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احلاد هلل رب العلملني حناده ،ونسكعينه ،و نسكهديه ،ونسكغفره ،ونكوب إليه ،ونثين عبيه هو أهل
الثنلء ،واحلاد ،واجملد وحده ال شريك له وأن حماد  --ببغ الرتسللة ،وأدى األملنة ،ونصح األمة
،وتركنل عبى احملجة الايضلء ،واحلجة العبيلء.
وبعد:
جلء اإلتسالم ليحقق يف الاشرية معىن العد ،والرمحة يف مجيع نواحي احليلة اإلنسلنية يف العقلئد
،والعالدا ،واملعلمال  ،والعقواب ،والقضلء ،والسيلتسة ،واالقكصلد ،واحلرب  ،والسبم ،واألخالق.
ِ
ِ
ِ
يت لَ ُمم ِْ
تس َال َم ِدينًل(1) .
ت لَ ُم ْم دينَ ُم ْم َوأَْْتَ ْا ُ
قل هللا  :الْيَ ْوَم أَ ْك َا ْب ُ
اإل ْ
ت َعبَْي ُم ْم ن ْع َا ِِت َوَرض ُ ُ
مجعهل حتت مساى واحد وأدمج بعضهل يف بعض فملنت جماوعة مكعلونة مكالتسمة تسعى إىل الوفلء
حبلجل الاشر اخلللدة.
وال عجب إذ أوىل اإلتسالم عنليكه المربى يف اقكصلد األمة فهو عنوان لقوهتل ،وضعفهل ،ومقيلس هلياكهل
عند ابقي األمم.
فلإلتسالم الوتسط قد وازن بني مصبحِت الفرد واجلالعة مبظلهر خمكبفة ،منهل مل نبحظه يف األحملم الِت
شرعهل يف الكسعري ،فانع الكلجر أن حيكل أبموا النلس ،ومنع النلس أن يكحماوا أبموا الكلجر،
وحقق معىن الايع عن رضل النفس ،وطياكهل يف اللرفني.
أمل عن تساب اخكيلر املوضوع:
فقد رأيت أنه من الضروري أن أحبث يف موضوع الكسعري،وأنظر فيه بكاعن ،وتوتسع ممل له من األمهية
المربى يف اقكصلد الدولة اإلتسالمية ،وال تسيال يف هذا الزملن .
ولذلك آثر أن أحبث يف موضوع الكسعري يف الفقه اإلتسالمي مسكعينة ابهلل عز وجل ،ومسكادة منه
العون والكوفيق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1امللئدة،من آية.3
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وتكاني اإلجراءا يف هذا الاحث ابألمور الكللية:
 -1تصور وتعريف موضوع الاحث لغة ،واصلالحل قال بيلن احلمم ؛ليكضح املقصود.
 -2إذا كلنت املسألة حمل خالف فأذكر كل قو وبيلن قلئبه ،ووجه الداللة إذا كلن غري واضح
،وأقكصر عبى ذكر أقوا املذاهب األربعة املعكربة ،وتوثيق األقوا من مصلدرهل األصبية.
 -3االعكالد عبى املصلدر األصبية.
 -4الرتكيز عبى موضوع الاحث ،وجتكب االتسكلراد.
 -5أضع خالصة يف هنلية كل ملبب.
 -6ترقيم اآلاي ،وبيلن تسورهل.
 -7ختريج األحلديث ،واآلاثر من مصلدرهل األصبية.
 -8اتاع الاحث ابلفهلرس الفنية املكعرف عبيهل:
أ -فهرس اآلاي القرآنية.
ب -فهرس األحلديث الشريفة.
ج -فهرس اآلاثر.
د -فهرس املصلدر.
ه -فهرس املوضوعل .
وقد رتات حبثي إىل مقدمة وْتهيد وأربعة مالحث وخلْتة:
ْتهيد :تعريف الكسعري وأمهيكه .وفيه ملباني:
امللبب األو :تعريف الكسعري لغة ،واصلالحل.
امللبب الثلين :بيلن أمهية الكسعري.
املاحث األو  :أقوا العبالء يف حمم الكسعري،وشروطهم،وأدلكهم.وفيه ثالثة ملللب:
امللبب األو :مذهب القلئبني ابلمراهة،وشروطهم،وأدلكهم.
امللبب الثلين :مذهب القلئبني ابجلواز،وشروطهم،وأدلكهم.
امللبب الثللث :مذهب القلئبني ابلكحرمي ،وأدلكهم.
املاحث الثلين :املواد الِت جيري فيهل الكسعري ،وبيلن من يسعر عبيهم ،ومن ال يسعر عبيهم،وبيلن صفة
الكسعري.
وفيه ثالثة ملللب:
امللبب األو :املواد الِت جيري فيهل الكسعري.
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امللبب الثلين :بيلن من يسعر عبيهم ،ومن ال يسعر عبيهم.
امللبب الثللث:بيلن صفة الكسعري.
املاحث الرابع :حمم الايع حللة الكسعري ،وحمم خمللفة اإلملم يف الايع زايدة عبى مل تسعر.وفيه ملباني:
امللبب األو :حمم الايع حللة الكسعري.
امللبب الثلين :حمم خمللفة اإلملم يف الايع زايدة عبى مل تسعر.

خلْتة :واذكر فيهل أهم النكلئج.
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تعريف التسعري وأمهيته.
املطلب األول :تعريف التسعري لغةً ،و اصطالحاً.
املطلب الثاين  :أمهية التسعري.
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واصطالحا:
املطلب األول:تعريف التسعري لغةً
ً
التسعري يف اللغة:

 -1السعر  :الذي يقوم عبيه الثان  ،ومجعه أتسعر.
تسعر)1(.

 -2أتسعروا وتسعروا أي :اتفقوا عبى
س ِع َر ۡ
ت)2(.
 -3تسعر النلر  ،واحلرب أي:هيجهل وأهلاهل.ومنه قو هللا تعلىلَ  :و ِإ َذا ۡٱل َج ِحي ُم ُ
سعُر(3).
ض َٰلَل َو ُ
،والسعري،أي:النلر.ومنه  :إ َّن ۡٱل ُم ۡجرمينَ في َ

 -4تسعر النلر أي :توقد
يرا)4(
سع ً
وقوله تعلىلَ :و َكفَ َٰى ب َج َهنَّ َم َ
 –5الكسعري :تقدير

السعر)5(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1لسلن العرب ،حملاد بن ممرم بن عبى ،أبو الفضل ،مجل الدين ابن منظور األنصلري الرويفعى اإلفريقي ،دار صلدر –
بريو ،ط:الثللثة  1414 -ه .)365/4(،
()2الكموير،آية.12
()3القار ،آية .47
()4النسلء من آية .55
()5خمكلر الصحلح ،لزين ال دين أب و عا د هللا حما د ب ن أ بم ر ب ن عا د الق لدر احلنف ي ال رازي : ،يوتس ف الش يحم حما د ،املمكا ة العص رية -
بريو ،ط :اخللمسة1420 ،ه 1999 /م.)148(،
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التسعري يف اصطالح الفقهاء :
قدرا لباايع بدرهم
عند املالكية:حتديد حلكم السوق لالئع املأكو فيه ً

معبوم)1(.

