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  ميحرلا نمحرلا هللا مسب

 التسعير وحكمه

 البروفيسىر : عبدهللا الشبير عبدالزحمن                                                         

 املقصىد بالتسعير: 

جعل للش يء  ًُ ضاد علُه، ورلً بأْن  ًُ ْعش، وهى ما جلف علُه العلع مً ألاثمان فال  الدععير في اللؼت مً العَّ

 ثمً محذود ًيخهي الُه وال ًخجاوصه. 

لصذ بالدععير في الاصطالح الفلهي: أن ًخذخل الحاهم وجخذخل الذولت بخحذًذ أظعاس العلع ألهل  ٍو

  ًخجاوصوها. العىق وئحباسهم أن ًبُعىا بها وال

فهل للحاهم الحّم في الخذخل بدععير العلع وجحذًذ ظعش محّذد ليل ظلعت ال ًخجاوصه اهل العىق، وئرا 

ججاوصوه عاكبهم؟ وهل مً اإلاصلحت الؽشعُت العامت أن ٌععش الحاهم ) الحيىمت( على الخجاس ظلعهم؟ وما 

ش؟ وما حىم ً الدععير أو الخحٍش   .الؽشع في الدععير ؟ ألاهفع للىاط بائعين ومؽتًر

 وعلُه ال بذَّ مً معشفت مزاهب الفلهاء في حىم الدععير. 

 مذاهب الفقهاء في حكم التسعير: 

 الفلهاء في حىم الدععير على هاصعهم أمشان: 

: ألاحادًث التي سوٍذ عً الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص جمىع الدععير وججعله مظلمت مً اإلاظالم      وظىزهشها  –ألامش ألاٌو

 
ً
با   –كٍش

وألامش الثاوي : الىظش الى ما ًخحلم مً اإلاصالح العامت للىاط وما جىذفع مً اإلافاظذ واإلاظاس عً الىاط 

 بالدععير أوعذمه. 

عت الحىُفُت أهه ال ًلع البخت حعاسض حلُلي بين ما هى مصلحت حلُلُت معخبرة في  ومً اإلاعلىم في الؽَش

عت مبىاها وأظاظها اإلاىافع واإلاصالح للعباد الؽشع وبين أدلت الؽشع مً ال ىخاب والعىت وؤلاحماع؛ ألّن الؽَش



2 
 

عت مبىاها وأظاظها الحىم ومصالح العباد  ً، ولزلً كاٌ العالمت ابً اللُم سحمه هللا حعالى: " الؽَش في الذاٍس

 في اإلاعاػ واإلاعاد" . 

م وحه الؽ
ّ
شع " ورلً أن العلماء كذ جىصلىا باظخلشاء ومً هىا حاءث ملىلت الفلهاء:"أًىما ججذ اإلاصلحت فث

 لجلب اإلاصالح ودسء اإلافاظذ. 
ّ
عت ئلي أنها ما حاءث ئ ال  الؽَش

  –أي هىع مً الخعاسض بين ما هى مصلحت ؼشعُت معخبرة، وبين دلُل مً ألادلت الؽشعُت  لى ظهش ولهزا:
ً
هخابا

 
ً
 أو كُاظا

ً
م الخىفُم والجمع بُنهما، فُعملىن فانهم ٌععىن ئلى دفع الخعاسض  –أو ظىت أو ئحماعا بطٍش

أخزون في باعخباس اإلاصلحت في وحهها، وهزا بالطبع ًحخاج منهم  الىص الؽشعي والذلُل الؽشعي في وحهه، ٍو

ىىا مً الخىفُم. 
ّ
 ئلى بزٌ حهذ هبير ًفشػىن فُه وظعهم حتى ًخمى

شي أهه مصلحت لِغ بمصلحت ؼشعُت حعخحم مً  ًُ مذلٌى الّىص الؽشعي؛ ولهزا وسبما سأي بعظهم أن ما 

أخزون بظاهش الىص دون الخفاف ئلى اإلاصلحت.   ُيهملىن ما ظهشمً مصلحت ٍو

 مً هزا الباب وكع الخالف بين الفلهاء في حىم الدععير، حُث رهبىا ئلى ثالثت مزاهب على الىحى آلاحي: 

