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 علم االقتصاد يف عشرين صفحة

 مقدمة
كثيخ مؽ الكتب ترجر في الغخب بادعاء تيديخ عمؼ االقتراد، بعزيا يتخجؼ إلى 
العخبية، وبعزيا ال يتخجؼ، وبعزيا تتأخخ تخجستو، بعزيا مقبؾل التخجسة 
وبعزيا سيئ التخجسة. ومؽ ىحه الكتب ما يكؾن مع التيار الدائج لعمؼ االقتراد، 

اشتخاكًيا أو ذا أصل اشتخاكي، ومشيا ما يدبح ضج التيار، ألن السؤلف قج يكؾن 
وقج يكؾن صاحب تفكيخ مدتقل، أو ناقج. وكل مؽ ىحه الكتب يحاول أن يعظي 

 القارئ جخعة مؽ عمؼ االقتراد الحي وصفو البعض بأنو عمؼ كئيب ومعقج. 
ولئؽ حاول ىؤالء العمساء تيديخ عمؼ االقتراد مؽ خالل أسمؾب واضح وحيؾي 

ة، أن أعظي ىحه الؾجبة، وال أقؾل الجخعة، مؽ ومذؾق، فإني سأسعى، ألول مخ 
خالل مقال صغيخ، بجل الكتاب. ولعل ىحه الؾجبة تكؾن أندب مؽ الجخعة التي 
يقجميا مؤلفؾن أجانب، يشتسؾن إلى نغام رأسسالي أو نغام اشتخاكي، وكثيًخا ما 

سي يحاولؾن إخفاء الؿيؼ والسبادئ التي يعتشقؾنيا مؽ أجل التغاىخ بالحياد العم
ومدايخة السؾضة، ويحاولؾن تدؾيق معتقجاتيؼ ومؾاقفيؼ الجيشية والدياسية 
واالقترادية واالجتساعية. وربسا يخجمؾن مرالح الحدب الحاكؼ أو أحداب 
السعارضة، أو بعبارة أوضح مرالح الذخكات االحتكارية القابزة التي تؿبض 

نافع ضار مسيت  أرواح الشاس وأعخاضيؼ، وال تتؾرع عؽ الستاجخة بأي شيء
بالتجدئة أو بالجسمة ال ييؼ، بل كمسا كانت السشتجات أكثخ مرادمة لمجيؽ والخمق 
كانت أرباحيا أعغؼ! ويدبغؾن عمى ىحه السرالح اإلجخامية أنيا مؽ باب القؾانيؽ 

 أو الحقائق العمسية. 
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ت أنا ال أشػ في أن االقتراد عمؼ، فمدت مع الحيؽ يشكخونو ويجعمؾن مشو خخافا
مثل جالل أميؽ وغيخه، كسا أني لدت بالسقابل مع الحيؽ يدّمسؾن بكل ما يقؾلو 
رجال االقتراد، مع ما ؼيو مؽ مخالفات وتشاقزات وتحيدات. فاألمخ ال يتعمق 
بخفض مظمق، وال بقبؾل مظمق، إنسا ؼيو تفريل. ولعل مؽ األىجاف التي ندعى 

لقؾانيؽ االقترادية مؽ الؾجية إلييا ىؾ الؾصؾل إلى ما ىؾ مؽ باب الحقائق وا
اإلسالمية. فميذ الدؤال: ىل االقتراد عمؼ أم ال؟ إنسا الدؤال : ما مجى عمسية 

 ىحا العمؼ؟
 

 تعخيف عمؼ االقتراد
 عمؼ السرمحة الذخرية. -
 عمؼ الثخوة. -
 عمؼ الخفاـية السادية. -
 عمؼ سّج الحاجات. -
 عمؼ الشجرة واالختيار. -

 

 المهارد المحدودة

إذا كانت السؾارد غيخ محجودة فإن أي استخجام ليا ال يعؾد بالشقران عمى 
استخجام آخخ. أما إذا كانت محجودة فإن أي استخجام ليا يفّؾت استخجاًما آخخ. 
فالؾقت الستاح لإلندان مؾرد محجود، ولو استخجامات كثيخة، فإذا استخجم اإلندان 

مو في شيء آخخ. فإذا اشتغمَت وقتو في شيء كان معشى ذلػ أنو فّؾت استخجا
بشؾافل العبادة حخمَت نفدػ مؽ االشتغال بالعمؼ، وإذا شاىجَت التمفديؾن حخمت 
نفدػ مؽ القخاءة، والعكذ بالعكذ. وإذا استخجمَت وقتػ في الميؾ السحمؾم 
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حخمَت نفدػ مؽ الجّج السحسؾد. وإذا حزخَت مباراة فّؾّت عمى نفدػ زيارة 
استخجمت وقتػ في مفدجة تحّسمَت تكاليف السفدجة التي لرجيق، وىكحا. وإذا 

 حجثْت، وتحّسمَت أيًزا تكاليف السرمحة التي فاتت.
 

يدتفاد مؽ ىحه الشقظة أن عمى اإلندان أن يختار أفزل استخجام ليحه السؾارد 
السحجودة، ألن كل استخجام معشاه التزحية باستخجام آخخ. فإذا نجح اإلندان في 

مشفعتو تعغيؼ زل االستخجامات كان معشى ذلػ أنو تؾصل إلى العثؾر عمى أف
مؽ ىحه السؾارد السحجودة. عميػ أال تقترْخ عمى الرالح إذا قجرَت عمى األصمح. 
وإذا كان لجيػ )حدؽ( و)أحدؽ( اختخ األحدؽ، لكي تخبح الفخق بيشيسا، فيحا مؽ 

 تعاليؼ القخآن الكخيؼ.
 

