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 المستخمص : 
تظير أىمية اختيار مكضكع البحث في بياف اآلثار المترتبة عمى اختالؼ الفقياء في المعايير المؤثرة في      
ة ، مما يتطمب مف الدارسيف تناكليا كتبياف خصائصيا التي تميزىا عف غيرىا، حيث إف الكقكؼ عمى الفركؽ القيم

الدقيقة بيف القيمة كالمفاىيـ ذات الصمة بيا  يساعد في تحديد طبيعة كماىية كؿ معاممة منيا كتمييزىا عف غيرىا، 
ك منعيا، كذلؾ تشتد حاجة المتعامميف في كاقعنا كمف ثـ يسيؿ عمى الدارسيف تكييفيا شرعان مف حيث جكازىا أ

المعاصر إلى معرفة األحكاـ الشرعية كتفصيؿ مكضكعاتيا، كىك ما يبرز حيكية الفقو اإلسالمي كثرائو كٌمان ككيفان، 
يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ , كقدرتو عمى تناكؿ كافة القضايا المستجدة كطرح الحمكؿ المالئمة ليا

اف الضكابط الشريعة فيما يتعمؽ بجانب ضبط القيمة في المعامالت المالية المعاصرة التالية: بي
، كتحقيؽ القيمة الحقيقية مف مقاصده اآلثار المترتبة عمى اختالؼ الفقياء في المعايير المؤثرة في القيمةبياف ك

 .الشرعية في حفظ الماؿ كالمساىمة في تحقيؽ األىداؼ االقتصادية لممجتمع إجماالن 

 . القيمة –المعايير المؤثرة  - الفقياء الكممات المفتاحية:
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Abstract 
       The importance of choosing the topic of the research appears in 
explaining the implications of the differences of jurists in the criteria 
affecting the value, which requires scholars to address them and 
demonstrate their characteristics that distinguish them from others, as 
identifying the subtle differences between value and related concepts 
helps in determining the nature and nature of each transaction. 
Distinguishing them from others, and thus it is easy for scholars to adapt 
them according to Sharia in terms of their permissibility or prevention, as 
well as the need of dealers in our contemporary reality to know the legal 
rulings and detail their topics, which highlights the vitality and wealth of 
Islamic jurisprudence in terms of quantity and quality, and its ability to 
address all emerging issues and offer appropriate solutions For her, the 
research seeks to achieve the following objectives: To clarify the Shari’a 
controls in relation to the aspect of value control in contemporary 
financial transactions and to explain the effects of the differences of 
jurists in the criteria affecting the value, and to achieve the true value of 
his legitimate purposes in preserving money and contributing to the 
achievement of the economic goals of society as a whole. 
Keywords: jurists - influencing criteria – value . 



 أ. د / موفق محمد عبده الداللعو   اآلثار المترتبة عمى اختالف الفقياء
 نوعيسى معتق حمود محمد جابر الضعيأ/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  فرباير – الثاني العدد  – 33اجمللد  202

 رررر

 مقدمة:
خمؽ ا سبحانو كتعالى اإلنساف مدنيان بطبعو، اجتماعيان بسمككو، فيك يعيش كسط 

ياة بتفاصيميا، فمنذ البدايات األكلى لمبشرية عمى مجتمع مف الناس يشاركيـ كيشارككنو الح
كككب األرض اعتمد البشر بعضيـ عمى بعض في تمبية حاجاتيـ كرغباتيـ، فاإلنساف ميما كاف 
ا؛ فإنو غير قادر عمى تمبية كافة احتياجاتو كرغباتو بنفسو دكف االعتماد  نشيطنا مجدنا، كمبدعن

 عمى غيره.
اصؿ في العالـ، كما استتبعو مف صدكر عقكد كاتفاقات كتفاىمات مع التطكر االقتصادم الح    

 .جديدة، جعمت مف الضركرم أف يككف لمفقو اإلسالمي كممتو فييا، بالمكافقة أك التعديؿ أك المنع
كلىمَّا كانت الشريعةي اإلسالمية صالحةن لكؿ زماف كمكاف؛ مف خالؿ نصكصيا الشرعية 

مقاصدىا الجامعة، كأسسيا المتينة، كقكاعدىا الرصينة كمف  )الكتاب كالسنة( الثابتة، ككميات
خالؿ مركنتيا في الفركع كالجزئيات، كاف لزامان عمى المشتغميف بأمكر الفقو اإلسالمي، قراءة 
االجتيادات الفقيية بركح الزماف الذم يعيشكنو، ال بقراءة مىف كىتىبىيىا فحسب؛ دكف تىنىكُّرو لألصكؿ 

 .(ُ)مى عمؿ السابقيفالشرعية، أك تجفو ع
معتمدان عمى قرارات المجامع الفقيية؛ فيما استيًجدَّ مف معامالت مالية معاصرة، ككسائؿ       

عممية تقنية، كمف المعمـك أنو عند تعذر اإلجماع القكلي لفقياء األمة في زمف مف األزماف، أك 
قدير( إجماعان سككتيان، في عصر مف العصكر، ييمجأ إلى االجتياد الجماعي؛ ليحقؽ )عمى أقؿ ت

 مسألة معينة.
 أىمية البحث:

تظير أىمية اختيار مكضكع البحث في بياف اآلثار المترتبة عمى اختالؼ الفقياء في 
المعايير المؤثرة في القيمة ، مما يتطمب مف الدارسيف تناكليا كتبياف خصائصيا التي تميزىا عف 

بيف القيمة كالمفاىيـ ذات الصمة بيا  يساعد في  غيرىا، حيث إف الكقكؼ عمى الفركؽ الدقيقة
تحديد طبيعة كماىية كؿ معاممة منيا كتمييزىا عف غيرىا، كمف ثـ يسيؿ عمى الدارسيف تكييفيا 
شرعان مف حيث جكازىا أك منعيا، كذلؾ تشتد حاجة المتعامميف في كاقعنا المعاصر إلى معرفة 

يبرز حيكية الفقو اإلسالمي كثرائو كٌمان ككيفان،  األحكاـ الشرعية كتفصيؿ مكضكعاتيا، كىك ما
 .كقدرتو عمى تناكؿ كافة القضايا المستجدة كطرح الحمكؿ المالئمة ليا

 

                                                 

 -باريس  -عبد ا بف بيو، المعامالت كالمقاصد، بحث مقدـ لمدكرة الثامنة عشرة لممجمس األكربي لإلفتاء (ُ)
 .ِص ـ. ََِٖيكليك 
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 :وتنبع أىمية البحث أيًضا من عدة جوانب منيا
عناية الشريعة اإلسالمية، بضبط النشاط االقتصادم بشكؿ عاـ، كضبط المعامالت المالية  .ُ

 .تالمعاصرة ميما استجد
تميز النظاـ اإلسالمي عف غيره مف النظـ االقتصادية في تعزيز اآلثار اإليجابية لمعالقات  .ِ

التبادلية، كحفظيا مف الغرر كالخطر، ما دامت ىذه العقكد كالمعامالت المالية منضبطة 
 .بتكجيياتو كأكامره

ـ محددة، تمكيف المعامالت المالية مف تحقيؽ كظائفيا الحقيقة، ضمف أيطر كاضحة كمعال .ّ
 بعيدان عف الفيـ أك التطبيؽ الخاطئ لمميراًد منيا.

 أىداف البحث:
 يسعى البحث إلى تحقيؽ األىداؼ التالية: 
 بياف الضكابط الشريعة فيما يتعمؽ بجانب ضبط القيمة في المعامالت المالية المعاصرة. .ُ
، كتحقيؽ القيمة يمةاآلثار المترتبة عمى اختالؼ الفقياء في المعايير المؤثرة في القبياف  .ِ

الحقيقية مف مقاصده الشرعية في حفظ الماؿ كالمساىمة في تحقيؽ األىداؼ االقتصادية 
 لممجتمع إجماالن.

  مشكمة البحث:
 تحديد اآلثار المترتبة عمى اختالف الفقياء في المعايير المؤثرة في القيمة 

 خطة البحث:
 الصمة كخصائصياتعريؼ القيمة كبياف األلفاظ ذات  المبحث األول:
ا: المطمب األول:  تعريؼ القيمة لغة كاصطالحن

 المعنى المغوي لمقيمة: -
القيمة، بالكسر كاحدة: القيـ، كىك ثمف الشيء بالتقكيـ، كأصمو الكاك  القيمة في المغة:

(؛ ألنو يقـك مقاـ الشيء  . (ِ). أم ما يقـك مف ثمنو مقامو(ُ))قـك

                                                 

 (. ْٔٗ/ ُِلساف العرب ) ابف منظكر : (،ُِّ/ّّتاج العركس مف جكاىر القامكس )  ( الزبيدم،ُ)
ىػ( مجمؿ المغة، ت: زىير عبد المحسف ّٓٗكيني الرازم، )المتكفى: ابف فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء القز ( ِ)

 (.ّٖٕ)ص:  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ -بيركت، الطبعة الثانية  –سمطاف دار النشر: مؤسسة الرسالة 
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: القاؼ كالكاك كالميـ أصالف صحيحاف، كذكر ابف فارس في مقاييس ال        مغة تحت مادة قـك
 .(ُ)يدؿ أحدىما عمي جماعة ناس، كربما استعير في غيرىـ، كاآلخر عمي انتصاب أك عـز

كالقيمة ىك الثمف الذم يقاـك بو المتاع أم يقـك مقامو، كالجمع القيـ مثؿ سدرة 
    . كيقاؿ (ّ)بمعنى كاحد -أىؿ مكة عمى لغة -. كقـك السمعة تقكيما كاستقاـ السمعة(ِ)كسدر

    . كالقيمة قيمة الشيء قدره كقيمة (ْ)القيمة: ثمف الشيء بالتقكيـ. تقكؿ: تقاكمكا فيما بينيـ
 . (ٓ)المتاع ثمنو

   كعمى ضكء ما سبؽ عرضو مف مراجع المغة التي تناكلت لفظة القيمة كمشتقاتيا 
يرىا قدر الشيء كثمف مثمو، أم أنيا بمثابة يظير أف القيمة في المغة تأتي عمى معاف أش

 المعيار لمشيء.

 تعريف القيمة في االصطالح: -
 القيمة في االصطالح ليا عدة تعريفات متقاربة، منيا ما يمي: 

     عرفيا ابف عابديف بقكلو: القيمة ما قـك بو الشيء بمنزلة المعيار مف غير زيادة 
 .(ٔ)كال نقصاف

 .(ٕ)ما يعينو أىؿ المعرفة بالتقكيـ كعرفيا الزرقاني بأنيا:

                                                 

 .ُِٕ/ّابف فارس، معجـ مقاييس المغة،  (ُ)
 (. َِٓ/ِالفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) ( ِ)
 (ِِٔ/ُمختار الصحاح )(،  ّٖٕمجمؿ المغة )ص:  ابف فارس، (ّ)
          الفراىيدم: كتاب العيف أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم البصرم( ْ)

 (. ِّّ/ٓىػ( )َُٕ)المتكفى: 
 (.ٖٕٔ/ِالمعجـ الكسط ) (ٓ)
 (. ْٖ/ٓـ،  )ُٓٗٗىػ / ُُْٓلبناف،  –( ابف عابديف: حاشية رد المحتار، دار الفكر بيركت ٔ)
 (. ُٕٗ/ٔ( انظر: الزرقاني، شرح الزرقاني عمى خميؿ، )ٕ)
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 .(ُ)كذكر ابف حجر أف: قيمة الشيء ما تنتيي إليو الرغبة
كبَّيف شيخ اإلسالـ ابف تيمية معنى القيمة بما يفيد أنيا: المقدار المساكم لمشيء في 

 .(ِ)ماليتو
كذكر ابف عبد اليادم ىذا المساكم بقكلو: القيمة: ما يساكم مف ذىب، أك فضة، أك 

 .(ّ)يرىماغ

 .(ْ)كقاؿ القرافي: القيمة إنما سميت قيمة ألنيا تقـك مقاـ المقـك أك العيف
ومعنى القيمة عند المعاصرين من الفقياء لم يختمف عن معناىا عند السابقين، ومما 

 ورد في ىذا:
عرفيا عمي حيدر بأنيا: الثمف الحقيقي لمشيء مف دكف زيادة كال نقصاف كتعني ثمف       
 .(ٓ)المثؿ

