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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 دور التكنولوجيا الحديثة يف معالجة ارتفاع األسعار يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي
 ع دل السيي ادمي عيل 

 قسم الق نون، امللهي الل يل للللوم اإلدارثيف ب ن كليس، البدرية، ارص.
 adel.esaied@gmail.comالربثي اإللكرتوين: 

 ملخص البحث
علي اشكليف ارع    األسل ر ان املشكالت االقتص دثيف الخطرية امللقية التي عل ين انه  جميع دول 

وعقياه ؛ ألن هذه املشكليف ال علود إىل سبب واحي، بل للية أسب ب عتياخل  الل مل، وعؤثر عىل استقراره 
فيام بينه ، وعختلف ان حيث األهمييف والتأثري، ف لذي جلل هذه املشكليف ان املشكالت االقتص دثيف الكربى 
ن هو ا  ثرتعب عليه  ان آث ر خطرية عىل املستوى االقتص دي واالجتامعي والسي يس والن يس. لذلك، ك 

ان الرضوري عىل اليول البدث عن طرق ملواجهيف هذه املشكليف، وان أهم وأن ع الطرق م عالج اشكليف 
ونظرًا لألهمييف الكبرية ، ارع    األسل ر، االعتامد عىل التكنولوجي  الديثةيف م ك فيف ان حي الدي ة
قتص دثيف، ومل  ك نت الرشثليف للتكنولوجي  الديثةيف م عالج اشكليف ارع    األسل ر وغريه  ان املشكالت اال 

اإلسالاييف قي ج ءت إلصالح أحوال اللب د م اليني  واآلخرة؛ فقي حةت الرشثليف اإلسالاييف عىل رضورة 
ا  داات ال عتلا رض ااع القواعي الل ايف للرشثليف اإلسالاييف، كام  -األخذ بأس ليب التكنولوجي  الديثةيف

ا م املؤسس ت الدكواييف والخ صيف. وعكمن أهمييف البدث م اهتمت به  الترشثل ت الوطنييف اهتامًا  كبرًي 
الوقوف عىل طرق وإجراءات التكنولوجي  الديثةيف م عالج اشكليف ارع    األسل ر، وذلك م ال قه 
 اإلسالاي وم الترشثل ت الوطنييف. وقي استخيات م البدث املنهج التدلييل املق رن واملنهج االستنب طي.

ا البدث بلنوان: "دور التكنولوجي  الديثةيف م ال ل يف ارع    األسل ر م ال قه لذلك، فقي ج ء هذ
أا  املبدث األول فقي  اإلسالاي والق نون الوضلي"، وعن ولته ان خالل اقيايف، وأربليف اب حث، وخ متيف.

،   األسل رذكرت فيه: ا هوم التكنولوجي  الديثةيف، ا هوم ارع    األسل ر، واآلث ر السلبييف ملشكليف ارع   
واملبدث الة ين فقي ذكرت فيه: علرثف اإلنت ج وأهميته، سي سيف عوجيه اإلنت ج وأثره  م عالج ارع    
األسل ر م اإلسالم، ودور التكنولوجي  الديثةيف م زث دة اإلنت ج وأثره  م عالج ارع    األسل ر م 

عرشيي االستهالك وارشوعيته، سي سيف عرشيي أا  املبدث الة لث فقي عن ولت فيه: ا هوم ، الق نون الوضلي
االستهالك ودوره  م عالج ارع    األسل ر م ال قه اإلسالاي، ودور التكنولوجي  الديثةيف م عرشيي 

واملبدث الرابع فقي عن ولت فيه: علرثف ، االستهالك ودوره  م عالج ارع    األسل ر م الق نون الوضلي
، الضوابط الرشعييف م عقود الت  رة اإللكرتونييف ودوره  م عالج ارع    الت  رة اإللكرتونييف وخص ئصه 

ثم اختتمت بدةي مب  ، األسل ر، الت  رة اإللكرتونييف ودوره  م عالج ارع    األسل ر م الق نون الوضلي
 عوصلت إليه ان نت ئج وعوصي ت.

 الق نون الوضلي. ،ال قه اإلسالاي ،ارع    األسل ر ،التكنولوجي  :الكلامت املفتاحية



  
 2022أكتوبر  -األربعون  العدد الرشيعة والقانون مجلة 1186 

The role of modern technology in addressing price increases in Islamic 
jurisprudence and positive law 

Adel Al-Sayed Mohammed Ali 
Law Department, Graduate Institute of Management Sciences, Genaklis, El Beheira, 
Egypt. 
Email: adel.esaied@gmail.com  
Abstract: 

The problem of high prices is one of the serious and complex economic problems that 
affects all countries of the world and affects their stability and progress; Because this problem is 
not a single cause, but for several reasons that overlap and vary in importance and impact, it is 
the major economic problems that have serious economic, social, political and psychological 
implications that make it a problem. Therefore, it was necessary for countries to search for ways 
to confront this problem. One of the most important and most effective ways to address the 
problem of rising prices is to rely on modern technology in all aspects of life, and in view of the 
great importance of modern technology in addressing the problem of rising prices and other 
economic problems, and the fact that Islamic Sharia law came to reform the conditions of 
worshipers in this world and in the afterlife; Islamic Sharia urged the adoption of modern 
technology methods - as long as they do not conflict with the general rules of Islamic Sharia, 
and national legislation paid great attention to them in government and private institutions. 
The importance of research lies in finding ways and procedures of modern technology in 
dealing with the problem of rising prices, in Islamic jurisprudence and in national legislation. 
The comparative analytical and deductive methods have been used in the research. Therefore, 
this research was entitled "The role of modern technology in addressing the rise in prices in 
Islamic jurisprudence and positive law", and I dealt with it through an introduction, four 
discussions and a conclusion. The first research I mentioned: the concept of modern 
technology, the concept of high prices, and the negative effects of the problem of high prices. 
The second research I mentioned: the definition of production and its importance; the policy of 
directing production and its impact on the treatment of high prices in Islam; the role of modern 
technology in increasing production and its impact on the treatment of high prices in positive 
law. The third research paper dealt with the concept of rationalization and legality of 
consumption, the policy of rationalizing consumption and its role in the treatment of high 
prices in Islamic jurisprudence; the role of modern technology in rationalizing consumption 
and its role in the treatment of high prices in positive law. The fourth research paper dealt with 
the definition of electronic commerce and its characteristics, the legitimate controls in 
electronic commerce contracts and its role in the treatment of high prices, e-commerce and its 
role in the treatment of high prices in positive law. 

Keywords: Technology - price increases - Islamic jurisprudence - positive law. 
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 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 مقدمة
ن  ادمي وعىل آله والسالم عىل سيّيالرحمن الرحيم والصالة الله  بسم 

 .وأصد به أجملني

 وبعد،،

  هي ثورة عكنولوجي  آخرهية ثورات ثشهي الت رثخ بأن البرشثيف ارت بل 
أصبح جيثي و  ،يثت القطيليف بني كل ا  هو قيثمالتي أح تعص ال املللوا ت واال 

 اليوم قيثم الغي.

ب لت يل أصبدت تكنولوجي ، و الونتي يف لهذه التطورات عزاثي الطلب عىل هذه  
االهتامم اام أصبح  ،يف ب ملق رنيف ب ملوارد الكالسيكييفهذه األخرية هي اورد أكرث أهمي

دوليف وألي شغل الش غل ألي لرشوط الاستوفييف ا تعص ال بتكنولوجي  املللوا ت واال 
 التميز م عرص سمته األس سييف هي املللوا عييف.عتب ره  نقطيف القوة و  اؤسسيف ب

ثلود  ؛بتك رالتكنولوجي  واال ا  ل مل ثسبق له اةيل م   ثشهي الل مل عقياً و 
واراكز البي ن ت، وشبك ت  الد سوبييف املوصوليف ب لشبك ت للتس ر  م القيرة

والزراعيف ا للصن عيف ا جيثيً علطي دوًر   ف لتكنولوجي ستشل ر.ال س س ت واالد
 .املن خ اةل عغري ،للتديث ت الل ملييف امللقية ، وقي عوفر حلواًل .. وغريه تال عص واال 

التي امللقية الخطرية  املشكالت االقتص دثيفان اشكليف ارع    األسل ر وعلي  
عل ين انه  جميع دول الل مل، وعؤثر عىل استقراره  وعقياه ؛ ألن هذه املشكليف ال 

حيث األهمييف علود إىل سبب واحي، بل للية أسب ب عتياخل فيام بينه ، وعختلف ان 
وان ال يثر ب لذكر، أن الذي جلل هذه املشكليف ان املشكالت االقتص دثيف  والتأثري.

الكربى هو ا  ثرتعب عليه  ان آث ر خطرية عىل املستوى االقتص دي واالجتامعي 
 والسي يس والن يس.

لذلك، ك ن ان الرضوري عىل اليول البدث عن طرق ملواجهيف هذه املشكليف،  
االعتامد عىل التكنولوجي   ،وأن ع الطرق م عالج اشكليف ارع    األسل روان أهم 

 ان حي الدي ة.  فيفالديثةيف م ك

نظرًا لألهمييف الكبرية للتكنولوجي  الديثةيف م عالج اشكليف ارع    األسل ر و  
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، ومل  ك نت الرشثليف اإلسالاييف قي ج ءت إلصالح وغريه  ان املشكالت االقتص دثيف
األخذ  فقي حةت الرشثليف اإلسالاييف عىل رضورة ؛م اليني  واآلخرة لب دأحوال ال

ا  داات ال عتلا رض ااع القواعي الل ايف للرشثليف  -بأس ليب التكنولوجي  الديثةيف
 ت الوطنييف اهتامًا  كبريًا م املؤسس ت كام اهتمت به  الترشثلاإلسالاييف، 

 .الدكواييف والخ صيف

اس هميف التكنولوجي  الديثةيف م عالج اشكليف ارع     وان أهم ا  الت 
زث دة اإلنت ج وظبط عك لي ه،  :األسل ر م الرشثليف اإلسالاييف والترشثل ت الوطنييف

 ، وم ا  ل الت  رة اإللكرتونييف.التوسط م اإلن  ق وعرشيي االستهالك

 أوالً: أهمية البحث
التكنولوجي  الديثةيف عكمن أهمييف البدث م الوقوف عىل طرق وإجراءات  

 ،ودوره  م عالج اشكليف ان أكرب وأخطر املشكالت االقتص دثيف م عرصن  الد يل
 هي ارع    األسل ر، وذلك م ال قه اإلسالاي وم الترشثل ت الوطنييف.

 ثانًيا: إشكالية البحث
م جميع دول م ارع    األسل ر  عتل ظم اشكليف البدث م الوقت الراهن 
االجتامعييف و ان املشكالت االقتص دثيف   ، وا  ثرتعب عليهكبري بشكلالل مل 

اإلج بيف ، وان ثم عتمدور اشكليف البدث م التي عهيد امل تمعوالسي سييف والن سييف 
 التس ؤالت اآلعييف:عىل 
 ؟عكنولوجي  املللوا ت واالعص الت علتمي اليول واملؤسس ت عىل مل ذا 
  ال ل يف اشكليف ارع    األسل ر؟كيف عس هم التكنولوجي  الديثةيف م 
  ؟حةت الرشثليف اإلسالاييف عىل رضورة األخذ بأس ليب التكنولوجي  الديثةيفكيف 
  كيف اهتمت الترشثل ت الوطنييف ب لتكنولوجي  الديثةيف م املؤسس ت الل ايف

 والخ صيف؟

 ثالًثا: منهج البحث
م  الديثةيفدور التكنولوجي  عم استخيام املنهج التدلييل املق رن؛ مللرفيف  

 .الرشثليف اإلسالاييف وكذلك الق نون الوضليم عالج اشكليف ارع    األسل ر 
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
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 الدراسات السابقة رابًعا:
مل أجي فيام اطللت بدةً  ثتن ول دور التكنولوجي  الديثةيف م ال ل يف قضييف  

 ارع    األسل ر سواء م ال قه اإلسالاي أم الق نون الوضلي.

 خطة البحثخامًسا: 
حث، وخامتة، وذلك عىل امبأربعة ينقسم هذا البحث إىل: مقدمة، و  

 :يتالنحو ال 

  :أهمييف البدث، إشك لييف البدث، انهج البدث، أما املقدمة فقد اشتملت عىل
 خطيف البدث.اليراس ت الس بقيف، 

 ثة وظاهرة ارتفاع األسعارالتكنولوجيا الحديمفهوم  :املبحث األول. 

  :يف عالج  التكنولوجيا الحديثة يف زيادة اإلنتاج وأثرهادور املبحث الثاين
 .ارتفاع األسعار يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 :يف عالج  دور التكنولوجيا الحديثة يف ترشيد االستهالك ودورها املبحث الثالث
 .ارتفاع األسعار يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي

 يف الفقه  اإللكرتونية ودورها يف عالج ارتفاع األسعارالتجارة  :رابعاملبحث ال
 .اإلسالمي والقانون الوضعي

 وعشمل: النت ئج والتوصي ت. ،لخامتةا 

 .املص در واملراجع 
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 املبحث األول

 األسعار  ارتفاعظاهرة و  التكنولوجيا الحديثةمفهوم 
 :وفيه ثالثيف اط لب

  :التكنولوجي  الديثةيف.ا هوم املطلب األول 

  :ا هوم ارع    األسل راملطلب الثاين. 

  :يف ارع    األسل ر.اآلث ر السلبييف ملشكلاملطلب الثالث 

 املطلب األول

 التكنولوجيا الحديثة مفهوم
حي الدي ة، ان عطورات رسثليف غري اسبوقيف م ك فيف  شهيت اآلونيف األخرية 

أصبدت التكنولوجي   التكنولوجي ؛ إذ و أبرز هذه التطورات التي ايزت وقتن  الد يل
وعالج ملشكالت كةرية  قتص دث ت الكةري ان اليول  م النهوض با اهاًم عللب دوًر 

عىل الرغم ان ال وائي ع، اةل: ارع    األسل ر. و ان املشكالت االقتص دثيف م امل تم
له   ي ة األفراد وامل تمل ت، إال أنعىل ح اكبرًي  االليثية للتكنولوجي  التي أثرت عأثرًي 

والتأثري عىل الروابط  ،ألفرادل ؤثر عىل الصديف الن سييفئ التي ع  و الليثي ان املس 
 .االجتامعييف

بي ن و ، االصطالحو  م اللغيف الديثةيف تكنولوجي  علرثف الأيتوسنتن ول فيام ث 
 :ه ، وأخريًا، سلبي عته أهمي

:  واالصطالح يف اللغة التكنولوجيا الحديثةتعريف  أوالا

ا التكنولوجيا لغة -1  :واصطالحا

الديثث  ءظ هرة قيمييف قيم اإلنس ن واليشالتكنولوجي   :لغةا التكنولوجيا  
ال أصل له  م كتب اللغيف عكنولوجي  كلميف الربيف و  فيه  هو الل ظ فقط، وكلميف

ميكنن  أن نطلقه  عىل كلميف  والتي ،وقواايسه ، وعق بله  كلميف "عقنييف" اللربييف
 ."عكنولوجي "
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 ، والتييون نييفلغيف الإىل ال( Technology)ثرجع أصل كلميف التكنولوجي  إذ  
( Logos( علني: التشغيل الصن عي، والة ين: )Technoعتكون ان اقطلني هام: )

 .(1)علم التشغيل الصن عيعلني: هي و الللم أو املنهج،  :أي

ان التََّقْن بوزن الَللَْم،  والتقنييف عىل وزن علمييف، وهي اصير صن عي 
والتقن: الرجل الذي ثتقن عمله، وأعقن اليشء إذا أحكمه، وإعق ن اليشء: إحك اه، 
تقن لألشي ء وح ذق، وأعقن فالن  واإلعق ن: اإلحك م لألشي ء، ورجل عِقن  وعَِقن: ا 

 .(2)عمله، إذا أحكمه

ملصنوع ت بدذٍق شي ء واألعامل واوبذلك ف لتكنولوجي  م اللغيف إحك م األ  
 . وإعق ن

ا:و   ان يمكن علرث ه  عليدت عل رثف التكنولوجي : ف التكنولوجيا اصطالحا
ا موعيف املل رف وامله رات والخربات ال يثية التي  :جهيف التدليل االقتص دي بأنه 

ميكن عدوثله  إىل طرف إنت ج أو استلامله  م إنت ج سلع وخيا ت وعسوثقه  
 .(3)استخيااه  م عوليي هي كل عنظيمييف إنت جييفوعوزثله ، أو 

عقنييف، أسلوب اإلنت ج أو حصيليف امللرفيف ال نييف أو الللمييف املتللقيف وقيل بأنه :  
بإنت ج السلع والخيا ت، مب  م ذلك إنت ج أدوات اإلنت ج وعوليي الط قيف واستخراج 

 .(4)الللم التطبيقي :املواد األولييف ووس ئل املواصالت، وعسمى أحي نً 

اختلف  م قيم الللميإليه الت لا  ثتوص استخيام كلوعرفت بأنه :  
                                                           

د. غس ن ق سم الالاي، إدارة التكنولوجي : ا  هيم واياخل، وعقني ت، وعطبيق ت عملييف،  (1)
ن،   .22م، ص 2007الطبليف األوىل، دار املن هج، عامَّ

؛ 73، ص 13لس ن اللرب، ابن انظور، الطبليف األوىل، دار ص در، بريوت، بيون ع رثخ، ج  (2)
زكرث ، عدقيق: د. عبيالسالم ادمي بن  ف رسبن  ال م اق ثيس اللغيف، أبو الدسني أحمي

؛ ال م اصطلد ت املكتب ت واملللوا ت، د. 350، ص 1م، ج 1979ه رون، دار ال كر، 
 .279م، ص2000لة نييف، اكتبيف امللك فهي الوطنييف، الرث ض، عبيالغ ور ق ري، الطبليف ا

د. نوفيل حيثي، عكنولوجي  اإلنرتنت وعأهيل املؤسسيف لالنيا ج م االقتص د الل ملي، رس ليف ( 3)
 .52-51م، ص 2007دكتوراة، كلييف الللوم االقتص دثيف وعلوم التسيري، ج اليف ال زائر، ال زائر، 

ل رصة، د. أحمي اخت ر عمر، الطبليف األوىل، ع مل الكتب، الق هرة، ال م اللغيف اللربييف امل (4)
 .296م، ص 2008
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اإلنت جييف،  اللملييف امل  الت وعىل ك فيف ال وانب التي عرعبط بتنظيم وإدارة وعشغيل
الخياييف م ا تمع  اتك ال م أي ان القط ع ت االقتص دثيف أو أو الخياييف ككل

 .(1)ا 

ا: الحديثة لغةا  -2   واصطالحا

َم،  :الحديثة لغةا   يوثً  وَحياثيًَف: نقيض قَي  اؤنت الديثث، وهو ان َحَيَث ح 
َم، وحِ  األار ب لكرس: أوله وابتياؤه كدياثته، وان  ث ن  يْ وعضم داله، إذا ذكر اع قَي 

 .اليهر: نوبيف كدوادثه وأحياثه، واألحياث: أاط ر أول السنيف

فديث، والَدَيث  الله  كون اليشء بلي أن مل ثكن، وأحيثه والحدوث بالضم: 
ْيََث بوزن الكربى، والد دثيف، والديث ن ب تدتني، كله مبلنى واحي.  ب تدتني، والد 

 .(2)واستديث خربًا: وجي خربًا جيثًيا، ورجل حيث: ش ب، والديثث: ال يثي

ا:و   ال ثختلف امللنى اللغوي عن امللنى االصطالحي،  الحديثة اصطالحا
التقني ت  متييزًا له  عنب لديثةيف  قييت التكنولوجي ف لديثث: عكس القيثم، وإمن  

 اوجودة م الزان القيثم. القيمييف التي ك نت

 التكنولوجيا الحديثة كمصطلح مركب: -3

  تأمن ط ان النش طعلرف التكنولوجي  الديثةيف كمصطلح اركب بأنه :  
وهي ق بليف  واملليات واملواد وامللرفيف والخربة التي عستخيم م أداء امله م الصن عييف

 ن ت ح عىلال كتس به  وعطوثره  ك ال ا ان املص در والتقيم، وعتطلب عيدً  للتغري
جنبييف أو املدلييف وعب دل الخربات ال نييف اع األ  الخربات ال يثية، سواء الخربات

 .(3)يللمييف والتيرثب ال نبد ث الخرثن، وكذلك األ اآل 
                                                           

 م.1983اصطلد ت الط قيف، إعياد انظميف األقط ر اللربييف املصيرة للبرتول، أوبك، ( 1)
؛ الق اوس املديط، ال ريوزآب دي، الطبليف 131، ص 1لس ن اللرب البن انظور، ارجع س بق، ج  (2)

؛ اخت ر الصد ح، ادمي عبيالق در 214، ص 1ها، ج 1426الرس ليف، بريوت، الة انيف، اؤسسيف 
 .167، ص1م، ج 1986الرازي، اكتبيف لبن ن، بريوت، 

د. أا ين أحمي اشهور هنيي، أ. بسميف صالح اليثن الرف عي، عأثري استخيام التكنولوجي   (3)
ر كلييف ال نون التطبيقييف الديثةيف عىل سلوك اإلنس ن م ال راغ ت الياخلييف، بدث اقيم ملؤمت

اليويل الخ اس، بلنوان: "ال نون التطبيقييف والتوقل ت املستقبلييف"، ج اليف داي ط، م ال رتة 
═ 
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

ي مبة بيف ه، فللنظرثيف الللمييف ي ال  نب التطبيقيه لتكنولوجي  وبذلك ف 
أن السلع والبض ئع ليست  عىل ذا ثؤكيهمي والصن عيف، لالبدث الل الوسيط بني

دور كبري م خيايف اإلنس ن  لتكنولوجي كنولوجييف وإمن  نت ج التكنولوجي ، كام أن لع
 وعدقيق رف هيته.

 تط لقي ثلتقي البلض أن التكنولوجي  الديثةيف عقترص عىل اإلنرتنت، وإمن  و  
والط بل ت والدكوايف اإللكرتونييف، اةل: الهواعف الذكييف،  ،تال جميع امل   كنولوجي الت
جتامعي، والدوسبيف السد بييف، والذك ء ووس ئل التواصل اال  بل د،أل ثييف اال ث
والنرش نرتنت، والتللم عرب اإل  جي ت الن نوثيف،يل، والتكنولو آل صطن عي، والتشغيل ااال 

قتص د الرقمي، وعكنولوجي ت الط قيف املت يدة وك  ءة الط قيف، واال اإللكرتوين، 
 غذثيف، واملين الذكييف،وإنت ج األ والصديف اإللكرتونييف،  وعكنولوجي  عوفري املي ه والري،

ن خ، والتكنولوجي ت ، وعكنولوجي ت التخ يف ان آث ر عغري املوالت  رة اإللكرتونييف
  .الديوثيف

 ا  هيم أس سييف: يف  فإن التكنولوجي  عتمةل م ثالثوعمواً  

 ؛نظم للمدتوى الللمي أو املللوا توهو التطبيق امل التكنولوجيا كعملية: . أ
 ثؤدي م النه ثيف إىل حل اشكليف الينيف. بغرض أداء اديد

ادصليف عطبيق األس ليب الللمييف، ثكون م املس عية م  التكنولوجيا كمنتج: . ب
 ware واملواد الخ م ware hard والخ ا ت وثطلق عىل اآلالت إنت ج اآلالت

soft. 

ان هذا ثتضح أن عملييف االخرتا   التكنولوجيا كمزيج لألسلوب واملنتج: . ت
عنه  وب لت يل ال ميكن فصل التكنولوجي  كأسلوب  عص حبه  عملييف اإلنت ج،

فن س ال ه ز ثص حبه  ،اآليل الد سب :كمنتج، وأوضح اة ل عىل ذلك هو
 .(1)  عطور م إنت ج الربااج وعوسع كبري فيه دائً 

                                                      
═ 

 .2م، ص 2017ا رس  23-21ان 
د. عبيالب سط ادمي عبيالوه ب، استخيام عكنولوجي  االعص ل م اإلنت ج اإلذاعي  (1)

م، ص 2005كتب ال  الي الديثث، اإلسكنيرثيف، والتلي زثوين: دراسيف عطبيقييف واييانييف، امل
82-83. 
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 نولوجيا الحديثةكأهمية التثانياا: 

 عتمةل أهمييف التكنولوجي  الديثةيف م النق ط اآلعييف: 

وان ثم،  ،املقيايفزث دة الط قيف اإلنت جييف، وعدسني جودة املنتج أو الخيايف  .1
ومتيز املنتج عن ، األسل روانخ  ض زث دة ح م املبيل ت، وعقليل التكل يف، 

ان خالل زث دة عنو  املنت  ت وزث دة  املنت  ت املن فسيف، وعدقيق املرونيف
 الدصيف السوقييف م البيئيف التن فسييف.

أعياد الل الني حتى م املستوث ت  عخ يضاام ثؤدي إىل  ؛توسع م األمتتيفال .2
ألنشطيف وامله م إع دة عصميم األعامل ب ستبل د او  ،والوظ ئف اإلرشافييفاإلدارثيف 

 .التي ثتم أمتتته 

 ،وعخ يض التك ليف امل لييف حيث ثتم عخ يض عيد املوظ ني ؛عرشيي اإلن  ق .3
الورقييف واملخ زن املتكيسيف ب لوث ئق  املستنياتب إلض فيف الستبيال استخيام 

 واملستنيات ب لتدول ندو استخيام الد سب ت اآللييف.

ن آلخر وقطع  كرة االنتق ل ان اكاختص ر الوقت وال هي، بديث عصبح ف .4
  .رتونيً كإلبه  القي م  كناملم أصبح ان فقيإلمت م األعامل،  اس ف ت ش سليف

ال  ال ت  االنتس ب إىل الطلبيف ذلك عىل لم والللم، حيث سهيالتلل سهوليف .5
 ىتخطتف ،دون ح جيف للتنقل والرتح ل أا كن بليية جًيا، الق ئيف م

 .الزا نييف واملك نييف الديودي  جالتكنولو 

ان ست  دة ال ان خالل ا  تاملللوا الدصول عىل يف اإلنرتنت مكاستخيام شب  .6
استكامل املللوا ت والت  صيل عن األحياث  وم خب رثيف،حياث اإل األ ات بليف 

  املهميف، وم التزود ان الكتب واإلصيارات ال يثية.

 كنميي التي ان خالل اواقع التواصل االجتامع ،يالتواصل االجتامع سهوليف .7
 . وارئيً   وصوعيً   االعص ل اع اآلخرثن كت بيً 

الديثةيف نولوجي  كفرص عمل غري اسبوقيف، فقي عزاان اع ظهور الت استدياث .8
رتونييف والتسوثق كاإلل الت  رة :انه  ،ان الوظ ئف عرب اإلنرتنت ادً عي

 .ريه  ان فرص اللمل الدروغ ..وكت بيف املدتوىاإللكرتوين 
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 نولوجيا الحديثةكثالثاا: سلبيات الت

 سلبي ت كةرية، انه : لتكنولوجي  الديثةيفل 

 .امل تمل تنولوجي  بني أبن ء كإدا ن الت الضليف ع يش .1

 .الت رقيف بني األخب ر الصديديف والخ طئيف والخلط بينهام عنالل ز  .2

 يفص باإل  ؛ اام قي ثؤدي إىلالتأثري عىل نوم اإلنس ن والتقليل انه بشكل كبري .3
 عل طي ي النوم القليل إىلثؤد كام قي ،وق ت ثواهأ ب لخمول م أغلب 

شيثية فتؤثّر عىل اليخول م ح ليف اكتئ ب أو  املخيرات م سن املراهقيف
 سالسيف النوم واملل ن ة ان األرق.

فيولّي ذلك رغبيف  ؛اع اآلخرثن يوالواقل  لعن التواصل ال ل  مت اً االبتل د  .4
 .املستخيم نطوائييف ليىب ال 

 .عياري الل مل إىل عطوثر األسلديف بطرثقيف ارعبيف قي ع يض فرصازدث د  .5

اام قي  ؛ب آلالت والتقني تاالستغن ء عن األثيي البرشثيف الل اليف وعلوثضه   .6
 .يفزث دة نسبيف البط لثؤدي إىل 

ع س هم التكنولوجي  م انليام الخصوصييف، بديث ع تيح ألي شخص الدصول  .7
 .ص ل بهم الشخص، وعنوانه، واللوا ت االععىل اللوا ت شخصييف، ك س

  .مت اً  وانيث ره الدرف الييوثيف  عاليش .8

 .وذوثهمع  قم ال  وات والرصاع ت بني األبن ء  .9

س همت التكنولوجي  م زث دة اليل علوث املي ه والهواء ان خالل التقني ت  .10
 .التي ظهرت بلي الةورة الصن عييف م الل مل
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 املطلب الثاين

 األسعار مفهوم ارتفاع
: تعريف االرتفاع  اأوالا  لغةا واصطالحا

 :تعريف االرتفاع يف اللغة -1

فقي عغ ىل  ارع ع وكل ا  ه،یمبلني الغالء، وهو ا  وزة الدي ف أيتیاالرع     
 .(1)الرخص ضیوهو نق وانه: اشتق ق اليشء الغ يل؛ ألنه قي ارع ع عن حيود الةمن،

 تعريف االرتفاع يف االصطالح: -2

الن ه م اللغيف، فهو ثلني الغالء  االصطالح عنم   هفال ثخرج الن 
 .(2)والزث دة وا  وزة الدي، وهو ثأيت مبلنى ارع    األسل ر

اثانياا: تعريف السعر   لغةا واصطالحا

 تعريف السعر يف اللغة: -1
وهو الذي ثقوم عليه الةمن، ثق ل: ارع لت األسل ر كةريًا م اآلونيف األخرية،  

اد وليف عخ يض األسل ر، وثلني أثًض : علبري جنون األسل ر، وجبيف اديدة السلر، 
 .(3)نقيي عن القيميف، ا  ثس وي ب لنقي قيميف اليشء، وال مع: أسل ر

 تعريف السعر يف االصطالح: -2

مل عت ق كلميف ال قه ء عىل عديثي الن ه، إذ انطلق كل واحي انهم م علرث ه  
جته ده م عديثي ال   ان عصور لهذا امل هوم، عبلً  عىل ا  استقر م ذهنه، بن ءً 

 وظي ته.
                                                           

جمهارة اللغايف البان دریاي األزدي، عدقیاااق: راااازي انیااار بللبكاااي، الطبليف األوىل، دار  (1)
؛ الاااصد ح ألباااي نااارص ال اااوهري، 961، ص 2م، ج 1986الللام للمالیاین، بیاروت، 

اا ر، الطبليف الرابليف، دار الللااام للمالیااین، بیااروت، عدقیااق: أحمااي عباايالغ ااور عط
 .131، ص 15؛ لااس ن اللرب البن انظور، ارجع س بق، ج 2448، ص 6م، ج 1987

دار ، الطبليف الة نييف، ح ااي صا دق قنیباي، ال ام لغايف ال قها ء ملدماي رواس قلل اي (2)
 .333ص  م،1988الن ا ئس للطب عيف والنرش والتوزیع، بريوت، 

 .1068ال م اللغيف اللربييف املل رصة، ارجع س بق، ص  (3)
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أن ثسلر اإلا م أو ن ئبه عىل الن س  :هوو  لتسلري اإلا م البهويت ب عرفهفقي  
 .(1)سلرًا وث ربهم عىل التب ثع به

أن ثأار السلط ن أو نوابه أو كل ان  :هبأن التسلرياإلا م الشوك ين  وعرف 
أاتلتهم إال بسلر كذا، فيمنع ال ثبيلوا ن ويل ان أاور املسلمني أارًا أهل السوق أ 
 .(2)ان الزث دة عليه أو النقص ن إال ملصلديف

  ان قبل الب ئع مثنً ا  ثطلب  وعرفه اليكتور ادمي فتدي اليرثني بأنه: 
  فيكون مثنً   ن قصً أو  ائيً افيكون قيميف، وقي ثكون ز   حقيقيً   مثنً  للسلليف، وقي ثكون

،  فه، زث دة أو نقص نً ال فقط، ولذا قي علرض السلع بسلر، وثكون اللقي عىل خ
 .(3)السوق بدسب ظروف

الت جر   أعلنه القيميف التيهو:  سلرأن البميكن القول هيثً  عىل ا  عقيم، و  
أو النقص ن وإال وقع عدت ط ئليف   اع انله ان الزث دة عليهخياته لأو لسللته 
 اللق ب.

