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 الرحمن نعماند. آالء عبد حكم التسعير في الفقه االسالمي

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 

 
 انــن نعمـالرحمدـبـد. آالء ع

اهلل وحػد   الػ  اال عدواف االعلػ  الظػالميف وادػاد اف ال الحمدهلل رب العالميف وال
 .رسوؿ اهلل  دريؾ ل   واداداف محمد ال

 د...ـــــوبع
فػػػػاف االسػػػػاـ فػػػػل  ظامػػػػ  المػػػػالل يميػػػػد المل يػػػػك ال رديػػػػك مادامػػػػت وسػػػػا ؿ ال ملػػػػؾ 
مدػػػػروعك ويمػػػػر حريػػػػك ال لػػػػرؼ فػػػػل االمػػػػواؿ مػػػػاداـ  لػػػػؾ ال لػػػػرؼ م مادػػػػيا مػػػػ  روح 

فػػػػاف ،  طغػػػػل علػػػػ  ملػػػػلحك ال ماعػػػػك الدػػػػريعك االسػػػػاميك ومادامػػػػت ملػػػػلحك ال ػػػػرد ال
 ال ماعك او بدأت مؤدرا    لوح فل االفؽ .حلؿ طغياف مف ال رد او 

ي  ػؿ ايمػاؼ ال ػان ع ػد حػدودنـ وم ػ   فاف ال ظػاـ االسػامل لػ  مػف ال ػدابير مػا
بػػيف ال ػػرد  لءاي واحػػد مػػ اـ مػػف  عػػدي  لػػؾ الحػػدود ولح ػػظ فاعػػدة ال ػػوا ف فػػل  ػػؿ دػػ

ي ك يػػػث ال بويػػك الدػػػر د يػػك واالحاآوالم  مػػ  وبػػيف الحػػػا ـ والمح ػػـو  ا ػػػت ال لػػو  المر 
ال ػػػل   اػػػ  عػػػف الظلػػػـ وال سػػػاد والغػػػن واالح  ػػػار و  اػػػ  عػػػف ال  طػػػ  وال م ػػػ  واالفػػػراط 

 وال  ريط.
وفػػل ءػػوء نػػ   الماعػػدة العظيمػػك مػػف فواعػػد الدػػريعك االسػػاميك الغػػراء أال ونػػل 

( ال ال عف الغن والظلـ واالح  ار  ا ػت احاديػث الدػريعك ال ػل وردت عػف رسػوؿ  
و ػاف ال ػان  حػت   ا بػا مػف ال وا ػب الماليػك فػل الم  مػ  ، فل مسػللك ال سػعير    ػاوؿ

يسػػللوف عػػف ح ػػـ ال سػػعير فػػل االسػػاـ .و  مػػف انميػػك موءػػوع  وطػػلة الغػػاء المسػػ مر
االخيػرة ع ػد  و ػكاآل ال سعير( فل  و   مف المواءي  الحيويك ال ل لعبػت دورا  بيػرا فػل 

 ي الفقه االسالميـف  التسعريحكم 
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 الرحمن نعماند. آالء عبد حكم التسعير في الفقه االسالمي

 مجلة العلوم اإلسالمية

 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

لعاف ػػػ  المبادػػػرة فػػػل معػػػامات اءػػػاف   2008حػػػدوث اال مػػػك الماليػػػك فػػػل  اايػػػك عػػػاـ 
ثيرنػػا علػػ  اف لػػاد الػػباد ونػػو ايءػػا يبػػر  موفػػؼ ال ماػػاء مػػف حر ػػك لال ػػان ال  اريػػك و 

 االسعار فل االسواؽ وال دؼ عف فوا يف علـ االف لاد وادارة االح اـ ال مايك علياا.
مف مبادئ ال ظاـ االف لادي ،وي دؼ ل ا عػف خلػوبك ال مػ   أمبد وال سعير يعد

يظاػر ل ػا  ليػا موفػؼ االسػاـ  سامل وللك اح ام  بالحياة ثـ معرفػك ح ػـ ال سػعيراال
علػ  مػ نب مػػف يمػوؿ بػ  سػلطك بيػد الح ػاـ للحػػد  مػف الحريػك االف لػاديك، الف ال سػعير

 ح ػاـ الدػريعك فرأيػت اف  ي ػوف موءػوع بحثػل نػ ا نػوأل كمف  لرفات ال  ار المخال 
فػػل ال مػػ  االسػػامل( ونػػو م ػػوف مػػف  ح ػػـ ال سػػعيرمسػػالك ال سػػعير وباػػ ا فمػػد اسػػمي    

 مبحثيف. 
 مفيوم التسعير واصطالحات ذات صمة بالتسعير وصوره  :المبحث االول

 : ونو م وف مف ثاث مطالب
 يوءح ال سعير لغك والطاحا  :المطلب االوؿ
 يوءح ملطلحات اخرى  ات للك بال سعير  :المطلب الثا ل
 : في حدث عف لور ال سعير المطلب الثالث

   يتناول االحكام المتعمقة بالتسعير :المبحث الثاني
 وفي  ثاث مطالب :

 ح ـ ال سعير ع د ال مااء : المطلب االوؿ
 أ ثر مف السوؽ  بافؿ أو ح ـ ال سعير الثا ل:المطلب 
ح ـ ال سعير عل  المح  ر م    ر االدلك م ف ال  اب والسػ ك الثالث :  المطلب

 والمعموؿ ل ؿ  وع م اـ .
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 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

 المطمب االول
امفيوم التسعير لغة واصطالح   

يماؿ سعر سلعك اي  عؿ لاا سعرا وحػدد لاػا ثم ػا وسػعرت  : نو مامفيوم التسعير لغة
 سػػعيرا: اي ا  مػػوا علػػ  الدػػت  سػػعيرا اي  علػػت لػػ  سػػعرا معلومػػا ي  اػػل اليػػ ، ويسػػعر 

 . (1 ال سعير، والسعر ال ي علي  الثمف
دػػابااا فػػل وفػػت مػػا ،  الحالػػك ال ػػل يم ػػف اف  دػػ ري باػػا الوحػػدة ومػػا -وسػػعر السػػوؽ :

 (2 وسعر اللرؼ: سعر السوؽ بال سبك لل مود
مخ ل ػػػك  بلل ػػػاظع ػػػد ال ماػػػاء  : وردت عػػػدة  عػػػاريؼ لل سػػػعيرمفيـــوم التســـعير اصـــطالحا

 يلل بعض ال لو  عف  اـ ال مااء فل  عريؼ ال سعير: للداللك عل  مع ا  وفيما
مر السػلطاف او  وابػ  او  ػؿ مػف لنو اف ي رفك الدو ا ل فل  يؿ االوطار بمول  :ع -1

بسػػػعر  ػػػ ا ، فيم ػػػ  مػػػف  ولػػػل امػػػرا مػػػف امػػػور المسػػػلميف امػػػر انػػػؿ السػػػوؽ أال يبيعػػػوا اال
 .(3 كال ياد ة وال ملاف لمللح

نػػػؿ السػػػوؽ سػػػعرا نػػػواف يحػػػدد أل -عرفػػػ  االمػػػاـ البػػػا ل مػػػف المال يػػػك فػػػل الم  مػػػ :-2
 .(4 ي  او و   ليبيعوا علي  وال

                                                           

مػادة سػعرة. ط دار  267، 6/266لساف العرب: محمد بف م ػـر ابػف م ظػور االفريمػل الملػري  مػاؿ الػديف ابػو ال ءػؿ  (1 
لب ػػػاف: الملػػػباح الم يػػػر فػػػل لريػػػب الدػػػرح ال بيػػػر، احمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف علػػػل ال يػػػومل الممػػػرئ،   –بيػػػروت -المعػػػارؼ

 وفت ما .وسعر السوؽ الحالك ال ل  د ري باا الوحدة وماداب   لؾ فل 105
 .4ط–المانرة  -، م  بك الدروؽ الدوليك430م م  اللغك العربيك مادة سعرة ،    -المع ـ الوسيط: (2 
 بيروت. - حميؽ احمد محمد السيد ،دار ال لـ الطيب، دمدؽ 5/248 يؿ االوطار: محمد بف علل بف محمد الدو ا ل   (3 
و اء ايءا عف ل ك ال سعير: وفاؿ ابف حبيػب  ي بغػل لامػاـ  5/18الم  م  لاماـ ابل الوليد سليماف بف خلؼ البا ل   (4 

اف ي م  انؿ السوؽ ويحءر ليرنـ اسػ ظاارا علػ  لػدفاـ،  حميػؽ محمػد عبػد المػادر احمػد عطػا، ط دار ال  ػب العلميػك 
 لب اف.–بيروت 
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 .(1 نو م   ال ان البي  ب يادة عل  ثمف يمدر  -عرف  ابف ال  ار الح بلل بمول :-3
 يعػو االيب مر الػوالل السػوؽ اف اللنػو اف يػ-وفل مغ ل المح ػاج للدػربي ل الدػافعل:-4

 .(2 ب  ا
حػد ال سػعير  حديػد الحػػا ـ -بمولػ : فػل اح ػػاـ ال سػعير وعرفػ  ابػف عرفػك فػل ال يسػير-5

 .(3 السوؽ لبا   المل وؿ في  فدرا للمبي  بدرنـ معلـو
 -التعريفات بالتصور االتي: هوالخروج من ىذ

 اف  مػػدير الػػثمف البػػد اف ي ػػوف ممػػف يملػػؾ سػػلطك ا ل مػػدير اومػػف يمػػـو ممامػػ  فػػل 
ف و مدير السل  ي ب اف ي وف  مديرا عػادال فيػ  مػف ليػر ا حػاؼ بػالم     لمثؿ ن ا الد

