
االقت�صاد  بعنوان  ن�صبيًا  مو�صعة  درا���ص��ة  يل  �صدرت  عامًا  وع�صرين  نيف  منذ 
االإ�صالمي - درا�صة منهجية)1(، واليوم اأعاود الكتابة يف هذا املو�صوع يف �صوء ما 
ا�صتجد من اأعمال وما بذل من جهود من جهات عديدة، على راأ�صها ما ُبذل ومازال 
االقت�صاد  علم  اأ�صلمة  بق�صية  يوؤمنون  الذين  االإ�صالميني  االقت�صاديني  من  ُيبذل 
من  وغريها  ال�صيا�صة  وعلم  النف�س  وعلم  االجتماع  علم  علماء  ويبذله  بذله  وما 
ب�»اأ�صلمة«  ي�صمى  ما  اأو  العلوم  لهذه  االإ�صالمي  التوجيه  باأهمية  املوؤمنون  العلوم؛ 

هذه العلوم.
ومراجعات  تطورات  من  الو�صعي  االقت�صادي  الفكر  �صاحة  على  ج��رى  م��ا   ثم 
م�صتمرة، كل ذلك حتم علينا وجود مراجعات م�صتمرة ملا �صبق طرحه وتقدمي كل 
ما ميكن تقدميه من مالحظات وتوجيهات وتنبيهات قد يكون فيها مزيد من تنوير 
اأو من لديهم الرغبة باالإ�صهام يف هذا املجال. وما  اأمام املمار�صني بالفعل  الطريق 
هذه الورقة اإال اإ�صهام متوا�صع يف هذا ال�صاأن، وقد حر�صت كل احلر�س املتاح على 
موجزة  العبارة،  ر�صيقة  االأ�صلوب،  �صهلة  الفكرة،  ب�صيطة  الدرا�صة  هذه  تكون  اأن 
البحثية  الفئات  من  ا�صتيعابها  ي�صهل  حتى  بيانه،  ينبغي  ما  ببيان  اإخ��الل  بغري 
تي�صر  اإر���ص��ادات  جمرد  يكون  اأن  يعدو  ال  وال��ذي  منها،  املن�صود  وحتقق  املتنوعة 

للباحث مهمته وتنري له بع�س جوانب طريقه.

الحلقة األولى

د. شوقي أحمد دنيا
أستاذ االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي

كلية التجارة - جامعة األزهر

البحث في االقتصاد اإلسالمي
)عوٌد على بدء(
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معالم االقتصاد اإلسالمي
اأظن اأنه من الرتتيب ال�صحيح للمعرفة يف 
هذا املجال اأننا قبل اأن نفكر يف التعرف على 
الإ�صالمي،  القت�صاد  يف  البحث  منهجية 
اأوًل على �صيء من معامل  نتعرف  اأن  ينبغي 
القت�صاد الإ�صالمي من خالل عدة ق�صايا 
اأولية متثل ما ي�صمى عادة بالإطار النظري، 
على غرار هوية هذا العلم وم�صادر املعرفة 
ف��ي��ه وع��الق��ت��ه ب��ال��ع��ل��وم ال�����ص��رع��ي��ة وعلم 
املطلوب  وامل��وؤه��الت  الو�صعي،  القت�صاد 
العلم،  هذا  يف  البحث  يريد  فيمن  توفرها 
وخا�صة يف مراحله الأولية التي مل يجتزها 
حتى الآن، والوحدة والتنوع فيما ي�صفر عنه 

البحث فيه، ومو�صوعه ومهمته العلمية.
وحا�صل ما مت اإجنازه من اأعمال يف هذا 
ال�صدد وحتى الآن - فيما اأراه - اأن هناك 
علمية  ر���ص��ان��ة  ذات  الأع��م��ال  م��ن  الكثري 
وهناك  متوا�صع،  ال��دي��ن��ي  اأ�صا�صها  لكن 
درجة  لكن  متني  ديني  اأ�صا�س  ذات  كتابات 
وبالطبع  مر�صية،  غري  العلمية  ر�صانتها 
هناك من لي�س بهذا ول بذاك، واملن�صود اأن 
املتني  الديني  الأٍ�صا�س  بني  الأعمال  جتمع 

والر�صانة العلمية اجليدة.
املن�صود  وراء حتقيق هذا  نقدر ما  ونحن 
من  �صعوبات،  من  اأمامه  وما  حتديات  من 
بينها اأن العمل يجري على غري مثال �صابق، 
العلوم  يف  البحث  عليه  ي��ج��ري  م��ا  عك�س 
وباتت  بناوؤها  و�صيد  اأ�ص�صها  ا�صتقرت  التي 
ومناهجها،  وم�صائلها  مو�صوعاتها  معروفة 
بهوية  الكايف  الوعي  اإىل ذلك عدم  ي�صاف 
من  هو  وهل  وطبيعته،  املن�صود  العلم  هذا 
ثم  ومن  وملحقاتها،  ال�صرعية  العلوم  قبيل 
العلوم  يف  البحث  منهجية  فيه  البحث  يتبع 
ال�صرعية؟ اأم هو علم اقت�صادي على غرار 

ي�صتفيد  ثم  ومن  الو�صعي،  القت�صاد  علم 
منه منهجيًا؟ اأم ماذا يكون؟

على  تاأكيدي  اأك��رر  اأن  اأود  البداية  ويف 
»القت�صاد  هو  بحثه  مو�صوع  اأن  الباحث 
الإ�صالمي« اأو بع�س م�صائله، وكما هو وا�صح 
فاإنه اأمام ا�صم يندرج حتت ما ميكن تكييفه 
مو�صوف  اأم���ام  فهو  و�صفي،  مركب  ب��اأن��ه 
��ف��ة، وه��م��ا م��ع��ًا ���ص��ارا مي��ث��الن �صيئًا  و���صِ
�صفة  ول  �صفه  ب��ال  مو�صوف  ف��ال  واح���دًا، 
العلمي اجلاد عليه  والباحث  بال مو�صوف، 
اأن يعي جيدًا كل عن�صر على حدة واأن يعي 

املركب منهما.
يجعله  ب��امل��و���ص��وف  ال��ب��اح��ث  وع���ي  اإن 
ي�صتح�صر جيدًا ودائمًا املجال الذي يبحث 
فيه، اإنه املجال القت�صادي ولي�س اأي جمال 
اآخر، ومن ثم عليه اأن يتزود بكل ما ميكنه 
من املعرفة القت�صادية منهجها وم�صائلها، 
القت�صاد  ن��ط��اق  خ���ارج  ك��الم��ه  ك��ان  واإل 

وبعيدًا عن نظر علماء القت�صاد.
يجعله  »الإ�صالمي«  بال�صفة  وعيه  اإن  ثم 
ي�صتح�صر جيدًا ودائمًا م�صامني ذلك، واأن 