 ةالمهارد محدودة والحاجات غير محدود
نؾعان : مؾارد حّخة أو مجانية، ومؾارد اقترادية ليا ثسؽ. األولى تعشي  السؾارد

أنيا حّخة ندبًيا، أي ىي كثيخة وافخة، أو ىي أكثخ مؽ الحاجات السدّمظة عمييا. 
والسؾارد االقترادية تعشي أنيا محجودة، أي قميمة بالشدبة لمحاجات. ويسكؽ أن 

د، ومؽ ىشا نذأت مذكمة الشجرة الشدبية في عمؼ يقال بأن الحاجات أكثخ مؽ السؾار 
 االقتراد.

 
 الحاجات كثيخة ومتكاثخة ومتججدة، وتبقى دائًسا أكثخ مؽ السؾارد.

 
ويجب أال نفيؼ مؽ الحاجات بالسعشى االقترادي الزخوريات والحاجيات بالسعشى 
الفقيي، بل ىي تزؼ الزخوريات والحاجيات والتحديشيات والذيؾات والتخف 
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والدَخف والتبحيخ. والتعبيخ عؽ كل ذلػ بالحاجات ؼيو نغخ، وقج يكؾن خادًعا 
لمظمبة والجارسيؽ. وأًيا ما كان األمخ فقج يكؾن ىحا السرظمح ممّظًفا ليخفي تحتو 
َسَخف السدخفيؽ وتخف الستخفيؽ وتبحيخ السبحريؽ، مؽ األفخاد أو مؽ الجول. 

 زب الجساىيخ.فالتعبيخ عؽ ىحا كمو بالحاجات ال يثيخ غ
وىحه السقؾلة مقؾلة وصؽية ُيشغخ فييا إلى ما ىؾ كائؽ، وليدت مقؾلة ؾيسية أو 
معيارية ُيشغخ فييا إلى ما يجب أن يكؾن. فالسذكمة االقترادية مظخوحة باعتبار 
الؾاقع، ال باعتبار السثال كسا يفيؼ مؽ كتابات بعض الكاتبيؽ في االقتراد 

الخبخاء. وىحه السقؾالت الؾصؽية مؾجؾدة حتى في  اإلسالمي، مؽ الفقياء أو مؽ
ُزّيؽ . وقال تعالى: )ٕٓ( الفجخ وتحّبؾن السال حًبا جًساالقخآن الكخيؼ. قال تعالى: )

. ومذكمة الشجرة مظخوحة أيًزا في الحجيث ٗٔ( آل عسخان لمشاس حّب الذيؾات
 الشبؾي: 

 
 قال رجل: عشجي ديشار.  -
 : أنِفْقو عمى نفدػ.وسمؼقال الخسؾل صمى هللا عميو  -
 قال: عشجي آخخ. -

 : أنفقو عمى ولجك.قال -

 قال: عشجي آخخ. -

 : أنفقو عمى أىمػ.قال -

 قال: عشجي آخخ. -

 )سشؽ أبي داود والشدائي(.: أنفمقو عمى خادمػ قال -

 

فزل شيء فألىمػ، فإن فزل عؽ  فإن)...(،  ابجأ بشفدػوفي حجيث آخخ: 
 )صحيح مدمؼ(. قخابتػ شيء فيكحا وىكحاقخابتػ، فإن فزل عؽ ذي  أىمػ فمحي
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 لؾ كان البؽ آدم واديان مؽ ذىب لتسشى أن يكؾن لو ثالثوفي حجيث ثالث: 

 )رواه الذيخان(.
 

 قال أبؾ حامج الغدالي: "األمؾال محجودة متشاـية، وحاجات الشاس ال حرخ ليا".
 

ِمؽ الفقياء  وعمى ىحا ال يجؾز رفض الشجرة، والسذكمة االقترادية، وَمْؽ رفزيا
والخبخاء، فقج اعتسج عمى عقمو وىؾاه، ولؼ يشتبو إلى ما ورد فييا مؽ نقل صحيح 

 مؽ القخآن والدشة وأقؾال أئسة الفقو.
 

ولقمة السؾارد وكثخة الحاجات نذأت الشجرة الشدبية، أو السذكمة االقترادية األولى، 
 في عمؼ االقتراد.

                                                                  

 أهمية اإلنتاج
 اإلنتاج يدّج الحاجات. -
 اإلنتاج يخمق الجخؾل. -
 اإلنتاج يقؾي مكانة البمج. -

 

 أهمية التجارة والتبادل
التجارة تخمق السشافع أو تديجىا، فيي تحّؾل الدمع مؽ زمان إلى زمان )التخديؽ(، 
ومؽ مكان إلى مكان )الشقل(، ومؽ شخص إلى شخص )السبادلة(. فيحه مشافع 
زمانية ومكانية وشخرية. ومؽ ثؼ فال يقترخ خمق السشافع عمى الدراعة 
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إن اإلنتاج ال يقترخ عمى والرشاعة، بل يستج إلى التجارة أيًزا. وبكمسة أخخى ف
 خمق السادة، بل يستج إلى خمق السشفعة، والسشفعة مال.

 
والتجارة نافعة لمظخفيؽ، ولؾال ذلػ ما تست السبادلة، أي ما تخمى البائع عؽ 
الدمعة، وال السذتخي عؽ الثسؽ. فالبائع يحقق ربًحا، والسذتخي يحقق مشفعة مؽ 

 التجارة تديج في السشافع الكمية لمسجتسع. خالل سج حاجتو إلى الدمعة. وبيحا فإن
 

، حيث يكؾن الشفع لظخف، والزخر عمى الظخف القسارفالتجارة بحلػ تختمف عؽ 
 اآلخخ. فسا يكدبو واحج يخدخه آخخ.

