتكار وأخرى  نصوصا   ابب التسعري ، مث جيد

 ووجوبه أحياان  .
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  إذ يقول :هذا التقسيم يف حكم التسعري ابن القيم رمحه هللا  وقد أوضح
وإكراههم بغري حق على الناس  فإذا تضمن ظلم  هو ظلم حمرم ومنه ما هو عدل جائز ، وأما التسعري فمنه ما )

بني الناس مثل إكراههم على ما  وإذا تضمن العدل  نعهم مما أابح هللا هلم فهو حرام ، ال يرضونه أو م البيع بشيء  
 ملثل فهو جائز بل جيب من املعاوضة بثمن املثل أو منعهم مما حيرم عليهم من أخذ الزايدة على عوض ا

 
 
 

 فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه املعروف  ما روى أنس رضي هللا عنه .. األول فمثلواجب فأما 
 فإلزام الناس أن يبيعوا ،  لكثرة اخللق فهذا إىل هللاأو  فع السعر إما لقلة الشيءتوقد ار ، من غري ظلم منهم 
ع ضرورة الناس إليها إال بزايدة ميتنع أرابب السلع من بيعها م أنوأما الثاين فمثل ، ري حق بغبقيمة بعينها إكراه 

على القيمة املعروفة فهنا جيب عليهم بيعها بقيمة املثل وال معىن للتسعري إال إلزامهم بقيمة املثل فالتسعري ههنا 
 فهذا نص صريح يف بيان نوعي التسعري وحكم كل منهما  ،1 (إلزام ابلعدل الذي ألزمهم هللا به

 التسعري :حكم دراسة أدلة الفصل الثاين : 
 رم أدلة التسعري احملاملبحث األول : 

على أن األصل يف حكم التسعري يف  2اتفق الفقهاء من املذاهب األربعة واإلمامية والزيدية واإلابضية وغريهم 
 واستدلوا على ذلك مبا يلي :واألدلة ذاهتا تبني لنا شروط التسعري احملرم ، األوضاع العادية هو احلرمة 

  حديث أنس رضي هللا عنه: ليل األول الد
ر لنا فقال إن هللا هو غال السعر على عهد رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقالوا اي رسول هللا غال السعر فسع  

 3املسعر القابض الباسط الرازق وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد منكم يطلبين مبظلمة يف دم وال مال
 ال أبو عيسى حديث حسن صحيح ق

  4(بل هللا يرفع وخيفض)ويف أخرى (بل ادعو هللا )ويف رواية عن أيب هريرة 
 ولو جاز: أنه مل يسعر وقد سألوا ذلك أحدمها  ):وجه االستدالل : يقول ابن قدامة فوجه الداللة من وجهني 

 1(اثنيهما : أنه علل بكونه مظلمة والظلم حرام ، ألجاهبم إليه
                                                           

 389ص/4، وانظر حاشية الروض املربع ج 312الشرعية ابن القيم  صالطرق احلكمية يف السياسة  1

املهذب الشريازي ، 455، القوانني الفقهية ابن جزيء الكليب ص193/ص 5بدائع الصنائع الكاساين ج 2
، 299ص/3،الروضة البهية زين الدين العاملي شرح اللمعة الدمشقية ج187 /3كشاف القناع البهويت  ج،292ص/1ج

  322ص 3، شرح النيل وشفاء العليل حممد ابن يوسف ج 619ص/2السيل اجلرارالشوكاين  ج
 اجلامع الصحيح الرتمذي حممد بن عيسى كتاب البيوع , ابب ما جاء يف التسعري 3
 , كتاب البيوع , ابب التسعري سنن أيب داوود 4
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أن يف احلديث إمياء إىل التعليل مبظلمة فإذا مل يكن مثة مظلمة كان التسعري  : قد يعرتض على وجه االستدالل 
  جائزا  

 وال تأويل  التسعري ابملظلمة وهو يفيد احلرمة وال نعدل عن هذا الظاهر  فُ صْ احلديث و   أن ظاهر   : اجلواب
 

 ، يقول الباحث : بل اإلمياء دليل على تعليل احلكم 2بههبذا اإلمياء غري مسلم 

، فالتسعري يف  وهي عدم وجود مظلمة من قبل أحدواخلالصة : أن وجه داللة احلديث يف شرط التسعري احملرم ، 
 هذه الظروف يكون مظلمة فيحرم

  الدليل الثاين : التسعري يؤدي إىل انتفاء الرضائية
أساس كل تبادل أو أكل لألموال أن من األصول القطعية والقواعد العامة يف الشرع مبدأ الرضائية القائم على 

هو الرتاضي لقوله تعاىل " اي أيها الذين آمنوا ال أتكلوا أموالكم بينكم :
 3ابلباطل إال أن تكون جتارة عن تراض منكم "

اس أن يبيعوا مبا ال أن الرضا أساس التبادل فإلزام الن وجه االستدالل :
والتسعري حجر  ، ألن هللا سلطهم على أمواهلمملبدأ الرضائية  يرضون خمالف

واإلمام مأمور برعاية مصلحة الناس وليس نظره يف مصلحة ، عليهم 
أوىل من نظره يف مصلحة البائع  بتوفري الثمن وإذا املشرتي برخص الثمن 