ولكن ال بي أن ثوضع م الدسب ن القوة الرشائييف التي ثظهره  املستهلك  
املن ليف الل ئية و ، املرغوبيف واملطلوبيف له ان قبلللدصول عىل السلليف أو الخيايف 

  عليه.
  

                                                           
إدرثس الب هويت، عدقيق: إبراهيم بن  ثونسبن  كش ف القن   عن انت اإلقن  ، انصور (1)

 .494-493، ص ها1423عبيالدميي، طبليف خ صيف، دار ع مل الكتب، الرث ض، 
ادمي الشوك ين، عدقيق: ادمي بن  عيلبن  نيل األوط ر ان أرسار انتقى األخب ر، ادمي (2)

 . 629-628، ص 3ها، ج 1427صبدي حالة، الطبليف األوىل، دار ابن ال وزي، الرث ض، 
د. ادمي فتدي اليرثني، بدوث اق رنيف م ال قه اإلسالاي وأصوله، الطبليف األوىل، اؤسسيف  (3)

 .532، ص 1م، ج 1994الرس ليف، داشق، 
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 املطلب الثالث

 ة ارتفاع األسعاركشكلاآلثار السلبية مل 
 :آث ر سلبييف كةريةاشكليف ارع    األسل ر كس ئر املشكالت االقتص دثيف له   

فإذا مل عل لج هذه اآلث ر أدت إىل ن سييف.. وغريه ، اقتص دثيف، اجتامعييف، سي سييف، 
يف أفر  وف نتن ول هذه املشكالت م أربلكوارث خطرية عىل ال رد وامل تمع، وس

 :عىل الندو اآليت

 الرتفاع األسعار اآلثار االقتصادية: الفرع األول
 سلبييف كةرية عىل االقتص د، انه :الرع    األسل ر آث ر  

: انخفاض القوة الرشائية للنقود  أوالا

هي متييز جيي الكالم ان ردثئه وصديده ان جمع نقي، و  :النقود لغة 
 .(1)ف سيه

ا:  هي أي يشء ثكون اقي ًس  للقيميف ووسيليف للتب دل وثدظى  النقود اصطالحا
 .(2)ب لقبول الل م

عب رة عن اقيار السلع والخيا ت التي ميكن أن  والقوة الرشائية للنقود: 
 .(3)عب دل به  وحية النقي م السوق الياخلييف

دفع كمييف أكرث ان الوحيات النقيثيف  ويقصد بانخفاض قيمة النقود: 
اق بل الكمييف ن سه  ان السلليف قبل ارع    األسل ر، فسلر كل سلليف ثوضح اقيار ا  
ثيفع املستهلك ان نقود اق بل الدصول عليه ؛ لذا ك ن السلر التلبري النقيي عن 

 .(4)قيميف السلليف
                                                           

 .2265، ارجع س بق، ص ال م اللغيف اللربييف املل رصة (1)
د. زيك زيك حسني زثيان، عغري القيميف الرشائييف للنقود الورقييف وأثره  عىل الدقوق  (2)

 .117م، ص 2004ىف ال قيف اإلسالاى والق نون الوضلى، دار ال كر، اإلسكنيرثيف،  والواجب ت
أحمي الس لوس، االقتص د اإلسالاي والقض ث  املل رصة، الطبليف األوىل، دار الةق فيف،  د. عيل (3)

 .503م، ص 1996اليوحيف، 
د. ف ضل عب س الدسب، آراء املقرثزي االقتص دثيف م الغالء والتضخم، بدث انشور م نيوة  (4)

═ 
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

يف ييميف الدقيقفكلام اشتيت حية ارع    األسل ر اشتيت حية التيهور م الق 
تغري الد دث ل النى، أي أن القيميف الدقيقييف للنقود عتغري عبًل  لللنقود، فتصبح بال

م األسل ر، وهي بهذا عختلف عن القيميف االسمييف؛ ألن القيميف االسمييف ث بتيف ال عتغري 
 .(1)وهي ا  ثلرب عنه  بوحيات النقود املستخيايف ك ليثن ر واليرهم والرث ل

 :عنشأ عن انخ  ض قيميف النقود ا  ثأيتوان النت ئج السلبييف التي  

رضب االقتص د الوطني بسبب انخ  ض القيميف الرشائييف لللمليف؛ ألن اليوليف  -1
ومل   ،ع قي الةقيف م ال االعه  امل لييف داخليً  وخ رجيً  إلخالله  ب لتزاا عه  امل لييف

ثؤدي إىل عيم قبوله  كوسيط ، واهتزاز الةقيف ب لنقود عضيله عليه  ان أرب ح
 .للتب دل الت  ري

النقود استود  الرثوة وانخ  ض قيمته  الرشائييف ث لله  ال عصلح كمستود   -2
تخلص ان نقودهم يك ال ثتلرضوا للخس ئر للرثوة؛ ألن األفراد ثتس رعون إىل ال

ان جراء االحت  ظ ب لنقود ليثهم، لذا ثت ه الن س إىل رشاء األصول الة بتيف 
، ف لل ال أو املوظف األرايض واللق رات وهذا ثؤدي إىل نقص االدخ ر ان

ث تهي وثلمل ليزثي دخله لكنه ثكتشف أن دخله ثزثي زث دة ال ثلتي به  بسبب 
  .(2)ارع    األسل ر

وميكن القول إن غالء األسل ر ثؤدي إىل عيم قي م النقود بوظ ئ ه  عىل  
قيمته  ظهرت ف ئيعه  وإذا انخ ضت بسبب  الوجه األكمل؛ ألن النقود إذا ارع لت

الغالء وغريه بطلت ال  ئية انه . وهذا األثر الخطري م حي ذاعه جرمييف م سلسليف 
 .(3)ال رائم االقتص دثيف

                                                      
═ 

بدوث واليراس ت االقتص د اإلسالاي، املنظميف اللربييف للرتبييف والةق فيف والللوم، الهي ال
ن،   . 466م، ص 1983اللربييف، عامَّ

د. عبيالرحمن ثرسي أحمي، قض ث  ال رصة م النقود والبنوك والتموثل، اليار ال  الييف،  (1)
 .232م، ص 2001اإلسكنيرثيف، 

د. نلامن أحمي فكري، النظرثيف االقتص دثيف م اإلسالم، الطبليف األوىل، املكتب اإلسالاي،  (2)
 . 343م، ص1985بريوت، 

د. ابتس م عبياملدسن زاال اللقييل، اشكليف غالء األسل ر وعالجه : دراسيف فقهييف اق رنيف،  (3)
═ 
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 ثانياا: زيادة نسبة الفقر

 .(1)الغنى، وال مع: ا  قر اللوز والد جيف والبؤس، وهو ضي الفقر لغة: 

أا  فقي ا  ال ح جيف  ،ال قر عب رة عن فقي ا  ثدت ج إليه ويف االصطالح: 
 .(2)إليه فال ثسمى فقرًا

 يف املجتمع: اءالعالقة بني ارتفاع األسعار وزيادة نسبة الفقر 

ارع    األسل ر ان أبرز األسب ب املؤدثيف إىل ال قر؛ ألن االرع    ال  حش م  
التي  قيميف النقود الرشائييفأسل ر السلع والخيا ت وا  ثص حبه ان انخ  ض 

عرضب بيوره  اليخول الدقيقييف لألفراد حتى عصل إىل ح ليف الل ز عن رشاء كل 
ا   وهذا .(3)صبح م علياد ال قراءياملتطلب ت األس سييف التي ثدت جه  املوظف ف

 .(4)س له ك  ثيف عك يه فهو ان ال قراءلي نكل اأش ر إليه ابن عيمييف بقوله: 

، رضورثيفعأثري ارع    األسل ر ال ثستطيع حتى رشاء السلع الف ملستهلك عدت  
وقي ثتدمل آخرون دثونً  ثل زون عن أدائه ، وهذا أار واقع م ع ملن  املل رص؛ 
ألن اوجيف الغالء التي ارع لت فيه  أسل ر املواد الغذائييف األس سييف ارع  ًع  ف حًش  
أنهكت جيوب أصد ب اليخل املديود، وعصبح املشكليف أكرب عنيا  عصل بلض األرس 

 ء مبتطلب ت التلليم واتطلب ت التنمييف االجتامعييف إىل استوى عيم القيرة عىل الوف
اام ثهيد السالم االجتامعي وعزداد اآلف ت  ؛ألفراده األس سييف واستلزا ت الدي ة 

 واألاراض االجتامعييف.

ف ملوت جوًع  ليس لنقص األغذثيف، وإمن  بسبب الظلم االقتص دي وال شع؛  
                                                      

═ 
ن، األردن،  م، 2013رس ليف دكتوراة، ج اليف الللوم اإلسالاييف الل ملييف، كلييف اليراس ت الللي ، عامَّ

 . 37ص 
 .1730ال م اللغيف اللربييف املل رص، ارجع س بق، ص  (1)
عيل الرشثف ال رج ين، الطبليف األوىل، دار الكتب الللمييف، بن  ادميبن  ث  ت، عيلالتلر (2)

 .168م، ص 1983بريوت، 
 . 115م، ص 1985د. ادمي عبياملنلم ع ر، التخطيط والتنمييف م اإلسالم، دار البي ن، جية،  (3)
عيمييف، عدقيق: عبيالرحمن بن  عبيالدليمبن  ا موعيف الرس ئل واملس ئل وال ت وى، أحمي (4)

 . 221، ص 4الل يص، اكتبيف ابن عيمييف، الق هرة، بيون ع رثخ، ج 
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

ب لربح ال  حش الذي ث لب ال قر ألن الذثن ثرفلون األسل ر ظلاًم ال ثرضون إال 
  وثزثي ال ن ة الن س وجوعهم.

 ثالثاا: زيادة نسبة البطالة

 ليف فهو بط ل، أي: ع طل عن البط ليف ان بطل ثبطل بَط ليف وِبط البطالة لغة: 
 .(1)اللمل

ا:   .(2)عيم عوافر اللمل لشخص ق در عليه وراغب انه البطالة اصطالحا

 وانتشار البطالة: العالقة بني ارتفاع األسعار

عنشأ البط ليف عن أسب ب كةرية، انه : ارع    األسل ر؛ ألن ص حب اللمل إذا  
أراد عخ يض عك ليف اإلنت ج التي ارع لت بسبب زث دة األسل ر ال ث ي أا اه إال 

، أا  الترسثح م أو عخ يض أجورهمأجور اللامل، لذا ثسلى إىل عرسثح بلضه
 إنت جفيؤدي إىل بط ليف الكةري ان اللامل، وأا  عخ يض األجور فإنه ثؤدي إىل 

 .فتنشأ األزا ت م امل تمع السلع الردثئيف وال  سية وزث دة

البط ليف أثًض ؛ ألن ال قراء م البالد  وان ج نب آخر، فإن الغالء قي ثسبب 
ال سيام الصن عييف انه ، إذ  -لروضيفالن اييف ال ثتمكنون ان استهالك ك فيف السلع امل

وذلك بسبب ارع    )حي الك  ف(؛  الدي األدين الالزم للمليشيفأنهم ثقترصون عىل 
، لذا فإن املنت ني لتلك السلع األسل ر وضيق ذات اليي وعيين استوى اليخل

أوض   السوق تبني لهم ثثضطرون إىل عقليل كمي ت اإلنت ج، ورمب  إثق فه حتى 
غن ء عن اللامل ل رتة طوثليف أو قصرية االستةامر، وثؤدي ذلك إىل االست وفرص

 فتنشأ أزايف البط ليف نتي يف لذلك كله.

والبط ليف ان أسوأ اآلث ر التي عن م عن الغالء؛ ألنه  عؤدي إىل زث دة عيد  
وب لت يل حيوث خس ئر م االقتص د الوطني وعرقليف التنمييف، وهذا واقع  ،الل طلني

                                                           
 .61م، ص 2004املل م الوسيط، ا مع اللغيف اللربييف، الطبليف الرابليف، اكتبيف الرشوق، الق هرة،  (1)
ريب د. ع طف عبيال ت ح ع وة، البط ليف م الل مل اللريب وعالقته  ب ل رمييف، املركز الل (2)

؛ د. كامل اليثن عبيالغني املريس، الدل 400م، ص 2006لليراس ت األانييف والتيرثب، 
م، 2004اإلسالاي ملشكليف البط ليف: دراسيف اق رنيف، املركز اللريب لليراس ت األانييف، الرث ض، 

 .16ص 
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لربييف التي ثوجي فيه  االثني الشب ب الل طلني عن اللمل، كام أن زث دة اليول ال
 نسبيف البط ليف عؤدي إىل انتش ر ال س د واإلجرام.

ا:  انتشار الجرائم رابعا

  ان اآلث ر الخطرية الرع    األسل ر زث دة اليل ارعك ب ال رائم، التي غ لبً  
م اليخل اع استغالل الت  ر يشيف دون زث دة امللعك ليف ا  ثكون سببه  ارع    

للوضع وعيم رق بيف الدكوايف؛ اام ثؤدي إىل انتش ر ال قر وال و ، ف لغالء هو 
والتسول م انتش ر الرسقيف واالختالس  بب ال قر وال قر هو السبب الرئيسس

 واالنتق م ان األغني ء؛ اام ثؤدي إىل الذعر وال ز  م امل تمع.

م أكرث ان  -الد جيف إىل امل ل -املب رشحيث ثتسبب الل ال االقتص دي  
ثالثيف أخامس ال رائم التي ثرعكبه  الل طل عن اللمل وثتميز بكرثة جرائه التي 

 .(1)ع لزى إىل الل ال االقتص دي املب رش

لذا ثنبغي عىل الدكوا ت أن عؤسس القتص د قوي ثدمي املستهلك ان  
إال سيرتعب عىل ذلك اخ طر جسيميف ارع    األسل ر، وأن علزز األان الغذايئ لهم و 

 انه  انتش ر ال رائم.

 زيادة االستريادا: سا خام

عواجه اليوليف  ان أن بياًل ان اآلث ر السلبييف للغالء زث دة االسترياد، ف 
ليخول ل ميع لاملدتكرثن وعوسع ان ق عية اإلنت ج وعسهل اإلجراءات أا م ا

اليول عقوم بلض  ثقلل ان سلبي ت االحتك ر،  اامنت نيامللألسواق حتى ثزداد عيد 
 ولكنه  لن عستطيع عغطييف الطلب عليه . ،ب سترياد السلع، لتلرض السلع بأسل ر أقل

 ا: إهدار الرثوة وإتالفهاسادسا 

هن ك جرائم اقتص دثيف عرعبط ب رع    األسل ر؛ ألنه  وسيليف إلط ليف عمر  
الغالء وللمد فظيف عىل استوث ت األسل ر املرع ليف التي عدقق للت  ر أطامعهم م 
الدصول عىل الرثاء ال  حش م أقرص اية امكنيف، وان السبل التي ابتكره  

ان املد صيل م  الت  ر لذلك علميهم إعالف ف ئض إنت جهم، وقذف كمي ت
                                                           

 .102د. ع طف عبيال ت ح ع وة، ارجع س بق، ص  (1)
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 أو إعالف املديط ت، فال ثل ب املرء ان أن عقوم اليول املنت يف بدرق أو إغراق
، فمةل اآلالف ان األطن ن ان املد صيل بهيف رفع أسل ره  وعقليل امللروض انه 

؛ ألنه ثؤدي إىل إب دة كبرية م حق اإلنس نييف جرمييف اقتص دثيفميةل الترصف  هذا
غري رضورة إال إرض ء جشع الت  ر عىل حس ب املصلديف املوارد االقتص دثيف ب

ف لوالث ت املتدية األارثكييف علقي الكةري ان القمح والدبوب الغذائييف م  .(1)الل ايف
كام ق ات اليول األوروبييف بدرق كمي ت ان الزبية حتى ال عهبط أسل ره   ،البدر

 م السوق.

للخ رج للتدكم م أسل ر وم ح الت أخرى ثل أ الت  ر إىل عهرثب السلع  
السلع م الياخل، وهن  ال ثقترص الرضر عىل ا  ع قيه الخزثنيف الل ايف ان إثرادات 

جزء كبري ان ع ئي بيع السلع ن سه ، أو فقيان سلع  ال امرك بل ثتلياه إىل فقيان
وهذا ثنلكس ب لسلب  .(2)قي عكون رضورثيف لدي ة املواطنني ال سيام الغذائييف انه 

 .!قتص د الوطني وثغرق البالد م استنقع األزا تعىل اال 

وهن ك نو  آخر ان إهيار الرثوة، وهو عكل يف الوق ثيف ان ال رائم  
اليوليف  قوم به االقتص دثيف التي عنترش م امل تمل ت بسبب الغالء وال و  التي ع

ان خالل استخيام رج ل األان وأدوات كشف ال رمييف والتدذثر انه  ان خالل 
اإلعالم، وكذلك التل ال اع اللنف الذي ثرافق املظ هرات التي غ لبً  ثكون وس ئل 

 شل ره  االصالح االقتص دي؛ وكل هذا ثؤدي إىل إهيار الرثوات امل دثيف والبرشثيف.

 ا: الكساد التجاريسابعا 

ااتن   الن س عن رشاء السلع التي ارع لت  :وثقصي ب لكس د الت  ري 
أسل ره ، إا  لليم قيرعهم عىل دفع أسل ره ، أو ألنه  عرهق ايزانيتهم فينتج عن 

أو  بتقليل اإلنت جذلك كس د البض ئع والسلع م املت جر واملخ زن؛ لذا ثقوم املنت ون 

                                                           
م االستةامر املرصم م ال قه اإلسالاي والق نون، د. خ لي عبيالله براك الد م، عنظي (1)

؛ د. أحمي اصط ى اللي دي، 101م، ص 2010الطبليف األوىل، دار ال كر ال  الي، اإلسكنيرثيف، 
 .164م، ص 1999األان الغذايئ م اإلسالم، الطبليف األوىل، دار ال كر، اإلسكنيرثيف، 

ثيف م الوطن اللريب، املركز اللريب د. ادمي ه شم، خص ئص وأبل د ال رائم االقتص د (2)
 وا  بليه . 187ه، ص 1413لليراس ت األانييف والتيرثب، الرث ض، 
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رية عىل عىل األثيي الل اليف وثديث اخ طر كب التوقف عنه اام ثنلكس سلبً 
 .االقتص د الوطني

 اآلثار االجتامعية الرتفاع األسعار: الفرع الثاين
 ،عيهور التلليم: السلبييف الرع    األسل ر عىل املستوى االجتامعيان اآلث ر  

ظهور عأخر سن الزواج وارع    اليالت الطالق،  ظهور الطبق ت االجتامعييف،
عيهور األوض   ي، عجتامالرف ه اال انخ  ض واألفك ر املتطرفيف،  اللق ئي ال  سية

  بي ن ذلك:الصدييف، وفيام ثأيت

 :  تدهور التعليمأوالا

 ارع    األسل ر ان أبرز األسب ب املؤدثيف إىل ال قرقي سبق القول بأن  
ع يش ظ هرة الترسب امليريس بني إىل  ثؤدي ، والذيوانخ  ض استوى دخل ال رد

  لظروف املليشييف الصلبيف.ا  بهيف اعىل ملس عية الطلبيف واليثهم  ،الطلبيف

اشكليف عيين املستوث ت التلليمييف للتالايذ النشغ ل األرسة  فضاًل عن ظهور 
اام ثتسبب م إهامل عربييف  ؛بدل املشكالت االقتص دثيف املرتعبيف عىل هذه الزث دة

، األط  ل عربييف سليميف واالنشغ ل عن همواهم خصوًص  ارحلتي الط وليف واملراهقيف
ارحلت ن حرجت ن عتطلب ن أن ثوليهام اآلب ء ازثًيا ان الرع ثيف واالهتامم؛ كل وهام 

  هذا ثؤدي إىل عيهور التلليم عني فئيف عرثضيف ان الشلب.

 ظهور الطبقات االجتامعيةثانياا: 

ثؤدي ارع    األسل ر إىل عيهور اللياليف االجتامعييف بني فئ ت امل تمع نتي يف  
وهذا  ،  األسل ر ثسبب انخ  ض القيميف الرشائييف للنقودسوء عوزثع اليخل؛ ألن ارع   

ثلني اند  ض اليخل الدقيقي ألصد ب اليخل املديود وزث دة ثراء الت  ر 
واملنت ني؛ اام ثؤدي إىل وجود طبقيف األثرث ء الذثن ميتلكون األاوال الط ئليف، وهم 

اام ثؤدي إىل الت  وت  ؛فئيف قليليف، وطبقيف ال قراء وهم السواد األعظم ان امل تمع
 .االجتامعي الكبري بني فئ ت امل تمع

وال شك أن استمرار ارع    األسل ر سي لل امل تمع اكونً  ان طبقتني، طبقيف  
ال ع ي قوت ثواه . وهذا ا   اليايففقرية ، وطبقيف بنوكعكيس األاوال م ال غنييف
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ْ الي ييكُوني ﴿ ىل:ثربهن عليه النظ م اإلسالاي عىل عيم الوصول إليه، ق ل عل  َكي
 .(1)﴾ُدوليةا بينْيي اأْليْغِنيياِء ِمنكُمْ 

وهذا ثؤكي أن الغالء وا  ثن م عنه ان سوء عوزثع للرثوة بني الن س ثؤدي  
م الغ لب، وهذا بيوره  -إىل الت  وت الطبقي وإىل القض ء عىل الطبقيف املتوسطيف
اام  ؛أفراد امل تمع الواحيثلمق ال  وة بني الن س وثضلف الروابط والصالت بني 

 .(2)ثؤدي إىل ضلف مت سكه

 ثالثاا: تدهور األوضاع الصحية

ارع    األسل ر وا  ثنتج عنه ان فقر له آث ر خطرية عىل الوضع الصدي  
عقياه  املستش ي ت الدكواييف ؛ نظرًا لسوء الخيا ت الصدييف التي للم تمل ت

عكون عك لي ه  ب هظيف ا  لبً  التي غ لمستش ي ت الخ صيف د إىل الل وء لطر ال ر ضث
 اتطلب عه . عوفري عىل وثكون غري ق در

كام س هم الغالء م ع يش األاراض الن ع يف عن سوء التغذثيف اةل فقر  
 . ىل عوفري الغذاء الصدي السليماليم؛ نظرًا لليم اقيرة املواطنني ع

ط رئيف ان يف غذائيزث دة ال  حشيف لألسل ر إىل طلب اس عيات وبذلك أدت ال 
بلض البليان الغنييف؛ ألن الغذاء أصبح كل يف بسبب الغالء وقليف املوارد اام أرهق 

 ك هل املستهلك.

ا: تأخر سن الزواج وارتفاع معدالت الطالق  رابعا

ارع    األسل ر أدى إىل عزوف األفراد عن الزواج وعكوثن األرس ال يثية  
اام ثؤدي إىل ع يش بلض الظواهر  ؛بسبب املص رثف والتك ليف املليشييف

االجتامعييف ك للنوسيف واالندراف ت األخالقييف، كام ث ي كةري ان املقبلني عىل الزواج 
ع    ال نوين ر ان الشب ب أن سهم ع جزثن عن عوفري اسكن االئم لهم م ظل اال 

                                                           
 .7سورة الدرش، اآلثيف:  (1)
د. عبياله دي عيل الن  ر، االسالم واالقتص د، دراسيف م املنظور اإلسالاي ألبرز القض ث   (2)

أحمي اصط ى اللي دي، ارجع س بق، ؛ د. 129م، ص 1983االقتص دثيف واالجتامعييف املل رص، 
؛ د. ادمي عيل ال را، اشكليف إنت ج الغذاء م الوطن اللريب، ع مل امللرفيف، الكوثت، 121ص 
 .32م، ص 1979
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، كام ثقلص ان قيرة الليثي ان واملتطلب ت الالزايف للزواج م أسل ر البن ء
طنني عىل رشاء املن زل والشقق السكنييف، حتى إث  رات املس كن الب هظيف ف قم املوا

 ان أعب ء املواطنني.

كام أدى عيم اقيرة األرس عىل الوف ء ب ملتطلب ت األس سييف للمليشيف إىل  
ارع    اليالت الطالق، بسبب حيوث املش كل األرسثيف وعيم متكن أرب ب األرس 

 ظل االرع    املتواصل لألسل ر.االحتي ج ت م هذه ان عغطييف 

ا:   املتطرفة الغالء خطر عىل عقيدة املسلم وظهور األفكارخامسا

ان فقر عنه إن انخ  ض استوى دخل ال رد بسبب ارع    األسل ر وا  ثنتج  
 .وجو  ثلي ان ًخ  ان سبً  لظهور اللق ئي ال  سية واألفك ر املتطرفيف

ان حمالعه  التنصريثيف واليهودثيف فقي كة ت املنظامت والهيئ ت النرصانييف  
التي استهيفت عقيية املسلمني وهوثتهم، وأ عي لهذه الدمالت برااج والتهوثيثيف 

 اكة يف وأاوال ط ئليف، عقف ورائه  دول وكن ئس وانظامت غربييف كبرية. 

ف ستغلت هذه املنظامت الظروف املليشييف الصلبيف لهذه األقلي ت، ك ل قر  
، فلملت  وغريه ..األاراض واألوبئيف ال ت كيف، وسوء التغذثيف، وضلف التلليمو امليقع 

عىل بن ء امليارس واملستش ي ت، وأنشأت املؤسس ت الالزايف لتس عيه  عىل عدقيق 
جني عن دثنهم، وعملت عىل زلزليف هيفه ، وكرست جهوده  لرصف املسلمني املدت 

اللقيية الخ لصيف م ن وسهم، واستخيات م ذلك امللون ت امل لييف واللينييف والكتب 
  .(1)ووس ئل اإلعالم املختل يف

 أن انتش ر ال قر وغي ب اللياليف التوزثلييف للرثوات بسبب ارع    األسل ر كام
، ولّي عىل ايى بليي ح ليف ان اإلحب ط اع نقص التلليم وغي ب الوعي اليثني

التي بيوره  طرحت أمن طً  وأشك اًل اختل يف وعنمييف روح االنتق م وعاليش الهوثيف 
ذا رضب الل مل اإلسالاي م اللقي ال  ئت ان ه. وبوالتطرف وغرثبيف عن اإلره ب

                                                           
ملزثي ان الت صيل ثراجع: د. ادمي عامرة، ال  رق بني اليعوة والتنصري، الطبليف األوىل،  (1)

سلي آل بن  وا  بليه ؛ أ. عبيالرحمن 3ص  ها،1428اكتبيف اإلا م البخ ري، اإلسامعيلييف، 
سلود، اشكليف ال قر وسبل عالجه  م ضوء اإلسالم: دراسيف اق رنيف، املركز اللريب لليراس ت 

 وا  بليه . 126، ص 1ه، ج 1411والتيرثب، الرث ض،  يفاألاني
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  القرن الد يل أكرث األاةليف عىل عراكم اد زات الليوان واإلره ب.

ا: ا  خفاض الرفاه االجتامعينسادسا

األفراد بسبب و األرس عظهر الضغوط امل دثيف والن سييف واالقتص دثيف عىل  
وب لت يل فإن زث دة ح م اإلن  ق االستهاليك اع عيم عوفر  ،النزعيف االستهالكييف

البنوك لسي امل ل الك م ث لل ال رد ثل أ لالستيانيف ان األق رب وال ريان و 
، وازدث د رشثديف ال قراء واديودي عىل رد هذه املب لغ ه اع عيم اقيرعهاحتي ج ع

. والرف ه االقتص دي ثق س بكمييف ا  ثستهلكه ال رد ان سلع م اليخل م امل تمع
وحية ان الزان، فإذا زاد ا  ثستهلكه ال رد ك ن ذلك دلياًل عىل زث دة رف هيته 

 ل رد.واللكس صديح عدت عأثري ارع    األسل ر حيث ثقل ا  ثستهلكه ا

 ة الرتفاع األسعاراآلثار السياسي: الفرع الثالث
عؤدي اشكليف ارع    األسل ر إىل حيوث القالقل واالضطراب ت السي سييف  

بسبب ازدث د ح جيف الن س وفقرهم، وهذا األار االحظ م ع ملن  اللريب بوضوح، 
إذ أن كةري ان االضطراب ت السي سييف والةورات التي حصلت م بلض اليول 

ارعبط ب رع    األسل ر وا   ،اللربييف، اةل: ارص وعونس وسورث  واليمن والسودان
ثن م عنه ان فقر وبط ليف وجرائم اقتص دثيف وسوء عوزثع اليخل وغي ب اللياليف 

 االجتامعييف.