 املذهب ألاول: مذهب املنع: • 

، بل اعخبروه 
ً
 محّشما

ً
وهى مزهب الجمهىس، بل أهثر العلماء، وكذ رهبىا الى اإلاىع مً الدععير، وأعخبروه أمشا

ه لِغ مً حّله 
ّ
، فحّشمىا على الحاهم أن ًخذخل بأي هىع مً الّخذخل في ؼأن أظعاس العلع وأه

ً
 وعذواها

ً
ظلما

ن ٌعاكب مً ججاوص ما حّذده مً ألاظعاس، أن ًحذد للخجاس أظعاس ما ًبُعىن بها ظلعهم. وال مً حله أ

 وحعلىا حم الدععير والخحذًذ ألصحاب العلع مً الخجاس والباعت. 

 وكذ بنى الجمهىس مزهبهم على حملت مً ألادلت الىللُت والعللُت، وهي: 

 * الدليل ألاول: 

ْم 
ُ
ى
َ
ْمَىال

َ
 أ
ْ
ىا

ُ
ل
ُ
و
ْ
أ
َ
 ج
َ
 ال

ْ
ًَ آَمُىىا ِزً

َّ
َها ال يُّ

َ
ا أ ًَ  كىله حعالى:) 

ْ
ىا

ُ
ْلُخل

َ
 ج
َ
ْم َوال

ُ
ىى َشاٍض ِمّ

َ
 َعً ج

ً
ىَن ِجَجاَسة

ُ
ي
َ
ن ج

َ
 أ
َّ
َباِطِل ِئال

ْ
ْم ِبال

ُ
َىى ِْ َب

( ، ووحه الذاللت: أن الدععير ئلضاٌم لصاحب العلعت أن ًبُع بععش لم 
ً
ْم َسِحُما

ُ
اَن ِبى

َ
َ و

ّ
ْم ِئنَّ اّلل

ُ
هُفَعى

َ
أ

 . سض ي اإلاؽتري فاهه لم ًشض البائع طشفين، فاْن ًحذده هى ولم ًشض به، والخجاسة ئهما جيىن عً جشاض مً ال
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  الدليل الثاني:* 

، وهىكٌى هبي هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:"ئهما البُع عً جشاض" .  إهذ الذلُل ألاٌو  ًىافم ٍو

ٌّ داللت واضحت على مىع الدععير وهى:   وظبب وسود هزا الحذًث ًذ

 * الدليل الثالث: 

 بمّذ الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص ولِغ
ً
 كذم صمً الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بثالثين حمل ؼعير وجمش فعّعش مذا

ً
في الىاط ًىمئٍز  وهى أن يهىدًا

، فأحى الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص الىاُط، ٌؽيىن ئل
ً
ُه طعام ػيره، ووان كذ أصاب الىاط كبل رلً حىع ال ًجذون فُه طعاما

 مً ماٌ أحٍذ 
ً
ػالء الععش، فصعذ اإلاىبر فحمذ هللا وأثنى علُه ثم كاٌ: )) أللليّن هللا مً كبل أن أعطي أحذا

...((الحذًث 
ً
 طُب هفغ، ئهما البُع عً جشاض، ولىً في بُىعىم خصاال

البُع عً جشاض" هى ظعي  فيان العبب الزي وطع الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص للىاط هز اللاعذة البُىعُت الىبري" ئهما

الىاط لُخذخل هى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بىفعه باعخباس ئمامخه فِعّعش بظاعت اليهىدي الزي سأي الىاط أهه ػالى في الععش 

 ًىفي به حّم الحيام في
ً
 بلُؼا

ً
 وسفعه، فأبى الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أن ٌعخجُب للىاط فلم ٌعّعش لهم، بل كاٌ لهم كىال

 ماٌ أحذ مً ػير طُب هفغ 
ً
الخذخل بالدععير ألصحاب العلع، ًخبرهم أهه لً ًللى هللا وكذ أعطى أحذا

 مً ماٌ أحٍذ طُب هفغ (( واإلافهىم: أن 
ً
مىه ومً ػير سطاه، فلاٌ: )) ألللين هللا مً كبل أن أعطي أحذا

لعذٌ والاحعان ملسو هلآو هيلع هللا ىلص أهه ال ًحّل الدععير فُه ئعطاء اإلاؽتري ماٌ البائع مً ػير طُب هفغ وكذ أخبر سظٌى ا

 ماٌ أحذ ئال بطُبت مً هفعه فلاٌ: " ال ًحل ماٌ أمشي معلم ئال بطُب هفغ مىه" . 