وإلزام ، ألمران وجب متكني الفريقني من االجتهاد ألنفسهم تقابل ا
 4صاحب السلعة أن يبيع مبا ال يرضى منهي عنه

 قد يفرتض أن مبدأ الرضائية مسلم به لكن يقيد مببدأ اإلكراه على التعاقد  االعرتاض :
الشارع وأجاز التعامل مببدأ اإلكراه لكننا  اهذا الكالم صحيح إذا كنا بصدد حاالت خاصة حدده : اجلواب

 هنا تناولنا التسعري يف حاالت عادية طبيعية 
  5: قاعدة ال ضرر وال ضرارالدليل الثالث 

                                                                                                                                                                                                         

   600/ص 5املغين  ابن قدامة ج 1
 
 
  25ص/3انظر سبل السالم للصنعاين ج 2
 29سورة النساء : آية  3

 543ص/4حتفة األحوذي  املباركفوري ج 4
 259ص/1جالزرقا ,  املدخل الفقهي  5
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يؤدي إىل  يف الظروف الطبيعيةأن التسعري إذ الشرع مسلم هبا والتسعري يناقضها، قاعدة عامة من قواعد  وهي
منهي عنه وتعليل ذلك كما قال ابن قدامة )قال بعض أصحابنا  ابلناس وهو، وهو يلحق الضرر غالء األسعار 

هون على بيعها فيه بغري ما كر  يُ  : التسعري سبب الغالء ألن اجلالبني إذا بلغهم ذلك مل يقدموا بسلعهم بلدا  
، إال قليال  فال جيدوهنا، ويطلبها أهل احلاجة إليها ، ميتنع من بيعها ويكتمها  ومن عنده بضاعة  ، يريدون 

جانب املالك يف منعهم من بيع  : فتغلوا األسعار وحيصل اإلضرار ابجلانبني، فريفعون يف مثنها ليصلوا إليها 
 1( منعه من الوصول إىل غرضه فيكون حراما   وجانب املشرتي يف، أمالكهم 

  2مبدأ امللكية الدليل الرابع :
 نايف هذا املبدأ ، وتعريفه هو :األدلة يف إثباته والتسعري يوهو من املبادئ القطعية يف الشرع وقد تواترت 

 3عن تصرف غريه فيه ( لتصرفه فيه وحاجزا   قا  لِ طْ ) اتصال شرعي بني اإلنسان وبني الشيء يكون مُ  
 يد هذا اإلطالق فيحرم قوالتسعري ي 

من هذا التقييد دفع مال ، مبدأ امللكية مسلم به لكنه يقيد يف كثري من احلاالت للمصلحة العامة  االعرتاض :
 الزكاة مثال 

يقيد هذا املبدأ وما حنن  نصا   ت كثرية ملصلحة رآها الشارع فيوردنعم إن مبدأ امللكية يقيد يف حاال :اجلواب 
 ما يفيد تقييده الشارعبصدده ليس فيه مصلحة بل فيه مضرة ومل يرد من 

  حديث حاطب بن أيب بلتعة الدليل اخلامس :
 روى الشافعي بسنده عن عمر رضي هللا عنه 

ين لكل درهم د  سأله عن سعرها فقال له مُ ، " أنه مر حباطب بسوق املصلى وبني يديه غراراتن فيهما زبيب 
وهم يغرتون بسعرك فإما أن ترفع ابلسعر وإما أن  جاءت من الطائف حتمل زبيبا   بعري   تُ ثْ دِ فقال له عمر قد حُ 

تدخل زبيبك البيت فتبيعه كيف شئت فلما رجع عمر حاسب نفسه مث أتى حاطبا يف داره فقال إن الذي قلت 
 4 "حيث شئت بع وكيف شئت فبعالبلد فإمنا هو شيء أردت به اخلري ألهل  مين وال قضاء   لك ليس عزمة  

                                                           

 600ص /5ج املغين ابن قدامة  1
 

. وقد ذكر أدلة امللكية منها قوله تعاىل " أومل يرو أان خلقنا  9الفردية , د. عبد الكرمي زيدان , صالقيود الواردة على امللكية  2
 [71:هلم مما عملت أيدينا أنعاما فهم هلم مالكون " ]يس

 180التوقيف على مهمات التعاريف عبد الرؤوف املناوي ص 3
 29ص/2سنن البيهقي الكربى كتاب البيوع ، ابب التسعري ج 4
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أنفسهم ، وطيب أن الناس مسلطون على أمواهلم ليس ألحد أن أيخذها منهم بغري طيب  وجه االستدالل :
دليل على عدم جرب الناس على سعر ولو  هو عمر عن قوله  أنفسهم حاصل برفع السعر أو خفضه ، وتراجعُ 

 1كان البائع يبيع أبقل مما يبيع الناس
وعلى  عادية اليت ال يشوهبا إضرار أو تدخل حيرم مطلقا  إن هذه األدلة تفيد أن التسعري يف األحوال ال اخلالصة :

 . اجلائز هذا اتفق مجهور الفقهاء أما إذا اختلفت األحوال فال ريب أن احلكم خيتلف فلننظر يف أدلة التسعري
 

