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 مدخل و منهاج: المحور األول 

 علم االقتصادمفهوم : األول ثالمبح 
 1.وطريق قصد أي سهلهو على قصد،أي رشد،:لقصد وهو التوسط وطلب األسدِّ،ويقالا االقتصاد لغة من

فعرفه الاابعب نه ااه دراسااة النقاااد االقتصااادي لاام االقتصاااد لاادء علماااد االقتصاااد،ثااار لاادل واساات حااول هحديااد مفهااوم ع
ة المادياة فاي كال  احياة مان لإل سان ندافت من المصلحة الذاهية المنطوية على المواز ة نين الكسب المادي ونين الخساار 

وقياال إ ااه علاام نااهن علاام االقتصاااد هااو علاام الثروة،فمنهم ماان قااال وقد أورد الكثياار هعاااريت مختلفااة، ااواحي هااذا النقاااد،
ذلااا الفاار  ماان العلااوم االلتماعيااة الااذي : وقااد اسااتقر القااول علااى أن علاام االقتصاااد هااو. وقيل إ ااه علاام المبادلااةعاة،المنف

حينمااا هكااون هناااف حريااة االختيااار فااي هخصااي  درة علااى ساالوف األفااراد والجماعا ،هااهثير الناايتااوافر علااى البحااث فااي 
 2.الموارد النادرة ذا  االستعماال  البديلة نين األهداف المتعددة

  العالقاااا  المادياااة الداخلياااة ثم شااامل مجماااو يقاااة هن ااايم شااا ون األسااارة وإدارههاااا،وفاااي البداياااة أطلاااق المصاااطل  علاااى طر 
 .ممارلية لألخوال

فاإل تاج ضامن هاذا االقتصااد يهتم ناإلشبا  المباشر للحالا ، وقد ساد في المجتمعا  البدائية االقتصاد الطبيعي الذي
لاااال التبااااادل ناااال ماااان ألاااال أي أن المنااااتي ال ينااااتي ماااان أونالتالي فهااااو لاااايإ نحالااااة إلااااى سااااو ،ال يتحااااول إلااااى ساااالعة،

 3.فهو اقتصاد غير سلعي وال هبادلي وال  قدياالستهالف،

 : الدراسا  االقتصادية هطورها وأقسامها-
هااااذ   ناااادأ  الدراسااااا  االقتصااااادية ونحااااث المقاااااكل المرهبطااااة نالحياااااة االقتصااااادية منااااذ ولااااود اإل سااااان علااااى

قود واألساااعار واالحتكاااار و المتعلقاااة ناااالنار االقتصاااادية للحااااارا  القديمة،وقاااد حفاااا لناااا التااااري  نعاااب األفكااااألرض،
  ار دينياة أو فكاا وا يدرساون هاذ  المساائل مان ولهاة الفالسافة ورلاال الادين والحكماد، هتماين مانوكان أغلاب المالرنا،

وماا يارهبط نهاا  وهدنير اإليراد  لتغطياة  فقاا  الدولاةمالية الدولة وهن يم ش و ها،وهال ذلا االهتمام نأخالقية أو سياسية،
يعاارف ناساام علاام مكتماال متمي ، أ ااه لاام يكاان هناااف علاام إال. فاااال عاان التجااارة الخارليااة وهن يماههاااماان م سسااا  مالية،

 .االقتصاد
نماا دادر ت عقار والثاامن عقار الميالدي،وقد ندأ  المحاوال  األولى لنقهة علم االقتصااد خاالل القار ين الساان

هاور  ويُعاد  . الفر ساي أحاد م سساي المدرساة الطبيعياة" كينااي"و" ولياام نيتاي"من كتانا  كل من االقتصاادي اال جليا ي 
 .آلدم سميث ا لدء كثير من االقتصاديين ا هو البداية الفعلية لنقهة علم االقتصاد" ثروة األمم"كتاب 
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هتماااااام االقتصااااااديين فاااااي ذلاااااا وقاااااد شاااااا  لعلااااام االقتصااااااد فاااااي ذلاااااا الوقااااا  مسااااامى االقتصااااااد السياساااااي ال
 .راض سياسية والتماعية معينةولخدمة أغر العوامل السياسية وااللتماعية،نالدراسا  االقتصادية في إطاالوق ،

وفااااااي القاااااارن التاساااااات عقاااااار حاااااااول نعااااااب االقتصاااااااديين عاااااا ل المسااااااائل والقاااااااايا االقتصااااااادية عاااااان السياسااااااة 
علاااى ياااد م سساااي والفلسااافة واألخاااال  مااان لهاااة أخرء، وهحقق أيااااا الفصااال التاااام ناااين االقتصااااد مااان لهاااةلتماااا ،واال

وما إن أهااى القاارن العقاارون إال وقااد هغلااب مفهااوم قاارن التاساات عقاار،رناات األخياار ماان الالمدرسااة الحديثااة التااي ناارز  فااي ال
 4.االقتصاد البح 

والقسام الثاا ي يخات  االقتصاد أو الن رية االقتصادية،هنقسم الدراسا  االقتصادية إلى قسمين يتعلق أولهما نعلم 
 .نالن ام االقتصادي

ف إلاى الكقات عان القاوا ين والاروانط التاي هحكام فالن رية االقتصاادية يقصاد نهاا هلاا الدراساة العلمياة التاي ههاد
والتي ههدف كذلا إلى هحدياد التاهثير الاذي يباشار  كال عامال مان العوامال التاي   وال واهر االقتصادية المختلفة،العالقا

ال  ومهمة االقتصاد فاي هاذا الفار  مان الدراساا  االقتصااديةالعالقة أو ال اهرة موضو  البحث،هبنيها هلا القوا ين على 
فدور دياااادها دون أن يصاااادر أي حكاااام عليهااااا،من حيااااث كو هااااا حساااانة أو سااااي ة،هخاااارج عاااان كقاااات هلااااا القااااوا ين وهح

ودراساتنا راستنا لألثماان ونياان كيات هتحدد،ومن أمثلة التحليل االقتصادي ددور عالم الطبيعة والكيمياد،االقتصادي هنا ك
 .آلثار فرض الاريبة على االستهالف مثال

في كو اه ال يمثال دراساة هحليلياة وال ادية فهو يختلت عان علام االقتصااد،قتصادي أو السياسة االقتصأما الن ام اال
دول إلى هدف معاين أو غاياة فموضوعه هو دراسة خير السبل والوسائل التي يجب اهباعها للو قتصادية،هفسيرا للحياة اال

هنطلق مان تملاا والحرياة نه واعهاا المختلفاة،سائل الويرهبط نفلسفة و  رة هجا  قاايا أساسية يخت  نالملكية وو محددة،
ياااة أي أ اااه يرماااي إلاااى هحقياااق غاالدراساااا  هاااو أ اااه غاااائي،فمي ة هاااذا الفااار  مااان لولياااة يتبناهاااا األفاااراد والمجتمااات،أيديو 

الحرياة االقتصاادية ومن أمثلة موضوعاهه نحث ما إذا كان يستحسن هارف رس أحسن الطر  لتحقيق هذا الهدف،ويدمعينة،
 .أم قيام الدولة نالتدخل لتحقيق إشبا  الحالا  اإل سا يةطا  الخاص،للق

إن التباين نين الن رية االقتصادية والن ام االقتصادي ال يعني ا فصال قاوا ين علام االقتصااد عان الان م االقتصاادية 
ة لاذا فا ن نعاب هاذ  القاوا ين إذ أن القوا ين العلمية العلمية هفسر الحياة االقتصادية في المجتمعا  ذا  الن م المختلف

إذ يقتصاار ل فاي إطااار حريااة السااو ،والتااي هعمااكقاوا ين العاارض والطلااب مثال،. خاارينطباق علااى نعااب المجتمعااا  دون اآل
 .عملها على المجتمعا  الرأسمالية دون المجتمعا  االشتراكية التي هكاد هنعدم فيها حرية السو 

اسااة الساالوف اإل سااا ي فااي لكو ها لميعااا ههااتم ندر وم االلتماعيااة،يقااة نغياار  ماان العلااعلاام االقتصاااد لااه دااال  وث
رغم ا عااان دراساااة هاااذا السااالوف اإل ساااا ي،فال يمكااان هجاهااال أي منهاااا نينهاااا،فهي وثيقاااة الصااالة ومترانطاااة فيماااالمجتمااات،

اللتماعياة فال يمكن دراسة  اهرة اقتصادية نعيدا عن اآلثار النفسية والقا و ياة واهخص  كل منها في لا ب دون اآلخر،
 .عليها
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إذ إن الدراسااااة الالقتصااااادية لااااوم األخاااارء كالرياضاااايا  واإلحصاااااد،كماااا أن لعاااام االقتصاااااد داااالة وثيقااااة ناااابعب الع
 .المتقدمة هعتمد إلى حد نعيد على األساليب الرياضية واإلحصائية في معالجة ال واهر االقتصادية

 : هعريت علم االقتصاد اإلسالمي-

 : االقتصاد عند الفقهاد
هقصااير :حيااث إن لااه طاارفين همااا ضاادان لااهنااى التوسااط نااين اإلفااراد والتفريط،يسااتعمل الفقهاااد كلمااة االقتصاااد نمع

ناين رهبتاين ومن لاة ناين  االقتصااد رهباة:قال العا  نان عباد الساالم. لطرفينفالمقتصد قد أخذ نالوسط وعدل نين ا. ومجاوزة
 5.واالقتصاد نينهماراف في للبها،التقصير فيجلب المصال ،واإلس:ل ثالثةوالمناز من لتين،

 : االقتصاد ادطالحا
 واليات محادد لعلام االقتصااد اإلساالمي،هناف محاوال  عديادة لابعب الكتبااب فاي االقتصااد اإلساالمي لوضات هعر 

ناال الوضااعي لفتاارة طويلااة هااذ  الحالااة،ليإ فقااط ماان حيااث المفهوم، فقااد عااايق االقتصااادغرانااة فااي هااذا التعاادد والتباين،
 .من حيث المصطل أياا 

و الحاا أ اه اعتبار  " الطريقة التي يفال اإلسالم اهباعها في الحياة االقتصاادية":األستاذ ناقر الصدر نه ه عرفه -0
 .مغفال  أن االقتصاد اإلسالمي مذهب أو   ريا  وقوا ينريقة أو سياسة أو منهجا،ط

تصااااادي وين مااااه وفقااااا ألدااااوله وسياسااااته الااااذي يولااااه النقاااااد االق: "عرفااااه الاااادكتور شااااوقي الفنجااااري نه ااااه -9
 .وهو ينحو منحى ناقر الصدر في المذهب والمنهي" االقتصادية
العلاام الااذي يبحااث فااي طاار  الكسااب واإل فااا  علااى ضااود : "عرفااه الاادكتور أحمااد داافي الاادين عااوض نه ااه -3

 .و الحا أ ه أنرز دفة العلمية" األحكام واآلداب التي هامنتها شريعة اإلسالم
علاام االقتصاااد اإلسااالمي هااو العلاام ناألدااول والمبااادو التااي هاان م ساالوف : "ه الاادكتور عبااد الماانعم عفاارعرفاا -4

 6"المسلم والفعاليا  االقتصادية لسد حالة المجتمت وفقا ألحكام اإلسالم
العلاام الااذي يبحااث فااي  قاااد اإل سااان فااي المجتماات ماان حيااث حصااوله : "عرفااه الاادكتور حساان القاااذلي نه ااه -5
 ".موال والخدما  حسب المنهي الذي رسمته القريعة اإلسالمية للحصول عليهاعلى األ

 :7وأيا كان التعريت الذي  رهايه لعلم االقتصاد اإلسالمي فال ند أن يقتمل على
 .في حالة هدنير معاشه" المسلم"أ ا دراسة سلوف اإل سان 

 .ب ا االستعماال  البديلة للموارد المتاحة واستخدامها
 .ل إ تاج الثروة واستهالكها واستثمارها واستبدالهاج ا مراح
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و الحااا أن نعااب هااذ  التعريفااا  التااي قاادم  ركاا  علااى الجا ااب المااذهبي والاابعب  اا  علااى علميااة االقتصاااد 
 .اإلسالمي

 :والتعريت القامل الذي  ختار  هو هعريت األستاذ حسن غا م
ساااعيه  حاااو الوفااااد نحالاااا  التاااوازن البيولاااولي العلااام الاااذي يبحاااث فاااي سااالوف اإل ساااان الفااارد والمجماااو ، فاااي "

 :وما يتمّي  نه هذا التعريت أ ه" والحااري ناستخدام الموارد المتاحة في إطار قواعد وأحكام القريعة اإلسالمية
( المااوارد النااادرة)يُوساات ماان مفهااوم المااوارد وياادخل ضاامنها المااوارد المتاحااة التااي هقاامل المااوارد المحاادودة  -0

 .حرة على حد سوادوالموارد ال
حدد الغاية من النقاد االقتصادي وهي الوفاد نحالا  اإل سان، أي إشبا  الرغبا  التي هنبثق عان حالاا   -9
 .حقيقية

ي كد التعريت على الجمت نين مصالحة الفارد ومصالحة الجماعاة معاا دون هغلياب لا اب علاى الخار مان خاالل  -3
 "اإل سان الفرد والمجمو : "عبارة

 .د على المصدر األساس في التصور والتطبيق وهو قواعد وأحكام القريعةالتهكي -4

 هل من حالة وضرورة إلى االقتصاد اإلسالمي؟:المبحث الثا ي 
يرء نعاب االقتصااديين أ اه لايإ هنااف حالاة إلاى ولاود علام لالقتصااد اإلساالمي، نال إن األمار ليصال إلاى القاول 

 .قائم منذ قرون فال داعي للبحث وإ فا  الجهد في نديل عنهنعدم إمكا ية ذلا، فلدينا علم االقتصاد 
إن ولااو  الحالااة إلااى علاام االقتصاااد متعااددة، منهااا مااا يرلاات إلااى اعتبااارا  دينيااة، ومنهااا مااا يرلاات إلااى اعتبااارا  

 8.علمية، ومنها ما يرلت إلى اعتبارا  عملية واقعية

 : أ ا االعتبارا  الدينية
ي عقيدة وشريعة ومنهي حياة يقمل كل مناحيهاا اإل ساا ية وااللتماعياة واالقتصاادية، ا طالقا من أن الدين اإلسالم

: وقااد ساابق لنااا أن االقتصاااد هااو ذلااا الفاار  ماان العلااوم االلتماعيااة الااذي ياادرس ال اااهرة االقتصااادية فااي شااتى أولههااا
ويجعلااه يتحاارف فااي اهجااا  هاادف  اإليما يااة،لااذا فاإلسااالم يصاابا هااذا الساالوف نصاابغته . اإل تاااج، االسااتهالف، االسااتثمار

لاذا يغادو . اإل ساان مان هاذ  الحيااة وغايتاه القصاوء، فاال يمكان لناا أن  عا ل هاذا النقااد و بعاد  عان التقاريت الساماوي
علم االقتصاد نهذا المن ور للهدي اإلسالمي هو فرض شرعي شه ه شهن نقياة الفارائب القارعية، فقاد قسام الفقهااد هاذ  

فروض أعيان وفروض كفاية، والمقصاود نفاروض األعياان هلاا الوالباا  الواقعاة علاى عااهق  : وعينالفروض القرعية إلى  
كال فاارد نعيناه مثاال الصاالة والصااوم والحااي، والمقصاود نفااروض الكفاياة هااي هلااا األماور والوالبااا  التاي يتعااين ولودهااا 

بعب كاان ذلاا  ياناة عان المجتمات وألا ء على مستوء الجماعة ندون هعيين فارد نذاهاه للقياام نهاا، نحياث إذا قاام نهاا الا
 .ذلا عن البقية من أفراد المجتمت، وإذا هخلى عنها الجميت أثم  األمة نهكملها
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وماان األمثلااة البااارزة لفااروض الكفايااة كاال مهنااة أو داانعة أو حرفااة ال يسااتغنى عنهااا المجتماات مثاال ال راعااة والتجااارة 
كل علم يحتالاه المجتمات لصاالل الادين وداالل الاد يا وسياساتها مثال   والصناعة، وما يتفر  عنها من أ وا  وفرو ، وكذا
إذ ال يسااتقيم أماار حياااة الناااس وهااوفير معاشااهم إال نقيااام هااذ  الصاانائت . علااوم الطااب والحساااب وعلااوم ال راعااة والصاايدلة

 .نعلومها وفنو ها
 . وههديال للمسهلة  ذكر نبعب من أقوال العلماد في ذلا

أمااا فااروض الكفايااة فهااو علاام اليسااتغنى عنااه فااي قااوام أمااور الااد يا، كالطااب فهااو : "الغ الااي يقااول اإلمااام أنااو حامااد
ضروري في حالة نقاد األندان، وكالحسااب ف  اه ضاروري فاي المعاامال ، وهاذ  العلاوم التاي لاو خاال نلاد عمان يقاوم نهاا 

 9"حرج أهل البلد
ال يسااتغني عنااه فااي قااوام أمااور الااد يا كالطااب وأمااا فااروض الكفايااة ماان العلاام فهااو كاال علاام : "ويقااول اناان عاناادين

 10"والحساب واللغة وأدول الصناعا  كالفالحة والحياكة والسياسة
ويجاب "ويقدد الغ الي على ضرورة هوفير العلوم نقدر هاوفر الحارف والعماال، حياث لكال عمال لياد علام نهسارار  

سااه لكاان لاا ال يساالِّم إلااى مساالم زيفااا وهااو ال ياادري، علااى التااالر هعلاام النقااد ا العلاام نمكو ااا  النقااود ا ال ليستقصااي لنف
ويصل ناه المقاام فاي ذروهاه 11"فيكون الثما نتقصير  في هعلم ذلا العلم، فكل علم نه يتم  ص  المسلمين يجب هحصيله

لااو كااان عنااد غياار المساالمين علاام أو : "القصااوء فااي اهتمامااه نولااود العلااوم المطلونااة فااي المجتمعااا  اإلسااالمية فيقااول
 .12"ليإ عند المسلمين أحسن منه وأفال ف ن المسلمين الثمون محاسبون على هقصيرهم اخترا 

إن العلمااااد لااام يقولاااوا ذلاااا مااان فاااراى وإ ماااا اساااتنادا إلاااى العدياااد مااان النصاااوص القااارعيةالتي هحاااتم هاااوفر العلاااوم 
و حان . نهدياه وهوليهاهاه والمعارف، وا طالقا من كون اإلسالم عقيدة وشريعة و  اما يغطي كال لوا اب الحيااة والعالقاا 

أن : أن   من نولود هدي إسالمي في المجاال االقتصاادي، وثا ياا: أوالا : مطالبون لنكون مسلمين نحق نالقيام نثالثة أمور
: أن  طبق ماا هودالنا إلياه مان علام فاي حياهناا، قاال ا  هعاالى:  قتق و  سإ من ذلا اإليمان معرفة علمية سليمة، وثالثا

يِن َولِ َوَما َكاَن } ُهْم طَآئَِفاةت لَِّيتَاَفقبُهاوا ِفاي الادِّ يُناِذُروا قَااْوَمُهُم ِإَذا رََلعُاوا ِإلَاْيِهْم اْلُموِمُنوَن لَِينِفُروا َكآفبةا فَاَلْوالَ  َاَفاَر ِمان ُكالِّ ِفْرقَاةن مِّاناْ
مين ليتفقهاوا فاي الادين مان الناحياة ومعنى ذلا أ ه ال مناص من استنفار لماعة من المسل( 099:التونة){َلَعلبُهْم َيْحَذُرونَ 

 .االقتصادية ثم يحيلوا ذلا إلى عمل هعيقه الجماعة كلها
والقاارالن الكااريم يصااور لنااا دااورة حيااة لتطبيااق هااذ  الخطااوا  الثالثااة ومااا أ تجتااه ماان الثااار فااي أرض الواقاات، إذ ال 

 فهااذا ساايد ا يوساات . فااي المياادانيكفااي التصااور والقااعور اإليمااا ي إذا لاام يتاارلم إلااى معرفااة علميااة مطبقااة مجساادة 
أدرف ماان خااالل ههويلااه رميااا الملااا حقيقااة الهاادي اإللهااي فااي موالهااة أزمااة غذائيااة ماحقااة هحاال نااهرض مصاار ومااا حولهااا، 
فوضات لهاا خطاة محكماة متصالة الحلقاا  هعباط كال الطاقاا  المادياة والبقارية ثام شار  فاي هنفياذها ن شاراف مان سياساة 

                                                 
 .09: ، ص0: إحياء علوم الدين، ج: الغزالي:  9

 .27: ، ص0:الحاشية، ج: ابن عابدين:  10

 .مرجع سابق: الغزالي:  11

 .22: ، ص7:ج: نفسه:  12
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كل مرحلة، إلى أن ودل في النهاية إلى نار األماان فه قاذ األماة مان كارثاة كااد  هحال نهاا لاوال   مالية اقتصادية هتناسب مت
قَاااَل هَاْ َرعُااوَن َسااْبَت }: قااال ا  هعااالى. هلااا الخطااة ذا  خمسااة عقاار ساانة، فااادخر فااي الساانين الساامان للساانين العجاااف

ْمُتْم َلُهانب ِإالب انَاْعِد ذَ  م قَِليالا مِّمبا هَاُكُلوَن ثُمب يَاِهي ِمنِسِنيَن َدْأنااا َفَما َحَصدهاُّْم َفَذُروُ  ِفي ُسنُبِلِه ِإالب  ِلَا َسْبتت ِشَدادت ياَاُكْلَن َماا قَادب
 (42-44:يوست){ِلَا َعامت ِفيِه يُاَغاُث النباُس َوِفيِه يَاْعِصُرونَ انَاْعِد ذَ  مقَِليالا مِّمبا ُهْحِصُنوَن ثُمب يَاِهي ِمن

د ا يوست نالهادي اإللهاي فاي حال األزماة، ولام يتوقات عناد هاذا القاعور نال أعاد لاذلا معرفاة علمياة فقد المن سي
نوضاات خطااة لتساايير هااذ  األزمااة، ثاام قااام ناإلشااراف عليهااا وهطبيقهااا إذ قااال عارضااا خبرهااه وعلمااه علااى الملااا الااذي  ااال 

فقد أدرف أن هاذ  المعرفاة العلمياة ال (. 55:يوست){َحِفيات َعِليمت َخَ الِئِن ااَلْرِض ِإ ِّي  اقَاَل اْلَعْلِني َعَلى}: إعجانه وهقدير 
 .لدوء منها إذا لم هطبق وفق الليا  محددة، فآ إ من  فسه القدرة على هنفيذها، فتقدم للملا نذلا الطلب

واقات الهادي القرال اي إلاى معرفاة اقتصاادية وهرلمتهاا إلاى ومثال الخر من القارالن القارالن الكاريم لبياان أهمياة هرلماة 
فاي اآلياة ( 5:النساد){َواَل هُوهُوا السَُّفَهآَد اَْمَواَلُكُم الِتي َلَعَل اللبُه َلُكْم ِقَيماا}: علمي، يقول ا  هعالى في شهن أهمية المال

الكريمة  جد التوليه نعدم هرف األماوال فاي أيادي السافهاد، كماا  جاد الحكام نكاون الماال قواماا وعصابا للحيااة، فنحاّول 
لهاادي إلااى معرفااة اقتصااادية نتعرياات الساافه وحاادود  وأنعاااد  ووضاات سياسااا  اقتصااادية هحااول دون هاادمير األمااوال هااذا ا

ونالتالي فانحن أماام ضارورة المعرفاة االقتصاادية فاي مجاال الن رياا  وفاي مجاال . وضياعها من خالل قيام السفهاد عليها
 .السياسا 

ة في المجال االقتصادي وقدم لناا أمثلاة منهاا، والمطلاوب مناا إعماال ونالجملة فقد نين لنا القرالن الكريم سننا إلهي
عقولنا وحواسنا للتعرف على هذ  السنن ودراستها دراسة علمية نهدف االستفادة منها في حياهناا مان خاالل لعال سالوكنا 

قرال ااي، وال يكفااي فااي يااتالدم معهااا، وهكااذا فاانحن مطااالبون إسااالميا نالمعرفااة العلميااة االقتصااادية المسااتمدة ماان الهاادي ال
 .ذلا أن  جلإ لنتعرف و درس ما دنعه اآلخرون من معارف وما أ تجو  من علوم

 : ب ا االعتبارا  العلمية
ا تهيناااا فاااي الفااار  الساااانق إلاااى كاااون االقتصااااد اإلساااالمي فااارض ديناااي كفاااائي علاااى المجتمااات المسااالم، وأن العلااام 

وفااي هااذا الفاار  سااوف  وضاا  هااذ  المقولااة، فهاال دااحي  أن علاام . االقتصااادي القااائم حاليااا ال يقاابت الحالااة إلااى ذلااا
 االقتصاد اإلسالمي القائم ال يفي نالغرض المطلوب؟

 :إن اإللانة على ذلا هقتاي الن ر إلى القاية من زاويتين
 .االقتصاد المعادر من حيث كو ه علما له مامو ه ومقوالهه ومرلعياهه -0
 .لعملية ومقدرهه على موالهة المقكال  المعادرةاالقتصاد المعادر من حيث كفادهه ا -9

أوالا ا من المعروف أن االقتصااد المعادار  قاه وهرعار  فاي  ال الن اام الرأسامالي وهقاكل  قوا يناه فاي  ال ثقافتاه 
وقيمتااه و  رهااه لإل سااان والكااون، وماان ثَاام كا اا  ومااا زالاا  مهمتااه وداات وهفسااير ساالوف الناااس االقتصااادي داخاال هااذا 

 . لا البرهنة على دالحية ما ذهب إليه الن ام من مواقتالن ام، وكذ
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ويمكاان أن  رلاات اختيااار المدرسااة التقليديااة لنمااوذج دراسااتها إلااى الواقاات الااذي : "يقااول الاادكتور رفعاا  المحجااوب
 قه  فيه، فاختيار هذا النموذج يجد ما يبارر  فاي عصار الثاورة الصاناعية وفاي سايطرة هعااليم الماذهب الحار، فقاد غيار  

لثورة عقلية العصر وضخم  في األذهان فردة الارن  ورساخ  الفلسافة النفعياة، ومّهاد كال ذلاا للن رياة االقتصاادية أن ا
هقصاار دراسااتها علااى الجا ااب النفعااي لإل سااان، أل ااه الجا ااب الااذي مياا  فلساافة العصاار، وناإلضااافة إلااى ذلااا فاا ن الثااورة 

 .13"ة المنفعية وأكد  فيه أياا العقلية الحسانيةالصناعية وما لرهه من فلسفة أكد  في اإل سان العقلي
وماان . هااذا اعتااراف نااالا الصااراحة فااي همحااور الن ريااة االقتصااادية حااول الن ااام الااذي  قااه  وهرعرعاا  فااي  لااه

المعااروف أن خصااائ  ومقومااا  الن ااام الرأساامالي وكااذلا فلساافته ومرلعيتااه هُغاااير إلااى حااد كبياار خصااائ  ومقومااا  
ونالتسليم نذلا ال يسعنا إال التسليم ناارورة ولاود علام االقتصااد يتاولى . ام االقتصادي اإلسالميومرلعية ومذهبية الن 

ودت وهفسير السلوف االقتصادي لألفاراد والجماعاا  والم سساا  التاي هعمال داخال إطاار هاذا الن اام، حياث إن علام 
ا اا  ثقافتناااا مختلفااة، ومااان ثاام فقوا ينهاااا ولاايإ ذلاااا ماان مهاماااه،ولما ك. االقتصاااد العلماااا ي ال يااتمكن مااان القيااام ناااذلا

فاا ن علام االقتصااد هاو الاذي يبحاث فااي . مختلفاة، ونالتاالي فانحن فاي حالاة إلاى معرفااة علمياة هودالنا إلاى هاذ  القاوا ين
السلوف االقتصادي لإل سان، ومن المعروف لدء علماد االلتما  أن التصورا  الدينياة هاي إحادء المحاددا  الرئيساية 

عقيدهاااه وقيمتاااه : صاااادي، ومعناااى ذلاااا أن إحااادء محاااددا  سااالوف المسااالم االقتصاااادي هاااي علاااى األقااالللسااالوف االقت
وثقافتااه، ومااا يحكمااه ماان هقااريعا  إسااالمية، وهااي نغياار لاادال مخالفااة همامااا لمااا عليااه اإل سااان الغرنااي، فالمساالم يعتقااد 

عن كال ماا قدماه فاي حياهاه الاد يا مان أعماال ناإلله الخالق الحكيم الراز ، ويعتقد ناآلخرة، ونالحساب والثواب والعقاب 
 .وأقوال، وكذلا يعتقد أ ه مستخلت في األرض من ِقَبل ا  هعالى إلعمارها، وأ ه مس ول عن ذلا

كل ذلا ينتي ال محالة منطلقا  ومسالما  هقاوم عليهاا العلاوم المختلفاة، كماا يناتي أدوا  هحليلياة هساتخدم فاي 
 .هب ولود العديد من القيم كمحددا  لتفسير السلوف االقتصادي لدء المسلمكما يتر . ودت وهفسير هذا السلوف

ورنمااا قااد يتقااكا الاابعب فااي ماادء هااهثير القاايم الدينيااة والثقافيااة فااي الساالوف االقتصااادي، وهاال   ااام الحياااة فااي 
 الغرب يات لذلا أد ى اعتبار في من ومة قيمه وثقافته؟

علااى أثاار العقياادة واإليمااان ناااليوم اآلخاار فااي الساالوف االقتصااادي   سااو  مثاااال ماان واقاات حياااة الصااحانة للتاادليل
للمسلم، فقد قادم  قافلاة محملاة نالسالت إلاى المديناة مان القاام هعادادها ألات نعيار لسايد ا عثماان نان عفاان أقبال علياه 

عارض ثمنااا  هنااف ماان: التجارللقاراد، وكلمااا عرضاوا سااعرا رفاب، و لااوا يرفعاون فااي األساعار وهااو يارفب وأخياارا قاال لهاام
إن الاذي عاارض علااي ذلاا هااو ا  هعااالى، الااذي : ماان ثماان القاراد، فهثااار ذلااا دهقاتهم فهزالهااا نقولااه% 0111هجااوز 

فكيت يفسر االقتصاد العلما ي هاذا . قال إن الحسنة نعقر أمثالها، وقام نتوزيت السلت هبرعا على المحتالين في المدينة
ن الراس  فاي القلاب نماااعفة األلار عناد اإل فاا  فاي سابيل ا ، فسايد ا عثماان السلوف؟ أليإ هو ههثير العقيدة واإليما

وهكذا يوي هاي خساارة ناالمفهوم المحاسابي،نن عفان يعتقد لازما أ ه قام نصفقة رانحة رغم أ ها في م هرها المادي الد 
خلااق شاارود هغيياار اإل سااان  فسااه و  اادرف الاادور اإليجاااني الفعااال لإلسااالم فااي هغيياار مجاارء الحياااة االقتصااادية وقوا ينهااا، 

                                                 
 :د، شوقى دنيا، المدخل الحديث لعلم االقتصاد،ص: 13
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كذلا  عرف مدء الخطه في إخاا  مجتمت يتمتات نهاذ  الخصاائ  والمقوماا  لانفإ القاوا ين روحية فكرية لديدة له،  
 .التي يخات لها المجتمت الرأسمالي

األداال  هُاَعاادُّ ا  صودااا إسااالمية،قرال ية و بوية،إن لاادينضاارورة قيااام علاام اقتصااادي إسااالمي، وممااا يعاا ز االهجااا  إلااى
وهي همثااال أعلاااى درلاااة مااان الصاااد ، ومااان ثااام فمااان األهمياااة نمكاااان   هتعامااال مااات الجوا اااب االقتصاااادية،الثانااا  والراسااا

ض التاي وساالمة الفارو  للتهكد مان داحةالن رياا  والقاوا ين االقتصاادية، االستعا ة نها واالحتكام إليهاا عناد قيامهاا نوضات
 .ير لعلم االقتصاد ووضعه في االهجا  الصحي وفي ذلا هصويب كبهقوم عليها هذ  الن ريا ،

هاال االقتصاااد المعاداار القااائم علااى :حااب  طاارل هااذا التساااملوماان منطلااق عملااي  فعااي م:ثا يااا ا الجا ااب العملااي
 الن اااااااااااااااام الرأسااااااااااااااامالي حقاااااااااااااااق الهااااااااااااااادف مناااااااااااااااه المتمثااااااااااااااال فاااااااااااااااي كفاااااااااااااااادة التخصاااااااااااااااي  وعدالاااااااااااااااة التوزيااااااااااااااات؟

ولسانا نحالاة نالتاذكير نالعدياد واضا  فاي مجاالي اإل تااج والتوزيت،للو   ر ا إلى واقات االقتصااد المعادار  لماإ إخفاقاه ا
من المقكال  المعادرة المستعصية في المجتمعا  ذا  الن ام الرأسمالي مثل استفحال البطالة ومقكلة ساود التوزيات 

ة، األماار الااذي ومقااكلة هاادهور البي ااة، ومقااكلة عاادم االسااتقرار النقاادي واالقتصااادي النااالم عاان األزمااا  الماليااة الحاااد
لعل الكثيار يتباّرم مان علام االقتصااد، وهنااف دعاوا  متكاررة ملحاة إلاى ممارساة المرالعاة الجاادة لكال مكو اا  الن رياة 
االقتصادية القائمة من داخل الن ام الرأسمالي هحث في الن ر في هلا المعطيا  من خاالل التفكيار الن اري العلماي مان 

 .عملية من لهة أخرءلهة ومن خالل الواقت والتجارب ال
وإذا كان األمر كذلا ف  ه حاري  نناا  حان المسالمين مات ماا  عا ياه مان مقااكل اقتصاادية قاساية ومتنوعاة ننااد   رياة 
اقتصادية نحكم ما لدينا من هدي إسالمي قيم في المجال االقتصادي، إذا ما هفهمنا ليدا وفقهناا  ثام طبقناا  فاي حياهناا 

قاكال  أو علاى األقال التقليال مان حادهها نادال مان أن  لا م أ فسانا ناقتصااد غرياب عان عقيادهنا ف  ه كفيل ن زالة هاذ  الم
وقيمنااا أثباا  إخفاقااه فااي إيجاااد الحلااول للمقااكال  القائمااة وعاادم هحقيقااه لألهااداف التااي رساامها من اارو ، وهكااذا  صاال 

ا ماان مصااادر للعلاام والمعرفااة، نمااا فيااه إلااى أن علينااا ماان منطلااق دينااي وعلمااي وعملااي أن  قاايم اقتصااادا قائمااا علااى مااا لاادين
الاوحي وماا قدمااه مان هاادي فاي هااذا المجاال مسااتفيدين مان هجاارب غير ااا ومان الاادعوا  العالمياة لمرالعااة معطياا  علاام 

 .االقتصاد الراهن

 14:خصائ  االقتصاد اإلسالمي: المبحث الثالث
والن ام االقتصادي اإلسالمي له هويته  إن لكل   ام اقتصادي خصائصه األساسية التي همي   عن الن م األخرء،

الفريدة المستقلة التي همي   عن الن ام الرأسمالي واالشتراكي، حيث يقوم على عقيدة واضحة المعالم يستمد منها 
خصائصه ومقوماهه وأهدافه، ويرهك  على هقريت إلهي يابط هذ  الخصائ  والمقوما ، ولما كان االقتصاد اإلسالمي 

م اإلسالمي فقد أخذ هذ  الخصائ  من خالل   رة اإلسالم إلى الكون والحياة واإل سان، ومن المفاهيم ل دا من الن ا
اإلسالمية والمصادر القرعية المختلفة، ومن ثمب ف  ه ين ر إلى هذ  الخصائ  على أ ها ركائ  ثانتة ال هتغير وال هتبدل 

يان دحتها أو نطال ها، ألن االقتصاد اإلسالمي نهركا ه نتبدل ال مان أو المكان، وال هخات للبحث والمناققة لب
                                                 

 .99: معالم االقتصاد اإلسالمي، ص:  العليصالح حميد :  14
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ومقوماهه وخصائصه هحكمه التعاليم اإلسالمية والقيم األخالقية المستمدة من مصادر التقريت التي ال يههيها الباطل من 
 .نين يديها وال من خلفها

واقعي وإ سا ي وعالمي ويوازن أ ه اقتصاد رنا ي وعقدي وأخالقي و : واالقتصاد اإلسالمي له خصائ  عدة منها
نين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمت، وأ ه فريد في  وعه مستقل عن غير ، وهو اقتصاد موله نارشادا  رنا ية، والمال 
فيه وسيلة وليإ غاية، وذو طانت هعبدي والملكية فيه   هعالى، واإل سان مستخلت فيه، ويمكن أن  ذكر نبعب هذ  

