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افتتاحـية
احلمد هلل رب العاملني ،والصالة والســام عىل سيدنا حممد

وعىل آله وصحبه و َم ْن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين.

وبعـــــد :فيرس « دائرة الشؤون اإلس�لامية والعمل اخلريي بدبي -

إصدارها اجلـديد « االقتصاد اإلسالمي
إدارة البحوث » أن تقـــدِّ م
َ

وموقعه من العلوم » جلمهور القراء من السادة الباحثني واملثقفني
واملتطلعني إىل املعرفة.

ال شــك يف أمهية علم االقتصاد اإلســامي للمســلمني،

وشواهد ذلك كثرية ،ولكن زادت هذه األمهية يف األزمنة املتأخرة
بعد تلكم األزمات املالية التي عصفت باالقتصاد واملؤسســات

الناس إىل ذلكم الرصح الشامخ .ولكن
املالية العاملية ،وقد التفت ُ

حصل خالف يف نســب هذا الرصح ،هل هــو علم أو ال ؟ وإذا

علم ،إىل أي العلوم ينتمي ؟ هل إىل علوم االقتصاد أو علوم
كان ً

الرشيعة؟ وال شك أن حتديد موقع هذا العلم من خريطة العلوم
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له أمهية كربى تنعكس عىل منهجية دراســة هذا العلم .ويف هذا
البحث املخترص سأحاول تسليط الضوء عىل هذه املسألة.

وهذا اإلنجاز العلمي جيعلنا نقدم عظيم الشــكر والدعاء

ألرسة آل مكتوم حفظها اهلل تعاىل التي حتب العلم وأهله ،وتؤازر

قضايا اإلسالم والعروبة بكل متيز وإقدام ،ويف مقدمتها صاحب

السمو الشيخ حممد بن راشــد بن سعيد آل مكتوم ،نائب رئيس
الدولــة ،رئيس جملس الــوزراء ،حاكم ديب الذي يشــ ِّيد جمتمع
املعرفة ،ويرعى البحث العلمي ،ويشجع أصحابه و ُطالبه.

راجني من العــي القدير أن ينفع هبــذا العمل ،وأن يرزقنا

التوفيق والســداد ،وأن يوفــق إىل مزيد مــن العطاء عىل درب
التميز املنشود.

َّ
وصل اهلل وســ َّلم
وآخر دعوانا أن احلمد هلل رب العاملني،

عىل النَّبي األمي اخلاتم س ّيدنا حممد وعىل آله وصحبـه أمجعني.
إدارة البحوث
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إن احلمد هلل نحمده ونســتعينه ونســتغفره ،ونعوذ باهلل من
رشور أنفسنا ومن سيئات أعاملنا ،من هيده اهلل فال مضل له ،ومن
ُيضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال رشيك له،
وأشهد أن حممد ًا عبده ورسوله..
أما بعد:
فقد اقتضت طبيعة العرص املتشــعبة واملوغلة يف التخصص
إىل نشــوء ما يمكن تســميته انشــطار العلوم ،فقد نشأت علوم
جديدة مســتمدة من علوم أخرى ،سواء يف ذلك العلوم رشعية
أو الدنيوية ،ومن هذه العلوم علم االقتصاد اإلسالم.
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وقــد ازداد اهتامم الناس عموم ًا واملســلمني خصوص ًا هبذا
العلم ،وشواهد ذلك كثرية ،ولكن زادت هذه األمهية يف األزمنة
املتأخــرة بعد تلكم األزمــات املالية التي عصفــت باالقتصاد
واملؤسسات املالية الغربية.
الناس إىل ذلكم الرصح الشامخ وهو االقتصاد
وقد التفت
ُ

اإلسالمي وبدأوا يلتمسون فيه املخرج مما هم فيه من مأزق.

