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  مطور تعليم عن بعد انتسابهذه � الطبعة ا�هائية �ذكرات 	ية ال�يعة 
  بعد أن تم تدقيقها أك0 من مرة   وقد اعتمدت بتوفيق من اهللا

  من قبل طالب وطا5ات 	ية ال�يعة انتساب مطور
 وتم تل  

ً
  وينها وتنسيقها <كون � الطبعة ا�هائيةواخ;نا أفضلها تدقيقا

  يصل للكمال Hلو من اGطأ وال وألنها جهد ب�ي ال  
  فOجو عند وجود خطأ أو مالحظة

  كتابة تنبيه R ا�وضوع ا�خصص Tلك R منتدى ا�ستوى اGاص با�ذكرة     
  R : www.imam8.com منتدى مكتبة 	ية ال�يعة  

    
  وسوف يتم تصحيح األخطاء بعد ا<نبيه عليها من قبل القائم[ \ إعداد ا�ذكرات     

    
   ونسأل اهللا جزيل اhواب لg من يع[ \ ذلك ويشارcنا فيه

   
                           

  )ة انتساب مطورlموعة إعداد مذكرات 	ية ال�يع  (                          
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  مفردات المقرر

  

  :هدف ا�قرر
 .إعطاء lموعة أفsر عن االقتصاد اإلسالq لطالب ال�يعة

  :مفهوم علم االقتصاد اإلسال[: أوالً 
u- اإلسالم R أهمية النشاط االقتصادي.  
x-  ا{اجة، ا�نفعة، ا�درة(بعض ا�صطلحات االقتصادية مثل.( 

o- وصل qته بالعلوم ال�عيةعلم االقتصاد اإلسال. 

� - qالقواعد ال� يرتكز عليها علم االقتصاد اإلسال.  
 
ً
  :ا�شbة االقتصادية بa االقتصاد اإلسال[ والوض_: ثانيا

u- موقف االقتصاد الوض�.  
x- qموقف االقتصاد اإلسال. 

 
ً
  :دراسة j مبادئ االقتصاد اgزf من منظور إسال[: ثاcا

u- �sتعريف السوق وأش.  
x- العرضالطلب و. 

o- توازن السوق. 

 ).مفهومه وعنا�ه(اإلنتاج  - �

 .عوائد عنا� اإلنتاج -�

 
ً
  :مدخل لالقتصاد الk من منظور إسال[: رابعا

u- ن وموقف ال�يعة اإلٍسالمية منهاsمش�ة الس.  
x- ]بيت مال ا�سلم.  

  :ا�راجع
u- اإلسالم: �مد عبد ا�نعم عفر /  ا�كتور R و ا�ظرية االقتصادية�.  
x- شو� دنيا /  را�كتو :qا�ظرية االقتصادية من منظور إسال. 
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  بسم اهللا الرmن الرحيم
  :تهدف مادة االقتصاد إ1 

u-تعريف الطالب 5عض ا�فاهيم األساسية لعلم االقتصاد.  
x-امتعريف الطالب با�بادئ ال� يقوم عليها ا�ظام االقتصادي الرأسما�، وا�بادئ ال� يقوم عليها ا�ظ  

  .ومقارنتها با�ظام االقتصادي اإلسالq، االقتصادي االش;ا�
o-تعريف الطالب ببعض مفاهيم االقتصاد ا�ز� و بعض مفاهيم االقتصاد ال�.  
  .تعريف الطالب بالقطاع ا��� بشg �م، وا�صارف اإلسالمية بشg خاص- �

  ).(اoلقة 
  :مدخل j أهمية دراسة علم االقتصاد وموضوعه

  :تهدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالب
 
ً
  .ظروف نشأة هذا العلم :أوال
 
ً
  .موضوع هذا العلم :ثانيا
 
ً
  .أهمية هذا العلم وحاجة الفرد �راسته :ثاhا

ثم ننظر R أهمية هذا العلم وا{اجة إ� ، R ضوء هذه األهداف سنتناول الظروف وا<طورات ال� أدت إ� نشأة هذا العلم
  .نتوصل R ختامها <حديد موضوع علم االقتصاددراسته، و

  ظروف نشأة هذا العلم: أوالً 
 قدم الب�ية

ً
فاإلنسان منذ أسكنه اهللا األرض وهو يكابد ا{ياة، ، نبتدئ القول أن االقتصاد كسلوك و¡ارسة  قديما

 عن لقمة عيشه، ويش¤ R كسب عيشه
ً
س ا{ارقة، يأكل رغيف يم¨ السا�ت الطوال §ت الشم، يس¦ ويكدح باحثا

ثم يزول عنه الصفاء أياما ، تصفو � ا{ياة أياما، يشبع يوما ووع يوما، اG¬ ¡زوجا بالعرق، وي�ب ا�اء »لوطا بالكدر
خر
ُ
  !أ

ق وسخر � µيع ما R هذا الكون؛ ليستع[ بذلك للقيام بالوظيفة ال� خل، ولقد أمّد اهللا هذا اإلنسان بكل ما ²تاج إ±ه
ِنv {:قال تعا�. و� أمور متالزمة تدخل §ت اسم العبادة،من أجلها و� توحيد اهللا وعبوديته وتطبيق ¶عه

ْ
gَوَما َخلَْقُت ا

 ِ|َْعُبُدونِ 
v

نَس إِال ِ
ْ

ن ُفْطِعُمونِ *َواإل
َ
رِيُد أ

ُ
ْزٍق َوَما أ رِيُد ِمْنُهم م�ن ر�

ُ
قُ *َما أ

ْ
زvاُق ُذو ال vُهَو الر َvاهللا vإِن ُaَِمت

ْ
ةِ ال vو{  

فاكتشف يوما بعد يوم كث«اً من األºار حول س¹ ، تعامل اإلنسان بما وهبه اهللا من قدرات عقلية مع موارد الطبيعة
فوظف ذلك 	ه للوفاء بمتطلبات حياته والقيام بواجباته ورفع مستوى معيشته حسب رؤيته ، ا{ياة ونواميس الكون

ادت ثم بادت، وما ¿ن ¾ا أن تبيد إال بعد أن تنكبت الطريق وفرحت بمنجزاتها وضلت وcم من حضارة س، للكون وا{ياة
َخْذنَاُهم َنْغَتةً {:قال اهللا تعا�، سواء السبيل

َ
 أ
ْ
وتُوا

ُ
 بَِما أ

ْ
 ، وÀ حضارة من ا{ضارات ال� بادت توصلت إ�}َح�v إَِذا فَرُِحوا

  .نوع القدرات وا�هارات واالهتمامات الب�ية عÂ األجيال¡ا يعكس ت، علوم وأºار ومعارف لم تُسبق إ±ها
وأصبح لg شعب من الشعوب أو ، ولقد تعددت الشعوب و0cت ا{ضارات واختلفت األلسن وتفرقت ا�ذاهب واألديان

 و فلسفة للحياة
ً
وcب، ويتقاسمون العيش \ هذا الك، لكنهم يش;cون R خصائصهم الب�ية، طائفة من الطوائف منهجا

االقتصادية وا�عيشية وغ«ها، و قد ينشأ �ا�ت وحروب ب[ هذه الشعوب  اوقد تتفاهم هذه الشعوب R تدب« شؤونه
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  .ألسباب اقتصادية أو غ«ها 
فمنها ا�ول الغنّية ومنها ا�ول ، هذه الشعوب ال� تسكن األرض ا±وم \ درجات متفاوتة من حيث ال0اء وا�عيم

  .ان من فاوت ب[ عباده R ا�عيشة وال0اء و� ا{كمة ا5الغة يفعل ما يشاءفسبح، الفق«ة
É منعطف من هذه ا�نعطفات أسهم R إ�دة تشكيل نمط ا{ياة الب�ية ،ولقد مرت الب�ية بثالث منعطفات رئيسة

  :وخاصة R ا�جال االقتصادي
لكن ، وهذا lرد تقدير، ع(ة آالف سنةا�ؤرخ[ منذ  وال� حدثت حسب تقدير :اhورة الزراعية /  ا�نعطف األول

  .ا�هم أن هذه اhورة أسهمت R توطن اإلنسان R القرى ونشوء ا�دن وقيام األسواق وتبادل فائض اإلنتاج
وال� اتسمت باخ;اع ا<قنيات  وأربعa @ما، مائتaوقد حدثت منذ ما يزيد عن  :اhورة الصناعية/  ا�نعطف اcا�

  .ا{ديثة وال� ُوِظفت R قطاع الصناعة وا�واصالت والزراعة
و�Ë يومنا هذا ويتمثل  ربع قرنوهو ما تشهده الب�ية منذ ما يزيد عن  :ثورة ا�علومات واالتصاالت /  ا�نعطف اcالث

وال شك أن ثورة ، ةبثورة ا�علومات واالتصاالت وال� ال تزال R حالة تمدد واتساع جعلت العالم بمثل قرية واحد
وال� تستحق أن توصف بمنعطف جديدة R حياة الب�ية � ما ، ا�علومات واالتصاالت امتداد ونتاج للثورة الصناعية

  .بعده
 
ً
  موضوع هذا العلم:ثانيا

وهو علم ، م@ //�ولكنه لم يعرف بهذا االسم إال منذ ما يزيد قليًال \ ، االقتصاد إذاً كسلوك و¡ارسة قديم قدم الب�ية
  ".�ث j طبيعة وأسباب ثروة األمم" آدم سمثيؤرخ � االقتصاديون  بكتاب ، جديد النشأة

  :سؤالa كب�ينإن ا<فاوت ا�ادي ب[ الشعوب جعل آدم سمث قبل أك0 من مائ� �م يطرح 
  قر وا{رمان؟�اذا بعض ا�جتمعات تتقلب R ا�عيم وال0اء وغ«ها من ا�جتمعات تعاÐ الف /  uس
 غنية ودوال متقدمة؟ /  xس

ً
  ماذا تستطيع الشعوب الفق«ة أن تفعل لÒ تصبح أ¡ا

م أي بعد اخ;اع uÔÔÕوقد جاء الكتاب آدم سمث مÓامنا مع اhورة الصناعية حيث نُ� �م ألف وسبعمائة وستة وسبع[ 
اب وجذور ال0اء االقتصادي ال� تعيشه األمم من لقد حاول آدم سمث أن يفهم أسب، اآللة ا5خارية بسبعة أعوام فقط
�اذا بعض ا�جتمعات تتقلب R ا�عيم وال0اء R ح[ تعاl Ðتمعات أخرى من الفقر ، خالل اإلجابة \ هذين السؤال[

واالستنتاج وا{رمان، وما اTي تستطيع أن تفعله الشعوب الفق«ة � تصبح أمم غنية ودول متقدمة،  ومن خالل ا�الحظة 
حيث يرى أن تقسيم العمل ، ا<خصص وحرية األسواق: إ� أن جواب هذين السؤال[ يكمن R تقسيم العملتوصل سمث 

فقد أشار إ� أن العامل الواحد اTي يعمل ×ٍد باستخدام آالت يدوية يستطيع أن ، سبب R ارتفاع و§سن إنتاجية العامل
أشخاص Úيث يتخصص É فرد بمرحلة من مراحل اإلنتاج  uÙلكن إذا قام بالعمل ، دينتج ع�ين مسماراً R ا±وم الواح

، مسمار لg فرد منهم �ÝÙÙبمعÞ ، مسماراً R ا±وم الواحد �ÝÙÙÙوباستخدام نفس األدوات، فإن الع�ة يستطيعون إنتاج 
 أحدهم يذيب ا{ديد واآلخر يقومه واhالث يقطعه والرابع يسنه واGامس يطرقه 

ً
ثم ثالثة يعملون للمسام« رؤوسا

إن ثمرة تقسيم العمل ال تظهر إال إذا :لكنه قال، وا<اسع يصل هذه الرؤوس با�سام« والعا¶ يقوم بتلميع هذه ا�سام«
ويقصد بها قرارات األفراد اTين ، وأشار إ� وجود يد خفية، ¿نت ا<جارة حرة داخل ا5ت الواحد ومع ا5تان األخرى

فإذا قام األفراد بأفضل خيار اقتصادي �صلحة أنفسهم أدى ذلك إ� §قيق أفضل ا�تائج ، ملون �صلحتهم اGاصةيع
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أو الساà أو اGباز، بل من اهتمامهم بصلحتهم اGاصة، أي ، �ن ال نتوقع نزعة اG« �ى ا�زار:حيث قال. لصالح ا�جتمع
  .من سعيهم <حقيق منافعهم اGاصةنتوقع منهم تقديم ا�فع للمجتمع انطالقا 

�  
ً
  أهمية هذا العلم وحاجة الفرد �راسته: ثاcا

  :أهمية دراسة علم االقتصاد لعامة ا�اس أو لغ« ا�ختص[
إن حياتك منذ اللحظة ال� تستيقظ ، إن لالقتصاد دور كب« R حياتنا، فهو ²يط بنا من É جانب إحاطة السوار با�عصم

 É لليلة مليئة بقرارات االختيارفيها É صباح 
ً
كيف أذهب إ� ا�امعة بالسيارة أو بصحبة ،إ� اللحظة ال� تقع فيها نائما

الزمالء أو با�قل العام؟ ماذا ألبس ا±وم؟ هل أتناول إفطاري R ا�äل أو R ا�امعة؟ أي نوع من األطعمة سيكون غداã؟ 
، ;ي صحيفة ا±وم أم أقرؤها R مكتبة ا�امعة؟ ع�ات األسئلة من هذا ا�وعهل أتناول عشاء هذه الليلة أم ال؟ هل اش

 وبشg عفوي، قد ال يدرcون أثرها \ االقتصاد وتأثرها باالقتصاد
ً
  .وع�ات القرارات ال� يتخذها األفراد يوميا

å يوم، و� بعض األيام نواجه É حياتنا R يارات أصعب  يمكن أن تغ« حياتنا إن هذه االختيارات وغ«ها كث« تواجهنا
أي æصص أختار ا{اسب اآل� أم ال�يعة؟ هل  أتزوج قبل أو بعد ا<خرج؟ هل أدرس ا�امعة R ا�ملكة ، بشg جذري

لكن ،وغ«cم يتخذ القرارات اGاصة به، أم أقبل ا5عثة ا�راسية خارج ا�ملكة ؟  أنتم تتخذون القرارات اGاصة بكم
بل إن قرارات اآلخرين من ا�مكن أن تؤثر \ ، ارات ال� نتخذها �ن فقط � ال� تؤثر \ حياتنا فقطليست القر

سيؤثر هذا القرار بال شك \ ا�ول ، مثًال عندما تقرر ا�ول ا�نتجة للنفط خفض إنتاجها من ا�فط، حياتنا بشg واضح
وهذا العلم ، كث« من القرارات ال� يتخذها اآلخرين ¾ا تأث« R حياتنافg القرارات ال� نتخذها �ن و ، ا�ستوردة للنفط

َحب أن يسميه بالعلم الكئيب؛ هو واقع ال مفر منه
َ
لg ، وحقيقة من حقائق ا{ياة، اTي نظر إ±ه ا5عض كعلم تشاؤq وأ

�قود، ومن منا  ال يرغب R §قيق حياة فمن منا ال يرغب R ا{صول \ ا، فرد منا سواء أحببنا االقتصاد كعلم أو كرهناه
وlموع الطالب اTين ا<حقوا با�امعة إنما جاءوا لطلب العلم فقط دون ا<طلع إ� العمل ، كريمة ¡لوءة بالعيش الرغيد
  وا<وظف بعد مشوار ا<عليم؟

، ا §ت ظروف معينة تضطرهم Tلككث« منا ال يهتم با�سائل والعلوم ال� ال تندرج R إطار اختصاصاتهم إال إذا وقعو
 وال تهتم به وال تقرأ عنه

ً
لكن عندما يُصاب به عزيز ، فمرض الضغط أو السكر مثًال قد ال يعè بالنسبة إ±ك شيئا

 به
ً
لكن عندما ، كذلك علم االقتصاد قد ال يهتم به كث« من ا�اس R ف;ات الرخاء وا�عيم،عليك éدك أك0 اهتماما

و ارتفاع أسعار السلع واGدمات، يبدأ ا�اس ، ¿نهيار األسواق ا�ا±ة وارتفاع معدل ا5طالة،االقتصادية §دث األزمات
  .عليه وسؤال أهل االختصاص اإلطالعباالهتمام بهذا العلم، و 

 يعر، æيل نفسك R أوضاع »تلفة، æيل نفسك وقد æرجت من ا�امعة ولم éد فرصة عمل
ً
ض أو æيل نفسك بائعا

 من بيتك للبحث عن بعض السلع األساسية ال� §تاجها ثم ال éدها 
ً
السلع وال د من يش;يها، أو æيل نفسك خارجا

هذه األوضاع وأشباهها كث« من ا�توقع أن تث« �يك الفضول للتعرف \ االقتصاد واألسباب ال� أدت . متوفرة R السوق
ورغم ذلك فإن فرصة ، قتصاد لغ« ا�ختص[ ليس كدراسة ا�تخصص R هذا العلمودراسة مقرر اختياري R علم اال، إ±ه

وأقبل عليها إقبال من ، فرجع إ� ا�راجع، االنتفاع من هذه ا�راسة كب«ة إذا لم يقت� الطالب \ ما يسمعه من األستاذ
  .ات االقتصاديةو²ب ا<عرف \ ما ري R هذا العالم من ا�تغ«، ينشد الفائدة وا<علم

 ëالسوق ا�ا� سان لوسنح R نفسه من اإلفالس ì² ية ما يطمح إ±ه أن يتعلم كيفí نîاالقتصاد، و R � أول درس ،
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فأقبل عليه وأصبح يطمح {ماية lتمعه من األزمات االقتصادية، مثل أزمة الكساد الكب« ال� ، لكنه أحب هذا العلم
لقرن ا�يالدي ا�اR ï أمريكا، وامتدت آثارها إ� العالم أµع وال� تسببت R فقد مالي[ حدثت R اhالثينات من ا

ووضع ، ا�اس �دخراتهم عندما انهارت ا5نوك، وفقد ا�الي[ من الب� وظائفهم، فواصل دراسة هذا العلم بإقبال وشغف
 أسماه االقتصاد، وطبعت منه مالي[ النسخ

ً
  .غات كث«ة وأصبح ال يقل شهرة عن كتاب آدم سمثوتُرجم إ� ل، كتابا

  .م RuñÔÙ االقتصاد �م  لقد حاز جائزة نوبل، أما اTين قرأوا الكتاب فالشك أنهم أك0 بكث« ¡ن قرأ كتاب آدم سمث
غÞ وأن أسمع وتسمعون أن الغè يزداد ، و رغم األهمية الكب«ة لالقتصاد إال أن القليل منا يدرك كيف يعمل االقتصاد

  وأن ا�قود تأò با�قود لكن رغم ما §مله هذه األقوال من حقيقة، الفق« يزداد فقرا
وTا ينظر كث« من ا�اس إ� علم االقتصاد كعلم ، إال أنها ال تعطي ا�علومة الsفية الوافية لطبيعة علم االقتصاد R حياتنا

ا�ختار مثال للتخصص R ا{اسب أو ، فلg علم لغته،  للغةاوأبرز أسباب هذا الغموض ، íمض يصعب إدراكه وفهمه
، الطب أو غ«هما من ا<خصصات سيواجه بلغة خاصة با<خصص أو مصطلحات ال تستخدم إال R هذا ا<خصص

ومن هنا تÂز أهمية ا<عرف \ ا�صطلحات وا�فاهيم ، وcذلك ا{ال بالنسبة لالقتصاد � لغة علمية خاصة به
ية؛ ألن معرفتها يزيل هذا الغموض، ويع[ غ« ا�ختص[ \ فهم االقتصاد وا<عرف \ دوره R حياتنا بصورة االقتصاد
ولعل هذا ا�قرر يسهم بقدر معقول بتعريف الطالب ببعض هذه ا�صطلحات ال� كث«اً ما نسمعها R وسائل ، أفضل

  .اإلعالم
فالعمال وا�وظفون ،  دور فاعل R هذا االقتصاد علم أم لم يعلم؛ شاء أم أبإن فهم االقتصاد مهم جداً؛ ألن É واحد منا �

وفهم االقتصاد يع[ É ، وا5اعة وا�ش;ون وا�قرضون وا�ق;ضون إ� آخر القائمة،É فريق من هؤالء � دور R االقتصاد
  .طائفة من أوõك أو É فرد \ أداء دوره بصورة أفضل

 
ً
دور R نوعية العمل اTي نمارسه واTي ال نمارسه، و� كمية ا�قود ال� نكسبها، و� تكلفة األشياء إن لالقتصاد أيضا

و� مقدار ما �تاجه R الغد و� نوعية ا�سكن اTي öتاره ، ال� نش;يها، و فيما ندخره ونستثمره <أم[ مستقبل مريح
  .وسعادة و� الوسائل ال� تساعد أبناءنا  للعيش برخاء وأمن

ولو أن É واحد ، إذاً É فرد منا جزء من االقتصاد شاء أم أب، بقيمه وسلوcياته، بإنتاجيته واستهالكه، و×ديته وطموحاته
 
ً
لكن اTي يفعل ذلك هو اTي يشذ عن القاعدة، فا�اس ، منا استsن ونام وæ÷ عن العمل واإلنتاج؛ ¾لك ا�اس جو�

  .� للكسب وسد حاجاتهمبشg �م lبولون \ الس
ودراسة سلوك ا�اس بشg �م وهم ²اولون إشباع حاجاتهم بما يُتاح ¾م من موارد وفرص ربما تكون �دودة R كث« 

فما هو االقتصاد؟ وcيف اُخت«ت 	مة االقتصاد كمفردة من مفردات اللغة العربية ، من األحيان � موضوع علم االقتصاد
  .لم؟ هذا السؤال اTي يقودنا <عريف علم االقتصاد هو اTي سنبدأ به حديثنا R ا{لقة اhانيةلتاللة \ هذا الع

  )�(اoلقة 
أن دراسة علم االقتصاد وا<عرف \ مصطلحاته اللغوية ا�ستخدمة R وسائل اإلعالم لفهم أو  عرفنا R ا{لقة السابقة،

 وبشg عفوي الكث« من القرارات ال�  ؛HورةÂ ا±وم �اولة فهم ا�تغ«ات االقتصادية من حو�ا يعت
ً
ألننا نتخذ يوميا

  .و� R الواقع تؤثر R االقتصاد وتتأثر به، نظن أن ال عالقة ¾ا باالقتصاد أصالً 
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  :تهدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالب
  .مفهوم االقتصاد الوض� :أوالً 
 
ً
  .مفهوم علم االقتصاد اإلسالq :ثانيا
cثا 
ً
  .موضوع علم االقتصاد اإلسالq :ا
 
ً
  .تطور ا�راسات R علم االقتصاد اإلسالq :رابعا

 
ً
 بيتزايد االهتمام بتط :خامسا

ً
 و��يا

ً
  .قات االقتصاد اإلسالq إسالميا

  .مفهوم االقتصاد الوض_: أوالً 
  .بية لتاللة عليهوcيف اخت«ت 	مة االقتصاد من ب[ مفردات اللغة العر نبدأ با<عريف بهذا العلم،

 R وسط واالعتدال القصد: اللغة معناهاالقتصاد�َمْشيَِك {: ومنه قول اهللا تعا�، أي ا jِ ِصْد
ْ
  }َواق

و�  .;قْ لم يùف ولم فَ ":R ا�فقة دَ َص اقتَ "ويقال  توسط فلم يفرط ولم يفّرط،:"R أمره دَ َص اقتَ " R ا�عجم الوسيطوقد جاء 
  .مقتصٌد R ا�فقة: يقال، القصد ب[ اإلºاف وا<قت«و):تاج اللغة( الصحاح

  U هذا العلم ا�ي �ن بصدد دراسته؟) االقتصاد(لكن كيف دلت هذه الbمة 
لقد اختار رواد االقتصاد العرب 	مة االقتصاد من ب[ مفردات اللغة العربية كأفضل 	مة عربية تعÂ عن مضمون ال�مة 

  .ل� تطلق \ هذا العلم R اللغة اإلýلüية أو R ا�جتمعات الغربيةا" Economics"اإلýلüية 
	مة ترجع R أصلها القديم إ� "  Economics"، وþمة "Economics"	مة االقتصاد � ترµة لل�مة اإلýلüية إذا 

  ).نومس(و ) إيكو: (إ� 	مة يونانية مؤلفة من مقطع[ هما ،إغريقية
  .أو مäلبمعÞ بيت ) إيكو(
  .بمعÞ قاعدة أو قانون) نومس(و 

  .تدب� شؤون ا�ولةوقد امتدت داللة هذه ال�مة إ� ، تدب� شؤون ا��ل: وتعè هذه ال�مة بشقيها
  .استخدمت هذه ال�مة بشقيها R اللغة اإلýلüية لتاللة \ هذا العلم ومع الزمن

  .تاللة \ هذا العلمأي تم نقلها إ� اللغة اإلýلüية واستخدمت ل
 
ً
مقارنة بالعلوم األخرى، وعندما نقرأ ا<عريفات  فقد حظي هذا العلم بتعريفات كث«ة جداً :أما بالنسبة �عريفه اصطالحا

ح� إن بعضهم ، ال� وضعها االقتصاديون ¾ذا العلم ندرك حقيقة حجم ا�عاناة ال� واجهوها لوضع تعريف جامع مانع
  .العلم اTي يدرسه االقتصاديونوثالث ّعرفه بأنه ، علم ال0وةوآخر عّرفه بأنه ، علم ا�درةلم بأنه اكت� بتعريف الع

أن بعض :أن نقول ومع هذا نستطيع ولعل هذه ا{«ة تعود إ� طبيعة علم االقتصاد وتشعبه وارتباطه بمختلف فروع ا{ياة،
  ،ية R علم االقتصادرواد االقتصاد حسموا األمر بتوجههم �و القضية ا�حور

 
ً
أو ما يعرف با�ش�ة االقتصادية ال� تشg العمود الفقري لعلم االقتصاد حيث ا�وارد االقتصادية نادرة أو �دودة نسبيا

  .بالقياس إ� حجم الطلب عليها
يفات شهرة وعليه أصبحت تعريفات علم االقتصاد ال� تعاطت مع هذه ا�ش�ة واشتملت \ أرîنها من أك0 ا<عر

  : من هذه ا�عريفاتaونذكر اثن، وانتشاراً ب[ ا�ختص[ R هذا العلم
  :تعريف اللورد روبä لعلم االقتصاد :ا�عريف األول
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  .ذات استعماالت بديلة كعالقة ب[ íيات ووسائل نادرة اإلنساناTي يدرس سلوك ) أي االقتصاد(هو العلم :يقول روب�
  :يف الÂوفيسور سام ويلسون لعلم االقتصادهو تعر :ا�عريف اcا�

توزيعها  وعالقته با�وارد ذات ا�درة النسبية إلنتاج السلع واGدمات وcيفية اإلنسانأي االقتصاد هو دراسة سلوك  :يقول
  .واستهالكها ب[ أفراد ا�جتمع

  :ونكت  ب(ح ا�عريف األول
 علمتأكيداً \ أن االقتصاد  "اإلنسانهو العلم اTي يدرس سلوك ":الق، وËنما اإلنسانم يقل االقتصاد هو دراسة سلوك ل

  .كما يرى ا5عض فنوليس lرد 
فإنه يصنف علم االقتصاد أو يضعه ضمن العلوم االجتماعية كفرع من العلوم " اإلنسانيدرس سلوك "أما قو� 

  .االجتماعية
ف� ا�وارد  الوسائلأما . يسعها ا{� الب�ية ا�تجددة وال� ال ا{اجات: يع¡ بالغايات" كعالقة ب[ íيات ووسائل"وقو� 

 عنا� اإلنتاج
ً
  .االقتصادية وال� تس� أيضا

  :ووصف هذه ا�وارد االقتصادية بوصف[
  .فا�وارد كث«ة ولكن بالقياس إ� حجم الطلب عليها تصبح �دودة ،ا�درة النسبيةوا�قصود  ،با�درة:الوصف األول �
أن É مورد من  يعè"ذات استعماالت بديلة"أن ا�وارد ذات استعماالت متعددة أو متنوعة، فقو�  :اcا�الوصف  �

  .ا�وارد االقتصادية قابلة لالستخدام l Rاالت متعددة
نسبة وcذا الشأن بال. فاألرض مثًال يمكن أن تستخدم R القطاع الزرا� أو الصنا� أو ا<جاري أو غ« ذلك من ا�يادين

  .إ� ا�وارد االقتصادية األخرى رأس ا�ال، العمل
 �ى ا�ختص[ بعلم  إن تعريف اللورد روبä لعلم االقتصاد يعتÂ من أشهر ا<عريفات لعلم االقتصاد،

ً
 واسعا

ً
وقد ل� قبوال

الشتما� \ األرîن وذلك ؛ س للمختص[ R هذا العلماالقتصاد واشتملت عليه كث« من ا�قررات ا�راسية ال� تدر� 
  .األساسية للمش�ة االقتصادية

  فما ¤ هذه األر£ن األساسية للمشbة االقتصادية ال¢ اشتمل عليها ا�عريف؟
  /  األول

ً
لم تكن هذه ا{اجات \ هذا ا�حو من  ولو ،أن تكون ا{اجات كث«ة ومتعددة Úيث يتعذر إشباعها µيعا

وال�مة ال� تقابل هذا الرcن من أرîن ا�ش�ة االقتصادية R ا<عريف هو  ش�ة االقتصادية،الك0ة وا<عدد �ا وجدت ا�
  ".¥يات"قو� 
وجدت ا�ش�ة  ولو ¿نت وسائل اإلشباع وف«ة غ« �دودة �ا ،أن تكون وسائل إشباع هذه ا{اجات �دودة /  اcا�

  ".وسائل نادرة"قو� أرîن ا�ش�ة االقتصادية R تعريف اللورد روبä � وال�مة ال� تش« إ� هذا الرcن من  االقتصادية،
ولو ¿نت ذات استعمال واحد النتهت ا�ش�ة  ،أن تكون وسائل اإلشباع ا�حدودة ذات استعماالت متنوعة /  اcالث

فليس هناك lال  ،ال واحدألن ا�ورد االقتصادي ال يمكن أن يستخدم إال l R؛ االقتصادية باعتبارها مش�ة اختيار
هو ال يستخدم إال استخدام .كيف يدير هذا ا�ورد وcيف يت�ف وcيف يوزع هذا ا�ورد ب[ استخداماته اإلنسان±فكر 

قو� R تعريف اللورد روبä �  الرcنوال�مة ال� تش« إ� هذا  .واحد فتنت� ا�ش�ة االقتصادية باعتبارها مش�ة اختيار
  ".عماالت بديلةذات است"
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ً
  مفهوم علم االقتصاد اإلسال[: ثانيا

 اجتهد معظم من كتب R االقتصاد اإلسالq لوضع تعريف لعلم االقتصاد اإلسالq ±ج	 مفهوم هذا العلم و²دد نطاقه،
 
ً
  :وسنعرض cالثة منها ،وا<عريفات ال� وضعت لعلم االقتصاد اإلسالq كث«ة أيضا

  :يقول -ر�ه اهللا -تور أ�د ص
 ا�ين عوضلتك -:ا�عريف األول
  ." هو العلم اTي يبحث R طرق الكسب واإلنفاق \ ضوء اآلداب ال� تضمنتها ¶يعة اإلسالم"

  :لتكتور منذر قح، يقول -:ا�عريف اcا�
"qا�ظام االقتصادي اإلسال Þتمع يتبl R دراسة §ليلية للفعا±ات االقتصادية ".  

  :لتكتور �مد عبد اهللا العر�، يقول - :اcالثا�عريف 
تلك األصول  هو lموعة األصول العامة ال� نستخرجها من القرآن والسنة وا5ناء االقتصادي اTي نقيمه \ أساس"

  . "حسب É بيئة وÀ ع�
،qهذه ا<عريفات لعلم االقتصاد اإلسال R د أن  إذا تأملناý:  

مع إبرازه للجانب ال�� اTي  ،تصاد اإلسالR q إطار ضيق يتمثل R طرق الكسب واإلنفاقح� االق ا�عريف األول
ا<عريف لم يشمل ¿فة جوانب االقتصاد اإلسالq وقد أغفل أهمية  اولكن هذ .²كم وينظم أوجه الكسب واإلنفاق

  .أساس ¾ذا العلمدراسة و§ليل السلوك االقتصادي لألفراد R ا�جتمع اإلسالq رغم أنه مكون 
فقد اهتم با�انب ا<حلي	 كسمة رئيسة ومكون أساس ¾ذا العلم ولكنه اف;ض أن مفهوم ا�ظام  ا�عريف اcا�أما 

 لg من قرأ هذا ا<عريف
ً
  .االقتصادي اإلسالq معلوم سلفا

 فرغم أنه لم ي� �احة إ� ا�انب ا<حلي	 إال أنه مفهو للتعريف اcالثوبالنسبة 
ً
وقد أبرز هذا ا<عريف  ،ٌم ضمنا

qاالقتصاد اإلسال R ا<طبي�. جوانب مهمة 	ال يتجزأ يشمل ا�انب ا�ذه� وا�انب العم Éٌ أي يشمل ¿فة ، فهو
إضافة إ� ا5ناء  .األصول وا�بادئ والت�يعات الواردة R الكتاب والسنة وال� تؤسس لالقتصاد اإلسالq كواقع عم	

دي اTي يقوم \ هذه األصول وا�بادئ وينطلق منها واTي من ا�مكن أن æتلف صورته باختالف الزمان االقتصا
  .وا�sن مع ثبات أصو� ومبادئه

 من هذه األصول وا�بادئ ال�عية ال 
ً
أما إشارته الضمنية للجانب ا<حلي	 فإن ا5ناء االقتصادي اTي يتم تأسيسه انطالقا

  .واقع ويتsمل إال من خالل ا�راسة وا<حليليقوم R �لم ال
 
ً
  موضوع علم االقتصاد اإلسال[: ثاcا

R عالقته مع ا�وارد ا�حدودة إلشباع حاجاته  اإلنساندراسة و§ليل سلوك موضوع É نظام من األنظمة االقتصادية 
اسة و§ليل السلوك الب�ي R هذا ا�جال ولكن نتائج در واالقتصاد اإلسالq ليس استثناًء R هذا ا�ضمار، ،ا�تعددة

 \ سلوك األفراد و�دداً ألنماط االستهالك 
ً
æتلف باختالف ا�انب ا�ذه� ب[ ا�ظم االقتصادية اTي يعتÂ حاكما

لقات وTلك فإن ا�انب ا�ذه� لالقتصاد اإلسالq باختالفه عن ا�نط وا<بادل االستثماري وا<مويل، لإلنتاجواالدخار 
ال� تنطلق منها ا�ظم االقتصادية األخرى سيؤدي إ� نتائج æتلف عن تلك ا�تائج ال� تقع R سيادة وهيمنة ا�ظم 

  .االقتصادية األخرى
 
ً
  تطور دراسات االقتصاد اإلسال[: رابعا
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ً
 و��يا

ً
 أحsم ال�يعة اإلسالمية لقد مارس ا�سلمون  .تطور دراسات االقتصاد اإلسالq وتزايد االهتمام به إسالميا

ً
عمليا

رغم  ،وîن ا<عامل ا�ا� وا<جاري ا�نضبط بأحsم ال�يعة جزءاً ال يتجزأ من هذه ا�مارسة العملية ،É R جوانب ا{ياة
وîن فقهاء اإلسالم آنذاك يصدرون الفتاوى الشفوية R ا�عامالت  غياب ا<دوين R العقود األو� من صدر اإلسالم،

 R حياة ا�اسا�
ً
 عمليا

ً
  .ارية ويصبح العمل بها واقعا

وبيان ما ، ظهرت كتب للفقه وال� اشتملت \ كث« من األحsم ا<فصيلية للمعامالت ا�ا±ة القرن اcا� للهجرةو� 
 ابتدأ الفقهاء بتصنيف الكتب ال� تعالج قضايا اقتصادية � ²ل منها وما ²رم،

ً
ددة وخالل هذا القرن أيضا

 ،لإلمام �مد بن حسن الشيباÐ)الكسب( ±ح� بن آدم وcتاب)Gراجا(وcتاب ،أل� يوسف) اGراج(كتاب:مثل
كتب  ف  القرن اcالثثم تتابعت أمثال هذه الكتب R القرون ال� تلت  ،أل� عبيد القاسم بن سالم )األموال(وcتاب

 ،)أحsم السوق(وcتب الشيخ �² بن عمر كتابه ،)ناعة والعملا{ث \ ا<جارة والص( الشيخ أبو بكر اGالل كتاب
  .حيث عّم ا<قليد وضعف االجتهاد القرنa الرابع وا©امس ا¨جريوقد ضعفت الكتابات ا�ستقلة أو ا�تخصصة خالل 

  .)اإلشارة إ� �اسن ا<جارة( ،كتب أبو الفضل ا�مش� كتابهالقرن السادس ا¨جريو� 
وبعض هذه اإلسهامات جاءت \ شg رسائل تعالج موضو�ت  ،¿ن البن تيمية إسهامات كث«ة،ابع للهجرةالقرن السو� 

  .سبة وcتاب األموال ا�ش;cة لكن إسهاماته األخرى متفرقة R الفتاوى�ددة مثل كتاب ا{ُ 
العمارة وأºار قيام ا{ضارة من أبرز الكتابات ال� §دثت عن أسباب  )مقدمة ابن ختون(تعتÂ  و» القرن اcامن

  .وزوا¾ا
  \ ا�سلم[ قرون ضعفت فيها حرcة ا<أ±ف وا5حث واختفت ا�راسات ا�ستقلة وبعد ذلك مر� 

و�دت مناقشة هذه القضايا إ� مثل ما ¿نت عليه عند بدء ا<دوين وا<أ±ف ضمن  ،أو ا�تخصصة R قضايا ا�عامالت
 مضت،وقد بدأ االه أبواب الفقه،

ً
 تمام R دراسة موضو�ت االقتصاد اإلسالq يعود من جديد منذ ما يزيد عن سبع[ �ما

 أسماه أبو األU ا�ودوديفقد كتب 
ً
ويعود هذا الكتاب R ) أسس االقتصاد بa اإلسالم واظم ا�عا¬ة(ر�ه اهللا كتابا

 آخر uñoÔأصله إ� مقاالت بدأ ن�ها R �م 
ً
مالك وcتب  ،)معضالت االقتصاد وحلها j اإلسالم(بعنوانم،كما وضع كتيبا

 أسماه بن ن¯
ً
¶وط دراسة ضمن lموعة أخرى من الكتب ال� كتبها وال� اهتمت ب)ا�سلم j @لم االقتصاد(كتابا

با5حث R وîن من ب[ من اشتهر  ثم تتابعت ا�ؤلفات ال� تناقش قضايا االقتصاد اإلسالq، ،ا�هضة ومش�ت ا{ضارة
ك0ت الكتابات ال� وُضعت R علم  و» العقدين ا�اضيa .ر�ه اهللا عي° عبدهموضو�ت االقتصاد اإلسالq ا�كتور 

qمعا�ة قضاياه فضًال عن الكتب الكث«ة ال� تناولت ا�عامالت ا�ا±ة  ،االقتصاد اإلسال R 
ً
وال� أصبحت أك0 عمقا

  .ا�عا�ة من منظور فق�
اTي كتب lموعة من الكتب  �مد عمر شابران ب[ العلماء ا�عا�ين اTين يستحقون اإلشادة بإسهامهم ا�كتور وم
 ،)مستقبل علم االقتصاد من منظور إسال[(وcتاب ، )اإلسالم وا�حدي االقتصادي (وcتاب، )�و نظام نقدي @دل(منها

وËنما ا�قصود ذكر نماذج لg ف;ة  ،من شأن ا5حوث ال� كتبها اآلخرونواإلشادة بإسهامه R هذا ا�جال ال يعè ا<قليل 
حيث  ،وقد صاحب هذه ا�راسات وا<أصيل ا�ظري لعلم االقتصاد اإلسالq ¡ارسات عملية R القطاع ا��� زمنية،

بعده ا�صارف اإلسالمية  م عندما أنشئ بنك د� اإلسالq ثم تتابعت�uñÔبدأت ا�صارف اإلسالمية ترى ا�ور منذ �م 
  .مليار دوالر ÕÕÙوبلغت أصو¾ا  ،مؤسسة �ÙÙإ� أن بلغت ا�ؤسسات ا�ا±ة اإلسالمية ا±وم أك0 من 
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ً
 بيتزايد االهتمام بتط: خامسا

ً
 و@�يا

ً
  :قات االقتصاد اإلسال[ إسالميا

ولم يكن  مثل �دن وباريس وسنغافورة،تتنافس ا±وم عواصم دول آسيوية وأوربية <كون مرcزاً للص«فة اإلسالمية 
 أسماه ، االهتمام باالقتصاد اإلسالR q أوربا والعالم الغر� جديداً 

ً
فقد كتب االقتصادي الفرن� جاك أوس;ي كتابا

إن طرق اإلنماء االقتصادي ليست �صورة R االقتصادي[ :"م قال فيهuñÕuون�ه R �م اإلسالم وا�نمية االقتصادية 
ألنه أسلوب  ؛بل هناك اقتصاد ثالث راجح سيسود �لم ا�ستقبل هو االقتصاد اإلسالq عروف[ الرأسما� واالش;ا�،ا�

  " .ويتجنب ¿فة ا�ساوئ ،و²قق ¿فة ا�زايا ،¿مل للحياة
  :فقال )l R)Economistلة اإليكونميست   م، كتب رودÐ نيشن�uñÝو� إكتوبر �م 

 عن تلك ال� يعتمد عليها نظام يدئ ال� \ الرغم من ا�با
ً
 جوهريا

ً
عتمد عليها نظام ا�صارف اإلسالمية æتلف اختالفا

\ أن هذا االهتمام الغر� - يعè االقتصاد اإلسالq–ا�صارف R الغرب إال أن األو� تقوم \ أسس راسخة وسليمة 
 بيةباالقتصاد اإلسالq استمر وزاد فظهرت بعض الكتابات الغر

  )P( اoلقة
يقت� \ ا�ختص[  مفإن االهتمام ل، وال� ال تزال xÙÙñوxÙÙÝ±ة الراهنة اتعرض االقتصاد العالì لألزمة ا�بعد 

ظام ا�وقد أصدر lلس الشيوخ الفرن� تقريرا تناول  ،السياسية خبإ� ا�بل جاوزهم  ،باالقتصاد وا�ستثمرين باألسواق
كما قرر ا�جلس ،ولة R ا�جلس تا�üانية وا{سابات االقتصادية ل ةه اللجنة ا�ا±ة ومراقبا��� اإلسالq أعدت

الفدرا� األمريكي والسلطات الÂيطانية إيقاف ا5يع \ ا�كشوف ويشمل صور من ا5يوع ال� حرمها اإلسالم كبيع 
  .لم يقبض اإلنسان ما ال يملك أو بيعه ما

  :يدرك الطالب إ1 أن هذه اoلقة تهدف
  .ا�ظام االقتصادي الرأسما� أةظروف نش :أوالً 
 
ً
  .ا�بادئ ال� يقوم عليها ا�ظام االقتصادي الرأسما� :ثانيا
 
ً
  .ظروف نشأة ا�ظام االقتصادي االش;ا� :ثاcا
 
ً
  .ا�بادئ ال� يقوم عليها ا�ظام االقتصادي االش;ا� :رابعا

 
ً
  .ام[أوجه اGلل R هذين ا�ظ :خامسا

  اظام االقتصادي الرأسما² أةظروف نش :أوالً  �
ا�ظام االقتصادي الرأسما� وا�ظام : قتصادي[ هماالالكث« من دول العالم ا�عا� لسيادة ا�ظام[ ا ضعتنبدأ فنقول خ

ص الكسب الفقر وËتاحة فر \ ءهذان ا�ظامان إ� §قيق أهداف تتمثل بالقضا ولقد س¦، االقتصادي االش;ا�
§قيق lتمع الرفاهية حيث يتمكن اإلنسان من  لتخل ب[ أفراد ا�جتمع وصوال إ� لو§قيق ا<وزيع العاد ،للجميع

شعارات lرد أنها ظلت  اليلة إµورغم أن هذه األهداف  ،إشباع معظم أو µيع احتياجاته وليس ا{اجات األساسية فقط
فاالقتصاد االش;ا� اTي جاء  ،ةالعالم استطاعت أن §قق هذه األهداف lتمعإذ ليس هناك دولة R،  R �لم ا±وم

عن §قيقه هذه األهداف  هعجزبتهم االقتصاد الرأسما� اواTي ، فهوم مناهض �ا جاء به االقتصاد الرأسما� من مبادئمب
 أخفق هو اآل

ً
الرغم  د السوق أي االقتصاد الرأسما� فع÷أما اقتصا .ا�ممن االقتصاد الرأس وانهياراً  خر وîن أºع سقوطا
غ« مستقرة  ةفدول الرأسما± ا�نشودةأنه لم يتمكن من §قيق هذه األهداف ا�ادية  إالمن تفوقه \ االقتصاد االش;ا� 
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ً
انعدام تعاÐ من األزمات االقتصادية ا�تكررة فضال عن  اكما أنه، وا<ضخم ةطالف� تعاÐ من مش�� ا5 اقتصاديا

تعاÐ من االضطراب وا<فكك  ةذلك فا�ول الرأسما± وزيادة \، لتخل وال0وة ب[ طبقات ا�جتمع لا<وزيع العاد
  .االجتما� اTي يعكس عدم الرضا �ى األفراد

وcذلك  ;اكيةاالشقوم عليها ا�ظام االقتصادي الرأسما� ثم نشأة يوا�بادئ ال�  الرأسما±ةهذا مدخل للحديث عن نشأة 
  .ا{ديث عن ا�بادئ ال� تقوم عليها ا�ظام االقتصادي االش;ا�

طا� ا�تحالف مع الكنيسة هو قأصبح ا�ظام اإل عندما سقطت ا�ولة الرومانية ةالرأسما± أتنش :ةالرأسما± /  /   أوالً 
  أسياداً  وأصبح األفراد R ا�جتمع آن ذاك إما األورو�،السمة األساسية للمجتمع 

تستغل الطبقة اhانية بكل ما أوتيت  وîنت الطبقة األو� ،واألسياد هم طبقه األغنياء والعبيد هم طبقه الفقراء ،اً أو عبيد
فقد  ،طا� بالكنيسة ال� منعت ا�اس من حرية ا<فك«قرتبط ا�ظام اإلاوقد  ،قوة R سبيل §قيق مصا{ها اGاصةمن 

 [ اTين ²رصون \ ا�نيا وما فيها من مفاتن ومغريات R الوقت اTي ²ث ا�اس ويدعوهم إ�يطاعق¿ن رجا¾ا من اإل
ل هذه األجواء ال� ساد فيها اإلقطاع ا�تحالف مع ظR  ،عتبارها وسيلة للحياة األبدية وليست íيةاالزهد R ا�نيا ب

ورفع  ،م ألفعا¾م تعالت األصوات إ� فصل ا�ين عن ا�ولةأقوا¾ ةومع إدراك ا�اس <ناقض رجال ا�ين و»الف، الكنيسة
 ة،واقتصادي ةرو� من مشاÉ اجتماعيوكرد فعل �ا يقاسيه ا�جتمع األ الرأسما±ةنساÐ فجاءت الوصاية عن ا<فك« اإل

، لغرب بواقع ا�سلم[الصليب فتأثر ا م فيهاهزوطا� ال� جاءت ا{روب الصليبية قوبدأ ا<حرر ا<دري� من ا�ظام اإل
  .طا�قا�ظام اإل نت�اطا� واستمرت حرcت ا<غ« ح� قو§رروا أك0 فأك0 من ا�ظام اإل

  :بعد ذلك ةبها الرأسما| تبرز مراحل ا�طور ال¢ مرأومن 
u( جارية�وال� امتدت من أواخر القرون الوسطى إ� منتصف القرن :ا�درسة اuÝ ، ن من أبرز سماتهاîأن قوة ا�ولة و

  .من خالل ما تملكه من ا�عادن ا�فيسة وال� §صل عليها من خالل ا<جارة دتتحد
x( ال� امتدت من �م  :ا�درسة الطبيعيةuÔ�Õ م إ� �مuÔÔÝم  R وقد اتصلت با{رية االقتصادية وعدم تدخل ا�ولة

  .ا{ياة االقتصادية
o( من القرن ا<اسع ع�ال� امتدت طوال ا:ا�درسة ال³سيكية Ðاhن من أبرز ما  ،لعقد األول ومنتصف العقد اîو
  .وËنتاج وليس من ا�عادن ا�فيسة ةأن قوة ا�ولة تتحدد من خالل ما تمتلكه من أيدي �ملت به سمات
Q( ´رب العا�ية األوoأعقاب ا j الث مرحلةcوتطبيق  �ييالسوف ال� تزامنت أيضا مع قيام اإل§اد:تلت بعد ا�راحل ا

  .ثم حدوث أزمة الكساد الكب« خالل هذه ا�رحلة، ا�ظام االقتصادي االش;ا�
: ش�ت االقتصادية ا�عا�ة مثلا�تسمت هذه ا�رحلة بزيادة االهتمام باوقد  ،أيضا شهد العالم قيام ا{رب العا�ية اhانية

قد استجدت ظواهر جديدة R و، ساد وقضايا ا�قود والسياسات ا�ا±ةقضايا ا<نمية ومش�ة ا5طالة وا<ضخم وظاهرة الك
ومن أبرز ذلك سقوط  ،جديدة ةرحل�العقد األخ« من القرن الع�ين والعقد األول من القرن ا{ادي والع�ين تأسس 

ثروة  نا[تو ،نة الرأسما±ةتساع دائرة ا¾يماو ،وقيام منظمة ا<جارة العا�ية ،وبروز ظاهرة العو�ة ،�يياإل§اد السوف
خط«ة الزالت قائمة والزال  ةوتعرض االقتصاد العالì ألزمة ما± ،�و االقتصاد ا�عر� واالéاه ،االتصاالت ا{ديثة

qعلنا \ أعتاب مرحلة جديدة لم  ،العالم يعيش تداعياتها وتزايد االهتمام باالقتصاد اإلسالé هذه ا�ستجدات É
  .ها بشg ¿ملتتبلور معا�
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ً
  :ا�بادئ ال¢ يقوم عليها اظام االقتصادي الرأسما² :ثانيا
 ،ا�طلق R تملك السلع سواء استهالكية أو إنتاجية ا{ق ،ا�لكية الفردية ا�طلقة R ا�ظام االقتصادي الرأسما� /  /  أوالً 