 * الدليل الزابع: 

الععش فعّعش  حذًث أوغ بً مالً هنع هللا يضر كاٌ: " ػال الععش على عهذ سظٌى هللا ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فلالىا ًاسظٌى هللا! ػال

لىا" فلاٌ ملسو هلآو هيلع هللا ىلص:))ئن هللا هىاإلاععش اللابع الباظط الشاصق، وئوي ألسحى أن أللى سبي ولِغ أحٌذ مىىم ًطلبني 

 بمظلمت في دم وال ماٌ(( 

م الدععير؛ ألهه حعل الدععير مظلمت وئرا وان مظلمت فهى محشم .   وداللت الحذًث واضحت في جحٍش

 مت في الاظخذالٌ بهزا الحذًث: " فىحه الذاللت مً وحهين: كاٌ ابً كذا

 أحذهما: أهه ملسو هلآو هيلع هللا ىلص لم ٌعّعش وكذ ظألىه رلً، ولى حاص ألحابهم ئلُه. 
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ى علُه اإلاخباٌعان" .  ل بيىهه مظلمت، والظلم حشام، وألهه ماله فلم ًجض مىعه مً بُعه بما جشاض َ
ّ
 الثاوي: أهه عل

 ملسو هلآو هيلع هللا ىلص بّين للىاط أّن حم الدععير هلل وحذه، وأهه لِغ مً حّم أحذ أن ٌعّعش.  هما أن الىبي

حاء في فُع اللذًش: " مً حاٌو الدععير فلذ عاسض الخالم وهاصعه في مشاد، ومىع العباد حلهم مما أوالهم 

 للىاط في أمىالهم، هللا في الؼالء والشخص، فّبين أن اإلااوع له مً الدععير ما في طمً رلً 
ً
مً وىهه ظلما

 فيها بؼير ئرنهم .." . 
ً
 ليىهه جصشفا

  الدليل الخامس:* 

 حاء ئلى الشظٌى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فلاٌ: ًا سظٌى هللا ظّعش.كاٌ:" بل ادع هللا". ثم حا
ً
شة هنع هللا يضر أن سحال ء سحٌل حذًث أبي هٍش

ي ألسحى أن أللى هللا ولِعذ ألحٍذ عىذي فلاٌ: ًا سظٌى هللا! ظّعش. فلاٌ: )) بل 
ّ
خفع، وئو هللا ًشفع ٍو

 مظلمت( . 

م ما وان مظلمت.  ًّ في جحٍش م الدععير، حُث حعله اإلاصطفى ملسو هلآو هيلع هللا ىلص مظلمت وال ؼ  وهى واضح الذاللت على جحٍش

مه بأدلت  وباإلطافت الى هزه ألادلت الؽشعُت مً الىخاب والعىت، اظخذٌ الجمهىس على مىع الدععير وجحٍش

 عللُت وبلىاعذ فلهُت معخبرة، منها: 

 بارهه"، والدععير جصّشف في ماٌ  -1
ّ
ه: " ال ًجىص الخصّشف في ماٌ الؼير ئال

ّ
اللاعذة الفلهُت التي جىّص على أه

ِبل أْن ًبُع 
َ
الؼير بؼير ئرهه؛ ألهه لم ًأرن ألحذ أن ًحّذد له ظعش ظلعه، وأن ًجبره بالبُع بزلً الععش، وئْن ك

، وال
ً
ْلبل مظطشا َُ   ئرن مع الاططشاس. بالععش الزي ُحّذد له؛ فاهه ظ

طىن على أمىالهم، والدععير َحْجش عليهم ، وػالء الععش لِغ مً أظباب الحجش عىذ  -2
ّ
أّن الّىاط معل