يتزود باملعرفة الإ�صالمية اجليدة، واإل كان 
كالمه خارج نطاق »الإ�صالمي«.. وعليه يف 
اقت�صاديًا  باحًثا  لي�س  اأنه  يعلم  اأن  النهاية 
هو  واإمن��ا  فقط،  اإ�صالميًا  باحثًا  ول  فقط، 

باحث اقت�صادي اإ�صالمي.
اأن  اأن عليه  الأخري من كل ذلك  واملغزى 
وكذلك  القت�صادي،  العن�صر  جيدًا  يجهز 
احلال حيال العن�صر الإ�صالمي كبداية تتم 
بتجهيزه املركب منهما، من خالل دجمهما 
ومزجهما مزجًا كيميائيًا �صحيحًا. ويف �صوء 
ذلك يكون من املهم اأن تتوفر يف الباحث يف 
املعرفة  الإ�صالمي ثالث �صفات:  القت�صاد 
والذكاء  الإ�صالمية  واملعرفة  القت�صادية 
والعقل والقريحة والذهن املتوقد التي متكنه 
القت�صادية  املعلومة  وت�صنيع  اإن��ت��اج  م��ن 
ي���ده م��ن معلومة  الإ���ص��الم��ي��ة مم��ا حت��ت 
هذه  وبغري  اإ�صالمية،  ومعلومة  اقت�صادية 
القدرة الفكرية املتميزة لن يتمكن من اإنتاج 
الإ�صالمي  القت�صاد  علم  اإن  املنتج،  ه��ذا 
الباحثني  اإىل  ح��اج��ة  يف  تلك  مرحلته  يف 
وو�صع  ا�صتنباط  على  القادرين  املجتهدين 
و�صدق  وال��ق��وان��ني،  والتعميمات  القواعد 
العقول  اإىل  يحتاج  علم  اأي  »اإن  ق��ال:  من 
املتفوقة يف بدء تاريخه اأكرث منه عندما يبلغ 

ذروته«)2(.
وخالل م�صاركتي يف امل�صرية من بداياتها 
اأقول اإن بداية امل�صرية �صهدت حتققًا جيدًا 
لهذا املتطلب الأخري، فلقد ا�صتقبلت اأق�صام 
مبكرًا  فتحت  التي  الإ���ص��الم��ي  القت�صاد 
من  طلبة  �صنواتها  يف  اجلامعات  بع�س  يف 
خرية الطلبة؛ ذكاًء وطموحًا واإ�صرارًا على 

الإجناز.
الأق�صام  ه��ذه  ب���داأت  م��ا  �صرعان  ول��ك��ن 

الطلبة،  م��وؤخ��رة  يف  ه��و  م��ن  ت�صتقبل 

االقتصاد اإلسالمي 

بحاجة إلى   المجتهدين 

القادرين على استنباط 

ووضع القواعد 

والتعميمات والقوانين
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واحل������ال ق���ري���ب م���ن ذل����ك يف امل���راك���ز 
القت�صاد  يف  البحث  مار�صت  التي  العلمية 
املالحظة  ه��ذه  اإىل  واأ���ص��ي��ف  الإ���ص��الم��ي، 
احلا�صر  يف  تفيد  علَّها  اأخ���رى  مالحظة 
وامل�����ص��ت��ق��ب��ل، وق���د ن��ت��ج��ت ه���ذه امل��الح��ظ��ة 
اأن  مفادها  فعلية،  م�صاركة  من  ك�صابقتها 
يف  الإ�صالمي  القت�صاد  تدري�س  منهجية 
العوار،  من  الكثري  �صابها  الأوىل  املرحلة 
اأو  �صواء فيما كان يدر�س من علوم �صرعية 
ما كان يدر�س من علوم اقت�صادية اأو ما كان 

يدر�س فيما ي�صمى بالقت�صاد الإ�صالمي.
واملالحظة الأخرية على درجة كبرية من 
التعامل مع  يكون منهج  اأن  واأرى  الأهمية.. 
العلوم ال�صرعية وكذلك مع علم القت�صاد، 
وبدًل من التعامل مع م�صائلها املرتاكمة يف 
ن�صاأة  مع  نتعامل  اأن  علينا  موؤلفاتها،  بطون 
هذه العلوم وخلفياتها ومنطلقاتها، وكذلك 
مناهج البحث فيها بدًل من القفز مبا�صرة 
ال��ت��ع��ام��ل م��ع م�����ص��ائ��ل��ه��ا، والن�����ص��غ��ال  اإىل 
يف  ح��ال��ي��ًا  نحن  بالخت�صار  بتح�صيلها. 
تدوين  ول�صنا يف مرحلة  علم  اإن�صاء  مرحلة 
اأن نعيد النظر يف  م�صائله)3(، وعلينا باملثل 
املطروحة  الق�صايا  ومو�صوعات  منهجية 
الإ�صالمية  القت�صادية  باملواد  ي�صمى  فيما 

بدًل من الدخول مبا�صرة يف م�صائلها.

عــلــم  ــي  فــ ــري  ــشـ ــبـ الـ الــعــنــصــر  دور 
االقتصاد اإلسالمي

ب�صدده  نحن  ال��ذي  القت�صاد  علم  و�صف 
ب���«الإ���ص��الم��ي« ب��ق��در م��ا ه��و ���ص��روري يف 
من  الكثري  اأث��ار  ما  بقدر  الراهنة  مرحلتنا 
امل�صكالت، منها تخوف بع�س الباحثني من 
البحث فيه بحجة اإمكانية الوقوع يف اخلطاأ، 
ومعاذ اهلل اأن يكون يف عمل يحمل يف عنوانه 

الإ�صالم خطاأ.
قا�صر  وببيان غري  وباخت�صار غري ُمل 
بحكم  الإ�صالمي  القت�صاد  علم  اإن  نقول 
مو�صوعه يدخل يف نطاق العادات اأكرث من 
مع  يتعامل  فهو  العبادات،  نطاق  يف  دخوله 
القت�صادي،  املجال  يف  الإن�صاين  ال�صلوك 
من  واإمن���ا  ال�����ص��رع��ي،  حكمه  حيث  م��ن  ل 
حيث تنظيم ممار�صته، وجمال العادات يف 
نظر الإ�صالم جمال رحب للفكر الإن�صاين، 
مي��ار���س فيه م��ا ي���راه يف ظ��ل م��ا ق��د يكون 
عك�س  كلية،  �صرعية  �صوابط  م��ن  هنالك 
جمال العبادات؛ فهو حمكوم يف كل جوانبه 