او المسػػػ الؾ ، واال  ػػػاف  وعػػػا مػػػف الظلػػػـ و ػػػ لؾ  مػػػدير السػػػل  ي ػػػب اف ي ػػػوف مل مػػػا 
   .(4 ل مي  ال ان با اس ث اء مف لير  يادة وال  ملاف عف السعر المحدد

 -ف:اال اف  عاريؼ ال مااء دارت حوؿ مع يي
اف اهلل سػػبحا   و عػػال  نػػو الػػ ي يػػرخ  االدػػياء ويغلياػػا فػػا اع ػػراض الحػػد عليػػ  -1

رخػػاء  في ػوف مع ػا  اف ال سػعير نػػو  و يػ  اهلل للػر ؽ علػػ  العبػاد بمػا يمػػدر  مػف فحػط او
 ي ر ب عل   لؾ مف رخ  او لاء السل  . وما
 المللحك العامك. دخؿ ولل االمر ل مدير سعر السلعك او الخدمك بما يحمؽ  -2

  
                                                           

 تحقيـ  2/159،حمد بف احمد ال  وحل الح بلل المعروؼ بابف ال  ار  مل الديف الباػو ل درح م  ا  االيرادات للديخ م  (1 
 لب اف.–بيروت  -عبداهلل بف عبد المحسف ال ر ل ، ط عالـ ال  ب:

، ط دار ال  ػب  8 2/3مغ ل المح اج لمعرفك معا ل االل اظ : دػمن الػديف محمػد بػف احمػد الخطيػب الدػربي ل الدػافعل  (2 
 روت لب اف .العلميك بي

-، الدػػر ك الوط يػػك لل دػػر وال و يػػ 41ال يسػػير فػػل اح ػػاـ ال سػػعير احمػػد بػػف سػػعيد الم ليػػدي المعػػروؼ بػػابف عرفػػ    (3 
 ال  ا ر.

.  حميػؽ علػل بػف حسػيف 2/368ال اايك فل لريب االثر المبارؾ بف محمد ال  ري بف االثيػر م ػد الػديف ابػو السػعادات   (4 
 لب اف.–حلبل، دار ابف ال  ري، الم  بك العلميك بيروت بف علل بف عبد الحميد ال
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 انمطهب انثاني 

 اصطالحات اخرى ذات صهة بانتسعير 

فػػـو بػػ  الدػػلء بم  لػػك العيػػار مػػف ليػػر  فػػاؿ ابػػف عابػػديف  رحمػػ  اهلل( نػػل مػػا الميمػػك: ػػػ1
فميمك السلعك العوض الػ ي ي ػوف ممابلاػا مػف ال مػد فػل سػوؽ العػرض ‘ ملاف   يادة وال

 (1 والطلب ع دما ي وف حرا مف اي فيد
  راءػ  عليػ  الم عافػداف سػواء  اد الػثمف نػو مػا فػاؿ ابػف عابػديف  رحمػ  اهلل( الػثمف: ػ2

 (2 عف الميمك او  م 
ثمػػف المثػػؿ :فػػاؿ المػػاوردي  رحمػػ  اهلل(ثمػػف المثػؿ نػػو الميمػػك .فػػثمف مثػػؿ السػػلعك نػػل  ػػ3

 (3 فيم اا
الػ ي عليػػ  ع ػ  البػا ل ونػو  عبػر  مػ  عليػ  المبايعػك بػيف ال ػػان ونػو مػا مػا السػعر: ػػ4

 . (4 ال ماور. ا ف الميمك وثمف المثؿ والسعر نل ال اظ م رادفك
الباعػك مػف سػل  والطلػب يمثػؿ المدػ ريف الػ يف  يمدمػ  العرض والطلب: فالعرض ما -5

يرلبوف فػل الحلػوؿ علػ  السػل  فػا ا  ثػر السػعر ا خ ػض السػعر وا ا فػؿ العػرض مػ  
 .(5 ددة الحا ك وار  اع الطلب ار    السعر

 
 

                                                           

. حميؽ عادؿ احمد عبد المو ػود.دار ال  ػب 52-4/51محمد اميف بف عمر ابف عابديف الدمدمل .–حاديك ابف عابديف   (1 
 لب اف.–العلميك، بيروت 

 .4/52الملدر السابؽ (2 
نػ ،دار ال  ر 450الحاوي ال بير، ابو الحسف علل بف محمد بف محمد بف حبيب البلري البغدادي المداوربالماوردي.ت. (3 

 لب اف.-بيروت
 5/17الم  م  للبا ل  (4 
 .5/18الملدر السابؽ (5 
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 انمطهب انثانث

 رــور انتسعيــــص 

للسػلعك  يػ ـ باػا  حديػد السػعرع د مػف يػرا  نػل ال ي يػك ال ػل  المراد بلورة ال سعير     
ي بغػػل لامػػاـ اف  المػػراد  سػػعيرنا مػػف فبػػؿ  وي االخ لػػا  فػػاؿ ابػػف حبيػػب المػػال ل : 

 يػؼ  اارا علػ  لػدفاـ فيسػالاـظي م  و و  انؿ سوؽ  لؾ الدل ويحءر ليػرنـ اسػ 
 فػاؿ: (1 يبيعوف و يؼ يد روف وي ا لاـ ال  مافي  لاػـ وللعامػك سػداد ح ػ  يرءػوا فبػ  (

ا ػػا   مػػف ا ػػا   وو ػػ   لػػؾ ا ػػ   وعلػػ  نػػ ا ي بػػروف علػػ  ال سػػعير ول ػػف عػػف رءػػا وال
 با ا ي ولؿ ال  معرفك ملالح الباعك والمدػ ريف وي عػؿ الباعػك فػل  لػؾ مػف الػربح مػا

. وا ا سػػعر علػػياـ مػف ليػػر رءػػا بمػػا الربػػح   (2 حػاؼ لل ػػاني ػػوف فيػػ  ا  يمػـو باػػـ وال
. والػػ ي (3 لاػػـ فيػػ  ادى  لػػؾ الػػ  فسػػاد االسػػعار واخ ػػاء االفػػوات وا ػػاؼ االمػػواؿ لل ػػان
يػػػ ـ ءػػػبط   احظػػػ  مػػػف خػػػاؿ ابػػػف حبيػػػب المػػػال ل لل ي يػػػك ال ػػػل يػػػ ـ باػػػا ال سػػػعير ال

واالخ لػػا  و مػػـو علػػ  عدػوا ل وا مػػا ب ػػاء علػػ  خطػػك مدروسػػك يمػـو باػػا  وي الخبػػرة 
يػػػؤدي الػػػ     ػػػريط ح ػػػ  ال اسػػػا الموا  ػػػك بػػػيف ملػػػلحك البػػػا   والمدػػػ ري دوف افػػػراط او

يعرؼ فل ايام ا ن    السوؽ السوداء( حيػث  بػاع السػلعك باثمػاف لاليػك و لػؾ  ظاور ما
 . (4 يعود بالءرر البالغ عل  المس الؾ ونو ال ي مف ا ل   اف ال سعير

 
 

                                                           

 . 5/256حاديك ابف عابديف،  (1 
 الملدر السابؽ   سك. (2 
روايك والدرايك فل علـ ال  سير، محمد بػف علػل بػف محمػد عبػداهلل الدػو ا ل الم ػوفل سػ ك ف ح المدير ال ام  فيما بيف فف ال (3 

 ، دار المعرفك. 10/59 حميؽ يوسؼ ال ودل  1250
،مطبػوع ءػمف   ػاب بحػوث فمايػك فػل فءػايا اف لػاديك 1/386بحث للد  ور ما د ابو رفيػك –ح ـ ال سعير فل االساـ  (4 

 االردف.-دار ال  ا ن–
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 انمطهب االول

 رــم انتسعيـــحك 

 عل  م نبيف: اخ لؼ ال مااء فل ح ـ ال سعير
فيمػػا ا ا  واليػػ   نػػب  ماػػور ال ماػػاء مػػف الح  يكػػػ فػػالوا بحرمػػك ال سػػعير :المــذىب االول

 . (1 ارباب السل  فل الميمك  عديا فاحدا  ع ر
 الم لوب فل وفت المحط  لير والدافعيك فل الم لوب وفل و  ا   

  (2 عل  اللحيح

وم نب الح ابلك واف  اف بعءاـ اطلؽ الحرمك مطلما  ابف فدامك وبعءاـ فلػؿ فػل   
 (3 المسػػالك  ػػابف  يميػػك وابػػف المػػيـ ف عػػؿ م ػػ  مػػا نػػو ظلػػـ ومحػػـر ومػػا نػػو عػػدؿ و ػػا  

 (4 .وروايك االماـ مالؾ فيما ا ا سعر االماـ عل  ال ان سعرا ال ي  او و  
 واستدلوا بما يمي:

 القران : ـ1

 .(5  چ  ڃڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃچ : فول   عال  

                                                           

 حميػؽ محمػد علػل محمػد معػوض .دار ال  ػب 5/193بػدا   اللػ ا   ػابو ب ػر بػف مسػعود ال اسػا ل الح  ػل عػاء الػديف  (1 
 .5/352؛حاديك ابف عابديف6/549العلميك بيروت ػلب اف ؛ بياف الحما ؽ ػ خر الديف بف عثماف بف علل ال يلعل 

بيػروت ػلب اف ؛اسػ   المطالػب   .دىػر ال  ػب العلميػك،1/368الماػ ب ػابو اسػحاؽ ابػرانيـ بػف علػل بػف يوسػؼ الدػيرا ي   (2 
 .دار ال  اب االسامل2/38  ريا بف محمد بف   ريا اال لاري ابويح  الس ي ل

؛الطرؽ الح ميكػ محمد بف ابل ب ر بف ايوب بف سعد بف دمن الديف ابف 2/159؛م  ا  االرادات 6/311مغ ل المح اج (3 
 د  ميؿ لا ي. م  بك دار البياف. حميؽ محم244فيـ ال و يك  