         
  املبحث الثاين : أدلة التسعري اجلائز 
إن املتتبع لنصوص الفقهاء جيد أهنم إذا أطلقوا التسعري أرادوا به التسعري احملرم يف األوضاع العادية لكن إذا تتبعنا  

د أهنم يذهبون إىل جواز التسعري بل إىل وجوبه جن االحتكار أو أبواب السياسة الشرعيةأخرى يف أبواب  نصوصا  
احلاالت التدخلية  علىتسعري ال بد من ختريج قوهلم يف التسعري وللوصول إىل التكييف الفقهي حلكم ال أحياان  

قلت أفاد أن التسعري يف القوتني ال غري لكنه )جاء يف الدر املختار : ، اليت مبقتضاها جيب على احلاكم التسعري 
ينبغي أنه بناء على ما قاله أبو يوسف ،  إذا تعدى أرابب غري القوتني وظلموا على العامة فيسعر عليهم احلاكم

على هذا  ويقول ابن عابدين يف احلاشية تعليقا   2(فإن أاب يوسف يعترب حقيقة الضرر كما تقرر فتدبر ، جيوز
 أو استنباطا  بطريق املفهوم ولكنه يؤخذ منه قياسا   قلت : نعم النص" وفيه أن هذا يف االحتكار ال يف التسعري
الضرر   على أنه تقدم أن اإلمام يرى احلجر إذا عم  أتمله ، قوله  ولذا قال بناء على ما قاله أبو يوسف ومل جيعله

 التسعريكما يف املفيت املاجن واملكاري املفلس والطبيب اجلاهل وهذه قضية عامة فتدخل مسألتنا فيها ألن 
حجر معىن ألنه منع عن البيع بزايدة فاحشة وعليه فال يكون مبنيا  على قول أيب يوسف فقط كذا ظهر يل 

 3(ملفتأ
، واليت جاءت التسعري يف حاالت معينة جواز القياس واالستنباط كما يقول ابن عابدين نصل إىل فبطريق  اإ ذ

نصوص الشارع فيها إىل رفع الظلم وقد تتبعت نصوص الفقهاء يف ذلك فوجدهتم متفقني على جواز التسعري بل 
  4سنعرف شروط التسعري اجلائزومن األدلة ذاهتا  ؟فما هي أدلة هذا اجلواز ، على الوجوب

 الدليل األول : حديث أنس رضي هللا عنه 
                                                           

 325الطرق حلكمية ابن القيم  ص 1
 573ص/9الدر املختارشرح تنوير األبصار احلصكفي ج 2

 573ص/9جحاشية ابن عابدين املسماة رد احملتار  3
   292ص/1، املهذب الشريازي ج 455صالقوانني الفقهية ابن جزيء الكليب ،193ص /5ع الصنائع , الكاساين جبدائ 4

 . 299ص /3ن مكي شرح اللمعة الدمشقية جحممد ب العامليزين الدين  الروضة البهية،187 /3جكشاف القناع البهويت 
 32ص /3ج حممد بن يوسف شرح النيل وشفاء العليل ، 619ص /2 , جالشوكاين السيل اجلرار
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عندما فرض على  كان ظلما  فالتسعري  ، احلديث هنا خمتلف فلفظ مظلمة فيه إشارة إىل علة  ووجه االستدالل
يف لكن ميكن أن يكون وسيلة لرفع الظلم وهم التجار دون أن يكون هلم صلة بغالء األسعار ، بعض األفراد 

 :ية يقول ابن تيم  ، فعندها يكون جائزا   كاحتكار التجار لبعض السلع  موضع آخر
وليس  عاما  حبديث أنس رضي هللا عنه فقد غلط فإن هذه قضية معينة ليست لفظا   ومن منع التسعري حمتجا  )

 1(امتنع من بيع أو عمل جيب عليه أو طلب يف ذلك أكثر من عوض املثل فيها أن أحدا  

 : مبدأ اإلكراه على التعاقدلدليل الثاين ا 
هذا املبدأ يعين احلجر على حرية املتعاقدين واحلد من إطالقها وهو من مبادئ الشرع العامة املسلم هبا فقد 

يف صحة العقد لكنه قد يكون يف  ومؤثرا   فاإلكراه وإن كان حمرما   ، تواترت األدلة يف إثباته ملصلحة رآها الشارع
ا لرفع األسعار فهذا جييز للحاكم أن و ، ومنها إذا تدخل التجار أو تواطؤ  بنص من الشارع عا  حاالت مشرو 

  2جيربهم على البيع بسعر السوق أو يفرض عليهم سعرا  معينا  
 املصلحة املرسلة الدليل الثالث :

ألدلة عرضه  أثناءالباحثني يف كثري من فقد ذهب   ته ،واحلقيقة أعرض هذا الدليل ال لالستدالل به بل ملناقش
فمن ، عامة وخاصة  مصلحتانفيه تعارض تأن التسعري  :ابملصلحة املرسلة مث بني   لستدالالا إىلجواز التسعري 

رفع هذا التعارض إبهدار كان فلما تعارضتا  ، ومن مصلحة الباعة غالء األسعار مصلحة الناس رخص األسعار 
  3األخرى إحدى املصلحتني مقابل احلفاظ على