برتتيبات �صرعية)4(.
نقلي  اأنه علم عقلي  يكيف على  فهو علم 
عليه  امل��ع��ول  يكون  م�صائله  بع�س  يف  م��ع��ًا، 
املعول  يكون  الثاين  بع�صها  ويف  النقل،  هو 
يكون  الثالث  بع�صها  ويف  العقل،  هو  عليه 
ع��ام، ففي  وب��وج��ه  م��ع��ًا.  امل��ع��ول عليه هما 
هذه  جند  الإ�صالمي  القت�صاد  يف  البحث 
امل�صادر متكاملة متفاعلة. ولعل تكييف علم 
القت�صاد الإ�صالمي بكونه علمًا عقليًا فعليًا 

على  ميزة  ويعطيه  �صرفًا  عليه  ي�صفي  ما 
بع�س العلوم، يقول الإمام الغزايل: »اأ�صرف 
العلوم ما ازدوج فيه العقل وال�صمع )النقل( 
الفقه  وال�صرع، وعلم  الراأي  فيه  وا�صطحب 
وا���ص��ول��ه م��ن ه��ذا ال��ق��ب��ي��ل«)5(، وج���اء ابن 
علم  قائاًل عن  الغزايل  اأثر  واقتفى  خلدون 
ال��ف��رائ�����س )امل�����رياث( »وه���و ف��ن �صريف 

جلمعه بني املعقول واملنقول«)6(. 
وجتدر الإ�صارة هنا اإىل اأن علم القت�صاد 
اإىل  فيه  البحث  جم��الت  تتنوع  اأن  ميكن 
ثالثة هي - بح�صب فهمي - درا�صة ال�صلوك 
الق��ت�����ص��ادي م��ن حيث ه��و، وه��ي درا���ص��ة 
القائم  ال�صلوك  ت�صف  تف�صريية،  و�صفية 
عالقات  م��ن  فيه  م��ا  وت�صتخرج  وتف�صره 
ت�صكل يف النهاية قوانني ونظريات، وت�صمى 
بالدرا�صة  القت�صاد  علم  يف  الدرا�صة  هذه 
اأن  على  التنبيه  مع   )Positive( الو�صعية 
النظريات يف علم القت�صاد ل تقت�صر على 
البعد  اإىل  تتجاوزه  واإمن��ا  الو�صعي  البعد 
التقديري املعياري )Normative( ولذلك 
النظريات  ه��ذه  تقول  عبارات  فيه  وجدنا 

معيارية وهذه النظريات و�صعية.
منطلقاته  حيث  م��ن  ال�صلوك  ودرا���ص��ة 
معيارية،  درا�صة  وهي  وم�صلماته  ودوافعه 
اأن  ينبغي  م��ا  حيث  م��ن  ال�صلوك  ودرا���ص��ة 
درا���ص��ة  درا���ص��ة يف جمملها  وه���ذه  ي��ك��ون، 

معيارية.
ال��ب��ح��ث يف علم  ن��ط��اق  اأن  ن���رى  وب��ه��ذا 
املذهب  لبحث  يت�صع  الإ�صالمي  القت�صاد 

والنظام وال�صيا�صات والنظريات)7(.
وتف�صيل الدرا�صة يف تلك امل�صاألة يتجاوز 

طاقة هذا البحث ومهمته.
يخدمنا  العلم  لهذا  الإ�صالمي  والو�صف 
يف نواٍح عديدة، منها التمييز بينه وبني علم 

علم االقتصاد اإلسالمي 

بكونه علمًا عقليًا فعليًا 

يضفي عليه شرفًا 

ويعطيه ميزة على 

علوم أخرى
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والإف��ادة  اجلميع،  لدى  املعروف  القت�صاد 
هذا  مثل  اإق��ام��ة  على  يحث  الإ���ص��الم  ب��اأن 
النا�س،  حياة  يف  اأهمية  من  له  ملا  العلم، 
ما  على  اخل��روج  ال�صروري عدم  من  وب��اأن 
قد يكون لالإ�صالم من هدي يف هذا املجال، 
اأمام  اأننا  حقيقة  مع  يتعار�س  ل  ذلك  وكل 
هذا  يف  الإن�صان  به  قام  كامل  ب�صري  عمل 
املجال من املعرفة، وقد يوفق وقد ل يوفق، 
اأك��رث  وب��و���ص��وح  يخطئ  وق���د  ي�صيب  وق���د 
ل  املجال  هذا  يف  بحوثنا  مرجات  كل  اإن 
متثل جزءًا من ال�صريعة ول ت�صبح ن�صو�صًا 
بل  وال�صنة،  ال��ق��راآن  مثل  مقد�صة  �صرعية 
مقولت ب�صرية قامت على فهم من �صاحبها 
للن�صو�س ال�صرعية، ويتوقف مدى تقديرها 
على مدى ما يتمتع به الإن�صان من فهم لهذه 
الأفهام  تفاوت  من  جناح  ول  الن�صو�س، 
وقوع  بل ول من  الآراء،  وتعدد  تنوع  ول من 

اخلطاأ يف بع�صها)8(.
اأن الباحث  واملثري لالإعجاب يف املو�صوع 
متى ما اأفرغ جهده ماأجور مثاب يف �صوابه 
لتخوف  جمال  ل  اأنه  ذلك  ومعنى  وخطئه. 
بذريعة  العلم  ه��ذا  يف  البحث  من  البع�س 
كما   - ونحن  اخل��ط��اأ،  يف  ال��وق��وع  اإمكانيه 
ي�صح  ل  منطقة  يف   - البع�س  ه��ذا  ي��رى 
حتتمل  منطقة  يف  نحن  ب��ل  اخل��ط��اأ،  فيها 
اخلطاأ كما حتتمل ال�صواب يف كل جوانبها، 
ب�صري  هو عمل  �صنوفه  بكل  كله  العمل  لأن 
وجهد اإن�صاين خال�س، وكذلك ل عالقة له 
بورود اخلطاأ يف ال�صريعة، معاذ اهلل، اخلطاأ 
يف  ل  لل�صريعة  فهمك  يف  يقع  فهو  وق��ع  اإن 

ال�صريعة نف�صها.
الإ�صالمي قد يحمل �صمن  القت�صاد  اإن 
مقولته مقولت خاطئة، �صاأنه يف ذلك �صاأن 
فيها  التي جند  ال�صرعية  العلوم  الكثري من 

الكامل  انطالقها  رغ��م  خاطئة،  م��ق��ولت 
من ن�صو�س �صرعية، واخلطاأ هنا ينح�صر 
الن�صو�س)9(،  هذه  من  النطالق  كيفية  يف 
ال��روؤى  يف  والتعدد  التنوع  يحمل  اأن��ه  كما 
والأقوال)10(. وبقدر ما هو مفيد حاليًا وجود 
األ  اإن �صاء اهلل  هذا الو�صف بقدر ما ناأمل 
ذكره كجزء من  اإىل  قريبًا يف حاجة  نكون 
عنوان العلم الذي نحن ب�صدد اإيجاده لأنه 
نف�صه لن يكون عند ذلك بحاجة اإىل و�صفه 

بذلك ملعرفة النا�س به.

