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 مقدمة
كثير من الكتب تصدر في الغرب بادعاء تيسير عمم االقتصاد، بعضيا يترجم 
إلى العربية، وبعضيا ال يترجم، وبعضيا تتأخر ترجمتو، بعضيا مقبول الترجمة 

ومن ىذه الكتب ما يكون مع التيار السائد لعمم . وبعضيا سيئ الترجمة
، ومنيا ما يسبح ضد التيار، ألن المؤلف قد يكون اشتراكًيا أو ذا أصل االقتصاد

وكل من ىذه الكتب يحاول . اشتراكي، وقد يكون صاحب تفكير مستقل، أو ناقد
أن يعطي القارئ جرعة من عمم االقتصاد الذي وصفو البعض بأنو عمم كئيب 

 . ومعقد
 

الل أسموب واضح وحيوي ولئن حاول ىؤالء العمماء تيسير عمم االقتصاد من خ
أن أعطي ىذه الوجبة، وال أقول الجرعة، من  ،ألول مرة، ومشوق، فإني سأسعى

ولعل ىذه الوجبة تكون أنسب من الجرعة التي . خالل مقال صغير، بدل الكتاب
يقدميا مؤلفون أجانب، ينتمون إلى نظام رأسمالي أو نظام اشتراكي، وكثيًرا ما 

 بادئ التي يعتنقونيا من أجل التظاىر بالحياد العممييحاولون إخفاء القيم والم
، ويحاولون تسويق معتقداتيم ومواقفيم الدينية والسياسية ومسايرة الموضة

وربما يخدمون مصالح الحزب الحاكم أو أحزاب . واالقتصادية واالجتماعية
المعارضة، أو بعبارة أوضح مصالح الشركات االحتكارية القابضة التي تقبض 

 ح الناس وأعراضيم، وال تتورع عن المتاجرة بأي شيء نافع ضار مميتأروا
أو بالجممة ال ييم، بل كمما كانت المنتجات أكثر مصادمة لمدين والخمق  بالتجزئة

ويسبغون عمى ىذه المصالح اإلجرامية أنيا من باب ! كانت أرباحيا أعظم
 . القوانين أو الحقائق العممية
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 اد عمم، فمست مع الذين ينكرونو ويجعمون منو خرافاتأنا ال أشك في أن االقتص
، كما أني لست بالمقابل مع الذين يسّممون بكل ما يقولو مثل جالل أمين وغيره

فاألمر ال يتعمق . تناقضات وتحيزاتو مخالفات رجال االقتصاد، مع ما فيو من 
سعى ولعل من األىداف التي ن. برفض مطمق، وال بقبول مطمق، إنما فيو تفصيل

إلييا ىو الوصول إلى ما ىو من باب الحقائق والقوانين االقتصادية من الوجية 
ما مدى عممية : ىل االقتصاد عمم أم ال؟ إنما السؤال : فميس السؤال .اإلسالمية
 ىذا العمم؟

 
 تعريف عمم االقتصاد

 .عمم المصمحة الشخصية -
 .عمم الثروة -
 .عمم الرفاىية المادية -

 .الحاجات عمم سدّ  -

 .الندرة واالختيار عمم -

 
 الموارد المحدودة

إذا كانت الموارد غير محدودة فإن أي استخدام ليا ال يعود بالنقصان عمى 
. ت استخداًما آخرأما إذا كانت محدودة فإن أي استخدام ليا يفوّ . استخدام آخر

فالوقت المتاح لإلنسان مورد محدود، ولو استخدامات كثيرة، فإذا استخدم اإلنسان 
 فإذا اشتغمتَ . ت استخدامو في شيء آخرو في شيء كان معنى ذلك أنو فوّ وقت

ذا شاىدتَ  بنوافل العبادة حرمتَ  التمفزيون حرمت  نفسك من االشتغال بالعمم، وا 
ذا استخدمتَ . نفسك من القراءة، والعكس بالعكس المذموم وقتك في الميو  وا 

ذا حضرتَ . المحمود نفسك من الجدّ  حرمتَ  عمى نفسك زيارة  تّ مباراة فوّ  وا 
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ذا استخدمت وقتك في مفسدة تحّممَت تكاليف المفسدة التي . لصديق، وىكذا وا 
 .حدثْت، وتحّممَت أيًضا تكاليف المصمحة التي فاتت

 
يستفاد من ىذه النقطة أن عمى اإلنسان أن يختار أفضل استخدام ليذه الموارد 

فإذا نجح اإلنسان . خرالمحدودة، ألن كل استخدام معناه التضحية باستخدام آ
تعظيم في العثور عمى أفضل االستخدامات كان معنى ذلك أنو توصل إلى 

عمى  عمى الصالح إذا قدرتَ  ال تقتصرَ عميك أ .منفعتو من ىذه الموارد المحدودة
ذا كان لديك و  .األصمح اختر األحسن، لكي تربح الفرق ( أحسن)و( حسن)ا 