واام ثؤكي عىل عالقيف الظلم االقتص دي والغالء وال قر ب نتش ر ال نت  
ال و  وقياه عىل األان ان واالضطراب ت، أن القرآن الكرثم رصح بأهمييف األان 

يٍْش )﴿ ان الخوف، ق ل عل ىل: يِْف )1إِليالِف ُقري الصَّ تياِء وي ( 2( إِيالِفِهْم ِرْحليةي الشِّ
ا  ذي ْوٍف )3الْبيْيِت )فيلْييْعُبُدوا ريبَّ هي نيُهْم ِمْن خي ُهْم ِمْن ُجوٍع ويآمي مي  .(1)﴾(4( الَِّذي أيطْعي

لتنكري للتلظيم وللتنبيه عىل أن أار ب  ﴾ِمْن ُجوعٍ ﴿فقي ج ء قوله عل ىل  
عىل أهل اكيف بأارثن هام أس س االستقرار: الشبع الله  ال و  شيثي. ولهذا اانت

اإلطل م عىل األان؛ مل  لل و  ان أثر ارعب بلي ال و ، واألان بلي الخوف، وقيم 
الله  عىل اللبث ب ألان واالستقرار، ومل  له ان أثر يسء عىل األام، فك ن ان نلم

                                                           
 سورة قرثش. (1)
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 .(1)عىل عب ده أنه أانهم ان ال و 

ان ف لنظ م االقتص دي اإلسالاي ثلرتف بأثر ارع    األسل ر وا  ثن م عنه  
فقر وجو  عىل استقرار امل تمع؛ ألن املرء ثصرب إذا ك ن ال قر ن شئً  عن قليف 

بلضهم لبلض املوارد وكرثة الن س، أا  إذا نشأ عن سوء عوزثع الرثوة وظلم 
ل أقلييف م امل تمع عىل حس ب امل تمع بأرسه فهذا هو ال قر الذي ث ديث يوع ض

 .(2)ال نت واالضطراب ت

دوليف ثكون بتوفري الغذاء والخيا ت واليواء بأسل ر ف ألان السي يس ألي  
 ،وإال فإن الغالء ثؤدي إىل السخط الل م عىل كل يشء ،القوليف وم اتن ول ال ميع

 وثؤدي إىل نقص الوالء وإث رة ال نت واالضطراب ت.

 :األسل ر ا  ثأيتوان أبرز اآلث ر السي سييف الرع     

: معاداة الدول للحرية   والدميقراطيةأوالا

وان اآلث ر السي سييف الرع    األسل ر ال داة اليول للدرثيف واليمقراطييف؛ ألن  
 ارع    أسل ر السلع الغذائييف والغ ز واملي ه والكهرب ء واللالج.. وغري ذلك، سيخرج

األحزاب والنق ب ت والطبق ت املنخرطيف فيه  لتيافع عن اص لح املواطنني، الشلب و 
القمع وا  ثنتج عنه ان استهت ر الن س بكل اظ هر اليميقراطييف، وستكون النتي يف 

 .(3)اام ثؤدي إىل الصيام، أو ارعه ن القرار ملن ث طلم الشلب ؛وزث دة السخط الل م

 ثانياا: طلب املساعدات

وان اآلث ر السي سييف أثًض  أن اليول ال قرية كةريًا ا  عل أ إىل طلب  
الغنييف ان أجل دعم السلع األس سييف وعدقيق وطأة املس عيات ان اليول الصن عييف 

ارع    األسل ر، ولكن اليول الياعميف واملصيرة للغذاء كةريًا ا  عستخيم الغذاء 
قرية له ، وقي سبق كوسيليف ان وس ئل الضغط ان أجل ضامن عبلييف اليول ال 

ع ايف ودول الخليج  بت وثع الوطن اللريب تتدية األارثكييف أن هيدللوالث ت امل

                                                           
 ، ا لط .88، الليد د. أحمي أبو زثي، األان الغذايئ م اإلسالم، ا ليف رس ليف ال ه د (1)
 .48د. ابتس م زاال اللقييل، ارجع س بق، ص  (2)
 .182-181د. أحمي اصط ى اللي دي، ارجع س بق، ص  (3)



 

 
 1209 القانون الخاص 

التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

إذا ا  ح ولت علك اليول استخيام الن ط كسالح م خيايف القض ث   اللريب خ صيف
 .(1)اللربييف

ف لغذاء أصبح اليوم ان األسلديف الخطرية التي عستخياه  اليول الغنييف ضي  
م  األسلديف الدربييف بل ث وقه عن اليول ال قرية الذي ال ثقل م بلض األحي ن 

 .أحي ن كةرية

علبييف حقوق شلوبه  ان  اليول اللربييف واإلسالاييف وبذلك ث ب عىل حكوا ت 
الليش والدرثيف والكراايف اإلنس نييف وعدقيق االكت  ء الشلبي واالقتص دي؛ ألن 

الة بتيف التي عد ظ له وجوده وكي نه  والدقوق رك ئزا موعيف ان الاملواطن له 
وم انأى عن القالقل وعللقه بأرضه ودولته وع لله م ح ليف استقرار 

 واالضطراب ت.

 اآلثار النفسية الرتفاع األسعار: الفرع الرابع
ألفراد مبزثي ان الضغط امل دي، ا  عنلكس عىل شلور ا  األسل ر غ لبً  ارع    

عيم استلياد الليثي ان ال ئ ت االجتامعييف ملةل هذا التغري م األسل ر ثضلهم و 
هو ا  ثنلكس عىل الد ليف واالقتص دثيف و  اوقف صلب ان الن حييف امل لييف م

 الن سييف.

ت ارع    األسل ر عىل الد ليف الن سييف ثكون م سي ق الطبق وعأثري  
بسبب زث دة   ثنلكس عليه  ارع    األسل ر سلبً التي االجتامعييف املتوسطيف وال قرية و 

 .عيم قيرعه  عىل الوف ء ب ملتطلب ت امل دثيف األس سييفاليالت ال قر ليثه  و 

 :(2)وهذا التأثري عىل الد ليف الن سييف ثتمةل م 

  ان اللواقب انخ  ض قيرة األفراد عىل اعخ ذ قرارات عتضمن اخ طرة خوفً  .1
 االقتص دثيف.

عركيز األفراد عىل الرؤثيف قصرية امليى بسبب الضغوط االقتص دثيف، وعيم  .2
                                                           

 .49د. ابتس م زاال اللقييل، ارجع س بق، ص  (1)
، عىل املوقع 2020إبرثل  21اق ل بلنوان: زث دة األسل ر وآث ره  عىل صدتك الن سييف، ثوم  (2)

  https://dailymedicalinfo.com/view-articleاآليت: 
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مل  ثنطوي عليه ذلك ان اخ طرة  ؛قيرعهم عىل وضع خطط طوثليف امليى
نتظ ر نت ئج عىل امليى الطوثل رغم أن هذه النت ئج قي عكون واضطرار ال 

 اةمرة أكرث ان النت ئج قصرية امليى.

زث دة اليالت القلق والتوعر ليى األفراد الواقلني عدت التأثري السلبي الرع     .3
 األسل ر. 

عالج ن يس اتخصص م زث دة اليالت األاراض الن سييف التي عدت ج  .4
 املستش ي ت. 

األرسة واألصيق ء عىل اس عية  :اةل ،انخ  ض قيرة امل موع ت الياعميف .5
األفراد الذثن ميرون بأزا ت ن سييف؛ اام ثزثي ان فرصيف عطور األزايف الن سييف 

 املؤقتيف إىل ارض ن يس طوثل امليى.

الصغرية فقيان البلض لوظ ئ هم بسبب عغري الوضع االقتص دي للمش رثع  .6
 .  عىل صدتهم الن سييف بشكل ع مثنلكس سلبً 

  زث دة اليالت اإلدا ن وعن ول املخيرات والكدولي ت ليى األفراد املتأثرثن سلبً  .7
 .ب ألزايف االقتص دثيف

 .زث دة اليالت السلوك اللنيف داخل األرس بسبب الضغوط الن سييف الل ايف .8

يف م   ان فقيان الوظي انخ  ض اليالت السلوك اللنيف م بيئيف اللمل خوفً  .9
 .ظل الوضع االقتص دي الصلب

نتد ر م فرتات األزا ت اال  اليالتعشري بلض اليراس ت إىل زث دة  .10
 .االقتص دثيف، وعزداد هذه النسبيف م الذكور عن اإلن ث

الرشثليف اإلسالاييف  كةرية الرع    األسل ر فقي ح ربتونظرًا لآلث ر السلبييف ال 
؛ فقي ح ربت صن عيف الغالء األسب ب التي عؤدي إىل ذلك والقوانني الوضلييف

وعوعيت اد ربيف ان ث لل  ،وال و  وال قر وط ردت أسب به وأنظمته وعوجيه عه
 ذلك ب للذاب واللق ب الشيثي م اليني  واآلخرة.
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 املبحث الثاين

 وأثرها دور التكنولوجيا الحديثة يف زيادة اإلنتاج
 الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي يف يف عالج ارتفاع األسعار 

ارع    األسل ر، انه : زث دة الطلب الطبيلي عىل السلع  عتليد أسب ب 
عىل وجه ال ثكون املوجود ان هذه  الينيف واك ن اديدوالخيا ت م فرتة زانييف 

ألسب ب ال دخل للت  ر فيه ، كزث دة السك ن أو   السلليف أو الخيايف ك فيً  لتغطيته
، ومب  أن ارع    االستهالك التبذثري أو الرتم وأ  ألفرادى دخل اارع    استو 

قوى اللرض  الذي ثديد السلرفإن  ،األسل ر م هذه الد ليف ال ثي للت  ر فيه
والطلب م السوق، وال ث وز أن عتيخل اليوليف ب لتسلري ال ربي م هذه الد ليف؛ 

، وكام ال ث وز أن ثض ر ي إىل الرضر وال س د م امل تمعألن عيخله  قي ثؤد
املستهلك ب رع    السلر ال ث وز إلد ق الرضر ب لت جر ب نخ  ض السلر إىل الدي 

 الذي ثتدمل اله الخس ئر.

لهذه املشكليف وفًق  للسي سيف لبدث عن عالج أن عتيخل اليوليف لفك ن لزاًا   
؛ م اإلنت جلدلول االعتامد عىل التكنولوجي  الديثةيف ، وان ضمن هذه ا(1)الرشعييف

جي  الديثةيف ان قيرة كبرية عىل زث دة اإلنت ج بيون زث دة نظرًا مل  عتمتع به التكنولو 
 .املتزاثية م عك ليف اإلنت ج، وب لت يل الدي ان اشكليف ارع    األسل ركبرية 

، وسي سيف وبي ن أهميته م اللغيف واالصطالح وسوف أعن ول علرثف اإلنت ج 
دور التكنولوجي  و  اإلسالم وأثره  م عالج ارع    األسل ر،عوجيه اإلنت ج م 

وأثره  م عالج ارع    األسل ر م الق نون الوضلي،  الديثةيف م زث دة اإلنت ج
  وذلك م ثالثيف اط لب عىل الندو اآليت:

                                                           
السي سيف الرشعييف هي: ا موعيف القواعي واإلجراءات الص درة عن أويل األار لتيبري شؤون  (1)

اليوليف داخليً  وخ رجيً ، فيام ثست ي ان وق ئع مل ثرد لدكمه  دليل خ ص، أو ان شأنه  
التبيل والتغري، عىل أال عخ لف األصول الكلييف، واملق صي الل ايف للرشثليف اإلسالاييف. ثراجع م 

س لتن  لليكتوراة بلنوان: "السي سيف الرشعييف ملبيأ املواطنيف"، كلييف الدقوق، ج اليف بنه ، ذلك ر 
 .16م، ص 2015
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 املطلب األول

 وأهميته تعريف اإلنتاج
: تعريف اإلنتاج يف اللغة  أوالا

عولي اليشء ان اليشء، ثق ل: اإلنت ج هو أنتج، و اإلنت ج: ا رد اصير  
 الكهرب يئ والزراعي والصن عي، واراقبيف اإلنت ج: عملييف إجراء االختب رات

للمواص  ت املديدة له  م  والقي س ت الالزايف للتدقق ان اط بقيف املنت  ت
واملواص  ت التصممي ت، نوعييف اإلنت ج: املنت  ت التي عكون اط بقيف للرشوط 

قنييف والللمييف والصدييف، وس ئل اإلنت ج: اللمل واألدوات واآلالت، وا  ثدصل عن الت
استغالل يشء أو ابتك ره، ثق ل: اإلنت ج األديب والسيناميئ واملرسحي، وإنت ج ال كر 

 .(1)وقليف اإلنت ج

الخ م واروره  بلية   دةامل لعدوثوبذلك ج ء اإلنت ج م اللغيف مبلنى  
 نس ن.اراحل ان اللمل للدصول عىل انتج أو سلليف عس هم م إشب   ح ج ت اإل 

 ثانياا: تعريف اإلنتاج يف االصطالح

 :تعريف اإلنتاج يف الفقه اإلسالمي .1

ور الذي عقوم به اللملي ت الي بأنه: ياإلسالاال قه ثلرف اإلنت ج م  
 .(2)نت جييف م خلق املن فع الزا نييفاإل 

بذل ال هي اليائب م عةمري اوارد الرثوة واض ع يف الغليف ان وقيل بأنه:  
 .(3)أجل رخ ء امل تمع ودعم قيمه الللي 

بأنه: إشب   ح ج ت اإلنس ن امل دثيف وامللنوثيف ان خالل اإلنت ج كام عرف  

                                                           
 . 2164ال م اللغيف اللربييف املل رصة، ارجع س بق، ص  (1)
سين ، السي سيف، عدقيق: د. فؤاد عبياملنلم أحمي، الطبليف بن  عبياللهبن  أبو عيل الدسني (2)

 .84ل  اليف، اإلسكنيرثيف: بيون ع رثخ، ص األوىل، اؤسسيف شب ب ا
د. فهي اللصيمي، خطيف اإلسالم م اوارد اإلنت ج، الطبليف األوىل، دار النرش اليويل، الرث ض،  (3)

 .20م، ص 1994
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 .(1)السلع والخيا ت املرشوعيف، أو إث  د املن ليف م شكل سلليف اقتص دثيفإنت ج 

وبذلك ج ء اإلنت ج م ال قه اإلسالاي مبلنى: بذل ال هي اليؤوب إلنت ج  
إشب   ح ج ت ؛ ان أجل رخ ء امل تمع و وفق اص در الرشثليفالسلع والخيا ت 

 .اإلنس ن

 :تعريف اإلنتاج يف الفكر االقتصادي .2

ثختلف النى اإلنت ج م ال كر االقتص دي القيثم عن الن ه م ال كر  
 :أيتونلرض لذلك فيام ث ،الديثث االقتاص دي

 معنى اإلنتاج يف الفكر االقتصادي القديم: . أ

 ،وحيه عىل الناش ط الزراعايالنى اإلنت ج  اقتص رل يزوقراط إىل ذهب ا 
القول  ميكان ،. وعىل ذلك  انت ً ط إنس ين ال ثتللق ب لزارعيف ال ثلترب عماًل وأي نش 

 كل نش ط إنس ين ثؤدي إىل خلق ن عج اا دي :ن الطبيلني ثلرفون اإلنت ج بأنهأ ب
 .فقط الن عج الزراعي نص م ا

اإلنت ج امل دي غري الزراعي    لهذا التلرثف فإنه ال ثايخل فاي الناىووفقً  
وفًق  لهذا  -غري امل دي كذلك ال ثيخل م النى اإلنت ج ،كإنت ج الصن   والت  ر

 .الخيا ت كإنت ج الطبيب واملد اي وامليرس -التلرثف

 معنى اإلنتاج يف الفكر االقتصادي الحديث: . ب

أدخل آدم سميث م النى اإلنت ج كل نش ط إنس ين ثؤدي إىل خلق أاوال  
ثم أدخل ج ن  ،سواء ك نت هذه األاوال امل دثيف انت  ت زراعييف أم صن عييف ا دثايف

وأصبح اإلنت ج ثلني لكل نش ط إنس ين  ،الخيا ت م النى اإلنت ج ب نت س ي
 .(2)املن فع أو إىل زث دعه  بقصي إشب   الد جيف اإلنس نييف ثؤدي إلاى خلاق

                                                           
د. ص لح حميي الليل، عن رص اإلنت ج م االقتص د اإلسالاي والنظم االقتص دثيف املل رصة:  (1)

  .93م، ص 2000دراسيف اق رنيف، دار اليامايف للطب عيف والنرش، داشق، 
ثراجع م ذلك: د. ف طميف عبيالله ادمي عطييف، عواال زث دة اإلنت ج ورفع استوى اللامليف م  (2)

 ليف الللمييف لقط   كلي ت الت  رة، ج اليف األزهر، الليد الة لث عرش، االقتص د اإلسالاي، امل
 .45م، ص 2015ثن ثر 
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وان خالل ا  عقيم، ال ثقترص ا هوم اإلنت ج عىل ال  نب امل دي فقط اةل  
أي عمل ثؤدي إىل عغيري شكل امل دة ان شكله  األويل إىل سلليف ق بليف لالستخيام، 

صنع اإلنس ن املالبس ان القطن أو األحذثيف ان ال لود، ولكن هن ك ح ج ت اةل: 
ك لد جيف إىل اللالج والد جيف إىل  ،إنس نييف ال ميكن إشب عه  إال ان خالل الخيا ت

 التلليم. 

 ثالثاا: أهمية اإلنتاج

 :أهمي ت كةرية، انه إلنت ج ل 

 يف.اإلنت ج وسيليف إلشب   الد ج ت اإلنس ني .1
لالستةامر ودفع الن عج املديل اإلجاميل للبالد وعنشيط الل ليف اصير قوي  .2

 االقتص دثيف.

 .عدقيق ايزة عن فسييف للبالد املنت يف بني البليان األخرى .3
 .األفراد واملؤسس ت ليخولاإلنت ج اصير  .4
 .زث دة فرص اللمل والدي ان اليل البط ليف وخ صيف بني الشب ب .5

 قوة اليول عىل التصيثر. ثزثي انوعدقيق االكت  ء الذايت النسبي  .6
 ثزثي ثروات املواطنني م البلي املنتج. .7
 .ز الن س عىل اكتس ب اه رات خ صيفث لزّ   .8
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 املطلب الثاين
 يف اإلسالم راإلنتاج وأثرها يف عالج ارتفاع األسعا سياسة توجيه

ورضورة عدقيقه ب ميع  دعت الرشثليف اإلسالاييف إىل االهتامم ب إلنت ج 
األس ليب والطرق التكنولوجييف أو غريه  ان الطرق التي عنس م اع اإلط ر الل م 

اإلسالم هذا اللمل الينيوي وثض ي عليه قيسييف  بل ثب رك. للرشثليف اإلسالاييف
التزات حيود االله، ومل ثشغل النييف، و  اللب دة لله وال ه د م سبيله إذا صدت فيه

مع مل توالسلي هو الذي ميكن ا ألن هذا النش ط ؛ولق ئه وحس بهعن ذكره عل ىل 
أهيافه الكربى،  ثلينه عىل عدقيقعبليغ دعوعه وحامثيف ن سه، وان أداء رس لته، و 

 الونيف ذويالرب بأق ربه، و د ان إع  ف ن سه، وإغن ء أهله، و أنه ميكن ال ر كام 
إعالء كلمته.. سبيل دثنه و  لح أاته، اإلن  ق ماإلسه م م اص ان الن س، و الد جيف 
ا لت لله جه دً إنه  أن ع يء نصوص اإلسالم داعييف إىل هذا السلي حتى  فال ع ب
 وسوف ثقسم هذا املطلب إىل ثالثيف أفر  عىل الندو اآليت: .(1)اللهم سبيل 

 اإلنتاج يف الفقه اإلسالميرضورة : الفرع األول
، فقي جللته اتطلب أس يس كبريًااهتمت الرشثليف اإلسالاييف ب إلنت ج اهتامًا   

؛ ألن املقصي األس يس ان إنت ج السلع الزراعييف والصن عييف هو ورضورة رشعييف
عوفري اتطلب ت اإلنس ن امل دثيف والروحييف التي عد ظ عليه عقله ون سه ونسله 

 .(2)وا له؛ ليك ثستطيع أن ثقوم ب ملهميف االستخالفييف عىل أكمل وجه

إذا ق م  ،فإن إنت ج السلع وإعق نه  وعدسني جودعه  واجبً  وجوبً  ك  ئيً  لذا، 
ايف كله ، ط اإلثم عن الب قني وإال أمثت األ به البلض قي ًا  ثسي ح ج ت الن س سق

 .(3)وعنيئذ ثتدول الواجب الك  يئ إىل واجب عيني عىل كل ان ثستطيع اإلنت ج
                                                           

د. زليخيف بلدن يش، التنمييف االقتص دثيف م املنهج اإلسالاي، رس ليف دكتوراة، كلييف الللوم  (1)
 . 125م، ص 2007االقتص دثيف وعلوم التسيري، ج اليف انتوري، قسنطينيف، ال زائر، 

اإلنت ج، بدث عك ليف عديثي وضبط وعرشيي ي م حسن شد عيف، املنهج اإلسالا د. حسني (2)
  www.darelmashora@hotmail.comانشور عىل اوقع دار املشورة:

؛ الدسبيف م 26، ص 28ا موعيف الرس ئل واملس ئل وال ت وى البن عيمييف، ارجع س بق، ج  (3)
 .24اإلسالم، ابن عيمييف، دار الكتب الللمييف، بريوت، بيون ع رثخ، ص 
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م الرشثليف اإلسالاييف ب مليف نت ج اإل  رضورة وحتمييفوقي استيل الللامء عىل  
 ثأيت: ان األدليف، نورد انه  ا 

: من القرآن الكريم  أوالا

يى﴿قوله عل ىل:   ريي لُوا فيسي ُقِل اْعمي الُْمْؤِمُنوني الله  وي ُسولُُه وي ري ليكُْم وي مي عي
ِة فيُينيبُِّئكُْم ِِبيا كُْنُتمْ  ادي هي الشَّ ْيِب وي الِِم الْغي رُتيدُّوني إِىلي عي سي لُوني  وي فقي جلل  .(1)﴾تيْعمي

؛ مل  لهام ان دور كبري م نهضيف األام فرثضيف رشعييفواإلنت ج اللمل  املوىل 
ا  ل اللمل واإلنت ج،  والشلوب ورقيه  وسي دعه  وسل دعه  عتوقف عىل عقياه  م

األام أا  ده  فال عبنى األا  د عىل البط ليف والكسل وال هل وال قر  وبهام عبني
  واملرض.

ا ويكُلُوا ﴿قوله عل ىل: و   نياِكِبهي لي ليكُُم اأْليْرضي ذيلُوالا فياْمُشوا يِف مي عي ُهوي الَِّذي جي
إِلييِْه النُُّشورُ  لب ده أن ثستغلوا ل الله  فهذا النص فيه أار ان .(2)﴾ِمْن ِرزِْقِه وي

والقي م بكل  وال ثكون ذلك إال ب للمل وعامرعه  ب لزراعيف واألبنييف خريات األرض
 .(3)الطرق التي عرفع استوى اإلنت ج الزراعي والصن عي

بُوا ويالي تُْْسُِفوا إِنَُّه الي يُِحبُّ الُْمْْسِِفنيي  ﴿وقوله عل ىل:   اْْشي   ي. ف(4)﴾ويكُلُوا وي
بق ء ب ح  ظً  عىل اوالرش  طل مللب ده برضورة ال الله  اآلثيف أار انهذه 

إال ب إلنت ج؛ ألن املواد عدت ج إىل كسب وإنت ج يك عصبح ، وال ثكون ذلك اإلنس نييف
 .(5)ج هزة لالنت   

 ثانياا: من السنة

: "ا  ان الله  ، ق ل: ق ل رسول ا لكبن  ا  رواه أنس 
اسلم ثغرس غرًس  أو ثزر  زرًع ، فيأكل انه طري، أو إنس ن، أو بهيميف، إال ك ن له 

                                                           
 .105سورة التوبيف، اآلثيف:  (1)
 .15سورة امللك، اآلثيف:  (2)
عبيالسالم ش هني، الطبليف األوىل، عيل الرازي ال ص ص، عدقيق: بن  أحك م القرآن، أحمي (3)

 .213، ص 3ها، ج 1415دار الكتب الللمييف، بريوت، 
 .31سورة األعراف، جزء ان اآلثيف:  (4)
 .97د. ص لح حميي الليل، ارجع س بق، ص  (5)



 

 
 1217 القانون الخاص 

التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 .(1)"به صيقيف

الزراعايف واا  ثن لاه الازار  اان األجار، وإن أجار ف لديثث ثيل عىل فضل  
ف عله  استمر إىل ثوم القي ايف؛ ألن الزراعيف قوام الدي ة البرشثيف جميًلا ، وإن هاذا 

وهاذا فياه . (2)ثشمل كل عمل انتج؛ ألن الصنليف ب ليي ان أطياب املك ساب وأفضاله 
لماوارد ل الساتغالل األاةالعش يع لإلنت ج الزراعي والصان عي وكال اا  ثاؤدي إىل ا

 لتوفري السلع املرشوعيف التي ثدت ج إليه  امل تمع. الطبيلييف

ثدااب إذا عماال أحاايكم عماااًل أن اللااه  "إن :اللااه  رسااول وقااول 
   .(3)ثتقنه"

ال اودة م  ریبتاوفاإلنت ج فقط ولكان أاار  لدث عىل ب كتِف ف لديثث مل ث 
 السات  دة اان التقايم بذلاك و ، واللمل اإلنت جي املتصل باه بیإعق ن الرتكج، و املنت

ال ودة ب الختص ر م الزان الالزم لإلنتا ج،  میعيع تمیالللمي والتكنولوجي، حتى 
انخ  ض عيد الس ع ت الالزايف لإلنت ج، والتاي هاي إحايى  هیعل رتعبیاألار الذي 

النا س عان  جناتامل   ن اعیعاىل أن  اقوا ت السلر، وقي حاث الرساول 
 .السلر ضی عخ ،الكل يف، وان ثم ضیعخ  قیطر

أكي اإلسالم عىل االهتامم ب إلنت ج الزراعاي والدياواين، كاام شا ع  ،وبذلك 
واهتم باه كأحاي املرعكازات األس ساييف لرفاع اإلنتا ج، كاام حاث  اإلسالم عىل اللمل

واالبتك ر والت وثي للوصاول  اإلسالم عىل عللم الدرف وركز عىل أهمييف إعق ن اللمل
، كااام ركااز اإلسااالم عااىل الصان عيف وعأثريهاا  كااأار أساا يس م عقاايم إىل األفضال

 امل تمع، ولكن مل ثهتم به املسلمون االهتامم الك م حتى وقتن  الد يل!. 

                                                           
إسامعيل البخ ري، كت ب الدرث واملزارعيف، ب ب فضل الزر  بن  صديح البخ ري، عبيالله (1)

 .103، ص 3ها، ج 1311، الطبليف األاريثيف، الق هرة، 2320ح رقم:  والغرس إذا أكل انه،
ن، بن  املنه ج م رشح صديح اسلم (2) الد  ج، أبو زكرث  النووي، بيت األفك ر اليولييف، عامَّ

 .213، ص1بيون ع رثخ، ج 
اكتبيف املل م الكبري، أبو الق سم الطرباين، عدقيق: حميي عبيامل يي السل ي، الطبليف الة نييف،  (3)

 . 306، ص 24ابن عيمييف، الق هرة، بيون ع رثخ، ج 
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يف  توجيه اإلنتاج وأثرها يف عالج ارتفاع األسعار سبل: الفرع الثاين
 اإلسالم

مب موعيف ان عالج ارع    األسل ر ثتطلب قي م اليوليف م اإلسالم  
 اإلجراءات ان أجل عنظيم اإلنت ج ودعمه، وهذا ا  نوضده م األغص ن اآلعييف:

الغصن األول: االلتزام بأولويات اإلنتاج وأثره يف عالج ارتفاع األسعار يف الفقه 
 اإلسالمي

ل ميع خطط  مبوضو  أولوث ت اإلنت ج ب عتب ره  األسا س هتم اإلسالمالقي  
األولوث ت التي  باي أن عكاون وفاق والتنمييف، فلملييف اإلنتا ج الاإلنت ج واالستةامر 

بي أن  املختل يف ال حيده  الرش ، وكذلك امل  ضليف باني املارشوع ت االساتةامرثيف
ثنبغي عىل ويل األار عوجيه املنت ني وفق الرتعيب لذلك  ؛عكون وفق هذه األولوث ت

 الرشعي اآليت:

: إنتاج السلع والخدمات ا  لرضوريةأوالا

 ،التى ال ميكن أن عقوم بيونه  الدي ة سلعهي الالسلع والخيا ت الرضورثيف  
الن س، وال بي انه  الستق ايف اص لدهم، ولد ظ األرك ن  رضورثيف لقي م حيا ة يفه

 –: ]الايثنيوه ،سالاىال ردثيف واالجتامعييف ان املنظور اإل  الخماسيف للديا ة
لذا ث ب عىل اليوليف عوجيه اإلنت ج لتوفري  .(1)وامل ل[ –واللرض –واللقل –والان س

، وال ثتم االنتق ل هذه السلع بديث عدصل جميع ال ئ ت عىل ح جتهم الرضورثيف
 إلنت ج الد ج ت األخرى، إال بلي االكت  ء الك ال ان هذه الد ج ت الرضورثيف.

