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 :السؤال

 ،وبركاته هللا ورحمة علٌكم السالم

 .نصرنو عاننأو الكرٌم شٌخنا ٌا فٌن هللا بارن

 عامل مالحظة مع ،ةمنفع من الشًء فً ما ممدار هً المٌمة .المٌمة مفهوم حول تساؤالت ديعن

 الندرة

 ؟منافع من ةالسعل بهذه ما لتحدٌد معٌنة ةسلع فً كخبٌر علٌها عتمدأ التً دواتاأل هً ما -1

 ذكر مكنأ ذاإ ؟بالجهد وأ ةالفض وأ بالذهب تمٌم نهاأ مأ فمط المنافع بوصف ٌكون المنافع تحدٌد هل -2

 .ذلن على مثال

 تحدد؟ وكٌف لها لٌمة من ةالسلع فً الموجودة المنافع لهذه هل -3

 بها؟ ةالعالل هً وما ةالمٌم تحدٌد فً - الندرة عامل مالحظة - مع تعاملأ كٌف -4

 االلتصاد؟ لمع بحاثأ من مأ االلتصادي النظام بحاثأ من المٌمة بحث هل -5

  فوائد؟ من بحثها على ٌترتب الذي وما المٌمة موضوع بحث همٌةأ هً ما -6

 مٌنآ مٌنآ اللهم ،علٌه والمادر ذلن ولً نهإ لرٌب بنصر ٌدكمأو خٌرا هللا وجزاكم فٌكم هللا بارن أخٌرا

 

 :الجواب

 وبركاته هللا ورحمة السالم وعلٌكم

 كإنسان لإلنسان المنافع فهً ذلن دتحدٌ فً علٌها ٌُعتمد التً واألدوات المٌمة لمعرفة بالنسبة -3و2و1

 عادة والمٌم والفضة، كالذهب ذاتها فً لٌمة لها التً للمواد بالنسبة وكذلن األساسٌة، حاجاته سد حٌث من

 وإن حتى مسكرة مادة لٌمة تفوق الرغٌف لٌمة فمثالا  ثمنها، بممدار ولٌس أخرى سلعة إلى بالمٌاس تُحدد

ا  أغلى المسكرة المادة كانت  .وهكذا منها ثمنا

 ال ثابتة وهً ،...منفعة من فٌها ما ممدار هً للسلعة الحمٌمٌة المٌمة إن: ٌلً بما ذلن توضٌح وٌمكن

 فهذا المعامالت، من معاملة فً المٌمة نمدر أن أردنا فإذا .ذاتها السلعة فً موجودة منفعتها ألن تتغٌر،

 التمدٌر، عند للطرفٌن معروفة بسلعة نمدرها فإننا ً،التماض عند إلٌها ٌُرجع التً أي الفعلٌة، المٌمة ٌسمى

 كذا تساوي هً فنمول الفضة، أو كالذهب ذاته فً لٌمة له التمدٌر ولت الطرفٌن عند محترم بنمد أو

 ٌكون المٌمة تمدٌر أن أي فضة، درهم كذا أو الذهب، من مراغ كذا تساوي أو مثالا، الممح من مراغٌلوك



 التمدٌر هذا وٌتم ...مثالا  الورلً كالنمد ذاته فً منفعة له لٌس بما المٌمة تمدر فال ها،ذات فً منفعة لها بمادة

 المٌمةُ  أكانت وسواء .التمدٌر ولت بها لدرناها التً األمور منفعة مع البحث لٌد السلعة منفعة ممارنة وفك

 ...لٌمة ألنها بعد، فٌما لتمدٌرا ولت عن تتغٌر ال ثابتة فإنها البحث، لٌد هً الفعلٌة المٌمةُ  أم الحمٌمٌة

 المٌمة، بتحدٌد عاللتها هً وما التعرٌف" فً "الواردة الندرة عامل مالحظة مع ٌُتعامل كٌف أما  -4

 :الجواب نص علٌن ونعٌد المسألة هذه على أجبنا أن سبك فمد

 .صحٌح هو فنعم الندرة، عامل مالحظة مع منفعة من السلعة فً ما ممدار بأنه المٌمة تعرٌف )إن

