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  .رة التربیة ، دولة الكویت قسم الشریعة اإلسالمیة ، وزا

 alsanadkw@gmail.com :البرید اإللكتروني 

  : الملخص

، ھو الص�ورة التقلیدی�ة التاریخی�ة -كنوع من أنواع التسعیر-ُیعد التسعیر الجبري 

حی�ث تع�رف . من ص�ور الس�وق الس�وداء، وھ�ى المعن�ى الض�یق لمفھ�وم الس�وق الس�وداء

فیھ��ا الس��لعة، بس��عر أعل��ى م��ن الس��عر الق��انوني، الس��وق الس��وداء بأنھ��ا س��وق خفی��ة، تب��اع 

. المحدد لھا بواسطة السلطة الحكومیة، وتنشأ بسبب تدخل الحكومة ف�ي سیاس�ات التس�عیر

وتھ��دف . كم��ا تنش��أ الس��وق الس��وداء نتیج��ة االلتف��اف ح��ول االعتب��ارات غی��ر االقتص��ادیة

، ف��إن الس��وق وبتعبی��ر آخ��ر. الس��وق الس��وداء إل��ى من��ع ت��أثیر ف��ائض الطل��ب عل��ى الس��عر

  .السوداء تنشأ نتیجة االختالل بمیكانیكیة األسعار، وھي مظھر لحتمیة تفاعل قوي السوق

، األزم���ات التجاری���ة ،  التس���عیر ، الض���وابط االقتص���ادیة :الكلم���ات المفتاحی���ة 

  .التدابیر ، المحتكرین ، المستھلكین
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Jurisprudence and economic provisions 

of pricing 

AbdulrahmanSaad Muhammad Al-Sanad 

Department of Islamic Law, Ministry of Education , State 

of Kuwait. 

E-mail: alsanadkw@gmail.com 

Abstract: 

Forced pricing - a type of pricing - is the historical 

traditional image of the black market, which is the narrow 

meaning of the black market concept. Where the black market 

is defined as a hidden market, in which the commodity is sold 

at a price higher than the legal price specified for it by the 

government authority, and it arises due to government 

interference in pricing policies. The black market also arises 

as a result of a convolution around non-economic 

considerations. The black market aims to prevent the effect of 

excess demand on the price. In other words, the black market 

arises from an imbalance in price mechanics, which is a 

manifestation of the inevitability of market forces interacting 

Keywords: Pricing , Economic Controls , Trade Crises , 

Measures , Monopolists , Consumers. 
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  : مقدمة

األزم�ات التجاری�ة )االقتص�اد اإلس�المي(التسعیر ھو أحد التدابیر التي یعالج بھ�ا  
التي یتمخض عنھا االحتكار أو یلجأ إلیھا في ظروف أخرى لض�مان ع�دم اعت�داء التج�ار 
واس��تغاللھم لحاج��ات المس���تھلكین، ونظ��راً ألھمی���ة التس��عیر وفاعلیت��ھ ف���ي كس��ر ش���وكة 

  . لدواء یشخص بعد معرفة الداء واستبانتھالمحتكرین أوردتھ بعده كا
، ھ���و الص���ورة التقلیدی���ة -كن���وع م���ن أن���واع التس���عیر-وُیع��د التس���عیر الجب���ري   

حی�ث . التاریخیة من صور السوق السوداء، وھى المعنى الضیق لمفھ�وم الس�وق الس�وداء
تع��رف الس��وق الس��وداء بأنھ��ا س��وق خفی��ة، تب��اع فیھ��ا الس��لعة، بس��عر أعل��ى م��ن الس��عر 

انوني، المحدد لھا بواسطة السلطة الحكومیة، وتنشأ بسبب تدخل الحكومة في سیاس�ات الق
. كم��ا تنش��أ الس��وق الس��وداء نتیج��ة االلتف��اف ح��ول االعتب��ارات غی��ر االقتص��ادیة. التس��عیر

وبتعبی��ر آخ��ر، ف��إن . وتھ��دف الس��وق الس��وداء إل��ى من��ع ت��أثیر ف��ائض الطل��ب عل��ى الس��عر
تالل بمیكانیكیة األسعار، وھي مظھر لحتمیة تفاع�ل ق�وي السوق السوداء تنشأ نتیجة االخ

  . السوق
ونظراً ألن األصل في تحدید السعر في الشریعة اإلسالمیة واالقتصاد اإلسالمي   

اختلف الفقھاء في جواز الخروج عن ھذا األص�ل،  -ألنھ خالص حقھما–متروك للعاقدین 
إظھ�اره فىھ�ذا المبح�ث، فنب�ین معن�ى والحاجة التي تدعو إلى ھذا التدخل، وھذا ما نحاول 

التسعیر وحكمھ وأھم الحاالت التي یشرع فیھا التس�عیر، وغی�ر ذل�ك مم�ا یتعل�ق بالتس�عیر 
  .ولھ اتصال بحمایة المستھلك

  :  منھج البحث 
إن ھذا الموضوع یحتاج إل�ى دراس�ة وص�فیة وتحلیلی�ة م�ع محاول�ة الم�نھج 

فة إلى مراعاة منھج المقارن�ة الفقھی�ة االستقرائي في بعض مباحثھ وفصولھ ، باإلضا
  : في مسائلھ الفقھیة، باالضافة إلى ما یأتي 

االعتماد على أمھات المصادر والمراجع األصیلة في التحریر، والتوثیق ،  .١
 .والتخریج ، والجمع 

 .التركیز على موضوع البحث وتجنب االستطراد .٢

ان ما ذكره أھل الشأن في ترقیم اآلیات ، وبیان سورھا  ، وتخریج األحادیث وبی .٣
إن لم تكن في الصحیحین أو أحدھما ـ فإن كان كذلك ، فأكتفي حینئٍذ  –درجتھا 

  .بتخریجھا

، والحكم علیھا بما - ما تیسر لي ذلك  –تخریج اآلثار من مصادرھا األصیلة  .٤
  .یناسبھا
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التعریف بالمصطلحات، وشرح الغریب معتمداً في توثیق ذلك على كتب اللغة  .٥
  .ھ واالقتصاد والقانونوالفق

 .العنایة بقواعد اللغة العربیة واإلمالء وعالمات الترقیم .٦

  
 :ُخطــة البحث 

لقد اقتض�ت طبیع�ة البح�ث أن یتك�ون م�ن مقدم�ة، وتمھی�د ، وب�ابین، وخاتم�ة،   
  :وفھارس ، على النحو التالي 

  .تحریر مصطلح الدراسة: المبحث األول
  .تسعیرأراء الفقھاء في ال: المبحث الثاني
  .الضوابط االقتصادیة الخاصة بالتسعیر: المبحث الثالث
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  املبحث األول

  حترير مصطلح الدراسة 

سعرت الشيء تس�عیراً، أي جعل�ت ل�ھ : تقدیر السعر، یقال :والتسعیر معناه لغة  
سعراً معلوماً ینتھى إلیھ وشئ لھ سعر إذا زادت قیمتھ، ول�یس ل�ھ س�عر إذا أف�رط رخص�ة 

  . )١(أسعر األمیر للناس وسعر لھم: ار مثل حمل وأحمال، ویقالوالجمع أسع
  : حد بتعاریف متقاربة منھا :وفي االصطالح

  . تقدیر السلطان أو نائبھ للناس سعراً، وإجبارھم على التبایع بما قدره -١
تقدیر قیمة الشيء بواسطة الحاكم أو نوابھ، وفرض ھذا التقدیر على التعامل  -٢

  . )٢(ومنعھم من مخالفتھ بالزیادة أو النقصان لمصلحة تعود على الجماعةبین أھل السوق 
  . )٣(تحدید حاكم السوق لبائع المأكول فیھ قدراً للمبیع المعلوم بدرھم معلوم -٣

  . وفي ھذا التعریف إشارة إلى أن المأكول ھو محل التسعیر وسیأتى تحقیقھ
 :ھناك عدة تعاریف یمكن إجمالھا فیما یلي     

السعر ھو تلك القیمة التي یدفعھا المستھلك لبائع : "تعریف أحمد شاكر العسكري )١
  .٤"السلعة أو الخدمة لقاء الحصول علیھا

السعر ھو تلك القیمة التي تم تحدیدھا من قبل البائع ثمنا لسلعتھ أو " :أیضا
 ".خدمتھ

لك عن السعر ھو مجموع كل القیم التي یستند إلیھا المستھ: "تعریف الصمیدعي )٢
 .٥)"الخدمي/المادي(فوائد امتالك أو استخدام المنتج 