تعريؼ الشيخ أحمد إبراىيـ بؾ: حيث قاؿ: إف القيمة ىي: ما تكافؽ مقدار مالية الشيء،        
 .(ٔ)كتعادلو بحسب تقكيـ المقكميف

 . (ٕ) كعرفيا الزرقاء بقكلو: القيمة ىي العكض الحقيقي الذم يساكيو الشيء بيف الناس
القيمة ىي مقدار الشيء، كالثمف  يتضح مف خالؿ تعريؼ القيمة لغكيان كاصطالحيان أف      

. كبيذا يظير التقارب بيف المعنييف المغكم كاالصطالحي لمقيمة.  المعادؿ لو، بعد تقكيـ المقـك

                                                 

 (.َُٓ/ِفتح البارم، ) (ُ)
 (.ْٔٓ/َِ( انظر: ابف تيمية، مجمكع الفتاكل، )ِ)
مختار بف غريبة،  تحقيؽ: رضكاف«. الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي»ابف عبد اليادم، يكسؼ بف حسف  (ّ)

، بمكة المكرمة، قسـ الدراسات العميا الشرعية كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، جامعة أـ رسالة دكتكراه
 (.ُّٕ/ُـ، )ُٖٖٗىػ/َُْٖالقرل، 

 (.ِٕٖ/ٖ( القرافي، الذخيرة )ْ)
 (.َُٖ/ُعمي بف حيدر درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ) (ٓ)
، ط.د. ]القاىرة: ّاألعماؿ الكاممة ألحمد إبراىيـ بؾ  ( إبراىيـ بؾ أحمد، المعامالت الشرعية المالية، مف سمسمةٔ)

 (.ُّٓـ[، )صُّٔٗىػ/ُّٓٓ]القاىرة: دار األنصار، 
األديب،  -( الزرقا، الفقو اإلسالمي في ثكبو الجديد: المدخؿ الفقيي العاـ، ط.د، ]دمشؽ: مطابع ألؼ باءٕ)

 (.ُ( )حِّٔ/ُ[، )ُٕٔٗ
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 المقارنة بين القيمة والثمن والسعر والمثل: -
 الفرق بين القيمة والثمن  *

 خرل.بيف القيمة كالمثؿ اتفاؽ كاختالؼ، فيتفقاف في أمكر، كيختمفاف في أمكر أ
محؿ االتفاؽ أف الثمف يمكف أف يكافؽ القيمة بحاالتو الطبيعية مع التراضي، كيختمؼ   -

 معيا في حاالت غير ذلؾ لعؿ منيا:
، (ُ)القيمة ىي الثمف الحقيقي لمشيء، كالذم قـك بو، فيصح معياران ال زيادة فيو كال نقصاف -

 أما الثمف فقد يزيد عف القيمة أك ينقص عنيا أك يساكييا.
ف القيمة ليست بالضركرة الثمف الحقيقي الذم تراضى عميو العاقداف، فقد يتراضياف بثمف أ -

 لمسعمة يختمؼ عف قيمتيا الحقيقية، كمنو يعمـ أف التراضي شرط في الثمف.
 الثمف ىك العكض في عقد البيع بينما القيمة تككف عكضان في البيع كغيره. -
ائع كالمشترم، بينما القيمة ما يكافؽ مقدار مالية الثمف يككف بتحديده عائدان إلى اتفاؽ الب -

 .(ِ)الشيء كيعادلو بحسب تقكيـ المقكميف

أف القيمة ىي المساكية لمقدار المثمف مف غير نقصاف كال زيادة. كالثمف قد يككف بخسة،   -
كقد يككف كفقو كزائدة، كالممؾ ال يدؿ عمى الثمف فكؿ ما لو ثمف مممكؾ، كليس كؿ مممكؾ 

، فادخؿ الباء في اآليات، كقاؿ في (ّ)قاؿ ا تعالى: ]كال تشتركا بآياتي ثمنان قميالن[ لو ثمف،
فأدخؿ الباء في الثمف؛ ألف العركض كميا مخير  (ْ)في سكرة يكسؼ: ]كشركه بثمف بخس[

 . (ٓ)في إدخاؿ الباء فييا

                                                 

 (.ُٓ/ٔ(. البرح الرائؽ، )ٕٓٓ/ْحاشية ابف عابديف، ) (ُ)
 (.ّٗمحمد عبدالعزيز الخضير، التقكيـ في الفقو اإلسالمي، )ص: ( ِ)
  .ُْسكرة البقرة مف اآلية ( ّ)
 .َِسكرة يكسؼ: مف اآلية ( ْ)
ىػ( درة الغكاص في أكىاـ الخكاص، ُٔٓينظر: أبك محمد القاسـ بف عمي بف عثماف الحريرم البصرم، )ت ( ٓ)

 (.ِٕىػ: )ص: ُِّٕحمدية، تصحيح: عمي المخمالتي، مطبعة مصر ال
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 ككذلؾ الثمف ال يتحدد إال مف خالؿ مماكسة كأخذ كرد بيف البائع كالمشترم حتى
يتفقاف عمى الثمف بينما القيمة تككف ثابتة ال تتغير. كعند االختالؼ بيف القيمة كالثمف فإف 

 .(ُ)المعتمد عند بعض الفقياء ىك القيمة

 * محل االتفاق واالختالف بين القيمة والسعر 
محؿ االتفاؽ: أف القيمة كالسعر يمثالف سعر السكؽ في األكضاع الطبيعية؛ فالقيمة ما  -

امؿ بو بيف الناس كذكر أف السعر كىك القيمة ذاتيا في الظركؼ العادية الطبيعية شاع التع
 أم أف السعر يمثؿ القيمة في الظركؼ العادية الطبيعية. (ِ)

محؿ االختالؼ: يختمؼ معنى السعر عند الظركؼ غير الطبيعية حيث يرتفع السعر عف  -
ة؛ ألف السعر يتحرؾ كيتقمب، القيمة، أم أف السعر يكصؼ بالغالء أك الرخص دكف القيم

 .(ّ)لكف القيمة ثابتة كمستقرة

ككذلؾ القيمة: ىي ما يساكيو الشيء في تقكيـ المقكميف، بينما السعر يحدده البائع أك 
 السمطاف لمسمعة، كيجبر الناس عميو لممصمحة العامة. 

 * محل االتفاق واالختالف بين القيمة والمثل
يمثالف العدؿ في العكض، ككذلؾ عند بعض الفقياء أف القيمة : القيمة كالمثؿ محل االتفاق  -

 ىي ثمف المثؿ كعند الضماف أك اإلتالؼ يحكـ برد القيمة أك المثؿ.

كيتفقاف كذلؾ فيما تـ استخالصو مف قصة داككد عميو السالـ كسميماف عميو السالـ، 
 كىك ضماف المتمؼ إما بالقيمة أك المثؿ.

                 كف فيما يقبؿ المثمية، بينما القيمة تككف في: أف المثؿ يكمحل االختالف -
 المثميات كغيرىا. 

                                                 

 (.ْْٕحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ )ص: إ ابف دقيؽ العيد، ( ُ)
 (.َِِفقو اقتصاد السكؽ، )ص:  ( ِ)
 (.ِٕينظر: ضكابط الثمف كتطبيقاتو في عقد البيع، )ص: ( ّ)
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 المطمب الثاني: خصائص القيمة وأنواعيا :
 * خصائص القيمة: 

 لمقيمة خصائص تميزىا عن غيرىا، لعل منيا:
أف القيمة تختص بالعدؿ فدلت األحاديث عف بيع نصؼ العبد أنو يقـك ثـ يعتؽ بقيمة عدؿ   -

 ككس فييا كال شطط. ال
أف القيمة تختص بأنيا معيار حقيقي لمشيء، فعند االختالؼ بيف القيمة كالثمف يرجح القيمة   -

 عمى الثمف؛ ألنيا مف العدؿ الذم أمر بو اإلسالـ.
 القيمة حقيقية كذات استقرار.  -
 القيمة تككف عادلة كمرضيةن بيف البائع كالمشترم. -
 كس الثمف الذم يظير فيو الغبف مف خالؿ المماكسة.أف الغبف ال يظير في القيمة بع -
الذم يحدد القيمة ىي السكؽ أك كلي األمر مف خالؿ التسعير بينما الثمف يحدده البائع  -

 كالمشترم برضاىـ.
 *أنواع القيمة في الفقو اإلسالمي:

 إف القيمة في اإلسالـ تنقسـ بحسب استعماؿ الفقياء إلى: قيمة ذاتية كقيمة استعمالية
كقيمة تبادلية كقيمة مكتسبة، ككؿ ىذه القيمات يجب أف تككف معتبرة شرعان كيصمح االنتفاع 
منيا؛ إذ ال عبرة لحراـ في اإلسالـ كلك كاف ذا قيمة كبيرة عند غير المسمميف؛ ألنو ميدكر القيمة 

اب في اإلسالـ، مثؿ الخمر كالخنزير كلحـ الميتة، ككذلؾ ما ليس لو قيمة كالحشرات كالتر 
 كاليكاء؛ ألنيا ليست ليا قيمة ذاتية كال استعمالية كال تبادلية. 

فالقيمة تككف معتبرة شرعان يصمح االنتفاع منيا كأما القيمة الغير معتبرة فال عبرة ليا 
 في اإلسالـ كىناؾ قيمة مشتبية بيف االعتبار كعدـ االعتبار. 

 . القيمة الحقيقة الذاتية: 1
، كالمقصكد بالمتقـك أف تككف ىذه  ىي أف تككف القيمة ليا صفة ذاتية قائمة بالمتقـك

 القيمة مما أباح الشارع االنتفاع بيا في حالة السعة كاالختيار.
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ف كاف فيو منفعة إال أنيا غالبيا  كال يجكز العقد عمى األشياء المحرمة، مثؿ الخمر كا 
 الضرر الذم حرمو اإلسالـ.

 صؿ االنتفاع بيا ألنيا محرمة شرعان.كال يجكز شراء الميتة كأكميا كلك ح

ـر عميكـ أكميا كىذا مع ّلقكلو تعالى: }حرمت عميكـ الميتة{ ]المائدة:  [ كالمعنى: حي
، فعند االضطرار أك مشارفة المكت فقد قاؿ ا  االختيار كالسعة كىذا يطبؽ عمى كؿ محـر

ية فمف اضطر إلى أكؿ [ اآلّتعالى: }فمف اضطر في مخمصة غير متجانؼ إلثـ{ ]المائدة: 
 .(ُ)الميتة أك الدـ أك لحـ الخنزير جاز

 كال يجكز العقد عمى ما ال قيمة لو كال اعتبار في اإلسالـ مثؿ الحشرات.

 .القيمة االستعمالية:2
 كىي صالحية السمعة كمنفعتيا كككنيا معتبرة شرعان، كمضمكنة عند اإلتالؼ. 

ميف كالتقدير مف الناس، بؿ ما يقكمو كال تككف القيمة االستعمالية عرضةن لمتخ
 المقكمكف، كتبقى معمقة بالحاجة إليو ككثرتو كندرتو.

كضرب الفقياء في القيمة االستعمالية مثالن في العبد الذم عنده حرفة، فإنيا تزيد مف 
 قيمتو بعكس العبد الذم ليس لو حرفةي.

تعني أىمية ذلؾ الشيء كبناء عمى ذلؾ فإف القيمة االستعمالية لمشيء عند الفقياء 
المباح الذم يفي بحاجات الناس كرغباتيـ، فكمما كانت حاجة الناس إلى ىذا الشيء شديدة كمما 

 كانت قيمتو أعمى كأعظـ.

كمثاؿ ذلؾ: شربة الماء في عند العطش الشديد في المفازة قد تشترل بقمية أعمى لسد 
 الرمؽ كالخشية مف اليالؾ.