ا مفاألفراد عند ،ساس R ا�ظام االقتصادي الرأسما�ا�بدأ األ هومن É قيد أو ¶ط  ةمطلق ةوتملك وسائل اإلنتاج ملكي
ا�ظام ²ققون نفعا للمجتمع يتمثل R تأم[ السلع وتوف« اGدمات  ةيسعون R §قيق مصا{هم الشخصية حسب فلسف

  .صةال� ²تاجها ا�اس فضال عن إسهامهم R توف« فرص العمل من خالل توسع األفراد R بناء م�و�تهم اGا
 
ً
أن الفرد يت�ف Úرية  أي ،وعدم تدخل ا�ولة R النشاط االقتصادي ا�طلقة االقتصادية من ا�بادئ ا{رية /  /  ثانيا

و� أن يتخذ من الوسائل واألسا±ب ما شاء ، وسع R استهالكها<ته أو ا� وزيادة ثروامطلقة فيما يمتلك <نمية أمو
ُ لالكها وليس كتساب هذه ا�لكية وتنميتها أو استهال

َ
  .د من حريتهتولة أن §

 
ً
تهدف ا��و�ت االقتصادية R  ،من ا�بادئ ال� يقوم عليها ا�ظام الرأسما� ا{صول ع	 أكÂ ربح ¡كن /  /  ثاcا

ويمكن أن  ،بل éعل الربح هدفها الرئي� ،ا�ظام االقتصادي الرأسما� بشg �م <حقيق أكÂ قدر ¡كن من األرباح
 ،ةالربح أكR Â النشاط ا�ديد مغري يتحول ا�ستثمرون بصورة مستمرة من نشاط إ� آخر إذا ¿نت فرص ا{صول \

 îا�ظام االقتصادي الرأسما� حافزا و�ر R مبدأ تعظيم األرباح Âا�ظام الرأسما� خاصةً  يلنشاط االقتصادلويعت R  R
  .ت�ف R هذه ا�لكيةلومنحه ا{رية ا�طلقة ل ظل تمتع الفرد Úق تملك وسائل اإلنتاج

 
ً
فس� األفراد اTين يملكون وسائل اإلنتاج  ،من هذه ا�بادئ ا�نافسة ا{رة و� نتاج ا�بادئ اhالث السابقة /  /  رابعا

 وصول إ�<حقيق مصا{هم الشخصية مع حقهم ا�طلق R ا<�ف وزيادة األرباح يزيد من تنافس األفراد R سبيل ال
 ةا�نافسة ¿ملة ونزيه هذه ويش;ط ا�ظام الرأسما� أن تكون ،ا�جتمع ةوال� يف;ض أن §قيقها ²قق مصلح ،أهدافهم

من أشsل ا�نافسة  هبهذا الشg وحد ،من أشsل االحتsر من االش;اطات éعلها خا±ة من أي شgٍ  ةوقد وضع ¾ا lموع
  .ا�ماعة ةالفرد ومصلح ة²قق مصلحيستطيع ا�ظام الرأسما� أن 

 
ً
 هام اً فالسوق يلعب دور آنفا، جهاز األسعار وهو السوق اTي تعمل من خال� ا�بادئ واألسس ال� ذكرناها /  /  خامسا

ً
R  ا

Úيث يمكن القول أن ا�ظام  ،قرارات اإلنتاج واالستهالك واالدخار واالستثمار وغ«ها من القرارات االقتصادية
اGدمات سواء ¿نت وحدد أسعار السلع تالعرض والطلب ت ىسما� 	ه يعمل عن طريق السوق فمن خالل تفاعل قوالرأ

فإن نشاط االقتصادي يتعارض مع مفهوم ا�ظام للحرية االقتصادية الوحيث أن تدخل ا�ولة R  ،استهالكية أو إنتاجية
Âا�ظام االقتصادي الرأس مرفوض التسع« يعت R ما�مطلقا  
  :أو حول هذه ا�باديء ال¢ قام عليها مالحظات حول اظام الرأسما² �

وهو األمر اTي ساعد ا�ظام  ،العمل واإلبداع واالبتsر \ فراداأل ثالشك أن للملكية الفردية دور كب« R ح _.
سما� للفرد ومنحه ا{رية الsملة لكن ا�بالغة بتقديس ا�ظام الرأ ،االقتصادي الرأسما� \ §قيق نهضة مادية كب«ة

ا�ستثمرين <عظيم أرباحهم  إن س�، ا�ماعة ةار R مصلح�لت�ف فيما يملك دون ضوابط أو قيود أدى إ� اإلل
وا�بالغة R ذلك دون اال<فات إ� ما ي;تب عليه R الواقع من مفاسد وأ�ار تؤثر \ �مة ا�اس وعل مصلحة 

  .لؤاألفراد <حقيق مصا{هم اGاصة موضع تسا ;ض ا�ظام الرأسما� §ققها تلقائيا من خالل س�فاا�ماعة ال� 
وأكÂ د±ل ، أن ا�نافسة الsملة ال� تعتÂ �ورة <حقيق ا�ظام االقتصادي الرأسما� ال وجود ¾ا R األعم األغلب _�

  .ل الرأسما±ة ¡ا أضعف السوق R أداء وظائفهاذلك ظهور االحتsرات وا<كتالت االقتصادية R ا�و \
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P_ \ اإقرار هذ لقد ترتب أيضا  R ا�ظام للحرية االقتصادية وا�لكية الفردية ا�طلقة وتنحية ا�ولة عن ا<دخل
بقات ط بaا�وزيع  لةمشbة اJطالة وانعدام عدا:مثل العديد من ا�ش�ت االقتصادية بروزاألنشطة االقتصادية إ� 

تدخل تلتاريخ د أن ا�ول الرأسما±ة æالف هذا ا�بدأ ولة ا�ولة وعدم تدخلها فإن ا�تتبع ييادوفيما يتعلق Ú ،ا�جتمع
 Rما تعرضت ألزمة اقتصادية ال	واألزمة ا�ا±ة العا�ية كشأن االقتصادي  ïثالثينات القرن ا�ا R تلك ال� حدثت

  .الراهنة
Q_ فة ا�ش�ت االقتصادية  عالج سوق كأداة وحيدة أو رئيسة يناط بهاالالرأسما� \ االقتصادي ظام أن اعتماد ا�¿

وا�ظر إ±ها كعصا سحريه §قيق ما يصبو إ±ه ا�نتج وا�ستهلك بشg تلقاã دون تدخل ا�ولة ودون إخضاعها للمراقبة 
،نتائج غ« مقبولة أخالقي إ� ىوالقيم األخالقية أد

ً
أن ألخالR à ا�ظام االقتصادي الرأسما� راجع إ� اوغياب ا5عد  ا

  .R بيئة علمانية تفصل ا�ين عن ا�ولة تالرأسما±ة نشأ
�  

ً
̧ا· :ثاcا   :ظروف نشأة اظام االقتصادي االش

جد بعض وُ  فقد ،ظهرت االش;اكية كفكر وتنظ« قبل أن تصبح حقيقة \ أرض الواقع :ا�ظام االقتصاد االش;ا� 
¿ن من أبرز .لطبقة العاملة واستغال¾الر� بالرأسما±ة وخاصة فيما يتعلق باضطهاد الرأسما±[ ذا�فكرين اTين ضاقوا 

õس(ك ا�فكرين أوcرلن مار¿ (ي وضع كتابTا )نظرية فائض القيمة ا�بنية ب جاءفانتقد فيها الرأسما±ة و ،)ا�ال رأس
\ العمال أو طبقه  ماوأ، وبا<ا� ب إنصاف العامل من صاحب العمل ،R Â العمل هو للعمال\ أساس أن ا�هد األك

Jتاريا|ويا  R هذا الكتاب من أهم األسس الفكرية ال� انطلقت بها  ،ال¹جوازيةواجهة الطبقة مأن يتحدوا Âل0وة اويعت
  .�ي\ أساسه اإل§اد السوف وبنتم uñuÔا5لشفية R �م 

�  
ً
̧ا·: رابعا   :ا�بادئ ال¢ يقوم عليها اظام االقتصادي االش

نطلق منها نظام اوالقاعدة ال� ينطلق منها بهذا اGصوص أو  ،فا�ين خرافة أو أفيون الشعوب ،إنكار ا�ين /   أوالً 
ة ضد الطبقة ورنها وب[ اhلشعوب ²ول بيلا�ين كمخدر  وهم ينظرون إ�، )ال � وا{ياة مادة(االقتصاد االش;ا� � 

  .ال¹جوازية
 
ً
عند ا�ولة  ظل هذا ا�بدأ يصبح الفرد أج«اً  و� ،إلغاء ا�لكية اGاصة لوسائل اإلنتاج وجعلها ¡لوcة ملكية �مة /   ثانيا

  .ال يستطيع العمل {سابه اGاص
 
ً
  .حاجتهحسب  حسب طاقته ولgٍ  ومفهوم ا�ساواة �يهم لgٍ  ،ا�ساواة /   ثاcا
 
ً
جهاز ا<خطيط ا�رcزي اTي  االعتماد æ Rصيص ا�وارد االقتصادية وËشباع ا{اجات األساسية لألفراد \ /   رابعا

  ا�ولة اإلشباع ا�ما� {اجات األفراد حيث تتو� يكرس دور ا�ولة ويل� دور األفراد
̧ا· �   :مالحظات حول اظام االقتصادي االش

دين وجعل ا{ياة 	ها ا< اجة اإلنسان إ�فقد تنكر { ،اإلنسان ى� صادر الكث« من الغرائز الفطرية �ا�ظام االش;ا ).
  .كما صادر ا{رية الشخصية للفرد وغريزة ا<ملك عند اإلنسان ،مادة

ذا ا�ظام بعد ¾عدم قبول طوائف كث«ة من الشعب  ¡ا يدل \ ،با{ديد وا�ار إال أن هذا ا�ظام لم يستطع ا{كم )�
  .هقيام

P( � مقتل ىانعدام ا{افز R حيث تراجع االقتصاد ، الفرد نتيجة إللغاء ا�لكية الفردية أصاب االقتصاد االش;ا�
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االقتصاد االش;ا� من  يعانيهأو عملية إ�دة ا5ناء ¡ا ) ستيsوالÂ(R كتاب ) تشوفاربغو(وقد اع;ف  ،االش;ا� ºيعا
روح  نتقد سياسة ا�ساواة ب[ األفراد ال� تؤدي لقتل ا{افز �ي األفراد والقضاء \اف ،¾ذا ا�بدأ هألخذنتيجة  ؛ضعف

 يتراجع اإلنتاج R اال§اد السوف إ� ى¡ا أد ؛ا�بادرة واإلبداع
ً
 ونو�

ً
  .� كما

Q( توزيع لقد ¿ن هدف ا�ساو ،يستطيع هذا ا�ظام §قيق ا�بادئ ال� قام من أجلها لم R ال0وة وخل ا�اة و§قيق العدالة
خفق R §قيق العدالة االجتماعية حيث أصبح �مة ا�اس ألكنه  ،طبقات ا�جتمع هو ا¾دف الرئيس ¾ذا ا�ظام ب[

 R اإلنفاق العسكري \ السوفي�§اد كما أن توسع اإل ،أما ا{كومة فقد أخذت موقع الطبقة الÂجوازية ،طبقة ¿دحة
  .ساب ا�وانب االقتصادية حال دون تمكن هذا ا�ظام من §قيق الرفاهية االقتصادية ألفراد الشعبح

�  
ً
  :أوجه ا©لل j هذين اظامa :خامسا

ينا ظروف نشأة هذين أور ،م[ االقتصادي[ اTي عرفته الب�ية من خالل ا<اريخ ا{ديثابعد أن استعرضنا هذين ا�ظ
ن ثلث سsن الكرة أوخاصة و ،بادئ ندرك أن العالم الزال بعيدا عن دولة الرفاهية وقهر الفقرا�ظام[ وغ«ها من ا�

 وتوزيع منصف، خفقا R §قيق العدالة االجتماعيةألقد رأينا ا�ظام[ السابق[  ،ا±وم يعيشون §ت خط الفقر األرضية
من سsن %  oÙو<وضيح هذا األمر إذا ¿ن ، دائرة الفقراب اتساع بمن أهم أسهو R هذا ا�جال  خفاقواإل ،«وةالتخل ول

¾م ا�ال الRs ألصبحوا قوة ¶ائية  توفرولو  اً،ال�اء ضعيفة جد فهذا يعè أن قدرتهم \، العالم يعيشون §ت خط الفقر
Âلـل استثماريةتفتح آفاق ووتوفر فرص العمل  ،§رك ا�صانع ىكxÙ % ، ين يملكونTاÝÙ %ات العالم و�يهم من من ثرو

لث اhبسبب ضعف القدرة ال�ائية ¾ذا  االستثماريةوربما فشلت بعض م�و�تهم  ،استهالكهن يستطيعو الاألموال ما 
استمرار  توسطة \ ال�اء ليست �±ة أيضا بالقدر الRs للمحافظة \ا�طبقات الو� % �Ùوألن قدرات الـ ؛الفق«
فرص  النعدمت ؛لو أن ثروات العالم تكدست R يد رجل واحد : تتضح الصورة نقولح� و ،يمو االقتصادا� ةعجل

  .ن هذا الرجل الواحد � إمsنات وحدود استهالكيةأل ؛االستثمار وفرص العمل
إن إخفاقات هذين ا�ظامي[ تدعونا للنظر R أهداف ا�ظام االقتصادي اإلسالq وخصائصه وهذا هو موضوع ا{لقة 

  .بعةالرا

  )Q(اoلقة 
oرتهدف إ1 أن يدرك الطالب أمو رابعةلقة الا:  
 
ً
  .أهداف االقتصاد اإلسالq : أوال
 
ً
  .خصائص االقتصاد اإلسالq ال� تسمو به وتمüه عن غ«ه من ا�ظم االقتصادية : ثانيا
  أهداف االقتصاد اإلسال[: أوالً 

�ختصون R االقتصاد اإلسالq §ديد lموعة من األهداف حاول اR هذا اGصوص،  ال�عية من خالل تتبع ا�صوص
 ،qهذه األهدافأبرز وسنتحدث بإاز عن لالقتصاد االسال:  

  .عكفالة مستوى معي½ مناسب ل¼ فرد من أفراد ا�جتم :ا¨دف األول
ائر أفراد ا�جتمع ا�سلم ن من بعده ¿نوا يوزعون ا�خصصات من بيت ا�ال \ سيواGلفاء الراشد �رسول اهللا  رغم أن

ألن موارد ا�ولة قد ال ؛ \ �تق الفرد ذاته ن مسؤو±ة توف« مستوى معي� مناسب للفرد يقع ابتداءً أإال ، ذكورا وËناثا
ألي سبب ما  حتاجاوËذا  ،\ الفرد أن يعملالواجب وTا فإن ، تكون ¿فية إلشباع ¿فة احتياجات أبناء ا�جتمع ا�سلم
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فتقع مسؤو±ة القيام بشؤونه \ من ²يط به من قرابته ثم بيت مال الزîة  ؛رض أو شيخوخة أو لعدم توفر فرص العمل� إما
  .ثم بيت ا�ال بعمومه

¾تلف باختالف السا@ت ":وهو كما قال الشاط� ،كفاية ال الكفافالهو مستوى  :وا�ستوى ا�ناسب للمعيشة
وîن بعض ا�اس ، دور ا�ولة R تأم[ فرص العمل وتهيئة األفراد با<عليم وا<دريب ومع ذلك ال يمكن éاهل"واألحوال

قال ، إ� تزوجت من ب¡ فالن:فقال �¿لرجل ا�ي جاء إ1 رسول اهللا (يäل حاجته R بيت ا�ال  �\ عهد رسول اهللا 
من عرض هذا  هبكأنما تنحتون ا�(: قال � فكأنما غضب رسول اهللا ،U أربعة أواٍق :U كم تزوجتها؟ قال: �الرسول 

gبعث فتصيب منه،ما عندنا ما نعطيك ،بلا j ع° أن نبعثك. (  
من ¿ن ا @مال فليكتسب (:�قال رسول اهللا  حدد � ثالث حاجات أساسية �لتولة فإن الرسول  أما إذا ¿ن �مالً 

  )وما جاوز ذلك فهو غلو ،مسكنا T فليكتسب  مسكنٌ فإن لم يكن T ،فإن لم يكن T خادما فليكتسب خادما ،زوجة
  :إعالء شأن األمة اإلسالمية وحيازة القوة االقتصادية:ا¨دف اcا�

 :يدعو اإلسالم أتباعه إ� األخذ بأسباب القوة سواء ¿نت قوة عسكرية أو اقتصادية يقول اهللا تعا�

ٍة { vوا لَُهْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن قُو Åِعد
َ
ُكمْ وَأ vَوَعُدو ِvاهللا vَْيِل تُْرِهُبوَن بِِه َعُدو

ْ
ورغم أن اآلية كما هو واضح  .األنفال }َوِمْن رَِباِط ا©
أال إن ،أال إن القوة الر[،أال إن القوة الر[(:للقوة بأنها الرq كما قال �تتحدث عن القوة العسكرية ومع تفس« الرسول 

 )القوة الر[

فهما قوتان متالزمتان وما ال يتم الواجب إال به فهو  وبا<ا�، دية سبب رئيس {يازة القوة العسكريةإال إن القوة االقتصا
وال éعلها §ت ر�ة  ،أن تس¦ إ� حيازة القوة االقتصادية ال� تغنيها عن اآلخرين إذن فواجب األمة اإلسالمية، واجب
موارد ما±ة ال تتحقق إال باTل واGنوع وهدر الكرامة وب[ موارد وشتان ب[  ،ا�ول ال� ال تدوم صداقتها أو ،األعداء
 {:يقول اهللا سبحانه وتعا� ،يعة مرفوعة الرأسمن§ققها األمة و� عزيزة ما±ة 

َ
ٌَس فَال

َ
Ç وَن

ُ
Èِ)ُْم

ْ
ِيَن آَمُنوا إِغvَما ال

v
فÅَها ا�

َ
يَا ك

ََراَم َنْعَد َ@ِمِهْم 
ْ
oَمْسِجَد ا

ْ
َذا َفْقَرُبوا ال

ٰ
 ُفْغنِيُكُم اهللاvُ ِمْن فَْضلِِه إِْن َشاَء  ۚ◌ َه

َ
إِنv اهللاvَ َعلِيٌم  ۚ◌ َوÍِْن ِخْفُتْم َقْيلًَة فََسْوف

  ا<وبة xÝ}َحِكيمٌ 
  :فيف ا�فاوت j ا�خل وال«وةÎ: ا¨دف اcالث

ُهْم َفْقِسُموَن رmَََْت { :وتعا�لقول اهللا سبحانه استناداً إن مبدأ اختالف ا�اس R دخلهم وثرواتهم ال اع;اض عليه 
َ
َرب�َك  أ

ْغَيا  ۚ◌  Åََياةِ ا�
ْ
oا jِ ُْن قََسْمَنا بَْيَنُهْم َمِعيَشَتُهْم َورmََُْت  ۗ◌ َوَرَفْعَنا َنْعَضُهْم فَْوَق َنْعٍض َدرََجاٍت ِ|َتvِخَذ َنْعُضُهْم َنْعًضا ُسْخِريÐا  ۚ◌ �َ

ا Óََْمُعونَ  vَرب�َك َخْ�ٌ ِمم{ )ox (الزخرف  
ومع هذا فقد جاء اإلسالم بالكث« من ، وما قدره اهللا ¾م من أرزاق سميةهم العقلية وا�تفا�اس Hتلفون R قدرا

وقد جاءت الزîة R مقدمة  ،ا<فاوت R ا�خل وال0وة ب[ أبناء ا�جتمع ا�سلم ةالت�يعات ال� تهدف إ� æفيف حد
�عاذ بن جبل � وقد قال رسول اهللا  ،ومن أهم مصارفها الفقراء وا�ساك[ ،سالمهذه الت�يعات كرcن من أرîن اإل

̧د j فقرائهماوأعلمهم أن اهللا ( :عندما بعثه إ� ا±من كما قال اهللا تعا� R ، )ف¸ض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم ف
ْغنَِياءِ ِمْنُكمْ { :سورة ا{�

َ ْ
 يَُكوَن ُدولًَة َنaَْ األ

َ
ب للمنفق[ R ورتّ ، ب اهللا تعا� R ا5ذل واإلنفاق ا<طو�ورغّ  } َ·ْ ال

Ëشباع و ا�ساهمة R ر�ية و� ا�قابل توعد اTين يصل بهم ا5خل إ� منع حق اهللا R ا�ال وعدم، سبيله األجور العظيمة
وهُ {:حاجات أساسية للفقراء وا�ساك[ قال اهللا تعا�

Å
وهُ ُعمv ا) /P(ُخُذوهُ َفُغل

Å
َِحيَم َصل ْg)P. ( ِسلٍَة َذرُْقَها َسْبُعوَن

ْ
ُعمjِ v ِسل
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َعِظيِم ) �P(ِذَراً@ فَاْسلُُكوهُ 
ْ
 يُْؤِمُن بِاهللاvِ ال

َ
ِمْسِكPP ( ِa(إِنvُه َ¿َن ال

ْ
ٰ َطَعاِم ال

َ
Uَ ÅُضÖَ 

َ
َْوَم َهاُهَنا mَِيٌم ) PQ( َوال

ْ
ُ ا|

َ
T فَلَيَْس

)P×(  
v

 َطَعاٌم إِال
َ

ُكلُهُ  )PØ( ِمْن ِغْسلaٍِ َوال
ْ
 يَأ

َ
َاِطُؤوَن  ال

ْ
 ا©

v
  } )PÚ(إِال

 

  :تثبيت اإليمان j افوس ون( رسالة اإلسالم: ا¨دف الرابع
بل éاوز ؛ الطابع ا�ادي أو ا�نيوي وال� ذكرناها آنفا األهداف ذات إن أهداف ا�ظام االقتصادي R اإلسالم ال تقت� \

ِخَرةَ {: ل اهللا تعا�اق ،� ن� اإلسالم وتثبيت اإليمان R ا�فوسذلك إ� الس� إ
ْ

اَر اآل vا� ُvَواْنَتِغ فِيَما آتَاَك اهللا)ÚP ( 
َ

َوال
ْغَيا  Åتَْنَس نَِصيَبَك ِمَن ا�)ÚQ( { القصص 

يخ اإلسالq كيف ¿ن وقد سجل �ا ا<ار، ف
 هذه اآلية قدم اهللا تعا� اإلنفاق R سبيله \ أوجه اإلنفاق ا�نيوية
بنصف ما� وجد  �ا�سلمون يتنافسون R بذل أموا¾م R أوجه اG« واإلنفاق R سبيل اهللا عندما جاء عمر بن اGطاب 

  .قد بذل ما� 	ه �أن أبا بكر 
ا خوفا ال علن إسالمه<فالسياق القرآÐ يو� بأنها جاءت  ؛إيضاح ¾ذا األمر أمع بلقيس ملكة سب� و� قصة سليمان 

َح { :قال تعا� ، فأقام �حا من الزجاج فوق ا�اء ،فأراد سليمان تثبيت اإليمان R نفسها ،اقتنا� ْ vÞال ßِقِيَل لََها اْدُخ ◌ۖ 
َشَفْت َقْن َساَقْيَها 

َ
Èًة َوv

ُ
g تُْه َحِسبَْتُه

َ
ا رَأ vٌد ِمْن قََوارِيَر  ۚ◌ فَلَمvٌح ُمَمر ْسلَْمُت َمَع  قَالَْت  ۗ◌ قَاَل إِنvُه َ¬ْ

َ
 َظلَْمُت َغْفâِ وَأ

�
َرب� إِ�

 aََعالَِم
ْ
vِ َرب� ال   .سبأ})QQ(ُسلَْيَماَن ِهللا

إال إن هذا ال�ح  قبل أن تدخل اإلسالم، ف� تسجد للشمس من دون اهللا ،فبلقيس لم تكن تؤمن إال بما تراه الع[
خÂت أنه �ح ، ألنها رأت ا�اء ولم ترى الزجاج يها �اذا؟لب منها ا�خول كشفت عن ساقفلما ُط  ،قلب �يها ا�وازين

ُ
فأ

وجود فبا<ا� فإن عدم قدرة الب� \ رؤية اهللا ال يعè معندها أدرcت أن ليس É ماال تراه الع[ غ« ¡رد من قوارير 
vِ  قَالَْت {فـ عدم وجوده ْسلَْمُت َمَع ُسلَْيَماَن ِهللا

َ
 َظلَْمُت َغْفâِ وَأ

�
َعالَِمaَ َرب� إِ�

ْ
كما أن اهللا سبحانه وتعا�  القصص})QQ( َرب� ال

<أ±ف قلوبهم وترغيبهم R  ، جعل ¾م نصيبا من الزîةجعل R الزîة نصيبا للمؤلفة قلوبهم وهم ليسوا من ا�سلم[
  .R ا�فوس ون� رسالة اإلسالم  اإليماناإلسالq تثبيت  االقتصادإذا من أهداف  ،اإلسالم

 ث
ً
 :خصائص االقتصاد اإلسال[:انيا

 : االقتصاد اإلسالq � خصائص تمüه عن غ«ه من ا�ظم األخرى و�

فإن ا�ين اإلسالq يوجه االقتصاد و²دد مساره  ، وبا<ا�أنه اقتصاد عقدي يرتبط با�ين عقيدة و¶يعة:ا©اصية األو´
وا�صوص ال�عية ال� تربط ا�جال  .تهلك[ أو منتج[R توجيه قرارات األفراد سواء ¿نوا مس همن خالل أثر

ونذكر ، وcذلك ا{ال بالنسبة للنصوص ال�عية ال� تب[ ما ²ل و²رم من ا�عامالت ا�ا±ة، االقتصادي بالعقيدة كث«ة
 {: قول اهللا تبارك وتعا�: من هذه ا�صوص ال�عية

َ
ُمُرَك أ

ْ
تَُك تَأ

َ
َصال

َ
ْن َغْفَعَل jِ قَالُوا يَا ُشَعْيُب أ

َ
ْو أ

َ
َُك َما َفْعُبُد آبَاُؤنَا أ ْ̧ ْن َغ

ْمَواَِا َما نََشاُء 
َ
َلِيُم الرvِشيدُ  ۖ◌ أ

ْ
oنَْت ا

َ َ
  .سورة هود})Ú.(إِنvَك أل

 َفْملُِكوَن لَُكْم رِْزقًا فَاْنَتُغوا ِعنْ {: ل اهللا تبارك وتعا�اوق
َ

ِيَن َيْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهللاvِ ال
v

ُ إِنv ا�
َ
T ْزَق َواْقُبُدوهُ َواْشُكُروا َد اهللاvِ الر�

ِْه تُرَْجُعوَن ۖ◌ 
َ
  .العنكبوت})Ú.(إِ|

ُكُروا نِْعَمَت اهللاvِ َعلَْيُكْم { :وقال اهللا تبارك وتعا�
ْ
فÅَها اvاُس اذ

َ
ْرِض  ۚ◌ يَا ك

َ ْ
َماءِ َواأل vيَْرُزُقُكْم ِمَن الس ِvَهْل ِمْن َخالٍِق َلْ�ُ اهللا

 ◌ۚ  
َ

 ُهَو ال
v

َ إِال
َٰ
Tِتُْؤفَُكونَ  ۖ◌ إ ٰ

v
è

َ
  .سورة فاطر })P(فَك



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                     مدخل إ1 علم األقتصادمدخل إ1 علم األقتصادمقرر مقرر   

- uñ - 

 

لن تموت نفس ح� تستو� ف، وعقيدة ا<وحيد تشيع األمن والرضا R ا�فوس ،واألسباب ال تنشئ رزقا، فالرازق هو اهللا
، قه عما كتبه اهللا � شيئاألنه يعلم أنها ال تزيد R رز ؛¡ا عل ا�ؤمن أك0 حذراً من ا�sسب ا�حرمة ،رزقها وأجلها

  .اهللا من أحsم هوي;تب \ اإليمان باهللا الÓام ما ¶ع
َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنaَِ  يَا{:يقول اهللا تعا� ِيَن آَمُنوا ايvُقوا اهللاvَ وََذُروا َما بêََِ ِمَن الر�

v
فÅَها ا�

َ
  .ا5قرة})�Úë(ك

َنا اْهبِ { :ل اهللا تبارك وتعا�اوق
ْ
 ُهْم  ۖ◌ ُطوا ِمْنَها ìَِيًعا قُل

َ
 َعلَْيِهْم َوال

ٌ
 َخْوف

َ
تِيَنvُكْم ِم¡� ُهًدى َفَمْن تَبَِع ُهَداَي فَال

ْ
ا يَأ vفَإِم

ْصَحاُب اvاِر ) Öَ)Pëَْزنُوَن 
َ
َِك أ

َٰ
íو

ُ
بُوا بِآيَاتَِنا أ vذ

َ
Èِيَن َكَفُروا َو

v
ونَ  ۖ◌ َوا� آِمُنوا بِاهللاvِ {:ا�وقال تع ا5قرة} )Pï(ُهْم فِيَها َخاِ�ُ

ا َجَعلَُكْم ُمْسَتْخلَِفaَ فِيِه  vنِْفُقوا ِمم
َ
ْجٌر َكبِ�ٌ  ۖ◌ َوَرُسوTِِ وَأ

َ
ْغَفُقوا لَُهْم أ

َ
ِيَن آَمُنوا ِمْنُكْم وَأ

v
  .دا{دي}فَا�
  :اإلسالq و� وهذه اآلية éمع ثالث قواعد يرتكز عليها االقتصاد

  .وقاعدة اcواب والعقاب- P /   تخالفوقاعدة االس-� /  قاعدة ا�وحيد-.
Óم نال اhواب العظيم من اهللا الفمن استجاب و، يلÓم ¶ائعهأن فاهللا خلق اإلنسان وأسكنه األرض وأمره أن يؤمن به و

 �رف استحق العقاب الشديد من اهللا تعا�اومن أعرض و ،تعا�

ْرِض {:ال ¶يك � قال تعا� فإن اهللا هو اGالق ا�الك الرازق اTي وبالنسبة للتوحيد
َ ْ
َماَواِت َواأل vُك الس

ْ
vِ ُمل { :ويقول تعا�}ِهللا

ِي آتَاُكمْ 
v

  .ا�ور} َوآتُوُهْم ِمْن َماِل اهللاvِ ا�
 ِ|َْعُبُدوِن {:ويقول تعا� 

v
َس إِال

ْ
ن ِ
ْ

ِنv َواإل
ْ
gَوَما َخلَْقُت ا)×Ø ( رِيُد

ُ
رِيُد ِمْنُهْم ِمْن ِرْزٍق َوَما أ

ُ
ْن ُفْطِعُمونِ َما أ

َ
إِنv اهللاvَ ُهَو ) Ú×(أ

 ُaَِمت
ْ
ةِ ال vُقو

ْ
زvاُق ُذو ال vالر)×ë({ارياتTا 

وسخر � µيع ما R  ،فقد زود اهللا تعا� اإلنسان بكل ما ²تاج إ±ه للقيام بمهمة اGالفة و�ل األمانة أما االستخالف
 ما سخر � R هذه ا�نيا ��ة اهللا تبارك وتعا� وËقامة العدل R وقد أمر اهللا اإلنسان أن يستخدم هذه ا�وارد وÀ ،الكون
ِقْسِط { :يقول اهللا تعا� ،أرضه

ْ
ِمñَاَن ِ|َُقوَم اvاُس بِال

ْ
ِكَتاَب َوال

ْ
َا َمَعُهُم ال

ْ
نَْز

َ
َي�َناِت وَأ

ْ
Jَنا ُرُسلََنا بِا

ْ
ْرَسل

َ
َِديَد  ۖ◌ لََقْد أ ْoَا ا

ْ
نَْز

َ
وَأ

ٌس شَ 
ْ
َغْيِب فِيِه بَأ

ْ
أرأيتم عجائب ما ،ا{ديد})×�( إِنv اهللاvَ قَوِيò َعِزيزٌ  ۚ◌ ِديٌد َوَمَنافُِع لِلنvاِس َوِ|َْعلََم اهللاvُ َمْن َفْنÞُُهُ َورُُسلَُه بِال

 و توصل إ±ه اإلنسان من الصنا�ت واالتصاالت ال� جعلت العالم قرية واحدة إن أول ما تستخدم فيه هذه الصنا�ت
 .هللا تصاالت هو ن�ة اهللا ون� عقيدة ا<وحيد ح� يكون ا�ين 	هاال

ِخَرةَ {:قال اهللا تعا�
ْ

اَر اآل vا� ُvَواْنَتِغ فِيَما آتَاَك اهللا)ÚP (ْغَيا Åتَْنَس نَِصيَبَك ِمَن ا� 
َ

ْحَسَن اهللاÚQ( ُv(َوال
َ
ْحِسْن َكَما أ

َ
وَأ

َْك   )×Ú(إِ|َ
َ ْ
َفَساَد jِ األ

ْ
 َيْبِغ ال

َ
ُمْفِسِديَن )ÚØ(ْرِض َوال

ْ
 ÖُِبÅ ال

َ
  .القصص})ÚÚ(إِنv اهللاvَ ال

تف  الظلم وانت� تعرضت األمة لالنهيار  þماو ،ومن الس¹ اhابتة أن ا<مك[ ألي أمة من األمم مرتبط بإقامة العدل
نَا نَ {:والسقوط قال تعا�

ْ
َشأ

ْ
ن
َ
ْم قََصْمَنا ِمْن قَْريٍَة َ¿نَْت َظالَِمًة وَأ

َ
Èْعَدَها قَْوًما آَخِريَن َو)..({  

وcذلك §دثت عن عقاب دنيوي  ،أخروي و فقد §دثت ا�صوص ال�عية عن ثواب دنيوي :أما بالنسبة للثواب والعقاب
َما َدَخَل {:وما تفضل به \ مريم عليها السالم قال تعا�، �نعم اهللا به \ سليمان أفمن اhواب ا�نيوي ما  ،وأخروي

v
*ُ

ِمْحَراَب وََجَد ِعْنَدَها رِْزقًاَعلَيْ 
ْ
ِريvا ال

َ
Èآل عمران}َها َز 

ونَُه ِمْن ُدوِن اهللاvِ َوَما َ¿َن ِمنَ { :ومن العقاب ا�نيوي ما حل بقارون ُÞُِمْن فَِئٍة َفْن ُ
َ
T ْرَض َفَما َ¿َن

َ ْ
 فََخَسْفَنا بِِه َوبَِدارِهِ األ

ُمْنَتÞِِيَن 
ْ
  .القصص}).ë(ال

ِ {:ا� وقال اهللا تع يِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا ِمْن �Vُ َمôٍَن فََكَفَرْت ب
ْ
 قَْريًَة َ¿نَْت آِمَنًة ُمْطَمئِنvًة يَأ

ً
َب اهللاvُ َمَثال َHََو ُvَذاَقَها اهللا

َ
ْغُعِم اهللاvِ فَأ

َ
أ
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َْوِف بَِما َ¿نُوا يَْصَنُعوَن 
ْ
ُوِع َوا©

ْ
gَاَس اJِ)..�({لا�ح.  

اًرا {: تبارك وتعا� و� ا�قابل يقول اهللا vُه َ¿َن َلفvُكْم إِنvُت اْسَتْغِفُروا َرب
ْ
َماَء َعلَْيُكْم ِمْدَراًرا ) /.(َفُقل vيُْرِسِل الس).. (

ْغَهاًرا 
َ
Óََْعْل لَُكْم أ ْمَواٍل َوَبنaَِ َوÓََْعْل لَُكْم َجنvاٍت َو

َ
آلخرة يقول اهللا و� ا ،هذا R ا�نيا.. سورة نوح})�.(َوُيْمِدْدُكْم بِأ
 { :تبارك وتعا�

َ
ْرِض َوال

َ ْ
 يُِريُدوَن ُعلُوÐا jِ األ

َ
يَن ال ِ

v
َْعلَُها لِث

َ
Ç ُِخَرة

ْ
اُر اآل vَك ا�

ْ
ُمتvِقaَ  ۚ◌ فََساًدا  تِل

ْ
َعاقَِبُة لِل

ْ
 .القصص})ëP(َوال

  إذاً 
ً
�الئكة يمشون \ األرض م� هم أشبه با ا�ين اإلسالq يوجه السلوك االقتصادي ألتباعه ويصنع منهم رجاال

اTي يùق ويعتدي \ ¡تلsت ا�اس ويتساهل Úقوقهم من هذه الصورة  نأي، استقاموا \ هذا ا�ين حق االستقامة
ِس�ًا { :الفريدة ال� ذكرها اهللا تعا� بقو�

َ
ٰ ُحب�ِه ِمْسِكيًنا َويَتِيًما وَأ

َ
Uَ َعاَم vَويُْطِعُموَن الط)ë ( َمvإِغ 

َ
ا ُغْطِعُمُكْم لِوَْجِه اهللاvِ ال

 ُشُكوًرا 
َ

َنا يَْوًما َقُبوًسا َقْمَطِريًرا) ï(نُِريُد ِمْنُكْم َجَزاًء َوال َاُف ِمْن َرب�
َ
ö اvةً )/.(إِن اُهْم نَْ÷َ vَْوِم َولَق
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  .اإلنسان
¡ا Hتص به ا�ظام االقتصادي R اإلسالم أنه زاوج ب[ ا�لكيت[ اGاصة  ،ا�لكية العامة واGاصة ازدواج :ا©اصية اcانية

 ،وجعل لg ملكية نطاقها وحدودها، خذ بإحداهما ويل� األخرى بل ر! هات[ ا�لكيت[ جنبا إ� جنبفلم يأ، والعامة
أما ا�لكية  ،R ظل الضوابط ال�عية ال� §كم أسباب ا<ملك ا��وع فللفرد أن يتملك ما شاء من وسائل اإلنتاج

 : (�فقد قال الرسول ، نهار وا�عادن ومصادر الطاقة و�وهاالعامة فتتجه �و ا�وارد ال� ال ²ق للفرد تملكها مثل األ
االقتصادية عن هذا ا<وازن اTي ر�ه اإلسالم  نظمهاو�ا حادت الب�ية R  ،)ا�سلمون ø£ء j ثالث ا�اء والbأ واار

 .فاعلة ومؤثرة االقتصادية ال� تهدد وجودها كنظم اقتصادية تجد �يها من ا�ش�ب[ هات[ ا�لكيت[ وُ 

 .فمن أبرز األسباب ال� أدت إ� سقوط االش;اكية \ سبيل ا�ثال هو مصادرة غريزة ا<ملك �ى اإلنسان

تعتÂ ا{رية االقتصادية R االقتصاد اإلسالq خاصية مهمة <نظيم ا�ظام  ،ا{رية االقتصادية ا�نضبطة :ا©اصية اcاcة 
 ،منح الفرد مساحة ¿فية للت�ف بما يملكلكية الفردية لن يكون ¾ا معÞ إذا لم يُ فا� ،االقتصادي ورفع كفاءته

الف األحsم Hلم يؤدي ذلك إ� اإل�ار بمصالح اآلخرين أو  ال�يعة اإلسالمية أعطت الفرد حق ا<�ف بما يملك ماو
 ال�عية ا�نظمة للنشاط االقتصادي

زن اإلسالم ب[ حاجات اإلنسان ا�ادية وب[ او ،ادية وا{اجات الروحية وا�فسيةا�مع ب[ ا{اجات ا�:ا©اصية الرابعة
ختارها اهللا ألو±ائه ليست حياة ال;ف اوا{ياة ال� ، حاجاته الروحية وا�فسية فاإلنسان ال يعيش أو يسعد با�ادة وحدها

ْغúَٰ َوُهَو ُمْؤِمٌن فَلَُنْحيِيَنvُه َحَياةً َمْن َعمِ {:بل حياة وصفها اهللا بأنها حياة طيبة ؛وا<نعم ا�بالغ فيه
ُ
ْو أ

َ
َل َصاoًِا ِمْن َذَكٍر أ

من أم°  : (�قال الرسول ، وهذه ا{ياة الطيبة ¾ا مقومات ال يشg ا�انب ا�ادي فيها إال عن� واحدا، سورة ا�ح}َطي�َبةً 
ما قيمة حياة اإلنسان إذا ¿ن يملك  ،)�ذاف�ها T ا�نيافكأنما حñت ، عنده قوت يومه،معاj û بدنه ، منا ù jبه آ

ن اإلسالم قدم ا�انب االجتما� عند بذل الصدقة \ أوالغذاء الرو� كما  ال د األمن ا�ف�لكنه أموال قارون 
 َوَمْغِفَرٌة َخْ�ٌ {:حيث يقول اهللا تبارك وتعا� ،ا�انب ا�ادي أو االقتصادي

ٌ
ًذىقَْوٌل َمْعُروف

َ
، ا5قرة}ِمْن َصَدقٍَة يَْتَبُعَها أ

وال عجب إذا رأينا  ،تبع صدقته بمن أو أذىاوما نفع نفسه من  ،فاTي يتصدق يقدم ا�فع �فسه قبل أن يقدمه لآلخرين
ألن هذه ا�ول æضع �ظم اقتصادية  ؛ارتفاع معدالت االنتحار R دول حققت أ\ متوسط �عدالت ا�خل R العالم

  .ت ا�عاÐ الروحية ولم تهتم با�وانب االجتماعية وما يرتبط بها من استقرار نف�أغفل
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� أصو� اhابتة ال� دلت  ،من ال�يعة يتجزأاالقتصاد اإلسالq هو جزء ال ، ا�مع ب[ اhبات وا<طور:ا©اصية ا©امسة
وا�بادئ  هذه األصول ،غ« الزمان أو تبدل ا�sنعليها نصوص الكتاب والسنة وال� ال تقبل ا<عديل أو ا<بديل مهما ت

� ال� يستند إ±ها ا�سلمون إذا تغ« الزمان أو ا�sن إل�دة تشكيل وصياغة ا�ظام االقتصادي اTي لن Hرج  اhابتة
ن اإلسالم إ� أن تقوم والزîة رcن من أرî ،فالربا حرام إ� يوم القيامة ،Úال من األحوال عن هذه األصول وا�بادئ اhابتة

ا�بادئ ال ²ول دون إ�دة تشكيل ا5ناء االقتصادي Úسب تطورات الزمان واختالف ووثبات هذه األصول  ،الساعة
R ا{لقة القادمة سننظر R عالقة علم االقتصاد ببعض العلوم األخرى، وعالقة علم االقتصاد اإلسالq بعلم  .ا�sن
  .الفقه

  )×( اoلقة
ورأينا أن االقتصاد اإلسالq ال يقت� \ أهداف ذات بعد مادي  ،تعرفنا \ أهداف االقتصاد اإلسالqلقة السابقة R ا{

 
ً
R سبيله وËقبا�  وËنما يتجاوز ذلك إ� أهداف أخرى تسمو باإلنسان إ� ا<طلع إ� مغفرة اهللا ورضوانه وتقديم ا�ال رخيصا

 عي� لsفة أفراد ا�جتمع ا�سلميسهم R رفع ا�ستوى ا� ،\ ذلك

كما تعرفنا \ بعض خصائص االقتصاد اإلسالq وبمعرفتها ندرك إ� أي مدى ابتعدت ا�ظم االقتصادية ا�عا�ة عن 
 الرباÐ اTي يستمد مبادئه وأصو� من رب العا�[االقتصاد 

  :وهذه اoلقة ا©امسة تهدف إ1 أن يدرك الطالب
 
ً
  .العلوم األخرى كعلم ا<اريخ وعلم ا�فس والسياسة وعلم االجتماعبعض االقتصاد بعالقة علم :أوال
 
ً
  .عالقة علم االقتصاد اإلسالq بعلم الفقه:ثانيا
 :ونقتU Þ بيان عالقته ببعض هذه العلوم ،علم االقتصاد T عالقة بكث� من العلوم:أوالً 

 مهم اً فا<اريخ يشg مصدر، قتصاد ارتباط كب« بعلم ا<اريخلعلم اال :عالقة علم االقتصاد بعلم ا�اريخ /  /  .
ً
للباحث  ا

 ،االقتصادي اTي يس¦ إلفادة lتمعه من نتاج ا<جارب االقتصادية ا�اجحة ال� مر بها ا�جتمع الب�ي خالل تارHه
فإن دراسة  سبيل ا�ثالو\  ،ةكما أن من الطبي� أن يتعلم ا�اس من أخطاء ا�اï فيتجنب الوقوع R ا<جارب الفاشل

ة وcيف تمت السيطرة عليها سيكون معينا يوا<عرف \ أسبابها ا{قيق األزمات االقتصادية ال� مر بها ا�جتمع الب�ي
  ،بها قبل حدوثها للتنبؤأو ربما يكون مرشدا ، �ا ولألجيال القادمة \ تفادي حدوث هذه األزمات مرة أخرى

ً
 أو معينا

æاذ السياسات الكفيلة بالسيطرة عليها حال حدوثها\ ا.  
 ،من ا�ش�ت ال� واجهها ا�جتمع الب�ي R ف;ات سابقة من تارHه فإن مش�ة ا5طالة ومش�ة ا<ضخم :ومثال آخر

\  ذهاب حدوث هذا ا�وع من ا�ش�ت االقتصادية وأثرهبفدراسة ا<اريخ تفيد ا5احث االقتصادي R ا<عرف \ أس
أي مدى يمكن األخذ  و�Ë ،حياة ا�اس ومستوى معيشتهم وأفضل الوسائل ال� أسهمت R القضاء \ هذه ا�ش�ت

أما ا<اريخ اإلسالq فيعتÂ مادة  ،فا<اريخ إذا � عالقة وثيقة بعلم االقتصاد بشg �م ،بهذه الوسائل R ع�نا ا{ا�
qاالقتصاد اإلسال R الصناعة وأسا±ب  ،خصبة للباحث R وا�سلمون أنفسهم استفادوا من تاريخ ا�ول ال� سبقتهم

  .الزراعة وتدوين ا�واوين
إن معرفة اGصائص ا�فسية لألفراد وما ي;تب عليها من ت�فات يفيد :عالقة علم االقتصاد بعلم افس/ /   �

  :جانب[ Rاالقتصادي[ 
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ادي �جتمع من ا�جتمعات وردود أفعال �مة ا�اس éاه القرارات االقتصادية ال� جانب ا<نبؤ بالسلوك االقتص :أوالً 
 تمس حياتهم

 
ً
فالقرارات االقتصادية البد أن ترا�  ،جانب ا<وصيات وا�صائح ال� يقدمها االقتصاديون ألصحاب القرار :ثانيا

فا�جتمعات ال� يغلب  ،كنهم تقبل هذه القراراتاGصائص ا�فسية ألفراد ا�جتمع واستقرارهم ا�ف� و�Ë أي مدى يم
  ،لن يكون قرار رفع سعر رغيف اG¬ قرارا رشيدا: عليها الفقر مثال

وقد يصدق هذا ال�م  ،ي;تب عليه من اآلثار السلبية ما يذهب ا�صلحة االقتصادية ال� يهدف إ±ها صاحب القرارسإذ 
  .عات أخرى تكون قاعدتها األوسع � الطبقة ا�توسطةأيضا \ أسعار استهالك الكهرباء l Rتم

P  /  / ب[ السياسة واالقتصاد تأث« متبادل عل عالقة االقتصاد بالسياسة عالقة  : عالقة علم االقتصاد بعلم السياسة
القرارات ²ول دون تطبيق بعض  �ئقاكما قد تكون السياسة  ،فبعض القرارات االقتصادية ¾ا أبعاد سياسية، قوية

من األحداث السياسية الكÂى يكون ¾ا تأث« ملموس \ أسعار اTهب وأسعار ا�فط  اً إضافة إ� أن كث« ،االقتصادية
هل دوافعها اقتصادية أو  ،<بس أمرها \ ا�اسامن ا{روب ال� شهدها العالم قد  اً كما أن كث«،و\ أسواق ا�ال

فالقوة السياسية ال� تتمتع بها دولة من ا�ول تمهد ¾ا الطريق  ،بط ب[ السياسة واالقتصادوما ذلك إال لقوة ال;ا ،سياسية
 فاقآتفتح ¾ا  كما أن القوة االقتصادية �ولة ما،للحصول \ القوة االقتصادية

ً
 �مارسة نفوذها السيا$ l Rتمعات أخرى ا

Q  /  / ا<نظيمية ال� يهتم علماء : عالقة علم االقتصاد بعلم االجتماع Éاالجتماع بدراسة عالقة اإلنسان با5يئة وا¾يا
وحيث أن  ،وينعكس آثارها \ سلوك األفراد R ا�جتمع و§ديد القيم والعادات ا{اكمة ¾ذا السلوك ،تسود ا�جتمع

ا�تنوعة فإن عالقته بعلم االقتصاد يهتم بدراسة سلوك اإلنسان R عالقته با�وارد االقتصادية ا�حدودة إلشباع حاجاته 
 االجتماع عالقة مهمة

كما أن حاجات األفراد تتحدد أيضا وفقا  ،فالسلوك االقتصادي لألفراد يتأثر با5يئة وا¾ياÉ ا<نظيمية ال� تسود ا�جتمع
عرف تماع قبل أن يُ االجعلم رف وقد عُ  ،للقيم والعادات ال� أفرزتها ا5يئة االجتماعية وا¾ياÉ ا<نظيمية السائدة فيها

وîن تبادل ا�اس للسلع واGدمات وتعاونهم <حقيق مصا{هم وËشباع حاجاتهم يندرج R إطار علم  ،علم االقتصاد
ابن ختون اTي ينظر إ±ه ا±وم كرائد من رواد علم االجتماع ومؤسسيه تناول  ، إناالقتصادعلم االجتماع قبل أن يعرف 

  .دنعن نشوء ا�جتمعات ا�دنية وتعاون ا�نس الب�ي R تنظيم وعمارة ا� هدية R إطار حديثالكث« من القضايا االقتصا
 