نػػ ػدار ال  ػب العلميػك ػبيروت 897ابوعبػداهلل محمػد بػف يوسػؼ العبػدري ػت ػ6/254؛ال ػاج واال ليػؿ5/18الم  مػ  للبػا ل  (4 
 .ػلب اف

 (29سورة ال ساء  ايك  (5 
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اد راط ال راءل مف البا   والمدػ ري للػحك البيػ   يك ال ريمك نوو   المراف مف اآل    
 ػػرا  و ػػاف  فػػا ا الػػـ  البػػا   بسػػعر محػػدد فمػػد ا   ػػ  نػػ ا ال راءػػل و ػػاف البيػػ  مدػػوبا بػػا

علػػ  عػػدـ  ػػوا  ال سػػعير والػػـ  البػػا    اآليػػكالمدػػ ري فػػد ا ػػؿ مػػاؿ البػػا   بالباطػػؿ فػػدلت 
ي وف   ارة عف ليػر  راءػل ونػو م اػل ع ػ  دػرعا بػ     ير ءي ببي  بسعر معيف ال

 . (1 اآليك
 ـالسنة النبوية الشريفة:2
رسػوؿ اهلل  فمالوا يػا( فل عاد رسوؿ اهلل  السعر   لا:فاؿ (عف ا ن   ما روي أ:

أف المػػ  ربػػل  ألر ػػواوا ػػل  سػػعر ل ػػا فمػػاؿ: اف اهلل نػػو المسػػعر المػػابض الباسػػط الػػر اؽ،
   (2 ماؿ (( ولين احد م  ـ يطلب ل بمظلمك فل دـ وال

 لػو (فمػالوا:( فػاؿ  لػا السػعر علػ  عاػد رسػوؿ اهلل روي عف ابل سعيد   ما : ب
 .(3 يطلب ل احدا بمظلمك ظلم  ( أف افارف ـ والار وا  رسوؿ اهلل فاؿ: ا ل ال يا فومت
فماؿ: بػػػؿ  رسػػػوؿ اهلل سػػػعر، يػػػا اف ر ػػػا  ػػػاء فمػػػاؿ : (روي عػػػف ابػػػل نريػػػرة  مػػػا ج:

وا ػػػل  ، يرفػػ  بػػؿ اهلل يخ ػػػض وال رسػػوؿ اهلل سػػعر فمػػػاؿ:  يػػػا ادعػػوا(ثـ  ػػاء رحػػػؿ فمػػاؿ:
 . (4 أحد ع دي مظلمك( اف الم  اهلل ولين ال ألر و
لػػـ يسػػعر رلػػـ طلػػب اللػػحابك  (مػػف نػػ   االحاديػػث نػػو اف ال بػػل   و ػػ  الداللػػك    
 طلبػػو  الػػحاب  علػػ  مػػا (مػػف رسػػوؿ اهلل ولػػو  ػػا  ال سػػعير ال ػػاب رسػػوؿ اهلل   لػػؾ
 .(5 علؿ عدـ ال سعير ل و   مظلمك والظلـ حراـ (ثماف الرسوؿ   م   ،

                                                           

 5/248؛ يؿ االوطار  5/193بدا   الل ا     (1 
حػػديث 3/606؛سػػ ف ال رمػػ ي ،  ػػاب البيػػوع بػػاب ما ػػاء فػػل ال سػػعير3/270 سػػعيرسػػ ف ابػػل داوود،   ػػاب البيػػوع ،بػػاب ال (2 

 وفاؿ ع   حديث حسف لحيح. (1314رفـ 
 .3/105؛مس د االماـ احمد2/744س ف ابف ما ك،   اب البيوع، باب مف  ر  اف يسعر (3 
 لحافظ اس اد  لحيح.وفاؿ ا 3/493؛مس د االماـ احمد 3/270  اب البيوع ،باب ال سعير س ف ابل داوود، (4 
 5/248؛ يؿ االوطار6/312المغ ل البف فدامك (5 
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 أع رض عل  االس دالؿ باالحاديث السابمك باع رءيف:
ن   االحاديػث المحػ   باػا فيعػا  اػل لػريح م ػ  علػ   حػريـ ال سػعير ال ػدؿ أف  :االول

(  ايػ  عػف  ػؿ حػراـ وي ػاب عػف  لػؾ عل  ال حريـ ا ا لػين فياػا  اػل لػريح م ػ   
(با   يريد اف يلم  اهلل  عال  ولػين الحػد ع ػد  مظلمػك و ا ػت نػ   باف اخبار ال بل  

ل سػػػعير ظلػػػـ محػػػـر دػػػرعا في ػػػوف فػػػل معػػػرض طلػػػب ال سػػػعير يػػػدؿ علػػػ  اف ا االخبػػػار
    ي اػػػؿ أحػػػداف الظلػػػـ م اػػػل  ال ال سػػػعير محػػػـر وي ػػػوف ال اػػػل مو ػػػود ءػػػمف الحػػػديث ا 

 .(1 ع   
(عف ال سعير ن ا فءيك مع يك ولين ل ءا عامػا ولػين فياػا اف اف اع ال بل  الثاني :

 ايػدة فيػ  أف احد ام    بي  مػا يح ا ػ  ال ػان ومعلػـو اف الدػلء ا افػؿ رلػب ال ػان بالم
 .(2 فا ا ب ل  لاحب  ما  رت ب  العادة ول ف ال ان   ايد في  فا ا ال يسعر علياـ 

( لػػؾ فػػل حي ػػ  وا ػػ   ا ػػت فءػػيك معي ػػك لبػػيف ال بػػل   وي ػػاب عػػف  لػػؾ با ػػ  لػػو     
(علػػؿ ام  اعػػ  عػػف ال سػػعير بل ػػظ عػػاـ  مولػػ  ظلػػـ فػػل نػػ   الحالػػك فمػػط ول ػػف ال بػػل  

فػػػدؿ نػػػ ا  المػػػابض الباسػػػط الػػػر اؽ (وفولػػػ : بؿ اهلل يخ ػػػظ ويرفػػػ (: اف اهلل نػػػو المسػػػعر 
 .(3 عل  الم   مف ال سعير بل ك عامك

 ـالمعقول:3

                                                           

 .1/99بحث فل البي  لد  ور علل المرعل  (1 
 258الطرؽ الح ميك البف الميـ   (2 
 11بحث للد  ور مانر حامد الحولل   ال سعير ودروط . (3 
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الف ال  ػػػػػار ا ا علمػػػػػوا ب  ديػػػػػد السػػػػػعر فػػػػػا اـ ال ؛ يسػػػػػبب الغػػػػػاء  اف ال سػػػػػعير
يمومػػػوف بدػػػراء السػػػل  ال ػػػل يح ا ػػػ  الياػػػا ال ػػػان ممػػػا ي ر ػػػب عليػػػ  اال  ػػػار فػػػل السػػػوؽ 

 داء، واف ال ػػان لاػػـ حريػػك ال لػػرؼ فػػل امػػوالاـ ال ػػل يم ل و اػػا وال سػػعيرالسػػوؽ السػػو 
ي ػػػو  ولػػػين  ظػػػر الحػػػا ـ او  ا بػػػ  فػػػل ملػػػلحك المدػػػ ري  ح ػػػر علػػػياـ ونػػػو امػػػر ال

مػػػػػف  ظػػػػػر  فػػػػػل ملػػػػػلحك البػػػػػا   برفػػػػػ  الػػػػػثمف ،والػػػػػثمف حػػػػػؽ  ال او بػػػػػرخ  السػػػػػعر اوال
 (1 للم عافديف فلاما  مدير  وال راءل علي  دوف ال اـ مف احد

أ ػػػ   يلػػػلح دلػػػيا علػػػ  عػػػدـ ال سػػػعير ا   ػػػوفن نػػػ ا االسػػػ دالؿ :ػػػػ بػػػاف المعمػػػوؿ ال    
مور برعايػػػػك ملػػػػالح االمػػػػك ولػػػػين  ظػػػػر  فػػػػل ملػػػػلحك المدػػػػ ري اوال مػػػػف  ظػػػػر  فػػػػل لمػػػػ

 ي بػػػر المسػػ ورديف علػػػ  احءػػػار مػػػا ملػػلحك البػػػا   ونػػػو ايءػػا يملػػػؾ مػػػف الوسػػا ؿ مػػػا
ي ػوف  سػعر م اسػب ي عػؿ فيػ  مػف الػربح مػاال وأأس ورد  ال  السوؽ وبيع  بثمف المثػؿ 

يم ػػػف مػػف اسػػ خراج السػػل  ال ػػل فػػػاـ  لاػػـ بعػػد  ح ػػك  مػػا يملػػػؾ  ػػ لؾ مػػف الوسػػا ؿ مػػا
نؤالء ا  ظارا لرف  السعر ول  اف يمـو باالس يراد والبي  بسعر ال  ل ك ونو بمثػؿ  باخ ا اا

ل  ويمءػل علػ  نػو ع ػدنـ مػف السػ ن   الوسا ؿ يس طي  اف يحمؿ ال  ار عل  بي  ما
 .(2 االح  ار واالس غاؿ ورف  السعر

 م نب الح  يك والي   نب المال يك. ونو  ا   فالوا اف ال سعير :المذىب  الثاني

 .(3 أرباب الس  عف الميمك  عديا فاحدا ا ا فع د الح  يك ي و  ال سعير

                                                           

 .6/312؛المغ ل البف فدامك5/18؛الم  م  للبا ل5/248 يؿ االوطار :للدو ا ل  (1 
 .12ال سعير دروط  وح م  للد  ور مانر حامد الحولل     (2 
. حميػػؽ خليػػؿ 2/594م مػػ  اال اػػر فػػل دػػرح مل مػػ  االبحػػر: عبػػد اهلل محمػػد بػػف سػػليماف المعػػروؼ بدػػيخل دامػػا اف ػػدي   (3 