 .مالكري بينيما، فيذا من تعاليم القرآن
 

 الموارد محدودة والحاجات غير محدودة
األولى تعني . ليا ثمن ، وموارد اقتصاديةأو مجانية موارد حّرة: نوعان  الموارد

. أنيا حّرة نسبًيا، أي ىي كثيرة وافرة، أو ىي أكثر من الحاجات المسّمطة عمييا
كن أن ويم. والموارد االقتصادية تعني أنيا محدودة، أي قميمة بالنسبة لمحاجات

يقال بأن الحاجات أكثر من الموارد، ومن ىنا نشأت مشكمة الندرة النسبية في 
 .عمم االقتصاد

 
 .الحاجات كثيرة ومتكاثرة ومتجددة، وتبقى دائًما أكثر من الموارد

 
ويجب أال نفيم من الحاجات بالمعنى االقتصادي الضروريات والحاجيات 

لحاجيات والتحسينيات والشيوات بالمعنى الفقيي، بل ىي تضم الضروريات وا
والتعبير عن كل ذلك بالحاجات فيو نظر، وقد يكون . والترف والسَرف والتبذير
وأًيا ما كان األمر فقد يكون ىذا المصطمح ممّطًفا . خادًعا لمطمبة والدارسين
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ليخفي تحتو َسَرف المسرفين وترف المترفين وتبذير المبذرين، من األفراد أو من 
 .لتعبير عن ىذا كمو بالحاجات ال يثير غضب الجماىيرفا. الدول

 
وىذه المقولة مقولة وصفية ُينظر فييا إلى ما ىو كائن، وليست مقولة قيمية أو 

فالمشكمة االقتصادية مطروحة . معيارية ُينظر فييا إلى ما يجب أن يكون
ي باعتبار الواقع، ال باعتبار المثال كما يفيم من كتابات بعض الكاتبين ف

وىذه المقوالت الوصفية موجودة . االقتصاد اإلسالمي، من الفقياء أو من الخبراء
وقال . 02الفجر ( وتحّبون المال حًبا جًما: )قال تعالى. حتى في القرآن الكريم

ومشكمة الندرة مطروحة أيًضا . 42آل عمران ( ُزّين لمناس حّب الشيوات: )تعالى
 : في الحديث النبوي

 
 . دينار عندي: قال رجل -

 .أنِفْقو عمى نفسك: قال الرسول صمى اهلل عميو وسمم -

 .عندي آخر: قال -

 .أنفقو عمى ولدك: قال -

 .عندي آخر: قال -

 .أنفقو عمى أىمك: قال -

 .عندي آخر: قال -

 (.سنن أبي داود والنسائي)أنفمقو عمى خادمك : قال -
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فضل شيء فألىمك، فإن فضل عن  فإن، )...( ابدأ بنفسك: وفي حديث آخر
 (.صحيح مسمم) قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فيكذا وىكذا أىمك فمذي

 
 لو كان البن آدم واديان من ذىب لتمنى أن يكون لو ثالث: وفي حديث ثالث

 (.رواه الشيخان)
 

 ".وحاجات الناس ال حصر ليا ،ودة متناىيةاألموال محد: "الغزاليأبو حامد قال 
 

والمشكمة االقتصادية، وَمْن رفضيا ِمن الفقياء وعمى ىذا ال يجوز رفض الندرة، 
والخبراء، فقد اعتمد عمى عقمو وىواه، ولم ينتبو إلى ما ورد فييا من نقل صحيح 

 .من القرآن والسنة وأقوال أئمة الفقو
 
قمة الموارد وكثرة الحاجات نشأت الندرة النسبية، أو المشكمة االقتصادية ول

 .األولى، في عمم االقتصاد
                                                                     

 أىمية اإلنتاج
 .اإلنتاج يسّد الحاجات -
 .اإلنتاج يخمق الدخول -

 .اإلنتاج يقوي مكانة البمد -
 

 أىمية التجارة والتبادل
، (التخزين)ل السمع من زمان إلى زمان التجارة تخمق المنافع أو تزيدىا، فيي تحوّ 

فيذه منافع (. المبادلة)، ومن شخص إلى شخص (النقل)إلى مكان  ومن مكان
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ومن ثم فال يقتصر خمق المنافع عمى الزراعة . زمانية ومكانية وشخصية
وبكممة أخرى فإن اإلنتاج ال يقتصر عمى . والصناعة، بل يمتد إلى التجارة أيًضا

 .خمق المادة، بل يمتد إلى خمق المنفعة، والمنفعة مال
 

نافعة لمطرفين، ولوال ذلك ما تمت المبادلة، أي ما تخمى البائع عن  والتجارة
فالبائع يحقق ربًحا، والمشتري يحقق منفعة من . السمعة، وال المشتري عن الثمن