 إنتاج السلع والخدمات الحاجيةثانياا: 

ال  يالتى ميكن عدمل الدي ة بيونه  ولكن مبشقيف زائية، وه سلعهي ال 
صي نيف األرك ن الخمسيف للدي ة، ولكن عتطلبه  الد جيف ألجل التوسليف  عليه  عتوقاف
 .(2)، اةل: الت هيزات الكهرب ئييف واملنظ  ت الكياموثيفالدرج ودفع املشقيف ورفع

                                                           
اوىس الش طبي، عقيثم: أبوعبيية اشهور آل سلامن، الطبليف األوىل، بن  املوافق ت، أبو إسد ق (1)

 .31، ص 2م، ج 1997السلودثيف،  دار ابن ع  ن،
االقتص د ؛ د. رفيق ثونس املرصي، أصول 32، ص 2املوافق ت للش طبي، ارجع س بق، ج  (2)

═ 
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 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

  ثالثاا: إنتاج السلع والخدمات التحسينية "الكاملية"

أو  وسهوليف واتليف دون إرساف االتي ع لل حي ة الن س أكرث ثرسً  سلعوهي ال 
  .(1)، اةل: املالبس املدرتايف، والسكن الواسع ال ميل، واألجهزة املنزلييف املتقيايفعبذثر

  وا  زاد عن هذه السلع والخيا ت وخرج عن هذا النط ق، ثلي إرسافً  
 . عنه رشعً  نهيا سية لل رد وامل تمع وا ، وعرفً 

ا: أثر االلتزام بقاعدة أولويات اإلنتاج يف عالج ارتفاع األسعار  رابعا

التزام املؤسس ت الخ صيف والدكواييف بق عية أولوث ت اإلنت ج له دور كبري  
 ، وذلك فيام ثأيت:م عالج ارع    األسل ر

ثؤدي إىل إنت ج نو  ان التوازن بني إنت ج السلع الرضورثيف وإنت ج السلع  .1
عل ىل ال ثستطيع الله  الد جييف والكاملييف وبأسل ر القوليف، ف ملنتج امللتزم برش 

 .(2)أن ثت ه إلنت ج الكاملي ت قبل إشب   الد ج ت األس سييف لكل أفراد امل تمع

إعط ء األولوثيف إلنت ج الرضورث ت قبل البيء بإنت ج الد جي ت والكاملي ت  .2
إنت ج السلع الرضورثيف ورفع أسل ره  اام ثكون سًيا انيًل  ضي إحياث ع ز م 

 .(3)ث لل قرار املنتج بخ ض إنت جه سببً  للخس رة بياًل ان الربح

االلتزام بق عية األولوث ت م اإلنت ج ثضمن عيم اندص ر اإلنت ج فيام ثرغب  .3
ط ئليف، كام ثضمن   فيه املنت ون اام ثستمتع بأسل ر ع لييف وثدقق لهم أرب حً 

وهذا أفضل السبل للالج ارع     ،عنو  اإلنت ج وعوازن اللرض والطلب
                                                      

═ 
 .124م، ص 2010اإلسالاي، الطبليف األوىل، دار القلم، داشق، 

؛ د. إبراهيم خرثس، اإلنت ج والتنمييف: رؤثيف 111د. ص لح حميي الليل، ارجع س بق، ص  (1)
اقتص دثيف إسالاييف، بدث اقيم إىل امللتقى األول مللهي الللوم االقتص دثيف الت  رثيف وعلوم 

اإلسالاي: الواقع وره ن ت املستقبل"، املركز ال  الي بغرداثيف،  التسيري بلنوان: "االقتص د
 .15م، ص 24/2/2010-23ال زائر، م ال رتة ان 

م، 1991د. غ زي عن ثيف، األصول الل ايف لالقتص د اإلسالاي، الطبليف األوىل، دار ال يل، لبن ن،  (2)
 .329ص 

ب أن نراه كدل لألزايف امل لييف الل ملييف، د. نرسثن عبيالدميي نبيه، االقتص د اإلسالاي كام ث  (3)
 .337م، ص 2010الطبليف األوىل، دار الوف ء، اإلسكنيرثيف، 
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 . (1)األسل ر

 يف الفقه اإلسالمي الثاين: تقديم الدعم للمرشوعات اإلنتاجيةالغصن 

عستطيع اليوليف التأثري عىل املنت ني ليفلهم إىل االستةامر وفق الرتعيب  
 اآلعييف:الرشعي عن طرثق اإلجراءات 

 : لزث دة إنت جهم ان السلع  اإلنت جييفعقيثم ك فيف أوجه اليعم للمرشوع ت  أوالا
التي ارع لت أسل ره  أو قل إنت جه ، وهذا ثلني زث دة  ت الرضورثيف والخيا

 .راللرض واعتيال األسل 

عن يذ التيرثب عىل املرشوع ت و إدارة وعسوثق و  رضورة اللمل عىل عخطيط ثانياا: 
 اإلنت جييف الصغرية حتى عتواكب اع اتغريات وأوض   امل تمع.

االئيف ليعم ومنو قط   املرشوع ت الصغرية واس نية بيئيف عرشثلييف وجود  :لثااثا 
مبرشوع ت رث دة األعامل وانده  الليثي ان  واالهتاممرث دة األعامل 

الدوافز التموثلييف وال نييف والتسوثقييف اع دعم ح ضن ت األعامل التي عقيم 
 .خيا عه  للمرشوع ت حيثةيف التأسيس

ا:  عقيثم اليعم للمنت ني والب ئلني لتخ يض أسل ر السلع الرضورثيف، اةل:  رابعا
ت، اةل: املي ه والكهرب ء الخبز واألرز والسكر والزثت، وبلض الخيا 

 ، عىل أن عتدمل اليوليف فروق أسل ر هذه السلع.واليواء والوقود

ا:  عامل، أل ن أجل خلق أجي ل اؤهليف ان رواد اا يدعم التلليم الرث د خامسا
اك ت اع ال ه ت الخ رجييف ، وعمل رش  ع مليً  وليثهم القيرة عيل املن فسيف

عياد إل سليميف  ةالرث دثيف بديث عكون نواعامل ليعم املرشوع ت أل ورج ل ا
 .(2)املرشوع ت الخ صيف بهم فيام بلي

ا:  عخ يف إلنت جييف ثلمل عىل لمرشوع ت اوضع نظ م رضثبى ان سب ل سادسا

                                                           
 .161د. ابتس م عبياملدسن زاال اللقييل، ارجع س بق، ص  (1)
د. جيه ن عبيالسالم عب س، دور املرشوع ت الصغرية م عدقيق التنمييف االقتص دثيف ىف  (2)

 املؤمتر الللمي الرابع لكلييف الت  رة، ج اليف طنط ، بلنوان:ارص، بدث اقيم للمش ركيف م 
 .30م، ص 2020متوثل وإدارة ارشوع ت رث دة األعامل وأثره  عىل التنمييف االقتص دثيف "، "
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ألن املصلديف عقتيض ذلك، وهي ح جيف  الرضائب والرسوم أو إلغ ئه ؛
وأن ذلك ثؤدي إىل زث دة اإلقب ل عىل اإلنت ج  لسلع الرضورثيف،لن س لا

 .(1)وانخ  ض األسل ر

 دور التكنولوجيا يف زيادة اإلنتاج وأثرها يف عالج ارتفاع األسعار: لثالغصن الثا
 يف اإلسالم

   األسل ر قصور اإلنس ن عن االستغالل األاةل ان األسب ب الرئيسيف الرع  
عليه عيم اواكبيف اإلنت ج للطلب بسبب عيين للموارد الطبيلييف، األار الذي ثرتعب 

استخيام الوس ئل التكنولوجييف  يي عىلاإلنت ج؛ فمن الرضوري عيخل اليوليف للتأك
 الديثةيف التي عس عي عىل زث دة اإلنت ج وعدسني جودعه، وذلك ان خالل ا  ثأيت:

 : ب التنبيه عىل املؤسس ت الخ صيف والدكواييف برضورة التدول ان األس لي أوالا
؛ ألن التكنولوجي  يثةيف م اإلنت جالتقلييثيف إىل األس ليب التكنولوجييف الد

واض ع يف اإلنت ج. كام ث ب األاةل للموارد الطبيلييف ستغالل اال  عىل عس عي
للتدول للنظ م  -عىل األقل الدكواييف -إعط ء اهليف لهذه املؤسس ت

 . إدارثيف عليهجي وإال ثتم عطبيق عقوب ت التكنولو 

؛ للمؤسس تاملطلوبيف عيعم اليوليف أسل ر ان زات التقنييف وأدوات اإلنت ج : أن ثانياا 
، أو كنولوجيالتال ني و التطور املؤسس ت عىل حصول  اليوليف وبهذا عضمن

زث دة املس نية امل لييف أو زث دة ح م املنح والقروض لبلض املش رثع 
  اإلنت جييف.

االستل نيف ب ألس ليب التكنولوجييف الديثةيف م ح ظ املنت  ت أو علليبه  إىل  ثالثاا: 
اام ثؤدي إىل عيم هير هذه املنت  ت الزائية، وثس هم  ؛وقت الد جيف إليه 

األسواق وقت الد جيف إليه ، وهذا مينع ارع    األسل ر عوافره  م م 
 .(2)امل  جئ لهذه املواد

                                                           
د. عبيالست ر إبراهيم الهيتي، السي سيف السلرثيف م املذهب االقتص دي اإلسالاي، امللهي  (1)

 .122م، ص 2016الل يل لل كر اإلسالاي، األردن، 
د. حسن حن ي رسي، االقتص د اإلسالاي: اب دئ وخص ئص وأهياف، اركز اإلسكنيرثيف  (2)

 . 308م، ص 1998للكت ب، اإلسكنيرثيف، 
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ا:  لتكنولوجي  م اف هو اللنرص األس يس  ملوظف ،املوظ نيعيرثب وعأهيل  رابعا
ال بي ان عيرثب وعأهيل املوظ ني يك ث ن زوا األعامل  ،لذا ؛الديثةيف

وهذا ثتطلب عقي دورات عيرثبييف  ،املتوفرة يفالوس ئل التكنولوجي ب ستخيام
 .، أو عأهيلهم عىل رأس اللملهمل

ا:  واد وليف عن يذه  ب العتامد  ملنظميفا ورس ليفلرؤثيف اإلدارة الللي   عديثي خامسا
ان  التكنولوجي  الديثةيف، واالستيل ب الش ال مل هوم عىل التكنولوجي 

 ؤسس تكام نالحظ م بلض امل ،عخطيط وعن يذ وإنت ج وعشغيل وعطوثر
الدكواييف والرشك ت الت  رثيف وجود إعالن ت كبرية لتوضيح الرؤثيف 

 والرس ليف.

ا:  نخبيف اتميزة واتخصصيف ان ان خالل ، لبدث الللميلاراكز إنش ء  سادسا
عميقيف واست يضيف لتقيثم استش رات أو  علكف عىل دراسيف ،الب حةني

 زث دة مكن أن عس عي أصد ب القرارات مي سين رثوه ت استقبلييف
لذي ب لشكل ايثم املشورة والرأي عق أواإلنت ج أو عدسني جودة املنتج 

ان  اليعمه ، اع عقيثم كل سبل أهياف   مب  ثدققداء عملهأ متكنه  ان 
 لهذه املراكز.اليوليف 

ا:  امللكييف  حامثيفعىل  لملاع ال ،عىل االبتك ر واالخرتا املوظ ني عش يع  سابعا
 االبتك رات ال يثية م ك فيف امل  الت مل  لهذه ؛املوظ نيال كرثيف لهؤالء 

االجتامعييف و وم عدقيق التنمييف االقتص دثيف وعدسينه زث دة اإلنت ج  ان
 والةق فييف.

الوس ئل التكنولوجييف الديثةيف املسموعيف واملقروءة واملرئييف م  استخيامثامناا:  
الن جميف عن فرض حظر عىل ص درات بلض السلع  السلبييفالتوعييف ب آلث ر 
 لسلع الغذائييف التي ثؤدي عصيثره  إىل زث دة كبرية م الرضورثيف ك

 ارع    األسل ر.

ا:  الرسوم ال مركييف عىل امل دة الخ م أو اليشء الالزم و  الرضائبعخ يض  تاسعا
ان الخ رج، أو عيخل اليوليف لتوفري امل دة الخ م  املستوردةللصن عيف 

 بواسطيف التكنولوجي  الديثةيف.
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 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

اليوليف م عسهيل عسوثق السلع والخيا ت التي عقوم املؤسس ت  عيخل عاْشاا: 
 .بتصنيله  سواء عىل املستوى الياخيل أم الخ رجي

 يف وأثرها ضبط تكاليف اإلنتاجيف دور التكنولوجيا : الفرع الثالث
 ياإلسالمالفقه ج ارتفاع األسعار يف عال 

إن اقيار ا  عتدمله املؤسس ت اإلنت جييف ان أاوال إلنت ج كمييف ان السلع  
.. األثيي الل اليفالشدن و النقل والتسوثق و و  الخ م  دةاملوالخيا ت املرشوعيف، اةل: 

؛ لذلك ثنبغي عىل ويل وغريه  له  أثر اب رش أو غري اب رش م ارع    األسل ر
؛ مل  له  ان دور التكنولوجي  الديثةيف م اإلنت ج االعتامد عىل أو الدكوايف األار
عخ يض عكل يف اإلنت ج وزث دة الكمي ت امللروضيف، وهذا له أثره اإلث  يب  م كبري
 :وذلك ان عية أوجهاألسل ر، خ ض عىل 

  : الدصول عىل أكرب  املؤسس ت التي عتبنى التكنولوجي  الديثةيف معركز أوالا
أهم وس ئل عقليل ان و  ،رشثديف ان املستهلكني بلرض أقل األسل ر

عقليل ، و عقليل الخيا تو  ،التدكم م املخزون، و التدكم ب لتكل يف التك ليف:
   .لامليفال الت  رثيف، وعوفري اإلعالن ت

بني املنتج استخيام عقني ت البيع املب رش علمل التكنولوجي  الديثةيف عىل  ثانياا: 
اام ثقلل عك ليف اإلنت ج وثخ ض والسامرسة؛ وع  وز الوسط ء واملستهلك 

ض  خ اام ثؤدي إىل ان ؛الوقت املستغرق م االست  بيف لطلب ت الزب ئن
 األسل ر. 

 إىل عخ يض اللنرص البرشي الديثةيف للتكنولوجي االستخيام الواسع أدى  ثالثاا: 
خ ض عك ليف اإلنت ج وب لت يل إىل  م املؤسس ت بشكل كبري؛ اام أدى

 .(1)% ان ا مو  عكل يف اإلنت ج80-50؛ ألن األجور عشكل ان خ ض األسل ر
 ال ، وهو األجر الذييفكام ح ربت التكنولوجي  ارع    األجور املصطنل

                                                           
د. ادمي اصب ح الق يض، الدامثيف ال ن ئييف للمستهلك: دراسيف اق رنيف وعطبيق عه  م اململكيف  (1)

؛ د. راض ن عيل السيي 43-42م، ص 2008الق هرة، اللربييف السلودثيف، دار النهضيف اللربييف، 
الرشنب يص، حامثيف املستهلك م ال قه اإلسالاي: دراسيف اق رنيف، اطبليف األا نيف، الق هرة، 

 .36م، ص 1984
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 ارع    األسل ر. حتاًم إىلالذي ثؤدي و  ثتن سب اع اللمل

ا:  جودة السلع اواص  ت و  عدسنيأدى استخيام التكنولوجي  الديثةيف إىل  خامسا
والخيا ت؛ اام س عي عىل خ ض األسل ر، فإن عيم التزام املؤسس ت 
اإلنت جييف ب ملواص  ت واألسس التي ث ري التل ال به  عني إنت ج السلع 
والخيا ت ثؤثر سلبً  عىل أسل ره  بديث ال ث لله  علرب عن قيميف املنتج 

  .(1)الدقيقييف

ا:   فتلمل  ،علمل التكنولوجي  الديثةيف عىل االستخيام األاةل للموارد الطبيلييفسادسا
عىل ضبط ن ق ت اإلنت ج وعيم هيره ؛ فقواعي الرشثليف اإلسالاييف حرات 

امعيف؛ ألن اإلنت ج الذي ثؤدي إىل اإلرساف سواء أك ن ان فرد أو ان ج
ثؤثر سلبً  عىل األسل ر وثؤدي إىل اضطرابه   عيم ضبط ن ق ت اإلنت ج

 .(2)وعيم استقراره 

ل بأن عيخل اليوليف أو ويل األار م استخيام واام سبق ميكن القو 
زث دة اإلنت ج وعدسينه ان السبل الك يليف للالج ارع    األسل ر ل التكنولوجي  الديثةيف

 الن شئ عن نقص اإلنت ج وقليف اللرض.

                                                           
د. ادمي ن يب ال وع ين، ضوابط الت  رة م االقتص د اإلسالاي، دار الكتب الللمييف،  (1)

، اوسوعيف االقتص د اإلسالاي: الخص ئص الل ايف، دار ؛ د. عن ثيف غ زي217م، ص 1991بريوت، 
ن،   . 249-248م، ص 2002زهران، عامَّ

د. ادمي عبياملنلم ع ر، السي س ت االقتص دثيف الرشعييف وحل األزا ت وعدقيق التقيم، الطبليف  (2)
؛ د. أحمي نلامن فكري، 158-157األوىل، أم القرى للنرش، اكيف املكرايف، بيون ع رثخ، ص 

 216م، ص 1985ثيف االقتص دثيف م اإلسالم، الطبليف األوىل، املكتب اإلسالاي، بريوت، النظر
  وا  بليه .
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 املطلب الثالث

 التكنولوجيا الحديثة يف زيادة اإلنتاجدور 

 القانون الوضعييف عالج ارتفاع األسعار يف  وأثرها
عطوثر بشكل كبري م س هم التطور واالبتك ر التكنولوجي قي سبق القول أن  

ات وطرق جيثية ظهور إجراءفك ر واللن رص والسي س ت وس هم م الليثي ان األ 
 وزث دعه وعقليل عك لي ه. جودة اإلنت ج عدسنيم ا  الت اإلنت ج؛ اام س عي م 

استخيام جميع  :وجي  م إدارة اإلنت ج واللملي توثقصي بيور التكنول 
التقني ت الديثةيف واملتطورة م عدسني أداء املؤسسيف ان حيث إنت ج املنتج وإخراجه 

 وغريه . ..بصورة ان سبيف خالل ارحليف عصنيع هذا املنتج، ان حيث الشكل والد م
لييف عكوثن املنتج ان جميع املراحل واألدوات املستخيايف م عم : للملي تثقصي بو

 لمستهلك.خ م وحتى عسليمه ل ة دا رد كونه ا

م زث دة  ان التكنولوجي  أكرب است  دة امكنيف إىلوان أجل الوصول  
ال بي أن ثس هم كل طرف ان  وب لت يل انخ  ض األسل ر؛ وعقليل التك ليف اإلنت ج

 األطراف امللنييف بقضييف اإلنت ج م هذا ال هي بشكل اتك فئ واتك ال.

سواء الدكواييف  -في ب أن عس هم الدكوا ت واإلدارة الللي  داخل املؤسس ت 
 ، وفيام ثأيت ذكر بلض هذه األوجه:ذلكم  -أم الخ صيف

: دور الحكومات  أوالا

 ل اليف عىل أس س علمي ايروسلقوى اللاالسرتاعي ي تخطيط العبا   أسالوب ا .1
 التكنولوجي، أنوا  األعامل املطلوبيف لتدقيق أهياف املرشو  عديثيثنطوي عىل 

عديثي املؤهالت البرشثيف الالزايف ألداء و  ،عوصيف األعامل والوظ ئف املختل يفو 
 .علك األعامل والوظ ئف

 :خاللالد جيف إىل عش يع البدث الللمي والتطوثر التكنولوجي، وذلك ان  .2

 .عخصيص جزء كبري ان ايزانييف اليوليف للبدث الللمي والتطوثر التكنولوجي - أ

، والتي التكنولوجي وابتك ر الب حةني عىل إث  د عش يع  يوليفال عىل ث ب - ب
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املدلييف إىل أقىص  عه  وعستخيم املوارد أن ع لل البالد علتمي عىل إاك ن ميكن
 .حي

اآلالت ث ب أن عسلى الدكوا ت لتديثث وعطوثر كل ان املليات و  - ت
 .يفيالتكنولوج

ث ب عىل الدكوايف القي م برع ثيف الب حةني والطالب واملوظ ني اإلدارثني   - ث
جلب التكنولوجي  األجنبييف  وابتل ثهم للدصول عىل التيرثب الذي ثس عي م

 التكنولوجي  ل ميع رشائح امل تمع. حيث عضمن الدكوايف عوفري ؛للوطن

ألنه ميكن  لبدث والتطوثر ان قبل الدكوايف؛هيئيف أو اركز لكام ث ب إنش ء  - ج
اع الصغرية عىل حٍي سواء، فر ايخالت حيوثيف للصن ع ت الكبرية و أن ثو 

 لهذا املركز. عقيثم كل سبل اليعم

م ن دت ملظم اليول ف ،عد يز االستةامر م ارشوع ت اقتص د امللرفيف - ح
وضع اسرتاعي ي ت وسي سي ت عد يزثيف ان ب الديثةيفتقني ت النظم و العطبيق 

 ت واوارد حكواييف اتخصصيف استقليف ذات إاك ن خالل هيئ ت ووك الت
ضخميف لتد يز االستةامر املديل واألجنبي م ارشوع ت االقتص د ال يثي 

 "اقتص د امللرفيف".

واألبد ث الللمييف واملؤمترات املدلييف االست  دة ان نت ئج وعوصي ت اليراس ت  - خ
 واإلقليمييف واليولييف م ا  ل التكنولوجي  الديثةيف.

 .االخرتا االبتك ر و  اتبراءحامثيف  - د

االهتامم ب للنرص البرشي ب عتب ره األداة التي عسهم م عن يذ اش رثع التقنييف  .3
للموظ ني الديثةيف، عن طرثق برااج التكوثن املكة يف والتيرثب والتوعييف 

 ذا املرشو  ارعبط بوعي املواطنب عتب ر ه والقي دات اإلدارثيف، وب ملواطن
 وع  عله اله.

ان عأاني أجهزة الد سب اآليل، وربط  إق ايف ارشوع ت البنييف التدتييف .4
 ، وعأاني وس ئل االعص ل بهيف واألجهزة املرفقيف الشبك ت الد سوبييف الرسثل

، وعربز أهمييف إق ايف هذه املرشوع ت ان ارعب طه  ب ملص لح الديثةيف.. وغريه 
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
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كام ثزثي ان  املب رش،اإلنت ج  حتي ج ت قط  ال  الل ايف للن س، ولرضورعه 
وطول  ،عكل ته  امل دثيف ان ن حييف ضخ ايفلبه  أهميته  عزوف األفراد عن القي م 

 فرتة إنش ئه  ان ن حييف أخرى.

 -ك فيف املراحل ان -أكرب عيد ان الطالبعطوثر القيرات البرشثيف بتوجيه  .5
، وزث دة عيد املؤسس ت التكنولوجييف، التكنولوجي   لواملختصني ندو امل

والترسثع م عغيري املن هج لت  ري التطور املتس ر  اع اراع ة علليم الللوم 
رفع استوى إعق ن اللغ ت والتكنولوجي  ب للغيف اللربييف م التلليم الل يل و 

 وكذلك اعب   برااج التلليم والتأهيل املستمرثن.  ،األجنبييف

التكنولوجي، واس نية الرقمي و وجود إرادة سي سييف داعميف السرتاعي ييف التدول  .6
اش رثع التكنولوجي  الديثةيف، عن طرثق عقيثم اللون امل دي وامللنوي املس عي 

 عىل اجتي ز اللقب ت وعطوثر برااج التدول اإللكرتوين.

التي مل علطه   يفالللوم التطبيقييف والتكنولوجيواليويل م  التل ون اللريب .7
غريه ، البلض وببلضه  بمييف التي عستدقه  م عالق عه  الدكوا ت اللربييف األه

واالست  دة ان اع  قي ت التل ون الللمي والتكنولوجي ب لشكل الذي ثؤدي إىل 
ثم عوليي الللوم والتكنولوجي  م اقتص دث ت اليول اللربييف،  ،نقل وعوطني

رشك ت امل لكيف للتكنولوجي ت واد وليف إق ايف التد ل  ت االسرتاعي ييف اع ال
 .ديثةيفال

املنظميف لتياول الللم والتكنولوجي  بني اختلف الق نونييف استصيار الترشثل ت  .8
امثيف امللكييف ال كرثيف ونقل االبتك ر، وكذلك دعم الترشثل ت املنظميف لد  تانظوا

التكنولوجي  وانع احتك ره  وحامثيف املؤسس ت والرشك ت الوطنييف ان عدكم 
وكذا عديثي اإلجراءات اللق بييف الخ صيف بأولئك املتورطني  ،اوردي التكنولوجي 

 .م ال رائم املللوا عييف

واالعص الت عن عكةيف حمالت التوعييف بأهمييف التكنولوجي  الديثةيف للمللوا ت  .9
وغريه ، وا  عقياه ان فوائي لألفراد  املختل يف.. طرثق وس ئل اإلعالم

واملؤسس ت وامل تمع، وعقيثم التسهيالت الرضورثيف لهم بخصوص عك ليف 
 .اآلالت واملليات التكنولوجييفاقتن ء 
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املةمر التل ون التنسيق و لوا يت عن طرثق حل املشكالت املرعبطيف ب ألان املل .10
، واالست  دة ان الت  رب اليولييف م هذا امل  ل، وكذلك قض ث  اليؤوب

 طورب عتب ره عنرص اهم م ن  ح التاألان املتللقيف ب ملواطن لكسب ثقته 
 التكنولوجي.

، ومب  ثك ل لملاللمل عىل رفع رواعب املوظ ني مب  ثتن سب اع اتطلب ت ال .11
ضمن اساتقرار حي ة كرمييف لهم، وعن يذ ارشو  عأاني صدي للموظ ني، ث
 املاوظ ني استقباًل، وإع دة ع ليل التموثل السكني للموظ ني.

عطوثر رأس امل ل ال كري )صن   امللرفيف(: إن الل ال ال وهري م ن  ح  .12
 اسرتاعي ي ت التكنولوجي  الديثةيف هو وجود املوارد البرشثيف ان ص نلي

والخرباء م حقل عكنولوجي  املللوا ت  ونامللرفيف وعىل وجه الخصوص التقني
 واالعص الت.

ان الرضوري أن عس عي اليوليف م متوثل رشاء التكنولوجي  ان خالل عقيثم  .13
القروض البنكييف انخ ضيف ال  ئية لتلك املرشوع ت، وكذلك عقيثم الدوافز 

املليات التكنولوجييف، وكذلك  اإلع  ءات الرضثبييف وال مركييف عىلم صورة 
 ل ر الط قيف الكهرب ئييف الالزايف لهذه املرشوع ت.دعم أس

  لسي سيف التأكي ان أنه ثوجه طبقً ة عيخل اليوليف ملراقبيف اإلنت ج و رضور  .14
التي عؤدي ان حيث اختي ر ا  الت اإلنت ج، أو اعب   األس ليب  ، سواءاليوليف

 .إىل زث دة اإلنت ج وعدسينه

 ثانياا: دور اإلدارة العليا يف املؤسسات 

امللتمية عىل  الخطط ورسم السي س ت الك يليف بتدقيق الربااج اإلنت جييفوضع  .1
 بأقىص قير ان الك  ءة وال  علييف. الديثةيف التكنولوجي 

؛ ثنبغي عىل املسؤولني ب ملنظميف أن ثكون ليثهم القن عيف الت ايف والرؤثيف الواضديف .2
 والتكنولوجي.الرقمي  ت الالزايف للتدول يك ثقياوا اليعم الك ال واإلاك ن

ان خالل االعتامد عىل  ان اإلنت ج واللمل ملزثيعوجيه وح ز الل الني  .3
 .التكنولوجي  الديثةيف
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  للتدول التكنولوجي؛هو اللنرص األس يس  ملوظفف عيرثب وعأهيل املوظ ني، .4
 ،لتقنييفلذا ال بي ان عيرثب وعأهيل املوظ ني يك ث ن زوا األعامل عرب الوس ئل ا
 وهذا ثتطلب عقي دورات عيرثبييف للموظ ني، أو عأهيلهم عىل رأس اللمل.

ب لوس ئل وعطوثر القيثم انه   داخل املنظميف ال بي ان عوثيق جميع اإلجراءات .5
وثتم ذلك ان خالل عديثي الهيف لكل عملييف إدارثيف  ؛التكنولوجييف الديثةيف

ب العتب ر قليف التكل يف  عؤثر م سري اللمل وعن يذه  ب لطرق النظ اييف، اع األخذ
 وجودة اإلنت جييف.

التطوثر املستمر إلجراءات اللمل، واد وليف عوضيده  للموظ ني إلاك نييف  .6
االست  دة ان اع التأكيي عىل عيوثنه  وعصني ه ، و استيل به ، وفهم أهيافه ، 

 الت  رب الس بقيف وعيم عكرار األخط ء.

ملنظميف وعرك االعتب رات األفراد واإلدارات داخل ا بنيالتل ون اإلث  يب  .7
 الشخصييف.

، وبقاير ا  عكون هذه همإلشب   ح ج ع ؛زعش يع الل الني عن طرثق الدواف .8
الدوافز ات قيف اع ح ج ت األفراد الل الني بقير ا  ثكون اإلشب   أكرث، 

 والدوافز إا  أن عكون حوافز ا دثيف أو النوثيف.