الفلهاء، بل الحجش ظببه:الّصؼش، والّشق، والفلغ، والجىىن، والعخه،واإلاشض، والّعفه، ولِغ أحٌذ مً هزه 

 للدععير. 
ً
 أو مبُحا

ً
 ألاظباب مىحبا

ص الثمً أولى مً هظشه في أّن ؤلام -3
ْ
ام مأمىس بشعاًت مصلحت اإلاعلمين، ولِغ هظشه في مصلحت اإلاؽتري بُشخ

لين مً الاحتهاد ألهفعهم .   مصلحت البائع بخىفير الثمً، وئرا جلابل ألامشان وحب جمىين الفٍش

م الدعع -4  بخحٍش
ّ
ير واإلاىع مىه، ومً أّن في الدععير مفاظذ عظُمت ًجب دسؤها ودفعها، وال ًمىً دفعها ئال

 مفاظذ الدععير: 
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 أ ــ الحمل على الامخىاع مً البُع. 

 ب ــ الحمل على الخىكف عً حلب العلع ئلى العىق. 

 ج ــ الحمل على الخىكف عً ئهخاج العلع. 

 د ــ أهه ًإدي ئلي اللحط والؼالء. 

ً الشػائب، وال حمل على الامخىاع مً البُع كاٌ اإلاىاوي في فُع اللذًش: " ومً مفاظذ الدععير: جحٍش

 والجلب اإلاإدي ئلى اللحط والؼالء . 

 
ً
وحاء في اإلاؼني البً كذامت: " الدععير ظبب الؼالء؛ ألن الجالبين ئرا بلؼهم رلً لم ًلذمىا بعلعهم بلذا

طلبها أهل الحاحت  ىخمها ٍو ذون، ومً عىذه البظاعت ًمخىع مً بُعها ٍو ىشهىن على بُعها فُه بؼير ما ًٍش ًُ

، فيرفعىن في ثمنها لُصلىا ئليها، فخؼلى
ّ
حصل ؤلاطشاس بالجاهبين: حاهب  ئليها فال ًجذونها ئال ألاظعاس، ٍو

" اهـ . 
ً
ن في مىعهم مً بُع أمالههم، وحاهب اإلاؽتري في مىعه مً الىصٌى ئلى ػشطه فُيىن حشاما

ّ
ال
ُ ْ
 اإلا

  املذهب الثاني: مذهب التخصيص:* 

جىص في ػير ا  للىجين وهى مزهب مً ًشي أن الدععير ال ًجىص في اللىجين: كىث آلادمي وكىث البهُمت، ٍو

ذًت .   سعاًت إلاصلحت الىاط ودفع الظشس عنهم، وهزا هى ما أظخحعىه ألائمت اإلاخأخشون مً الٍض

ووأن هظشهم ماٌ ئلى ئعخباس مصلحت الىاط ودفع الظشسئرا جشجب على عذم الدععير حصٌى طشس للىاط، 

ودفع اإلاظشة عً وفىاث مصلحت لهم، فخصصىا ما وسد مً الىصىص بالىهي عً الدععير بشعاًت اإلاصلحت 

ي رلً ئلى كلت اللىجين وهذستهما أو  الىاط، ثم هظشوا ئلى اللىجين؛ فيأنهم سأوا أهه لى ؼملها الدععير لشبما أدَّ

ع؛ ألنهم ئهما أباحىا الدععير ًإدي ئلى الظشس بالىاط 
ّ
ئوعذامهما، فأسادوا أن ٌعذوا باب الاحخماٌ والخىك

فّىث مصلحتهم؛ فيان اإلاىاظب أن ًجىّ   صوا الدععير مع مىعه في اللىجين بزاث الاعخباس. ٍو

  املذهب الثالث: مذهب التفصيل:• 

ه محّشم حملت، وئهما في 
ّ
ه حائض حملت، وال ًلاٌ فُه ئه

ّ
وهىاإلازهب الزي ًشي أن حىم الدععير ال ًلاٌ فُه: ئه

 مً حهت، والزًً فّصلىا 
ً
 مً حهت حائضا

ً
في حىم الدععير حىمه جفصُل ال بّذ مىه، فلذ ًيىن محشما

 واهىاعلى ثالثت اججاهاث: 
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 الاتجاه ألاول: جىاس التسعير عند الضزر: 

 بالدععير حاص الدععير 
ّ
فبعظهم ًشي أن الدععير في ألاصل ال ًجىص، ولىً واهذ حاحت الىاط ال جىذفع ئال

 بعذٌ ال ؼطط فُه وال وهغ، وئن لم جىً هىان حاحت ظاهشة فال حععير. 