ً
 :هعالقة علم االقتصاد بعلم الفق:ثانيا

هل ارتباطه : لكن السؤال، األخرى بارتباطه با�ين عقيدة و¶يعة تاالقتصاديامعنا أن االقتصاد اإلسالq يتمü عن  مرّ 
Ó كتب الفقه اإلسال[؟ عله بابا من أبواب الفقه ؟بال(يعة أو الفقه j أم  هل علم االقتصاد اإلسال[ هو باب ا�عامالت

عامالت وانعôس ذلك U اقتصاد اJتان اإلسالمية ؟ وýليل هذه اآلثار لغرض يمتد إ1 دراسة اآلثار ا�¸تبة U هذه ا�
  تعظيم اآلثار االÓابية واoد من اآلثار السلبية؟

ألنه يستمد أصو� من نصوص الكتاب والسنة ال� جاءت  ؛ـ نقول إن االقتصاد اإلسالq يرتبط ارتباطا وثيقا بعلم الفقه
R كتب الفقه يشg األرضية الصلبة والقاعدة ال�  باب ا�عامالتوبا<ا� فإن  ،ببيان الكث« من أحsم ا�عامالت ا�ا±ة

 .q وال� ينطلق منها ا�ختصون R االقتصاد اإلسالq 5لورة هذا العلميؤسس عليها بناء االقتصاد اإلسال

االقتصاد  ال يعè أن ،ـ لكن هذا االرتباط الوثيق بعلم الفقه ال يعè أن االقتصاد اإلسالq هو باب من أبواب الفقه
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وcذا  ،هيف علم االقتصاد وموضوعتعرا�ظر R ويتضح �ا ذلك أوال من خالل ، باب ا�عامالت R كتب الفقه اإلسالq هو
  ،معنا تعريف علم االقتصاد مرّ ه، تعريف علم الفقه وموضوع

وهو يس¦ إ� إشباع حاجاته باستخدام ا�وارد واإلمsنات  ،هو دراسة سلوك اإلنسان :موضوع علم االقتصادوعرفنا أن 
  .ا�تاحة � ال� ربما تكون �دودة بالقياس إ� تنوع حاجاته و0cتها

وتعريفه  ،فهو ا{كم \ أفعال ا��ف[ من حيث الوجوب وا<حريم واإلباحة وا�دب والكراهة :أما موضوع علم الفقه
  .معرفة األحsم العملية بأد<ها ا<فصيلية: هو

معات دراسة §ليلية لوصف سلوك ا�سلم أو ا�جت: يمكن أن يوصف بأنهال ـ و\ هذا فإن باب ا�عامالت R كتب الفقه 
  .�يها شباع أكÂ قدر ¡كن من احتياجاتها باستخدام أقل قدر ¡كن من ا�وارد ا�تاحةإلاإلسالمية و� تس¦  

  .ـ كما يمكن أن نستدل من السنة \ استقال±ة علم االقتصاد العلمية ال الت�يعية
ما تصنعون؟ قالوا كنا  :فقال -خلأي يلقحون ا-برون اخل ؤا�دينة وهم ي �قدم ا¯ (:�يقول رافع بن خديج 

إنما :فقال -أي للرسول–رافع فذكروا ذلك T :قال ،-أي ا�أب� فنقصت-Èوه اً، ف¸لعلكم لو لم تفعلوا ¿ن خ�: قال.نصنعه
 )فإنما أنا ب( وÍذا أمرتكم ب½ء من رأٍي ، ب( إذا أمرتكم ب½ء من دينكم فخذوا به أنا

و\ هذا ال ننتظر من الفقيه أن يقدم حلوال لزيادة اإلنتاج أو ا�ش�ت ، )علم بأمر دنياكمأنتم أ( :و� رواية أخرى قال
 ؟وËنما ا{كم \ العقود وا<عامالت ا�ا±ة وهل � جائزة ¶� أم ال، االقتصادية

 تصادي ا�سلمفيدخل R إطار االقتصاد اإلسالq ويكون من مسؤو±ة االق ،أما ا�انب اآلخر R موضوع ا<فريق _

فا�انب اTي يتعلق بتحليل اآلثار ودراستها وتقديم ا{لول للمش�ت و�وها هذا يكون من مسؤو±ة االقتصادي .
وقبل أن ننتقل ، وهذا يقودنا إ� §ديد الفرق ب[ دور الفقيه ودور االقتصادي ا�سلم .هيالفق من مسؤو±ةا�سلم وليس 

 عن علم الفقه � استقال±ة علميةاالقتصاد علم  ةن استقال±أا�انب أعود فأؤcد إللقاء مزيد من الضوء \ هذا 
ال يسمح بانفصام االقتصاد R ا�جتمع )  أنتم أعلم بأمر دنياكم( : �بمعÞ أن قول الرسول  ،وليست استقال±ة ت�يعية

وهذه العلوم ترتكز \ األصول  ،اإلسالqس لعلوم مستقلة منها علم االقتصاد ا�سلم عن أصو� الت�يعية ولكنه يؤس% 
  .الت�يعية ال� جاءت R الكتاب أو ال� قامت أد<ها R الكتاب والسنة

وقد يمتد  ،ما ²ل منها وما ²رم بأنه بيان أحsم ا�عامالت ا�ا±ة و :نلخص دور الفقيه فيما يرتبط با�انب االقتصادي
 .للمعامالت ا�حرمة دوره إ� تقديم بعض ا5دائل ا��وعة

  :ونلخص دور االقتصادي ا�سلم بأمور منها

دراسة و§ليل األوضاع االقتصادية ا�اشئة عن الÓام ا�اس بالفتاوى ال�عية ال� أصدرها الفقهاء åصوص هذه  /  أوالً 
 �مامالت إذا الالفتاوى ال�عية ال� يصدرها الفقهاء R باب ا�عا .ا�عامالت

ً
وهذا  ، �ى ا�اس أنشأت سلوك قت قبوال

السلوك اTي ينشأ نتيجة تل� ا�اس بالقبول لفتوى من الفتاوى ال� أصدرها الفقهاء R باب ا�عامالت أصبح وضع 
من يقوم بدراسته و§ليله وا<عرف \ آثاره R مس«ة االقتصاد اإلسالq واقتصاديات ا�جتمعات اإلسالمية هو  ،اقتصادي

 .وليس الفقيهاالقتصادي 

بوجوب الزîة É �م إذا ¿ن ال يريد استغال¾ا مبا¶ة أو استثمارها ، هناك من يف� فيما يتعلق بزîة األرض ا5يضاء :مثال
هذه ، فهناك من يف� بوجوب الزîة É حول إذا ¿ن نيته R نهاية ا�طاف هو ا5يع وËن طال األمد ،وتأج«ها و�و ذلك
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فإذا نوى بيعها يستأنف حوال جديدا  ،ف� بأن الزîة ال éب R هذه األرض ا5يضاء إال إذا عرضت للبيعوهناك من ي ،فتوى
  فهذا، عمنذ أن عقد نية ا5ي

لكن لو �ف ا�ظر عن ا5يع انقطع ا{ول فإذا �دت ا�ية للبيع ، ال يزcيها إال إذا عقد نية ا5يع وحال حول \ هذه ا�ية
 [إذا تل¤ �مة ا�سلم ،يستأنف حوال جديدا

ً
îاقتصادي  الفتوى األو� بالقبول نشأ عنها سلو 

ً
االقتصادي للسلوك  اً مغاير ا

دراسة و§ليل األوضاع االقتصادية ا�اشئة  إذاً  ،اTي ينشأ عن الفتوى ال�عية األخرى وال� تتعلق بزîة األرض ا5يضاء
 . � من مهمات االقتصادي وليس الفقيهÓام ا�اس بالفتاوى ال� أصدرها الفقهاء لعن ا

 
ً
، ب�ط أن تتوافق مع نصوص الكتاب والسنة ،اق;اح حلول للمش�ت االقتصادية ال� تواجه ا�جتمعات اإلسالمية /  ثانيا
د ال شك أن فقه ا�عامالت يشg أرضية صلبة والقاعدة األساسية ال� يستن ،من مهام ا�ختص R االقتصاد اإلسالq وهذه

 
ُ
طر ال� §كم مس«ته R ا5حث عن حلول للمش�ت االقتصادية إ±ها االقتصادي ا�سلم R بناء تصوراته و§ديد األ

إن دور الفقيه R هذا ا�انب يتsمل مع دور االقتصادي R الوصول إ� حلول  ،ال� تواجه ا�جتمعات اإلسالمية
فالفقيه �يه رسوخ R العلم  ،فg منهما �يه ما ليس �ى اآلخر ،ةوبدائل للمعامالت ا�حرم ،للمش�ت االقتصادية

 .واالقتصادي ا�سلم �يه ا�عرفة بأصول االقتصاد والواقع االقتصادي اTي تعيشه األمة اإلسالمية ،ال��

 
ً
�جتمع ا�سلم إ±ها و§قيق االجتهاد R §ديد األنماط ا�ث÷ لإلنتاج واالستهالك واالدخار واالستثمار وتوجيه أفراد ا:ثاcا

 � السنوات األخ«ة شهدت الساحة االقتصادية تعاونو ،أكÂ نفع ¡كن للمجتمع ا�سلم
ً
 ،[ب[ الفقهاء واالقتصادي اً مثمر ا

ال� تس¦  نوكأو R تلك اé، 5÷ ذلك R مشارcة عدد من الفقهاء R �ان هيئات الرقابة ال�عية R ا�صارف اإلسالمية
وقد ¿نت ا�راجع االقتصادية  ،وcذلك ن� الفقهاء العديد من ا�راسات R أبواب ا�عامالت ا�ا±ة ا�عا�ة ،و األسلمة�

 .عتمدها الفقهاء R هذه ا�راساتاضمن ا�راجع ال� 

 وُ 
ً
وهو ، اإلسالميةوع ا�نتجات واألدوات ا�ا±ة كم� ،ش;ك فيها فقهاء واقتصاديوناجد م�و�ت علمية وcذلك أيضا

 ما ي	 &وجاء R مقدمة ا��وع u�xñم�وع طموح ولكنه لم يكتمل وقد تم ن� ا�رحلة األو� من هذا ا��وع R �م 

: 

تبدأ  ،إن ا<صور اTي وضع للم�وع وخطة عمله ¿نا يقتضيان الس« بالعمل R مراحل متsملة تصل با�نتج إ� منتهاه
صدر ثم ا�راسة الفقهية ثم ا<حليل االقتصادي للمنتج وأخ«ا مطابقة ا�نتج للواقع ومدى اإلفادة باستخراج ا�ص من ا�

 ا ه.منه R الصناعة ا�ا±ة اإلسالمية 

 منتجا بنكيا uo�Ôستخرج ا5احثون منها ا ،صفحة ÕxÕوجاءت ا�رحلة األو� من ا��وع R حدود 

وال زالت ا{اجة قائمة إ� مزيد من ا��و�ت  ،صفحة lo�ÙÙÙتا و§توى  Ôuمرجعا فقهيا تقع u�  Rبالرجوع إ� 
qالفقه واالقتصاد اإلسال R ةc;ا�ش.  

  )Ø(اoلقة 
 : وتهدف إ1 أن يدرك الطالب ،اoلقة السادسة تعت¹ مدخال ال بد منه لفهم ا�شbة االقتصادية

 .خصائص ا{اجات الب�ية :أوالً 

 
ً
  .ع ا{اجات الب�يةوسائل إشبا :ثانيا

 
ً
  .وظيفة ا�وارد االقتصادية:ثاcا
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 : خصائص اoاجات الب(ية: أوال

وسيأò  ،الرغبة R ا{صول \ سلعة أو خدمة ذات نفع مع[ لإلنسان � :با{اجات االقتصاديةنتوقف عند ا�قصود 
 .تعريف السلع وتعريف اGدمات

 : ب�ية ¾ا lموعة من اGصائص؟ ا{اجات الما ¤ خصائص اoاجات الب(ية

  :ةأنها تنافسي -.
¡ا يستلزم ترتيب ا{اجات حسب أهميتها  ،و� تعè أن ا{اجات الب�ية تتنافس \ ا�وارد االقتصادية ا�حدودة

ها ومواردها وأيضا ا�ولة ¾ا إمsنات ،الفرد � موارده ا�حدودة وال� تتمثل R دخله الشهري ،بالنسبة للفرد أو ا�جتمع
حسب أهميتها ، فتنافس هذه ا{اجات وتزا�ها \ ا�وارد االقتصادية ا�حدودة ي;تب عليه ترتيب هذه ا{اجات ا�حدود

 . بالنسبة للفرد أو ا�جتمع

 :              أنها تكاملية -�

 
ً
 ،حاجات أخرى R نفس الوقت وهذا يعè أن إشباع حاجة يستلزم إشباع حاجة أو، أي أن ا{اجات يكمل بعضها بعضا

ألواÐ إ� فحاجتك  ،§تاج إ� السكر، إذا احتجت مثال إ� الشاي §تاج إ� األدوات ال� تستخدمها إلعداد الشاي
ويكون الطلب \ أواÐ  ،تكمل ا{اجة األساسية ال� � حاجتك إ� الشايهذه 	ها حاجات وحاجتك إ� السكر 

 . السكر هو طلب مشتق من الطلب \ الشايوالطلب \ ،الشاي و§ض«ه

P- ةمتجدد أنها: 
لح من ف�ما أشبعت ا{اجة R ف;ة من الف;ات بدأت تُ  ،تتجدد ا{اجة إ� السلعة أو اGدمة بعد مرور ف;ة من الوقت

ا{اجة إ� تغي« ، مفمثال ا{اجة إ� الطعام تتجدد ثالث مرات R ا±و ،جديد واحتاج اإلنسان إ� أن يشبعها مرة أخرى
وهكذا É حاجة من ا{اجات بعد م¨ ، É يوم[ مرة R حسب األشخاص ¡كن تتجدد É يوم مرة أو أك0 أو  اللباس

  .لتشبع من جديدمرة أخرى ف;ة من الزمن تعود 
Q- أنها متعددة: 

كث« من وTلك فإن حاجات ، اجاتف�ما ارتفع مستوى ا�عيشة تعددت ا{ ،ا{اجات تتعدد مع ارتفاع مستوى ا�عيشة
 قورنت Úاجات رئيس دولة قبل مائت[ أو مائت[ و'س[ �مما ا�اس ا±وم إذا �مة 

ً
	ما ارتفع  إذاً ، نها تفوقهاأربما ýد  ا

 . ا{اجات وتنوعت و0cتهذه مستوى ا�عيشة تعددت 

 :ورية وحاجات كما±ةحسب أولويتها إ� حاجات �و تقسم بعدة اعتبارات :تقسيم اoاجات

 ،� ا{اجات ال� ال يمكن أن يستغè عنها اإلنسان لضمان بقاء ا�نس الب�ي \ قيد ا{ياة :اoاجات ال÷ورية
 .ولضمان قدرته \ القيام بوظيفته األساسية R ا{ياة

ومكنت اإلنسان  ،جة االستمتاع با{ياةوîن ¾ا دور وأثر R زيادة در ،� ما زاد عن ا{اجات الëورية :اoاجات الكما|ة
فالسيارة قد تكون ، فهذه ا{اجات كما±ة ويتفاوت ا�اس R ذلك، من القيام بدوره ووظيفته R هذه ا{ياة بيù وسهولة

واالتصاالت من جوال و�وه قد تكون �ورية بالنسبة ألناس ، و�ورية �ى ا5عض اآلخر كما±ة �ى بعض ا�اس
 . لنسبة آلخرينبا وcما±ة

 ـ هل يوجد حد فاصل ب[ الëوريات والكما±ات ؟
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بعض الطالب R ا�رحلة ا�امعية ربما ، اآلن R ف;ة من الف;ات ربما يكون �وري � ما ما هو كما� بالنسبة لشخص
يارة بالنسبة � ولكن عندما يتخرج من ا�امعة ويعمل ويصبح رب أºة تصبح الس ،تكون السيارة بالنسبة � كما±ة

  .�ورية

قد تكون السيارة بالنسبة لك �ورية  ،أيضا ما هو �وري بالنسبة لشخص قد يكون كما� بالنسبة لشخص آخر
 .لكن بالنسبة لشخص آخر قد تكون كما±ة

 �م ودول وجبة الطعام األرز يعد R دول مثل آسيا بشg: مثال  ،أيضا ما هو �وري R بت قد يكون كما� R بت آخر
R ح[ أنه R دول  ،الث يوميااhدة من ا�وائد ئ¶ق آسيا وجنوبها بشg أخص يعد وجبة رئيسية تكاد ال æلو منها ما

 . كأمريكا وأوربا مثال يمكن أن يمر \ الفرد �م ¿مل دون أن يتناول أطباق األرز

 : تقسم اoاجات باعتبار آخر إ1 فردية وìاعية

 ت الفردية وما � ا{اجات ا�ماعية ؟ما � ا{اجا

 .مثل تأم[ الطعام وال�اب وا�لبس وا�سكن ،� ا{اجات ال� يتو� األفراد إشباعها بأنفسهم :اoاجات الفردية

حفظ األمن ك، مثل األمن وا�فاع والعدالة ،� ا{اجات ال� تتو� ا�ولة مهمة تأمينها وËشباعها:اoاجات اgماعية
وËقامة الفصل R اGصومات هذه من ا�هام ال� تتوالها ا�ولة ويكون إشباعها  ، وحفظ ا5ت من العدو اGار)ا�اخ	
 
ً
،�م إشبا�

ً
  حاجات µاعيةبا<ا� وتس�  ا

 .وسائل إشباع اoاجات الب(ية: ثانيا

 ؟ ما ¤ وسائل إشباع اoاجات بش¼ @م

فg (ء مادي ملموس قادر \ اإلشباع ،  ا�ادية ا�لموسة القادرة \ اإلشباع� األشياء : السلع ،السلع واGدمات� 
هو سلعة (ء مادي ملموس قادر \ إشباع حاجة �ى اإلنسان و� حاجته  الكر$مثل . سلعة وليس خدمةهذا 

أو  ،ن أفsر وخواطرR ذهنه م ولوهو (ء مادي ملموس يشبع حاجة �ى اإلنسان تتمثل بكتابة ما  القلم، للجلوس
  .تشبع حاجة و(ء مادي ملموسإذن �  ، يكتب ما يشاء من الرسائل أو ينقل ما يشاء من كتب العلم

، (ء مادي ملموس هذا العمل R يتجسدوليس بالëورة أن  ،يقوم به شخص لصالح شخص آخر ف� عمل :ا©دمة أما 
و غ«ها أ ،أو العمل اTي يقوم به ا�علم لصالح الطالب ،الح ا�ريضالعمل اTي يقوم به الطبيب لصمثل  ،هذا يس� خدمة

 .هذه تس� خدمات ،من ا�هن

 ؟هل تدخل ìيع السلع j نطاق ا�راسة االقتصادية

� السلع ذات ا�درة النسبية وال� يتطلب ا{صول عليها بذل lهود أو دفع اTي يدخل R نطاق ا�راسة االقتصادية 
ربما ، ن¿ألكسج[ مثال وأشعة الشمس هذه رغم أنها تشبع حاجة �ى اإلنسا ،لع األخرى فتس� سلع حرةأما الس، نثم

يستطيع أن يصÂ عن الطعام وال�اب ف;ة لكن ال  ،احتياج اإلنسان لألكسج[ أشد إ{احا من حاجته للطعام وال�اب
²صل عليها lانا وال يبذل lهودا R سبيل ا{صول  ألن اإلنسان ؛ومع ذلك � سلعة حرة، يستطيع الصÂ عن األكسج[

 . وcذلك ا{ال بالنسبة ألشعة الشمس ،ف� سلعة حرة أو سلعة lانية ،عليها

  :تقسم أيضا إ� سلع استهالكية وسلع إنتاجية تقسيم السلع

 : عرفنا السلع عموما بأنها األشياء ا�ادية ا�لموسة القادرة \ اإلشباع وتقسم إ�
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u- هذا كر$ ،  تشبع حاجات األفراد مبا¶ة، ا�نتجات القادرة \ إشباع ا{اجات الب�ية مبا¶ة :السلع استهالكية
ألÐ أقوم  ؛القلم سلعة استهالكية مبا¶ة ،ألÐ كفرد انتفع به ويشبع حاجة �ي عندما أجلس عليه ؛يشبع حاجة مبا¶ة

 .مبا¶ةبشg باستخدامه 

x-  األدوات وا�عدات ال� استخدمت إلنتاج الكر$ والقلم� :سلع إنتاجية .  
 صورةإشباع ا{اجات الب�ية بR السلع ال� ال تصلح لالستخدام أو اإلشباع ا�با¶ لكنها تستخدم  :وتعريفها بأنها � 

Ð أو مصانع 	ها فجميع اآلالت وا�عدات ال� استخدمت R إنتاج السلع االستهالكية وما يرتبط بمبا.   غ« مبا¶ة
 .تس� سلع إنتاجية

 
ً
 : ا�وارد االقتصادية وظيفة: ثاcا

 ما � ا�وارد االقتصادية ؟ ،ا�ش�ة االقتصادية ¾ا جانب يتعلق با{اجات و¾ا جانب آخر و� ا�وارد االقتصادية

وتس� عنا� ، ستهالكية أو إنتاجيةسواء ¿نت ا ،الوسائل ال� تستخدم إلنتاج السلع و اGدمات :ا�وارد االقتصادية ¤
 .اإلنتاج األربعة عنا�، األرض والعمل ورأس ا�ال وا<نظيم  :و� تشمل ،اإلنتاج

É ما R باطن األرض من ثروات طبيعية ومعادن ومواد خام 	ه  وËنما ،ليس ا�قصود بها ا�ساحة ا�غرافية فقط : األرض
  .يدخل R إطار عن� األرض

 .العمل§ت اسم  العمل وا<نظيموعل  رأس ا�ال§ت اسم  رأس ا�ال األرض وعل ¾ذه العنا� ثناã م وهناك تقسي
 .إنتاجية إلنتاج السلع واGدمات سواء ¿نت استهالكية أو هذه ا�وارد االقتصادية ف� وسائل تستخدم

 ما ¤ الصفات أو السمات الرئيسة للموارد االقتصادية؟

u ادرةـ:  
ا�وارد االقتصادية �  ،ا�درة النسبية بمعÞ أن ا�وارد االقتصادية �دودة بالنسبة {جم الطلب عليها :قصود بادرةا�

وألن حجم الطلب عليها كب« ينظر إ±ها \ أنها موارد  ؛ولكنها نادرة نسبيا بالقياس إ� حجم الطلب عليها ؛كث«ة
دمات خإلنتاج É ما ²تاج إ±ه اإلنسان من السلع و îفيةR هذا اإلطار تكون غ« ا�وارد االقتصاديةف .�دودة أو نادرة

 .إلشباع ¿فة احتياجاته

اإلشباع هذا �ورة اختيار ا{اجات ال� يراد إشباعها أوال ودرجة  النسبية، ي;تب \ وصف ا�وارد االقتصادية با�درةو 
ي;تب \ اتصافها بهذه الصفة  ،يا أو �دودة بالقياس إ� حجم الطلب عليهاهذه ا�وارد االقتصادية لكونها نادرة نسبف، 

 ودرجة هذا اإلشباع
ً
فال بد أن توضع قائمة با{اجات ال� §تل سلم األولوية  ،�ورة اختيار ا{اجات ا�راد إشباعها أوال

ا�ولة تريد أن تقيم  ،ا�ولة إذا ¿نت دولة وæتارها ،Hتارها الفرد إذا ¿ن فردا ،تشبع قبل غ«ها أنب  ،R اإلشباع
 إلخ..و..الطرق وا�طارات وا�وانئ وا�دارس ووتنشئ ا�سور 

أيهما ²تل  ،فال بد أن §دد أي حاجة من هذه ا{اجات � أهم من غ«ها ،ولكن ال تستطيع أن تقوم بذلك دفعة واحدة
�ن نستطيع أن نبè مدرسة تكلف ، ثم درجة اإلشباع، ا�رcز اhالث ا�رcز األول وأيهما ²تل ا�رcز اhاÐ وأيهما ²تل

إذا أخذت ال� تكلف مليار معناها درجة اإلشباع كب«ة جعلت فيها É ، ونستطيع أن نبè مدرسة تكلف مليون ،مليار
�دودة فتحدد درجة  لكون ا�وارد االقتصادية إذاً ف ،ولكن نظرا �حدودية ا�وارد éعل درجة اإلشباع أقل، الوسائل
 .اإلشباع
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 ودرجة هذا اإلشباع
ً
 .إذا �ورة §ديد ا{اجات ا�راد إشباعها أوال

 : ـ تعدد طرق االستعمال�

فلو أخذنا أي عن� ، ابلية ا�ورد الواحد لالستخدام R أك0 من lالوا�قصود بها ق، من اGصائص تعدد طرق االستعمال
ويمكن يبÞ  ،و¡كن توظف R القطاع الزرا� ،توظف R القطاع الصنا�أن  ¡كن ،ًمثال األرضمن عنا� اإلنتاج 

 . عليها lمع éاري أو غ« ذلك

وcذلك بالنسبة لرأس ا�ال والعمل ، يستخدم R أك0 من lال من ا�جاالت أنÉ عن� من عنا� اإلنتاج يمكن  إذاً 
 . يمكن أن يوظف R الصناعة أو ا<جارة أو الزراعة

  ما ا�ي ي¸تب U اتصاف ا�وارد االقتصادية þاصية تعدد طرق االستعمال ؟ �

ال� وقع عليها االختيار R  ال� §قق إشباع ا{اجات ي;تب \ ذلك توجيه ا�وارد االقتصادية إلنتاج السلع واGدمات
االقتصادية با�درة �ورة §ديد ا{اجات  تصاف ا�وارداعرفنا قبل قليل أن اTي ي;تب \ �ن  .أي وقت من األوقات

توجيه ا�وارد االقتصادية إمsنية هنا R خاصية تعدد طرق االستعمال ي;تب عليها  ،ا�راد إشباعها أوال ودرجة هذا اإلشباع
 .االختيار اوقع عليهتشبع ذلك ا�وع من ا{اجات اTي إلنتاج السلع واGدمات ال� 

P ـ قابلية االستبدال : 

 .أن ا�وارد االقتصادية قابلة نسبيا ألن ²ل بعضها �ل بعض إ� حد مابها ا�قصود 

يشمل رأس ا�ال األرض بمواردها الطبيعية  Úيث، العملورأس ا�ال  ،قسم[إ�  هاميقلنا أن عنا� اإلنتاج يمكن تقس
 
ً
 أو عينيا

ً
ود ا5دÐ وا<نظيم اTي يمثل ا¾يئة اإل¶افية R واhاÐ العمل يشمل العمل وهو ا�جه، ورأس ا�ال سواء نقديا

 .العملية اإلنتاجية

هذا هو ا�قصود  .وcذلك العمل ¡كن أن ²ل إ� حد ما �ل رأس ا�ال ،رأس ا�ال ¡كن أن ²ل إ� حد ما �ل العمل
  ،بقابلية االستبدال

ً
 تام ولكن ليس إحالال

ً
  ن العن� الب�ي؛ ألولكن إ� درجة ما ا

  ،ه تماماؤيمكن إلغاال 
ً
ال بد أن  ،ال يمكن أن نأò بأرض ومواد خام ب;ول و�اس وحديد ون;cها وتنتج بنفسها سلعا

 . اً وموجود اً يكون اإلنسان حا�

 ؟ �ي ي¸تب U اختصاص ا�وارد االقتصادية بقابلية االستبدالاما ����

فاالستخدام األمثل للموارد االقتصادية يتطلب حسن  ،نتاجي;تب \ ذلك �ورة اختيار النسب ال� تدمج بها عنا� اإل
  .اختيار النسب ال� تدمج بها عنا� اإلنتاج

  ؟يكون أسلوب اإلنتاج أسلوب إنتا) كثيف رأس ا�الفهل نتوسع باستخدام رأس ا�ال 
 إنتاج كثيف العمل؟هو  فيكون اإلنتاج ؛أو نتوسع باستخدام العمل ونقلل مشارcة رأس ا�ال R العملية اإلنتاجية

ا�نظم اTي يقوم بعملية اإل¶اف \ العملية  ،عن� ا<نظيماTي يقرر النسب ال� تدمج بها عنا� اإلنتاج هو 
  .اإلنتاجية
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 )Ú(اoلقة

  :أموراً  الطالب يدرك أن إ1 وتهدف السابعة اoلقة
 القتصادية؟ا ا�ش�ة مع الرأسما� االقتصادي ا�ظام يتعا* كيف :أوالً 

 
ً
 ؟ يعا�ها وcيف االقتصادية للمش�ة االش;ا� االقتصادي ا�ظام ينظر كيف:وثانيا

 
ً
 االقتصادية؟ ا�ش�ة عالج R االقتصاديان ا�ظامان هذان ýح مدى أي إ� :ثاcا

 ؟االقتصادية ا�شbة مع الرأسما² االقتصادي اظام يتعا� كيف: أوالً 

، ا�اس حاجات إ� بالنسبة ا�تاحة االقتصادية ا�وارد ندرة بسبب تنشأ الرأسما� ا�ظام يصورها كما االقتصادية ا�ش�ة
 ا{اجات ¿فة إلشباع الالزمة واGدمات السلع من ا�اس ²تاجه ما É بإنتاج تك
 ال ا�تاحة االقتصادية ا�وارد أن أي

 ا5ديلة، االستعماالت ب[ االختيار علينا تفرض ا�وارد هذه ندرةو بديلة، استعماالت ¾ا االقتصادية ، وا�واردالب�ية
Þيث االختيار، مش�ة النتهت جدا وف«ة االقتصادية ا�وارد ¿نت لو بمعÚ من د اإلنسان يشبعها أن يريد حاجة أي أن 
  االقتصادية ا�وارد

 ندرة ندرة، أعè ا�تاحة للموارد ا5ديلة الستعماالتا ب[ االختيار علينا تفرض االقتصادية فا�وارد إلشباعها، يك
 ما
 ال� واGدمات السلع إنتاج يتم لÒ ا�تاحة؛ للموارد ا5ديلة االستعماالت ب[ االختيار علينا تفرض االقتصادية ا�وارد
  .وË{احا أهمية األك0 ا�اس حاجات تشبع
 : ثالثة بأسئلة تصاغ وا�ح هذا \ الرأسما� ا�ظام وصفها ال� ا�ش�ة هذه

 ننتج؟ ننتج؟ و�ن ننتج؟ وÈيف ماذا: و�

  .االقتصادية ا�وارد �دودية أو ندرة بسبب إال وجدت ما اhالث األسئلة وهذه
 " .ا�درة فهو األرض هذه \ ا{ياة يقود واحد أسا$ مبدأ ثمة ¿ن إن" :االقتصاد كتابه R جرمن توم قال

، اإلنسانية والرغبات للحاجات بالنسبة واGدمات السلع ندرة من ينشأ بأكمله االقتصادي طوالنشا االقتصادي ا�ظام
 يقرر كيف إذ كب«ة؛ مش�ة يواجه ا�جتمع فإن ²تاجها أو بها يرغب فرد لg ما خدمة أو سلعة من يك
 ما يوجد لم وËذا

 ما \ فيها ا�اس ²صل ف;ات ا<اريخ شهد وقد، ذلك يمكنه ال ومن اGدمة أو السلعة هذه \ ²صل من ا�جتمع
 هذه لكن السماوية ال�ائع ترفضه أمر وهو ،السلع من اآلخرون يملكه ما واغتصاب نهب ،السالح بقوة يريدون

 أو متخلفة lتمعات بأنها توصف أن يمكن الطريقة بهذه حاجاتها وتسد ا�حو هذا \ ا<وزيع فيها يتم ال� ا�جتمعات
 واGدمات السلع وتوزيع إلنتاج �دل اقتصادي نظام �يها يكون ألن فتس¦ ا�تحëة ا�جتمعات همجية، أما lتمعات
 ننتج ماذا االقتصادية ا�ش�ة جوهر تشg ال� اhالثة األسئلة \ اإلجابة يتم ا�ظام هذا خالل والكما±ة، ومن الëورية

  ننتج؟ و�ن ؟ ننتج وÈيف ؟

É تمعl  
ً
 إجابة � يكون lتمع وأي ،اGاصة بطريقته عليها ويب ،اhالثة األسئلة بهذه يواجه ا�جتمع هذا ن¿ أيا

 \ اإلجابة ،به اGاص االقتصادي نظامه � يكون ا�جتمعات من غ«ه عن بها ويتمü بها Hتص األسئلة هذه \ فريدة
 اhالثة األسئلة هذه \ يب اقتصادي نظام فg ،االقتصادية ظما� ب[ الطرق مفرق تشg ال� � الواقع R األسئلة هذه

 .االقتصادية ا�ظم من غ«ه عن به يتمü اTي االقتصادي نظامه � يكون ،غ«ه عن بها يتمü أو ويتفرد بها Hتص بطريقة

 ما É إلنتاج االقتصادية ا�وارد كفاية عدم :بأنها يرى اTي الرأسما� ا�ظام R االقتصادية ا�ش�ة توصيف عّرفنا �ن
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 ماذا اhالثة باألسئلة تصاغ أو عنها يعÂ وال�، الب�ية ا{اجات ¿فة إلشباع الالزمة واGدمات السلع من ا�اس ²تاجه
  ؟ ننتج ؟و�ن ننتج وÈيف ننتج؟

 اhالث؟ األسئلة هذه \ يب كيفف، اhالثة األسئلة هذه \ بإجابته االقتصادية ا�ش�ة هذه الرأسما� ا�ظام يعالج
، والطلب العرض قوى تفاعل هو اTي األسعار نظام أو السوق، خالل من ا�ش�ة يعالج أو اhالث األسئلة هذه \ يب
 تتم السوق خالل من ننتج؟ و�ن ؟ ننتج وÈيف ؟ ننتج ماذا سؤال اإلجابة \ يتم، والطلب العرض قوى تفاعل خالل ومن

 جانب يمثل وا�نتج ،وا�ستهلك ا5ائع هو اTي مقامه يقوم من أو ا�نتج يتقابل السوق R اhالثة، األسئلة هذه \ اإلجابة
 أكÂ <حقيق يس¦ وا�ستهلك، األرباح من ¡كن قدر أكÂ <حقيق يس¦ ا�نتج، الطلب جانب يمثل وا�ستهلك ،العرض
 اTي مثل ا�ستهلك. ا�فقات من ¡كن قدر بأقل حاجاته من ¡كن رقد أكÂ يشبع أن يريد، اإلشباع من ¡كن قدر

 يصاحب لم ما به يعتد وال طلبه إ� يُنظر ال السلع من سلعة يطلب اTي ا�ستهلك هذا، تنتج ال� السلع لصالح يصّوت
  الطلب يكون أن البد، ال�اء \ قدرة الطلب هذا

ً
 \ قدرة و�يه السلعة يطلب ¿ن إذا ال�اء، \ بالقدرة مدعوما

  أصبح ثمنها دفع
ً
  طلبا

ً
 يتجه عندها ا�ستهلك[ طلبات ت;اكم فعندما، ا�نتجون معه ويتجاوب به وُيعتد حقيقيا

 للحصول بالس� مدفو� ينتجها إ±ها فيتوجه للمنتج، بالنسبة إغراءا أك0 السلع هذه تصبح معينة سلع لطلب ا�ستهلكون
\ Âوا�نتج ا�ستهلك ب[ الطلب وجانب العرض جانب ب[ ا<فاعل بهذا أو الطريقة وبهذه، األرباح من ¡كن قدر أك 

 ،أقيامها �فع استعداد \ ويكونوا ا�ستهلكون يطلبها ال� السلع تلك تنتَج إذاً  . ننتج؟ ماذا األول السؤال إجابة يتحدد
  .عليها ا{صول سبيل R ا�ال �فع

 من ¡كن قدر أكÂ \ للحصول الرأسما� االقتصاد R ا�نتج[ س� إ� ترجع السؤال هذا جابةإ فإن ؟ننتج كيف أما
 يأخذون فهم األرباح من ¡كن قدر أكÂ §قيق إ� يسعون الرأسما� االقتصادي ا��وع R ا�نتجون فكونهم ،األرباح
 باستخدام يتوسع اTي اإلنتاج من األسلوب هذا ¿ن اإذ يأخذون األرباح، من معدل أكÂ ¾م ²قق اTي اإلنتاج بأسلوب
 . به يأخذ األرباح من ¡كن قدر أكÂ ²قق اTي هو الب�ي العن� \ االعتماد من ويقلل اآللة

 اإلنتاج عنا� من عن� É اإلنتاجية، العملية �ئد يَقصم السوق خالل ومن الرأسما� االقتصادي ا�ظام ؟ننتج �ن ثم
 ا�ال رأس هذا، الربا � ال� الفائدة يأخذ ا�ال فرأس، جزاء � يكون،  �ئد � يكون ،مsفأة � يكون  اإلنتاجR يساهم
 الريع، تأخذ لألرض تأج«ها، بالنسبة يتم معدات آالت، اإلار وأخذ تأج«ه فيمكن عيè مال رأس ¿ن إذا أما، ا�قدي
 إطار R يدخل 	ه هذا، ذلك �و أو األرض تأج« أو األرض من تستخرج ال� اGام دا�وا أثمان أقيام أو مثالً  يشمل فالريع
 ا�ؤسسة أو ال�cة R للموظف ي�ف ما أو µيع الشهري ا�رتب األجر يأخذ والعمل ،لألرض �ئداً  يكون اTي الريع
 ا��وع باختيار يقوم اTي اإلنتاج ا�عن ب[ با<و±ف ويقوم، ا�خاطرة يتحمل اTي ا�نظم ،لالعام يتقاضاه أجر هذا

 من يستخدم كم، يستخدمه اTي اإلنتاج أسلوب هو ما، ا�ستهدفون فيه هم من، مقره، ا��وع واختيار، جدواه دراسة
 يتم ا�حو هذا \،  الربح يأخذ هذا، آخره إ� بتوظيفهم يقوم اTي العمال نوعية ما، العمال من يستخدم وcم، ا�ال رأس
 ¾ا أصبح اإلنتاج R ساهمت ال� العنا� من عن� É اإلنتاج؟ هذا ثمرة يقطف من أي ؟ننتج �ن اhالث السؤال إجابة
 استخدام R والكفاءة كب«ة نتائج وحقق ýح الرأسما� االقتصاد أن الرأسما±[ االقتصادي[ نظر R ¿ن وËن نقول، �ئد
 ýزم أن ونستطيع مالحظات نالحظ أن نستطيع اإلسالمية منطلقاتنا ومن منظورنا من أن إال ذلك و�و االقتصادية ا�وارد
 من سلبية É سلبيات، ثالث وأذكرسلبيات،  أفرزت االقتصادية ا�ش�ة الرأسما� ا�ظام بها �لج ال� الطريقة هذه بأن
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 . االقتصادية �ش�ةا جوهر تشg ال� اhالث األسئلة هذه من سؤال ×واب ارتبطت السلبيات هذه

  .هناك االقتصادية ا�وارد هدر :� االقتصادية ا�ش�ة معا�ة R الرأسما� طريقة أفرزتها ال� السلبية
 ¿ن إذا أما، السلعة ثمن يدفع أن ويستطيع ا�ال يملك اTي ا�فع \ القادر ا�ستهلك يطلبها ال� السلع تنتج ننتج؟ ماذا
 اTي ال0ي هذا ¿ن إذا يدفع، لثي تنتج �، تنتج فال ¶اب أو طعام تكون ¡كن سلعة إ� جةÚا وهو ا�ال يملك ال

 من %ÝÙو العالم ثروات من %ÝÙ يملكون %xÙو العالم سsن من %xÙ يملكها العالم ثروات من %ÝÙ أنه وخاصة يدفع
: مثال يطلب من منهم وجد إذا أيديهم R األموال تتكدس اTين فهؤالء، العالم ثروات من %xÙ يملكون العالم سsن
 األموال من الكث« سيهدر  وهكذا! ال؟ أو وتشيد وتقام تفتح غ«ها؛ أو ا�راقص يطلبون إذا .تنتج تنتج؟ ال أو تنتج اGمور
 خالل فقط األمريكية ا�تحدة الواليات R عليها أنفق ما بلغ وحدها �رمة سلعة انظر وحدها اGمر \ أنفق ما بلغ وقد
 . االقتصادية ا�وارد أموال هدر عليه ترتب ننتج ماذا الطريقة بهذه إجابته هذا إذاً ! دوالر مليار �uÙ فقط واحد �م

 األسلوب وهذا أكÂ، ربح ²قق اTي اإلنتاج بأسلوب يأخذ الرأسما� ا�ظام R االقتصادي ا��وع أن عرفنا ننتج؟ كيف
 العن� \ االعتماد ويقلل اآللة باستخدام يتوسع اTي األسلوب هو يكون ما 5اí أكÂ رÚا ²قق اTي اإلنتا)
 انعدام �ن ننتج؟ :بسؤال ارتبطت ال� السلبيات من أيضا، ا5طالة معدل ارتفاع إ� يؤدي اإلنتا) األسلوب وهذا، الب�ي
، العدالة §قق ال الرأسما� ا�ظام R السوق لخال من اإلنتاجية العملية �ئد فيها وزع ال� فالطريقة ا<وزيع، عدالة
 الربح، يأخذ ا�نظم األجر، يأخذ العامل، قليلة فئة أيدي R ال0وات وتكدس الطب� ا<فاوت إ� يؤدي أن شأنه من فالربا
جراء العمال أن ح[ R الطائلة، األموال \ اإلرباح من ا�نظمون ²صل قد

ُ
  ة¿في دخول \ ²صلون ال األ

 \ اإل¶اف يتولون اTين وا�نظمون، بالربا يقرضون اTين األموال رؤوس أصحاب åالف، مدخرات �يهم يكون وال
 ومعا�ته الرأسما� االقتصادي با�ظام يتعلق فيما هذا. ا<وزيع عدالة R وخلل انعدام إ� أدى هذا إذاً  اإلنتاجية، العملية
  .االقتصادية للمش�ة
̧ا·اال االقتصاد   :ش

̧ا· االقتصادي اظام ينظر كيف أو االقتصاد @لج كيف   االقتصادية؟ للمشbة االش
 انت� وما للمش�ة معا�ته طريقة أن إال، االقتصادية للمش�ة الرأسما� ا<وصيف يقبل ال االش;ا� االقتصادي ا�ظام
 ليست ا�ش�ة أن يرى :للمش�ة االش;ا� االقتصادي اما�ظ نظرة لكن، بوجودها اع;اف هو ا�ش�ة ¾ذه عالجه R إ±ه
 االقتصادي ا�ظام أفرزها وال� ا<وزيع، وعالقات اإلنتاج أشsل ب[ ا<ناقض نتاج � االقتصادية؛ وËنما ا�وارد ندرة

 وس� ،ونيشاء كما ا<�ف حرية ومنحهم مطلقة، ملكية اإلنتاج وسائل بتملك لألفراد سماحه خالل من الرأسما�
 أعيد إذا االش;ا� ا�ظام وجهة فمن .مش�ة بوجود يشعرون ا�اس جعل كب« مدى إ� ثرواتهم <عظيم األفراد أوõك
 æصيص بعملية تقوم ال� و� اإلنتاج وسائل تملك ال� � ا�ولة وأصبحت ا<وزيع وأسا±ب اإلنتاج أشsل R ا�ظر
 االش;ا� االقتصادي ا�ظام يرى هكذا ،تنت� ا�ش�ة فإن السوق وليس ا�ختلفة تاالستخداما ب[ االقتصادية ا�وارد
  .ا�ش�ة

  . ا�رcزي ا<خطيط جهاز خالل من يعا�ها أنه ýد :ا�شbة الرأسما² اظام يعالج كيف نظرنا وÍذا

 الب�ية االحتياجات ¿فة �Ú ميقو اTي هو ا�هاز وهذا، ا�ولة وتديره تملكه جهاز هو : ا�رcزي ا<خطيط جهاز
 أنا :تقول وال ا{اجة تطلب ال االحتياجات أنت هو �Ú يقوم ،االش;اكية ا�ولة R أو االش;ا� ا�جتمع R للشعب
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 بكفالة تقوم إنها ثم االحتياجات، §دد �! §تاج ماذا تقرر � ا�ولة، آخره و�Ë كمبيوتر ،مالبس ،¶اب ،طعام أحتاج
 ا�خول R بينهم يفاوت ما ا{وافز من ¾م éعل ال حوافز هناك éعل ال ولكنها ا�ميع توظف، للجميع لعملا فرص

  متقاربة تكون بل واألجور؛
 حسب لg االش;اكية تاالقتصاديا R الشائعة أو عليها يس« ال� القاعدة لكن ،تماما متساوية أو متطابقة أنها يعè ال

 \ بإنفاقه الفرد هذا يقوم ا�ولة تدفعها رواتب أو أجور من للشخص يتوفر تعطي بما فبما  .هحاجت حسب ولg ،طاقته
 ²كمها ما األسعار، األسعار §دد ال� � ا�ولة، �ددة بأسعار األسواق R وطرحتها بإنتاجها ا�ولة قامت ال� السلع
  �اذا؟ دسة،مك تضل ا{اجات وبعض ا{اجات هذه بعض تنفذ فقد طلب، أو عرض

 أن ا�ولة قررت أخرى حاجات بينما، تنفذ ح� طواب« عليها ويقفون إ±ها فيتسابقون السلعة هذه يريدون ا�اس ألن
 ا�اس ²تاجه ما إنتاج من مثال االش;ا� االقتصاد R ا�ولة تمكنت لو أنه فالشك، مكدسة بقيت ²تاجونها ا�اس
، �±ة كفاءة وذات ناجحة االش;ا� االقتصاد ظل R ا�ولة تديرها ال� اإلنتاج ليةعم لsن نقص أو زيادة دون بالفعل
 \ حكمت ال� � ا�ولة أخرى؛ ألن 5ضائع تكدس وهناك ،معينة سلع \ طواب« فهناك ذلك، خالف الواقع ولكن
 ،االش;ا� االقتصاد إخفاقات من إخفاق يعتÂ هذا أن والشك، ²تاجون ال اTي وما ²تاجون اTي ما وقررت ا�اس
Âعة هو االش;ا� االقتصاد إخفاق \ د±ل وأكº يعمر لم فهو، وسقوطه انهياره.  
èال� الرئيسة ا�ولة خالل من عليه �كم �ن يع Âاال§اد وهو، االقتصادي ا�ظام ¾ذا الرئيس ا�حضن ¿نت أو تعت 

 R سبقه اTي الرأسما� االقتصادي ا�ظام ينتقد جاء �ما، سبع[ من أك0 يعمر لم السوفي� اال§اد فهذا السوفي�
  .الرأسما� االقتصاد انهيار من أºع انهياره جاء أنه إال الوجود،

  

 )ë(اoلقة 

  :وتهدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالب أمور
  .� للمش�ة االقتصاديةإ� أي مدى يقبل ا�ختصون R االقتصاد اإلسالq ا<وصيف الرأسما :أوالً 
 
ً
  .كيف يتم ا<غلب \ هذه ا�ش�ة R منظور االقتصاد اإلسالq :ثانيا
 .إ1 أي مدى يقبل ا�ختصون j االقتصاد اإلسال[ ا�وصيف الرأسما² للمشbة االقتصادية: أوالً 

 وفيما ي	 ،أو ندرة ا�وارد االقتصاديةحاول كث« من االقتصادي[ ا�سلم[ إيضاح موقف اإلسالم من ا�ش�ة االقتصادية 
 :نماذج لطائفة من آراء هؤالء االقتصادي[

وهذا يعè أن ا�درة ، وا�درة ليست أصال من أصول اGلق، األصل R اGلق هو الوفرة:"يقول ا�كتور عي- عبده :أوالً 
 :حو ا<ا�هذه األسباب \ ا�ويلخص ا�كتور عي- عبده ، "وضع استثناã � أسبابه

u  / األرض من طيبة R طيبة يقصد سلعة ، خدمة أو يقول عجز اإلنسان عن اإلفادة بما.  
x  /  تقديرغرور ابن آدم ومبالغته R ذاته وقيمته ، R ا يدعوه إ� ا<باطؤ وا�عة بقصد ا<قليل من ا<ضحيات والشقاء¡

ا�اس كث«ا ¡ا ينتجونه بتوجيهه إ� ما ال يسهم R الرفاهية يتلف : "ويقول أيضا يذكر من األسباب ،سبيل كسب ا�عاش
هذه رؤية ا�كتور عي-  ،"بعد هذا 	ه يب¤ قدر من السلع واGدمات يتظالم ا�اس R قسمتها: "ثم يقول ،"االقتصادية

 .النسبية ل أن توصف ا�وارد االقتصادية بالوفرة النسبية وليس با�درةويفِضّ  ،عبده للمش�ة االقتصادية



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                     مدخل إ1 علم األقتصادمدخل إ1 علم األقتصادمقرر مقرر   

- oo  - 

 

 
ً
وا�كتور شو� دنيا ، أن ا�درة ال وجود ¾ا \ ا�ستوى الكو/ وقد توجد \ ا�ستوى اإلقليì ا�كتور شو� دنيا يرى :ثانيا

ألن ا�كتور عي- عبده إنما يتحدث  ؛ولم Hرج R رأيه عن رأي أستاذه R هذا اGصوص، هو تلميذ لتكتور عي- عبده
ن ا�درة ال وجود ¾ا \ ا�ستوى الكو/ إفا�كتور شو� دنيا يقول ، وال يتحدث عن ا�ستوى اإلقليìكو/ العن ا�ستوى 

ìوقد توجد \ ا�ستوى اإلقلي. 
 