ستعمالية لألشياء ىي مجمكع الصفات الناتجة عف الطبيعة كعمى ذلؾ تككف القيمة اال
 .(ِ)المادية لمسمع المتقكمة

                                                 

 (.ُّٖ/ّأبك الكليد الباجي، المنتقى شرح المكطأ، )( ُ)

 (.ٔٓفقو اإلسالمي، )ص: خمكفة البكرم، القيمة في ال( ِ)



 أ. د / موفق محمد عبده الداللعو   اآلثار المترتبة عمى اختالف الفقياء
 نوعيسى معتق حمود محمد جابر الضعيأ/ 
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كذكر ابف خمدكف أف السمعة يقتنييا العبد لمنفعتيا لو كحصؿ عمى ثمرتو مف إنفاقو في 
 .(ُ)مصالحو كحاجاتو

 . القيمة التبادلية: 2
سمعة بسمعة يككف  ىي تعبير عف قيمة المبادلة بيف شيئيف؛ كماؿو بسمعة، أك غيره

 متقكمان يباح االنتفاع بو.
كمف ىذا النكع تعريؼ العمماء لمبيع، بأنو مبادلة ماؿ بماؿ عمى سبيؿ التراضي أك 

 مقابمة شيء بشيء، ماالن أك غير ماؿ.
فإف السمعة التي تككف ظاىرىا الحرمة تككف قيمتيا التبادلية غير معتبرة، فأخذىا محـر كدفع 

.  الثمف فييا محـر
كمف األشياء التي ليا قيمة تبادلية إال أنو ال يعتد بيا، ما يككف لو قيمة عند غير 
المسمميف كلكف الشرع أىدر قيمتيا كمنع االنتفاع بيا كالخمر كالخنزير كلحـ الميتة كغير ذلؾ 

 مف األشياء المحرمة فال عبرة بنظر الناس بؿ العبرة بما شرعو ا كحمؿ االنتفاع بو. 
 القيمة التبادلية ىي القيمة التي تبذؿ مف الطرفيف كتككف فيما ىك مباح شرعان.فحقيقة 

كىك قانكف العرض كالطمب لمشيء، كىك الثمف العادؿ المتعارؼ عميو بيف الناس كتدؿ 
 عمى قيمية مبادلتيا عمى قيميتيا المقابمة لمسمع األخرل. 

 .القيمة المكتسبة:3
العمؿ في إضفاء قيمة عمى الشيء كالزيادة في قيميتو، يتحدث الفقياء رحميـ ا عف دكر 

كمف ذلؾ ما ذكره ابف خمدكف قائالن: "فاعمـ أف ما يفيده اإلنساف كيقتنيو مف المتمكالت، إف كاف 
مف الصنائع فالمفاد المقتنى منو ىك قيمة عممو، كىك القصد بالقنية، إذ ليس ىنالؾ إال العمؿ 

يككف مع الصنائع في بعضيا غيرىا. مثؿ النجارة كالحياكة  كليس بمقصكد بنفسو لمقنية. كقد
ف كاف مف غير الصنائع، فال  معيما الخشب كالغزؿ، إال أف العمؿ فييما أكثر، فقيمتو أكثر. كا 
بد في قيمة ذلؾ المفاد كالقنية مف دخكؿ قيمة العمؿ الذم حصمت بو، إذ لكال العمؿ لـ تحصؿ 

           اىرة في الكثير منيا فتجعؿ لو حصة مف القيمة عظمتقنيتيا. كقد تككف مالحظة العمؿ ظ
 ".(ِ)أك صغرت

                                                 

 (.َُِٗ/ٗابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، ) ( ُ)
 (.ُِٓمقدمة بف خمدكف، )ص:  (ِ)
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كظاىر كالـ ابف خمدكف أف العمؿ الذم حصؿ لمشيء كسبَّب لو زيادة في القيمة مثؿ 
 خياطة الثكب، كما يمحؽ بيا مف صنائع كالنجارة كالصناعة، فيذا قيمة إضافية لمشيء. 

و، كبسبب اإلضافة تزيد مف قيمتو، كذكر كىك ما يضاؼ لمشيء المعركؼ قيميت
 الشيرازم عف الثكب المغصكب. 

إذا غصب ثكبان فصبغو بصبغ مف عنده نظرت فإف لـ تزد قيمة الثكب كالصبغ كلـ 
تنقص بأف كانت قيمة الثكب عشرة كقيمة الصبغ عشر فصارت قيمة الثكب مصبكغان عشريف 

لصاحب الثكب بالصبغ ألف الصبغ عيف ماؿ لو قيمة فإف بيع الثكب كاف الثمف  صار شريكا ن
 .(ُ)بينيما نصفيف

أم أف ما حصؿ مف الغاصب مف غصب الثكب ثـ بسبب اإلضافة لمثكب مف صبغ 
 زادت قيمة الثكب فإف صاحب الثكب يستحؽ الزيادة؛ ألف الغاصب ال ضماف لو. 

ا يصبغ كفي درر الحكاـ: لمبائع )ضـ أجر القصار كالصبغ( بالفتح مصدر كبالكسر م
بو )كالطراز( عمـ الثكب )كالفتؿ كالحمؿ كطعاـ المبيع ككسكتو كسكؽ الغنـ كالسمسار المشركط 
ال فأكثر المشايخ عمى  أجره في العقد( فإف أجرة السمسار إف كانت مشركطة في العقد تضـ كا 

ن ما ضمت أنيا ال تضـ بخالؼ أجرة الدالؿ فإنيا ال تضـ اتفاقا )إلى ثمنو( متعمؽ بقكلو ضـ، كا 
إلييا؛ ألنيا تزيد في عيف المبيع كالصبغ كأخكاتو أك في قيمتو كالحمؿ كالسكؽ؛ ألف القيمة 

 .(ِ)تختمؼ باختالؼ المكاف فيمحؽ أجرتيا برأس الماؿ
المبحث الثاني: تحديد اآلثار المترتبة عمى اختالف الفقياء في المعايير المؤثرة 

 في القيمة 
 ا بالعرض والطمب المطمب األول: القيمة وعالقتي

تختمؼ القيمة باختالؼ األماكف كبحسب العرض كالطمب، جاء في فتاكل المجنة 
(: "ليست األرباح في التجارة محدكدة بؿ تتبع أحكاؿ ُُٓٔٔالدائمة لمفتكل في السعكدية رقـ )

ا في بيعو كشرائ و العرض كالطمب كثرة كقمة، لكف يستحسف لممسمـ تاجرنا أك غيره أف يككف سمحن
 كأال ينتيز فرصة غفمة صاحبو فيغبنو في البيع أك الشراء، بؿ يراعي حقكؽ األخكة اإًلسالمية".

                                                 

 (.َِْ/ِالشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ) (ُ)
 (.ُُٖ/ِدرر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، ) (ِ)



 أ. د / موفق محمد عبده الداللعو   اآلثار المترتبة عمى اختالف الفقياء
 نوعيسى معتق حمود محمد جابر الضعيأ/ 
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دعكا الناس يرزؽ ا بعضيـ مف »كليذا جاء قكؿ النبي صٌمى ا عميو كسمـ: 
 .(ُ)«بعض

فاألصؿ عدـ التدخؿ في تحديد القيمة، كبخاصة في األحكاؿ العادية التي ال غالء فييا 
ي إلى اختالؿ قانكف العرض كالطمب، ألنو يحصؿ بذلؾ خمؿ في األنشطة االقتصادية. قد يفض

كمف أبرز ذلؾ غالء األسعار كارتفاعيا؛ ألف كثرة القيكد عمى التجارة كاالستثمار ييؤدم غالبان إلى 
صرؼ التجار كالمستثمريف إلى أسكاؽ أقؿ قيكدان، فيطمبكف لسمعيـ أسكاقان ال يكرىكف فييا عمى 

لبيع بغير ما يريدكف، كىذا ييؤدم إلى قمة العرض فيرتفع السعر. ككذلؾ قد يحمؿ التسعير في ا
األحكاؿ العادية التي ال غالء فييا أصحاب السمع كالخدمات إلى أف يمتنعكا مف بيعيا، بؿ 

ك بذلؾ يكتمكنيا فيطمبيا المستيمككف فال يجدكنيا إال قميالن، فيرفعكف في ثمنيا؛ ليصمكا إلييا، فتغم
األسعار. كيحصؿ اإلضرار بالجانبيف: جانب المالؾ في منعيـ مف بيع أمالكيـ، كجانب 

 .(ِ)المشترم في منعو مف الكصكؿ إلى غرضو
فارتفاع قيـ السمع كانخفاضيا خاضع لقانكف العرض كالطمب، فكمما زاد الطمب عمى 

قيمة، تبعنا لذلؾ، كحيث إف سمعة ما زادت القيمة، ككمما انخفض الطمب كزاد العرض انخفضت ال
 ىذا القانكف المألكؼ جزء ال يتجزأ مف حياة السكؽ الطبيعية.

يقكؿ ابف تيمية: "رغبة الناس كثيرة االختالؼ كالتنكع، فإنيا تختمؼ بكثرة المطمكب 
كقمتو، فعند قمتو يرغب فيو ما ال يرغب فيو عند الكثرة، كبكثرة الطالب كقمتيـ، فإنما كثر طالبكه 

فع ثمنو بخػالؼ ما قؿ طالبكه، كبحسب قمة الحاجة ككثرتيا كقكتيا كضعفيا، فعند كثػرة يرت
الحاجة كقكتيا ترتفع القيمة ما ال ترتفع عند قمتيا كضعفيا، كبحسب المعاكض، فاف كاف مميِّا 
ديننا يرغب في معاكضتو بالثمف القميؿ الذم ال يبذؿ بمثمو لمف يظف عجزه أك مطمو أك 

بحسب العكض، فقد يرخص فيو إذا كاف بنقد رائج ما ال يرخص فيو إذا كاف بنقد جحده.... ك 
آخر دكنو في الركاج، كالػدراىـ كالدنانير بدمشؽ في ىذه األكقات، فاف المعاكضة بالدراىـ ىك 
المعتاد، كذلؾ أف المطمكب مف العقكد ىك التقابض مف الطرفيف، فإذا كػاف الباذؿ قادرنا عمى 

ا بالعيد كاف حصكؿ المقصكد بالعقد معو، بخالؼ ما إذا لـ يكف تاـ القدرة أك تاـ التسميـ مكفي
الكفاء، كمراتب القدرة كالكفاء تختمؼ، كىك الخير المذككر في قكلو: )فكاتبكىـ إف عممتـ فييـ 

                                                 

 .ُٓٔ/ُُ( صحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب تحريـ بيع الحاضر لمبادل، ُ)
 .ُِّ/ٔ( ينظر: المغني ِ)
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، قالكا: قكة عمى الكسب ككفاء لمعيد، كىذا يككف في البائع كفي المشترم كفي المؤجر  خيرنا(
أجر كالناكح كالمنككحة، فاف المبيع قد يككف حاضرا كقد يككف غائبا، فسعر الحاضر أقؿ كالمست

مف سعر الغائب، ككذلؾ المشترم قد يككف قادرنا في الحاؿ عمى األداء ألف معو ماالن، كقد ال 
 .(ُ)يككف معو، لكنو يريد أف يقترض أك يبيع السمعة، فالثمف مع األكؿ أخؼ"

لناس التي تحدد الطمب تتنكع كتختمؼ حسب عرض السمع، كمعنى ذلؾ: أف رغبة ا
كالذم عٌبر عنو بكثرة المطمكب كقمتو، كيشير إلى تفاعؿ الطمب مع العرض لتحقيؽ التكازف مف 

 خالؿ األسعار.
لذا منع شرعنا الحنيؼ مف التدخؿ في ىذا النظاـ بأم أسمكب كاف؛ لما يؤدم إليو ىذا 

ر بالمتعامميف في السكؽ في أغمب األحكاؿ، كفي سكؽ التدخؿ أك التحكـ مف إلحاؽ الضر 
العصر القديـ أساليب كثيرة لمتحكـ في قانكف العرض كالطمب، الذم تغير مف القيمة كتسبب 

 اإلخالؿ بالعدؿ، الذم ىك مقصد الشرع الحكيـ كقد حرميا الشارع كحذر منيا، كىي ما يمي: 
            عر سمعة معركضة لمبيع ليس رغبة النجش في البيع كالشراء: كىك أف الزيادة في س .ُ

 -بأم أسمكب كاف-بالشراء كلكف بقصد رفع سعرىا كايياـ الغير بأف ليـ رغبة في السمعة 
           مما يرغب فييا الغير الحاضركف لمشراء، فيزيد ثمنيا؛ إما ليجر الناجش لنفسو أك

ذا األسمكب مما ال يتفؽ مع خمؽ لمبائع نفعنا، أك بقصد اإلضرار بالمشترم، كحيث إف ى
ٍيرىةى  مَّـى   -المًَّو  قىاؿى رىسيكؿي  قىاؿى  المسمـ، لذا جاء النيي عنو، فعف أبي ىيرى سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى  -  صى

شيكا  مىى بىٍيعً  )الى تىنىاجى ..( كىالى يىًبٍع اٍلمىٍرءي عى اًضره ًلبىادو أىًخيًو كىالى يىًبٍع حى
(ِ). 