واملت بلايف الياخلييف عن طرثق الرئيس املب رش واد سبيف االهتما م ب ملراقبايف  .9
املقارصثن واملتق عاسني، واك فاأة امل يثن، واملة برثن م اللمل ان خالل 

 التوازن بني الدوافز اإلث  بيايف والاسلبييف عدقيًق  ملبيأ الةواب واللق ب.
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 املبحث الثالث

 ودورها ترشيد االستهالك يف دور التكنولوجيا الحديثة
 يف عالج ارتفاع األسعار يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 

قي سبق القول أن زث دة اإلنت ج وعدسينه وضبط عك لي ه ان عواال عالج ارع     
األسل ر، ولكن ذلك ليس ك فيً ، في ب عرشيي سي سيف االستهالك أثًض ، وفيام ثأيت بي ن 

م ال قه  ره  م عالج ارع    األسل ردور التكنولوجي  م عرشيي االستهالك ودو 
 م املط لب الةالثيف اآلعييف: ، وذلكاإلسالاي والق نون الوضلي

 املطلب األول

 ومرشوعيته مفهوم ترشيد االستهالك
 :  يف اللغة واالصطالح االستهالكشيد تر تعريفأوالا

ا: .1  تعريف الرتشيد لغة واصطالحا

 :  .(1)املستقيم عىل الدق :شياوالر  ،ان رشي وإرش د، أي: اهتيى الرتشيد لغةا

ا:  وس ئل عراي إىل زث دة اإلنت ج وعدسينه وعخ يض عك لي ه،  الرتشيد اصطالحا
 .(2)وعلني: ازثي ان التقنني واالعس ق داخل التنظيم

ا: .2   تعريف االستهالك لغة واصطالحا

 : اأخوذ ان الهالك والن  ذ، واستهلك امل ل أو الطل م: أهلكه أو  االستهالك لغةا
 .(3)أن قه

ا:  اإلن ا ق اان اصا در اليخاول املختل ايف عىل ح جيف  االستهالك اصطالحا
  .(4)اإلنسا ن ان السالع والخيا ت إلشاب   ح ج عاه ورغب عه

                                                           
 .346؛ املل م الوسيط، ارجع س بق، ص 176-175، ص 3لس ن اللرب، ارجع س بق، ج  (1)
 .895ال م اللغيف اللربييف املل رصة، ارجع س بق، ص  (2)
 .991املل م الوسيط، ارجع س بق، ص  ؛4687، ص 6لس ن اللرب، ارجع س بق، ج  (3)
، إلسالاي ونظرثيف التوازن االقتص دي م اإلسالمأاني اصط ى عبيالله، أصول االقتص د اد.  (4)

 .355م، ص 1984، الق هرة، ورشك ه اطبليف عيىس الب يب الدلبيالطبليف األوىل، 
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القصي واالعتيال م أاور الن قيف  تعريف ترشيد االستهالك كمصطلح إضايف: .3
 .(1)واليخول فيه  برفق عىل سبيل ميكنه اليوام عليه

 ثانياا: مرشوعية ترشيد االستهالك

عهيف الرشثليف اإلسالاييف إىل عدقيق رف هييف امل تمع ودعم قيرعه االقتص دثيف؛  
ليك ثتمكن ان عدسني املستوى امللييش ل ميع أفراد امل تمع، وان أجل ذلك دعت 

إىل االلتزام ب لتوسط م اإلن  ق وعرشيي االستهالك واألدليف عىل اإلسالاييف الرشثليف 
 ذلك كةرية، نذكر انه :

: من   القرآن الكريمأوالا

بُوا ويالي ﴿ :قوله عل ىل  اْْشي ْسِجٍد ويكُلُوا وي مي ُخُذوا ِزينيتيكُْم ِعندي كُلِّ مي ييا بيِني آدي
 .(2)﴾الُْمْْسِِفنيي  يُِحبُّ  الي  إِنَّهُ تُْْسِفُوا 

عىل إب حيف االستمت   ب لطيب ت ان الطل م والرشاب وغري ذلك عيل  آلثيف ف 
ن قيف، وهذا ثيل عىل وجوب االعتيال م امل  وزة م البغري إرساف، واإلرساف هو 

 .(3)االستهالك دون ع  وز لدي التوسط وال النقص ن عنه

لِكي ﴿وقوله عل ىل:   ليْم ييْقرُتُوا ويكياني بينْيي ذيَٰ ُقوا ليْم يُْْسُِفوا وي ا أينْفي الَِّذيني إِذي وي
ا اما  .(4)﴾قيوي

يشء، كام نهى عن التقتري وهو عل ىل عن الرتف م كل الله  فهذا نهي ان 
التقصري عن الن قيف م الدق، وهذا ثيل عىل أن املطلوب رشًع  هو االعتيال م 

 .(5)اإلن  ق

 ثانياا: من السنة النبوية
                                                           

عون امللبود عىل سنن أيب داود، عبيالرحمن رشف الدق اللظيم آب دي، عقيثم: رائي صربي  (1)
 . 63، ص 13م، ج 1892أبو عل يف، دار الكتب الللمييف، بريوت، 

 .31سورة األعراف، اآلثيف:  (2)
جرثر الطربي، عدقيق: عبيالله بن  ( ع سري الطربي، ج اع البي ن عن عأوثل آي القرآن، ادمي3)

 .302، ص 9ج  ها،1422الرتيك، الطبليف األوىل، دار ه ر، الق هرة، 
 . 67سورة ال رق ن، اآلثيف:  (4)
 .302، ص 9ع سري الطربي، ارجع س بق، ج  (5)
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 الله  شليب عن أبيه عن جيه أن رسولبن  ا  روي عن عمر 
 .(1)ق ل: "كل ا  شئت والبس ا  شئت ا  أخطأعك خصلت ن رسف واخيليف"

اإلرساف، وهذا عوجيه  مف لديثث ثيل عىل عقيي االستهالك م الرش  بلي 
للمستهلك برضورة االلتزام ب لرتشيي م اإلن  ق؛ ألن الرسف ثرض ب ملليشيف وثؤدي 

 .(2)إىل إعالف املوارد بيون ح جيف حقيقييف

حثَّ اإلسالم عىل الرتشيي م االستهالك؛ فال بي ان املسلم أن ثريب وبذلك  
ىل الرتشيي م استهالكه دون حرا ن، وبذلك ميكنه أداء اهمته االستخالفييف ن سه ع

سن اللب دة  م األرض عىل الوجه املطلوب، فرتشيي االستهالك ان اظ هر ح 
وإمن  عشمل  ،وحامثيف البيئيف واألرض، ف للب دة ال عقترص عىل الشل ئر اليثنييف

إا طيف  أشك ل اللب دة، كام أناملد فظيف عىل البيئيف ورع ثيف ا  فيه  وصي نته ان 
األذى عن الطرثق واملد فظيف عىل امل ء والهواء وح سن استخيام املرافق واملمتلك ت 

 الل ايف ان صور اللب دة. 

يي ابتياًء، ك م االقتص د اإلسالاي، هو ادل اعتب ر عقوعرشيي االستهال 
ه عن يف التي نهتاعي الرشثليف اإلسالايعَ رضه عىل املستهلك اقتضي ت اإلمي ن بقو 

ف فيه  وأاني عليه ؛ ح  ظً   استخيام املوارد التي هو استخلاإلرساف والتبذثر م
عليه  ان الضي   والن  د، ومب  ثضمن دميواته  م الدي ة، لضامن حق األجي ل 
الق دايف، إض فيف إىل اقتضي ت إشب   ح ج عه الينيوثيف املدضيف، هذا وال مي نع 

 .(3)عليه لكن دون رسفالله  سلم أثر نلميفاإلسالم ان أن ثظهر امل
  

                                                           
حنبل، عدقيق: ادمي عبيالق در عط ، الطبليف األوىل، دار الكتب بن  اسني اإلا م أحمي (1)

 .295، ص 11م، ج 2008الللمييف، بريوت، 
أحمي الليني، ضبطه بن  ية الق رئ رشح صديح البخ ري، بير اليثن أيب ادمي ادمودعم (2)

، 21م، ج 2001لمييف، بريوت، وصدده: عبيالله ادمود عمر، الطبليف األوىل، دار الكتب الل
 .53ص

 د. ادمي نص ر، اإلسالم وعرشيي االستهالك، اق ل انشور عىل املوقع اآليت:  (3)
https://gate.ahram.org.eg/Massai/News/ 
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 املطلب الثاين
رتفاع األسعار يف ترشيد االستهالك ودورها يف عالج ا سياسة

 الفقه اإلسالمي
 وفيه فرع ن:

 :دور اليوليف م عرشيي االستهالك م ال قه اإلسالاي. الفرع األول 
 :م عالج ارع    األسل ر م ال قه اإلسالاي. االستهالكأثر عرشيي  الفرع الثاين 

 دور الدولة يف ترشيد االستهالك يف الفقه اإلسالمي: الفرع األول
إن اسؤولييف اليوليف م رق بيف االستهالك ال ردي أكرب ان اسؤولييف ال رد عن  

ن سه؛ ألن اليوليف ليثه  القوة واألجهزة الالزايف الق درة عىل التنظيم والتوجيه وإصيار 
 ام ثيل بي ن ذلك:الترشثل ت امللزايف للمستهلك، وفي

 : ا للقواعد والرشوطأوالا  تنظيم االستهالك وفقا

وضلت الرشثليف اإلسالاييف الليثي ان القواعي والرشوط التي عنظم االستهالك  
 عدقق التوازن بني اإلنت ج واالستهالك إذا ا  التزم به  املستهلك، انه :و 

 حاجة حقيقية:أن يكون وراء االستهالك  .1

االستهالك ان غري ح جيف حقيقييف م اإلسالم هو إهيار للموارد؛ لذا ثنبغي أن ال  
، ف إلن  ق الص در عن املب ه ة هو والت  خر ثكون الهيف ان رشاء السلليف التظ هر
، ق ل عل ىل: (1)عل ىل ان ث لل ذلك ب ليا رالله  إن  ق ادرم م اإلسالم، وقي عوعي

إِذيا ﴿ ا وي مَّرْنياهي ْوُل فيدي ا الْقي لييْهي قَّ عي ُقوا ِفيهيا فيحي سي ا فيفي أيريْدنيا أيْن نُْهلِكي قيْرييةا أيميرْنيا ُمرْتيِفيهي
 .(2)﴾تيْدِمرياا 

 ربط االستهالك بظروف املجتمع: .2

إن اإلسالم م عنظيمه لالستهالك ثهيف إىل عوفري االحتي ج ت األس سييف  
                                                           

م، ص 1989د. ادمي عبياملنلم ع ر، النظ م االقتص دي م اإلسالم، دار امل مع الل يل، جية،  (1)
240. 

 . 16سورة اإلرساء، اآلثيف:  (2)
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ثكون االستهالك اتالئً  اع الظروف االقتص دثيف للم تمع ال للمستهلكني؛ لذا ثنبغي أن 
  .(1)اتن قًض  اله  وال بي ان عديثي أولوث عه عبًل  لهذه الظروف

ف الستهالك م اإلسالم ال عديده اقيرة ال رد امل لييف، وإمن  ثتديد م ضوء  
 . (2)التوازن االقتص دي واالجتامعي للم تمع

ثترصف عىل أس س كونه فرد داخل جامعيف، في ب ف ملستهلك م اإلسالم  
أن ثت ه الط لب أواًل إىل الد ج ت األس سييف وال ثت ه إىل ح ج ت الرف هييف إال بلي 
إشب   الد ج ت الرضورثيف لل امعيف؛ ألن األفراد اتس وون م حقهم م التمتع 

. وبذلك فإن ق عية األولوث ت ث ب أن عراعى عني (3)ب لد ج ت األس سييف
  ستهالك كام عراعى عني اإلنت ج.اال 

 يف االستهالك:واالعتدال التوسط  .3

رغب اإلسالم م االعتيال م اإلن  ق لتدقيق رف هييف امل تمع ودعم قيراعه  
دون  االقتص دثيف حتى ثتمكن ان عدسني استوث ت املليشيف ل ميع فئ ت امل تمع

ا ﴿إرساف أو عقتري، ق ل عل ىل:  الَِّذيني إِذي ليْم ييْقرُتُوا ويكياني بينْيي وي ُقوا ليْم يُْْسُِفوا وي أينفي
ا اما . ف ملستهلك م اإلسالم ال ثت ه إىل زث دة استهالكه حينام ثزثي (4)﴾ذيَٰلِكي قيوي

بل ثنبغي أن ثلتزم الدي دخله؛ ألن هذا ان اإلرساف الذي ثرض مبصلديف امل تمع 
 األسل ر.األاةل ان أجل عوفري السلع الرضورثيف وخ ض 

وااللتزام بهذه الرشوط ثؤدي إىل عخليص القيرة الرشائييف ان سيطرة  
األهواء والرغب ت وثس هم م عوفري الدي األدىن ان السلع الرضورثيف وبأسل ر 

 .(5)القوليف ل ميع فئ ت امل تمع

                                                           
 .170د. ابتس م عبياملدسن اللقييل، ارجع س بق، ص  (1)
تص دثيف ونظرثيف األجور واألسل ر م اإلسالم، املكتب د. عبيالله عبيالغني غ نم، املشكليف االق (2)

 .232-231م، ص 1984ال  الي الديثث، اإلسكنيرثيف، 
د. ادمي عبيالدليم عمر، أولوث ت االستةامر م املنهج اإلسالاي، بدث انشور م ا ليف  (3)

 .13-12م، ص 1986، ديب، 61االقتص د اإلسالاي، الليد 
 . 67سورة ال رق ن، اآلثيف:  (4)
الهيتي، االستهالك وضوابطه م االقتص د اإلسالاي، الطبليف األوىل، د. عبيالست ر إبراهيم  (5)

═ 
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وهيثً  عىل ا  عقيم، نخلص إىل أن الرشثليف اإلسالاييف اهتمت بتوجيه  
امل تمع بديث ثيخر املستهلك ا  ثزثي بلي سي ح ج عه امللوليف  اإلن  ق مل  فيه خري

 لإلنت ج والتنمييف وهذا بال شك ان أن ع السبل ملل ل يف ارع    األسل ر.

 ثانياا: جانب التوجيه واإلرشاد

ث ب عىل اليوليف أن علتمي م عنظيم االستهالك عىل عقيية ال رد والتزااه  
 ثأار برتشيي االستهالك ان خالل ا  ثأيت:بهيي اإلسالم الذي ثدرم اإلرساف و

 الرتبية عىل االعتدال يف االستهالك: .1

طبيليف االستهالك ل لل  معستطيع اليوليف عغيري منط املستهلكني والتأثري  
امل تمع دون إرساف أو عبذثر عن طرثق بث استهالك ال رد م نط ق ا  ثطيقه 

م ن وس املسلمني بأهمييف عرشيي االستهالك  -مبختلف الوس ئل املرشوعيف -الوعي
ليك ثكون االنيف   ندو الرتشيي  املسكن؛ونرش ثق فيف االعتيال م املأكل وامللبس و 

 .(1)برغبيف واقتن  

وميكن عدقيق هذا الهيف عن طرثق أسلوب الرتغيب الذي استخياه  
ُقوا ﴿القرآن م ايح االعتيال م اإلن  ق واالستهالك، ق ل عل ىل:  ا أينفي الَِّذيني إِذي وي

ا ليْم ييْقرُتُوا ويكياني بينْيي ذيَٰلِكي قيوياما الله  وعرهيب املرسفني بوعيي ،(2)﴾ليْم يُْْسُِفوا وي
 :﴿الي تُْْسُِفوا بُوا وي اْْشي  .(3)﴾إِنَُّه الي يُِحبُّ الُْمْْسِِفنيي  ويكُلُوا وي

 الرتبية عىل الرضا والقناعة: .2

عىل عنشئيف رتشيي االستهالك أثًض  علتمي م انه ه  لن لليوليف أن ميك 
حتى ال والقن عيف حامثيًف له ان اإلغراق االستهاليك و الرض  وعربييف املستهلك عىل 

أن النبي  روي عن أيب هرثرة  فقي ،ثت  وز الدي املرشو  م االستهالك

                                                      
═ 

 . 202-201م، ص 2005دار الوراق للديا ت الديثةيف، 
د. انظور أحمي األزهري، عرشيي االستهالك ال ردي م االقتص د اإلسالاي، الطبليف األوىل،  (1)

  .259-258م، ص 2002م، الق هرة، دار السال 
 .67سورة ال رق ن، اآلثيف:  (2)
 .31سورة األعراف، اآلثيف:  (3)
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 ف لقن عيف وسيليف  .(1)لك عكن أغنى الن س"الله  وارض مب  قسمه" :ق ل
الله  ن ق نًل  مب  رزقهن  ق؛ ألن املتصف بغنى الن س ثكو الزائي عىل اإل  الطلب لكبح

واملتصف ب قر الن س عىل الضي انه كونه ال ثقنع مب   ،وال ثدرص عىل االزدث د
 .(2)عطي بل هو أبًيا م طلب االزدث د ان أي وجه أاكنهأ  

كام ث ب عوجيه جمهور املستهلكني للتأيس مب  ك ن عليه الرسول  
 فقي روي عن السيية ع ئشيف وأصد به ان اعتيال وقن عيف ، 

لي ٍل نيف ان طل م بر ثالث ثانذ قيم املي أنه  ق لت: "ا  شبع آل ادمي 
وم هذا دالليف واضديف عىل الرتشيي حتى م السلع الرضورثيف  .(3)عب ًع  حتى قبض"
  وبس طيف الليش.

 :واملحاكاة االبتعاد عن التقليد .3

يف بل يواملقصود ب لتقليي هن  أن ثقيم املستهلك عىل الرشاء ليس لد جيف حقيق 
ال "أنه ق ل:   وهذا انهي عنه، فقي روي عن النبي ،مل  وزة غريه
لن س أحسن ، وإن ظلموا ظلمن ، ولكن وطنوا أن سكم أحسن اإن عقولون عكونوا إاليف 

 .(4)"إن أحسن الن س أن عدسنوا وإن أس ءوا فال عظلموا

وان املؤكي أن االاتن   عن الرشاء بيافع التقليي فيه حامثيف ان الطلب  
الكةري عىل بلض السلع بسبب ا  أص ب الن س ان ولع عقليي اآلخرثن م اأكلهم 
وارشبهم والبسهم إذ ث رتض أن ثكون ليى املستهلك املسلم قيًرا ان ال طنيف 

مل رد رغبته  بديث مييز بني ا  هو رضوري وا  هو عكس ذلك وال ثدتكم
                                                           

سنن الرتاذي، أبو عيىس الرتاذي، كت ب الزهي، ب ب ان اعقى املد رم فهو أعبي الن س، ح  (1)
، عدقيق: أحمي ادمي ش كر، الطبليف الة نييف، اكتبيف اصط ى الدلبي، الق هرة، 2305رقم: 
 . 551، ص 4ها، ج 1398

ب الللمييف، عبيالرحمن املب رك وري، عد يف األحوذي برشح ج اع الرتاذي، دار الكتبن  ادمي (2)
 . 36، ص 7بريوت، بيون ع رثخ، ج 

فتح الب ري برشح صديح البخ ري، ابن ح ر اللسقالين، كت ب الرق ق، ب ب كيف ك ن عيش  (3)
ن، 6454وأصد به، ح رقم:  النبي   .2832م، ص 2000، بيت األفك ر اليولييف، عامَّ

، ارجع 2007الل و، ح رقم: سنن الرتاذي، كت ب الرب والصليف، ب ب ا  ج ء م اإلحس ن و  (4)
 .364، ص 4س بق، ج 
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  .(1)ب لرشاء

 ثالثاا: جانب الترشيع امللزم 

مل ثكتف اإلسالم ب لتوجيه والرتبييف عىل عيم اإلرساف لرتشيي الطلب عىل  
هذه التل ليم م امل تمع وات بليف  ن يذالسلع والخيا ت بل جلل لويل األار القي م بت

وقي أعطى لويل األار حق التيخل لص لح امل تمع؛ ألن ا  ال ثتم  ،عن يذ األفراد له 
 قيود عىل عرصف ان ال ثدسن استخيامالواجب إال به فهو واجب، وذلك بوضع 

 :(2)، وذلك ان خاللامل ل

 الحجر عىل املْسفني واملبذرين: .1

ل الس يه واملبذر وامل نون والصبي ار عىل أاو  الد الله  فقي رش  
اءي ﴿غري املميز؛ ألنهم ال ثدسنون الترصف م امل ل، ق ل عل ىل:  هي في ويالي تُْؤتُوا السُّ

لي  عي اليكُُم الَِّتي جي ُقولُوا ليُهْم قيْوالا الله  أيْموي اكُْسوُهْم وي ا وي اْرزُُقوُهْم ِفيهي ا وي ليكُْم ِقيياما
ْعُروفاا  .(3)﴾مَّ

املستهلك سوء الترصف م أاواله عىل وجه مل ثأل ه عىل إذا غلب فلويل األار  
الن س وجب أن ثؤخذ عىل ثيثه ب لد ر عىل أن ثلطى ان امل ل ا  ثسي ح جته حسب 

 .(4)ا  ثدتمله ا له وثن سب وضله االجتامعي

ا: .2  تحديد حجم الطلب االستهالَك تحديدا

عن طرثق الكوبون لبلض السلع ثن سب إاك ني ت اللرض كام م الرشاء  
عن  الرضورثيف للدي ان اإلرساف م استهالكه  وحتى ال عخرج عملييف االستهالك

                                                           
د. أحمي ادمود خلف، الدامثيف ال ن ئييف للمستهلك م الق نون املرصي وال رنيس والرشثليف  (1)

؛ د. ثوسف 395-394م، ص 2005اإلسالاييف: دراسيف اق رنيف، دار ال  اليف ال يثية، اإلسكنيرثيف، 
 . 45م، ص 1988كامل ادمي، فقه االقتص د اإلسالاي، الطبليف األوىل، دار القلم، الكوثت، 

 .221ثراجع م ذلك: د. ادمي عبياملنلم ع ر، النظ م االقتص دي اإلسالاي، ارجع س بق، ص  (2)
 .5سورة النس ء، اآلثيف:  (3)
أ. عبيالكرثم الخطيب، السي سيف امل لييف م اإلسالم وصلته  ب ملل االت املل رصة، دار ال كر  (4)

 .121م، ص 1976اللريب، بريوت، 
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 .(1) ت اليوليف امل دثيفاقتضي ت ظروف ال امعيف وإاك ن

بن  عمرسيين  اية الينيف كام فلل  منع ْشاء السلع الرضورية التي لها بديل: .3
ثواني اتت ليني وراقب هذا عنيا  انع رشاء اللدوم ملية  الخط ب 

 .(2)األار بن سه

 :ي تشجع عىل اإلرساف يف االستهالكمنع اإلعالنات التجارية الت .4

م التصوثر الت  رثيف ي عرصف عىل اإلعالن ت تاملب لغيف م املب لغ امل لييف ال 
ألن ا  ثيفله املنتج  واإلض ءة ول رتات إعالنييف طوثليف ثتم إض فته  إىل سلر السلليف؛

سلر ان أاوال عىل اإلعالن ت ثلوضه ان املستهلك بإض فيف هذه الن ق ت إىل 
السلليف أو املنتج، وهذا ثسبب ارع    أسل ر السلع والخيا ت املللن عنه  األار الذي 
ثسبب ضغطً  اقتص دثً  عىل املستهلك حيث عهير أاواله دون داٍ  وعرع ع األسل ر 

 .(3) عج عن عغريات حقيقييف م اللرض والطلبدون سبب حقيقي ن

إن هذه اإلجراءات ميكن االعتامد عليه  ميكن القول وبن ًء عىل ا  عقيم،  
لإللزام ب لرتشيي، ولويل األار م هذا امل  ل أن ثأخذ بكل الوس ئل املت حيف ان 

 الك ا  داات عدقق املصلديف الل ايف.أجل عرشيي االسته

ترشيد االستهالك يف عالج ارتفاع األسعار يف الفقه أثر : الفرع الثاين
 اإلسالمي

ثلي عرشيي االستهالك ان األس ليب الن جليف م عخ يض األسل ر  
 :، وذلك ان عية أوجهواستقراره 

 : إن االعتيال م االستهالك وا  له ان أثر إث  يب م الدي ان الطلب عىل  أوالا
                                                           

إلسالم والتوازن االقتص دي بني األفراد واليول، وزارة األوق ف د. ادمي شوقي ال ن ري، ا (1)
؛ د. ادمي ف روق النبه ن، االع  ه ال امعي م الترشثع 291املرصثيف، بيون ع رثخ، ص 

ن،   .371م، ص 1984االقتص دي اإلسالاي، اؤسسيف الرس ليف، عامَّ
الخط ب، بن  انني عمرادمي ال وزي القريش البغيادي، ان قب أاري املؤ بن  عبيالرحمن (2)

 .191م، ص 1996دار ابن خليون،  عدقيق: حلمي ادمي إسامعيل،
أ. ادمي خ لي ادمود الكسواين، السوق م االقتص د اإلسالاي، رس ليف ا جستري، ال  اليف  (3)

 .57م، ص 1992األردنييف، 
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 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

التوازن بني اللرض والطلب م السلع والخيا ت دون رضورة ثؤدي إىل 
ظل ظروف طبيلييف بليية عن اإلرساف، وهذا ثزثي ان إاك نييف علبييف 
ح ج ت جميع فئ ت امل تمع بأسل ر ان سبيف لل ميع ودون عأثري ا تلل عىل 

 .(1)اللرض والطلب

ثؤدي عرشيي االستهالك إىل عش يع االدخ ر وزث دة القيرة الرشائييف لل قراء عىل  ثانياا: 
عكوثن امليخرات؛ ألن الرتشيي م االستهالك سيزثي ان قيرة املستهلك عىل 

بي ﴿، ق ل عل ىل: (2)واإلسالم ثدرم كنز امل ل ،االدخ ر هي ويالَِّذيني ييكِْنُزوني الذَّ
ةي ويالي يُنِفُقونيهي  ِبيلِ ويالِْفضَّ ى عيلييْهيا يِف الله  ا يِف سي اٍب أيلِيٍم* ييْومي يُْحمي ذي ُْهْم بِعي فيبيرشِّ

ا كينيزْتُْم ألينُفِسكُْم  ا مي ـذي ا ِجبياُهُهْم ويُجنوبُُهْم ويظُُهورُهْم هي نَّمي فيتُكْويى بِهي هي نياِر جي
ا كُنتُْم تيكِْنُزوني  لذا، ف لطرثق املب رش للامل هو االستةامر م  .(3)﴾فيُذوقُواْ مي

اإلنت ج بشكل ثس ثر الطلب الطبيلي عىل  الد ج ت الدقيقييف للم تمع وزث دة
وهذا أثر حتمي  ،وبهذا عكون األسل ر م اتن ول ال ميع ،السلع والخيا ت

بتدرثم الرغب ت التبذثرثيف التي عؤدي إىل استنزاف اوارد األايف واضطراب 
 .(4)انت  عه  أسل ر

كام أن عرشيي االستهالك وا  ثؤدي إليه ان ادخ ر ثس هم م زث دة القيرة  
الرشائييف لل قراء، فإذا ك ن املستهلك اورًسا وق م بتطبيق ابيأ االدخ ر وقساًم آخر ثن ق 
عىل ال قراء واملس كني بسبب ارع    القيرة الرشائييف وإث  د طلب فل ل ثزثي الطلب، 

 رات جيثية وهذا ثؤدي إىل قوة اليوليف وهيبته .وثتطلب استةام

لنيا  وى دخله اع ن ق ت استهالكه أو عقل فأا  املستهلك امللرس وهو الذي ثتس  
ضمن الديود املن سبيف ليخله فهو ثد فظ عىل ن سه ان  ثطبق ابيأ عرشيي االستهالك

                                                           
أ. ادمي ن يب حامدي ال وع ين، ضوابط الت  رة م االقتص د اإلسالاي، الطبليف األوىل،  (1)

 .111م، ص 2005دار الكتب الللمييف، بريوت، 
د. ادمي عبياملنلم ع ر، أ. ثوسف كامل ادمي، أصول االقتص د اإلسالاي، الطبليف األوىل، دار  (2)

 .51، ص 1م، ج 1986البي ن اللريب، جية، 
  35-34التوبيف، اآلث ت:  سورة (3)
 .176د. ابتس م عبياملدسن اللقييل، ارجع س بق، ص  (4)
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 .(1)ارع    األسل ر

 إنتاج السلع الرضورية ثالثاا:

االعتيال م االستهالك أثًض  م عوجيه االستةامر ندو إنت ج السلع ثربز أثر  
والخيا ت الرضورثيف للم تمع التي عشبع الد ج ت الدقيقييف، وهذا بيوره ثدول دون 
ارع    األسل ر بسبب عزاحم املنت ني عىل إنت ج سلع الرتف، حيث ثبيأ املنتج م ظل 

لتدسينييف ثم الكاملييف، وهذا ثؤدي إىل سي سيف الرتشيي بد ج ت الك  ثيف ثم الد ج ت ا
التوازن بني امللروض ان السلع اع ح م الطلب عليه ، ومب  أن السلر ا  هو إال انلك س 
لسلوك املستهلك وعرصف ت املنتج؛ فإن ق عية األولوث ت ث ب أن عراعى م االستهالك 

ج عىل اواكبيف كام عراعى م اإلنت ج، وهذا ك يل بتخ يض األسل ر بسبب قيرة اإلنت  
 .(2)الطلب الطبيلي عىل السلع والخيا ت الرضورثيف

وبن ًء عىل ا  عقيم، ميكن القول أن املنهج اإلسالاي م عرشيي االستهالك ال  
ثل لج فقط ارع    األسل ر بل ثربز حرص اإلسالم عىل عضييق جميع السبل التي عؤدي 

األس سييف ان الغذاء والكس ء واليواء.. إىل حرا ن امل تمع ان عوفري ح ج ت اإلنس ن 
 وغريه  بأسل ر القوليف.

  

                                                           
 .293د. ادمي شوقي ال ن ري، ارجع س بق، ص  (1)
؛ د. ادمي عبياملنلم ع ر، أ. ثوسف كامل 267أ. ادمي ن يب ال وع ين، ارجع س بق، ص  (2)

 .215ادمي، ارجع س بق، 
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 املطلب الثالث

  دور التكنولوجيا الحديثة يف ترشيد االستهالك
 ودورها يف عالج ارتفاع األسعار يف القانون الوضعي

عللب التكنولوجي  الديثةيف دورًا كبريًا م عرشيي االستهالك وب لت يل الدي ان  
ميكن بي ن واألدوثيف، و  ي هالكهرب ء واملارع    األسل ر املتزاثي م ا  الت عية أهمه : 

 فيام ثأيت: ذلك

 : ودورها يف عالج ارتفاع الكهرباء دور التكنولوجيا الحديثة يف ترشيد استهالك أوالا
 ر:األسعا

عستخيم الط قيف الكهرب ئييف عىل نط ق واسع م املن زل، اةل: اإلن رة، وعشغيل  
، وكلام ازداد استهالك الكهرب ء لتيفئيفاألجهزة الكهرب ئييف واإللكرتونييف، والتكييف، وا

زادت ف عورة الكهرب ء، وعقع اسؤولييف الد  ظ عىل الكهرب ء عىل ع عق امل تمع ككل، ان 
استخيام الكهرب ء وعطبيق الطرق املةىل التي عس عي عىل التقليل ان خالل عقنني 

استهالك الكهرب ء، وب لت يل التقليل ان إنت ج الط قيف الكهرب ئييف، وعوفري امل ل، والد  ظ 
عىل أجهزة املنزل ان التلف، وحامثيف البيئيف، واإلحس س ب ملسؤولييف ع  ه الكوكب، وإث  د 

التقليل  اام ثؤدي إىل ؛يف الط قيف الكهرب ئييف م املستقبلأسلوب حي ة واٍ  ايرك ألهمي
 ان الغ زات اليفيئيف والدي ان ظ هرة االحتب س الدراري، والتقليل ان انسك ب الن ط،

 .النظيف، وعقليل الرضائبوعنقييف الهواء وامل ء، وعوفري الطل م  وانخ  ض أسل ر الكهرب ء،

 الكهرب ءامرس ت واإلجراءات التي عقود لتقليل استهالك ا موعيف ان املهن ك ف 
هم؛ إذ ال ثلني عرشيي استهالك العتب ر راحيف الن س واقيار إنت جاع األخذ بلني ا

نع استخي   دة انه  ستخيااه  واال   ثلني استااه  بشكل اطلق، إمنالكهرب ء أن مي 
وان أهم طرق  ،وانخ  ض أسل ره  فل لييف أكرب لت نب إهياره  بأس ليب ذات

 التكنولوجي  الديثةيف م عرشيي الكهرب ء:

 :ءالكهربا ترشيد استهالكدور الدولة يف  .1

ان  ان الالزم نرش ثق فيف الرتشيي بني الن س وزث دة وعيهم حول هذا األار . أ
 .ان خالل امليارس وال  ال تملختل يف و خالل وس ئل اإلعالم ا
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 .كهرب ءالالزايف التي عس عي عىل عرشيي استهالك ال الترشثل توضع  . ب

عكوثن البنى التدتييف الالزايف إلنش ء املدط ت النووثيف إلدخ ل الط قيف النووثيف؛  . ت
 وذلك لتوليي الكهرب ء.