ً
اإلسالم ينظر إ� ا�ش�ة االقتصادية \ أنها قصور R الوسائل ا�تاحة لإلنسان : "ا�كتور �مد عبد ا�نعم عفر يقول :ثاcا

عالوة \ كسل اإلنسان وéاوزه ، ا�وارد ا�مكن � استخدامها واإلفادة منها R إشباع حاجاته وتطوير طاقاتهعن تسخ« 
 " . ا{د R تقديره {اجاته

 
ً
إال أن  ،ا�ش�ة االقتصادية � مش�ة الفقر اTي الزم اإلنسان عÂ ا<اريخ:"يقول ا�كتور �مد عبد ا�نعم ا�مال :رابعا

 �رجة تطوره وتقدمهاإلنسان ال
ً
 بزيادة حاجاته تبعا

ً
فاإلنسان األول رغم قلة موارده لم يكن  ، يشعر بوطأة الفقر إال تدريا

 ."يشعر بوطأة الفقر نظراً لقلة حاجاته
 
ً
اجات ا{ أن القول با�درة النسبية للموارد االقتصادية ال يعè عدم كفاية ا�وارد <لبية يرى ا�كتور سعيد مرطان :خامسا
فإن وصفنا للموارد  ،إنا إذا قلنا بأن ا�وارد االقتصادية نادرة نسبيا: يقول، وأكد \ أن هذان مفهومان »تلفان، الب�ية

وهذه اآلراء يكمل ، االقتصادية بهذا الوصف ال يعè أننا نرى عدم كفاية ا�وارد االقتصادية <لبية ا{اجات الب�ية
  .ونستطيع أن نوجد قاسما مش;î ب[ هذه األقوال، تعارض �يحبعضها ا5عض إذ ليس بينها 

 ا�ميع يتحرج من أن يصف ا�وارد االقتصادية با�درة النسبية وص !مهم 
ً
 مطلق فا

ً
يتحرج أن يصف ا�وارد االقتصادية É  ،ا

خشية أن يكون R  ؛¡ن ذكرنا يتحرج وغ«هم لم نذكره يتحرجون من أن توصف ا�وارد االقتصادية با�درة النسبية
فاهللا تبارك  ،خشية أن يكون فيه كفر با�عمة، وصف ا�وارد االقتصادية با�درة النسبية جحودا ألنعام ا�نعم سبحانه

ُْصوَها إِنv اِإلنَساَن لََظلُوٌم كَ {:وتعا� يقول
ُ
ý َنِْعَمَت اهللا� ال 

ْ
وا Åِن َيُعدÍُُموهُ َو

ْ
�
َ
ن �Vُ َما َسأ ارٌ َوآتَاُكم م� vإبراهيم}فo�  

ٌء َوَمَنافُِع َوِمْنَها {ومن اآليات ال� تتحدث أو تو� بالوفرة قول اهللا تبارك وتعا� 
ْ

ْغَعاَم َخلََقَها لَُكْم فِيَها ِدف
َ
َواأل

ُكلُونَ 
ْ
ُكلُونَ الحظ قو� تعا� ، �ا�حل}تَأ

ْ
َ {ف� أك0 من ا{اجة أيضا يقول اهللا تبارك وتعا� َوِمْنَها تَأ

ْ
َِمَ� َوا© ْoَِغاَل وَا

ْ
Jْيَل َوا

َ¾ْلُُق َما الَ َيْعلَُموَن  َكُبوَها َوزِيَنًة َو ْ َ̧ ِ  Ýا�حل}ل
َْيَل {نظر ا{اجة لم تقت� \ وظيفتها األصلية و� الرcوب بل امتدت إ� ما وراء هذه الوظيفة األساسية و� الزينةا

ْ
وَا©

َكُبوَها وَ  ْ َ̧ ِ َِمَ� ل ْoَِغاَل َوا
ْ
Jْلُُق َما الَ َيْعلَُمونَ َوا¾َ  Ýا�حل} زِيَنًة َو

وأن اهللا تبارك وتعا� أتاح لإلنسان وسخر � وحباه وأنعم  ،إذاً هناك نصوص تتحدث عن الوفرة وفرة ا�وارد االقتصادية
ن وصف هذه ا�صوص éعل ا�ختص[ R االقتصاد اإلسالq يتحرجون م ،عليه با�عم الكث«ة ال� ال تعد وال §0

 ،با�وارد االقتصاديةرفض أن يصفها  ýد أن ا�كتور عي- عبدهوTلك  ،ا�وارد االقتصادية با�درة النسبية هكذا بإطالق
¡كن أن توصف ا�وارد " :ýد أن ا�كتور شو� دنيا يقول، وليس ا�درة النسبية بالوفرة النسبية¿ن يميل إ� أن توصف 

لكن إذا كنا نتحدث عن مستوى الكره األرضية عن  ،إذا كنا نتحدث عن مستوى إقليì االقتصادية با�درة النسبية
  ا�ستوى الكو/

ýد مثال ا�كتور �مد عبد ا�نعم عفر وا�كتور �مد عبد ا�نعم ا�مال ، "فال نصف ا�وارد االقتصادية با�درة النسبية
يعè ، اللجوء إ� استخدام مصطلح وفرة نسبية أو ندرة نسبيةحاوال أن يتحدثا عن ا�ش�ة االقتصادية وأسبابها دون 
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ولكن مع ذلك  ،هل توصف بالوفرة النسبية أو با�درة النسبية اGوض بمثل هذا ا�وع من ا�صطلحات ياأن يتفاد حاوال
فكونها  ،نهناك نصوص أخرى تتحدث عن إمsنية عرض الب� إ� (ء من ا�قص R ا�وارد ا�تاحة الستخدام اإلنسا

وËذا  ،فقد وردت نصوص تتحدث بشg واضح و�يح عن ا�قص والشح R ا�وارد االقتصادية ،وردت نصوص تو� بالوفرة
يريدها  ةنستطيع أن نقول أن ادرة النسبية j ا�نظور اإلسال[ ýدث j واقع ااس oَِكم عظيما�صوص تأملنا هذه 

 :اهللا تبارك وتعا1 ومن ذلك

 {:قال تعا� ،R ا�وارد حافز لعمارة األرض وتنميتهان ا�قص أ:أوال
ً
َوَرَفْعَنا َنْعَضُهْم فَْوَق َنْعٍض َدرََجاٍت ِ|َتvِخَذ َنْعُضُهم َنْعضا

ا Óََْمُعونَ  vم  َورmََُْت َرب�َك َخْ�ٌ م�
ً
 oxلزخرفا }ُسْخِرّيا

  ،ومنهم الفق«، ومنهم ا�توسط، è ال0ي جدافمنهم الغ ،فاهللا تبارك وتعا� فاوت ب[ ا�اس R ال0اء
  .وتنميتها فهو حافز لعمارة األرض :حال ا<فاوت اهللا تبارك وتعا� � حكمة فيه

 
ً
َمَواِل َواألنُفِس َواvc {:قال تعا� كذلك من ا{كم االبتالء:ثانيا

َ
َن األ ُوِع َوَغْقٍص م�

ْ
gَوا 

ْ
َوف

ْ
َن ا© ٍء م� َْبلَُونvُكْم بَِ½ْ

َ
َمَراِت َو

ابِِرينَ  vالص ِ
ِْه َراِجعونَ } ××.{َوبَ(�

َ
ا إِ| vِنـÍَو �  إِنvا ِهللا

ْ
ِصيَبٌة قَالُوا Åَصاَنْتُهم م

َ
ِيَن إَِذا أ

v
ب�ِهْم } Ø×.{ا� vن ر ولَـئَِك َعلَْيِهْم َصلََواٌت م�

ُ
أ

ُمْهَتُدونَ 
ْ
ولَـئَِك ُهُم ال

ُ
 ا5قرة}Ú×.{َورmٌََْة وَأ

و�بلونكم ب�ء من اGوف وا�وع  ،فاهللا تبارك وتعا� قرر أن الشح وا�قص R ا�وارد ²دث R الواقع ،إذاً هذا ابتالء
  .ونقص من األموال واhمرات واألنفس وب� الصابرين 

 
ً
ْزَق لِِعَباِدهِ  َولَْو بََسَط اهللاvُ {:فاهللا يقول ،تؤدي إ� طغيان اإلنسان وcفره ةأن وفرة ا�وارد االقتصادية بكميات كب«:ثاcا الر�

ا يََشاُء إِنvُه بِِعَباِدهِ َخبِ�ٌ  vُل بَِقَدٍر م ْرِض َولَِكن ُفَ��
َ ْ
ََغْوا jِ األ

َ
J  ٌالشورى}بَِص�xÔ 

ال عل ا�عم تتوفر بشg  ،ولÒ ال يقع هذا الطغيان فإن اهللا تبارك وتعا� يäل بقدر ما يشاء ،فالوفرة تؤدي إ� الطغيان
ا يََشاُء {:ل إ� درجة الوفرةكب« تص vُل بَِقَدٍر م ْرِض َولَِكن ُفَ��

َ ْ
ََغْوا jِ األ

َ
J ِْزَق لِِعَباِده  xÔالشورى}...َولَْو بََسَط اهللاvُ الر�

 
ً
 أن ا�قص R ا�وارد وظهور الفقراء وذوي ا{اجة R ا�جتمع تتحقق به ¡ارسة عبادات أوجبها اهللا تبارك وتعا� ود�:رابعا
، كيف يمكن أن يقام بهذا الرcن إذا لم يوجد هناك نقص وشح R ا�وارد االقتصادية ،فالزîة رcن من أرîن اإلسالم ،إ±ها

  .وËذا لم يكن هناك فقراء يستحقون أن تدفع إ±هم هذه الزîة
 
ً
الحتياجات الب�ية مرتبط ومن هذه الس¹ أن قدرة ا�وارد R كفاية وËشباع ا ،أيضا ا�درة مرتبطة بس¹ كونية:خامسا

 وعمالً 
ً
وËن ا�راف ا�جتمعات سبب R §قق ا�قص R اإلنتاج سواًء بسبب تسليط اهللا ، بمدى الÓامهم باإليمان باهللا قوال

َب اهللاÅ َمَثالً قَْريًَة َ¿نَ {: يقول اهللا تبارك وتعا� ،بعض »لوقاته بإفساد و§طيم اإلنتاج أو بäع الcÂة منه َHَْت آِمَنًة َو
 ُ
ْ
gَاَس اJِ Åَذاَقَها اهللا

َ
ْغُعِم اهللا� فَأ

َ
يِيَها ِرْزُقَها َرَغداً م�ن �Vُ َمôٍَن فََكَفَرْت بِأ

ْ
ْطَمئِنvًة يَأ Åيَْصَنُعونَ م 

ْ
َْوِف بَِما َ¿نُوا

ْ
 uuxا�حل} وِع َوا©

 َوا{: وقال اهللا تبارك وتعا�
ْ
ُقَرى آَمُنوا

ْ
ْهَل ال

َ
نv أ

َ
َخْذنَاُهم َولَْو أ

َ
 فَأ

ْ
بُوا vْرِض َولَـِكن َكذ

َ
َماءِ َواأل vَن الس  لََفَتْحَنا َعلَْيِهم بََرَ£ٍت م�

ْ
يvَقوا

 يَْكِسُبونَ 
ْ
 ñÕاألعراف} بَِما َ¿نُوا

اراً { : وcذلك R ا�قابل يقول اهللا تبارك وتعا� vُه َ¿َن َلفvُكْم إِنvُت اْسَتْغِفُروا َرب
ْ
ْدَراراً يُْرِسِل ا) /.(َفُقل َماء َعلَْيُكم م� vلس).. (

ْغَهاراً 
َ
ُكْم أ

v
ُكْم َجنvاٍت َوÓََْعل ل

v
ْمَواٍل َوَبنaَِ َوÓََْعل ل

َ
 }َوُيْمِدْدُكْم بِأ

 
ً
 كيف يتم ا�غلب U ا�شbة االقتصادية j ا�نهج اإلسال[ أو j ا�نظور اإلسال[ ؟:ثانيا

و� من الك0ة  ،عات ال� تسهم إ� حد كب« R معا�ة ا�ش�ة االقتصاديةجاء اإلسالم بكث« من اإلجراءات والت�ي
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كما يصعب أيضا اإل�ام بكافة الوسائل ال� انتهجها ا�سلمون <حجيم هذه ،Úيث ال يمكن اإل�ام بها \ وجه ا<فصيل
اإلسالم R هذا اGصوص �عرف إ� أي لكننا سنش« هنا إ� بعض القواعد العامة ال� جاء بها  ،ا�ش�ة والسيطرة عليها

  ،وcيف س¦ <وجيه ا�اس إ� حلها، مدى اهتم ا�ظام االقتصادي اإلسالq بهذه ا�ش�ة
ً
سيكون حديثنا من وTلك أوال

 : خالل أربع �اور

أنه Hتلف عن مفهوم إذا نظرنا R مفهوم ا{اجة R ا�ظام اإلسالý qد  :اoاجات والرشد j االستهالك /  ا�حور األول
  .ا{اجة R ا�ظم االقتصادية األخرى 

 . ا{اجات الكما±ةو حاجات الكفايةف
 ا�ظام اإلسالq من ا�هم أن نفرق ب[ 

 . تتمثل R ا{اجات ال� ال يمكن أن تستمر حياة اإلنسان بدونها :فحاجات الكفاية

لكن ما جاوز هات[ ا�ائرت[  ،ستمرار حياة اإلنسان \ �و مريحف� ا{اجات ال� تسهم R ا :أما ا{اجات الكما±ة
 R ؛إطار الرغبات ال;فيهيدخل  

ً
قال  ،وقد حث اإلسالم \ القناعة وعدم ا�بالغة R االستهالك ،أي ال;ف ا�ن� عنه ¶�

 زِينََتُكْم ِعنَد �Vُ َمْسِجٍد و{: اهللا تبارك وتعا�
ْ
ُمْ�ِفaَِ يَا بَِ¡ آَدَم ُخُذوا

ْ
 إِنvُه الَ ÖُِبÅ ال

ْ
 َوالَ تُْ�ِفُوا

ْ
ُبوا َøْوَا 

ْ
 } ُ	ُوا

 ù jبه: (�وقال الرسول 
ً
ومن ،  )أم° كأنما حñت T ا�نيا �ذاف�ها، يملك قوت يومه، j بدنه معاûً ، من أم° آمنا

ن يتحقق ا<وسط أويدخل R مكوناتها �رم فال ، أن تكون السعلة ا�ستهلكة مباحةأهم ضوابط االستهالك R اإلسالم 
 {: قال اهللا تبارك وتعا� ،واالعتدال R ا�فقة

ً
بَْسِط َفَتْقُعَد َملُوما

ْ
 ُقُنِقَك َوالَ تَبُْسْطَها vVُ ال

َ
َْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إ1ِ

َ

َوالَ 

ُْسوراً  v� {اءºاإلxñ 

ُينِفْق {: بارك وتعا�يقول اهللا ت ،وأن يتناسب اإلنفاق مع مستوى ا�خل
ْ
ن َسَعتِِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزُقُه فَل ِ|ُنِفْق ُذو َسَعٍة م�

 ُvا آتَاهُ اهللا vالطالق} ...ِممÔ 
  :هذا فيما يتعلق R ا�حور األول فاإلسالم فرق ب[ دوائر ثالث

وËذا وجد R ا�جتمع  ،هالرغبات ال;فيرة اhاhة ا�ائ، ا{اجات الكما±ةا�ائرة اhانية ، ا�ائرة األو� حاجات الكفاية
 R إشباع حاجات  ها�سلم من يتجه إ� ا�ائرة اhاhة الرغبات ال;في

ً
R الوقت اTي يواجه بعض أفراد ا�جتمع نقصا

إذا  ،) واهللا ال يؤمن من بات شبعان وجاره جائع: (بقو� �يكون هناك خلل وخلل خط« يش« إ±ه الرسول  ،الكفاية
ýد هذا اTي بات شبعان وجاره جائع ليس بالëورة  ،) واهللا ال يؤمن من بات شبعان وجاره جائع(الحظنا هذا ا{ديث 

ولكن لكون جاره جائع وهو يبيت شبعان ، أن يكون أشبع ا{اجات الكما±ة فضًال عن أن يشبع ا{اجات ال;فيهية
 . بهذا الوصف �وصفه الرسول 

\ سبيل ا�ثال يقول  ا�وارد االقتصادية l Rال الزراعةاهتم اإلسالم بتنمية  :تنمية ا�وارد وا�حافظة عليها /  ا�حور اcا�
وقد قال  ،)ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زر@ فيأكل منه طائر أو إنسان أو بهيمة إال ¿ن T به صدقة: ( �الرسول 
فال شك أن هذين  ،)ال تقوم ح� يغرسها فليغرسهان كم فسيلة فاستطاع أإذا قامت الساعة و» يد أحد : (�الرسول 

يقطع األراï وين�  �وîن الرسول  ،ا{ديث[ وغ«هما من األحاديث R هذا اإلطار فيهما تشجيع كب« \ تنمية الزراعة
اعة تدخل R إطار عمل ا±د اTي الصنف و� lال الصناعة .باإلضافة إ� نهيه عن قطع األشجار R ا{روب، عن االحتجار

... {:يقول اهللا تبارك وتعا� ،فقد حث عليها وجعلها بديال م�و� عن الربا ا�حرم أما ا<جارة، هو أفضل وجوه الكسب
َبا َْيَع وََحرvَم الر�

ْ
Jا Åاهللا vَحل

َ
 �xÔا5قرة}...  وَأ
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كما ورد ا�� عن عسيب  ،)إياك واoلوب: (�يقول الرسول ، بورد ا�� عن ذبح الشاة ا{لو و� lال ال0وة ا{يوانية
فهذا  ،ألن أخذ األجرة \ �اب الفحل §ول دون ºعة نماء ال0وة ا{يوانية؛ وهو أخذ األجرة \ �اب الفحل، الفحل

  وهذه ا�صوص ،	ه فيه تنمية ال0وة ا{يوانية
سات ال� تتوافق مع ما يدعو إ±ه اإلسالم و²ث عليه R تنمية هذه بل تتخذ نÂاسا النتهاج É السيا ؛ال يوقف عندها

َوالَ { :قال اهللا تبارك وتعا� ،ومن باب ا�حافظة \ ا�وارد توجيه اإلسالم إ� حفظ األموال ومنعها من السفهاء ،ا�وارد
 وَ 

ً
ِ¢ َجَعَل اهللاÅ لَُكْم قَِياما

v
ْمَوالَُكُم ال

َ
َفَهاء أ Åالس 

ْ
 تُْؤتُوا

ً
ْعُروفا vلَُهْم قَْوالً م 

ْ
ُسوُهْم َوقُولُوا

ْ
 �النساء} اْرُزقُوُهْم فِيَها َواك

ْمَوا{: وقد قال اهللا R باب ا±تيم
َ
ِْهْم أ

َ
 إِ|

ْ
ْنُهْم ُرْشداً فَاْدَفُعوا  ا�ôََح فَإِْن آنَْسُتم م�

ْ
َ إَِذا بَلَُغوا vَح� �ََتاَ

ْ
 ا|

ْ
ُكلُوَواْنَتلُوا

ْ
َها لَُهْم َوالَ تَأ

 
ْ
وا ن يَْك¹َُ

َ
 َوبَِداراً أ

ً
افا َùِْالنساء}...إÕ  

 . É هذه ا�صوص تتحدث عن منهجية اإلسالم R ا�حافظة \ ا�وارد االقتصادية وتنميتها

وأن ال يكون ، من األمور ال� اهتم بها اإلسالم ورcز عليها ترücا بالغا قضية ا<وزيع :عدالة ا�وزيع /  ا�حور اcالث
 وجود مش�ة ا�وع والفقر ا�دقع دون أن تعالج R ا�جتمع اإلسالq ،ل دولة ب[ األغنياءا�ا

ً
 ،ولم يقبل اإلسالم مطلقا

واهللا تبارك وتعا� ذكر R تعظيم حق الفق« وا�سك[ الوعيد الشديد �ن يضيع ، وأبرز سبل عالجها §قيق عدالة ا<وزيع
وهُ { :قال اهللا تبارك وتعا�، حق ا�سك[

Å
وهُ ) /P(ُخُذوهُ َفُغل

Å
َِحيَم َصل ْgا vُعم)P. ( 

ً
ِسلٍَة َذرُْقَها َسْبُعوَن ِذَرا@

ْ
ُعمjِ v ِسل

َعِظيمِ ) �P(فَاْسلُُكوهُ 
ْ
 يُْؤِمُن بِاهللاvِ ال

َ
ِمْسِكPP ( ِa(إِنvُه َ¿َن ال

ْ
 َطَعاِم ال

َ
Uَ ÅُضÖَ 

َ
َْوَم َهاُهَنا PQ ( ِmَ(َوال

ْ
ُ ا|

َ
T يمٌ فَلَْيَس)P× ( 

َ
َوال

 aٍِِمْن ِغْسل 
v

 الكفاراتو  الوقفو الوصيةو اإلرثو الز£ة: بها اإلسالم كث«ة منها وعدالة ا<وزيع ال� جاء ،})PØ(َطَعاٌم إِال
É هذه وغ«ها من األدوات ال� أقرتها ال�يعة  ،ز£ة الفطروصدقة ا�طوع و األضا�ونفقة األقارب و ا¨ديةو اذورو

 R نقل جزء من ال0وة ¡ن يملكها إ� من يفتقر إ±هاتسهم R »دور كب . 

إال ، اإلسالم أقر جهاز األسعار وتفاعل قوى العرض والطلب R نظامه االقتصادي أن بالرغم :توجيه السوق /  ا�حور الرابع
 ،وا�� عن ا�جش ،لرcبان§ريم الربا و§ريم الغش ومنع تل� ا:ومن ذلك ،نه جعل السوق تعمل R ظل ضوابط وقيودإ

، ا�� عن بعض ا5يوع ال� يكتنفها ا�هالة والغرر ،§ريم االحتsر ،ومنع أن يبيع أحد بأ\ من سعر السوق أو بأقل منه
هذه وغ«ها ¡ا ورد R كتب الفقه من ا�عامالت ا�ن� عنها ¾ا دور كب« R توجيه السوق ، ا�� عن ا5يع \ بيع أخيه

والشك أن ¾ذه  ،R ظل غياب هذه الضوابط والقيم ال� توجه السوق أطه وتفادي أي اختالالت ¡كن أن تنشوضب
وËعطاء األولوية <لبية حاجات الفرد األساسية و§قيق العدالة  ،R ترشيد استخدام ا�وارد االقتصادية اً كب« اً الضوابط أثر

اإلسالم بعض العقود R ا�عامالت وال� من شأنها أن تكون دون تعطل وcذلك ¶ع  ،R توزيع �ئد العملية اإلنتاجية
فهذه ¾ا دور كب« أيضا R ا{يلولة دون بقاء أي عن�  ،بعض عنا� اإلنتاج عن االستخدام مثل عقود ا�ضاربة والسلم

  .من عنا� اإلنتاج �طًال عن العمل
  

 )ï(اoلقة 

  .نا R السوق والعرض والطلبR ا{لقات األربع القادمة سيكون موضوع
  :وتهدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالب

  .ا�فهوم االقتصادي للسوق :أوالً 
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ً
  .أشsل السوق :ثانيا
 
ً
  .وظائف السوق :ثاcا
  :ا�فهوم االقتصادي للسوق: أوالً 

 ،السلع من ²تاجونه ا¡ اً «يتبادر إ� أذهان كث« من �مة ا�اس عندما يذكر السوق أنه  ذلك ا�sن اTي دون فيه كث
  :�مة ا�اس من جانب[ �ي تعارفعن ا�فهوم ا�لكن السوق R ا�فهوم االقتصادي Hتلف 

وسوق  ،فيقولون سوق القمح، أن االقتصادي[ عندما يتحدثون عن السوق فإنهم يذكرون لg سلعة من السلع سوق /  األول
فإن هذا السوق يتكون من µيع الكميات ا�طلوبة  ،ق القمح R العالمعندما يقال سو ،وسوق القطن وهكذا ،ا�فط

أي كميات مطلوبة لل�اء أو معروضة للبيع R  ،والكميات ا�عروضة من القمح أينما وجدت \ سطح الكرة األرضية
العاq للسوق يتبادر إ�  بينما ا�فهوم ،وcذا ا{ال مع بقية األسواق األخرى، العالم تدخل R إطار هذا السوق سوق القمح

وهو  يمكن أن تأخذ شg مزاد علè ،واألسواق تأخذ ش�يات متعددة ،اTهن ا�sن اTي يتوافر فيه ما ²تاجه من السلع
 ،أسواق متخصصة ال يتواجد فيها إال سلعة واحدةأو  ،أو أسواق يتوافر فيها كم هائل من أنواع السلع، مايعرف با{راج

 ¿نت ال
1
  .ه عن ا�فهوم العامفيفا�فهوم االقتصادي ¡ا Hتلف  ،ش�يات فإن جوهر األسواق واحدفأيا
 
ً
وليس بالëورة  ،ا�انب اآلخر هو أن السوق R ا�فهوم االقتصادي هو عبارة عن وسائل اتصال ب[ ا5ائع وا�ش;ي/  ثانيا

  .أن يكون هناك مsن يلت� ا5ائع وا�ش;ي فيه وجه لوجه
لسلعة ما بغرض  واومش¸ي وا هو موعة العمليات واإلجراءات ال¢ يتصل من خال¨ا بائع :تعريف السوقإن وTلك ف

بسلعة من  االéارمن العمليات واإلجراءات يتحقق االتصال من خال¾ا ب[ ا5ائع وا�ش;ي لغرض  اJيعفإن . اال
ار بها
ليس بالëورة  ،ن خالل ا¾اتف أو الفاكس أو عن طريق اإلن;نتفاالتصال ب[ ا5ائع وا�ش;ي اTي يكون م ،السلع

ولكن يتحقق من ذلك أن ²وز ا�ش;ي السلعة ويقبض ا5ائع اhمن  ،رؤية ا5ائع لوجه ا�ش;ي وال ا�ش;ي لوجه ا5ائع
  .هذا سوق با�فهوم االقتصادي

 
ً
  :للسوق أربعة أشsل: أشôل السوق: ثانيا
 ؛وهذه السوق إذا نظرنا إ� ¶وطها ربما يستحيل أن توجد R حياة الواقع، �نافسة الôملة و¨ا øوطهو سوق ا /  /  أوالً 

 ألن ¶وطها ¶وط
ً
غ« ¡كنة ا<حقق ف� أقرب إ� سوق æيلية ال وجود ¾ا إال R أذهان االقتصادي[ ألغراض ا<حليل  ا

  :ل�وط ال É ال�وطهذه أهم ا ؟فما ¤ øوط ا�نافسة الôملة. االقتصادي
أن تكون السلع ا�نتجة  ،فسوق ا�نافسة ا�تsملة يش;ط فيها هذا ال�ط ،وهو 
انس السلع ا�نتجة :ال(ط األول

يساوي R جودته ما ينتجه  )أ(بمعÞ أن ما ينتجه ا�صنع  ،تها بشg ¿ملاسلع تتوافق R خصائصها ومواصف ،متجانسة
 للسلعة ،)ج(ه ما ينتجه ا�صنع يساوي R جودت )ب(ا�صنع 

ً
  .وبا<ا� تكون السلع ال� تنتجها ا�صانع األخرى بديًال تاما

وا{قيقة أن ا�قصود هو وجود عدد كب« جداً من ا5ائع[ أو  ،وجود عدد كب� من اJائعa أو ا�ش¸ين :ال(ط اcا�
يصل إ� ا{د اTي ينعدم فيه تأث« أي بائع أو مش;ي بمفرده ومقياس العدد أو الك0ة يمكن ا<وصل إ±ه بأنه  ،ا�ش;ين

عندما يكون عدد ا5ائع[ وا�ش;ين كب« جداً إ� درجة أنه ال يتمكن بائع بمفرده وال  ،\ السعر السائد R السوق
وأي ¶ط من  ،ملةالسعر السائد R السوق؛ يكون قد §قق ¶ط من ¶وط ا�نافسة الs\  من ا<أث« مش;ي بمفرده

 
ً
إذاً البد من توافر µيع هذه ال�وط ح� توصف ، ¶وط ا�نافسة الsملة يتحقق يكون ¶ط �وري وليس ¶ط ¿فيا
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  .السوق بأنها سوق منافسة ¿ملة
 ¶ط أسا$ من ¶وط ا�نافسة الsملة ويقصد به عدم ،حرية ا�خول وا©روج من و1Í السوق :ال(ط اcالث

ً
 هذا أيضا

 أن ال تكون هناك قيود §ول  ،وجود أي عوائق أو قيود §ول دون من يريد ا�خول مع زمرة ا�نتج[ ¾ذه السلعة
ً
وأيضا

 
وأن تكون هناك سهو�  ،البد أن تكون هذه ا{رية مكفولة ،م�وعه وHرج من السوقإنتاجه وب[ من أراد أن يص
  .ف بأنها سوق منافسة ¿ملةلÒ توص ؛�ن أراد ا�فوذ أو اGروج من السوق

فيش;ط أن يكون ا5اعة وا�ش;ين \ حد سواء  ،ا�عرفة ا�امة ألحوال السوق من قِبل اJاعة وا�ش¸ين :ال(ط الرابع
و\  ،و\ علم بالكميات ا�عروضة وا�طلوبة من السوق ،\ علم بما ري R السوق من تغ«ات ،علم بأحوال السوق\ 

  ،Úيث ال يبيع ا5ائع السلعة بسعر أقل ¡ا تستحق، األمور ال� ¾ا تأث« مبا¶ أو غ« مبا¶ بالسوق علم بكل
ً
وال أيضا

وحقيقة لو توفرت هذه ال�وط مع ال�وط األخرى ال� لم نذكرها  ،يظلم ا�ش;ي فيش;ي السلعة بأك0 ¡ا تستحق
هذه ال�وط يعè وجود سوق ال Hدع وال يغ2 وال  ا بالفعلفيهافر تتوووجود سوق  ،ألصبحت هذه السوق سوق مثا±ة

وا�ظام االقتصادي اإلسالq رغم سموه وتمüه \ ا�ظم االقتصادية و�اربته  .وهذا خالف واقع األسواق ،يظلم فيه أحد
  .للظلم واالحتsر إ� أنه ال يد� هذه ا�ثا±ة R السوق

 
ً
 وال تتوافر فيها كث« من ¶وط ا�نافسة الsملة :ريةسوق ا�نافسة االحتô /  /  ثانيا

ً
 ،وهذه السوق � أك0 األسواق شيو�

فلو نظرنا \ سبيل ا�ثال R ¶ط éانس السلع اTي ب توافره R سوق ا�نافسة الsملة ýد أن هذا ال�ط ال lال 
 فالسلع R السوق االحتsر ،<وفره R سوق ا�نافسة االحتsرية

ً
ية غ« متطابقة وال يمكن أن توصف بأنها بديًال تاما

  .5عضها ا5عض
  :من øوط ا�نافسة االحتôرية

u  / ملةôسوق ا�نافسة ال j وا�ش¸ين aائعJوا�ش¸ين كب�اً لكنه ال يصل إ1 عدد ومستوى ا aائعJأن يكون عدد ا، 
أو مشٍ; بمفرده أن  هبائع بمفرديؤثر « جداً يصل إ� درجة ال يمكن أن كبالو�ُن قلنا R سوق ا�نافسة الsملة أن العدد 

لكنه ال يصل إ� هذه ا�رجة بل قد يوجد  ؛أما بالنسبة للمنافسة االحتsرية فالعدد كب« ،يؤثر R السعر السائد R السوق
أث« �دود ال يمكن أن يصل إ� مستوى ولكنه ت ،بعض ا<أث« من قبل ا5ائع[ أو ا�ش;ين \ السعر السائد R السوق

  .وهما السوقان الثان سوف نذكرهما بعد قليل االحتôر ا�امأو سوق  احتôر القلة ا<أث« اTي يمكن أن يقع R سوق
x  /ريةôقيقة سمة من سمة أسواق ا�نافسة االحتoا j ¹ت  ،ا�@ية واإلعالن تعتîحيث تس¦ ا�صانع وا�تاجر وال�

وc¶ Àة من ال�îت §اول أن تض
 من الصفات وا�زايا \ السلع  ،لل;ويج عن منتجاتها عن طريق ا��ية واإلعالن
  .ال� تنتجها هذه ال�îت

o  / رية ال تتحقق بنفس ا�رجة ال¢ تتحققoد أن هذه اÇ 1 السوقÍط حرية ا�خول وا©روج من وø 1ذا نظرنا إÍو
أن هناك بعض القيود والعوائق ال� قد §ول دون ¶cة لتخول إ� السوق أو اGروج  بمعÞ ،نافسة الôملةفيها j سوق ا�

إذاً سوق ا�نافسة  ،Úيث التصل إ� نفس مستوى ا{رية ال� � سمة من سمات ا�نافسة الsملة ،منه موجودة لكنها قليلة
 وتشابه سوق ا

ً
ف� ال æلو من  ،�نافسة الsملة R جوانب وæتلف R جوانب أخرىاالحتsرية � أك0 األسواق شيو�

  ،فع÷ سبيل ا�ثال فإنه يمكن أن يوجد بعض ا�نتج[ اTين ¾م أثر R ا<أث« \ السوق ،بعض ا�مارسات االحتsرية
فال شك أن هذه  ،قليلةأو قد توجد بعض القيود والعقبات ال� §د من حرية ا�خول أو اGروج من السوق ولو ¿نت  
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القيود والعوائق ال� §د من حرية ا�خول أو اGروج من السوق R ظل ا�نافسة االحتsرية � أقل منها R سوق احتsر 
  .القلة
 
ً
 هذا السوق يتسم بأنه يتأثر É منتج أو  ،يوجد فيه عدد قليل من ا5ائع[ وا�نتج[ :سوق احتôر القلة /  /  ثاcا

ً
وأيضا

يعè \ سبيل ا�ثال �ا يوجد R ا5ت ¶îت �دودة للط«ان أو ¶îت �دودة  ،ائع بسياسة اآلخرين التسع«يةب
فإذا قامت ¶cة  ،لالتصاالت ثم نشاهد R واقع هذه ال�îت أن c¶ Éة منها تتأثر بالسياسة التسع«ية لل�îت األخرى

 بطرح سياسة تسع«ية Úملة تسع«ية أو بد�ية إعالنية ¾ذه ال
ً
سياسة التسع«ية تتفاعل ال�cة األخرى وتقوم أيضا

R ر القلة ،السوق من تغ«ات جديدة تتناسب مع ما جّدsحالة أسواق االحت R ألن ا�نتج[ هنا عدد �دود ؛هذا يكون، 
وبا<ا� يعيدون ا�ظر R حساباتهم  ،سوقفإنه يؤثر با<أكيد \ بقية ا�نتج[ R ال ،æذ منتج سياسة تسع«ية جديدةافإذا 

ولg منتج تأث« \  ،فهذه السوق إذاً تتمü بقلة ا�نتج[ أو ا�قدم[ للخدمة .وروا ا<عديل R سياستهم التسع«ية
وقد  ،والسياسات ال� يتخذها أحد ا�نتج[ تنعكس آثارها \ بقية ا�نتج[ R هذه السوق ،التسع« السائد R السوق

يمكن أن  ،منظمة أوبك \ سبيل ا�ثال: مثل ،يلجأ ا�نتج[ R هذا السوق إ� تنسيق سياساتهم اإلنتاجية والتسع«ية
ينظر إ� ا�ول ا�صدرة R منظمة أوبك \ أنهم عدد �دود من ا�نتج[ وا§ادهم واجتماعهم R منظمة واحدة هو نوع 

  .R هذا السوقمن السياسات اإلنتاجية والتسع«ية 
 
ً
إال منتج  اإذا ¿ن السوق ال يوجد فيه ،هو سوق يكون فيه بائع واحد ومنتج واحد للسلعة :سوق االحتôر ا�ام/  /  رابعا

  منافسةصنا�ت وجد يومع وجود منتج واحد للسلعة ال  ،سوق احتsر تام واحد للسلعة ف�
ً
مع وجود  ،بديلةتنتج سلعا

يعè إذا ¿ن ال يوجد R السوق إال منتج واحد وخاصة إذا انعدمت ، ول منافس[ جدد للسوقدخ §ول دون موانع قوية 
فهذا هو االحتsر  ؛الصنا�ت ا�نافسة ال� تنتج السلع ا5ديلة نتيجة لوجود موانع قوية §ول دون دخول منافس[ جدد

  .يستطيع أن يفرض السعر اTي يريدو� هذه ا{الة  ،هو وجود منتج واحد للسلعة واالحتôر ا�ام، ا<ام
  :ولو عقدنا مقارنة ùيعة بa هذه األشôل األربع Çد أنه ،هذا بالنسبة ألشsل السوق

، قليل لقلة العدداتsر حوا ،العدد كب« وا�نافسة االحتsرية ،العدد كب« جداً  بالنسبة للمنافسة الsملة :من ناحية العدد
  . منتج واحدال يوجد إال واالحتsر ا<ام

، ا�نافسة االحتsريةأما األشsل اhالثة  ،والسوق يسودها سعر واحد ،سعر بيع السلعة السعر ثابت :من ناحية السعر
 مع الكمية ا�باعةواالحتsر القليل واالحتsر ا<ام 

ً
  .ýد أن السعر يتغ« عكسيا

موجودة بدرجة سوق ا�نافسة االحتsرية أما R  ،منعدمة�تsملة سوق ا�نافسة اR  أما j قدرة الُمنتِج j ا�حكم j السعر
 \ قدرة ا�نتج الحتsر القلة أما بالنسبة ، لكنها بدرجة �دودة ؛موجودةلعة يعè قدرة ا�نتج \ ا<حكم بالس، قليلة

  .كب« جداً سعر بالا<حكم  \ فقدرة ا�نتجلالحتsر ا<ام أما بالنسبة ، السلعة كب«ةبا<حكم  
  فا�نافسة الsملة :بالنسبة وع السلعةأما 

ً
هناك ا�نافسة االحتsرية أما  ،%uÙÙأشبه ما تكون متطابقة  ،متجانسة تماما

¾ا بدائل ال يوجد ف� »تلفة وا<ام االحتsر أما  ،السلع »تلفة و¾ا بدائل قريبةالقلة  احتsرR السلع، R تشابه كب« 
  .قريبة
فهو سهل إ� ا�نافسة االحتsرية أما  ،فهو سهل جداً الsملة  ا�نافسةR  :لنسبة ل(ط ا�خول وا©روج من السوقأما با

  .إال ¾ذا ا�حتكرفيها وال lال  ةمغلقفالسوق االحتsر ا<ام أما  ،فهو صعبالقلة احتsر أما  ، إ� حد ما،حد معقول
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ً
  :وظائف السوق: ثاcا

  :للسوق وظيفتان وهما:ف السوقننتقل إ� أهم وظائ
  .ýديد أسعار السلع وا©دمات /  .
  .ا�ختلفةستعماالت Îصيص ا�وارد االقتصادية بa اال /  �

بمعÞ أنها  األسعار، ²دد أسعار السلع واGدمات فالسوق ،فيما يتعلق بتحديد أسعار السلع وا©دمات :الوظيفة األو´
ن وإال إذا استجاب ا�نتج ،�ائها ترتفع أسعارهالفالسلع ال� يتوجه ا�اس  ،والطلبتفاعل قوى العرض تتحدد من خالل 

وهكذا تتجاذب  ،فإذا توفرت السلعة بشg كب« تعود أسعارها لالöفاض ،ا�زيد من السلعج أنتفالطلب الزيادة R ¾ذا 
  . قوى العرض والطلب ح� تتحدد األسعار

وظائف السوق أنها æصص ا�وارد  من. ا�ختلفة ستعماالتارد االقتصادية بa االف� Îصيص ا�و :الوظيفة اcانية
 ،فالسلع ال� يزيد الطلب عليها يتم توجيه ا�زيد من ا�وارد االقتصادية إ±ها ،االقتصادية ب[ االستخدامات ا�ختلفة

وبا<ا� فالسوق يقوم بوظيفة  ،اج هذه السلعوارد االقتصادية من عمل ورأس ا�ال وموارد طبيعية R إنتا�ويزداد توظيف 
  .ا�ختلفة عماالتæصيص ا�وارد االقتصادية ب[ االست

  

  )/.(اoلقة 
  :تهدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالب

  .تعريف العرض وتعريف الطلب :أوالً 
 
ً
  .واردوأثر هذا ا<فاعل R §ديد األسعار وæصيص ا� ،كيف تتفاعل قوى العرض و الطلب :ثانيا
  :تعريف العرض وتعريف الطلب: أوالً 

العرض والطلب هما الفكرتان األساسيتان  ،أو قوى العرض والطلب ،جهاز األسعارفا�قصود بها  السوقكرت قلنا إذا ذُ 
  .االستخدامات ا�ختلفة وcيف يتم æصيص ا�وارد االقتصادية ب[ ،�عرفة كيف تتحدد األسعار

  .لع ال¢ يرغب اJائعون j بيعها عند �تلف األسعارهو كمية الس :تعريف العرض
  .¤ كمية السلع ال¢ يرغب ا�ش¸ون ø jائها عند �تلف األسعار :تعريف الطلب

 
ً
  :وأثر هذا ا�فاعل ý jديد األسعار وÎصيص ا�وارد ،كيف تتفاعل قوى العرض و الطلب:ثانيا

هذا ا�دول  ،ننظر إ� جدول الطلب ،سعار من خالل هذا ا<فاعل5يان كيف تتفاعل قوى العرض والطلب وتتحدد األ
فهو جدول  ،والبد من ذكر ا�دة الزمنية ال� يغطيها ا�دول ،جدول الطلب o Uوم الضأن خالل شهراف;اï أسميناه 

خال� كيف لÒ نعرف من  ؛ننظر إ� هذا ا�دول لنستخلص منه بعض ا�الحظات ،الطلب \ {وم الضأن خالل شهر
  :يعمل السوق من تفاعل قوى العرض والطلب وتتحدد األسعار �ينا
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  *جدول الطلب o Uوم الضأن خالل شهر*

  ) ك ـ ع ( الكمية ا�عروضة  ) ك ـ ط ( الكمية ا�طلوبة  )س( السعر

  صفر  /Ú  صفر

×  Ø/  صفر  

./  ×/  ./  

.×  Q/  �/  

�/  P/  P/  

�×  �/  Q/  

P/  ./  ×/  

P×  صفر  Ø/  

لكن  ،قلنا جدول الطلب \ {وم الضأن خالل شهر، ول مالحظه نالحظها R هذا ا�دول � الطلب والكمية ا�طلوبةأ
 \ العرض والكمية ا�عروضة، ط- قلنا الكمية ا�طلوبة ك، R العمود اhاÐ لم نقل الطلب

ً
إذاً ، وهذه ا�الحظة تصدق أيضا

ا�دول ال يس� جدول العرض إنما يس� ، الكمية ا�عروضةو العرضو وبةالكمية ا�طلو الطلبهناك أربع مصطلحات 
الطلب ، فهنا نسأل هل يوجد فرق ب[ الطلب والكمية ا�طلوبة أم ال ؟ مر معنا قبل قليل تعريف الطلب ،جدول الطلب

الكميات ا�طلوبة عند  فالطلب وصف شامل �ميع ،قلنا أنه كمية السلع ال� يرغب ا�ش;ون ¶ائها عند »تلف األسعار
يعè السبع[ عند الصفر والست[ عند اGمسة واGمس[ عند الع�ة واألربع[ عند اGمسة ع� ، »تلف األسعار

الطلب  ،عند اhالث[ والصفر عند اGمسة واhالث[ ةواhالث[ عند الع�ين والع�ين عند اGمسة وع�ين والع�
الكمية ا�طلوبة 'س[ عند  ،لكن الكمية ا�طلوبة تق;ن بسعر، ند »تلف األسعاروصف شامل للكميات ا�طلوبة ع

ف� تق;ن É ، الكمية ا�طلوبة ثالث[ عند السعر ع�ين، الكمية ا�طلوبة أربع[ عند السعر 'سة ع� ، السعر ع�ة
  .كمية مطلوبة بسعر �دد

  :و´ا�الحظة األ: ا�فريق بa الطلب والكمية ا�طلوبة
عن تغ«  ةزيادة أو ا�قص R الكمية ا�طلوبة ناéالو، وصف شامل للكميات ا�طلوبة عند »تلف األسعار :الطلب
  .منها اً سعر ليس واحدالو ،أما الزيادة أو ا�قص R الطلب فينتج عن عوامل أخرى سيأò بيانها، األسعار
، فالكمية ا�طلوبة ¿نت 'س[ �ا ¿ن السعر ع�ة ، R السعرهو ناتج عن ا<غ« :لتغ« R الكمية ا�طلوبةلبالنسبة 

لكن الطلب إذا زاد أو ، فا<غ« R الكمية ا�طلوبة ناتج عن تغ« السعر، وأصبحت أربع[ عندما ¿ن السعر 'سة ع�
 السعر ليس من بينها بل من عوامل أخرى سوف تأò ، إذا نقص فإنه ناتج عن عوامل أخرى غ« السعر

ً
إذا تغ« ، معنا الحقا

، إ� آخره؛ سوف تتغ« بالsمل تكون أكÂ منها إذا زاد الطلب.. الطلب يعè أن الكميات السبع[ والست[ واGمس[ 
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هنا يكون زاد الطلب وËذا  ،وcمية أكÂ من الست[ وهكذا عند »تلف األسعار ،تكون هناك كمية أكÂ من السبع[
وعند اGمسة  ،فعند الصفر كمية أقل من السبع[ ،ند نفس األسعار أقل ¡ا هو موجودنقص الطلب تكون الكميات ع

  .إذاً هذا ا<فريق وا�الحظة األو�، كمية أقل من الست[ وهكذا
يعè -نالحظ أنه �ا ¿ن السعر صفر ، ننظر للعمود األول والعمود اhاÐ اTي هو السعر والكمية ا�طلوبة:ا�الحظة اcانية

 تبدل سلعة ال
ً
 الكميات ا�طلوبة بمالي[ الكيلو جرامات ،سبع[ ةبوطلا�الكمية  ت¿ن -lانا

ً
مليون 70ا�قصود  ،طبعا

 ،مليون كيلو جرام ÕÙلكن �ا أصبح السعر 'سة نقصت الكمية ا�طلوبة إ�  ،كيلو جرام من اللحم عندما ¿ن lانا
لكن عندما يكون ¾ا  ،ا�اس القتنائها مبال مقابل  يÓاحlانا  توزع ا�اس يريدون السلعة الرخيصة إذا ¿نت السلعة

السعر 'سة ذهب ع�ة مالي[ كيلو جرام ¿نت مطلوبة اختفت من قائمة  أصبحفلما  ،ًسعر ²جم ا�اس تدريا
ارتفع السعر من وعندما  ،مليون كيلو جرام �Ùإ�  ÕÙو�ا أصبح السعر بع�ة اöفضت الكمية ا�طلوبة من  ،الطلبات

، oÙوعندما ارتفع إ� ع�ين اöفضت الكمية إ�  ،مليون �Ùإ�  �Ùع�ة إ� 'سة ع� اöفضت الكمية ا�طلوبة من 
إ�  ةاöفضت الكمية ا�طلوب oÙرتفع السعر إ� اوعندما ، xÙاöفضت الكمية ا�طلوبة إ� 25 وعندما ارتفع السعر إ� 

uÙ ،]وعند السعر ماليo� حيازة يوجد أحد  ال R عند هذا السعرواقتنائها هذه السلعة  � رغبة . 

وËذا اöفض ، أي إذا ارتفع السعر اöفضت الكمية ا�طلوبة ،هذا يعè وجود عالقة عكسية ب[ السعر والكمية ا�طلوبة
  .السعر زادت الكمية ا�طلوبة

هو ينتج  ،ينتج ¡كنهناك أحد  ماضنا أنه ليس هناك أحد يدفع فلو اف; ،ننظر R العمود األول واhالث :ا�الحظة اcاcة
فلن يكون هناك أحد  ،مقابل ا{صول \ هذه السلعةR فإذا ¿ن ا�اس \ غ« استعداد 5ذل قيمة  ،الربح لÒ ²قق

 ،طي نفقات اإلنتاجال تغريال سة ' السعرألن  ؛إذا أصبح السعر 'سة ريال يضل ال وجود للمنتج[، منتج ¾ذه السلعة
 ،كيلو جرام رتفع السعر إ� ع�ة أصبح هناك كمية معروضة بع�ة مالي[اوعندما  ،ن ا�نِتج من §قيق رÚهمك% وال يُ 

 نمليوoÙأصبح هناك  xÙرتفع السعر إ� او�ا  ،مليون كيلوا جرامxÙأصبحت الكمية ا�عروضة هناك �uو�ا ارتفع السعر إ� 
 أصبحت الكمية oÙرتفع السعر إ� او�ا  ،مليون كيلو جرام�Ù ةا�عروض ت الكميةأصبح�xرتفع السعر إ� او�ا  ،كيلو جرام
  .مليون كيلو جرامÕÙ ا�عروضة أصبحت الكمية �oمليون كيلو جرام، ثم عندما ارتفع السعر إ�  �Ù ا�عروضة

وËذا اöفض السعر اöفضت ، د فÓيد الكمية ا�عروضةالسعر يزي ،عالقة طرديةفالعالقة ب[ السعر والكمية ا�عروضة  إذاً 
  إذاً ا�الحظة اhاhة العالقة ب[ السعر والكمية ا�عروضة � عالقة طردية ،الكمية ا�عروضة
 تكوننظرنا R ا�دول ýد أن عند µيع األسعار باستثناء سعر واحد  اننظر R مالحظة أخرى، إذ :ا�الحظة الرابعة
لكن هناك سعر واحد تتساوى عنده الكمية ا�طلوبة مع الكمية  ،أو أقل ا�عروضة لوبة إما أكÂ من الكمياتالكميات ا�ط

يوجد سعر  ،هذا السعر يس� سعر ا<وازن، السعر ع�ين الكمية ا�طلوبة ثالث[ والكمية ا�عروضة ثالث[ ،ا�عروضة
  .روضة هو سعر ا<وازنالكمية ا�طلوبة مع الكمية ا�ع عندهواحد فقط تتساوى 
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  :فيه مالحظة أخرى :ا�الحظة ا©امسة

  السعر
  )س(

  الكمية ا�طلوبة
  )ك ـ ط(

  الكمية ا�عروضة
  )ك ـ ع(

  صفر  /Ú  صفر

×  Ø/  صفر  

./  ×/  ./  

.×  Q/  �/  

�/  P/  P/  

�×  �/  Q/  

P/  ./  ×/  

P×  صفر  Ø/  

ëا�دول(اللون األخ R إذا ¿نت  ،طقة ال� تكون فيها األسعار أقل من سعر ا<وازن²دد �ا ا�ن) األربعة أسطر فوق
األسعار أقل من سعر ا<وازن ما اTي نالحظه؟ السبع[ مليون أكÂ من الصفر ال� � الكمية ا�طلوبة أكÂ من الكمية 

إذاً  ،الع�ين مليون األربع[ مليون أكÂ من ،اGمس[ أكÂ من الع�ة مليون ،الست[ مليون أكÂ من الصفر، ا�عروضة
 وËذا ¿نت ،R ا�نطقة ال� تكون األسعار فيها أقل من سعر ا<وازن تكون الكمية ا�طلوبة أكÂ من الكمية ا�عروضة

  ،فائض R الطلب يوجدالكميات ا�طلوبة أكÂ من الكميات ا�عروضة 
ً
فائض الطلب سبع[   فعندما تكون السلعة lانا

-u� ،�Ùمليون فائض، عند السعر  uÙ ،�Ù-uÙ=�Ùعند السعر، مليون ÕÙعندما يكون السعر 'سة فائض الطلب  ،مليون
xÙ=xÙ الطلب عندما يكون السعر أقل من سعر ا<وازن R مليون فائض، فيوجد فائض.  