 : ليالخصائ  وأهمها ما ي

 : االقتصاد اإلسالمي اقتصاد إلهي رنا ي وعقدي –أ 
إذا كا   الن م االقتصادية الرأسمالية واالشتراكية هقوم على القوا ين التي وضعها البقر فتستمد منها هقريعها 

د  وأدوله ومبادئها، وخصائصها التي هن م الحياة االقتصادية للفرد والمجتمت ف ن االقتصاد اإلسالمي إلهي يستمد قواع
ومبادئه وخصائصه من مصادر التقريت اإلسالمي التي شرعها ا  هعالى وقد هامن  اليا  قرال ية عديدة وأحاديث  بوية  

 .كثيرة العديد من هذ  المبادو االقتصادية
إن األسإ العقدية التي يقوم عليها االقتصاد اإلسالمي وينبثق منها، ويرهبط فيها لتوليه النقاد االقتصادي 

 .الولهة الصحيحة التي هنسجم مت هوليها  العقيدة وهترهب عليها  تائي اقتصادية طيبة
فالعقيدة اإلسالمية ههدف إلى رنط قلب المسلم ناإليمان نا  ع  ولل، المالا األدلي والحقيقي لكل ما في 

  سبحا ه وهعالى في كل  قاد الكون، واإليمان ناليوم اآلخر الذي يحاسب فيه كل امرو على ما قدم وأخر، ومراقبة ا
يقوم نه اإل سان لها أثر ع يم في هصحي  مسيرة االقتصاد والنقاد االقتصادي الفردي والجماعي، حيث يعتقد 
المسلم أن ا  ع  ولل خلقه لعمارة هذا الكون، وأن ما فيه من خيرا  و عم إ ما سخرها ا  هعالى له، وإن ملكية 

والمالا الحقيقي هو ا  ع  ولل، فهو الذي يهبها لمن يقاد وين عها ممن يقاد، فهو الذي  اإل سان هي ملكية م قتة،
فّال نعب الناس على نعب في الرز ، ف ن لهذ  المعا ي  تائي اقتصادية هامة، إذ هجعل اإل سان قا عا نرزقه، ونما 

ثم إن اإليمان . اذ سبل هوسيعه وهنميتهقسمه ا  له، دون أن ينفي ذلا الجهد اإل سا ي من ألل هحصيل رزقه واهخ
نالملكية الم قتة لإل سان وهفاو  العباد في الرز  من شه ه أن يقاي على مقكلة طالما شغل  أهل االقتصاد، وهي 
مسهلة الصرا  الطبقى الذي ينقه نين األفراد نسبب الفقر المدقت والغنى الفاحق، ألن هذا اإليمان يحرر داحبه من 

 .تقبل حياهه، ألن ا  ع  ولل قد كفل له رزقه وما عليه إال أن يسعى ويكدب الخوف من مس
إن اإليمان نا  ع  ولل يدفت اإل سان إلى الخوف منه ومراقبته في كل عمل يقوم نه وهذا ينعكإ على سلوف 

تاج المحرما  واستهالكها الفرد وهصرفه، فيمتنت عن م اولة األ قطة االقتصادية المحرمة كالرنا واالحتكار والرشوة وإ 
 .واالستثمار فيها
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 : االقتصاد اإلسالمي ذو طانت هعبدي أخالقي –ب 
من فال ا  على خلقه أ ه لم يجعل العبادة محصورة فيما فرض عليهم، نل وست من دائرهها لتقمل كل عمل 

األعمال التي يقوم نها اإل سان   خير  افت يفيد الفرد والمجتمت نقرد إخالص النية فيه   هعالى، وقد لعل النبيد
لمعيقته وكفاية  فسه وأهله ومجتمعه عبادة يتقرب نها العبد إلى ا  ع  ولل، فال ار  في حقله والعامل في حرفته 
والتالر في متجر ، إذا قام نعمله وأهقنه مت إخالص النية   والت امه حدود ا  فال يغق وال يخون هحول كل ذلا إلى 

لم يجعل مجرد م اولة النقاد االقتصادي عبادة فحسب نل لعل  ثاب عليها ويغفر له نها من ذ ونه، فالنبيد عبادة ي
الهمب الذي يصيب اإل سان أثناد عمله أو حين طلبه للعمل أو الحرفة أو الو يفة التي يقتا  منها اإل سان ا وما أكثر 

 15.في في هذا العصر ا لعلها من مكفرا  أع م الذ وبالمقاكل والعقبا  التي هعترض العامل والمو ت والحر 
هقوم الن م االقتصادية المعادرة على الفصل نين االقتصاد واإلخال ، وهي ال همي  نين ما هو أخالقي وما هو 
غير أخالقي في أي سلوف اقتصادي، إذ العالم االقتصادي ال يهتم إال نالوسائل التي هقبت رغبا  اإل سان، نغب الن ر 

ن طبيعة هذ  الرغبا  ودوافعها وأهدافها، أما االقتصاد اإلسالمي فال يفر  نين االقتصاد واألخال  نل يرنطهما نرناد ع
وثيق، إذ أن األحكام القرعية مرهبطة ناألخال  وال سيما المعامال  المالية االقتصادية التي هتميب  نالمكايسة 

يجلب النفت لنفسه أثناد إنرام العقود مت غير ، لذا يستل م أن هسود والمساومة، وهبادل المنافت فكل طرف يسعى أن 
أخال  المسامحة واإليثار إلى لا ب الصد  واألما ة والوفاد إلزالة كل خالف أو خصام نين المتعاقدين، فاألخال  في 

وندو ها هغدو المعامال   المعامال  المالية نمثانة دمام أمان ل ر  الثقة والطمه ينة واالئتمان نين مختلت األطراف،
المالية فردة الستغالل النفوذ واالنت از وهسلط القوي على الاعيت، وفي القرالن الكريم والسنة النبوية شواهد كثيرة 

رسالته في إهمام مكارم األخال ، ودعا األ بياد والرسل أقوامهم إلى  على قيمة األخال ، وقد حصر  بيد اإلسالم 
َأْوُفوْا اْلَكْيَل َواَل َهُكو ُوْا ِمَن }: ر وها نعبادة ا ، إذ يقول ا  هعالى على لسان سيد ا شعيبالتحلي نمكارمها، وق

-080: القعراد){ُمْفِسِدينَ  اْلُمْخِسرِيَن َوزِ ُوْا نِاْلُقْسطَاِس اْلُمْسَتِقيِم َواَل هَاْبَخُسوْا النباَس َأْشَيآَدُهْم َواَل هَاْعثَاْوْا ِفي ااَلْرضِ 
083 ) 

 : ج ا االقتصاد اإلسالمي إ سا ي عالمي واقعي

 : اقتصاد إ سا ي عالمي -0
ف ن كل ما يتصل نه يهخذ هذ  الصفة، لذا يكون االقتصاد اإلسالمي  16لما كان اإلسالم دينا عالميا إ سا يا أنديا

فر  نين فرد والخر وشعب والخر، ومما يدل على إ سا ية االقتصاد اإلسالمي وعالميته أ ه لم ي. اقتصادا إ سا يا عالميا
المسلمين أو نين أمة وأخرء فالناس كلهم عباد ا ، ومن ثم ف ن اإلسالم شرب  هعاليمه للناس كافة ولم يقتصر فيها على 

 .فقط، وقد نين ا  هعالى أ ه خلق الناس لميعا ولعلهم شعونا وقبائل من ألل أن يتعارفوا ويتعاو وا على البر والتقوء

                                                 
 .ذكره السيوطي في الجامع الصغير" إن من الذنوب ذنوبا ال تكفرها الصالة وال الصيام وال الحج وال العمرة، ولكن يكفرها الهم في طلب العيش: " قال :  15

 (72:سبأ){َمآ أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َكآفَّةً لِلنَّاِس بَِشيًرا َونَِذيًراوَ }(012:األنبياء){ َوَمآ أَْرَسْلنَاَك إاِلَّ َرْحَمةً لِْلَعالَِمينَ }:  16
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هذا البيان اإللهي لعالمية االقتصاد اإلسالمي ودالحيته لكل زمان و مكان، ف  نا  رء ضرورة و أهمية ونعد 
هطبيق المجتمعا  اإل سا ية كافة لالقتصاد اإلسالمي والسير على منهجه، من ألل القااد على المقكال  االقتصادية 

 .وااللتماعية التي هعا ي منها البقرية

 :واقعي اإلسالمياالقتصاد  -9
االقتصاد اإلسالمي اقتصاد واقعي أل ه يراعي في   رهه االقتصادية واقت الفرد والمجتمت فيرء متطلباهه من خالل 
الواقت الذي يعيق فيه، فين ر إلى إمكا اهه و روفه، وني ته وطبيعته وفطرهه، فال يحمِّله من التكاليت ما ال يطيق، وال 

الفرد من سلوكه وهصرفاهه االقتصادي التي هنسجم مت طبيعته اإل سا ية وفطرهه  فال يحرم. يفرض عليه ما ال يستطيت
البقرية لذلا أعطا  كل ما ينمي هذ  الطبيعة ويع ز هذ  الفطرة، فقر  له حق الملكية الخادة، والحرية االقتصادية، 

القتصاد اإلسالمي هتجلى في   رهه إن واقعية ا. لكنبه قيد هذ  الحقو    را لواقت اإل سان والمجتمت الذي يعيق فيه
إلى اإل سان على أ ه أساس الولود واألدل الذي هقوم عليه التكاليت االقتصادية، وأن ما في الكون مسخبر له، ولعل 

الغني في عنقه حق للفقراد، والفقير ال : األوضا  االقتصادية محكومة نواقت اإل سان وقدرهه على التعامل معها، فمثال
 .السعي ما دام قادرا عليهيقعد عن 

 خرءو عالقته نالعلوم األ االقتصاد اإلسالميعلمية : المبحث الرانت
 علمية االقتصاد اإلسالمي : أوال

قد أسهم في الموقت السلبي والمعارض له من نعب " االقتصاد اإلسالمي"إن عدم ولود هحديد دقيق لمفهوم مصطل  
إل جاز لدء الم يدين له، ومت أن األمر ليإ ندعاا ناالقتصاد اإلسالمي، فقد االقتصاديين، كما أسهم في هقييد سرعة ا

ا   .عايق االقتصاد الوضعي فترة القا والتردد ،وهذا مايعرفه االقتصاديون ليدا
إ نا  جانه العديد من التسامال  التي هحتاج إلى إلانا  شافية مقنعة إلياال الرمية وهحديد المفهوم فما 

صاد اإلسالمي؟ فهو يعني علماا أم يعني فكراا أم   اماا؟ أم يعني واقعاا لما يعرف نالعالم اإلسالمي، ونعبارة المقصود ناالقت
أوض ، فهل المقصود المبادو والقواعد األساسية المستنبطة من الكتاب والسنة؟ أو هو ما دو ه العلماد المسلمون من 

من م سسا  اقتصادية عبر التاري  من دواوين وني  المال ودار أفكار والراد إقتصادية؟ أو هو ما أقامه المسلمون 
 السكة وغيرها؟ أم هو كل ذلا أم نعاه؟

وإلى ما ينصرف هذا الودت، فهل ينصرف إلى المنهي " إسالمي"كما يثار هس ل الخر يعود إلى المقصود نكلمة 
ا عن دور الجهد البقري في هذا المتبت  في البحث والدراسة، أم ينصرف إلى موضوعا  البحث ومسائله، وماذ

 الموضو  ؟
ا لمقصود الداعين إلى اقتصاد إسالمي من العلماد والمفكرين وإلانة على التسامال  المطروحة، حتى  وهحديدا
هكون المسهلة واضحة كل الوضول، فالمقصود االقتصاد اإلسالمي هو علم إسالمي لإلقتصاد، هكون له من الخصائ  

م معروف اليوم، له مجاله وموضوعاهه المتمي ة ويناوي هحته كل الفرو  المعروفة لعلم االقتصاد والمقوما  ما ألي عل
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والفكر االقتصادي إضافة إلى التحليل االقتصادي، ومعنى ذلا أ ه يحتوي على أنعاد  القائم، وهي الن ام االقتصاد
ر  ضمن دائرة واحدة في نُعد  المذهبي والتاريخي  مذهبية وأنعاد   رية هحليلية وأنعاد هاريخية، فال يمكن اختصار  وحص

 .كما ذهب البعب
هعني أ ه فر  من فرو  العلوم اإلسالمية التي هستمد أسسها ومبادئها من الكتاب والسنة، " إسالمي"وكلمة 

اإللهية في وهو ت العقل البقري في مناهجه وأساليب دراسته، فقد يعتقد البعب أ نا أمام مجموعة من األوامر والنواهي 
. المجال االقتصادي محكومة ناآليا  القرال ية واألحاديث النبوية، و وكد أن هذا الفهم لالقتصاد اإلسالمي غير دحي  

فعلم االقتصاد اإلسالمي هو دنعة نقرية مثل سائر نقية العلوم اإلسالمية األخرء كالفقه والتفسير من حيث القكل 
والتحليل والمقوال ، والجهد البقري كما  علم يعتريه الخطهوالصواب  والهيكل والتفريت، ومن حيث المامون

 .والمرالعة والتطوير
 .وهو من هذا الجا ب ليإ  صوداا محكمة ال يههيها الباطل من نين أيديها والمن خلفها

ال يقل ومعنى هذا أن هذا الجهد البقري في إ تاج ودناعة علم االقتصاد اإلسالمي من هذ  الحيثيا  المختلفة 
 .          عن الجهد البقري في دناعة اإلقتصاد العلما ي المعادر

 وإذا كان األمر كذلا فيثور هسامل له أهميته في هذا الصدد، ماهي الحكمة من ولود علم االقتصاد اإلسالمي؟
سواد نطريق إن كل نحث علمي له مرلعيته ومصادر معرفته ،ومرلعية الباحث في االقتصاد اإلسالمي هو اإلسالم 

مباشر أو نطريق غير مباشر، نمعنى أ ه في نعب لوا ب الدراسة مثل الن ام االقتصادي هكون المرلعية المباشرة من 
وفي نعب لوا ب الدراسة مثل التحليل اإلقتصادي وما يقوم عليه من هحليال  ووضت . النصوص القرعية وأحكامها 

ممثلة في حبِّ اإلسالم على هذا اللبون من . ن المرلعية غير مباشرة نعب الن ريا  والتودل إلي نعب القوا ين هكو 
 .المعرفة وهقديم نعب الاوانط والتوليها 

وهذا يتطانق مت ماذهب إليه أهل العلم ولرء عليه العمل من هقسيم العلوم اإلسالمية إلى علوم  قلية وعلوم 
حي مباشرة والثا ية من الن ر العقلي وإعمال الحواس في عقلية، فكلها ههخذ من  بت اإلسالم ،فاألولى هنهل من الو 

ونهذا  صل إلى أن علم االقتصاد اإلسالمي هو علم  قلي عقلي في الن . الواقت المحيط نها الذي يدعو إليه الوحي 
 .وهو علم إسالمي ،ألن اإلسالم أمر نه لتوقت مصال  المسلمين عليه. واحد 

 :مفهوم علم االقتصاداإلسالمي
، "علم اقتصاد إسالمي"أو " اقتصاد إسالمي"االقتصاديين المعادرين اليرون من الصواب العلمي أن يقال نعب 

 :وذلا العتبارا  ومبررا  أهمها 
أن علم االقتصاد هو علم مجرد أو موضوعي أو حيادي فقوا ينه و  رياهه ليس  مذهبية، فال هي رأسمالية وال 

، هذا من لهة ومن لهة أخرء فعلم االقتصاد يتامن العدد الهائل من القواعد هي اشتراكية ونالمثل ال هي إسالمية
 والقوا ين المعروفة والمدو ة، فهو هبيان   ري متكامل ،فهين االقتصاد اإلسالمي من ذلا؟ وأين هي   رياهه وقوا ينه؟ 
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أو مصطل  " ميالمذهب االقتصادي اإلسال"نناد على ذلا ف ن كل مايمكن قبوله في زعم ه الد مصطل  
كما يمكن . على أساس أن الجوا ب المذهبية والن امية في االقتصاد لها طانعها الخاص "الن ام االقتصادي اإلسالمي"

على أساس أ ه وإن لم يكن هناف قواعد و   ريا  وقوا ين لالقتصاد " الفكر االقتصادي اإلسالمي"قبول مصطل  
من األفكار واآلراد وااللتهادا  لكثير من علماد اإلسالم هجا  القاايا اإلسالمي، مدو ة نعد، ف ن هناف العدديد 

 .االقتصادية
فما مدء دحة هذ  األفكار، وما مدء ثبا  دحتها إذا محصناها و اققناها؟ في الحقيقة ان المسهلة خالفية 

، وهبقى القاية غير محسومة نين االقتصاديين اإلسالميين ،وهناف ولها    ر مختلفة ،كل يرء المسهلة من زاوية معينة
. 

السانق ذكر  انتعاداا عن هحكيم قواعد المنطق، وإ كار مبادو البحث  17و حن  رء في موقت نعب االقتصاديين
 .العلمي 

فكلمة العلم هطلق ويُراد نها . أوالا  ن ر في مفهوم ومدلول كلمة العلم، فهي أوست وأشمل مما ذهب إليه ه الد 
 :أحد أمور ثالثة

الن اااري   ب ااااجلايا ومساااائل مدو اااة ومحفو اااة فاااي مجاااال معاااين، ونهاااذا المعناااى فااا ن علااام االقتصااااد هاااو قااااا ( أ)
 .والمذهبي المكون من القوا ين والن ريا  المعروفة والمدو ة في المرالت االقتصادية

ا المعنااى  جااد أن هحصاايل يطلااق علااى عمليااة اإلدراف  فسااها وعلااى االكتساااب العقلااي للقاااايا المختلفااة، ونهااذ ( ب)
 .وإدراف وفهم ال اهرة االقتصادية همثل لا باا من علم االقتصاد 

 كما يطلق العلم على الملكة المولودة لدء القخ  والتي نها يكتسب اإلدراف العقلي                       (   ج)
 .لمسائل العلم        

ا مدو ة معروفة كما ذهب المتقككون في علمية االقتصاد العلم ليإ قادراا على مسائل وقااي مصطل إذن ف ن 
 .اإلسالمي، ومن َثمب ال يسوى  في علم االقتصاد اإلسالمي لعدم هوفر الن ريا  و القوا ين العلمية 

ثم إن هلا القوا ين والقواعد التي هكون علم االقتصاد اإلسالمي هي مولودة وقائمة ومدو ة في نطون الكتب 
 .ا من كتاب ا  وسنة رسوله ومروراا نالمصنفا  والمدو ا  الفقهية وكتب التاري  والسياسة القرعية اإلسالمية نددا 

 .كل ما يبقى هو ا تقامها ولمعها ودياغتها الصياغة االقتصادية الفنية ثم متانعة البحث فيها واإلضافة إليها 
علوم الطبيعية التجريبية، ف ن الردب عليها ليإ وأما ما قيل عن هجرد علم االقتصاد وموضوعيته وحياديته مثل ال

ناألمر العسير ،لقد دار  قاش علمي طويل نين علماد االقتصاد منذ  قههه في القرن الثامن عقر حول الموضو  
،فرلح  كفة من يقول نهن علم االقتصاد عم إ سا ي يرهك  على القيم، وال يمكن فصل اإل سان عن القيم وهجريد  

 .رحة واحدة في ودت العلوم التجريبيةوودفه في د

                                                 

07:شوقي دنيا، دروس في االقتصاد اإلسالمي،ص:  17  
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 : موضو  علم االقتصاد 
يعنى كل علم من العلوم نمجال معيبن أو نقاايا معينة هعتبر نالنسبة للعلم موضوعا له، ونتمي  الموضو  هتمي  

 .العلوم وهتنو 
: نال واهير المختلفة فالموضو  العام لعلم االقتصاد هو دراسة ال اهرة االقتصادية، فالحياة اإل سا ية ملي ة

التماعية وسياسية و فسية، ف ذا كان اإل سان يجتمت مت غير  ويخات لسلطة ويتكاثر ويحب ويبغب، ف  ه كذلا ينتي 
السلت والخدما  ويجمت الثروة وينفقها ويدخل أثناد ذلا في عالقا  متنوعة مت غير  من األفراد والموارد واألموال، 

فهو سلوف اإل سان في مجال اإل تاج " ال اهرة االقتصادية"ان وحياهه هو ما يطلق عليه فهذا الجا ب من سلوف اإل س
الدخول، األسعار، : واالستهالف والتوزيت والتداول ويتولد عنه ولود ما يعرف نالكميا  االقتصادية أو المتغيرا  مثل

 .إل ... المدخرا  
ا نينها من عالقا  وقوا ين وكيفية هوليهها نحيث ودراسة هذ  ال واهر من حيث ودفها وهفسيرها والكقت عم

 .هقبت لإل سان أقصى قدر من حالاهه وفق ما هو وما عليه من قيم هو موضو  علم االقتصاد
وعلينا أن  درف حقيقة ال اهرة االقتصادية أ بها  اهرة إ سا ية قلبا وقالبا وليس   اهرة مادية أو طبيعية، أي 

 .إ طبيعيا أو ماديا، ِمن ثَمب  أدرج علم االقتصاد في قائمة العلوم االلتماعيةسلوكها سلوكا إ سا يا ولي
ال اهرة "وموضو  علم االقتصاد اإلسالمي ال يخرج عن ذلا من حيث المبدأ أو اإلطار العام فموضوعه 

اإل سان ويات لها لكن طالما أن اإلسالم دين شامل أو هو دين ود يا، نمعنى أ ه ين م شتى لوا ب حياة " االقتصادية
 .من المبادو والقواعد ما يجعلها هحقق لإل سان طيب حياهه في الد يا واآلخرة

وطالما أن األمر على هذا النحو في د يا المجتمت اإلسالمي، وكذلا الفرد اإلسالمي ف ن ال اهرة االقتصادية  
 .ة في مجتمت غير إسالميكجا ب من لوا ب سلوكه لها ممي ا  وطانت خاص عن طانت ال اهرة االقتصادي

إال أ ه يجدر أن   كد أن همي  ال اهرة االقتصادية اإلسالمية عن غيرها أن هناف هناقاا على طول الخط نين 
 .المواقت فاألمر غير ذلا فالتماي  ال يتعارض مت التماثل نين نعب السلوكيا  االقتصادية للمسلم وغير 

 :أنعاد موضو  علم االقتصاد اإلسالمي
لوا ب موضو  علم االقتصاد يمكن الن ر إليها من أكثر من زاوية، فمن حيث طبيعة النقاد االقتصادي إن 

فعلم االقتصاد يبحث . إل ... يمكن القول إن لوا ب الدراسة االقتصادية هي اإل تاج، االستهالف، التوزيت، التبادل، 
 .في سلوف اإل سان اإل تالي واالستهالكي والتبادلي

بيعة هذ  الدراسة لتلا الجوا ب ف  نا  جد أن هلا الدراسة قد هكون دراسة   رية أو ودفية نمعنى ومن حيث ط
أ ها هصت السلوف القائم وهحلله وهستخرج ما فيه من عالقا  وقوا ين، وهي ما هسمى نالدراسة الموضوعية، أي هصت 

ون عليه، وهي ما هسمى نالدراسة المعيارية، وقد هكون دراسة ذلا السلوف من حيث ما ينبغي أن يك. ال اهرة كما هي
أي أ ها ال هقت عند مجرد البحث والتفسير وإ ما هذهب إلى هوليه السلوف نالتدخل في مسار  وحركته، وقد أثير  

 .شمول علم االقتصاد لهذا اللونهذ  القاية نين رلال االقتصاد الوضعي حول مدء 
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من يرء شمول هلا الدراسة لهذين البعدين ا الموضوعي  وقد حسم  القاية أو كاد  هاميل إلى  احية
دراسة ال اهرة  –القيم، ب  -أ: والمعياري ا وفي اإلسالم  جد أن ال اهرة االقتصادية يمكن أن هدرس من ثالثة أنعاد

ا –من حيث هي، ج  وفي ضود ذلا  جد دراسا  اقتصادية متخصصة . هوليه ال اهرة لتحقيق ما يرا  المجتمت مفيدا
في الودت والتحليل والن ريا ، و جد دراسا  متعلقة نالقيم والعقائد الحاكمة لل واهر االقتصادية، و جد دراسا  

 .هتعلق نالسياسا  والمناهي والتطبيقا  االقتصادية
هل من األفال ولود هلا الدراسا  المستقلة لهذ  الجوا ب الثالثة في االقتصاد : والتسامل المطرول اآلن

 ؟ وهل هناف هماي  واستقاللية نين هلا الجوا ب في االقتصاديا  الوضعية؟اإلسالمي
فمن الناحية المنهجية من األفال هقعب الدراسة االقتصادية إلى هلا الفرو  للم يد من التعمق في معرفة 

 .رانطة متكاملةوإدراف هلا ال اهرة، ومت ذلا ف  نا  عتقد أن هلا الجوا ب ليس  مستقلة ومنع لة، نل هي متداخلة مت
 :وهذ  نعب التفاديل لهذ  الجوا ب

 (األيديولولي)الجا ب المذهبي  -أ
ويتمثل في القيم التي يرهك  عليها النقاد االقتصادي اإلسالمي، فلكل اقتصاد قيم معينة يرهك  عليها ويتمي  نها 

اإلسالمية نوضت هلا القيم والقواعد عن غير ، ويطبت السلوف االقتصادي نطانعه الخاص، قد هكفل  العقيدة والقريعة 
والباحث في االقتصاد اإلسالمي عليه أن يتعرف على هلا . التي هن م وهحكم الحياة االقتصادية للفرد والمجتمت

ويتمثل دور  في إنرازها ودياغتها الصياغة الفنية، فالن رة إلى المال من حيث ملكيته وإ تاله وإ فاقه . األدول والقواعد
 .غير فيه، كل ذلا يختلت من   ام إلى الخر هبعا لما هو عليه من قواعد وأدولوحقو  ال

 18:ونهذا الصدد قدم اإلسالم لالقتصاد مجموعة من القواعد والمبادو التي هحدد ندقة   رة اإلسالم منها
 .المال مال ا  والبقر مستخلفون فيه: قاعدة -0
 .حق حد الكفاية لجميت أفراد المجتمت -9
 .م الملكية الفردية لنبا إلى لنب مت الملكية العامةقيا -3

 : ب ا الجا ب الن ري التحليلي
وهنصرف الدراسة هنا إلى التعرف على ال اهرة االقتصادية من حيث هي واستخراج ما فيها من عالقا  وما 

 .سالميهجري عليها من سنن، نحيث يمكن في ضود ذلا وضت التعميما  والقوا ين في علم االقتصاد اإل
وهو يمثل في  فإ الوق  هحديا أمام الباحث، إذ يكاد يعتمد في الوق  الحاضر على المنهي االستنباطي، 

دنعة فهذا اللون من الدراسة هو . وذلا لغياب السلوف االقتصادي اإلسالمي الدقيق في الحياة المعادرة للمسلمين
 .دراسة  واهر حياهه وهفسيرهانقرية كاملة أي أ ها مهمة المسلم ليعمل فكر  وعقله في 

                                                 
18  : 
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ولقد حيث القرالن الكريم نتوليهاهه المتعددة ليرنط اإل سان نين ال واهر االقتصادية نبعب ويستخل  منها 
النتائي والعبر، فمثال  جد في القرالن الكريم كيت يرنط العالقة نين سود اإل فا  وهردي األوضا  االقتصادية، إذ يقول 

وغيرها كثير من ( 92:الية)ُعُنِقَا َواَل هَاْبُسْطَها ُكلب اْلَبْسِط فَاتَاْقاُعَد َمُلوماا مبْحُسوراا اْجَعْل يََدَف َمْغُلوَلةا ِاَلىَواَل هَ : ا  هعالى
 19.الصور واألمثلة من الكتاب والسنة

ا ية وهي  تيجة ومن هنا  درف حقيقة هامة أن القرالن الكريم ليسا علما من العلوم، وإ ما العلوم هي دنعة إ س
إدراكه الفكري والذهني لل واهر المحيطة نه، والقرالن يهمر ويرشد لهود  العلمية والفكرية في الكون المحيط نه، ويقدم 

 .له من الهدي والاوانط ما يرشد لهود  العلمية والفكرية
ا االقتصادية، فاآليا  و سجل التكامل نين الجا ب الن ري والجا ب المذهبي في معالجة القرالن الكريم للقااي

واألحاديث ال هقتصر على اإلشارة إلى ولود عالقة ما نين ال واهر، وإ ما يفهم منها التوليه لموقت ما، ففيها هحبيب 
 .أو هنفير نجوار ما فيها من ودت وهفسير

 ":السياسة االقتصادية"ج ا الجا ب التطبيقي 
تطبيقا  التي هتفق والقواعد والقيم الحاكمة، وفي الوق  يعنى هذا الجا ب من الدراسة ندراسة السياسا  وال

 فسه هعالي المجتمت في كل عصر ومكان ما يوالهه من مقكال  اقتصادية، ومن الواض  أن هلا السياسا  
وه ل كلها هطبيقا  . والتطبيقا  قد هختلت في المجتمت اإلسالمي ناختالف  روف ال مان والمكان المحيطة نه

 .إسالمية
حفا لنا التاري  اختالف السياسا  القرعية في المجال االقتصادي عبر مراحله فقد سن الخليفة عمر نن وقد 
سياسا  شرعية في التعامل مت الخراج وأراضي الموا  والصوافي، ثم  هر   روف واستجد   الخطاب 

 .مستجدا  اقتا  هغيير وهطوير هلا السياسا 
سالمي الثالث، وهي من حيث المبدأ هي  فسها لوا ب الدراسة هلا هي لوا ب موضو  علم االقتصاد اإل

 .االقتصادية الوضعية

 : األخرء العلومنعلم االقتصاد اإلسالمي  عالقة: ثا يا
هو أحد فرو  العلوم اإلسالمية، لها ارهباد قوي نمختلت الفرو  األخرء، فهي قد هكون  اإلسالميعلم االقتصاد 

 . ها منبثقة كلها من مقكاة اإلسالممصادر له من لهة أخرء، كما ا
 .فال هتداخل في األسماد وال في الموضوعا . فلكل منها موضوعه وغايته المحددة ومنهجه الخاص  ذلاومت 

 : وقبل أن  ردد هذا التميي  نين مختلت العلوم اإلسالمية  وض  حقيقتين اثنتين هما 

                                                 
 .02:آية: سورة اإلسراء. 72:سورة الشورى آية: أنظر اآليات:  19
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صلة نينها، إ ما كل ما يعنيه أن لكل فر  موضو  متمي ، ونتماي  أ ا التميي  نين العلوم اليقتاي القطيعة وإ با  ال
الموضوعا  هماي   العلوم، فلعلم أدول الفقه موضوعه المتمي  عن موضو  علم الفقه، ومت ذلا فبينهما دلة وثيقة 

 دال  وارهبادالهنفا، واألمر كذلا نالنسبة لعلم االقتصاد اإلسالمي فهو متمي  من حيث الموضو  وله نبقية العلوم 
نمختلت أ واعها هي دنعة إ سا ية من حيث إدراكها وههليفها وهصنيفها، فعلم الفقه مثالوكذا أدول الفقه  العلومب ا 

والتفسير كلها لهود نقرية قام نها العلماد كل  في مجال هخصصه، وهذا ال يتنافى مت كون الموضوعا  أو المواد 
ا  وسنة رسوله، فمعرفتها وإدراكها وهصنيت المعرفة المدركة كل ذلا عمل  العلمية هي أحكام شرعية أو هي كتاب

 .فقد هكوب   وهتطور  وهفرع  عبر مراحل هاريخية معينة . اإل سان
 :الحقيقتين يمكن لنا أن  تعرف على نعب لوا ب عالقة علم االقتصاد نبعب العلوم األخرء هاهينوفي ضود 

 : علم االقتصاد وعلم الفقه -0
إن عالقة علم االقتصاد نعلم الفقه عالقة متالزمة مترانطة، مما يستل م إدراف طبيعة هذ  العالقة، حتى ذهب 

 هكوننعب الفقهاد المعادرين إلى القول نهن االقتصاد ماهو إالب فر  من فرو  الفقه أو قسماا منه، مما يستتبت أن 
في حين لن  فريق الخر إلى كون االقتصاد اإلسالمي شه ا  .دراسة االقتصاد دراسة فقهية يقوم نها الفقهاد فحسب

 .اقتصادياا محااا يرهك  على لهود االقتصاديين فقط 
كما سبق أن رأينا -القاية هقتاي منا التعليق عليها، وهوضي  طبيعة العالقة نين العلمين، نداية إن العلوم هذ إن 

دار الفقه نُعرف :"ا يرا  الفقهاد أ فسهم، إذ يقول الفقهاد هتماي  نموضوعاهها، ثم   ر في موضو  علم الفقه كم –
وي كد اإلمام الغ الي على اختصاص كل علم نموضوعه " العلماد عبارة عن العلم نهحكام القريعة الثانتة ألفعال المكلفين

ماد حتى اليطلق نحكم العادة اسم الفقيه على متكلم وفلسفي و حوي ومحدث ومفسر، نل يخت  العل"فيقول 
  20...."ناألحكام القرعية لألفعال اإل سا ية كالولوب والح ر واإلناحة والندب والكراهية

هذا هو موضو  الفقه كما حدد  الفقهاد، فالس ال المطرول، فهل هذا هو نعينه موضو  علم االقتصاد اإلسالمي 
دا ولماعة، كما يتناول ودت هلا والذي سبق أن قلنا أ ه العلم يخت  نال اهرة االقتصادية في حياة المسلم فر 

ال اهرة واستخراج قوا ينها وسننها وحركيتها وفنياهها، كما يتناول هوليه هلا ال اهرة مما يجعلها هحقق أكبر قدر ممكن 
 .من المطالب اإلسالمية 
يتمي   اإلسالمي علم متمي  عن علم الفقه وليإ هو فر  منه او قسم نل هو قائم نذاهه االقتصاد خل  إلى أن 

 .موضوعه عن موضو  ومجال علم الفقه
نكون علم االقتصاد فرعاا من فرو  الفقه اإلسالمي الستدعى ضرورة هوسيت وهعميق وهطوير  القائلينولو أ نا لارينا 

مجال وموضو  علم الفقه نحيث يتست لمختلت الدراسا  االقصادية نهنعادها الثالثة، وإدخال مواد دراسية لديدة مثل 
ونالطبت ف ن . ية والتخطيط والتجارة الدولية، كما يستدعي هوسيت مناهي البحث وإدخال أدوا  هحليلية لديدةالتنم

إذن فما الما ت من إيجاد . ذلا سوف ي دي إلى اهسا  علم الفقه طوالا وعرضاا نالقكل الذي يثقل كاهل علم الفقه
                                                 

.2، ص0الغزالي، المستصفى من علم األصول ،ج :  20  
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ا من علم الفق ه فيصب  كائنا مستقالا له شخصيته المتمي ة وهناف شواهد علم االقتصاد اإلسالمي، حتى ولو كان متولدا
فكرية هاريخية متعددة هجعلنا  ميل إلى التميي  نين علم االقتصاد وعلم الفقه، ومن خالل ذلا ف ن علماد ا منذ القديم 

كتاب األموال قد أفردوا م لفا  مستقلة هعالي قاايا اقتصادية وأطلقوا عليها غير اسم الفقه، فهناف كتاب الخراج و 
وكتاب الكسب وغيرها كثير، ومعنى ذلا أن هناف اهجاهاا قديماا يحمل  وعاا من االستقالل للدراسة االقتصادية، فلم ال 

 . سير في  فإ اإلهجا ؟ خادة وقد هعقد  وهنوع  وهقعب  الدراسا  اإلقتصادية
ن علم الفقه، مت األخذ في الحسبان فالخالدة أ نا   يد ولهة الن ر التي هميل إلى همي  علم اإلقتصاد ع

فالباحث اإلقتصادي ينطلق من مسلبما  . وهي أن التماي  اليقتاي القطيعة والتباعد  -سانقا-المالح ة التي ذكر اها
لل اهرة اإلقتصادية،  أم من مواقت حسم  في علم الفقه، من حيث الحالل والحرام، ينطلق وادفاا مفسراا ومولها ا

ال يجوز؟ وما هي أحكام ديا وأساليب  ومااال تاج  جد الفقيه يبحثها من حيث ما يجوز أن ينتي  فمثالا في قاية
اإل تاج؟ نينما  جد االقتصادي ينطلق نحثه من اال تاج من حيث سلوف المنتي وداال  اال تاج والتكاليت والحجم 

ويستخرج ما هناف من عالقا  وقوا ين،  فهو يدرس ويصت سلوف الوحدة اإلقتصادية ويحللها. ال ...األمثل لإل تاج
 .مستخدماا مناهي لديدة للبحث مثل المنهي االستقرائي واالستنباطي مت أدوا  اإلحصاد والرياضيا  