ٌٍ له وبعع أئمت اإلاالىُت واالمام الباجي وابً العشبي وػيرهما، وهى وهزا ما ًشاه الا  مام مالً سحمه هللا في كى

كٌى وعبه ؼُخ الاظالم ابً جُمُت ئلى أبي حىُفت، وعلُه كٌى حماعت مً الخابعين مثل ظعُذ بً اإلاعِب، 

حي بً ظعُذ ألاهصاسي وػيرهم سحمهم هللا حعالى .   وسبُعت بً عبذ الشحمً، ٍو

 تجاه الثاني: جىاس التسعير لحففا  عى  سععار السى:: الا

 وبعُع مً فّصل في حىم الدععير مً أصحاب هزا الاججاه ًشي أن الدععير على طشبين: 

ً، فُخذخل الحاهم أو   أحذ الخجاس في العىق عً الععشاإلاعخلش بين البائعين واإلاؽتًر
ّ
أحذهما: أن ًحط

 عً ظعش الىاط أ
ّ
 ن ًلحم بععشهم أو أن ًلىم مً العىق. الىالي فُأمش مً حط

وهزا الزي حّىصه الامام مالً سحمه هللا وحمهىس أصحابه، معخذلين بفعل عمش بً الخطاب هنع هللا يضر ورلً أهه مّش 

بحاطب بً أبي بلخعت هنع هللا يضر بعىق اإلاصلى في اإلاذًىت وبين ًذًه ػشاسجان فيهما صبِب، فعأله عً ظعشهما، فعّعش 

، وهم ٌعخبرون بععشن، له مذً
ً
ً ليل دسهم، فلاٌ له عمش: " كذ حذثذ بعير ملبلت مً الطائف جحمل صبِبا

 فاّما أن جشفع في الععش، وئما أن جذخل صبِبً البِذ فخبُعه هُف ؼئذ.."الخبر . 

لضمىا بأن ًبُعىا علُه فال ًخجاوصوهه، وئ  ظعٌش ٍو
ً
َحّذ ألهل العىق حمُعا ًُ  عاكبهم والظشب الثاوي: وهى أن 

ّ
ال

 الحاهم وآخزهم العلطان. 

بائعين  –هزا الىىع مً الدععير لم ًجضه مالً سحمه هللا ولم ًلل به .فهى ًشي أهه ال مصلحت للىاط 

 ً جلب عليهم الظشس  –ومؽتًر مً هزا الىىع الدععير، وأهه بذٌ أن ًحلم لهم اإلاصلحت ظُذفعها عنهم ٍو

لعشض، وتهشبهم مً البُع، واوعذام العلع في العىق، والخذلِغ واإلافعذة، ورلً باهلطاع أهل العىق عً ا

فيها، والخىاء طشق البُع وػير رلً مً اإلافاظذ واإلاظاس التي ظخلحم بالىاط بالىاط مً حّشاء هزا الىىع مً 

 الدععير. 
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ً لحم الظأن ثلث سطل، ولحم ؤلاب ل وسوي أؼهب عً مالً في العخبُت في صاحب العىق: ٌعّعشعلى الجضاٍس

ش عليهم كذس ما ًشي مً ؼشائهم، ولىً أخاف أن ًلىمىا  خشحىا مً العىق. كاٌ: " ئرا ُظِعّ
ُ
 أ
ّ
هصف سطل، وئال

 مً العىق" . 

 ئّما أن 
ً
 ظعشا

َّ
وهلل ابً الجىصي سحمه هللا في أحادًث الخالف عً مالً أهه كاٌ: " ًجىص أن جلٌى إلاً حط

 ًلحم بالىاط أو ًىصشف عنهم" . 