ولكن حصل خالف يف ن ََس ِ
علم أم
ــب هذا الرصح ،هل هو ٌ

ال؟ وإذا كان عل ًام ،فإىل أي العلوم ينتمي؟ هل إىل علوم االقتصاد
أم علوم الرشيعة؟
وال شــك أن حتديد موقع هذا العلم مــن خريطة العلوم له
أمهية كربى تنعكس عىل منهجية دراسة هذا العلم.
ويف هذا البحث املخترص سأحاول تسليط الضوء عىل هذه

املســألة مبين ًا موقع علم االقتصاد اإلسالمي وعالقاته مع علم
االقتصاد وسائر العلوم اإلسالمية ،سالك ًا اخلطة البحثية التالية :
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خطة البحث:
املبحــث األول :تعريف علم االقتصاد اإلســامي .وفيه
أربعة مطالب:
املطلب األول :تعريف االقتصاد يف اللغة
املطلب الثاين :تعريف علم االقتصاد يف االصطالح
املطلب الثالث :تعريف علم االقتصاد اإلسالمي
املطلب الرابع :هل االقتصاد اإلسالمي علم؟
املبحث الثاين :نشأة علم االقتصاد اإلسالمي .وفيه مطلبان:
املطلب األول :االقتصاد اإلسالمي يف صدر اإلسالم.
املطلب الثاين :مرحلة الكتابة التخصصية يف بعض مسائل
االقتصاد اإلسالمي.
املطلب الثالث :تشكّل االقتصاد اإلسالمي كعل ٍم مستقل.
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املبحــث الرابــع :عالقة علــم االقتصاد اإلســامي بعلم

االقتصاد .وفيه مطلبان:

املطلــب األول :أوجــه التشــابه بني علمــي االقتصاد

واالقتصاد اإلسالمي.

املطلب الثاين :خصائص االقتصاد اإلسالمي.
املبحث الثالث :عالقة علم االقتصاد اإلسالمي ببقية العلوم

الرشعية.

املبحث اخلامس :فروع علم االقتصاد اإلسالمي ومشتمالته.
وأســأل اهلل تعاىل أن أكون قد ُوفقــت يف طرح هذه القضية

ومعاجلتها ،ملتمســ ًا من أســاتذيت الكــرام وزمالئي األفاضل

التكــرم بتقييم هذا البحث وتقويمه حتــى نؤدي جزء ًا من حق

اقتصادنا علينا.

واهلل املوفق واهلادي إىل سواء السبيل.
•

•

•
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املبحث األول
تعريف علم االقتصاد اإلسالمي
حتى يتجىل لنا تعريف علم االقتصاد اإلســامي البد من

تعريف علــم االقتصاد أوالً يف اللغة واالصطالح ،ثم بعد ذلك
يتمهد الطريق لتعريف االقتصاد اإلسالمي.

املطلب األول :تعريف االقتصاد يف اللغة:

كلمة االقتصاد مشتقة من القصد ،وأصل كلمة (ق ص د)

ومواقعها يف كالم العرب :االعتزام والتوجه والنهود والنهوض
ٍ
اعتــدال كان ذلك أو جور ،هــذا أصله يف
نحــو اليشء ،عــى
احلقيقة ،وإن كان قد ُيص يف بعض املواضع بقصد االســتقامة

دون امليل(((.

((( الزبيدي ،حمب الدين مرتىض « ،تاج العروس من جواهر القاموس »،
ط .املجلــس الوطنــي للثقافة الفنــون واآلداب ،دولــة الكويت،

(.)190/5
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ٍ
معان منها :اســتقامة الطريق،
والقصــد يف اللغة له عــدة
والعدل ،والوسط بني الطرفني ويف احلديث النبوي الرشيف قال
النبي ﷺ  « :ال َق ْصدَ ال َق ْصدَ َت ْب ُل ُغوا »((( ،والقصدُ يف اليشء خالف
اإلفراط وهو ما بني اإلرساف والتقتري ،والقصد يف املعيشة  :أن
ال يرسف وال يقرت(((.
املطلب الثاين :تعريف االقتصاد يف االصطالح:
أمــا تعريف علــم االقتصاد يف االصطــاح ،فقد تعددت
عبارات العلــاء وال ُكتّاب يف تعريفه تعدد ًا كبــر ًا ،حتى قيل :
« إن علم االقتصاد له من التعاريف ما يساوي عدد من يقومون
بتدريسه والبحث فيه !!»((( ،ومن هذه التعاريف:
((( رواه البخاري ( )6463من حديث أيب هريرة  -ريض اهلل عنه .-