أقول هذا االستدالل ابملصلحة املرسلة يف حكم التسعري سواء إن قسمنا التسعري على قول جميز ومانع أو نوع 
 جائز وحمرم هو حمل نظر 

م تصرفات الشارع ومقاصده ولكن مل يشهد هلا ءهي األوصاف اليت تال)وقد عرف األصوليون املصلحة املرسلة : 
ار أو اإللغاء وحيصل من ربط احلكم هبا جلب مصلحة أو دفع مفسدة عن دليل معني من الشرع ابالعتب

 4(الناس
وبناء عليه إن قلنا أن حكم التسعري هو اجلواز فقد ورد من الشارع اعتباره وإن قلنا أن حكم التسعري هو احلرمة 

يد وال يصدق على حد فقد ورد من الشرع إلغاؤه وهبذا جند أن االستدالل ابملصلحة املرسلة يف حكم التسعري بع
                                                           

 498احلسبة يف اإلسالم  ص 1
 313ص/1املدخل الفقهي , الزرقا ج 2

 انظر األحباث اليت مر  ذكرها يف الدارسات السابقة   3
 757ص /2أصول الفقه , د. وهبة الزحيلي ج 4
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غري حمقق يف جمال التسعري ألن مصلحة املشرتين عامة  ، كما أن القول بتعارض املصلحتني املصلحة املرسلة
فالتسعري ، عامة وهلذا امتنع النيب صىب هللا عليه وسلم عن التسعري عندما سئل عن ذلك  ةوكذلك مصلحة الباع
ظلم   من قبل أحد ، ففرض التسعري  د  ، أما إن وجِ ملصلحة فئة على مصلحة فئة أخرى  عندها سيكون تقدميا  

 حلريته اليت تعسف يف استخدامها .عليه ليس إهدار  ملصلحته ، وتقدمي مصلحة أخرى عليها ، بل هو تقييد  
 
 

  حديث حاطب بن أيب بلتعة: الرابعالدليل 
له ابلسوق فقال  حباطب بن أيب بلتعة وهو يبيع زبيبا   اخلطاب مر  أن عمر بن  اإلمام مالك يف املوطأ فقد روى

 1عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه إما أن تزيد يف السعر وإما أن ترفع

ث د  أن عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه أمر حاطبا أال يبيع أبرخص مما يبيع به الناس لئال حيُْ  وجه االستدالل :
 األسعار فالتسعري جائز بغالءخص ال جيوز فكيف جيوز ابلناس فإذا كان اإلضرار أبر  ضرر

قلت احلديث صحيح ويستشهد به يف جواز التسعري لكن مجهور العلماء على أن هذا طرف من احلديث وقد 
 رواه الشافعي بتمامه كما مر معنا ومل يقل أحد أنه رواية أخرى يف حادثة أخرى 

 عنه كان بطريق املشورة والنصيحة له كما يف الرواية قلت : وأمر عمر رضي هللا)يقول الكاندهلوي :  
ويف احمللى قال الشافعي هذا احلديث  ...مث قال فهذا خمتصر ومتامه فيما روى الشافعي ملفصلة يف البيهقي ...ا

  2 (ملا روى مالك ولكنه بعض احلديث وهذا أتى أبول احلديث  ليس خمالفا  
  : مقدمة الواجب الدليل اخلامس

فإنه شرط  كالعقل  كالوقت ابلنسبة للصالة أم كانت شرطا    يتوقف الواجب عليه سواء كانت املقدمة سببا  هي ما 
 للتكليف ويعرب عن هذه املسألة بعبارة ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب 

  1قا  ومجهور األصوليني على أن الدليل الدال على وجوب الواجب يدل على وجوب مقدمته مطل
                                                           

  534ص/2جاملوطأ : مالك بن أنس كتاب البيوع , ابب احلكرة والرتبص  1
 252ص/11أوجز املسالك إىل موطأ مالك : حممد زكراي الكاندهلوي ج 2
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لتسعري اب على اإلمام وتعني السبيل إىل ذلكهبذه القاعدة يف موضوعنا أن رفع الظلم واجب  االستداللووجه 
 فأصبح التسعري مقدمة لذلك الواجب فهو واجب . 

اخلالصة : إن هذه األدلة تفيد جواز التسعري لكن ليست مطلقة كما رأينا بل هي حاالت معينة اقتضت 
 يف اعتبار هذه املصلحة هو الشرع  املصلحة منها التسعري واملرجع

لكن حيث وجد الداء جاز تعاطيه بقدر حمدد وحيث انتفى الداء انتفى ا النوع مبثابة الدواء ذفالتسعري من ه
 الزمه معه وهو التسعري .  