 .وبيذا فإن التجارة تزيد في المنافع الكمية لممجتمع. خالل سد حاجتو إلى السمعة
 

نفع لطرف، والضرر عمى الطرف ، حيث يكون الالقمارفالتجارة بذلك تختمف عن 
 .، بل آخرون ُكثرفما يكسبو واحد يخسره آخر. اآلخر

 
 النقود

صدارىا إنما ىو من  ابتكار ميم جًداالنقود  لمتغمب عمى صعوبات المقايضة، وا 
وظيفة الدولة، ويجب السعي ما أمكن ألن تكون ليا قوة شرائية ثابتة، ألنيا 

يقول . عند الفقير أكبر منيا عند الغني قودوالمنفعة الحدية لمن. مقياس القيم
قد يرى الفقير المدقع الدينار عظيًما بالنسبة إليو، والغني المكثر : "اإلمام الشافعي

: لمنقود القيمة الزمنيةويقول في ". قد ال يرى المئات عظيمة بالنسبة إلى غناه
أي القيمة ، "صاع أبعد أجال ً  422في القيمة من  صاع أقرب أجاًل أكثرُ 422"

 . الحالية لممئة القريبة األجل أعمى من القيمة الحالية لممئة البعيدة األجل
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 نظرية العمل الممتع
قد يختار اإلنسان العمل الممتع ولو كان عائده أقل، ألن متعة العمل ليا حصة 

ذا تعّين عمى اإلنسان عمل ما فميحاول أن يستمتع بعممو، . من العائد أو األجر وا 
 . ذلك يخفف عنو مشقة العمل، ويقمل من تكاليفو النفسية ألن
 

 المنافع الخاصة والمنافع االجتماعية
قد يكون لممشروع منافع خاصة من وجية نظر صاحبو، مثل مشروع مصنع 
لمخمر أو المخدرات، فيذا يدّر عميو أرباًحا عالية، ولكن ليست لو منافع 

ون المنافع الخاصة والمنافع فقد تك. اجتماعية، بل لو أضرار اجتماعية
 .االجتماعية منسجمة أو متعارضة

 
 التكاليف الخاصة والتكاليف االجتماعية

يمل النظر إلى تكاليفو م المشروع التجاري بحساب تكاليفو الخاصة، ويُ غالًبا ماَيقو 
االجتماعية، التي إذا ما أضيفت إلى التكاليف الخاصة قد يصبح المشروع غير 

 . د يحقق ضرًرا يفوق نفعوذي جدوى، بل ق
 

 تزايد الغمة وتناقص الغمة
أو الغمة أو )إن الزيادة في عوامل اإلنتاج قد تؤدي إلى الزيادة في الناتج 

في مرحمة أولى، ثم إلى ثبات الناتج في مرحمة ثانية، ثم إلى تناقص ( المردود
تكون الزيادة  وقد. الناتج في مرحمة ثالثة، ثم إلى سمبية الناتج في مرحمة رابعة
 .في الناتج زيادة بنسبة أعمى من زيادة النفقة، أو بمثميا أو أقل

 
 .الناتج بأقل تكمفة ممكنة تعظيميستفاد من ىذه النقطة ضرورة 
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 تزايد المنفعة وتناقص المنفعة

أن جائًعا تناول حبات من التمر، فإنو يجد أن منفعة الحبة األولى، بافتراض  ىبْ 
 41والخامسة  44والرابعة  02والثالثة  43والثانية  42عة، ىي إمكان قياس المنف

والحادية عشرة  1 –والتاسعة صفر والعاشرة  1والثامنة  4والسابعة  9والسادسة 
ىنا نالحظ أن المنفعة تتزايد حتى الحبة الرابعة، ثم تتناقص حتى الحبة . 5 –

حادية عشرة، وتزداد عند الحبة ال( منفعة سالبة)التاسعة، ثم تنقمب إلى مضرة 
 . ىذه المضرة كمما ازداد عدد الحبات التي يأكميا

 
تفسير ذلك أن الحبات األولى تفتح الشيية فتزداد المنفعة، ثم تقل الشيية وتنقص 

 .المنفعة، ثم تنقمب المنفعة مضرة بعد الشبع
 

، بل عمى أن من فوائد ىذه النقطة أن يحرص اإلنسان عمى أال يتجاوز حد الشبع
ال نأكل  : "الصحيحة في المعنى ، كما جاء في بعض اآلثاريقف قبل حد الشبع

ذا أكمنا ال نشبع حتى نجوع ومن فوائدىا أيًضا أن الغني إذا تنازل عن . "وا 
حاجة الفقير،  الحبات األخيرة لمفقير فإنو بذلك يحمي نفسو من الضرر، ويسدّ 

 .ويزيد في المنافع الكمية لممجتمع
 

 فائض المستيمك
ى ، لكان معن432نت مستعًدا أن أدفع فيو ، وكليرة 422و أني اشتريت كتاًبا بـ ل