سمع التي تمس حاجة الناس إلييا؛ حيث يحبس المحتكر السمعة عف المستيمكيف االحتكار لم .ِ
حتى تقؿ في السكؽ كيكثر طمبيا كالبحث عنيا، ثـ يعرضيا في السكؽ بعد ارتفاع قيمتيا، 
كىك أسمكب ينـ عف ضعة نفس صاحبو، كليذا حرمو الشارع، كما في صحيح مسمـ عىٍف 

دِّثي أىفَّ  سىًعيدي ٍبفي اٍلميسىيًَّب  ؿى كىافى قىا يىٍحيىى كىىيكى اٍبفي سىًعيدو   مَّى   -قىاؿى رىسيكؿي المَّوً  قىاؿى  مىٍعمىرنا  ييحى صى
مَّـى  سى مىٍيًو كى ٍف اٍحتىكىرى -  المَّوي عى اًطئه( : )مى فىييكى خى

( ّ ) . 

                                                 

 ِٓٓػ  ِّٓ/ِٗ( مجمكع الفتاكل، البف تيمية؛ ُ)
، رقـ ٗٔ/ّ( ركاه البخارم في صحيحو، كتاب البيكع، باب ال يبيع عمى بيع أخيو، كال يسـك عمى سكـ أخيو، ِ)

 (.ُُّْ(، كصحيح مسمـ، باب النكاح، باب تحريـ الخطبة عمى خطبة أخيو، حديث رقـ )َُِْ)
 (.َُٓٔمسمـ، كتاب المساقاة، باب تحريـ االحتكار في األقكات، حديث رقـ )( صحيح ّ)
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ء، النيي عف تمقي الجمب كالركباف، كذلؾ بأف يتمقى المقيـ مف يقدـ إليو مف الباعة الغربا .ّ
ممف يحممكف معيـ البضائع كالسمع التي تمس الحاجة إلييا، كذلؾ لبيعيا في السكؽ، فمنع 
المقيـ )الحاضر( مف تمقييـ لحكـ كثيرة، منيا: أف الفرد إذا تمقى الركباف، فاشترل منيـ 
جميع البضاعة، أك كاف ليـ سمسارنا، فإنو بطبيعة الحاؿ سيقؿ العرض؛ ألف العارض كاحد، 

منع الشارع  -كغيره  –ماعة، كبيذا تغمك األسعار، كيتضرر أىؿ السكؽ، كليذا كليسكا ج
ا  اٍبًف عىبَّاسو  الحكيـ مف تمقِّي الركباف، كما في صحيح البخارم عىٍف  ٍنييمى قىاؿى  قىاؿى  رىًضيى المَّوي عى

مَّـى   -رىسيكؿي المًَّو  سى مىٍيًو كى مَّى المَّوي عى (، قىاؿى فىقيٍمتي  ٍكبىافى الرُّ  تىمىقٍَّكا )الى  -  صى اًضره ًلبىادو اًلٍبًف  كىالى يىًبٍع حى
 : : الى يىكيكفي  عىبَّاسو ؟( قىاؿى اًضره ًلبىادو ا قىٍكليوي )الى يىًبيعي حى ًسٍمسىارنا لىوي  مى

(ُ). 
 المطمب الثاني: معيار السوق

ا  إذا باع البائع سمعتو بسعر السكؽ، أك بما باع فالف، أك البيع بالرقـ، ككاف ذلؾ معمكمن
لدل المتعاقديف، فالبيع ال إشكاؿ فيو، كلكف قد يككف مجيكالن حاؿ التعاقد، فيؿ يصح البيع، 

 كيرجع المتعاقداف إلى السكؽ، أك إلى زيد مف الناس لمعرفة الثمف، أك ال يصح البيع؟
 اختمف العمماء في ذلك عمى قولين:

، (ْ)، كالصحيح في مذىب الشافعية(ّ)مالكية، كال(ِ)كىك مذىب الحنفية القول األول: ال يجوز،
 .(ٓ)كالمشيكر مف مذىب الحنابمة

 ووجية ىذا القول:
أف جيالة الثمف تؤدم إلى فساد البيع، كالعمـ بالثمف كالقيمة شرط لصحة البيع، كالعمـ 

يمو بالمبيع، كالبيع بما ينقطع بو السعر، أك بما باع بو زيد، كالبائعاف يجيالف ما باع بو، أك يج
ذا كاف الثمف  أحدىما، كالبيع بالرقـ كؿ ىذه البيكع في حقيقتيا بيع بثمف مجيكؿ كقت العقد، كا 

 مجيكالن أدل ذلؾ إلى الكقكع بالغرر المنيي عنو.
                                                 

، رقـ ِٕ/ّ( ركاه البخارم في صحيحو، كتاب البيكع، باب ىؿ يبيع حاضر لباد بغير أجر، كىؿ يعينو، ُ)
(ُِٖٓ.) 

 .ِٔٗ/ٓ، كالبحر الرائؽ ُٖٓ/ٓينظر: بدائع الصنائع  (ِ)
 .ِٕ/ِكاكو الدكاني ، كالفَْٕ/ْينظر: مكاىب الجميؿ  (ّ)
 .َْٗ/ّ، كنياية المحتاج ُٓ/ِينظر: أسنى المطالب  (ْ)
 .ُْٕ/ّ، ككشاؼ القناع ّْ/ْينظر: المبدع، البف مفمح،  (ٓ)
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كما أف السعر يختمؼ، فيك عرضة لمنقص، كالزيادة حسب العرض كالطمب، فإذا زاد 
ذا نقص السعر غبف المشترم،  كفي ىذا مخاطرة تجعؿ ىذه الصكرة مف السعر ظمـ البائع، كا 

 .(ُ)البيكع المنيي عنيا
، كقكؿ في مذىب الحنابمة، رجحو (ِ)كىك قكؿ في مذىب الشافعية القول الثاني: جواز البيع.

 .(ّ)ابف تيمية
 وجية ىذا القول:

األصؿ في معامالت الناس الحؿ، كال يكجد دليؿ مف كتاب، أك سنة، أك إجماع يمنع 
ى مف القكؿ بالجكاز الكقكع في محذكر شرعي يمنع مف صحة البيع. قاؿ ابف ذلؾ، كال يخش

القيـ: "ليس في كتاب ا، كال سنة رسكلو، كال إجماع األمة، كال قكؿ صاحب، كال قياس صحيح 
 .(ْ)ما يحرمو"

كما أف صكرة ىذا البيع يحصؿ فييا الرضا، فالبائع كالمشترم كالىما راضو بيذا 
لطريقة، فإذا عمـ المشترم أف عامة الناس يشتركف بيذا الثمف، فيذا مما يرضى الثمف، أك بيذه ا

بو عامة الناس، يقكؿ ابف القيـ: "ىك أطيب لقمب المشترم مف المساكمة، يقكؿ: لي أسكة 
 .(ٓ)بالناس، آخذ بما يأخذ بو غيرم"

 الترجيح:
ع بو الناس، كبرقمو، كيرل الباحث أف القكؿ بجكاز البيع بما ينقطع بو السعر، كبما يبي

أك بما باع بو زيد، كىك تاجر معركؼ يطمئف إلى سعره المشترم أف ذلؾ جائز، كالجيالة في 
 الثمف ال تؤدم إلى النزاع، كيمكف الكقكؼ عمييا.

ف كانت جممة الثمف في الحاؿ مجيكلة، لكف باإلمكاف معرفتيا بعد كيميا، كىذا باإلمكاف  كا 
 ى السكؽ، أك الرجكع إلى التاجر المعركؼ، كا أعمـ.معرفة الثمف بعد الرجكع إل

                                                 

 .ُْ/ٓينظر: المنقى، لمباجي،  (ُ)
 .ِّٔ/ّ، كركضة الطالبيف َْْ/ٗينظر: المجمكع  (ِ)
 .َُّ/ْينظر: اإلنصاؼ، لممرداكم،  (ّ)
يف عف رب العالميف، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف ابف قيـ الجكزية، دار إعالـ المكقع( ْ)

 .ٓ/ْـ، ُُٗٗ -ىػ ُُُْييركت، الطبعة األكلى،  –الكتب العممية 
 .ٔ،  ٓ/ْالمرجع السابؽ، ( ٓ)
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 المطمب الثالث: معيار السعر أو التسعير
 مف السعر، كجمعو: أسعار، مثؿ حمؿ، كأحماؿ.التسعير لغة: -

 كقد أٍسعىركا، كسىعَّركا بمعنى كاحد: اتفقكا عمى سعر.
ا ينتيي كالتسعير: تقدير السعر، يقاؿ: سعرت الشيء تسعيرنا: أم جعمت لو  سعرنا معمكمن

: سعر لنا، فقاؿ: )إف ا ىك -صمى ا عميو كسمـ  -إليو. كفي الحديث: أنو قيؿ لمنبي 
. كلو سعر: (ِ)، أم: أنو ىك الذم يرخص األشياء، كيغمييا، فال اعتراض ألحد عميو(ُ)المسعر(

 .(ّ)إذا زادت قيمتو، كليس لو سعر: إذا أفرط رخصو

 التسعير اصطالًحا: -

و ابف عرفة بقكلو: "ىك تحديد حاكـ السكؽ لبائع المأككؿ فيو قدران لممبيع بدرىـ عرف
"  .(ْ)معمـك

إنو إلزاـ بالعدؿ كمنع عف الظمـ، كىك يشمؿ وبين ابن القيم حقيقة التسعير، فقال: 
 .(ٓ)تسعير السمع كاألعماؿ

مف أمكر  فقاؿ: "أف يأمر السمطاف أك نكابو أك كؿ مف كلىوعرفو اإلمام الشوكاني 
مف الزيادة عميو أك النقصاف  المسمميف أمران أىؿ السكؽ أال يبيعكا أمتعتيـ إال بسعر كذا فينمع

 .(ٔ)لمصمحة"

                                                 

في سننو، (، كتاب اإلجارة، باب في التسعير، كالترمذم ُّْٓ(، رقـ )ِّٗ/ِ( أخرجو أبك داكد، في سننو، ُ)
(، رقـ ُْٕ/ِ(، كتاب البيكع، باب ما جاء في التسعير، كابف ماجو في سننو، ُُّْ(، رقـ )َّٓ/ّ
، كصححو َُْٖٗ(، رقـ )ِٖٔ/ّ(، كتاب التجارات، باب مف كره التسعير، كاإلماـ أحمد في مسنده، ََِِ)

 .ُّٓ/ِاأللباني في مشكاة المصابيح 
 مادة )سعر.، ّٓٔ/ْ( لساف العرب، البف مظكر، ِ)
 .ِٕٕ/ُ( المصباح المنير، لمفيكمي، ّ)
 .ّٓ/ِ( شرح حدكد ابف عرفة، محمد بف قاسـ األنصارل أبك عبد ا الرصاع، ْ)
 .ّٓٔ/ُالطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية، ( ينظر: ٓ)
 .ّّٓ/ٓ، ُّٕٗنيؿ األكطار، محمد بف عمى بف محمد الشككانى، طبعة دار الجيؿ بيركت  (ٔ)
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 حكم التسعير:
ارىةن  األصؿ عدـ جكاز التسعير في األكقات العادية؛ لقكؿ ا تعالى: ﴿ًإالَّ أىف تىكيكفى ًتجى

﴾ ـٍ عىف تىرىاضو مِّنكي
(ُ). 