 
 املبحث الثالث : الرأي الراجح 

 نوع وكيف يكون الرتجيح وكلال مطمع يف ترجيح أحدمها عن اآلخر : بعد دراسة أدلة نوعي التسعري أقول 
 وابختالف األسباب خيتلف احلكم فكل سبب يستدعي حكما  ، يستند إىل ظروف ومسببات ختتلف عن اآلخر 

 اصد الشرع يف حتقيق العدالة يتفق مع مق
لكن مع مالحظة الظروف واملالبسات اليت اقتضت حكم كل ،  ماهب إذا ال بد من اجلمع بني النوعني واألخذ

 الكفيل ابلكشف عن كل هذه املالبسات هي األدلة ذاهتا و ، نوع 
 وهنا قد يرد إشكال كيف جيوز اجلمع بني إجياب الشيء الواحد وحترميه ؟ 

ابلشخص فإن كان  ابلنوع وإما أن يكون واحدا   إن األصوليني ميزوا يف الشيء الواحد فقالوا إما أن يكون واحدا  
ا لبعض املعتزلة ال مانع من اجتماع الوجوب والتحرمي فيه كالسجود هلل قال اجلمهور خالفمن الواحد ابلنوع : 

منه كونه لألصنام وكل ما سوى هللا  م فردا  وحر  ، منه كونه هلل  القرآن فردا   تعاىل والسجود للصنم فالسجود أوجب  
وغري مطلوب وال تناقض  والدليل على ذلك ظاهر وهو أن املانع من االجتماع التناقض أي كون الفعل مطلواب  ، 

  2امع تعدد الوجوب والتحرمي وتغايرمه
 وأما الواحد ابلشخص فهو خارج موضوعنا فال نطيل الكالم فيه

 الفصل الثالث : مسائل التسعري 
 املبحث األول : احلط من السعر

أنه ال جيوز احلط من السعر الذي تعامل به أهل السوق لئال  إلى 3مالك ومجاعة من أصحابه ذهب اإلمام
 انتقدو  من سوقنا "إما أن تزيد يف السعر وإما أن ترفع "يتضرر الناس واستدلوا بقول عمر رضي هللا عنه حلاطب

 فقال :إىل جواز احلط من السعر  هذا الرأي وذهب ابن رشد

                                                                                                                                                                                                         

   69ص /1أصول الفقه : د. وهبة الزحيلي  ج 1
 72أصول الفقه  د وهبة الزحيلي ص 2
 360الكايف ابن عبد الرب ص 3
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بل يشكر على ذلك إن فعله لوجه  ، البيع واحلطيطة فيهأحد على املساحمة يف )وهو غلط ظاهر إذ ال يالم 
 1( الناس ويؤجر إن فعله لوجه هللا

 عن قولهعمر  تراجع، و يؤدي إىل الضرر ال جيوز احلط من السعر ألن ذلك الراجح أنه ويرى الباحث أن 
 من السعر من حط   وهنا ال بد من االنتباه إىل أناطب دليل على أنه ال يوجد نص مينع من خفض األسعار ، حل

جاء يف املنتقى :  احلط من السعر بل يؤمر ابللحاق بسعر الناس ، حبرمةال يسعر عليه بناء على قول من قال 
 2(فإذا انفرد عنهم الواحد أو العدد اليسري حبط السعر أمر من حطه ابللحاق بسعر الناس)

 املبحث الثاين : املبيعات اليت خيتص هبا التسعري 
إذ أن ، ما جيوز االحتكار به وما ال جيوز : ومنشأ اخلالف  املبيعات اليت خيتص هبا التسعري ماء يفاختلف العل

 :املذاهب وتعددت األقوال يف االحتكار يستدعي التسعري 
فقد ذهب أبو حنيفة وحممد أن االحتكار ال جيوز يف القوتني وذهب أبو يوسف إىل أن االحتكار هو كل ما 

  3وهو املفىت به وقد أوجب ابن عابدين يف حاشيته التسعري لكل ما أضر الناسأضر ابلعامة حبسه 
 أما الشافعية واحلنابلة فقد جعلوا االحتكار يف الطعام دون غريه وقيدوا االحتكار احملرم بشروط ثالثة : 

 وإال جاز االحتكار  أال يكون جالبا   -1

 وما سواه من األدم والعسل فيجوز  أن يكون قوات   -2
 يق على الناس بشرائه وهذا ال حيصل إال أبمرين :أن يض -3

 ببلد يضيق أبهله االحتكارأن يكون  -أ

  4أن يكون يف حال الضيق والغالء ال يف حال االتساع والرخص - ب

 ولكن رغم هذا فقد أوجبوا التسعري يف الطعام وغريه    
  التسعري فيما هو مكيل أو موزون مأكوال  أما املالكية فال جيوز االحتكار يف الطعام وغريه لكنهم أوجبوا     

والزبيب والسمن  أما اإلمامية : جعلوا االحتكار يف سبعة أشياء احلنطة والشعري والتمر، 5كان أم غري مأكول
أما الزيدية : فجعلوا االحتكار يف احلنطة والشعري  ،6والظاهر من مذهبهم أن التسعري خيتص هباوالزيت وامللح 

                                                                                  7بوا التسعري يف هذه األشياء الثالثة وغريهاوالتمر لكنهم أوج

                                                           

 252ص/11أوجز املسالك , ج 1
 17ص/5املنتقى شرح موطأ مالك الباجي ج 2

   573, ص 9رد احملتار , ابن عابدين , ج 3
  602/ص 5، املغين ج 38ص /2، مغين احملتاج ج292ص /1املهذب ,ج 4