 

 النقهد
الشقؾد ابتكار ميؼ جًجا لمتغمب عمى صعؾبات السقايزة، وإصجارىا إنسا ىؾ مؽ 

ألن تكؾن ليا قؾة شخائية ثابتة، ألنيا مؿياس وعيفة الجولة، ويجب الدعي ما أمكؽ 
عشج الفقيخ أكبخ مشيا عشج الغشي. يقؾل اإلمام  والسشفعة الحجية لمشقؾدالؿيؼ. 

الذافعي: "قج يخى الفقيخ السجقع الجيشار عغيًسا بالشدبة إليو، والغشي السكثخ قج ال 
: لمشقؾد الؿيسة الدمشيةيخى السئات عغيسة بالشدبة إلى غشاه". ويقؾل في 

صاع أبعج أجالً "، أي الؿيسة  ٓٓٔصاع أقخب أجاًل أكثُخ في الؿيسة مؽ ٓٓٔ"
 الحالية لمسئة القخيبة األجل أعمى مؽ الؿيسة الحالية لمسئة البعيجة األجل. 

 نظرية العمل الممتع
قج يختار اإلندان العسل السستع ولؾ كان عائجه أقل، ألن متعة العسل ليا حرة 
مؽ العائج أو األجخ. وإذا تعّيؽ عمى اإلندان عسل ما فميحاول أن يدتستع بعسمو، 

 ألن ذلػ يخفف عشو مذقة العسل، ويقمل مؽ تكاليفو الشفدية. 
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 المنافع الخاصة والمنافع االجتماعية
افع خاصة مؽ وجية نغخ صاحبو، مثل مذخوع مرشع قج يكؾن لمسذخوع مش

لمخسخ أو السخجرات، فيحا يجّر عميو أرباًحا عالية، ولكؽ ليدت لو مشافع 
اجتساعية، بل لو أضخار اجتساعية. فقج تكؾن السشافع الخاصة والسشافع 

 االجتساعية مشدجسة أو متعارضة.
 

 التكاليف الخاصة والتكاليف االجتماعية
قّؾم السذخوع التجاري بحداب تكاليفو الخاصة، وييسل الشغخ إلى تكاليفو غالًبا ما يُ 

االجتساعية، التي إذا ما أضيفت إلى التكاليف الخاصة قج يربح السذخوع غيخ 
 ذي ججوى، بل قج يحقق ضخًرا يفؾق نفعو. 

 

 تزايد الغمة وتناقص الغمة
تج )أو الغمة أو السخدود( إن الديادة في عؾامل اإلنتاج قج تؤدي إلى الديادة في الشا

في مخحمة أولى، ثؼ إلى ثبات الشاتج في مخحمة ثانية، ثؼ إلى تشاقص الشاتج في 
مخحمة ثالثة، ثؼ إلى سمبية الشاتج في مخحمة رابعة. وقج تكؾن الديادة في الشاتج 

 زيادة بشدبة أعمى مؽ زيادة الشفقة، أو بسثميا أو أقل.
 

 الشاتج بأقل تكمفة مسكشة. تعغيؼيدتفاد مؽ ىحه الشقظة ضخورة 
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 تزايد المنفعة وتناقص المنفعة
ىب أن جائًعا تشاول حبات مؽ التسخ، فإنو يجج أن مشفعة الحبة األولى، بافتخاض 

 ٖٔوالخامدة  ٙٔوالخابعة  ٕٓوالثالثة  ٘ٔوالثانية  ٓٔإمكان ؾياس السشفعة، ىي 
 –والحادية عذخة  ٖ –العاشخة والتاسعة صفخ و  ٖوالثامشة  ٙوالدابعة  9والدادسة 

. ىشا نالحظ أن السشفعة تتدايج حتى الحبة الخابعة، ثؼ تتشاقص حتى الحبة ٚ
التاسعة، ثؼ تشقمب إلى مزخة )مشفعة سالبة( عشج الحبة الحادية عذخة، وتدداد ىحه 

 السزخة كمسا ازداد عجد الحبات التي يأكميا. 
فتدداد السشفعة، ثؼ تقل الذيية وتشقص تفديخ ذلػ أن الحبات األولى تفتح الذيية 
 السشفعة، ثؼ تشقمب السشفعة مزخة بعج الذبع.

مؽ فؾائج ىحه الشقظة أن يحخص اإلندان عمى أال يتجاوز حج الذبع، بل عمى أن 
ال نأكل يقف قبل حج الذبع، كسا جاء في بعض اآلثار الرحيحة في السعشى: " 

جىا أيًزا أن الغشي إذا تشازل عؽ الحبات ". ومؽ فؾائوإذا أكمشا ال نذبع حتى نجؾع
األخيخة لمفقيخ فإنو بحلػ يحسي نفدو مؽ الزخر، ويدّج حاجة الفقيخ، ويديج في 

 السشافع الكمية لمسجتسع.
 