 6/28؛ بييف الحما ؽ لل يلعل 5/352عمراف الم لور .دار ال  اب العربل .بيروت ػلب اف؛ حاديك ابف عابديف
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الدػخ  او  مػ  اف ال سعير عل  ءربيف في و  ال سعير ا ا ا  رد  وفل فوؿ للمال يك:
  لؾ يؤمر مف حػط بالحػاؽ بالسػعر فليؿ عف انؿ السوؽ بلحط مف السعر للسلعك فع د

 . (1 ال ي علي   ماور ال ان او يمـو مف السوؽ ون ا نو الءرب االوؿ

نػػؿ السػػوؽ سػػعرا ليبيعػػوا عليػػ  فػػا ي  او و ػػ  أل ون ػػاؾ فػػوؿ ثػػا ل للمال يػػك نػػو اف يحػػدد
دػػاب عػػف مالػػؾ واف  ػػاف االفءػػؿ ع ػػد   فػػل روايػػك ال فاػػ ا ايءػػا  ػػا   ع ػػد المال يػػك

   (2  ر  

وع د الدافعيك: ي و  ال سعير فل لير م لوب وفل وفت المحط فل و ػ  ءػعيؼ      
   (3 ع دنـ

وع ػػد الح  يػػك او ػػب ابػػف  يميػػك وابػػف المػػيـ ال سػػعير ا ا  ءػػمف العػػدؿ بػػيف ال ػػان 
مثػؿ ومػ عاـ ممػا يحػـر علػياـ ي ػب علػياـ مػف المعاوءػك بػثمف ال مثؿ ا راناـ علػ  مػا

   (4 مف اخ  ال يادة عل  عوض المثؿ

 (5 لعدؿ ال ي ال ماـ اهلل ب  افاؿ ابف الميـ ال سعير ن ا ال اـ ب

 واستدلوا بما يأتي :

 :من الكتاب ـ1

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  چ : فولػػػ   عػػػال 

 (6  چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     چڃ  چ  چ  ڃڄ  ڄ  ڃ  ڃ

                                                           

 5/17الم  م  للبا ل (1 
 الملدر السابؽ   س  (2 
 5/28؛اس   المطالب   ريا اال لاري 6/28لديرا يالما ب ل (3 
 2/159؛م  ا  االيرادات للباو ل6/311المغ ل البف فدامك  (4 
 245الطرؽ الح ميك البف الميـ    (5 
 29سورة ال ساء االيك  (6 
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اف بيػػ  السػػل  ب يػػادة خالػػك فػػل الميمػػك مػػ  اءػػطرار ال ػػان الياػػا  وجــو الداللــة
وا ؿ المواؿ ال ان بالباطؿ فل  ارة المدروعك لـ   ػف للػبا للحمػوؽ واسػ غاال للحا ػك 

 (1 ي حمؽ ب  ال راءل ال يك ال راءل ،وال سعيرفاد رطت اآل
 ـ من السنة:2

( مػف اع ػؽ  فػاؿ : فػاؿ رسػوؿ اهلل   مػا(روي عف ابف عمر  رءػل اهلل ع ا ما      
دػػر اء   فػلعط  دػر ا لػ  فػل عبػد ف ػاف لػ  مػاؿ يبلػػغ ثمػف العبػد فػـو عليػ  فيمػك العػدؿ،

 (2 ع ؽ( ع ؽ م   ما فمد حللاـ وع ؽ علي  العبد واال
 وجية الداللة من الحديث :

ا ا  ػػػاف الدػػػارع يو ػػػب اخػػػراج الدػػػلء مػػػف ملػػػؾ مال ػػػ  بعػػػوض المثػػػؿ لملػػػلحك 
ل يػادة علػػ  الميمػػك ف يػؼ ا ا  ا ػػت الحا ػػك االع ػػؽ ولػـ ي ػػف المالػػؾ لػ  المطالبػػك ب   ميػؿ

طر الػػ  طعػاـ الغيػر ونػػ ا ءػل ػان الػ  ال مليػؾ أعظػػـ ونػـ الياػا اءػػر مثػؿ حا ػك الماب
 .  (3 مف  مويـ ال مي  فيمك المثؿ ونو حميمك ال سعير (ال ي أمر ب  ال بل 
يبيػػػ  حاءػػػر لبػػػاد، دعػػػوا ال ػػػان  فػػػاؿ : ال (اف رسػػػوؿ اهلل   (مػػػاروي عػػػف  ػػػابر  
 . (4 ير ؽ بعءاـ بعءا(

   :وجو الداللة

                                                           

 80ال سعير: عيدك لديؽ   ـو رسالك ما س ير ب امعك اـ المرى    (1 
: حميػؽ ملػط   ديػب البغػا   ػػاب 256لػحيح البخػاري، محمػد بػف اسػماعيؿ ابػو عبػد اهلل البخػاري ال ع ػل الم ػوفل سػ ك (2 

؛ومسػلـ فػل لػحيح  فػل اوؿ 180ػ5/179(2386(برفـ  2/892الع ؽ ،باب ا ا اع ؽ عبدا بيف اث يف أو أمك بيف در اء  
 (1(برفـ  1139ػ2  اب الع ؽ ،  

 مل الديف ابو العبان احمد بف عبد الحليـ بػف عبػد السػاـ بػف عبػد اهلل بػف ابػل الماسػـ بػف محمػد ابػف الحسبك فل االساـ ػ (3 
 .342ومابعدنا ػدار ال  ب العلميك ػلب اف ػبيروت ؛الطرؽ الح ميكػ ابف الميـ ػ  70 يميك الحرا ل الح بلل الدمدمل ػ  

ي ال يسػػابوري ػ  اب البيػػوع ػباب  حػريـ بيػػ  الحاءػػر للبػػادي لػحيح مسػػلـ ػاالماـ مسػػلـ بػف الح ػػاج ابػػو الحسػػف المدػير  (4 
 ػ حميؽ عبد ال ريـ بف عبد اهلل الرحمف بف حمد الخءير.11/165



 343  
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 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

اف يبيػػػػ  للبػػػػادي ال الػػػػب للسػػػػلعك ال انػػػػؿ   اػػػػ  العػػػػالـ بالسػػػػعر، (اف رسػػػػوؿ اهلل     
 . (1 بالسعر ؛الف ن ا يؤدي ال  لاء االسعار

 
 ـمن االثر :3

علػ  حاطػب  (مػرً (اف عمػر بػف الخطػاب  بف المسيب   روي عف سعيد ما
بف ابل بل عك ونو يبي   بيبا ل  بالسوؽ فماؿ عمر  أما أف   يد فل السعر وأما أف  رفػ  

 .(2 مف سوف ا (
 وجو الداللة :

 الف حاطػب بػف ابػل بل عػ   ػاف يبيػ  فػل السػوؽ دوف سػعر ا   يدؿ عل  ال سعير؛     
مػػف السػػوؽ ح ػػ  فػػامر  عمػػر  رءػػل اهلل ع ػ (أف يلحػػؽ بالسػػعر ال ػػان أو يمػـو  ال ػان ،

 م  و ػ ا ا ا  اد  بعػ  انػؿ السػوؽ وفػل  الي سبب فل خسارة عامك انؿ السوؽ ن ا ا ا
 .(3  لؾ اءرارا بال ان

 ونوقش ىذا االستدالل من ثالثة وجوه: 

ي ػػوف ح ػػك علػػػ  المػػدعل حيػػث اف عمػػػر  لػػػين فيػػ   سػػعير فػػػا االثػػر أف نػػ ا:  االول
 . لـ يحدد سعرا ) 

 ال سػػعير فمػػد روي اف عمػػر  رءػػل اهلل ع ػػ ( يػػدؿ علػػ  االثػػرعلػػ  فػػرض اف الثــاني : 
 ر   عف  لؾ .

                                                           

 15ال سعير دروط  وح م  ػبحث للد  ور مانر حامد الحولل ػ    (1 
،روايػكيحي  بػف يحيػ  الليثػل اال دلسػل ػ  حميػؽ بدػار عػواد 279الموطل ػ مالؾ بف ا ن بف عػامر االلػبحل المػد ل ػ   (2 

 معروؼ ،مؤسسك الرسالك.
 6/311؛المغ ل البف فدامك 5/17الم  م  للبا ل  (3 
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 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

بعد   ر  لاثر فلما ر   عمػر حاسػب   سػ  ثػـ أ ػ  حاطبػا فػل دار   فاؿ الدافعل :    
دػلء اردت بػ  الخيػر  فماؿ ل  اف ال ي فلت لؾ لػين بع يمػك م ػل والفءػاء ، وا مػا نػو

 . (1 النؿ البلد فحيث د ت فبي  و يؼ د ت فب (

  ػػر  مػف الءػرر مو ػػود فيمػا ا ا بػػاع  فالػ  ابػػف فدامػ   مػا مػػا امـا الوجــو الثالـث
 (2 بي   واليم    م  (

 ـ المعقول:4

اف ال سػػػعير ع ػػػد  عػػػدي اربػػػاب السػػػل  فػػػل الميمػػػك  عػػػديا فاحدػػػا لػػػيا ك لحمػػػوؽ 
  (3 المسلميف مف الءياع

يػػرى ،ف ػػ لؾ لػػ   معػػيف بحسػػب مػػا اف لامػػاـ اف يلػػـ  المح  ػػر ببيػػ  سػػلعك بسػػعر
اف يء   سعيرة محددة ل ؿ سلعك مف البدايك وي ػب علػ  ال ميػ  االل ػ اـ باػا ، ويم ػف 