     :                                                                                                    علم االقتصاد وعلم التاري  -9
يرهبط علم االقتصاد اإلسالمي نعلم التاري  نرناد وثيق، فالتاري  نما يتامنه من وقائت اقتصادية وما يحتوي عليه 

يُعتبر وعادا ومصدراا . من  واهر اقتصادية، وما يقتمل عليه من أفكار اقتصادية لعلماد اإلسالم على مر العصور 
 .ية للباحث اإلقتصادي نما يقدمه له من مادة علم

على الباحث في االقتصاد اإلسالمي أن يالحا في هذا الصدد نعب األمور، وهو يستفيد من هذا  الرديد 
 .التاريخي ،لما لها من ههثير على دحة نحثه وسالمته من الناحية اإلسالمية والفنية

ى هجارب ووقائت فعلى الباحث أن يعَي أن التاري  اإلسالمي منذ  قههه وحتى اآلن يحتوي ضمن ما يحتوي عل
هاريخية خادة، نمعنى أن الواقعة قد  قه  في  ل  روف خادة، وعلى الباحث أال يحصر االقتصاد اإلسالمي في 

وعليه أن يدرس أمثال هلا الحاال  .  طا  هلا التجرنة أو الواقعة، وإال لاد هحليله غريبا عن الواقت نل وعن اإلسالم 
 .ى كل زمان ومكاندراسة خادة دون هعميم ندالالهها عل

فمثال هناف مراحل ازدهار الحاارة اإلسالمية في عصور غانرة، فال يمكن للباحث في هاري  الوقائت واألفكار أن  
يسقط هلا التجارب على الوقائت المعيق في العصر الحاضر،   راا الختالف المالنسا  ال ما ية والمكا ية نين 

اب هقدم وازدهار هلا الحاارة ندون محاولة  قلها حرفياا وهطبيقها نهدوا  الفترهين، فعلى الباحث أن يقت على أسب
 .وأساليب ال هتناسب مت هلا الحقبة التاريخية 

 كتفي نردد العالقة نين علم االقتصاد اإلسالمي من لهة وعلم الفقه وعلم التاري  كمثال للعالقة التي هرنط نين 
 .ا االقتصاد ونقية العلوم اإلسالمية وهكامله
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 : منهي البحث في االقتصاد اإلسالمي: الخامإ المبحث
هل هناف منهي وأدوا  نحث خادة ناالقتصاد اإلسالمي؟ وإلى أي مدء يمكن استخدام ماهو قائم في 
االقتصاديا  المعادرة من مناهي وأدوا  هحليلية، فما هو المعيار الذي  حتكم إليه في ودت البحث نه ه اقتصاد 

 .لتسامال  سوف  جيب عليها من خالل هذا العرض المول إسالمي؟ فهذ  ا

          :اإلسالمي ضوانط البحث في االقتصاد
يعتبر حقيقة من ناب االقتصاد اإلسالمي؟ وهل " االقتصاد اإلسالمي" هل كل ما يكتبه المسلمون هح  عنوان 

 نالارورة ال يكون اقتصاد إسالمي إالب ما لاد على يد شخ  مسلم؟
أن كل نحث في ال اهرة االقتصادية ملت م نمبادو القريعة وقواعدها : الحاكم في هذ  القاية هو نطفالاا

مستمد من مصادرها هو نحث في االقتصاد اإلسالمي، وعلى سبيل المثال ف ذا قلنا في نحث الملكية الفردية أ ها أمر 
سالميا لهذ  القاية، وإذا قلنا أن الملكية الفردية ضروري ال غنى عنه لإل سان في  طا  معين ف ن ذلا يُعتبر من ورا إ

في أي  طا  هي أمر غير محبب ومصدر شر ف ن هذا القول  اليدخل هح  عنوان اقتصاد إسالمي، إذ هو مخالت 
لقواعد القريعة غير مستمد من مصادرها، ويترهب على ذلا أ ه ليإ كل ما يكتبه كتاب مسلمون هح  عنوان أو داخل 

 .صاد اإلسالمي هو في حقيقته اقتصاد إسالمي غالف االقت

 : موادفا  الباحث في االقتصاد اإلسالمي
.ليإ ألي شخ  أن ي عم نه ه ناحث في اإلقتصاد اإلسالمي، فلكل علم رلاله وناحثو    

  جد إن العلوم نوله عام مرهبطة نبعاها نرناطا  شتى، من نينها رناد الوسيلة نالغاية أو المقدمة نالنتيجة، فال
علماا إال وهو متوقت على غير  من العلوم نصورة أو نهخرء ،ومعنى ذلكهن الباحث في أي علم عليه أن يكون ُملمًّا 

 .إلماماا كافيا نبقية العلوم التي يتوقت عليه العلم الذي يبحث فيه
ف ذا ما طبقنا . يه واليكفي هذا نل الند من هوافر الملكة لدء الباحث التي همكنه من دنت مكو ا  ما يبحث ف

 :ذلا على علم االقتصاد االإسالمي ،ف  نا  جد الصفا  الالزم هوافرها في الباحث االقتصادي هي
اإللمام الكافي نالعلوم اإلسالمية ونخادة علوم الفقه وأدوله والتفسير والحديث والتاري  اإلسالمي، حتى : أوال

نالقواعد األدول اإلسالمية في المجال االقتصادي، وغير خاف ان  يكون على نينة في كل ما يتناوله في نحثه، عالماا 
 .هذهالعلوم هعتبر نالنسبة لعلم االقتصاد اإلسالمي إما مصادر له أو وسائل أو مقدما  

اإللمام الكافي النانت عن دراسة متخصصة نعلم االقتصاد الوضعي نن مه وفروعه المختلفة، من حيث : ثا يا
ومرلت ذلا أن الباحث يبحث في  واهر . اهبه ومناهي البحث وفرضياهه و  رياهه وقوا ينه هاريخه ومدارسه ومذ

 .اقتصادية، والبحث فيها له قا و ه ومنهجه و  رياهه التي اليدركها إالب من درس دراسة اقتصادية موسعة
قتصادية نحيث يتمكن من هوفر الملكة لدء الباحث التي همكنه من دمي المعرفة اإلسالمية نالمعرفة اال: ثالثا

 .الصياغة الدقيقة للموضوعا  االقتصادية من من ور إسالمي 
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 .وهوفر هذ  الصفة أمر ضروري ال يغني عنه إلمام كامل نالعلوم القرعية والنالعلوم االقتصادية
ضرب ورحم ا  انن رشد إذ يصت الفقيه نه ه ليإ من يحفا مسائل الفقه وإ ما من يحسن دنعة الفقه، وقد 
اد نه ه ليإ ذلا الذي يمتلا محالًّ ملي ا ناألحذية وأ ما هو من يجيد دنت األحذية  .مثالا على ذلا نتعريت الحذب

 :   أسلوب البحث في االقتصاد اإلسالمي
نيبنا فيما سبق نحثه أن االقتصاد اإلسالمي يقتمل على لوا ب ثالثة، لذا ف ن أسلوب البحث يتنو  طبقا ا لطبيعة 

 .هلة محل البحثالمس
ف ذا كا   المسهلة مذهبية هدخل في  طا  ماينبغي أو ما ينص  نه ويرشد، ف ن أسلوب البحث هنا يعتمد على 
معرفة نموقت القريعة من هلا المسهلة،ومعرفة الواقت الذي يراد استخدام السياسة االقتصادية نداخله فموقت الباحث 

 .مبد  في هذا المجالهو استكقافي استنباطي، فليإ هو منقيد أو 
وأما إذا كا   المسهلة محل البحث هي مسهلة هحليلية أو   رية مثل العالقا  والروانط التي هرنط نين ال واهر 
االقتصادية نعاها نبعب، ف ن أسلوب البحث فيها ال يخرج عما هو متعارف عليه من المنهي االستقرائي والمنهي 

نا من أدوا  رياضية أوإحصائية أو هاريخية هخدم في الودول إلى المعرفة االستنباطي مستخدمين كل ماهو متال ل
المطلونة، وعلينا أن  درف أن الباحث االقتصادي في مثل هلا المسائل إ ما يقوم نمحاولة ذاهية حسب معرفته وإدراكه 

والن ر يتامن ( 010:يو إ")َوااَلْرضِ  ُقْل اْ  ُُروا َماَذا ِفي السبَماَوا ِ " ومعلوماهه، فاإل سان مطالب نالن ر والتفكير 
ولقد استخدم علماد اإلسالم خادة علماد أدول الفقه أساليب التحليل المنطقية مثل القياس . االستقراد واالستنباد

عندما أراد ( ص)والرسول . نهشكاله المختلفة كما استعا وا نعلم الحساب في نعب القاايا الفقهية مثل المواريث 
واالمل لدء اال سان استعان نهداة هندسية هي الخطود، وقام نرسمها نصورة نيا ية هوض  وهفسر هاهين  هوضي  األلل

 . المسهلتين وما نينهما من ارهباد
 .ال حرج علينا من استخدام األسلوب العلمي المعروف للتودل إلى إدراف المعارف إذن

 :المقكلة االقتصادية:السادس المبحث  

 :مقدمة
إذ ال يخلو كتاب أكااديمي علاى " المقكلة االقتصادية "موضوعا  االقتصادية موضو  ادطل  على هسميته من أشهر ال

مستوء المبادو واألدول إالب هناول هذا الموضو ، وهفيد ا هذ  الكتب أن هذا الموضو  هاو لاوهر الدراساة االقتصاادية 
 .لما كان هناف علم لالقتصاد وُأسُّها االول، نل هو سبب ولود علم االقتصاد وهطور  فلوال 

و الحا من  احية أخرء أن هذا الموضو  يعتبر النقطة األولى التي عندها ونسببها هنوع  المذاهب والان م االقتصاادية، 
 .من خالل هنو  مواقفها من المقكلة االقتصادية على مستوء التقخي  والتفسير، وعلى مستوء العالج والموالهة

ة أن هذا الموضو  لعل علم االقتصاد ودراسته ههخذ طانعا معيناا لعلتاه نعيادا عان الواقات الحقيقاي و الحا من  احية ثالث
 .لما هي عليه ال واهر االقتصادية 
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 .وفيما يلي  عرض لموقت االقتصاد الوضعي ثم  فدم ما  را  عليه من مالح ا  ثم  درس موقت االقتصاد اإلسالمي 

 :االقتصادية موقت االقتصاد الوضعي من المقكلة 
يرء االقتصاد الوضعي أن المقكلة االقتصادية ُولد  نسبب  اهرهين متعارضتين، فمن الواض   ان اال سان 
يحتاج إلى سلت وخدما  حتى ي لب حياًّ يمارس و يفته على  هر األرض، ومعلوم ان السلت والخدما  هذ  يتوقت 

   الموارد ووسائل اإلشبا  على قدر حالا  اإل سان لما كا   ولو كاولودها على ولود الموارد والطاقا  الكافية، 
 .غير ذلا -كما يرا  االقتصاد الوضعي–هناف مقكلة اقتصادية، لكن واقت الحال 

أي أ ها الهكفي إلشبا  حالا  اإل سان، وحالا  اإل سان من لهة غير أخرء   سبيافالموارد محدودة أو  ادرة 
ومعنى ذلا ان هناف شي ا غير محدود يعتمد على شيد . ة متوالدة نصفة مستمرة غير محدودة نل هي متنوعة ممتد

التي هتامن ان حاليا  "  الندرة"محدود و ادر وهنا ه هر المقكلة االقتصادية التي يعبر عنها ناختصار نا ها مقكلة 
 .اال سان غير متناهية

 هائية الحالا ، ومن هذا الموقت المبدئي قد المن نندرة الموارد ونال الوضعيهكذا  جد الفكر االقتصادي 
ومن هذا الموقت هعقد  المقكلة االقتصادية لإل سان واستفحل  وأدبح  واقعا لاثما . ا بثق  كل أنحاثه وسياساهه

فهل دحي  أن الموارد  ادرة؟ وهل حقيقة . على ددر ُسّكان األرض نعد أن كا   في حقيقتها من خيال االقتصاديين
فيها وما عليها ال هكفي حالا  اال سان؟ وهل دحي  ان حالا  اإل سان ال متناهية أي اليمكن  أن األرض نما

 هحديدها وضبطها؟
سوف  جيب من خالل الفكر االقتصادي الوضعي  فسه قبل أن  عرج على على موقت االقتصاد االسالمي، فنسو  

الكتاب القيم ناألمثلة والبيا ا  الواقعية على أن فقد أكبدو في هذا . 21الراد نعب المفكرين المغرنيين في الموضو 
 22مقكلة  درة الموارد عن حالا  اال سان هي مقكلة ادطنعها اإل سان واكتوء ننارها، مفندين نذلا   رية مالتوس

فبيبن الكتاب أن . التي هقيت أن العالم مقبل على مجاعة كبيرة إذا لم يتدارف سياسا  هحد من ه ايد عدد السكان  
الكرة األرضية نها من الموارد مايكفي حالا  كل سكا ها ويفيب، لكن المقكلة من قلة االستخدام أو من سود 

وخل  إلى أن مفهوم الندرة يقوم على أساس الخرافا ، وأن ما . االستخدام، مما يخلق الجو  للكثيرين والتخمة للقلبة 
هذا عن الموارد وما رمي  نه من خرافة . االستخدام األمثل من نلد في العالم يُعد سلة غذاد متنوعة لو استخدم  

الندرة، فماذا عن الحالا ، فهل دحي  ان حالا  اإل سان غير محدودة؟ وهل دحي  أن اإل سان مهما نذل من 
 لهد ومهما كان وضعه ال يستطيت أن ُيقبت حالاهه نحيث نحيث يعيق راضيا مطم نا سعيدا؟

د أن حالا  اإل سان األساسية والتي يحتالها اإل سان فعاَلَ  يمكن أن هصنيفها كتانا  ونحوث هفي   هر لقد 
نل ويمكن حصرها ولو لارينا االقتصاديين في هقسيمهم للحالة إلى حالة اقتصادية وحالة غير اقتصادية وقصر ا نحثنا 

دة أ وا  ال هتجاوز العقر على الحالا  االقتصادية لولد ا أن هلا الحالا  يمكن إرلاعها من حيث األدل إلى ع

                                                 
 .فرانسيس موراليه، جوزيف كولينز : درة صناعة الجوع وخرافة الق:  21

 .صاحب نظرية السكان، من مؤسسي علم االقتصاد في القرن الثامن عشر:  22
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الطعام واللباس والسكن والعالج والنكال واال تقال والتعليم، و حن   من نهن هلا الحالا  يمكن أن هتمدد :وأهمها 
 .وهتفر  وهتوالد، ولكن ذلا الينفي ولود حدود ومقادير من كل منها هكفي اإل سان وهجعله يعيق حياة مطم نة 

هلا هي هحديد .لة على درلة كبيرة من األهمية لم يدركها االقتصاديون حق اإلدرافينبغي أن  درف مسه أ هغير 
مفهوم الحالة والرغبة وأ هما ليسا شي ا واحدا، نل الفر  شاست نينهما من حيث المامون ،ومن حيث المدء 

 .والنطا 
رهب على عدمه إما عدم اإل سان فعال ويتوقت على ولود  حياة اإل سان حياة الئقة ويت يحتالهفالحالة شيد 

ومعنى ذلا أن حالا  اإل سان مابوطة نطبيعة اإل سان وفطرهه، أي أ ه يمكن . الحياة  فسها وإما شدهها وضنكها
 .حصرها و هحديدها كما وكيفاا ومن ثَمب يمكن إشباعها 

يكون أساسيا شعور  فسي يعتري اإل سان يجعله يطلب أو يقتهي شي ا ما، وهذا القيد قد  فهيأما الرغبة 
ا عن حياة اإل سان نحيث ال يمثل أي إضافة لدية وحقيقية لمعيقة  لإل سان فتكون الرغبة هنا حالة كما قد يكون نعيدا

 .اإل سان، كما قد ال يمثل فقد  أي حرمان أو َشقاد أو ضنا له
في حالة إلى  ومعنى ذلا أن الرغبا  أمر متجدد متنوعوغير محدود، وعلى سبيل المثال  جد أن اإل سان

شراب، ويمكن للماد العذب أن يقبت هلا الحالة إشباعا كافيا، ف ذا رغب اإل سان إلى عصير فواكه، فتلا رغبة 
وليس  حالة، واإل سان في حالة إلى وسيلة ا تقال ف ذا هتحقق  له عن طريق سيارة عامة أو سيارة خادة نسيطة فقد 

 .ارهة من الخر طراز فتلا مجرد رغبة وليس  حالة لإل سانزال  الحالة، فهذا رغب في اقتناد سيارة ف
غير أن هذا الفر  لم يكن واضحا أمام االقتصاديين، األمر . حالا  اإل سان ورغباهه نينإذن هناف فر  واض  

وعلم . الذي لعلهم يخلطون نينهما نال هميي ، فتجدهم يتحدثون عن حالا  اإل سان من منطق الرغبة وليس  الحالة
قتصاد كعلم إ سا ي لدير نه أن يقغل ن شبا  حالا  اإل سان ال أن يجري وراد إشبا  رغباهه، فيكون كمن يجري اال

ا  .وراد السراب الخاد  الذي اليدرف أندا
نالواقت يرء أن المقكلة االقتصادية ال هنهب على  درة الموارد وعدم محدودية  المدعمإن المنطق العلمي 

 . 23د اال تاج والتوزيت والجري وراد الرغبا الحالا  نل هنهب على سو 

 :  موقت االقتصاد اإلسالمي من المقكلة اإلقتصادية
هل المقكلة االقتصادية نمامو ها المعروف في االقتصاد الوضعي يعترف نها االقتصاد االسالمي؟ إذا لم هكن 

 ها؟نهذ  الكيفية معترفاا نها، فهل هناف مقكلة إقتصادية نتوديت الخر معترف ن
على ذلا  تعرف على موقت اإلسالم من مسهلة الموارد أو وسائل اإلشبا ، ثم مسهلة الحالا ، وفي  للتعرف

 .ضود ذلا  قرر ما إذا كا   المقكلة االقتصادية نمدلولها الوضعي قائمة أو غير قائمة

                                                 

.محبوب الحق، ستار الفقر، ترجمة أحمد فؤاد، الهيئة المصرية العامة للكتاب: د: 
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 :أا المااوارد
المستوء األقل  طاقاا قد هكون  ادرة، على المستوء الكو ي، العالمي كافية لحالا  اال سان، وعلى  الموارد

ف ذا كان البحث على مستوء الجنإ البقري والموارد المسخرة له أرضا ونحراا ولوًّا فهناف هوازن أوعدم عج  من 
فِيَها  َي ِمْن فَاْوِقَها َونَاَرفَ َرَواسِ َوَلَعَل ِفيَها }:الموارد، ويعتمد هذا على الموقت على  صوص من كتاب ا  هعالى إذ يقول

َر ِفيَها َأقْاَواهَاَها ِفي َأْرنَاَعِة َأيبامن َسَوادا لِلسبائِِلينَ   جد اآلية الكريمة هن   صًّا دريحا أن ا  هعالى قد ( 01:فصل ) {َوَقدب
 .قدر في األرض أقواهها هقديرا ا يغطي حالا  اإل سان نل يفيب، فاألقوا  مقدرة ومبارف فيها

، َوَلَعْلَنا }:يقول هعالى أخرءوفي الية  ِن َمْوُزونن ِِ َنا ِفيَها ِمْن ُكلِّ َشْيِد َنا ِفيَها َرَواِسَي َوَأ ْاَبتاْ َو ااَلْرَض َمَدْد َاَها َوَأْلَقياْ
وفيها ( 90:الحجر){َقَدرن َمْعُلومن ِإالب نِ َلُكْم ِفيَها َمَعاِيَق َوَمْن َلْسُتْم َلهُ ِنَرازِِقيَن َو ِإْن ِمْن َشْيدن ِإالب ِعْنَد َا َخَ ائُِنُه َوَما  ُانَا ُِّلُه 

 جد الن  الصري  على أن ا  خلق كل شيد نتوازن محكم، وكفل معايق الخلق وأن كل شيد في األرض مقدر هقديرا 
َوَما ِمْن َدانبةن ِفي }:وأخيراا هناف الية دريحة كل الصراحة في التهكيد على هذا الموقت وهي قوله هعالى. علميا محكماا

ومعناها أن ا  ع  ولل قد هكفل ن رزا  كل كائن حّي في األرض ما يكفي ( 10:هود){ِإالب َعَلى اِ  ِرْزقُاَها ااَلْرضِ 
وهذا هو الموقت اإلسالمي من الموارد على المستوء . حالاهه وذلا عن طريق ماخلقه هعالى وسخر  من موارد

 .سالم كما رأيناوهاقد لاد  األنحاث والدراسا  لتتفق مت موقت اإل. الكو ي
أما على مستوء األد ى واألقل  طاقا من المستوء العام مثل المستوء القومي أو الفردي أو اإلقليمي، فقد هولد 
 درة في نعب الموارد، فيكون ذلا رالعا إلى قيام مجتمت ما نحيازة قدر أكبر من الموارد يفيب عن حالته فيحدث 

 . درة عرضية في نعب الموارد لبعب المجتمعا  ذلا عج ا لدء مجتمت الخر، كما قد هحدث
ومت ذلا علينا أن  درف هنا نعب االمور الهامة، التي منها ان موقت اإلسالم من الموارد مرهبط هماما نموقفه من 

ولكنها ال . حالا  اإل سان، فالموارد كافية لحالا  اإل سان الحقيقية التي هتوقت عليها حياهه وو يفته في الحياة
 .ي رغبا  اإل سان وشهواهههكف

 عالى لها أن الموارد هي من  احيةهذا من لهة ومن لهة أخرء فعلينا أن  درف أن قا ون الد يا الذي وضعه ا  ه
وهي من  احية أخرء هتطلب العمل البقري حتى هصير منتجا  هصل  ا فيه نسطة ونعاها فيه هقتير،مقدرة، نعاه

ُهَو الِذي َلَعَل َلُكُم ااَلْرَض َذُلوالا }لبقري هام وضروري في قاية المعاشالدور اإذن ف ن . إلشبا  حالا  اإل سان 
ف اإل سا ي يتوقت عليه الموقت كذلا ف ن السلو  ومادام األمر،(05:االمل){فَاْمُقوا ِفي َمَناِكِبَها وَُكُلوا ِمْن ِرْزِقهِ 

الرشيدة فلن يعيق مقكلة  ارد نهن هعامل معها نالطريقةف ذا الت م السلوف لادة الطريق هجا  المو قتصادي لإل سان،اال
أو أساد . أما إذا أدانه اال حراف سواد في عدم استخدام الموارد وهركها مكنو ة في ناطن األرض أو على  هرها الندرة،

لة الندرة أو أساد في عالقته نهخيه اإل سان ن فسوف ه هر مقكأو استعمالها في غير ماخلق  له، استخدامها نتدميرها
 . انعة من السلوف اإل سا ي  فسه وليس  في قصور الموارد
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 : ب ا حالا  اإل سان 
ما هستل مه  الحالا  هينين الرغبا  والقهوا ،  جد اإلسالم يفر  نوضول نين الحالا  و  أمن حيث المبد

فكل ما يتوقت عليه الكيان . حياة نهن هتوقت عليها فطرة اإل سان وطبيعته وهستدعيها و يفته في الحياة اإل سان فعالا،
اإل سا ي المركب من عنادر روحية ومادية وفكرية يُعتبر حالة لإل سان يجب ان هقبت أو هُلبى، كذلا فكل ما يتوقت 
عليه قيام اإل سان نو يفته في الحياة التي هتمثل في عمارة الكون نالاوانط التي وضعها ا  ع  ولل وفي عبادة ا  

ة لإل سان  وما عدا ذلا فهي رغبا  وشهوا  يعترف اإلسالم لها نه ها غير محدودة وال متناهية يقول يُعتبر حال
 ْاَعاِم َواْلَخْيِل اْلُمَسوبَمِة َواالَ  زُيَِّن ِللنباِس ُحبُّ القبَهَواِ  ِمَن النَِّساِد َوْالَبِنيَن َواْلَقَناِطيِر اْلُمَقْنَطَرِة ِمَن الذبَهِب َواْلِفابةِ }:هعالى

لوكان النن الدم واد من ذهب أَلحب أن يكون له ثان ولو كان }ويقول دلى ا  عليه وسلم ( 04:الل عمران){َواْلَحْرثِ 
 .{ له ثان أَلحب أن يكون له ثالث

فالحالة إلى الطعام محدودة والحالة إلى الثياب . هذا عن الرغبا  أما الحالا  فهدولها محدودة ومقدرة
لة إلى السكن محدودة وهكذا نقية الحالا ، هناف مستويا  لكل منها يكفي اإل سان، حتى حالة محدودة والحا

 .اإل سان إلى التدين والعبادة هي األخرء لها مستوء يكفي اإل سان
هذا هو موقت اإلسالم من الموارد وموقفه من الحالا ، ومنه يتا  ان الموارد ليس  نعال ة كما أن حالا  

وليإ .فالنتيجة ان التقخي  الوضعي لطبيعة المقكلة مرفوض من ولهة الن ر اإلسالمية . ال  هائية اإل سان ليس  
معنى ذلا  فَي المقكلة االقتصادية كلية من حياة اإل سان، و أ ه سوف يعيق دائماا في رغد من العيق، وأ ه غير 

يقهد مقكلة اقتصادية نصورة أو نهخرء، لكنها  محتاج إلى نذل الجهد والقيام نالنقاد االقتصادي، فواقت اإل سان قد
في غالب أحوالها سوف هكون مقكلة سلوكية، أي أ ها  انعة من السلوف اإل سا ي ذاهه حتى ولو اهخذ   درة في 

 .الموارد فسببها في الكثير الغالب هو سلوف اإل سان
َمَثالا قَاْريَةا َكاَ ْ  الِمَنةا ُمْطَمِ نبةا يَاهِيَها ِرْزقُاَها  ا ُ َضَرَب }:وذلا ماهن  عليه اليا  قرال ية كثيرة ،منها قوله هعالى 

ا ِمْن ُكلِّ َمَكانن َفَكَفَرْ  نِهَ ْاُعِم اِ  فََهَذاقَاَها ا ُ لَِباَس اْلُجوِ  َواْلَخْوِف ِنَما َكا ُوا َيْصنَاعُ   (.20:الل عمران){ونَ َرَغدا
 : جد موالهتها هرهك  على مقوما  هيوفي ضود ذلا التقخي  اإلسالمي لطبيعة المقكلة 

 .نالنسبة للمجتمت اإلسالمي قوة التمسا نالقريعة والتقرب إلى ا  هعالى :أوال
 .هرشيد عملية اال تاج كما وكيفاا، أهدافاا ووسائل، ورنطها نالحالا  الحقيقية  :ثا يا
مستوء العالمي، ويدخل في ذلا عدالة التوزيت على المستوء القومي والمستوء اإلقليمي وعلى ال :ثالثا

 .التكامل اإلسالمي والتعاون الدولي العادل
من المقكلة االقتصادية، ولعل أنرزمافيه لعلها مقكلة ميسورة  -ن يجاز–اإلسالمي  االقتصادهذا هو موقت 

ية عاللها أما عن كيف. العالج إن ولد ، فعاللها في يد اإل سان وقباته، وليإ في أشياد خارلة عن  طا  قدرهه
 .والتوزيت وذلا في المباحث القادمة نالتفصيل فهذا ما  تعرف عليه من خالل نحثنا لقاايا االستهالف واال تاج
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 : األ  مة االقتصادية المعادرة:السانت المبحث 
 ساد في العالم في القرون األخيرة   امان اقتصاديان هما الن ام الرأسمالي والن ام االشتراكي، ولكل منهما

غير أن الن ام االشتراكي ا هار في أواخر الثما ينيا  من القرن . منطلقاهه الفلسفية وهحليله االقتصادي ومدارسه الفكرية
الماضي نا هيار االهحاد السوفياهي، ونقي الن ام الرأسمالي هو المهيمن على اقتصاديا  العالم، فهذ    رة حول هذين 

 .الن امين

  24:أوالا ا الرأسمالية
م  الرأسمالية على اإليمان نالفرد إيما ا ال حد له، ونهن مصالحه الخادة ننفسها هكفل ا نصورة طبيعية ا قا

مصلحة المجتمت في مختلت الميادين، وأن فكرة الدولة إ ما هي هستهدف حماية األفراد ومصالحهم الخادة، فال 
ويتلخ  الن ام الرأسمالي في إعالن الحريا   يجوز لها أن هتعدء حدود هذا الهدف في  قاطها في مجاال  عملها،

 .السياسية، الفكرية، القخصية، االقتصادية: األرنت
على الملكية الخادة لوسائل اإل تاج، وعلى حرية هبادل السلت والخدما  التي هحدد  25الن ام الرأسمالي مبني 

ن العرض والطلب لتحقيق أقصى ما يمكن من كميتاَها و وَعها وسعَرها األسواُ  الخاضعة للمنافسة حسبما يمليه قا و 
 .الرن 

لقد حل هذا الن ام محل الن ام اإلقطاعي وأخذ نال هور في أورونا منذ القرن السادس عقر ممثال نالرسمالية 
التجارية التي هعتمد أساسا على التجارة وحرية التبادل وهو ما يسمى نهسلوب اإل تاج السلعي، وهو ما همثله المدرسة 

وهتلخ  سياستها االقتصادية في أن هتخذ الدولة من الوسائل ما يجعل مي ا ها التجاري مت الخارج مولبا . اريةالتج
 (.الذهب والفاة)لتوفير أكبر كمية ممكنة من المعادن الثمينة 

 وفي القرن التاست عقر أدبح  الصناعة في المنطلق األساسي للن ام الرأسمالي، كما ندأ  فكرة هدخل الدولة
في هن يم اإل تاج والتبادل ههخذ طريقها شي اا فقي اا حتى القرن العقرين حيث أدبح  رأسمالية دناعية مالية، كما هعمم 
هدخل الدولة في مختلت األ  مة الرأسمالية  تيجة األزما  الحادة التي أد  إليها الحرية المطلقة لإل تاج والتبادل من 

الغ و االقتصادي الخارلي من  احية أخرء، ويعببر عن هذ  المرحلة األخيرة   احية، ولحماية األسوا  الوطنية من
 .نرأسمالية الدولة

                                                 
 .النظرية االقتصادية في اإلسالم: فكري نعمان:  24
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 :26المبادو األساسية للن ام الرأسمالي

 :  رية اليد الخفية -0
مهام الدولة في المجال " ثروة األمم"في كتانه Adam smith (0493-0421 ) عّدَد الدم سميث 

 : االقتصادي وهي
 ".الجيق"المجتمت من الغ و الخارلي حماية  –أ 

 ".الداخلية والعدل"األمن والعدالة  –ب 
 .المرافق العامة الارورية للمجتمت –ج 

 .د ا  فقا  الحكم الارورية
وفيما عدا ذلا على الدولة أن هترف األفراد أحرارا فيما يفعلون ليحققوا مصالحهم الخادة، ف ن كل فرد في سعيه 

وهدخل الدولة يفسد . في  فإ الوق  وكه ه مدفو  نيد خفية لتحقيق مصلحة المجتمت لتحقيق مصلحته يسعى
 .هذ  المصلحة

 :لألسوا " ساي"قا ون  -9
على فكرة Jean Baptiste say (0404-0839 )الذي وضعه االقتصادي الفر سي لون ناهس  ساي  

ا ، وليإ هناف و يفة للنقود سوء أ ها أن العرض يخلق طلبه، فهي زيادة في اإل تاج ه دي مباشرة إلى اإل ف
وإذا ما هرف القطا  الخاص حرا ف  ه سي يد ثروهه وثروة المجتمت، حتى مستوء العمالة الكاملة . واسطة للتبادل

 .وهو يت كافة الموارد

 : الحرية -3
هجه هخلي  الفرد فالفرد هو الوحدة األساسية التي هرنط نها كل القيم واألحكام، ففي  طا  التفكير الفلسفي ا

من سيطرة مبادو وأفكار مفروضة عليه من خارج ذاهه، ففي المجال االقتصادي فهو الذي يختار حرفته و قاطه، وله 
حرية التملا وحرية العمل واإل تاج واالستهالف، وال يحد من هذ  الحرية إال شرد واحد هو عدم هعارضه مت حرية 

 .اآلخرين

 : المنفعة -4
االقتصادي الكالسيكي في  طا  الفكر األخالقي نمدرسة النفعيين التي  هر  في إ جلترا والتي  لقد ههثر الفكر

وهرء أن الفرد في سلوكه إ ما يسعى لتحقيق أكبر قسط Jermy Bentham (0448-0839 )" ننتام"يترأسها 
حيث قيمتهم، وأن أكبر سعادة  من اللذة ولتفادي األلم أو لتحمل أقل قدر ممكن منه، وأن األفراد لميعا متساوون من
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لماعية ممكنة هي التي هنجم من سعي كل فرد لتحقيق سعادة  فسه، ألن السعادة الجماعية ليس  سوء مجمو  هذ  
 27.السعادا 

 : القا ون الطبيعي والتوازن التلقائي -5
. دة اإل سان في إيجادهاإن ال واهر االقتصادية هخات كما هخات ال واهر الطبيعية لقوا ين طبيعية ال دخل إلرا

وهذ  القوا ين هحكم كافة م اهر الحياة االقتصادية، وهقوم في ا طباقها وهن يمها للحياة االقتصادية على مبدأين هامين 
 : هما اللذان يولهان  قاد األفراد، ويكفالن استمرار الحركة والتقدم وهما

 .أ ا مبدأ المنفعة القخصية
 .ب ا مبدأ المنافسة

ت سيحقق مصلحته إذا حققها الفرد لنفسه، فعلى الدولة أال هقحم  فسها في مامار الحياة االقتصادية فالمجتم
حتى ولو طرأ هنالا خلل كالبطالة أو ارهفا  األسعار،فال ل وم للتدخل من ألل هصحي  الخلل، ف ن اليد الخفية ستعمل 

 .عملها ويعود التوازن هلقائيًّا

 :الن ام االشتراكي: ثا ياا
يختلت مدلول االشتراكية عند االقتصاديين عن مدلوله عند السياسيين وعند علماد االلتما ، غير أن المعنى 
العلمي الدقيق لالشتراكية هو أ ها الن ام الذي يتمي  نتملا الدولة ا أي الملكية الجماعية ا لألموال خادة أموال اإل تاج  

ل االختالف عن الرأنسمالية التي هقوم على مبدأ حرية هملا األفراد كاألراضي واآلال  والمصا ت، فهي نذلا هختلت ك
 .لكافة أ وا  األموال

 :يفر  م رخو الفكر االقتصادي نين  وعين من االشتراكية
التي هقوم على أساس عاطفي خيالي كرد فعل لمساوو األ  مة االلتماعية واالقتصادية : أ ا االشتراكية الخيالية

عب نناد مجتمت مثالي ه ول منه هلا المساوو، وقد قام  هجارب عديدة عبر هاري  اإل سا ية ندداا السائدة، فحاول الب
 .نجمهوية أفالطون لبناد مجتمت هسود  العدالة والرخاد، إال أ ها أديب  ناإلخفا  الذريت حين وضع  موضت التطبيق

نه ها اشتراكية علمية، لكي يبين أ ها  دراسته( 0883 -0808)لقد ودت كارل ماركإ : ب ا االشتراكية العلمية
هقوم على هحليل علمي نخالف االشتراكية الخيالية، خالدته أن الن ام الرأسمالي ال ند أن ينتهي نه األمر إلى الفناد 

هعمل داخله، " متناقاة"طبقا لقوا ين التطور التاريخي، ألن منطلق هذا الن ام  فسه ي دي إلى ولود قوء وعوامل 
 .ناقاها إلى القااد عليه في النهاية وقيام االشتراكيةوي دي ه
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 :األساس الفلسفي
يرء كارل ماركإ أن الوضت االقتصادي لكل مجتمت هو الذي يحدد أوضاعه االلتماعية والسياسية والدينية، 

سي لمجمو  وكافة  واهر الولود االلتماعي، والوضت االقتصادي كذلا له سببه الخاص، وهذا السبب هو العامل الرئي
وضت القوة المنتجة : التطور االلتماعي، ونالتالي لكل األعمال التاريخية في الحياة اإل سا ية وهذا السبب الخاص هو

هي القوة الكبرء التي هصنت هاري  البقرية، وهي في هطور دائم مستمر، " ماركإ"ووسائل اإل تاج، فوسائل اإل تاج عند 
لها شكل خاص من أشكال اإل تاج، ومن ثمب يصب  لكل مرحلة من المراحل التي  وكل درلة من هطور أدوا  اإل تاج

 28.مر  نها البقرية أسلونها المتمي  في اإل تاج وفقا لنوعية اإل تاج ودرلة هطورها
والناس خالل العملية اإل تالية ينتجون في لماعا  نصفتهم أل اد من مجتمت مترانط، فاإل تاج في  ل لميت 