مب  ثس عي  ،يف ان اإلنت ج املديلوبص يف خ ص ،املرشية للط قيف التدعم صن عيف اآل  . ث
 ككل.  ياالقتص د الوطن عنمييف م

م ح ليف عيم اعب   إجراءات عرشيي عىل املن زل واملؤسس ت جزاءات إدارثيف  عوقيع . ج
 الكهرب ء.

 .االعتامد بشكل كبري عىل الط قيف الشمسييف وط قيف الرث ح رضورة . ح

 بكش ف ت "ليي" للس ح ت والشوار . عض ءعركيب أعمية  . خ

الزايف عني عصميم أي ارشو  أو وحية سكنييف م املواد املستخيايف،  وضع رشوط . د
الهواء أو املواد الكهرب ئييف املستخيايف، كام ث ب االهتامم  عكييفخصوًص  

التكييف ذات الك  ءة الل لييف واملص بيح الكهرب ئييف ذات  عقني تمبوضو  استخيام 
  الدركيف.االستهالك املنخ ض واملص بيح الكهرب ئييف التي علمل عىل

رضورة القي م ب ألبد ث واليراس ت املتللقيف برتشيي الكهرب ء، واالهتامم بتدسني  . ذ
 استخيام الط قيف ورفع ك  ءة عوليي ونقل واستخيام الط قيف.

املص بيح املوفرة للط قيف الكهرب ئييف واستلامله  عوًض  عن  استريادإنت ج أو  . ر
 .املص بيح التقلييثيف

اآلالت ل اواملليات الكهرب ئييف واستبي اآلالت لك فيف دورثيفإجراء صي نيف عىل  التنبيه . ز
 القيمييف بأجهزة جيثية.

ورشاء األجهزة املوفرة للط قيف للمد فظيف عىل الكهرب ء وعرشيي  استلاملثنبغي  . س
 استهالك الط قيف، أو استبيال األجهزة القيمييف بأجهزة حيثةيف ع وفر الكهرب ء.

؛ سي رات الكهرب ئييفال :اةل ،رة للط قيفوفامل اتسي ر ال التوسع م إنت ج أو استرياد . ش
 رة للط قيف.إض فيًف إىل كونه  اوف اليفيئيفغ زات الل التلوث وانبل ث ألنه  ع قل
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 :زلاتوفري الطاقة يف املن يفالحديثة دور التكنولوجيا  .2

كن عوفري الط قيف م املن   :(1)زل ان خالل اعب   ا  ثأيت مي 

% ان الط قيف 80% إىل 25ر ا  بني حيث إنه  عوف استخدام مصابيح التوفري: . أ
 .ةار  25إىل  3بني  الكهرب ئييف، وعيوم أكرث مبقيار ثرتاوح

ض، أو برا ته إلثق ف، أو عخ ي وهو جه ز عتم ربمج:استخدام ميزان الحرارة املُ  . ب
 ص م الغرف ال  رغيف أو التي ثكون فيه  األشخ  رفع درجيف الدرارة علق ئيً 

 . ييف أو التيفئيف ثيوثً م بنظ م التكالد جيف إىل التدكن ئون، دون 

زة ذات عكل يف رشاء ا  عكون هذه األجه  وغ لبً  وفرة للطاقة:ألجهزة املْشاء ا . ت
عك ليف عشغيله  أقل ان األجهزة التقلييثيف عىل امليى الطوثل بنسبيف  أن أعىل، إال

 %.25% إىل 9عرتاوح بني 

ب الدرارة عن طرثق استخيام نوافذ متنع عرس  وذلك صة:تركيب نوافذ مخص . ث
 ،م املن طق الب ردة، اةل: النوافذ املزدوجيف، أو النوافذ اململوؤة ب لغ ز املطلييف بطبقيف

 ب الدرارة، وم املن طق اليافئيفوغريه  ان أنوا  النوافذ املخصصيف ملنع عرس 
كن طالء النوافذ بطالء خ ص يه  ان الذي ثلكس الضوء الس قط عل ان نو  مي 

 د فظيف عىل برودة ال و داخل املن زل.ااّم ث س هم م امل ؛الشمس

يف، والقبو، واألرضي ت، وان طق ان، واللليحيث ث ب عزل ال ير  عزل املنزل: . ج
ه ن خ املنطقيف املوجود فيه ، إذ إنالتميثيات، وثلتمي اللزل عىل اس حيف املنزل وا

ال واعري عن طرثق االحت  ظ ب لدرارة خالل الشت ء، وإبل ده  ث س هم م عخ يض 
 خالل الصيف.

وذلك عن طرثق إط  ء املص بيح م  ضبط السلوكيات اليومية داخل املنزل: . ح
الغ رف غري امل ستخيايف، ورفع درجيف حرارة اكيّف الهواء م الصيف وعقليل 

ن واإللكرتونييف ع إض فيًف إىل فصل األجهزة الكهرب ئييف ،ءاستخيااه م الشت 
 .الكهرب ء م ح ل عيم استخيااه 

                                                           
 https://mawdoo3.comطرق عوفري الط قيف، بدث انشور عىل املوقع اآليت:  (1)
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 :الصناعية ؤسساتتوفري الطاقة يف امل دور التكنولوجيا الحديثة يف .3

كن عوفري الط قيف م    ، انه :القي م ببلض اإلجراءاتان خالل الصن عييف  املؤسس تمي 

 .رة للط قيفان خالل استخيام املص بيح املوف : وذلكاإلنارة . أ

% ان اقيار 0.25عستهلك أنظميف التيفئيف والتربثي حوايل  والتربيد:التدفئة  . ب
كن عوفري الط قيف املستهلكيف م هذه ال ئيف ان  الط قيف امل ستهلكيف م املب ين، ومي 

 .أشهر 3كل   الخ ص بأنظميف التيفئيف والتربثي دورثً  الهواء: عغيري فلرت خالل

، فذلك  علق ئيً   عبداخل املكيم الدرارة ظلتن ؛الحرارة املرُبمج استخدام ميزان . ت
 . سنوثً  ادوالرً  180حوايل  عوفريم ث س هم 

، حيث ث س هم ذلك إحكام إغالق قنوات التدفئة التي توصل الهواء إىل املكاتب . ث
 ث س هم م عوفري الط قيف اام ؛%20أداء نظ م التيفئيف والتربثي بنسبيف  عدسنيم 

 املستهلكيف.

ودورها يف عالج ارتفاع املياه : دور التكنولوجيا الحديثة يف ترشيد استهالك ثانياا
 األسعار:

م  دون وعي بدقيقيف ق بليته للن  د ه يخيام املث رسف كةري ان األفراد م است 
رتعب عىل ن  د امل ء ث ث؛ حيعىل املي ه م اآلونيف األخرية بني اليولظل الدروب الكبرية 
؛ ألن نقص اب رش ألفراد بشكلالتي عهيد التنمييف الوطنييف وحي ة االكةري ان األخط ر 

، وألجل ذلك عنبّهت يفالكةري ان األخط ر للبيئ كام ع سبب املي ه ثؤدي إىل نقص الغذاء،
 ب لوس ئل التكنولوجييف الديثةيف، امل  تمل ت لرضورة عرشيي استهالك امل ء وعيم إرسافه

 يت:ا  ثأ  ي هعس هم م عرشيي استهالك املالتي التكنولوجييف الطرق أهم وان 

 :ياهاملدور الدولة يف ترشيد استهالك  .1

واملواد الس ايف بك  ءة ورسعيف ع ليتني، ب ستخيام عنقييف وعدلييف املي ه ان األاالح  . أ
التكنولوجي  النووثيف والط قيف الشمسييف وعقنييف التدلييف ب لت ميي.. وغريه  ان الطرق 

 .الديثةيف

 حيثةيف م الزراعيف وري املزروع ت، اةل: نظ م الري ب لتنقيطاستخيام طرق  . ب
 .واستنب ط أصن ف ذات احتي ج ت ا ئييف قليليف ان املد صيل، والري ب لرش
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 .(1)بواسطيف عقنييف التقطري الشميسال ل يف الرصف الصدي والزراعي  . ت

عللب التكنولوجي  دورًا أس سيً  م دعم عملي ت التنمييف الرث ييف م أربليف  . ث
ا  الت أس سييف: األول: عدسني وزث دة اإلنت ج الزراعي وإدخ ل سالالت 

: إنت ج الط قيف النظي يف الة ينجيثية اتميزة وطرق زراعيف ونظم ري اتطورة. 
ح ال يثية. )ط قيف الرث ح والط قيف الشمسييف( خ صيف م ان طق االستصال 

الة لث: ال ل يف املخل  ت وإع دة استخيااه . الرابع: الصن ع ت املتوسطيف 
 .(2)والصن ع ت الدرفييف والبيئييف ورفع ك  ءة الصن ع ت الق ئيف

عس هم التكنولوجي  بيور كبري م بن ء السيود؛ لد ز املي ه خل ه  واالحت  ظ  . ج
وذلك ان خالل عوفري اي ه به ، والتي ميكن االست  دة انه  بطرق اختل يف؛ 

الرشب النقّييف للسك ن وسق ثيف املزروع ت، وري األرايض الق حليف، وعوليي 
الط قيف الكهروكيمي ئييف، كام ثنتج عن بن ء السيود خلق بدريات اصطن عييف 

 والتي علمل عىل زث دة إنت جييف الرثوة السمكييف.

م عكةيف اي ه  عكةيف اي ه الرطوبيف وعطوثع ط قيف الرث ح والط قيف الشمسييف . ح
 الرطوبيف املوجودة ب ل و.

استخيام عقنييف الن نوعكنولوجي كتقنييف رخيصيف السلر م عدلييف املي ه ال وفييف  . خ
 واي ه البد ر.

 املل ل يف البيولوجييف ملي ه الرصف الصدي والصن عي والزراعي. . د

وب ب ملللوا ت البي نييف ك ألاط ر وانس املللوا ت ال غرافييف ك ألحواض امل ئييف ربط . ذ
 .الست  دة انه  م بن ء السيود والخزان توا ارع    املي ه

استخيام وس ئل االستشل ر عن بلي م إدارة اوارد املي ه اةل عملي ت استكش ف  . ر
 أا كن املي ه ال وفييف.

                                                           
ثراجع م ذلك: د. عبياللظيم طنط وي، عنمييف اص در املي ه ب ستخيام التقني ت الديثةيف،  (1)

 https://www.elaard.com/91049م: 20/4/2021بدث انشور عىل املوقع اآليت بت رثخ: 
ن، التكنولوجي  املالئيف ودوره  م التنمييف الرث ييف م ارص: إقليم د. عنرت عبيالل ل أبو قرث (2)

 .3م، ص 1998شامل الصليي، امل ليف الللمييف، كلييف الهنيسيف، ج اليف املني ، ثونيه 
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رضورة ع ليل دور الرق بيف عىل امللوث ت الصن عييف والزراعييف بك فيف أشك له ، والتي  . ز
 واملد صيل الزراعييف.عؤثر عىل جودة املي ه 

 دور التكنولوجيا الحديثة يف ترشيد املياه داخل املنازل: .2

تخيااه ، وعمل صي نيف م ح ل عيم اس ااملي ه جييً  صن بريتأكي ان إغالق ال . أ
 .دورثيف له 

ييف امل ء التي ؛ لتقليل كموعركيبه  عىل اص در املي ه استخيام أجهزة عوفري املي ه . ب
 عتيفق.

اص در املي ه إاّل حني الد جيف ال للييف له ، وإغالقه  ح ل االنته ء ان  عيم فتح . ت
 . استخيااه

 يًف اش كل عرسُّب املي ه.ل التي ع صيب اص در املي ه، وخ صإصالح األعط  . ث

ان استخيام حوض  -قير اإلاك ن -اد وليف عقليص اية االستدامم، والدي . ج
ق رنيف  ب الستدامم دون استلامله. االستدامم؛ لد جته لكمي ت كبرية ان امل ء ا 

أو الغس ليف الكهرب ئييف بقيرعه  االستيل بييف الك اليف،  طب قاستخيام غس ليف األ  . ح
 استخيام أقرص برن اج اوجود فيه .و 

الري م األوق ت الب ردة ان اليوم  :اختي ر الوقت املن سب لري املزروع ت، اةل . خ
عخزثن املي ه ك لصب ح الب كر، وعيم املب لغيف م الري؛ ألّن الرتبيف ال عستطيع 

 الزائية عن ح جته .

 :ملؤسسات الصناعيةدور التكنولوجيا الحديثة يف ترشيد املياه داخل ا .3

املس عية  نظري عليهمالدوافز عرض ، و امل ءالك عوعييف املوظ ني حول عرشيي استه . أ
التي أن ت قرتاح اال م عقيثم لهم عىل املش ركيف ي وعش، الكستهم عرشيي اال 
 .ء امل ريع س عي م عوف

 وضع الصق ت م ان طق الينيف لتذكري املوظ ني برتشيي استهالك املي ه. . ب

 التخلص ان الن  ث ت الخطرة وعطبيق إجراءات التدكم بتلوث املي ه. . ت

وضع ق ئيف لتذكري املوظ ني بأفضل الخطوات التي ث ب عليهم أن ثتبلوه   . ث
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 لرتشيي استهالك امل ء.

 ال ل يف اي ه الرصف الصدي واستخيااه  م ري الديائق واملزروع ت. . ج

 .ريةكبال تهنظ م الري ب لتقطري ل ل لي استخيمو عركيب املؤقت ت عىل أنظميف الري  . ح

فور اكتشا فه،  بشكل انتظم وإصالح أي عرسثبألخرى فدص األن بيب واألنظميف ا . خ
 داخل املؤسسيف.وعمل صي نيف دورثيف لشبكيف املي ه 

عا دة وذلاك إل  ؛عوزثاع امليا ه إاك نيايف عركياب أنظمايف إعا دة عايوثر وإعا دة يفسادر  . د
  .هان هير  بياًل غراض اتنوعيف أل  استخيام املي ه

ودورها يف عالج ارتفاع الدواء دور التكنولوجيا الحديثة يف ترشيد استهالك ثالثاا: 
 األسعار

استهالك األدوثيف بأسلوب غري رشيي اشكليف كبرية انترشة م اختلف بق    يث ل 
ديف الل ملييف وفق عقيثراعه  إىل أن ا  ث وق نصف األدوثيف صالل مل، وقي أش رت انظميف ال

 م الل مل ثتم وص ه  وعياوله  بشكل غري ان سب، وأن نصف أعياد املرىض حول الل مل
ثقود اإلفراط م استهالك األدوثيف أو استهالكه  وثتن ولون األدوثيف بطرق غري سليميف. 

عضييع املوارد القليليف وإهياره   :انه  ،غري الك م أو سوء استهالكه  إىل اخ طر كةرية
؛ لذلك (1)أا كن أوسع ، وازدث د املخ طر الصدييف وانتش ره  ضمنوزث دة أسل ره   عبةً 

م الدي ان االستخيام التكنولوجي  الديثةيف  ب ستخيام اليوليف بيوٍر رئيٍس ث ب أن عقوم 
 النواحي اآلعييف: أسل ره ، وذلك ان خالل نخ  ضامل رط لألدوثيف وب لت يل ا

 .  ك ن نوعه رصف األدوثيف أثً تياول و إصيار عرشثل ت ص رايف عتللق ب .1

، األدوثيف ورصي آث ره إنش ء هيئيف وطنييف ع لنى بتنسيق السي س ت الخ صيف ب ستلامل  .2
 والرق بيف الص رايف عىل األطب ء والصي دليف.

اليولييف املامثليف لتب دل املللوا ت وذلك  إنش ء اركز املللوا ت اليوايئ وربطه ب ملراكز .3
اليوايئ والتةقيف والتوعييف اليوائييف للمواطنني  م ا  ل اإلعالم واإلحص ء

 .األعراض ال  نبييف لألدوثيف والتيرثب ورصي
                                                           

 عرشيي استهالك األدوثيف اهمتن  جميًل ، بدث انشور عىل املوقع اآليت:  (1)
https://www.albayan.ae/balsam/pharmacy 
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لألدوثيف ورضورة إعط ء الرتاخيص الالزايف لليواء قبل  ليع ثيف الطبييفورة عنظيم ارض  .4
عياوله، والرضب بيي ان حيثي عىل كل ان عسول له ن سه استخيام أدوثيف غري 

 ارخصيف.

لتلقينهم كي ييف رصي  ؛ألطب ء والصي دليفلاتواصليف إعياد وعوفري برااج عيرثبييف  .5
  توث ت النظ م الصدي.وعدسني استلامل األدوثيف عىل جميع اس

ة واملسموعيف واملرئييف بأن الصديف ءل وس ئل االعص ل الديثةيف املقرو التوعييف ان خال  .6
، وأن استخيام األدوثيف وإمن  م ع نبه ا  أاكن ذلك ،اليواءوالش  ء ليس  م كرثة 

 بشكل عشوايئ أو غري انظم قي ثيار الصديف.

بليم اإلفراط م األدوثيف عموًا  وضع اليوليف لضوابط ص رايف لألطب ء والصي دليف  .7
واملض دات الديوثيف بشكل خ ص، ورضورة االلتزام ب ألدوثيف الرخيصيف ا  أاكن، 

 وعيم االنسي ق وراء املامرس ت غري األخالقييف التي مت رسه  رشك ت األدوثيف.

والتي ال عدت ج لوص  ت  ،االعتامد عىل الطرق الطبيلييف م عالج بلض األاراض .8
  .دوائييف للالجه

الصدييف  وحياتعشكيل ل  ن ع لنى ب ألدوثيف والوس ئل اللالجييف عىل صلييي ال .9
لرصي وعن يذ التيخالت الرااييف إىل  واللي دات الخ صيف الطبييفواملراكز  واملستش ي ت

 .عدسني استلامل األدوثيف

اللق ح ت  :اةل ،ب لليوى ب عخ ذ عيابري صدييف وق ئييف ص بيفاإل خ ض اليالت  .10
 والنظ فيف الصدييف والوق ثيف ان الليوى.

ان وصف األدوثيف بشكل غري انظم ودون دالئل إرش دثيف رضورة التوعييف بت نب  .11
 .الطبيب إال بلي فدصه للد ليف رسثرثً 

االعتامد عىل الذات م املياواة بشكل غري االئم، خ صيف رضورة التوعييف بليم  .12
ي مبوعي جرع ت فه ، وعيم التقيم األدوثيف التي عتطلب وص يف طبييف لرص 

 .األدوثيف
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رابعاملبحث ال  

 التجارة اإللكرتونية ودورها يف عالج ارتفاع األسعار

 يف الفقه اإلسالمي والقانون الوضعي 

قي سبق القول أن زث دة اإلنت ج وعدسينه وضبط عك لي ه وعرشيي سي سيف  
 اإلعالناالقتص د م ن ق ت  أن، كام ارع    األسل رج االستهالك ان عواال عال 

برز اة ل ارع    األسل ر، وأ  جالتوزثع عس هم بشكل كبري م عال و والتسوثق الرتوثج و 
فك ن لزاًا  علين  التديث عن الت  رة الت  رة اإللكرتونييف،  لذلك م اللرص الد يل هو

، زثعاالقتص د م ن ق ت اإلعالن والرتوثج والتسوثق والتو ودوره  م  اإللكرتونييف
وفيام ثأيت بي ن دور الت  رة اإللكرتونييف م  وب لت يل املس هميف م عخ يض األسل ر،

عالج ارع    األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي، وذلك م املط لب الةالثيف 
 اآلعييف:

 املطلب األول

 وخصائصها التجارة اإللكرتونية تعريف
: تعريف التجارة اإللكرتونية يف   اللغة واالصطالحأوالا

ق ل عل ىل:  عطلق عىل ع ر ثت ر، ع  رة وع رًا، فهو ع جر، التجارة لغة: 
الي بيْيٌع عين ِذكْرِ ﴿ اريٌة وي اٌل الَّ تُلِْهيِهْم تِجي كياةِ الله  ِرجي إِيتياِء الزَّ ِة وي الي إِقياِم الصَّ  وي

اُفوني  ا ييخي لَُّب  ييْوما ارُ  الُْقلُوُب  ِفيهِ  تيتيقي اأْليبْصي ا رس البيع وع ر الشخص:  .(1)﴾وي
تيريكُوكي ﴿والرشاء لغرض الربح، ق ل عل ىل:  ا وي وا إِليْيهي ا انفيضُّ اريةا أيْو ليْهوا ا ريأيْوا تِجي إِذي وي

ا ُقْل  قياِِئاا اريةِ الله  ِعندي  مي ِمني التِّجي ني اللَّْهِو وي رْيٌ مِّ اللَّهُ  خي رْيُ  وي  .(3) ،(2)﴾الرَّازِِقنيي  خي

ا: و    .(4)هي عقليب امل ل ب ملل رضيف لغرض الربحالتجارة اصطالحا
                                                           

 .37سورة النور، اآلثيف:  (1)
 .11سورة ال مليف، اآلثيف:  (2)
؛ ال م اللغيف اللربييف املل رصة، ارجع 19، ص 2لس ن اللرب البن انظور، ارجع س بق، ج  (3)

 .284س بق، ص 
، 1ها، ج 1418اغنى املدت ج للخطيب الرشبيني، عدقيق: ادمي عتي يب، الطبليف األوىل، دار امللرفيف، بريوت،  (4)

═ 
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وب  إِىَل اإللِْكرت  وِن، واإللكرتون لغة:  اإللكرتونية  ال مع: إلكرتونيَّ ت، والَْمنْس 
 .(1)هو: جزء ان الذرة دقيق جًيا ذو شدنيف كهرب ئييف س لبيف

 ،امل  التكةري ان  وقي استخيات اإللكرتوني ت م التصنيع ودخلت م 
والتلكس   زثونيثم ظهر التل ،فظهر الرادثو الذي ثستقبل هذه املوج ت اإللكرتونييف

 وغريه  ان األجهزة التي علمل عان طرثاق ..واله عف وال  كس والد سب اآليل
 .(2)اإللكرتوني ت

ا:   وسيليف اعص ل حيثةيف علتمي عىل أجهزة الد سوب واإللكرتونية اصطالحا
تطيع أي فرد التسوق ان ات ر إىل إعالن ت ع  رثيف بديث ثسثتم ان خالله  بث 

 .(3)خر برسعيف ف ئقيفآ 

 ثانياا: تعريف التجارة اإللكرتونية كمصطلح مركب

اء السلع عملييف بيع ورش : نه أ مب هواه  الل م عىل نييف و نظر للت  رة اإللكرت ث   
سياد القيميف  ثم ،، عرب عقي الص ق ت وابرام اللقودنرتنتوالخيا ت عىل اإل 

 .(4)و شبك ت االعص ل اليولييفأ الرشائييف عرب الوس ئل التقلييثيف 

كام علرف الت  رة اإللكرتونييف بأنه : كل نش ط اهام ك نت طبيلته ثتللق  
وميةل قيميف اض فيف  ،بتب دل السلع والخيا ت عرب شبك ت االعص ل عن بلي

                                                      
═ 

ن، بيون ع رثخ، ج 397ص  ؛ 65، ص 3؛ األم للش فلي، عدقيق: حس ن عبياملن ن، بيت األفك ر اليولييف، عامَّ
؛ إعالم 474، ص 1ت، بيون ع رثخ، ج ح شييف الرشح الكبري لليسوقي، عدقيق: ادمي عليش، دار ال كر، بريو 

ها، 1423املوقلني البن القيم، عقيثم وعخرثج: أبو عبيية آل سلامن، الطبليف األوىل، دار ابن ال وزي، جية، 
ن، 176، ص 3ج  ، ص 6ها، ج 1424؛ املدىل البن حزم، عدقيق: حس ن عبياملن ن، بيت األفك ر اليولييف، عامَّ
84 . 

 .112-111املل رصة، ارجع س بق، صال م اللغيف اللربييف  (1)
 .9م، ص 1957جني بنيك، اإللكرتون وأثره م حي عن ، عرجميف: د. أحمي أيب اللب س، دار املل رف، الق هرة،  (2)
د. حس ن دواجي سل د، املسؤولييف املينييف وال زائييف عن اإلعالن اإللكرتوين، رس ليف دكتوراة، ج اليف وهران  (3)

 . 13، ص 2019-2018(، كلييف الدقوق والللوم السي سييف، ال زائر، 2)
دث ت دول أ. أا ي صب ح عبيالل يل، أ. هيةم عبيالله سلامن، أهمييف الت  رة اإللكرتونييف والوق عه  م اقتص ( 4)

، اركز دراس ت البرصة والخليج اللريب، 24ا لس التل ون الخلي ي، ا ليف االقتص دي الخلي ي، الليد 
  .6م، ص 2013ج اليف البرصة، اللراق، 



 

 
 1251 القانون الخاص 

التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 .(1)للمرشو  أو اللميل أو املورد

ف لت  رة اإللكرتونييف علني عملي ت البيع والرشاء للسلع والخيا ت ووفًق  مل  عقيم،  
التي عتم بني األفراد والرشك ت الت  رثيف والدكوا ت واختلف املؤسس ت الل ايف 

 .. وغريه .وال  كس والخ صيف ب ستخيام الوس ئل اإللكرتونييف، اةل: اإلنرتنت واله عف

 ثالثاا: خصائص التجارة اإللكرتونية

والتي ميكن  ،ن الت  رة اإللكرتونييف علي ان أهم اخرتاع ت اللرصأ ميكن القول  
والسبب  ،  ب لطرق التقلييثيفه  س بقً يق أرب ح مل ثكن ان املمكن عدقيقان خالله  عدق
 :(2)عييفثلود لألاور اآل 

حيث إن  ؛ا م الس بقانخ  ض التكل يف، ك نت عملييف التسوثق للمنتج اكل يف جيً  .1
اإلعالن عن املنتج ك ن ثتم بواسطيف الوس ئل التقلييثيف عرب التل  ز وال رائي، أا  اآلن 

 .انرتنت وبتكل يف ضئيليف جيً فيمكن عسوثقه عرب شبكيف اإل 

ع  وز حيود اليوليف، ك نت الرشكيف عتل ال اع عمالء ادليني فقط ب لس بق وإن  .2
 رثف كبرية وغري اضمونيف رغبت م الوصول إىل عمالء دوليني ك نت عتكبي اص

طال  ال ميع عىل انت  عه  دون أي إالل ئي، أا  اآلن فتستطيع الرشكيف أن عضمن 
 نرتنت دخلت جميع اليول.عكل يف إض فييف عذكر، خ صيف أن شبكيف اإل 

  ك نت الرشكيف عدت ج إىل عرخيص الني والخضو  لقوانني التدرر ان القيود، س بقً  .3
جيثي أو عوكيل الغري م اليوليف األجنبييف حتى عتمكن عيثية وعكبي عكل يف إنش ء فر  

 . ، أا  اآلن مل ثلي أي ان علك اإلجراءات رضورثً انت  عه ان بيع 

واجية م كل ، ان انطلق أن الت  رة اإللكرتونييف اتUbiquityالواسع  الوجود .4
طيع ، ف لت  رة التقلييثيف بدا جيف إىل سوق الموس ثستاك ن وم كل األوق ت

، أا  الت  رة اإللكرتونييف فإنه  ال عدت ج إىل سوق ل الذه ب إليه للرشاءاملتل ا
                                                           

د. عبيال ت ح بيواي ح  زي، الدكوايف اإللكرتونييف بني الواقع والطموح: دراسيف اتأصليف م  (1)
شأن اإلدارة اإللكرتونييف التنظيم، والبن ء، واألهياف، وامللوق ت، والدلول، دار ال كر ال  الي، 

 . 154م، ص 2008اإلسكنيرثيف، 
(2 )Kenneth C. Laudon & Carol Guericio Traver, E-commerce, by Eyewire, USA, 

2001, P.109  
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الموس وثستطيع املتل ال ان خالله  اليخول إىل هذا السوق غري امللموس م أي 
طيف عىل املوقع الذي ثرغب وبلمسيف بسي ،طيف الكمبيوعرساوقت وان أي اك ن بو 

 .املنتج ورشائه، وبضغط عية أزرار ميكنه اإلطال  عىل بزث رعه

، متكن الت  رة اإللكرتونييف املتل الني ان خالله  Global Reachالتياول الل ملي  .5
يف عىل عخطي حيود اليول والوصول إىل أي اك ن ب لل مل وبضغطيف زر بسيط

، عىل النقيض ان الت  رة التقلييثيف التي ثقترص التل ال الكمبيوعر ودون عكل يف عذكر
 تل الني زث رة األسواق الل ملييف للتسوق.  وثصلب عىل املبه  ادليً 

، نرتنت، وهي اق ثيس أو ال ثري شبكيف اإل Universal Standardsع ملييف  ال ثري .6
، أا  ونييف وبشكل اوحي بني دول الل ملالتي ثتم ان خالله  عل االت الت  رة اإللكرت 

، فمق ثيس ن سه يس ادلييف علتمي عىل اليوليف الت  رة التقلييثيف فتخضع ملل ثري واق ث
، بينام إىل أسواق املنت  ت بشتى أشك له الت  رة اإللكرتونييف عخ ض عكل يف اليخول 

اق ثيس الت  رة التقلييثيف خ ضليف لسي س ت اليول وعكل يف دخول أسواق علك اليول 
 .عختلف ان دوليف إىل أخرى

نطلق ، ف لت  رة اإللكرتونييف وان اInformation Richnessاللوا ت غنييف  اوارد .7
مل عزود املستهلك متكنه  ان الوصول ل ميع املستهلكني وم شتى أند ء الل 

، ل ميع وس ئط التكنولوجي  الرقمييف، بواسطيف استخيام الرشك ت مبللوا ت كةرية
عزوثي ، بينام م الت  رة التقلييثيف ك نت آلييف ة واملرئييفوء ئط املسموعيف واملقر ك لوس

 .  لوجه اق بليف املستهلك وجهً عىل املللوايف علتمي وبشكل رئيِس 

، اف علييف ع لييف جيً ، علي الت  رة اإللكرتونييف آلييف عواصل ذات Interactivity التواصل .8
عىل سبيل املة ل ال  -ذات اع  هني بني اللميل والت جر ان انطلق أنه  وسيليف اعص ل

 ت الرشك، فلو أن إحيى تقلييثيف لهذا النو  ان االعص الت، ع تقي الت  رة الالدرص
، فمن غري املمكن أن ثتواصل اللميل اع املللن عرب أعلنت عن بض ئله  عرب التل  ز

 .  عرب الت  رة اإللكرتونييفصبح امكنً أ  ه ز، ولكن هذا التواصل ال

ت جللت نرتنأن شبكيف اإل ، ان امللروف Information Density املللوا تكة فيف  .9
، وبشكل اش به قللت الت  رة اإللكرتونييف كةي يف وذات نوعييف امت زة وحيثةيف املللوا ت

، وان جهيف عكل يف االعص الت ان جهيفان آلييف البدث عن املللوا ت والتخزثن وان 



 

 
 1253 القانون الخاص 

التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 ودقته  كذلك. Timelinessزادت هذه التقنييف ان التوقيت املالئم للمللوايف  ،أخرى

، ان انطلق أن الت  رة اإللكرتونييف Personalizationالشخيص  االستهياف .10
متكن املسوق للمنتج ان استهياف فئيف الينيف ان األفراد ان خالل عليثل اإلعالن ت 

اطالعه عىل املنتج كتديثي  ، وذلك بتديثي اللوا ت ال رد املرغوبالشبكيفعرب 
 ، وطبيليف عمله وأي أاور أخرى ثراه  املسوق رضورثيف.اللمر، وال نس
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 املطلب الثاين

يف عالج ودورها الضوابط الرشعية يف عقود التجارة اإللكرتونية 
 ارتفاع األسعار

م حي عه   هن ك أسس رشعييف ثنبغي للت جر أن ثتدىل به ، وأن ث لل انه  نرباسً  
 وان علك األخالق الرشعييف وضوابطه : ،الت  رثيف

 :  ارتحريم االحتكأوالا

حكر ثدكر َحكرًا، فهو َحِكر، وكل ا  احتكر، أي: ا  جمع  االحتكار لغة: 
 .(1)واحتبس انتظ رًا لغالئه فيبيله ب لكةري

ا:  إاس ك ا  اشرتاه م وقت الغالء ليبيله بأكرث اام  واالحتكار اصطالحا
 .(2)اشرتاه عني اشتياد الد جيف

ْن يُرِْد ِفيِه ﴿عل ىل: الله  انه : قول ،واألدليف عىل عدرثم االحتك ر كةرية  مي وي
اٍب أيلِيمٍ  ذي اٍد ِبظُلٍْم نُِذْقُه ِمْن عي : "ان احتكر الله  . وقول رسول(3)﴾ِبإِلْحي

ق ل:  أن النبي   الخط ببن  واه عمرر وا   .(4)فهو خ طئ"
وا  روي  .(5)انه"الله  وبريءالله  بريء انفقي أربلني ليليف   طل اً ان احتكر "

"ان احتكر عىل ق ل:  أن النبي  الخط ب بن  أثًض  عن عمر
  .(6)ب ل ذام واإلفالس"الله  رضبه  املسلمني طل اً 

                                                           
، ال م اللغيف 189؛ املل م الوسيط، ارجع س بق، ص 62اخت ر الصد ح، ارجع س بق، ص  (1)

 .535اللربييف املل رصة، ارجع س بق، ص 
 .392، ص 2اغنى املدت ج للخطيب الرشبيني، ارجع س بق، ج ( 2)
 .25سورة الدج، جزء ان اآلثيف:  (3)
، عدقيق: ادمي 1605 ب املس ق ة، ب ب عدرثم االحتك ر م األقوات، ح رقم: صديح اسلم، كت (4)

 .1227ها، ص 1412فؤاد عبيالب قي، الطبليف األوىل، دار الديثث، الق هرة، 
 .145، ص 2حنبل، ارجع س بق، ج بن  اسني اإلا م أحمي (5)
سنن ابن ا جيف، أبو عبيالله القزوثني، الشهري ب بن ا جه، عخرثج وعلليق: ادمي ن رص  (6)

، الطبليف األوىل، اكتبيف املل رف، 2155األلب ين، كت ب الت  رات، ب ب الدكرة وال لب، ح رقم: 
 .371الرث ض، بيون ع رثخ، ص 



 

 
 1255 القانون الخاص 

التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

فينبغي عىل أويل األار أن  ومب  أن رشثليف اإلسالم قي حرات االحتك ر 
؛ وذلك دفًل  لرضر أو ثسلر عليهم ث ربوا املدتكر عىل بيع ا  احتكره بةمن املةل

ألن املدتكر كام ثقول اإلا م ابن القيم: ظ مل للموم الن س،  ؛االحتك ر عن الن س
؛ إلزاليف الظلم عن (1)ولهذا ك ن لويل األار أن ثكره املدتكرثن عىل بيع ا  عنيهم

وهو بال شك ان أهم الوس ئل لتقليل االحتك ر؛ ألن عرض ا  احتكره الت  ر  ،الن س
م السوق وإجب رهم عىل بيله سيؤدي ب لرضورة إىل زث دة اللرض وب لت يل 

 ثنخ ض السلر علق ئيً .