مـــصـــادر الــمــعــرفــة فـــي االقــتــصــاد 
اإلسالمي ومنهجية التعامل معها

ل  الو�صعية  ال��ع��ل��وم  يف  امل��ع��رف��ة  م�����ص��ادر 
تخرج عن العقل والواقع، والثنان متوفران 
هو  الإن�صان  اأن  ذلك  ومعنى  الإن�صان،  لدى 
مبفرده وبذاته وبدون ال�صتعانة باأي م�صدر 
اأو معونة خارجية، هو الذي من خالل عقله 
يديه  حتت  فيما  ينظر  حوا�صه  خالل  ومن 
من ق�صايا وم�صائل وي�صل فيها اإىل ما ي�صل 
من مقولت ونظريات و�صيا�صات م�صتخدمًا 
من  اأم��ام��ه  متاح  هو  وم��ا  فكر  من  لديه  ما 

مالحظات وجتارب م�صتقاة من الواقع.
الو�صعي  القت�صاد  بعلم  يتعلق  وفيما 
املنهج  فيه  البحث  يف  ي�صتخدم  ما  فعادة 
بالرجوع  ال�صتقرائي  واملنهج  ال�صتنباطي، 

النظريات  لتاأ�صي�س  وذل���ك  ال��واق��ع،  اإىل 
ولخ��ت��ب��ار ���ص��ح��ت��ه��ا، اأم����ا يف الق��ت�����ص��اد 
ثالثة  فيه  املعرفة  م�صادر  ف��اإن  الإ�صالمي 
ولي�صت اثنتني؛ وهي: النقل والعقل والواقع، 
ب��ع��ب��ارة اأخ����رى ف���اإن امل�����ص��ادر ت��ت��وزع بني 
الإن�صان بعقله وح�صه من جهة، وبني الوحي 
قيل  هنا  وم��ن  اأخ���رى،  جهة  م��ن  )النقل( 
نقلي  علم  هو  الإ�صالمي  القت�صاد  علم  اإن 
هذه  مع  الباحث  يتعامل  فكيف  عقلي)11(، 

امل�صادر املعرفية؟
اأواًل - النقل:

املجال  يف  الإ�صالمي  الهدي  به  املق�صود 
لالإ�صالم  اأن  امل��ع��ل��وم  فمن  الق��ت�����ص��ادي، 
ومادمنا  القت�صادي،  ال�صاأن  يف  هداياته 
ب�صدد البحث العلمي يف هذا ال�صاأن فعلينا 
الهدي، حتى ن�صري يف  نتعرف على هذا  اأن 

�صوئه  يف بحوثنا واأعمالنا واأن�صطتنا.
وال�صوؤال الذي يواجه الباحث هنا هو: من 
ي�صتفيد  وكيف  الهدي؟  هذا  على  يعرث  اأين 
به؟ واإجابة عن ذلك نقول: اإن م�صادر هذا 
النبوية  وال�صنة  الكرمي  القراآن  هي  الهدي 
اختالف  على  امل�صلمني  علماء  اأق���وال  ث��م 
القت�صادي،  ال�صاأن  هذا  يف  تخ�ص�صاتهم 
ب��الخ��ت�����ص��ار ن��ح��ن اأم����ام ال���ق���راآن ال��ك��رمي 
واأم��ام  وا�صوله  الفقه  واأم��ام  ال�صنة  واأم��ام 

التوحيد...اإلخ)12(.
فاإذا بداأنا بالقراآن الكرمي فعلى الباحث 
القت�صادي اأن ينظر مليًا يف القراآن الكرمي 
القت�صادي  ال�صاأن  يف  هدي  من  قدمه  وما 
املف�صرون.  قدمه  مما  وم�صتفيدًا  م�صتاأن�صًا 
ال��ق��راآن الكرمي  وال��ن��اظ��ر الق��ت�����ص��ادي يف 
الإن�صان  القت�صادي يف حياة  يجد اجلانب 
مل  رمب��ا  وكيفيًا  كميًا  موقعًا  فيه  احتل  قد 

يحتله جانب اآخر من اجلوانب الدنيوية، 
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ف��امل�����ص��ط��ل��ح��ات الق��ت�����ص��ادي��ة ت����رتى يف 
واملوارد  الكرمي،  القراآن  واآيات  �صور  معظم 
جند  اأن��واع��ه��ا  اخ��ت��الف  على  القت�صادية 
وكذلك  حيالها،  تتكرر  القراآنية  الإ�صارات 
الأن�صطة القت�صادية الزراعية وال�صناعية 
ال��ق��راآن  اأن  ذل��ك  اإىل  ي�صاف  والتجارية، 
الر�صيد  القت�صادي  ال�صلوك  يعترب  الكرمي 
الإن�صان  �صعادة  مقومات  من  رئي�صًا  مقومًا 
العك�س من ذلك  والآخ��رة. وعلى  الدنيا  يف 
يغفل  ومل  املنحرف،  القت�صادي  ال�صلوك 
لأرك���ان وحم��اور  التعر�س  ال��ك��رمي  ال��ق��راآن 
النظرية القت�صادية، من ا�صتهالك لإنتاج 

لتوزيع التبادل.
خال�صة القول: اإن القراآن الكرمي قدم لنا 
القواعد والأ�صا�صيات التي ميكننا، لو اأح�صنا 
النظر فيها، اأن ن�صّيد عليها علم القت�صاد 
بعلماء  ي�صتاأن�س  اأن  وع��ل��ي��ه  الإ���ص��الم��ي، 
التف�صري، وعليه اأن يجري جتميعًا وت�صنيفًا 
لالآيات القراآنية ذات الظالل القت�صادية، 
العامة  والق�صمات  امل��الم��ح  على  ليتعرف 
لالقت�صاد الإ�صالمي، واأن ي�صم الآيات اإىل 
مثل  معينة،  ق�صية  مع  تتعامل  التي  بع�صها 
على  ويعمل  والتوزيع...الخ،  والتجارة  الربا 
كان  وكلما  وم�صامينها،  دللتها  ا�صتخراج 
جيدة  اقت�صادية  مبعرفة  م���زودًا  الباحث 
غالبًا،  دقيقة  القراآن  نظرته يف  كانت  كلما 
هذا  يف  مو�صع  بحث  ال��ورق��ة  ه��ذه  ولكاتب 

ال�صاأن، ميكن الرجوع اإليه)13(.
واإذا ثنينا بال�صنة النبوية ال�صريفة؛ بحكم 
كونها تبيانًا للقراآن الكرمي ومتممة له، فاإننا 
القولية،  نة  ال�صُّ بني  جتمع  ال�صنة  هذه  جند 
وهي التي متدنا بالأ�صول ال�صرعية النظرية 
الفعلية،  ال�صنة  وبني  القت�صادي  املجال  يف 
وهي التي متدنا بالأ�صول العملية التطبيقية 