وعن د ددد الة د ددا عية :أبن أيم ر ال واأب الس وقة أبن ال يايع وا أمكع كهم إال بم ذا لبكض ييق عب ى الن لس يف

أمواهلم)2(.

تسعرا وجيربهم عبى الكاليع به أي مبل
وعند احلنابلة :أن يسعر اإلملم  -أو انئاه – عبى النلس ً

تسعره)3(.

وعر ه الةوكاين :هو أن أيمر السبللن أو نوابه أو كل من وأب من أمور املس باني أم ًرا أه ل الس وق أن ال
يايعوا أمكعكهم إال بسعر كذا  ،فيانعوا من الزايدة عبيه أو النقصلن

ملصبحة)4(.

عر وجي ربهم عب ى الكا ليع مب ل تس عر ملص بحة
التعريدف املدر : :أن يس عر اإلم لم  -أو انئا ه – عب ى الن لس تس ً

الالئع واملشرتي.

()1اهلداية الملفية الشلفية لايلن حقلئق اإلملم ابن عرفة الوافية،حملاد بن قلتسم األنصلري،املمكاة
العباية،اللاعة:األوىل1350،ه.)285(،
()2حتفة احملكلج يف شرح املنهلج،ألمحد بن حماد بن عبي بن حجر اهليكاي،املمكاة الكجلرية المربى مصر ،ال يوجد
رقم طاعة)319/4(،؛أتسىن امللللب يف شرح روض اللللب،لزكراي بن حماد بن زكراي األنصلري ،زين الدين أبو حيىي
السنيمي ،دار المكلب اإلتسالمي،ال يوجد رقم طاعة )38/2(،
( )3كشلف القنلع عن منت اإلقنلع،ملنصور بن يونس بن صالح الدين ابن احلسن بن إدريس الاهويت احلنابي،دار
المكب العباية،ال يوجد رقم طاعة187/3،؛ملللب أوأب النهى يف شرح غلية املنكهى ،مصلفى بن تسعد بن عاده
السيوطي احلنابي،املمكب اإلتسالمي،ط:الثلنية1415 ،ه 1994 -م.)62/3(،
( )4نيل األوطلر ،حملاد بن عبي بن حماد بن عاد هللا الشوكلين الياين: ،عصلم الدين الصالبلي،دار احلديث
مصر،ط:األوىل1413 ،ه 1993 -م.)260/5(،
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املطلب الثاين  :أمهية التسعري:

احلرية االقكصلدية هي مادأ االقكصلد اإلتسالمي بشرط أن يراعي فيهل املسبم حدود النظلم
اإلتسالمي ومن أمههل العدالة والقنلعة والكزام قواعد الربح الليب احلال )1(.
والكسعري مادءًا من مالدئ النظلم االقكصلدي يف اإلتسالم ،يمشف لنل عن خصوبة الفقه اإلتس المي

وصبة أحملمه ابحليلة،ويظهر لنل دور الفقهلء يف المشف عن قوانني عبم االقكصلد ،وإدارة األحملم
الفقهية عبيهل.
مث مبعرفة حمم الكسعري يظهر لنل جبيل موقف الفقه اإلتسالمي من احلرية االقكصلدية ؛الن الكسعري مذهب
من يقو به تسبلة بيد احلمم ،لبحد من تصرفل الكجلر املنلقضة مليزان العدالة.
فلألصل يف تصرفل اإلنسلن احلرية ؛ ألن الرضل يف العقود أتسلس انعقلدهل ،واحلج ر عب ى الا للغ العلقل
إمنل يمون اتسكثنلء لباصبحة العلمة ،فيقيد الكسعري من مادأ احلرية االقكصلدية .
وهمذا اإلتسالم الوتسط يسعى لكحقيق املصبحة عند كل األطراف  ،فال ينظر ملصبحة الالئع وحده

ف يجعل من احلرية االقكصلدية هدفل يسعى إليهل الفرد كال هو يف النظلم االقكصلد الرأمسلأب.
وال ينظر ملصبحة اجملكاع فقط ف يجعل من الفرد آلة تدور يف فبك اجملكاع  ،فكهدر كرامكه  ،وإرادته  ،كال
هو يف النظلم االقكصلدي الشيوعي؛بل العد هو أتسلس النظلم االقكصلدي اإلتسالمي.
فإذا كلن أهل السوق يسريون عبى ذلك املنهج،فال خيو اإلملم ابلكدخل يف شؤوهنم ،ألهنم أحرار يف
تصرفلهتم مل دام أهنم مل خيرج وا ع ن مي زان العدالة حىت إذا حدث اجلور والظبم ،واتسكغل الالعة حقهم يف
احلرية اال قكصلدية  ،فكعسفوا يف اتسكعالله ،جلز لإلملم الضرب عبى أيديهم ابلكسعري عبيهم)2( .
اخلالصة:
املادأ االقكصلدي يف اإلتسالم هو احلرية االقكصلدية  ،وكذا األصل يف تصرفل اإلنسلن احلرية.
ولمن األتسلس يف النظلم االقكصلدي اإلتسالمي العد  ،فإن كلن أهل السوق يسريون عبى هنج العد
فال خيو لإلملم الكدخل يف شؤوهنم ،وإن حدث أن الالعة اتسكغبوا حقهم يف احلرية االقكصلدية فكعسفوا
يف اتسكعالله جلز لإلملم الكسعري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظرِ ،
الف ْقهُ اإلتسالمي وأدلَّكُهُ ،ل أ .دَ .وْهاَة الز َحْيبِي،دار الفمر دمشق،ط:الرابعة.)241/4(،
()2انظر،الكسعري يف الفقه اإلتسالمي ،لدككور امحد حسن،ص ، 3جلمعة دمشق.
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املبحث األول:
أقوال العلماء يف حكم التسعري،وشروطهم،وأدلتهم.
املطلب األول :مذهب القائلني ابلكراهة،وشروطهم،وأدلتهم.
املطلب الثاين :مذهب القائلني ابجلواز،وشروطهم،وأدلتهم.
املطلب الثالث :مذهب القائلني ابلتحرمي ،وأدلتهم.