 فائض المدتهمك
، لكان معشى ٓ٘ٔليخة، وكشت مدتعًجا أن أدفع ؼيو  ٓٓٔلؾ أني اشتخيت كتاًبا بـ 

لؾفخ يدسى فائض السدتيمػ. وال يدّسى ، ىحا آ٘ذلػ أني وفخت عمى نفدي 
ليخة لكان الفخق ربًحا. ولؾ عخف البائع  ٓ٘ٔربًحا، أما لؾ بعت الكتاب بـ 
، ولكؽ قج يخذى أن ٓ٘ٔلسا باعشيو إال بـ  ٓ٘ٔاستعجادي ألن أدفع في الكتاب 

 ٓٓٔأعدف عؽ الذخاء، أو أتؾجو إلى بائع آخخ فأحرل عميو بثسؽ الدؾق )
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البائع محتكًخا، بحيث ال يؾجج الكتاب إال عشجه، وليذ ىشاك إال ليخة(. ولؾ كان 
 . ٖٓٓلظمب  ٖٓٓندخة واحجة مشو، وعخف أني مدتعج أن أدفع ؼيو 

 
إن السذتخي أو السدتيمػ ال يذتخي الكتاب إال إذا وجج أن ثسشو مشاسب لو. فإذا 

متشع عؽ كان الثسؽ يداوي الثسؽ الحي ىؾ مدتعج لجفعو أو أقل اشتخاه، وإال ا
الذخاء. فيؾ إما أن يذتخيو بثسؽ مداو، فال يتحقق لو فائض، أو بثسؽ أقل 
فيتحقق لو فائض، يديج كمسا زاد الفخق بيؽ الثسشيؽ، أي كمسا نقص سعخ الدؾق، 
وزاد الدعخ الحي أنا مدتعج لو. وكمسا زاد الفائض زاد سخور السذتخي، لكشو إذا زاد 

تخي فإن ىحا السذتخي يبتئذ وال يذتخي، بل سعخ الدؾق عؽ الدعخ الخاص بالسذ
يسكؽ أن يمجأ إلى استعارتو مؽ مكتبة عامة أو مؽ صجيق لقخاءتو أو ترؾيخه. 
وكمسا زاد سعخ الدؾق زاد معو احتسال االستعارة أو الترؾيخ، إذا لؼ يحج حخًجا 

 في ىحا الترؾيخ الحي يعّج ضخًبا مؽ االعتجاء عمى حق السؤلف والشاشخ.
 

 الفرصة تكمفة
ليخة، وكان باستظاعتو أن يجج ُفخًصا  ٕٓٓٓٓلؾ أن عاماًل يتقاضى أجًخا مقجاره 

ليخة. ىحا  ٓٓٓ٘ليخة، لفّؾت عمى نفدو مبمغ  ٕٓٓٓ٘أخخى لمعسل أفزميا بـ 
 ٓٓٓٓٗطبًعا بافتخاض تداوي العؾامل األخخى. فقج يفزل أن يعسل مجّرًسا بـ 

في مقابل  ٓٓٓٓٔكؾن قج ضّحى بسبمغ . وبيحا يٓٓٓٓ٘عمى أن يعسل نجاًرا بـ 
 اختيار ميشة التجريذ.
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وىحا ال يشظبق عمى العسل فقط، بل يشظبق أيًزا عمى كل مؾرد مؽ السؾارد، أو 
كل عامل مؽ عؾامل اإلنتاج. ويدتفاد مشو أن السؾرد يجب تؾعيفو في أحدؽ 

 فخصة، وأي فخصة أخخى أقل تعّج ىجًرا بسقجار الفخق. 
 

ا: تكمفة الخيار، أو تكمفة الفخصة البجيمة، أو تكمفة الفخصة ويظمق عمى ىح
السختارة. ُتخى أي السرظمحيؽ أفزل: تكمفة الفخصة البجيمة أم تكمفة الفخصة 
السختارة؟ يسكؽ أن يقال إن الفخق ىؾ تكمفة الفخصة السختارة، ألنو ضّيع باختيارىا 

تكمفة الفخصة البجيمة،  ما ىؾ بسقجار ىحا الفخق. ويسكؽ أن يقال إن الفخق ىؾ
)السالئسة( كّمف الفخصة السختارة كحا. فالفخصة  بسعشى أن ضياع الفخصة البجيمة

 البجيمة )السالئسة أو السثمى( ىي تكمفة الفخصة السختارة.
 

الخيار، فكل خيار دون الخيار األفزل يعج  تعغيؼوتفيجنا ىحه السدألة في وجؾب 
 خياًرا ناقًرا. 

 

 رجيةالهفهرات الخا
الؾفؾرات الجاخمية ىي الؾفؾرات التي تحققيا السشذأة مؽ داخميا. فقج يدداد حجؼ 
السشذأة ويؤدي ذلػ إلى انخفاض تكاليف اإلنتاج. فيحه وفؾرات داخمية. أما 
الؾفؾرات الخارجية فيي التي تدتفيج مشيا السشذأة مؽ خارجيا بجون سعي مشيا. 

ان بجانبيا حجيقة عامة أو خاصة،  فإنيا فإذا كانت ىشاك مشذأة لشحل العدل، وك
 تحرل عمى زيادة في العدل بجون أي تكمفة إضاؼية تتكبجىا. 
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وقج يحجث العكذ، كسا لؾ كان ىشاك مظعؼ، وإلى جانبو صخف صحي سيئ مؽ 
حيث السشغخ والخائحة، فإن السظعؼ تمحق بو أضخار خارجية، يشفخ مشيا الدبائؽ، 

 يمة.ليتجيؾا إلى مظاعؼ أخخى بج
 

ويسكؽ االستفادة مؽ ىحه الفكخة بأن تفخض الجولة ضخيبة عمى السشذأة في مقابل 
استفادة ىحه السشذأة مؽ السذخوعات التي أقامتيا الجولة وأدت إلى تحديؽ أوضاع 
السشذأة. وعمى العكذ يسكؽ في حالة األضخار فخض غخامة عمى الستدبب في 

 الزخر، أو نقمو إلى مكان آخخ. 
 