 الاتجاه الثالث:جىاس التسعير في حالة الغالء: 

وممً فصل في حىم الدععير الؽافعُت في وحه لهم، حُث هظشوا ئلى ما ًخحلم مً اإلاصلحت وما ًىذفع مً 

 أخشي؛ فُصلح في حاالث الؼالء أن 
ً
 وال ًصلح أحُاها

ً
الظشس بالدععير وعذمه، فشأوا أن الدععير ًصلح أحُاها

ل الذولت بخحذً
ّ
ذ الاظعاس،وفي حاٌ اظخلشاس العىق والعلع ولم ًً ػالء ال ًصلح أن ٌعّعش للىاط، جخذخ

 وعلى هزا كالىا: ًجىص الدععير في حاٌ الؼالء . 

 رسي ابن تيمية في التسعير: 

وؼُخ الاظالم ابً جُمُت سحمه هللا حعالى وان مً طمً الفلهاء الزًً أخخاسوا حىاص الدععير ئرا حعلم به 

طت أن ًلىم  دفع طشس لحم ل بالدععير مً كبل الحاهم واإلاعإلُين، ؼٍش
ّ
 الخذخ

ّ
م ئال بالىاط، ولم ًىً طٍش

الدععير على العذٌ وؤلاهصاف بمشاعاة مصلحت البائعين وأصحاب العلع والخجاس ومصلحت اإلاىاطىين وعامت 

ً، فلاٌ سحمه هللا:" وأمائرا واهذ حاحت لىاط ال جىذفع ئال بالدعع شعليهم الىاط مً اإلاؽتًر ير العادٌ ُظِعّ

 حععير عذٌ ال وهغ وال ؼطط" 

 رسي ابن القيم الجىسية في التسعير : 

وابً اللُم سحمه هللا مً أهل الخفظُل في اإلاعألت حُث ًلعم الدععير مً حهت حىمه ئلى كعمين: حععير 

ٌٌ حائٌض.   هى ظلٌم محّشم، وحععير عذ

 القسم ألاول: التسعير املفّزم: 

لزي هى ظلٌم ومحّشم؛ فهى الزي ًخظّمً ظلم الىاط وئهشاههم بؼير حم على البُع بثمً ال أماالدععير ا

ل لهزا اللعم بحذًث أوغ العابم:ػال الععش على عهذ الىبي ملسو هلآو هيلع هللا ىلص فلالىا: ًاسظٌى هللا! لى 
ّ
ًشطىهه، ومث

 ظعشث لىا..الحذًث . 
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عشوف مً ػير ظلم منهم وأسجفع الععش لعبب ما ئما لللت فارا وان الىاط ًبُعىن ظلعهم على الىحه اإلا

ً واملحخاحين، فهزا ئلى هللا وال ًجىص الدععير على الىاط؛ ئر ئن ئلضام الىاط في مثل  العلعت أو لىثرة اإلاؽتًر

 هزا بلُمت بعُنها ئهشاه بؼير حّم. 

 القسم الثاني : التسعير الجائش: 

 وحعل للدععير الجائض حاالث ، منها : 

ادة على اللُمت اإلاعشوفت، فهىا ًجب الدععير  -1  بٍض
ّ
أن ًمخىع أسباب العلع مً بُعها مع طشوسة الىاط ئليها ئال

 ، وعليهم بُعها بلُمت اإلاثل ، والدععير هىا ئلضام بالعذٌ الزي ألضمهم هللا به. 