 مالحظة أخرى R ا�دول اللون األصفر R ا�دول  :ا�الحظة السادسة
ً
) أسطر األخ«ة R ا�دولاhالثة ( ونالحظ أيضا

نالحظ هنا  �oوoÙو�xواألسعار هنا ،أ\ من سعر ا<وازن، فسعر ا<وازن ع�ين فيهااألسعار ال� تكون ساحة ا�يغطي 
، واGمس[ مليون أكÂ من الع�ة مليون، األربع[ أكÂ من الع�ين ،أن الكميات ا�عروضة أكÂ من الكميات ا�طلوبة

، فائض العرض ع�ين مليون عند السعر 'سة وع�ين ،فهنا يكون فائض R العرض، كÂ من الصفروالست[ مليون أ
إًذ ا�الحظة  ،وعند السعر 'سة وثالث[ فائض العرض ست[ مليون، وعند السعر ثالث[ فائض العرض أربع[ مليون

  .ا<وازنأ\ من سعر  السعركون ياألخ«ة السادسة أنه يكون فائض R العرض عندما 
 
ً
باستخدام نفس ا�علومات الواردة R ا�دول نقوم برسم منحنيات العرض والطلب ، هذا ا�دول يمكن رسمه بيانيا

  .ا5يانات ال� أشتمل عليها جدول الطلب
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ورين ا<قاء ا�ح، وا�حور األف� »صص للكميات ،ا�حور الرأ$ »صص لألسعار، نالحظ أن �ينا �ور رأ$ و�ور أف�
وËذا انطلقنا من ، د األسعارداا�حور الرأ$ تز فإذا اéهنا صعوداً \، عند ا<قاء ا�حور الرأ$ باألف� ون صفرالقيمة تك

 \ ا�حور األف� تزداد الكميات واéهنا الصفر
ً
فنضع هذه  ،ال� تقابلها�طلوبة نقوم با�ظر É R سعر والكمية  ،يمينا

، عند الصفر ¿ن سبع[ مليون مثاليعè  ،ا�قاط
ً
، عند السعر 'سة ¿ن ست[ مليونا

ً
عند السعر ع�ة ¿ن 'س[ ا

، مليون
ً
، عند السعر 'سة ع� ¿ن أربع[ مليونا

ً
، وعند 'سة وع�ين ¿ن ع�ين، وعند السعر ع�ين ¿ن ثالث[ا

ثم بعد ذلك  ،قاط ويكون هذا منحÞ الطلبثم نصل هذه ا� اً،وعند 'سة وثالث[ ¿ن صفر، وعند ثالث[ ¿ن ع�ة
ونصل إ� أن ا�قطة ال� يتقاطع عندها منحÞ الطلب مع منحÞ العرض �  ،نقوم برسم منحÞ العرض بنفس الطريقة

 ،هذا هو السعر ا<واز/ xÙفالسعر  .والكمية عند هذا السعر � الكمية ا<وازنية ،والسعر هو سعر ا<وازن ،نقطة ا<وازن
 لو رسمنا خط oÙهنا عند السعر ، oÙالكمية ا<وازنية و

ً
�حور األف� إ� أن نصل إ� منحÞ العرض نتوصل إ� يوازي ا ا

 oÙإذاً السعر  xÙسعر ا<وازن هو  ؟هنا السعر أ\ من سعر ا<وازن أم أقل من سعر ا<وازن ،فائض العرض عند هذا السعر
تمثله ا�سافة  ، وفائض العرضفائض R العرض يوجد �ينامن سعر ا<وازن  أ\عر وËذا ¿ن الس ،هو أ\ من سعر ا<وازن

ظهر  �Ùمن  uÙلو نقصنا  �Ùإ�  uÙهنا من  ،وال� يمكن §ديده بهذا ا�قدار ،منحÞ العرضوال� تقع ب[ منحÞ الطلب 
 ، �oÙ فائض العرض عند السعر  �Ù عندنا

ً
ندما نأخذ أي سعر أد4 من سعر فع ،¡كن أن �دد فائض الطلب وأيضا

 ونرسم خط uÙمثل السعر  ،ا<وازن
ً
 موازي ا

ً
هذه ا�سافة ال� تقع ب[  ،الوصول إ� منحÞ الطلببللمحور األف� ننت� أفقيا  ا

  .منحÞ العرض ومنحÞ الطلب تمثل فائض الطلب
 لو أخذنا سعر آخر بالنسبة لفائض العرض طبع، مليون عند السعر ع�ة�Ùيكون فائض الطلب  �Ùمن  uÙ نقصناإذا  مثالً 

ً
ا

فتكون ع�ين  ،ألن ا�سافة تكون �صورة ب[ الع�ين وب[ األربع[ ؛مليون xÙأصبح الفائض  �xمثًال عند السعر 
، مليون
ً
 يكون ولو أردنا أن نعرف فائض الطلب عند السعر ا

ً
إذاً عرفنا أن ، �Ùو xÙألنه �صور ب[ الكمية  ؛مليونxÙأيضا

وعرفنا جدول الطلب ، ختلفةا�ستخدامات ب[ االحديد األسعار وæصيص ا�وارد <العرض والطلب أداتان رئيستان 
عندما  تقلخفض السعر وعندما ينالكميات ا�طلوبة تزداد ف ،أن هناك عالقة عكسية ب[ السعر والكمية ا�طلوبةوcيف 
وهذا ا<فاعل ب[ قوى العرض والطلب ، السعر وتزداد إذا ازداد السعر öفضاأما الكميات ا�عروضة فتقل إذا  ،السعر يزيد 

وال يتمكن من ت�يفها عند سعر مرتفع سيقوم åفض  هألن ا�نتج عندما يعرض سلع ؛يؤدي إ� الوصول إ� سعر ا<وازن
ضا يأخذ السلعة بسعر وcذلك ا�ستهلك عندما ال د السلع بسعر منخفض يريد أن ²صل \ السلعة به فإنه أي، سعره
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 .ب[ ا�نتج وا�ستهلك يقود إ� §ديد األسعار وأ ،فهذا ا<جاذب ب[ قوى العرض والطلب ،أ\
أنت \ سبيل ا�ثال تريد أن تأخذ هدية أو ، فاألسعار تقوم بوظيفة æصيص ا�وارد االقتصادية ب[ االستخدامات ا�ختلفة

عندك مüانية فعندما تäل للسوق ¿ن R ذهنك أشياء �ددة  وأقاربك مثال، أحبابكإ� بعض lموعة من ا¾دايا <عطيها 
فال شك أنك R هذه  ،وبعض السلع أقل ¡ا كنت تتوقع% �Ùفلما جئت للسوق وجدت أن هناك خصومات تصل إ� �ددة، 

ن §صل \ هذه ا¾دايا بأسعار والعكس صحيح عندما تتوقع أ ،ا{الة ¡كن تتوسع R ا¾دايا وتش;ي ا�زيد من السلع
ومن اTي يمكن  ،فإنك تعيد ا�ظر R هذه ا¾دايا ومن اTي يمكن أن تهدي إ±ه ،منخفضة ثم éد أن أسعارها مرتفعة

 ما نوعية ا¾دية وما مقدارها ،أن ت;cه �ناسبة أخرى
ً
 هذاو ،قود قرارات ا�ستثمرين وا�نتج[تالسوق  هإذاً هذ ،وأيضا

عين[ R توجيه ا�وارد االقتصادية  يب[ قوى العرض والطلب يكون � أثر واضح ال يمكن أن É \ �H ذ جاذبا<
  .أو æصيصها ب[ االستخدامات ا�تعددة ال� يمكن أن توجه إ±ها هذه ا�وارد

 )..( اoلقة

 :تهدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالب

  .القانون العام للطلب :أوالً 
 
ً
 أثر السعر R تمدد وانكماش الطلب :ثانيا

 
ً
 .أثر ظروف الطلب R زيادة الطلب أو نقصه :ثاcا
  :القانون العام للطلب :أوالً 
وþما اöفض  ،\ حا¾ا مع اف;اض بقاء األشياء األخرى ،رتفع سعر سلعة ما اöفضت الكمية ا�طلوبة منهاا	ما  يقول

طبيعة العالقة هذا القانون يوضح �ا  ،األشياء األخرى \ حا¾ا مع اف;اض بقاء ،سعر سلعة ما زادت الكمية ا�طلوبة منها
من  كما مر معنا R ا�الحظات ال� استخلصناها ،عالقة عكسية� فالعالقة  ،والكمية ا�طلوبة العكسية بa السعر

وهو بقاء األشياء األخرى  ،ف;اضا ولكن هذا القانون يقول إن هذه العالقة العكسية ال تصح إال R ظل ،جدول الطلب
  .U حا¨ا

فالعالقة العكسية ال تصُدق أي ال تكون سليمة وصحيحة إال إذا ظلت العوامل ، إن هناك عوامل أخرى مؤثرة :يقول
 .والعوامل األخرى نسميها ظروف الطلب ـ ثابتة األخرى ـ

 أوضح مثال أسعار ا�فط R السنوات ،منها ا�طلوبة لكميةاألسعار تزيد ومع ذلك ال تقل ا نè أرى R الواقعإ :ربما تقول

ذلك ما اöفضت الكميات ا�طلوبة  ومع ،دوالر u�Ùارتفعت أسعار ا�فط ح� بلغ سعر برميل ا�فط إ�  القليلة ا�اضية
 فلماذا ؟، من ا�فط

 ون العام للطلب أن هذه العالقةفهذه العالقة العكسية إذا وفق القان ،العوامل األخرى هنا يأò دور ظروف الطلب

 .الطلب باقية \ حا¾ا العكسية ب[ السعر والكمية ا�طلوبة ال تكون صحيحة أو ال تصدق إال إذا ظلت ظروف

إال مع  دقالعالقة العكسية ب[ السعر والكمية ا�طلوبة ال تص يعè إذا ¿نت، هذا القانون � أيضا حاالت استثنائية
  أيضا هذه العالقة العكسية ،وهو بقاء األشياء \ حا¾ا الطلباف;اض ثبات ظروف 

  يعè هناك حاالت استثنائية ،الطلب \ حا¾ا R بعض األحوال ال تصح ح� وËن ظلت ظروف
 فما � هذه ا{االت االستثنائية؟، العالقة العكسية ح� وËن ظلت ظروف الطلب ثابتة ال تصح فيها هذه
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االت االستثنائية إذا ارتفع سعر سلعة ما وتوقع ا�اس مزيدا من االرتفاع، أو إذا اöفض سعرها من ا{ :اoالة األو´
èفاض، يعöقراراتكب« �ن نعلم أن ا<وقعات ¾ا دور  ،مسألة توقعات وتوقع ا�اس مزيدا من اال R  ]ا�ستهلك

وËذا توقع أن الطلب سينخفض  ،توجه إلنتاجها عليها إذا توقع أن السلعة سüداد الطلب ا�نتج ،وا�نتج[ \ حد سواء 
إذا توقع أن سعر السلعة سüيد وهو يريد ا{صول \ (ء منها س¦ إ� أن  ا�ستهلكوcذلك  ،عليها لم يتوجه إلنتاجها

 ¿ن اس فإنه سيؤجل االستهالك إذا ،وËذا توقع أن سعر السلعة سينخفض، يريده منها قبل الزيادة ²صل \ ما
ً
 ¡كن تهال¿

ً
 ا

ا�نتج[ وقد وكب« R صياغة قرارات ا�ستهلك[  ا<وقعات ¾ا دور .تأجيله إ� أن ينخفض سعر هذه السلعة ويستهلكها
وءُ {:هذا بقو� أشار اهللا إ� (ء من Åالس َ¡ِ vَوَما َمس ِ�َْ َ«ُْت ِمَن ا©ْ

ْ
َغْيَب الَْسَتك

ْ
ْعلَُم ال

َ
سعر السلعة ارتفع  إذا، }َولَْو ُكنُت أ

 �Ù¿ن سعر كيس األرز اTي يزن حوا�  ،األرز ترتفع R السنت[ ا�اضيت[ ¿نت أسعار ،يتوقع ا�اس مزيدا من االرتفاع
مزيدا وهو يرتفع ¿ن ا�اس يتوقعون  ،ريال oÙÙ أك0 من  وارتفع ح� وصل إ� ،uÕÙ إ� u�Ù أسعارهم من تكيلو ¿ن ��إ� 

ح� إذا  ،األرز <خزينها وبا<ا� قاموا ب�اء كميات كب«ة من ،ريال �ÙÙصل إ� يض ا�اس يتوقع فsن بع ،من االرتفاع
توقع  لوو، متوفر �يهم من الكميات ما يغنيهم عن ال�اء يكون ،وصلت إ� تلك األسعار ا�رتفعة ال ²تاجون إ� ال�اء

ينخفض أك0  اآلن اöفض فا�اس يتوقعون أنه ،نسبة لألرزفتبدأ اآلن دورة عكسية ح� بال ا�اس مزيدا من االöفاض
يش;ي بقدر ا{اجة ويؤجل ال�اء إ� ف;ة  Ëنماو ،كب«ة نه ال يش;ي كمياتإفإذا توقع فريق من ا�اس هذا ا<وقع ف ،فأك0

 .االöفاض

األسعار تزيد أك0 أن يتوقعون  ا�اس وîن ،¿نت أسعار األسهم �±ة جداً  RxÙÙÕ �م  ،يصدق \ أسعار األسهم هذا أيضا
بعد ما بدأ  ،وîن ا�اس يش;ون ،x�ÙÙيتوقعون أن تصل إ�  ريال وîن ا�اس xÙÙÙمثال ¶cة صافوال وصلت  ،فأك0

 . فأك0 ريال وا�اس ²جمون عن ال�اء يقولون أنها ستنخفض أكxo 0صافوال بـ  مسلسل ا¾بوط أصبحت

أن العالقة ب[ السعر  بمعÞ، ة با<وقعات هذه من ا{االت االستثنائية لقانون العرض والطلبا{الة ا�رتبط إذا هذه
ألنها حالة استثنائية  ؛وËنما � عالقة طرديه ،ثابتة لت ظروف الطلبظوالكمية ا�طلوبة ليست عالقة عكسية ح� وËن 

  . ص عليها القانون العامب[ السعر والكمية ا�طلوبة ال� ن العالقة العكسية ال تتوافق مع

فüيد الطلب  ،عالقة عكسية ال� يكون عالقة الطلب عليها با�خلالسلع و� ، حالة السلع ا�نيا : اcانية اoالة
أو السلع ذات ا�ودة  ،هذه السلع ا�نيا وتس� السلع الرديئة ،أو يقل الطلب عليها إذا زاد ا�خل ،عليها إذا اöفض ا�خل

 .عليها با�خل عالقة عكسية عالقة الطلب هذه ،األقل

 يش;ي السلع الرديئة؟ مأ ،األ\ السلع األصلية اإلنسان إذا زاد دخله هل يش;ي السلع ذات ا�ودة

إذا ارتفعت أسعارها ومن ف ،فهذه � السلع ا�نيا ،ويتجه ل�اء السلع ذات ا�ودة األ\ سيحجم عن ¶اء السلع الرديئة
إذا ¿نت السلع ا�نيا  لكن ،لقانون العام للطلب أن السلع إذا ارتفعت أسعارها تقل الكمية ا�طلوبة منهاا ا�علوم حسب

 ؟؟كيف يكون هذا،السلعة ا�نيا فإن الطلب عليها يزيد وال يقل حالة استثنائية ¾ذا القانون فهذا يعè أنه إذا ارتفع سعر

وسيارات  ،ذات جودة �±ةتعتÂ مثال سيارة تويوتا  ،الطلب بشg �م عليهاترتفع ا�ثال ا{االت ال�  خذ \ سبيل
األشخاص اTين ¿ن بمقدورهم ¶اء ، هنا إذا ارتفعت أسعار السيارات بشg �م ،ذات جودة أقل أو رديئةتعتÂ ا¾ونداي 

R ناتهم ا�ادية ال تمكنهم من  تكون ،أسعار السيارات وغ« السيارات السلع ذات ا�ودة األ\ بسبب االرتفاع العامsإم
¶اء سيارة  بدال من ،تتجه ¶²ة كب«ة منهم إ� ¶اء السلع ذات ا�ودة األقلبتا� ف األ\،ا�ودة  ¶اء السلع ذات
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 .تويوتا قد يش;ي سيارة هونداي

هم تنشط ا�تاجر ال� تبيع ربما R حاالت ا<ضخم R حاالت انهيار األس، األخرى وcذلك ا{ال بالنسبة للسلع الرديئة
مبيعاتها بشg كب« R  ف
 مثل هذه الف;ات تنشط ،هناك �الت كب«ة مشهورة تبيع سلع رخيصة ،الرخيصة السلع

  . الوقت اTي تواجه كث« من ا�تاجر حالة رcود اقتصادي
 
ً
  :نقصهوأثر ظروف الطلب j زيادة الطلب أو ، أثر السعر j تمدد وانكماش الطلب: ثانيا

  : ننتقل إ1 العوامل ا�ؤثرة U الطلب
 

aالطلب إ1 قسم U تقسم العوامل ا�ؤثرة :  

  السعر وظروف الطلب

 

  
  
  
  
  
  
 : ـ السعر.

وÍذا زاد السعر قلت  ،ا�طلوبة إذا اöفض السعر زادت الكميةننحن نعرف  ،ننظر j مسألة تمدد الطلب وانكماش الطلب
 :نظر ¾ما�فهنا �ينا ش�[  ،الكمية ا�طلوبة

 

 

 

  إذا نز�ا من السعر ،و� حالة تمدد الطلب إذا اöفض السعر زادت الكمية ا�طلوبة: j اoالة األو´
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�ن نتجه أو ننحدر من أ\  ،تنظرون إ� السهم ا�تجه إ� يم[ ا�نحÞ ،م عند د ثم عند بعند و ث، و إ� &إ� د إ� ج
 ،هذا يعÂ عن زيادة الكمية ا�طلوبة نتيجة الöفاض السعر ،إ� نقطة \ نفس ا�نحÞ ةننتقل من نقط ،ا�نحÞ إ� ا±م[

الحظ أنه ال يوجد إال منحÞ طلب  ،يعتÂ تمدد R الطلب إذا زادت الكمية ا�طلوبة نتيجة الöفاض السعر فهذا:فنقول
gالش R طلب آخر Þمن نقطة إ� نقطة أخرى ،واحد ال يوجد منح Þنما ننتقل من هذا ا�نحËفض السعر ، وöف�ما ا

انتقلنا إ� نقطة  وËذا اöفض السعر أك0 وأك0 ،تزيد الكمية ا�طلوبة وننتقل إ� نقطة أخرى تقع إ� يم[ ا�قطة السابقة
فهذا تمدد R الطلب تزيد الكمية ، فنتجه باéاه السهم ا�ازل هذا ،أخرى \ منحÞ الطلب تقع إ� يم[ ا�قطة السابقة

 .ا�طلوبة مع اöفاض السعر

قطة إ� ن ةفإذا ارتفع السعر تنخفض الكميات ا�طلوبة وننتقل من نقط ،Ò² الوجه اآلخر للموضوع وانكماش الطلب
Þاه اليسار ناولكن ،أخرى \ نفس ا�نحéإ� حيث ابتدأ ،ننتقل با Þفننتقل من نقطة إ� نقطة  ،انكماش يعود ا�نح

وهو  ،انكماش الطلبهذا يس�  ،تقع \ يسار ا�قطة ال� قبلها ثاhة ثم إ� نقطة ،أخرى تقع إ� يسار ا�قطة السابقة
 .ة الرتفاع السعرة ا�طلوبة نتيجيعè اöفاض الكمي

وال يؤدي السعر إ� زيادة R الطلب وال  ،فالسعر أثره إما تمدد R الطلب أو انكماش R الطلب، هذا فيما يتعلق بالسعر
 . إ� نقص R الطلب

 :ـ ظروف الطلب �

 :ظروف الطلب تنقسم إ1 

 .ـ عدد ا�ش;ين1

 .ـ ا�خل 2

 .ـ اTوق 3

 .ـ أسعار السلع األخرى4

 



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                     مدخل إ1 علم األقتصادمدخل إ1 علم األقتصادمقرر مقرر   

- �ñ - 

 

 

  ـ عدد ا�ش¸ين1
 ؟نما اTي ي;تب \ زيادة عدد ا�ش;ي

ت سلع بديلة أو أو تغ« R أسعار السلع سواء ¿ن ،أو تغ« R ذوق ا�ستهلك ،أو زيادة R عدد ا�ش;ين ،أي زيادة R ا�خل
  .مكملة سيؤدي إ� زيادة R الطلب أو نقص

 )الشg ب(إذا زاد الطلب ينتقل منحÞ الطلب إ� ا±م[ وهذا يمثله 
 )الشg أ(وهذا يمثله  ،وËذا نقص الطلب انتقل منحÞ الطلب إ� يسار منحÞ الطلب األص	

 ل ا{الة ؟يمث) ب ( أو ) أ ( من الش�[ إذا زاد عدد ا�ش;ين أي5 

وبا<ا�  ،يمكن ¶ائها عند »تلف األسعار ال� R الواقع زيادة عدد ا�ش;ين تعè أن هناك ا�زيد من الكميات ا�طلوبة
 .فإن الطلب يزيد فينتقل منحÞ الطلب إ� ا±م[

ل عدد ا�ش;ين ا�وجودين فر ا�اس R اإلجازات الصيفية فيقاسي ما\ سبيل ا�ثال عند ،لكن لو أن عدد ا�ش;ين نقص
أو مثال عندما ²دث هجرة من بت وتكون هجرة كب«ة أثرت \ عدد ا�ش;ين ا�وجودين R،  R السوق ا�حلية مثال

 .فهذا يكون نقص R الطلب فينتقل منحÞ الطلب إ� جهة اليسار ،هذا ا5ت

وبا<ا� ينتقل ، يادة R عدد ا�ش;ين يؤدي إ� زيادة R الطلبفالز، لكن ا�ثال اTي نذكره �دة عن عدد ا�ش;ين الزيادة
gعنه الش Âي يعTالطلب إ� ا±م[ وهو ا Þب ( منح( 

  ا�خل -�
  :السلع ا�نيا والسلع العادية نوع[ من السلع،بالنسبة لتخل �ن نفرق ب[ 

   أو يقل الطلب عليها إذا زاد ا�خل ،لطلب عليها إذا قل ا�خلالسلع ال� يزيد امر معنا تعريفها وقلنا أنها  :السلعة ا�نيا 

 .فعالقة الطلب عليها با�خل عالقة عكسية

وËذا  ،بمعÞ أنه إذا زاد ا�خل زاد الطلب \ السلع العادية ،ةفإن عالقة الطلب عليها با�خل عالقة طردي :السلع العادية 
 .قل ا�خل قل الطلب \ السلع العادية

 يعÂ عن ا{الة ؟) ب ( أو ) أ ( من الش�[  زاد ا�خل و السلعة دنيا أي6 إذا 

وËذا  ،\ السلع ا�نيا ينقص ا�خل زاد معناه الطلب ،�ن قلنا أن عالقة الطلب \ السلع ا�نيا با�خل عالقة عكسية
  .¿ن الطلب \ السلعة ا�نيا ينقص فإن منحÞ الطلب ينتقل إ� اليسار

 .فüيد الطلب) ب ( اTي يعÂ عن ا{الة هو الشg  ، هنااد ا�خل و السلعة �ديةإذا ز

يزيد الطلب \ السلعة ا�نيا إذا نقص  ،)ب ( فإن الشg اTي يعÂ عن ا{الة هو الشg  ،إذا نقص ا�خل والسلعة دنيا
 .ا�خل

P-  ا�وق: 
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 أو لغ« صالح السلعة  ،ث« من ا�ستهلك[ لصالح سلعة معينةبمعÞ يتحول ذوق ك ،اTوق قد يتغ« إما لصالح السلعة

بتحريمه  ا�ين اإلسالqمثال  ا،ًذوق يشg ا�ينأيضا ،  اإلعالنو ا�@ية ا�قا|دوالعادات مثل  ،وهناك أمور تؤثر R اTوق
فيقوم بصياغة ذوق ا�سلم فيما  ،اGمر و{م اäGير ووضع ضوابط للباس ا�رأة ا�سلمة يشg ذوق ا�سلم R هذه ا�وانب

 .يتعلق بهذه األمور

�فرض أن ا��ية واإلعالم أدت إ� تغ« ذوق ا�ستهلك لغ« صالح  ،إذاً اTوق من األمور ال� تؤثر فيه ا��ية واإلعالم
 هل يزيد الطلب عليها أو يقل؟ ،السلعة ال� ¿نت قيد االستهالك

أو  ،إذا ان�ف عنها ا�ستهلك وتغ« ذوقه بظهور سلع جديدة ،)أ ( {ها يمثلها الشg السلعة ال� يتغ« اTوق لغ« صا
 .قناعته بسلعة أخرى عند ذلك ينتقل منحÞ الطلب جهة اليسار

Q-  أسعار السلع األخرى: 

 . سلع مكملةوسلع بديلة : السلع تنقسم إ1

والعالقة بa أسعار السلع اJديلة ، االستهالك وا5حث� السلع ال� يمكن إحال¾ا �ل السلع قيد : السلع ا5ديلة
�ن \ ، ةوالطلب U السلعة األساسية ال¢ ¤ قيد ا�راسة أو قيد اJحث أو ال¢ ¤ قيد االستهالك ¤ عالقة طردي

ي لورد R هذه ا{الة يكون الشا ،ن شاي لورد مثالوبتشاي ±بدل ¡كن نستخدم  ،نوبتسبيل ا�ثال نستهلك شاي ±
أو ) ±بتون( د الطلب \ السلعة األساسية ي، هل يز)شاي لورد( فإذا اöفض سعر السلعة ا5ديلة ،نوبتبديل للشاي ±

إذن  ،ألن سعر السلعة ا5ديلة اöفض؛ )شاي ±ب7(قل الطلب \ السلعة قيد االستهالك أو السلعة األساسيةيقل؟  ي
، فإذا اöفضت أسعار السلع ا5ديلة، طرديةالسلعة األساسية أو قيد اJحث ¤ عالقة العالقة بa أسعار السلعة اJديلة و 
وËذا ارتفع سعر السلع ا5ديلة زاد الطلب \ السلعة األساسية ال� � قيد  ،اöفض الطلب \ السلع األساسية

ن وال� � وبت5دائل األخرى لشاي ±وارتفع سعر ا ،نوبت\ سبيل ا�ثال إذا ¿ن ا�ستهلك يستهلك شاي ± ،االستهالك
 .فعند ذلك يزداد طلبة \ السلعة ال� � قيد االستهالك  ،مثًال شاي لورد

ن وبتشاي لورد مع بقاء شاي ±من بدائل شاي ±بتون شاي لورد، اöفض سعر  :�قل مثال ،ر ا5دائلاسعأ تأما إذا اöفض
اد الطلب \ السلعة دزاËذا ارتفع سعر السلعة ا5ديلة و، نوبت\ شاي ±عند ذلك يقل الطلب  ،\ مستوى سعره السابق

فالعالقة ب[ سعر السلعة ا5ديلة  ،قيد ا5حثوËذا اöفض سعر السلعة ا5ديلة اöفض الطلب \ السلعة  قيد ا5حث،
 .ةوالطلب \ السلعة األساسية ال� � قيد ا�راسة وا5حث � عالقة طردي

Þنعود �نح gأ (  الطلب الش ( gوالش ) عن حالة الطلب \ ، )ب Âإذا ارتفع سعر السلعة ا5ديلة أي من الش�[ يع
 السلعة األصلية؟

  .وال يعè السلعة قيد االستهالك ،يزيد الطلب \ السلعة قيد ا5حث وا�راسة هألن؛ )ب(الشg:ا�واب
  :أما بالنسبة للسلع ا�كملة 

هذه السلع يكمل بعضها بعضا ال يمكن استهالك ، أو السكر والشاي ، السيارة واä5ين : كملة مثل السلع ا� :أوالً 
العالقة بa سعر السلعة ا�كملة والطلب U السلعة  ف  هذه اoالة تكون .سلعة بدون استهالك السلعة األخرى

فإن الطلب \ الشاي  ؛عر السكر كسلعة مكملةفإذا ¿نت السلعة األساسية � الشاي وارتفع س، األصلية عالقة عكسية
 .ينخفض
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يعÂ عن ا{الة ؟؟ إذا اöفض سعر السلعة ا�كملة ماذا ²صل للطلب \ السلعة ) ب ( أو ) أ ( فأي من الش�[ 
 gيزيد الطلب \ السلعة األساسية) ب ( األساسية؟ ا�واب هو الش. 

 :هنا إ@دة وتلخيص �ا سبق 

 :للسلع األخرىإذا بالنسبة 

  .نوبتمقابل شاي ±R شاي لورد  :مثل ،ال� يمكن أن §ل �ل السلع قيد االستهالك�  :السلع ا5ديلة 

اد دزافإذا زاد سعر السلع ا5ديلة  ،ةوالعالقة R هذه ا{الة ب[ سعر السلعة والطلب \ السلعة األصلية � عالقة طردي
 الطلب \ السلعة األصلية 

السلعة األخرى R  ستهالكسلعة بدون استهالك ال يمكن اف ،ف� السلع ال� يكمل بعضها بعضا :سلع ا�كملةأما ال
 .نفس الوقت

فإذا زاد سعر السلعة ا�كملة اöفض الطلب  ،عالقة سعر السلعة ا�كملة بالطلب \ السلعة األساسية عالقة عكسيةف
 .\ السلعة األساسية

 :مل ا�ؤثرة U الطلب وقلنا إنها تنقسم إ1 قسمa هذا فيما يتعلق بالعوا

u ـ السعرx ـ ظروف الطلب  
فإذا زادت الكمية ا�طلوبة نتيجة الöفاض السعر  ،عرفنا R ا<حدث عن السعر تمدد الطلب وانكماش الطلب :السعر

 .ش R الطلب هذا انكماف ،وËذا اöفضت الكمية ا�طلوبة نتيجة الرتفاع السعر ،هذا تمدد R الطلب

يوجد منحÞ جديد يقع إ� يم[ منحÞ  ،فإنه يعè وجود منحÞ جديد R حالة زيادة الطلب: أما زيادة الطلب ونقصه
 .أما R حالة نقص الطلب فيوجد منحÞ جديد يقع يسار منحÞ الطلب األص	  ،الطلب األص	

عدد الطلب ال� �  يتحقق إال بوجود تغ«ات R ظروف فهذا االنتقال R منحÞ الطلب يمينا ويسارا زيادة ونقصا ال
  .األخرى  أسعار السلعو اTوقو ا�خلو ا�ش;ين

 )�.( اoلقة

 : هدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالبت

 .أثر زيادة السعر R تمدد العرض  :أوال
 
ً
 .أثر نقص السعر R انكماش العرض  :ثانيا
 
ً
  .صف شامل �ميع الكميات ا�عروضة عند »تلف األسعار وم� يقلم� يزيد العرض باعتباره و :ثاcا
 
ً
 . أثر الزيادة R الطلب أو العرض أو نقصهما \ الوضع ا<واز/ R السوق :رابعا

  :العرض عوامل ا�ؤثرة \ال: ننظر إ� ذلك من خالل أوال

U العرض العوامل ا�ؤثرة: 

تنقسم إ� السعر، وظروف العرض 
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  :السعر 
                                               ) الرسم اcا� )                                                               (الرسم األول(

 

  
  
  

بمعÞ أنه إذا زاد السعر تزيد الكمية  ،ة عالقة طرديوالكمية ا�عروضة ¤ فإن العالقة بa السعرفيما يتعلق بالسعر 
فإذا زاد السعر  ،السعر يزيد : ا{الة األو� هنا أو الرسم األول ،وËذا اöفض السعر تنخفض الكمية ا�عروضة، ا�عروضة

من ا�قطة ال� هنا ننتقل  ،أخرى \ منحÞ العرض باéاه السهم وانتقلنا من نقطة إ� نقطة ،زادت الكمية ا�عروضة
الكمية ا�عروضة  نأل ؛هذا تمدد R العرض ،إ� ا�قطة ال� تقابل السعر ه ،ا�قطة ال� تقابل السعر د تقابل السعر ب إ�

       .زادت نتيجة لزيادة السعر

 يتجه، Þ العرضوننتقل من نقطة إ� نقطة أخرى إ� يسارها \ منح ،ا�عروضة تنخفض أما إذا اöفض السعر فإن الكمية

Ðاhا gي هو الشTاه اليسار اéاه الصفر فهنا األسعار تنخفض من و إ� &إ� د ،السهم باéفضت  ،باöفاض فإذا اöا É
ننتقل \ منحÞ العرض من نقطة إ� نقطة أخرى تقع إ� يسار  وبا<ا� ،R السعر يقابله اöفاض R الكمية ا�عروضة

تنخفض نتيجة  يعè أن الكمية ا�عروضة ،وهذا يس� انكماش العرض، هو واضح من اéاه السهم ماك، ا�قطة السابقة
 :إذاً ، الöفاض السعر

  .� تمدد R العرض :اoالة األو´
 .� انكماش R العرض :اcانية  اoالة

  :ظروف العرض
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 :للحكومة اظام ال÷ي¯ واإلداري -.

فقد تكون اإلجراءات ال�  ،ا�عروض من السلعة يؤثر \ ،ا�ظام الëي� واإلداري للحكومة ²دد توجهات العرض
وقد تكون إجراءات  ،عروض من السلعةأو دعم وحفز االست«اد وبا<ا� يزيد ا�، تتخذها ا�ولة تؤدي إ� حفز اإلنتاج

 فينقص العرض ا�ولة
ً
 .خالف ذلك بمعÞ أنها تؤثر \ ا�عروض من اإلنتاج سلبا

  :ال� تتخذها ا�ولة مثال اإلجراءات

بأي صورة من صور القيود ال� تتخذها  تقييد اإلنتاجأو  ،الëائب فرض مزيد منأو ، بزيادة الرسوم ا�مرcيةتعلق فيما ي
ينخفض اإلنتاج  وبا<ا�، جديدة \ اإلنتاج اً هذه ال شك أنها تضع قيود، األمن والسالمة و�و ذلك �ولة كإجراءاتا

 .)أ(R الشg هو وينتقل منحÞ العرض إ� اليسار كما  ،ويقل ا�عروض من السلعة
جانب اTين ينتجون سلعا لالستهالك األ مثال \ ا�ستثمرين أما إذا تمثلت إجراءات ا�ولة åفض الëائب ا�فروضة

عندما تقوم ا�ولة بتقديم اإل�نات وا�عم للمنتج[ فإن اإلنتاج يزيد R  أو ،فهنا يزيد ا�عروض من السلعة ،ا�ح	 مثال
 .)ب(فينتقل منحÞ العرض إ� ا±م[ كما هو الشg  هذه ا{الة

R القيود  جراءات ال� تتخذها ا�ولة إذا ¿نت تفرض ا�زيد منفاإل ،زيادة العرض أو نقصه إذاً ا{كومة ¾ا دور
فإن هذا يقلل العرض وينتقل منحÞ  ،ذلك أو زيادة الëائب ا�فروضة \ ا�ستثمرين أو �و ،كإجراءات األمن والسالمة

 .العرض إ� اليسار

فعند ذلك يزيد ا�عروض من  ،للمنتج[من التسهيالت وا�عم واإل�نات  اً تقدم مزيد ا�ولةإجراءات أما إذا ¿نت 
  .نتقل منحÞ العرض إ� ا±م[وي السلعة

 :ننتقل إ� العامل اhاÐ من ظروف العرض
  .ا<نظيموالعمل ورأس ا�ال و األرض: عنا� اإلنتاج � مر معنا أن :تكا|ف عنا¬ اإلنتاج-�

 .تاجية 	فة استخدام R العملية اإلن من عنا� اإلنتاج � عن� أي
  .دفع سنويا لقاء استخدام هذا ا�الللم�و�ت اإلنتاجية يتمثل R الفائدة ال� تُ  عند تمويله رأس ا�الـ فت�فة استخدام 

، زيادة R تكا±ف اإلنتاج فزيادة األجور ال شك ،األجر ¡كن أن تزيد األجور و¡كن أن تنخفض العملـ عن� 
 .تاجواöفاضها اöفاض R تكا±ف اإلن

وËذا  ،اإلنتاج فإذا ارتفعت أسعارها تؤدي إ� زيادة R تكلفة ،حديد و�اس ونفط ¾ا أسعار R السوق من ا�واد اGامـ 
هذه العنا� ¾ا  إذاً  .تكا±ف اإلنتاج اöفاض R فهذاإار األرض مثال  أسعار اöفضت أسعارها أو إذا اöفضت
 .جيةاإلنتا تكلفة عندما تساهم R العملية
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بa تكا|ف اإلنتاج واoجم ا�عروض من  فالعالقة ،زيادة تكا±ف اإلنتاج يؤدي إ� اöفاض ا�عروض من السلعة
وËذا اöفضت  ،تكا±ف اإلنتاج اöفض حجم ا�عروض من السلعة بمعÞ أنه إذا زادت ،عالقة عكسية¤ السلعة 

  :الً ولو �بنا مث ،ا�عروض من السلعة تكا±ف اإلنتاج يزيد
ً
ليون ا�وب ،رأس ما� ²تاج إ� مليون ريال لو أن م�و�

بمقدور هذا ا��وع أن ينتج با�ليون ريال  فإذا ارتفعت تكا±ف اإلنتاج لم يعد ،وحدة سنويا uÙÙÙريال يستطيع أن ينتج 
فال  ،ر ا�واد اGام بشg �مترتفع أسعار الوقود أسعا ،عندما ترتفع أجور العمال، نفس القدر اTي ¿ن ينتجه R السابق

  ،اإلنتاج الرتفاع تكا±ف بمقدور هذا ا��وع اإلنتا) أو هذا ا�صنع أن ينتج نفس القدر نظراً  يصبح
ً
من أن  فبدال

أدت إ� اöفاض ا�عروض من السلعة وبا<ا� ينتقل  ارتفاع تكلفة اإلنتاج إذاً  ،وحدة ÝÙÙوحدة أصبح ينتج  uÙÙÙينتج 
 .) أ( الشg  ض إ� اليسار كما هومنحÞ العر

أما إذا اöفضت تكا±ف عنا� اإلنتاج فإن  ،ا{الة هو اTي يمثل) أ ( تكا±ف عنا� اإلنتاج فإن الشg  زادت إذا 
 gي يمثل ا{الة) ب ( الشTالعرض إ� ا±م[، هو ا Þأن العرض يزيد وبا<ا� ينتقل منح Þبمع. 

ينتقل منحÞ العرض  فهل ،العمال وارتفعت أسعار ا�واد األو±ة ال� تدخل R عملية اإلنتاج اöفضت أجور لكن ماذا لو
أو يقل العرض فينتقل  ،فينتقل منحÞ العرض إ� ا±م[ هل يزيد العرض ،أم ينتقل إ� اليسار ،R هذه ا{الة إ� ا±م[

 منحÞ العرض إ� اليسار؟

ألن بعض عنا� اإلنتاج ؛ ا�هائية يانات إحصائية دقيقة §دد �ا ما � ا�حصلةالصعوبة أن �دد إال إذا وجدت ب من
فهل ا�حصلة ا�هائية � ارتفاع R تكا±ف عنا�  ،تكا±فها وبعض عنا� اإلنتاج اöفضت ،ارتفعت تكا±فها

ظلت  éعلنا نتوصل إ� هل فإذا لم يكن هناك بيانات إحصائية دقيقة تكا±ف عنا� اإلنتاج؟ أو اöفاض R ،اإلنتاج
 .انتقل إ� ا±م[ أو اليسار فإننا ال نستطيع أن ýزم هل منحÞ العرض؟  زادت اöفضت أو ما<s±ف ثابتة أ

Pقنية�ا<قنية:ـ ا R »العرض ا<غ Þا<قنية يؤدي إ� ارتفاع حجم ،سيؤدي بال شك إ� تغ« منح R ا�عروض  وا<حسن
أك0 قدرة \ عرض كميات أكÂ من ا�نتج عند  إذا §سنت ا<قنية تصبح ال�îت وا�صانع ،العرض أي زيادة من السلعة

Þر آالت: ع÷ سبيل ا�ثالف، العرض إ� ا±م[ »تلف األسعار وبا<ا� ينتقل منحsإذا وجد أو توصلت ا<قنية إ� ابت 

 ،\ قدراتهم ا�حدودة زراعتها رهم R السابق اعتماداوقدبمومعدات جديدة تساعد ا�زارع[ \ زراعة أراï لم يكن  
 .أو ا�حاصيل الزراعية فال شك أن هذا يؤدي إ� زيادة حجم ا�عروض من السلع

R ال إذا أسهمت ا{واسيب ال� تستخدمl أي R ذلكcت  وîزيادة حجم اإلنتاج �ي هذه ال� R تîا�صانع وال�
 . سيؤدي إ� زيادة ا�عروض كفال شك أن ذل ،وا�صانع

فg §سن  ،ا�حاصيل الزراعية و�و ذلك زيادة ¡كن أن تسهم R كذلك يرتبط با<قنية اكتشاف مثال ا5ذور ا�يدة ال�
تمددا  و�ن حقيقة منذ اhورة الصناعية وا<قدم ا<كنولو) يشهد ،زيادة ا�عروض من السلع من هذا ا�وع يؤدي إ�

 و§
ً
كب«ة وا{صول عليها بأسعار أقل ¡ا ¿ن R  وأدى ذلك إ� توافر كث« من السلع بكميات ،سنا �ما بعد �مواتسا�

 . بعض األوقات

Qموسم األمطار  �مل آخر من العوامل هو والطقس أو ا<غ«ات ا�ناخية وخاصة أن بعض:سـ الطق R ا�ول تشهد زيادة
أو تتعرض بعض ا5تان إ� الفيضانات أو األ�ص« ال� تدمر ا�حاصيل ، ل الزراعيةيسهم R ازدهار الزراعة ونمو ا�حاصي

 ،يصبح نقص R العرض ألنه ؛)ب ( وبا<ا� يمثلها الشg  ،تسهم R نقص ا�عروض من تلك السلع الزراعية و� ،الزراعية
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  أما إذا ¿نت ا<غ«ات ا�وية
 .ا±م[ صيل الزراعية فعند ذلك ينتقل منحÞ العرض إ� جهةنمو ا�حا أو الطقس مواتيا أو مساعدا \

j واز��الوضع ا U السوق أثر زيادة العرض والطلب ونقصهما: 

 : نفرق بa أربع حاالت

 :اoالة األو´ 
ً
  :إذا زاد العرض وظل الطلب ثابتا

Ðا5يا gكما هو الش  

 

فمنحÞ  ،بينما العرض يوجد �ينا منحنيان ،ثابت لم يزد ولم ينقص هنا نالحظ أن منحÞ الطلب �ينا منحÞ طلب واحد
أن السعر اöفض  الوضع ا<واز/ تغ« فنجد ،بينما ظل الطلب ثابتا ،ا±م[ يعè وجود زيادة R العرض نتقل إ�االعرض 

 .والكمية ا<وازنية زادت

 مكن أن الطلب يظل ثابتمن غ« ا�
ً
ا�قصود بهذا االف;اض أننا نعرف األثر ا�اشئ عن زيادة العرض فيما لو  ولكن ،ا

  ظل الطلب
ً
 ما هو أثر الزيادة R العرض؟؟ يعè الزيادة R العرض ما اTي تؤدي إ±ه ،ثابتا

 
ً
  .تزيد الكمية ا<واز/ R ح[ ،أثر الزيادة R العرض أن السعر ا<واز/ يقل إذا ¿ن الطلب ثابتا

  :اoالة اcانية
ً
  :إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا

  و�ينا منحÞ ،يتغ«لم R هذه ا{الة �ينا منحÞ الطلب 
ً
 .العرض األسا$ ثابتا

 

 فأصبح �ينا وضع ،اليسارالعرض إ�  انتقل منحÞ ،إذا نقص العرض وظل الطلب ثابتا
ً
 توازني ا

ً
: ونستطيع أن نقول .اً جديد ا

 .السعر ا<واز/ زاد أما الكمية ا<وازنية فقد نقصت نه R هذه ا{الةإ

  :اoالة اcاcة
ً
 : إذا زاد الطلب وظل العرض ثابتا

أو زيادة ا�خل إذا ، ش;ينكزيادة عدد ا�،وقد سبق دراستها ،ظروف الطلب نتج من تغ« R¡كن أن تفزيادة الطلب 
 ،أسعار السلع ا5ديلة فüيد الطلب \ السلع قيد االستهالك أو ارتفاع، أو تغ« اTوق لصالح السلعة ،¿نت السلعة �دية
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ا{االت يزيد  هذه ف
 مثل، ا�كملة فüيد الطلب \ السلع األساسية وال� � قيد االستهالك أو اöفاض أسعار السلع
تغ« R الوضع ا<واز/ R السوق فüيد السعر  فحينئذ ²دث ،فإذا زاد الطلب لكن العرض ظل ثابتا لم يتغ« ،الطلب

  .ا<وازنية ا<واز/ وcذلك تزيد الكمية

 

  إذا نقص الطلب وظل :اoالة الرابعة
ً
 :العرض ثابتا

ألنه اöفاض  ؛قصا�منحÞ الطلب إ� اليسار تعب«ا عن  Úيث انتقل ،وجد �ينا منحÞ طلب جديدهنا نقص الطلب و
 وهذا ،بينما ظل العرض ثابتا لم يتغ« ،فانتقل منحÞ الطلب إ� اليسار ،»تلف األسعار µ Rيع الكميات ا�طلوبة عند

 ينقص السعر ا<واز/  إذا نقص الطلب وظل العرض ،الوضع أدى إ� نقص السعر ا<واز/ ونقص الكمية ا<وازنية
ً
ثابتا

  .وتنقص الكمية ا<وازنية
 

 

 : خالصة

 :ا<واز/ R السوق حاالت يتب[ �ا من خال¾ا أثر زيادة العرض أو زيادة الطلب أو نقصهما \ الوضع إذاً هناك أربع

 : عندما يزيد العرض ويظل الطلب ثابتا :األو´اoالة 

 §سن ا<قنية ينتقل منحÞ العرضألي سبب من األسباب، أو الöفاض تكا±ف اإلنتاج أو نتيجة فزيادة العرض مثال 

 ينقص السعر ا<واز/ وتزيد الكمية ا<وازنية ،إ� ا±م[
ً
  .فإذا ظل الطلب ثابتا

 :وظل الطلب ثابتا إذا نقص العرض : اoالة اcانية

  ،اإلنتاج فإن العرض ينقص وبا<ا� ينتقل منحÞ العرض إ� اليسار فلو زادت تكا±ف
ً
ي;تب \  فلو ظل الطلب ثابتا

 .ا<وازنية نقص العرض مع ثبات الطلب زيادة R السعر ا<واز/ ونقص R الكمية
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  :اoالة اcاcة
ً
 :إذا زاد الطلب وظل العرض ثابتا

 .ا<وازنية لطلب مع ثبات العرض تؤدي إ� زيادة السعر ا<واز/ وزيادة الكميةا فزيادة

  : اoالة الرابعة
ً
 :إذا نقص الطلب وظل العرض ثابتا

  .ذلك يقل السعر ا<واز/ وتقل الكمية ا<وازنية فعند

 )P.( اoلقة

  :الطالب دركتهدف هذه اoلقة إ1 أن ي

 
ً
 .و�Ë أي مدى تعتÂ السوق اإلسالمية سوق حرة، جارةاهتمام اإلسالم بالسوق وا< :أوال

 
ً
 .ضوابط السوق R االقتصاد اإلسالq :ثانيا

 .و1Í أي مدى تعت¹ السوق اإلسالمية سوق حرة، اهتمام اإلسالم بالسوق وا�جارة :أوالً 

 كب«اً ا
ً
 صوصذا اRG هومن ا�صوص ال�عية  ،هتم اإلسالم بالسوق وا<جارة بشg �م اهتماما

َبا{ :ـ قول اهللا تعا� َْيَع وََحرvَم الر�
ْ
Jا ُvاهللا vَحل

َ
 ا5قرة} وأ

 {:ـ وقو� تعا�
َ

ِر اهللاvِ َوÍِقَامِ  رَِجاٌل ال
ْ
 َنْيٌع َقْن ِذك

َ
ِهيِهْم ِ
َاَرٌة َوال

ْ
َ¿ةِ  تُل vِيَتاءِ الزÍةِ َو

َ
ال vا�ور} الص 

عبادته هو خ« طاعة اهللا وفا<اجر اTي ال تشغله éارته عن  ،منقصة ¾مفقد امتدح اهللا أوõك ا<جار ولم يعتé Âارتهم 
 .من اTي ال éارة �

ال تستقيم  وا{صول \ ما ²تاجونه من السلع واGدمات أمرا ،ا<جارة وارتياد األسواق وقد اعتÂ القرآن الكريم تعا8
َذا{:قال تعا� ،حياة الب� بدونه

ٰ
ْسَواقِ الرv  َوقَالُوا َماِل َه

َ ْ
َعاَم َويَْمِ½ jِ األ vُكُل الط

ْ
 الفرقان) Ô(}ُسوِل يَأ

ُكلُونَ  َوَما{:فرد اهللا عليهم بقو�
ْ
َأ
َ
 إِغvُهْم |

v
ُمْرَسلaَِ إِال

ْ
َنا َقْبلََك ِمَن ال

ْ
ْرَسل

َ
ْسَواقِ  أ

َ ْ
َعاَم َويَْمُشوَن jِ األ vالفرقان}الط 

 ِمْن  لَيَْس َعلَْيُكمْ {:R موسم ا{ج قال ¾م اهللا تعا� االشتغال با<جارة ج ا�سلمون منو�ا §ر� 
ً