                                      
، )ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو العباس: المصباح المنیر )١(

أبو القاسم محمود بن عمرو : أساس البالغة: وانظر. ١/٣٧٦المكتبة العلمیة، بیروت، لبنان، مادة سعر 
محمد باسل، دار الكتب العلمیة، بیروت، : ، تحقیق)ھـ٥٣٨: المتوفى(ري جار هللا بن أحمد، الزمخش

  .٢٠٠ه،  ص١٤١٩- م١٩٩٨، ١لبنان، ط
  .٥/٢٤٧: نیل األوطار )٢(
موسى القبال، الشركة الوطنیة لنشر : أحمد بن سعید المجلیدى، تحقیق: التیسیر فى أحكام التسعیر )٣(

  .٤١والتوزیع، الجزائر، ص
  .١٧٣شاكر العسكري، المرجع السابق، صأحمد  -  ٤
، ٢٠٠٨محمود جاسم الصمیدعي، ردینة عثمان یوسف، سلوك المستھلك، دار المناھج، األردن،  -  ٥

   . ١٨١- ١٨٠ص ص
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السعر ھو القیمة النقدیة للمنتج أو الخدمة التي یدفعھا المستھلك : "تعریف بسیط )٣
 .   ١"بقصد حصولھ على السلعة أو الخدمة

من خالل ما جاء فیما سبق من تعاریف اتضح لنا أن السعر یترجم أو یعبر      
ي تأخذھا السلع والخدمات مقابل الحصول على السلعة أو الخدمة معینة، عن القیمة الت

عندما یدفع المستھلك ثمنا لسلعة یشتریھا فإنھ ال یحصل في المقابل على السلعة فحسب، 
بل یحصل أیضا على الخدمات اإلضافیة كاإلصالح والصیانة، ویحصل كذلك على 

 .         الشروط المناسبة للدفع
صطلح القیمة والمنفعة ھنا ھما أساس التعارف السابقة والتي بنیت إذن فم     

  .علیھما
ألنھم قد ) المنفعة/القیمة(لقد كان ارتكاز الباحثین على ھذین المحورین      

استندوا في تعار یفھم على المعتقدات تقلیدیة، التي تذھب إلى أن القیمة یمكن قیاسھا 
لسعر ھو قدر محدود من النقود یمكن من خاللھ وتحدیدھا بإعطائھا جانب مادي، وأن ا

الحصول على سلع أو خدمات قادرة على تلبیة حاجات الفرد المادیة التي عبر عنھا 
ستاتلي ولیون والرابي وألفرید مارشال بالمنفعة قیاسیة، أي : المفكرین االقتصادیون مثل

المنفعة / نفعة الحدیةالم(یمكن قیاسھا كما تقاس األوزان التي تحدد في مفھومین ھما 
  ). الكلیة

، لكن مع تطور )المنفعة/القمة(التعاریف سابقة الذكر تركز على مفھومي     
األھداف االقتصادیة وعوامل اإلنتاج واإلنتاج في حد ذاتھ، تظھر أنھا أھملت جوانب 

ألن السعر یتغیر بتغیر المكان ) خدمات/ سلع(أخرى تدخل في تحدید قیمة األشیاء 
السعر یعتبر أنھ : "مان أیضا، والتعریف التالي یظھر تأثیر الزمن في تحدید السعروالز

  .٢"المبلغ المدفوع حالیا من طرف فرد لكل وحدة من المنتج الذي سیكون تحت خدمتھ
بعد إیضاح النقائص التي لم تتطرق لھا ھذه المفاھیم، یمكننا استخالص     

  .نب التي تتعلق بالسعرتعریف شامل ومعمق، حیث یلم بجمع الجوا
       

                                      
، ٢٠٠٨حمید الطائي، بشیر العالق، تطویر المنتجات وتسعیرھا، دار الیازوري، األردن، -  ١
   .١١٣ص

2  -  Elémentair..dunod. .densciéme.prise. 1990. p5                                                                                  
 J-M Henderson et R-E-Quandu‘microéconomie-formitation 
mathématique   
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القیمة المعطاة لسلعة أو خدمة معینة والتي یتم التعبیر عنھا  :فالسعر عبارة عن 

في شكل نقدي، فالمنفعة التي یحصل علیھا المستھلك من شراء سلعة أو خدمة معینة یعبر 
ھ عنھا في شكل قیمة معینة یتم ترجمتھا من جانب المؤسسة في شكل سعر معین یدفع

المستھلك ثمنا لھذه المنفعة، وبالتالي السعر المدفوع ال یعكس فقط المكونات المادیة 
للسلعة ولكن یمكن أن یشمل أیضا العدید من النواحي مثل النفسیة، ثمرة المنتج، مجموع 

  .الخدمات المقدمة والمرتبطة ببیع السلعة أو الخدمة
       

من جوانبھ الثالثة، من جانب المنتج ھذا التعریف شامل ألنھ أبرز مفھوم السعر 
ومن جانب المستھلك وكذا من جانب السوق، فمن جھة المنتج یمثل السعر ثمن 
الموجودات التي تقوم بھا المؤسسة إلنتاج وتسویق منتج ما أما من جھة المستھلك فیعبر 

مستوى السعر عن إمكانیاتھ المالیة وقدراتھ الشرائیة، ومن جھة السوق فیعبر السعر عن 
  .١العرض والطلب كما یعتبر مقیاسا لجودة المنتج

  
  
  

  
  
  

                                      
، ٢٠٠٥، رضوان محمود عمر، مبادئ التسویق، دار وائل للنشر، الطبعة الثانیة، االردن - ١

 .٢٣٧ص
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  املبحث الثاني

  أراء الفقهاء يف التسعري 

ال خالف بین الفقھاء في أن األصل في التسعیر ھو الحظر وعلى ذل�ك تظ�اھرت 
  . نصوص فقھاء المذاھب

  . ویستدل على ھذا األصل بالمنقول، والمعقول :األدلة
  . الكریم، والسنة النبویة، واألثر فالقرآن :أما المنقول

  : استدلوا بقول هللا تعالى: القرآن الكریم -١

 مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ  يي ىي  ُّ   

  .)١(  َّ زت رت يب ىب نب  مبزب رب يئ ىئنئ

إن اآلی�ة ق�د اش�ترطت التراض�ى، وإل�زام ص�احب الس�لعة  :قالوا في وجھ الدالل�ة
  . )٢(بأن ال یبیع إال بسعر معین مناف للتراضى

واستدلوا أیض�اً عل�ى أن األص�ل ف�ي التس�عیر ھ�و الحظ�ر م�ن  :السنة النبویة -٢
غال السعر على عھد رسول هللا : قال -رضى هللا عنھ–السنة بما روى عن أنس بن مالك 

) (إن هللا ھ�و المس�عر الق�ابض الباس�ط ال�رازق : "یا رس�ول هللا، س�عر لن�ا، فق�ال: فقالوا
  . )٣("حد منكم یطلبنى بمظلمة في دم وال مالوإني ألرجو أن ألقي ربي ولیس أل

ی�ا رس�ول هللا، : أن رجالً جاء ق�ال -رضى هللا عنھ–وبما روى عن أبي ھریرة   
ب���ل هللا یخف���ض ویرف���ع، وإن���ي ألرج���و أن ألق���ي هللا ول���یس ألح���د عن���دي : "فق���ال. س���عر
  . )٤("مظلمة

    

                                      
  .٢٩من اآلیة : سورة النساء )١(
  .٥/٢٤٧: نیل األوطار )٢(
أحمد محمد شاكر وآخرون : محمد بن عیسى بن سورة  أبو عیسى الترمذي، تحقیق: سنن الترمذي )٣(
ما جاء في التسعیر / البیوع ، باب/ ، كتاب ٣/٦٠٥) ت.د -بیروت –دار إحیاء التراث العربي (
  .صحیحوقال ھذا حدیث حسن ). ١٣١٤(ح
ِجْستاني ، : سنن أبي داود )٤( أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو السَّ

في / اإلجارة، باب/ ، كتاب ٢/٢٩٣، ) ت.د - ١ط –بیروت  –دار الفكر ( محمد محیي الدین، :تحقیق 
نھ ابن الملقن، انظر). ٣٤٥٠(التسعیر ح ریج األحادیث واآلثار الواقعة البدر المنیر في تخ: والحدیث حسَّ