 تعالى جعؿ التراضي شرطنا إلباحة التجارات،كالتسعير في األحكاؿ أف اوجو الداللة: 
العادية التي ال غالء فييا يفكت ذلؾ، إذ إنو يتضمف إلزاـ أصحاب السمع كالخدمات أف يبيعكا 

 .(ِ)بما ال يرضكف

كقكلو صمى ا عميو  -. (ّ) «إنما البيع عف تراض»كقكؿ النبي النبي صمى ا عميو كسمـ:  -
 .(ْ) «ال يحؿ المرئ مف ماؿ أخيو شيء إال بطيب نفس منو»مـ: كس

أف التسعير يتضمف أخذ األمكاؿ مف غير طيب نفس مف أصحابيا وجو الداللة: 
 .(ٓ)فتدخؿ في عمـك ما نيى عنو الرسكؿ النبي صمى ا عميو كسمـ

النبي صمى ما جاء عف أنس بف مالؾ رضي ا عنو قاؿ: غال السعر عمى عيد رسكؿ ا  -
ا عميو كسمـ، فقالكا: يا رسكؿ ا سعِّر لنا. فقاؿ رسكؿ ا النبي صمى ا عميو كسمـ: 

ني ألرجك أف ألقى ربي، كليس أحد منكـ » إف ا ىك الميسىعِّر، القابض، الباسط، الرزاؽ، كا 
 .(ٔ) «يطمبني بمظممة في دـ كال ماؿ

                                                 

 .ِٗكرة النساء، اآلية رقـ: ( سُ)
 .َِٔ/ٓ( ينظر: نيؿ األكطار، ِ)
(، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، كصححو ابف حباف في ُِٖٓ، رقـ )ّٕٕ/ِ( أخرجو ابف ماجو في سننو، ّ)

(، كتاب البيكع، باب البيع المنيي عنو، مف حديث أبي سعيد الخدرم رضي ْٕٔٗ، رقـ )َّْ/ُُصحيحو، 
 ا عنو.

(، ٖٕٗٓ، رقـ )ُّٔ/ُّ(، كابف حباف في صحيحو، ُُِٗ، رقـ )ُُّ/ٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده،  (ْ)
كتاب الرىف، باب الجنايات، مف حديث عمرك بف يثربي رضي ا عنو، كصححو األلباني في مختصر إركاء 

 (.ُْٗٓ، رقـ )ِٖٔ/ُالغميؿ، 
 .ُِٗ/ٓ( ينظر: بدائع الصنائع ٓ)
(، كتاب اإلجارة، باب في التسعير، كالترمذم في سننو، ُّْٓ، رقـ )ِّٗ/ِ، في سننو، ( أخرجو أبك داكدٔ)

(، رقـ ُْٕ/ِ(، كتاب البيكع، باب ما جاء في التسعير، كابف ماجو في سننو، ُُّْ، رقـ )َّٓ/ّ
(، كصححو َُْٖٗ، رقـ )ِٖٔ/ّ(، كتاب التجارات، باب مف كره التسعير، كاإلماـ أحمد في مسنده، ََِِ)

 (.ِْٖٗ، رقـ )ُّٓ/ِاأللباني في مشكاة المصابيح 
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سمـ، امتنع مف التسعير كجعمو مظممة يرجك أال يمقى أف النبي صمى ا عميو ك وجو الداللة: 
ا بيا. ككجو الظمـ في التسعير أف الناس مسمطكف عمى أمكاليـ، كالتسعير في األحكاؿ العادية 

جبار ليـ عمى ما ال يرضكف كىذا ظمـ ليـ  .(ُ)التي ال غالء فييا حجر عمييـ، كا 

 أما التسعير في حالة الزيادة في السعر:

 ؼ الفقياء فى حكـ التسعير عمى ثالثة أقكاؿ:فقد اختم

كىك األصؿ في قكؿ جميكر الفقياء مف الحنفية، فيما إذا  القول األول: عدم جواز التسعير.
 .(ِ)لـ يتعد أرباب السمع فى القيمة تعديان فاحشان 

، كالشافعية (ّ)كىك ركاية عف مالؾ فيما إذا سعر اإلماـ عمى الناس سعران ال يتجاكزنو
 .(ٓ)، كىك مذىب الحنابمة(ْ)كقت القحط عمى الصحيحفى 

 .(ٔ)كبو قاؿ ابف عمر، كسالـ بف عبد ا بف عمر، كالقاسـ بف محمد

ـٍ  قاؿ الكاساني: "ككذا ال يسعر لقكلو عز كجؿ: ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي
ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى  ﴾ بىٍينىكي ـٍ ٍف تىرىاضو ًمٍنكي ارىةن عى ًتجى

(ٕ)"(ٖ). 

كفي المنتقى: "كأما الضرب الثاني مف التسعير، فيك أف يحد ألىؿ السكؽ سعر ليبيعكا 
 .(ٗ)عميو، فال يتجاكزكه، فيذا منع منو مالؾ"

                                                 

 .َْٔ/ّ( ينظر: نيؿ األكطار ُ)
 .ْٗٓ/ٔ، كتبييف الحقائؽ، لمزيمعى، ُّٗ/ٓبدائع الصنائع، ( ينظر: ِ)
 .ِْٓ/ٔ، كالتاج كاإلكميؿ، ُٖ/ٓالمنتقى، لمباجى، ( ينظر: ّ)
 .ّٖ/ِاألنصارل،  ، كأسنى المطالب، ألبي زكريأّٖ/ُالميذب، لمشيرازل، ( ينظر: ْ)
 .ُٗٓ/ِ، كشرح منتيى االردات، ُُّ/ٔالمغنى، البف قدامة، ( ينظر: ٓ)
 .ِٕٓ، كالطرؽ الحكمية، البف القيـ، صُٖ/ٓالمنتقى، لمباجى، ( ٔ)
 .ِٗ( سكرة النساء، اآلية: ٕ)
 .ُِٗ/ٓبدائع الصنائع، ( ٖ)
 .ُٖ/ٓالمنتقى، لمباجي، ( ٗ)
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كقاؿ ابف جزم: "ال يجكز التسعير عمى أىؿ األسكاؽ، كمف زاد في سعر، أك نقص 
 .(ُ)لناس، فإف أبى أخرج مف السكؽ"منو أمر بإلحاقو بسعر ا

كقاؿ ابف عبد البر: "كال يسعر عمى أحد مالو، كال يكره عمى بيع سمعتو ممف ال يريد، 
كال بما ال يريد إال أف يتبيف في ذلؾ ضرر داخؿ عمى العامة، كصاحبو في غنى عنو، فيجتيد 

 .(ِ)السمطاف في ذلؾ، كال يحؿ لو ظمـ أحد"

تيمية: "كشرط ابف القيـ لمتسعير أف يمتنع التجار مف بيع كقاؿ شيخ اإلسالـ ابف 
سمعيـ مع ضركرة الناس إلييا إال بزيادة عمى القيمة المعركفة، ىنا يجب عمييـ بيعيا بقيمة 

 .(ّ)المثؿ، كال معنى لمتسعير إال إلزاميـ بقيمة المثؿ، فالتسعير إلزاـ بالعدؿ"

 لمعقكؿ:بالكتاب كالسنة كاواستدلوا عمى ذلك:       

 أواًل: من الكتاب:
ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى ًتجى  ـٍ بىٍينىكي ارىةن عىٍف قكؿ ا تعالى: ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

﴾ ـٍ تىرىاضو ًمٍنكي
(ْ). 

 وجو الداللة من اآلية الكريمة:

البيع، فإذا ألـز البائع بسعر محدد فقد  ىك اشتراط التراضى بيف البائع كالمشترل لصحة
انتفى ىذا التراضى ككاف البيع مشكبان باإلكراه، ككاف المشترل قد أكؿ ماؿ البائع بالباطؿ، فدلت 
لزاـ البائع بالبيع بسعر معيف ال يرتضيو يككف تجارة عف غير  اآلية عمى عدـ جكاز التسعير، كا 

 .(ٓ)يمةتراض، كىك منيى عنو شرعان بنص اآلية الكر 

                                                 

 .ُٗٔالقكانيف الفقيية، البف جزم، ص( ُ)
 .َّٔالكافي، البف عبد البر، ص (ِ)
 .ٕٕ/ِٖمجمكع الفتاكل، لإلماـ ابف تيمية،  (ّ)
 .ِٗ( سكرة النساء، اآلية: ْ)
 .ِْٖ/ٓ، كنيؿ األكطار، لمشككانى، ُّٗ/ٓبدائع الصنائع، لمكاسانى، ( ينظر: ٓ)
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 ثانيًا: السنة النبوية الشريفة:
ما ركاه الترمذل كأبك داكد كغيرىما عف أنس رضى ا عنو قاؿ: غال السعر عمى عيد  -ُ

إف ا ىك المسعر »رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ فقالكا: يا رسكؿ ا: سعر لنا، فقاؿ: 
نى ألرجك أف ألقى ربى كليس أح د منكـ يطمبنى بمظممة فى دـ كال القابض الباسط الرازؽ، كا 

 .(ُ) «ماؿ

ما ركاه ابف ماجة كأحمد عف أبى سعيد قاؿ: غال السعر عمى عيد رسكؿ ا صمى ا  -ِ
ٍمت يا رسكؿ ا قاؿ:  إنى ألرجك أف أفارقكـ كال يطمبنى أحد منكـ »عميو كسمـ فقالكا: لك قىكَّ

 .(ِ) «بمظممة ظممتو

عف أبى ىريرة رضى ا عنو أف رجالن جاء فقاؿ: يارسكؿ ا، ما ركاه أبك داكد كأحمد  -ّ
بؿ ا يخفض كال »سعر، فقاؿ: )بؿ ادعكا( ثـ جاءه رجؿ فقاؿ: يارسكؿ ا، سعر، فقاؿ: 

نى ألرجك أف ألقى ا كليس ألحد عندل مظممة  .(ّ) «يرفع، كا 

 وجو الداللة من ىذه األحاديث:

لـ يسعر رغـ طمب الصحابة ذلؾ مف رسكؿ ا صمى ا  أف النبى صمى ا عميو كسمـ
عميو كسمـ كلك جاز التسعير ألجاب الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ أصحابو إلى ما طمبكه منو، ثـ 

 .(ْ)إف الرسكؿ صمى ا عميو كسمـ عمؿ عدـ التسعير لككنو مظممة كالظمـ حراـ

 ن:اعترض عمى االستدالل باألحاديث السابقة باعتراضي
أف ىذه األحاديث المحتج بيا عمى تحريـ التسعير التدؿ عمى التحريـ إذ ليس األول: 

 فييا نيى صريح منو صمى ا عميو كسمـ كنييو عف كؿ حراـ.

                                                 

لترمذل كتاب البيكع، باب ما (، سنف آَّْ، حديث رقـ )َِٕ/ّسنف أبى دكاد: كتاب البيكع، باب التسعير،  (ُ)
 .، كقاؿ عنو حديث حسف صحيحُُّْ، حديث رقـ َٔٔ/ّجاء فى التسعير، 

 .َُٓ/ّ، كمسند اإلماـ أحمد، ْْٕ/ِسنف ابف ماجة، كتاب البيكع، باب مف كره أف يسعر، ( ِ)
لحافظ: إسناده ، كقاؿ اّْٗ/ّ، كمسند اإلماـ أحمد، َِٕ/ّسنف أبى داكد، كتاب البيكع، باب التسعير،  (ّ)

 .صحيح
 .ِْٖ/ٓ، كنيؿ األكطار، لمشككانى، ُِّ/ٔالمغنى، البف قدامة،  (ْ)
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بأف إخبار النبى صمى ا عميو كسمـ بأنو يريد أف يمقى ا تعالى ويجاب عن ذلك: 
عرض طمب التسعير، يدؿ عمى أف التسعير كليس ألحد عنده مظممة، ككاف ىذا اإلخبار فى م

ظمـ محـر شرعان، فيككف التسعير محرمان، كيككف النيى مكجكدان ضمنان فى الحديث، إذ اليجيؿ 
 .(ُ)أحد أف الظمـ منيى عنو

أف امتناع النبى صمى ا عميو كسمـ عف التسعير ىنا قضية معينة، كليس الثانى: 
تنع عف بيع ما يحتاج الناس إليو، كمعمـك أف الشئ إذا قؿ لفظان عامان، كليس فييا أف أحدان ام

 –كما جرت بو العادة، كلكف الناس تزايدكا فيو  –رغب الناس فى المزايدة فيو، فإذا بذلو صاحبو 
 .(ِ)فينا ال يسعر عمييـ

بأنو لك كانت قضية معينة لبيف النبى صمى ا عميو كسمـ ذلؾ فى حينو، ويجاب عن ذلك: 
فى ىذه الحالة فقط، كلكف النبى صمى ا عميو كسمـ عمؿ امتناعو عف التسعير بمفظ كأنو ظمـ 

، كقكلو: )بؿ ا يخفض كيرفع( فدؿ «إف ا ىك المسعر القابض الباسط الرازؽ»عاـ كقكلو: 
 .(ّ)ىذا عمى المنع مف التسعير بصفة عامة

 ثالثًا: المعقول:
ذا عممكا بتجديد السعر فإنيـ ال يقكمكف بشراء السمع . إف التسعير يسبب الغالء ألف التجار إُ

 التى يحتاج الناس إلييا مما يترتب عميو االتجار فى السكؽ السكداء.