ْن تَبَْتُغوا فَْضال
َ
ُجَناٌح أ

 . ا5قرة} لِيَْشَهُدوا َمَنافَِع لَُهمْ { :وقال اهللا تعا� .ا5قرة}َرب�ُكمْ 

Þ بتنظيم السوق وعند ا<أمل R أحsم ال�يعة اإلسالمية ندرك أن اإلسالم اعت ،ومن هذه ا�نافع ا<بادل ا<جاري
 وتعمل R ظل ضوابط وقيم أخالقية أسهمت R تهذيب ،أساس ا�نافسة ا{رة فجعلها تقوم \ ،عناية بالغة اإلسالمية

 .وتقييد هذه ا{رية \ ا�حو اTي ²قق مصلحة الفرد وا�جتمع

  فإ� أي مدى إذاً ـ 
ً
  حرة ؟ يمكن اعتبار السوق اإلسالمية سوقا

 يمكن أن تتوافر ال�وط األساسية لسوق ا�نافسة الsملة؟ـ و�Ë أي مدى 

ا�عامالت ا�ا±ة تقيد هذه ا{رية  الضوابط ال�عية والقيم األخالقية ال� جاءت بها ال�يعة اإلسالمية R باب هلوـ 
 
ً
 و�Ë أي مدى ؟ فعليا

تتوافر فيها ،  ال�يعة اإلسالمية � سوق حرةبأحsم ا<عامالت ا�ا±ة ال� جاءت بها  إن السوق ال� يسودها االلÓام
  ال�وط األساسية وقلت معظم .معظم ال�وط األساسية لسوق ا�نافسة الsملة

ألنه سبق أن قلت أن سوق ا�نافسة الsملة � سوق اف;اضية æيلية لو توافرت µيع ¶وطها ال ؛ ال أقول µيع ال�وط
 .ا�ثا±ة R السوق يها أحد واإلسالم لم يدِع أن يُضمن فيها أحد وال يُغ2 ف يمكن

قدر ¡كن  أو بمعÞ آخر أن اإلسالم يدعو إ� §قيق أكÂ ،تتوافر R السوق اإلسالمية ولكن معظم ال�وط األساسية
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 .§قيقه من هذه ال�وط R واقع السوق اإلسالمية

وا�فع  ا السوق � أحsم تهدف <حقيق العدلاألحsم والضوابط ال�عية ال� æضع ¾ إنها سوق حرة باعتبار أن
  ،باختالف الزمان وا�sن و� أحsم Hضع ¾ا ا�ميع ،االجتما� لsفة أطراف ا<بادل R السوق

ً
ف� ال §ا� أطرافا

 ،تاجحالة اإلن ا�ولة اTي يهدف إ� ا<أكد من الÓام ا�اس بما اف;ضه اهللا عليهم R لوتدخ9  ،وتغفل عن آخرين
ف;ضه اهللا اإذ من ا�ف;ض أن يلÓم ا�سلمون بما  ،لم يأِت ×ديد ال يعتÂ تدخال ألنه ،االستثمار ،ا5يع وال�اء ،االستهالك

أو الغش ال Hرج عن كونه  ،االحتsر أو ،و\ هذا فمنع ا�ولة مثال للربا ،بل ا�ولةدون توجيه أو �اسبة من قِ  عليهم
 ¶عيا تمارسه

ً
¡ارسة ا�ولة  بل \ العكس من ذلك فإن ،يعتÂ تدخال يمكن أن يؤثر \ حرية السوق وال ،ا�ولة واجبا

 . وا�نصف ب[ ا�تعامل[ R السوق ¾ذا ا�ور يهيئ ا�ناخ اآلمن وا�ناسب للتبادل ا{ر

 شجع \ اإلنتاج R ¿فةأو خروجهم منه بل  ،دون دخول ا�نتج[ السوق عقبات §ولقيود أو إن اإلسالم لم يضع 

 رواه ابن ماجه وا{اكم  )وا�حتكر ملعون ،اgالب مرزوق( :�وحث \ جلب السلع إ� السوق فقال الرسول  ،ا�يادين

االحتsرية R  وهذا ال�ط � دور R القضاء \ ا<وجهات ،ا5ائع[ R السوق كب«ا و� هذا تشجيع \ أن يكون عدد
  .سعر �دل يسود السوق وبناء ،ائرة ا<نافس ا��وع ب[ ا�تعامل[وتوسيع د ،السوق

حرفتهم  من منعهم من أراد االشتغال R ،عدم جواز ما عليه بعض أهل الصنائع وا{رف علم من هذايُ  " :قال ابن �بدين
 " فال ²ل ا<حج« ،هامَ لُ عَ أو أراد يَ  ،وهو متقن ¾ا

أموا¾م  فأتاح للفرد حرية العمل وتوظيف ،ا� اإلنتاج ب[ وجوه االستخدام ا�ختلفةعن كذلك كفل اإلسالم حرية انتقال
 .R أي ميدان من ميادين ا<نمية واالستثمار ا��وع

لكنه يمنع ا<غرير  ،إ� جانب السلع ذات ا�ودة العا±ة ،واإلسالم ال يمنع أن يوجد R السوق سلع ذات جودة أقل
من  واإلسالم اæذ ،والسلع ذات ا�ودة األقل ¾ا سعر أقل ،العا±ة ¾ا سعرها لع ذات ا�ودةفالس، وخداعه با�ستهلك

ومعرفة باألسعار والسلع  إطالعاإلجراءات ال� تن
 ا�هالة بأحوال السوق وéعل ا5ائع وا�ش;ي \ حد سواء \ 
حفاظا \ مصا{هم ، قات معهم بعيدا عن أع[ ا�اسوعقد الصف ،فمنع تل� الوافدين ،وعيوبها ا�تاحة للبيع ومزاياها
ولم يمنعهم من إبراز ا�زايا إذا ¿نت مزايا  ،العيوب خاصة وجعل من واجب أطراف ا<بادل بيان ،ومصالح �مة ا�اس

 .عليها السلعة فعلية تتوافر
R الربح هدفا Âهذاول ،و�فزا لالستثمار واإلنتاج ،النشاط ا<جاري واإلسالم يعت R الشأن وعله ا¾دف  كنه ال يغا�

أيضا كما هو حال ا�ظام االقتصادي  دفوال يل� هذا ا¾ ،ما�ساألوحد كما هو ا{ال R ظل ا�ظام االقتصادي الرأ
الربح ا�اشئ عن بيوع  والربح اTي يسمح به اإلسالم هو ،اTي ال ²ق للفرد فيه تملك وسائل اإلنتاج، االش;ا�
 فال يكون ناش ،ارات م�وعةواستثم

ً
، إذاً أو نتيجة غ2 فاحش أو ناشئ عن االحتsر ،الغرر مثالً  عن ربا أو عن بيوع ئا

 .ال�وط األساسية من ا�نافسة الsملة ¶وط ا�نافسة الsملة أو اإلسالم توفرت فيه كث« من

 
ً
 ضوابط السوق j االقتصاد اإلسال[:ثانيا

ظل ضوابط  اإلسالq بأنها تعمل \ æصيص ا�وارد من خالل تفاعل قوى العرض والطلب R تتمü السوق R االقتصاد
وا<عامل R  ،¡ارسة النشاط االقتصادي بصفة �مة قد وضع اإلسالم الكث« من الضوابط \ف ،¶عية وقيم أخالقية
وا5ائعون إ�   هدف يس¦ ا�نتجونيتحول مفهوم الربح من حافز لإلنتاج والعمران إ� Úيث ال ،السوق بصفة خاصة
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 منقليلة كفاءة السوق و§ول دون ا�رافها �و إنتاج السلع الكما±ة ال� تهم فئة  وهذه الضوابط ال�عية تضمن، تعظيمه

R Âا�جتمع أفراد ا�جتمع \ حساب السلع األساسية ال� تهم ال�²ة األك . 

 :أهم هذه الضوابطو

  : باýريم الر/  أوالً 

 وcث«ةلقد حرم اهللا الربا قليله 

َبا{ :ـ قال اهللا تبارك وتعا� َْيَع وََحرvَم الر�
ْ
Jا ُvاهللا vَحل

َ
 .ا5قرة} وأ

ِيَن آَمُنوا ايvُقوا اهللاvَ وََذُروا َما بêََِ {:ـ وقال اهللا تعا�
v

فÅَها ا�
َ
َبا إِْن ُكْنُتْم ُمْؤِمنaَِ  يَا ك َذنُوا ِ�َْرٍب  ْن لَْم َيْفَعلُوافَإِ ) �Úë(ِمَن الر�

ْ
فَأ

 ِTَِوَرُسو ِvِْن تُبُْتْم فَلَُكمْ  ۖ◌ ِمَن اهللاÍَيْظلُِمونَ  َو 
َ

ْمَوالُِكْم ال
َ
 ُيْظلَُمونَ  ُرُءوُس أ

َ
 .})xÔñ( َوال

ا��و�ت  فتمويل ،وال ب[ القرض اإلنتا) والقرض االستهال� ،البسيطة والفائدة ا�رcبة وال فرق R ذلك ب[ الفائدة
فا��وع يمكن  ،ب[ أصحاب ا�ال وا�مارس[ للعملية اإلنتاجية وال ²قق العدالة ،اإلنتاجية بالربا يزيد تكلفة اإلنتاج

ùH و¡كن أن ²قق أرباح أن 
ً
 .فا�تيجة 5íا أن أحد الطرف[ مغبون ،�±ة جدا ا

ا��وع  حيث يدخل صاحب رأس ا�ال ¶يكا R ،ا�ضاربةعقد  اإلسالم R هذا ا�ضمار وأبرز ا5دائل ال� يقدمها
بالقروض االستهالكية فاإلسالم يدعو إ� بذ¾ا دون فائدة  أما فيما يتعلق ،فيش;ك الطرفان R الربح واGسارة ،اإلنتا)

�ت إنتاجية توفر فرص م�و éه بما� 5ناءاوËال  ،ذلك �ن يريد األجر من اهللا ،بالقرض ا{سنيعرف  وهو ما ،أي دون ربا
  .وتغنيهم عن اق;اض ا�ال لغرض االستهالك العمل للناس

 

 
ً
 :ýريم االحتôر/  ثانيا

 ).ال Öتكر إال خاطئ( :�حيث قال رسول اهللا  ، حّرم اإلسالم االحتsرمن ضوابط السوق أيضا §ريم االحتsر

 ).اgالب مرزوق وا�حتكر ملعون: (�وقول الرسول 

تقديم خدمة  وËذا تفرد بائع أو ¶cة بإنتاج سلعة أو ،سلع غذائيةتكون السلع ا�حتكرة  االحتsر عندما وتتأكد حرمة
ولم يكن تفرد هذا ا5ائع أو ال�cة  ،� يرفع أسعارها دون أن يغا� R السعر أو يس¦ إ� خزن السلع وحبسها عن السوق

 .ا ال يعتÂ احتsرا R ا�فهوم ال��فهذ ،اآلخرين من ا5يع أو اإلنتاج نتيجة قيود تمنع

العام  حيث يكون العرض �دوداً ¡ا يدفع ا�ستوى ،ا<وازن ب[ قوى العرض والطلب واالحتsر يؤدي إ� اختالل
 .لألسعار إ� االرتفاع عن ا�ستوى الطبي�

 
ً
  :منع إنتاج وتبادل السلع الضارة /  ثاcا

قول  ص ال�عية ¿Gمر وا�يتة واäGير وغ«ها من السلع الضارة ال� تندرج §تفالسلع ال� نصت \ §ريمها ا�صو
ََبائَِث { اهللا تعا�

ْ
إن  (: �وقد قال الرسول ا، لعدم جواز استهالكه ؛و تداو¾اأال وز إنتاجها  ،األعراف}َوÖَُر�ُم َعلَْيِهُم ا©
 ).اهللا إذا حرم شيئا حرم ثمنه

اإلنتاج من ا¾در  وحفظ عنا� ،السلع ومنع تداو¾ا يؤدي إ� �اية ا�جتمع من األ�ار م هذهوهذا االرتباط ب[ §ري
  .ةبتوجيهها إ� السلع ا�باحة و ا�افع

 
ً
 : األمر بالعدل j الكيل و ا�ñان /  رابعا
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ِفaَ  َوْيٌل {:قال اهللا تعا� ُمَطف�
ْ
 اvاِس ).(لِل

َ
Uَ َتالُوا

ْ
ِيَن إَِذا اك

v
ونَ )�(يَْسَتْوفُونَ  ا� ُ�ِ ْو َوَزنُوُهْم ُ¾ْ

َ
 }َوÍَِذا َ¿لُوُهْم أ

R 
ً
 وقد اختصت ،ينصف اآلخرين وال يبخسهم حقوقهم كما ²ب أن ينصفوه ،تعامالته فواجب ا�سلم أن يكون عدال

  .رسالة شعيب بمعا�ة هذا اال�راف

 
ً
 : ýريم الغش و ا�دليس /  خامسا

وال ، )من غشنا فليس منvا( :�وقد قال الرسول  يس وما يرتبط به من إخفاء عيوب السلعة،منع اإلسالم الغش و ا<دل
وقد أجازت ال�يعة للمش;ي رد السلعة \ ا5ائع إذا  ،دون غش وتدليس يمنع اإلسالم إظهار مزايا السلعة وا��ية ¾ا

 ،ثقة ا�ستهلك[ باإلنتاج دليس يزيد منو ال شك أن منع الغش و ا< ،� عيوب لم تكن معلومة عند ال�اء ظهرت
نا بورك ¨ما j فإن صدقا وبيَ  ،عان با©يار ما لم يتفرقااJي�  : (�الرسول  و قد قال ،هائويكون سبب R ازدهار ا<جارة َونما

 ). وÍن كتما وÈذبا �قت برÈة بيعهما ،بيعهما

 
ً
  :ýريم اجش /  سادسا

زيادة األثمان بغ«  ولقد منع اإلسالم ا�جش هذا السلوك �ا ي;تب عليها من ،هاءيريد ¶ا َو هو أن يزيد R السلعة من ال
وهذا السلوك إذا أصبح ظاهرة أدى إ� خلل R عدالة  ،السلع فتضعف بذلك قدرة ا�ستهلك \ ¶اء ما ²تاج من ،حق

  . ا<وزيع
 
ً
  :ا� عن بيع السلعة قبل اكتمال حيازتها /  سابعا

  :قال �وعن ابن عمر رï اهللا عنهما أن رسول اهللا  ،) ال تبع ما ليس عندك( : �رسول اهللا قال 
 :اقالو، ) ح� يستوفيه هُ عْ بِ من اش¸ى طعاما فال يَ (

ً
أن نبيعه ح�  �فنهانا الرسول ،كنا نش;ي الطعام من الرcبان جزافا

دون تقديم خدمة  ،ولة دون ا�ضاربة \ السلع �è األرباحوهذا ا�� يؤدي إ� استقرار األسعار وا{يل، ننقله من مsنه
حقيقية من نقل السلع أو æزينها وتسليمها وقبض اhمن ومنع مادة الäاع ب[ ا5ائع وا�ش;ي إذا لم يستطع ا5ائع تسليم 

قبل حيازتها أو بيع ما لم يتم  وcث« من ا�ش�ت واألزمات االقتصادية ¿ألزمة االقتصادية الراهنة ¿ن بيع السلع ،السلعة
 أدى إ� انهيارات و أزمات و اإلسالم منع ذلك وحرمه

ً
 .قبضه أو تملكه تملs فعليا

 
ً
 :ا� عن تلê الرÈبان وبيع حاJ Hاد /  ثامنا

  :�قال رسول اهللا ، لقد منع اإلسالم من ¶اء السلع ال� éلب إ� السوق قبل وصو¾ا إ� السوق
 ).هبط بها إ1 السوقسلع ح� يُ ال تلقوا ال(

وقال الرسول ، )منه فإذا أ� السوق فهو با©يارفمن تلقاه واش¸ى  ،أن يتل� اgلب �ن� الرسول ( :قال �وعن أ� هريرة 
 ).حاJ Hاد عْ بِ وال يَ  ،ال تلقوا الرÈبان (: �

و� ا�� عن بيع ا{ا�  ،ا�هل بأوضاع السوق ف
 ا�� عن تل� الرcبان يتحقق إنصاف ا5ائع و�ايته من الغ2 نتيجة
 .للباد وعن تل� الرcبان منعا لسبب من األسباب ا�فضية إ� االحتsر

 :ومن هذه الضوابط ،كما أن فيه دعما {رcة ا<بادل R السوق وتوف« السلع بأسعار معقولة و�دلة

 :ق اإلسالمية ومنها أن اإلسالم قد جاء بقيم أخالقية ¨ا أثرها j توجيه السو

 :الصدق واألمانة -.

 ).داء يوم القيامةا�اجر األمa الصدوق مع ابيa والصديقa والشه( :�قال 
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 ).إن ا�جار يبعثون يوم القيامة فجارا إال من ات� اهللا وبر وصدق( :�وقال 

ألن اhقة R ا<عامل  ؛ازدهار ا<جارة ونموها و¾ما دور R ،فالصدق واألمانة يشيعان الرضا والطمأنينة R نفوس ا�تعامل[
 .حلت �ل ا{ذر

x- ïقيام ا<جارة \ ال;ا  
ْن تَُكوَن ِ
َاَرةً َقْن تََراٍض ِمْنُكمْ  {: فال بد من ذلك قال اهللا تعا�

َ
 أ

v
 سورة النساء}  إِال

 .لوال يأكل ا�اس أموا¾م بينهم با5اط ،وتصفو ا�فوس ،وبذلك تطيب ا�sسب
o-  ا5يع وال�اء R السماحة والسهولة: 

  . )سمحا إذا اقت� ،سمحا إذا ق� ،سمحا إذا أش¸ى ،رحم اهللا عبدا سمحا إذا باع( :�وقد قال 

  )Q.(اoلقة 
  :تهدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالب

 
ً
  ؟كيف تتحدد األسعار R االقتصاد اإلسالq :أوال
 
ً
  ؟التسع« \ أداء االقتصاد وcفاءته إ� أي مدى يمكن أن يؤثر :ثانيا
 
ً
  ؟إ� أي مدى يمكن أن æضع السوق لرقابة ا�ولة R االقتصاد اإلسالq :ثاhا
  ؟كيف تتحدد األسعار j االقتصاد اإلسال[: أوالً 

ضوابط ا�فاعل وا�جاذب بa قوى العرض والطلب j ظل األخالقيات وتتحدد األسعار R االقتصاد اإلسالq من خالل 
إن اهللا : (�فقال رسول اهللا  ،فقالوا يا رسول اهللا لو سعرت �ا،�وقد غال السعر \ عهد ا��  ،ا�عامل j السوق اإلسال[

فانظروا  ،) و�Í ألرجو أن أل� اهللا وليس أحد منكم يطاJ¡ بمظلمة j دم أو مال ،رع� َس هو القابض اJاسط الرازق المُ 
 تع �كيف اعتÂ ا�� 

ً
واألصل R ا�ظام  ،طيل آ±ة العرض والطلب ووضع أسعار �ددة للسلع واGدمات ظلما

لكن قد يتخلف الÓام بعض ا�تعامل[  ،االقتصادي اإلسالq أن األسعار تتحدد من خالل تفاعل قوى العرض والطلب
§كم السوق وتوجه مس«ته، قد يوجد ، وال� R السوق بهذه الضوابط والقيم واألحsم ال�عية ال� حفلت بها ال�يعة

فما هو دور ا�ولة أو و� األمر من ا�اس من ال يلÓم بهذه الضوابط ال�عية وبأحsم ا<عامالت ال�عية حق االلÓام، 
  j هذه اoالة؟ هل ي(ع ا�دخل اoكو[ أم ال؟

مع[ للسلعة أو اGدمة  اً سعرا{كومة ديد وا�قصود § ،بل ا{اكمالتسع« من قِ : إن من صور هذا ا<دخل R السوق 
  .دون زيادة التسع«ذلك وËلزام ا�اس ب

  هل أجاز التسع« أم ال؟ فهل أجاز الفقهاء هذا اوع من ا�دخل؟
  .وقد استدلوا \ ذلك من الكتاب والسنة ،اتفق فقهاء ا�ذاهب األربعة U أن األصل j التسع� هو ا�حريم

ن تَُكوَن ِ
َاَرةً َعن تََراٍض {: هللا تعا�قول ا فمن الكتاب
َ
َاِطِل إِالv أ

ْ
Jْمَوالَُكْم بَيَْنُكْم بِا

َ
 أ
ْ
ُكلُوا

ْ
 الَ تَأ

ْ
ِيَن آَمُنوا

v
فÅَها ا�

َ
نُكْم يَا ك  م�

 
ً
نُفَسُكْم إِنv اهللاv َ¿َن بُِكْم رَِحيما

َ
 أ
ْ
 ،« ال يتحقق به ال;اïوالتسع ،حيث اش;طت اآلية ال;اxñ. ïالنساء} َوالَ َيْقُتلُوا

قال ، رت �ايا رسول اهللا لو سع� : فقال ا�اس ،  �غال السعر R ا�دينة \ عهد ا��  :قال �ومن السنة ما ورد عن أنس 
منكم يطلب¡ بمظلمة j دم و�Í ألرجو أن أل� اهللا وليس أحد  ،إن اهللا هو القابض اJاسط الرازق ا�سعر( :�رسول اهللا 

  .) لأو ما
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أنه علل ذلك : اhاÐ، ولو جاز ألجابهم إ±ه ،لم يسعر وقد سألوه ذلك�أن ا�� : األول، j وجهa �اللةوا: "ةابن قدامقال 
وهو  ،حيث يؤدي إ� ارتفاع األسعار ؛أن التسع« ²دث أثراً عكسيا ةكما رأى ابن قدام. "بكونه مظلمة والظلم حرام
 ،ن ا�ا5[ إذا بلغهم ذلك لم يقدموا بسلعهم بتاً يكرهون \ بيعها فيه بغ« ما يريدونأل؛ عكس ما يهدف إ±ه التسع«

ف«فعون R ثمنها ±صلوا  ،ويطلبها أهل ا{اجة إ±ها فال دونها إال قليال ،ضاعة يمتنع عن بيعها ويكتمهاا5ومن عنده 
 .إ±ها فتغلو األسعار و²صل اإل�ار با�انب[

تقع السوق §ت  عندما ،أجاز بعض الفقهاء التسع� بل وجوب التسع�: هأو وجوبه إذا دعت اoاجة إ|جواز التسع� 
و§قيق ا<وازن ب[ العرض والطلب بسبب  ،السعر العادل ديديؤدي إ� فقدان آ±ة السوق دورها R § ياT ،ا<أث« ا�فتعل
 الرأي اTي يرى عدم جواز  فقد ،ر�ه اهللا ابن تيميةاالéاه هذا بومن أبرز الفقهاء اTين ساروا  ،االحتsر و�وه

ً
رفض أوال

 بقو� " :التسع« مطلقا فقال
ً
إن اهللا هو القابض اJاسط الرازق ا�سعر و�Í ألرجو أن ( :�ومن منع التسع« مطلقا �تجا

 �ماعي� فإن هذه قضية م ،فقد غلط ،)منكم يطلب¡ بمظلمة j دم أو مالأل� اهللا وليس أحد 
ً
وليس  ،نة وليست لفظا

ومعلوم أن ال�ء إذا  ،أو طلب R ذلك أك0 من عوض ا�ثل ،ٍل ب عليهمأو ع ،فيها أن أحدا امتنع من بيٍع ب عليه
 .لكن ا�اس تزايدوا فيه فهنا ال يسعر عليهو ،رغب ا�اس R ا�زايدة فيه فإذا ¿ن صاحبه قد بذ� كما جرت به العادة

  وا�دينة
ْ
 ،وËنما ¿ن يزرع فيها الشع« ،وقد يباع فيها (ء يزرع فيها ،بآنذاك إنما ¿ن الطعام اTي يباع فيها 5íا من ا�ل

أو \  ،ولم يكن هناك أحد ²تاج ا�اس إ±ه أو إ� ما� ±جÂ \ عمل، فلم يكن ا5ائعون وال ا�ش;ون أناسا معين[
 إ ه" . د 	هم اهد R سبيل اهللابل ا�سلمون 	هم من جنس واح، بيع

فإذا ¿ن ا�اس يبيعون سلعهم \ الوجه ا�عروف " :كما قدم ابن تيمية تفس«ا أك0 وضوحا لتاللة \ جواز التسع« فقال
ة بعينها فإلزام اGلق أن يبيعوا بقيم ،فهذا إ� اهللا ،وقد ارتفع السعر إما لقلة ال�ء وËما لك0ة اGلق ،من غ« ظلم منهم

وهذا يؤدي  "وËما لك0ة اGلق" �قص العرضأي  ،"وقد ارتفع السعر إما لقلة ال�ء" :وانظر إ� قو�. ه.ا" إكراه بغ« حق
وcما تتم �اية ا�ستهلك بالتسع« من جشع  ،اGلق ك0ةفهو بلغة االقتصاد يعè زيادة الطلب ا�اتج عن  ،زيادة الطلبإ� 

إن التسع« بما ال : "القا� أبو و|د اJا�يقول  .ب أن يكون التسع« منصفا للباعة وا�نتج[ ،ا<جار واحتsرهم
  ." وËتالف أموال ا�اس، وËخفاء األقوات، ربح فيه للتجار يؤدي إ� فساد األسعار

 
ً
  :إ1 أي مدى يمكن أن يؤثر التسع� U أداء االقتصاد وÈفاءته: ثانيا

  :وتتلخص بعدد من األمور :ع«اآلثار االقتصادية للتس
 ،التسع« يؤدي إ� اإلخالل بقوى العرض والطلب ،نقص الكميات ا�تاحة من السلع وظهور السوق السوداء /  /  أوالً 

  وهذه ا�ش�ة ،هامش الربح اöفاضحيث تقل الكميات ا�عروضة R السوق بسبب 
R شح ونقص هذه الكميات  .ذه السلع R اGفاء بأسعار مرتفعةتداول هإ� و� تؤدي  ؛ال تقل خطورة عن غالء األسعار

لكن  ،حيث تباع هذه السلع بأسعار مرتفعة ،يؤدي إ� هروب هذه األسواق إ� سوق خفية � السوق السوداء ؛األسواق
إذا قامت ا�ولة ف، عا�ولة تستطيع ا<غلب \ هذه ا�ش�ة بتوف« التسهيالت وا�عونات للمنتج[ ح� تتوفر هذه السل

ا�ولة ¡كن أن §دد السعر  .بكميات أكÂ عند السعر اTي §دده ا�ولة بمنح ا�عونات للمنتج[ توفرت هذه السلع
الفرق ب[ السعر السابق والسعر اTي حددته ا�ولة وهو ا�قص  ،ولكن هذا ا�قص R السعر، وæفضه عما ¿ن سائداً 
ا�ولة بتعويض ا5ائع[ با�عونات لÒ يظل اإلنتاج متوافراً بنفس القدر من الكميات السابقة  تقوم ،\ ا�نتج[ أو ا5اعة
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فال تنقص وال تظهر السوق السوداء وÀ من يريد أن ²صل \  ،\ السلعةا�ستهلك صول حكÚ Âيث يتم أأو بمقدار 
  .ا5يع واالéار بهذه السلعة  ستمروا R جون فيو� نفس الوقت ال يضار ا5ائعون وا�نت ،السلعة يدرك حاجته منها

 
ً
 ،،يتطلب التسع« زيادة R ا<s±ف ا�ا±ة واإلدارية يتحمل ا�جتمع آثارها ،زيادة ا<s±ف ا�ا±ة واإلدارية /  /  ثانيا

  ،فبعض هذه ا<s±ف تسبق عملية التسع« وبعضها يستمر للتأكد من االلÓام بالسعر ا�حدد
بل لكن دعم ا�نتج[ من قِ ، ا�اس بهزيد من أعباء األجهزة ا�عنية بمراقبة األسواق واإل¶اف \ التسع« والÓام ¡ا ي

  .و§قيق الربح ا�عقول للباعة وا�نتج[ ،ا�ولة كفيل بإاد ا<وازن ب[ العرض والطلب
 
ً
خل ا�ولة لتسع« السلع واGدمات هو �صلحة فيف;ض أن تد ،التسع« ال ²قق دوما مصلحة للمستهلك /  /  ثاcا

أما R ا�دى الطويل فإن مصلحة ا�ستهلك ربما  ،لكن قد ال تتحقق ا�صلحة للمستهلك إال R ا�دى القص« ،ا�ستهلك
  .األفضل أن ي;ك أمر §ديد األسعار <فاعل قوى العرض والطلب فال شك أن R ا�دى الطويل  ،تكون R عدم التسع«

 
ً
نظرا ألن التسع« يؤدي إ� انعدام أثر ا�نافسة كحافز رئيس \  ؛اöفاض مستوى ا�ودة وانعدام ا{وافز /  /  رابعا

ألن السعر موحد وا�ستهلك مضطر لل�اء  ؛فإن مستوى جودة السلع واGدمات ي;اجع ،اجتذاب قرار ا�ستهلك بال�اء
  .ن الطلب ال�نظرا الöفاض العرض ال� بسبب التسع« ع

 
ً
و\  ،فإذا ¿ن التسع« lحفا Úق ا�الك أو ا�نتج فإن ذلك سيؤدي إ� تعطيل ا�وارد ،إهدار ا�وارد وتعطيلها /  /  خامسا

ألن القيمة ا�دفوعة غ« مغرية فيتجهون  ؛سبيل ا�ثال فقد أدى تسع« اإلارات R بعض ا�ول إ� تعطيلها وعدم تأج«ها
  .ا أو حفظها لألبناءإ� بيعه
 
ً
 ،للحصول \ السلعة االنتظارمثل هدر األوقات اhمينة R طواب«  ،ظهور بعض ا�ساوئ االجتماعية /  /  سادسا

  .وîستخدام الرشوة وسيلة للهروب من إجراءات ا�ولة ال� §ì نظام التسع«
 
ً
فإذا استمر التسع« وخرج عن الوضع االستثناã  ،االقتصاديةاöفاض وتدÐ كفاءة االقتصاد æ Rصيص ا�وارد  /  /  سابعا

فهو يهدد الكفاءة االقتصادية ال� تمü آ±ة السوق æ Rصيص  ؛إ� وضع أقرب لالستمرار فال شك أن R ذلك خطورة كب«ة
لموارد االقتصادية ب[ فبدال ًمن أن تقود آ±ة السوق قرارات ا�نتج[ وا�ستهلك[ للوصول إ� أفضل æصيص ل ،ا�وارد

وعليه فإن التسع« إذا استمر لف;ات طويلة يؤدي إ� تدÐ كفاءة االقتصاد R  ،تتعطل هذه اآل±ة ،االستخدامات ا�ختلفة
  .أي إلغاء تفاعل قوى العرض والطلب، æصيص ا�وارد بسبب تهميش آ±ة السوق

 
ً
  ؟j االقتصاد اإلسال[ إ1 أي مدى يمكن أن Îضع السوق لرقابة ا�ولة: ثاcا

qاالقتصاد اإلسال R ننتقل إ� مراقبة ا{كومة للسوق : 

 qاالقتصاد اإلسال R السوق R ي يمكن أن يؤثر \  ،� طبيعة »تلفةإن تدخل ا{كومةTفهو ليس من نوع ا<دخل ا
 R ا5يع وال�اء ومدى الÓام ا5اعة وا�ش;ون ،بل هو lرد مراقبة {رcة السوق آ±ة السوق؛

ً
وهذه  ،بما ب عليهم ¶�

. الضوابط ال�عية وأخالقيات ا<عامل R السوق ¾ا دور كب« R دعم آ±ة السوق وا�حافظة \ عملها بشg صحيح
وهو جهاز يمارس وظائف واختصاصات تهدف  ،وتكون مراقبة ا{كومة للسوق R االقتصاد اإلسالq عÂ جهاز ا{سبة

   .يئة بيئة مناسبة للتعامالت ا<جاري وا�حافظة \ السوق بشg �م من ا�احية الش�ية أو من ا�احية ا�وضوعيةإ� ته
  ، العناية بالسوق من حيث ا5ناء وال;ميم وا�ظافة :الشbيةمن ااحية ف

وسالمة ا5يوع  ،ال�يعة اإلسالمية وم� يتوافق ذلك مع أحsم ،فا�قصود ما ري R السوق :ا�وضوعيةمن ااحية وأما 
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 ،هذا ا�ور بنفسه عندما دخل السوق ووجد مع أحد ا5اعة ُصÂة طعام �وقد مارس الرسول  .من ا�خالفات ال�عية
هالv : (�فقال ، أصابته السماء يا رسول اهللا :قال، )صاحب الطعام هذا يا ما(: قال بلالً فوضع يده داخل الطعام فأصابت 

وعل األسعار تتحدد ، öلص إ� أن اإلسالم يمنع التسع« ابتداءً  ،) من غشنا ليس منا ،U الطعام · يراه ااسوضعته أ
  .من خالل تفاعل قوى العرض والطلب

 وال شك أن R ذلك دفع
ً
وال تلجأ ا�ولة إ� التسع« إال �فع �ر أكÂ ناشئ عن  ،لأل�ار الكب«ة ا�;تبة \ التسع« ا

وعند ذلك تفرض ا�ولة أسعارا منصفة للمنتج[ وا�ستهلك[ Úيث تكون �فزة للجا5[ ، جهات احتsرية R السوقتو
األسعار نتيجة زيادة طبيعية R الطلب أو نقص طبي� R  ت ارتفا� تأما إذا ¿ن، وا�نتج[ ومقبولة �ى ا�ستهلك[

  .السلع فال تسع«

  )×.(اoلقة 
  :ة إ1 أن يعرف الطالبتهدف هذه اoلق

 
ً
  مفهوم اإلنتاج وأهميته R االقتصاد اإلسالq :أوال
 
ً
  .باختالف ا�ظم االقتصادية عنا� اإلنتاج واختالف عوائدها :ثانيا
 
ً
  .ضوابط اإلنتاج R االقتصاد اإلسالq :ثاhا
 :مفهوم اإلنتاج وأهميته j االقتصاد اإلسال[: أوالً 

وËذا عرضنا هذا ا<عريف \ ما جاء به اإلسالم ، إÓاد منفعة أو زيادتها:  R االقتصاد بأنه�ى ا�ختص[ يعّرف اإلنتاج
وهذا يعè أن . واهتم بالعمل ا�نتج R ¿فة ا�يادين ،من ت�يعات ýد أن اإلسالم حث \ الصناعة والزراعة وا<جارة

ويعتÂ ا{افز لإلنتاج R ا�ظام ، �نافع وزيادتها R الوقت ذاتهمفهوم اإلنتاج R االقتصاد اإلسالq قد عè فعًال بإاد ا
هو §قيق  فحافز اإلنتاج R ا�ظام االقتصادي الرأسما� ،اإلسالq أقوى من ا{افز لإلنتاج R ا�ظم االقتصادية الوضعية

R ا�ظام االقتصادي اإلسالq فا{افز  أما ،هو §قيق ا�فع االجتما� وحافز اإلنتاج R االقتصاد االش;ا� ،الربح ا�ادي
 وير�هما بمحفز ثالث هو  ،وال §قيق ا�فع االجتما� لوحده ،ليس الربح دون غ«ه \ اإلنتاج

ً
بل مع األمرين معا

بها  ال�يعة فهو يمارس عبادة يبت� تعا±مفا�سلم عندما يزاول النشاط اإلنتا) ا�نضبط ب .ابتغاء األجر من اهللا تعا�
  .وجه اهللا

ما (:اTي يقول �R حديث الرسول  دعوة اإلسالم للتنمية الزراعية وا<وسع R اإلنتاج الزرا� :ثالولو أخذنا \ سبيل ا�
فهذا األجر اTي ²صل  ).يمة أو إنسان إال ¿ن T به صدقةمن مسلم يغرس غرسا أو يزرع زر@ فيأكل منه طائر أو به

  ،اإلنتاج الزرا� ال يتعارض مع ما يمكن أن ²ققه من ربح ماديعليه ا�سلم l Rال 
ً
 ،فهو يكسب األمرين معا

، ويمكن أن نالحظ R هذا ا{ديث أن اTي مع ب[ هذين اG«ين الكسب ا�ادي واألجر األخروي هو ا�سلم فقط
اإلنسان اTي يأكل من هذا اإلنتاج ليس  ثم إن ،فا�سلم هو اTي مع ب[ هذين اG«ين ،)ما من مسلم( :الرسول يقول

  ةبالëور
ً
بمعÞ أنه يشمل ا�سلم وغ« ا�سلم،  )أو إنسان( ،أو مسلم ما قال )أو إنسان: (قال �فالرسول  ،أن يكون مسلما

  ،األجر ليس أجر زîة واجبة R هذا الزرع نالحظ أن هذهكما 
ً
تبط Ëنما هو أجر إضاR مرو ،أو الصدقة ال� يبذ¾ا طو�

وتمتد أهمية اإلنتاج R ا�فهوم ، ق بإذن اهللا للمسلم وËن قبض ثمن ما ينتجه نقداً وهو مستحَ  ،بتقديم ا�فع االجتما�
qتعدد أهدافه وتنوعها اإلسال R، شباع حاجاتهËكما يهدف إ� ، كما يهدف إ� توف« فرص العمل ألفراد ا�جتمع ا�سلم و
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تملك ا�فوذ وال يمارس عليها ا�فوذ السيا$  ،ية وجعلها lتمعات ذات سيادة واستقاللتعزيز مsنة ا�جتمعات اإلسالم
  .ياالقتصاد وأ

ومن العجيب أن بعض ا�ول ال� ýحت اقتصاديا ، لقد أصبحت ا�جتمعات ا±وم تقاس بقدرتها \ اإلنتاج وا<صدير
 ،فاإلنتاج هو �ور العملية االقتصادية برمتها ،اعسكريالقوية لم §ققه ا�ول  استطاعت أن §قق من األهداف ما

وا�جتمعات ال� تعتمد بشg رئيس \ استهالك ما ينتجه اآلخرون ستظل lتمعات غ« قادرة \ ا<حكم بقراراتها 
  .وËدارة شؤونها

 
ً
  .عنا¬ اإلنتاج واختالف عوائدها: ثانيا

ولم  .األرض ورأس ا�ال والعمل� :  د عنا� اإلنتاج بثالثة عنا�اéه االقتصاديون R بداية الع� ال�سيÒ إ� §دي
 
ً
وقد برز عنÞ ا�نظيم  .وîن أصحابها يديرونها بأنفسهم ،ألن ا��و�ت ¿نت صغ«ة ؛يكن عن� ا<نظيم معروفا
 وم دمج العن�ينويفضل بعض االقتصادي[ ا± ،عندما ظهرت ا��و�ت الصناعية الكÂى كعنÞ رابع لعنا¬ اإلنتاج

فيكون تقسيم عنا�  ،العمل§ت اسم ) العمل وا<نظيم(ودمج العن�ين  ،رأس ا�ال§ت اسم ) األرض ورأس ا�ال (
 
ً
باطنها من ثروات طبيعية R إطار رأس  Úيث تندرج األرض وما R، العملو رأس ا�اليشمل عن�ين هما  اإلنتاج ثنائيا

  .اTي يقوم به ا�نظم والعمل اإل¶اR ،اTي يقوم به العامل العمل ا�يداÐأما عن� العمل فيشمل  ،ا�ال
  .لقاء مساهمته R العملية اإلنتاجية وÀ عن� من هذه العنا� يكون � �ئدٌ 

  :وÎتلف عوائد عنا¬ اإلنتاج j االقتصاد اإلسال[ عنها j االقتصاد الرأسما²
 فإن رأس  أما R االقتصاد الرأسما�

ً
وËن ¿ن رأس ا�ال  .ال� � الربا R ا�نظور اإلسالq ،الفائدةفعائده  ا�ال إذا ¿ن نقديا

أما ما Hرج من األرض من معادن وثروات طبيعية فأسعارها تتحدد R ، اإلار¿آلالت وا�عدات فيكون �ئدها  عينيا
 للعرض والطلب

ً
أما العمل فإن  ،الطلب عليهاحجم يتحدد من خالل  كما أن إار األرض كمساحة جغرافية ،السوق وفقا

 وËدارة
ً
أما  .الربحفهذا ا�وع من العمل �ئده أي ما يقوم به ا�نظم من عملية ا<و±ف ب[ عنا� اإلنتاج  ،¿ن إ¶افا

R خطوط اإلنتاج  ¿Tين يعملون ،ا��و�ت ال� يديرها ا�نظمون فلهم األجورR ا�هد اTي يقوم به العمال R ا�يدان 
  .األرباحفلهم  åالف ما لو عملوا {سابهم اGاص ،األجور اhابتةهؤالء ¾م 

qا�ظام االقتصادي اإلسال R االقتصاد الرأسما� أما عوائد عنا� اإلنتاج R يكون فرأس ا�ال ا�قدي . فتختلف عنها
Úيث يكون طرفا  ،وËعطاء رأس ا�ال الربح ²قق العدالة .qألن الربا ال مsن � R االقتصاد اإلسال ؛نصيب R الربح� 

 ،أو تقويمه بقيمة نقدية R مقابل نصيب من الربح ،اإلاراستحق  وËذا ¿ن رأس ا�ال عينيا ،ا<عاقد ¶îء R ا�غنم وا�غرم
صيغ R �ئدها وËن ¿ن بعض فقد تعددت ال أما بالنسبة لألرض .ملs للم�وع وتكون اآلالت وا�عدات R هذه ا{الة

ويستدلون  ،و� اش;اك مالك األرض مع من يزرعها ،ا�زارعةفإحدى هذه الصيغ :الف ب[ الفقهاء تخاهذه الصيغ موضع 
  .�مل أهل خيÂ بشطر ما Hرج منها من زرع أو ثمر �\ ذلك ما رواه ابن عمر من أن رسول اهللا 

كراء أما  ،ابن حزمو¡ن خالف R ذلك  ،وهذه الصيغة أجازها معظم الفقهاء ،با�قدين كراء األرضوصيغة أخرى و� 
أما بالنسبة للعمل فال فرق ب[ ا�ظام االقتصادي اإلسالq ب[ ا�نظم اTي يتو� . فقد منعه أك0 الفقهاءاألرض با�طعوم 

 .يكون �ئده األجر أو حصة R الربح ف�هما يمكن أن .اإل¶اف والعامل ا�با¶ R عملية اإلنتاج من حيث العائد
  .األجر  R عقد واحد و أن مع العامل ب[ الربح ةابن قدامو ِ� رَ ¿©ِ وال يرى بعض الفقهاء 
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ً
  .ضوابط اإلنتاج j االقتصاد اإلسال[: ثاcا

و� ال� دلت  ،تبدلإما أن تكون ثابتة ال توهذه الضوابط  ،تنظم النشاط اإلنتا) وتضع � حدوداً وآفاقا � ضوابط
 ،فالسلع ا�حرمة ال وز إنتاجها مطلقا مهما وجد الطلب، مثل ضابط ا{الل وا{رام ،نصوص واضحة و�²ة عليها

ُ  ،وÍما أن تكون هذه الضوابط متغ�ة حسب ما تقتضيه ظروف الزمان وا�ôن. ومهما ¿نت مدرة للربح سن حيث ت
كزيادة ،تحقق بها مصلحة ا�جتمع اإلسالqيو ،تعارض مع نصوص الكتاب والسنةوتتخذ القرارات ال� ال ت ،الت�يعات

أو تؤدي إ� زيادته حسب  ،وما يرتبط بذلك من اæاذ اإلجراءات والقيود ال� §د من اإلنتاج ،معدل اإلنتاج أو خفضه
  .مصلحة ا�جتمع زمانا ومsنا

  : ومن أبرز هذه الضوابط
ألن  ؛وهذا يعè أن السلع واGدمات ا�نتجة البد أن تكون مباحة ¶� ،أي ا{الل وا{رامضابط ا��وعية  /  /  أوالً 

وTا فإن أي سلعة حرم ، النشاط اإلنتا) R االقتصاد اإلسالq البد أن يكون منضبطا بأحsم ال�يعة اإلسالمية
أنها تشبع حاجة لإلنسان \ وجه يلحق أو  ،اإلسالم إنتاجها وتداو¾ا ف� تشبع حاجة متوهمة وليست حاجة حقيقية

وليست R أحsم ال�ع إال \ الضد  ،وcم من Tة وفائدة يعدها اإلنسان كذلك": ر�ه اهللالشاط¯ قال  .الëر با�جتمع
الضابط ضابط ا��وعية R �اية  وهذا" ¿لزنا و¶ب اGمر وسائر وجوه الفسق وا�عا; ال� يتعلق بها غرض �جل

بل إن هذا  ،وحفظ موارد ا�جتمع وعدم هدرها R إنتاج سلع وخدمات تلحق الëر با�جتمع ،نسان جسميا ونفسيااإل
R حفظ أيضا ويكون سببا  ،الضابط بشg �م يسهم R §قيق مقاصد ال�يعة R حفظ ا�ين وا�ال والعقل وا�فس

 {:قال اهللا تعا� ،م إنتاج بعض السلع وتداو¾اكما ا{ال R §ري ،ا�جتمع من فساد العالقات االجتماعية
ْ
ِيَن آَمُنوا

v
فÅَها ا�

َ
يَا ك

ُكْم ُيْفلِ 
v
ْيَطاِن فَاْجَتنُِبوهُ لََعل vْن َقَمِل الش ْزالَُم رِْجٌس م�

َ
نَصاُب َواأل

َ
َمْيِ�ُ َواأل

ْ
َْمُر َوال

ْ
ن ) /ï(ُحوَن إِغvَما ا©

َ
ْيَطاُن أ vَما يُِريُد الشvإِغ

نتُ يُوقَِع بَ 
َ
الَةِ َفَهْل أ vِر اهللا� َوَعِن الص

ْ
ُكْم َعن ذِك vَميِْ�ِ َويَُصد

ْ
َْمِر َوال

ْ
َْغَضاء jِ ا©

ْ
Jَعَداَوةَ َوا

ْ
نَتُهونَ ْيَنُكُم ال Åا�ائدة} م م.  

 
ً
 { :قال تعا� ،حقيق الكفاءة اإلنتاجية< منع اإلºاف R استخدام ا�وارد /  /  ثانيا

ْ
زِينََتُكْم ِعنَد �Vُ  يَا بَِ¡ آَدَم ُخُذوا

 َaُِمْ�ِف
ْ
 إِنvُه الَ ÖُِبÅ ال

ْ
 َوالَ تُْ�ِفُوا

ْ
ُبوا َøْوَا 

ْ
فهذا ا�ص القرآÐ فيه توجيه �م R ا�� عن . ouاألعراف }َمْسِجٍد وُ	ُوا
 فg إºاف R استخدام ا�وار ،واالستخدام اإلنتا)وال فرق ب[ االستخدام االستهال�  ،اإلºاف

ً
  .د غ« جائز ¶�

أو ا{صول \ قدر مع[  ،بعدم الكفاءة اإلنتاجية و� ا�فهوم االقتصادي يمكن ا<عب« عن اإلºاف R استخدام ا�وارد
فهو صورة من صور اإلºاف R استخدام  ه،أو ترك ا�ال دون تثم«، لزممن السلع أو ا�نافع باستخدام موارد أكÂ ¡ا يَ 

وقد روى  ،lال اإلنتاج إضاعة ا�الR استخدام ا�وارد R  ومن صور اإلºاف. الرشد R استخدام ا�وارد ، أي عدما�وارد
ومن صور اإلºاف l Rال  ،"¿ن ين� عن القيل والقال و0cة السؤال وËضاعة ا�ال"  �الشيخان R صحيحيهما أن ا�� 

ومن سوء ا�دب� أن ال يوزع نفقته U " :ا�مشêيقول  .ولويات اإلنفاقأي عدم مرا�ة أ ،عدم ا<وازن R اإلنفاقاإلنتاج 
ورغم أن ا�مش� يتحدث عن الفرد ، "ح� يÞف إV 1 باب منها قدر استحقاقه ،ìيع حوا�ه U ا�قسيط واالستواء

صور اإلºاف l Rاالت  ومن. ويصدق \ اإلنفاق l Rاالت اإلنتاج ،شg �مR إال أن >مه يصدق \ ا�جتمع 
بتغي« قطع ٍ يمكن إصالحها، أو بتأخ« صيانة  سواء، عدم االهتمام بصيانة ا�عدات الرأسما±ة وا�حافظة عليها اإلنتاج

Âهذه القطع وعدم تغي«ها بالوقت ا�ناسب ح� يؤدي ذلك إ� �ر أك. 
 