مصطفى أبو : سراج الدین أبو حفص عمر بن علي المشھور بابن الملقن، تحقیق: في الشرح الكبیر
  . ٦/٥٠٨) ھـ١٤٢٥-  ١ط -الریاض -دار الھجرة للنشر والتوزیع (الغیط وآخرون، 
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ل�و : فق�الوا) (غال السعر على عھ�د رس�ول هللا : وبما روى عن أبي سعید، قال

إن���ي ألرج���و ان أف���ارقكم وال یطلبن���ى أح���د م���نكم بمظلم���ة : "قوم���ت ی���ا رس���ول هللا، ق���ال
  . )١("ظلمتھ

عل��ى ان األص��ل ف��ي التس��عیر ھ��و الحظ��ر، فم��ن : وأم��ا اس��تداللھم ب��المعقول
  : وجوه

أن التسعیر مظلم�ة ووج�ھ كون�ھ مظلم�ة أن الن�اس مس�لطون عل�ى أم�والھم  :اولھا
وال شیئاً منھا بغیر طیب أنفسھم إال في المواضع التي تلزمھم وھ�ذا لیس ألحد أن یأخذھا 

  . لیس منھا
أن التس��عیر ن��وع حج��ر عل��ى الب��ائعین واإلم��ام م��أمور برعای��ة مص��لحة  :الث��اني

المسلمین جمیعاً ولیس نظره ف�ي مص�لحة المش�ترى ب�رخص ال�ثمن ب�أولى م�ن نظ�ره ف�ي 
ان وج��ب تمك��ین الف��ریقین م��ن االجتھ��اد وإذا تقاب��ل األم��ر.. مص��لحة الب��ائع بت��وفیر ال��ثمن

  . ألنفسھم
وال ینبغي لإلمام ان یتعرض لحقھ إال  -فإلیھ تقدیره–أن الثمن حق العاقد  :الثالث

  . إذا تعلق بھ دفع ضرر العامة
أن التس��عیر عل��ى الن��اس ف��ي معن��ى إجب��ارھم عل��ى بی��ع أم��والھم بغی��ر م��ا  :الراب��ع

  . ھم إیاھاتطیب بھ أنفسھم، وھو ظلم لھم مناف لملك
أن التس��عیر س��بب م��ن أس��باب الغ��الء، ألن الج��البین إذا بلغھ��م ذل��ك ل  :الخ��امس

یقدموا بسلعھم بلداً یكرھون على بیعھا بغیر ما یری�دون، وك�ذلك ف�إن م�ن عن�ده البض�اعة 
یمتنع من بیعھا ویكتمھا فیطلبھا أھل الحاجة إلیھا فال یجدونھا إال قلیالً فیرفعون في ثمنھا 

جانب المالك في منعھم من بیع : یھا فتغلوا األسعار ویحصل اإلضرار بالجانبینلیصلوا إل
، وم��ن المعل��وم أن )٢(أمالكھ��م، وجان��ب المش��ترین ف��ي م��نعھم م��ن الوص��ول إل��ى غرض��ھم

  . )٣(الحظر: أحكام الشریعة تستھدف رفع الضرر وإزالتھ، فیكون األصل في التسعیر
دخل ف��ي تحدی��د األس��عار م��ا دام��ت وبن��اء عل��ى ھ��ذا األص��ل، فل��یس ألح��د أن یت��  

أحوال السوق تسیر سیرھا الطبیعى، ومادام الوازع الدینى لدى التجار والمنتجین بم�نعھم 
م��ن ظل��م الس��وق تس��یر س��یرھا الطبیع��ى، وم��ادام ال��وازع ال��دینى ل��دى التج��ار والمنتج��ین 
 یم��نعھم م��ن ظل��م المس��تھلكین، واس��تغالل حاج��اتھم، وت��رك التس��عیر حینئ��ذ ھ��و األص��ل

فیترك الناس وشانھم یرزق هللا بعض�ھم م�ن بع�ض، وك�ذلك ل�و ارتفع�ت أس�عار . للجانبین
الس��لع بس��بب ال دخ��ل فی��ھ للتج��ار وال للمنتج��ین ك��أن ك��ان ذل��ك بس��بب قل��ة الس��لع أو كث��رة 

                                      
دار (نؤوط ، وآخرون شعیب األر: أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني ، تحقیق: سنن ابن ماجھ )١(

والحدیث . القرض/ الصدقات ، باب/ ، كتاب)٢٤٣١(، ح ٣/٥٠٠، ) ھـ١٤٣٠- ١ط -الرسالة العالمیة 
  .صححھ شعیب األرنؤوط في ھامش تحقیقھ لسنن ابن ماجھ 

  .٤/١٦٧: ، اللباب شرح مختصر الكتاب١٠/٥٩: الھدایھ مع فتح القدیر )٢(
  .٣٢٤ص: الطرق الحكمیة )٣(
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المستھلكین، فال یجوز التسعیر حینئذ وال یصلح عالجاً، ألن ارتفاع األسعار عند ذلك ھو 
وقد یدفع التسعیر بعض التجار في مثل ھذه . نون العرض والطلبیكون نتیجة طبیعیة لقا

الحال��ة بس��بب م��ا ینط��وى علی��ھ م��ن ظل��م غالب��اً إل��ى إخف��اء الس��لع وبیعھ��ا بعی��داً ع��ن نظ��ر 
  . السلطات بأغلى األثمان، فیكون التسعیر قد أتى على مقصوده بالھدم

  : اختلف الفقھاء في ھذه المسألة على قولین
وروای��ة ع��ن  )١(وھ��و الص��حیح عن��د الش��افعیة. التس��عیر مطلق��اً من��ع  :الق��ول األول

اإلم��ام مال��ك، وإلی��ھ ذھ��ب أص��حاب اإلم��ام أحم��د ك��أبي حف��ص العكب��ري، والش��ریف أب��ى 
  . )٢(وغیرھم.. جعفر، وأبي الخطاب، والقاضى أبى یعلى، وابن عقیل

عبد هللا بن عمر، والقاسم بن محمد، وسالم : وھذا مروي عن بعض السلف منھم  
  . )٣(ن عبد هللاب

جواز التسعیر في ھذه الحالة، وإلى ھذا ذھب الحنفیة، واإلمام مالك  :القول الثاني
في روایة أشھب، وإلیھ ذھب ابن حبیب من المالكیة، وھو قول سعید بن المسیب، ویحیى 

  . )٥(، وھو مقابل الصحیح عند الشافعیة)٤(بن سعید، واللیث، وربیعة بن عبد الرحمن
  . )٨( )٧(، وابن القیم)٦(بن تیمیةوھو قول ا

دا   

  : استدالل المانعین للتسعیر مطلقاً : أوالً 
استدل القائلون بمنع التسعیر مطلقاً بما سبق بیانھ من أدل�ة عل�ى أن األص�ل ف�ي   

ع�ن التس�عیر دلی�ل عل�ى ع�دم ج�وازه ) (إن امتن�اع النب�ي : التسعیر ھ�و الحظ�ر، وق�الوا
وھو ارتفاع السعر مع رغبة الناس في التسعیر وطلبھم منھ ذلك السیما وقد توفر الداعي 

وسنرى رد المجوزین للتسعیر على ھذه األدلة وبیان عدم تع�ارض تل�ك األدل�ة م�ع الق�ول 
  . بالتسعیر عند الحاجة إلیھ، وتوقف المصلحة علیھ

                                      
  . ٣/٤١١: طالبینروضة ال )١(
  .٤/١٩٥: المغنى. ١٩ص: الحسبة فى اإلسالم)٢(
  .٥/١٨: ، المنتقى٣٣٧ص: الطرق الحكمیة )٣(
  .٣٣٩-٣٣٧ص: الطرق الحكمیة  )٤(
یجوز فى : والثانى. ویحرم التسعیر فى كل وقت على الصحیح: ٣/٤١١جاء فى روضة الطالبین  )٥(

  .اإلمام علیھ فخالف استحق التعزیر وإذا سعر: قال النووى.. وقت الغالء دون الرخص
تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم بن عبد هللا بن أبي القاسم بن محمد ابن : ھو )٦(

  .١/١٠٨: طبقات الُحفاظ: انظر). ھـ٧٢٨: المتوفى(تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي 
، مولده )ھـ٧٥١: المتوفى(ین ابن قیم الجوزیة محمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الد: ھو )٧(

و ) إعالم الموقعین(ووفاتھ في دمشق، تتلمذ لشیخ االسالم ابن تیمیة، وألف تصانیف كثیرة منھا 
). شفاء العلیل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعلیل(و ) الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة(