. إف الناس ليـ حرية التصرؼ فى أمكاليـ التى يمتمككنيا كالتسعير حجر عمييـ كىك أمر ال ِ
بأكلى مف نظره فى  يجكز، كليس نظر الحاكـ أك نائبو فى مصمحة المشترل برخص السعر

 مصمحة البائع برفع الثمف.

 .(ْ). إف الثمف حؽ المتعاقديف فميما تقديره كالتراضى عميو دكف إلزاـ مف أحدّ

                                                 

 .ٗٗ/ُىػ، ُُّْ، ِالقاىرة: مطبعة األخكة األشقاء، ط ،عمي مرعي أحمد عميبحكث فى البيع، لمدكتكر ( ُ)
 .ِٖٓالطرؽ الحكمية، البف القيـ، ص (ِ)
رة، بحث لمدكتكر: ماىر حامد الحكلى، بحث منشكر عمى شبكة دراسة فقيية معاص –التسعير شركطو كحكمو  (ّ)

 .ُُاإلنترنت، ص 
 .ُِّ/ٔ، كالمغنى، البف قدامة، ُٖ/ٓ، كالمنتقى، لمباجى، ِْٖ/ٓنيؿ األكطار، لمشككانى، ( ينظر: ْ)
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 المناقشة:
إف االستدالؿ بيذا المعقكؿ ال يصمح دليالن عمى عدـ التسعير، إذ أف الحاكـ مأمكر 

مف نظره فى مصمحة البائع. كىك  برعاية مصالح األمة، كليس نظره فى مصمحة المشترل بأكلى
أيضان يممؾ مف الكسائؿ ما يجبر المستكرديف عمى إحضار ما استكردكه إلى السكؽ كبيعو بثمف 

 المثؿ، أك بسعر مناسب يجعؿ فيو مف الربح ما ال يككف ليـ بعده حجة.

كما يممؾ كذلؾ مف الكسائؿ ما يمكف مف استخراج السمع التى قاـ بإخفائيا ىؤالء 
 اران لرفع األسعار، كلو أف يقـك باالستيراد كالبيع بسعر التكمفة.انتظ

كىك بمثؿ ىذه الكسائؿ يستطيع أف يحمؿ التجار عمى بيع ما عندىـ مف السمع، 
 .(ُ)كيقضى عمى االحتكار كاالستغالؿ كرفع األسعار

، كىك ركاية أشيب عف (ِ)كىك قكؿ سعيد بف المسيب القول الثانى: أن التسعير جائز.
 .(ّ)مالؾ

يعني حديث: إف ا -ىػ(: "قاؿ سائر العمماء بظاىر الحديث ّْٓقاؿ ابف العربي )ت
ال ييسعَّر عمى أحد، كالحؽ: التسعير، كضبط األمر عمى قانكف ال تككف فيو  -ىك المسعر

مظممة عمى أحد مف الطائفتيف، كذلؾ قانكف ال يعرؼ إال بالضبط لألكقات، كمقادير األحكاؿ، 
حؽ، كما فعمو  -صمى ا عميو كسمـ  -رجاؿ، كا المكفؽ لمصكاب، كما قالو النبي كحاؿ ال

حكـ، لكف عمى قـك صح ثباتيـ، كاستسممكا إلى ربيـ، كأما قـك قصدكا أكؿ الماؿ، كالتضييؽ 
 .(ْ)عمييـ، فباب ا كاسع، كحكمو أمضى"

                                                 

 .ُِالتسعير شركطو كحكمو، ص ( ُ)
 .ٕٕ، ٕٔ/َِ، كاالستذكار، البف عبد البر، ُٖ/ٓالمنتقى، لمباجي، ( ينظر: ِ)
 .المرجع السابؽ، نفسو (ّ)
ينظر: عارضة األحكذم، القاضي محمد بف عبد ا أبك بكر بف العربي المعافرم االشبيمي المالكي، دار  (ْ)

 .ْٓ/ٔالكتب العممية بيركت، 
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 واستدلوا عمى ذلك بما يمي:

 كاز التسعير بالكتاب، كالسنة، كاألثر، كالمعقكؿ:استدؿ أصحاب القكؿ الثانى عمى ج

 أواًل: من الكتاب:
ـٍ ًباٍلبىاًطًؿ ًإالَّ أىٍف تىكيكفى  ـٍ بىٍينىكي قكؿ ا عزكجؿ: ﴿يىا أىيُّيىا الًَّذيفى آمىنيكا الى تىٍأكيميكا أىٍمكىالىكي

﴾ ـٍ ٍف تىرىاضو ًمٍنكي ارىةن عى ًتجى
(ُ). 

 وجو الداللة من اآلية الكريمة:

بيع السمع بزيادة خاصة فى القيمة مع اضطرار الناس إلييا أكؿ ألمكاؿ الناس بالباطؿ، إف 
 فالتجارة المشركعة لـ تكف غصبان لمحقكؽ كاستغالالن لمحاجة.

 ثانيًا: من السنة:
. ما جاء فى الصحيحيف عف ابف عمر رضى ا عنيما قاؿ: قاؿ رسكؿ ا صمى ا عميو ُ

لو فى عبد فكاف لو ماؿ يبمغ ثمف العبد، قـك عميو قيمة العدؿ، مف أعتؽ شركا »كسمـ: 
ال فقد عتؽ منو ما عتؽ  .(ِ)«فأعطى شركاءه حصصيـ، كعتؽ عميو العبد، كا 

 وجو الداللة من الحديث الشريف:
إذا كاف الشارع يكجب إخراج الشئ مف ممؾ مالكو بعكض المثؿ لمصمحة تكميؿ 

ة بالزيادة عمى القيمة فكيؼ إذا كانت الحاجة بالناس إلى العتؽ، كلـ يمكف المالؾ مف المطالب
التممؾ أعظـ، كىـ إلييا أضر مثؿ حاجة المضطر إلى طعاـ الغير؟ كىذا الذل أمربو النبى 

 .(ّ)صمى ا عميو كسمـ مف تقكيـ الجميع قيمة المثؿ؟ ىك حقيقة التسعير

                                                 

 .ِٗ( سكرة النساء، اآلية: ُ)
 .َُٖ-ُٕٗ/ٓالشركاء، صحيح البخارل، كتاب العتؽ، باب إذا أعتؽ عبدان بيف اثنيف أك أنو بيف  (ِ)
 .ِّْكمابعدىا. كالطرؽ الحكمية، البف القيـ، ص َٕالحسبة، البف تيمية، ص (ّ)
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ال يبيع حاضر »و كسمـ قاؿ: ما ركل عف جابر رضى ا عنو أف رسكؿ ا صمى ا عمي .ُ
 .(ُ) «لباد، دعكا الناس يرزؽ ا بعضيـ مف بعض

 وجو الداللة من الحديث الشريف:
أف رسكؿ ا صمى ا عميو كسمـ نيى الحاضر العالـ بالسعر، أف يبيع لمبادل الجالب    

 .(ِ)لمسمعة الجاىؿ بالسعر، ألف ىذا يؤدل إلى غالء األسعار
 ر:ثالثًا: من األث

ما ركل عف سعيد بف المسيب رضى ا عنو أف عمر بف الخطاب رضى ا عنو مر عمى 
ما أف  حاطب بف أبى بمتعة كىك يبيع زبيبان لو بالسكؽ، فقاؿ لو عمر: )إما أف تزيد فى السعر كا 

 .(ّ)ترفع مف سكقنا(
 وجو الداللة من األثر:

ع فى السكؽ دكف سعر الناس، فأمره أنو يدؿ عمى التسعير ألف حاطب بف أبى بمتعة كاف يبي
عمر رضى ا عنو أف يمحؽ بسعر الناس أك يقـك مف السكؽ حتى اليتسبب فى خسارة عامة 

 .(ْ)أىؿ السكؽ، ىذا إذا نقص، ككذا إذا زاد تبعو أىؿ السكؽ، كفى ذلؾ إضراران بالناس
 المناقشة: يناقش ىذا األثر من ثالثة وجوه:

ر ليس فيو تسعير، فال يككف حجة عمى المدعى حيث إف عمر أف ىذا األثالوجو األول: 
 رضى ا عنو لـ يحدد سعران.

كعمى فرض أف األثر يدؿ عمى التسعير فقد ركل أف عمر رضى ا عنو رجع الوجو الثانى: 
)فمما رجع عمر حاسب نفسو، ثـ أتى حاطبان فى  –بعد ذكره لألثر  –عف ذلؾ، قاؿ الشافعى 

نما ىك شئ أردت بو الخير ألىؿ داره فقاؿ لو: إ ف الذل قمت لؾ ليس بعزيمة منى، كال قضاء، كا 
 .(ٓ)البمد، فحيث شئت فبع، ككيؼ شئت فبع(

                                                 

 .ُٓٔ/ُُصحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب تحريـ بيع الحاضر لمبادل، ( ُ)
 .ُٓالتسعير شركطو كحكمو، ص ( ِ)
 .ِٕٗ/ُمكطأ اإلماـ مالؾ،  (ّ)
 .ُُّ/ٔى، البف قدامة، ، كالمغنُٕ/ٓينظر: المنتقى، لمباجى،  (ْ)
 .ُٖ/ ٗمختصر المزنى:  (ٓ)
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ما قالو ابف قدامة: "كما ذكركه مف الضرر مكجكد فيما إذا باع بيتو، كاليمنع الوجو الثالث: 
 .(ُ)منو"

 رابعًا: من المعقول:

السمع فى القيمة تعديان فاحشان صيانة لحقكؽ المسمميف مف  أف فى التسعير عند تعدل أرباب -ُ
 .(ِ)الضياع

أف لإلماـ أف يمـز المحتكر ببيع سمعة بسعر معيف بحسب مايرل، فكذلؾ لو أف يضع  -ِ
 تسعيرة محددة لكؿ سمعة مف البداية كيجب عمى الجميع التزاميا.