وال يسّمى . ، ىذا الوفر يسمى فائض المستيمك32ذلك أني وفرت عمى نفسي 
ولو عرف البائع . لكان الفرق ربًحا ليرة 432، أما لو بعت الكتاب بـ ربًحا

، ولكن قد يخشى أن 432 بـ لما باعنيو إال 432استعدادي ألن أدفع في الكتاب 
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 422)فأحصل عميو بثمن السوق أعزف عن الشراء، أو أتوجو إلى بائع آخر 
ولو كان البائع محتكًرا، بحيث ال يوجد الكتاب إال عنده، وليس ىناك إال (. ليرة

إن . 122لطمب  122نسخة واحدة منو، وعرف أني مستعد أن أدفع فيو 
فإذا كان . لكتاب إال إذا وجد أن ثمنو مناسب لوالمشتري أو المستيمك ال يشتري ا

ال امتنع عن الشراء . الثمن يساوي الثمن الذي ىو مستعد لدفعو أو أقل اشتراه، وا 
فيو إما أن يشتريو بثمن مساو، فال يتحقق لو فائض، أو بثمن أقل فيتحقق لو 

السعر  فائض، يزيد كمما زاد الفرق بين الثمنين، أي كمما نقص سعر السوق، وزاد
وكمما زاد الفائض زاد سرور المشتري، لكنو إذا زاد سعر . الذي أنا مستعد لو

السوق عن السعر الخاص بالمشتري فإن ىذا المشتري يبتئس وال يشتري، بل 
. يمكن أن يمجأ إلى استعارتو من مكتبة عامة أو من صديق لقراءتو أو تصويره

د حرًجا رة أو التصوير، إذا لم يجاالستعا وكمما زاد سعر السوق زاد معو احتمال
 .في ىذا التصوير الذي يعّد ضرًبا من االعتداء عمى حق المؤلف والناشر

 
 تكمفة الفرصة

رًصا ليرة، وكان باستطاعتو أن يجد فُ  02222لو أن عاماًل يتقاضى أجًرا مقداره 
ىذا . ليرة 3222ليرة، لفّوت عمى نفسو مبمغ  03222أخرى لمعمل أفضميا بـ 

 22222فقد يفضل أن يعمل مدّرًسا بـ . ًعا بافتراض تساوي العوامل األخرىطب
في مقابل  42222وبيذا يكون قد ضّحى بمبمغ . 32222عمى أن يعمل نجاًرا بـ 
 .اختيار مينة التدريس

 
وىذا ال ينطبق عمى العمل فقط، بل ينطبق أيًضا عمى كل مورد من الموارد، أو 

ويستفاد منو أن المورد يجب توظيفو في أحسن . كل عامل من عوامل اإلنتاج
 . فرصة، وأي فرصة أخرى أقل تعّد ىدًرا بمقدار الفرق
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تكمفة الخيار، أو تكمفة الفرصة البديمة، أو تكمفة الفرصة : ويطمق عمى ىذا

تكمفة الفرصة البديمة أم تكمفة الفرصة : أفضل رى أي المصطمحينتُ . المختارة
ع إن الفرق ىو تكمفة الفرصة المختارة، ألنو ضيّ المختارة؟ يمكن أن يقال 

ويمكن أن يقال إن الفرق ىو تكمفة الفرصة . باختيارىا ما ىو بمقدار ىذا الفرق
. كّمف الفرصة المختارة كذا( المالئمة) البديمة، بمعنى أن ضياع الفرصة البديمة

 .ىي تكمفة الفرصة المختارة( المالئمة أو المثمى)فالفرصة البديمة 
 

الخيار، فكل خيار دون الخيار األفضل  تعظيموتفيدنا ىذه المسألة في وجوب 
 . يعد خياًرا ناقًصا

 
 الوفورات الخارجية

فقد يزداد حجم . الوفورات الداخمية ىي الوفورات التي تحققيا المنشأة من داخميا
أما . فيذه وفورات داخمية. المنشأة ويؤدي ذلك إلى انخفاض تكاليف اإلنتاج

. فورات الخارجية فيي التي تستفيد منيا المنشأة من خارجيا بدون سعي منياالو 
فإذا كانت ىناك منشأة لنحل العسل، وكان بجانبيا حديقة عامة أو خاصة،  

 . فإنيا تحصل عمى زيادة في العسل بدون أي تكمفة إضافية تتكبدىا
 

لى جانبو صرف صحي س من  يئوقد يحدث العكس، كما لو كان ىناك مطعم، وا 
، فإن المطعم تمحق بو أضرار خارجية، ينفر منيا الزبائن، حيث المنظر والرائحة

 .ليتجيوا إلى مطاعم أخرى بديمة
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ويمكن االستفادة من ىذه الفكرة بأن تفرض الدولة ضريبة عمى المنشأة في مقابل 
استفادة ىذه المنشأة من المشروعات التي أقامتيا الدولة وأدت إلى تحسين 