 18ص /5، املنتقى شرح املوطأ ابن حبيب ج 298ص/4املدونةج 5
 299/ص 3الروضة البهية ج 6

  306/ص 3بري شرف الدين السياغي جالروض النضري شرح اجملموع الك 7
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إن مذهب احلنفية والشافعية واحلنابلة والزيدية أن التسعري ال خيتص بنوع حمدد من املبيعات بل جيب اخلالصة : 
لرفع الظلم وهو قد حيصل  ب  وجِ وهو الراجح يف تقديري ذلك أن التسعري أُ  أضر الناس حبسهيف ما  لتسعري ا

 ناع أصحاهبا عن بيعها ابالحتكار وغريه السيما إذا مست احلاجة إىل تلك السلعة وتضررت األمة ابمت
 املبحث الثالث : تسعري املنافع 

لرفع الضرر عن الناس فهو جائز فريدهم اإلمام إىل مثن املثل يقول ابن القيم :  إذا تعني تسعري املنافع طريقا  
واحلكم يف املعاوضة على املنافع إذا احتاج الناس إليها كمنافع الدور والطحن واخلبز وغري ذلك حكم املعاوضة )

  1(على األعيان 
طالقه بل هو مقيد أبن تسعري املنافع والذي يظهر يل أن هذا الكالم ال جيب أن يكون على إ يقول الباحث :

يستدعيه االمتناع عن بذهلا بقصد رفع مثنها واستغالل حاجة الناس إليها أما إذا ارتفعت أمثان املنافع سواء 
أكانت منافع الدور أو أجرة الصناعات لكثرة اخللق أو قلة يف الدور أو قلة املشتغلني يف إحدى الصناعات فهنا 

حمرم ألنه ظلم واقع على أصحاب تلك املنافع وعلى ويل األمر أن يبحث عن طرق أخرى التسعري يف تقديري 
 لرفع هذه املشكلة 

على ويل األمر قبل أن يقدم على التسعري أن يتخذ خطوات حامسة وضرورية )يقول الدكتور عبد الكرمي زيدان : 
إبحياء الريف  رة األرايف إىل املدن ..ن هجأو تسهل عليه هذا التسعري فعليه أن حيد مقد تغنيه عن التسعري 

وتنشيط الزراعة وهتيئة وسائل العيش املريح فيه فهذا كفيل حبمل أهل الريف على البقاء وعدم اهلجرة إىل املدينة 
 2(فال يضايقون أهلها ..

 املبحث الرابع : من يسعر عليه ومن ال يسعر عليه 
على أن اجلالب ال يسعر عليه إال إذا خيف  3فقد اتفق الفقهاءميز الفقهاء بني اجلالب واحملتكر فأما اجلالب 

اهلالك على الناس أمر اجلالب ابلبيع مثل ما أمر احملتكر وألن اجلالب ال يضيق على أحد وال يضر به بل ينفع 
 4وعمدهتم يف ذلك قوله عليه الصالة والسالم ) اجلالب مرزوق واحملتكر ملعون (

                                                                                                                                                                                                         

 319ص /3املرتضى جر أمحد بن حيىي البحر الزخار اجلامع ملذهب علماء األمصا 
 315الطرق احلكمية , ابن القيم , ص 1
 لكية الفردية , عبد الكرمي زيدانالقيود الواردة على امل 2

  380ص /1واإلكليل العبدري ج التاج ،214 – 213ص/3جمموعة علماء برائسة نظام الدين جالفتاوى اهلندية  3
 .338ص/4اإلنصاف املرداوي ج ،131/ص 3روضة الطالبني النووي ج

 كتاب البيوع : ابب النهي عن االحتكار  249ص /2أخرجه الدارمي ج 4
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  وأن يبيع مثل ما يبيع الناس فإذا زاد زايدة خاطئة فلويل األمر أن يسعر عليهطعامه  وأما احملتكر فيؤمر إبخراج
 املبحث اخلامس : الوسائل املتبعة لرفع الظلم 

إذا كان الظلم هو البيع أبرخص بقصد إحلاق الضرر فيؤمر ابللحاق ابلسعر كما مر معنا وإذا كان الظلم هو 
 الحتكار وسيلتان غالء األسعار بسبب االحتكار فلمنع ا

أن يسعر السلعة مبشورة أهل الرأي والبصر ولكن التسعري ال يلزم البائع فإذا ابع أبكثر مما سعر جاز : أوالمها 
 بيعه وإمنا التسعري لتبصري الناس ابلسعر املعقول 

تكر من االحتكار  اثنيهما : أن جيرب احملتكر على البيع مبا يبيع الناس وبزايدة يتغابن يف مثلها وقيل ينهى احمل
 1مرتني مث يعزر ابحلبس يف املرة الثالثة 
 املبحث السادس : خمالفة التسعري

 املطلب األول : حكم البيع مع خمالفة التسعري 
على  د احلجرُ ه  عْ  األصح واحلنابلة إىل أن من خالف التسعري صح بيعه  إذ مل ي ُ ذهب احلنفية والشافعية يف

وصرح احلنفية أنه ال حيل للمشرتي الشراء مبا سعره اإلمام ألنه ، ن يبيع بثمن معني ، وذلك أبالشخص يف ملكه 
 ة البيع مع خمالفة التسعريصح، وظاهر كالم املالكية يف معىن املكره وينبغي أن يقول بعين مبا حتب ليصح البيع 