ً
وقد يصاحب النشاط اإلنتا) بعض األ�ار ال�  ،)Hار Hر وال ال: ( �قال الرسول  ،ضابط منع الëر /  /  ثاcا
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واستنادا إ� هذا ا{ديث ينب� ا{د من األ�ار  ،أو يكون �رها �ما يتحمله ا�جتمع كg ،تلحق بعض أفراد ا�جتمع
وقد قررت  ،موقد يقبل الëر اGاص R سبيل §قيق ا�فع العا ،ا�اشئة عن األنشطة اإلنتاجية وح�ها R أضيق دائرة

  .R هذه ا{الة تكون إزالة الëر اGاص با�واساة وا<عويض، تحمل الëر اGاص بدفع الëر العامب ال�يعة اإلسالمية
 
ً
 ،وهو يهتم ب;تيب lاالت اإلنتاج حسب أهمية السلع واGدمات بالنسبة للمجتمع ،ضابط أولويات اإلنتاج/  /  رابعا

 ِGإ±ها ا{اجة كونتدمات ال� فالسلع وا ،Âسلم األولويات االجتماعية أك R االت  ،§تل درجة متقدمةl وترتيب
و� قاعدة ¶عية استنبطها بعض فقهاء  ،بل � �كومة بقاعدة ترتيب ا�صالح ،اإلنتاج ال Hضع لعامل الربح فقط

ا�صالح (، مستوياتب[ ثالث  حيث مüوا ،ال�يعة وعلماء األصول ¿لشاط� وغ«ه من استقراء ا�صوص ال�عية
األساسية  االقتصادية وخصصت إلنتاج السلع و	ما وجهت ا�وارد، )الëورية وا�صالح ا{اجية وا�صالح ا<حسينية

أصبحت ا�نفعة االجتماعية ا�تحققة أكÂ ¡ا لو وجهت تلك ا�وارد إلنتاج السلع وËشباع حاجات أقل  ،األك0 �ورةو
أن يقدم الëورات \ ا{اجات R حق   -يعè اإلمام  –ويلزمه " :عن هذا ا�عÞ بقو� عز بن عبد السالمويع¹ ال ،أهمية

والتسوية بينهم ليست R مقادير ما ، همهم حاجة فأمس% وأمس%  ،همهم فأ�% وأن يسوي بينهم R تقديم أ�% ، µيع ا�اس
من غ« نظر إ� تفاوت مقاديره  ،يدفع به حاجته  É واحد منهم مابل التسوية بينهم أن يدفع إ� ،يدفعه إ±هم اإلمام

ينب� أن : "عن �ورة ترتيب أولويات اإلنتاج حسب االحتياج بقو� ع¹ القسطال�كما  ،"فيتساووا R اندفاع ا{اجات
يج إ� تِ حْ اوحيث ، ا�اسللتوسعة \  ؛يج إ� األقوات أك0 تكون الزراعة أفضلتِ حْ افحيث  ،Hتلف ذلك باختالف ا{ال

  . "يج إ� الصنائع تكون الصناعة أفضلتِ حْ اوحيث  ،ا�تجر النقطاع الطرق مثال تكون ا<جارة أفضل
 
ً
فا{ديث واضح و�يح R  ،)إن اهللا Öب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنه: (�يقول  ،ضابط إتقان اإلنتاج/  /  خامسا

 اختيارتبذل إدارة ا��وع والعامل[ فيها سواء ¿نوا قطا� خاصا أو �ما ا�هد R  وهذا يستلزم أن ،أهمية إتقان اإلنتاج
  .تباع األسا±ب ال� تسهم R §س[ ورفع جودة ا�نتج او

  :ومن أهم ما يساعد U اإلتقان j إنتاج السلع
  .مة ب[ عن� ا�ودة وا<�فةءوا�ال ا<وازن مرا�ةفعند §ديد هذه ا�واصفات البد من  ،بمواصفات ا�نتج االهتمام _.
x_ ألن ضبط ا�ودة يتطلب تصحيح ا�سارات ال� يصيبها خلل ما أثناء مراحل العملية  ؛العناية با�تابعة وا�راقبة

  .اإلنتاجية
o_ ار) للسلعةGدة السلعة ¡ا يؤدي إ� ا�حافظة \ مستوى جو ،من حيث ا<غليف وا<عبئة وا�قل ،العناية با�ظهر ا

  .وظهورها بشg مقبول �ى ا�ستهلك

  )Ø.(اoلقة 
  :تهدف هذه اoلقة إ1 أن يعرف الطالب

�  
ً
  .الفرق ب[ سلوك ا�ستهلك R االقتصاد الغر� وسلوك ا�ستهلك ا�سلم :أوال

�  
ً
 .ضوابط االستهالك R اإلسالم : ثانيا

  :سلوك ا�ستهلك j االقتصاد الغر�:أوالً 
نه من أداء وظيفته R تعم« هذه األرض دون إشباع العديد يش اإلنسان R هذه ا{ياة \ �و مريح يمكّ ال يمكن أن يع
وذلك إما بسبب اختالف  ؛لكن ا�اس كث«ا ما يتفاوتون R تقديرهم ¾ذه ا{اجات R مستوى اإلشباع ،من ا{اجات
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فالفرد عندما يُقبل \ ¶اء سلعة  ،عية \ سلوك ا�ستهلكأو بسبب تأث« العوامل االجتما ،مستوى ا�خل ا�تاح لg فرد
أما العوامل  .وعندما يقوم بتحديد الكمية ا�ستهلكة من السلعة إنما يقوم بذلك R إطار مادي Úت ،ويمتنع عن أخرى

دم \ ¶اء سلعة قِ يُ  إن ا�ستهلك R االقتصاد الرأسما� .ضعيفا�ينية واألخالقية فال وجود ¾ا وËذا وجدت فتأث«ها 
Tا فهو يس¦ <عظيم االستفادة من دخله ا�تاح ل�اء أكÂ قدر ¡كن  ،معينة إذا شعر أن استهالكها يعود عليه با�نفعة

و²دد الكمية ا�ش;اة من سلعة ما عندما يتساوى مقدار ما يض= به من منفعة اhمن مع منفعة  ،من السلع واGدمات
  .وهو ما يعرف بتوازن ا�ستهلك ،تساوي منفعة السلعة مع منفعة اhمن اTي يدفعه ل�اء تلك السلعة أي ،السلعة ا�ش;اة

  ما مفهوم ا�نفعة وÈيف ýدد أو تقاس ؟
وقياسها ليس باألمر السهل اليس« إذا أخذنا باالعتبار تفاوت ا�اس R أذواقهم  ،مفهوم ا�نفعة أو اإلشباع الزال íمضا

ويعتÂون هذا ا�فهوم شامل لg األذواق  ،كن االقتصاديون الغربيون يتفادون ا�خول R ا<فاصيلل ،وتفضيالتهم
 لقياس ا�نفعة ال� ²صل عليها الفرد عند ا�قارنة ì% وقد حاولوا إاد معيار كَ  ،g إشباع لرغبة يعتÂ منفعةفوالرغبات 

 ،وcوب القهوة يعطي سبع وحدات من ا�نفعة، وحدات من ا�نفعة فكوب الشاي يعطي ع� ،ب[ منافع السلع ال� ²تاجها
و¾ذا يس¦ ا�ستهلك عند اختياره للمنفعة ب[ عدد من السلع للحصول \ أكÂ قدر من وحدات ا�نفعة R حدود دخله 

نفعة السلعة  �ì% لكن شعور االقتصادي[ بعدم واقعية هذا ا<حليل جعلهم يستبدلون أسلوب القياس الكَ ، ا�تاح
 ،ترتيب األولويات أي قدرة ا�ستهلك \ ا�قارنة ب[ سلعت[ أو أك0 من حيث ا<فضيل ،"ا<حليل ا<فضي	 "بأسلوب

وهذا ما يعرف بمنحنيات  ،أو أن االثن[ \ درجة متساوية بالنسبة �، أو القهوة \ الشاي، كأن يفضل الشاي \ القهوة
تغ«ات السعر وأذواق : مثل إلهما� متغ«ات اقتصادية ؛ن هذا األسلوب يظل قا�الك ،التسوية أو ا<فضيل

اقتصاديا \ اæاذ قرار سليم الختيار ا<و±فة ا�ناسبة  الرشيد كما أن هذا ا<حليل يرتكز \ قوة ا�ستهلك،ا�ستهلك[
 دالةواف;اض تطابق  ،الرشد �ى ا�ستهلك فاف;اض توافر .R كث« من األحيانوهذا االف;اض غ« صحيح  ،من السلع

يفضل فرد R ا�جتمع الغر� ¶ب كأس من اGمر \  فقد ،ا�نفعة ا{قيقية للمستهلك Hالف الواقع دالةا<فضيل مع 
وبهذا يتضح �ا سلوك  ،اGمربينما ا�نفعة ا{قيقية لكوب ا{ليب أفضل بكث« من منفعة  ،¶ب كوب من ا{ليب

ف¼ األشياء ال¢ يؤدي  ،ا�ي يعتمد U معاي� ذاتية مادية ال Îضع لقيم دينية أو أخالقية ك R االقتصاد الغر�ا�ستهل
 . استهالكها إ1 إشباع رغبة أو غريزة إنسانية ف� سلعة وخدمات مقبولة

 
ً
إن نظرية سلوك ا�ستهلك R  اتضح �ا ¡ا سبق بشg �م :قواعد نظرية سلوك ا�ستهلك j االقتصاد اإلسال[: ثانيا

وبا<ا� فإن نظرية سلوك ا�ستهلك R االقتصاد اإلسالq  ؛االقتصاد الغر� ال تتفق مع ا�فاهيم اإلسالمية لالستهالك
ونتناول فيما يß أبرز القواعد ال¢ تب�  .æتلف R قواعدها ومسلماتها عن نظرية سلوك ا�ستهلك R االقتصاد الغر�

  :رية سلوك ا�ستهلك j االقتصاد اإلسال[عليها نظ
و�  ،فله أهمية وتأث« \ سلوك ا�ستهلك R االقتصاد اإلسالq لكن هذا ا<أث« �كوم بقواعد أخرى :ا�خل /  /  أوالً 
ا آتَا{:تعا� قو� vُينِفْق ِمم

ْ
 سلوك <داللة \ تأث« هذا ا�خل } هُ اهللاvُ ِ|ُنِفْق ُذو َسَعٍة م�ن َسَعتِِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه فَل

ابط وا�عاي« األخرى ال� ومطالب با<وسع باإلنفاق واالستهالك R ظل االلÓام بالض فا�سلم إذا اتسع رزقه ،ا�ستهلك
  .§كم االستهالك 

 
ً
ف;اض نظري ذو أهمية R ا<حليل ¿ ،ال يل� االقتصاد اإلسالq مبدأ الرشد االقتصادي :الرشد االقتصادي /  /  ثانيا



    ))  رابعرابعمستوى مستوى ( (                                                                       ))نسخة مدققة ومزيدةنسخة مدققة ومزيدة((                     مدخل إ1 علم األقتصادمدخل إ1 علم األقتصادمقرر مقرر   

- Õñ - 

 

فسلوك ، و� اإلسالم ال يمكن القول برشد ا�ستهلك ا�طلق ،لكنه Hضع هذا ا�بدأ للبعد ا�يè العقدي ،االقتصادي
§ت تأث« بعض ا�غريات وا�ؤثرات Úيث تكون قراراته R بعض األحيان غ« رشيدة وغ«  لال�رافا�ستهلك قابل 

َقَناِط�ِ {: قال اهللا تعا� ،ë ببعض مصالح الفرد وا�جتمعبل ت ،اقتصادية
ْ
َنaَِ وَال

ْ
Jَهَواِت ِمَن الن�َساء َوا vالش Åاِس ُحبvُزي�َن لِلن

 Åََياةِ ا�
ْ
oَْرِث َذلَِك َمَتاُع ا

ْ
oْغَعاِم وَا

َ
َمِة َواأل vُمَسو

ْ
َْيِل ال

ْ
ِة َوا© vِفض

ْ
َهِب َوال vُمَقنَطَرةِ ِمَن ا�

ْ
َمآِب غْ ال

ْ
آل } َيا َواهللاÅ ِعنَدهُ ُحْسُن ال

  .�uعمران
فالرشد االقتصادي R اإلسالم ليس فقط  .� ال ينفق األموال ويستهلكها بغ« رشد ؛وقد جاء اإلسالم با{جر \ السفيه

ضمن تعا±م وضوابط  بل إن هذه ا�وازنة البد أن تتم ،هو ا�وازنة ب[ ا�خل ا�تاح وأنواع السلع واGدمات ومزاياها فقط
  .ال�يعة اإلسالمية

  :ومن أهم هذه الضوابط وا�عليمات
كما أن ا�ظام اإلسالq وضع ضوابط ¶عية الكتساب ا�ال فقد أوجب \  ،االمتناع عن استهالك السلع ا�حرمة  _.

 ،ة ¿Gمر واäGير وغ«هاأي اجتناب استهالك السلع ا�حرم ،الفرد �ورة أن يكون االستهالك منضبطا R ا��وعية
و� §ريم هذه السلع منافع  ،وعدم استخدام اTهب وا{رير للرجال ،وcذلك عدم استخدام آنية اTهب والفضة للطعام

 للفرد
ً
 حقيقيا

ً
وما ي;تب \ ذلك من ا�حافظة ، تتمثل R ا�حافظة \ دخل الفرد و�ايته من الضياع R سلع ال §قق نفعا

إضافة إ� رفع معدل االدخار وما ي;تب عليه من ترcيم رأس ا�ال وزيادة معدالت االستثمار  ،ا�جتمع بشg �م \ موارد
  .R ا�جاالت األك0 نفعا 

 R نزول ،االمتناع عن اإلمعان R ا<نعم وال;ف ا�ن� عنه _�
ً
العذاب  يمقت اإلسالم ال;ف ويعده سلوî شاذاً وسببا

ْرنَاهَ {:يقول اهللا تعا� ،هامارد وهالك األمم و vَقْوُل فََدم
ْ
 فِيَها فََحقv َعلَْيَها ال

ْ
َفِيَها َفَفَسُقوا ْ̧ َمْرنَا ُم

َ
ن غÅْهلَِك قَْريًَة أ

َ
َرْدنَا أ

َ
ا َوÍَِذا أ

ويلبسون من  ،ايأكلون من الطعام ألوان ،øار أم¢ ا�ين و�وا j اعيم وغذوا به( :�وقال رسول اهللا . uÕاإلºاء}تَْدِم�اً 
ا<وسع R ومن نماذج السلوك ال;� ال� ن� عنها اإلسالم ، )يتشدقون j ال³م ،ويرÈبون من ا�واب ألوانا ،اcياب ألوانا

هذا  �قال  ،)V مال يكون هكذا فهو وبال U صاحبه يوم القيامة( :�قال الرسول  ،وا<با� به من غ« حاجة ا5نيان
ليس ن� وا�� هنا  ،زينة ا�دران ا�بالغة Rو ا�� عن س; ا{وائطوأيضا جاء R اإلسالم  ،ب القبةال�م R شأن صاح

  .§ريم ولكنه ليس السلوك األفضل بالنسبة للمسلم
P_ اف وا<بذير والسفهºاف" .ا{ذر من إضاعة ا�ال باإلùاإلنفاق وهو مادون  �" اإل R اوز القصد واالعتدالé هو

وقد حرم اإلسالم اإلºاف وا<بذير �ا ي;تب  ،وتفريقه إºافا R غ« ما ينب� الفيعè إنفاق ا�� ا�بذيرأما ، ال;ف
 {:قال تعا� ،و� موارد ينب� ا{فاظ عليها واالقتصاد R إنفاقها ،وËضاعة �وارد الفرد وا�جتمع عليهما من تبديد

ْ
وُ	ُوا

 
ْ
 َوالَ تُْ�ِفُوا

ْ
ُبوا َøَْوا َaُِمْ�ِف

ْ
ِه {:وقال تعا�.ouاألعراف}إِنvُه الَ ÖُِبÅ ال ْيَطاُن لَِرب� vَوَ£َن الش aَِياِط vإِْخَواَن الش 

ْ
رِيَن َ¿نُوا ُمَبذ�

ْ
إِنv ال

  .xÔاإلºاء} َكُفوراً 
وقد ن� اإلسالم أن  . واTي يعمل åالف أحsم ال�ع ويتبع هواه ،عند الفقهاء فهو ا�بذر �ا� وا�ùف فيه السفيهأما 

 {: قال اهللا تعا� ،تدفع إ±ه األموال
ْ
ُسوُهْم َوقُولُوا

ْ
 َواْرُزقُوُهْم فِيَها َواك

ً
ِ¢ َجَعَل اهللاÅ لَُكْم قَِياما

v
ْمَوالَُكُم ال

َ
َفَهاء أ Åالس 

ْ
 َوالَ تُْؤتُوا

 
ً
ْعُروفا vلَُهْم قَْوالً م{اإلسالم يمثل ص . �النساء R جر \ السفيه}اف واºورة من صور ا{رص \ عدم إهدار ا�وارد واإل

  .فيها
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Q_ اإلنفاق االستهال� R ا�عوة إ� ا5خل والشح. االعتدال وا<وسط èاف ال يعºقال اهللا  ،إن ا�� عن ال;ف واإل
بَْسِط فَ {تعا� 

ْ
 ُقُنِقَك َوالَ تَبُْسْطَها vVُ ال

َ
َْعْل يََدَك َمْغلُولًَة إ1ِ

َ

ُْسوراً َوالَ  v� 

ً
ِيَن إَِذا {: وقال تعا� .xñاإلºاء} َتْقُعَد َملُوما

v
َوا�

 
ً
وا َوَ£َن َنaَْ َذلَِك قََواما ُ ُ̧ نَفُقوا لَْم يُْ�ِفُوا َولَْم َفْق

َ
*وا واøبوا وتصدقوا والبسوا j غ� إùاف وال : (�وقال ،ÕÔالفرقان}أ

وËنما يقاس بالنسبة ، تويات ا�عيشة �ى �مة األفراد R ا�جتمع ا�سلموهذا االعتدال ال يعè أن تتساوى مس، )�يلة
ا آتَاهُ اهللاvُ {:كما قال اهللا تعا� ،�خل الفرد vُينِفْق ِمم

ْ
ن َسَعتِِه َوَمن ُقِدَر َعلَْيِه ِرْزقُُه فَل فاTي أنعم اهللا عليه ، }ِ|ُنِفْق ُذو َسَعٍة م�

ففيه دعم �س«ة  ،وهذا ا<وسع R اإلنفاق � آثار اقتصادية عظ� ،ا أحسن اهللا إ±هب أن يتوسع R اإلنفاق و²سن كم
وTلك ýد أن  ،ا<نمية االقتصادية وتنشيط للطلب وزيادة R حجم ا��و�ت االستثمارية وبا<ا� توفر لفرص العمل

  فمن ¿ن �يه ،اإلسالم رغب كث«ا R اإلنفاق
  .اهللا إ±ه فليحسن كما أحسن اهللا إ±هما يفيض عن حاجته وقد أحسن 

 
ً
R ا�ظام االقتصادي الرأسما� للفرد مطلق ا{رية ال� تعزز سيادة ا�ستهلك وتÂز  :ا{رية االقتصادية ا�نضبطة  /  /  ثاcا

يطلبه  ويستجيب ا�نتجون إلنتاج ما، حيث ينفق ما يقع §ت يده من أموال كيف شاء ،دوره وأثره R قرارات اإلنتاج
أما ا�ستهلك  ،ا�ستهلك اTي يمتلك ا�ال بغض ا�ظر عما ي;تب \ سلوك ا�ستهلك من نتائج تمتد آثارها إ� ا�جتمع
 مستخلف ا�سلم فحريته منضبطة بتعا±م ا�ين اإلسالq ال� توائم ب[ مصلحة الفرد وا�ماعة وال� تعتÂ اإلنسان

ً
R  ا

 
ً
  .يدي الرب يوم القيامة  عنه ب[ هذا ا�ال ومسئوال

 
ً
للمستهلك إال اإلشباع ا�ادي  R ا�جتمعات الغربية ال� يسودها االقتصاد الرأسما� ال همّ  :تعظيم ا�نفعة /  /  رابعا

وليست �صورة R هذه  ،أما ا�سلم فإن ا�نفعة ال� يس¦ <حقيقها ليست مادية فقط ،والس� إ� تعظيم منفعته ا�ادية
ْغَيا{:وTلك قال تعا�؛ بل تمتد إ� ا�ار اآلخرة الفانية ا�نيا Åتَنَس نَِصيَبَك ِمَن ا� 

َ
ِخَرةَ َوال

ْ
اَر اآل vا� ُvَواْنَتِغ فِيَما آتَاَك اهللا{ ،

 وËنما عل نصيبا من أموا� لفعل اG« وبذل ا�عروف اTي، وTلك فهو ال يس¦ إلنفاق µيع دخله \ متع دنيوية زائلة
  يوم ،يرجو ثوابه من رب العا�[

  .ال ينفع مال وال بنون إال من أ@ اهللا بقلب سليم
  :تلخيص �ا سبق �
ولعلنا نلخص أهم ما جاء R  - ب[ سلوك ا�ستهلك ا�سلم وسلوك غ«ه من ا�ستهلك[الكب« رق االف�ا وبهذا يتضح 
أما  ،وهو إشباع غ« منضبط بقيم دينية أو أخالقية ،إشباعهفا�ستهلك R االقتصاد الغر� يس¦ <عظيم  - هذه ا{لقة

  :وهذه القواعد، سلوك ا�ستهلك R االقتصاد اإلسالq فتحكمه قواعد
ورغم أن ا�خل � تأث« كب« \ اإلنفاق االستهال� سواء �ى ا�سلم أو غ«ه إال أن ا�سلم بنص القرآن  ،ا�خل /  .

ِ|ُنِفْق ُذو َسَعٍة م�ن َسَعتِِه َوَمن قُِدَر َعلَْيِه رِْزقُُه {:قال تعا�، فاق إذا اتسع رزقه وزاد دخلهالكريم مدعو للتوسع R اإلن
 ُvا آتَاهُ اهللا vُينِفْق ِمم

ْ
وهذا ا<وسع R اإلنفاق أو زيادة االستهالك ا�;تبة \ زيادة ا�خل ب أن تكون منضبطة ، }فَل

  .لسلوك االستهال� للمسلمبالضوابط ال�عية ال� §كم ا
وا{صول  ،وهو يس¦ إلشباع حاجاته وتعظيم منافعه ،R االقتصاد الغر� يف;ض أن االقتصاد رشيد، الرشد االقتصادي /  �

  .\ أكÂ منفعة ¡كنه بأقل ما يمكن من ا�فقة
قتصاد اإلسالH qتلف عن مفهوم لكن  مفهوم الرشد R اال ،اإلسالم ال يستبعد مبدأ الرشد ¿ف;اض نظري � أهميته
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فهو مأمور أن يمتنع عن السلع ا�حرمة وأن ال يمعن R  ،§كم سلوcه ددةفا�سلم � معاي« � ،الرشد عن االقتصاد الغر�
ِ {: قال تعا� ،وcذلك عليه باالعتدال R اإلنفاق االستهال�، ال;ف أو إضاعة ا�ال R اإلºاف وا<بذير ِيَن إ

v
نَفُقوا لَْم َوا�

َ
َذا أ

 
ً
وا َوَ£َن َنaَْ َذلَِك قََواما ُ ُ̧ وهذه ال وز R مثل هذه ا�عاي« ا{اكمة للسلوك االستهال� R ا�جتمعات . }يُْ�ِفُوا َولَْم َفْق

  .الغربية
P  / ضع  ،ا{رية االقتصادية ا�نضبطةæ ال ،ال�عيةوالقيود للضوابط أيضا فحرية ا�ستهلك ا�سلمå ا�طلقة رية ا{ف

  .لفرد R ا�جتمعات الغربية الرأسما±ةحرية ا<�ف R ما يملك بالنسبة ل
Q  / أما ا�سلم فإن تعظيم ا�نفعة ال يتوقف عند ، للمستهلك إال اإلشباع ا�ادي فا�جتمعات الغربية ال همّ  ،تعظيم ا�نفعة

من  ةء كب«اجزأ فربما ي�ف ،وابتغاء األجر من اهللا عز وجل بل يمتد إ� §قيق ا�نافع الروحية ،إشباع حاجات مادية
 »Gظل االقتصادات دخله \ أوجه ا R � ال� §قق � اإلشباع األعظم عندما يل¤ اهللا تعا�، وهذه ا�فهوم ال وجود

  .الغربية

  )Ú.(اoلقة 
  :تهدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالب

 .وطبيعة العالقة ب[ ا5طالة وا<ضخم ،5طالةومفهوم ا ،مفهوم ا<ضخم :أوالً 
 
ً
 .أسباب ا<ضخم وآثاره :ثانيا
 
ً
  .أنواع ا5طالة وآثارها :ثاcا
  

  .مفهوم ا�ضخم ومفهوم اJطالة وطبيعة العالقة بa اJطالة وا�ضخم: أوال
 تعاÐ من هات[ ا�ش�ت[ ال ةا5طالة وا<ضخم من ا�ش�ت االقتصادية ا�عا�ة ال� ال يكاد ا±وم أن توجد دول

  .عن مش�ة ا<ضخم ثم مش�ة ا5طالة:ونتحدث أوال .بدرجات متفاوتة

 :ا�ضخم

م ه ،فيما يتعلق با<ضخم �ن كث«ا ما نسمع �مة ا�اس من كبار السن يتحدثون عن مش�ة ا<ضخم بأسلوبهم اGاص
أو اش;يت هذا ا�äل  .ل لكنه ا±وم يساوي ع�ة آالف ريال¿ن رات� ألف ريا ،لم تعد ا�قود تساوي شيئا:يقولون مثال

  .و�وها من العبارات ة،بكذا يوم ¿ن للفلوس قيم
 . ال: لقال  هل سمعت با�ضخم؟ أو هل تعرف ماذا يع¡ ا�ضخم؟لو سألت أحدهم 

ارتفع معدل  فإذا .ضخمالظاهرة با<ويسمون هذه  ،ال�ائية للنقود ةباöفاض القو �االقتصاديون يعÂون عن ذلك 
  .لألسعار هو االرتفاع ا�ستمر j ا�ستوى العام: � ا<ضخمو. ال�ائية للنقود ةا<ضخم اöفضت القو

 : من هذا ا�عريف يتضح او

u_ أن ارتفاع األسعار لف;ة قص«ة ال يس� تضخم 
ً
بل ال بد أن يستمر ارتفاع األسعار لف;ة طويلة ح� يمكن وصفه ، ا

 ،ال تلبث إال أن تزول ºيعا ةوبا<ا� فإن االرتفاع الطارئ أو ا�ؤقت واTي ²دث 5íا نتيجة ظروف معين، ضخمبأنه ت
 
ً
 .وتعود األسعار مثلما ¿نت عليه ال يعتÂ تضخما
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x_  تضخما5أن ارتفاع األسعار Âدمات بل ال، عض السلع ال يعتGأسعار معظم السلع وا R ال بد  ،بد أن ²دث االرتفاع
 شامالً 

ً
 .يشمل µيع أو معظم أسعار السلع واGدمات أن يكون ارتفا�

  :أسباب ا�ضخم وآثاره: ثانيا
u ( دمات –جذب الطلبGدمات أي زيادة الطلب \ السلع واGإن  -وقد يس� با<ضخم الطل�، عن عرض السلع وا

R دمات إذا لم يواكبه زيادةGدمات سيؤدي إ� وجود فجوة ب[ زيادة الطلب ال� \ السلع واGالعرض ال� للسلع وا 
زيادة حجم السsن مثال أو ارتفاع دخو¾م يزيد من حجم الطلب \ السلع ف ،تنعكس بارتفاع األسعار ،الطلب والعرض

ا�اس  اتجفإذا ¿ن حجم العرض ال� ¾ذه السلع واGدمات ال يك
 �واجهة الطلب ا�Óايد وتلبية احتيا ،واGدمات
 .فإن ا�تيجة � ارتفاع أسعار السلع واGدمات

x ( ف أي االرتفاع–دفع ا�فقة±s>ا R قد يظل الطلب ثابتا كما هو لكن العرض ال� ينقص نتيجة الرتفاع - ا�ستمر
أن  خاصةً ، تفارتفاع تكا±ف اإلنتاج يقلل من قدرة ا�نتج[ \ إنتاج ا�زيد من السلع واGدما ،تكا±ف اإلنتاج

R تكا±ف اإلنتاج ²ملونه ا�ستهلك عن وأي ارتفاع ٍ، ا�نتج[ يسعون دوما للمحافظة \ معدالت أرباحهم وزيادتها
وcث«ا ما يسعد ا�اس بزيادة أجورهم أو مرتباتهم ثم ال يلبثون إال قليال ويدرcون أن الزيادة لم تكن  ،طريق زيادة األسعار

  .ةيمعيشتهم قد تد4 نتيجة ا<ضخم اTي أدى إ� اöفاض دخو¾م ا{قيقن مستوى أR صا{هم و
 :للتضخم آثار منها :آثار ا�ضخم

u (]فض القيمة ا{قيقية للنقود ؛يؤثر ا<ضخم \ العالقة ب[ ا�ائن[ وا�دينH تناقص القيمة ا{قيقية ، ألنه èوهذا يع
لع واGدمات عل قدرة الفرد \ ا{صول \ قدر مع[ من السلع إن ارتفاع أسعار الس .لتيون وا{قوق اآلجلة
إذا ¿ن ا<ضخم Hفض القيمة  ،أقل ¡ا ²صل عليه R السابق بنفس ا�بلغ-و�قل ألف ريال- واGدمات بمبلغ �دد

  .ا{قيقية للنقود \ هذا ا�حو
إن ا�ستفيد هو ا�دين اTي  ائن أو ا�دين؟ ومن ا�ت÷ر؟ثر ا�ضخم U ا�ائنa وا�دينa؟ من ا�ي يستفيد ا�أ وفما ه 

أما  ،ال�ائية للنقود منخفضة ةالقو توأ�ده عندما أصبح ،حصل \ القرض عندما ¿نت القوة ال�ائية للنقود قوية
 .ا�ائن عكس ذلك

x( فاض القوة ال�ائية للنقود عل ا�اس ²جمون عن االدخار ا�قدي لألموالöو ،اþ ه اماéرتفع معدل ا<ضخم ا
 .ةا�اس لالحتفاظ ب0واتهم \ شg أصول عيني

o (ابتةhر أصحاب ا�خول اëالف  ،للزيادة ةمثل أصحاب الرواتب وا�خصصات الغ« قابل ،يؤدي ا<ضخم إ� تå
فاع األسعار يؤدي إ� زيادة ألن ارت ؛فهؤالء 5íا يستفيدون من ا<ضخم ،ا<جار ومالك العقار ورجال األعمال بشg �م

أي زيادة R األسعار تشg زيادة R فإن با<ا� و� لَ فا<جار مثال �يهم »زون سِ  ،R دخو¾م وارتفاع R قيمة ¡تلsتهم
ال0وة لصالح مالك األصول العينية \ حساب أصحاب األرصدة ا�قدية  إ�دة توزيعإن ا<ضخم يؤدي إ�  ،قيمة ا�خزون

  .خول اhابتةوا�
 بa مشbة ا�ضخم واJطالة ؟ االرتباطهل يوجد أي ش¼ من  

من دول العالم شهدت حاالت كث«ة تزامنت فيها هاتان ا�ش�تان R وقت واحد وهو ما يشار إ±ه با<ضخم  اً رغم أن كث«
ن العالقة إ :إننا نستطيع أن نقول ا5طالة ومعدل ا<ضخم R نفس الوقت إال اTي يصف حالة االرتفاع R معدل ،الرcودي
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وهذه العالقة العكسية باقية ح� R ظل وجود ا<ضخم  ،ا�قليدية بa معدل اJطالة ومعدل ا�ضخم ¤ عالقة عكسية
وأي اöفاض �عدل ا5طالة يقود إ�  ،طا�ا أن أي اöفاض R معدل ا<ضخم يقود إ� ارتفاع أكÂ �عدل ا5طالة ،الرcودي
وال زالت بعض ا�ول إ� يومنا هذا تقوم åفض قيمة عملتها ا�حلية <نشيط الطلب \  .ع أكR Â معدل ا<ضخمارتفا

 .وبا<ا� خفض معدل ا5طالة �يها وËن تسبب ذلك R ارتفاع معدل ا<ضخم ،منتجاتها
 وÈيف Öسب معدل اJطالة ؟ من العاطل؟

فيه ويبحث عنه ويقبله عند مستوى األجر السائد  V قادر U العمل وراغٌب هو  � :العاطل وفقا �نظمة العمل ا�و|ة
  .ولكن ال Óده

 :ومن هذا ا<عريف يتب[ �ا

u. بار السن ،أن العاطل ال بد أن يكون قادرا \ العملcو Aرج األطفال وا�رH وبهذا ال�ط. 
x. رج بذلك طالب ا�امعات وا�عاهد العلي ،أن يبحث عن فرصة عملHين تفرغوا �واصلةوTمشوار ا<عليم ا ا، 

 .   وÀ من ترك ا5حث عن العمل اختياراً 

وال يعتÂ َمن Úث عن عمل ، فهذان ¶طان أساسيان ال بد من توافرهما معا <عريف العاطل وفقا �نظمة العمل ا�و±ة
 .أفضل أو عمل إضاR �طال 

فهو معدل ²دث نو� من ا<وازن ب[ : ا�عدل الطبي� للبطالةأما  ،للبطالة معدل طبي� ومعدل فع	 :معدل اJطالة
  ،ةوآمن معقولة و� حدود\ معدل ا<ضخم عند مستوى مقبول  ²افظفهو  ،ا<ضخم وا5طالة

أما  ،وTلك عند هبوط ا�عدل الفع	 للبطالة عن ا�عدل الطبي� يعجل بارتفاع معدل ا<ضخم ويسبب مش�ة ا<ضخم 
   ا�عدل الفع	 للبطالة عن هذا ا�عدل الطبي� فيعè اöفاض ا<ضخم ولكن يسبب مش�ة ا5طالةارتفاع 

ا�عدل الفع	 للبطالة  :§سب معدل ا5طالة ومن أبسط هذه ا�عادالت ا�عادلة اآلتية ال� وضع االقتصاديون ا�عادالت
  .اطل[مقسوما \ عدد ا�وظف[ زائد عدد الع ،يساوي عدد العاطل[

  .العاطلa عدد + ا�وظفa عدد ÷ العاطلa عدد = للبطالة الفعß ا�عدل

فتحديد عدد العاطل[ ليس  ،رغم بساطة هذه ا�عادلة ال� تشعر بسهولة احتساب هذا ا�عدل إال أن األمر ليس \ ظاهره
 :ا�ثال وهذا ا�عدل يعاÐ من أوجه نقص وقصور نذكر منها \ سبيل ،با�همة اليس«ة

  u (ة عن فقدان الوظيفةéفرد ليس �يه وظيفة أو  ،أن معدل ا5طالة نفسه ليس مقياسا للخسارة االجتماعية ا�ا gف
ً ،يبحث عن وظيفة يعتÂ فردا Bة يعºأو ح� ع�ة أفراد ةل ثالثة أو أربعوسواًء ¿ن رب أ،  

ً
  أو ¿ن شابا

ً
يبحث عن  مراهقا

فهل فإذا خù ا�راهق الوظيفة  ،فهذا يعامل فرد وهذا يعامل فرد .صول \ م�وف جيبهوظيفة غ« ¿ملة ا�وام للح
لكن معدل ا5طالة ال يفرق ب[ هذا  ،بالطبع ال خسارته للوظيفة تساوي خسارة الرجل الفرد ا�ي يعول ع(ة أنفس ؟

ال   نفس فإن ذلك ال يؤثر R معدل ا5طالة ا�راهق أو خùها اTي يعول ع�ة أ هاوبا<ا� سواًء خù ؛وذاك >هما فرد
 يغ« شي

ً
 .R حساب معدل ا5طالةئا

x (ود االقتصاديcرين من الرëهم أصحاب  ،أن مفهوم ا5طالة ا�ذكور يغض الطرف عن بعض ا�تÂ ]فبعض ا�وظف
هؤالء بالطبع R حالة بطالة رغم ما  فبذلك تقل رواتبهم وال يعتÂ ؛العمل \ ا<حول من ا�وام الsمل إ� ا�وام ا�ز�
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  . ةيلحقهم من أ�ار اجتماعي
o (ك يغض هذا ا�عدل الطرف عنهمõا{صول \ فرصة عمل أو R ثوا عن العمل ح� فقدوا األملÚ ينTألنهم  ؛إن ا

د العاطل[ اTي يقسم عد يعè ،ترcوا ا5حث عن العمل فبا<ا� ال ينظر إ±هم كعاطل[ فال يدخلون R عداد العاطل[
يستبعد منه احتساب أوõك اTين Úثوا عن العمل ح� توقفوا عن العمل؛ عدد العاطل[  و\ lموع عدد ا�وظف[ 

  .ألنهم يئسوا من ا{صول \ فرص عمل
  :أنواع منها أربعة هناك أنواع متعددة من ا5طالة ويمكننا االقتصار \ :أنواع اJطالة �

u (وجود عدد من األفراد القادرين \ العمل والراغب[ فيه تو ، ا5طالة ا5نيانيةوال� تس� أيضا  :لسافرةا5طالة ا R تمثل
نظمة العمل مفهذا ا�وع من ا5طالة إ±ه يتجه تعريف  ،وا5احث[ عنه عند مستوى األجر السائد ولكنهم ال دون العمل

و�دة ما ²صل  ،ايد حجم ومعدل ا5طالة السافرة R مرحلة الكساد ا�ورييÓ اJتان الصناعيةR . ا�و±ة للعاطل
ن عن وفالعاطل، إال أن الوضع R ا�ول ا�امية »تلف ،العاطل \ إ�نة بطالة وأشsل أخرى من ا�ساعدات ا{كومية

;تب \ ا5طالة R ا�ول ا�امية هو فإن الëر ا�وTلك ؛ أن ²صلوا \ إ�نات من ا�ولة ل� العمل R ا�ول ا�امية قَ 
 Âر ا�;تب عليهمن أكëر ا�;تب عليه - لألفراد أنفسهم بالنسبة - االëا�جتمعات ا�تقدمة اأك0 من ال R. 

x (وجود عمالة زائدةثمتو� ت :ا5طالة ا�قنعة èيفوق ا{اجة الفعلية للعمل ¡ا يع gوجود عدد كب« من العمال بش R ل 
وحقيقة أن ا5طالة ا�قنعة  .فع من تكلفة ا�نتجاتررغم أنها تشغل وظيفة وتتقاA أجرا ¡ا ي ،ال تسهم R زيادة اإلنتاج

 .. األخرى االقتصاداتألنها تفقد االقتصاد القوq قدرته \ ا�نافسة مع  ؛� من أخطر أنواع ا5طالة

o (كيةsسبب نقص ا�علومات �ى ا5احث[ عن العمل و�ى أصحاب األعمال و� ا5طالة ال� تنشأ ب :ا5طالة االحت
تطول ف;ة ا5حث من العمل نتيجة لعدم توفر ا�علومات الsفية أو �قصها �ى  وقد ،اTين تتوافر �يهم فرص العمل

ال� æدم ا5احث[  مراكز العملويمكن السيطرة عليه بإاد  ،يس� بطالة احتsكية فهذا ا�وع من ا5طالة .الطرف[
 .عن العمل وأصحاب األعمال وتوفق بينهما

عدم ا<وافق ب[ فرص ا<وظيف ا�تاحة ومؤهالت وخÂات العمال لو� ا5طالة ال� §دث نتيجة  :ا5طالة ا¾ي�ية) �
ات ا<عليم وا{اجة ال� يعÂ عنها بلغة الصحافة ا±وم عدم ا<وافق ب[ »رج و�، الراغب[ R العمل وا5احث[ عنه

 .نقت� \ هذه األنواع األربعة للبطالة لكن هذه أهم األنواع وهناك أنواع أخرى  .الفعلية للسوق
  :ومن هذه اآلثار ةللبطالة آثار اجتماعية واقتصادية سلبي :اآلثار االجتماعية واالقتصادية للبطالة �

u (ا5تإن ارتفاع معدل ا5طالة يضعف مستوى األمن واالستقر R ألنه يؤدي إ� انتشار ا�ريمة وارتفاع معدالتها  ؛ار
 .وفقد األمن واالستقرار من العوامل ال� §د من ازدهار النشاط االقتصادي

x( وتفقده القدرة \ ا�نافسة مع االقتصادات األخرى qصوص تضعف االقتصاد القوGومع  ،ا5طالة ا�قنعة \ وجه ا
توجد فيها إ�نة للبطالة أو  قنعة أقل �را من ا5طالة السافرة وخاصًة R ا�جتمعات ا�امية ال� الذلك فإن ا5طالة ا�

 .مظلة للضمان االجتما�
o( ةمن اوظهور صور  ،اال�راف االجتما�ºار  ،لكسب الغ« م�وعة <أم[ احتياجات األéومن صور ذلك اال

Óقة أو الùإلخ..وير با�خدرات أو ا��رة أو ال 

 .اتساع دائرة الفقر وا{رمان وما يرتبط بذلك من تدÐ  جودة ا{ياة )�
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 .عدم ثقة العاطل بنفسه وشعوره بعدم قدرته \ §مل ا�سؤو±ة إضافة إ� ضعف مsنته االجتماعية )�
ن مش�ة ا5طالة ومش�ة ا<ضخم öلص R نهاية هذه ا{لقة إ� أ .باآلثار االقتصادية واالجتماعية للبطالة هذا فيما يتعلق

  ال فرق R ذلك ب[ ا�ول ا�تقدمة ،مش�تان اقتصاديتان تعاÐ منهما معظم ا�ول
وËن ¿نت ا�جتمعات R األربع عقود  ،وأن العالقة ا�قليدية بa اJطالة وا�ضخم ¤ عالقة عكسية ،أو ا�ول ا�امية

فكث«ا من ا�ول ا±وم أصبحت تعاÐ من  ،ة ا5طالة مع مش�ة ا<ضخمتÓامن فيها مش� ةاألخ«ة تقريبا تشهد حال
العالقة العكسية  طبيعةومع ذلك فإن هذا ا<ضخم الرcودي ال يل� ، با<ضخم الرcودي هوهو ما يشار إ± ،ا�ش�ت[ معا

أو خفض  ،معدل ا<ضخم ألنه من ا�مكن æفيض معدل ا5طالة ولكن سي;تب عليه ارتفاع R ؛ب[ ا5طالة وا<ضخم
 .معدل ا<ضخم لكن سينتج عن ذلك ارتفاع R معدل ا5طالة 

 
ً
أهمها ا5طالة السافرة ال� يتجه إ±ها تعريف منظمة العمل ا�و±ة وcذلك ا5طالة ا¾ي�ية  رأينا أن للبطالة أنوا�

  . واالحتsكية وا5طالة ا�قنعة

  )ë.(اoلقة 
  .اقود واJنوك: موضوعها

 : هدف هذه اoلقة إ1 أن يدرك الطالبت

 
ً
 .أهمية ا�قود من خالل ا<عرف \ الصعوبات ال� واجهت الب�ية ع� ا�قايضة: أوال
 
ً
 .مراحل تطور ا�قود: ثانيا
 
ً
 .الظروف ال� أدت إ� نشأة ا5نوك ا<جارية: ثاhا
 
ً
 .الظروف ال� أدت إ� نشأة ا�صارف اإلسالمية :رابعا

 
ً
 .رز اGدمات ال� تقدمها ا5نوكأب :خامسا

 .أهمية اقود من خالل ا�عرف U الصعوبات ال¢ واجهت الب(ية عÞ ا�قايضة: أوالً 

وقد �شت  ،كيف تس« ا{ياة بدون ا�قود ا±وم أن يتصور إذ ال يستطيع أحد ،أصبحت ا�قود جزءاً مهما R حياة اإلنسان
وتوجه ا�جتمع الب�ي  ،شفت الزراعةاكتُ  ثم ،بسيطة تعتمد \ الصيد با�رجة األو� ا�جتمعات اإلنسانية ا5دائية حياة

أدى إ� تبادل بعضها  ؛وترتب \ ذلك وجود فائض R اإلنتاج �ى بعض قطا�ت ا�جتمع ،�و ا<خصص وتقسيم العمل
 با�قايضةببعض وهو ما 

ً
ونمو األنشطة االقتصادية ظهرت  ومع اتساع دائرة ا<خصص وتقسيم العمل .عرف اقتصاديا

   ،عيوب ا�قايضة وعجزها عن الوفاء باحتياجات ا�جتمع الب�ي
 :) للمقايضة( العيوب  هومن هذ

u (ظل ا�قايضة وانعدام ا�قود كوسيط للتبادل واجه ا�اس  ،صعوبة ا<وافق ا�زدوج للرغبات ب[ أطراف ا<بادل R
 لسلع ²تاجها ال  ألن É ؛ن السلعصعوبة R ا{صول \ احتياجاتهم م

ً
شخص �يه سلعة أو سلع معينة يريد جعلها ثمنا

إذ البد أن يكون الطرف اآلخر أيضا  ،يتحقق مراده بمجرد ا{صول \ الشخص اTي تتوفر �يه هذه السلع ال� يريد
ويرغب R ا{صول \  ،فائض من القمحإذا ¿ن �ى شخص ما :مثال، �يه الرغبة R قبول هذه السلعة ومقايضتها بما �يه

 .اللحم فقد éد صعوبة R ا{صول \ شخص يملك اللحم و�يه R نفس الوقت الرغبة R ا{صول \ القمح
x ( عدم صالحية تبادل السلع أي)ظل ا�قايضة يصعب تقدير قيم السلع ا�تبادلة، كمقياس للقيمة) ا�قايضة Rالختالف  ؛
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ألنه  ؛ومعيار حاجة ا�قايض للسلعة ال يك
 ةوبا<ا� عدم وجود معيار منضبط ²دد قيم السلع بدق ،هاأنواعها ومقادير
  :\ سبيل ا�ثال ،R تقدير قيم السلعكب« يؤدي إ� تفاوت 

 كم يساوي كيلو اللحم من القمح أو ا�فاح؟

وآخر يبذل ع�ة كيلو ، كيلو واحد من اللحمR ظل ا�قايضة سيبذل ا5عض 'سة كيلو جرامات من القمح للحصول \ 
 وثالث يبذل ع�ين كيلو جرام، جرامات من القمح ±حصل \ كيلو واحد من اللحم

ً
كيلو واحد حصل \ ±من القمح  ا

 .من اللحم
o( ،زئة السلع ال� تقدم كثمن �ا يريد أن ²صل عليه ا�قايض من السل صعوبة ا<جزئةé ظل ا�قايضة يصعب R ع

 .هجزئا<فإن ا�مل ال يقبل  ،مثًال ويريد أن ²صل \ (ء يس« من القمح فلو ¿ن �ى شخص µالً  ،األخرى
هائل من cم ٍوليس من السهل ادخار ،ا�قايضة يصعب حفظ ال0وة وادخارها \ شg سلع R ظل صعوبة االدخار،) �

فضال عن أن عملية æزين ال0وة \ شg  ،ومعرض للتلف السلع خاصة وأن بعض السلع غ« قابل للخزن لف;ات طويلة
أدت إ� ظهور ا�قود  هذه الصعوبات ال� صاحبت ا�قايضة، خازن وحراس ²رسونهاا�واسعة من  ةسلع يتطلب مساح

 .ويتفادى عيوب ا�قايضةأكحل يتال< 
 
ً
  :مراحل تطور اقود: ثانيا

وأبرز هذه األشsل ما عرف  ،إ� ش�ها ا�تعارف عليه R ع�نا ا{ا� وقد مّرت ا�قود بأشsل »تلفة قبل أن تصل
و¤ سلع قابله للخزن وواسعة االستخدام يقتنيها ااس ليس لغرض االستهالك فقط بل كوسيط  :باقود السلعية

[ أطراف ا<عاقد \ �و ومع نمو اإلنتاج وتوسع األسواق أصبحت ا�قود السلعية غ« قادرة \ إدارة ا<بادل ب .للتبادل
لكن اتساع دائرة  ،فقد ¿نت ا�قود السلعية بمثابة حل مؤقت لصعوبات ا�قايضة وأصبح ا�اس يواجهون صعوباٍت  ،فعال

وقد وجد ، لثهب والفضة كوسيط للتبادلإ� الواجهة من جديد إ� أن اهتدى اإلنسان ا<بادل أ�دت صعوبات ا�قايضة 
مع سهولة  ،فهما نادران نسبيا وغ« قابل[ للتلف ويقبالن ا<جزئة ،ما يعالج عيوب ا�قايضةفيهما من اGصائص 

  ،االستخدام وخفة الوزن
ً
R بداية  لكن استخدام اTهب والفضة كنقود لم يقِض \ ظاهرة ا�قود السلعية قضاًء تاما

ما  �ة إذ لم يتوفر من اTهب والفضة R عهد ا�� ولعل ا�سلم[ R الصدر األول من اإلسالم �شوا هذه ا�رحل ،األمر
�جرد  أي السلع ال� تقبل اGزن ويتم اقتناؤها ليس ،وîن ا�اس يتعاملون با�قود السلعية ،يك
 إلدارة ا<بادل ا<جاري
 ، االستهالك بل كوسيط للتبادل

ً
 استخدام و وتل¤ قبوال

ً
 واسع ا

ً
مر و�وها و� مثل القمح والشع« وا< ،�ى ا�اس ا

فهذا ا�وع من السلع حقيقة ، األصناف الستة الربوية باإلضافة إ� اTهب والفضة �األصناف الربوية ال� ذكرها الرسول 
ألن ا�اس يقايضونه ويكون وسيلة ¾م للحصول \ سلع يريدون استهالكها 5ذل هذا ا�وع من ا�قود  ؛هو نقود سلعية

<حل �ل اTهب  األوراق اقديةوأخ«ا ظهرت ، تهالكية ال� � القمح والشع« وا<مر وا�لحالسلعية أو من السلع االس
إ� أن أصبحت ا�قود الورقية � سيدة ا�وقف R ع�نا ، قد استخدمت R ا5داية مع بقاء اTهب والفضةو ،والفضة
فيها ا�قود الورقية ويكون ا<بادل با5طاقة  وربما نكون ا±وم \ مشارف مرحلة قادمة R ا<بادل æت
 ،ا{ا�

 وþما ¿ن ا�جتمع أك0 تقدما R ا�يدان االقتصادي ،و� ا±وم تستخدم ا±وم جنبا إ� جنب مع ا�قود الورقية تائنيةال
  .شاع استخدامها

 :للنقود وظائف ثالثة :وظائف اقود
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u (الف ا�قايضة ؛دوهذه الوظيفة من أهم وظائف ا�قو ،للتبادل طوسيå ألنها §قق ا<وافق ب[ رغبات ا5ائع وا�ش;ي.  
x (و يساوي ثالثة كيلو  ،مقياس للقيمةýفمن خالل ا�قود §دد قيم السلع ويعرف أطراف ا<بادل أن كيلو واحد من ا�ا

 .جرامات من ا�وز
o( للمدفو�ت  ةكما تستخدم ا�قود وسيل،م السلعف� مستودع §فظ فيه قي ،الدخارلألن ا�قود قادرة  ؛مستودع للقيمة

 .اآلجلة أو ا�داينات
 
ً
  :الظروف ال¢ أدت إ1 نشأة اJنوك ا�جارية: ثاcا

 عمالقة �يها الكث« من الفروع وتقدم العديد من اGدمات :نشأة ا5نوك
ً
îنا ا±وم بنو�� R فكيف نشأت هذه  ،نرى