وعمى العكس يمكن في حالة األضرار فرض غرامة عمى . أوضاع المنشأة
 . المتسبب في الضرر، أو نقمو إلى مكان آخر

 
طبيب )التي يتعذر فييا ترجيح حق إحدى المنشأتين عمى األخرى وفي الحاالت 

د يكون من شأنيا تعويض يقّدمو أحد ، يمكن المجوء إلى تسوية، ق(وخباز
ىل : سؤال . الطرفين إلى اآلخر، في مقابل تنازلو عن مشروعو في ىذا الموضع

 ؟مًعا ىماىدف التشريع وىدف القضاء ىو تحقيق الكفاءة أم تحقيق العدالة أم كال
 

 المزايا النسبية
يجري الحديث عن نظرية المزايا النسبية في باب التجارة الخارجية، فيي مزايا 

فيذا البمد ينتج الموز بتكمفة أقل، وىذا ينتج القمح، أو القطن، . نسبية بين البمدان
وىذه . ينتج ذلك بتكمفة أقل، أو ينتج بالتكمفة نفسيا جودة أعمى. أو الحمضيات

ولكنيا تفترض حرية التجارة . رية تقوم عمى أساس التخصص وتقسيم العملالنظ
 . بين البمدان، وعدم وجود موانع سياسية تحول دون ىذه التجارة

 
ونظرية المزايا النسبية كما أنيا تنطبق عمى البمدان، يمكن أن تنطبق أيًضا عمى 

ل بعض البمدان فاهلل تعالى فضّ (. الذكر واألنثى)األشخاص، أو عمى األجناس 
بعض األشخاص عمى بعض، فما وبعض األزمان عمى بعض، و عمى بعض، 

عمى كل من البمدان أو األشخاص إال أن يكتشفوا مزاياىم النسبية ويعمموا في 
المجاالت المناسبة ليم، كي يتفوقوا ولكي ينتجوا أفضل ما يمكن إنتاجو بأقل ما 

عمى بعض أنو جعل ىذا البمد، وليس معنى تفضيل بعضيم . يمكن من التكاليف



 صفحة  20القتصاد في علم ا  رفيق يونس المصري

 

13 

ليس ىذا ىو المعنى، إنما المعنى أنو خّص . أو ىذا اإلنسان، أفضل من غيره
فإذا تناكروا . كاًل منيم بمزايا ال توجد في اآلخر، ليتعارفوا ويتبادلوا ويقتصدوا

وتحاسدوا وتقوقعوا وأسرفوا كان معنى ذلك أنيم لم ينجحوا في االبتالء والخالفة 
، 42ُفّصمْت ( وقّدر فييا أقواتيا: )قال تعالى. اهلل بيا عباده من البشر التي خّص 

قال اليمذاني في . أي جعل في كل بمد من األرض ما  لم يجعل في غيره
لوال أن اهلل تعالى خّص كل بمد من البمدان، وأعطى كل : "مختصر كتاب البمدان

 ".، وذىبت الصناعاتإقميم من األقاليم، بشيء منعو غيرىم، لبطمت التجارات
 

 التمييز السعري
التمييز السعري ىو التمييز في السعر بحيث يكون لمسمعة الواحدة أكثر من سعر 

 :باعتبارات مختمفة مثل
 .سعر لموحدة الواحدة، وسعر أقل إذا تعددت الوحدات -
 .سعر في النيار، وسعر أقل في الميل، مثل الياتف والكيرباء -

 .منزلية، وسعر آخر لألغراض الصناعيةسعر لمكيرباء لألغراض ال -

 .سعر داخمي، وسعر تصدير أقل -

في محل آخر لو ماركة  4322في ىذا المحل، وبـ  322كيمو الشوكوال بـ  -
 .معينة

 .سعر إذا أخذت السمعة ماشًيا، وآخر إذا أخذتيا جالًسا -

 .سعر لسمعة في محل فخم، وسعر أدنى لمسمعة نفسيا في محل شعبي -

صير إذا اشتريتيا من بقال، وسعر إذا اشتريتيا من مطعم سعر لعمبة الع -
 .أو من مطار
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تذكرة السفر بالطائرة، حيث يكون ىناك سعر لمدرجة األولى، وآخر لمدرجة  -
وقد . السعرفي ختالف الاىذا السياحية، دون وجود فرق جوىري يبرر 

 . يكون ىناك سعر لمتذكرة في مواسم الذروة، وآخر في سائر أيام السنة

أجرة غرفة في فندق في موسم سياحي، وأجرة أخرى في غير أوقات  -
 .المواسم

وسعر مخفض في يوم  ،االستشارة الطبية حيث يكون ىناك سعر عادي -
 .  معين مخصص لمفقراء