التي هحدد الوضت ( الملكية)اج لماعي ينتي عالقا  معينة هي عالقا  اإل تاج وهي في حقيقتها عالقا  ال روف إ ت
عبودية، إقطاعية، رأسمالية، : )االقتصادي وطريقة هوزيت الثروة المنتجة في المجتمت، ونعبارة أخرء هحدد شكل الملكية

 .إل تاج االلتماعيونالتالي هحدد  وعية المالا وموقت كل فرد في ا( اشتراكية
للمجتمت نهسر ، ( الفوقي)الذي يرهك  عليه البناد ( التحتي)هي البناد ( الملكية)ويرء ماركإ أن عالقا  اإل تاج 

 ...(.العالقا  السياسية وااللتماعية والثقافية)ويقصد نالبناد الفوقي 

 :حتمية ا تصار القوء المنتجة
ة على مدء العصور، فمن البديهي أن هنتصر في معركتها مت عالقا  لما كا   وسائل اإل تاج هي القوة الفعال

الملكية ومخلفا  العصور والمراحل وهقاى على سائر األوضا  المناقاة لها وهقيم أوضاعا اقتصادية مواكبة لها في 
الملكية ويمكن القول إن ذلا يعني ا تصار الطبقة المدافعة عن القوء المنتجة، وعندئذ هتحطم عالقا  .  موها

( الفوقي)ويت ع   كل البناد ( البناد التحتي)القديمة ويتبدل وله المجتمت االقتصادي ويتغير الوله االقتصادي 
سياسيا التماعيا، فكريا، دينيا، أخالقيا، وذلا ناعتبار أن البناد الفوقي الذي يمثل هذ  االهجاها  يرهك  : للمجتمت

ا هغير الوله االقتصادي هبدل الوله االلتماعي فيستقر األمر على الوضت نصفة أساسية على الوضت االقتصادي، ف ذ
الجديد، إذ هستقر عالقا  الملكية واألوضا  االقتصادية وه ل محتف ة نولودها االلتماعي، ما دام  قوء اإل تاج 

حتى هجد الحل  في هذا السبيل أخذ  التناقاا  هتراكم( عقبة)هتحرف ضمنها وهنمو ف ذا أدبح  عالقا  الملكية 
في ا فجار ثوري هخرج منه وسائل اإل تاج منتصرة مرة أخرء، وقد حطم  أمامها عالقا  الملكية وأ قه  وضعا 

الجدل يتحطم ويندفت التاري  إلى مرحلة ( الديالكتيا)اقتصاديا ا لديدا ا هعود إلى مصارعته من لديد، طبقا لقوا ين 
 .لديدة
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 : التحليل االقتصادي
ا ب االقتصادي للمذهب الماركسي والذي هوال  كارل ماركإ نصفة أساسية في  قد الن ام الرأسمالي ينحصر الج

ومحاولة إ هار التناقاا  التي يحتوي عليها هذا الن ام، ولم يحاول ماركإ أن يقرل علم االقتصاد ا طالقا من 
تجارة الخارلية، وهدور أغلب كتاناهه حول حتمية أفكار ، ولهذا ف  نا ال  جد لديه هحليال لموضوعا  أساسية كالنقود وال

ا هيار الرأسمالية، وذلا نكقت التناقاا  التي يحتويها، والناهجة عن التناقب األساسي نين الطانت االلتماعي لإل تاج 
 .والطانت الفردي للملكية

 : وأهم   ريا  ماركإ في التحليل االقتصادي هي
 قيمةب ا فائب ال   أ ا العمل في القيمة

 د ا هرك  رأس المال المت ايد ج ا ميل معدل الرن  إلى التناقب
 .ها األزما  الدورية

و ذكر في هذ  الن رة المول ة   رية ماركإ في قيمة العمل وفائب القيمة،لكو ها حجر ال اوية في هحليله 
 .االقتصادي

 :قيمة العمل وفائب القيمة
ماركإ هي   رية قيمة العمل التي أخذها من المدرسة الكالسيكية  قطة البدد ا في التحليل االقتصادي ا عند 

الرأسمالية، فعند ماركإ هتحدد قيمة أي سلعة نعدد ساعا  العمل التي نذل  في دنعها، فهساس القيمة ومصدرها إذن 
له ويقتريها من هو العمل، وال هتههى قيمة ما ألي سلعة في السو  إال نِعدد وحدا  العمل، فالعامل يقوم نبيت قوة عم

ويرء ماركإ أن الساعا  الالزمة إل تاج ما يل م . الرأسمالي، وهتحدد قيمتها نعدد ساعا  العمل الالزمة إل تالها
للعامل من ضروريا  الحياة من مهكل ومسكن وملبإ، فمثال إذا كا   هذ  الاروريا  الالزمة للعامل هساوي ما قيمته 

وإلى هذا الحد ال يولد أي استغالل . لي يعطي للعامل القيمة النقدية لهذ  الساعا ساعا  من العمل ف ن الرِأسما( 0)
للرأسمالي للعامل، لكن يبين ماركإ نعد ذلا أن الرأسمالي نعد أن يقتري من العامل قوة عمله ف  ه يقغل هذ  القوة 

 0نق يقتري منه قوة عمله نما قيمته عددا من الساعا  أكبر من عدد الساعا  التي دفت قيمتها فعال، ففي مثالنا السا
ساعا  عمل هو فائب القيمة يحصل  4ساعا  مثال، والفار  الذي يمثل قيمة سوقية وهو  01ساعا  عمل ويقغله 

عليها الرأسمالي ويكون رنحه، ويصل ماركإ من ذلا القول إلى أن الرأسماليين ُيقّغلون العمال أل هم يدفعون لهم قيمة 
ُيقغلو هم عددا من الساعا  أكبر من هذ  القيمة فعال ويحصلون على الفر  نين القيمتين، وهذا هو قوههم العاملة، و 

 .معنى فائب القيمة عند ماركإ، وهو منبت استغالل الطبقة العاملة في   ريته
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 االقتصاد الج ئي: المحور الثا ي  

 :اال تاج وعنادر  :المبحث األول

 :هعريفه
اد المنفعاة وزيادههاا، أي أ اه لهاد نقاري يترهاب علياه لعال الماورد داالحا أو أكثار داالحية يعرف اإل تاج نه ه إيجا

إلشبا  حالة اإل سان، وقد يتمثل هذا الجهد في هحوير وهغيير شكل الموارد، كما قد يتمثبل فاي هخا ين القايد أو  قلاه،  
 .ا  والعالجكما قد يتمثل في قيام شخ  نتقديم خدمة لقخ  الخر كالتعليم والنقل والدف

 اارء أن هااذا التعرياات يقاامل لمياات لوا ااب األ قااطة االقتصااادية ماان دااناعة وهجااارة وزراعااة وخاادما ، فااي حااين 
 .حصر  المدرسة الطبيعية اال تاج في النقاد ال راعي فحسب

ا ، هاتم واإل تاج هو  قطة اال طال  للدورة االقتصادية أل ه ندون إ تاج، ال يمكن هوزيت وهداول واساتهالف المنتولا
 29.هذ  العملية نا دماج مجموعة العوامل اإل تالية في الموارد الطبيعية والعمل ووسائل اإل تاج والرأسمال

اإل تااج : ومن المن ور اإلسالمي ال  جد خالفا يذكر حول هذا التعريت لإل تاج، فالمعنى والمامون واحاد، وقولناا
إل ساان، فهاو الكاائن الحاي المناتي علاى  هار األرض، وماا عادا  لهد نقري إشارة إلى أن اإل تاج خادية مان خصاائ  ا

من الكائنا  فهي مستهلكة، وإن استخدمها اإل سان كهدوا  لإل تاج أو من مستل ماهه، أو هو ينتي مادة أولياة كالصاوف 
 .نالنسبة للغنم، أو الحرير لدودة الق 

إل تاليااة ماان دااالحية الساالعة أو الخدمااة إلشاابا  وقااد التفاا  الفكاار االقتصااادي اإلسااالمي إلااى مااا همثلااه العمليااة ا
 .فقد سمبى هذا النقاد نالكسب أو اإلداللحالا  اإل سان، ولذلا 

فهااو يااابط  30"هحصاايل المااال ماان أسااباب الحااالل: "فهااذا اإلمااام محمااد ناان الحساان القاايبا ي يعاارِّف اإل تاااج نه ااه
اعلاام أن : "ناإلدااالل، والمنتجااين نالمصاالحين فيقااول التحصاايل ماان الطاار  واألسااباب المقااروعة ويسااميه اإلمااام الغ الااي

اااان يصااال  الحاااب ناااالطحن، والحاااراث يصااالحه ناااالحرث، والحاااداد يصااال  الال  ... هااا الد الصااانا  المصااالحين  والطحب
 31..."الحراثة، والنجار يصل  الال ؟؟

 :دراسة   رية المنتي
العاديااة واالقتصااادية المتعلقااة نتركيااب عناداار   ن اار إلااى اإل تاااج ماان زاويتااين، زاويااة الدراسااة الموضااوعية للقااوا ين

إ تالية أولوية للحصول على ماادة منتجاة لااه ة لالساتهالف، وهاذا يسامى ندراساة معامال اإل تااج، أي الجا اب الفناي مان 
 .العملية اإل تالية
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اليااة، وهساامى وزاويااة الدراسااة الهادفااة التااي هبحااث فااي الاادوافت واألهااداف واألولويااا  التااي هبتغيهااا الوحاادة اإل ت
 . نالعملية التن يمية

فااااالنو  األول ماااان الدراسااااة يهاااام االقتصاااااديين والمهندسااااين معااااا، ماااان حيااااث التحلياااال وهخطاااايط عمليااااة اإل تاااااج، 
: أ ااه قااال فاالقتصاااد اإلسااالمي يتاارف ذلااا إلناادا  الفكاار اإل سااا ي وعبقريتااه، ونااالن ر والتجرنااة، فقااد روي عاان النباايد 

 32"أ تم أعلم نهمر د ياكم"
سالم محايادا هاركاا العقال البقاري والتجرناة البقارية وشاه ها، وإ ماا هادخل محفا ا اإل ساان معلياا ونذلا لم يقت اإل

 .شهن فكر  ولهد  نهذا القول الخالد، الذي يتطلب أن يكون اإل سان المسلم أعلم ما يكون نق ون الد يا
 .ية وااللتماعية، وهو ما  هتم نه في هذ  الدراسةأما النو  الثا ي فيهم الدارسين للعقائد والمذاهب االقتصاد

 :الجا ب التن يمي للعملية اإل تالية
 حاااول اإللانااة ماان خااالل هااذا الجا ااب علااى ساا الين ماان التسااامال  الكباارء فااي   ريااة اإل تاااج، ماااذا  نااتي وكياات 

 .تن يميمن لا بها ال" ضوانط العملية اإل تالية: " نتي؟ واإللانة عنهما همر عبر ما  سميه
فالمنتجااا  هااي ثماارة و تيجااة العمليااة اإل تاليااة فااي شااكل منتجااا  ساالعية أو خدميااة، وماان الجاادير نالمالح ااة أن 
 وعية هذ  المنتجا  وهيكلهاا ومكو اههاا همثال إحادء  قااد االفتارا  األساساية ناين االقتصااديا  المختلفاة، خاداة ناين 

 .االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي
اإلسالمي يرء أن المنتجا  هي التي هقبت حالة حقيقية لإل سان، سواد أ هر  في السو  في شاكل فاالقتصاد 

 .طلب فعلي أو مثل  طلبا كامنا، وهخات لاوانط شرعية وأخالقية
أما االقتصاد الوضعي فيرء في كل ماا يقابت رغباة لإل ساان مقافوعة نمقادرة مالياة لاديرا ناهن يناتي، ويادخل ضامن 

 .وحة في السو المنتجا  المطر 

 :الاوانط القرعية للعملية اإل تالية
: إن المنتجا  في االقتصاد اإلسالمي هخاات لااانط الحاالل والحارام، والقاعادة الذهبياة التاي هحكام ذلاا هاي

إن ا  : "وقد أدل  لتلا القاعدة  صوص إساالمية داحيحة، منهاا قولاه " كل ما حرم استهالكه حرم إ تاله وهداوله"
ويترهب على ذلا خلاو المجتمات اإلساالمي مان منتجاا  ال يحال للمسالم " على قوم أكل شيد حرم عليهم ثمنهإذا حرم 

حتى ولو كان إ تالها مولها للتصدير لمن يستهلكها من غير المسالمين، ف راعاة العناب نهادف هصادير  لمان . استهالكها
ياار الساااحة اإلسااالمية والعالميااة ماان إ تاااج يتخااذ  خماارا هااو  قاااد ممنااو  ناان  الحااديث القااريت، فهااذا يسااهم فااي هطه

  33.واستهالف السلت الاارة
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 : أولويا  اإل تاج
هاااتم عملياااة اإل تااااج فاااي  ااال قاعااادة المفاضااالة واالختياااار، والمفاضااالة ال هخاااات أساساااا لفكااارة الااارن ، وإ ماااا هاااي 

رية وحاليااة وكماليااة، وماان ضاارو : محكومااة نقاعاادة هرهيااب المصااال  التااي   متهااا القااريعة اإلسااالمية فااي ثااالث مسااتويا 
ولهة الن ر العمومية ف ن اهبا  هلا القاعدة يحقق أكبر منفعة ممكنة، إذ كلما كا   الحالة ملحة وضرورية كا ا  منفعاة 
المنتي الذي يقبعها أكبر وأع م، ف  تاج السلت الارورية للحياة اإل ساا ية مان مهكال ومقارب ومساكن مقادم علاى إ تااج 

 .رج وهحقق الرفا  االلتماعيسلت حالية هرفت الح
وال شااا أن هنفيااذ ذلااا يتطلااب لهاادا علااى مسااتوء الدولااة واألفااراد وشااركا  اإل تاااج، فعلااى الدولااة أن هخطااط 
للعمليااة اإل تاليااة نمااا يكفاال هنفيااذ األهاام فاااألهم ماان مصاااال  المساالمين، وعليهااا أن هطبااق ذلااا فيمااا هحاا  ياادها مااان 

م وسااائل التحفياا  والترغيااب والت هيااد لحماال المقااروعا  الخادااة لتنفيااذ مقااروعا  إ تاليااة، وماان لهااة أخاارء هسااتخد
 .ذلا

 :أخالقيا  اإل تاج
إذا كا   مراعاة الحالل في اإل تاج ناالنتعاد عن كل محرم مبدأ هام في العملية اإل تالية، فا ن مالنساا  و اروف 

قات عناد مجارد هاوفر اإلناحاة، وإ ماا ياوفر أيااا اإل تاج والعالقا  االلتماعية هاي األخارء أساساية، فاالمنتي المسالم ال ي
ماان غقاانا " قااال . إناحااة الوسااائل واألساااليب والخطااوا ، فااال خاادا  وال غااق ال فااي محتااوء المنااتي وال فااي هداولااه

هذ  القاعدة األخالقية العامة التي هحكم العالقا  العامة من نياو  ومباادال  ومعاوضاا  والتاي هنبناي علاى  34"فليإ منا
 .النص ، وعدم الغق الذي هو إ هار المرد خالف ما أضمر  لغير الصد  و 

فاال ". أعطاوا األليار ألار  قبال أن يجات عرقاه: "ومن الم اهر اإلخالقية الوفاد ن عطاد كل ذي حق حقه، قاال 
م، كماا  لم أللير في نخإ حقه، كما ال  لم لمنتي الخر نالمنافسة غير األخالقية واإلغارا  وماا إليهاا مان أسااليب ال لا

ال  لاام للمسااتهلا، ناالحتكااار وإغااالد المنتجااا  وعاادم احتاارام المواداافا  الفنيااة فااي المنتااوج، وهقليااد منتجااا  الغياار 
قصااد اإلضاارار، والدولااة ساااهرة علااى مناات ال لاام وإشاااعة أخااال  المعااامال  ماان خااالل لهاااز الحساابة، إلااى لا ااب يق ااة 

ف  نا  صال إلاى إ تااج منتجاا  هقابت الحالاا  الحقيقياة لإل ساان،  وهكذا. ضمير المنتي وحسه األخالقي ووازعه الديني
 .سالكة في ذلا سلوكا ال يار نهحد من أطراف العملية اإل تالية

 : أهداف المنقهة اإل تالية في االقتصاد اإلسالمي
 ذهب االقتصااد الوضاعي إلاى أن المنقاهة ههادف نصافة أساساية إلاى هحقياق أقصاى قادر ممكان مان الارن ، ويسامى

مع ماة الاارن ، إلاى لا اب أهاداف أخاارء ال هقال أهمياة منهااا مثال التوسات واالساتقرار وقاادر أكبار مان األماان : هاذا الهادف
 .واألمان والمحاف ة على السمعة
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أمااااا ماااان ولهااااة الن اااار االقتصااااادي اإلسااااالمي فااااال حاااارج ماااان اعتماااااد هااااذ  األهااااداف فااااي  اااال الاااااوانط الدينيااااة 
مية هتحمال نعاب األعبااد االلتماعياة مماا ي ياد فاي حجام هكاليفهاا ويقلال مان أرناحهاا، واألخالقية، إال أن المنقهة اإلساال

ويااف إلى ذلا أ ها هتعامل في سو  لن همكنها ا إذا أراد  مت رفت أسعارها إلى أقصى معدل ممكان مماا ياااف قيادا 
هادف أساساي مان أهاداف على الحد األقصى مان األرناال، مااحية نابعب األرناال فاي سابيل مصالحة المجتمات التاي هاي 

المساالم فااي كاال شاا و ه، وهعوياااا عاان ذلااا كلااه هتاادخل العقياادة والقااريعة عاان طريااق الاارن  غياار المباشاار الااذي يسااتحقه 
 . المسلم في الد يا واآلخرة

 من يقوم نالعملية اإل تالية؟
الرأسااامالي فااا ن ا طالقاااا مااان أسااااس الملكياااة الخاداااة لوساااائل اإل تااااج التاااي يااا من نهاااا الماااذهب الحااار فاااي الن اااام 

أمااا . مساا ولية اإل تاااج هقااوم علااى عاااهق األفااراد والم سسااا  الخادااة ا طالقااا ماان مقولااة هوافااق المصااال  العامااة والخادااة
االقتصاد االشتراكي فقاد قاام علاى أسااس الملكياة العاماة لوساائل اإل تااج، ومان ثام فا ن مسا ولية اإل تااج هقات أساساا علاى  

د هذا الموقت منبثقا عان قناعاة نتعاارض المصاال  الخاداة مات المصاال  العاماة هعارضاا كاهل الم سسا  العامة، وقد لا
 .ال مفر منه، ومن ثم ف ن الذي ينبغي مراعاهه والتعويل عليه عندئذ هو المصلحة العامة وإهدار المصلحة الخادة

إيما اه ناهن الفارد لاه نعاد  هذا عن االقتصاد الوضعي نجناحيه، أما االقتصااد اإلساالمي فا ن موقفاه يقاوم عاى أسااس 
الذاهي وله نعد  االلتماعي، فهو من لهة شخصية مستقلة متمي ة، ومن لهة أخرء كائن التماعي ال يعايق منعا ال، هاذ  
الحقيقااة التااي وعاهااا االقتصاااد اإلسااالمي حااق الااوعي وأقااام سياسااته ومواقفااه علااى ضااوئها، والحقيقااة الثا يااة التااي الماان نهااا 

في هذا المجال هي أ ه من المحتمل أن يحادث هنااقب ناين االعتباار الاذاهي لادء اإل ساان واالعتباار االقتصاد اإلسالمي 
ومااان ثااام فااا ن الفااارد لاااو هااارف وشاااه ه فقاااد ينصااارف إلاااى هحقياااق مصاااالحه الذاهياااة علاااى حسااااب مصاااالحه . االلتمااااعي لاااه

قتصااادي للدولااة فااي هوليااه وهرشاايد االلتماعيااة التااي يعباار عنهااا نالمصاالحة الجماعيااة، ممااا يترهااب عليااه ولااود الاادور اال
فالجماعاة ممثلاة . ومراقبة النقاد االقتصادي ومراعااة المصالحة الجماعياة وهقاديمها علاى المصالحة الخاداة إذا هعارضاتا

فااي الساالطة العامااة ليساا  نااديالا عاان األفااراد والقطااا  االقتصااادي الخاااص، وماان لهااة أخاارء ال ينبغااي أن يكااون لهااا دور 
 35.فراد ضما ا لتحقيق الجا ب االلتماعي لديهمفعال في حياة األ

 : عنادر اإل تاج

  36:هعريفها
 .هي العوامل التي نتفاعلها مت نعاها ه دي إلى هحقيق اإل تاج، وهي العمل واألرض ورأس المال والتن يم

الاذي يحارف  عنصر نقري يام األعداد من الناس التي هعمل فعال، أو القادرة على العمل، فهاو العنصار: أ ا العمل
 .العنادر األخرء ويولهها لتحقيق هدف إ تالي معين
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اداطالل اقتصاادي يساتعمل فاي التعبيار عان كال الماوارد والقاوء المساتمدة مان الطبيعاة الساتخدامها : ب ا األرض
 .في اإل تاج

ج سالت أخارء، أداة اإل تاج التي ال هستخدم ألغراض االستهالف المباشار، وإ ماا للسااهمة فاي إ تاا : ج ا رأس المال
ياام المباا ي : ومن خصائصه أ ه ال ينقه  قهة ذاهية، وإ ما  تيجة ه ااهر العااملين الساانقين، وينقسام إلاى رأس ماال ثانا 

 .والتجهي ا ، ورأنس مال متغير يام المواد الخام والسلت  صت المصنعة والمخ ون منها
قائيا نعاها مت نعب فاي سابيل إ تااج أياة سالعة أو خدماة، ال يمكن لعنادر اإل تاج الثالثة أن هت افر هل: د ا التن يم

معقدة متسلسلة، إذ ال ند من عنصر رانت ألداد دور التن ايم والجمات والمالئماة ناين عنادار اإل تااج، ويسامى القاائم علاى 
 .هلا العملية المن م أو المسير، فقراراهه هي التي هحدد األسلوب الفني للعملية اإل تالية

 37:هطورها
اإل تاااج الباادائي علااى عاااملين متاااافرين همااا العماال واألرض، غياار أن الثااورة الصااناعية ومااا داااحبها ماان هقاادم  قااام

هجاوز  الن ام اإل تالي البدائي وأقام  المصا ت والورشا  الكبيرة وهوساع  وهعقاد  العملياة اإل تالياة، فقاد هعاين فاي 
كها ولكن لكي هسهم في إ تاج سلت استهالكية، ومن ثام دخال  ل هذا الن ام إ تاج السلت الرأسمالية ليإ نغرض استهال 

هذا وقد أثبت  هجارب خبراد الصاناعة أن عائاد العنادار الثالثاة قاد ي ياد إذا . رأس المال كعنصر ثالث من عنادر اإل تاج
ياب القابه وهاو قر " المان م"هاافر  هذ  العنادر هحا  قياادة واحادة واعياة، وهاذ  القياادة شاكل  العنصار الرانات وهاو 

 .نعنصر العمل، وإن كان أعلى منه مرهبة، حيث ي لت نين عنادر اإل تاج ويتحمل  تائي المخاطرة
هذا هو التقسيم الرناعي لعنادر اإل تااج كماا   ار إلياه رواد المدرساة الكالسايكية، غيار أن رواد الفكار االقتصاادي 

واماال يمكاان أن يثياار مسااائل هاريخيااة معقاادة يصااعب ماان الحااديث  بااذوا هااذا التقساايم علااى أساااس أن التميياا  نااين هااذ  الع
مان خلاق الخاالق، ولاذلا خلصاوا إلاى التقسايم  )مان دانت الطبيعاة(خاللها الفصل ناين ماا هاو مان دانت اإل ساان وماا هاو 

 :العمل وهوالثنائي الحديث لعنادر 
 .ب ا رأس المال ويقمل الطبيعة  .أ ا العمل ويقمل التن يم

 :تصاد اإلسالميعنادر اإل تاج في االق
ماان الموضااوعا  التااي أثااار  لاادال كبياارا نااين كتاااب االقتصاااد اإلسااالمي موضااو  عناداار اإل تاااج، هاال هااي األرنعااة 

 38:المعهودة أو أكثر أو أقل، وفيما يلي  عرض عرضا كليا لولها  الن ر حيال هذا الموضو 
المعهود مت استبعاد الفائدة كعائاد لعنصار  ذهب نعب الكتاب إلى أن االقتصاد اإلسالمي يعترف نالتقسيم الرناعي

 .رأس المال وإحالل الرن  مكا ها
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وهنااف مان . األرض والعمل وإحالل ورأس المال، مدمجا التن ايم فاي العمال: وهناف من ذهب إلى التقسيم الثالثي
ذهااب إلااى هقساايم وهناااف ماان . األرض والعماال والتن اايم ماادمجا رأس المااال فااي التن اايم: ذهااب إلااى هقساايم ثالثااي مغاااير

وهنااف مان ذهاب . المال والعمل، مامنا المال كال من األرض ورأس المال ومامنا العمل كال من العمل والتن ايم: ثنائي
األرض والعمااال ورأس : أمااا المساااتقلة فهااي. مساااتقلة وهانعااة: فياارء أن عواماال اإل تااااج قساامان 39إلااى التقساايم السداساااي

فقااد أضاااف إلااى العناداار التقليديااة األرنعااة عنصاارين هااانعين همااا المخاااطرة . لاا منالمااال، وأمااا التانعااة فهااي المخاااطرة وا
وذهب األساتاذ القاهيد نااقر الصادر إلاى أن القايد الاذي . وال من، وقد ا فرد الدكتور يو إ رفيق المصري نهذا التقسيم

األخارء التاي ين ار لهاا علاى أ هاا  يودات فعاال نه اه عنصار اإل تااج هاو العمال فقاط ا شاامال التن ايم ا أماا األشاياد المادياة
عنادر اإل تاج فما هي إال وسائل إ تالية يستخدمها العامل في إ تااج الثاروة، فهاي ال همثال عنصارا فاي العملياة اإل تالياة، 
وماان ثاام ال  صاايب لهااا ماان الثااروة المنتجااة  فسااها نوداافها عنصاارا ماان عناداار إ تالهااا وإ مااا لهااا مكافااهة ألدااحانها لاادء 

 40.ة المنتجة أو دين لهم في ذمتهداحب الثرو 
هذا عرض مول  لولها  الن ر حيال عنادر اإل تاج، ومنها يتا  أ ه ليإ هناف اهفا  حول هاذا الموضاو ، وأن 

مما يادل علاى اخاتالف المنطلقاا  مان لهاة، وغماوض نعاب االعتباارا  األساساية علاى نعاب . هنالا اهجاها  متعددة
 .الكتباب

 إل تاج ندقة؟ كيت يتم هحديد عنادر ا
 41:إن األسلوب األمثل لدراسة هذا الموضو  ينطلق من مرهك ا  أساسية وهي

 .أ ا الفصل التام نين عنادر اإل تاج ونين عوائد هلا العنادر وال  د  أحدها ي ثر في هحديد اآلخر
وأن  بحاث هاذا . ب ا هحديد المعياار المعتماد الاذي  حاتكم إلياه فاي هحدياد ماا إذا كاان القايد عنصار إ تااج أم ال

على ضود هلا المرهك ا   نطلق في مناققة الموضاو ، فاال ناد . الموضو  خارج ههثير موقت الفكر الغرني من الموضو 
أوال من هحديد المعيار الذي على ضوئه  حدد عنصر اإل تاج، فهل المعيار هو اإلسهام في إ تاج الثروة؟ ومن ثم فا ن كال 

 .السلعة أو الخدمة يعتبر عنصر إ تاجمن يسهم أو ما يسهم في إ تاج 
أم أن المعيااار فااي ذلااا هااو ملكيااة القاايد المنااتي؟ وعلااى ضااوئه فاا ن ماان يملااا الثااروة المنتجااة يكااون هااو الااذي 

 .أ تجها، أي يكون هو عنصر اإل تاج
يتااا  لنااا أن كااون القاايد عنصاار إ تاااج ال يتوقاات علااى ملكيااة الثااروة  42ماان خااالل دراسااة  صااوص أقااوال الفقهاااد

لمنتجااة ناال يتوقاات علااى اإلسااهام فااي إ تاااج المنااتي، فاإلسااهام فااي إ تاااج المنااتي شاايد وملكيااة هااذا المنااتي شاايد الخاار، ا
 .هو هوقت اإل تاج على هذا القيد، وعدم إمكا ية قيامه دون إسهامه" عنصر إ تاج"والمعول عليه في اعتبار القيد 
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ي العملية اإل تالية، وهل هو اإلساهام المباشار فقاط؟ أم ومن لهة أخرء علينا أن  حدد ندقة طبيعة هذا اإلسهام ف
علينااا أن  الحااا أ ااه لاايإ معنااى كااون أكثاار ماان شاايد اشااترف فااي اإل تاااج وأسااهم فيااه أ هااا . يقاامل المباشاار وغياار المباشاار

لميعااا فااي درلااة واحاادة ماان األهميااة، فاااألمر ال يقتاااي ذلااا، ناال يمكاان أن يسااهم أكثاار ماان شاايد ولكاان درلااة اإلسااهام 
تلاات وي اال الجمياات مساااهمين وكلهاام عناداار إ تاليااة، ومثاال ذلااا العمليااة الجراحيااة، فااال يسااهم فيهااا الطبيااب الجاارال هخ

لوحد  نل هناف مسااهمة كال مان المسااعدين واآلال  والمعادا  والماواد والتجهيا ا ، والمكاان المالئام، فاال يمكان أن 
 .موحدةهتم العملية الجراحية نتمامها ندون مساهمة هذ  العنادر 

 .وهكذا الحال في العملية اإل تالية هتوقت على أشياد متعددة ال غنى عنها وإن هفاوه  أهميتها
 .ومتى سلمنا نهن المعيار هو اإلسهام في العملية اإل تالية، فمن السهل أن  تعرف على عنادر اإل تاج و حددها

والمقاااركة قااد حاادث إسااهام فااي اإل تاااج، وال وفااي كاال الحاااال  التااي هعاارض لهااا الفقهاااد فااي الماااارنة والم ارعااة 
ينسب الناهي إلى إحداها دون األخرء، ونسبب هذ  المساهمة يستحق عنصر اإل تاج العائد الذي يعود عليه ساواد همثال 

 .في شكل ألر أو ل د من الرن ، ولو لم يسهم العنصر في اإل تاج لما استحق شي اا

 :التميي  نين عنصر العمل والتن يم
ناف من االعتبارا  ما يجعلنا  ذهب إلى القول نولود عنصار التن ايم مساتقال عان عنصار العمال؟ أم هماا معاا هل ه

ا؟   يقكالن عنصرا واحدا
ماان دراسااة الماااارنة ونعااب دااور المقاااركة والم ارعااة  الحااا أن هناااف  ااوعين ماان العماال اإل تااالي، لكاال منهمااا 

عمل الماارب مختلت هماما عن عمال األليار، فاي حالاة اإللاارة  جاد خصائصه وطبيعته، وإن كا ا لميعا لهدا نقريا، ف
محدد مسبقا، و جد خدمة العمل هي األخارء محاددة سالفا، والقصاد مان اإللاارة أن يساتوفي الطارف " األلر"أن العائد 

 .الثا ي منفعة األلير، وفي   ير ذلا يستوفي األلير األلر من الطرف الثا ي
عائد غير محدد سلفا، وكذلا خدمة العمل ليس  خدمة محادودة وإ ماا هاي خدماة عاماة أما في حالة الماارنة فال

وشاملة كل أوله  قاد المقرو ، والقصد منهاا ماا يتولاد مان التماا  المنفعتاين ا منفعاة العمال ومنفعاة الماال ا فا ن حصال 
 . ماد اشتركا فيه، وإن لم يحصل  ماد ذهب على كل منهما منفعة وخدمة

شااركة الماااارنة يمكاان أن يولااد ماان عماال الماااارب عماال األلياار ا كمااا ذكاار الفقهاااد ا فالعمااال  و الحااا أن فااي
األلراد هنا يحصلون على ألورهم من مال الماارنة، نغب الن ر عن  تيجة الماارنة، أماا المااارب الاذي يتمثال عائاد  

 .لفي ل د من األرنال ف ن عمله هو عمل هن يمي نح ، فهو المس ول عن سير العم
إذن هناف فر  واض  نين  وعين من األعمال اإل تالية، وقد همكان الفقهااد مان التمييا  نينهماا ذاكارين لكال منهماا 

 .أسماد ممي ة فقيل عن أحدهما أ ه العمل األلير وقيل عن الثا ي أ ه العمل الماارب
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 : اإلسهام المباشر واإلسهام غير المباشر

 : أ ا في االقتصاد الوضعي
نادر اإل تاج في االقتصاد الوضعي لوحا أن يكون اإلسهام مباشرا حتى يسامى مان يقادم هاذا اإلساهام عند ذكر ع

فلاام . عنصارا إ تالياا، لااذلا لام يعتبار النقااود عنصارا إ تالياا، وذلااا ألن إساهامها فاي العمليااة اإل تالياة إساهام غياار مباشار
ليااة اإل تاليااة، فعنااد إ تاااج الخباا  مااثال  جااد ماان يسااهم هتاادخل النقااود ننفسااها وشااكلها ماات نقيااة العناداار األخاارء فااي العم

ولاذلا و  ارا ألن هعبيار رأس الماال لاديهم . مباشرة هو العمل والمعدا  والمكان والمواد، دون إضاافة مقادار مان النقاود
ماان ناااب المقااترف اللف ااي فهااو يحماال العديااد ماان الماااامين والمعااا ي التااي ماان نينهااا النقااود، فاا ن سااموا نعااب عناداار 

حددوا المقصود منه وهو الرأسمال والنتيجة أن االقتصاد الوضاعي يهخاذ نمعياار المسااهمة المباشارة " رأس المال"اإل تاج 
 فما الموقت في االقتصاد اإلسالمي؟. في هحديد مفهوم عنادر اإل تاج

 : ب ا في االقتصاد اإلسالمي
معبارا ناه عان  43قد لاد فاي القارالن الكاريم" المال رأس"من هتبت النصوص واألقوال والراد الفقهاد يالحا أن هعبير 

فااي " رأس المااال"وقااد اسااتخدم الفقهاااد مصااطل  . المااال نولااه عااام نغااب الن اار عاان شااكله ومااا إذا كااان  قااديا أم عينيااا
نحوثهم لأل قطة االقتصادية كالماارنة، وقالوا رأسمال القاركة يقاترد أن يكاون كاذا وكاذا، فالمقصاود ناه الماال المقادم 

 .امة مقرو  إ تالي نغب الن ر عن شكلهإلق
ومن لهة أخرء فقد اعتد اإلسالم نرأس المال النقدي ون ساهامه فاي العملياة اإل تالياة ونهحقياة فاي الحصاول علاى 

 .فاألرنال في الماارنة هوز  على داحب رأس المال النقدي وعلى الماارب. ل د من النتائي   ير هلا المساهمة
ن ولهة الن ر اإلسالمية فا ن النقاود إذا هحركا  وهقلبا  فاي عمال إ تاالي هسامى رأس ماال إذن يمكن القول إ ه م

. ماان الناحياة اإل تاليااة" رأس الماال"إ تاالي، أماا إذا  لاا  سااكنة أو اسااتخدم  فاي أغااراض االساتهالف فااال يطلاق عليهااا 
 .الوضعيمما  خل  إليه أن رأس المال في المن ور اإلسالمي أوست  طاقا منه في المن ور 

 : النتيجة الكلية لتحديد عنادر اإل تاج
 :من هذا العرض المتقدم يمكننا الودول إلى النتائي التالية

وال يقتصار اإلساهام . أ ا المعيار اإلسالمي العتبار القيد عنصر إ تااج هاو إساهام هاذا القايد فاي العملياة اإل تالياة
 .سهام غير المباشرعلى كو ه مباشرا نل يدخل فيه اإل

الجهااد : ب ا فااي ضااود هااذا المعيااار ولااد ا أن عناداار اإل تاااج يمكاان أن هصاانت هصاانيفا رئيساايا إلااى مجمااوعتين
 .البقري نمختلت دور  وأشكاله، والجهد المالي نمختلت أشكاله ودور ، أي المال والعمل

                                                 
نزلت تلك اآلية في الديون بغض النظر عن نوعها، ونحن نعلم أن الديون قد تكون عينية وقد  )972البقرة(" َوإِن تُْبتُْم فَلَُكْم ُرُءوُس أَْموالُِكْم الَ تَْظلُِموَن َوالَ تُْظلَُمونَ : " 43

 .تكون نقدية
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هااذا التصاانيت  ج ا ألغااراض التحلياال ولم يااد ماان المعرفااة نال اااهرة االقتصااادية يمكاان إلااراد هصاانيت فرعااي داخاال
 .األساسي لقوء اإل تاج