  .٦/٥٦: األعالم للزركلي: انظر
: الطرق الحكمیة. وأما التسعیر فمنھ ما ھو ظلم محرم، ومنھ ما ھو عدل جائز: وقال ابن القیم )٨(

  .٣٢٤ص
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  . استدالل المجوزین للتسعیر عند الحاجة إلیھ: ثانیاً 
لناس ال تتم إال بالتسعیر فلیس ثمة مانع منھ، والق�ول ب�ھ إذا كانت مصلحة ا :قالوا

ال یتع��ارض م��ع غیرھ��ا م��ن أدل��ة البت��ة، ب��ل إن الق��ول بالتس��عیر حینئ��ذ مؤی��د بتل��ك األدل��ة 
  : وغیرھا، وبیان ذلك أن نقول

  . بیان عدم تعارض التسعیر مع اآلیة الكریمة: أوالً 
ف مصلحة الناس علیھ والعل�م إن ترك التسعیر واالمتناع عنھ بعد التأكد من توق  

بتعسف التجار في استعمال حقھم في إمساك الس�لع، یك�ون إعان�ة لھ�ؤالء المتعس�فین عل�ى 
جمھ��ور المس��تھلكین وتش��جیعاً لھ��م عل��ى أك��ل أم��وال الن��اس بالباط��ل، وأك��ل أم��وال الن��اس 

ص�ود بالباطل حرام، ویجب إنكاره وال یجوز إقراراه، فالتسعیر في ھذه الحال�ة امتث�ال لمق
اآلیة الكریمة وھو حظر أكل أموال الناس بالباط�ل، وفی�ھ نص�رة للمس�تھلكین بمن�ع الظل�م 

  . عنھم، ونصرة للتجار بالتسعیر واألخذ على أیدیھم
ولیس��ت ش��كوى الت��اجر، المس��تغل الجش��ع المتعس��ف م��ن التس��عیر حینئ��ذ س��وى   

لكین وامتص�اص مغالطة ولحناً في الق�ول ی�ود الوص�ول بھ�ا إل�ى اس�تنزاف أم�وال المس�تھ
  . دمائھم بغیر حق

م�ن قول�ھ لم�ا س�ألوه  مع ما جاء عن رسول هللا عدم تعارض التسعیر  -أ: ثانیاً 
إن هللا ھو المسعر القابض الباسط ال�رازق وإن�ي ألرج�و أن ألق�ي رب�ي ول�یس : "أن یسعر

، فھ��ذا الح��دیث ال یتع��ارض م��ع الق��ول )١("ألح��د م��نكم یطلبن��ى بمظلم��ة ف��ي دم وال م��ال
تسعیر عند الحاجة إلیھ، ألنھ في قضیة معین�ة ولیس�ت لفظ�اً عام�اً، ول�یس فیھ�ا أن أح�داً بال

امتنع عن بیع ما الناس یحتاجون إلیھ، بل إن الفتوى بجواز التسعیر تعد تطبیقاً لألحادیث 
المتقدمة التي فیھا االمتناع عن التسعیر إذ أن مناط المنع من التسعیر ھو أنھ ظل�م للتج�ار 

ج�اء نتیج�ة لق�انون الع�رض والطل�ب  - في عھد الرس�ول  -أن ارتفاع األسعار طالما –
ولیس نتیجة جشع التجار وتحكمھم في السوق واستغاللھم لحاجات المستھلكین، وقد أشار 

وإن�ي ألرج�و أن ): "... (الحدیث ال�وارد بت�رك التس�عیر عل�ى ھ�ذا المعن�ى حی�ث یق�ول 
  ".. بنى بمظلمة في دم وال مالألقي هللا عز وجل ولیس أحد منكم یطال

فھذه العبارة تشیر إلى أن العلة في ترك التسعیر ھي ترك الظلم، وھذا یعنى أن   
ارتفاع األسعار كان دون تدخل من التجار، فإذا تبین أن التجار ھم ال�ذین رفع�وا األس�عار 

م�اً یج�ب باحتكارھم أو تواطؤھم على رفع السعر، طمعاً في الربح الح�رام فھ�ذا یعتب�ر ظل
  . )٢(على ولى األمر رفعھ، والتسعیر ھو الوسیلة لھذا الرفع

                                      
  .٤٦سبق تخریجھ ص )١(
حسین حامد حسان، رسالة دكتوراه، مكتوبة على اآللة .د: نظریة المصلحة فى الفقھ اإلسالمى )٢(

  .٣٨، ٣٧الكاتبة بكلیة الشریعة والقانون بالقاھرة، ص
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لما كان الحكم العدل بین المشترین وأصحاب الس�لع : ")١(یقول ولى هللا الدھلوى  
الذي ال یتضرر بھ أحدھما، أو یكون تضررھما سواء في غایة الصعوبة تورع منھ النبي 

) ( ذلك فإن رأى منھم جوراً ظاھراً ال یشك فیھ لئال یتخذھا األمراء من بعده سنة، ومع
والتس�عیر حینئ�ذ س�كون م�ن قبی�ل . )٢("الناس، جاز تغیی�ره، فإن�ھ م�ن اإلفس�اد ف�ي األرض

تغی��ر ال��نص ف��ي ض��وء المعن��ى م��ن قبی��ل تغی��ر ال��نص ف��ي ض��وء المعن��ى أو المص��لحة 
  . )٣(المتبادرة من النص نفسھ

  : وبیان ذلك: معقولعدم تعارض القول بجواز التسعیر مع ال: رابعاً 
أن الن���اس وإن ك���انوا مس���لطین عل���ى أم���والھم، إال أن ذل���ك مش���روط بع���دم  -١

إن اإلم��ام : ، وق��ول الم��انعین)٤("ال ض��رر وال ض��رار): "(اإلض��رار ب��اآلخرین، لقول��ھ 
المنتج والمستھلك، الب�ائع والمش�ترى، وم�ن یق�ول بالتس�عیر عن�د . بالنظر إلى جمیع الناس

ال یبیح تسعیراً یضر بمنتج أو تاجراً وإنما تسعیر عدل ال وكس وال  توقف المصلحة علیھ
فل��یس اإلض��رار م��ن ل��وازم التس��عیر ب��ل إن التس��عیر ق��د یك��ون لحمای��ة المنتج��ین . ش��طط

والتج��ار م��ن أنفس��ھم وذل��ك فیم��ا ل��و تواط��أ المش��ترون أو المس��تھلكون واتفق��وا عل��ى ع��دم 
  . الشراء إال بأنقص من القیمة

إنم�ا یك�ون : إل�خ، فنق�ول.. ن التسعیر س�بب الغ�الء واختف�اء الس�لعإ :وأما قولھم  
ذلك إذ لم یبن التسعیر على أسس علمیة، أما وإذا تم بمشاورة أھل الخبرة والدرای�ة وأخ�ذ 
عل��ى أی��دي المحتك��رین وت��م توقی��ع العقوب��ة عل��ى المخ��الف بع��د التأك��د م��ن عدال��ة الس��عر 

  . ینئذ تفادى ھذه السلبیاتوتوفیر السلع، فإن من الممكن ح )٥(المضروب

وبعد عرض أدلة الم�انعین للتس�عیر مطلق�اً وأدل�ة المح�وزین ل�ھ عن�د  :الرتجيح  

حاجة الناس إلیھ وتوقف مصلحتھم علیھ وبعد مناقشة أدلة المانعین للتسعیر والجواب عن 
  . شبھھم یترجح لدى القول بجواز التسعیر عند الحاجة

  
    
  
  
  

                                      
األعالم : انظر). ھـ١١٧٦: المتوفى(» ولي هللا الدھلوي«مام أحمد بن عبد الرحیم المعروف بـ اإل )١(

  .٨/١١٩: للزركلي
  .٢/١١٣ه، ١٤٢٦-م٢٠٠٥السید سابق، دار الجیل، : شاه ولي البلھوي، تحقیق: حجة هللا البالغة )٢(
  .١٧٢ص : نظریة المصلحة فى الفقھ اإلسالمى )٣(
وصححھ ) . ١١١٦٦(ال ضرر وال ضرار  ح/ البیوع ، باب/ ،  كتاب ٦/٦٩: ىسنن البیھقي الكبر )٤(

زھیر : إشراف: محمد ناصر الدین األلباني: األلباني في إرواء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل
  . ٣/٤٠٨) ھـ  ١٤٠٥  -٢ط -بیروت –المكتب اإلسالمي ( الشاویش، 

  .٣٢٧ص: الطرق الحكمیة )٥(
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  املبحث الثالث 