بثمف معيف إنما كاف عمى كجو  _ كيمكف أف يناقش ذلؾ: بأف إجبار المحتكر عمى بيع سمعتوّ
العقكبة، كالتسعير مف البداية يجب أال يككف عمى كجو العقكبة، فيككف ىذا القياس قياسان مع 

 .(ّ)الفارؽ فال يصح

التـز الناس أال يبيع الطعاـ أك غيره إال أناس معركفكف. القول الثالث: أن التسعير جائز بشرط: 
 .(ٓ)القيـ ، كابف(ْ)كبو قاؿ اإلماـ ابف تيمية

قاؿ ابف القيـ: "أما الثاني فمثؿ أف يمتنع أرباب السمع مف بيعيا مع ضركرة الناس إلييا 
إال بزيادة عمى القيمة المعركفة فينا يجب عمييـ بيعيا بقيمة المثؿ كال معنى لمتسعير إال إلزاميـ 

 .(ٔ)بقيمة المثؿ فالتسعير ىينا إلزاـ بالعدؿ الذم ألزميـ ا بو"

                                                 

 .ُِّ/ٔالمغنى: البف قدامة  (ُ)
 .ْٗٓ/ِمجمع األنير: داما أفندل ( ِ)
 .كمابعدىا ُٕالتسعير شركطو كحكمو: ص  (ّ)
 .ٕٕ/ِٖينظر: مجمكع الفتاكل،  (ْ)
 .ّٕٓ -ّٔٓ، كصّٓينظر: الطرؽ الحكمية، البف القيـ، ص (ٓ)
 .ّٔٓحكمية، البف القيـ، صينظر: الطرؽ ال (ٔ)
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كقد نقؿ اإلجماع ابف تيمية، كابف القيـ عمى كجكب التسعير عمى أناس قد احتكركا بيع       
سمع معينة فال تباع إال عمييـ، كال تشترل إال منيـ، كقاؿ: "لك سكغ ليـ أف يبيعكا بما شاؤكا، أك 

ا لمناس: ظممنا لمبائعيف الذيف يريدكف بيع تمؾ السمع، كظ ممنا يشتركا بما شاؤكا، كاف ذلؾ ظممن
 .(ُ)لممشتريف منيـ"

 الترجيح:
كيرل لمباحث أف األصؿ في التسعير الحرمة لقكة أدلتيـ، كأف ارتفاع األسعار منو ما 
ىك مقبكؿ، كال يعالج بالتسعير، كما لك كاف ذلؾ نتيجة عدـ تكفر السمع في األسكاؽ، أك كاف 

 ذلؾ بسبب كثرة الطمب عمى السمع، فينا يترؾ السكؽ عمى حالو.
ا إذا كاف الباعة يظممكف الناس، كما لك كاف أىؿ السكؽ يتفقكف عمى عدـ البيع إال كأم

بسعر معيف، أكثر مف ثمف المثؿ، أك كانكا يحتكركف السمع طمبنا لغالء األسعار، فينا يجب عمى 
كلي األمر، أك نائبو أف يتدخؿ ليحمي الناس مف اإلضرار بيـ، فيسعر عمييـ بطريقة تضمف 

 ما تضمف حؽ المشترم. كا أعمـ.حؽ البائع ك
 المطمب الرابع: معيار تقويم المقومين )ذوي الخبرة(

مف المعايير التي تقـك عمييا عممية التقكيـ الخبراء )ذكم الخبرة(، كىؤالء المقكميف ليـ 
ذا كنا قد رجحنا أف لكلي األمر أف يتدخؿ في تحديد السعر إذا لـز  دكر كبير في تحديد القيمة، كا 

ألمر لضبط تعامالت الناس، فإف لكلي األمر حتى يتمكف مف تحديد سعر مناسب ال يككف فيو ا
البد أف يستعيف في ذلؾ بأىؿ السكؽ مف التجار،  –البائع كالمشترم  –ظمـ ألحد الطرفيف 

كبأىؿ الخبرة كاالختصاص في ىذا الشأف كرجاؿ االقتصاد كغيرىـ مف الممارسيف، بشرط أال 
 صمحة في تحديد تمؾ القيمة.يككف ألحدىـ م

كفي ىذا الشأف يقكؿ القاضي أبك الكليد الباجي نقال عف ابف حبيب: " ينبغي لإلماـ أف 
يجمع كجكه أىؿ سكؽ ذلؾ الشيء، كيحضر غيرىـ استظيارا عمى صدقيـ فيسأليـ كيؼ 

 يجبركف يشتركف، ككيؼ يبيعكف فينازليـ إلى ما فيو ليـ، كلمعامة سداد حتى يرضكا بو قاؿ: كال
 عمى التسعير، كلكف عف رضا، كعمى ىذا أجازه مف أجازه.

ككجو ذلؾ أف بيذا يتكصؿ إلى معرفة مصالح الباعة كالمشتريف، كيجعؿ لمباعة في 
ذا سعر عمييـ مف غير رضا بما ال  ذلؾ مف الربح ما يقـك بيـ، كال يككف فيو إجحاؼ بالناس، كا 

تالؼ أمكاؿ الناس" ربح ليـ فيو أدل ذلؾ إلى فساد األسعار، خفاء األقكات، كا   .(ِ)كا 

                                                 

 .ّٕٓ، كالطرؽ الحكمية، صٕٕ/ِٖينظر: مجمكع الفتاكل،  (ُ)
 .ُٗ/ٓالمنتقى، لمباجي  (ِ)
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كال يجكز عند أحد مف العمماء أف يقكؿ ليـ: ال تبيعكا إال بكذا ربحتـ أك خسرتـ مف 
غير أف ينظر إلى ما يشتركف بو. ككذلؾ ال يقكؿ ليـ: ال تبيعكا إال بمثؿ الثمف الذم اشتريتـ بو، 

ذا ضرب كال أف يقكؿ ليـ فيما قد اشتركه: ال تبيعكا إال  بكذا ككذا، مما ىك مثؿ الثمف، أك أقؿ. كا 
ليـ الربح عمى قدر ما يشتركف، لـ يتركيـ أف يغمكا في الشراء، إف لـ يزيدكا في الربح عمى القدر 

 .(ُ)الذم حد ليـ، فإنيـ قد يتساىمكف في الشراء إذا عممكا أف الربح ال يفكتيـ"

عف القيمة تعدينا فاحشنا، فيسعر  كجاء في الدر المختار: "إذا تعدل أرباب الطعاـ
 بمشكرة أىؿ الرأم".

كفي اليداية شرح البداية: "فإف كاف أرباب الطعاـ يتحكمكف، كيتعدكف عف القيمة تعدينا      
فاحشنا، كعجز القاضي عف صيانة حقكؽ المسمميف إال بالتسعير، فحينئذ ال بأس بو بمشكرة مف 

 .(ِ)أىؿ الرأم كالبصيرة"
 لمقومين ما يأتي:ويشترط في ا

؛ ألف (ّ)العدد: ذىب جيكر الحنفية: إلى عدـ االشتراط في العدد بؿ يكفي مقـك الكاحد -ُ
التقكيـ مف قبيؿ الشيادة. إال إذا كاف الشيء المراد تقكيمو ليس ذا شأف كبير في عرؼ 

ا م  ف الحرج.الناس فال بأس باالكتفاء بمقـك كاحد؛ ألف في اشتراط العدد في ىذه الحالة نكعن
 : ذىبكا الى أنو ال بد الى مقكميف اثنيف كال يكفي كاحد.(ٓ)الحنايمة (ْ)كذىب الشافعية

 الخبرة: يشترط في المقكميف أف يككنكا خبراء بالشيء المراد تقكميو. -ِ
: بأنو صالح الديف مع اعتداؿ األقكاؿ (ٔ)العدالة.....: عرفتة مجمة األحكاـ الشرعية -ّ

 كاألفعاؿ.

                                                 

 .َّٕالطرؽ الحكمية، ص( ُ)
 .ٗٓ/َُ، كفتح القدير ِٖ/ٔ، كانظر: تبييف الحقائؽ ِٗ/ْاليداية شرح البداية ( ِ)
 ّٔٓ/ِعابديف ؛ حاشية بف  ّّٔاالشباه كالنظائر البف نجيـ  ص  ( ّ)
 ، ُّْ/َُ، ركضة الطالبيف ِْٕ/ِالكجيز  ( ْ)
 ّْٓ/ُُاإلنصاؼ  ( ٓ)

 ُِْٗمادة ( ٔ)



 أ. د / موفق محمد عبده الداللعو   اآلثار المترتبة عمى اختالف الفقياء
 نوعيسى معتق حمود محمد جابر الضعيأ/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
 م2021  فرباير – الثاني العدد  – 33اجمللد  233

 رررر

 المراجع قائمة
 أ.القرآن الكريم:

  .ُْسكرة البقرة مف اآلية  .ُ
 .َِسكرة يكسؼ: مف اآلية  .ِ
 .ِٗسكرة النساء، اآلية رقـ:  .ّ

 ب.المراجع العممية:
إبراىيـ بؾ أحمد، المعامالت الشرعية المالية، مف سمسمة األعماؿ الكاممة ألحمد إبراىيـ بؾ  .ُ

 (.ُّٓ)صـ، ُّٔٗىػ/ُّٓٓ، ط. د. ، دار األنصار، القاىرة، ّ
 .ّٓٔ/ُالطرؽ الحكمية في السياسة الشرعية،  ابف القيـ،  .ِ
 . َِّ /ٗ،  القدير الكماؿ،  فتح، اليماـ بفا .ّ
 .ِّْكمابعدىا. كالطرؽ الحكمية، البف القيـ، ص َٕابف تيمية، الحسبة، ، ص .ْ
 (ِٓٓ/ِّٓ(. ك )ْٔٓ/َِابف تيمية، مجمكع الفتاكل، ) .ٓ
 (.َُٓ/ُِحيح البخارم، )ابف حجر العسقالني، فتح البارم شرح ص .ٔ
 (.َُِٗ/ٗابف خمدكف، مقدمة ابف خمدكف، ) .ٕ
 (.ْْٕحكاـ األحكاـ شرح عمدة األحكاـ )ص: إ ابف دقيؽ العيد، .ٖ
ـ،  ُٓٗٗىػ / ُُْٓلبناف،  –ابف عابديف: حاشية رد المحتار، دار الفكر بيركت  .ٗ

(ٓ/ْٖ .) 
تحقيؽ: رضكاف «. رقيالدر النقي في شرح ألفاظ الخ»ابف عبد اليادم، يكسؼ بف حسف،  .َُ

مختار بف غريبة، رسالة دكتكراه، بمكة المكرمة، قسـ الدراسات العميا 
الشرعية كمية الشريعة كالدراسات اإلسالمية، جامعة أـ القرل، 

 (.ُّٕ/ُـ، )ُٖٖٗىػ/َُْٖ
ىػ( مجمؿ المغة، ت: ّٓٗابف فارس، أحمد بف فارس بف زكرياء القزكيني الرازم، )المتكفى:  .ُُ

بيركت، الطبعة  –المحسف سمطاف دار النشر: مؤسسة الرسالة زىير عبد 
 (.ّٖٕ)ص:  ُٖٔٗ -ىػ  َُْٔ -الثانية 

 تكممة كالمطيعي، السبكي تكممة مع الميذب شرح المقدسي،  المغني، المجمكع قدامة ابف .ُِ
 . ِٕ /ُْالمطيعي،  نجيب محمد
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إعالـ المكقعيف عف ابف قيـ الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف سعد شمس الديف،   .ُّ
ىػ ُُُْييركت، الطبعة األكلى،  –رب العالميف، ، دار الكتب العممية 

 .ٓ/ْـ، ُُٗٗ -
 الكتب دار المقنع، شرح في المبدع ابف مفمح، إبراىيـ بف محمد بف عبد ا بف محمد، .ُْ

 .ُْٕ /ْـ، ُٗٗ  -ىػُُْٖ، ُط لبناف، بيركت، العممية،
 لثالث، دار صادر، بيركت، )د. ت(.ابف منظكر، لساف العرب، المجمد ا .ُٓ
؛ حاشية بف  ّّٔص  ، االشباه كالنظائر، ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد .ُٔ

 .ّٔٓ/.ِعابديف 
ابف نجيـ، زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد، البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ، دار الكتاب  .ُٕ

 .ُِٗ/ٔ، )د. ت(، ِاإلسالمي، ط
 تحقيؽ: عبد ، أحمد اإلماـ مذىب عمى اليداية ، الحسف بف مدأح بف الخطاب، محفكظ أبك .ُٖ

 كالتكزيع، لمنشر غراس مؤسسة الفحؿ، ياسيف كماىر ىميـ المطيؼ ا
 .ِٓٓ/ُ ـ،ََِْ  -ىػُِْٓ، ُط

أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف بف محمد عبد البر، الكافي في فقو أىؿ المدينة، تحقيؽ:  .ُٗ
 -ىػََُْ، ِرياض، السعكدية، طمحمد أحيد المكريتاني، مكتبة ال

 .ُٕٕ/ ّـ، َُٖٗ
أبك عمر يكسؼ بف عبد ا بف محمد بف عبد البر، االستذكار، تحقيؽ: سالـ محمد عطا  .َِ

 .ُكمحمد عمي عكض، دار الكتب العممية، بيركت، ط
 . ُّّ /ُـ، ُٓٗٗ  -ىػُُْٓالفكر،  دار ، الدكاني القيركاني ، الفكاكو زيد أبي .ُِ
(، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، ُِٖٓ(، رقـ )ّٕٕ/ِي سننو، )أخرجو ابف ماجو ف .ِِ

(، كتاب ْٕٔٗ، رقـ )َّْ/ُُكصححو ابف حباف في صحيحو، 
البيكع، باب البيع المنيي عنو، مف حديث أبي سعيد الخدرم رضي ا 

 عنو.
(، كتاب التجارات، باب بيع الخيار، ُِٖٓ، رقـ )ّٕٕ/ِأخرجو ابف ماجو في سننو،  .ِّ

(، كتاب ْٕٔٗ، رقـ )َّْ/ُُو ابف حباف في صحيحو، كصحح
البيكع، باب البيع المنيي عنو، مف حديث أبي سعيد الخدرم رضي ا 

 عنو.
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(، كتاب اإلجارة، باب في التسعير، ُّْٓ(، رقـ )ِّٗ/ِأخرجو أبك داكد، في سننو، ) .ِْ
(، كتاب البيكع، باب ما جاء ُُّْ(، رقـ )َّٓ/ّكالترمذم في سننو، )

(، كتاب ََِِ(، رقـ )ُْٕ/ِالتسعير، كابف ماجو في سننو، )في 
، رقـ ِٖٔ/ّالتجارات، باب مف كره التسعير، كاإلماـ أحمد في مسنده، 

(، رقـ ُّٓ/ِ(، كصححو األلباني في مشكاة المصابيح )َُْٖٗ)
(ِْٖٗ.) 