وهي  وتف�صري،  بيان  فهي  امل��ج��ال،  ه��ذا  يف 
املثايل  العملي  النموذج  اأخ��رى  ناحية  من 
للهدي الإ�صالمي يف املجال القت�صادي)14(. 
النبوية  ال�صنة  يف  الق��ت�����ص��ادي  وال��ن��اظ��ر 
القت�صادي  للمجال  اأف�صحت  قد  يجدها 
ترتك  فلم  خريطتها،  على  مت�صعة  رق��ع��ة 
اإل  املهمة  القت�صادية  ال�صئون  من  �صاأنًا 
يف  للباحثني  الالزمة  الهداية  فيه  وقدمت 
القت�صاد الإ�صالمي على مر الع�صور. ومن 
الأمثلة الكلية على ذلك اإ�صاراتها اإىل عالقة 
والأخ����الق،  وال��ق��ي��م  بالعقيدة  الق��ت�����ص��اد 
واأهمية  القت�صادي،  الن�صاط  اأهمية  واإىل 
ال�صتثمارات وتر�صيد ال�صلوك ال�صتهالكي، 
ال��الزم��ة  والت�صريعات  ال��زراع��ة  واأه��م��ي��ة 
لنموها، وكذلك التجارة، وكذلك ال�صناعة. 
ثم اإنها اهتمت بقوة بق�صية التوزيع واآلياته 
كذلك  فيه،  العدالة  توفر  و�صرورة  وغاياته 
يف  امللكية  ون��ظ��ام  ح���دود  لنا  ر�صمت  فقد 

القت�صاد الإ�صالمي...الخ.
النبوية  ال�صنة  مع  التعامل  الباحث  وعلى 
وكذلك  املعتمدة  احلديث  كتب  خ��الل  من 

على  ال�صهل  م��ن  ك��ان  واإذا  ال�����ص��رية،  كتب 
الباحث ح�صر الآيات القراآنية ذات الظالل 
ح�صر  عليه  ال�صهل  من  فلي�س  القت�صادية 
الأحاديث النبوية ذات الظالل القت�صادية 
املوؤلفات  من  العديد  يف  وت�صتتها  لكرثتها 
ح���دود  ويف  الآن،  ح��ت��ى  ف���اإن���ه  ول��الأ���ص��ف 
علمي، مل يجر ح�صر - ولو مبدئيًا - لهذه 
الأحاديث، مع الأهمية الق�صوى لذلك، ومع 
املهمة  ي�ّصرت  املعلومات  �صبكة  ف��اإن  ذل��ك 

كثريًا.
وعمومًا على الباحث اأن ي�صّمر عن �صاعد 
اأن  وعليه  امل�صقة،  من  ق��درًا  ويتحمل  اجلد 
يراعي بع�س الأمور، ومن ذلك اأن الأحاديث 
�صحيحة،  كلها  لي�صت  امل��ع��روف��ة  النبوية 
ولي�صت كلها على درجة واحدة من القبول، 
ه��ذه  ب��ع�����س  اأن  ي����درك  اأن  ك��ذل��ك  وع��ل��ي��ه 
جاءت  النبوية  الفعلية  واملواقف  الأحاديث 
عليه  اهلل  �صلى  للر�صول  الإمامة  قبيل  من 
و�صلم ولي�صت من قبيل الر�صالة، مبعنى اأن 
بع�صها قد ل يكون له حكم ال�صتمرارية يف 
كل زمان وكل حال، واإمنا هي مواقف خا�صة 
من  ي�صتقبل  فيما  التطبيق  واج��ب��ة  لي�صت 

الزمان.
النظر  لأهمية  التعر�س  ن��رتك  اأن  وقبل 
القت�صادي يف القراآن وال�صنة يجدر بنا اأن 
ن�صري اإىل اأن هذه الن�صو�س والأ�صول تزود 
الباحث مبقولت اقت�صادية معيارية واأخرى 
اللتفات  يح�صن  اأن  الباحث  وعلى  و�صعية، 
اإىل ذلك ملا له من اأهمية يف حتليالته، �صواء 
اختبار  حيث  من  اأو  افرتا�صاته  حيث  من 

�صحة هذه الفرتا�صات.
اخل��الف��ة  ف���رتة  جن��د  لل�صنة  وام���ت���دادًا 
لل�صنة،  ال�صنة امتداد  الرا�صدة، فهي بن�س 
على الباحث اأن ينظر فيما جرى من ال�صاأن 

ال مجال لتخوف البعض 

من البحث في علم 

االقتصاد اإلسالمي 

بذريعة إمكانيه الوقوع 

في الخطأ
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اأق��وال  من  املرحلة  هذه  خالل  القت�صادي 
واأفعال، وعليه اأن ي�صع ذلك كله يف ح�صبانه 
اأن  وعليه  القت�صادي،  بحثه  يجرى  وه��و 
مقت�صاه،  على  اخل��روج  عدم  على  يحر�س 
الراهن،  اأمكن ذلك يف �صوء واقعنا  مادام 
والأ�صول  الن�صو�س  هي  عليه  فاملعول  واإل 
واإن  املعا�صر  واقعنا  على  ننزلها  ال�صرعية 
خالل  جرى  ما  بع�س  مع  ذلك  يف  اختلفنا 
يكون  و�صوف  ال��را���ص��دة)15(،  اخلالفة  فرتة 
اخ��ت��الف��ن��ا ع��ن��دئ��ذ ه���و اخ���ت���الف ت��ن��وع ل 

اختالف ت�صاد.
فاإن حاجة  الفقه  علم  اإىل  انتقلنا  ما  ف��اإذا 
اإل  اإليه حاجة قوية، وما ذلك  علم القت�صاد 
القت�صادي  ال�صلوك  يدر�س  القت�صاد  لأن 
�صخ�صًا  ج��م��اع��ة،  اأو  ك��ان  ف���ردًا  ل��الإن�����ص��ان، 
طبيعيًا كان اأو �صخ�صًا اعتباريًا، والفقه يدر�س 
الأحكام ال�صرعية لهذا ال�صلوك، ومعنى ذلك 
الأحكام  على  يتعرف  اأن  القت�صادي  على  اأن 
القت�صادي  وال��ن�����ص��اط  لل�صلوك  ال�صرعية 
وم��ق��ولت��ه،  حتليالته  يف  منها  ينطلق  حتى 
م�صّلمات  اأو  منطلقات  متثل  له  بالن�صبة  وهي 
يف  وبخا�صة  لدرا�صته  اإط���ارًا  اأو  حقائق،  اأو 

درا�صات ال�صيا�صات ويف درا�صة النظريات.