 :بٌانه فإلٌن ذكر، لماذا أما .كذلن صحٌح هو التمدٌر فً جزءاا  الندرة عامل اعتبار وعدم

 على والمحافظة والعناٌة الحرص ألجل هً بل التمدٌر، فً جزءاا  لٌست هً الندرة عامل مالحظة إن

 خصائصه، ناته،مكو: فٌه الموجودة المنفعة حٌث من لٌمته ولدَّرت رغٌف لدٌن كان لو فمثالا  .المٌمة

ا  ربعه تأكل ولد علٌه ستحرص فإنن نادراا، وجوده وكان ...استعماالته ا  صباحا ، آخر وربعا  فً وهكذا مساءا

 مثله عندن موجوداا  الرغٌف هذا كان لو ولكن ...وتلتمطها فستسارع "كسٌرة" منن سمطت وإذا الثانً الٌوم

 وال تحرص ال ولكنن هً هً لٌمته أن أي هً هً فٌه التً الذاتٌة المنفعة أن من الرغم فعلى أرغفة،

 أضاف ولذلن ..ٌومن فً معه ومثله تأكله ولد ولعت، لو كسرةا  تلتمط ال لد بل باألول عناٌتن مثل به تعتنً

 لٌمة "ألن: 33ص آخر فً فمال الولت" ذلن "فً كلمة الشرح عند الندرة" عامل "مالحظة إلى الكتاب

 الولت أي الولت" ذلن فً الندرة عامل مالحظة مع التمدٌر عند منفعة من فٌها ما بممدار تمدر إنما السلعة

 لسبب الندرة عامل مالحظة مع الشًء فً المنفعة هً المٌمة أن أي وهكذا، تمدٌرها عند للمٌمة المصاحب

 دتفم لو مثلها على الحصول لصعوبة بها والعناٌة المٌمة تلن على للمحافظة بل المٌمة، تمدٌر غٌر آخر

 الندرة عامل مالحظة أن عن فضالا  هذا بمََدر، استعمالها بل المٌم إهدار لعدم مهمة المالحظة وهذه لندرتها،

ا  األثمان وتغٌر المٌم ثبات بٌن الممارنة فً تفٌد ا  ارتفاعا  الموافك .الندرة عامل وفك وانخفاضا

 م(21/04/2007

 سٌاق حسب ٌختلف فهذا االلتصاد، علم حاثأب من أم االلتصادي النظام أبحاث من المٌمة هل أما  -5

 علم فً بحث فهو بٌنهما التفرٌك أي ،والثمن المٌمة حٌث من العلمً الموضوع حٌث من كانت فإن البحث،

 شرائها عند السلعة فً ٌُدفع ما فممدار الثمن وأما السلعة ذات فً المنفعة ممدار المٌمة إن: فنمول االلتصاد

 .التعرٌف حٌث من ممارنة مجرد فهً منفعتها، عدم أم منفعتها عن النظر بغض

 سلعة رجل استدان إذا: فمثالا  االلتصادي، النظام أبحاث من فهو التعامل حٌث من البحث كان إن أما

ا  دٌنار مئة لٌمتها معٌنة  له ٌعٌد أو نفسها السلعة له ٌعٌد أن له ٌجوز السداد فعند هكذا، العمد فً وسجل ذهبا

ا  دٌنار مئة  له ٌشتري أن ٌجوز ال ولكن والمكان، بالزمان تتغٌر ال ثابتة المٌمة ألن وذلن ...تلفت إذا ذهبا

ا شرط ولٌس ٌتغٌر الثمن ألن نفسه الصنف من سلعة بالمئة  سجل إذا وأما نفسها... السلعة بالمئة تشتري أن ا

ا، دٌنار مئة ثمنها معٌنة سلعة العمد فً  ٌعطٌه أن له تلفت وإذا نفسها لعةالس له ٌعٌد أن له السداد فعند ذهبا

 ،جودة ألل أم أجود كانت أم مثلها أكانت سواء دٌنار بمئة نفسه الصنف من سلعة له ٌشتري أو دٌنار مئة