د ا اخااتالف الفقهاااد فااي التقساايما  الفرعيااة هااي فااي حقيقتهااا شااكلية أو لف يااة ال هترهااب عليهااا الثااار عمليااة أو 
 .فكرية

فالكل متفق على أن العمل أو الجهد البقري اإل تالي هو مقدمة ضرورية لإل تاج سواد اهخذ شاكل العمال األليار 
ا لهااذا الجهااد سااواد فااي دااور  ألاار أو رناا أو العماال التن يماا كمااا أن الكاال متفااق علااى أن الجهااد . ي، وأن هناااف عائاادا

البقااري كااي ينااتي يتطلااب أمااواال يعاماال نهااا ومعهااا وفيهااا، وأن أدااحاب هااذ  األمااوال لهاام الحااق فااي الحصااول علااى عائااد 
 قاودا مسااهمة فاي اإل تااج يساتحق عائادا،   ير إسهام أماوالهم فاي العملياة اإل تالياة، وال خاالف نيانهم علاى أن مان قادم 

 .ومن قدم اللة يستحق عائدا، ومن قدم مادة من المواد يستحق عائدا، ومن قدم مكا ا أو أرضا يستحق عائدا أياا
هااذ  األمااوال وأ ااه قااد يكااون ألاارا وقااد يكااون رنحااا،  وال خااالف أياااا فااي دااورة العائااد الااذي يحصاال عليااه أرناااب

 .والكل متفق على أن المقرض لم يسهم نماله في المقرو  اإل تالي، لذلا ال يستحق عائدا

 :التقسيم المختار
نعااد عاارض التقساايما  المتعااددة لعناداار اإل تاااج وعواملااه وههداايل الموقاات اإلسااالمي فااي خطوطااه األساسااية ف  نااا 

وذلاا العتباارا  . م الرناعي الذي ذكر  نعب المن رين اإلسالميين وهبنته المدرساة الكالسايكية مان قبال ميل إلى التقسي
 44.عديدة

 .أ ا أكثر هفصيال وهدقيقا نحيث يبرز خادية كل عامل على حدة
ب ا يتماشااى ماات الماانهي اإلسااالمي ماان حيااث األلفااال والمصااطلحا ، لقااد اسااتخدم القاارالن الكااريم األرض فااي 

فاي أكثار مان الياة وحاديث،  " العمال"و" رأس الماال"كماا اساتخدم القارالن والسانة النبوياة لف اة 45.عملية اإل تاليةمعرض ال
وهناااا  لحاااا الدقاااة " نااااأللرة"وعمااال األليااار " نالمااااارنة"كماااا ميااا  الفقهااااد ناااين العمااال والتن ااايم، فاداااطلحوا للتن ااايم 

 .الكل عمل ولهد نقري المتناهية في هذا المصطل  والعدول عن مصطل  العمل، رغم أن

 :عنادر اإل تاج في مفهوم االقتصاد اإلسالمي

 :أ ا العمل
إذا أطلقنااا هعبياار العماال ف  ااه ينصاارف إلااى الجهااد البقااري الااذي يقاادم خدماهااه اإل تاليااة   ياار أماار معااين، وقااد نااين  

هميياا ا لااه عاان " عماال األلااريال"ويمكاان أن يطلااق عليااه . الفقهاااد األحكااام القاارعية المن مااة لعقااد إلااارة خاادما  األفااراد
 .التن يم

                                                 
 .092: د اإلسالمي، صدروس في االقتصا: دنيا:  44
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 : ب ا التن يم
ينصرف إلى الجهد البقري اإل تالي الذي ال يستهدف الحصول علاى ألار معاين وإ ماا علاى لا د مماا يتحقاق مان 
العائد، أو هو العمل الذي يقارف المال في الناهي، وليإ هو العمل الذي يحصل من المال على ألر معين حتى ولاو لام 

هميياا ا لااه عاان العماال األلااري، وأهاام خصائصااه أ ااه يقاادم خدمااة " العماال التن يمااي"ويمكاان أن  طلااق عليااه . ائااديتحقااق الع
إ تالية ذا  دفة إدارية وهن يمية وإشرافية عامة، وأ ه ال يحصل على ألار ثانا ، وإ ماا يحصال علاى  صايب مان األرناال 

 .سارة فال شيد عليهإذا هحقق الرن ، وإذا لم يتحقق رن  فال شيد له، وإذا حصل  خ

 : ج ا األرض
في الحقيقة  واله نموقت دقياق، حياث يصاعب التفرقاة ناين ماا يمكان اعتباار  أرضاا مان األماوال وماا يمكان اعتباار  

 .منها
وقد مي  االقتصاد الوضعي نينهما على أساس هل سبق على المال أن لهاد نقاري أم ال، فا ن كاان لام يادخل علياه 

موارد الطبيعياة، وإن كاان قاد دخال علياه لهاد نقاري ناهي داورة مان الصاور ولاو نمجارد  قلاه لهد نقري فهو األرض أوال
 .من مكان آلخر كان رأس المال

لاذا . على الرغم أن هذ  التفرقة قليلة الجدوء من الناحية العملية إال أ هاا ماا زالا  هاي أكثار المعاايير المساتخدمة
ود، فالمال الذي دخلتاه دانعة اإل ساان يطلاق علياه رأس الماال، والماال فمن المفال اهبا  هذا المعيار االقتصادي المعه

 .الذي نقي على طبيعته يطلق عليه األرض
مت مالح ة عدم إخاا  العوائد للعنادار نالقاكل المعهاود فاي االقتصااد الوضاعي، كماا سانرء فاي موضاو  عوائاد 

 .عوامل اإل تاج

 : أقسام عنصر األرض
مصاادر الطبيعاة ناعتبارهاا عنصارا أساسايا قاانال للتوزيات ساانقا نادد العملياة اإل تالياة  على ما سبق نيا ه يمكن هقسيم

 46:على النحو التالي
األرض، المااواد األوليااة، الميااا  الطبيعيااة، نقيااة الثااروا  الطبيعيااة، ويقساام الفقهاااد األرض إلااى أرنعااة أقسااام رئيسااية 

 :وذلا من حيث الملكية وطريقة اال تفا  نها
 أرض مملوكة غير عامرة  -9   وكة عامرةأرض ممل -0
 أرض موا  -4    أرض مقا  -3

                                                 
 .713: النظرية االقتصادية، ص: فكري نعمان:  46
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 : د ا رأس المال
نناااد علااى المعيااار الااذي اعتمااد ا ، فرأساامال هااو  اااهي العماال المنصااب علااى موهبااة ماان مواهااب الطبيعيااة ومواردهااا 

اليااا لكو هااا أعاادها اإل سااان والمهيااه السااتخدامه فااي إ تاااج طيااب ماان الطيبااا ، فاآلليااا  والتجهياا ا  هعااد رأس مااال إ ت
أماا رأس الماال النقادي فهاو وسايلة مان وساائل . وهيهها إل تاج سلعة لديدة، إذ هي غير مولهاة لالساتهالف وإ ماا لإل تااج

 .الحصول على الرأسمال اإل تالي، إذ ال يمكن أن يدخل في العملية اإل تالية في دورهه النقدية
ماا  : "م ا إلى حد ما ا من مفهوم المال، الذي عرفه لمهاور الفقهااد نقاولهمهذا ويقتق مفهوم رأس المال في اإلسال

 47"كان له قيمة مادية نين الناس ولاز شرعا اال تفا  نه في حالة السعة واالختيار
ومن هنا يتا  لنا أن المال في اإلساالم يقامل رأس الماال وزياادة، نمعناى أ اه يقاتمل علاى كافاة أ اوا  رأس الماال 

 .عليها االقتصاديون في العصر الحاضرالذي هعارف 

 :عوائد عوامل اإل تاج

 :أ ا في االقتصاد الوضعي
 :العوائد أو الدخول التي هتلقاها عنادر اإل تاج  تيجة مساهمتها في العملية اإل تالية مبنية كالتالي

 الفائدة= رأس المال    -األلر= ا العمل 
 الرن = التن يم    -الريت= األرض  -
هو قوة العمال المبذولاة إل تااج السالت والخادما  حساب عقاد العمال المبارم ناين العامال ورب : لر للعملاأل – 0

 48.العمل، ويحدد هذا السعر حسب المردود
هو الدخل الذي يحصل عليه المالا الذي ألبَر أرضه ال راعية ثم هطاور ليقامل كال دخال ياههي : الريت لألرض -9

 49أو ههلير أو إقراض تيجة عمل، وإ ما  تيجة هو يت 
سااعر الخدماة التاي يقادمها المقاارض للمقتارض، يدفعاه هاذا األخياار مقانال الحصاول علااى : الفائادة لارأس الماال -3

 50.دين معين كمدة محددة
هو النتيجة اإليجانية خالل السنة المالية نالنسبة للمنقهة، أي هو الفر  اإليجاني ناين مجماو  : الرن  للتن يم -4

 51.و  المصاريت، مت العلم أن الرن  يعد الم شر األول لنجال الم سسة وحسن هسييرهاالمداخيل ومجم

 : ب ا في االقتصاد اإلسالمي
 :قبل هحديد عوائد عنادر اإل تاج في االقتصاد اإلسالمي علينا أن   كد على نعب المنطلقا  األساسية وهي
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الرنااعي لعنصار اإل تااج، نال قاد يكاون هنااف هوزيات  إ ه ليإ نالارورة ولود هوزيت رناعي للدخل   يار التقسايم -0
 .ثنائي أو ثالثي نناد على   رية اإلسالم في هوزيت الدخول

اسااتحقا  عنصاار ماان عناداار اإل تاااج لجاا د ماان الاادخل ال يسااتل م نالااارورة أن يكااون مالكااا ولااو ل ئيااا لهااذا  -9
فلااو قااام : خاار، وإلياااال الصااورة  ااارب هااذا المثااالالناااهي، فملكيااة الناااهي شاايد وهوزياات العوائااد المترهبااة عليااه شاايد ال

شااخ  ناساات جار قطعااة أرض زراعيااة ل راعتهااا واسااتهلر عااددا ماان العمااال والفنيااين ثاام اشااترء أو اسااتهلر نعااب اآلال  
ال راعية، واشترء البذور والسماد وهم  عملية اإل تااج، فمان الاذي يملاا النااهي ال راعاي؟ إ اه هاذا القاخ  وحاد  دون 

رض األرض أو العماااال أو أداااحاب المعااادا  واآلال ، ومااات ذلاااا فااا ن كااال هااا الد المقااااركين فاااي العملياااة دااااحب األ
 .اإل تالية سيهخذون عوائدهم

 52:التقسيم الثنائي لعوائد عوامل اإل تاج
ممااا ساابق نيا ااه أن المن اارين فااي االقتصاااد اإلسااالمي اختلفااوا فااي أقسااام عناداار اإل تاااج، وأ نااا  مياال إلااى التقساايم 
الرناااعي العتبااارا  ذكر اهااا، ومعنااى ذلااا أن الاادخل سااوف يااوز  نااين أدااحاب هااذ  الخاادما  اإل تاليااة األرنعااة، ولكاان 
ناانمط مغاااير لمااا عليااه فااي االقتصاااد الوضااعي، فلاايإ هناااف هقساايم رناااعي، وإ مااا هااو هقساايم ثنااائي، أي أ ااه سااوف يقااترف 

 .أكثر من عنصر في عائد واحد
دخل ناااين عنادااار اإل تااااج هااي األلاااور واألرناااال، فلااايإ هناااف ولاااود للعائاااد المعاااروف والتقساايم الثناااائي لتوزيااات الاا

وال يعناي عادم ولاود كال مان الفائادة والريات " ناالريت"وكذلا ف  نا  فال عدم ولود العائد المعروف " الفائدة"اقتصاديا نا 
 .ألرنال أو األلورحرمان عنصري الرأسمال واألرض من عوائدهما، فهما يحصالن على عائدهما إما من ا

مصاااطل  األلاار مصاااطل  إساااالمي، اساااتخدمه القااارالن الكاااريم واساااتخدمته السااانة القاااريفة واساااتخدمه : األلااارأ ا 
 .وإذا كا   األعيان هبا  وهقترء ولها سعر وثمن فكذلا المنافت ه لر وهستهلر ولها ألر. الفقهاد في مباحثهم

عليناا أن  نطلاق مان القاعادة الفقهياة التاي " األلار"يحصل على وحتى  تعرف على َمن ِمن عنادر اإل تاج يمكن أن 
أي أن كال شايد عيناي مااال   53"كل منفعة مباحاة يمكان اساتيفامها مات نقااد عينهاا لااز ههليرهاا: "اهفق عليها الفقهاد وهي

 .كان أو غير مال ا مثل اإل سان ا يمكن استيفاد منفعته مت نقاد عينه يجوز ههلير 
ألار ساواد أمكان لهاذا العنصار أن التعرف علاى عنادار اإل تااج التاي يمكان أن هحصال علاى وفي ضود ذلا يمكن 

 .يحصل رن  أم أ ه ال يحصل إال على ألر
فااي اإلسااالم يجااوز أن ياا لر اإل سااان السااتيفاد منفعتااه مقاناال رناا  متوقاات كمااا هااو فااي : العماال وخدمااة اإل سااان -0

 .الماارنة والمقاركة نالعمل التن يمي
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وهو الرأسمال الثان  مثل اآلال ، وهو اآلخر يمكن أن ي لر فيحصل علاى ألار ذلاا : مال اإل تاليرأس ال -9
و الحا أياا أن الرأسمال الثان  كما يمكن أن يحصل علاى ألار يمكان . أل ه عين يمكن استيفاد منفعتها مت نقاد عينها

 .أن يحصل على رن 
األرض، إذ يمكااان لصااااحب األرض أن ي لرهاااا لل راعاااة األرض نمفهومهاااا الاااايق الاااذي هاااو الترناااة أو ساااط   -3

 .وغيرها، ويحصل في   ير ذلا على ألر، وإ ما أمكن ذلا ألن األرض عين يمكن استيفاد ؟؟؟ مت نقاد عينها
 .ومعنى ذلا أن المقرو  اإل تالي يمكن أن يستهلر أرضا يمارس عليه العملية اإل تالية ويعطي لصاحبها ألراا

 .الثالثة التي يمكن أن هحصل على عائدها في دورة ألرهذ  هي العنادر 
هاو عائاد المخااطرة، وهاو ال ياادة الحادالة علاى رأس الماال  تيجاة هقلياب الماال فاي عملياا  التباادل : الارن ب ا 

 : ويحصل عليه من عنادر اإل تاج ما يلي 54المختلفة
ارنا أو مقااركا نعملااه أو م ارعااا أو دااحب العماال التن يماي أو الماان م، وهاو ذلااا القاخ  الااذي يكاون مااا -0

كال ها الد األفاراد لهام الحاق فاي الحصاول علاى األرناال أو علاى لا د . مساقيا أو ملت ما وضاامنا إل جااز العمال اإل تاالي
 . منها

رأس المال النقدي فمتى ساهم شخ  في مقرو  إ تالي نحصاة  قدياة فلاه الحاق فاي الحصاول علاى  صايب  -9
حاال فاي دااحب رأس الماال فاي المااارنة، وكاذا القاركاد فاي شاركا  األماوال، وال يحاق لصااحب من األرنال كما هو ال

الرأسمال النقدي أن يحصل على ألر   ير رأسماله، حياث إن النقاود ال يمكان اساتيفاد منفعتهاا دون هقليبهاا واساتهالكها 
 .وذهاب عينها

د سبق أن قلنا إن لصاحبه أن يا لر  للمقارو  ويحصال ثانتا كان أو متداوال، أما الثان  فق: رأس المال العيني -3
علااى ألاار، ولااه أياااا أن يقدمااه   ياار لاا د منهااا يتحقااق ماان رناا ، مثاال اآلال  والمعاادا ، أمااا المتااداول مثاال مسااتل ما  
اإل تاااج فلصاااحبه أن يسااهم نااه فااي عمليااة إ تاليااة   ياار لاا د ممااا يتحقااق، وكااذلا لصاااحبه أن يدفعااه حصااة ماان رأساامال 

 .أو الماارنة على أن يقوبم  قدياالقركة 
فلصاحب األرض أن يقدمها ال على سابيل اإللاارة وإ ماا علاى سابيل الحصاول علاى لا د مماا يتحقاق : األرض -4

 .من العائد، والمثال البارز على ذلا هو الم ارعة

 :مقار ة نين التقسيم الوضعي والتقسيم اإلسالمي لعوائد عنادر اإل تاج
ج األرنعة قد حصل كل منها على ل د من الناهي أو الدخل   يار إساهامه فاي العملياة اإل تالياة، إن عنادر اإل تا  -

 .وليإ هناف حرمان ألي منها من حقه في العائد
 .األلور واألرنال: إن العملية اإل تالية قد ا حصر هوزيعها في قناهين -
سالمي والوضعي، من هوزيت الناهي، ومان ذلاا عادم من هنا يتبين لنا االختالف المتعدد األنعاد نين االقتصاد اإل -

وكاذلا ماا يعارف ناالريت، كماا يتباين لناا أن هااهين القنااهين اللتاين يصاب فيهماا الادخل " الفائدة"ولود ما يعرف ا وضعيا ا نا
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ضاعي لم هحدثا استقطانا في عنادر اإل تاج نحيث يذهب كل عنصر وحد  نعائد ويذهب غيار  نعائاد الخار، فاالقتصااد الو 
يارء أن األلار هاو حاق العمال، والارن  حاق كال مان الماال والعمال، ولكان فاي  ال االقتصااد اإلساالمي  جاد كاال القناااهين 
يغترف منها كل من المال والعمل، فالجهد البقري لاه الحاق فاي االغتاراف مان قنااة الارن  ناإلضاافة إلاى األلاور، وللماال 

 .ضوانط شرعية فقهية محددةأن يغترف من قناة األلور نجوار األرنال، وفق 

 االستهالف وسلوف المستهلا :المبحث الثا ي
من الناحية العملية ف ن االستهالف يعد الهدف النهائي من النقاد االقتصادي في االقتصاد الوضاعي، ومان الناحياة 

 .الفكرية والن رية يعتبر مبحث االستهالف هو المقصود النهائي لمباحث علم االقتصاد الوضعي
هاااذا  ااادرس موقااات االقتصااااد اإلساااالمي مااان قااااية االساااتهالف متنااااولين نعاااب المفااااهيم األساساااية فاااي هاااذا  وفاااي

المجااال، مثاال مسااهلة الحالااة والطلااب والعالقااة نينهمااا، وكااذا مسااهلة المنفعااة والماادلول اإلسااالمي لهااا ثاام مسااهلة هااوازن 
 .المستهلا المسلم

 : الحالة في االقتصاد الوضعي
الرغبة في الحصاول علاى وسايلة مان شاه ها أن هوقات إحساساا أليماا أو همنات "قتصاد الوضعي هعرف الحالة في اال

ومعنى ذلا أن الحالة هترلم في طلب ما ي يال ألماا أو يحقاق  55"حدوثه أو هحتفا ن حساس طيب أو ه يد منه أو هنق ه
عي للحالاة علاى أ هاا حقيقاة محايادة، ومن لهة أخرء فقد   ار االقتصااد الوضا. لذة، أي أ ها هدور مت فكر اللذة واأللم

نمعنى أ ه يكفي مجرد هوافر الرغبة فاي القايد مات القادرة علاى دفات ثمناه، نغاب الن ار عماا إذا كا ا  الرغباة مقاروعة أو 
وكااذلا فاالقتصاااد الوضااعي ال يعتااد نالحالااة طالمااا هااي فااي مرحلااة . غياار مقااروعة، ضااارة أو مفياادة، حقيقيااة أو وهميااة

حسب، دون أن يتوفر لها عنصر موضوعي خارلي هو القدرة على دفت ثمن هلا الوسيلة التي هقابت اإلحساس النفسي ف
 .هلا الحالا ، وذلا نالرغم مما قد هكون عليه الحالة من شدة وإلحال

وعلى هذا الفكر المعيب والن ر المادي الايق عالي االقتصاد الوضعي مسهلة الحالة التي هعد مان أهام المساائل 
 .ية لما يترهب عليها من الثار على مستوء العرض والطلباالقتصاد

 :الحالة في االقتصاد اإلسالمي
نما أن اإل سان مركب من مجموعة عنادر روحية وفكرية ولسمية مم ولة ومتداخلاة ال يولاد عنصار منهاا مساتقل 

ا فاا ن حالااة اإل سااان هااي عاان اآلخاار، لااو فقااد اإل سااان منهااا عنصاارا لمااا نقااي إ سااا ا، طالمااا أن فطاارة اإل سااان هااي هكااذ
األخاارء ذا  طبيعااة مركبااة حتااى لااو اهخااذ  م هاارا معينااا، فحالااة اإل سااان للطعااام مااثال ليساا  حالااة لعنصاار معااين ماان 
عنادر اإل سان، وإ ما هي حالة كل اإل سان، ألن الجسم ال يقبت وحد  نمعا ل عان نقياة العنادار، كماا أن الطعاام يا ثر 

لجسم، ومن ثم اشترد اإلسالم في الطعاام أن يكاون طيباا ذاهاا ومعناى، وأن يحقاق التاوازن في الرول والفكر كما ي ثر في ا
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نااين عناداار اإل سااان مااا أمكاان، فاا ن كااان هناااف ضاارر ناابعب عناداار  فلياارا  التاارلي  نااين المنااافت والماااار، فاا ذا كا اا  
مااا  الخمااار وحااارم ال  اااا وشااار  النتيجاااة النهائياااة  فعاااا فهاااي حالاااة حقيقياااة، وإال فهاااي ليسااا  حالاااة إ ساااا ية، ولاااذلا حر 

 .الجهاد
ومان لهاة أخارء فالحالاة ليسا  مجارد هحقياق لاذة أو دفات ألام ا كماا ياذهب الفكار الوضاعي ا وإ ماا الحالاة لهاا 
و يفة موضوعية هي المحاف اة علاى القاوء والعنادار اإل ساا ية المختلفاة والعمال علاى هنميتهاا وهرقيتهاا، فحالاة اإل ساان 

لجااو  أو هحقياق لاذة القابت، وإ مااا للمحاف اة علاى الجسام ونناااد خالياا ، فقاد أولاد ا  هعااالى لألكال ليسا  لادفت ألام ا
 .ذلا الدافت كم شر ودافت إلشبا  الحالة ال على أ ه هو الحالة  فسها

وكااذلا فاا ن االقتصاااد اإلسااالمي ال يقاار إهمااال الحالااة طالمااا لاام هتاارلم فااي دااورة طلااب، فهااو يصاانت الحالااا  
ط ويعبط الماوارد إل تااج ماا يقابت هلاا الحالاا  غيار مقياد نالحاال  الماالي فا ذا لام يتاوفر لادء الفارد ماال ويرهبها ثم يهي

ف ن الدولة والجماعة مس ولة من خالل لهااز التوزيات التاواز ي نمصاادر  المتعاددة عان إماداد  نااألموال الالزماة للحصاول 
 56.على ما يقبت حالته أو هقدمها له دون دفت ثمن

وكم لاذة وفائادة يعادها اإل ساان كاذلا وليسا  فاي أحكاام القار  : "ف اإلمام القاطبي هذ  الحقيقة فقالومنه أدر 
 57"إال على الاد كال  ا وشرب الخمر وسائر الفسق والمعادي التي يتعلق نها غرض عالل

ى أ اه فاي قواعاد  وحيث إن االقتصاد اإلسالمي يرهك  على العقيادة اإلساالمية وينبثاق مان القاريعة اإلساالمية، نمعنا
وكلياهااه وفااي اهجاهاهااه وسياساااهه وهحليالهااه و  رياهااه يرهكاا  علااى العقياادة والقااريعة التااي هعاارف عليهااا ماان خااالل المصااادر 
األساسية، القرالن والسنة وااللتهاد، فحيث إ ه كذلا، فا ن موقفاه مان قااية المنفعاة والحالاة والرغباة قاد نارو مماا وقات 

المصال  التي هقوم نها أحاوال العباد ال يعرفهاا حاق معرفتهاا إال "ي من على حد قول القاطبي فيه االقتصاد الوضعي، فهو 
فاالرلو  إلاى ... خالقها وواضعها، وليإ للعبد علم نها إال من نعب الولاو ، والاذي يخفاى منهاا أكثار مان الاذي يبادو لاه

 58".ما خالفهالذي وضعه القار  رلو  إلى وله المصلحة على الكمال نخالف الرلو  إلى 
 .والترلمة االقتصادية لمامون الفقرة أن االقتصاد اإلسالمي يقدم لإل سان أكبر  فت حقيقي ممكن

وال غااضة في سعي الفرد المسلم إلى هكثيار ماا يحصال علياه مان مناافت فاي سالوكه االقتصاادي وغيار  مات األخاذ 
اهه يسعى لتحقيق أكبار  فات فاي الحيااهين معاا، وأن كال في الحسبان أن المسلم له حياهان، د يا والخرة، وإ ه في كل سلوك

 .هصرف في د يا  ي ثر على  فعه في اآلخرة إيجانا وسلبا
 خل  من ذلا نالقول إن اإلسالم نن مه وهن يماهه يقدم للفارد أقصاى قادر ممكان مان المنفعاة الحقيقياة التاي هاي 

م، وال يبقااى إال مااا يحقااق  فعااا خالصااا أو رالحااا، وإذا عاادم الااارر، فكاال مااا يلحااق ضااررا أو أذء ناإل سااان ف  ااه غياار قااائ
أضاافنا إلااى ذلااا كلااه مااا قدمتااه القااريعة ماان هرهيااب دقيااق لمصااال  اإل سااان، مقيمااة نااذلا ساالما لألولويااا  يحتااوي علااى 

 .الدرلا  الثالث
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 :المنفعة
وأ اه ال يعناي  59الااررالمنفعة هعبير إسالمي و فه القرالن للداللة علاى هحقياق مصالحة اإل ساان وفائدهاه وهاي ضاد 

مجاارد اللااذة والمتعااة نمالهااا ماان أحاساايإ، ناال هعنااي مااا هااو أكثاار ماان ذلااا وأعمااق، إ هااا هعنااي هحقيااق مصاالحة أو فائاادة 
ومعناااى ذلاااا أن الماااامون اإلساااالمي للمنفعاااة يتفاااو  علاااى . حقيقياااة لإل ساااان، فهاااو كااال ماااا ي يااال ضاااررا أو يمنااات حدوثاااه

ومنااد التفاو  أن الاارر خاضات للتحدياد واإلدراف . ف إلى  احية المتعة واللاذةالمامون الوضعي لها الذي اعترا  ا حرا
العلماااي والموضاااوعي، عكاااإ األلااام واللاااذة فهاااي أحاسااايإ ذاهياااة غالباااا ماااا هكاااون مااااللة ومتنافياااة مااات مصااالحة اإل ساااان 

 .وفائدهه
ا مان لهاة، ومان ونهذا فال حرج من اساتخدام مصاطل  المنفعاة كمصاطل  اقتصاادي لاه مادلول إساالمي مميا ، هاذ

الحالاة، السالعة، المنفعاة، فالفلاا : لهة أخرء فقد كقف  لنا اآليا  الكريمة المذكورة عن اقتاران ثالثاة ألفاال نبعااها
 .واأل عام وهي سلت وهي قادرة على دفت وسد حالة اإل سان فهي  افدة له

 : اإلسالم هو المرلت في هحديد المنفعة الحقيقية لإل سان
وضااعي قااد خااول لإل سااان ساالطة مطلقااة فااي هقاادير مااا ياارا   افعااا، فااي حااين أثباا  علاام الاانفإ الااذي إن االقتصاااد ال

يعتبر رائدا لعلم االقتصاد فاي مساهلة المنفعاة أن اإل ساان ال ياتمكن دائماا مان هحدياد ماا فياه  فعاه الحقيقاي ومصالحة وأن  
 .كثيرا ما هكون إشارا  اللذة واأللم خادعة وماللة نل ومدمرة

ُكتِااَب َعلَااْيُكُم اْلِقتَاااُل َوُهااَو ُكااْر ت لبُكااْم : م الاانفإ فقااد أشااار القاارالن الكااريم إلااى هلااا الحقيقااة حيااث قااالوقباال علاا
رت لبُكْم َوَعَسى الَوَعَسى ونَ َأن ُهِحبُّوا َشْي اا َوُهَو َشر  لبُكْم َواللبُه يَاْعَلُم َوَأ ُتْم الَ هَاْعَلمُ  الَأن َهْكَرُهوْا َشْي اا َوُهَو َخياْ

60 

 : المعهودة
وأ اه علاى كال مساتوء فردياا كاان أو لماعياا يجاب أن " الحالياة"الارورية والكمالية وما نينهما والتي يطلاق عليهاا 

 .يراعي هذا الترهيب، فيبدأ ن شبا  الاروري ثم الحالي ثم الكمالي
لحالاة إلاى الااروري أشاد وحيث إن المنفعة مرهبطة في ولودها وعدمها وفي قوهها وضعفها نالحالاة، وحياث إن ا

منها إلى الحالي وهو إلى الحالي أشد منها إلى الكمالي ف ن االقتصاد اإلسالمي يقدم نذلا نرها ا على ع م ما يقدماه 
 .من  فت حقيقي للفرد وللجماعة

 :  رة اإلسالم إلى االستهالف
قاد وضاعنا اإلطاار العاام لن ارة اإلساالم إذا أدركنا مفهوم الحالة في االقتصااد اإلساالمي، والمنفعاة الحقيقياة  كاون 

 .إلى االستهالف
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االسااتهالف اقتصاااديا يعناااي التناااول اإل سااا ي للمنتجاااا  إلشاابا  الحالااة، فقااارب اللاابن هااو اساااتهالف لااه، ولااابإ 
إل ، إذ فاي كال ذلاا  جاد اإل ساان يساتخدم ...الثياب استهالف لها، وسكن المن ل كذلا، وركوب السيارة وهعلم العلم 

 .ة أو الخدمة في إشبا  حالتهالسلع

  61:واالستهالف  وعان

 : أ ا االستهالف الوسيط
والمقصود نذلا أن يستهلا اإل تاج استهالكا وسايطا أي أ اه يساتخدم ا نقاكله الاذي أ اتي علياه ا فاي إ تااج سالعة 

 .أخرء، وهذا االستهالف هو ما يعبر عنه نمستل ما  اإل تاج أو السلت الوسيطة

 :النهائي ب ا االستهالف
والمقصااود نااذلا أن يسااتهلا اإل تاااج اسااتهالكا  هائيااا نمااا ينطااوي فااي ذلااا ماان اسااتخدام المنتجااا  ماان ساالت  

وخاادما  أو التمتاات نهااا، إلشاابا  أغااراض االسااتهالف نحيااث ال هتخلاات عاان هااذا االسااتهالف ساالعة أخاارء هصاال  إلشاابا  
 .حالة ما

ياام اإل ساان مسابقا نعملياة إعاداد وهجهيا  السالعة أو الخدماة، ومن المعلوم أ ه لتحقياق عملياة االساتهالف يتطلاب ق
ومان من اور االقتصااد الوضاعي أ اه نقادر ماا ياتمكن الن اام االقتصاادي . ونعبارة فنية ف ن اإل سان يقوم مثال نعملياة اإل تااج

وفاي ذلاا هتناافإ من هوفير أكبر وألود  وعية من المستهلكا  نهقل هاحية ممكناة نقادر ماا يكاون هاذا الن اام  الحاا، 
وقاااد شاااغل االقتصااااد الوضاااعي نهاااذا الهااادف حتاااى إ اااه لعااال . االقتصااااديا  المعادااارة علاااى اخاااتالف   مهاااا وماااذاهبها

االستهالف في حد ذاهه الغاية النهائية لكل لهود اإل سان االقتصاادية وغيار االقتصاادية، فهاو يناتي ليساتهلا، ويساتهلا 
لا ليستهلا إن د  التعبير، ومن لهاة أخارء فليسا  هنااف حادود علياا لماا لمجرد لذة ومتعة االستهالف، أي أ ه يسته

يستهلكه الفرد سوء حدود القدرة على االستهالف، ولديه ما يمكن أن يقال إن االستهالف دالة مت ايدة فاي حجام ساعادة 
 .اإل سان

فاهياة االقتصاادية، ونعباارة فاالقتصاد مسخر آلخر مدء إلشبا  هلا الرغبا ، الم يد من االستهالف الم يد مان الر 
، ومان قبال دااغها القارالن أنلاا 62أخرء ف ن غيار المسالم يعايق ليساتهلا، وهاذ  الحقيقاة أكادها علمااد الغارب أ فساهم

َوالِذيَن َكَفُروا يَاَتَمتابُعوَن َويَاُكُلوَن َكَما هَاُكُل االَ ْاَعاُم َوالنباُر َمثْاواء لبُهمْ : دياغة حيث يقول
متت فاي حاد ذاهاه واألكل والت 63

 .ليإ معيبا، وإ ما المعيب في كو ه غاية كما هو لدء األ عام
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 :موقت االقتصاد اإلسالمي من االستهالف
اإلسالم ين ار إلاى االساتهالف نمفهوماه الساانق، أ اه أمار فطاري، ومان ثام فهاو ضاروري لاه، وكال ماا كاان كاذلا فاال 

ياار مكتاات ناادافت الفطاارة والغرياا ة، وذلااا ألن نقاااد اإل سااان سااالم منااه، ناال يقاات منااه موقاات الحااث والترغيااب غيمناات اإل
 .واستمرارية  وعه ليعمر األرض ويكون خليفة فيها ويعبد ا  ال يتههى إال ناالستهالف

ومااان ثااام فهاااو يحاااث اإل ساااان علاااى هنااااول المنتجاااا  نهااادف هحقياااق الغاياااا  الساااانقة وذلاااا ن ثانتاااه علاااى هاااذا 
له من متعة ولذة، أي أن المسلم في هلا الحالة قد لمع  لاه منعتاان عاللاة والللاة، االستهالف ناإلضافة إلى ما يتحقق 

فاألكل ا أي االستهالف ا المقترن نالقكر شارد لتحقياق  64:واآليا  الكريمة واألحاديث القريفة ه كد على هلا المسهلة
 .العبادة

فطااري ودينااي لمااا يتوقاات عليااه ماان  إذن فاالسااتهالف فااي   اار اإلسااالم وماان ثاام فااي   اار االقتصاااد اإلسااالمي أماار
متطلبا  دينية، ويترهب على ذلا أن إهمال االستهالف أمر مذموم إسالميا، ف ذا قصر الفرد فيه مات هاوافر القادرة الفعلياة 

َوالَ َهْجَعااْل يَااَدَف : أو الممكنااة فهااو ملااوم فااي   اار اإلسااالم، الااذي وساامته نساامة البخاال والتقتياار وغاال اليااد، قااال هعااالى
ُعُنِقااَا َوالَ هَاااْبُسْطَها ُكاالب اْلَبْسااِط فَاتَاْقاااُعَد َمُلوماااا مبْحُسااوراا اُلولَااةا ِالَااىَمغْ 

َوالااِذيَن ِإَذال : ووداات ا  عباااد  المتقااين نقولااه 65
لِااَا قَاَواماااااَأ َفُقااوْا لَااْم ُيْساارُِفوْا َولَااْم يُاْقتِااُروْا وََكاااَن نَاااْيَن ذَ 

فهااو أشااد مالمااة علااى  وإذا كااان ذلااا علااى المسااتوء الفااردي 66
المستوء الجماعي، ولنتصور مجتمعا ما قد عاش أفاراد  عناد مساتوء الاارورة وساد الرماق مااذا يحادث لاه علاى مساتوء 

 .اإل تاج والتعرف على طيبا  ا  وهعمير األرض

 ماذا يستهلا المسلم؟
 احياة أولاى لايإ كال سالعة أو  اإللانة على هذا التسامل هكون من لا بين، المجال الكمي والمجال النوعي، فمن

خدمة مرغونة هستهلا، وإ ماا يساتهلا السالت والخادما  التاي هقابت حالاة حقيقياة لإل ساان، ولايإ مجارد رغباة أو لاذة 
وقتية، فاالساتهالف مرناود نوثاو  مات الحالاة، وقاد   ام اإلساالم موضاو  الحالاة كماا سابق  اإلشاارة إلياه، ومان ثام فا ن 

 .في إطار الحالة الحقيقية للفرداالستهالف هو اآلخر من م 
وفاي هاذا المجاال هانهب القاايم اإلساالمية لتادعم مان السالوف الرشاايد للمساتهلا المسالم، فالمسالم ال يرغاب فااي 

 .سلعة أو خدمة محرمة
كما أن هن يم اإلسالم لساحة اإل تااج ساوف يساهم نادور  فاي هاذا القاهن، إذ أ اه فاي  ال مجتمات ملتا م لان هولاد 