والإ�صكالية هنا اأمام الباحث القت�صادي 
متعددة اجلوانب والأبعاد، ومن ذلك:

1- هناك تعدد املذاهب، بل وتعدد الأقوال 
داخل املذهب الواحد. فعلى اأي مذهب واأي 
عامة  وب�صفة  ينطلق؟،  ومنه  يعتمد؟  قول 
نقول: اإن كل املذاهب الفقهية املعتمدة متثل 
مراجع للباحث القت�صادي، ول غبار عليه 
يف العتماد على اأي مذهب فيها، وعلى اأي 
قول فيها، ما مل يكن قوًل �صاذًا بني الأقوال 
مرجوحًا  كان  واإن  حتى  امل�صتقرة،  الفقهية 

راأيه  كان يف  م��ادام  راأي اجلمهور،  لي�س  اأو 
اأف�صل يف ظل الظروف الراهنة.

اقت�صادي  باحث  اأن��ه  يعي  اأن  عليه   -2
ما  اأن  يدرك  اأن  وعليه  فقهيًا،  باحثًا  ولي�س 
لي�صت  بحثه  يف  فقهية  م�صائل  من  يذكره 
واإمنا هي م�صائل  امل�صائل القت�صادية،  من 
لال�صتفادة  الفقه  علم  من  م�صتعارة  فقهية 
ذلك  من  وامل��غ��زى  القت�صاد.  علم  يف  بها 
اأنها م�َصّلمات  اإن ذكرها فيذكرها على  اأنه 
للبحث  خا�صعة  م�صائل  اأن��ه��ا  على  ولي�س 
والتحليل، ومن ثم يجري وراء حتليلها كما 
لو كان فقيهًا، وهذا خطاأ �صائع، وقد جنم 
التي  الدرا�صات  والكثري من  الكثري  اأن  عنه 
يف  هي  الإ�صالمي  القت�صاد  عنوان  حتمل 
من  غريه  يف  اأو  الفقه  يف  موؤلفات  احلقيقة 
وقد  معيب،  منهج  وه��ذا  ال�صرعية،  العلوم 
نبه اإليه وحذر منه بع�س فقهائنا القدامى؛ 
منهم الإمام ال�صاطبي يف كتابه »املوافقات«، 
بع�س  »...ويت�صور ذلك يف خلط  يقول:  اإذ 
على  فقهه  يبني  كالفقيه،  ببع�س  العلوم 
تقريرها  اإىل  فريجع  مثاًل،  نحوية  م�صاألة 
ل  النحوي،  يقررها  كما  م�صاألة،  م�صاألة 
الفقهية  م�صاألته  ي��رد  ثم  م�صلمة،  مقدمة 
بها  ياأتي  اأن  �صاأنه  من  ك��ان  وال��ذي  اإليها، 
على اأنها مفروغ منها يف علم النحو، فيبني 

عليها...«)16(.
فاإذا ما انتقلنا اإىل علم اأ�صول الفقه جنده 
امل�صادر  على  احتوائه  حيث  من  لنا،  ُمِهمًا 
وامل�صالح  القيا�س  فيها  مب��ا  الت�صريعية 
املجال  اأن  واملعروف  وال�صتح�صان،  املر�صلة 
الق��ت�����ص��ادي جم���ال خ�����ص��ب ل��الج��ت��ه��اد، 
واآلياته  و�صوابطه  الجتهاد  على  والتعرف 
اأ�صول الفقه، ومن علم  اإمنا يكون من علم 

اأ�صول  من  الكثري  على  نتعرف  الكالم 

القرآن الكريم قدم لنا 

القواعد واألساسيات 

التي يمكننا أن نشّيد 

عليها علم االقتصاد 

اإلسالمي
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من  العديد  على  ونرد  الإ�صالمي  القت�صاد 
والختيار  اجل��رب  مثل  ت��رد  قد  التي  َبه  ال�صُّ
الآخر  واليوم  والتوحيد  والوحدانية  والرزق 

وما فيه من ح�صاب وثواب وعقاب.
يف  للباحث  كيف  البع�س  يت�صاءل  وق��د 
كل  على  يتعرف  اأن  الإ�صالمي  القت�صاد 
تلك  وتعلم  بدرا�صة  ُمطالب  هو  وهل  ذلك؟ 
والإجابة  ذلك؟  له  ��ى  واأنَّ ال�صرعية؟  العلوم 
اأي�صر من ذلك، ول يتطلب  الأمر  اأن  الكلية 
كل هذا العناء الذي هو فوق الطاقة، ويكفي 
والط���الع)17(،  النظر  على  والقدرة  الإمل��ام 
الإ�صالمي  القت�صاد  جتربة  �صهدت  وق��د 
ت�صبق  مل  متميزين  باحثني  وجود  املعا�صرة 

لهم درا�صة �صرعية منهجية.
الق��ت�����ص��اد علم  ع��ل��م  اأن  وه��ك��ذا جن��د 
ال�صرعية،  العلوم  من  الكثري  من  م��دوم 
بتلك  ُيلم  اأن  فيه  الباحث  فعلى  ث��م  وم��ن 
اأن  دون  منها،  ال�صتفادة  وبكيفية  العلوم 
ولي�س  اقت�صادي،  باحث  اأنه  اإطالقًا  ين�صى 

باحثًا فقهيًا اأو اأ�صوليًا اأو كالميًا ...اإلخ.
ثانيًا - العقل:

فكره  الباحث  ُيعِمل  اأن  بذلك  واملق�صود 
اأمامه  مطروح  هو  فيما  وحوا�صه  بل  وعقله 
هو  ما  كل  ذلك  يف  م�صتخدمًا  ق�صايا،  من 
متاح من اأدوات واأ�صاليب متكن من الو�صول 

اإىل الهدف املق�صود.
وم��ت�����ص��ع، وخا�صة  ك��ب��ري  ه��ن��ا  وامل���ج���ال 
يف ال���ب���ع���د ال���ن���ظ���ري ال��ت��ح��ل��ي��ل��ي، م��ث��ل 
امل�صائل  يف  والنظريات  ال��ق��وان��ني  اإي��ج��اد 
العقل  الإ���ص��الم  دع��م  وق��د  القت�صادية. 
الب�صري، ليجول وي�صول، مربزًا كل قدراته 
يف هذه الق�صايا، حتى اإنه منحه احل�صانة 
اأثابه،  لقد  بل  اأخطاأ،  ما  اإذا  الترثيب  من 
بدًل من اأن يعاقبه »من اجتهد فاأخطاأ فله 