التسععععع الفقععععع فال ععععع ف
اإلسالم

املبحث األول :أقوال العلماء يف حكم التسعري،وشروطهم،وأدلتهم:

اصلالحل وعبى أمهيكه نكعرف عبى أقوا الفقهلء يف حمم
بعد أن تعرفنل عبى الكسعري لغةً و
ً

الكسعري،وشروطهم،وأدلكهم:
لقد اخكبف الفقهلء يف حمم الكسعري إىل ثالثة أقوا :
 - 1المراهة.

 – 2اجلواز.
 -3الكحرمي.
وتسنذكر يف هذا املاحث كل قو يف ملبب مع ذكر شروطه،وأدلكه.

10
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املطلب األول:مذهب القائلني ابلكراهة،وشروطهم،وأدلتهم:

ذهب األحنلف إىل القو بمراهة الكسعري( )1ابتسكثنلء إذا توافر ثالثة شروط
شروط :واز التسعري عند القائلني بكراهة التسعري:
 -1إن كلن أرابب اللعلم يكحماون ويكعدون عن القياة تعداي
 -2أن يمون الكسعري مبشورة أهل الرأي والاصرية.
 -3أن يعجز عن صيلنة احلقوق إال ابلكسعري)3(.

فلحشل)2(.

استدل األحناف على كراهة التسعري بدليلني :
أوال:من السنة:
ً
حديث أنس بن مللك --قل :غال السعر عبى عهد رتسو  - -فقللوا:اي رتسو هللا قد غ ال الس عر
فس عر لنل،فق ل  :إن هللا ه و املس عر ،القلبض،الالتس ط،الرزاق،وإين ألرج و أن ألق ى ر ول يس أح د م نمم
يلباين مبظباة يف دم وال مل
وجه الداللة:أنه مل يسعر،وقد تسألوه،ولو جلز ألجلهبم إليه.
اثنيًل:من العقل:
أن الثان حق العلقد فال يناغي أن يكعرض حلقه،إال إذا تعبق به دفع ضرر عبى العلمة)5(.
()4

فلحش ل،ومل يس كلع احل لكم حف
اخلالصددة:ق ل األحن لف بمراه ة الكس عري م ل مل يم ن يف الس وق تع داي ً
احلقوق إال ابلكسعري فيسعر مبشورة أهل الرأي،اتسكدلوا عبى قوهلم أبن النيب  امكنع عن الكسعري.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر،البالب يف اجلاع بني السنة والمكلب ،جلال الدين أبو حماد عبي بن أ حيىي زكراي بن مسعود األنصلري
اخلزرجي املناجي،

 :د .حماد فضل عاد العزيز املراد ،دار القبم -دمشق،ط :الثلنية1414،ه -

1994م )512/2(،؛ جماع األهنر يف شرح مبكقى األحبر،لداملد أفندي عاد الرمحن بن حماد بن تسبيالن املدعو
بشيخي زاده ,دار إحيلء الرتاث العر .)548/2(،
قفيزا مبلئة مشرتاه مخسون.
( )2فسروا الكعدي الفلحش أبن يايعوا ً

( )3انظر،جماع األهنر يف شرح مبكقى األحبر،لداملد أفندي)548/2(،؛ الانلية شرح اهلداية،ألبو حماد حماود بن أمحد بن
موتسى بن أمحد بن حسني الغيكلىب احلنفى بدر الدين العيىن ،دار المكب العباية،بريو ،ط:األوىل 1420،ه -
 2000م.)218/12(،
( )4تسنن الرتمذي،]1314[،)597/3( ،ابب مل جلء يف الكسعري؛تسنن ابن ملجه  ،]2200[ ،)741/2(،ابب من كره أن يسعر.

( )5انظر،جماع األهنر يف شرح األحبر،لداملد أفندي.)548/2(،
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املطلب الثاين :مذهب القائلني ابجلواز،وشروطهم،وأدلتهم:

ذهب مجهور املللمية وبعض الشلفعية وبعض احلنلببة إىل القو جبواز الكسعري إذا دعت

احللجة

إليه)1(.

واشرتط املالكية جلواز التسعري ثالثة شروط:

 -1أن يمون اإلملم عد .

 -2أن تمون فيه مصبحة.
 -3أن يمون بعد مجع وجوه أهل السوق والكشلور معهم)2(.
استدل القائلون جبواز التسعري إذا دعت احلا:ة إليه:
 -1عن عار أنه مر حبلطب بسوق املصبى ،وبني يديه غراراتن فيهال زبيب  ،فسأله عن
تسعرمهل ،فسعر له مدين لمل درهم،فقل له عار:قد حدثت بعري مقابة من الللئف حتال زبيال،وهم
يعكربون بسعرك،فإمل أن ترفع يف السعر،وإمل أن تدخل زبياك الايت فكايعه كيف شئت،فبال رجع عار
حلتسب نفسه،مث أتى حلطاًل يف داره فقل له:إن الذي قبت ليس بعزمة مين ،وال قضلء،إمنل هو شيء
أرد به اخلري ألهل الابد،فحيث شئت فاع،وكيف شئت

فاع)3(.

وجه الداللة :أن اجكهلد عار الثلين ليس أبوىل من اجكهلده األو .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر،الكلج واإلكبيل ملخكصر خبيل،حملاد بن يوتسف بن أ القلتسم بن يوتسف العادري الغرانطي،دار
المكب العباية-بريو ،ط:األوىل1416،ه 1994-م)254/6(،؛الايلن يف مذهب اإلملم الشلفعي،ألبو احلسني
حيىي بن أ اخلري بن تسلمل العاراين الياين الشلفعي : ،قلتسم حماد النوري،دار املنهلج-جدة،ط:األوىل 1421 ،ه -
 2000م)354/5(،؛احللوي الماري يف فقه مذهب اإلملم الشلفعي،ألبو احلسن عبي بن حماد بن حماد بن حايب
الاصري الاغدادي امللوردي: ،عبي حماد معوض،علد أمحد عاد املوجود،دار المكب العباية -بريو ،ط:األوىل،
 1419ه 1999-م ()409/5؛روضة اللللاني وعادة املفكني ،ألبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف
النووي: ،زهري الشلويش،املمكب اإلتسالمي بريو ،ط:الثللثة1412،ه 1991/م)413/3(،؛ كشلف القنلع عن
منت اإلقنلع( ،)187/3كشف املخدرا والرايض املزهرا لشرح أخصر املخكصرا ،لعاد الرمحن بن عاد هللا بن
أمحد الاعبي اخلبويت احلنابي: ،حماد بن انصر العجاي،دار الاشلئر اإلتسالمية -بريو ،ط:األوىل1423،ه -
2002م.)372/1(،
) (2انظر،الكلج واإلكبيل ملخكصر خبيل،لباواق)254/6(،
()3السنن المربى لبايهقي،]11146[،)48/6(،ابب الكسعري،معرفة السنن واالاثر لبايهقي]11651 [،)204/8(،
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 -2أن امكن لع الن يب م ن الكس عري بع د ق و الص حلبة ل ه تس عر لن ل حما و عب ى ع دم احللج ة إلي ه إذ ذاك
م ع اإلرش لد إىل تس بوك طري ق ال ورع واالحكي لط مث ل ه ذا مم ل لعب ه ال خيب و م ن إجح لف ابلكج لر أو
ابجلاه ور )1(.ب دليل قول ه  : وإين ألرج و أن ألق ى هللا ول يس أح د م نمم يل للاين مبظب ة يف دم وال
مل (.)2
اخلالصة  :ذهب مجلعة من الفقهلء إىل القو جبواز الكسعري إذا دعت احللج ة إليه.واش رتط بعض هم ع د
اإلملم،واملصبحة،والشورى يف الكسعري.اتسكدلوا عبى قوهلم ابجكهلد عار  األو .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر،هلمش إرشلد السللك إىل أشرف املسللك يف فقه اإلملم مللك،لعاد الرمحن بن حماد بن عسمر
الاغدادي املللمي،شركة ممكاة وملاعة مصلفى الال احلبيب وأوالده مصر،ط:الثللثة.
( )2تساق خترجيه يف ص .11
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مذهب القائلني ابلتحرمي،وأدلتهم:

ذهب بعض املللمية ومجهور الشلفعية ومجهور احلنلببة إىل القو بكحرمي الكسعري ملب ًقل.
استدل القائلون بتحرمي التسعري :

أوال :من القرآن المرمي:
ً
 -1ق ل هللا :ي أَي هل الَّ ِذين آمنُ واْ الَ َُْ ُكبُ واْ أَم والَ ُمم ب ي نَ ُمم ِابلْا ِ
لط ِل إِالَّ أَن تَ ُم و َن ِجتَ َلرةً َع ن تَ َراض
َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ
م ْم)1( 
ِمن ُ
وج ه الدالل ة:اخلللب ع لم لم ل أح د حت رمي أك ل م ل نفس ه أو غ ريه ابلالط ل ،واآلي ة ملبق ة حلري ة الا لئع
والكسعري حجر عبيه وإلزامه وتقييده بصفة معينة يف الايع وقد يمون غري راضيًل.
ِِ
شلء)2(
 -2قل هللا  : ا ََّّللُ لَ ِل ٌ
يف بِعِاَلده يَ ْرُز ُق َمن يَ َ
وجه الداللة:أن الكسعري فيه إيقلع حجر عبى الالئع)3(.
اثنيًل  :من السنة الناوية:
 -1قوله  ال حيل مل امرئ مسبم إال بليب نفس منه ()4
وجه الداللة :أن الكسعري قد ال أييت معه طيب النفس من الالئع،أو املشرتي.
-2

عن أنس بن مللك --قل :غال السعر عبى عهد رتسو  - -فقللوا:اي رتسو هللا قد غال السعر
فسعر لنل،فقل  :إن هللا هو املسعر ،القلبض،الالتسط،الرزاق،وإين ألرجو أن ألقى ر وليس أحد منمم
يلباين مبظباة يف دم وال مل

()5

وجه الداللة من وجهني:الوجه األو  :أنه مل يسعر،وقد تسألوه ذلك،ولو جلز ألجلهبم إليه.
الوجه الثلين:أن النيب  عبل أبن الكسعري مظباة،والظبم حرام،وألنه ملله،فبم جيز منعه من بيعه مبل
تراضى عبيه

املكاليعلن)6(.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1النسلء،من آية .29
()2الشورى،من آية .19
()3انظر،أحم لم القرآن،أمح د ب ن عب ي أب و بم ر ال رازي اجلص لص احلنف ي : ،حما د ص لدق القاح لوي ،دار إحي لء ال رتاث الع ر
بريو ،اليوجد رقم طاعة1405،ه .)127/3(،
()4الس نن الم ربى لبايهق ي  ،)11545(،)166/6(،ابب م ن غص ب لوح لً فأدخب ه يف تس فينة أو ب ىن عبي ه جدارا؛املقص د العب ي يف زوائ د
ابن يعبى،)705(، )311/2(،ابب حترمي مل املسبم ودمه.
()5تساق خترجيه يف ص. 11
( )6انظر ،املغين البن قدامة  ،عاد هللا بن أمحد بن حماد بن قدامة اجلالعيبي املقدتسي الدمشقي احلنابي  ،ممكاة القلهرة.)164/4(،
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اثلثًل  :من املعقو :
 -1أن النلس مسبلون عبى أمالكهم،والكسعري حجر يف أمواهلم .
 -2أن اإلملم مندوب إىل النظر يف مصلحل الملفة،وليس نظره يف مصبحة املشرتي أبوىل من نظره يف
مصبحة

الالئع)1(.

 -3أن الكسعري تساب الغالء،ألن اجلللاني قد ال يقدمون بسبعهم ببدا يُمرهون عبى بيعهل بسعر غري
اندرا،فريتفع مثنهل)2(.
الذي يريدونه ،وقد ميكنع من عنده بضلعة من بيعهل،أو يمكاهل،فال توجد إال ً
 -4أن حتمم اإلملم يف األتسعلر حيرك الرغال ،ويفضي إىل

القحط)3(.

الرت:ددي :ال ذي يظه ر أب وهللا تع لىل أعب م أن الق و جب واز الكس عري إذا دع ت احللج ة إلي ه ه و ال راجح ؛ لض رورة
الكسعري إذا دعت احللجة إليه ،ألن فيه حف حلقوق العلمة،وألن الكسعري ال جيوز إال إذا كلن في ه مص بحة لبا لئع
فلحش ل ،أم ل أدل ة الكح رمي القوي ة فه ي تنلا ق عب ى
داي ً
واملشرتي،كذلك ألنه مين ع الالع ة م ن الكع دي يف الس عر تع ً
القو الثلين عند عدم احللجة إىل الكسعري.
اخلالصددة:ذه ب مجلع ة م ن الفقه لء إىل الق و بكح رمي الكس عري ملب ًقل.اتس كدلوا عب ى ق وهلم أبن الا لئع ل ه احلري ة
امللبقة يف الايع والكسعري حجر عبيه،وأبدلة أخرى.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1انظر،احللوي الماري،لبالوردي)410-409/5(،؛الايلن يف مذهب الشلفعي،لبعاراين. )354/5(،
( )2انظر،املغين البن قدامة 164 /4؛المليف يف فقه اإلملم أمحد،ألبو حماد موفق الدين عاد هللا بن أمحد بن حماد بن قدامة اجلالعيبي
املقدتسي الدمشقي احلنابي ،دار المكب العباية،ط:األوىل 1414 ،ه  1994 -م.)25/2(،
()3انظر،الوتسيط يف املذهب،ألبو حلمد حماد بن حماد الغزاأب اللوتسي: ،أمحد حماود إبراهيم،حماد حماد اتمر ،دار السالم -القلهرة،ط:
األوىل1417 ،ه .)68/3(،
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املبحث الثاين:
املواد اليت جيري يها التسعري،وبيان من يسعر عليهم،ومن ال يسعر
عليهم،وبيان صفة التسعري.
املطلب األول:املواد اليت جيري يها التسعري.
املطلب الثاين:بيان من يسعر عليهم،ومن ال يسعر عليهم.
املطلب الثالث:بيان صفة التسعري.
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املطلب األول  :املواد اليت جيري يها التسعري:

اخكبف الفقهلء يف املواد الِت جيوز فيهل الكسعري إىل ثالثة أقوا :
أوال:ذهب األحنلف إىل أن الكسعري يف القوتني
ً

فقط)1(.