وك R أوروبا بدايات متواضعة \ يد الصيارفة والصاغة اTين ¿نوا ²تفظون لقد بدأت هذه ا5ن .ا�ؤسسات الضخمة
قد الحظ الصيارفة أن أك0 تلك الودائع جامداً ال يتحرك  ،من ا�ال ة{فظها من الùقة بمقابل مبالغ معين ؛بودائع ا<جار

ومع تزايد حجم هذه الودائع تطورت  ،دةوأنه نسبة �دودة جدا من هذه األموال æرج ويتم تعويضها R شg ودائع جدي
فمن خالل إقراضها �ن ²تاج إ±ها بفائدة  ،فكرة استثمار هذه األموال ا�تكدسة �يهم من خالل إقراضها إ� خزائنهم

ورت هذه بلو� نهاية ا�طاف ت ،دفعوا فوائد ألصحاب ا�دخرات إ±همولÒ يضمن الصيارفة استمرار تدفق األموال  ،معلومة
  .ا<عامالت ×هاز م�� حديث أطلق عليه ا5نوك ا<جارية

ا�ودعون إ� سحبها R أي  أو� أموال قد يلج ،يعتمد ا5نك ا<جاري بشg كب« \ أموال ا�ودع[ كيف يربح اJنك؟
  .وقت من األوقات ¡ا يعرض ا5نك لالنهيار واإلفالس

البد أن يوازن  وÈيف Öقق الربح ويتفادى خطر االنهيار واإلفالس؟ فكيف يتعامل اJنك مع العمالء j هذا ا©صوص؟
للوفاء بالÓاماته éاه ا�ودع[ وب[ الس� <حقيق قدر ¡كن من األرباح  ؛من السيولة ٍف ¿ ا5نك ب[ ا�حافظة \ قدرٍ 

 .بتوظيف الفائض من السيولة ا�تاحة �يه من ودائع العمالء
ويتو�  ،وهو بنك ا{كومة اTي يقدم لتولة ما §تاج إ±ه من خدمات م�فية ،يها بنك مرcزيÉ دولة �: اJنك ا�رÈزي
ويتخذ من اإلجراءات  ،وي�ف \ القطاع ا�قدي وا��� ،فيصدر العملة نيابة عنها ،تها ا�ا±ة وا�قديةاإدارة سياس

 . مش�� ا<ضخم وا5طالةويسهم R السيطرة \ ،والسياسات ما ²فز \ ا�مو االقتصادي
  :وظائف اJنك ا�رÈزي

 ،ه uo�Ôوقد نشأت ا�ؤسسة R �م  ،ا5نك ا�رcزي R ا�ملكة العربية السعودية باسم مؤسسة ا�قد العر� السعودي يعرف
نها أصبحت ا±وم لك ،وîن دورها R ا5داية يقت� \ الس� <حقيق االستقرار لسعر الريال السعودي ا�صنوع من الفضة

&§ولت É نقود  uoÔñو� �م  ،هuoÔoوقد أصدرت ا�ؤسسة أول نقد ور� ¾ا R �م  ،من أهم ا5نوك ا�رcزية R العالم
ولم تتوقف ، ا�ملكة ماعدا القروش إ� نقود ورقية وتوقف ا<عامل بالريال ا�صنوع من الفضة وا�نية ا�صنوع من اTهب

د العر� السعودي \ الوظائف ا<قليدية للبنك ا�رcزي بل جاوزت ذلك إ� ر�ية االستثمار اGار) مهمة مؤسسة ا�ق
 .للحكومة

 
ً
  :الظروف ال¢ أدت إ1 نشأة ا�صارف اإلسالمية: رابعا

 :ا�صارف اإلسالمية

التها ونشاطها االستثماري بأنه مؤسسة مÞفية تل%م ì jيع معام �:الرmن ي�ي ا�Þف اإلسال[ عرف ا�كتور عبد
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  ،وÍدارتها gميع أعما¨ا بال(يعة اإلسالمية ومقاصدها
ً
 .وÈذلك بأهداف ا�جتمع اإلسال[ داخليا وخارجيا

  :نشأة ا�صارف اإلسالمية

 ةبدأت عملية ا�راجعة �ا خلفه االستعمار من مؤسسات ثقافي ،بعد حصول كث« من ا�ول اإلسالمية \ االستقالل
 ،وقد رأى علماء ا�سلم[ أن عمل ا5نوك ا<جارية »الف ألحsم ال�عية اإلسالمية ،تماعية واقتصادية ومنها ا5نوكواج

وليس \ فكرة الوساطة ا�ا±ة ال� يقوم بها  فsن اع;اضهم \ صيغة ا5نك ا<جاري اTي يعتمد \ القروض الربوية
 �uñÔوقد بدأت ا�صارف اإلسالمية نشاطها R �م  ،وتساعد \ ا�مو االقتصاديوال� §قق مصالح كث«ة للناس  ،ا5نك

ه وتتابعت بعد ،عندما تأسس بنك د� اإلسالq كأول م�ف يتعامل وفق أحsم ال�يعة اإلسالمية فsن أول م�ف ، م
 .. ا�صارف اإلسالمية

 :يةوجوه االختالف ب[ ا�صارف اإلسالمية وا5نوك ا<جاروأبرز 

حيث تنص ا<وصية والفتوى األو� للمؤتمر اhاÐ للم�ف  ،قيام ا�صارف اإلسالمية \ أساس §ريم ا<عامل بالفائدة -
ا�ص يؤcد ا�ؤتمر أن ما يس� بالفائدة R اصطالح االقتصادي[ الغربي[ هو من الربا ا�حرم ، اإلسالq \ حرمة الفائدة

ولكنه ليس ¿فيا لÒ يوصف ا��ف �وريا ًل ا��ف اإلسالq بالفائدة يعتÂ ¶طا ًومع هذا فإن عدم تعام، ¶�
فهذا ا�وع  ،با�خالفات ال�عية األخرى جفقد توجد بنوك غ« إسالمية توقف ا<عامل بالفائدة مع أنها تع ،بكونه إسالميا

  .إسالميةمصارف بنوك أو س� تيس� ا5نوك ا<جارية بال فوائد وال من ا5نوك 
  كما أن ا�صارف اإلسالمية اهتمت با�وانب االجتماعية والروحية من خالل ا<مويل وخاصة -

  .خالفا للبنوك ا<جارية ال� يضعف إسهامها R دعم هذه ا�ناشط ،ما يدخل R إطار مصارف الزîة
 

 
ً
 :أهم ا©دمات ال¢ تقدمها اJنوك: خامسا

 متعددة من الودائع مثل الودائع §ت الطلب و�تقوم  :قبول الودائع /  /  أوالً 
ً
  ا5نوك بقبول أنوا�

لكنه ال  ،وهذا ا�وع من الودائع يمّكن ا�ودع من سحب أموا� أو جزء منها R أي وقت شاء ،يس� با{سابات ا�اريةما 
 ، ²صل \ فائدة مقابل هذا اإليداع

ً
صارف اإلسالمية ال æتلف عن وا� .للبنك مقابل هذه اGدمة بل ربما دفع رسوما

و� ودائع ال يتمكن ا�ودع من سحبها  :ومن الودائع �ى ا5نوك الودائع ألجل .ا5نوك ا<جارية بهذا ا�وع من ا{سابات
أما ا�صارف  .فوائد مقابل هذا ا�وع من الودائع وتعطي ا5نوك ،R الغالب نةإال بعد مرور مدة زمنية ال تقل عن س

 .فتقبل هذا ا�وع من الودائع كعقد مضاربة Úيث يقوم ا5نك أو طرف آخر باستثمارها مضاربة واقتسام األرباح اإلسالمية
 
ً
و¤ عبارة عن أوامر Öررها العميل إ1 اJنك ا�ي يوجد T فيه حساب جاٍر بدفع مبلغ معo aامل  :الشيsت/  /  ثانيا

 .ا تتعامل بها ا�صارف اإلسالميةوGلو هذه اGدمة من الرب ،الشيك أو طرف آخر
 
ً
والسندات   ال� يسحبها ا5ائع \ ا�ش;ي با<قسيط السفاتج أو الكمبيالةو�  :األوراق ا<جاريةخصم  /  /  ثاcا
و²صل \ القيمة اإلسمية و� األ\ R ، فيقوم ا��ف بإعطاء قيمة الورقة ا{ا±ة للمستفيد و� أد4 قيمة ة،ذنياإل
 .ا�حرم اTي ال وز أن تتعامل به ا�صارف اإلسالمية ةوهذا من ربا النسيئ، اريخ االستحقاقت

 
ً
وال فرق R ذلك ب[ ا5نوك ا<جارية وا�صارف  ،و� خدمة تقدمها كث« من ا5نوك :بيع و¶اء العمالت /  /  رابعا

 .نه بيع جنس بغ« جنسهأل ؛تش;ط ا<قابض يداً بيدولكن ا�صارف اإلسالمية ، اإلسالمية
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ً
و� إحدى اGدمات ال� تقدمها ا5نوك Gدمة ا�ستوردين للبضائع من ا�ول : االعتمادات ا�ستندية /  /  خامسا
ر قيمة ا5ضائع ا�ستوردة بعد تقديم ا�ستندات ال� تثبت أن ا5ضاعة قد تم حيث يتعهد ا5نك بأن يدفع للمصد% ، األجنبية
ذه اGدمة من خالل ¾والبد أن يقدم ا5نك ا�ح	 ، <أكد من مطابقة هذه ا�ستندات ل�وط االعتمادوبعد ا، شحنها

ب قيمة ا5ضائع R نهاية ا�طاف دينا \ ا5نك واTي ²تسِ  ،ا<عامل مع بنك آخر R ا�ول ال� يتم است«اد ا5ضائع منها
�ط أن يكون وتستطيع ا�صارف اإلسالمية تقديم هذه اGدمة ب. الويتقاA عليه فائدة بطبيعة ا{ ،R دولة االست«اد

ومن اGيارات ا5ديلة ال� يمكن أن يقوم بها ا��ف اإلسالG qدمة العميل R هذا ا�جال  ،االعتماد مغطى بالsمل
ناء الوصول \ أساس بيع قيام ا��ف ب�اء ا5ضاعة مع الوعد من العميل ب�ائها عند استالمها R ميناء الشحن أو مي

 
ً
 .ا�راÚة ب�وطه ا�قررة ¶�

 
ً
تطلب ا{كومات من ا�قاول[ اTين تمت ا�وافقة ¾م بتنفيذ م�و�ت تنموية أن يقدموا  :خطابات الضمان /  /  سادسا

ة ¿فية <غطية هذه وËذا لم يكن �ى ا�تعهد با��وع سيول ،من قيمة ا��وع ةخطابات ضمانات بنكيه تمثل نسبة معين
ال تقوم بهذه لكن ا�صارف اإلسالمية  ،وتتقاA ا5نوك فوائد مقابل هذا ا<مويل ،النسبة يقوم ا5نك با<مويل الالزم

 .الغنم والغرمأو مقابل ا�شارcة R  ،اGدمة إال إذا ¿ن للعميل حساب جاٍر يغطي قيمة خطاب الضمان
 
ً
حيث يتقاA ، تقوم ا5نوك سواًء ¿نت éارية أو إسالمية بهذه اGدمة مقابل عمولة :ا<حويالت ا�قدية /  /  سابعا

  .مقابل قيامه بدفع مبلغ مع[ R مدينة أو بٍت آخر ،ا5نك من العميل قيمة ا{والة وعمولة اGدمة

  )ï.( اoلقة
  موضوعها ا�جارة ا�و|ة

  :الطالب يدرك أن إ1 اoلقة هذه تهدف
�  

ً
  .قيامها وأسباب ا�و±ة <جارةا أهمية: أوال

�  
ً
  ا�üان؟ هذا R عجز وجود يعè وماذا ا�دفو�ت؟ مüان هو ما: ثانيا

�  
ً
  ؟ا<جاري ا<بادل R أهميته وما،ال�ف سعر مفهوم: ثاhا

�  
ً
  و�اذا؟ ؟ العا�ية ا<جارة منظمة نشأت م�:رابعا

  :قيامها وأسباب ا�و|ة ا�جارة أهمية: أوالً  �
 العالم مع ا<عامل دون واGدمات السلع من سsنها ²تاجه ما É بإنتاج تقوم أن ا±وم ��نا R دولة ألي يمكن ال

 سبيل \ ا�امية ا�ول من فالكث« االقتصادية، القطا�ت أهم من ا�و±ة ا<جارة عل ¡ا ،واست«اداً  تصديراً  اGار)
  ا�صنعة، السلع منها تستورد ثم، ا�تقدمة صناعيةال ا�ول إ� اGام ا�واد بتصدير تقوم ا�ثال
  ا�و|ة؟ ا�جارة قيام أسباب ¤ فما ����

  :من أهم األسباب :ا�و±ة ا<جارة قيام أسباب
u (إنتاج من تمكنت ا<كنولوجيا من جداً  �±ة مستويات حققت ال� فا�ول ،للتقنية ا�ول حيازة مستوى اختالف 

  عن�اً  ا<كنولوجية ا�عرفة تشg وال� ا�تطورة السلع من العديد
ً
 فيه اقت�ت اTي الوقت R ،إنتاجها R فيها أساسيا

 الفتقار وذلك، ا�تقدمة الصناعية ا�ول إ� وتصديرها اGام مواد إنتاج \ ا�امية ا�ول من كث« أو ا�امية ا�ول
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 متقدمة صناعية دول إ� ا�امية ا�ول بعض تتحول أن حيلا�ست من وليس .وا<قنية الفنية ا�هارات إ� ا�امية ا�ول
  .وا�حفزة ا�ناسبة واالجتماعية واالقتصادية السياسية ا5يئة وتهيأت اإلرادة جدتوُ  إذا
x (ليج كدول ا�ول فبعض ،ا�ول ب[ اإلنتاج عنا� وفرة اختالف األسباب منGفائض �يها مثالً  ا R ا�ال رأس 

 R ا�ول ب[ ا<فاوت هذا ويمتد ،وم� ¿¾ند ذلك من العكس \ أخرى ودول، بةا�در�  العاملة األيدي R ونقص
 الصا{ة اGصبة األراï �يها ودول، إ±ه تفتقر وأخرى ا�فط �يها فدول ،الطبيعية ا�وارد إ� اإلنتاج عنا� وفرة

 السلع من §تاجه ما دولة É تنتج أن الصعب من عل ا<فاوت هذا ذلك، إ� تفتقر ودول الوف«ة وا�ياه للزراعة
  .ا�و±ة ا<جارة أهمية يعزز ¡ا واGدمات

o( ا�ول ب[ ا<فاوت فإن كذلك R تفاوت إ� يقود اإلنتاج عنا� وفرة R فة	أهمية من ويزيد ،ا�ول ب[ اإلنتاج  
، أمراً  اGارجية ا<جارة أصبحت ا<خصص وجد وËذا ،السلع أسعار خفض وبا<ا� ،اإلنتاج 	فة Gفض ا<خصص

ً
 واقعا

 من أك0 أو سواها دون السلعة هذه إنتاج R نسبية مüة �يها يكون عندما ،ما سلعة إنتاج R ا<خصص إ� ا�ول تتجه
 ا<وسع يتم الةا{ هذه و� ،أخرى دولة R به تنتج أن يمكن ¡ا أقل بت�فة السلعة هذه تنتج أن تستطيع أنها بمعÞ ،غ«ها

R يث السلعة إنتاجÚ السوق حاجة عن اإلنتاج يزيد 	يسهم ¡ا ا�ح R فة خفض	كميات وبيع اإلنتاج  Âمن وأك0 أك 
  الفائض وتصدير السلعة هذه

ً
 .األجنبية األسواق إ� أيضا

 عل ¡ا ،ا�حلية ا<جارة تواجهه ال ما اتوالعقب العوائق من تواجهاGارجية ا�و±ة  ا<جارة أن إ� إ±ه اإلشارة éدر و¡ا
  واGدمات السلع تدفق

ً
  تدفقها من أصعب دو±ا

ً
 �فس وæضع الظروف نفس §كمها ا�اخلية ا<جارة بيئة ألن ؛�ليا

 سياساتال فإن وTلك؛ بها اGاصة وقوانينها سياساتها دولة لg فإن اGارجية با<جارة يتعلق فيما أما والقوان[، ا�عاي«
 تدفق R صعوبة هناك عل ¡ا وقوانينها سياساتها دولة ولg ،متباينة اGار) ا<جاري ا<بادل §كم ال� والقوان[
  السلع

ً
 .خارجيا

�  
ً
 ا�ñان؟ هذا j عجز وجود يع¡ وماذا ا�دفو@ت؟ مñان هو ما: ثانيا

 تعتمد أن \ دولة أي قدرة عدم وبا<ا� ،قيامها وأسباب ا�و±ة ا<جارة أهمية عرفنا �ن ا�دفو�ت مüان إ� ننتقل
  اعتماداً 

ً
 للحديث يقودنا وهذا ،اGار) العالم دول مع ا<جاري ا<بادل دون اإلنتاجية وËمsناتها ا�ادية مواردها \ 	يا

 R فائض �يها يتوفر أخرى ودول، ا�دفو�ت مüان R عجزاً  تعاÐ ا�ول بعض أن نسمع ما ا�دفو�ت،كث«ا مüان عن
  ،ا�دفو�ت مüان
  ا�دفو@ت؟ مñان هو فما �

 معينة دولة R ا�قيم[ ب[ تتم ال� ا<جارية وا�بادالت االقتصادية ا<عامالت لsفة سجل عن عبارة :ا�دفو@ت مñان 
 ا<بادل عن ناشئة الÓامات نم عليها وما حقوق من لتولة ما يصف السجل وهذا سنة، خالل اGار) العالم وب[

 مüان حقق ا5تان بقية éاه االلÓامات من عليها ¡ا أك0 ا{قوق من لتولة ¿ن فإذا ،العالم دول بقية مع ا<جاري
  ا�دفو�ت

ً
  .عجزاً  يعاÐ ا{الة هذه R ا�دفو�ت مüان فإن حقوقها من أك0 الÓاماتها ت¿ن إذا أما ،فائضا

  : � :رئيسة أقسام ثالثة �دفو�تا مüان ويشمل
u-ا�ارية ا�عامالت حساب ، x- ة حسابوcاألموال رؤوس حر،  o - ت حسابوîهب §رTواالحتياطيات ا.  
  .مدينة أو كدائنة ا�دفو�ت مüان R معاملة É وتدخل 
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   .جاGار من مدفو�ت \ ا{صول إ� تؤدي ال� ا�عاملة تلك � � :ا�ائنة وا�عاملة
  .للخارج مدفو�ت بذل إ� تؤدي ال� تلك ف� � :ا�دينة ا�عاملة أما
  ،أقسام ثالث يشمل ا�دفو�ت مüان أن قليل قبل قلنا
  ؟ ا�دفو@ت مñان عليها اشتمل ال¢ األقسام هذه تع¡ فماذا �
 وcذلك، العالم دول بقية من ا�ولة هاتستورد ال� واGدمات السلع قيم µيع بتسجيل عÞيُ ف :اgارية ا�عامالت حساب _.

  .ا�ول تلك إ� بتصديرها ا�ولة تقوم ال� واGدمات السلع قيم µيع
: مثل ،األخرى ا�ول ر�يا éاه ا�ولة ر�يا والÓامات حقوق µيع بتسجيل عÞفيُ  :األموال رؤوس حرÈة حساب _�

  .ذلك و�و ا5نوك وودائع والسندات األسهم
P_ ر حسابýفيُ  :ا�هب £تÞيع بتسجيل عµ تîهب يتخذها ال� ا<حرTم خالل ا�  

ً
  أو ا�ول من خروجا

ً
 دخوال

 ا�انب R احتسب ا�ولة إ� دخل وËذا ،تصديرها تم سلعة وcأنه ا�ائن ا�انب R احتسب ا�ولة من خرج فإذا إ±ها،
 تهدف ال� السياسات بعض مدفو�تها موازين R العجز من تعاÐ ال� ا�ول وتستخدم. است«ادها تم سلعة وcأنه ا�دين
  :ذلك ومن العجز هذا �عا�ة

o  ًية الرسوم فرض إ� باللجوء الواردات فاتورة خفض :أوالc؛ا�ستهلك \ ا�ستوردة السلع أسعار رفع إ� تؤدي ال� ا�مر 
  .ا<جاري ا<بادل R اآلخر فالطر فعل رد \ يعتمد السياسة هذه وýاح ،للسلع استهالكه Hفض �
o  

ً
 وهذه ،الواردات وخفض الصادرات \ الطلب تنشيط بغرض األخرى العمالت مقابل ا�حلية العملة قيمة خفض :ثانيا

 أسعار وأصبحت األخرى العمالت مقابل ا�حلية عملتها قيمة ا�ولة خفضت فإذا ا�ول بعض تتبعها ال� اإلجراءات من
 إذا ا�ول، بعض تتبعها ال� اإلجراءات من فهذه األجن� للمستورد بالنسبة السابق R عليه نت¿ ¡ا أرخص صادراتها
 ،السابق R عليه ¿نت ¡ا أرخص صادراتها أسعار تصبح األخرى العمالت مقابل ا�حلية عملتها قيمة åفض ا�ولة قامت

 الواردات أسعار ألن؛ األخرى ا�ول من الواردات \ الطلب يوفر كما ،ا�ولة هذه R الصادرات \ الطلب ينشط ¡ا
  .السابق R عليه ¿نت ¡ا أ\ تصبح
o  

ً
 ،العا�ية األسواق R ا�نافسة \ قدرة أك0 علها ¡ا تصديرها يتم ال� واGدمات السلع جودة بمستوى ا�هوض :ثاcا
 هي�ة و�Ëدة ا<قè ا�ستوى بتطوير إال إ±ه الوصول يمكن ال أمر وهذا ،الصادرات قيمة ورفع عليها الطلب زيادة وبا<ا�

  .اإلنتاجية ا��و�ت
�  

ً
  :ا�جاري ا�بادل j وأهميته الÞف سعر مفهوم: ثاcا

 إ� ا<جاري ا<بادل عمليات إلجراء ا�ول و§تاج ،بها خاصة مستقلة عملة ا�ول من دولة لg ال�ف سعر إ� ننتقل
  .أخرى لعملة بالنسبة عملة É قيمة و²دد ،ا�تنوعة العمالت ب[ يربط سعر

 R عليها ا{صول يتم ال� األجنبية العملة من ا�قدية الوحدات عدد بأنه� :تعريفه يمكن ا�ي الÞف سعر هو وهذا 
 رياالت ثالث �o,Ô هو وا�والر الريال ب[ ال�ف سعر فإن ا�ثال سبيل و\، ا�حلية العملة من واحدة وحدة مقابل
 عملة ب�اء يقومون األجنبية ا�ول إحدى من االست«اد يريدون اTين السعوديون فا<جار ،دوالر لg الريال أرباع وثالثة
 ا�ول معظم و§رص ،ا5ت Tلك ا�حلية بالعملة وا�قيمة ا�ستوردة السلعة ل�اء يك
 بما الريال بيع مقابل ا5ت ذلك
 ا<حكم كأداة ال�ف سعر استخدام R ا�ول يع[ ذلك أن شك وال ،ا�حلية بعملتها اGار) لعالما إ� منتجاتها بيع \
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 يزداد عندما أي ،عليها اGار) الطلب يزداد عندما ا�حلية العملة قيمة يعزز كونه عن فضالً  وا<ضخم ا5طالة بمعدالت
  .ا�ولة تلك منتجات \ اGار) الطلب
  ا�ولة تفرضها ال� القيود من للعديد ا�و±ة ا<جارة خضعت :ا©ارجية ا�جارة U القيود

ً
 مصاريفها <عظيم سعيا

  :ذلك ومن قائمة القيود هذه بعض زالت وما ،العا�ية ا<جارة منظمة والدة سبقت ال� العقود خالل وخاصة
 السلع منافسة من ا�ح	 اإلنتاج {ماية ستوردةا� السلع \ ا�مرcية الرسوم ا�ول تفرض ،ا�مرcية الرسوم /  /   أوالً 

  السلع هذه تكون عندما وخاصة األجنبية
ً
 بدون إذ لإلنتاج، ا�بكرة ا�راحل R أو ،األوE اإلنتاج مراحل R و±دة سلعا

 ا�ول �عل ائةبا� مائة ا�ول بعض R الرسوم من ا�وع هذا بلغ وقد ،وتستمر تب¤ أن الصناعة ¾ذه يمكن ال �اية هيئة
  ا�نتجة السلع أسعار من سعراً  أ\ ا�ستوردة

ً
 الرسوم لفرض ا�افع يكون وربما ،ا�حلية الصناعة �اية وبا<ا� ،�ليا

  .إيراداتها زيادة R ا�ول رغبة أو ا�دفو�ت مüان R اGلل معا�ة ا�مرcية
 
ً
  معينة سلعة من باست«ادها يسمح ال� كميةلل أ\ سقف بوضع ا�ول بعض تقوم :ا{صص /  /   ثانيا
  .ا<جاري ا<بادل حرcة من وا{د االست«اد تقييد R أثره Tلك أن شك وال ،السلع من lموعة أو

�  
ً
  : العا�ية ا�جارة منظمة: رابعا

 من ا<جارية القاتهاع تنمية من ا�ول نيمك%  �لé ìاري �ظام ومؤس� قانو/ إطار عن عبارة :العا�ية ا�جارة منظمة
 فض \ ويعمل ،ا�حلية ا<جارية والضوابط األنظمة وتنفيذ صياغة R ويساعدها ،ا�ماعية وا�فاوضات ا�ناقشات خالل

  .األعضاء ا�ول ب[ تنشأ ال� ا<جارية ا�ناز�ت

 األورغواي جولة آخرها ¿ن ا<فاوض جوالت من سلسلة بعد،  م �uññ �م يناير من األول R ا�نظمة هذه تأسست وقد
 ،)ا�ات( وا<جارة ا�مرcية للرسوم العامة االتفاقية �ل ا�نظمة هذه فحلت ،م uñño سنة ديسمÂ من �R u اختتمت ال�
 ا<جارة \ تقت� ا�ات ¿نت وبينما ،ذلك بعد العدد زاد ثم األول يومها منذ ا�نظمة R أعضاء دولة ÔÕ أصبحت وقد
R أوسع العا�ية ا<جارة منظمة فإن السلع  

ً
 ا�لكية حقوق وcذا اGدمات R ا<جارة السلع éارة جانب إ� تشمل إذ ،نطاقا

، ا�نسوجات إ� الزراعة من متفاوتة lاالت تغطي قانونية وثيقة xñ �و \ العا�ية ا<جارة منظمة احتوت وقد .الفكرية
 ا<جارة منظمة اتفاقيات من العديد وتهدف، الفكرية وا�لكية ا�نشأ واعدوق ا{كومية ا�ش;يات إ� اGدمات ومن

 ،بسهولة والقوان[ القواعد تغي« �و ا�ول توجه من با{د وذلك ،للتنبؤ قادرة واستثمارية éارية بيئة إاد إ� العا�ية
 إ� تس¦ ولكنها ،ا{ماية أشsل وµيع رcيةا�م ا<عريفات استخدام ين� مطلق بشg حرة éارة لقيام تس¦ ال وا�نظمة
 ،للتجارة �دلة ظروف لضمان صممت وال� ا<ميü قواعد من العديد \ اشتملت فقد وTا ؛و�دلة مفتوحة منافسة وجود

 تأعطي وقد ،السوق اقتصاد إ� اقتصادي §ول بعملية تمر دول أو ،نامية دول � ا�نظمة هذه R األعضاء ا�ول ومعظم
 االنضمام فور بها ت
 أن يمكن ال وال� ،العا�ية ا<جارة منظمة الÓامات بعض مع للتكيف انتقا±ة ف;ات ا�امية ا�ول

  أصبحت ا�و±ة ا<جارة أن نقول ا{لقة هذه öتم أن وقبل لالنضمام، األو� السنوات R أو للمنظمة
ً
 ،عنه غÞ ال واقعا

 ا<جارة ثمار يقطف بمجمله الب�ي ا�جتمع فإن ا�ول 5عض الضيقة ا�صالح أو Gاصةا الفردية ا�صالح عن وبعيداً 
 ا�ول ب[ اإلنتاج إمsنات تنوع إما ،ما بشg الب�ية ا�جتمعات معيشة مستوى رفع R أهميتها ينكر وال ،ا�و±ة
 R ا<خصص \ ا�ول بعض وقدرة للتقنية تهاحياز مستوى R ا�ول اختالف أن كما ،االقتصادية ا�وارد وفرة R وتفاوتها
 تكا±ف æفيض R تسهم ال� الضخمة ا��و�ت بناء \ تساعدها إنتاجها R نسبية مüة �يها تتوافر �ددة صنا�ت
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  للمستهلك وتوف«ها اإلنتاج
ً
 ا�و±ة وا<جارة ا�و±ة، ا<جارة قيام إ� أدت عوامل الكوcب،	ها هذا و\ موقعه ¿ن أيا

َب {: تعا� اهللا قال فقد خلقه \ بها اهللا أنعم ال� ا�عم من حقيقة َHََو  Åةً  آِمَنةً  َ¿نَْت  قَْريَةً  َمَثالً  اهللاvْطَمئِن Åيِيَها م
ْ
 رِْزُقَها يَأ

ْغُعمِ  فََكَفَرْت  َمôَنٍ  �Vُ  م�ن َرَغداً 
َ
َذاَقَها اهللا�  بِأ

َ
ُوِع  Jَِاَس  اهللاÅ  فَأ

ْ
gا  َ

ْ
  بَِما ْوِف َوا©

ْ
 .uuxا�حل}يَْصَنُعونَ  َ¿نُوا

  )/�(اoلقة 
  عن الز£ة وأثارها االقتصادية

 :الطالب يدرك أن إ1 اoلقة هذه تهدف

 
ً
  .اإلسالq االقتصادي ا5ناء R الزîة دور :أوال
 
ً
  .الزîة لفريضة االقتصادية اآلثار بعض :ثانيا
  :ال[اإلس االقتصادي اJناء j الز£ة دور: أوالً 
َدقَاُت  إِغvَما{: سبحانه بقو� مصارفها §ديد وتعا� تبارك اهللا تو� وقد ،اإلسالم أرîن من اhالث الرcن � الزîة vالص 

ُفَقَراء
ْ
َمَساكaِِ  لِل

ْ
َعاِملaَِ  َوال

ْ
َفةِ  َعلَْيَها َوال

v
ُمَؤل

ْ
قَاِب  َوِ»  قُلُوُبُهمْ  َوال َغاِرِمaَ  الر�

ْ
بِيلِ  َوابْنِ  اهللا�  َسبِيلِ  َوِ»  َوال vاهللا�  م�نَ  فَِريَضةً  الس 

 Åا<وبة}َحِكيمٌ  َعلِيمٌ  َواهللاÕÙ ، اآلية هذه جاءت وقد R أهل منهم فا�نافقون ،وا�نافق[ ا�فاق عن تتحدث آيات قلب 
 ويعيبون � الرسول ونيغتاب وا�ال ال0اء من فضله من اهللا آتاهم ما \ وهم ،¿رهون وهم إال ينفقون ال اTين األموال
  ذلك R يدع ولم الزîة مصارف اآلية هذه R وتعا� سبحانه اهللا فحدد ،الصدقات توزيع R ت�فه

ً
 وذكرهم لالجتهاد، lاال

 أجزاء ثمانية جزأها اهللا إن(:  الرسول � فقال الصدقة من يعطيه أن � اهللا رسول رجل سأل وقد حكيم، عليم سبحانه بأنه
 اTين وب[ بينهم يفرق ولم� ا�� وفاة بعد للزîة ا�انع[ الصديق بكر أبو قاتل وقد، )أعطيتك منها جزءاً  كنت فإن

  .وتفصيال µلة اإلسالم عن ارتدوا
  :الز£ة به تمñت ما بعض

u (ة أنîواجبة الز  
ً
  .اإلسالq االقتصادي ا�ظام بها وتفرد تمü ¡ا و� ،تطوعية وليست إلزامية ف� ،¶�

x (ة مصارف تعددîيع استوعبت حيث ،الزµ ا{اجة ميادين R ا�سلم ا�جتمع.  
o (وجوبها R يعµ ة تؤخذ حيث ،با��ف وليس با�ال وارتباطها ا�ال أصنافîة ا�جنون ومال الص� مال من الزîفالز 

 الزîة حصيلة عل نصابها اöفاض أن كما با��ف، وليس با�ال مرتبطة � إذا ا�جنون مال و� الص� مال R واجبة
  .فعال واجتما� اقتصادي بدور القيام \ ومقدرته الزîة صندوق أهمية من يزيد ¡ا كب«ة

  نقداً  الزîة æرج) �
ً
  .الزîة بدفع ا��ف {ال مرا�ة الع� إ� الع� ربع من مقاديرها وتتفاوت ، وعينا

 
ً
  :الز£ة ضةلفري االقتصادية اآلثار بعض: ثانيا
  اهتماما اإلسالم اهتم لقد للزîة، ا<وزي� باألثر ونبدأ الزîة لفريضة االقتصادية اآلثار عن ا{ديث إ� ننتقل

ً
 قضية R بالغا

  .الزîة أبرزها كث«ة أدوات Tلك واستخدم اإلسالq ا�جتمع R االجتماعية العدالة و§قيق �م بشg ا<وزيع
  :با<وزيع يتعلق فيما أمرين \ أكيدبا< ا�صوص جاءت وقد

 أبناء من قليلة فئة يدي R تكدسه دون وا{يلولة ا�جتمع أبناء ¿فة ب[ ا�ال تداول �ورة \ ا<أكيد /  /   األول
ا{: تعا� اهللا قال، ا�جتمع vفَاء م

َ
  اهللاvُ  أ

َ
Uَ  ِTِْهلِ  ِمنْ  َرُسو

َ
ُقَرى أ

ْ
هِ  ال

v
ُقْرَ&  ِ�ِيوَ  َولِلرvُسولِ  فَلِل

ْ
ََتاَ�  ال

ْ
َمَساكaِِ  َوا|

ْ
 َوابْنِ  َوال

بِيلِ  vالس  ْ·َ  
َ

ْغنَِياء َنaَْ  ُدولَةً  يَُكونَ  ال
َ ْ
 َشِديدُ  اهللاvَ  إِنv  اهللاvَ  َوايvُقوا فَانَتُهوا َقْنهُ  َغَهاُكمْ  َوَما فَُخُذوهُ  الرvُسوُل  آتَاُكمُ  َوَما ِمنُكمْ  األ
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ِعَقاِب 
ْ
 ¨م ليست ا�هاجرين من إخوانكم إن : ( لألنصار � قال ا�ض« بè أموال \ � اهللا رسول ظهر و�ا ، Ôا{�}ال

 ،)خاصة فيهم هذه وقسمت أموالكم أمسكتم شئتم وÍن، ìيعا وبينهم بينكم وأموالكم هذه قسمت شئتم فإن ،أموال
  َوُيْؤثُِرونَ { تعا� اهللا قول فäل، "شئت ما أموا�ا من ¾م وأقسم فيهم هذه تقسم بل، ال":  قالوا ؟ قالوا فماذا

َ
Uَ  ْنُفِسِهم

َ
 َولَوْ  أ

  .ñا{�} َخَصاَصةٌ  بِِهمْ  َ¿نَ 
 تف� خطورة \ ال�عية ا�صوص دلت وقد، ذلك أمكن ما ا�جتمع من ونفيه الفقر �ا�ة \ ا<أكيد /  /   اcا�
 ا�جتمع بناء عليه قام اTي اإليمان حقيقة مع تتنا< الظاهرة هذه مثل وأن، اإلسالq ا�جتمع أوساط R ا�دقع الفقر ظاهرة
 اهللا وقال ،)جائع وجاره شبعان بات من يؤمن ال واهللا(: � وقال ،)كفرا يكون أن الفقر ¿د(: � الرسول قال، ا�سلم
ا{  وتعا� تبارك vم

َ
وِ)َ  َمنْ  وَأ

ُ
ْتَِ¡  يَا َفَيُقوُل  بِِشَماTِِ  كَِتابَهُ  أ

َ
وَت  لَمْ  |

ُ
ْدِر  َولَمْ } ×�{كَِتانِيهْ  أ

َ
َْتَها يَا} �Ø{ِحَسانِيهْ  َما أ

َ
 َ¿نَِت  |

َقاِضَيةَ 
ْ
ْلَ�  َما} �Ú{ال

َ
َطاغِيهْ  َق¡�  َهلََك } �ë{َماِ|هْ  َق¡�  أ

ْ
وهُ  ُخُذوهُ } �ï{ُسل

Å
َِحيمَ  ُعمP/ { v{َفُغل ْgوهُ  ا

Å
ِسلَةٍ  jِ  ُعمP. { v{َصل

ْ
 ِسل

  َسْبُعونَ  َذرُْقَها
ً
  َ¿نَ  إِنvهُ } �P{فَاْسلُُكوهُ  ِذَرا@

َ
َعِظيمِ  بِاهللاvِ  يُْؤِمنُ  ال

ْ
 } PP{ال

َ
  ÖَُضÅ  َوال

َ
Uَ  َِطَعام  ِaِمْسِك

ْ
ُ  فَلَيَْس } PQ{ال

َ
T  ََْوم

ْ
 ا|

 } ×mَ}Pِيمٌ  َهاُهَنا
َ

  َطَعامٌ  َوال
v

 } PØ{ِغْسلaٍِ  ِمنْ  إِال
َ

ُكلُهُ  ال
ْ
  يَأ

v
َاطِ  إِال

ْ
 من واحدة أداة إال � ما والزîة. ا{اقة} PÚ{ونَ ئُ ا©

ْيَس {: تعا� اهللا قال ،الÂ وجوه R وËنفاقه ا�ال بذل إ� اإلسالم د� وقد ،اإلسالم ¶عها ال� ا<وزيعية األدوات
v
v¹ِ  ل

ْ
ن ال

َ
 أ

 
ْ
وا
Å
َمْ(ِقِ  قَِبَل  وُُجوَهُكمْ  تَُول

ْ
َمْغرِِب  ال

ْ
v¹ِ  َولَـِكنv  َوال

ْ
َْومِ  بِاهللا�  آَمنَ  َمنْ  ال

ْ
َمآلئَِكةِ  اآلِخرِ  َوا|

ْ
ِكَتاِب  َوال

ْ
َماَل  َوآَ�  َواvبِي�aَ  َوال

ْ
  ال

َ
Uَ 

ُقْرَ&  َذوِي ُحب�هِ 
ْ
ََتاَ�  ال

ْ
َمَساكaَِ  َوا|

ْ
بِيلِ  َواْننَ  َوال vالس  َaِآئِل vقَاِب  َوِ»  َوالس قَامَ  الر�

َ
الةَ  وَأ vةَ  َوآَ�  الص¿َ vُموفُونَ  الز

ْ
 إَِذا مْ بَِعْهِدِه  َوال

 
ْ
ابِِرينَ  َ@َهُدوا vَوالص  jِ َساء

ْ
َأ
ْ
Jاء اv v÷وال  َaِس  وَِح

ْ
َأ
ْ
Jولَـئَِك  ا

ُ
ِينَ  أ

v
ولَـئَِك  َصَدقُوا ا�

ُ
ُمتvُقونَ  ُهمُ  وَأ

ْ
 :تعا� اهللا وقال ،uÔÔا5قرة} ال

َعامَ  َويُْطِعُمونَ { vالط  
َ
Uَ  ُِحب�ه  

ً
  ِمْسِكينا

ً
ِس�اً  َويَتِيما

َ
  اهللاvِ  لِوَْجهِ  ُغْطِعُمُكمْ  اإِغvمَ } ë{وَأ

َ
  َجَزاء ِمنُكمْ  نُِريدُ  ال

َ
 إِنvا} ï{ُشُكوراً  َوال

َاُف 
َ
ö ب�َنا ِمن vر  

ً
  يَْوما

ً
َْومِ  َذلَِك  vøَ  اهللاvُ  فََوقَاُهمُ } /.{َقْمَطِريراً  َقُبوسا

ْ
اُهمْ  ا| vةً  َولَق وراً  نَْ÷َ ُùُوا بَِما وََجزَاُهم} ..{َو  َجنvةً  َص¹َُ

  .اإلنسان}�.{َحِريراً وَ 
 االقتصاد مفكري بعض حاول وقد ،ا<وزي� األثر منها كث«ة اً آثار به تتحقق اTي اإللزاq اإلنفاق صور من صورة والزîة
 يضعف ا�خل توزيع أن Úجة، االقتصادية للتنمية ا�بكرة ا�راحل R وخاصة ا�خل توزيع أهمية من ا<قليل الوض�
 ا�نظور R مقبول غ« الرأي هذا ولكن ،ا<نموية واألنشطة االستثمارات تضعف وبا<ا� ا�ال رأس تراكم مستوى
qا<حقيق واجب فهو ،ال�عية ا�صوص عليه دلت أسا$ هدف ا<وزيع عدالة ألن ؛اإلسال  

ً
 ا�ادية ا�وارد ¿نت أيا

 أن بالëورة ليس أخرى ناحية ومن ناحية، من هذا اإلنتا) النشاط بمستوى مرتبط غ« فهو وبا<ا� ،للمجتمع ا�تاحة
 مستوى ورفع ا�دخرات éميع R تسهم وال�îت ا5نوك أن حيث ا�ال رأس تراكم مستوى فضعِ تُ  ا<وزيع عدالة
 ا�ظام R ا��وعة ا<وزيعية األدوات من غ«ها مع ا<وزي� األثر §قيق R الزîة دور ويتsمل ا�ال، رأس تراكم

 كما و� تطوعية وليست وال0وة ا�خل توزيع إل�دة جÂية أداة ألنها ؛اGصوص هذا R أثراً  أعظم الزîة أن إال ،سالqاإل
̧د أغنيائهم من تؤخذ(  :معاذ حديث R جاء  ف� ،للزîة ا<وزي� األثر وجالء بوضوح يÂز ا�ص فهذا ،) فقرائهم U ف

 §ويل R تسهم بل ،الفقراء وطبقة األغنياء طبقة ب[ الفجوة بذلك ف;دم ،الفق« دخل إ� وتضاف الغè دخل من تقتطع
 بن عمر رأي هو وcما ،العمر كفاية الفق« بإعطاءا قالو اTين الفقهاء برأي عمالً  األغنياء طبقة إ� الفقراء طبقة من ¶²ة
  اGطاب

ً
 بعض �ى ا<وجه هذا أن شك وال، "اإلبل من مائة ألحدهم راح وÍن فأغنوا أعطيتم إذا"  :يقول حيث أيضا

 ال� العمر كفاية بإعطائهم ا�جتمع من كب«ة ¶ائح أو طوائف وËغناء االجتماعية العدالة §قيق R كب« دور � الفقهاء
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 يد R ا�ال توفر أن الزîة برcة ومن ،الزîة داف� ¶²ة ضمن من يكونوا أن إ� للزîة متلق[ كونهم من ينتقلون éعلهم
  هو الفق«

ً
 عدالة §قق إ� للزîة ال�� ا<طبيق أدى وقد ،منتجاته \ الطلب يزداد اTي ا<اجر الغè �صلحة أيضا

  .� العزيز عبد بن عمر عهد R حدث كما،ا�سلم ا�جتمع R الفقر واختفاء ا<وزيع
 االقتصادي ا�مو معدالت رفع من يتمكن ا<وزيع عدالة §قيق R ينجح اقتصادي نظام أي أن عليه ا<أكيد ينب� و¡ا

gة أثر وهو آخر أثر إ� يقودنا وهذا ،كب« بشîالز R فحةsالتشغيل مستوى ورفع ا5طالة م.  
  :ا�ا|ة األمور خالل من ذلك ويتضح التشغيل مستوى ورفع ا5طالة مsفحة الزîة لفريضة االقتصادية اآلثار أهم ب[ من
u (ة إعطاء اإلسالم منعîاهللا رسول قال كما، الكسب \ للقادرين الز � :)هذا و\ ،)سوي مرة �ي وال لغ¡ فيها حظ ال 

 تنمية R وا�ساهمة الرزق طلب R واالجتهاد دا�َ  إال أمامه د ال الكسب \ وقدرة ا�سم R قوة اهللا حباه من فإن
  .ا�سلم[ من غ«ه وينفع نفسه فينفع األرض وأعمار ا�جتمع اقتصاد

x (ة إلخضاعها ا�دخرة وا�واد االستهالك عن الفائضة ا�دخرات توظيف \ اإلسالم شجعîللز، Âا�دخرات فاعت  
ً
 أمواال

 وتوجيهه ا�ال هذا توظيف يتم لم إذا النسبة وهذه ،قيمتها إµا� من%  �,x مقداره ما دفع مالكها \ يتع[ للنماء قابلة
 اعتÂ اإلسالم زîًة، ذهب قد ا�ال هذا معظم يكون قرن ربع وخالل ،الصدقة وتأكله سيتآÉ ا�ال هذا فإن االستثمار �و

  ا�دخرات
ً
 يفيض ما <وظيف ا�اس دفع يتحقق هذا و� ،قيمتها إµا� من%  �,x دفع مالكها \ يتع[ للنماء قابلة أمواال

  اإلسالq ا�جتمع القتصاد خدمة استهالكهم عن
ً
 عمر قال وقد ،الزîة �فع نتيجة وا<آÉ ا�قص من أموا¾م \ وحفاظا

 فيدفع ال�عية الفريضة هذه مع ا�سلمون يتجاوب وعندما ،" الصدقة تأكله ال ح� ا|تيم مال j ا
روا" :اGطاب بن
  .ا5طالة معدل بذلك وينخفض ثماريةاالست ا��و�ت R ا<وسع نتيجة العمل فرص فتك0 االستثمار �و بمدخراتهم

o (ة مصارف اإلسالم حددîالز R ابتدأ حيث ،ا�صارف هذه ب[ من وا�ساك[ الفقراء م�ف أهمية \ دوأكّ  القرآن 
 صدقة عليهم اف¸ض اهللا أن وأعلمهم: ( ا±من إ� بعثه عندما �عاذ قال � اهللا رسول أن كما غ«هما قبل ا��ف[ بهذين
̧د أغنيائهم من تؤخذ  يكون اTين) األغنياء( ا�رتفعة ا�خول ذوي من الزîة تؤخذ هذا و\ ،)فقرائهم j أو فقرائهم U ف
 ما نسبة أن األغنياء �ى لالستهالك ا{دي ا�يل اöفاض ومعÞ، منخفضا يكون �يهم لالستهالك ا{دي ا�يل

 ا{دي ا�يل فهذا دخله إµا� من%  uÙ إال مثالً  يستهلك ال ألغنياءا بعض éد ،قليلة نسبة يملكون ما إ� يستهلكون
  �يه لالستهالك

ً
  �يهم لالستهالك ا{دي ا�يل يكون اTين الزîة مستح� إ� وتدفع ،منخفضا

ً
 ما نسبة أن بمعÞ ،مرتفعا

 فالزîة ،االستدانة إ� ²تاج ربماو يده §ت يقع ما É يستهلك الفقراء بعض فتجد ،�±ة نسبة يملكون ما إ� يستهلكون
 توسع وبا<ا� ورواجها االستهالكية السلع \ الطلب R زيادة إ� تؤدي فإنها للفق« وتعطى الغè من تؤخذ عندما إذن

 .ا5طالة معدل خفض من ذلك يصحب وما اإلنتاج وزيادة االستثمارية ا��و�ت

 أن شأنه من مثالً  ا<وزي� فاألثر بينها الفصل يمكن وال متداخلة آثار و� الزîة لفريضة االقتصادية اآلثار بعض هذه
 السلع \ أيديهم R يقع ما É الغالب R ي�فون اTين الفقراء أيدي R ا�ا� للتوافر نظراً  ،االقتصادي ا�مو معدل يزيد

  يتحقق العمل فرص وتوفر ،العمل فرص وتتوفر ا�نتجات \ الطلب فينشط ²تاجونها ال� االستهالكية
ً
 خالل من أيضا

  لالستثمار توجيهها خالل من أموا¾م \ للمحافظة األموال رؤوس أصحاب س�
ً
 قد الزîة تكون وبهذا ،االكتناز من بدال

 R جديد من تسهم نقدية تدفقات و� ،العمل فرص توفر خالل من مبا¶ة غ« بطريقة أخرى ما±ة تدفقات أوجدت
 R ا�جتمع يقع لم ما مستمر بشg العمل فرص وتوف« ا�مو �ضاعفة ا�ورة هذه وتستمر ،ا�نتجات \ لبالط تنشيط
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 .وا�ساك[ الفقراء وخاصة مستحقيها إ� إيصا¾ا وعدم الزîة حجب
 وا<عاون الر�ة تسودها بيئة وËاد االجتما� النسيج تقوية وهو عظيم اجتما� أثر �م بشg والصدقات وللزîة

  قَْوٌل { :تعا� اهللا قال ،عليها مقدم هو بل ا�ادية ا{اجات إشباع عن يةأهم يقل ال مقصد وهو ،وا<آلف
ٌ

ْعُروف vَوَمْغِفَرةٌ  م 
ن َخْ�ٌ  ًذى يَْتَبُعَها َصَدقَةٍ  م�

َ
 لم أخرى ارآث هناك فإن اقتصادية آثار من ذكرنا ما إ� وËضافة ، xÕoا5قرة} َحلِيمٌ  َغِ¡ò  وَاهللاÅ  أ

 في�فه للفق« ويعطى الغè مال من يقتطع ما خالل من سواء االستهال� الطلب تنشيط R أثرها ذلك ومن عنها نتحدث
 ²[ أن قبل و�وها ا�عمرة والسلع االستهالكية السلع ¶اء R بادروا ربما الزîة داف� أن أو ، االستهالكية السلع \

  وليس ذلك R بأس وال ،الزîة موعد
ً
 ا�ثال سبيل \ مثالً  فاإلنسان ،اإلنسان سلوك بتوجيه تقوم الزîة ألن ؛الزîة من تهربا

 ال� و�وها العمارات ل�اء توجهه فإن ،�ئدها R وËنما أصو¾ا R الزîة éب فال دخالً  تدر ال� العقارات ل�اء توجه إذا
  يعè ال دخالً  تدر

ً
  . الزîة آثار من أثر يعتÂ فثلك وا�نتج[ ا�ستهلك[ سلوك تقود فالزîة ،الزîة من تهربا

 