ألهنم يقولون ومن زاد يف سعر   ،أيضا  
 إبحلاقه بسعر الناس مر  أو أنقص منه أ  

 فإن أىب أخرج من السوق 
ومقابل األصح من الشافعية بطالن 

، واخلالصة : أن البيع مع  2البيع
خمالفة التسعري صحيح ابتفاق 

املذاهب األربعة يف القول املعتمد 
 عندهم 

 املطلب الثاين : عقوبة املخالف 

                                                           

 79ص/2مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي د.عبد الرزاق السنهوري ج 1
مغين ،  254ص /4جلليل لشرح خمتصر خليل جمواهب ا 260ص ةالقوانني الفقهي ، 572/ص 9حاشية ابن عابدين ج 2

 ، 310ص /11املوسوعة الفقهية ج ،، 188ص/3،كشاف القناع ج 38ص/2جاحملتاج 
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صرح احلنفية واملالكية والشافعية أبن اإلمام له أن يعزر من خالف التسعري الذي رمسه ملا فيه من جماهرة اإلمام 
 ابملخالفة 

وقد يكون احلبس أو العقوبة املالية أو الطرد من السوق ، وأما قدر التعزير وكيفيته فمفوض إىل اإلمام أو انئبه 
  1غريها فاليف تسعري أما لكن هذا يف حاالت وجوب ال، وغري ذلك 

 متنقلة فيقوم إبغالق احملل التجاري بدال   قلت والطرد من السوق غري ممكن يف زماننا ولعل األسواق كانت قدميا  
 من الطرد 

 املبحث السابع : كيفية التسعري
إذا تعني على اإلمام التسعري فإنه يرجع إىل جلنة خمتصة من جتار تلك السلعة ويشهد فئة أخرى من سوق آخر  

 م تلك اللجنة وتكون شاهدة عليها لكي يتم حتري الصدق تقي  
واللجنة اليت يرجع إليها اإلمام ليس من مهمتها فرض السعر أو إجبار الناس عليه وإمنا التفاوض واالقرتاح 

، وبعدها اإلمام هو من يفرض السعر إن كان هناك مظلمة من قبل أحد طرفني السعر املناسب للول إىل للوص
 فرفع الظلم عن فئة ال يقتضي إنزاله بفئة أخرى، وإال فال 

على صدقهم فيسأهلم   ينبغي لإلمام أن جيمع وجوه سوق ذلك الشيء وحيضر غريهم استظهارا  :) ابن حبيب يقول
حىت يرضوا به وال جيربهم على التسعري كيف يبيعون ؟ فينازهلم إىل ما فيه هلم وللعامة سداد كيف يشرتون ؟ و 

 2(  اولكن عن رض
 املبحث الثامن : تطبيقات معاصرة 
 املطلب األول : األسعار الصورية 

األسعار شكلية يوجد كثري من السلع يف بالدان كاألحذية واأللبسة وغري ذلك كلها مسعرة لكن الغالب أن هذه 
فيتفقان على الثمن دون االعتبار بتلك التسعرية الروتينية فهذه  مبعىن أن البائع واملشرتي ال يتعرضان هلا مطلقا  

األسعار ال تندرج حتت أي نوع من أنواع التسعري اجلائز أو احملرم إذ العربة يف العقود للمقاصد واملعاين ال لأللفاظ 
  3واملباين

 املتفقة مع مقاصد الشريعة  راسع: األاملطلب الثاين 
.مسعرة والغالب أن الناس يتعاملون طعمة كاألرز واخلبز والسكر .يوجد أيضا الكثري من السلع يف بالدان من األ

يف بيعهم وشرائهم وفق هذه األسعار والذي يظهر يل أن هذه األسعار ليست جربية بل هي حمققة للرضا عند 
                                                           

 املراجع السابقة 1
   253ص/ 11أوجز املسالك , ج 2

 643ص/1ج دخل الفقهي الزرقا امل 3
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فهي مبثابة سعر إرشادي يدل على تكلفة هذه السلعة مع الربح املعقول فلو انتزعت هذه  الطرفني البائع واملشرتي
ليست خمالفة ملقصود الشارع  قدار مقارب جدا هلذه األسعار، فهي إذا  األسعار ستجد أن الطرفني يتفقان على م

وجه آخر ملنع استغالل ومن ، وهي تدبري احرتازي ملنع التالعب ابلسلعة من انحية جودهتا من وجه بل هي 
 حاجة املواطنني إليها فهي تندرج حتت نوع التسعري اجلائز

 لثالث : العروض التنافسيةاملطلب ا
ومما يلحق حبط السعر العروض التنافسية لبعض السلع يف زماننا والظاهر من هذه العروض أهنا نوع من أنواع 

لى رفع اجلودة أو زايدة الكمية أو خفض األسعار، كما الرتويج الذي ال يلحق الضرر أبحد ، بل حيفز اجلميع ع
أن هذه العروض تتم بصورة مجاعية بني الشركات واملؤسسات ، فال يلحق الضرر أبحد ، والظاهر من قول من 

قال حبرمة احلط من السعر أن الواحد أو العدد اليسري هو الذي يلحق الضرر ، كما رأى عمر ذلك من فعل 
طب السعر مبفرده عن بقية السوق وهذا قد يلحق ضررا  ابآلخرين ، أما جمموع خفض حا حاطب ، حيث