مأكوال
اثنيًل:ذهب املللمية،وبعض الشلفعية،وقو لبحنلببة إىل أنه جيوز الكسعري يف املميل،واملوزون ً
كلن،أو غري مأكو  ،خبالف غريه من املايعل الِت التمل ،وال توزن فال جيوز الكسعري

فيهل)2(.

اثلثًل:ذهب بعض الشلفعية،وبعض احلنلببة إىل أنه جيوز الكسعري يف تسلئر األطعاة،ويبحق هبل عبف

الدواب)3(.

مأكوال كلن أو غري مأكو
الرت:ي :الذي يظهر أب وهللا  أعبم أنه جيوز الكسعري يف املميل واملوزون ً

؛ألن املميل واملوزون ممل يرجع فيه إىل املثل،وغري املميل واملوزون ال يرجع فيه إىل املثل وإمنل يرجع فيه إىل

القياة.
اخلالصة:اخكبف الفقهلء يف املواد الِت جيوز فيهل الكسعري إىل ثالثة أقوا :القو األو يف القوتني
فقط،والقو الثلين:يف املميل،واملوزون فقط،والقو الثللث:يف تسلئر األطعاة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1انظر،رد احملكلر عبى الدر املخكلر،البن علبدين حماد أمني بن عار بن عاد العزيز علبدين الدمشقي احلنفي ،دار الفمر-
بريو ،ط:الثلنية1412،ه 1992 -م.)400/6(،
()2انظر،املنكقى شرح املوطأ،لبالجي18/5،؛اجملاوع شرح املهذب،ألبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي ،دار الفمر،اليوجد رقم
طاعة)36/13(،؛ملللب أوأب النهى يف شرح غلية املنكهى،لبسيوطي.)62/3(،
()3انظر ،فكح العزيز بشرح الوجيز،لعاد المرمي بن حماد الرافعي القزويين  ،)217 /8(،دار الفمر؛روضة اللللاني وعادة
املفكني،لبنووي.)413 /3(،

التسععععع الفقععععع فال ععععع ف

18

اإلسالم

املطلب الثاين:بيان من يسعر عليهم،ومن ال يسعر عليهم ،عند من أ:ازوا التسعري:

 -من يسعر عبيهم :أهل األتسواق.

 من ال يسعر عبيهم ملب ًقل:جللب القاح،وجللب الشعري ،فال يسعر عبيهم تسواء برضله،أو بغريرضله.
 ال يسعر عبيهم ولمن إذا اتسكقر أمر السوق عبى تسعر ُخري أبن يبحق به،أو خيرج عنالسوق:جللب الزيت،والسان،والبحم،والفواكه،ومل أشاه

ذلك)1(.

اخلالصة:أن من جيوز عبيه الكسعري هم أهل األتسواق فقط ،أمل جللب القاح والشعري فال يسعر عبيهم

ملب ًقل،وأمل جللب الزيت وحنوه فال يسعر عبيهم،ولمن خيريون عند اتسكقرار أمر السوق بني البحلق
بسعره،أو اخلروج منه.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1انظر،املنكق ى يف ش رح املوطأ،لبا لجي)19/5(،؛اجملا وع ش رح امله ذب،لبنووي )36/13(،؛الاي لن والكحص يل والش رح والكوجي ه والكعبي ل
ملس لئل املس كخرجة،ألبو الولي د حما د ب ن أمح د ب ن رش د الق رطيب: ،د حما د حج ي وآخ رون،دار الغ رب اإلتس المي
بريو ،ط:الثلنية1408،ه 1988-م.)367/9(،

التسععععع الفقععععع فال ععععع ف
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اإلسالم

املطلب الثالث:بيان صفة التسعري:

أن يقوم اإلملم جباع وجوه أهل السوق،وحيضر غريهم طباًل لظهور صدقهم،فيسأهلم كيف يشرتون،وكيف

يايعون،فينلزهلم إىل مل فيه مصبحة هلم،ولبعلمة،وجيعل لبالعة يف ذلك من الربح مل يقوم هبم،وال يمون فيه
إجحلف ابلنلس ؛فاذلك يكوصل إىل معرفة مصلحل الالعة،واملشرتين.
وال يسعر عبيهم من غري رضل مبل ال ربح فيه؛ألن ذلك يؤدي إىل فسلد األتسعلر،وإخفلء األقوا ،وإتالف

األموا

)1(.

اخلالصة:صفة الكسعري:أن يقوم اإلملم جباع وجوه أهل السوق،فيسأهلم كيف يشرتون،وكيف
يايعون،فينلزهلم إىل مل فيه مصبحة هلم،ولبعلمة.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

()1انظر،ملنكقى شرح املوطأ،لبالجي ()19 /5؛ الل رق احلماية،حملا د ب ن أ بم ر ب ن أي وب ب ن تس عد ا س ال دين اب ن ق يم اجلوزي ة ،دار
الايلن،اليوجد رقم طاعة.)116/1(،

التسععععع الفقععععع فال ععععع ف
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املبحث الثالث:
حكم البيع حالة التسعري،وحكم خمالفة اإلمام ابلزايدة على ما سعر.
املطلب األول :حكم البيع حالة التسعري.
املطلب الثاين :حكم خمالفة اإلمام ابلزايدة على ما سعر.

التسععععع الفقععععع فال ععععع ف
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املطلب األول:حكم البيع حالة التسعري مبا قدره اإلمام:

اخكبف الفقهلء حمم الايع حللة الكسعري مبل قدره اإلملم إىل قولني:
القو األو  :يصح مل مل يمره؛ألنه غري ممره.وهو قو األحنلف،واملللمية،وقو
القو الثلين :يمره الايع مبل قدره اإلملم.وهو قو لبحنلببة)2(.