عل  بي  سلع   بسػعر معػيف إ مػا  ػاف علػ  و ػ  العموبػك  اف ي افن باف إ بار المح  ر
ي ػػوف علػػ  و ػػ  العموبػػك في ػػوف نػػ ا الميػػان  فياسػػا مػػ   ،وال سػػعير مػػف البدايػػك ي ػػب االا 

 (4 يلح ال ارؽ فا 

 الرأي الراجح:

 ظر ػا فػػل ادلػػك المػػ نبيف   ػد اف  ػػا م امػػا اليخلػػو مػف الم افدػػك وعلػػ  نػػ ا  ا ا
نػو  لك  ح اج ال    ليؿ ،فافوؿ بعد االس عا ك باهلل ع و ؿ :اف مػف ال سػعير مػالفالمس

ي ػػو   ال ي ػػو  ، وم عػػ  مطلمػػا ال عػػدؿ و ػػا   ،فاباح ػػ  مطلمػػا نػػو ظلػـ وحػػراـ وم ػػ  مػػا
يرءػػو   ، ال سػػعير   ءػػمف ظلػػـ ال ػػان وا ػػراناـ بغيػػر حػػؽ علػػ  البيػػ  بػػثمف ال،فػػا ا 

                                                           

 بيروت ػ لب اف ..دار المعارفك 9/18مخ لر الم  ل ػاسماعيؿ بف يحي  بف اسماعيؿ ابو ابرانيـ الم  ل  (1 
 6/312المغ ل البف فدامك  (2 
 2/549م م  اال ار،داما أف دي  (3 
 18ػ17ال سعير ػ دروط  وح م  ،مانر حامد الحولل     (4 
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 ( 7( السنـة )  32 العـدد )

وا ا  ءمف العدؿ بػيف ال ػان  ػا را  الباعػك 0ال بري المعروؼ فل ايام ا ن   فاو حراـ 
لعػدؿ الػ ي أمػر ا ػ  الػ اـ بأل، عل  البي  بثمف المثؿ ع ػد ال دػ  واالح  ػار فاػو وا ػب 

 .(1 ا  اهلل ع   ب  اهلل  عال  ودف  الءرر ال ي  

 انمطهب انثاني 

 انبيع بأقم من سعر انسوق أو اكثر

وفي  ثاثك مسا ؿ ا ا  ػاف انػؿ السػوؽ يبيعػوف السػلعك بثما يػك مػثا فػاراد احػدنـ اف     
 المياـ مف السوؽ. أو أـ أ   يؤمر بلبي  بثما يك س ك فاؿ ل   لؾ؟ يبي  بعدرة أو

 وادلتيم:المسالة االولى مذىب المجوزين 

فػل نػ   اللػورة حيػث يمػوؿ او أف ر ػا اراد فسػاد   نب االماـ مالؾ ال  ال سػعير     
 .(2 السوؽ فحط عف سعر ال ان لرأيت اف يماؿ ل  أما لحمت بسعر ال ان واما رفعت

 ن ا عف البي  بافؿ مف سعر السوؽ فما ا عف ال يادة.

ال مػػا  وفسػػر  البغػػداديوف باخ لػػؼ الػػحاب مالػػؾ فػػل فولػػ  :مػػف حػػط ف سػػر  ا        
الف الملػلحك  ور ح ابف الملار المال ل إ   يسػ حلاما معػا؛ بعض البلرييف بال يادة،

 (3   لؾ فل ال يادة  ال ل اف ءت م   اال ما  ونل م   الدغب والخلومك مو ودة

بمػػا روا  ابػػف مػػ يف عػػف عيسػػ  بػػف دي ػػار أف مع ػػ  اثػػر  وللبغػػدادييف أف يسػػ دلوا
 ػػاف يبيػػ   ألخيػػر (م  حاطػػب بػػف ابػػل بل عػػك أف نػػ ا ااب  رءػػل اهلل ع ػػعمػػر بػػف الخطػػ

  (4 دوف سعر ال ان فامر  عمر أف يبي  بسعر ال ان أو أف يخرج مف السوؽ

                                                           

 18ال سعير ودروط  وح م  للد  ور مانر حامد الحولل ػ    (1 
؛ حميؽ محمد ح ل دار الغرب االسػامل ، بيػروت 9/313البياف وال حليؿ ،ابوالوليد محمد بف أحمد بف ردد المرطبل ، (2 

 .2/661ػلب اف ؛الطرؽ الح ميك ،
 .666ػ2/665الطرؽ الح ميك، (3 
 .6/349الم  م  ،للبا ل ، (4 
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 ماػػور أنػػؿ السػػوؽ واللػػباـ فػػلف  اد فػػل  سػػعر والسػػعر المػػر ح فػػل المسػػللك نػػو
   (1 بأللحاؽ بسعر  أو االم  اع مف البي   البافل او عدد يسير لـ يؤمر السعر واحد

 
 

بػػف الخطػػاب  بػػف المسػػيب اف عمػػر روا  فػػل موط ػػ  عػػف سػػعيد ودليػػؿ مػػ نب مالػػؾ مػػا
 )  يبيػػ  فػػل السػػوؽ فمػػاؿ لػػ  عمػػر   بحاطػػب بػػف ابػػل  بل عػػك ونػػو مػػراأمػػا أف   يػػد) 

  (2 فل السعر وأما أف  رف  مف سوف ا
 م:المسألة الثانية : مذىب المانعين وادلتي

وابػػف حػػـ  مػػف الظانريػػك الػػ  م ػػ  ال سػػعير فػػل نػػ    واليػػ   نػػب الدػػافعيك والح ابلػػك     
 اللورة واس لوا بما يلل:

 :       الرءا  ما فل فول   عال  ػااللؿ فل المالؾ حريك ال لرؼ وفل المعاوءك1

ٹ  ڤ     ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  چ 

ٹ  ٹ  ٹ  چ : وفول   عال  ، چچ  ڇ  ڇ         ڇ  ڇ     چڃ  چ  چ  ڃڃ  ڃ

 (3  چ  ڤڤ  ڤ
 مػػػرً  ػػػوروي الدػػػافعل عػػػف الماسػػـ بػػػف محمػػػد اف عمػػر بػػػف الخطػػػاب  رءػػل اهلل ع ػػػ  (2

بحاطػػػب بػػػف ابػػػل بل عػػػك بسػػػوؽ الملػػػلل وبػػػيف يديػػػ  لرار ػػػاف فيامػػػا  بيػػػب فسػػػال  عػػػف 
حدثت بعيػر ممبلػك مػف الطػا ؼ  حمػؿ  (:لمدل  مديف بدرنـ فماؿ عمر  سعرنما فسعار

 بيبػػا ونػػـ يع بػػروف سػػعرؾ فلمػػا اف  رفػػ  فػػل السػػعر وأمػػا اف  ػػدخؿ  بيبػػؾ البيػػت ف بيعػػ  

                                                           

 الملدر السابؽ   ن الل حك. (1 
 280الموطل ػ مالؾ بف ا ن بف عامر االلبحل المد ل ػ    (2 
 29،سورة ال ساء /آيك275سورة البمرة /آيك (3 
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 يؼ د ت .فلما ر   عمر  رءل اهلل ع   (حاسب   سػ  ثػـ ا ػ  حاطبػا فػل دار  فمػاؿ 
إ مػا نػو دػلء أردت بػ  الخيػر ألنػؿ  ل  :إف ال ي فلت لؾ لػين بع يمػك م ػل والفءػاء،

 (1 لبيت فحيث د ت فب ا

 
 (2 ح ك فل احد دوف رسوؿ اهلل لل  اهلل علي  وسلـ( ػ ن ا فوؿ لحابل وال3
بػػػف  يلػػػح ،الف سػػػعيد بػػػف المسػػػيب لػػػـ يسػػػم  مػػػف عمػػػر ػػػػاالثرالمروي فػػػل الموطػػػل ال4

 (3 الخطاب  عي  ال عماف بف ممرف
مػف الم اييػؿ لح االثر ل اف مع   فوؿ عمر أما أف   يد فل السعر أي أف  بي   ػ لو5

 . (4 أ ثر مما  بي  با ا الثمف بدليؿ روايك ابف حـ 
بف دػعيب فػاؿ :و ػد  ػ روى ابف حـ  عف طريؽ عبد الر اؽ عف ابف  ري  عف عمرو6

يبيػػ  ال بيػػب فػػل المدي ػػك فمػػاؿ : يػػؼ  بيػػ  ياحطػػب ؟  (حاطػػب بػػف ابػػل بل عػػ عمػػر  
واسػواف ا ، مطعػوف فػل رفاب ػا،ثـ ( ب ػاعوف فػل ابواب ػا واث  ي  ػا فماؿ مديف، فماؿ عمر  

ال  بيعػػػوف  يػػػؼ دػػػ  ـ ؟بػػػ  لػػػاعا ال فػػػا وا  فسػػػيحوا فػػػل االرض ثػػػـ   بػػػ  فػػػل اسػػػواف ا ،وا 
 .(5 ا لبوا ثـ بيعوا  يؼ د  ـ

ي بغل إ راناـ عل  بيعاا بػثمف مػا إال فػل و ػو  لػين  فل اموالاـ ال ػ اف ال ان احرار7
 (6 م اا ن   اللورة

                                                           

 145مخ لر الم  ل ،    (1 
 ،علل بف احمد ابف حـ  ل  ك احياء ال راث العربل ػدار ال يؿ بيروت لب اف41ػ9/40المحل ، البف حـ  الظانري، (2 
 الملدر السابؽ   س  ،  ن الل حك (3 
 الملدر السابؽ   س  ،  ن الل حك (4 
 الملدرالسابؽ   س ،   ن الل حك  (5 
 145مخ لر الم  ل،   (6 
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 مػا فعػؿ  فل نػ   اللػورة ،ألف ألنػؿ السػوؽ أف يرخلػوا فل عدـ ال سعير ءرر ػ ال8
الف ما ال أنػؿ السػوؽ علػ  اال مػا  الي بػر المػرخ  علػ  ا لػاء  ي بر لاحباـ ،وا 

 ف لاـ فل حريك ال لرؼ سواء.