الحاالت التي يتعحر فييا تخجيح حق إحجى السشذأتيؽ عمى األخخى )طبيب وفي 
وخباز(، يسكؽ المجؾء إلى تدؾية، قج يكؾن مؽ شأنيا تعؾيض يقّجمو أحج الظخفيؽ 
إلى اآلخخ، في مقابل تشازلو عؽ مذخوعو في ىحا السؾضع. سؤال : ىل ىجف 

 ة أم كالىسا مًعا؟التذخيع وىجف القزاء ىؾ تحقيق الكفاءة أم تحقيق العجال
 

 المزايا الندبية
يجخي الحجيث عؽ نغخية السدايا الشدبية في باب التجارة الخارجية، فيي مدايا 
ندبية بيؽ البمجان. فيحا البمج يشتج السؾز بتكمفة أقل، وىحا يشتج القسح، أو القظؽ، 

ىحه أو الحسزيات. يشتج ذلػ بتكمفة أقل، أو يشتج بالتكمفة نفديا جؾدة أعمى. و 
الشغخية تقؾم عمى أساس التخرص وتقديؼ العسل. ولكشيا تفتخض حخية التجارة 

 بيؽ البمجان، وعجم وجؾد مؾانع سياسية تحؾل دون ىحه التجارة. 
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ونغخية السدايا الشدبية كسا أنيا تشظبق عمى البمجان، يسكؽ أن تشظبق أيًزا عمى 
عالى فّزل بعض البمجان األشخاص، أو عمى األجشاس )الحكخ واألنثى(. فاهلل ت

عمى بعض، وبعض األزمان عمى بعض، وبعض األشخاص عمى بعض، فسا 
عمى كل مؽ البمجان أو األشخاص إال أن يكتذفؾا مداياىؼ الشدبية ويعسمؾا في 
السجاالت السشاسبة ليؼ، كي يتفؾقؾا ولكي يشتجؾا أفزل ما يسكؽ إنتاجو بأقل ما 

ل بعزيؼ عمى بعض أنو جعل ىحا البمج، يسكؽ مؽ التكاليف. وليذ معشى تفزي
أو ىحا اإلندان، أفزل مؽ غيخه. ليذ ىحا ىؾ السعشى، إنسا السعشى أنو خّص 
كاًل مشيؼ بسدايا ال تؾجج في اآلخخ، ليتعارفؾا ويتبادلؾا ويقترجوا. فإذا تشاكخوا 
 وتحاسجوا وتقؾقعؾا وأسخفؾا كان معشى ذلػ أنيؼ لؼ يشجحؾا في االبتالء والخالفة

، ٓٔ( ُفّرمْت وقّجر فييا أقؾاتياالتي خّص هللا بيا عباده مؽ البذخ. قال تعالى: )
أي جعل في كل بمج مؽ األرض ما  لؼ يجعل في غيخه. قال اليسحاني في 
مخترخ كتاب البمجان: "لؾال أن هللا تعالى خّص كل بمج مؽ البمجان، وأعظى كل 

 التجارات، وذىبت الرشاعات".إقميؼ مؽ األقاليؼ، بذيء مشعو غيخىؼ، لبظمت 
 

 التمييز الدعري 
التسييد الدعخي ىؾ التسييد في الدعخ بحيث يكؾن لمدمعة الؾاحجة أكثخ مؽ سعخ 

 باعتبارات مختمفة مثل:
 سعخ لمؾحجة الؾاحجة، وسعخ أقل إذا تعجدت الؾحجات. -
 سعخ في الشيار، وسعخ أقل في الميل، مثل الياتف والكيخباء. -
 لألغخاض السشدلية، وسعخ آخخ لألغخاض الرشاعية.سعخ لمكيخباء  -
 سعخ داخمي، وسعخ ترجيخ أقل. -
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في محل آخخ لو ماركة  ٓٓ٘ٔفي ىحا السحل، وبـ  ٓٓ٘كيمؾ الذؾكؾال بـ  -
 معيشة.

 سعخ إذا أخحت الدمعة ماشًيا، وآخخ إذا أخحتيا جالًدا. -

 سعخ لدمعة في محل فخؼ، وسعخ أدنى لمدمعة نفديا في محل شعبي. -

لعمبة العريخ إذا اشتخيتيا مؽ بقال، وسعخ إذا اشتخيتيا مؽ مظعؼ أو  سعخ -
 مؽ مظار.

تحكخة الدفخ بالظائخة، حيث يكؾن ىشاك سعخ لمجرجة األولى، وآخخ لمجرجة  -
الدياحية، دون وجؾد فخق جؾىخي يبخر ىحا االختالف في الدعخ. وقج 

 ام الدشة. يكؾن ىشاك سعخ لمتحكخة في مؾاسؼ الحروة، وآخخ في سائخ أي

أجخة غخفة في فشجق في مؾسؼ سياحي، وأجخة أخخى في غيخ أوقات  -
 السؾاسؼ.

االستذارة الظبية حيث يكؾن ىشاك سعخ عادي، وسعخ مخفض في يؾم  -
 معيؽ مخرص لمفقخاء.  

الخسؾم الجامعية، حيث يكؾن ىشاك حظيظة لمستفؾقيؽ، أو لإلخؾة، أو  -
 لمفقخاء. 

ىشاك أجخة لمدبائؽ الجائسيؽ، وأخخى تأجيخ الديارات، حيث يكؾن  -
 لمعارضيؽ.