اأجر...« »اأنتم اأعلم باأمور دنياكم«، واملهم 
واأن  ج��ه��ده،  الإن�����ص��ان  يبذل  اأن  الأم���ر  يف 
ي�صتخدم كل ما هنالك من اأدوات �صرورية 
من  رمبا  بل  حقه،  ومن  معتادة.  واأ�صاليب 
واجبه، اأن ي�صتفيد قدر طاقته هنا مما يف 
�صحيحة  مقولت  من  الو�صعي  القت�صاد 
واأدوات �صليمة، فاحلكمة �صالة املوؤمن)18(. 
يخطئ،  اأو  ي�صيب  اأن  ذلك  بعد  جناح  ول 
فقد يتو�صل الإن�صان اإىل تف�صري لظاهرة اأو 
�صيا�صة ملوقف ثم ل يكون موفقًا، فياأتي اآخر 
اأخرى  مرة  هو  ياأتي  اأو  املوقف،  في�صحح 
اإن  وحيث  مت�صع،  الأم��ر  املوقف،  وي�صحح 
علم  يجمع  اأن  باأ�س  فال  متفاوتة  الأف��ه��ام 
القت�صاد الإ�صالمي بني العديد من الآراء، 
بل واملدار�س والنظريات املختلفة املتنوعة، 
العلوم  م��ن  وغ��ريه  ذل��ك  الفقه  و�صع  وق��د 

ال�صرعية دومنا حرج.
ومعنى ذلك اأن علم القت�صاد الإ�صالمي 
داخل  والتنوع  الإطارية  الوحدة  بني  يجمع 
من  اأك���رث  جن��د  اأن  فيمكن  ال��وح��دة،  ه��ذه 

اأكرث  جند  واأن  ما،  ظاهرة  لتف�صري  نظرية 
فهناك  ما،  ظاهرة  يف  للتاأثري  �صيا�صة  من 
الكلي  الحتياطي  ب�صيا�صة  الأخ��ذ  يرى  من 
وهناك  الإ�صالمية،  امل�صارف  اأع��م��ال  يف 
من يرى غري ذلك، وهناك من يرى �صحة 
احلد  واملنتج  امل�صتهلك  من  كل  ا�صتهداف 
الأق�����ص��ى، وه��ن��اك م��ن ي���رى غ��ري ذل��ك. 
التع�صب  ع��دم  الأم���ر  وامل��ه��م يف  وه��ك��ذا، 
للراأي وعدم ت�صفيه راأي الغري، وليكن لنا يف 
يعني ذلك ل من  ول  فقهائنا قدوة ح�صنة، 

قريب ول من بعيد اأننا اأمام اإ�صالَمني!!
اإن����ه اإ����ص���الم واح����د، اأ���ص�����ص��ه وق��واع��ده 
الأفهام،  حولها  تختلف  ل  واح��دة،  وغاياته 
لتنوع  تخ�صع  والفرعيات  اجلزئيات  بينما 
للعقول  نف�صه  الإ�صالم  �صمح  وقد  اأفهامنا، 
َو�ِصعها الجتهاد يف فهم هذه  اأن جتتهد ما 
الفرعيات، ول حرج من تنوع وتعدد الأفهام 

حيالها.
ثالثًا - الواقع:

بالن�صبة  الواقع  فاإن  الإ�صارة  �صلفت  كما 
منها  والتي  الجتماعية،  العلوم  يف  للبحث 
رئي�صًا.  معرفيًا  م�صدرًا  يعد  القت�صاد، 
الظواهر  على  فيتعرف  الإن�صان  فيه  ينظر 
عليه  ح�صل  فيما  عقله  ُيعمل  ثم  املختلفة، 
من  ميكن  ما  اإىل  متو�صاًل  م�صاهدات  من 
فيخترب  للواقع  يعود  ثم  قوانني  اأو  تعميمات 
حمتاج  فالواقع  روؤيته.  و�صحة  عمله  �صحة 
النهاية؛  يف  اإليه  وحمتاج  البداية  يف  اإليه 
املعلومة،  على  احل�صول  يف  اإل��ي��ه  حم��ت��اج 
وحم���ت���اج اإل���ي���ه يف اخ��ت��ب��ار ���ص��ح��ة روؤي��ت��ه 
يف  ال��ب��ح��ث  يف  ك��ذل��ك  والأم����ر  للمعلومة، 
بع�س  هناك  اأن  َبْيد  الإ�صالمي،  القت�صاد 
هذا  يف  الباحث  تواجه  التي  الإ�صكاليات 
اليوم  القائم  الواقع  اأن  ومن ذلك  ال�صدد، 

على االقتصادي أن 

يتعرف على األحكام 

الشرعية للسلوك 

والنشاط االقتصادي 

حتى ينطلق منها في 

تحليالته ومقوالته
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بالكثري  م�صوب  وغريهم  امل�صلمني  دنيا  يف 
ال�صرعية،  الناحية  م��ن  ال��ت��ج��اوزات  م��ن 
حول  التحفظ  من  كثريًا  ي�صع  ال��ذي  الأم��ر 
البحث  تاأ�صيل  يف  ال��واق��ع  ه��ذا  ا�صتخدام 
القت�صادي الإ�صالمي، وما ذلك اإل لأن هذا 
ت�صتق  فكيف  اإ�صالميته،  م�صكوك يف  الواقع 
منه نظريات اأو تخترب فيه نظريات تو�صف 

بكونها �صمن اإطار القت�صاد الإ�صالمي؟
وه����ذه ال��ق�����ص��ي��ة ق���د األ���ق���ت ب��ظ��الل��ه��ا، 
القت�صاد  البحث يف  ب�صاط  على  ومازالت، 
الإ�صالمي، ول ننكر اأنه كان لها بع�س الآثار 
ال�صلبية على م�صرية وحركة وانطالق عملية 
اأن الأمر يف  بناء القت�صاد الإ�صالمي، بيد 
النهاية اأمكن التعامل معه بقدر معقول من 
الكفاءة، وبفر�س الت�صليم بهذه املالحظات 
عرثة  حجر  ميثل  ل  ذلك  ف��اإن  الواقع  حول 
اإىل  البحث  يتوقف  ثم  ومن  البحث،  اأم��ام 

اأن يتغري هذا الواقع، ثم اإن الواقع يف بع�س 
التعامل  ميكن  اإ�صالمي،  واق��ع  هو  جوانبه 
بالتدريج  ك��ان  واإن  واطمئنان،  بثقة  معه 
والنتقاء، و�صيئًا ف�صيئًا تت�صع رقعة اإ�صالمية 
يف  منه  ال���ص��ت��ف��ادة  ف��ر���س  وتت�صع  ال��واق��ع 

التنظري من خالل املنهج ال�صتقرائي.
مع  للتعامل  املخارج  من  العديد  وهناك 
اأخرى  َمواطن  يف  مطروحة  الإ�صكالية  هذه 

ميكن الرجوع اإليها)19(.
ال�صائكة  الق�صية  ه��ذه  يف  قيل  ومهما 
الإ�صالمي  ال��واق��ع  اأن  فيه  �صك  ل  ف��ال��ذي 
�صلوكيات  وانت�صار  �صيوع  يعي�س  املعا�صر 
الإ�صالمي،  الهدي  عن  بعيدة  اقت�صادية 
يعيق  ال�صلوكيات  هذه  مثل  وجود  كان  واإذا 
مراجع  من  مرجعًا  الواقع  اتخاذ  جهة  من 
يف  فاإنه  الإ�صالمي،  القت�صاد  يف  التنظري 
الرجوع  الباحث  على  يحتم  ال��وق��ت  نف�س 