 .(1 بثمف ارخ  بؿ الءرر ي حمؽ حالك ال سعير باف يم   ال ان مف دراء السلعك

 
 : صور عدة وىي التفصيمية االحكام : الثالثة المسالة

يم ػػف  مسػػيـ البػػا عيف الػػ   ػػوعيف نمػػا :أنػػؿ السػػوؽ  مػػف يسػػعر علػػياـ مػػف البػػا عيف: ػػػ1
وال ابوف .فلما انؿ السوؽ فا  ؽ الما لوف بال سعير فل ن   اللورة عل  اطباؽ الح ـ 

 .(2 علياـ

بػوف فػا       اب محمػػد،يم عػػوف مػف البيػ  بافػػؿ مػف سػعر السػوؽ  مػػا فػل   ػ وأمػا ال اا
و نب ابف حبيب إل  أف لاـ ح ـ انؿ السوؽ فيم عوف مػف الحػط عػف سػعر السػوؽ إال 

يم عوف ل ف ي وف لاـ فل ا  ساـ ح ـ السػوؽ إف أرخػ  بعػض  فل الممح والدعير فا
ف  ثػػػر المرخلػػػوف خيػػػر البػػػافيف بػػػيف  ال ػػػالبيف عػػػف ليػػػرنـ  ر ػػػوا إف فػػػؿ مػػػف السػػػعر وا 

.وو ػػػ  مػػػافل   ػػػاب محمػػػد اف أنػػػؿ البلػػػد  (3 السػػػوؽالحػػػط مػػػف السػػػعر أو الخػػػروج مػػػف 
  ػػوفر فػػل البلػػد فابػػد مػػف ال سػػانؿ  مح ػا وف إلػػ  مايػػا ل بػػ  ال الػػب مػػف الميػػرة ال ػػل ال

يبيعػػوف إلػػ   معػػ  لػػ ا ي حػػوؿ الػػ  بلػػدة أخػػرى فيمػػ  الحػػرج والءػػيؽ ،أمػػا أنػػؿ السػػوؽ ال
وأما أبف حبيػب ف ظػر األفوات المخ لك ببلدنـ واليمدروف عف العدوؿ ع   فل األللب ،

                                                           

 41ػ9/40المحل ، البف حـ  الظانري، (1 
 6/350الم  م  للبا ل ػ   (2 
 2/666الطرؽ الح ميك البف الميـ ػ  (3 
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أو مػف  دوف االل  ػت إلػ   ػوف البػا    البػا ال ي ي    عف الحط مف السػعر إل  الءرر
 (1 أنؿ السوؽ

أف   ػػوف ممػػا ي ػػاؿ أو  ومػػف دػػروط  لػػؾ السػػل  : ػػػ السػػل  ال ػػل ي ػػري فياػػا ال سػػعير:2
بػػػف حبيػػػب، ألف ماي ػػػاؿ أو يػػػو ف  خ لػػػؼ أعيا ػػػ  ايػػػو ف مػػػا وال  ػػػاف أو ليػػػر   مػػػا فػػػاؿ 

 اخ افا  بيرا ول لؾ ير   فياا ال  الميمك الإل  المثؿ .

 .(2 فل السعر  الممدار لاا  اثيرا أف   وف م ساويك فل ال ودة ،ألف
ي ػػب علػػ  المػػا ـ بالسػػوؽ أف يعػػرؼ ب ػػـ يدػػ ري الباعػػك وي عػػؿ لاػػـ  ػػػ لػػ ك ال سػػعير:3

اعػػػك مػػػف الػػػثمف ي  لػػػت الب السػػػوؽ ح ػػػ  ال ربحػػػا معمػػػوال وي اػػػانـ أف ي يػػػدوا عليػػػ  وي  مػػػد
 .(3 المسعر

 (4 يعافب ويخرج مف السوؽ  ػ ح ـ المخالؼ :4

 انمطهب انثانث 

 انتسعير عهي انمحتكر

عل  المح  ر سواء  ػاف المح  ػر امػواؿ أـ م ػاف   المطلب ح ـ ال سعير ي  اوؿ ن ا    
 وفي  ثاثك مسا ؿ :

 المسالة االولى : حكم التسعير عمى المحتكر .

إلػػ  سػػل  أو م ػػاف  وأبػػ  ألػػحاباا  مػػديماا أو إالابغػػاء فػػاحن  إ ا إح ػػاج ال ػػان
 أ بػػروا علػػ  بيعػػ  بػػثمف المثػػؿ ونػػ ا مػػف ال سػػعير ،أل ػػ   حديػػد للػػثمف وم ػػ  لرفعػػ  ونػػو

                                                           

 6/350الم  م  للبا ل ػ   (1 
 .2/676؛الطرؽ الح ميك ألبف الميـ ػ6/351الم  م  للبا ل ػ  (2 
 الملدر السابؽ   س  (3 
 2/663/662الطرؽ الح ميك البف الميـ ػ (4 
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أف يح ػػػاج ال ػػان إلػػػ  أنػػؿ حرفػػػك معي ػػك  ػػػال احيف أو  ،بالعمػػاؿال سػػػعير  األوؿ وعػػاف 
 ال  اريف في بروف علياا بثمف المثؿ . الحداديف أو
أف يح اج ال ان إل  ساح ال ااد وآال ػ  مػثا في بػر  ، باألمواؿال سعير  الثا ل

 .(1 الباعك عل  ثمف المثؿ

ونػػ ا الػػ ي فالػػ  الح ابلػػك وابػػف  يميػػك وابػػف المػػيـ و نػػب إليػػ  الح  يػػك حيػػث يمػػوؿ 
فاءل  ادة فإف  ػاف أربػاب الطعػاـ ي ح مػوف وي عػدوف عػف الميمػك  عػديا فاحدػا ،وع ػ  

بػػان بػػ  بمدػػورة مػػف انػػؿ  ال بال سػػعير فحي  ػػ  عػػف لػػيا ك حمػػوؽ المسػػلميف إالالماءػػل 
 .(3 وال عدي ال احن ع دنـ نو البي  بءعؼ الميمك .(2 الرأي والبليرة 

 المسالة الثانية: االدلة عمى حكم التسعيرعمى المحتكر :

 يلل: عل  المح  ر بما اس دؿ ال مااء عل   وا  ال سعير
(فػاؿ: مف اع ػؽ دػر ا لػ  فػل عبػد ف ػاف لػ  مػايبلغ أف ال بل    اء فل اللحيحيف ػ1

 العبػد ولػا فاعط  در اء  حللاـ وع ؽ علي  عدؿ  علي  فيمك العبد ثمف العبد ُفـو
أ ثػػػر دػػػر اء فػػػل عبػػػد وأراد أحػػػدنـ  اي ا ا  ػػػاف إث ػػػاف أو .(4 ع ػػػؽ م ػػػ  مػػػاع ؽ ( فمػػػد

المع ػػؽ بميمػػك  لػػيباـ ولػػين  اع افػػ  فُػػـو بػػثمف المثػػؿ ،ور ػػ  الدػػريؾ أو الدػػر اء علػػ 
  (5 لاـ أف يساوموا في  ب   الحديث

                                                           

 2/358الطرؽ الح ميك ،البف الميـ  (1 
 ،دار ال  ب العلميك ػبيروت ػلب اف .1417 دؼ الم اع عف م ف االف اع ػم لور بف يو ن ابف حسف الباو ل ،   (2 
دار ال  ػب العلميػك ػبيروت ػلب اف؛ رد المخ ػار البػف  8/371البحر الرا ؽ فل درح     الدفا ؽ محمد بف حسػيف الطػوري ، (3 

 ػ م  ؽ علي 9/573عابديف ،
 (2522برفـ   3/144 اب الع ؽ لحيح البخاري ،  (4 
 2/67الطرؽ الح ميك ابف الميـ ، (5 
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و   الداللك مف الحديث إف الدارع إ ا  اف يو ب إخراج الدلء عف ملؾ مال ػ  
بعػػػوض المثػػػؿ لملػػػلحك   ميػػػؿ الع ػػػؽ، ولػػػـ يػػػ م ف المالػػػؾ مػػػف المطالبػػػك بال يػػػادة علػػػ  

 .(1 نـ الياا أءر ا ت الحا ك بال ان إال ال ملؾ أعظـ و  الميمك ،ف يؼ إ ا

ػػػ فيػػان االولػػ  علػػ    ي ػػات فمايػػك  ثيػػرة م اػػا إ بػػار ال ػػان علػػ  البيػػ  بػػثمف المثػػؿ 2
لملػػػلحك ال ػػػرد ف يػػػؼ إ ا  ا ػػػت الحا ػػػك عامػػػك والملػػػلحك عامػػػك لل ماعػػػك ومػػػف  لػػػؾ 
 ال   يات ا  ػ اع الدػخ  المدػ وع فيػ  مػف يػد المدػ ري بػالثمف الػ ي ادػ را  بػ  .بيػ  مػا

 (2 وليرنا بثمف المثؿ  االت الس ريح ا   الحاج مف 

ي ػػب بػػ ؿ مسػػ ل مات ال اػػاد بػػثمف  ل  ن والمػػاؿ ف يػػؼ الاػػػلو ب اهلل  عػػال  ال اػػاد بػػ3
 المثؿ.