 هاط معشوفىن فال -2
ّ
 لهم ثم  أن ًلضم الىاط أن ال ًبُع الطعام أو ػيره مً ألاصىاف ئال

ّ
جباع جلً العلعت ئال

ذون ، فلى باع ػيرهم رلً مىع وعىكب، فهزا مً البغي في ألاسض والفعاد والظلم الزي  ًبُعىنها هم بما ًٍش

 بلُمت اإلاثل، بال 
ّ
 بلُمت اإلاثل، وال ٌؽتروا ئال

ّ
 ًبُعىا ئال

ّ
ًحبغ كطش العماء ، وهإالء ًجب الدععير عليهم وأال

ه، فلى جشدد في رلً في رلً عىذ  أحذ مً العلماء، وبشس رلً بأهه: ئرا مىع ػيرهم أ، ًبُع رلً الىىع أو ٌؽتًر

ذون بُع   للبائعين الزًً ًٍش
ً
 للىاط وظلما

ً
ؽتروا بما ؼاءوا، وان رلً ظلما ظىغ لهم أن ًبُعىا بما ؼاءوا، أَو

ً منهم.فيري أن الدععير في مثل هزه الحالت واحب بال ه  للمؽتًر
ً
ضاع، وحلُلخه ئلضامهم جلً العلع، وظلما

بالعذٌ ومىعهم مً الظلم؛ ألهه هما ال ًجىص ؤلاهشاه على البُع بؼير حم ًجىص أو ًجب ؤلاهشاه علُه بحم، 

 مثل بُع اإلااٌ للظاء الذًً الىاحب، والىفلت الىاحبت، ومثل البُع للمظطش ئلى طعام أو لباط. 

 بما ئرا احخاج الىاط ئلى ظالح للجهاد وآالث فعلى أسبا -3
ّ
ىىا مً حبعه ئال

ّ
به أن ًبُعىه بعىض اإلاثل وال ًمى

ذوهه مً الثمً؛ ألن هللا حعالى أوحب الجهاد بالىفغ واإلااٌ، فىُف ال ًجب على أسباب العالح بزله  ًٍش

 بلُمخه. 

ل بهاابً اللُم سحمه هللا حعالى أوحب الجهاد بالىفغ واإلااٌ، فىُف ال ًجب على أسباب 
ّ
وهزه حاالث ثالثت مث

 العالح بزله بلُمخه. 

ل بها ابً اللُم سحمه هللا حعالى للدععير العذٌ الجائض،ولىىً سأًذ أهه سحمه هللا حعل 
ّ
وهزه حاالث ثالثت مث

ٌٌ حىٌُم، إلاا سأًىا مً جمثُله  ، وهى كى
ً
، فُعني هزا: أن الدععير كذ ًيىن واحبا

ً
 ال حائضا

ً
الدععير ههىا واحبا

 وبُاهه سحمه هللا حعالى. 
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 مىقف مجمع الفقه الاعالمي الدولي من التسعير: 

وكف مجمع الفله الاظالمي الذولي في كشاسه في حىم الدععير مىكف أهل الخفصُل، فجعل ألاصل عذم 

ل بالدععير في حالت ظهىس الظشس على الجمهىس دسًء للظشس عً 
ّ
م حعل لىلي آلامش الحم في الخذخ

ّ
الخعير، ث

 في حاالث وهي:  الجماعت، فأكش حىاص الدععير

 ( في حالت مجاوصة أظعاس ألاطعمت لللُمت بؽيل ػير مألىف. 1

 ( في حالت احخياس الخجاس للعلع، فُجبر أصحلبها على البُع بععش ًحذده ولي ألامش. 2

م. 3
ّ
 ( في حالت اهحصاس بعع العلع بفئاث مخصىصت ومىع ػيرها، فخحّذد ألاظعاس للخحى

4 . 
ً
 فاحؽا

ً
 ( جىاطإ الخجاس على البُع بععش ًحلم سبحا

 تحديد املالكية املجىسين طز: التسعير وضىابطه: 

واإلاالىُت الزًً حىصوا الدععير، لم ًجىصوا الدععير هىزا دون طابط وال مشؼذ، وئهما وطعىا إلاً ًظطش 

 للخذخل بالدععيرمً الحيام بعع الظىابط والطشق للدععير. 

ص في ثالثت أمىس مهمت هي:صفت الدععير، والزًً ًخظعىن لدععير مً  وهزه الطشق 
ّ
والظىابط جخلخ

 الخجاس أو ما ًخظع للدععير مً ألاظىاق، والعلع التي ًمىً الخذخل بدععيرها. 