 أجخة سيارة مختفعة إذا كان راكًبا وحيًجا، وأجخة أقل إذا تعجد الخكاب. -

أجخة سيارة عامة )باص أو ميكخوباص( واحجة قخبت السدافة أو بعجت، أي   -
 لسحظة واحجة أو لجسيع السحظات.

 

دعخيؽ غيخ مبخر بالتكاليف، ويكؾن التسييد الدعخي أوضح كمسا كان الفخق بيؽ ال
بل بسجخد الخغبة في التسيد والتفاخخ والتباىي. فقج يكؾن سعخ كيمؾ الحمؾيات 
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، وليذ ىشاك فخق جؾىخي ٓٓ٘ٔوفي محل آخخ  ٓٓ٘الذامية في ىحا السحل 
في الجؾدة، إنسا الفخق يتسثل في وجؾد اسؼ السحل عمى الدمعة، وىؾ محل 

ه الباىغة، التي ال يدتظيع دفعيا إال طبقة معيشة معخوف بسشتجاتو الخاؾية وأسعار 
 مؽ الظبقات الثخية في السجتسع.

 

 العرض والطمب
كمسا زاد عخض الدمعة نقص سعخىا، وكمسا نقص عخض الدمعة زاد سعخىا. وكمسا 
زاد الظمب عمى الدمعة زاد سعخىا، وكمسا نقص الظمب نقص الدعخ. ىحا كمو 

. ولعمساء لسؤثخة في العخض والظمب عمى حاليابقاء العؾامل األخخى ابافتخاض 
السدمسيؽ القجامى إسيام في ىحا الباب، مثل القاضي عبج الجبار، والجؾيشي، وابؽ 

 تيسية، وابؽ خمجون.
 
 

 فرض الرشد
. عكذ الخشج ىؾ الدَفو، والدَفو ٘( الشداء وال تؤتؾا الدفياء أمؾالكؼقال تعالى: )

باإلسخاف والتبحيخ وسؾء التجبيخ. وعكذ الخشج ىؾ ىؾ سؾء الترخف في السال، 
 الغفمة أيًزا، ومعشاىا عجم االىتجاء إلى الترخفات الخابحة.
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 فرض بقاء األشياء األخرى عمى حالها
وفي األرض ِقظٌع متجاوراٌت وجشاٌت مؽ أعشاٍب وزرٌع ونخيٌل قال تعالى: ) 
ُل  ِصشؾانٌ  بعَزيا عمى بعٍض في األُكل إنَّ وغيُخ ِصشؾاٍن ُيدقى بساٍء واحٍج ونفزِّ

 .ٗ( الخعج لقؾٍم يعقمؾن  في ذلػ آلياتٍ 
فإذا كان الساء واحًجا، والشاتج )الغمة( متفاوًتا، فيحا يعؾد إلى تأثيخ عامل  

متغيخ، ىؾ اختالف درجة الخرؾبة، وال يعؾد إلى الساء، ألنو عامل ثابت. إن 
ومتذابكة ومتفاوتة. فالتغّيخ يكؾن  العؾامل السؤثخة في متغّيخ ما قج تكؾن متعجدة

نتيجة لسجسؾع ىحه العؾامل. وقج نفتخض أن أحج العؾامل مؤثخ، وىؾ ليذ كحلػ، 
وقج ال نخغب في معخفة تأثيخه مؽ عجمو فحدب، بل نخغب أيًزا في معخفة مجى 
ىحا التأثيخ، وىل ىؾ مؾجب أم سالب )عالقة طخدية أم عكدية(. فإذا ما أردنا 

أحج العؾامل وجب عميشا أن نثّبت العؾامل األخخى، لكي ال يكؾن  معخفة تأثيخ
 ىشاك تجاخل.

 
فالعؾامل التي تؤثخ في الكسية السظمؾبة مؽ سمعٍة ما كثيخة: سعخ الدمعة،  

أسعار الدمع األخخى البجيمة والسكّسمة، عجد السدتيمكيؽ، دخؾليؼ، أذواقيؼ، 
عامل مؽ ىحه العؾامل بسفخده كان تؾقعاتيؼ. فإذا كشا نخغب في معخفة تأثيخ أي 

 مؽ الالزم عدل العؾامل األخخى عؽ التأثيخ.
 

ىحا الفخض ميؼ جًجا في التحميل العمسي، خالًفا لسا عؽ بعض الباحثيؽ،  
مثل دمحم عسخ شابخا وغيخه، ألنو قج ُيجَّعى أن ىحا العامل غيخ مؤثخ، نتيجة تأثيخ 

ى أنو مؤثخ، ويكؾن ذلػ نتيجة تأثيخ معاكذ مؽ جانب العؾامل األخخى، أو يجَّع
العؾامل األخخى، أو يجَّعى أن تأثيخه شجيج أو ضعيف، نتيجة اشتخاك عؾامل أخخى 
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معو َتديج في تأثيخه أو ُتشِقص. إن تجاىل ىحا الفخض أو الجيل بو أو إغفالو ال بج 
 وأن يؤدي إلى أخظاء في التحميل واالستشتاج.

 
القتراد وغيخه مؽ العمؾم ليذ فخًضا غخيًبا ىحا الفخض السعخوف في عمؼ ا 

عمى السدمسيؽ. فيؾ مؾجؾد في القخآن كسا ذكخنا أعاله، وقج كان فقياؤنا حيؽ 
يظخحؾن بعض السدائل الفقيية كثيًخا ما يغيِّخون فييا عاماًل، ويثبِّتؾن العؾامل 

ذا استؾْت )أو األخخى، معبِّخيؽ عؽ ىحا بقؾليؼ : "والسدألُة بحاِليا"، أو بقؾليؼ: "إ
تداوْت( األمؾر األخخى". ثؼ يحمُّؾن ىحه السدائل، ويتؾصمؾن إلى أثخ ىحا العامل 

 في نتيجة الحّل.
 