الرسوم الجامعية، حيث يكون ىناك حطيطة لممتفوقين، أو لإلخوة، أو  -
 . لمفقراء

بائن الدائمين، وأخرى تأجير السيارات، حيث يكون ىناك أجرة لمز  -
 .لمعارضين

 .راكًبا وحيًدا، وأجرة أقل إذا تعدد الركاب أجرة سيارة مرتفعة إذا كان -

واحدة قربت المسافة أو بعدت، ( باص أو ميكروباص)أجرة سيارة عامة  -
 .أي  لمحطة واحدة أو لجميع المحطات

 
ر ويكون التمييز السعري أوضح كمما كان الفرق بين السعرين غير مبر 

فقد يكون سعر كيمو . التميز والتفاخر والتباىيبالتكاليف، بل بمجرد الرغبة في 
، وليس ىناك فرق 4322وفي محل آخر  322الحمويات الشامية في ىذا المحل 

جوىري في الجودة، إنما الفرق يتمثل في وجود اسم المحل عمى السمعة، وىو 
تي ال يستطيع دفعيا إال طبقة محل معروف بمنتجاتو الراقية وأسعاره الباىظة، ال

 .معينة من الطبقات الثرية في المجتمع
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 العرض والطمب
. كمما زاد عرض السمعة نقص سعرىا، وكمما نقص عرض السمعة زاد سعرىا

ىذا . وكمما زاد الطمب عمى السمعة زاد سعرىا، وكمما نقص الطمب نقص السعر
 .رض والطمب عمى حاليابقاء العوامل األخرى المؤثرة في العكمو بافتراض 

 إسيام في ىذا الباب، مثل القاضي عبد الجبار، القدامى ولعمماء المسممين
 .والجويني، وابن تيمية، وابن خمدون

 
 فرض الرشد

و عكس الرشد ىو السَفو، والسفَ . 3النساء ( أموالكم ؤتوا السفياءَ وال تُ : )قال تعالى
وعكس الرشد ىو . وسوء التدبيرىو سوء التصرف في المال، باإلسراف والتبذير 

 .الغفمة أيًضا، ومعناىا عدم االىتداء إلى التصرفات الرابحة
 

 فرض بقاء األشياء األخرى عمى حاليا
 وفي األرض ِقطٌع متجاوراٌت وجناٌت من أعناٍب وزرٌع ونخيٌل ِصنوانٌ ): قال تعالى

ُل بعَضيا عمى بعٍض في  األُكل إنَّ في ذلك وغيُر ِصنواٍن ُيسقى بماٍء واحٍد ونفضِّ
 .4الرعد ( يعقمون لقومٍ  آلياتٍ 

 
متفاوتًا، فيذا يعود إلى تأثير عامل متغير، ( الغمة)ا، والناتج فإذا كان الماء واحدً 

إن العوامل . ىو اختالف درجة الخصوبة، وال يعود إلى الماء، ألنو عامل ثابت
فالتغّير يكون نتيجة  .المؤثرة في متغّير ما قد تكون متعددة ومتشابكة ومتفاوتة

وقد نفترض أن أحد العوامل مؤثر، وىو ليس كذلك، وقد ال . لمجموع ىذه العوامل
نرغب في معرفة تأثيره من عدمو فحسب، بل نرغب أيًضا في معرفة مدى ىذا 

فإذا ما أردنا معرفة (. عالقة طردية أم عكسية)أم سالب  التأثير، وىل ىو موجب



 صفحة  20القتصاد في علم ا  رفيق يونس المصري

 

16 

ينا أن نثّبت العوامل األخرى، لكي ال يكون ىناك تأثير أحد العوامل وجب عم
 .تداخل

 
سعر السمعة، أسعار : ما كثيرة فالعوامل التي تؤثر في الكمية المطموبة من سمعةٍ 

. السمع األخرى البديمة والمكّممة، عدد المستيمكين، دخوليم، أذواقيم، توقعاتيم
بمفرده كان من الالزم فإذا كنا نرغب في معرفة تأثير أي عامل من ىذه العوامل 

 .عزل العوامل األخرى عن التأثير
 

، مثل خالًفا لما ظن بعض الباحثينىذا الفرض ميم جًدا في التحميل العممي، 
دَّعى أن ىذا العامل غير مؤثر، نتيجة تأثير ألنو قد يُ ، محمد عمر شابرا وغيره

نتيجة تأثير  معاكس من جانب العوامل األخرى، أو يدَّعى أنو مؤثر، ويكون ذلك
العوامل األخرى، أو يدَّعى أن تأثيره شديد أو ضعيف، نتيجة اشتراك عوامل 

إن تجاىل ىذا الفرض أو الجيل بو أو . أخرى معو َتزيد في تأثيره أو تُنِقص
 .إغفالو ال بد وأن يؤدي إلى أخطاء في التحميل واالستنتاج

 
ليس فرًضا غريًبا عمى  ىذا الفرض المعروف في عمم االقتصاد وغيره من العموم

فيو موجود في القرآن كما ذكرنا أعاله، وقد كان فقياؤنا حين . المسممين
يطرحون بعض المسائل الفقيية كثيًرا ما يغيِّرون فييا عاماًل، ويثبِّتون العوامل 