اإىل هذا الواقع واإجراء درا�صات جادة حول 
اأجل  من  ل  ال�صلوكيات  وتلك  الواقع،  هذا 
التعرف  اأج��ل  م��ن  واإمن���ا  عليها،  العتماد 
التي  والأ�صباب  العوامل  وعلى  كنهها،  على 
اأو  اإزالتها  كيفية  العمل على  ثم  اإليها،  اأدت 
على الأقل التخفيف منها يف حياة امل�صلمني، 
يف  الفاعلة  والآليات  ال�صيا�صات  واكت�صاف 

هذا ال�صدد.
هو  املطلوب  اأن  وهي  مهمة  مالحظة  مع 
الواقع  ولي�س  املعتاد  العادي  الواقع  معرفة 
املثايل الذي ل ت�صوب اإ�صالميته �صائبة)20(.. 
الواقع املثايل يظل مثاًل يحتذى، بينما  لأن 
الواقع العادي والذي ي�صغل حيزًا مت�صعًا بني 
الواقع املثايل والواقع غري الإ�صالمي ح�صب 
املعول  هو  العادي  الواقع  ه��ذا  ل��ه،  و�صفنا 
التنظري يف  اإجراء عملية  اأ�صا�صًا عند  عليه 

علم القت�صاد الإ�صالمي.

اإلسلامي  االقتصلاد  مركلز  )1(  نرشهلا 

سلسللة  ضملن  األزهلر  بجامعلة 

1999م.  )7( رقلم  والبحلوث  الدراسلات 

ذللك  اإلنسلان  كاريلل،  )2(  الكسليس 

ص  فريلد،  أسلعد  تعريلب  املجهلول، 

1986م. بلروت،  املعلارف،  مكتبلة   ،63

)3(  ملن املراجلع املفيلدة يف هلذا الصلدد 

اإلسلامي«  اللراث  إىل  »الطريلق 

للدكتلور. علي جمعلة محملد، رشكلة  

نهضلة مرص للطباعة والنلرش، القاهرة، 

2004م.

تيميلة،  ابلن  ينظلر  موسلعة  )4(  ملعرفلة 

مجملوع الفتلاوي، ج29، ص 18، وملا 

بعدهلا ثلم ينظلر. د. عبلد هللا الثلايل، 

العقلل  بلن  اإلسلامي  االقتصلاد  عللم 

الفقهيلة  البحلوث  مجللة  والنقلل، 

1995م. الريلاض،   ،24 العلدد  املعلارصة، 

)5(  املسلتصفى يف علم األصلول، ص 4، دار 

الكتلب العلمية، بلروت، 1993م.

)6(  املقدملة، ص452، دار القللم، بلروت: 

1986م.

)7(  شلوقي دنيلا، النظريلة االقتصاديلة من 

إسلامي. منظور 

ينظلر  املسلألة  لهلذه  أكلر  )8(  لتأصيلل 

تيميلة، ج19  البلن  الفتلاوى  مجملوع 

بعدهلا. وملا  ص122 

ينظلر  املسلألة  لهلذه  أكلر  )9(  لتأصيلل 

مجملوع الفتلاوى البلن تيميلة،، ج19، 

بعدهلا. وملا   ،12 ص 

للكاتلب  ينظلر  املعرفلة  ملن  )10(  ملزيلد 

االقتصلاد اإلسلامي ل قضايلا منهجية، 

مرجلع سلابق.

االقتصلاد  الثلايل،  هللا  عبلد  )11(  د. 

اإلسلامي بلن النقلل والعقلل، مرجع 

سلابق.

)12(  فصلل القلول يف ذلك د. علي جمعة، 

يف »الطريلق إىل اللراث اإلسلامي« ، 

ص 165 وملا بعدهلا.

)13(  بعنلوان نظلرات اقتصاديلة يف القلرآن 

اإلسلامي  املعهلد  نلرش  الكريلم، 

للبحلوث والتدريلب، البنك اإلسلامي 

2007م. للتنميلة، 

)14(  د. شلوقي دنيلا، اإلعجلاز االقتصلادي 

البحلوث  النبويلة، مجملع  السلنة  يف 

2004م. األزهلر،  اإلسلامية، 

)15(  ملزيلد ملن املعرفلة، يراجع د. شلوقي 

اإلسلامي  االقتصلادي  الفكلر  دنيلا، 

يف مرحللة التأسليس، مجللة املسللم 

القاهلرة. العلدد 107  املعلارص، 

)16(  املوافقلات، ج1، ص 48 دار املعرفلة، 

بروت.

يكفلي  أن  يلرى  حيلث  )17(  الغلزايل، 

املجتهلد أن يكلون على عللم رشعي، 

فقلط،  فيهلا  يبحلث  التلي  باملسلألة 

. ملسلتصفى ا

هنلا  طيلب  كام  تيميلة  )18(  البلن 

حيلث  هلذه  مسلالتنا  يف  يفيدنلا 

النلاس  بلغلات  »ومعرفتنلا  يقلول: 

معرفتنلا  يف  نافعلة  واصطاحاتهلم 

مقاصدهلم، ثلم نحكلم فيهلا كتلاب 

هللا، فلا وافقله فهلو حق وملا خالفه 

فهلو باطلل« انظلر لله رشح العقيدة 

.26 ص  األصفهانيلة، 

املثلال: سلبيل  على  منهلا   )19(  اذكلر 

مسلتقبل  شلابرا،  عملر  محملد  د.   •

إسلامي،  منظلور  ملن  االقتصلاد  عللم 

دار  امللرصي،  رفيلق  د.  ترجملة 

الثانيلة،  الطبعلة  دمشلق:  الفكلر، 

بعدهلا. وملا   178 ص   2005م، 

االقتصلاد  يلري،  الرحملن  عبلد  د.   •

البحلث  منهاجيلة  بلن  اإلسلامي 

وإمكانيلة التطبيلق، املعهلد اإلسلامي 

 للبحوث البنك اإلسامي للتنمية، جدة.

• د. شلوقي دنيلا، االقتصلاد اإلسلامي، 

سلابق. مرجلع  منهجيلة،   قضايلا 

االقتصلاد  الثلايل،  هللا  عبلد  د.   •

اإلسلامي بلن النقلل والعقلل، مرجلع 

بق. سلا

يتحقلق  مل  املثلايل  الواقلع  )20(  وهلذا 

عمليلاً يف دنيلا النلاس حتلى يف خلر 

العصلور وهلو علرص الصحابلة، ولعل 

ملن أوضلح من أشلار إىل ذللك وبينه 

»اإلحيلاء«  كتابله  يف  الغلزايل  اإلملام 

انظلر فيله كتلاب الحلال والحلرام.

 المــراجـع
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