  القتصادية اخلاصة بالتسعريالضوابط ا

  

أن ال یتم التسعیر إال بمش�اورة أھ�ل الخب�رة والدرای�ة بأص�ول الس�وق والس�لع  -١
، فإن كان ارتفاع األس�عار بس�بب جش�ع التج�ار أو اتف�اقھم عل�ى ع�دم البی�ع إال )١(والتجارة

قل�ة بأكثر من القیمة أو احتكارھم للس�لعة س�عر عل�یھم، أم�ا إذا ك�ان بس�بب كث�ر الخل�ق أو 
  . )٢(المعروض من السلع فال یسعر

أن ال یتض���من التس���عیر ظلم���اً للتج���ار أو المنتج���ین، إذ أن الض���رر ال ی���زال  -٢
بالضرر فیجب أن ال یصبح خفض السعر غایة یضحى في سبیلھا بحق التجار في ال�ربح 

وق بالس�(، حتى ال یلجأوا إلى إخفاء ما ل�دیھم م�ن س�لع لبیعھ�ا فیم�ا یس�مى )٣(الذي یقوم بھ
بعیداً عن أعین السلطان، وحتى ال یمتنع أرباب األموال من استثمار أموالھم في ) السوداء

  . جلب أو إنتاج ھذه السلع المسعرة فتضاعف المشقة على المستھلكین
أن ال یلجأ على التسعیر إال عند الحاجة إلیھ، ویتوقف عن�ھ ف�ور انقض�اء ھ�ذه  -٣

  . اس في أَضیق الحدودالحاجة حتى یكون التدخل في أسعار الن
أن یكون الھدف من التسعیر ضبط حركة التج�ار وتحقی�ق الع�دل ف�ي التعام�ل  -٤

وتوفیر احتیاجات الناس، وتمكینھم من الحصول علیھا، ومنع المنتجین والتجار من الظلم 
  . واالستغالل
  

  : األحوال التي یشرع فیھا التسعیر
عیر ل�دفع الض�رر ع�ن العام�ة، نص بعض الفقھاء على أح�وال یش�رع فیھ�ا التس�  

وھ�ى للتمثی��ل ولیس��ت للحص��ر ب�ل كلم��ا وج��د اإلم��ام م�ع أھ��ل الخب��رة المص��لحة العام��ة ال 
  . تتحقق إال بالتسعیر سعر على ما رجحناه

    

                                      
  ).٤/٩٢: (الھدایة )١(
  ).٣٢٤: (الطرق الحكمیة )٢(
  ).٣٣٨، ٣٣٧: (، الطرق الحكمیة)٥/١٩: (المنتقى شرح الموطأ )٣(
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واألمثلة التي ذكرھا الفقھاء یھتدى بھا ولى األم�ر عن�د إرادة التس�عیر والت�دخل 
  : في حریة التجار والمنتجین وأھم ھذه الصور

، واإلم�ام )١(تعدي أرباب الطع�ام ع�ن القیم�ة تع�دیاً فاحش�اً وإلی�ھ ذھ�ب الحنفی�ة -١
، وقد بین الزیلعى م�ن الحنفی�ة ح�د التع�دى )٤(، وابن القیم)٣(، وابن تیمیة)٢(مالك في روایة

  . )٦(، ولم یشترط اإلمام مالك التعدى الفاحش)٥(الفاحش بالبیع بضعف القیمة
ع�ن بیعھ�ا م�ع اس�تغنائھم عنھ�ا، وحاج�ة الن�اس إلیھ�ا وال امتناع أرباب الس�لع  -٢

یجدى التسعیر في ھذه الحالة إال إذا صحبھ جبر الممتنعین على البی�ع، واإلم�ام محم�د ب�ن 
الحسن ب�ن الحنفی�ة ی�رى جب�ر المحتك�رین عل�ى بی�ع م�ا احتك�روا ولك�ن م�ع ع�دم التس�عیر 

  . علیھم
، فھ�و وإن )٧(دة یتغابن الناس في مثلھابیعوا كما ببیع الناس وبزیا: وإنما یقال لھم

إال أن�ھ ل�م یت�رك لھ�م أن یح�ددوا الس�عر . كان ال یرى أن یحد لھم حداً ملزم�اً ال یتجاوزن�ھ
وفق أھوائھم وأطم�اعھم، وی�رى اب�ن تیمی�ة أن ل�ولى األم�ر أن یك�ره التج�ار عل�ى بی�ع م�ا 

ال ب�أكثر م�ن س�عره ول�م عندھم بقیمة المثل عند ضرورة الناس إلیھ، ولو امتنع من بیع�ھ إ
  . )٨(یستحق إال سعره

حص��ر بی��ع س��لعة م��ا أو ش��رائھا ف��ي أن��اس : حص��ر البی��ع ف��ي أن��اس معین��ین -٣
معینین، من غیر ضرورة تدعو إلیھ ظلم یجب اجتنابھ ألنھ یمكنھم من الظلم واالس�تغالل 

ال یبی�ع وم�ن أق�بح الظل�م أن یل�زم الن�اس أ: رحم�ة هللا –واإلضرار، وذلك یقول ابن الق�یم 
فال تباع تلك السلع إال لھم ث�م یبیعونھ�ا . الطعام أو غیره من األصناف إال أناس معروفون

فھ�ذا م�ن البغ�ي ف�ي األرض والفس�اد . ھم بما یریدون، فلو باع غی�رھم ذل�ك من�ع وعوق�ب
  . )٩(والظلم الذي یحبس بھ قطر السماء

                                      
  ).٣/٢١٤(ھذا ھو المختار عندھم وعلیھ الفتوى على ما جاء فى الفتاوى الھندیة )١(
  ) . ٥/١٨: ( المنتقى)  ٢(
  .  ١٢ص : الحسبة فى اإلسالم)  ٣(
   ٣٢٥ص : الطرق الحكمیة)  ٤(
  )  ٢٨/ ٦: ( تبیین الحقائق)  ٥(
  ) .  ٢٥٦/  ٥: ( حاشیة ابن عابدین)  ٦(
: المتوفى(عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدین أبو الفضل الحنفي : االختیار)  ٧(

، ) ٢١٤/ ٣: (، الفتاوى الھندیة  ٤/١٦١ه،  ١٣٥٦-م١٩٣٧، مطبعة الحلبي، القاھرة، مصر، )ھـ٦٨٣
ر الممتنع على البیع مخرجة فى المذھب الحنفى على قول أئمتھ فى مسألة الحجر على البائع ومسألة جب

یباع علیھ باإلجماع ألن أبا حنیفة وإن كان :وقیل . العاقل فأبو حنیفة وعندھما یجبر فإن امتنع یبیع علیھ 
  ) .   ٦/٢٨: (بیین الحقائقت.ال یرى الحجر على الحر البالغ العاقل إال أنھ یرى الحجر لرفع الضرر العام 

   ١١ص : الحسبة فى اإلسالم)  ٨(
  ..  ٣٢٥ص : الطرق الحكمیة)  ٩(
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ك، ورأى أھ��ل أم��ا إذا اقتض��ت المص��لحة العام��ة للدول��ة ف��ي بع��ض الظ��روف ذل��

الخب��رة والبص��یرة اإلش��راف عل��ى اس��تیراد س��لعة م��ا، أو م��واد معین��ة، ول��زم إعط��اء ح��ق 
االس���تیراد أو االنت���اج لجھ���ة م���ا، فیتع���ین عل���ى الدول���ة عن���د خ���وف اس���تبداد ھ���ذه الجھ���ة 
بالمستھلكین أن تقرن بترخیصھا لمن تقصر حق االستیراد علیھ، بتس�عیر جب�رى یراع�ى 

  . على السواء] تاجر والمستھلك ال[ فیھ مصلحة الطرفین
وقد صرح ابن تیمیة، بأنھ ال تردد عند أحد م�ن العلم�اء ف�ي وج�وب التس�عیر ف�ي 
حالة إلزام الناس أن ال یبیع الطعام أو غیره إال أناس معروفون بحیث ال یبیعون إال بقیمة 

م أن یبیع�وا المثل ألنھ إذا كان قد منع غیرھم أن یبیع ذلك الن�وع أو یش�تریھ فل�و س�وغ لھ�
بما اختاروا أو اشتروا بما اختاروا لكان ذلك ظلماً للبائعین الذین یریدون بیع تلك األموال 

  . )١(فالتسعیر في مثل ھذه الحالة واجب بال نزاع: وظلماً للمشترین منھم، ویقول
وإیجاب التسعیر في ھذه الحالة یمكن أن یعل�ل بأن�ھ اتخ�اذ م�ا یل�زم ش�رعاً لتف�ادى 