متفق مع مجيع مذاهب ن وجهة نظر الباحث مشروع وجائز و البائعني إذا تعارفوا على عروض تنافسية فهذا م
                                الفقهاء  
 الضروريةلرابع : التسعري املعاصر لألعيان واملنافع املطلب ا

من خالل الدراسة املتقدمة لنوعي التسعري وشروطهما ، أود أن أننبه ملشكلة معاصرة يعاين منها غالب الناس 
وما يتبعها من تصوير وحتليل وأمور مساعدة يف كأجرة التطبيب   واألعيان وهي ارتفاع أسعار بعض املنافع

فهذه أمور تشتد احلاجة إليها وغريها ، املستشفى وأجرة املبيت يف  لك ارتفاع أسعار األدويةالتشخيص ، وكذ
وترتفع أسعارها ، وأحياان  يكون تقدمي هذه املنافع واألعيان بشكل ال حيقق الغرض املطلوب منها بعد قبض مثنها 

هذه األسعار ألهنا مفروضة من قبل أرابهبا ، بل مل جتر العادة ابلسماح على فاوضة امل ع عامة الناس، وال يستطي
ملفاوضة عليها ، لذلك يتعني على اجلهات املختصة ، والقائمني أبمر هذه اخلدمات واألعيان أن يفاوضوا اب

العدالة للجميع ،كما جيب حتديد معايري ألداء هذه اخلدمات ،  لوا معهم إىل السعر الذي حيققأرابهبا ليص
، عن ضرر حلق  شكوى والتظلمة الناس لللها ، وفتح  األبواب لعاموتعيني اللجان املختصة املشرفة على سري عم

  هبم ، أو غنب وقع عليهم .
 

 اخلامتة :
إن النتيجة اليت جيب أخذها بعني االعتبار أن التدابري واإلجراءات املتخذة لرفع الظلم واملعاانة إن مل تكن مبنية  

ويضر ابآلخرين وأختم الكالم على أسس سليمة تالحظ مصاحل اجلميع فسيكون هلا مردود عكسي ينفع البعض 
 عري : التوصيات اليت جيب مالحظتها إذا ما دعت احلاجة للتسببعض 

 مع أسعار السلع األخرى  ومنسجما   إن سعر السلعة جيب أن يكون عادال  -1
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 جيب أن حيقق السعر ثبات واستقرار السلع االستهالكية والتوازن بني العرض والطلب -2
وذلك من خالل املناقشة واملفاوضة مع أرابب السلع ، على أساس الرضا  جيب أن يكون التسعري قائما  -3

 وتشرف عليه هيئة خمتصة من قبل الدولة للوصول إىل حد مناسب ، السوق وذوي اخلربة ومشورة أهل
فال بد من  ، منع استغالل حاجة الناس لبعض املنافع واألعيان كمعاجلة األطباء للمرضى وتقدمي األدوية هلم-4

لوزارات والنقاابت ا يتم ذلك من خاللو ، تقدمي التوصيات ألرابب هذه املنافع واألعيان بعدم االستغالل 
 املختصة  

جيب ضبط عملية التنافس يف طرح بعض السلع ، فقد اعتاد الكثريون من أرابب الصناعات التنافس من -5
 
ُ
نتج خالل طرح نفس املبيع شكال  ، لكن مع تقليل جودته وبيعه بسعر أقل ، وال شك أن هذا يلحق الضرر ابمل

صاحب املبيع ذي اجلودة األعلى والتكلفة األغلى ، وعامة الناس ال يستطيعون التفرقة بني املبيعني ، فال بد من 
 بني املبيعات مبا حيقق احلماية املناسبة لالسم التجاري وضع قوانني متنع التالعب والتقليد 

نظريها يف دول أخرى ، فقد حتتكر  من التأكيد على مقارنة أسعار بعض اخلدمات والسلع أبسعار بد ال-6
بعض اجلهات هذه السلع واخلدمات وترفع مثنها ، وال يوجد يف البلد منافس هلا مع شيوع احلاجة إليها ، فيتضرر 

 الناس ابرتفاع مثنها 
أوصي اجلهات املختصة يف بالدان إبعادة النظر يف بعض القوانني اليت تقضي بتسعري الكثري من السلع ، مع -7
ر املواصفات هلذه السلع ، وهذا يف التعامالت على الصعيد الداخلي يكون أمرا  نظراي  ال حيقق مصلحة ألحد ذك

ابلعقوابت على خمالفة هذه القوانني ، أو حياولون التهرب من العقوبة ، ويصعب على التجار تطبيقه ، فيتضررون 
ة ألحد ، ال للبائع وال للمشرتي ، فال بد من وضع ابلرشوة ، مع العلم أن التقيد هبذه القوانني ال حيقق مصلح

 منظومة من القوانني اليت تالمس الواقع ، وحتقق العدالة واملساواة للجميع .

وصلى هللا  مشرقا   وفكرا   منورا   وعقال   خاشعا   وقلبا   فائقا   وسرا   الئقا   و فهما   وقوال صادقا   انطقا   ألك لساان  نساللهم 
   على سيدان حممد وعلى آله وصحبه أمجعني واحلمد هلل رب العاملني .
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