أو ) إذا استوتْ : "، أو بقوليم"والمسألُة بحاِليا: "خرى، معبِّرين عن ىذا بقوليم األ
ثم يحمُّون ىذه المسائل، ويتوصمون إلى أثر ىذا ". ألمور األخرىا( تساوتْ 

 .العامل في نتيجة الحلّ 
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 المخاطرة
مة ألنيا النقود في اإلسالم ال يمكن أن تكسب من دون مخاطرة، فالفائدة محرّ 

راج ، والخَ والنقود يجب أن تخضع لمبدأ الغنم بالغرم .كسب بدون مخاطرة
فإذا  .حقق ربحأن تشترك بحصة من الربح، إذا ت، فيمكن (المخاطرة)بالضمان 

فإذا كان ىناك أكثر من رب  .ارة وجب تحميل الخسارة عمى المالوقعت الخس
 . مال واحد ُوّزعْت عمييم الخسارة بحسب أمواليم

 
والعامل يستطيع أن يأخذ أجًرا مقطوًعا عمى عممو، فإذا شارك في الربح بداًل من 

أن يتوقع أن يكون ما يحصل عميو من حصة من ربح  األجر المقطوع فإنو ال بد
فإذا آثر العامل الضمان . أعمى من أجره المقطوع، وذلك في مقابل مخاطرتو

ذا آثر المخاطرة أمكن أن يحقق عائًدا أعمى في مقابل ىذه  انخفض أجره، وا 
 .المخاطرة

 
مخاطرة  ومتحمّ في مقابل والتاجر أو المنظم إنما يربح في مقابل الضمان، أي 
 مسند) ربح ما لم َيضمنالخسارة، وليذا نيى النبي صمى اهلل عميو وسمم عن 

 البخاري) بيع ما لم َيقبض، أي ما لم يتحمل مخاطرتو، كما نيى عن (أحمد
 .(أحمد وأصحاب السنن) وبيع ما ليس عنده، (وغيره

 
 

 عدم التأكد
فيو مظنون غير ي، الربح ي، والعمل التجاري عمل ظنّ عمم االقتصاد عمم ظنّ 

والعز بن عبد  فالتاجر كما قال الغزالي. مشكوك: ، ومن الخطأ أن يقالمؤكد
في الظن ليذا البيان و  .وأرباحو ظنية غير مؤكدة ،نفقاتو مؤكدة يقينية :السالم
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. من يقرأ القرآن قد يظن أن الظن غير مرغوب فيو بإطالقأىمية خاصة، ألن 
ن ىم إال يَ إن يتبعون إال الظن : )قال تعالى وقال  .444األنعام ( صونرُ خْ وا 

الحجرات ( إثم يا أييا الذين آمنوا اجتنبوا كثيًرا من الظن إن بعض الظن: )أيًضا
: وفي الحديث .01النجم ( إن يتبعون إال الظن وما تيوى األنفس: )وقال .40
في الظن مرفوض نعم (. متفق عميو" )إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث"

في كثير من  عنو  ستغنىمطموب ال يُ لكنو إذا وجد القطع، و ئد، ومرفوض العقا
فيم النصوص  ب الحذر منيج مّ ومن ثَ  .ن العمماءالعموم واألعمال، كما بيّ 

 .فيًما غير صحيح الشرعية
 

 معدل العائد ومعدل الفائدة
م مالو إلى عامل مضارب، وحققت قدّ ( مضاربة) راضمال في شركة قِ  لو أن ربّ 

ضاربة ربًحا، فإن ما يعود عمى رب المال لو نسبناه إلى رأس المال، فسيكون الم
معدل العائد أعمى من معدل الفائدة، ألن الفرق يمثل عالوة المخاطرة، إذ لو 

و، ويكون معدل العائد في و أو كمّ المال مالو بعضَ  خسرت المضاربة لخسر ربّ 
فقد يكون معدل الفائدة . حال الخسارة سالًبا، بخالف معدل الفائدة االسمي

 .والفعمي سالًبا نتيجة التضخم ،االسمي موجًبا

  

و إلى تاجر إال بمعدل متوقع من المال مالَ  ربّ  منحُ في اإلسالم ال يَ فوعمى ىذا 
ذا نسبنا العائد الفعمي المتحقق إلى رأس المال . الربح يفوق معدل الفائدة الثابت وا 

ن أعمى من معدل الفائدة، إال إذا خابت نجد أن معدل العائد غالًبا ما يكو 
 .التوقعات فنقص الربح أو وقعت الخسارة

 

في مجال تمويل  معدل فائدة صفروليذا ال يمكن الكالم في اإلسالم عن 
اإلنتاج، ألن رأس المال في اإلسالم ليس مجانًيا كما ىو شائع بين الباحثين، بل 
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دل الفائدة، وغالًبا ما يكون أعمى مع محلّ  يحلّ ( أو معدل العائد)إن معدل الربح 
 .منو بسبب تعرض رأس المال لممخاطرة