(علػػ  م ػػ  ال سػػعير فػػل نػػػ   أبػػل نريػػرة  وردوا علػػ  مػػف أحػػ   بحػػديث ا ػػن أو    
عيػا  بعػا فػل الحػديث ا مػا لػاء طبي األسػعار أمػا لػاء الحالك بلف اللور يف مخ ل  يف،

فلػػت السػػلعك ف ثػػر علياػػا الطلػػب فػػلر    سػػعرنا،ن ا  للمػػا وف وفػػا وف العػػرض والطلػػب إ ا
 حػف  ال ػل محيد ع ػ  .أمػا اللػور اءطرارا لل ان ال ( لـ ي ديحـر ال سعير وال بل  

 (3 ال ان مح ا وف الي . فياا فال االم  اع عف بي  ما

 األحكام التفصيمية ومنيا : المسالة الثالثة:

 نػػب الح  يػػك الػػ  أف ال سػػعير  ي ػػري فػػل المػػو يف فمػػط .فػػوت  ػػػماي ري فػػل ال سػػعير:1
علػػ  فػػوؿ أبػػل  البدػػر وفػػوت الباػػا ـ ل ػػف إف لػػال  ليػػرنـ فػػل الغػػاء سػػًعر علػػياـ ب ػػاءا

 (4 بالعامك حبس  نو اح  اريوسؼ إف  ؿ ماءر 

                                                           

 9/754رد المخ ار البف عابديف ، (1 
 الملدر السابؽ   س  (2 
 .9/754رد المخ ار ػ ابف عابديف، (3 
 9/573؛رد المخ ار ػابف عابديف 8/37البحر الرا ؽ ، (4 
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فػػل الػػثمف  لػػثمفعلػػ  ال عافػػد فػػل ا سػػعار  االمػػاـ :اخ لػػؼ العلمػػاء ػػػح ـ بيػػ  ودػػراء مػػا2
يلح ألف البا   م رو  ول ا ي ب عل  المدػ ري  أف يبي  ال المسعر ،ف نب البعض إال
دػ ت وح ػـ اآلخػروف بلػحك البيػ  ألف البػا   ليػر م ػر  علػ   أف يموؿ للبا   بع ل بمػا

يبي  الا فألماـ لـ يلمر  بلبي  بؿ  ا  عف ال يػادة علػ  الػثمف المحػدد  البي  فل  أف ال
فػػالوا فيمػػا لػػادر  السػػلطاف بمػػاؿ ولػػـ يعػػيف بيػػ  مالػػ  فلػػار يبيػػ  أما ػػ  ب  سػػ   مثػػؿ مػػا

  (1 ي    بيع  ؛أل   لير م ر  عل  البي 

 لػين علػ  الماءػل أف يػ م  مػف بيػ  المخػالؼ لمػا ػح ـ مف خالؼ ال سعير المحدد:3
ويعءػ  ي عػؿ الماءػل او السػلطاف بمعافبػك المخػالؼ بػؿ ي اػا   .ال(2 ع ػد الح  يػك سٌعر 

 .(3 ندد  فإ ا رف  بعد  لؾ حبس  وندد  فا ا رف  إلي  ثا يكً 

 
  

                                                           

 4/94اس   المطالب   ريا اال لاري  (1 
 حميؽ عبد الر اؽ لالب مادي ،دار ال  ب 10/70ألحمد بف فدور فاءل  ادة ،   ا   االف ار فل  دؼ الرمو  واألسرار (2 

 8/371البحر الرا ؽ ، لب اف؛ العلميك ػبيروت
 8/371البحر الرا ؽ ػ (3 
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 أنػـ مػا بعد اف   ول ا فل رحاب ن ا البحث ودخل ا مبحثيك األث يف  ل ل الػ  إبػرا      
 الي  البحث مف   ا   . أ  ا 

أ ػؿ  حميػؽ  ا ب  ثم ا لل ان وي برنـ عل  ال بػاي  بػ   السلطاف أو ػال سعيرنو أف يمدار1
 مللحك البا   والمد ري .

علػ  ال ػان اب ػداء مػف دوف سػبب ؛الف ال بػل  ػ نب  ماور العلماء الػ  م ػ  ال سػعير2
 ) لحريػػػػػك  لل ػػػػػان رلػػػػػـ إلحػػػػػاح بعءػػػػػاـ عليػػػػػ  ،وألف فيػػػػػ   ملػػػػػا رفػػػػػض أف يسػػػػػٌعر ًً

 ال لرؼ وال عافد ال ل ءم اا الدرع .

أو أ ثػػر فا ػػ  يػػؤمر بػػالر وع الػػ  السػػوؽ  ػػػيرى األمػػاـ مالػػؾ أف مػػف بػػاع بلفػػؿ مػػف سػػعر3
ال  بالبا عيف اآلخريف . يلحؽ الءرر خرج م   ل ا السوؽ وا 

والمػراد  ػ نب  ماور العلماء ال  اف ال سػعير علػ  المح  ػر  ػا   بػؿ فػد ي ػوف وا بػاً 4
لمح  ر  ن ػا مػا   السػل  والم ػاف  ال ػل يح ػاج الياػا ال ػان في بػروف علػ  بيعاػا بػثمف اب

 المثؿ .

 اف ي ػػوف  ظامػػًا مدػػ ماً  يعػػدو االل امػػل ال بؽ بيا ػػ  ي ءػػح ل ػػا أف ال سػػعيرممػػا سػػ
 ؤلػل  فػل  االساميك بمػا عمليًا لاا ما اف العميدة مف سياسك ال دري  االسامل ومؤيداً 

ال  ػػون مػػف  مويػػك و  ميػػك الػػوا ع الػػدي ل  خ ػػؼ عػػف الدولػػك  اػػدنا فػػل   ظػػيـ الم  مػػ  
اؿ  حػػػت سػػػ ار ال لػػػرؼ فػػػل الحمػػػوؽ والحريػػػات ورعايػػػك اللػػػالح العػػػاـ وم ػػػ  االسػػػ غ

والسيما فل ال  ظيـ االف لادي وال  مػوي  حميمػا لل  افػؿ اال  مػاعل بػيف االفػراد بعءػاـ 
بعض وبيف ال رد والدولك في ءح ل ا إي ابيك العميدة وا لالاا ب واحل الحيػاة االف لػاديك 

   ال عػػاليـ م دػػلة العميػػدة أوالً واال  ماعيػػك والسياسػػيك، فع لػػر االلػػ اـ فػػل ال سػػري  و   يػػ
لي ػػوف االم ثػػاؿ طوعػػا ح ػػ  ا ا  ػػاف اال حػػراؼ عػػف  لػػؾ يءػػعؼ الػػوا ع الػػدي ل والخلػػؽ 
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 حميمػػا للعػػدؿ الدػػامؿ بػػيف ال ػػان ورعايػػك ملػػالحاـ  وا بػػاراً   ػػاف البػػد فػػل    يػػ نا  رنػػاً 
 ءرار(. وال ءرر الماعدة ال مايك ال و ؼ اال ى ع اـ فل ءوء

 
سػلوب سػاؿ ودػيؽ لاف ا وف فد وفمت فػل بحثػل نػ ا حيػث ا ػل عرءػ   ب وــــــارج     

وهلل الحمد والم ػك  واهلل المس عاف فاف البت فمف اهلل واف اخطلت فم ل ومف الديطاف .
 والحمد هلل رب العالميف.
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اس   المطالب فل درح روض الطالب ،  ريػا بػف محمػد بػف   ريػا اال لػاري  .1
 نػ، ال ادر دار ال  اب االسامل . 926أبو يحي  الس  ل الم وفل س ك

 بحث للد  ور علل مرعل فل فءايا البيوع  .2

دار ال  ػب  1البحر الرا ؽ فل درح     الدفا ؽ ،محمد بف حسيف الطوري ،ط .3
 ـ 1997نػ ػ 1418العلميك ػبيروت ػلب اف، س ك ال در 

الػديف ابػو ب ػر بػف  مسػعود بػف احمػد بدا   الل ا   فل  ر يب الدرا   ،عػاء  .4
نػػػػػػػػ ،ال ادػػػػػػر دار ال  ػػػػػػػب العلميػػػػػػػك 587ال اسػػػػػػا ل الح  ػػػػػػػل ، الم ػػػػػػوفل سػػػػػػػ ك 

 ـ .1986ػ1406ػ2ط

البيػػػاف وال حلػػػيؿ فػػػل الدػػػرح وال و يػػػ  ،أبػػػو الوليػػػد محمػػػد بػػػف احمػػػد بػػػف ردػػػد  .5
نػػػػػ ، حميػػػػؽ محمػػػػد ح ػػػػل ،ال ادػػػػر دار الغػػػػرب 520المرطبػػػػل الم ػػػػوفل سػػػػ ك 
 ـ.1988نػ،1408 2ف طاالسامل، بيروت لب ا

ال اج واال ليؿ لمخ لر خليؿ ، ابو عبداهلل محمػد بػف يوسػؼ العبػدري الدػاير  .6
 نػ ،دار ال  ب العلميك بيروت ػ لب اف .897بلمواؽ ػ الم وفل س ك

 بياف الحما ؽ فل دػرح   ػ  الػدفا ؽ ،فخػر الػديف بػف عثمػاف بػف علػل ال يلعػل  .7
 نػ.743الم وفل س ك 

بحػػث مطبػػوع ءػػمف   ػػاب بحػػوث عػػف ال سػػعير بحػػث ال سػػعير فػػل االسػػاـ ، .8
 للد  ور ما د ابو رفيك .دار ال  ا ن ػاالردف

 .طالبك عيدك لديؽ ب امعك أـ المرىال سعير واح ام  رسالك ما س ير لل .9

 ال سعير ودروط  بحث ممدـ مف فبؿ الد  ور حامد الحولل . .10
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بػابف عرفػك ، ال يسير فل اح اـ ال سػعير ،احمػد بػف سػعيد الم ليػدي المعػروؼ  .11
 الدر ك الوط يك لل در وال و ي  ػال  ا ر .