لبشلفعية،واحلنلببة)1(.

الرت:ي  :الذي يظهر أب وهللا تعلىل أعبم أن الايع مبل قدره اإلملم يصح؛لقوة الكعبيل أبنه غري ممره.
اخلالصة :اخكبف الفقهلء حمم الايع حللة الكسعري مبل قدره اإلملم إىل قولني:القو األو :يصح
الايع،والقو الثلين:ال يصح الايع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر،جماع األهنر يف شرح مبكقى األحبر،لداملد أفندي 549 /2؛الانلية شرح اهلداية،لادر الدين العيين ()219 /12؛ أتسىن امللللب يف
شرح روض اللللب،لبسنيمي)38 /2( ،؛إعلنة اللللاني عبى حل ألفلظ فكح املعني ،ألبو بمر بن حماد شلل الدميلطي،دار الفمر،ط:
األوىل 1418 ،ه 1997 -م.)31/3(،
( )2انظر،ملللب أوأب النهى يف شرح غلية املنكهى،لبسيوطي)62/3(،؛كشف املخدرا ،لبخبويت.)37 /1(،
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املطلب الثاين:حكم خمالفة اإلمام ابلزايدة على ما سعر:

اخكبف الفقهلء يف حمم خمللفة اإلملم ابلزايدة عبى مل تسعر إىل قولني:

القو األو :يصح الايع أبكثر ممل تسعر اإلملم؛إذ مل يعهد احلجر عبى شخص يف مبمه أن يايع بثان
حمدد )1(.وهو قو األحنلف،واملللمية،وقو

لبشلفعية،واحلنلببة)2(.

القو الثلين:ال يصح الايع أبكثر ممل تسعر اإلملم؛ألنه حمجور عبيه لنوع مصبحة.وهو القو الثلين
لبشلفعية)3(.

 إذا هدد املسعر من خللفه بضرب وحنوه حرم الايع،وبلل؛ألن الوعيد إكراه،وهذا القو عند األحنلف
واحلنلببة)4(.

الرت:ي  :الذي يظهر أب وهللا تعلىل أعبم أن الايع أبكثر ممل تسعر اإلملم صحيح؛ألن له حرية الكصرف يف

مبمه ،ولقوة تعبيبهم.

اخلالصة :اخكبف الفقهلء حمم الايع حللة الكسعري مبل قدره اإلملم إىل قولني:القو األو :يصح
الايع،والقو الثلين:ال يصح الايع.

 إذا هدد املسعر من خيللفه بلل الايع.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

( )1انظر،أتسىن امللللب يف شرح روض اللللب،لبسنيمي)38 /2( ،؛إعلنة اللللاني عبى حل ألفلظ فكح املعني ،ألبو بمر.)31/3(،
( )2انظر،جماع األهنر يف شرح مبكقى األحبر،لداملد أفندي )549 /2(،؛الانلية شرح اهلداية،لادر الدين العيين ()219 /12؛ المليف يف فقه
أهل املدينة،البن عاد الرب  )730 /2(،؛املنكقى شرح املوطأ،لبالجي)19 /5( ،؛ أتسىن امللللب يف شرح روض
اللللب،لبسنيمي)38/2(،؛إعلنة اللللاني عبى حل ألفلظ فكح املعني ،ألبو بمر )31/3(،؛ملللب أوأب النهى يف شرح غلية
املنكهى،لبسيوطي)62/3(،؛كشف املخدرا ،لبخبويت.)37 /1(،
( )3انظر،أتسىن امللللب يف شرح روض اللللب،لبسنيمي)38 /2( ،؛إعلنة اللللاني عبى حل ألفلظ فكح املعني ،ألبو بمر.)31/3(،
( )4انظر،ملللب أوأب النهى يف شرح غلية املنكهى،لبسيوطي)62 /3(،؛كشف املخدرا ،لبخبويت.)37 /1(،
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" اخلامة "

احلاد هلل يف املادأ واخلكلم احلاد هلل الذي بنعاكه تكم الصلحلل ،أخي القلرئ أخِت القلرئة يف خكلم هذا
الاحث أمجل لمم أهم النكلئج الِت توصبت إليهل:

تسعر وجيربهم عبى الكاليع مبل تسعر ملصبحة
 أن الكسعري هو :أن يسعر اإلملم  -أو انئاه – عبى النلس ً
الالئع واملشرتي.

 أن املادأ االقكصلدي يف اإلتسالم هو احلرية االقكصلدية  ،وكذا األصل يف تصرفل اإلنسلن احلرية.
 أن الفقهلء اخكبفوا يف حمم الكسعري إىل ثالثة أقوا :
فلحشل،ومل يسكلع احللكم حف
 -1ذهب األحنلف إىل كراهة الكسعري مل مل يمن يف السوق تعداي ً

احلقوق إال ابلكسعري فيسعر مبشورة أهل الرأي،اتسكدلوا عبى قوهلم أبن النيب  امكنع عن الكسعري.

 -2ذهب مجلعة من الفقهلء إىل القو جبواز الكسعري إذا دعت احللجة إليه.واشرتط بعضهم عد
اإلملم،واملصبحة،والشورى يف الكسعري.
 -3ذهب مجلعة من الفقهلء إىل القو بكحرمي الكسعري ملب ًقل.اتسكدلوا عبى قوهلم أبن الالئع له احلرية
امللبقة يف الايع والكسعري حجر عبيه،وأبدلة أخرى.
 أن اخكبف الفقهلء يف املواد الِت جيوز فيهل الكسعري إىل ثالثة أقوا :القو األو يف القوتني فقط،والقو
الثلين:يف املميل،واملوزون فقط،والقو الثللث:يف تسلئر األطعاة.
 أن من جيوز عبيه الكسعري هم أهل األتسواق فقط ،أمل جللب القاح والشعري فال يسعر عبيهم
ملب ًقل،وأمل جللب الزيت وحنوه فال يسعر عبيهم،ولمن خيريون عند اتسكقرار أمر السوق بني البحلق
بسعره،أو اخلروج منه.
 أن يقوم اإلملم جباع وجوه أهل السوق،فيسأهلم كيف يشرتون،وكيف يايعون،فينلزهلم إىل مل فيه
مصبحة هلم،ولبعلمة.
 أن الفقهلء اخكبفوا يف حمم الايع حللة الكسعري مبل قدره اإلملم إىل قولني:القو األو :يصح
الايع،والقو الثلين:ال يصح الايع.
 أن الفقهلء اخكبفوا يف حمم الايع حللة الكسعري مبل قدره اإلملم إىل قولني:القو األو :يصح
الايع،والقو الثلين:ال يصح الايع.