 

 

 

 معدل الفائدة ومعدل التضخم
، ولم يكن ىناك % 42إذا كان معدل الفائدة الذي يحصل عميو المقرض ىو 

لكن إذا كان . تضخم، فإن المعدل االسمي لمفائدة يتساوى مع المعدل الحقيقي
ذا . معدل الحقيقي لمفائدة يصبح مساوًيا لمصفرفإن ال%  42معدل التضخم  وا 

وىذا %.  0فإن المعدل الحقيقي يصبح سالًبا بمقدار %  40كان معدل التضخم 
ىنا  معناه أن المقترض حصل عمى المال بالمجان، ال بل إن الذي دفع الفائدة

 !ىو المقرض بداًل من المقترض
 

، فقد تكون فائدة المال صفًرا أو عةالفائدة قد تكون خدنستفيد من ىذه النقطة أن 
ذلك أن المال إذا . ىذا المأخذ عمى الفائدة ال يوجد في أسموب المشاركة. سالبة

ومن ثم ال يكون . شارك في الربح، وارتفع الربح، فإن حصة رب المال تزداد
والخسارة يفترض أن تكون نادرة، ألن . العائد صفًرا أو سالًبا إال في حال الخسارة

 الظنشروعات ال يتم اإلقدام عمييا إال بعد دراسة جدوى، يغمب معيا عمى الم
 .رضيةأنيا ستحقق أرباًحا مُ 

 
 اليد الخفية

الخاصة  مع  ، لكن إذا تعارضت مصمحتكيمكن أن تعمل لمصمحتك الخاصة
ومن يعمل لمصمحتو . المصمحة العامةكان عميك تقديم المصمحة العامة 

ولمغزالي . يعمل لممصمحة العامة، ىذه ىي اليد الخفيةفيو بيذه الطريقة الخاصة 
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االقتصاديين المسممين  ، وال نقبل منوالسبكي والشاطبي إسياميم في ىذا الباب
 .إنكار اليد الخفية

 
 قيمة الزمن

ىذا مع . 422قرضو بمبمغ  فإنو يستردّ  422إذا أقرض المسمم قرًضا لسنة بمبمغ 
ال يقال ىنا إن الزمن ميدر، ألن . ةبعد سن 422اليوم خير من  422أن 

 .المقرض لو ثواب، والثواب دليل عمى قيمة الزمن في القرض
 

فإنو يستطيع بيعيا بثمن مؤجل  422لكن المسمم إذا باع سمعة بثمن معجل قدره 
وىذا الفرق ليس من الربا الحرام، بل ىو جائز، وىو عبارة عن القيمة . 442قدره 

خير من  المعجلبعد سنة، ألن  442اليوم تساوي  422فـ . المادية لمزمن
 422بعد سنة فإنو يختار  422اليوم و  422رَت إنساًنا بين ، فمو خيّ المؤجل
بعد  442بعد سنة فإنو قد يختار  442اليوم و  422رتو بين لكن إذا خيّ . اليوم

لى المؤجل قمبت اختياره من الحاضر إ( أو الِعَوض)سنة، ألن الزيادة في الَبدل 
، فإن اإلنسان يختار الحاضر عمى "التفضيل الزمني"وىذا ما يسمى . المستقبل

، وىذا ثابت في المستقبل بزيادة يراىا مناسبة( تثقيل)المستقبل، ما لم يتم ترجيح 
ىذه ىي قيمة الزمن بالمعنى الفني، إذ ليس المقصود ىنا المعنى العام . القرآن

فالمعنى . قيمة الوقت، أو قيمة الزمن: عنوانف فيو بعض العمماء كتًبا بالذي ألّ 
 .من المعنى العامفي الفقو بكثير الفني أدق 

 
 ولة بين األغنياء منكمكي ال يكون دُ 

تدل عمى أىمية التقريب بين الناس في توزيع من سورة الحشر  7ىذه اآلية 
 .والتسمط الدخل والثروة، خشية الطغيان
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 ن فيوالمال مال اهلل والناس مستخمفو 

الممك هلل، والمال في يد اإلنسان بمنزلة المال في يد النائب أو الوكيل، يتصرف 
فيو حسب تعميمات موكمو، ويصرفو فيما حدده لو من مصارف، وىو سبحانو 

 .خمفويُ 
ة والوديعة ة أو الوديعة، والعاريّ والمال بين أيدي الناس ىو عمى سبيل العاريّ 

كما في  ؟أنفقوه وفيمَ ؟ من أين اكتسبوهالمال  والناس سيحاسبون عن. سترّدانتُ 
 .(الترمذي) الحديث النبوي

 
 .ىذا ما استطعتو في تمخيص عمم االقتصاد، والحمد هلل رب العالمين

 
 

 رفيق يونس المصري                               22/12/2011 األحد