 السخاطخة
الشقؾد في اإلسالم ال يسكؽ أن تكدب مؽ دون مخاطخة، فالفائجة محّخمة ألنيا 
كدب بجون مخاطخة. والشقؾد يجب أن تخزع لسبجأ الغشؼ بالغخم، والَخخاج 
بالزسان )السخاطخة(، ؼيسكؽ أن تذتخك بحرة مؽ الخبح، إذا تحقق ربح. فإذا 

ىشاك أكثخ مؽ رب  وقعت الخدارة وجب تحسيل الخدارة عمى السال. فإذا كان
 مال واحج ُوّزعْت عمييؼ الخدارة بحدب أمؾاليؼ. 

 
والعامل يدتظيع أن يأخح أجًخا مقظؾًعا عمى عسمو، فإذا شارك في الخبح بجاًل مؽ 
األجخ السقظؾع فإنو ال بج أن يتؾقع أن يكؾن ما يحرل عميو مؽ حرة مؽ ربح 

ا آثخ العامل الزسان أعمى مؽ أجخه السقظؾع، وذلػ في مقابل مخاطختو. فإذ
انخفض أجخه، وإذا آثخ السخاطخة أمكؽ أن يحقق عائًجا أعمى في مقابل ىحه 

 السخاطخة.
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والتاجخ أو السشغؼ إنسا يخبح في مقابل الزسان، أي في مقابل تحّسمو مخاطخة 
 ) مدشجربح ما لؼ َيزسؽالخدارة، وليحا نيى الشبي صمى هللا عميو وسمؼ عؽ 

 )البخاري بيع ما لؼ َيؿبض تحسل مخاطختو، كسا نيى عؽ أحسج(، أي ما لؼ ي
 )أحسج وأصحاب الدشؽ(.وبيع ما ليذ عشجه وغيخه(، 

 

 عدم التأكد
عمؼ االقتراد عمؼ عّشي، والعسل التجاري عسل عّشي، الخبح ؼيو مغشؾن غيخ 
مؤكج، ومؽ الخظأ أن يقال: مذكؾك. فالتاجخ كسا قال الغدالي والعد بؽ عبج 

اتو مؤكجة يقيشية، وأرباحو عشية غيخ مؤكجة. وليحا البيان في الغؽ الدالم: نفق
أىسية خاصة، ألن مؽ يقخأ القخآن قج يغؽ أن الغؽ غيخ مخغؾب ؼيو بإطالق. 

. وقال ٙٔٔ( األنعام إن يتبعؾن إال الغؽ وإن ىؼ إال َيْخُخصؾن قال تعالى: )
( الحجخات إثؼ بعض الغؽيا أييا الحيؽ آمشؾا اجتشبؾا كثيًخا مؽ الغؽ إن أيًزا: )

. وفي الحجيث: ٖٕ( الشجؼ إن يتبعؾن إال الغؽ وما تيؾى األنفذ. وقال: )ٕٔ
" )متفق عميو(. نعؼ الغؽ مخفؾض في إياكؼ والغؽ فإن الغؽ أكحب الحجيث"

العقائج، ومخفؾض إذا وجج القظع، ولكشو مظمؾب ال ُيدتغشى عشو  في كثيخ مؽ 
مساء. ومؽ َثّؼ يجب الححر مؽ فيؼ الشرؾص العمؾم واألعسال، كسا بّيؽ الع

 الذخعية فيًسا غيخ صحيح.
 

 معدل العائد ومعدل الفائدة
لؾ أن رّب مال في شخكة ِقخاض )مزاربة( قّجم مالو إلى عامل مزارب، وحققت 
السزاربة ربًحا، فإن ما يعؾد عمى رب السال لؾ ندبشاه إلى رأس السال، فديكؾن 
معجل العائج أعمى مؽ معجل الفائجة، ألن الفخق يسثل عالوة السخاطخة، إذ لؾ 
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كّمو، ويكؾن معجل العائج في خدخت السزاربة لخدخ رّب السال مالو بعَزو أو 
حال الخدارة سالًبا، بخالف معجل الفائجة االسسي. فقج يكؾن معجل الفائجة االسسي 

 .مؾجًبا، والفعمي سالًبا نتيجة التزخؼ
  

وعمى ىحا ففي اإلسالم ال َيسشُح رّب السال ماَلو إلى تاجخ إال بسعجل متؾقع مؽ 
بشا العائج الفعمي الستحقق إلى رأس السال الخبح يفؾق معجل الفائجة الثابت. وإذا ند

نجج أن معجل العائج غالًبا ما يكؾن أعمى مؽ معجل الفائجة، إال إذا خابت التؾقعات 
 .فشقص الخبح أو وقعت الخدارة

في مجال تسؾيل اإلنتاج،  معجل فائجة صفخوليحا ال يسكؽ الكالم في اإلسالم عؽ 
كسا ىؾ شائع بيؽ الباحثيؽ، بل إن معجل ألن رأس السال في اإلسالم ليذ مجانًيا 

الخبح )أو معجل العائج( يحّل محّل معجل الفائجة، وغالًبا ما يكؾن أعمى مشو بدبب 
 .تعخض رأس السال لمسخاطخة

 

 معدل الفائدة ومعدل التضخم

%، ولؼ يكؽ ىشاك  ٓٔإذا كان معجل الفائجة الحي يحرل عميو السقخض ىؾ 
لمفائجة يتداوى مع السعجل الحؿيقي. لكؽ إذا كان  تزخؼ، فإن السعجل االسسي

% فإن السعجل الحؿيقي لمفائجة يربح مداوًيا لمرفخ. وإذا  ٓٔمعجل التزخؼ 
%. وىحا  ٕ% فإن السعجل الحؿيقي يربح سالًبا بسقجار  ٕٔكان معجل التزخؼ 

ؾ معشاه أن السقتخض حرل عمى السال بالسجان، ال بل إن الحي دفع الفائجة ىشا ى
 السقخض بجاًل مؽ السقتخض!