: صفة التسعير: 
ً
 سوال

ؤلاظدؽاسة لِغ مً العذٌ أن ًلىم الحاهم بىفعه فُحذد ألاظعاس للعلع اإلاىحىدة في العىق، بل ال بّذ مً 

وظإاٌ أهل الفً اإلاخخصصين، وئؼشان أهل الحم الزًً ظخخظع ظلعهم للدععير مً الخجاس اظترطاء، 

لع الؽطط والىهغ في الدععير.   لهم في اللشاس. وبذون هزه الاحشاءاث والخطىاث كذ ًلع الظلم ٍو
ً
 وئؼشاوا

الامام الباجي عً ابً حبِب مً فلهاء  وهزا الزي أوص ى به وحذده فلهاؤها سحمت هللا حعالى عليهم، فلذ هلل

 -أي العلعت -اإلاالىُت أهه حذد صفت الدععير فلاٌ:" ًيبغي لالمام أن ًجمع وحىه أهل ظىق رلً الش يء

 ، فِعألهم هُف ٌؽترون وهُف ًبُعىن؟ فُىاصلهم ئلى ما فُه لهم وللعامت ظذاد 
ً
حظش ػيرهم اظخظهاسا ٍو

 لدععير ولىً عً سطا، وعلى هزا أحاصه مً أحاصه. حتى ًشطىا به. كاٌ: وال ًجبرون على ا
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جعل مً الباعت في رلىمً  ً، ٍو كاٌ الباجي: " ووحه رلً أن بهزا ًخىّصل ئلى معشفت مصالح الباعت واإلاؽتًر

الشبح ماًلىم بهم، والًيىن فُه اجحاف بالىاط، وئرا ظعشعليهم مً ػير سطا بما ال سبح لهم فُه؛ أديَّ رلً 

 اس وئخفاء ألاكىاث، وئجالف أمىاٌ الىاط" اهـ . ئلى فعاد ألاظع

 ئرا كام الدععير علُه 
ً
وهزا الظابط الىفِغ الزي وطعه اإلاالىُت ًجعل الشأي بجىاص الدععير ساجحا

 واهظبط به ولم ًىحشف ئلى أهىاء الخجاس أو اظخعطاف الجمهىس، أو ػظب الحيام. 

ز عليهم:  : من يسعَّ
ً
 ثانيا

ولِغ الدععير في سأي اإلاالىُت ًطاٌ ول ألاظىاق، هما اهه ال ًطاٌ ول الباعت، وئهماًخظع للدععير أهل 

ولىً م مىاكع الاهخاج خاسج العىق، واإلاىّسدون  –الاظىاق املحلُت، أما الجالبىن مً الخجاس مً داخل البالد 

لىم علُه الدععير في ػالب هظشهم اظخلشاس فهإالء ال ًخظعىن للدععير؛ ألن اإلاعُاس الزي ً -مً خاسج البالد

العىق، فالجالبىن واإلاىّسدون ارا وّسدوا وحلبىا بظاعت وأظخلش ظعشها عىذئز ًخظع للدععير، فلالىان " 

ه أهل   أنهم ئرا حلبىا مأ ٌؽتًر
ّ
وأما مً ٌععش عليهم؛ فهم أهل الاظىاق املحلُت، فال ٌعّعش على الجالبين ئال

هم واظخلش أمش أهل العىق على ظعش مّعين ًلاٌ لهم: ئما أن جبُعىا بالععش اإلاعخلش العىق للبُع على أًذي

 أو جشفعىا عً العىق" 

: السلعة الخاضعة للتسعير: 
ً
 ثالثا

ولم جىً ول العلع والبظائع عىذ اإلاالىُت خاطعت للدععير، فان بعع العلع ال ًذخلها الدععير، وهي 

ت، ولعلهم فّشكىا بين العلع الخاطعت للدععير مً التي ال ًذخلها الدععير باليعبت إلاا ال ًذخلها الدععير كلُل

بالىظش ئلى ما ًإثش في معاػ الىاط وطشوساتهم، وما ًإثش على الخاحاس ومىاسدهم، فجعلىا الدععير فلط" 

ىث والحبىب، أما ػير رلً فال ًخعلم به الدععير"  ىصن واللحىم والخظشواث والٍض  فُما ًياٌ ٍو

 