((( ابن منظور ،حممد بن مكرم« ،لســان العــرب» ،دار صادر ،بريوت،
لبنان ،الطبعة السادسة2008 ،م ،مادة :قصد (.)354-353/3

((( عبد املجيد ،عبد الفتاح عبــد الرمحن« ،أصول علم االقتصاد .رؤية
إسالمية» ،املنصورة ،كلية التجارة( ،ص .)31
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عرف االقتصاد
 -1تعريف سام ويلسون لالقتصاد ،حيث ّ

ِ
سلوك اإلنســان وعالقته باملوارد ذات الندرة
بقوله « :دراســ ُة
النسـبية إلنتاج السـلع واخلدمات ،وكيفية توزيعـها لالستهالك
بني أفراد املجتمع »(((.
ــرف علم االقتصاد أيض ًا بأنــه « :العلم االجتامعي
 -2و ُع ِّ

الذي هيتم بتحليل األنشطة التجارية ،وبمعرفة كيفية إنتاج السلع
واخلدمات ،ويدرس علم االقتصاد الطريقة التي تنتج هبا األشياء
التــي يرغب فيها النــاس وكذلك الطريقة التــي توزع هبا تلك
األشياء ،كام يدرس الكيفية التي خيتار هبا الناس واألمم األشياء
التي يشرتوهنا من بني احلاجات املتعددة التي يرغبون فيها »(((.
((( نقله عنه :املقرن ،خالد بن حممد « ،األسس النظرية لالقتصاد اإلسالمي»،

ط .اجلرييس للتوزيــع ،الرياض ،الطبعة األوىل( ،ص ،)20وقريب

منه ،هاشــم ،إسامعيل حممد « ،املدخل إىل أســس علم االقتصاد »،
ط .املكتب العريب احلديث ،اإلسكندرية2005 ،م( ،ص .)9

((( جمموعة باحثني « ،املوســوعة العربية العامليــة»1996 ،م ،الرياض،
(.)402/2
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ٍ
تطويل يمكن االســتغناء
وال خيفى ما يف هذا التعريف من
عن أكثره.
 -3و ُع ِّرف علــم االقتصاد أيض ًا بأنــه « العلم الذي يقوم

عىل دراســة ُســ ُبل حتقيق أوفر الدخل لتأمني حاجــات الفرد
واملجتمع والدولة ،مع تنمية املوارد واستغالهلا ودراسة توزيعها

بأقل النفقات »(((.
علــم اجتامعي
 -4و ُع ِّرف علــم االقتصاد أيضــ ًا :بأنه «
ٌ

موضوعه اإلنســان ذو اإلرادة ،هيدف إىل دراســة العالقة بني
احلاجات املتعددة واملوارد املحدودة بغرض حتقيق أكرب ٍ
قدر من

إشــباع احلاجات عن طريق االستخدام الكفء للموارد املتاحة
مع العمل عىل إنامئها بأقىص طاقة ممكنة »(((.
((( بابلــي ،حممــود حممد « ،االقتصــاد يف ضوء الرشيعة اإلســامية»،
ط .احتاد مكتبات اجلامعات املرصبة ،القاهرة( ،ص.)18-17