 
، فقج تكؾن فائجة السال صفًخا أو الفائجة قج تكؾن خجعةندتفيج مؽ ىحه الشقظة أن 

سالبة. ىحا السأخح عمى الفائجة ال يؾجج في أسمؾب السذاركة. ذلػ أن السال إذا 
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شارك في الخبح، وارتفع الخبح، فإن حرة رب السال تدداد. ومؽ ثؼ ال يكؾن العائج 
ا أو سالًبا إال في حال الخدارة. والخدارة يفتخض أن تكؾن نادرة، ألن صفخً 

أنيا  الغؽالسذخوعات ال يتؼ اإلقجام عمييا إال بعج دراسة ججوى، يغمب معيا عمى 
 ستحقق أرباًحا ُمخضية.

 

 اليد الخفية
يسكؽ أن تعسل لسرمحتػ الخاصة، لكؽ إذا تعارضت مرمحتػ الخاصة  مع 

كان عميػ تقجيؼ السرمحة العامة. ومؽ يعسل لسرمحتو الخاصة السرمحة العامة 
بيحه الظخيقة فيؾ يعسل لمسرمحة العامة، ىحه ىي اليج الخؽية. ولمغدالي والدبكي 
والذاطبي إسياميؼ في ىحا الباب، وال نقبل مؽ االقترادييؽ السدمسيؽ إنكار اليج 

 الخؽية.
 

 قيمة الزمن
. ىحا مع ٓٓٔفإنو يدتخّد قخضو بسبمغ  ٓٓٔغ إذا أقخض السدمؼ قخًضا لدشة بسبم

بعج سشة. ال يقال ىشا إن الدمؽ ميجر، ألن  ٓٓٔاليؾم خيخ مؽ  ٓٓٔأن 
 السقخض لو ثؾاب، والثؾاب دليل عمى ؾيسة الدمؽ في القخض.

فإنو يدتظيع بيعيا بثسؽ مؤجل  ٓٓٔلكؽ السدمؼ إذا باع سمعة بثسؽ معجل قجره 
ؽ الخبا الحخام، بل ىؾ جائد، وىؾ عبارة عؽ الؿيسة . وىحا الفخق ليذ مٓٔٔقجره 

خيخ مؽ  السعجلبعج سشة، ألن  ٓٔٔاليؾم تداوي  ٓٓٔالسادية لمدمؽ. فـ 
 ٓٓٔبعج سشة فإنو يختار  ٓٓٔاليؾم و  ٓٓٔ، فمؾ خّيخَت إنداًنا بيؽ السؤجل

بعج  ٓٔٔبعج سشة فإنو قج يختار  ٓٔٔاليؾم و  ٓٓٔاليؾم. لكؽ إذا خّيختو بيؽ 
شة، ألن الديادة في الَبجل )أو الِعَؾض( السؤجل قمبت اختياره مؽ الحاضخ إلى س
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"، فإن اإلندان يختار الحاضخ عمى التفزيل الدمشيالسدتقبل. وىحا ما يدسى "
( السدتقبل بديادة يخاىا مشاسبة، وىحا ثابت في تثقيلالسدتقبل، ما لؼ يتؼ تخجيح )

فشي، إذ ليذ السقرؾد ىشا السعشى العام القخآن. ىحه ىي ؾيسة الدمؽ بالسعشى ال
الحي أّلف ؼيو بعض العمساء كتًبا بعشؾان: ؾيسة الؾقت، أو ؾيسة الدمؽ. فالسعشى 

 الفشي أدق في الفقو بكثيخ مؽ السعشى العام.
 

 كي ال يكهن ُدولة بين األغنياء منكم
الجخل  مؽ سؾرة الحذخ تجل عمى أىسية التقخيب بيؽ الشاس في تؾزيع ٚىحه اآلية 

 والثخوة، خذية الظػيان والتدمط.
 

 المال مال هللا والناس مدتخمفهن فيه
السمػ هلل، والسال في يج اإلندان بسشدلة السال في يج الشائب أو الؾكيل، يترخف 
ؼيو حدب تعميسات مؾكمو، ويرخفو ؼيسا حجده لو مؽ مرارف، وىؾ سبحانو 

 ُيخمفو.
والسال بيؽ أيجي الشاس ىؾ عمى سبيل العارّية أو الؾديعة، والعارّية والؾديعة 

؟ كسا في وؼيَؼ أنفقؾه؟ مؽ أيؽ اكتدبؾهُتدتخّدان. والشاس سيحاسبؾن عؽ السال 
 الحجيث الشبؾي )التخمحي(.

 
 ىحا ما استظعتو في تمخيص عمؼ االقتراد، والحسج هلل رب العالسيؽ.

*** 
               ٕٔٔٓ/ٕٔ/ٕ٘الدبت 
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