(، كابف حباف في صحيحو، ُُِٗ(، رقـ )ُُّ/ٓأخرجو اإلماـ أحمد في مسنده، ) .ِٓ
(، كتاب الرىف، باب الجنايات، مف حديث عمرك ٖٕٗٓ، رقـ )ُّٔ/ُّ

بف يثربي رضي ا عنو، كصححو األلباني في مختصر إركاء الغميؿ، 
 (.ُْٗٓ، رقـ )ِٖٔ/ُ

(، ِِّٔ( حديث رقـ )ْٖ/ّأخرجو البخارم:  كتاب البيكع، باب بيع الميتة كاألصناـ، ) .ِٔ
حريـ بيع الخمر (، كتاب المساقاة، باب تَُِٕ/ ّكأخرجو مسمـ:  )
 (.ُُٖٓكالميتة، حديث رقـ)

 .ّٖ/ِاألنصارل،  أبي زكريا ، أسنى المطالب ،  .ِٕ
 (.ُّٖ/ّالباجي، أبك الكليد ، المنتقى شرح المكطأ، ) .ِٖ
ىػ( درة الغكاص في أكىاـ ُٔٓالبصرم، أبك محمد القاسـ بف عمي بف عثماف الحريرم ، )ت .ِٗ

ىػ: ُِّٕمدية، الخكاص، تصحيح: عمي المخمالتي، مطبعة مصر الح
 (.ِٕ)ص: 

، شرح منتيى اإلرادات، ، منصكر بف يكنس بف صالح الديف بف حسف بف إدريس البيكتي .َّ
ُُ /ْٗ . 

البيكتي، منصكر بف يكنس بف صالح الديف بف حسف بف إدريس، كشاؼ القناع، دار الكتب  .ُّ
 .ِّٓ/ِـ،  ُْٗٗ –ق  ُُْٓ، ُالعممية، ط

سعد شمس الديف ابف قيـ ، إعالـ المكقعيف عف  الجكزية، محمد بف أبي بكر بف أيكب بف .ِّ
 -ىػ ُُُْييركت، الطبعة األكلى،  –رب العالميف، دار الكتب العممية 

 .ٓ/ْـ، ُُٗٗ
 (.ُٓ/ٔ(. البرح الرائؽ، )ٕٓٓ/ْحاشية ابف عابديف، ) .ّّ
 .ِّْكمابعدىا. كالطرؽ الحكمية، البف القيـ، ص َٕالحسبة، البف تيمية، ص .ّْ
 شرح الجميؿ . منح ُِٖ /ٓ  خميؿ، مختصر شرح في الجميؿ ىبالرعيني ، مكا الحطاب .ّٓ

 . 98 /ٕعميش،  بف محمد ، خميؿ مختصر
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الحنبمي، عالء الديف أبك الحسف بف سميماف الدمشقي ، اإلنصاؼ في معرفة الراجح مف  .ّٔ
 .َُْ/ٓ، )د. ت(، ِالخالؼ، دار إحياء التراث العربي، ط

دراسة فقيية معاصرة، ، بحث منشكر عمى  – الحكلي، ماىر حامد، التسعير شركطو كحكمو .ّٕ
 .ُُشبكة اإلنترنت، ص 

 (.ٔٓخمكفة البكرم، القيمة في الفقو اإلسالمي، )ص:  .ّٖ
 ـ،  ُْٗٗ -ىػُُْٔ، ُط العممية، الكتب دار خميؿ، العبدرم، التاج كاإلكميؿ ، .ّٗ
 . ُْٔ /ٓالمنياج،  شرح إلى المحتاج الرممي، نياية .َْ
البيكع، باب ال يبيع عمى بيع أخيو، كال يسـك عمى سـك  ركاه البخارم في صحيحو، كتاب .ُْ

(، كصحيح مسمـ، باب النكاح، باب تحريـ َُِْ، رقـ )ٗٔ/ّأخيو، 
 (.ُُّْالخطبة عمى خطبة أخيو، حديث رقـ )

ركاه البخارم في صحيحو، كتاب البيكع، باب ىؿ يبيع حاضر لباد بغير أجر، كىؿ يعينو،  .ِْ
 (.ُِٖٓ، رقـ )ِٕ/ّ

رم في صحيحو، كتاب البيكع، باب ىؿ يبيع حاضر لباد بغير أجر، كىؿ يعينو، ركاه البخا .ّْ
 (.ُِٖٓ، رقـ )ِٕ/ّ

/ ُِلساف العرب ) ابف منظكر : (،ُِّ/ّّتاج العركس مف جكاىر القامكس )  الزبيدم، .ْْ
ْٗٔ .) 

الزرقانى عمى خميؿ ، الفقو اإلسالمي في ثكبو الجديد: المدخؿ الفقيي العاـ، ط. د، ]دمشؽ:  .ْٓ
 (.ُ( )حِّٔ/ُ[، )ُٕٔٗاألديب،  -طابع ألؼ باءم

الزيمعي، عثماف بف محجف البارعي فخر الديف الحنفي، تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ،  .ْٔ
، ابف ُّٔ/ ّىػ، ُُّّ، ُالمطبعة الكبرل األميرية، بكالؽ، القاىرة، ط

، السرخسي، المبسكط، مرجع َُٕ/ ٔاليماـ، فتح القدير، مرجع سابؽ، 
 .َُٔ/ ُُسابؽ، 

، كمسند اإلماـ أحمد، ْْٕ/ِسنف ابف ماجة، كتاب البيكع، باب مف كره أف يسعر،  .ْٕ
ّ/َُٓ. 

، كقاؿ ّْٗ/ّ، كمسند اإلماـ أحمد، َِٕ/ّسنف أبى داكد، كتاب البيكع، باب التسعير،  .ْٖ
 .الحافظ: إسناده صحيح

الترمذل (، سنف َّْٓ، حديث رقـ )َِٕ/ّسنف أبى دكاد: كتاب البيكع، باب التسعير،  .ْٗ
، ُُّْ، حديث رقـ َٔٔ/ّكتاب البيكع، باب ما جاء فى التسعير، 

 .كقاؿ عنو حديث حسف صحيح



 أ. د / موفق محمد عبده الداللعو   اآلثار المترتبة عمى اختالف الفقياء
 نوعيسى معتق حمود محمد جابر الضعيأ/ 
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 طبعة بيركت، ، العممية الكتب دار ، كالنظائر بكر، األشباه بف أبي الرحمف السيكطي، عبد .َٓ
 ـ.َُٗٗ،  قُُُْ ، أكلى

 .ّٓ/ِ شرح حدكد ابف عرفة، محمد بف قاسـ األنصارل أبك عبد ا الرصاع، .ُٓ
، ُّٕٗالشككانى ، محمد بف عمى بف محمد ، نيؿ األكطار،  مطبعة دار الجيؿ، بيركت،   .ِٓ

ٓ/ّّٓ. 
 (.َِْ/ِالشيرازم، الميذب في فقو اإلماـ الشافعي، ) .ّٓ
-ُٕٗ/ٓصحيح البخارل، كتاب العتؽ، باب إذا أعتؽ عبدان بيف اثنيف أك أنو بيف الشركاء،  .ْٓ

َُٖ. 
 .ُٓٔ/ُُحريـ بيع الحاضر لمبادل، صحيح مسمـ، كتاب البيكع، باب ت .ٓٓ
 (.َُٓٔصحيح مسمـ، كتاب المساقاة، باب تحريـ االحتكار في األقكات، حديث رقـ ) .ٔٓ
 (.ِٕضكابط الثمف كتطبيقاتو في عقد البيع، )ص:  .ٕٓ
عبد ا بف بيو، المعامالت كالمقاصد، بحث مقدـ لمدكرة الثامنة عشرة لممجمس األكربي  .ٖٓ

 .ِص ـ. ََِٖيكليك  -باريس  -لإلفتاء
 (.َُٖ/ُعمي بف حيدر، درر الحكاـ شرح مجمة األحكاـ ) .ٗٓ
الفراىيدم: كتاب العيف أبك عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرك بف تميـ الفراىيدم  .َٔ

 (. ِّّ/ٓىػ( )َُٕالبصرم )المتكفى: 
 (.َِِفقو اقتصاد السكؽ، )ص:  .ُٔ
 .ِٕٕ/ُ ،(. َِٓ/ِالفيكمي، المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ) .ِٔ
 (.ِٕٖ/ٖالقرافي، الذخيرة ) .ّٔ
 .ُٗٔالقكانيف الفقيية، البف جزم، ص .ْٔ
الكاساني، اإلماـ عالء الديف أبي بكر بف مسعكد الحنفي، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع،  .ٓٔ

 .ُٖٗٗ، ْ، جِدار إحياء التراث العربي، لبناف، ط
رم األشبيمي ، عارضة المالكي، القاضي محمد بف عبد ا أبك بكر بف العربي المعاف .ٔٔ

 .ْٓ/ٔاألحكذم، دار الكتب العممية،  بيركت، 
 لمختصر كاإلكميؿ يكسؼ العبدكم ، التاج بف القاسـ أبي بف يكسؼ بف المالكي، محمد .ٕٔ

 ـ،  ُْٗٗ -ىػُُْٔ، ُط العممية، الكتب دار خميؿ،
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ى دراسة فقيية معاصرة، بحث منشكر عم –ماىر حامد الحكلى، التسعير شركطو كحكمو  .ٖٔ
 .ُُشبكة اإلنترنت، ص 

 .ْٗٓ/ِمجمع األنير: داما أفندل  .ٗٔ
 ،ٕٕ/ِٖمجمكع الفتاكل،  .َٕ
 (.ّٗالخضير ، محمد عبدالعزيز ، التقكيـ في الفقو اإلسالمي، )ص:  .ُٕ
 –مدككر، محمد سالـ، الكجيز، لممدخؿ لمفقو اإلسالمي، مجمة البحكث الفقيية المعاصرة  .ِٕ

 .ُّٕ، صِّعدد 
الحسف بف سميماف الدمشقي الحنبمي، اإلنصاؼ في معرفة الراجح  المرداكم، عالء الديف أبك .ّٕ

 .َُْ/ٓ، )د. ت(، ِمف الخالؼ، دار إحياء التراث العربي، ط
ـ، ُٗٗٗىػ ُُّْ، ِعمي، بحكث فى البيع، مطبعة األخكة األشقاء، ط أحمد مرعي، عمي .ْٕ

 القاىرة.
الحديث، القاىرة، المجمد مسمـ، صحيح مسمـ بشرح النككم، كتاب المساقاة، باب الربا، دار  .ٕٓ

 .   ُِ، صُْٗٗ، ٔ
 (.ٖٕٔ/ِالمعجـ الكسط ) .ٕٔ
 (.  ُّٕ/ ّ(، حاشية ابف عابديف، )ّْٔ/ُالمال خسرك، درر الحكاـ شرح غرر األحكاـ، ) .ٕٕ
  .ّ/ْالمفتيف،  الطالبيف كعمدة ، ركضة النككم .ٖٕ
 . ّٓٗ /ٗ ، كالمطيعي الستگي تكممة مع الميذب شرح النككم، المجمكع .ٕٗ
 
 
 

 
 

 
 
 
 


