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 الملخص
، كموا اعتورف بالملكيوة الخاةوة  اعترفاإلسالم دين متكامل أهتم بكل الجوانب الحياتية لألفراد على السووا  فو    

فووووي الحيوووواة  الفّعووووالأعطاهووووا دورهووووا ، و وااسووووت ال   والحريووووة ااقتةووووادية فووووي مجوووواا  التملوووو  بالملكيووووة العامووووة
المووال، وأن اإلنسووان  مف وووم الخالفووة اإلل يووة علووىأخوور  ، ولكنووأ أكوود موون ج ووة و ااجتماعيووة معووا      ااقتةووادية 

التجاريووة   عووز و جوولأل و إلن اإلسووالم أهووتم بالمعووامال ده المالوو  الحقيقووي لووألتةوورف فووي المووال بمووا يريوولخووّول م
حرم الربوا و الشوو و ااحتكوار لكوون م ظلموا حراموا، و فنظم العقود و البيوع و اإلسواق   فأرسى ل ا قوانين شرعية

على الحياة ااقتةوادية اإلسالم أيضا بقضية التسعير لما ل ا من أثر  بالتراضيأل  و أهتم  البيع التجارة و و احل
لكنوأ لألفراد ، فاإلسالم لم يحرم التسعير تحريما ةريحا و مطلقا كبقية المحرما  كلحم الخنزير و الدم و غيرهم، 

و تر  الباب مفتوحا أمام اجت اد الفق ا  في بعض المسائل التي تحكم ا التشيورا     رأ  في التسعير ظلما عاما 
تلوف الفق وا  فوي تحديود مف ووم للسوعر كموا اختلفووا فوي جووازه مون عدموأ و لكول مدلولوأ البيئيةأل و من هذا البواب اخ

و اجت وادهم علوى كما اختلفوا في تدخل اإلمام في تحديد اإلسعار، و يبقى اتفاق الفق ا  في حسن نيت م  ،الخاص
 أل بين الناس رفع الظلم و تثبي  العدل

 
 

  abstract 
Islam is a whole religion that takes great inlets in all aides of the individual’s life. It recognizes the 

private ownership, as it recognizes the public ownership and the economic freedom in the fields of 

possession and consumption and gives it the dynamic role in the economic life with the social one. Bat 

on the other hand it insures the concept of good’s succession on finance. 

Adding that the human bring is entitled on conducting the finance according to the will of its real 

owner almighty. And because Islam establishes lawful acts and organizes agreements, asks and makes. 

It prohibits corruption cheating and monopolizing because they are prohibited injustice. It allowed the 

trade and the pleased selling moreover it’s interested in the matter of fixing the prices because of its 

effect on the economic life for the individuals so Islam does not prohibit fixing the prices in freak way 

on the rest of the forbidden things such as the meat of the pig ,the blood and so on. But considering 

fixing the prices general injustice and let the opportunity in the front of the Endeavour of the 

environmental changes/ the Islamic theorists have different point of view in interfering the imam in 

determining the prices, the agreement of the theorists  remains in their good intention and Endeavour 

for combating in justice and establishing justice among people.     