. ت حالاا  حقيقياة لألفاراد، ومان  احياة ثا ياة فلايإ االساتهالف غاياة المسالم، وإ ماا هاو مجارد وسايلة لاهمنتجا  ال هقاب
فهو يستهلا ليعيق وهو يعيق ليعمر األرض ويعبد ا  ويسعى لنيال رضاوا ه، مان ألال ذلاا فقاد وضات اإلساالم حادودا 

لتقصاير فاي االساتهالف ماذموما فا ن اإلساراف فياه عليا على استهالف الفرد نما ال يدخلاه فاي مرحلاة اإلساراف، فا ن كاان ا
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نَنِااي َداَدَم ُخااُذوا زِينَااَتُكْم ِعنااَد ُكاالِّ َمْسااِجدن وَُكلُااوا َواْشااَرنُوا َوالَ ُهْساارُِفوا ِإ بااُه الَ ُيِحاابُّ  يَااا: هااو اآلخاار مااذموم، يقااول ا  هعااالى
اْلُمْسرِِفينَ 

أن التقصير فيها مت القدرة ماذموم، وأيااا فا ن اإلساراف فال ينة واألكل والقرب كلها أمور مطلونة، نمعنى  67
لِااَا قَاَواماااااَوالااِذيَن ِإَذال َأ َفُقااوْا لَااْم ُيْساارُِفوْا َولَااْم يُاْقتِااُروْا وََكاااَن نَاااْيَن ذَ : فيهااا ممنااو  ناان  اآليااة الكريمااة

ومعنااى ذلااا أن  68
 .المسلم ينقد الوسطية واالعتدال فهو وضعه القيم والمتوازن

فااي   اارة اإلسااالم إلااى االسااتهالف أن هناااف ثااالث مناااطق ممكنااة لالسااتهالف، لكاان االقتصاااد اإلسااالمي  والخالدااة
فهنااف منطقاة البخال والتقتيار وهاي هبادأ مان ساد الرماق إلاى ماا دون حاد . يمنت االستهالف في منطقتين ويبيحاه فاي واحادة

، وهنااف منطقاة متطرفاة أخارء هاي منطقاة اإلساراف، الكفاية، وال يجوز للفارد أن يقات ناساتهالكه عنادها طالماا كاان قاادرا
وهناف منطقاة وساطى هاي منطقاة . وهي هبدأ نعد همام مستوء الكفاية إال ما ال  هاية، وال يجوز للمسلم أن يعيق نداخلها

أن  الكفاية هقت نين المنطقتين السانقتين، وهي المنطقة التي يباال للمسالم العايق ناداخلها، وهاي منطقاة متساعة، للمسالم
 .يقت في ندايتها وله أن يسير فيها إلى  هايتها

 :هوازن المستهلا
يتعامل علم االقتصاد ا كما هو معاروف ا مات الوحادا  االقتصاادية ناحثاا سالوف كال وحادة مان هاذ  الوحادا  التاي 

رساته لو يفاة ويعناي نالوحادة االساتهالكية الج ئياة الفارد مان حياث مما. يقسمها إلى وحادا  اساتهالكية ووحادا  إ تالياة
 .االستهالف

والتسااامل األساسااي فااي هااذا القااهن يتعلااق نكيفيااة إ فااا  الفاارد الجاا د المخصاا  ماان دخلااه علااى ساالت وخاادما  
 االستهالف، كيت يتصرف؟ وكيت يوز  دخله على مختلت السلت والخدما  التي يود استهالكها؟ ومتى يستقر ويتوازن؟ 

نقياة المساتهلكين ساوف يطلاب نعاب السالت والخادما ، وطبيعاي من حيث المبدأ  جد أن المستهلا شاه ه شاهن 
وطبيعاي أيااا أ اه فاي  ال األوضاا  العادياة لان يقبال علاى شاراد . أ ه سوف يجري مقار ة نين ما يقاتريه وماا يدفعاه ثمناا لاه

 .سلعة إال إذا اطمهن إلى أن منفعتها أكبر من منفعة ثمنها أو على األقل مساوية له
ختلت فيه المسلم عن غير المسلم، طالماا هاوفر  دافة العقال فيهاا، فا ذا لام يتسام السالوف هذا سلوف فطري ال ي

 .نهذا كان هناف عامل عارض وراد هذا السلوف
ولقااد عباار الفقااه اإلسااالمي عاان البياات نتعبياار دقيااق يتاارلم هااذا الساالوف ماان طاارف البااائت والمقااتري علااى حااد سااواد 

لرشد واساتخدام العقال إلاى الخار مادء مان طرفياه الباائت والمقاتري، وامتادادا نمعنى يقوم على ا" فالبيت عقد ذو مكايسة"
لذلا ف ن المقتري المستهلا سوف ي ل يقتري أو يطلب وحدا  من السالعة طالماا نقاي لاه اعتقااد ناهن منفعتهاا أكبار 

 .من منفعة ثمنها
وهاي " هاوازن المساتهلا"ا ا طالقا من هذا الموقت المبدئي نحث االقتصااد الوضاعي مساهلة اداطل  علاى هساميته

في فكرهها األساسية ال هخرج عن مامون ما سبق قوله غاية األمر أ ها هحتوي على أدوا  هحليلياة اساتخدمها االقتصااد 
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الوضااعي فااي مراحاال متطااورة للتعاارف علااى هااوازن المسااتهلا، فهناااف األساالوب التقلياادي الااذي يسااتخدم فكاارة المنااافت 
التي هستخدم معدل اإلحالل الحدي ومنحنيا  السواد، وهناف المعالجاة األحادث التاي  الحدية وهناف المعالجة الحديثة

 .هعتمد على ما يعرف نمنحنيا  التفايل الموض ، مما هو معروف في كتب التحليل الج ئي
عاان إضاااعة المااال، وقااال العلماااد إن ماان نااذل منفعااة كبياارة فااي ساابيل للااب منفعااة قليلااة عااد  وقااد  هااى النباايد 

واضاا  أن الترلمااة االقتصااادية لتلااا التوليهااا  هااي ضاارورة المواز ااة نااين منااافت الساالت والخاادما  االسااتهالكية  مااايعة،
 .نحيث يحصل المستهلا على أكبر إشبا  ممكن منها

 خلاا  ماان ذلااا إلااى أ نااا  اارء أ ااه فااي  اال االقتصاااد اإلسااالمي، فاا ن ساالوف المسااتهلا وهواز ااه محكااوم ناانفإ 
هو يعمل على الحصول علاى أكبار إشابا  ممكان مان اساتهالكه، وهاو يجاري حسااناهه ندقاة وعناياة المعادلة االقتصادية، ف

واخاتالف . ألثمان السلت ومنافعها، أي أ ه في هذا المجال ال يفتر  عن غير ، نل هو أحرص من غير  علاى هحقياق ذلاا
ذ هاو لادء المسالم يختلات فاي كثيار المسلم عن غير  أ ما يكون في حقل المنفعة، وما هحتوي عليه من سالت خادما ، إ

من وحداهه عان غيار المسالم، وهاذا مان لهاة، ومان لهاة أخارء فا ن المسالم كمساتهلا يتاهثر عناد اهخااذ قارار هخصاي  
 .ل د من الدخل لالستهالف نعوامل ال مجال لها عند غير 

 :خالدة القول
 .ى أكبر إشبا يحقق المسلم هواز ه االستهالكي مثله مثل غير  عندما يحصل عل: أوالا 
 :يختلت المسلم المستهلا عن غير  من  احيتين: ثا يا

 .أ ا عند اهخاذ قرار هخصي  ل د من دخله لالستهالف فهو محكوم نعوامل خادة
 .ب ا خريطة استهالف المسلم هتمي  عن خريطة غير  من حيث محتوياهها من السلت والخدما 

 السو  واألسعار: التداول: المبحث الثالث
أي هاو التجاارة " التاداول"أن هناولناا اإل تااج واالساتهالف  تنااول العنصار الثالاث، وهاو ماا يطلاق علياه اقتصااديا  نعد
 .والمبادلة

وهرلت أهمية هذا النقاد إلى أ ه يمثل هم ة الودل نين كل من االستهالف واإل تاج، فال يستهلا النااهي عاادة إال 
ولهاذا . ادة إال عن طريق التاداول، وال يناتي النااهي إال مان خاالل عملياة التاداولإذا هداول كما أ ه ال يتحقق االستهالف ع

الترانط العااوي ناين اإل تااج والتاداول، اعتبار التاداول شاعبة مان شاعب اإل تااج، وطالماا هنااف مبادلاة فهنااف ساو  وهنااف 
 .الميوفي هذا الفصل  تناول أساسيا  هلا المسائل من من ور االقتصاد اإلس. قيم وأسعار
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 :التداول أهميته وضوانطه
وا تقاال الماال قاد يكاون عان طرياق المبادلاة أو نغيار المبادلاة، ومان . هفيد مادة التداول ا تقال المال من يد إلى ياد

ثم فتعبيار المبادلاة أعام مان هعبيار التاداول، والمبادلاة قاد هكاون فاي داورة هجاارة وقاد ال هكاون، إذن فالتجاارة أخا  هاذ  
 69. ها مبادلة ما نمال نهدف هحقيق الرن ، أو هي شراد الرخي  ونيت الغاليالتعبيرا ، أل

والاارن  ال ي هاار إال فااي عمليااة هجاريااة، أي شااراد شاايد نهاادف نيعااه، والتجااارة  قاااد اقتصااادي أساسااي مثلهااا مثاال 
ي األماااكن المناساابة النقاااد اإل تااالي، إذ ناادو ها يسااتل م علااى المنااتي القيااام ننقاال الساالعة وهخ ينهااا وعرضااها وهوزيعهااا فاا

وقااد يتعااذر عليااه ذلااا فتتعثاار عمليااة اإل تاااج ذاههااا، ونالتااالي ال يتااههى االسااتهالف، وإذا كااان اإل تاااج المااادي . لالسااتهالف
للسلعة هو ما لعلها دالحة أو أكثر دالحية لالستهالف ف ن  قل السلعة من مكان إلى مكاان وكاذلا هخ ينهاا مان زماان 

دااالحة أوأكثاار دااالحية لالسااتهالف، ونهااذا فاا ن التجااارة فااي حقيقتهااا  قاااد إ تااالي، وهااذا مااا  ل مااان، هااو اآلخاار يجعلهااا
 .اهتدء إليه االقتصاد الوضعي نعد زمن طويل

إذن فالتجارة ا التداول ا عنصر اقتصاادي أساساي يتوقات عليهاا كال مان اإل تااج واالساتهالف، وألهمياة التجاارة فقاد 
التاالر الصادو  األماين يحقار ياوم القياماة ماات : "القاائمين عليهاا، يقااول رساول ا   عناي نهاا اإلساالم أيماا عناياة، وفاي

وههكيدا على دورها االقتصادي يقول سيد ا على نن أناي طالاب ا كارم ا  ولهاه ا مودايا  70"النبي ين والصديقين والقهداد
خياارا، المقاايم ماانهم والماااطرب ثاام اسااتوص نالتجااار وذوي الصااناعا  وأوص نهاام : "عاملااه علااى مصاار األشااتر النخعااي

نمالااه، والمترفااق نبد ااه، فاا  هم مااواد المنااافت وأسااباب المرافااق ولالنهااا ماان المباعااد والمطااارل، فااي ناارف ونحاارف ولبلااا 
  71"وسهلا، وحيث ال يلت م الناس لمواضعها وال يجترمون

 .صدر للمنفعة ومادة لهافي هذ  الفقرة نرز  التجارة قرينة الصناعة في العملية اإل تالية، فكلتاهما م
و  را ألهمية التجارة فقد وضت لها اإلسالم من الاوانط ما يحول دون ا حرافها عن و يفتهاا الطبيعياة التاي قاما  

 .عليها
ولتفصايل ذلاا  جاد أن التجاارة لهاا ولهاان، الولاه  72.ومن نين الاوانط ضارورة أن ي ال شاعبة مان شاعب اإل تااج

ويتمثاال الولااه االقتصااادي فيمااا هتااامنه التجااارة ماان لهااد إ تااالي يتمثاال فااي  قاال البااااعة االقتصااادي، والولااه القااا و ي، 
ويتمثاال الولااه القااا و ي فااي عمليااة  قاال . وهخ ينهااا وعرضااها وهوزيعهااا، ومااا يسااتدعيه كاال ذلااا ماان أعمااال ولهااود وأمااوال

 .أو هو الجا ب القكلي والصوري للتجارة )البائت والمقتري(الملكية من شخ  لقخ  
والوضاات الطبيعااي أن يكااون الولااه القااا و ي ماادخال للولااه االقتصااادي، أو مقدمااة لااه، ال أن يكااون منفصااال عنااه أو 

وهنااف  صاوص  بوياة منهاا اساتنبط الفقهااد أحكاماا فقهياة . غاية في حد ذاهه، وإال خرل  المبادلاة عان مساارها الصاحي 
ة، واقتصاارها علاى أن هكاون مجارد وسااطلة مفتعلاة طفيلياة، وقاد هفيد هحريم خروج المبادلة والتجارة عن و يفتهاا اإل تاليا
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واالقتصاااديون ينطلقاااون ماان هاااذ  المقااوال  الفقهياااة لي كااادوا أن  73.عااالي الفقهااااد هااذ  المساااهلة فااي مصااانفاههم الفقهياااة
هااوفر المبادلااة والتجااارة المعتااد نهااا فااي اإلسااالم مااا اشااتمل  علااى لهااد إ تااالي أو نعااد اقتصااادي ولاام هقاات عنااد مجاارد 

القااكل والصااورة، وقااد يتمثاال هااذا الجهااد فااي القاابب كمااا قااد يتمثاال فااي  قلهااا ماان مكااان إلااى مكااان، وماان ذهااب نعااب 
 74العلماد أن مجرد مبادلة المال نالمال دون لهد اقتصادي يعد من قبيل الرنا

لصااحانة نبياات أحااد ا وماان ناااب التنويااه نالجهااد اإل تااالي فااي عمليااة التجااارة فقااد  هااى ساايد ا عماار ناان الخطاااب 
وإال فاال هبات فاي ساوقنا، وإال فسايروا فاي األرض : "سلعة نثمن محدد، إال أ ه  صحه نالجلب والبيات ناهي ساعر شااد فقاال

لم يرض لهاذا الصاحاني نوضات الساعر الاذي يرياد ،  و ستقهد نهذ  المقولة نهن عمر  75"واللبوا ثم نيعوا كيت ش تم
وال لهدا، ولكن رضي له أن يبيت كيت شاد إذا سافر وللب، وهاذا ههكياد علاى  خادة أ ه يتالر محليا، وال يتكلت عناد

عاان هلقااي الركبااان، ومعلااوم أن هناااف حكمااا  وماان القااواهد علااى ذلااا  هااي رسااول ا  . العماال اإل تااالي فااي التجااارة
العملياة لام يماارس لهادا وأنعادا متعددة لهذا الهدي النبوي إال أن القاهد في هذا الهدي النبوي هو أن التالر فاي هاذ  

فهااي إذن وساااطة مجااردة ماان كاال . إ تالياا يااذكر، فمااا قيمااة أن يخاارج التجاار إلااى أنااواب المدينااة يتلقااون القااادمين نالسالت
فهاذا الوسايط ال " النهاائي"والمساتهلا " الجالب"مغ ء إ تالي، مت ما هحدثه من الثار ضارة على كل من البائت الحقيقي 

مااان عنااا  و لااام، حياااث ال دراياااة لاااه نالبلااادة وال ناألساااعار الساااائدة، وهاااو كاااذلا يلحاااق الاااارر  يخفاااى ماااا يلحقاااه نالباااائت
نالمستهلا فهو أعلم نمدء حالته إلاى السالعة ونهثما هاا، ولدياه القادرة علاى الاتحكم فاي عرضاها أل اه مقايم فاي البلادة، 

 .لذلا كله لاد الح ر اإلسالمي على هلا المبادلة

 : السو  ولهاز األسعار
لمااا هناااف مبادلااة فهناااف السااو ، إذ هااو المجااال الااذي هااتم فيااه المبااادال  والصاافقا ، وحيااث هااتم الصاافقا  طا

 .فهناف أسعار
ولألسعار ههثير على كل مان االساتهالف واإل تااج والتوزيات واالساتثمار، ففاي ضاود األساعار الساائدة يتحادد إلاى حاد 

، و مط التوزيات القاائم فاي المجتمات، كماا أن األساعار هتاهثر نكال نعيد  مط استهالف المستهلا، وقرار المنتي والمستثمر
 .من االستهالف واإل تاج والتوزيت، وهكذا ف ن هلا ال واهر االقتصادية هتبادل التهثير والتهثر نين نعاها البعب

 76:هعريت السو 
لتباادل ملكياة السالت ساواد يطلق لفا السو  في الحياة اليومية على المكان الذي يجتمت فيه البائعون والمقترون 

أكااان التبااادل فااي الحااال أو االسااتقبال، أمااا فااي الدراسااا  االقتصااادية فيطلااق السااو  علااى المجااال الااذي هتفاعاال فيااه 
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 روف عرض وطلب السلعة م دية إلى هباادل ملكياة السالعة، والاذي هتجاه إلياه ثام هتحاول عناه السالعة  فساها فاي رحلتهاا 
 .نين المنتي والمستهلا

  يقوم على قسمين من العمليا ، أولهما خاص نتبادل ملكية السالعة ناين الباائت والمقاتري، واآلخار خااص فالسو 
نتبااادل حيااازة الساالعة ووضاات اليااد عليهااا، وياا دي التباااين فااي العالقااا  القائمااة نااين البااائعين ونعاااهم الاابعب والمقااترين 

ألساوا ، ويعاد القارد الاالزم لقياام الساو  هاو القسام ونعاهم الابعب، وناين الباائعين والمقاترين علاى اخاتالف أشاكال ا
األول فقط الخاص نتبادل ملكية السلت، أما القسم الخاص نولود السلعة  فساها فهاو غيار الزم لقياام وهكاوين األساوا ، 

 .تهلاواألمر كذلا يعد الوسط الذي هتوفر فيه الوسائل التي ههيط هبادل وحيازة السلت أثناد رحلتها نين المنتي والمس

 : 77أشكال السو 
هعااد أشااكال السااو  كثياارة إال أ هااا عااادة مااا هقساام األشااكال المختلفااة لألسااوا  إلااى مجمااوعتين رئيساايتين، هحتااوي 
أوالهماااا علاااى الحااااال  التاااي ال يكاااون للباااائت والمقاااتري أي هحكااام فاااي الساااعر الاااذي يتقاضاااا  أو يدفعاااه وهسااامى هاااذ  

تااوي علااى الحاااال  التااي يكااون فيهااا للبااائت أوللمقااتري أو لكليهمااا هااهثير علااى والثا يااة هح. المجموعااة نالمنافسااة الكاملااة
 :األسعار وهسمى هذ  المجموعة نالمنافسة غير التامة، وسوف  تعرض لكل  و  منها نقيد من التفصيل

 أسوا  المنافسة الكاملة : أوالا 
 :وهنبني على الفروض اآلهية

 ، في هذ  الحالة كل م سسة من الم سسا  المنتجاة هسايطر علاى أ ا ولود عدد كبير من المنتجين أو الم سسا
 .ل د دغير لدا من اإل تاج الكلي نحيث ال هستطيت أن ه ثر في ثمن السو ، أي أ ها هقبل الثمن كما هو

ب ا ولود عدد كبير لدا من المقترين، ونذا ال يستطيت المقتري ا عن طريق مقترياهه ا أن ي ثر في الاثمن الساائد 
 .السو في 

يجااب أن يكااون معروفااا لاادء المقااترين نااهن الم سسااا  هنااتي ساالعا متجا سااة نحيااث ال : ج ا هجااا إ المنتجااا 
يمكن التفريق نينها أندا، نال يمكان اعتبارهاا سالعة واحادة، وفاي هاذ  الحالاة ال حالاة للقياام ندعاياة إلاى السالعة، فالسالت 

 .لواحدة في السو  الواحدةمتماثلة، ونذا ال يكون هناف إال ثمن واحد للسلعة ا
د ا حرياة الاادخول والخاروج ماان الساو ، هاذ  الحريااة يجاب أن هكااون متاوافرة نالنسابة للمنتجااين ومختلات عناداار 

 .اإل تاج، نمعنى الخر أ ه ال يولد في السو  أي عوائق احتكارية
يجاااري فاااي الساااو ، فاااهي هاااا العلااام التاااام نااااألحوال االقتصاااادية، هاااذا يعناااي أن المقاااتري يجاااب أن يعلااام هماماااا ماااا 

 .اختالف في ثمن السلعة ال يلبث أن يختفي نسرعة، وذلا ألن المقتري يتجه إلى شراد السلعة األقل ثمنا
ولاادير نالااذكر أ ااه ماان الناحيااة ال هولااد أسااوا  المنافسااة الكاملااة فااي الوقاا  الحاضاار إال فااي البوردااا ، أمااا فيمااا 

 .ما نغير مسمىعداها فال هولد نصورة واقعية وإ ما هبقى اس
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 أما المجموعة الثا ية وهقمل األسوا  غير المنافسة، : ثا يا
 :78ويمكن هقسيمها نصفة عامة إلى أرنت مجموعا 

 : أ ا المنافسة االحتكارية
وهااذ  هتمياا  نولااود عاادد كبياار ماان البااائعين نحيااث إن كاال واحااد ماانهم يعماال مسااتقال عاان اآلخاارين وناادون أن هاا ثر 

 . عن منتجا  اآلخرين( متماي ة)فسيه، ولكن لكل نائت في  فإ الوق  منتجا  سياسته كثيرا على منا

 : ب ا احتكار القلة
وهي الحالة التي يولد فيها عدد قليل من البائعين، ولذلا يتوقت هصارف كال مانهم علاى هصارفا  اآلخارين، وكال 

ي عاين االعتباار أثار سياساته علاى منتي يرسم سياسته على ضود سياسا  الم سسا  األخارء فاي الصاناعة، وهاو يهخاذ فا
سياسة المنافسين اآلخرين، وينقه احتكار القلة نصافة عاماة عنادما يكاون عادد الم سساا  قلايالا نحياث أن أي هغييار فاي 

 .اإل تاج أو األثمان نواسطة م سسة ما ي ثر نقكل ملحول على مبيعا  الم سسا  األخرء

 : ج ا االحتكار المطلق
يتحكم في العرض الكلي للسالعة مناتي واحاد، و  ارا ل هاور نادائل مساتمرة لكال المنتجاا   وهي الحالة التي فيها

فاا ن المحتكاار لاايإ حاارا ناادون حاادود، فهااو إمااا أن يحاادد الااثمن أو يحاادد العاارض، لكنااه ال يسااتطيت هحديااد االثنااين معااا، 
ذ  الخادما  همان  الم سساا  وضاعا ففاي ها( كاإل اارة والمياا )وأمثلة االحتكار المطلق هبدو واضحة في المنافت العاماة 

 .احتكاريا نمقتاى القا ون

 كيت هتحدد األسعار في السو ؟
نعااد أن هعرفنااا علااى مفهااوم السااو  وأشااكاله، نقااي لنااا أن  عاارف ماان يقااوم نتحديااد األسااعار فااي هااذ  األسااوا ، وماات 

 .األخذ نعين االعتبار أهمية األسعار وههثيراهها المختلفة كما رأينا
 .مواقت االقتصاديا  المختلفة من هذ  المسهلة هبعا للفلسفة االقتصادية التي يقوم عليها كل اقتصادوقد هنوع  

فاقتصااااد يااا من نالملكياااة الخاداااة لوساااائل اإل تااااج ويااا من نالحرياااة االقتصاااادية الفردياااة ويااا من ناالساااتثمار الفاااردي 
المهمااة فااي  اال اقتصاااد ال ياا من نالملكيااة  هتحاادد لديااه األسااعار عاان طريااق لهاااز يختلاات عاان الجهاااز الااذي يمااارس هلااا

العامة واالستثمارا  العامة، وهما معا يختلفان عن الجهاز السعري في مجتمت يقوم اقتصاد  على كال مان الملكياة العاماة 
والملكية الخادة، ونعبارة أخرء  الحا أن األله ة السعرية هتوقت على الفلسافة التاي يرهكا  عليهاا االقتصااد القاائم مان 

 .مما يقود ا إلى دور الدولة في هذ  االقتصاديا . حيث عالقة الدولة نالنقاد االقتصادي
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ذهاااب االقتصااااد الرأسااامالي إلاااى لعااال الااادور االقتصاااادي للدولاااة دورا هامقااايا، وعلاااى العكاااإ مااان ذلاااا ذهاااب 
أسند إلى الدولاة دورا  قايطا االقتصاد االشتراكي إلى لعل الدور االقتصادي كله نيد الدولة، أما االقتصاد اإلسالمي فقد 

 .وفعاال في الحياة االقتصادية ولعلها مس ولة عن وضت الاوانط واحترام المبادو األساسية للتعامل االقتصادي
وعلااى ضااود ذلااا فقااد أسااند  مهمااة هحديااد األسااعار إلااى مااا يعاارف نجهاااز السااو  فااي االقتصاااد الرأساامالي نينمااا 

 .التخطيط في االقتصاد االشتراكي أسند  هلا المهمة إلى ما يعرف نجهاز
وأمااا مااا يقااوم نااه االقتصاااد اإلسااالمي فهااو موقاات متمياا  ينطلااق ماان فكاارة اإلسااالم ماان خااالل   رهااه إلااى األدااول 
المرعية في التبادل وولوب احترام العقود، ثم مدء سلطة ولي األمر في التدخل في التسعير، وقبل ذلاا ونعاد ذلاا فاي 

 .هذا المجال األخالقيا  اإلسالمية في
فاإلزاحااة الكليااة للسااو  كجهاااز للتسااعير أماار غياار وارد فااي  اال االقتصاااد اإلسااالمي، نمعنااى أن دور السااو  فااي 
هحدياد األسااعار دور معتاارف نااه، وال يمكاان إ كاار  كليااة، ألن ذلااا يتنااافى فااي حاق الملكيااة الخادااة لوسااائل اإل تاااج التااي 

الفردياة فاي المجاال االقتصاادي، وقاد ورد أن الساعر غاال فاي عهاد الرساول  اعترف نها اإلساالم، ويتناافى مات مبادأ الحرياة
  ا أي هحديد أثمان السلت خارج  طا  السو  ا فرفب الرساول  79فقال له الصحانة سعر لنا يا رسول ا  أن يساعر

 .نجهاز السو  وعدم إهدار  كلية لهم، وفي ذلا الرفب اعتراف الرسول 
 سااتنتي أن السااو  فااي   اار االقتصاااد اإلسااالمي هااي أداة أو لهاااز سااعري ال يجااوز وفااي ضااود هااذا الاان  وغياار  

 .إلغام  نصفة مطلقة
إذا كان االقتصاد اإلسالمي يعتارف نالساو  كجهااز لألساعار، فهال يعاول عليهاا وحادها نصافة مطلقاة، ولهاا الكلماة 

 األولى واألخيرة في هحديد السعر، كما هو في الرأسمالية؟
االقتصاد اإلسالمي لم يرخ العنان للسو  في هحديد السعر، ألن مبادو إسالمية يجاب هوفرهاا فاي في الحقيقة أن 

 .عملية المبادلة، وقد ال هوفرها السو  في كل الحاال ، إذن فال يمكن التعويل عليها نصفة مفردة
شارعية أهمياة هاوفر وقاد أكاد   صاوص " الحرياة"و" التراضاي"وأهم هاذ  المباادو الحاكماة لعملياا  التباادل مبادأ 

 .ندون إلحا  الارر وال لم 80التراضي المتبادل من طرفي العقد في أية معاملة
وماان الناحيااة العمليااة فقااد افتاارض اإلسااالم فااي اإل سااان ساالوكه االقتصااادي الطيااب والعااادل الااذي يحقااق لصاااحبه 

سالوف االقتصاادي، وننااد علاى هااهين النفت مت عدم اإلضرار ناآلخرين، وافترض فاي  فاإ الوقا  إمكا ياة ا حاراف هاذا ال
الفرضاايتين ماان  اإلسااالم للفاارد الحااق فااي ممارسااة عمليااة المبادلااة نحريااة وساالطة واختيااار، وماان  فااي الوقاا   فسااه الدولااة 

 .سلطة المراقبة والتدخل لتصحي  المسار االقتصادي
ة والسالوف االقتصااديين وهذا عكإ ما ذهب إليه الماذهب الرأسامالي الاذي افتارض اإل ساان ضارورة حسان الساير 

وذلا طبقا لمبدأ الفردية ومبدأ هوافق المصال ، والرشد االقتصادي، ونناد على هذا الفرض الخياالي، فقاد  اادء ناهن هاتم 
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وكا اا  النتيجااة هااي عاادم ولااود . المبادلااة فااي  طااا  السااو  الحاارة وأن همااارس هااذ  السااو  مهمتهااا فااي هحديااد األسااعار
 .وحدوث ال لم والت الم على  طا  واست. كار نصور  المختلفةالسو  الكاملة وشيو  االحت

وعلى النقيب من ذلا  جد أن االقتصااد االشاتراكي قاد افتارض فاي السالوف االقتصاادي الفاردي ال لام المحاب، 
فبنااى   امااه علااى أساااس حرمااان الفاارد ماان اهخاااذ القاارارا  االقتصااادية وساالم للدولااة ساالطة اهخاااذ مااا هاارا  لتساايير حركااة 

قتصاااد وهحديااد مااا هاارا  ماان أسااعار وكا اا  النتيجااة حاادوث م ااالم وماااار أكباار نكثياار ماان هلااا التااي افترضااوها، ممااا اال
 .حملهم على العودة التدريجية في االهجا  العكسي

إذن من غير المقبول إسالميا إهماال الساو  كلياة كجهااز ساعري، ومان غيار المقباول أيااا االعتمااد الكلاي الوحياد 
الحاال ، إذ أحيا ا ما هنحرف وهعجا ، وإذن فاال ضار مان ولاود لهااز ساعري نجاوار لهااز الساو ، ولايإ عليها في كل 

فاااألمر غياار ذلااا، فالسااعر واحااد . معنااى ذلااا ازدواليااة األدوار، وأن هخااات الساالعة لجهااازين سااعريين فااي  فااإ الوقاا 
فااي نعااب الحاااال  ياانهب لهاااز السااو  وماان قباال لهاااز واحااد، غايااة مااا فااي األماار أن األدوار موزعااة نااين الجهااازين، ف

 .نالمهمة، وفي نعاها ينهب لهاز الدولة

 : دور لهاز السو  في األسعار
طالما سلمنا نولود السو  وأهميتها فعلينا أن  تعارف علاى طبيعاة هاذ  الساو  و موذلهاا، فهال هاي ساو  منافساة  

 شيد الخر غير هلا الصور كلها؟ كاملة؟ أم هي سو  االحتكار؟ أم هي سو  المنافسة االحتكارية، أم هي

 : موقت االقتصاد اإلسالمي من

 : أ ا سو  المنافسة الكاملة
سااو  المنافسااة الكاملااة   اارا ألولااه القصااور والمثالااب التااي لحقاا  نهااا فااي  81رفااب نعااب الكتاااب المعاداارين

 .االقتصاد الغرني
ا ندقاااة، فهااال المقصاااود أن االقتصااااد وفاااي   ر اااا أن األمااار يحتااااج إلاااى نعاااب التفادااايل، فعليناااا أن  قااارر مقصاااود 

اإلسااالمي ال يتساات لولودهاااا مهمااا كا ااا  دااورهها؟ أم المقصاااود أ ااه ال يتبناهااا كسياساااة اقتصااادية يقااايم   مااه وهن يماهاااه 
عليها؟ ونين هاذا وذاف اخاتالف كبيار، فقاد يقار االقتصااد ساو  المنافساة الكاملاة كجهااز ساعري متاى هاوفر  لهاا  اروف 

لحااق نهااا، وهااو فااي  فااإ الوقاا  ال يتخااذها منهجااا لااه يعتمااد عليهااا كجهاااز سااعري وحيااد فااي كاال معينااة  خلصااها ممااا 
 .الحاال 

 .علينا أياا أن  حدد المرفوض في المنافسة الكاملة، وهل هو فروضها أم  تائجها
دهااا، فيمااا يتعلااق نالنقطااة األولااى  اارء أن االقتصاااد اإلسااالمي ال ياارفب سااو  المنافسااة نمعنااى أ ااه ال يتساات لولو 

 .ولكنه يرفاها كنموذج وحيد لتحديد األسعار

                                                 
81  : 



57 

 

ومرلااات ذلاااا واقعياااة االقتصااااد اإلساااالمي وإيما اااه الكامااال ناااهن هاااذا النماااوذج كثيااارا ماااا ال يتحقاااق واقعياااا نقاااروطه 
ومواداافاهه، وماان ذلااا فماان الخيااال غياار المرغااوب أن يقاايم عليااه   امااه ومنهالااه، وإال لاااد الواقاات نااه هر  ماااذج أخاارء 

ل كل السلت والخدما  هتوافر في سوقها حتى في أفال ال روف، شرود المنافسة الكاملة، وإذن ال ند مان للسو ، وه
ولكنااه ماات ذلااا ال يسااعه رفاااها عناادما يتااال لهااا نعااب الساالت واألوقااا  أن . الن اار لنماااذج أخاارء نجااواز هااذا النمااوذج

 .هتحقق
لكاملة مرفاوض إساالميا مان حياث فرضاياهه األساساية التاي وفيما يتعلق نالنقطة الثا ية ف  نا  رء أن سو  المنافسة ا

ارهكاا  عليهااا، وعلااى ساابيل المثااال  جااد أ هااا هقااوم علااى فكاارة هوافااق المصااال  كمااا هقااوم علااى فكاارة ساالبية الدولااة هجااا  
 .النقاد االقتصادي، وانتعادها عن األسوا  وغيرها من األله ة االقتصادية، وكال األمرين مرفوض إسالميا

حياث  تائجاه فاال  ارء أ هاا  ماوذج مرفاوض إساالميا نمعناى أ اه لاو أهاي  لهاا الولاود الفعلاي فاي ساو  سالعة  أما من
فهاال يمناات هسااعير هلااا الساالعة عاان طريااق هااذ  السااو ؟ وإذن فكياات هسااعر؟ إذا مااا هماا  حريااة الاادخول والخااروج وكثاارة 

سااو  فااي هلااا الحالااة ضااار؟ لااو هحقااق منااه المتعاااملين وهحققاا  المعرفااة نااهحوال السااو  وهجااا إ الساالعة، هاال مفعااول ال
و حن  رء أ ه لو هحقق ذلا في  ل الاوانط والقيم اإلسالمية الساائدة والحاكماة فلان يحادث مناه . ضرر لمنت وإال فال

 .ما يتخوف منه
وهكااذا  اارء أن االقتصاااد اإلسااالمي ال ياارفب سااو  المنافسااة الكاملااة مباادئيا علااى طااول الخااط، وإ مااا ياارفب فيااه 

ف ذا هخل  منها ا ويمكن ذلا في إطار المجتمات اإلساالمي ا ف  اه ال .   على سلبية الدولة وضرورة هوافق المصال ارهكاز 
 .يرفب متى استجمت شروطه، نل إن االقتصاد اإلسالمي يسعى لتحقيق شرود هذ  السو 

 :ب ا السو  االحتكارية
قارو  واحاد نعارض سالعة لهاا ناديل غيار قرياب، مماا يقصد ناالحتكاار فاي االقتصااد الوضاعي ا كماا أشار ا ا ا فاراد م

يعني أن المحتكار ال يقانال نمنافساة شاديدة، وحياث أن المحتكار يحادد الكمياة المعروضاة مماا يعناي سالطته الواساعة فاي 
ومن ثم فهاو يعماد . هحديد الكمية المبيعة ومن ثم هحديد الثمن، ونالطبت فهو يستهدف هحقيق الحد األقصى من األرنال

 .رفت الثمن كهقصى ما يمكنه وذلا عن طريق هقليل الكمية المعروضةإلى 
ونوله عام ف ن االحتكار  موذج غير مرغوب فيه في   ار االقتصااد الوضاعي مات أ اه واقات قاائم، وقاد هساتدعيه فاي 

 .نعب الحاال  عوامل واعتبارا  موضوعية هحقق المصال  العامة، مما هو معروف ليدا في االقتصاد الوضعي
فااي إطااار االقتصاااد اإلسااالمي  جااد أن االحتكااار قااد هناولااه الفقهاااد نااالتعريت والتوضااي  نيااان حكاام القاار  فيااه، و 

أن االحتكار هو إمساف ما يحتاج إليه الناس من السلت والمنافت واسات ثار  نهاا ا نحياث ال ينافساه فاي : وي خذ من كالمهم
الجاائ  الاذي يفرضاه، أو حبساها عان البيات حتاى يغلاو ثمنهاا، طمعاا فاي االهجاار ناه غيار  ا واالمتناا  عان نيعهاا نغيار الاثمن 
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رغم اخاتالف الفقهااد فاي هحدياد مفهاوم وشارود االحتكاار إال أ هام اهفقاوا علاى رنطاه نالاارر الاذي يلحاق الساو  
وإذن المعول عليه هو الارر، وليإ هاو هعادد الباائعين أو .  فالمن لرائه، ف ذا هحقق ضرر فهو االحتكار المح ور، وإال