  . دفعھ على أن یراعىالظلم و
قد یتواطؤ التجار فیما بینھم على أن یبخسوا المنتجین فال : التواطؤ على الظلم -٤

یشترون إال بأقل كما قد یتواطئوا على أن یبیعوا ما ل�دیھم للمس�تھلكین إال ب�أكثر م�ن ثم�ن 
ت الحدیث�ة حی�ث تق�وم ھ�ذه الك��ارتال )٢(المث�ل، وھ�ذا م�ا یح�دث ف�ي الك�ارتالت االحتكاری�ة

بشراء المواد الخام من دول العالم الثالث بأبخس األثم�ان ث�م تص�نعھا وتبیعھ�ا لھ�م ب�أغلى 
  . األثمان عن طریق التواطؤ في عملیتى البیع والشراء

وضرر ھذه الكارتالت بتلك ال�دول أص�بح غنی�اً ع�ن البی�ان، فالق�ائمون عل�ى ھ�ذه 
نة أحكام الشریعة على النظام الكارتالت وأمثالھم من المفسدین في األرض في غیاب ھیم

االقتص��ادى الع��المى تمكن��وا م��ن رق��اب المس��تھلكین فاس��تغلوا حاج��اتھم وامتص��وا دم��ائھم 
ولیس علیھم أن . فالحكم في ھؤالء أن یسعر علیھم اإلمام تسعیر عدل ال وكس وال شطط

  . یمتنعوا من بیع ما یجب علیھم بیعھ
  

                                      
  .   ١٢ص : الحسبة فى اإلسالم)  ١(
والكارتل ھو الحلف . الالتینیة التي تعني میثاق) Charta(مصطلح مشتق من كلمة كارتا )  ٢(

بعض رغم وجود اتفاق یلزمھا جمیعاً  االحتكاري الذي یتم بین عدة منشآت یظل بعضھا مستقالً عن
الذي ھو ) Trust(ویختلف الكارتل عن التروست . بالعمل على تحدید أو إزالة المنافسة فیما بینھا

الدكتور نور الدین ھرمز، الدكتور فادي الخلیل، . عبارة عن مجموعة منشآت تخضع إلدارة موحدة
سلسلة العلوم االقتصادیة والقانونیة _ العلمیة  درید العیسى،مجلة جامعة تشرین للدراسات والبحوث  

  .٢٠٠٧)١(العدد ) ٢٩(المجلد 
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فإذا كانت الطائفة التي تشترى نوعاً من  –رحمة هللا  –وفي ھذا یقول ابن القیم 
السلع أو تبیعھا قد توطئوا على أن یھضموا ما یشترونھ بدون ثمن المثل ویقتسموا ما 

  . یشتركون فیھ من الزیادة كان إقرارھم على ذلك معاونة لھم على الظلم والعدوان

  . )١(  َّ خفحف جف مغ جغ  ُّ  :وقد قال هللا تعالى

من تلقى السلع وبی�ع الحاض�ر للب�ادى وم�ن ماً وعدواناً وال ریب أن ھذا أعظم ظل
البخس فھؤالء یج�ب التس�عیر عل�یھم وأن ال یبیع�وا إال بقیم�ة المث�ل وال یش�تروا إال بقیم�ة 

وھذه بعض الحاالت الت�ي یج�ب أو یج�وز  )٢(المثل بال تردد في ذلك عند أحد من العلماء 
ن�اس ال تن�دفع إال بالتس�عیر وال تتحق�ق فیھا التسعیر ولیست حصراً بل كلما كانت حاجة ال

مص��لحتھم إال ب��ھ ك��ان واجب��اً عل��ى الح��اكم حق��اً للعام��ة، ومت��ى ان��دفعت ح��اجتھم وقام��ت 
  . مصلحتھم بدون لم یفعل
  : صفة التسعیر

  : من المالكیة )٣(وأما صفة التسعیر عند من جوزه، فقال ابن حبیب
وال یحض��ر غی��رھم ینبغ��ي لإلم��ام أن یجم��ع وج��وه أھ��ل الس��وق ذل��ك الش��يء، 

استظھاراً على صدقھم فیسألھم كیف یشترون، وكی�ف یبیع�ون؟ فین�ازلھم إل�ى م�ا فی�ھ لھ�م 
  )٤(وللعامة سداد حتى یرضوا بھ
ووجھ ذلك أنھ بھ�ذا یتوص�ل إل�ى معرف�ة مص�الح الباع�ة : )٥(قال أبوالولید الباجي 

فی�ھ إجح�اف بالن�اس والمشترین، ویجعل للباعة في ذلك من الربح ما یقوم بھ�م وال یك�ون 
وإذا سعر علیھم من غیر رضا بما ال ربح لھم فیھ أدى ذلك إلى فساد في األسعار وإخفاء 

  . )٦(األقوات، وإتالف أموال الناس 
وھكذا ینبغي أن یكون التسعیر تسعیر عدل یضمن للتجار م�ا یق�وم بھ�م م�ن رب�ح 

م فإن�ھ ظل�م وإض�رار، وی�ؤدى یتناسب مع أمثالھم وال یقال لھم بیعوا بكذا ربحتم أم خس�رت
ب�أعلى األس�عار،  –بالس�وق الس�وداء  –إلى ترك التجارة وإخفاء السلع وبیعھا فیما یسمى 

  . صالحاً للعالج أم أن الحاجة ماسة إلى غیر ذلك من التدابیر
  
  

                                      
  .  ٢من اآلیة : سورة المائدة )١(
    ٣٢٨ص : الطرق الحكمیة )٢(
). ھـ٣٤٧: المتوفى(محمد بن القاسم بن معروف، أبو علي التمیمي الدمشقي الشھیر بابن حبیب  )٣(

  .٦/٣٣٤: األعالم للزركلي: انظر
موسي لقبال، الشركة الوطنیة للنشر : أحمد سعید المجلیدي، تحقیق: تیسیر فى أحكام التسعیرال )٤(

  . ٥١٩ص : ، المنتقى شرح الموطأ ٤٩م، ص ١٩٧١والتوزیع، الجزائر، 
  .سبق ترجمتھ )٥(
  . ٣٤١ص : ، الطرق الحكمیة) ٢١(ص : ، الحسبة البن تیمیة)  ١٩/  ٥:( المنتقى شرح الموطأ )٦(
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وعلى صاحب السوق الموك�ل بمص�لحتھ أن یع�رف م�ا یش�ترون : )١(قال ابن القیم

ما یشبھ، وینھاھم أن یزیدوا على ذلك ویتفقد السوق أبداً فیمنعھم بھ، فیجعل لھم من الربح 
من الزیادة على الربح الذي جعل لھم، فمن خالف أمره عاقبھ وأخرجھ من الس�وق، وھ�ذا 
قول مالك في روای�ة أش�ھب، وإلی�ھ ذھ�ب اب�ن حبی�ب، وق�ال ب�ھ اب�ن المس�یب، ویحی�ى ب�ن 

ال تبیعوا إال بك�ذا وك�ذا، : اء أن یقول لھمسعید، واللیث، وربیعة، وال یجوز عند أحد العلم
: ربحتم أو خسرتم من غیر أن ینظر إلى ما یشترون بھ وال أن یقول لھم فیم�ا ق�د اش�تروه

ال تبیعوا إال بكذا وك�ذا مم�ا ھ�و مث�ل ال�ثمن أو أق�ل، وإذا ض�رب لھ�م ال�ربح عل�ى ق�در م�ا 
ح على القدر الذي حد لھ�م، یشترون، لم یتركھم أن یغلوا في الشراء إن لم یزیدوا في الرب

  . )٢(فإنھم قد یتساھلون في الشراء إذا علموا أن الربح ال یفوتھم
اختلف الفقھاء المجوزین للتسعیر في تحدید األشیاء التي یجرى : تسعیرمحل ال

  : فیھا التسعیر على النحو التالي
عیة ، والش�اف)٤(م�ن المالكی�ة )٣(محل التسعیر ھ�و األطعم�ة، وھ�و ق�ول اب�ن عرف�ھ -١

   )٥( وألحقوا باألطعمة علف الدواب واألصح عندھم

وھ�و ق�ول العت�ابي . وقوت البھائم فق�ط –قوت البشر  -محل التسعیر ھو القوتین -٢
 . )٦(وغیره من الحنفیة 