ا ثاب لٌس الثمن ألن وذلن  مدلول ٌفهمان الطرفان ٌكون أن ٌجب لكن والزمان. المكان حسب ٌتغٌر بل تا

 النمد أو النفع ذات بالسلع إال تمدر ال المٌمة فإن وللعلم .لضاء أو ومةحك المسألة فً كان وإال والثمن، المٌمة

 وكذلن كالمٌمة تمدٌره مكنفٌ الثمن وأما ثابتة، المٌم ألن مثالا  الورلً بالنمد ولٌس ذاته فً لٌمة ٌحمل الذي

ا  النمد نذكر أن بالثمن التمدٌر عند فٌجوز تتغٌر، األثمان نأل الورلً بالنمد ا... نمداا  أو فضة أو ذهبا  ورلٌا
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 فً الموجودة المنافع فً الثابتة المٌمة بٌن الفرق من أت   فهو المٌمة موضوع بحث أهمٌة أما -6

 تمدٌره ٌتولف ال الذي الثمن وبٌن ذاتٌة، لٌمة لها التً وللمواد األساسٌة الحاجات حٌث من لإلنسان السلعة

 بالمٌمة المهر تسجٌل موضوع بمراجعة ولعلن السلعة، فً الموجودة المنافع على الكثرة أو الملة حٌث من

 ذلن بمراجعة لعلن (،4) رلم تحت أعاله المذكور والمثال االلتصادي، النظام فً ذكرناه الذي بالثمن أو

 :األمرٌن هذٌن على تنصب االلتصادٌة األبحاث تجعل فهً المٌمة، بحث أهمٌة تدرن

 الفطرٌة الحاجات تسد التً بالمنافع تتعلك المٌمة حٌث مالمٌ على تنصب االلتصادٌة األبحاث فجعل -

 وبعبارة النافعة، المادة على هو الحرص ٌجعل فهذا ذاتٌة، لٌمة تحمل التً وبالمواد اإلنسان، لدى األساسٌة

 فال له، تابعا   أمرا   األثمان بحث وٌكون األساس البحث هو فٌكون الناس، ٌنفع فٌما البحث تجعل أخرى

 القٌمة... خالٌة ألنها الثمن غالٌة كانت وإن حتى الضارة السلعة على ٌحرص

 إلى ٌؤدي األبحاث لتلك تابع أمر القٌم بحث نوإ األساس هً الثمن أبحاث جعل إن حٌن فً -

 كالمسكرات ضارة مواد كانت وإن حتى القٌمة عالٌة واعتبارها األثمان غالٌة السلع على الحرص

 ...كبٌرا   دخال   وتدر غالٌة أثمانا   لها ألن والمخدرات

 الخٌر تنشر النظرة هذه ،القٌم لهذه تابعة األثمان ثم القٌم على االلتصادٌة النظرة تركٌز فإن وهكذا

 النظرة هذه ،األثمان لهذه تابعة القٌم ثم األثمان على االلتصادٌة النظرة تركٌز وأما الناس، بٌن والهدوء

ا  األثمان غالٌة السلع تجعل  النظرة هذه تنشر ثم ومن للمجتمع، ضارة تكون لد أنها مع المٌمة فعةمرت سلعا

 .الناس بٌن والشماء الشر

 .هللا شاء إن لن اتضح لد الموضوع هذا ٌكون أن آمل

 

 الرشتة أبو خلٌل بن عطاء أخوكم

 هـ1438 شـعبان من 22

 م19/05/2017 الموافك

 ك:على الفٌسبو رابط الجواب من صفحة األمٌر

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/630741573789584:0 

 ل بلس:غوغرابط الجواب من صفحة األمٌر على 

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/10043175635700

7517653/posts/MFPW2dmXT4R 

 توٌتر:رابط الجواب من صفحة األمٌر على 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/865641232613097473 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/posts/630741573789584:0
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/MFPW2dmXT4R
https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517653/posts/MFPW2dmXT4R
https://twitter.com/ataabualrashtah/status/865641232613097473