 أثر االحتكار يف ارتفاع األسعار:

 اآلث ر: وان هذه التي عؤدي إىل رفع األسل ر،لالحتك ر آث ره السلبييف  

 قومثؤدي االحتك ر إىل عد يم حرثيف الت  رة والصن عيف واإلنت ج، حيث ث -1
السلع  ؤدي إىل ارع    سلرع التي، ببلض املامرس ت االحتك رثيفاملدتكر 
عليه عىل حس ب املشرتثن أو الت  ر  ، وب لت يل علود ب لربح الب هظوالخيا ت
 اآلخرثن.

عؤدي إىل زث دة اإلنت ج قتل روح املن فسيف التي ان شأنه  أن حتك ر ثال ا -2
وعدسينه؛ ألن املدتكر ال ثقيم عىل إدخ ل عدسين ت جيثية م اإلنت ج إال إذا 

نت ج ونقص كمي عه وارع    اقتضت اصلدته ذلك، وهذا ثؤدي إىل عديثي اإل 
 .(2)األسل ر

سدبه  ان السوق، وهذا  وأ حتك ر م بلض صوره إىل ح ب السلليف ثؤدي اال  -3
ثؤدي إىل رفع سلره ، فبطبيليف اام  ؛لروض انه  ب لسوقعليه خ ض امل ثرتعب

 .ألنه بد جيف إليه  ؛املواطن برشائه  ب لةمن الذي ثديده املدتكر الد ل سيقوم

إن  ق املستهلك عىل السلليف املدتكرة، وان ثم   دةیارع    األسل ر إىل ز ؤديی -4
انخ  ض  لنيیا ليخله املديود، وهذا ان السلع نظًر  ره یإن  قه عىل غ نخ ضی

 .لن  ذ دخله  يفیان سلع وخيا ت نت ه یعل دصلیالتي   تیالكم
                                                           

 ثف الدمي، دار ع مل الطرق الدكمييف م السي سيف الرشعييف، ابن قيم ال وزثيف، عدقيق: ن (1)
 .205، ص 1ال وائي، جية، بيون ع رثخ، ج 

 .292-291ادمي ن يب حامدي ال وع ين، ارجع س بق، ص  أ. (2)
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ارع ع  استوى   عىلح  ظً  هیاملدتكر عىل إعالف ف ئض السلع لي لملیقي  -5
إشب    قیعدق يفیإىل عيم إاك ن ؤديیاألار الذي  ،سلر م عرض السلليفلل

 وب لت يل ارع    األسل ر. ، یً مع ب ليرجيف املطلوبيف واملمكنيف اقتص دتامل   ج تیاحت

ثؤدي االحتك ر إىل ظهور قوة سي سييف واقتص دثيف كبرية عتمةل م الرشك ت  -6
الرأساملييف واملؤسس ت الصن عييف والت  رثيف الكربى التي متةل بيوره  قوى 
ض غطيف عتدكم م األسواق واألسل ر؛ ولهذا فإن االحتك ر ان أخطر األسب ب 

األسل ر وارع  عه ؛ ألن االحتك ر مينع الت  عل  امل تلليف التي عؤدي إىل غالء
الطبيلي بني قوى اللرض والطلب، وثؤثر فيه  بشكل سلبي اام ث لله  ال علرب 

 .(1)عن القيميف الدقيقييف للسلليف

 عا تحريم الغش والخدثانياا: 

ذهبت الرشثليف اإلسالاييف إىل عدرثم الغش والخيا  والتيليس عىل الن س  
؛ ألن ابنى التل ال م اإلسالم ثقوم عىل أاوالهم ب لب طل والتغرثر بهم وأكل

وال حرايف م  حاًل ان س ه ء الن س ال ثرعون   بلضً الصيق واألا نيف، ولكن 
 .ال االعهم، ثقواون بأس ليب اتليدة لغش الن س بقصي زث دة أاوالهم

نُوا ال تيأْكُلُوا ﴿عل ىل: الله  ق ل  ا الَِّذيني آمي اليكُْم بيْينيكُْم ِبالْبياِطِل إالّ أيْن ييا أييُّهي أيْموي
ْن تيرياٍض ِمْنكُمْ  اريةا عي ْهدِ ﴿عل ىل:  وق ل .(2)﴾تيكُوني تِجي ُوني ِبعي الله  إِنَّ الَِّذيني ييْشرتي

يناا قيلِيالا أيمْييانِِهْم َثي  .(3)﴾وي

م انهج  اج ئًز أن فلل ذلك ليس  الله  وقي بني لن  رسول 
أن  رواه أبو هرثرة اإلسالم الق ئم عىل الصيق واألا نيف، وذلك فيام 

ار عىل صربة ان طل م، فأدخل ثيه فيه ، فن لت أص بله  الله  رسول
! ا  هذا؟"، ق ل: "أص بته السامء ث  رسول الله!"، بلاًل، فق ل: "ث  ص حب الطل م
                                                           

د. ثرسي ادمي أبو اللال، املل االت االقتص دثيف لألسواق م النظ م اإلسالاي، دار ال كر  (1)
؛ د. عطييف عيالن راض ن، اوسوعيف القواعي 172ال  الي، اإلسكنيرثيف، بيون ع رثخ، ص 

 . 261م، ص 2018ال قهييف املنظميف للمل االت اإلسالاييف، دار اإلمي ن، اإلسكنيرثيف، 
 .29ء ان اآلثيف: سورة النس ء، جز  (2)
 .77سورة آل عمران، جزء ان اآلثيف:  (3)
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 .(1)ثم ق ل: "ان غش فليس ان " ق ل: "أفال جللته فوق الطل م حتى ثراه الن س"،

بن  عن الخالبيف، كام م حيثث حب ن الله  ولقي نهى رسول  
: "إذا ب ثلت الله  رسول له فق لخي  م البيو ، انقذ الذي ك ن ث

البيف: هي كل أنوا  الغش واالحتي ل التي ثستلمله  الب ئع إلن  ق والخِ  ،البيف"فقل: ال خِ 
 .(2)سللته

  :يف ارتفاع األسعار أثر الغش والخداع

لدركيف الت  رثيف م لقي م بلض الن س بأس ليب الغش والخيا  فيه إضل ف  
وع ز  خيا ،الةقيف املوجودة فيه ؛ خوفً  ان التلرض للغش والاألسواق بسبب ضلف 

الرشك ت والت  ر عن عصنيع السلع بشكل كيل أو جزيئ وجلبه  للسوق بسبب هذا 
 األسل ر بشكل كبري. الضلف؛ اام ثنتج عنه ارع   

 تحريم الربا ثالثاا: 

 .(3)ان رب  اليشء ربًوا ورب ًء، أي: زاد ومن ، وأربيته، أي: منيتهالربا لغة:  

ا:  زث دة ارشوطيف م أحي البيلني املت  نسني ان غري أن  الربا اصطالحا
  .(4)ثق بل هذه الزث دة عوض

ه، وأشك لبشتى صوره   ق طلً   عدرميً حرّات الرشثليف اإلسالاييف الرب  وقي  
بيا الي ﴿: الله  وذلك لورود األدليف عىل ذلك، وانه : قول الَِّذيني ييأْكُلُوني الرِّ

يا  لِكي ِبأينَُّهْم قيالُواْ إَِّنَّ سِّ ذي ْيطياُن ِمني الْمي بَّطُُه الشَّ ييُقوُموني إاِلَّ كيامي ييُقوُم الَِّذي ييتيخي
أي  بيا وي لَّ الْبيْيُع ِمثُْل الرِّ بِِّه فيانتيهيىي الله  حي ن رَّ ْوِعظيٌة مِّ اءُه مي ن جي بيا فيمي رَّمي الرِّ حي الْبيْيعي وي

أيْمرُُه إىِلي  ليفي وي ا سي * الله  فيليُه مي الُِدوني ا خي اُب النَّاِر ُهْم ِفيهي ِئكي أيْصحي ادي فيأُْولـي ْن عي مي وي
                                                           

سنن الرتاذي، عدقيق: أحمي ادمي ش كر، كت ب البيو ، ب ب ا  ج ء م كراهييف الغش م  (1)
 .597، ص 3، ارجع س بق، ج 1315البيو ، ح رقم: 

 ب م سنن أيب داود، عخرثج وعلليق: شليب األرن ؤوط، ادمي ك ال قرة، كت ب البيو ، ب (2)
، الطبليف األوىل، دار الرس ليف الل ملييف، داشق، 3500الرجل ثقول عني البيع: "ال خالبيف"، ح رقم: 

 .359، ص 5ها، ج 1430
 .55، ص 4لس ن اللرب البن انظور، ارجع س بق، ج  (3)
 .363، ص 2اغني املدت ج للرشبيني، ارجع س بق، ج  (4)
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ُق  ْحي اللُّه اليالله  ميي قياِت وي دي يُْرِِب الصَّ بيا وي ُنواْ الْرِّ اٍر أيثِيٍم* إِنَّ الَِّذيني آمي  يُِحبُّ كُلَّ كيفَّ
ْوٌف  بِِّهْم ويالي خي كياةي ليُهْم أيْجرُُهْم ِعندي ري اليةي ويآتيُواْ الزَّ أيقياُمواْ الصَّ اِت وي الِحي ِملُواْ الصَّ عي وي

ُنواْ اتَُّقواْ  ا الَِّذيني آمي * ييا أييُّهي ليْيِهْم ويالي ُهْم ييْحزينُوني بيا إِن الله  عي ا بيِقيي ِمني الرِّ ُرواْ مي ذي وي
ني  رٍْب مِّ نُواْ ِبحي لُواْ فيأْذي * فيإِن لَّْم تيْفعي ْؤِمِننيي إِن تُبُْتْم فيليكُْم الله  كُنُتم مُّ ُسولِِه وي ري وي

الي تُظْليُموني  الِكُْم الي تيظْلُِموني وي  .(1)﴾ُرُؤوُس أيْموي

ا ﴿ :وانه قوله عل ىل  ةا ييا أييُّهي في اعي افاا مُّضي بيا أيْضعي ُنواْ الي تيأْكُلُواْ الرِّ الَِّذيني آمي
اتَُّقواْ  لَّكُْم تُْفلُِحوني الله  وي ْت لِلْكياِفِريني  ليعي اتَُّقواْ النَّاري الَِّتي أُِعدَّ أيِطيُعواْ  * * وي الله  وي

ُموني  لَّكُْم تُرْحي ُسولي ليعي الرَّ  .(2)﴾وي

آكل الرب ،  الله  : "للن رسولالله  رسولوحيثث  
، أن  وا  رواه أبو هرثرة .(3)واوكله، وك عبه، وش هيثه، وق ل: هم سواء"

، قيل: ث  رسول الله! وا  ق ل: "اجتنبوا السبع املوبق ت" الله  رسول
إال ب لدق، وأكل ا ل الله  ، ق ل: "الرشك ب لله، والسدر، وقتل الن س التي حرمهن؟

 .(4)والتويل ثوم الزحف، وقذف املدصن ت الغ فالت املؤان تاليتيم، وأكل الرب ، 

والرب  ثقوم عىل كسب بال جهي، ثرثي به ص حب امل ل عىل حس ب اآلخرثن،  
 .(5)عن الخس رة، إمن  له ف ئية اضمونيف ثن له  م جميع األحوال ابلييً 

  أثر الربا يف ارتفاع األسعار:

ثنتج عنه أرضارًا اقتص دثيف خطرية ان إن استةامر األاوال عن طرثق الرب   
 أهمه  ارع    األسل ر، وان أهم هذه األرضار:

والخيا ت التي ثنت ه  امل قرتض ب لرب ؛ ألن  السلعإن الرب  ان أسب ب ارع    أسل ر  .1
                                                           

 .279-275سورة البقرة، اآلث ت:  (1)
 .132-130ة آل عمران، اآلث ت: سور  (2)
، ارجع س بق، 1598صديح اسلم، كت ب املس ق ة، ب ب للن آكل الرب  واؤكله، ح رقم:  (3)

 .1219ص
 .92، ارجع س بق، ص 89صديح اسلم، كت ب اإلمي ن، ب ب بي ن الكب ئر وأكربه ، ح رقم:  (4)
، اه1397د. عيىس عبيه، الرب  ودوره م استغالل الشلوب، دار النهضيف ال يثية، الق هرة،  (5)

 .32ص
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املنتج ثضيف ف ئية القرض الربوي إىل عك ليف إنت ج السلع والخيا ت ب عتب ر أن 
عن رص اإلنت ج، وبهذا ثدمل التموثل الربوي اإلنت ج  ال وائي الربوثيف عنرصًا ان

 عك ليف زائية، واملنتج بيوره ثدمله  للمستهلك ان خالل رفع أسل ر علك السلع
 .(1)والخيا ت

التموثل ب لرب  ثؤدي إىل انخ  ض اليل إنت ج الد ج ت الرضورثيف للم تمع،  .2
ف ملقرتض ب لرب  ال ثستةمر أاواله م املرشوع ت الت  رثيف أو الصن عييف امل يية 

ثتم عوجيه القروض  ،إىل جهي واستلياد لتدمل الخس رة؛ لذا عدت جللم تمع؛ ألنه  
 .لربح ك ملالهي ودور السينام واليخ ن.الربوثيف ندو اش رثع اديدة الن ع رسثليف ا

وغري ذلك؛ ألنه  عتضمن نسبيف ان الربح أعىل ان سلر ال  ئية الربوثيف املقررة عىل 
 .(2)القرض

كام أن املقرتضني ب لرب  ضامنً  لرسعيف اسرتداد أاوالهم اع فوائيه  ثلملون  
املرشوع ت األرس  عىل أن عكون قروضهم قصرية األجل؛ اام ث لل املقرتض ثت ه ندو 

 إنت ًج  للوف ء ب لتزاا عه الربوثيف.

السلع الرضورثيف ثؤدي إىل ارع     جوان املسلم به أن انخ  ض اليل إنت   
بيف م األسواق وارع    بسبب نقص الكمي ت املطلو ؛أسل ره  وفًق  لق نون اللرض والطلب

  ض األسل ر وال عنتظمؤدي إىل انخ ملرشوع ت التي عاف لرب  مينع إنش ء  استرياده ،
 .(3)الدي ة إال به 

ال وائي الربوثيف ثليق عملييف اإلنت ج وثدول دون عدقيق التنمييف  ارع   إن  .3
االقتص دثيف؛ ألنه ثغري أصد ب رؤوس األاوال بإثيا  أاوالهم م البنوك الربوثيف 

                                                           
د. ادمي عيل عك ظ، القيود الرشعييف عىل حرثيف الت  رة وأثره  م التنمييف، دار ال كر  (1)

شيخ ظهور، التيابري الواقييف ان بن  ؛ د. فضل إلهي208م، ص 2008ال  الي، اإلسكنيرثيف، 
سلود اإلسالاييف، كلييف اليعوة بن  م اإلسالم، رس ليف دكتوراة، ج اليف اإلا م ادمي الرب 

 .78ه، ص 1405واإلعالم، الرث ض، 
الشيخ ادمي أبو زهرة، عدرثم الرب  عنظيم اقتص دي، الطبليف الة نييف، اليار السلودثيف للنرش،  (2)

ال قه اإلسالاي، الطبليف ؛ د. ادمي أحمي أبو سيي، حامثيف املستهلك م 45م، ص 1985جية، 
 .205م، ص 2004األوىل، دار الكتب الللمييف، بريوت، 

 . 380أ. ادمي ن يب ال وع ين، ارجع س بق، ص  (3)
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للدصول عىل ع ئي اضمون دون علرثض أاوالهم للمخ طرة م ح ليف استةامره  م 
 .(1)الت  رة والصن عيف

وهذا ثؤدي إىل ارع    األسل ر، فكلام ارع ع سلر ال  ئية الربوثيف م ا تمع كلام  
ارع لت األسل ر؛ ألن الرب  مينع عقليب األاوال م املرشوع ت الن فليف، فلو انع الرب  ثل أ 
ري أصد ب األاوال إىل استةامر أاوالهم م املش رثع التي علود عىل امل تمع ب لخ

والرف هييف واستقرار األسل ر، ال سيام إذا عم عوجيه االستةامر ندو الرضروث ت ثم 
 .(2)الد جي ت ثم الكاملي ت

ا:  تحريم الرشوة  رابعا

الرشوة م اللغيف ب لضم والكرس وال تح، وأصله  م اللغيف ان لغة:  الرشوة  
 .(3)ب ملص نليفالرش ، وهو الدبل، وال مع: أرشييف، وعلني: الوصليف إىل الد جيف 

او   : ا  ثلطيه الشخص للد كم أو لغريه ليدكم له، أو ثدمله الرشوة اصطالحا
  .(4)عىل ا  ثرثي

ب الغري وقي حرات الرشثليف اإلسالاييف الرشوة؛ مل  فيه  ان اإلثراء عىل حس   
 ث ني املستغلون عن طرثقه  أاوااًل والرشوة عتليد أس ليبه  و .بيون جهي ثبذله

وج ههم  صبهم ط ئليف، ثسطون عليه  ان أصد ب الد ج ت عن طرثق استغالل ان 
ا  ثكونون ان   اإلثراء عىل حس ب اآلخرثن، وغ لبً و  ،ان أجل جمع الرثوات

  .(5)املدت جني والضل  ء ان الن س
                                                           

؛ د. عمر عبياللزثز املرتوك، الرب  واملل االت 40الشيخ ادمي أبو زهرة، ارجع س بق، ص  (1)
الكتب الللمييف، بريوت، بيون ع رثخ، املرصفييف م نظر الرشثليف اإلسالاييف، الطبليف األوىل، دار 

 .122ص 
د. قطب اصط ى س نو، االستةامر: أحك اه وضوابطه م ال قه اإلسالاي، الطبليف األوىل، دار  (2)

ن،   .206-205؛ د. ادمي أحمي أبو سيي، ارجع س بق، ص 187م، ص 2000الن  ئس، عامَّ
 . 300؛ اخت ر الصد ح، ارجع س بق، ص 396، ص 14لس ن اللرب، ارجع س بق، ج  (3)
رد املدت ر عىل الير املخت ر، امللروف بد شييف ابن ع بيثن، ادمي أاني، الشهري ب بن ع بيثن،  (4)

ها، ج 1423عدقيق: ع دل عبياملوجود، عيل الوض، طبليف خ صيف، دار ع مل الكت ب، الرث ض، 
 .203، ص 4

. عين ن خ لي الرتكامين، ضوابط امللكييف م ال قه اإلسالاي، دار املطبوع ت الديثةيف، أ (5)
═ 
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الرايش واملرعيش والرائش الذي مييش  الله  فقي للن رسول 
  .(1)بينهام م عملييف الرشوة

الله  رَسول  عن أيب حميي الس عيي أن م صديده  ماسل وا  رواه 
  اًل ِاَن األْسِي، ث َق ل  له: ابن  اللُّتِْبيَّيِف عىَل استلمل َيقيَِف، فَلاَمَّ أاوال رَج  الصَّ
عىَل  الله  ق َل: فََق َم رَسول   ".هذا لَك ْم، َوهذا يِل، أ ْهِيَي يِل "قَِيَم ق َل: 

: هذا لَك ْم، َوهذا "املِنْرَبِ، فََدِمَي اللََّه، َوأَثْنَى عليه، َوق َل:  ، فيَقول  ا  بَ ل  َع ِاٍل أَبَْلة ه 
ِه، حتَّى ثَنْظ َر أَث ْهَيى إلَْيِه أَْم اَل؟!أ ْهِيَي يِل   !.، أَفال قََلَي م بَيِْت أَِبيِه، أَْو م بَيِْت أ اِّ

َدمَّ  ، ال ثَنَ ل  أََحٌي ِانك م انه  شيئً  إالَّ َج َء به ثَوَم الِقيَ َايِف ثَْدِمل ه  !ٍي بيَِيهِ َوالَِّذي نَْ س  ا 
َواٌر، أَْو َش ٌة عَيِْلر   ن ِقِه بَِلرٌي له ر َغ ٌء، أَْو بََقرٌَة لََه  خ  ، ث مَّ رَفََع ثََيثِْه حتَّى رَأَثْنَ  "عىَل ع 

ْ َريَتْ إبْطَيِْه، ث مَّ ق َل:  ؟!ه مَّ اللَّ "ع   .(2)َارَّعنَْيِ  "، هْل بَلَّْغت 

ىل مبد سبيف والعه عىل األاص ر، وثت ثقوم  الخط ب بن  عمرك ن و  
حني ثتأكي ان سالايف اصير ا ل  وك ن ، م سؤاله لهم: ان أثن لك هذا؟

الوايل ثيفله إليه وثلييه إىل عمله، وعنيا  ثغلب عىل ظنه أن ا ل واليه دخل فيه 
  .(3) وان سبً   ا  ثراه ك فيً ا  ال ث ب ش طره، أو أخذ الظمه، حسب 

هذا؟  أرىس ق عية: ان أثن لك  الخط ب بن  وبذلك ن ي أن عمر 
عىل عدرثم الرشوة؛ ألنه  ان أس ليب  وهو دليل، قبل الترشثل ت الديثةيف بقرون
 املن فسيف الت  رثيف غري املرشوعيف.

 أثر الرشوة يف ارتفاع األسعار:

 للرشوة آث ر اقتص دثيف خطرية عس هم م ارع    األسل ر، انه : 
ثرتعب عىل الرشوة زث دة ثراء فئيف الينيف ان امل تمع، وخس رة الرشك ت  .1

ثم، ثخرس امل تمع هذه األاوال التي  وانواملؤسس ت التي عيفع الرش وى، 
ك نت اخصصيف م األصل لزث دة اإلنت ج ولتدقيق اص لح امل تمع؛ اام ثؤدي 

                                                      
═ 

 .135م، ص 1992الخرطوم، 
 .164، ص 3حنبل، ارجع س بق، ج بن  اسني اإلا م أحمي (1)
 .1463، ارجع س بق، ص 1832صديح اسلم، كت ب اإلا رة، ب ب عدرثم هياث  اللامل، ح رقم:  (2)
 وا  بليه . 131ان أرسار انتقى األخب ر للشوك ين، ارجع س بق، ص  نيل األوط ر (3)
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 إىل ارع    األسل ر.

الظم اليول اللربييف واإلسالاييف  عنت بالقدط وامل  ع ت التي إن الرشوة و  .2
وارع    عك ليف املليشيف  وارع    األسل رعؤدي إىل عيهور الدي ة االقتص دثيف 

 .(1)وعيين القيرة الرشائييف ألصد ب اليخل املديود

 ء الرشوة سبب الرع    األسل ر؛ ألنه  ان التك ليف التي ثيفله  الت  ر للوسط .3
حيث عخصص اب لغ كةرية للن ق ت الرسثيف ؛ ناملستهلكو أو للوكالء وثتدمله  

التي عتم م الخ  ء وعيفع كرشوة، وان ثم عض ف إىل التكل يف الل ايف لإلنت ج، 
 وعتض عف األسل ر عبًل  لد م هذه الن ق ت.

ا: تحريم االتجار باملحرّمات  خامسا

اةل: االع  ر  حرات الرشثليف اإلسالاييف املت جرة ب ملدرّا ت ب ميع أنواعه ، 
املسكرات، واملخيرات، وبيع امليتيف واألصن م، وكل ا  ثرض ب لن س، اةل: األغذثيف م 

 امللوثيف، واملواد الض رة، واألدوثيف املدظورة.. وندوه . ال  سية، واألرشبيف

إِنَّ الَِّذيني يُِحبُّوني أين ﴿املتل الني ب ملدرا ت بقوله:  الله  وقي هيد 
ُة يِف الَِّذيني  اِحشي أينتُْم  تيِشيعي الْفي اللَُّه ييْعليُم وي اْلِخريِة وي نْييا وي اٌب أيلِيٌم يِف الدُّ ذي ُنوا ليُهْم عي آمي

  .(2)﴾الي تيْعليُموني 

وقي ج ءت أح دثث كةرية م النهي عن بيع األعي ن املدرايف واالنت     
ثقول  الله  أنه سمع رسول الله عبيبن  عن ج بر، انه : بةمنه 

 "،ورسوله حرم بيع الخمر وامليتيف والخنزثر واألصن مالله  إن" :وهو مبكيف ،ع م ال تح
طىل به  الس ن وثيهن به  ال لود أرأثت شدوم امليتيف فإنه ث   !ث  رسول الله :فقيل

عني  الله  ثم ق ل رسول "،ال هو حرام" :فق ل ،وثستصبح به  الن س
ثم ب عوه  ،مل  حرم عليهم شدواه  أجملوه الله  اليهود إنالله  ق عل" :ذلك

                                                           
د. ادمي ادمود الذنبي ت، أثر الرشوة عىل النظ م االقتص دي والتنمييف، بدث انشور م  (1)

 153م، ص 1983أبد ث النيوة الللمييف، املركز اللريب لليراس ت األانييف والتيرثب، الرث ض، 
 ن الد فظ، الليل جوهر االقتص د اإلسالاي: دراسيف اق رنيف، وا  بليه ؛ د. ثن ء ادمي إحس

 .8دار ال كر، داشق، بيون ع رثخ، ص 
 .19سورة النور، اآلثيف:  (2)
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 .(1)"فأكلوا مثنه

عن مثن  الله  ق ل: "نهى رسولأنه عب س بن  كام ج ء عن عبيالله 
. ف لكلب ال قيميف له وال عوض بأي (2)"الكلب، وإن ج ء ثطلب مثن الكلب، ف األ ك ه عرابً 

 وجه ان الوجوه. 

اع األعياء ب لسالح والديثي، وكل املت جرة الرشثليف اإلسالاييف  توكذلك حرا 
 .(3)ا  فيه رضر عىل املسلمني

 املحرمات يف ارتفاع األسعار:االتجار يف أثر 

  ئيف،هذه الزث دة ثراء  اع  ر بلض فئ ت امل تمع م املواد املدرايفثرتعب عىل  .1
وب لت يل ، وليك عد رب اليوليف هذه ال رائم ان االنتش ر عن ق أاوااًل كةرية

عدقيق م زث دة اإلنت ج و  ن املمكن أن عن قاألاوال التي ك نت اخرس هذه ع
 اص لح امل تمع؛ اام ثؤدي إىل ارع    األسل ر.