محل التسعیر ھو المكیل والموزون فقط، مأكوالً كان أو غیر مأكول دون م�ا ال  -٣
م التماث�ل فی�ھ، وھ�ذا ق�ول اب�ن یؤكل وال یوزن، ألن غی�ره ال یمك�ن تس�عیره لع�د

 . )٧(حبیب من المالكیة

یرید إذا كان المكیل والم�وزون متس�اویاً، ف�إذا اختل�ف : قال ابن الولید الباجي
ل���م ی���ؤمر ب���ائع الجی���د أن یبیع���ھ بس���عر ال���دون، ألن الج���ودة لھ���ا حص���ة م���ن ال���ثمن 

  . )٨(كالمقدار
تب��اع عل��ى الوج��ھ مح��ل التس��عیر ھ��و ك��ل س��لعة یحت��اج إلیھ��ا الن��اس مادام��ت ال  -٤

  . المعروف وبقیمة المثل

                                      
  .ترجمتھسبق  )١(
  .  ٣٣٨/  ٣٣٧ص : الطرق الحكمیة )٢(
، إمام )ھـ٨٠٣: المتوفى(محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد هللا : ھو )٣(

  .٧/٤٣: األعالم للزركلي: انظر. تونس وعالمھا وخطیبھا في عصره، مولده ووفاتھ فیھا
  ) . ١٩/ ٥: ( المنتقى )٤(
وحیث جوزنا التسعیر فذلك فى األطعمة ویلحق بھا ) :   ٤١٢/ ٤:( ضة الطالبینقال النووى فى رو )٥(

  . علف الداوب على األصح 
  ) .  ٣٥٧/ ٥: ( حاشیة ابن عابدین )٦(
  ) .   ١٨/ ٥( ، المنتقى )  ٢٥( ص : الحسبة البن تیمیة )٧(
  . ، بتصرف یسیر )  ٥/١٨: ( المنتقى )٨(
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من الحنفیة بناء على قول أبى حنیفة ف�ي الحج�ر  )١(وھذا ما استظھره ابن عابدین
  . )٤(، وابن القیم)٣(، وبھذا قال ابن تیمیة)٢(وقول أبى یوسف في االحتكار

وھو الراجح والقول بھ یحقق المصلحة العام�ة حی�ث إن حاج�ات اإلنس�ان متع�ددة 
القوت إال جزء یسیر منھا، وأى فرق بین من یتواطأ على رفع س�عر الثی�اب أو م�واد وما 

البن���اء أو غیرھ���ا مم���ا تش���تد حاج���ة الن���اس إلی���ھ وب���ین الطع���ام، والواق���ع أن الك���ل ض���ار 
واألحكام ] ال ضرر وال ضرار [ یقول  بالمستھلك، موقع لھ في الحرج الشدید، والنبى 

جل��ب المص��الح ودرء المفاس��د، وإقام��ة الع��دل، ومن��ع  تھ��دف إل��ى الت��ي ج��اء بھ��ا النب��ي 
  . )٥(الظلم، و تقدیم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة عند التعارض 

ومما ینبغي أن یشار إلیھ ھنا أن محل التسعیر قد یمتد لیشمل األعمال والخ�دمات 
اط�ؤا عل�ى كمعمل البنائین، وخدم�ة الطبی�ب ونح�و ذل�ك، إذا غ�الي أھلھ�ا ف�ي الس�عر أو تو

كما لو اتفق مجموع�ة م�ن البن�ائین عل�ى أن ال یبن�وا إال ب�أكثر م�ن  -اإلضرار بالمستفیدین
ثمن المثل، أو اتفق مجموعة من السائقین على أال ینقلوا األفراد إال بأجر مرتفع یزید عن 
أج��رة المث��ل، مس��تغلین حاج��اتھم إل��یھم، كم��ا یح��دث ف��ي المناس��بات واألعی��اد والمناس��بات 

ف�إذا عل�م ول�ى األم�ر تعن�تھم وإض�رارھم .. ماعیة المختلفة، طامعین فیم�ا ف�ي أی�دیھماالجت
وإنم�ا .. بالعامة سعر أعمالھم وأجبرھم على العمل بأجر المثل بما لھم والعام�ة فی�ھ رش�اد

یسعر علیھم ألن مصلحة الناس ال تتم إال بذلك، وھذا في معن�ى إجب�ارھم عل�ى القی�ام بم�ا 
إذا ك�ان الن�اس محت�اجین إال : -رحمة هللا  -، وفي ھذا یقول ابن تیمیةیجب علیھم القیام بھ

فالح��ة ق��وم أو نس��اجتھم أو بن��ائھم ص��ار ھ��ذ العم��ل واجب��اً یجب��رھم ول��ى األم��ر علی��ھ إذا 
  . امتنعوا عنھ بعوض المثل

   

                                      
فقیھ ). ھـ١٢٥٢: المتوفى(ر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي ابن عابدین، محمد أمین بن عم )١(

، )رد المحتار على الدر المختار(لھ .الدیار الشامیة وإمام الحنفیة في عصره، مولده ووفاتھ في دمشق
العقود الدریة في (و ) رفع االنظار عما أورده الحلبي على الدر المختار(یعرف بحاشیة ابن عابدین، و 

  . ٦/٤٢: األعالم للزركلي: انظر). نسمات االسحار على شرح المنار(، و )لفتاوي الحامدیةتنقیح ا
یرى أبو حنیفة الحجر لدفع الضر العام كالحجر على الطبیب الجاھل ، والمفتى الماجن والمكارى  )٢(

 المفلس، ویرى أبو یوسف أن كل سلعة یضر  حبسھا بالناس ھى مورد لالحتكار فكذلك تكون محالً 
  )  ٥/٢٥٧:( للتسعیر، وانظر حاشیة ابن عابدین

  )  ١٢( ص : الحسبة )٣(
  )  ٣٢٥ – ٣٢٤( ص : الطرق الحكمیة )٤(
، )ھـ٩١١: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي : االشباه والنظائر: انظر )  ٥(

قاعدة المعامالت المدنیة : ، وانظر ٩٦ه، ص١٤١١- م١٩٩٠، ١دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط
م، ص ١٩٩٨نصر فرید واصل، المكتبة التوفیقیة، القاھرة، مصر، .د: والتجاریة في الشریعة اإلسالمیة

  . وما بعدھا ١٥٨
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وال یمكنھم من مطالبھم الناس بالزیادة على ع�وض المث�ل، وال یمك�ن الن�اس م�ن 

ھم دون حقھم، كما إذا احتاج الجند المرصدون للجھاد إال فالحة أرضھم ظلمھم بأن یعطو
ألزم من صناعتھ الفالحة بأن یصنعھا لھم، فإن الجند یلزم�ون ب�أن ال یظلم�وا الف�الح كم�ا 

  . )١(ألزم الفالح أن یفلح للجند

وقد فط�ن فقھ�اء اإلس�الم إل�ى خط�ورة االتف�اق ب�ین العم�ال والمھنی�ین عل�ى عام�ة 
نعوا اشتراك كل طائفة یحتاج الناس إلى منافعھم إذا كانت مش�اركتھم ت�ؤدى إل�ى الناس فم

  . رفع السعر واإلضرار بالناس
وفي ذلك یقول ابن القیم وینبغى لوالى الحسبة أن یمنع مغسلى الموتى والحم�الین 
لھم من االشتراك لما في ذلك من إغالء األجرة علیھم، وكذلك اش�تراك ك�ل طائف�ة یحت�اج 

والقسامین ال�ذین یقس�مون العق�ار وغی�ره ب�األجرة .. اس إلى منافعھم كالشھود والداللینالن
  . )٢(فإنھم إذا اشتركوا والناس یحتاجون إلیھم أغلوا علیھم األجرة

إذا حد اإلمام سعراً فخ�الف ش�خص فب�اع بأزی�د مم�ا س�عر انعق�د : تعزیز المخالف
العقد فألنھ لم یعھد في الشرع الحج�ر  أما صحة. البیع صحیحاً واستحق المخالف التعزیز

  . على شخص أن یبیع ملكھ بثمن معین
والقول بلزوم االلت�زام . وأما استحقاق المخالف للتعزیز فلمجاھرتھ بمخالفة اإلمام

بالس�عر ال��ذي یح�دده ول��ى األم��ر ھ�و ال��ذي یحق�ق المص��لحة المرج��وة م�ن التس��عیر، وھ��ى 
  . ل عن جمھور المستھلكینتنظیم شئون السوق ومنع الظلم واالستغال