قلااتهم، وقااد هقتاااي المصاالحة قلااة عااددهم، وقااد هفاارض ال ااروف االقتصااادية ذلااا، فهاال يقاات االقتصاااد اإلسااالمي ضااد 
ا فيهاا مان هذا ويقول ال ند من الكثرة والتعدد؟ ال إ ه يقر نهاذا النماوذج ولكان ال يتركاه يفارض ماا يقااد مان أساعار رغام ما

 .ماار، نل يتدخل لتحديد السعر العادل للسلت واأللر العادل للخدما 

 : ج ا المنافسة االحتكارية
لم هتوفر فيه شرود المنافسة الكاملاة وال شارود االحتكاار، ( السو  غير الكاملة)المنافسة االحتكارية هي  موذج 

ومان ميا ة هاذ  . وخادما  غيار مماثلاة أو ليسا  نادائل قريباةوهو نوله عام يقوم على ولود كثرة من المتعاملين في سالت 
السو  أن كل نائت يمكنه هحديد السعر الذي يرغب فيه، ولكن ندرلة مقدرة أقل مان مقادرة المحتكار، و الحاا أن هاذا 

عال اا  النموذج هو السائد في االقتصاد الرأسمالي، ويالحا عليه أياا هبديد  الكبير للموارد في شكل  فقا  دعاية وإ
 .وهعب ة وهغليت

والمالحا أن االقتصاد اإلسالمي ال يارفب فكار  هنويات المنتجاا  مان حياث المبادأ، وال يارفب هماي هاا فاي نعاب 
دفاهها، فهناف المنتجا  ال راعية مثال كالقم  والعنب والتمر رغم كو ها سالعا واحادة، إال أن مفرداههاا متمااي ة، ومان ثام 

ن يبيعاه نساعر أعلاى، ومان لهاة أخارء فا ن هعب اة السالعة وهغليفهاا وإضافاد ال يناة عليهاا فمن حق داحب الصانت الجياد أ
وهنااف . مما يجعلها أكثر رغبة من قبل المستثمرين، كل ذلا غير ممناو  إساالميا طالماا ال يخفاي عيباا وال يحمال هدليساا

ناين التحساين وناين الغاق والخادا   فر  واض  نين التحسين المناسب الرشيد ونين اإلغارا  فاي ذلاا، وفار  كبيار أيااا
 .والتاليل

ومعنى ذلا أن  موذج السو  غير الكاملة غير مرفوض إسالميا كنموذج، ولكنه مراقاب وهحا  عاين ونصار الدولاة 
 .حتى ال ينحرف

 :خالدة القول
ياة ومبادأ االقتصااد اإلساالمي ال ينفاي الساو  كلياة ننماذلهاا المتعاددة فاي حسابا ه، إذ فاي ذلاا إهادار لمبادأ الحر 

وفااي الوقاا   فسااه ال يقاار السااو  نخيرهااا . الملكيااة الخادااة، وهااو فااو  ذلااا إهاادار لجا ااب العاادل والرشااد فااي اإل سااان
وشاارها، وال يتخااذ منااه  موذلااه السااعري الوحيااد، وإال كااان مقاارا لل لاام والت ااالم، أو غياار معتاارف ن مكا يااة وقااو  ال لاام 

 .سالموالخطه من اإل سان، وهذا غير ما قام عليه اإل
مان خاالل عرضاانا الساريت لموقات االقتصاااد اإلساالمي لنمااذج السااو  المعروفاة ولاد ا أ ااه ال يقار أي  ماوذج منهااا 

وهاذا ماا حادا نابعب االقتصااديين المسالمين . نرمته ونكل لوا به وأنعاد ، وإ ما يقار منهاا أشاياد وينكار فيهاا أشاياد أخارء
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الحريااة، التعاااون، ولااود : خاااص ماان مجموعااة ماان العناداار المتكاملااة إلااى القااول نااهن السااو  اإلسااالمية هااي سااو  هركيااب
 83.الدولة، قوا ين التعامل االقتصادي

 :دور الدولة في هحديد األسعار
هعرفنااا فااي الفقاارا  السااانقة علااى دور لهاااز السااو  فااي هحديااد األسااعار فااي االقتصاااد اإلسااالمي، وهبااين لنااا أن 

ت اإلسااالمي نحيااث ال يجااوز إلغااام  فااي كاال الحاااال  وال ااروف، وهااو فااي السااو  لهاااز سااعري ال غنااى عنااه فااي المجتماا
 فإ الوق  ليإ هاو الجهااز الوحياد الاذي يمتلكاه االقتصااد اإلساالمي ويساتخدمه فقاد هعترياه أوضاا  هجعلاه عاال ا عان 

  أو هحديااد القاايم النساابية الصااحيحة للساالت والخاادما ، وإذن فااال نااد ماان هوالااد لهاااز سااعري الخاار يكماال لهاااز السااو 
 .يحل محله في نعب الحاال ، وذلا الجهاز السعري الثا ي هو لهاز الدولة

لقد أقام اإلسالم لهاز الدولة لحماية النقاد االقتصادي الفردي من ال لم والعدوان، أي أ ه فاي ال اروف العادياة 
ساايتدخل لهاااز الدولااة حيااث هسااود الحريااة والتراضااي وعاادم ال لاام فيسااود لهاااز السااو ، أمااا إذا ا حاارف هااذا الجهاااز ف

ولقد قدم اإلسالم لإل سان من القواعد والقيم والمبادو ما يجعله رشيدا قويماا فاي شاتى . لحماية هلا الحرية ومنت ال لم
ومت ذلا فلن يسالم ناهن األفاراد لمايعهم سايلت مون الت اماا دقيقاا هلاا القواعاد، نال . سلوكه وهصرفاهه االقتصادية وغيرها

ومان ثام لام هكتات نالبنااد الااذاهي . معناى ذلاا أن ال لام والت االم لهماا ولااود فاي حيااة المجتماتمانهم مان ساوف يقاذ، و 
الذي قدمه للفرد نل دعمه نبناد خارلي همثله الدولة ناعتبارها مس ولة عن هحقيق مصال  الناس وحماياة المصالحة العاماة 

 .ومنت ال لم
أله ههااا، ويكااون ذلااا كحالااة اسااتثنائية عناادما هعجاا  إذن هناااف مجااال لتحديااد األسااعار ماان قباال الدولااة عاان طريااق 

 .السو  عن القيام نتلا المهمة نالصورة التي هتفق وقيم اإلسالم ومبادئه
إن دور لهاااز الدولااة لااه نعاادان، نعااد يعماال نصاافة دائمااة ومسااتمرة وهااو يتعلااق نالساالت والخاادما  العامااة، ونعبااارة 

ا  عامة يتولى الجهااز اإلداري هحدياد أساعارها، أماا البعاد الثاا ي فهاو أخرء هسعير المنتجا  التي قام  ن  تالهامقروع
. يتعلق نالمنتجا  الخادة والحالة إليه هبارز عنادما يعجا  لهااز الساو  عان هحقياق مبادأي التراضاي والعادل أو أحادهما

وفاي الحقيقاة إذا زال . وإذا اعتادء علياه فاال يعاول علاى نقااد مبادأ التراضاي. وعادة ما يحدث االعتاداد علاى مبادأ العادل
وقااد وضاات . مباادأ العاادل فاااعلم أن مباادأ التراضااي قااد زال هااو اآلخاار ماان حيااث المااامون ولاام يبااق منااه إال شااكله ودااورهه

فااي التسااعير وإلاا ام سااعر المثاال وهااوفير الساالت الااارورية نهسااعار  84فقهام ااا األعااالم ضااوانط وشاارود عماال لهاااز الدولااة
ا  العامة التي هتولى الدولة إ تالها، فعليها أن هامن عدالة التوزيات وحصاول الف اا  وأما نالنسبة للسلت والخدم. معقولة

 .المحدودة الدخل على حصتها العادلة منها
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 كيت يقوم الجهاز الحكومي نتحديد السعر؟
ذكر اااا أن الجهااااز الحكاااومي ال يتااادخل فاااي هساااعير المنتجاااا  الخاداااة إال فاااي الحااااال  وال اااروف الطارئاااة،حيث 

تالل قوي نين العرض والطلب سواد أكان اختالال موضوعا أو مفاتعال، ومعناى االخاتالل هاذا ولاود ساعر فعلاي يحدث اخ
قد يكون أعال من السعر العادل وقد يكون أقل منه، وفي هلا الحالة على الحاكم ا ولي األمر ا أن يتدخل ليحقاق الساعر 

نقيمااة سااعر المثاال، والمثاال مفهااوم اسااتعمله الفقهاااد وعنااوا نااه العااادل، نتااوفير سااعر المثاال للمنتجااين وإلبااارهم علااى البياات 
أرادوا نه العوض المساوي للمنفعة المعقود عليه في الحقيقة والمنسحب علاى كال األمثاال : الحقيقة للقيد، فهلر المثل

هحقياق  وسعر المثل هاو الساعر العادل الاذي ينبغاي أن يساود فاي الساو  اإلساالمية، فا ذالم يساتطت لهااز الساو  85عرفا
هذ السعر، ف ن الجهاز الحكاومي يتاولى ذلاا عان طرياق التساعير، فالهادف مان التساعير هاو الوداول إلاى ساعر المثال أو 

 86.السعر العادل
 :نتحقيق الخطوا  اآلهية( المثل)ويتحقق سعر العدل 

  أن يكاون نالقادر ضرورة هوفير هامق رنحي للتجاار والمنتجاين، فمان العنادار األساساية فاي هاوفير هاذا الارن: أوالا 
 .الذي ال يجعل التجار ينصرفون عن السو ، ويتركون العرض، ويحدث نذلا الارر ما هو أنلا من ارهفا  األسعار

يتااولى القيااام نااذلا فريااق مكااون ماان ممثلااين للجهاااز الحكااومي وممثلااين لرلااال األعمااال الااذين يااراد هسااعير : ثا يااا
 .كاليت، وذلا حتى يقعر التجار والجمهور نعدالة التسعير وموضوعيتهمنتجاههم وممثلين للخبراد في التسويق والت

ثم هجرء دراسة موضوعية لادة هتناول هكلفة السلعة من لهة وهامق الرن  المناسب من لهة أخارء، ثام يتحااور 
 .هذا الفريق نعنادر  الثالثة نحيث يصل في النهاية إلى سعر للسلعة يرضي التجار وال يار نعامة الناس

ذا هو سعر المثل أو العادل، رأيناا أ اه يتاامن التكلفاة الرشايدة والموضاوعية للسالعة مات إضاافة هاامق مان الارن  ه
وإذا كا اا  : "يجعاال التجااار ال يخرلااون ماان السااو ، ورأينااا أن ذلااا قااد يتحقااق عاان طريااق لهاااز األسااعار، قااال اناان هيميااة

ذاف ناالثمن المعاروف ا الاثمن العاادل أو ثمان المثال ا لام  حالة الناس هندفت إذا عملاوا ماا يكفاي النااس نحياث يقاتري إذ
 87"يحتي إلى هسعير

ونهااذا  نتهااي إلااى أن لهاااز السااو  يعماال فااي الحاااال  العاديااة، وأن لهاااز الدولااة يعماال فااي الحاااال  االسااتثنائية 
قتصااد اإلساالمي ماان كماا يتجلاى موقات اال. وهاو يا من ناارورة هعااون الجهاازين واساتفادة كال منهماا مان اآلخار. والطارئاة

 .االقتصاديا  الوضعية في هذ  القاية، إذ يقت موقت وسطا عدال نين   امين يتطرفان ذا  اليمين أو ذا  القمال

 تالتوزي: المبحث الرانت
 

يعتبر التوزيت أحد أركان علم االقتصاد، ذلاا أن التوزيات يعتبار ضارورة الزماة لكال مان اإل تااج واالساتهالف، فتوزيات السالت 
الخاادما  نصاافة متواز ااة هااو الم شاار العااام علااى سااالمة اقتصاااد مااا، فاا ذا اختياار  المعااايير و فااذ  هنفيااذا سااليما كااان و 
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االقتصاد متواز ا، وأما إذا أقيم  نمعايير غير متجا ساة وعاماة وال هتماشاى مات الحالاا  الحقيقياة كاان االقتصااد مقاوها 
 .مهما كان اإل تاج وفيراا 

 : هعريت التوزيت
التقسيم والتفريق، وادطالحا هو الوسط ناين اإل تااج واالساتهالف، وهاو مجماو  العملياا  الرامياة إلاى : زيت لغةالتو 

إيصال المنتي إلى المستهلا، ويعني الكيفية التي يقسم نها الدخل الكلي للمجتمات ناين مختلات الطبقاا  التاي هساتحق 
 .ال أن مفهوم التوزيت أهم وأشمل صيبا منه، ولذا يعد التداول ل دا من عملية التوزيت، إ

وقد ا صرف االقتصاد الوضعي فاي دراساته للتوزيات إلاى دراساة هوزيات عوائاد عنادار اإل تااج، وهاو ماا اداطل  علياه 
ولم يول العناية الكافية لدراسة هوزيات مصاادر الثاروة وال إعاادة هوزيات الثاروا  مات أن كاالًّ منهماا . نالتوزيت الو يفي للدخل

 .أساسيا من أنعاد موضو  التوزيتيمثل نعدا 
فالتوزيت في االقتصاد الوضعي يعني الكيفية التي يقسم نها الدخل الكلي للمجتمت نين كال الطبقاا  التاي هساتههل 

 88. صيبا منه
الااذين قسااموا المجتماات إلااى ثااالث طبقااا  هتااوز  الاادخل الصااافي  89وأول ماان أثااار مقااكلة التوزياات هاام الطبيعيااون

وهارء هاذ  المدرساة أن ( الصناعية والتجارية، والمهان غيار الفالحياة)وطبقة الم ارعين، والطبقة العقيمة وهي طبقة المالف 
 .الطبقة الموزعة هي طبقة الم ارعين أل ها هي الطبقة الوحيدة المنتجة الموزعة

يم اإل تااج عليهااا، لتارهبط نعوامال اإل تااج األرنعااة وكيفياة هقسا 90ثام هطاور  هاذ  الن ريااة علاى ياد المدرساة التقليديااة
وهو ما يطلق عليه نالتوزيت الو يفي، ثم هطور    رية التوزيت وهبلور  فكرة إعادة التوزيت الاذي هقاوم ناه الدولاة، ناقتطاا  

 .ل د من دخل األفراد والم سسا  وإعادة هوزيعه ك  فا  عام وهو ما يسمى نالتحويال  االلتماعية
م علاى أسااس الملكياة العاماة لوساائل اإل تااج، أي ال يسام  لألفاراد ناامتالف أما التوزيات فاي الفكار االشاتراكي فيقاو 

لكال حساب عملاه، : "األشياد الخادة غير المنتجاة المساكن وأثاثاه، والمعياار الاذي يقاوم علياه التوزيات ينبناي علاى قاعادة
، ومان كال حساب لكال حساب حالتاه"لتتطاور هاذ  القاعادة فتصاب  فاي  ال القايوعية الموهوماة " ومن كل حسب طاقتاه

فااالتوزيت يقااوم علااى أساااس العماال والعماال وحااد  فهااو أداة إ تاااج وأداة هوزياات فااي الن واحااد، فيجااب أن يااتم هوزياات " طاقتااه
القيم المنتجة في مختلت الفرو  على العمال، فلكال عامال الحاق أن يحصال علاى ماا أ اتي مان قايم، ساواد أكا ا  ضا يلة 

 .أم ضخمة
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 : التوزيت في االقتصاد اإلسالمي
لقد مني  البقرية عبر العصور نقتى أ وا  ال لام واالساتغالل لعادم ولاود معاايير ساليمة لتوزيات ثاروا  األماة، فقاد 
أخفقاا  كاال الاان م االقتصااادية فااي إيجاااد معااايير شاااملة عادلااة للتوزياات، واإلسااالم ياارء أن المقااكلة الحقيقيااة سااببها سااود 

ن ما يكفي حالة البقر قاطبة، لاو أ هاا و فا  واساتثمر  هاذ  اإلمكا اا  هوزيت الموارد رغم أن ا  هعالى أود  في الكو 
لااذا فاالقتصاااد اإلسااالمي لاام يحصاار اهتمامااه نااالتوزيت الااو يفي فقااط كمااا فعلاا  االقتصاااديا  الوضااعية، . ووزعتهااا نعدالااة

 عادة التوزيت أو ماا يسامى ناالتوزيت وإ ما اهتم االهتمام ذاهه نالتوزيت األوبلي أو ما يسمى نتوزيت الموارد، كما اعتنى أياا ن
 .التواز ي نن رة شاملة عامة عادلة

 :أهداف التوزيت في االقتصاد اإلسالمي
يمكاان القااول إن الهاادف الااذي رساامه االقتصاااد اإلسااالمي هااو الودااول إلااى هحقيااق العاادل فااي هوزياات األمااوال نااين 

القتصاديا  الوضعية إلاى لا اب االقتصااد اإلساالمي، ف  اه األفراد، و  را ألن هلا الغاية همثل غاية يسعى لتحقيقها كل ا
. من من ور إسالمي، والتي نهاا يتميا  االقتصااد اإلساالمي" عدالة التوزيت"من الاروري أن  تعرف على مامون مرهك ا  

 :فالمرهك ا  التي يتمي  نها هتمثل كالتالي

 : ههمين حد الكفاية لكل فرد في المجتمت: أوالا 
ي والذي يعني هحقيق مستوء معيقي مت معقاول مناساب للفارد والمجتمات، فهاو مساتوء موضاوعي إ ه مطلب شرع

 .في غالب لوا به يخات للتحديد والقياس، وهو متحرف ومتجدد، نتحرف محدداهه
فهو مس ولية التماعية هتاافر كل أله ة الدولة و  مها وسياستها، على إيجاد  للفرد، وهناف إسهام مقاترف علاى  

ستويا  ا مستوء إعادة التوزيت، والتوزيات الاو يفي ومساتوء الماال العاام ا لتحقياق هاذا المقصاد، نال هاو مسا ولية كل الم
 .المسلم القادر في أي مكان

إن هذا المستوء ال يتحقق على خط واحد ثان  على مستوء المجتمت اإلسالمي، نل قد هطارأ حااال   جاد فيهاا 
معيقتهم عن هاذا المساتوء وعندئاذ هانهب السياساة التوزيعياة نهدواههاا لرفات هاذا فردا أو مجموعة أفراد قد هبط مستوء 

ومتااى مااا طبااق   ااام التوزياات اإلسااالمي هطبيقااا رشاايدا ف  ااه كفياال . المسااتوء فااي أساار  وقاا  ممكاان عنااد وضااعه الصااحي 
ماا هاو مقااهد اآلن نجعل هلا الحاال  االستثنائية مجرد حاال  عرضية فردية وليس   اواهر عاماة وساائدة ومتوطناة، ك

 .في رنو  العالم المختلت

 :حصول كل ذي خدمة إ تالية على قيمة ما أ تجته خدمته: ثا يا
وهذا يعني أن كل من لديه أدال إ تاالي أساهم ناه فاي عملياة إ تااج يحصال علاى قيماة خدمتاه ناال  قصاان، فليسا  

ه، شارد أن يكاون هملكاه ألدال هاذ  الخدماة عدالة التوزيت في حرمان داحب خدمة إ تالية من حصوله على ثمرة خدمت
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وقد أكد  النصوص القارعية مان كتااب وسانة علاى هاذين البعادين، البعاد القارعي ونعاد ضامان كال ذي . هملكا مقروعا
 91.حق حقه في العملية اإل تالية

 : ههمين التوازن االلتماعي: ثالثا
وا ، أي أ ااه متااى هااوفر  الفردااة المتكاف اااة يعنااي هااذا المرهكاا  اإليمااان نالتفاااو  المااابود فااي المااداخل والثاار 

للعماال واكتساااب الثااروة، ومتااى هااام ذلااا فااي ضااود االعتباااارا  الموضااوعية المعتاارف نهااا، ف  اااه يقاارر قيااام التفاااو  فاااي 
الدخول واأللور والثروا ، لكن شريطة أال يكون هذا التفاو  مفتوحاا ناال حادود، نال يجاب أن يكاون هنااف مادء معاين 

 .حقق عملية التوازن االلتماعيللتفاو ، نما ي
فعدم التفااو  مطلقاا أي المسااواة المطلقاة غيار واردة، والتفااو  ناال حادود غيار وارد، وساوف هتاا  لادينا معاالم 

 .التوازن االلتماعي من خالل هيكل التوزيت الذي أقامه االقتصاد اإلسالمي

 : هقغيل كل طاقا  وموارد المجتمت نالصيغة المثالية: رانعا
عنااى ذلااا عاادم هاارف مااورد مااالي معطاال، وعاادم هاارف طاقااة نقاارية عاطلااة، ولتحقيااق ذلااا احتااوء هيكاال التوزياات وم

اإلسالمي على كل من الملكية العاماة والملكياة الخاداة، واحتاوء علاى قياام المقاروعا  العاماة والخاداة، وعلاى أدوا  
 .ء مصادر الثروة كما سنرءإعادة التوزيت على مستوء الدخل، وعلى مستوء الثروة، ونل على مستو 

 : مستويا  التوزيت في االقتصاد اإلسالمي
رأينااا أن االقتصاااد اإلسااالمي ين اار إلااى قاااية التوزياات ماان من ااور شاامولي، ويهااتم نكاال مسااتوياهه وأنعاااد ، فااال يركاا  

التوزيات علاى على لا ب دون الخر، ألن ذلا يحدث هقوها وخلال على التوزيات نرمتاه، لاذلا يقسام االقتصااد اإلساالمي 
 :ثالث مستويا 

هوزيااات الثاااروا  والمصاااادر الطبيعياااة لإل تااااج ا هوزيااات ماااا قبااال اإل تااااج ا كماااا عبااار عناااه نعاااب : المساااتوء األول
 92.االقتصاديين

التوزيت الو يفي، أي هقسيم الدخل والناهي على العنادر التاي سااهم  فاي العملياة اإل تالياة مان : المستوء الثا ي
 .ريت وأرنال وألور

إعااادة التوزياات ويساامى أياااا نااالتوزيت التااواز ي، وهااو مكماال وماان م للتوزياات الااو يفي، وهقاادم نااه : المسااتوء الثالااث
 .الدولة أو الهي ا  التانعة لها ن عادة التوزيت قصد هحقيق التوازن في المجتمت

                                                 
91  : َِوالَ تَاُكلُوْا أَْمَوالَُكم بَْينَُكم بِاْلبَاِطل 511:البقرة ، أَيـُّهَا الِذيَن َءاَمنُوْا أَْوفُوْا بِاْلُعقُودِ  يَآ يقول رسول هللا  .10:المائدة " ؟؟؟ ... ثالثة أنا خصمهم يوم القيامة

 "استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره
 الصدر، اقتصادنا ؟؟؟ باقر: انظر:  92
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 : هوزيت مصادر الثروة: أوال
إحاادء المسااائل الكباارء التااي مياا   لناااحي االقتصاااد  إن هوزياات عناداار اإل تاااج أو ملكيااة األمااوال اإل تاليااة هااي

الوضعي، كل لنال عن اآلخر، إذ ذهب االقتصااد الرأسامالي إلاى خااو  هلاا األماوال للملكياة الخاداة، ساواد أدخلا  
هلااا األمااوال هحاا  عنااوان األرض أو المااوارد الطبيعيااة، أو دخلاا  هحاا  عنااوان رأس المااال، فللفاارد الحريااة المطلقااة فااي 

موارد الطبيعية ورموس األموال اإل تالية، وله الحق الكامل في هداولها وا تقالها من فرد آلخر، وال هخاات عملياة هملا ال
هوزياات هلااا األمااوال نااين األفااراد لاااوانط التماعيااة أو هن يميااة معينااة، وإ مااا هحكمهااا مقاادرة األفااراد علااى هملكهااا سااواد 

، وقااد هتمثال هلاا المقادرة فااي ماا لادء الفارد ماان  فاود ومركا  التماااعي همثلا  هلاا المقادرة فااي القادرة المالياة أو غيرهاا
يجعلااه يساايطر علااى مااا يقاااد ماان مااوارد طبيعيااة ويخاااعها لحيازهااه وملكيتااه، نمعنااى أن ملكيااة المااوارد الطبيعيااة ال هخااات 

 .، المعروفة في الفقه اإلسالمي"اإلحياد"لاوانط عملية 
ى خاو  هلا األموال للملكيا  العامة، سواد همثل  في ملكياة الدولاة نينما ذهب الجنال االشتراكي القيوعي إل

أو ملكيااة التعاو يااة، فطبقااا لألدااول واألسااإ االشااتراكية فاا ن الفاارد ال يحااق لااه هملااا المااوارد الطبيعيااة أو رموس األمااوال 
 .اإل تالية

إل تالياة، هاذا منحهاا لألفاراد وهكذا  جد أن لناحي االقتصاد الوضعي قد هطرفا في موقفهما مان ملكياة األماوال ا
مطلقا، وهذا حرم منها األفراد كلية، وهذا ال ينفي أن هذ  المواقت المبدئية قد طارأ عليهاا نعاب التعاديل، إال أ هاا نقيا  

 .مواقت متمي ة

 : موقت االقتصاد اإلسالمي من هوزيت مصادر الثروة
هوزياات رموس : هوزياات األمااوال الطبيعيااة، وثا يااا: أوالللقيااام نبيااان مفصاال لهااذا الموضااو  علينااا نحثااه علااى ماارحلتين، 

 .األموال اإل تالية المصنوعة

 : الموارد الطبيعية: أوالا 
هتكااون المااوارد الطبيعيااة ماان األرض نااالمفهوم الااايق لهااا، الااذي يعنااي مجاارد الترنااة ال راعيااة وغيرهااا، وماان المعااادن 

  والطيااور البريااة، ونعبااارة لامعااة كاال المااوارد غياار المصاانوعة التااي فااي ناااطن األرض وكااذلا الميااا  والغانااا  والحيوا ااا
والمتتباات لألحكااام الفقهيااة يجااد أن لكاال  ااو  ماان هلااا األ ااوا  ضااوانط خادااة لتوزيعااه، كمااا قاادم أدوا  عاان . لإل سااان

 .طريقها يجري هوزيت كل مورد من هلا الموارد

 : أ ا هوزيت األرض
و ا  الفقهيااة علااى ال ساابيل الستعراضااها هنااا، وإ مااا يسااتنبط منهااا هناااف أحكااام شاارعية معروفااة ومعروضااة فااي المااد

موقت االقتصاد اإلساالمي مان ملكياة األراضاي و ماط هوزيعهاا، وهال هاي ملكياة عاماة أم ملكياة خاداة، أو هماا معاا، وإذا  
الاذي يمكان كان الوضت هو قيامهما معا فهل هناف  سب معينة لكل منها، وما هي ضوانط الملكية الخادة لألرض، وما 

الخروج نه هجا  هوزيت األرض، وإلى أي مدء يختلت الموقت هناا عان موقات االقتصااد الوضاعي، وماا الاذي يترهاب علاى 
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هاذا الموقاات هجااا  هوزيات الاادخل، كاال هاذ  التسااامال  يمكاان اإللاناة عنهااا فااي عارض نعااب المسااائل األساساية فااي هااذا 
 :د اإلسالميالموضو ، ومنها يمكن نلورة الموقت العام لالقتصا

ال خااالف نااين أحااد ماان العلماااد فااي قيااام الملكيااة الخادااة لااألرض، نمعنااى أن هناااف ولااودا لهااذ  الملكيااة غياار  -
 .منكور، فقد كان للصحانة دور وأراض زراعية مملوكة ألفرادهم يتصرفون فيها نكل وله من ولو  التصرف

هو قيام الحاكم ن عطااد الفارد قطعاة أرض يساتقل نهاا واإلقطا  نمفهومه اإلسالمي " اإلقطا "ثب  هاريخيا ولود  -
 :ويعني األمر اقتصاديا. ويتصرف فيها وهصب  مملوكة له، كل ذلا ناوانط وهن يما  أوضحها الفقهاد في مصنفاههم

ورود الملكيااة العامااة عليهااا، إال لااوال ذلااا لمااا كااان :ثا يااا. ورود الملكيااة الخادااة علااى األرض: إثبااا  شااي ين، أوال
إذ أن فعله ذلا يفهم مناه أن للدولاة دورا وولاودا فاي هلاا األراضاي، وإال لماا كاان لهاا . اكم الحق أن يتدخل ويقطتللح

 .التصرف فيها
لهاادا نقااريا يكسااب : إحياااد أراضااي المااوا  عمليااة عمرا يااة دلاا  عليهااا  صااوص وهطبيقااا  شاارعية والتااي هعنااي -

غياار منتجااة ا إلااى أرض حيااة، وهااي ساابب ومصاادر لااورود الملكيااة  األرض دااالحية االسااتفادة، وإحالتهااا ماان أرض ميتااة ا
كمااا أ هااا ساابب ماان أسااباب  قاال الملكيااة نالعماال اإل تااالي الااذي يحياال األرض ماان ميتااة إلااى أرض . الخادااة علااى األرض

 افعااة أو دااالحة لالسااتخدام، واإلحياااد ماان لا ااب الخاار يعنااي وضاات حاادود للملكيااة الخادااة فااي األرض، فااال همتلااا إال 
إلحياااد وال هبقااى ملكيتهااا إال ناادوام اإلحياااد، ومجاارد الساايطرة علااى األرض أو حيازههااا أو هحجيرهااا ال يفيااد ملكيااة وال نا

واإلحياد يمكن أن يخات إلشراف الحااكم وإدارهاه ننااد علاى الارأي الفقهاي القائال ناارورة أخاذ . يترهب عليه حق مستقر
ي عندما هجاد المصالحة هقتااي ذلاا هن يماا للملكياة الفردياة وردعاا ألي وهستفيد الدولة من هذا الرأن . اإلذن من الحاكم

 .ا حراف يطرأ عليها
وهو موضت من أرض الموا  يحميه اإلمام، فيمنت الناس من رعي ما فيه مان الكاأل، ليخات  ناه دو هام : الِحمى -

والتاااي هعناااي قياااام الدولاااة . والصاااحانة مااان نعاااد  وهاااو إلاااراد مقااارو  قاااام ناااه النبااايد  93لمصااالحة المسااالمين ال لنفساااه
والحماى يعناي . وهان م االساتفادة نهاا طبقاا لماا هارا  المصالحة( أرض المراعاي والكاأل)نتخصي  ل د من األرض المنتجة 

 .اقتصاديا قيام الملكية العامة على األرض، نل قيام المقروعا  االقتصادية عليها
نهااا أثاار عمااارة لاهليااة، لكنهااا دااار  نطااول خرانااه  هااي األرض المااوا  التااي ال مالااا لهااا لكاان: األرض العاديااة -

وعاادي األرض هاي " عادي األرض   ورسوله ثم هي لكم من نعاد: "قوله في حكمها ود  عن النبي  94.مواها عاطال
طبقااا لتفسااير العلماااد للحااديث . األرض البااور الخاليااة التااي ال مالااا لهااا، كو هااا   ورسااوله أ هااا خاضااعة للملكيااة العامااة

 .قريتال
من أسلم على أرض فهاي ملكاه، وأن األرض التاي هادخل حاوزة اإلساالم نصال  : إلسالم ثالثةأقسام األرض في ا -

هخات في ملكيتها لقرود الصل ، فقد هبقى فردية وقاد هصاب  عاماة، وأن األرض التاي فتحا  عناوة هاي األخارء يمكان 

                                                 
 .511: معجم، ص: نزيه:  93

 .11: معجم، ص: نزيه:  94
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قااد خاااع   ض الفتااول فااي عهااد عماار ناان الخطاااب أن هخااات للملكيااة الفرديااة، وللملكيااة العامااة، وقااد ثباا  أن أر 
 .للملكية العامة، طبقا لما ذهب إليه لمهور العلماد

من هذ  النصوص والوقائت اإلسالمية يتا  لنا نجالد أن األرض هرد عليها الملكية العامة والملكياة الخاداة، ومان 
  الملكيااة العامااة التااي هقاارف عليهااا الدولااة، من ااور التوزياات  قااول إن القااطر الغالااب ماان األرض اإلسااالمية يقاات فااي  طااا

وهتصارف فياه نماا هارا  يحقاق أكبار قادر ممكان مان المصالحة العاماة، ويحقاق المساتوء المطلاوب مان التاوازن االلتمااعي 
منهااا ضاارورة نااذل الجهااد اإل تااالي . واالقتصااادي، كمااا أن الملكيااة الخادااة علااى األرض خاضااعة فااي إ قااائها لاااوانط

ته، فهااي ال هنقااه إال  تيجااة عاان اسااتثمار لديااد، وهااي ال هنقااه إال علااى أرض نعياادة عاان العمااران وغياار وضاارورة اسااتمراري
ملحقة نه، وغير منتجة، فال إحيااد ألرض داالحة ومعادة لإل تااج، أي ناال لهاد، وهاي ال هنقاه إال نا ذن مان الحااكم، متاى 

أن هراقاااب هاااذ  الملكيااا  نماااا يجعلهاااا ال هخااال  مااا كاااان هاااو األكثااار دااالحية فاااي االساااتخدام والتطبياااق، فاايمكِّن للدولاااة
 .نالتوازن االلتماعي، وال يجعل المال دولة نين األغنياد

ماان هااذا العاارض المااول  يتااا  لنااا موقاات االقتصاااد اإلسااالمي هجااا  هوزياات وملكيااة األراضااي نااين الملكيتااين العامااة 
 .والفردية

 : ب ا هوزيت الميا 
ير حالة إلى نيان، وهوقت االستفادة من األراضي ال راعية على هوفر الميا  أهمية الميا  في حياة اإل سان من غ

هو اآلخر أمر واض  للي، ومن يتحكم في الميا  يتحكم نطريق غير مباشر في اإل تاج ال راعي، لذا أولى اإلسالم عناية 
لقريت أن الماد شركة نين كل خادة في هوزيت الميا  فجعلها ماال عاما ال هحتكر  لهة معينة، لذا لاد في الحديث ا

األفراد، وال يجل منعه وال يحل نيعه، فحدد  األحكام القرعية كيفية االستفادة من الماد وكيت يوز  وكيت يملا، 
ويقمل ذلا كل الموارد المائية في المجتمت المتمثلة في األ هار والبحار والبحيرا  هي شركة لألفراد هقرف الدولة 

 .ادة منها نالقسط والعدلعلى هوزيعها واالستف

 : ج ا ملكية المعادن
البقاا  أو األمااكن التاي أودعهاا ا  لاواهر األرض مان : المعدن في االدطالل الفقهي يطلق على معنياين، أحادهما

ما يخارج مان لاواهر األرض وكنوزهاا نعمال وهصافية، ساواد دالبة أو ساائلة،  : ثا يهما. ذهب وفاة و حاس وحديد وغيرها
لفقهاد المعادن إلى معادن  اهرة وهي التي ال يحتاج هحصيلها إلى طلب وهي هتمي  على األرض يودال إليهاا كما قسم ا

ماان غياار م و ااة، ومعااادن ناطنااة وهااي التااي يحتاااج هحصاايلها إلااى طلااب، فااال هتمياا  عاان األرض وال يوداال إليهااا إال نالعماال 
ة إلااى أن المعااادن أو علااى األقاال السااائلة منهااا هااي وقااد مااال أغلااب الفقهاااد فااي مختلاات المااذاهب اإلسااالمي 95والم و ااة

فاال يجاوز إقطاعهاا . ملكية مقتركة نين عامة األفراد، وال يجاوز ألحاد أن هخرلهاا عان هاذا الوضات حتاى ولاو كاان الحااكم
 .إقطا  همليا وال يجوز إحيامها وال هملا نه

                                                 
 .192: معجم المصطلحات، ص: نزيه حماد:  95
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 (رموس األموال)هملا السلت اإل تالية المصنوعة : ثا يا
م للفااارد أن يتملاااا سااالعا إ تالياااة، فلاااه أن يتملاااا المباااا ي والتجهيااا ا  والمعااادا  واآلال ، وكاااذلا أناااال اإلساااال

 .المواد األولية التي سبق له أو لغير  استخرالها
فبرغم أن المعادن ا كماا رأيناا هملاا ملكياة مقاتركة ا إال أ اه ال خاالف أن الماادة المعد ياة المساتخرلة يملكهاا مان 

ويقاال ذلاا . ذلا من خالل الااوانط اإلساالمية، وأن الدولاة قاد أخاذ   صايبها مان ريعهاا وإيرادهاااستخرلها طالما هم 
 .عن الماد وسائر الموارد الطبيعية