التسععععع الفقععععع فال ععععع ف
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محدا مالرًكل طايًل أتسأ هللا أن أكون فد وفقت إىل عرض هذا الاحث أبتس بوب تس بس
وخكلمل احلاد هلل ً
ً
وشلمل وهللا املسكعلن وعبيه الكمالن واحلاد هلل رب العلملني.
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فهرس اآليات القرآنية
اآليـــــة

رقمها

السورة

رقم الصفحة

ت َعلَْي ُك ْم نِ ْع َم ِيت...
ْت لَ ُك ْم ِدينَ ُك ْم َوأ َْمَ ْم ُ
الْيَد ْو َم أَ ْك َمل ُ

من آية3

امللئدة

2

سع َر ۡت
َ وإذَا ۡٱل َجحي ُم ُ

12

التكوير

سعُر
ض َٰلَ ٖل َو ُ
إ َّن ۡٱل ُم ۡجرمينَ في َ

6

47

القمر

6

يرا
سع ً
َ و َكفَ َٰى ب َج َهنَّ َم َ

من آية 55

النساء

6

ي دأَيُّدها الَّ ِذين آمنُواْ الَ ََتْ ُكلُواْ أَموالَ ُكم بديدنَ ُكم ِابلْب ِ
اط ِل إِالَّ ....
َ
ْ َ ْ َْ ْ َ
َ َ

من آية29

النساء

15

ِ
يف بِ ِعب ِ
ةاء
ادهِ يَد ْرُز ُق َمن يَ َ
 ا ََّّللُ لَط ٌ َ

من آية19

الةورى

15

فهرس األحاديث النبوية
رقم الصفحة

طرف احلديث
إن هللا هو املسعر ،القلبض،الالتسط،الرزاق...

14-13-11
14

ال حيل مل امرئ مسبم إال"...

فهرس اآلثار
األثد د د ددر
عن عار أنه مر حبلطب بسوق املصبى ،وبني يديه غراراتن
فيهال زبيب  ،فسأله عن تسعرمهل.....اخل

رقم الصفحة
14
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املصادر واملراجع
أوال  :القرآن الكرمي.
ً
اثنيا:كتب احلديث:

 السنن المربى،ألمحد بن احلسني بن عبي بن موتسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراتسلين ،أبو بمر الايهقي : ،
حماد عاد القلدر علل،دار المكب العباية -بريو ،ط :الثللثة 1424 ،ه  2003 -م.

 تسنن ابن ملجه ،ألبو عاد هللا حماد بن يزيد القزويين : ،حماد فؤاد عاد الالقي ،دار إحيلء المكب
العربية،ال يوجد رقم طاعة.
 تسنن الرتمذي،حملاد بن عيسى بن َتس ْورة بن موتسى بن الضحلك ،الرتمذي : ،حماد فؤاد عاد

الالقي ،شركة ممكاة وملاعة مصلفى الال احلبيب  -مصر،ط :الثلنية 1395 ،ه  1975 -م.

 املقصد العبي يف زوائد أ يعبى املوصبي،أبو احلسن نور الدين عبي بن أ بمر بن تسبيالن
اهليثاي : ،تسيد كسروي حسن ،دار المكب العباية ،بريو – لانلن،ال يوجد رقم طاعة.
 املنكقى شرح املوطإ،ألبو الوليد تسبيالن بن خبف بن تسعد بن أيوب بن وارث الكجييب القرطيب
الالجي األندلسي  ،ملاعة السعلدة  -مصر،ط :األوىل 1332 ،ه .
 معرفة السنن واآلاثر،أمحد بن احلسني بن عبي بن موتسى اخلُ ْسَرْوِجردي اخلراتسلين ،أبو بمر الايهقي
 : ،عاد املعلي أمني قبعجي ،دار الوفلء وآخرون -القلهرة،ط :األوىل1412 ،ه 1991 -م.
 نيل األوطلر،حملاد بن عبي بن حماد بن عاد هللا الشوكلين الياين،حتقيق :عصلم الدين الصالبلي،
دار احلديث ،مصر،ط :األوىل1413 ،ه 1993 -م.
اثلثًا:كتب التفسري:
 أحملم القرآن،ألمحد بن عبي أبو بمر الرازي اجلصلص احلنفي : ،حماد صلدق القاحلوي ،دار
إحيلء الرتاث العر – بريو  1405 ،ه ،اليوجد رقم طاعة.
ابعا :كتب اللغة:
رً

 لسلن العرب،حملاد بن ممرم بن عبى ،أبو الفضل ،مجل الدين ابن منظور األنصلري الرويفعى
اإلفريقى ،دار صلدر –بريو ،ط :الثللثة  1414 -ه .

التسععععع الفقععععع فال ععععع ف

27

اإلسالم

 خمكلر الصحلح،لزين الدين أبو عاد هللا حماد بن أ بمر بن عاد القلدر احلنفي الرازي : ،يوتسف
الشيحم حماد ،املمكاة العصرية  -بريو ،ط :اخللمسة1420 ،ه 1999 /م.
خامسا:كتب الفقه:
ً
أوال :قه حنفي:
ً
 الانلية شرح اهلداية،ألبو حماد حماود بن أمحد بن موتسى بن أمحد بن حسني الغيكلىب احلنفى بدر الدين
العيىن،دار المكب العباية  -بريو ،ط:األوىل 1420 ،ه  2000 -م.
 رد احملكلر عبى الدر املخكلر،البن علبدين ،حماد أمني بن عار بن عاد العزيز علبدين الدمشقي
احلنفي ،دار الفمر-بريو ،ط :الثلنية1412 ،ه 1992 -م.
 البالب يف اجلاع بني السنة والمكلب،جلال الدين أبو حماد عبي بن أ حيىي زكراي بن مسعود
األنصلري اخلزرجي املناجي: ،د .حماد فضل عاد العزيز املراد،دار القبم دمشق ،ط :الثلنية،
1414ه 1994 -م.
 جماع األهنر يف شرح مبكقى األحبر،عاد الرمحن بن حماد بن تسبيالن املدعو بشيخي زاده ,يعرف بداملد
أفندي  ،دار إحيلء الرتاث العر ،ال يوجد رقم طاعة.
اثنيًا :قه مالكي:

 إرشلد السللك إىل أشرف املسللك يف فقه اإلملم مللك،لعاد الرمحن بن حماد بن عسمر الاغدادي،
أبو زيد أو أبو حماد ،شهلب الدين املللمي،وهبلمشه :تقريرا مفيدة إلبراهيم بن حسن ،شركة ممكاة
وملاعة مصلفى الال احلبيب وأوالده -مصر،ط :الثللثة.
 الكلج واإلكبيل ملخكصر خبيل،حملاد بن يوتسف بن أ القلتسم بن يوتسف العادري الغرانطي ،أبو عاد
هللا املواق املللمي ،دار المكب العباية،ط :األوىل1416 ،ه 1994-م.
 المليف يف فقه أهل املدينة،ألبو عار يوتسف بن عاد هللا بن حماد بن عاد الرب بن علصم الناري
القرطيب : ،حماد حماد أحيد ولد ملديك املوريكلين ،ممكاة الرايض احلديثة -الرايض ،ط :الثلنية،
1400ه 1980/م.
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 اهلداية الملفية الشلفية لايلن حقلئق اإلملم ابن عرفة الوافية( .شرح حدود ابن عرفة لبرصلع)،حملاد بن
قلتسم األنصلري ،أبو عاد هللا ،الرصلع الكونسي املللمي ،املمكاة العباية :،األوىل1350 ،ه .
اثلثًا :قه شا عي:
 أتسىن امللللب يف شرح روض اللللب،لزكراي بن حماد بن زكراي األنصلري ،زين الدين أبو حيىي السنيمي
 ،دار المكلب اإلتسالمي،اليوجد رقم طاعة.
 إعلنة اللللاني عبى حل ألفلظ فكح املعني (هو حلشية عبى فكح املعني بشرح قرة العني مبهال
الدين) ،أبو بمر (املشهور ابلامري) بن حماد شلل الدميلطي،دار الفمر،ط :األوىل 1418 ،ه -
 1997م.
 الايلن يف مذهب اإلملم الشلفعي،ألبو احلسني حيىي بن أ اخلري بن تسلمل العاراين الياين الشلفعي: ،
قلتسم حماد النوري ،دار املنهلج – جدة،ط :األوىل 1421 ،ه  2000 -م.
 الايلن والكحصيل والشرح والكوجيه والكعبيل ملسلئل املسكخرجة،ألبو الوليد حماد بن أمحد بن رشد
القرطيب : ،د حماد حجي وآخرون،دار الغرب اإلتسالمي -بريو ،ط:الثلنية 1408 ،ه -
 1988م.
 حتفة احملكلج إىل أدلة املنهلج (عبى ترتيب املنهلج لبنووي)،البن املبقن تسراج الدين أبو حفص عار بن
عبي بن أمحد الشلفعي املصري : ،عاد هللا بن تسعلف البحيلين ،دار حراء  -ممة املمرمة،ط:
األوىل.1406 ،
 احللوي الماري يف فقه مذهب اإلملم الشلفعي وهو شرح خمكصر املزين،ألبو احلسن عبي بن حماد بن
حماد بن حايب الاصري الاغدادي ،الشهري ابمللوردي : ،الشيحم عبي حماد معوض  -الشيحم علد
أمحد عاد املوجود ،دار المكب العباية -بريو ،ط:األوىل 1419 ،ه  1999-م.
 روضة اللللاني وعادة املفكني،ألبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي  : ،زهري الشلويش،
املمكب اإلتسالمي-دمشق،ط :الثللثة1412 ،ه 1991 /م.
 فكح العزيز بشرح الوجيز = الشرح الماري [وهو شرح لمكلب الوجيز يف الفقه الشلفعي أل حلمد
الغزاأب،لعاد المرمي بن حماد الرافعي القزويين ،دار الفمر،ال يوجد رقم طاعة.
 اجملاوع شرح املهذب ،أبو زكراي حميي الدين حيىي بن شرف النووي  ،دار الفمر،ال يوجد رقم طاعة.
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 هنلية امللبب يف دراية املذهب،عاد املبك بن عاد هللا بن يوتسف بن حماد اجلويين ،أبو املعلأب : ،أ.
د /عاد العظيم حماود الديب ،دار املنهلج،ط:األوىل1428 ،ه 2007-م.
 الوتسيط يف املذهب،ألبو حلمد حماد بن حماد الغزاأب اللوتسي : ،أمحد حماود إبراهيم  ،حماد حماد
اتمر،دار السالم – القلهرة،ط :األوىل.1417 ،
ابعا :قه حنبلي:
رً

 المليف يف فقه اإلملم أمحد،ألبو حماد موفق الدين عاد هللا بن أمحد بن حماد بن قدامة اجلالعيبي
املقدتسي الدمشقي احلنابي ،الشهري اببن قدامة املقدتسي ،دار المكب العباية،ط :األوىل 1414 ،ه
  1994م. كشف املخدرا والرايض املزهرا لشرح أخصر املخكصرا ،عاد الرمحن بن عاد هللا بن أمحد الاعبي
اخلبويت احلنابي : ،حماد بن انصر العجاي،دار الاشلئر اإلتسالمية  -بريو ،ط :األوىل1423 ،ه
 2002م. كشلف القنلع عن منت اإلقنلع،منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس الاهويت
احلنابي ،دار المكب العباية،ال يوجد رقم طاعة.
 اللرق احلماية،حماد بن أ بمر بن أيوب بن تسعد اس الدين ابن قيم اجلوزية،ممكاة دار
الايلن،اليوجد رقم طاعة.
 املغين البن قدامة،ألبو حماد موفق الدين عاد هللا بن أمحد بن حماد بن قدامة اجلالعيبي املقدتسي
الدمشقي احلنابي ،ممكاة القلهرة،اليوجد رقم طاعة.
 ملللب أوأب النهى يف شرح غلية املنكهى،ملصلفى بن تسعد بن عاده السيوطي احلنابي،املمكب
اإلتسالمي،ط :الثلنية1415 ،ه 1994 -م.
خامسا :قه عام:
ِ 
الف ْقهُ اإلتسالمي وأدلَّكُهُ ،ل أ .دَ .وْهاَة الز َحْيبِي،دار الفمر دمشق،ط:الرابعة.
 الكسعري يف الفقه اإلتسالمي ،لدككور امحد حسن،جلمعة دمشق.
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فهرس احملتويات
الـموضـ وع

رقم الصفحة

املقدمة.

2

تعريف الكسعري يف البغة.

6

تعريف الكسعري يف االصلالح.

7

أمهية الكسعري.

8

أقوا الفقهلء يف حمم الكسعري

10

مذهب القلئبني ابلمراهة،وشروطهم،وأدلكهم.

11

مذهب القلئبني ابجلواز،وشروطهم،وأدلكهم.

12

مذهب القلئبني ابلكحرمي،وأدلكهم.

14

املواد الِت جيري فيهل الكسعري.

17

بيلن من يسعر عبيهم،ومن ال يسعر عبيهم.

18

بيلن صفة الكسعري.

19

حمم الايع حللة الكسعري.

21

حمم خمللفة اإلملم ابلزايدة عبى مل تسعر.

22

اخللْتة.

23

فهرس اآلاي القرآنية،فهرس األحلديث الناوية،فهرس اآلاثر.

25

فهرس املصلدر.

26

فهرس املوضوعل .
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