إن ان ثكتسب أاوااًل بطرق ادرايف عن طرثق الت  رة فيه  مييل إىل رشاء  .2
امل ل ليثه ومليله للمب ه ة به ؛ اام قي ثؤدي إىل زث دة  لوفرةواستهالك السلع 

 ره .  سللض السلع والخيا ت وب لت يل ارع   الطلب عىل ب

ا:  النهي عن بيع الرجل عىل بيع أخيه سادسا

وأغلقت بني املسلمني  ق شلور األخوةيلمحرصت الرشثليف اإلسالاييف عىل ع 
ولذلك ك ن النهي عن بيع الرجل عىل  ؛ثكون ذرثليف للتب غض والتل دي قيأي ب ب 

هيم  ي األول، وم ذلكرت مل  ثرتعب عليه ان االعتياء عىل حق ثبت للمش ؛أخيه بيع
ن ر  للةقيف بني املتب ثلني، وغرس الضغينيف م الن وس، وحرج الصيور بإثق د
ثخيش  الشدن ء والبغض ء، وذلك ا  ال ثرض ه اإلسالم، وثق س عىل ذلك كل ا 

 .(4)الةقيف أو ثلرض رابطيف األخوة للشق ق والتخ صم
                                                           

، 1581صديح اسلم، كت ب املس ق ة، ب ب عدرثم بيع الخمر وامليتيف والخنزثر واألصن م، ح رقم:  (1)
 .1207ارجع س بق، ص 

 .348، ص5، ارجع س بق، ج 3481ب ب م أمث ن الكالب، ح رقم: سنن أيب داود، كت ب البيو ،  (2)
 .426، ص 3ح شييف ابن ع بيثن، ارجع س بق، ج  (3)
د. أحمي ادمي اللس ل، د. فتدي أحمي عبيالكرثم، النظ م االقتص دي م اإلسالم: اب دئه  (4)

═ 
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 عیالب فسخ هذاا  ریم اية الخ  ئً یب ئع ملن اشرتى ش قولیأن  عیة هذا البوصور  
فالن وأن   اع عیفسخ البااملشرتي لب ئع سلليف  قولیأو  ، اةله بأرخص انه مثنً  لكیوأن  أب

 شرتي انك بأعىل ان هذا الةمن. أ 

الله  رسول لذلك، حرم اإلسالم هذا البيع ونهي عنه وف عله آثم، لديثث 
 :" بن عمرا وعن. (1)"حتى ثبت   أو ثذر ،هیأخ عیعىل ب الرجل عيبیال 
عن النبي ،   :وال ثخطب عىل  ،أخيه عىل بيع الرجل"ال ثبع ق ل
  .(2)إال أن ثأذن له"أخيه، خطبيف 

 رىضیوصورعه: أن  ،هیأخ املدرايف سوم املسلم عىل سوم و یوكذلك ان الب 
عىل سوم  يخلیآخر و اشرتٍ  ي ئاملشرتي ب لةمن الذي طلبه الب ئع م السلليف ف

، درم كس بقه انهي عنهوهذا السوم ا ،الب ئع لهیبیف  دةیالسلليف بز شرتيیاألول ف
 .(3)"الرجل عىل سوم أخيه ال ثسم: " رسوللديثث 

 أثر بيع الرجل عىل بيع أخيه يف ارتفاع األسعار:

ثؤدي سلليف أو خيايف ب ئع اع  ابلغ أعىل ان املت ق عليهبلرض  اشرتٍ قي م  
 ره . سلأ إىل التزاحم عىل السلع والخيا ت وب لت يل ارع    

لكل النوازل وهيثً  عىل ا  عقيم، قيات الرشثليف اإلسالاييف حلواًل ش فييف  
، وهي لكل اك ن وزا ن، وإعط ء الدلول املن سبيف وانه  ارع    األسل ر املل رصة
 م اق صيه  الرشعييف اله دفيف. اإلسالاييف اعسمت به  الرشثليفسميف 

  

                                                      
═ 

 .160وأهيافه، اكتبيف وهبيف، الق هرة، بيون ع رثخ، ص 
سنن النس يئ الكربى، أبو عبيالرحمن النس يئ، خرج أح دثةه: ادمي ن رص األلب ين، كت ب  (1)

، الطبليف األوىل، اكتبيف املل رف، الرث ض، 4503البيو ، ب ب بيع الرجل عىل بيع أخيه، ح رقم: 
 .689بيون ع رثخ، ص 

أو ثرتك، ح رقم: صديح اسلم، كت ب النك ح، ب ب عدرثم الخطبيف عىل خطبيف أخيه حتى ثأذن  (2)
 .1032، ارجع س بق، ص 1412

صديح اسلم، كت ب النك ح، ب ب عدرثم الخطبيف عىل خطبيف أخيه حتى ثأذن أو ثرتك، ح رقم:  (3)
 .1033، ارجع س بق، ص 1413
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

 املطلب الثالث

رتفاع األسعار يف القانون يف عالج اودورها التجارة اإللكرتونية 
 الوضعي

 :وفيه فرع ن

 الق نون الوضلي.م  الت  رة اإللكرتونييف دعمدور اليوليف م  :الفرع األول 

 الق نون م  دور الت  رة اإللكرتونييف م عالج ارع    األسل ر :الفرع الثاين
 الوضلي.

التجارة اإللكرتونية يف القانون دعم  دور الدولة يف: الفرع األول
 الوضعي

قي م الدكوايف ي بلي ان البليان ثتطلب أ ن انتش ر الت  رة االلكرتونييف م إ  
 أو ،االست  دة ان هذه الت  رةلغرض   موعيف ان املقوا ت التي ثستلزم عوافره مب

وان  ،االلكرتونييف تطلب ت لغرض خلق بيئيف ان سبيف للت  رةان املعوافر ا موعيف 
  :يتا  ثأ و الرشوط أ هذه املقوا ت أهم 

ثياين لليخول م ا  ل الت  رة اإللكرتونييف مبستوى  اسرتاعي ييفوضع  نبغيث .1
حتى نتمكن ان وجود اك ن االئم  ؛م هذا امل  ل رائيةاملستوث ت الل ملييف ال

 لن  عىل الس حيف اليولييف.

ملل ل يف اليولييف؛ ع  قي ت ال ا عن طرثقعىل املستوى اليويل  رضورة التنسيق .2
وعتواصل ال هود م هذا  ،ا  ل الت  رة اإللكرتونييف ماملس ئل التي عة ر 

 امل  ل بصورة كبرية عدت رع ثيف املنظامت اليولييف املتخصصيف.

وهذا ا   ،عرشثلي وق نوين ثخيم اقتضي ت الت  رة اإللكرتونييفبن ء  وجود .3
 ثتطلب اش ركيف ك اليف بني الدكوايف وقط ع ت األعامل واملستهلكني.

وعوفريه  م  ،أن عقوم بتدسني استوى الخيا ت االعص لييف ث ب عىل اليوليف .4
وزث دة دور رشك ت  ،الل ملييف واملدلييف توزث دة رسع ت االعص ال  األند ءجميع 

القط   الخ ص م عقيثم خيا ت أس سييف لالعص الت بإنش ء وعطوثر الشبكيف 
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 الرقمييف واالستمرار م خ ض عك ليف استخيام شبك ت االعص الت الرقمييف.

الكوادر البرشثيف امليربيف واملؤهليف م ا  ل عقنييف املللوا ت وعطبيق ت عوفري  .5
رص البرشي ركيزة أس سييف م عسخري عقنييف الت  رة اإللكرتونييف، حيث ميةل اللن

 وب لت يل عطوثر الت  رة اإللكرتونييف. ،امل تمع اقتص داملللوا ت لخيايف 

حامثيف امل تمع بتدقيق استوى ان سب ان الخصوصييف والرسثيف الالزايف  نبغيث .6
 لتن يذ املل االت الت  رثيف ب ستخيام وس ئل وآلي ت الت  رة اإللكرتونييف.

كتدسني  :ل كرثيف وثتم هذا عىل عية استوث تلدامثيف امللكييف اعبني برااج  .7
واالرعق ء  ،وعلزثز القيرات املؤسسييف ،الهيكل الترشثلي لدامثيف امللكييف ال كرثيف

 واملؤسس ت واألفراد. واليويل القواي املستوىب لوعي عىل 

 إلغ ء كل أنوا  الرضائب والرسوم ال مركييف عىل املل االت اإللكرتونييف، التي .8
 ب لك ال عىل شبكيف اإلنرتنت مب  فيه  أعامل التسليم. عن يذه ثتم 

ن ثيعم اللملي ت أ اتطور ان شأنه  بي ان وجود نظ م ا يل وارصم ال .9
عقي ال االت  لكرتوين وعسهيليفع اإلم عملييف نظ م ال والتوسعلكرتونييف اإل

للملي ت لكرتونييف إو استخيام عمليف أ بط ق ت االئتامن  :اةل ،ا لييف اأاونيف
وعكون ص درة ان جهيف اوثوق به  وعلمل عىل حامثته   ،لكرتويناإل اليفع

 .(1)وسهوليف التل ال به 

عطوثر اؤسس ت التلليم املتخصص م امل  الت املرعبطيف ب لت  رة  .10
 رة اإللكرتونييف، وذلك ب تح فرو  م الكلي ت لتيرثس الت  ؛اإللكرتونييف

 ذاعه.كتخصص ق ئم ب

ملواكبيف التقيم  ؛التكنولوجي والتطوثرالللمي رفع اليل اإلن  ق عىل البدث  .11
املتقيم ودول الل مل  اليول الن اييفالتكنولوجي وعقليص ال  وة املوجودة بني 

 .م هذا امل  ل

برااج إعالاييف خ صيف ب لت  رة اإللكرتونييف، عستهيف ك فيف فئ ت امل تمع عمل  .12
                                                           

د. عبياللزثز عبيالرحيم سليامن، التب دل الت  ري واللومليف والت  رة اإللكرتونييف، دار الد اي  (1)
ن، األردن، للنرش والتوزث  .57م، ص 2004ع، عامَّ
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التكنولوجيا  الديثةايف م ال ل ايف ارع ا   دور 
 األسل ر م ال قه اإلسالاي والق نون الوضلي

التي عدتوثه  الت  رة اإللكرتونييف ان ايزات لتلرفه وعوعيه بكل ال وانب 
 وأخط ر.

دعم األنشطيف املرعبطيف بتنمييف اؤسس ت األعامل الصغرية واملتوسطيف م ا  ل  .13
نش ء اراكز ا تملييف للت  رة اإللكرتونييف وربط إالت  رة اإللكرتونييف، ب

 .ع مل ت واراكز اإلنت ج الدرم بشبكيف اإلنرتنت

وهذا بغرض عخ يض عكل يف  ؛أبواب املن فسيف خصخصيف قط ع ت االعص ل وفتح .14
استخيام اإلنرتنت؛ اام ثس هم م انتش ر الةق فيف اإللكرتونييف مب  فيه  

 الت  رة اإللكرتونييف.

دور التجارة اإللكرتونية يف عالج ارتفاع األسعار يف : الفرع الثاين
 القانون الوضعي

اشكليف ارع    األسل ر ا م عالج عللب الت  رة اإللكرتونييف دورًا كبرًي  
 املتزاثية، انه :

 ان عأخذ دوًر املش رثع االقتص دثيف الصغرية واملتوسطيف عرب اإلنرتنت ميكن أ  .1
له  الوصول إىل جميع اواقع م اامرسيف نش طه  الت  ري الذي ثتيح   واسلً 
عن فسييف اع ن عكون هذه املش رثع ذات قوة ، بل ان املمكن أ عامل الت  رثيفاأل 

جيثية ب لوصول إىل   لكربى، حيث سيخلق له  اإلنرتنت فرصً الرشك ت ا
ذا ا  سيام إ ال ن عستطيع الوصول إليه  بيون اإلنرتنت سواق الل ملييف مل عكاأل 

وال ثقترص  ،لكرتونييفاألكرب ان الت  رة اإلك نت هذه املش رثع هي املست يي 
ل االت املذلك عىل عسوثق املنت  ت فقط وبأسل ر ان سبيف بل حتى عكل يف 

، كام ميكن لهذه قل بكةري ان عكل يف املل االت التقلييثيفاإللكرتونييف هي أ 
املش رثع ان زث دة ح م املبيل ت ان خالل القيرة عىل التسوق عرب اإلنرتنت 

 .(1)عىل املنت  تم أي وقت وبيون عديثي وال وجود ألي عك ليف إض فييف 

 ان خالل خ ض عك ليفعلمل الت  رة اإللكرتونييف عىل خ ض التك ليف،  .2
وعروض املنت  ت وعسوثقه ، فضاًل عن عقليص أوق ت فرتات  اإلعالن ت

                                                           
 .16أ. أا ي صب ح عبيالل يل، أ. هيةم عبيالله سلامن، ارجع س بق، ص  (1)
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عبسيط عملي ت وإجراءات الرشاء، ب إلض فيف و اختص ر دورة اإلنت ج، و التورثي، 
إىل إنق ص املخزون؛ ألن املستهلكني واملنت ني ثصبدون قرثبني ان بلضهم 

ني كت  ر ال مليف ثالتقليي بسبب االعص ل املب رش دون عيخل الوسط ء
 .(1)والت زئيف

الت  رة اإللكرتونييف إىل انخ  ض عك ليف الص ق ت الت  رثيف املتمةليف  عؤدي .3
ان سلر املنتج ا ب مع املللوا ت والت  وض وعموالت البيع التي عشكل جزءً 

عامل م النه يئ، كام علمل عىل خ ض التك ليف اإلدارثيف ليى اؤسس ت األ 
لكرتونييف الورقييف وح ظه  واسرتج عه ، كام علمل الت  رة اإلعوزثع املللوا ت 

رخص بكةري ، ف إلنرتنت أعىل عخ يض عك ليف االعص الت السلكييف والالسلكييف
عتوافر م وس ئل االعص ل  وثتمتع بخص ئص ال ،خرىل األ ان شبك ت االعص 

وهذا بيوره ثؤدي اىل انخ  ض ، ار الذي ثسهم بنموه  بشكل اطرداأل  ،األخرى
 .(2)أسل ر املنت  ت

عؤدي الت  رة اإللكرتوثنيف إىل عدقيق الوفورات، اةل: عخ يض عكل يف األعامل  .4
عىل املستنيات الورقييف م نقل وعياول البي ن ت، وان  االعتامدإذ ثقل  ،الورقييف

ثم، عخ يض عك ليف إعياد النامذج وعصميمه  وطب عته  وعك ليف عياوله  سواء 
عرب الربثي أم ال  كس، وانخ  ض عكل يف فدص وإع دة عصديح البي ن ت 

ىل عنتي يف االعتامد نخ  ض عكل يف اللامليف املتللقيف بتشغيل البي ن ت؛ االخ طئيف، و 
 .(3)ىل اللمل الييويععيد أقل ان الل الني قي ًس  

                                                           
ع بي اللبييل، الت  رة اإللكرتونييف م اليول اإلسالاييف: الواقع، التديث ت، اآلا ل، بن  د. ع بي (1)

ج اليف أم القرى، السلودثيف، ورقيف عمل قيات إىل املؤمتر الل ملي الة لث لالقتص د اإلسالاي، 
 .15م، ص 2005

د. ص لح ادمي اللطيوي، الت  رة اإللكرتونييف كنموذج للتسوثق: الوق عه ، اميزاعه ، أرك نه ،  (2)
ورقيف عمل اقيايف إىل نيوة الت  رة اإللكرتونييف التي عقيعه  ج اليف امللك خ لي، السلودثيف، 

 .2م، ص 2004
الوق ت انتش ر الت  رة اإللكرتونييف م ا  ل عسوثق وث ئق  د. أس ايف ربيع أاني سليامن، (3)

التأاني م سوق التأاني املرصي، بدث اقيم إىل املؤمتر اليويل اللرشون، صن عيف الخيا ت 
 .7م، ص 2004م الوطن اللريب، كلييف الت  رة، ج اليف املنصورة، ارص، 
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ن ؛ إذ أ اوال الس ئليفعلمل الت  رة اإللكرتونييف عىل انخ  ض عكل يف االحت  ظ ب أل  .5
التدوثل اإللكرتوين عىل رسعيف نتي يف العتامده  عملييف السياد والتدصيل عتم ب

لكرتونييف عىل نظ م التخزثن، إذ علتمي الت  رة اإلعك ليف  عخ يضو ، للنقود
الذي ثبيأ ان الرفيف رغبيف املستهلك واتطلب عه ثم  Type System Pullالسدب 
، وب لت يل عخ يض ح م املخزون إىل in-Just Time-نت ج يام أسلوب اإل استخ

 43صيار الشيك النقيي الورقي إ عكل يف  عصل :وعىل سبيل املة ل ،قل حي امكنأ 
 .(1)سنت م ح ليف السياد 2سنت اق بل 

 اإلنت جييف نكت د اىل أن جزًءا ان عس ر  النمو مو أش ر عقرثر صير عن األ  .6
وثلزى إىل التغيريات التي أحيثته  عكنولوجي  املللوا ت  ،ثرجع ألسب ب هيكلييف

واالعص الت واإلنرتنت عرب ا  أدخلته ان عدسين ت م جميع جوانب التنظيم 
عىل صليي الرشك ت، وثتوقع  واإلنت ج والتموثل والتسوثق والنقل واإلاياد

التقرثر أن عستمر عكنولوجي  املللوا ت واالعص الت م دعم منو اإلنت جييف 
 .(2)، وب لت يل اند  ض األسل رالرسثع

إع  ء الت  رة اإللكرتونييف ان الرضائب باعخ ذ الدكوا ت إلجراءات واضديف  .7
والخيا ت؛ والرسوم ال مركييف سي سهم بشكل كبري م انخ  ض أسل ر السلع 

السلليف اام اإلجاميل ةمن النتج ثضيف الرضائب والرسوم ال مركييف عىل ألن امل  
 . ه أسل ر ثؤدي إىل زث دة 

علمل الت  رة اإللكرتونييف علاى عقلايص املس ف ت بني املنت ني واملستهلكني ااام  .8
إىل ثتيح التواجي اإللكرتوين القرثب بني الب ئع واملشارتي األااار الاذي ثاؤدي 

عان طرثاق عدسني نوعيايف املناتج وانخ ا ض سالره وعوسايع دائارة الخايا ت 
خيا ت ا  قبال وبلاي البياع، وعاوفر املللوا ت عن طبيليف املنت ا ت وأسال ره  

ااام ثاؤدي  ،لطلب ت السوقوانت يه  م األسواق، وكاذلك االسات  بيف الارسثليف 
 .(3)األسواق اإللكرتونييفم م نه ثيف األار إىل عدسني درجيف التن فسييف 

                                                           
 . 8د. أس ايف ربيع أاني سليامن، ارجع س بق، ص  (1)
 .18أ. أا ي صب ح عبيالل يل، أ. هيةم عبيالله سلامن، ارجع س بق، ص  (2)
(3)United Nation Conference on Trade and Development, Handbook of 

Statistics, available -  
═ 
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ساال ر املنت اا ت امللروضاايف عااىل املواقااع الت  رثاايف   عقاايم، فااإن أ ملاا  وفًقااو  
بيًءا ان اإلنت ج  -عكون ذات عك ليف انخ ضيف نتي يف النخ  ض التك ليفاإللكرتونييف 
ناتج، وب لتا يل ال ثكاون هنا ك عكا ليف عضا ف عاىل تي ثتدمله  امل  ال -حتى التوزثع

 .ه ، وب لت يل انخ  ض أسل ر كام م الت  رة التقلييثيفوالخيا ت سل ر السلع أ 

 
  

                                                      
═ 

at: (http://stats.unctad.org/restricted/eng/TableViewer/wdsview/print.asp), 
The World Bank, 2003 
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 الخامتة
 :  جالنتائأوالا

زث دة الط قيف اإلنت جييف، وعدسني أهمي ت كةرية، انه :  لتكنولوجي  الديثةيفل .1
زث دة ح م املبيل ت، وعقليل التكل يف، والتوسع و جودة املنتج أو الخيايف املقيايف، 

سهوليف التلليم والللم، و  اختص ر الوقت وال هي،، و اإلن  قعرشيي ، و م األمتتيف
استدياث فرص عمل و سهوليف التواصل االجتامعي، و  ،الدصول عىل املللوا تو 

 .غري اسبوقيف

ارع    األسل ر كس ئر املشكالت االقتص دثيف له  آث ر سلبييف كةرية:  اشكليف .2
كوارث خطرية  إىل، قي عؤدي اقتص دثيف، اجتامعييف، سي سييف، ن سييف.. وغريه 

 .عىل ال رد وامل تمع

دعت الرشثليف اإلسالاييف إىل االهتامم ب إلنت ج ورضورة عدقيقه ب ميع األس ليب  .3
غريه  ان الطرق التي عنس م اع اإلط ر الل م بالتكنولوجييف أو  والطرق

 للرشثليف اإلسالاييف.

اإلجراءات عالج ارع    األسل ر ثتطلب قي م اليوليف م اإلسالم مب موعيف ان  .4
عقيثم اليعم و ، االلتزام بأولوث ت اإلنت ج، انه : ان أجل عنظيم اإلنت ج ودعمه

لتأكيي عىل استخيام الوس ئل التكنولوجييف الديثةيف او ، للمرشوع ت اإلنت جييف
 وضبط عك لي ه. التي عس عي عىل زث دة اإلنت ج وعدسني جودعه

لوجي  م زث دة اإلنت ج أجل الوصول إىل أكرب است  دة امكنيف ان التكنو  ان .5
وب لت يل انخ  ض األسل ر؛ ال بي أن ثس هم وعرشيي االستهالك وعقليل التك ليف 

 كل طرف ان األطراف امللنييف م هذا ال هي بشكل اتك فئ واتك ال.

؛ دعت الرشثليف اإلسالاييف إىل االلتزام ب لتوسط م اإلن  ق وعرشيي االستهالك .6
ودعم قيرعه االقتص دثيف؛ ليك ثتمكن ان عدقيق رف هييف امل تمع  ان أجل

 .ععدسني املستوى امللييش ل ميع أفراد امل تم

اليوليف م رق بيف االستهالك ال ردي أكرب ان اسؤولييف ال رد عن  اسؤولييفإن  .7
، ن سه؛ ألن اليوليف ليثه  القوة واألجهزة الالزايف الق درة عىل التنظيم والتوجيه
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عنظيم االستهالك وفًق  للقواعي وان أهم طرق اليوليف م عدقيق ذلك: 
 يف.امللزا  تالترشثل، التوجيه واإلرش د، والرشوط التي عنظم االستهالك

التكنولوجي  الديثةيف دوًرا كبريًا م عرشيي االستهالك وب لت يل الدي ان  ؤديع .8
 .واملي ه واألدوثيف الكهرب ء تزاثي م ا  الت عية أهمه :امل األسل رارع    

 ،ااان الضااوابط ايیب للي اايفیاملن فسايف الت  ر ثليف اإلسالاييفالشاار تأحا ط .9
، عدرثم الرب ، عدرثم الرشوة، عدرثم االع  ر م االحتك رعدرثم  انها :

 .بيع الرجل عىل بيع أخيهعدرثم  ،والخيا  الغاش میعدااراملدرا ت، 

كبريًا م عالج اشكليف ارع    األسل ر عللب الت  رة اإللكرتونييف دوًرا  .10
 خص ئص وص  ت متيزه  عن الت  رة التقلييثيف. ان؛ نظرًا مل  عتمتع به املتزاثية

بروز ثورة عقنييف املللوا ت واالعص الت وظ هرة الت  رة اإللكرتونييف كأحي أبرز  .11
م ع رثخ البرشثيف اع دخوله األل ييف الة لةيف، واعتب ره  أداة اهميف  املن زات

االقتص دثيف سواء عىل استوى األفراد  سيام ال اليواييفم عغري أمن ط الدي ة 
ال يثي أو ا  ثطلق  م عارص االقتاص د به تمل ت أو األام، واليخول مل أو ا

 .عليه االقتص د الرقمي

تطوثر م التقيم والتوطني التكنولاوجي، ب لرغم ان أهمييف دور البدث وال .12
 ثتن سب اع أهميتاه  كأحاي به   اإلسالاييف مل عظهر اهتاماً  إال أن الايول

املتطلب ت لبن ء ا تمل ت ذات ثق فيف والرفيف عكنولوجييف. وثظهر ذلك ان 
عىل البدوث والتطوثر وعوفر  اإلن  قعن  خالل املؤرشات املتينيايف
 والتطبيقييف. تكنولوجييفال مل  التلامء م ااملتخصصني والطالب والل

 ثانياا: التوصيات

ث ت البدث والتطوثر ووطنييف للللم والتكنولوجي  عديد مبوجبه  أول خطيفصي غيف  .1
املد ور الللمييف وذلك ب ستلراض أهم  ؛امتواالبتك ر التي ستتصيى له  املنظ

حيث ثتم إجراء عدليل دقيق لواقع هذه القط ع ت  ،اله  الالتي ثتم التل 
وكذلك الوقوف عىل ال رص املت حيف  ،الضلفنق ط وعوصيف نق ط القوة و 

س عي عىل صي غيف اسرتاعي ييف خطوط ث يف مب والتديث ت الد لييف واملستقبلي
 اللمل البدةييف املستقبلييف.
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قواعي الداات ال عتلا رض ااع  الديثةيف ا  كنولوجي التاألخذ بأس ليب ثنبغي  .2
ِمْن ﴿، ق ل عل ىل: لرشثليف اإلسالاييفالل ايف ل ٍة وي ا اْستيطيْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا ليُهْم مي أيِعدُّ وي

ُدوَّ  يِْل تُرِْهُبوني ِبِه عي ُدوَّكُمْ الله  ِربياِط الْخي عي والقوة علني االكت  ء الذايت  .(1)﴾وي
مب  م ذلك األخذ ب لوس ئل بيف م جميع اقوا ت الدي ة املختل يف واملتشل

يف الديثةيف، وعطوثره  مب  ثت قق وأحك م اإلسالم الل ايف وقواعيه التكنولوجي
 الكلييف.

سي س ت  وضعو  ،التكنولوجي املتخصصيف م امل  ل بن ء القيرات البرشثيف .3
، وسي س ت رضثبييف عد يزثيف ديثةيفال صن عييف عأخذ ب لتطورات التكنولوجييف

املتقيايف،  نخراط م الصن ع ت التكنولوجييفاال الخ ص عىل  لتش يع القط  
عىل عملييف صنع السي س ت  مل  له ان عأثري ؛وعلزثز دور امل تمع امليين

عش يع ذلك، و زايف لال لعخصيص املوارد امل لييف ا  وإن  حه . وثنبغي أثضً 
 م عقيم الللوم ستةامر م التكنولوجي  واملس هميفاال الوطنييف عىل  املؤسس ت
 .التكنولوجييف

س سييف أل عطوثر الهي كل ا لالبتك ر الوطني ان خال ثنبغي دعم اكون ت نظ م ا .4
وضع   وثنبغي أثضً  .امللرفيف ول ندو ا تمعالتي عس عي م التدتكنولوجي  لل

يف نشطأل الدوكميف لتوجيه ا بي ان وضع آلي ت الو  .ال كرثيف اتوازنيف للملكييف أنظميف
 الذكييف والتنسيق بني أصد ب املصلديف.  نظميف النقلأل الوطنييف 

بتك ر أو دعم املؤسس ت اال و  اؤسس ت اتخصصيف م الللوم والتكنولوجي  إنش ء .5
اعي ي ت اسرت  عتامد عىلال أهياف التنمييف املستياايف ب  ان أجل عدقيق ؛الق ئيف
 ؛عوفري التلليم والتيرثب املكةف لل ميع بتك ر. وثنبغيال وا والتكنولوجي الللوم 

وري علزثز وان الرض  .بتك ر واستخيام التكنولوجي  اال ان أجل بن ء القيرة عىل
ع لييف ال ودة لل ميع نرتنت إل خيايف ا ل إع حيفالامله رات الرقمييف ان خ

 إنش ء اؤسس ت بي ان العف املدمول ذات النط ق اللرثض. و اله  وخيا ت
 مل ت التكنولوجييف.توامل  الد ضن ت :اةل ،بتك رال داعميف ل

 ،تمعامل التةقيف التكنولوجي واستخيام عقنييف املللوا ت بني أفراد  سي سيفعبني  .6
                                                           

 .60سورة األن  ل، جزء ان اآلثيف:  (1)
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واملختصني ندو  أكرب ان الطالبعطوثر القيرات البرشثيف بتوجيه عيد و 
االختص ص ت الللمييف والتكنولوجييف، وزث دة عيد املؤسس ت التلليمييف التطبيقييف 

التطور املتس ر  اع اراع ة  والتكنولوجييف، والترسثع م عغيري املن هج لت  ري
ورفع استوى إعق ن  ،علليم الللوم والتكنولوجي  ب للغيف اللربييف م التلليم الل يل

 ذلك ب عب   برااج التلليم والتأهيل املستمرثن.و  ،اللغ ت األجنبييف

سلمني ع  هله، وإال لرب واملال ميكن لل  الت  رة اإللكرتونييف أصبدت واقلً  .7
ثديث حولهم، وهو واقع ال بي أن نتل ال اله بوعي  عام أصبدوا م عزلايف

خرثطيف اهتاما عن  التلليمييف، ب عتب ره  إحيى  وإدراك عا م، وأن نضاله  علاى
  أو التهرب انه . أدوات اللومليف االقتص دثيف التي ال ميكن ع  هلها 

رضورة عركيز اللمل عىل زث دة البدوث واليراس ت الرشعييف حول اوضو   .8
؛ للد ق بركب التطور االقتص دي املل رص، وبي ن   الديثةيفالتكنولوجي

 الوس ئل الديثةيف. هذه عدكامالترشثل ت والضوابط التاي 

التي مل  يفت الللوم التطبيقييف والتكنولوجياليويل م ا  ال و التل ون اللريب  .9
علطه  الدكوا ت اللربييف األهمييف التي عستدقه  م عالق عه  اع بلضه  واع 

التل ون الللمي والتكنولوجي ب لشكل الذي  اع  قي تاالست  دة ان و  ،غريه 
ثؤدي إىل نقل وعوطني ثم عوليي الللوم والتكنولوجي  م اقتص دث ت اليول 

واد وليف إق ايف التد ل  ت االسرتاعي ييف اع الرشك ت امل لكيف  ،اللربييف
 .للتكنولوجي ت ال يثية

رفع استوى ، و تال عص للوا ت واال عطوثر البنييف التدتييف لقط   عكنولوجي  امل .10
 .وعكنولوجي  املللوا ت التعص اال جودة وانتش ر خيا ت 
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