 : لكن علينا أن  درف هنا عدة أمور أساسية منها
ثيار مان القياود أن النمط التوزيعي أو  مط الملكية للموارد الطبيعية، واألرض وما فيها الاذي أقار  اإلساالم ياات الك

والاوانط لتوزيات رموس األماوال اإل تالياة، فاإلساالم ماثال لعال األسااس الوحياد إل قااد ملكياة األرض هاو اإلحيااد، ف  اه 
يحد من الملكيا  الفردية القاسعة لألراضي نالقاكل الاذي يخال ناالتوازن االلتمااعي ويجعال الماال دولاة ناين األغنيااد، 

إذا ساالمنا ناالهجااا  القااوي الفقهااي لجعلهااا شااركة نااين الناااس لميعااا، ف  ااه نااذلا يااات  و فااإ الموقاات نالنساابة للمعااادن،
 .اإلطار الذي يرا  مناسبا لنطا  ملكية األفراد للسلت اإل تالية

واإلسااالم نموقفااة ماان األحياااد ماان ضاارورة مداومااة واسااتمرارية اإلحياااد حتااى ي اال الفاارد علااى حقااه فااي األرض، ف  ااه 
ورة مداومة هو يت وهقغيل رموس األموال العينية، و حن  علم أن عملية اإلحيااد إن هاو إال إ فاا  نذلا يقدم مرهك ا لار 

رأسمال استثماري على األرض وعدم إنقائها على حالتها الطبيعية، أي هي خروج ناألرض إلى اهجا  السلت الرأسامالية نماا 
ذي يعناي هكاوين رموس أماوال ودايا تها ا ف  اه ينا   حقاه دخل عليها من دنعة اإل سان ولهد ، ف ذا هرف هذا اإلحياد ا الا

 .المكتسب
وال يقت اإلسالم عند هذا الحد مان هن ايم هوزيات رموس األماوال، نال إ اه يتادخل لتحقياق عملياة التن ايم هاذ  علاى 

 :لبهة أخرء
 .تأ ا وضت ضوانط لكيفية هو يت وهقغيل رموس األموال، فهي ال ه ل معطلة نما يلحق ضررا نالمجتم

 .ب ا ال هو ت أي هو يت نل هستغل وهستعمل في إ تاج منتجا  معينة هوفر حالا  حقيقية للمجتمت
 .ج ا اختيار أساليب إ تالية معينة

 د ا هسويق  اهجها ننمط هسويقي معين وهوز  عوائد إ تالها نن ام معين 
الوضاعية الهاا  لناا الباون القاسات وعماق لو ألرينا مقار ة نين االقتصاد اإلسالمي و  م التوزيات فاي االقتصااديا  

 :الخالف نينهما، من خالل النقاد التالية
 .أ ا اهتم االقتصاد اإلسالمي نالتوزيت على مستوء المصادر، وليإ فقط على مستوء الدخول والثروا 

إل تالياة، ولام ب ا سلم االقتصاد اإلنسالمي ندور رئيسي للملكية على الماوارد الطبيعياة، نال وعلاى رموس األماوال ا
 .يتركها كلها نيد الملكية الفردية
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ج ا سلم االقتصاد اإلسالمي لألفراد والقركا  الخاداة نولاود كبيار هجاا  ملكياة الماوارد ورموس األماوال، واضاعا 
من لها من الااوانط والقواعاد ماا يجعلهاا مغاايرة هماماا لماا هاو فاي الرأسامالية، وهاو يفتار  كلياة عان االشاتراكية التاي ال ها  

 .أدال نالملكية الخادة

 هوزيت الدخل على عنادر اإل تاج، التوزيت الو يفي: ثالثا
عنااد البحااث فااي عناداار اإل تاااج وعوائاادها، هحاادثنا عاان مفهومهااا فااي االقتصاااد الوضااعي واإلسااالمي وا تهينااا إلااى 

أن عوائاادها ثنائيااة هااي األلااور التقساايم الااذي رلحنااا  لعناداار اإل تاااج هااي أرنعااة، األرض، العماال، رأس المااال، التن اايم، و 
واألرنااال وهااو مااا يهخااذ نااه االقتصاااد اإلسااالمي ن لغائااه للفائاادة وإدمالااه للرياات ماات األلااور أو ماات األرنااال حسااب طبيعااة 
المقرو  واهفا  القركاد، فعملية هوزيت الادخل علاى العنادار التاي سااهم  فاي العملياة اإل تالياة وهاو ماا يعارف ناالتوزيت 

ولنااا  فااي ناااب اإل تاااج وعناداار ، نقااي أن  تناااول نالبحااث هحديااد مقاادار هااذ  العوائااد، والعواماال المساا ولة الااو يفي قااد هنا
 على ذلا، وكيت يتحدد األلر؟ وكيت يتحدد الرن ؟ 

 :هحديد األلر: أوال
هبااين لنااا األلاار قااد يحصاال عليااه عنصاار العماال، وقااد يحصاال عليااه عنصاار األرض، وقااد يحصاال عليااه عنصاار رأس  
 .ومعنى ذلا أن هناف ألر اإل سان وألر ؟؟؟ وألر رأس المالالمال، 

 : أ ا ألر اإل سان
خات هحديد ألر اإل سان في االقتصاد الوضعي للعديد من الن ريا  التي منهاا ألار الكفااف، واإل تالياة الحدياة 

 .ثم إضافة االعتبارا  االلتماعية وأخذها في الحسبان فكيت يتحدد األلر في اإلسالم
هذ  حقيقة ينبغي التسليم نها مبدئيا، فهاي ضارورية : عمل خدمة إ تالية هبا  وهقترء ولها سعر يسمى األلرال -0

واعتاراف اإلساالم ناذلا لايإ امتها اا واحتقاارا للعامال ا كماا يتصاور . في هحديد األلور، ولكنها غير كافية أو غيار وحيادة
ترء، فالعامل ليإ سلعة وال خدماة وال مااال، وإ ماا هاو إ ساان لدياه البعب ا نجعله سلعة مثل نقية السلت المادية هبا  وهق

خادااية النفاات أو الخدمااة، وهااذ  المنفعااة ليساا  هااي األخاارء نمااال، وماات ذلااا فاايمكن أن هكااون موضاات هعاقااد مااالي نااين 
 القخ  وشخ  الخر، وهل اإللارة إال عقد على المنافت التي منها منافت اآلدمي كما عبر عن ذلا الفقهاد؟

 :  وا  األلرادأ
األلااراد  وعااان ألياار خاااص وألياار مقااترف، واأللياار الخاااص هااو الااذي يقاات العقااد معااه فااي ماادة معلومااة يسااتحق 
المسااتهلر  فعااه فااي لميعهااا كرلاال اساات لر لخدمااة أو عماال فااي نناااد أو رعايااة يومااا أو شااهرا، وساامي خادااا الختصاااص 

لير المقترف فهو الذي يقت العقد معاه علاى عمال معاين كخياطاة أما األ. المستهلر ننفعه في هلا المدة دون سائر الناس
ثوب ونناد حائط أو على عمل في مدة ال يساتحق لميات  فعاه فيهاا، وسامي مقاتركا أل اه يتقبال أعمااال الثناين أو ثالثاة أو 

 .أكثر في وق  واحد، ويعمل لهم فيقتركون في منفعته واستحقاقها
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 : هحديد األلر الخاص
 : ر الخاص عن طريق هفاعل عدة عوامل منهايتحدد ألر األلي

العرض والطلب واالعتبارا  االلتماعية، فاأللر كما هاو  فقاة مدفوعاة هاو كاذلا ألار متحصال علياه، وقاد يكاون 
وإذن ف ن اعتبار العدالة يقاي نهخذ كل مان مصالحة الما لر ومصالحة المساتهلر . هو الدخل الوحيد في األلير الخاص

د ا اإلساالم يعطاي للعااملين قبال الدولاة ألاورا هغطاي حالااههم األساساية، أي ها من لهام مساتوء لاذلا ولا. في الحسابان
من ولى لناا عماال وليسا  لاه زولاة فليتخاذ زولاة، وليسا  لاه دار : "يقول الرسول . من المعيقة يرا  المجتمت مناسبا

ين لاادء الدولااة لهاام حااق الكفايااة، وحيااث إن وقااال العلماااد إن هاا الد العااامل" فلتيخااذ دارا، وليساا  لااه دانااة فلتيخااذ دانااة
الكفايااة هختلاات ماان نلااد لبلااد وماان شااخ  لقااخ  ولااد ا األلااور هتفاااو  هبعااا لااذلا رغاام مااا يكااون ماان اهحاااد الخدمااة 

 .اإل تالية
والحااد " حااد الكفايااة"إذن هناااف حاادان ال يتجاوزهمااا األلاار، الحااد األد ااى وهااو مااا يحقااق مسااتوء معيقاايا مناساابا 

يقانل اإل تالية المبذولاة، نمعناى أن الحاد األد اى لأللار ال يخاات للمسااومة وال لقاوء العارض والطلاب،  األعلى وهو ما
 .وما فو  هذا الحد يخات لذلا ويتحدد عن طريقه

 : هحديد ألر األلير المقترف
كماا هاو أما األلير المقترف ف ن ألر  يتحدد عن طريق العرض والطلب، وليإ هناف حاد أد اى يجاب االلتا ام ناه،  

الحاال فاي األليار الخااص، ولكان هنااف رقاناة لقاوء العارض والطلاب نحياث إذا اختلات هادخل لهااز التساعير الحكااومي 
 .لتحديد األلر العادل الذي يامن حقو  الطرفين

 : ب ا ألر أو كراد األرض
ة، وهاو أن األلار من حياث المبادأ يطباق هناا المبادأ العاام فاي مختلات المعاوضاا  المالياة ذا  الصابغة االقتصاادي

يتحدد عن طريق العرض والطلب، ويسم  لهاهين القوهين نممارساة هاذا الادور الساعري طالماا هنااف هعاادل  سابي نينهماا، 
ف ذا أحدث اختالل لوهري نين هذ  القوء هدخل  الدولة لتحديد األلار هحقيقاا لمبادأ العادل، هارء ماا هاي االعتباارا  

 ي االعتبارا  التي هجعل كراد األراضي يختلت من أرض ألخرء؟التي هحدد الطلب على العرض؟ وما ه
مباادئيا هطلااب األرض أل هااا منتجااة، فلهااا خادااية اإل تاااج واإل ماااد واإلثمااار، ولااو لاام يكاان لهااا ذلااا لاام هطلااب وال 

وهوائهاا الا ر  متولاد مان هاراب األرض ومائهاا "وأن " أن األرض عاين هنماو نالعمال عليهاا: "هحقق أي ألر، وهعبيار الفقهااد
 ".ومن البذور وعمل اإل سان واآلال 

ومعلوم أن عنادر اإل تاج ال هطلب لاذاهها وإ ماا لماا هقدماه خادماهها مان إساهام فاي منتجاا  مطلوناة، ومعناى ذلاا 
أن الطلب على األرض يتوقت من لهة الطلب على الغاذاد، ويتوقات مان لهاة أخارء علاى مادء قادرة األرض علاى إ تااج 

 .هذا الغذاد
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المااان االقتصااااد اإلساااالمي ناااالواقت الماثااال للعياااان وهاااو اخاااتالف األراضاااي فاااي مقااادرهها اإل تالياااة علاااى إ تااااج وقاااد 
ومااا داماا  المقاادرة اإل تاليااة هتفاااو  فاا ن ألاارة األرض وإيجارهااا . المحصااول الواحااد، وعلااى إ تالهااا أكثاار ماان محصااول

 .يختلت من وحدة ألخرء
 : 96ة اإل تالية لألرض على العوامل اآلهيةوقد أرلت العلماد المسلمون اختالف المقدر 

فاابعب األرض أعلااى خصااونة ماان نعاااها، سااواد أكااان ذلااا رالعااا إلااى عواماال ذاهيااة لتلااا : خصااونة األرض -0
األرض أو لمااا نااذل فيهااا ماان لهااد وعماال نقااري، كاال ذلااا ياا ثر فااي المقاادرة اإل تاليااة لااألرض، كمااا أ ااه عااادة مااا هنهااا 

 .ناالستخدام المتوادل
ماان المعااروف أن ري األرض وهااوافر الماااد الصااال  أماار ضااروري إل تاليااة األرض، نحيااث لااو فقااد الماااد : ريالاا -9

 هائيا ال عدم  إ تالية األراضي ال راعية، فاألراضي هختلت عان نعااها الابعب مان هاذا الولاه، فهنااف ماا ياروء نآلاة وماا 
 .يروء نغيرها

ا عان األساوا  والعماران، ومعاروف أن هاذا العامال يا ثر فاي والمقصود ناه قارب األرض أو نعاده: موقت األرض -3
 .هكلفة اإل تاج، ومن ثم في إ تالية وحدة األرض

 وعية المحصول الذي ي ر  أو يغرس، ولماا كا ا  الم روعاا  والثماار هختلات وهتفااو  فاي أثما هاا، ومان ثام  -4
 .الذي يدفت لألرض" اإليجار"قدار ف ن اإليراد يختلت من م رو  لم رو ، فمن الغالب أن ي ثر ذلا في م

 :هحديد الرن : ثا يا
رأيناا فاي مبحاث عنادار اإل تااج أن االقتصااد الوضاعي يعطااي عائاد الارن  للتن ايم، ولايإ هنااف اهفاا  علاى لااوهر  

عمليااة التن اايم التااي نهااا يسااتحق الماان م الاارن ، فهناااف ماان يااذهب إلااى أن التن اايم هااو الجهااد المبااذول فااي التااهليت نااين 
ادر اإل تاج، وهناف من يذهب إلى أ ه هحمل المخاطرة والتعرض للخساارة وضايا  الماال والجهاد، وهنااف مان يارء أن عن

 .التن يم هو التجديد واالنتكار
 فما هو موقت االقتصاد اإلسالمي من قاية هبرير الحصول على الرن ؟ 

حاد مان عنادار اإل تااج، حتاى ولاو كاان عنصار نداية هجدر اإلشارة إلى أن األرنال التي هتحقق لام يحققهاا عنصار وا
التن اايم، ناال لقااد أسااهم  كاال عناداار اإل تاااج فااي هحقيااق هااذا الاارن ، فباادون هااذا اإلسااهام الجماااعي مااا كااان للاارن  ماان 

فماااثال الااارن  فاااي المااااارنة قاااد هحقاااق نفاااال خدماااة الماااال وخدماااة المااااارب وخدماااة العماااال وخدماااة اآلال  . ولاااود
 الحاااا فاااي المااااارنة أن نعاااب .   ال ي هااار إال نتغطياااة رأس الماااال وشاااتى أ اااوا  التكااااليتوالمعااادا ، لاااذلا فااا ن الااارن

ا وقاد رأساماله  َِ العنادر ههخذ عائدها منذ البداية مثل ألاور العماال واألمااكن واآلال ، ويبقاى دااحب الماال يهخاذ شايطا
  كامال، وهنا ياوز  ذلاا الارن  وكذلا نقي الماارب لم يحصل على شيد   ير لهد  وخدمته،وفي   ير ذلا نقي الرن

نين داحب المال والماارب، ومعنى ذلا أن الرن  هاو العائاد المتبقاي نعاد اساتيفاد نقياة العوائاد، ولعلاه مان الواضا  أن  
 : كال منهما استحق الرن  لالعتبارا  التالية

                                                 
 .511: األحكام السلطانية ص: الماوردي:  96
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خار خاالف الارن ، فا ذا كل منهما قدم خدمة إ تالية أسهم  في إ تاج هذا الرن  دون أن يحصل على عائاد ال  –أ 
حرم من الرن  فمعنى ذلا أ اه قادم خدماة دون الحصاول علاى العائاد، وهاذا مخاالت للعدالاة مان لهاة ومنااقب لمقصاود 

 .المقرو  من لهة أخرء، إذ أن كال منهما قدم خدمته للحصول على األرنال
عمال أو أرض، كماا أن مان  ومن حق أي خدمة إ تالياة أن هباذل مساتهدفة ذلاا، ساواد أكا ا  خدماة رأس ماال أو

حقها أن هبذل نهدف الحصول على ألار محادد معاين، وال عالقاة لهاا ناالرن ، هحقاق أم لام يتحقاق كثار أو قال، اللهام إال 
 .الرأسمال النقدي فليإ له الحصول على ألر معلوم لعدم استيفائه شرد لواز اإللارة

، فصاحب المال خاطر ناه، مان حياث هعرضاه للخساارة ب ا إن كال منهما هحمل المخاطرة في هذا العمل اإل تالي
وللايا  وعدم التهكد من سالمته ومان هحقياق األرناال، وكاان لاه أن يدفعاه لتقاديم الخادما  اإل تالياة   يار عاوض معلاوم 

ر ثان  وال مخاطرة فيه، إن كان ماال عينيا أو يحوله إلى ذلا ويا لر  إن كاان مااال  قاديا، والمااارب هاو اآلخار قاد خااط
نجهااد  وعملااه وقااد قدمااه، وهااو معاارض لعاادم الحصااول علااى أي عائااد إذا لاام ياارن  المقاارو ، وكااان لااه أن يبااذل لهااد  

 .وخدمته اإل تالية نهسلوب ال يعرضه لهذ  المخاطرة وذلا نهن يعمل نهلر معين
ومان فقهائنااا . قإذن عنصار المخااطرة هناا ممتاا ج نتقاديم الخدماة اإل تالياة مباارر للحصاول علاى األرناال التااي هتحقا

 97.من نرز لفا المخاطرة في هبرير الرن  ومنهم من استخدم مفهوم الامان في هبرير 

 :إعادة التوزيت ا التوزيت التواز ي: ثالثا
إذا كاااان التوزيااات الاااو يفي يقاااوم علاااى العنادااار المسااااهمة فاااي العملياااة اإل تالياااة ينبناااي علاااى اإل تااااج والمعاوضاااة 

ة التوزيت هنبني علاى اعتباارا  دينياة وخلقياة والتماعياة أي اعتباار الحالاة، وهاو ماا يعبار عناه واعتبارا  السو ، ف ن إعاد
 نالتحويال  اإل تالية

وإعاادة التوزياات فاي اإلسااالم قااد هكاون  تيجااة سياساا  ماليااة والتماعيااة هتخاذها الدولااة، أو  تيجاة هصاارفا  طوعيااة 
كااة و فقاا  األقاارب والموارياث والكفاارا  والناذور، أو طوعياة كماا لألفراد، ونعبارة أخرء قاد هكاون إل امياة، كماا فاي ال  

 .في ددقا  النافلة والهبا  والودايا، واإلل امية والنذور قد هل م نها الدولة، كال كاة والو ائت على أموال األغنياد
معياار الصالة والاود  وال يقترد في إعادة التوزيت أن هكون مبنية علاى معياار الحالاة فقاط، نال قاد هكاون مبنياة علاى 

 .كالهدية وما في معناها

 : مامون و طا  إعادة التوزيت
ي من اإلسالم ناارورة هاداول الادخول والثاروا  ناين مختلات أفاراد ولماعاا  المجتمات اإلساالمي عاماة، و الحاا 

ل فقاط، فثاروة أن  طا  هذا التداول يمتد على مستوء األموال فيقمل الثروا  ورموس األموال، وال يقتصار علاى الادخو 
المرد ورأسماله يرد عليهما إعادة التوزيات، ويارد عليهماا التاداول مثال دخلاه هماماا، كماا أن  طاا  إعاادة التوزيات يمتاد علاى 
مستوء األفراد ليقمل من لهة كل األفراد والف ا  المحتالة نغب الن ر عن عالقة القرانة أو الجوار، ومن لا اب الخار 
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يقاات عنااد حااد هحوياال لاا د ماان الاادخل والثااروة ناال يمتااد ليقاامل هحوياال الثااروة كلهااا وإعااادة  فاا ن  طااا  إعااادة التوزياات ال
هوزيعها في حاال  معينة، كما أن  طا  التوزيت يمتد ليقمل الدورية والتكرار نقيد كبير مان اال ت اام قاد يكاون كال عاام، 

 .وقد يكون كل  هاية فترة إ تالية، وقد يكون كل ليل أو  هاية عمر اإل سان
 :المرهك ا  األساسية لعملية إعادة التوزيت

عناادما أقااام اإلسااالم   امااا هكفاال نصاافة مسااتمرة عمليااة إعااادة التوزياات نمااا هتااامنه ماان التااداول المسااتمر للاادخول 
 : والثروا  نين مختلت أفراد المجتمت ف  ه قد ا طلق في موقفه هذا من مرهك ا  معينة منها

تى الصنوف دخال كان أو ثروة، إ ما هو فاي حقيقاة األمار ملاا   عا  ولال، وأن القاعدة األولية أن المال نق -0
ملكياة مان اكتسابه هاي ملكيااة منبثقاة وقائماة علاى أساااس هاذ  الملكلياة الحقيقياة، وأن هااذ  األماوال قاد خلقهاا ا  للبقاار 

 تالياة، كاان ال ناد مان ولاود لميعا، وليإ لف ة معينة دون ف ة، وفي ضاود ذلاا وفاي ضاود اخاتالف األفاراد وقادراههم اإل
 .  ام يكفل نصفة مستمرة إعادة هوزيت الدخول والثروا 

اعتراف اإلسالم نالملكية الخاداة وإقارار  نهاا، وال شاا أن ولاود هاذ  الملكياة يعتبار شارطا ضاروريا إلمكا ياة  -9
 .زيتقيام فكرة إعادة التوزيت، ولوال ولود هذ  الملكية لما كان هناف مبرر إلعادة التو 

فالمجتمت اإلساالمي مجتمات يتسات للتفااو  فاي الادخول والثاروا  " التوازن االلتماعي"اعتنا  اإلسالم مبدأ  -3
َكاْي الَ َيُكاوَن ُدولَااةَ : ولكناه ال يتسات ال حصاار الاادخول والثاروا  فاي ف ااة وحرماان ف اة أخارء منهااا، وقاد قاال ا  هعااالى

م
 

 (14:الحقر) نَاْيَن ااَلْغِنَيآِد ِمنُكمْ 
ويكتسااب مباادأ التااوازن االلتماااعي وأهميتااه علااى أكثاار ماان دااعيد، فماان الناحيااة االقتصااادية ال يتااههى هحقيااق عاا  
اقتصادي مستقر ومتوادل فاي غيااب التاوازن االلتمااعي ومان الناحياة االلتماعياة لان يولاد أمان واساتقرار التمااعي، وال 

ن، ونغياااب التااوازن هقااوم اال قالنااا  والثااورا  وهاااطرب هكاااهت وهعاااون وهماسااا نااين ف ااا  المجتماات فااي غياااب التااواز 
 .المجتمعا  وهتبدل األ  مة والمذاهب

والواقات أن التاوازن االلتمااعي هاو هادف هتوخاا  كافااة األ  ماة والماذاهب، ولكنهاا هختلات فاي الوساائل والمناااهي 
قياق التاوازن، واهخاذ االقتصااد الرأسامالي المودلة إليه، فقد اهخذ االقتصااد االشاتراكي إلغااد الملكياة الخاداة وسايلة لتح

لتحقياق اإليماان المطلاق نالملكياة الخاداة األدالية والقااملة، ماات قياام   اام للتحاويال  المالياة مان األغنيااد للفقاراد عاان 
طريااق الااارائب أساسااا، والواقاات أن كااال الن ااامين قااد أخفااق فااي موقفااه، فاالقتصاااد االشااتراكي قااد حاااول إقامااة أو هحقيااق 

ولكن على حساب قاعدة أخارء ال غناى عنهاا وهاي االعتاراف نالجهاد البقاري ونملكياة هاذا الجهاد لثمارة لهاد ،  هدف
واالقتصاد الرأسمالي لم يت حقيقة هامة وهي أن التحاويال  المالياة الرسامية هاي أعجا  ماا هكاون فاي ضاود سايادة فلسافة 

 .الملكية الفردية األدلية والذاهية
فلم يحقق هدفا على حساب اآلخر، فااعترف نالملكياة الخاداة ولكنهاا ملكياة غيار وحيادة أما االقتصاد اإلسالمي 

ناال نجوارهااا الملكيااة العامااة، وغياار أداالية ناال منبثقااة عاان ملكيااة ا  هعااالى، فاعترافااه نااذلا حقااق هاادفا ال غنااى عنااه وهااو 
" التاوازن"يكفال هحقياق هدفاه الثاا ي ملكية اإل سان لثمرة عملاه ولهاد ، وفاي الاو  هنفساه قادم مان األدوا  والوسا ل ماا 



73 

 

كماا أن ا بثاا  الملكياة الفردياة عان الملكياة األدالية هاو اآلخار . فهولد الملكية العامة وهي ضاما ة قوياة لتحقياق التاوازن
وقيام   ام التحويال  التداول ننطاقه الواست وأنعاد  المتعددة يقادم هاو اآلخار ضاما ة . يقدم ضما ة قوية لتحقيق التوازن

 .وية لتحقيق التوازنق

 : وسائل وأدوا  إعادة التوزيت
إن طبيعة وسائل إعادة التوزيت في اإلسالم هتمي  أ ها الت امية وإل امية نمعنى أن الفرد داحب الدخل والثاروة ملتا م 

ال كااة، وعلياه أن ي ديهاا الت اما ذاهيا أمام ا  هعالى نالقيام ن عادة التوزيت، وأ يط نه القياام ناذلا ننفساه، وهاو ملتا م ناهداد 
سواد أطلب  منه الدولة ذلا أو لم هطلب، ف ذا أدء ما عليه من الت ام فذلا هو المطلوب، وإال هدخل  الدولاة وأل متاه 

 .واألمر إذا هوفر له االلت ام الذاهي مت اإلل ام الخارلي كان أقرب ما يكون إلى التنفيذ. واألمر كذلا في الميراث. نذلا
لتوزياات ال هقاات عنااد إعااادة هوزياات الاادخل ناال همتااد إلعااادة هوزياات الثااروة، ومعنااى ذلااا أن عمليااة إعااادة إن أدوا  ا

التوزيت ليس  عملية إحسان اختياري أو فردي، وإ ما هي حقو  ألدحانها، ولهم المطالبة القا و ية نها، كما أ ها ليسا  
 .ل األموال دخوال أو ثروا عملية شكلية ال أثر لها، وإ ما هي عملية ه دي فعال إلى هداو 

 : أمثلة لوسائل إعادة التوزيت
لقد هعدد  وسائل إعادة التوزيت في اإلسالم من أدوا  إلبارية وأدوا  هطوعية هتفاعل وهتكامل في إيجااد عملياة 

 : إعادة هوزيت فعالة ومتجددة ومنها
 .اإل فا  الطوعي، الكفارا ال كاة، الميراث، إعادة هوزيت الثروا  اإل تالية الطبيعية المعطلة، 

 : أ ا ال كاة
من لا بها التوزيت، إ ها حقيقة مركبة من اقتطا  وإعطاد فتهثيرها م دوج، وهي ركن من أركان اإلساالم هارهبط نالماال 
عناادما هتحقااق فيااه شاارود معينااة، وكاال ماان نلااا النصاااب ولباا  عليااه ولااو كااان طفااال أو لنينااا، فنطاقهااا واساات يقاامل كاال 

وقاد حادد  % 91و % 9.5نامية رغم أن  سبتها ضيلة مقار ة نالن م الوضاعية، إذ هتاراول  سابة ال كااة ماا ناين األموال ال
القااار  مصاااارفها الثما ياااة، وهاااي هحااويال  مخصصاااة للفقاااراد ولبقياااة المصاااارف، وال يسااتفيد منهاااا األغنيااااد، وهاااي هغااااير 

هتجه إلعطاد الفقراد الم ياد مان القاوة القارائية وإ ماا هتجاه أساساا الاريبة التي يستفيد منها األغنياد والفقراد، كما أ ها ال 
 .وهي نذلا هساهم في إقامة هوازن اقتصادي والتماعي فعال. إلى إعطائهم الم يد من القوة اإل تالية

 : ب ا الميراث
ن ميا ا  هاذا يعتبر الميراث نن امه اإلسالمي أداة أساساية مان أدوا  هاداول الثاروا  فاي المجتمات اإلساالمي، وما

الن ااام أ ااه الت امااي إل امااي، إ ااه يعيااد هوزياات الثااروة نقااتى أشااكالها وداانوفها، وإ ااه يمتااد ليقاامل أفاارادا عدياادين لهاام عالقااة 
 .وإ ما هنتقل إلى عدة أشخاصال هنتقل من شخ  لقخ  واحد عادة،واهصال نصاحب المال، ومعنى ذلا أن الثروة 

 : لطبيعية المعطلةج ا إعادة هوزيت الثروا  اإل تالية ا
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في كثير من الحاال  ولد ا أن من عطل مصدرا طبيعيا للثروة عن التقغيل ف ن المصدر يخارج مان هحا  ياد  وال 
ف ذا عطلهاا الفارد عان اإل تااج ومداومتاه ف  هاا ه خاذ مناه ض المقطعاة للفارد مان قبال الدولاة،يقر عليه، ومن أمثلة ذلاا األر 

مااا قاادر  علااى  فخااذقااد أقطعااا لتعماال وهعمر، إن الرسااول ":لاابالل الُم  ااييقااول  وفااي ذلااا ولااد ا ساايد ا عماار 
 .ومن ذلا أياا األرض المحجرة ف ذا لم هحي في فترة محددة ه خذ من داحبها وهسلم لمن يحييها"عمارهه ورد الباقي

 : د ا الو ائت ا الارائب
يحق لااولي األماار أن يو اات علااى أمااوال ة،مااول نياا  المااال نالنفقااا  العاديااإذا لاام هكاات اإلياارادا  العاديااة التااي ه

ل يقو ا وفق شرود معينة حاددها الفقهااد،وذلى  فقا  ضرورية لسد هلا الحالا ،األغنياد ما يسد حالة ني  المال إل
وفرض على األغنياد من أهل كل نلد أن يقوموا نفقرائهم ويجبرهم السالطان علاى ذلاا إن لام هقام ناه ال كااة وال ":انن ح م

 98"موال المسلمينفيد سائر أ

 :ها  اإل فا  التطوعي
محف ا لهاااام فااااي ذلااااا نااااهنلا أ ااااوا  اد لإل فااااا  التطااااوعي علااااى مصااااراعية،لقااااد فاااات  اإلسااااالم الباااااب أمااااام األفاااار 

والقاارالن الكااريم حافاال ناآليااا  الكريمااة التااي هقاادم أكباار قاادر ممكاان ماان الحااواف  إلقبااال الفاارد علااى ذلااا طائعااا ي ،التحف
 .مختارا

  :و ا الكفارا 
لقدة اعتناد اإلسالم نتحقياق التاوازن االلتمااعي وهاداول الادخول واألماوال ناين األفاراد  ارا  قاد لعال كفاارة نعاب 

إل فاااا  مااان مقصاااد ساااد حالاااة وقدماااه علاااى الصااايام لماااا فاااي اهاااو اإل فاااا  علاااى الفقراد،األخطااااد التاااي يرهكبهاااا اإل ساااان 
فاإلسالم لمت نين هكفيار الاذ وب واإل فاا  فاي مثال طر من رماان،ل هار وفي كفارة الفمثل كفارة اليمين وكفارة االفقراد،

 .هذ  الكفارا 
ومنهاا يتاا  أن اإلساالم قاد عناي روة ناين األفراد،هذ  أمثلة لما قدمه اإلساالم مان أدوا  إعاادة هوزيات الادخل والثا

هاااي أن مساااهلة التااااوازن وعليناااا أن  الحاااا مالح اااة علاااى لا اااب كبيااار مااان األهمياااة و يماااا عناياااة نمساااهلة إعاااادة التوزيت،أ
نال عالجهاا مان المنبات واألسااس علاى م علاى مساتوء إعاادة التوزيات فقط،االلتماعي أو عدالة التوزيات لام يعالجهاا اإلساال

إيما اا مناه ناهن المعالجاة علاى مساتوء إعاادة التوزيات وحادها غيار فعالاة، وأن األسالوب األمثال ستوء مصاادر الثاروة أوال،م
 .لة التي هبدأ على مستوء التوزيت األولي وهنتهي نمستوء إعادة التوزيتإ ما هو المعالجة القام

 : معايير التوزيت
يقصد نمعايير التوزيت األدوا  التي هعتماد عليهاا االقتصااديا  المختلفاة فاي هطبياق عملياة التوزيات، ومان المعاروف 

 .ثروةأن لكل مذهب اقتصادي معايير  المعتمدة في هوزيعه لمختلت مصادر الدخل وال
                                                 

 : المحلى، ص: ابن حزم:  98
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فالجنال الرأسمالي اعتمد الملكية والعمل كهداهين للتوزيت، ولذلا رأينا الدخل القاومي ياوز  علاى حقاو  الملكياة، 
 .فالريت والفائدة واألرنال ألدحاب حقو  الملكية، أما األلر فهو حق قوة العمل

دخل القاومي الصاافي نعاد خصام أما الجنال االشتراكي فقد اعتمد على العمال وحاد  أداة هوزيات،ومعنى ذلاا أن الا
مخصصااا  اسااتهالف رموس األمااوال وكااذلا مااا يحجاا  نهاادف هوساايت الطاقااة اإل تاليااة ف  ااه يااوز  فااي دااورة واحاادة هااي 

. وليإ هناف ريت أو فائدة أو أرنال هذهب إلى األفراد، وإن كا ا  هحتجار لادء الدولاة هحا  مساميا  مختلفاة" األلور"
ل ونااين المااوارد الطبيعيااة إذ اعتباار  هلااا المااوارد ملكيااة عامااة ال هاادخل فااي  طااا  وماان لهااة أخاارء فقااد حياال نااين العماا

 .الملكية الخادة
من أدوا  التوزيات " الحالة"والمالحا هنا سواد نالنسبة للجنال الرأسمالي أو االشتراكي أ هما أسقطا أداة ومعيار 

مال وحاد ، ولايإ هنااف ولاود للحالاة، ولاذا ال  جاد المعتمدة لديهما، فهاذا اعتناق العمال والملكياة، وهاذا قاد اعتناق الع
 .في أدول أي منهما ما يعتمد عليه في قيام أفراد ال يملكون عمال وال ملكية للحصول على مداخيل

هوزياات مصااادر الثااروة، وهوزياات الثااروة : رأينااا أن هيكاال التوزياات فااي االقتصاااد اإلسااالمي قااد أقاايم علااى ثالثااة أركااان
 .الثروة، واعتمد ثالثة معايير كهدوا  لهذا التوزيت وهي العمل والمالالمنتجة وإعادة هوزيت 

فبعب مصادر الثروة ال يكتسبها الفرد إال من خالل عمر إ تاالي ولهاد نقاري، وال يااير نعاد ذلاا أن : أ ا العمل
 .يستعين نهذا العمل نهموال إ تالية

ثال رموس األماوال اإل تالياة، ومثال األراضاي التاي فنجاد أن نعاب مصاادر الثاروة يحوزهاا الفارد نمالاه م: ب ا الماال
 .سبق  عليها الملكية، فيجوز أن يقتريها من مالكها ويحق له أن يتالر فيها ويحصل على عوائد  من هذ  الملكية

ل حقاااه مااان التوزيااات مااان خاااالل القاااخ  الاااذي ال يملاااا عماااال وال مااااال فهاااو يناااا والمقصاااود نهاااا:ج ا الحالاااة
وقاد  هار " ،والرلل وقدمه،والرلل وحالتهفالرلل ونالم "القهيرة  ألداة نارزة في عبارة عمر وقد  هر  هذ  احالته،

جااة نمقاادار ههكيااد لهااذا االهجااا  ماان اعتبااار نعااب الفقهاااد ماان أن الفقااراد هاام شااركاد ألرناااب األمااوال فااي هااذ  الثااروة المنت
وإ ما هااو ملااا لهاام وللفقااراد ي ملكيااة المنتجااين لااه،ياادخل كلااه فاا أن الثااروة أو الناااهي أو الاادخل لاامو ال كاااة الوالبااة فيهااا،

وال شا أن هذا االهجاا  الفقهاي إ ماا "ال كاة إن الفقراد يصيرون شركاد المال في قدر":يقول اإلمام النووي. دار ال كاةنمق
 .منتجةيعني الم يد من التهكيد على أحقية من فقدوا أداة العمل وأداة الملكية في حصولهم على ل د من الثروة ال

وكل أداة هساتخدم يير وهاي العمال والملكياة والحالاة،وهكذا  جد االقتصاد اإلسالمي قد اعتماد للتوزيات ثالثاة معاا
 .في لا ب أو الخر من لوا ب وأنعاد هيكل التوزيت
 مما يعني   رياا أن مان ال يملاا الماالأدولها الن رية من معيار الحالة،نينما خل  الن م االقتصادية الوضعية في 

في حين أعطى اإلسالم لكل الف ا  حقها في الحصول على عائد مناسب مان الادخل أو العمل فليإ له حق في التوزيت،
 .والثروة
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