حادػػػيك ابػػػف عابػػػديف ،محمػػػد امػػػيف بػػػف عمػػػر ابػػػف عابػػػديف الدمدػػػمل الم ػػػوفل  .12
 نػ ، حميؽ عادؿ أحمد عبد المو ود.1252

الحػػػاوي ال بيػػػر ،أبػػػو الحسػػػف علػػػل بػػػف محمػػػد بػػػف محمػػػد بػػػف حبيػػػب البلػػػري  .13
ػ ،ال ادر دار ال  ػر بيػروت ن 450البغدادي المداور بالماوردي الم وفل س ك 

 ػ لب اف.

الحسػػػبك فػػػل االسػػػاـ،  مػػػل الػػػديف أبػػػو العبػػػان أحمػػػد بػػػف عبػػػد الحلػػػيـ بػػػف عبػػػد  .14
الساـ بف عبد اهلل بف ابل الماسـ بف محمد بف  يميك الحرا ل الح بلل المدػمل 

 نػ،دار ال  ب العلميك .728الم وفل س ك 

ر ابػػف عابػػديف الدمدػػمل رد المح ػػار علػػ  الػػدر المخ ػػار ،محمػػد أمػػيف بػػف عمػػ .15
نػػػػ ، حميػػػؽ علػػػل محمػػػد معػػػوض ،دار ال  ػػػب العلميػػػك بيػػػروت 1252الم ػػػوفل 

 ـ .1992نػ1412ػلب اف ،س ك ال در 

سػػػػػػػػػػ ف ابػػػػػػػػػػف ما ػػػػػػػػػػك، أبوعبػػػػػػػػػػد اهلل محمػػػػػػػػػػد بػػػػػػػػػػف ي يػػػػػػػػػػد الم وي ػػػػػػػػػػل الم ػػػػػػػػػػوف   .16
 نػ، حميؽ محمد فؤاد عبد البافل ،ال ادر دار احياء ال  ب العربيك.273س ك

يماف بف االدعث بف اسحاؽ بف بدير بف دػداد بػف عمػرو س ف ابل داوود، سل .17
، حميؽ محمػد اللػباغ ، دػر دار ال  ػب 275اال دي الس س ا ل الم وفل س ك

 العربيك بيروت ػ لب اف.
سػػػ ف ال رمػػػ ي محمػػػد ا ػػػور دػػػا  بػػػف معظػػػـ ال دػػػميري الا ػػػدي الم ػػػوفل سػػػ ك  .18

بيػػػػروت نػػػػػ حميؽ الدػػػػيخ محمػػػػود دػػػػا ر ،ال ادػػػػر دار احيػػػػاء ال ػػػػراث العربػػػػل 1
  ػلب اف.
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دػػػرح م  اػػػ  االرادات ،م لػػػور بػػػف يػػػو ن بػػػف لػػػاح الػػػديف أبػػػف حسػػػف بػػػف  .19
نػػػػ 1414 1نػػػػ ،ال ادػػػر عػػػالـ ال  ػػػب ط1051ادريػػػن الباػػػو ل الم ػػػوفل سػػػ ك 

 ـ .1993ػ

لػػحيح البخػػاري ،محمػػد بػػف اسػػماعيؿ ابػػو عبػػد اهلل البخػػاري ال ع ػػل الم ػػوفل  .20
 3ر ػاليمامك بيػروت طنػػ   حميػؽ ملػط   ديػب البغػا ػدار ابػف  ثيػ256سػ ك 

 .1987ػ1407ػ
وري االمػػػاـ مسػػػلـ بػػػف الح ػػػاج ابػػػو الحسػػػف المدػػػيري ال يسػػػػاب ػػػػ لػػػحيح مسػػػلـ .21

 .نػ، حميؽ عبدال ريـ بف عبداهلل الرحمف بف حمد الخءير261الم وف  س ك 
الطػرؽ الح ميػػك فػػل السياسػػك الدػػرعيك ،محمػػد بػف ابػػل ب ػػر بػػف ايػػوب أبػػو عبػػد  .22

 حميػػؽ  ػػايؼ بػػف احمػػد الحمػػد، دار عػػالـ ال وا ػػد لل دػػر اهلل أبػػف المػػيـ ال و يػػك، 
 نػ.1428 1وال و ي  ،ط

عمػػود ال بر ػػد علػػ  مسػػ د االمػػاـ احمػػد فػػل اعػػراب الحػػديث ،عبػػد الػػرحمف بػػف  .23
نػػ، حميؽ حسػف موسػ  الدػاعر، 911ابل ب ر  اؿ الديف السيوطل الم وفل 

 م لك ال امعك االساميك فل المدي ك الم ورة .
 ػػام  فيمػػا بػػيف ف ػػل الروايػك والدرايػػك فػػل علػػـ ال  سػػير، محمػػد بػػف فػ ح المػػدير ال .24

نػ، حميؽ يوسؼ الغػون ،دار المعرفػك 1250علل بف محمد الدو ا ل الم وفل
 ـ.2007نػ،1428،س كال در 4بيروت ػلب اف ط

 داؼ الم اع عف م ف االف اع ،م لور بف يو ن بف لاح الديف أبف حسػف  .25
 نػ ،ال ادر دار ال  ب العلميك .1051بف ادرين الباو ل الم وفل س ك 

لساف العرب ،محمد بػف م ػـر أبػف م ظػور االفريمػل الملػري  مػاؿ الػديف أبػو  .26
 .1طنػ، دار المعارؼ بيروت ػلب اف ،  611ال ءؿ الم وفل س ك 
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م مػػػ  األ اػػػر فػػػل دػػػرح مل مػػػ  االبحػػػر، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد بػػػف سػػػليماف  .27
نػػػػػ، حميؽ خليػػػػؿ عمػػػػراف 1078 كال ليػػػػوبل المػػػػدعو بدػػػػيخل  ادة الم ػػػػوفل سػػػػ

 ـ.1998نػ ػ 1419الم لور، دار ال  ب العلميك بيروت ػ لب اف س ك ال در
المحلػػػ  باآلثػػػار ،علػػػل بػػػف احمػػػد أبػػػف حػػػـ  ،ل  ػػػك إحيػػػاء ال ػػػراث العربػػػل ،دار  .28

 ال يؿ ػبيروت ػلب اف.

مخ لر الم  ل ،إسماعيؿ بف يحي  بف اسماعيؿ أبػو ابػرانيـ الم  ػل الم ػوفل  .29
 ـ. 1990نػ 1410ال ادر دار المعرفك بيروت ػ لب اف  نػ264س ك

الملػػباح الم يػػر فػػل لريػػب الدػػرح ال بيػػر، أحمػػد بػػف محمػػد بػػف علػػل ال يػػومل  .30
 .1الممري، دار المعارؼ بيروت ػ لب اف ط

المع ػػػػػػـ الوسػػػػػػيط، م مػػػػػػ  اللغػػػػػػك العربيػػػػػػك، م  بػػػػػػك الدػػػػػػروؽ الدوليػػػػػػك المػػػػػػانرة  .31
 .1ػملرط

اهلل بف أحمد بف محمد بف فدامك الممدسػل المغ ل ،أبو محمد موفؽ الديف عبد  .32
نػػػػ،ال ادر م  بػػػك 260الدمدػػػمل الدػػػاير بػػػابف فدامػػػك الممدسػػػل الم ػػػوفل سػػػ ك 

 المانرة .

الم  مػػ ، لامػػاـ العامػػك الامػػاـ الماءػػل ابػػو الوليػػد سػػليماف بػػف خلػػؼ البػػا ل  .33
نػػ، حميؽ محمػد عبػد المػادر عطػا ال ادػر 474اال دلسل المال ل الم وفل سػ ك 

 نػ.1332 1ل  ب العلميك بيروت ػ لب اف طدار ا

الماػػػػ ب ،أبػػػػو اسػػػػحاؽ إبػػػػرانيـ بػػػػف علػػػػل بػػػػف يوسػػػػؼ الدػػػػيرا ي الم ػػػػوف  سػػػػ ك  .34
 نػ،ال ادردار ال  ب العلميك بيروت ػ لب اف.476
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موطػػػػل االمػػػػاـ مالػػػػؾ، مالػػػػؾ بػػػػف ا ػػػػن بػػػػف عػػػػامر االلػػػػبحل المػػػػد ل الم ػػػػوفل  .35
 نػػػػ،224ل سػػػ ك نػػػػ،روايك يحيػػػ  بػػػف يحيػػػ  الليثػػػل اال دلسػػػل الم ػػػوف179سػػػ ك

 نػ.1412 حميؽ بدار عواد معروؼ ، در مؤسسك الرسالك
الرحمف بػػف محمػػد بػػف سػػليماف  ػػار فػػل  دػػؼ الرمػػو  واألسػػرار، عبػػد  ػػا   األف .36

نػػػػػ، حميؽ خليػػػػؿ عمػػػػراف 1078ال يبػػػػولل المػػػػدعو بدػػػػيخل  ادة الم ػػػػوفل سػػػػ ك
 ـ.2003نػ 1424 1م لور ،دار ال  ب العلميك بيروت ػ لب اف ط

لريػب الحػديث واالثػر ،ابػو السػعادات المبػارؾ، بػف محمػد ال ػػ ري ال اايػك فػل  .37
نػػػػ ،  حميػػػؽ طػػػانر احمػػػد الػػػ اوي ،ال ادػػػر الم  بػػػك العلميػػػك 401الم ػػػوفل سػػػ ك
 ـ.1979نػ ػ1399بيروت ػ لب اف 

محمػػد بػػف علػػل بػػف محمػػد الدػػو ا ل   يػػؿ االوطػػار فػػل دػػرح م  مػػ  االخبػػار ، .38
 .  دار الحديث ملر ابطل ،الديف العي  حميؽ علاـ نػ،1250الم وفل س ك