  
أن الق��ول بتعزی��ر المخ��الف للتس��عیر ل��یس ق��ول  :ومم��ا ھ��و ج��دیر بال��ذكر ھن��ا

المجوزین للتسعیر وحدھم، وإنما قال بھ أیضاً المانعون للتسعیر وذلك لمجاھرتھ بمخالف�ة 
فل�و س�عر اإلم�ام ع�زر مخالف�ة ب�أن : اإلمام فیما تجب فیھ الطاعة، قال في مغن�ى المحت�اج

بأزید مما سعر لما فیھ مجاھرة اإلمام بالمخالفة، وصح البیع إذا لم یعھد الحج�ر عل�ى باع 
  . )٣(الشخص في ملكھ أن یبیع بثمن معین

  

                                      
   ١٤البن تیمیة ، ص : الحسبة فى اإلسالم)  ١(
   ٣٢٦البن القیم ،ص : الطرق الحكمیة) ٢(
رمضان الشرنباصى، الدار العربیة للنشر .د: ستھلكحمایة الم:، وانظر) ٣٨/ ٢: ( مغنى المحتاج )٣(

 . ٧٥م، ص ٢٠٠٠والتوزیع، 
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ف�إذا قلن�ا التس�عیر ج�ائز ف�إذا س�عر اإلم�ام وب�اع الن�اس ب�ذلك : )١( وقال ابن األخوة
ن�ھ ینعق�د ویع�زرھم السعر فحسن، وإن خالفوه ف�ي ذل�ك فھ�ل ینعق�د البی�ع أم ال؟ الص�حیح أ

  . )٢(لمخالفة ذلك
ھذا إذا لم یكن المشترى مضطراً للبیع، فإن كان المشترى مضطراُ وامتنع الب�ائع 

وم�ا س�عر )٣(لم تجب علیھ إال بقیم�ة المث�ل: نت بیعھ إال بأكثر من سعره، فأخذه  بما طلب
  .  بھ اإلمام أیھما أكثر إذا كان ھذا األكثر أقل مما اشترى بھ

                                      
محدث، ). ھـ٧٢٩: المتوفى(محمد بن محمد بن أحمد بن أبي زید بن األخوة، القرشي، ضیاء الدین  )١(

  .٧/٣٤: األعالم للزركلي: انظر). معالم القربة في أحكام الحسبة(لھ 
محمد بن محمد بن أحمد القرش الشافعى المعروف بابن األخوة، : معالم القریة فى أحكام الحسبة )٢(

  . ٦٥مكتبة المتنبى، القاھرة، مصر،ص
  .  ٣١٣ص: الطرق الحكمیة  )٣(
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  تمةالخا
  :كشفت الدراسة عن نتائج نعرض ألھمھا

السعر ھو تلك القیمة التي یدفعھا المستھلك لبائع السلعة أو الخدمة لقاء    -
 .الحصول علیھا

 .مصطلح القیمة والمنفعة ھنا ھما أساس التسعیر -

 .ال خالف بین الفقھاء في أن األصل في التسعیر ھو الحظر -

ناس مسلطون على أموالھم لیس ألحد التسعیر مظلمة ووجھ كونھ مظلمة أن ال -
أن یأخذھا وال شیئاً منھا بغیر طیب أنفسھم إال في المواضع التي تلزمھم وھذا 

 .لیس منھا

التسعیر على الناس في معنى إجبارھم على بیع أموالھم بغیر ما تطیب بھ  -
 .أنفسھم، وھو ظلم لھم مناف لملكھم إیاھا

ا دامت أحوال السوق تسیر سیرھا لیس ألحد أن یتدخل في تحدید األسعار م -
الطبیعى، ومادام الوازع الدینى لدى التجار والمنتجین بمنعھم من ظلم السوق 

 .تسیر سیرھا الطبیعى

 .إذا كانت مصلحة الناس ال تتم إال بالتسعیر فلیس ثمة مانع منھ -

ترك التسعیر واالمتناع عنھ بعد التأكد من توقف مصلحة الناس علیھ والعلم  -
التجار في استعمال حقھم في إمساك السلع، یكون إعانة لھؤالء بتعسف 

 .المتعسفین على جمھور المستھلكین وتشجیعاً لھم على أكل أموال الناس بالباطل

من قولھ لما سألوه أن  عدم تعارض التسعیر مع ما جاء عن رسول هللا  -
قي ربي إن هللا ھو المسعر القابض الباسط الرازق وإني ألرجو أن أل: "یسعر

، فھذا الحدیث ال یتعارض مع "ولیس ألحد منكم یطلبنى بمظلمة في دم وال مال
 .القول بالتسعیر عند الحاجة إلیھ، ألنھ في قضیة معینة ولیست لفظاً عاماً 

أن ال یلجأ على التسعیر إال عند الحاجة إلیھ، ویتوقف عنھ فور انقضاء ھذه  -
 .ي أَضیق الحدودالحاجة حتى یكون التدخل في أسعار الناس ف

محل التسعیر قد یمتد لیشمل األعمال والخدمات كمعمل البنائین، وخدمة  -
الطبیب ونحو ذلك، إذا غالي أھلھا في السعر أو تواطؤا على اإلضرار 

 .بالمستفیدین

القول بتعزیر المخالف للتسعیر لیس قول المجوزین للتسعیر وحدھم، وإنما  -
لك لمجاھرتھ بمخالفة اإلمام فیما تجب فیھ قال بھ أیضاً المانعون للتسعیر وذ

 .الطاعة
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شعیب األرنؤوط ، : أبو عبد هللا محمد بن یزید القزویني ، تحقیق: سنن ابن ماجھ -

 ).ھـ١٤٣٠-١ط -دار الرسالة العالمیة (وآخرون 

جلیل الفرغاني المرغیناني، أبو الحسن برھان علي بن أبي بكر بن عبد ال: الھدایة -

طالل یوسف، دار احیاء التراث العربي، : ، تحقیق)ھـ٥٩٣: المتوفى(الدین 

 .بیروت، لبنان 

محمـد : ، تحقیق) ھـ ٧٥١ت ( ابن القیم : الطرق الحكمیة في السیاسة الشرعیة  -
 .جمیل غازي ، مطبعة المــدني ، القاھرة 

: المتوفى(زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي أبو : روضة الطالبین -
، ٣زھیر الشاویش، المكتب االسالمي، دمشق، سوریا، ط: ، تحقیق)ھـ٦٧٦

 .ه١٤١٢م، ١٩٩١



  األحكام الفقھیة واالقتصادیة للتسعیر
  
  

- ١٤٧٨ - 

 

، ) ھـ٥٩٠ت (عبد الرحمن بن نصر الشیرزي، : نھایة الرتبة في طلب الحسبة  -
 .م ١٩٨١، دار الثقافة ، بیروت ،  ٢السید الباز العریني ، ط: تحقیق 

حسین حامد حسان، رسالة دكتوراه، مكتوبة .د: نظریة المصلحة فى الفقھ اإلسالمى -

 .على اآللة الكاتبة بكلیة الشریعة والقانون بالقاھرة

أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن وارث التجیبي القرطبي : المنتقى -
، ١، مصر، ط، مطبعة السعادة، القاھرة)ھـ٤٧٤: المتوفى(الباجي األندلسي 

 . ه١٣٣٢

ابن عابدین، محمد أمین بن : االبصار تنویر شرح المختار الدر على المحتار رد -
، دار الفكر، )ھـ١٢٥٢: المتوفى(عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

 .ه١٤١٢-م١٩٩٢، ٢بیروت، لبنان، ط

ن أبو الفضل عبد هللا بن محمود بن مودود الموصلي البلدحي، مجد الدی: االختیار -

  .، مطبعة الحلبي، القاھرة)ھـ٦٨٣: المتوفى(الحنفي 

: المتوفى(عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي : االشباه والنظائر -

 .ه١٤١١-م١٩٩٠، ١، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، ط)ھـ٩١١

لمعروف محمد بن محمد بن أحمد القرش الشافعى ا: معالم القریة فى أحكام الحسبة -

 .بابن األخوة، مكتبة المتنبى

محمد عبدهللا علي، جامعة أم القري، المملكة العربیة :األجور وآثارھا االقتصادیة-

 .١م، ط١٩٩١السعودیة، 

 .١عیسي عبده وأحمد إسماعیل، دار ابن حزم، ط: العمل في اإلسالم -

-Elémentair..dunod. .densciéme.prise. 1990. p5 J-M 
Henderson et R-E-Quandu‘microéconomie-formitation 
mathématique   

 

 

 

  
  