((( صالح ،ســعاد إبراهيــم « ،مبادئ النظام االقتصادي اإلســامي»،
ط .دار عامل الكتب ،الرياض (ص .)11
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ومجيــع هــذه التعاريــف وغريها تــدور حــول نقطتني،
األوىل حاجــات اإلنســان وتلبيتها ،والثانية :املــوارد الطبيعية
وتنميتها واستغالهلا.
املطلب الثالث :تعريف االقتصاد اإلسالمي:
أما االقتصاد اإلسالمي فلم ُ
خيل أيض ًا من تعدد التعريفات،
ومن تلك التعريفات:
(((
عرف
 -1تعريــف الدكتور حممــد عمر شــابرا  ،حيث َّ

((( الدكتور حممد عمر شـابراُ ،ولد سنة 1933م ،يعمل مستشار ًا يف املعهد
اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية ،قبل

التحاقه باملعهــد يف نوفمرب 1999م عمل يف مؤسســة النقد العريب
السعودي ،حيث تقاعد منها يف منصب كبري املستشارين االقتصاديني
بعد خدمة  35سنة .قام بالتدريس يف جامعتي ويسكونسن وكنتكي

بالواليات املتحــدة األمريكية ،عمل يف معهــد اقتصاديات التنمية
ومعهد البحوث اإلســامي يف باكســتان .له إســهامات ممتازة يف
االقتصاد والتمويل اإلســامي منذ أكثر من ثالثني عام ًا ،إذ أصدر

عرشة كتب ورســالة وأكثر من  70ورقة بحــث وعروض لكتب.

وحصل عىل كثــر من اجلوائــز التقديرية بام فيها جائــزة البنك =
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االقتصاد اإلسالمي بقوله « :ذلك الفرع من املعرفة الذي يساعد

عىل حتقيق رفاهة اإلنســان من خالل ختصيــص وتوزيع املوارد
النادرة بام ينسجم مع التعاليم اإلسالمية ،وبدون أن يؤدي ذلك
بالــرورة إىل تكبيل حرية الفرد أو خلق اختالالت مســتمرة

سواء يف االقتصاد الكيل أو البيئة »(((.

ومع دقة هذا التعريف وأمهيته ومكانة صاحبه إال أن يل معه

الوقفات التالية:

 التعريف فيــه ٌطول ،ويمكن اختصــاره ،فقوله « :ذلك

الفرع من املعرفة » يمكن أن ُيستبدل بكلمة « هو العلم ».

 -قوله « :املوارد النادرة » قد ُيفهم منه إقرار املفهوم الغريب

للمشــكلة االقتصادية ،والذي يعزوها للنــدرة فقط ،لذا يزعم
= اإلسالمي للتنمية يف االقتصاد اإلسالمي ،وجائزة امللك فيصل يف

الدراسات اإلسالمية وذلك عام 1989م.

((( شابرا ،حممد عمر « ،ما هو االقتصاد اإلسالمي؟ » ،ط .البنك اإلسالمي
للتنمية ،جدة ،الطبعة الثانية 1420هـ2000 ،م( ،ص .)40
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بعضهم أن علم االقتصاد إنام ُأ ّســس من أجل الندرة ،حتى إنه

ُع ِّرف بأنه علم الندرة ،ومعلوم أن االقتصاد اإلسالمي ال يسلم
هبذه القضية تسلي ًام كام ً
مبي يف مظانّه.
ال كام هو ّ ٌ

 -2و ُع ِّرف علم االقتصاد اإلســامي أيضــ ًا بأنه « العلم

الذي يبحث ســلوك اإلنســان حيال األموال من حيث إنتاجها
واستهالكها وتوزيعها وتبادهلا يف ضوء اإلسالم »(((.

 « -3هــو العلم باألحــكام الرشعية العملية عــن أدلتها

التفصيلية فيام ين ّظم كسب املال وإنفاقه وأوجه تنميته »(((.

وهــذا التعريــف كام هــو واضح اســتفاد مــن التعريف

االصطالحي للفقه ،وجعله خمصص ًا لكسب املال وتنميته وإنفاقه
((( دنيا ،شوقي « ،االقتصاد اإلسالمي ،أصول ومبادئ » ،ط .دار الفكر
اجلامعي ،اإلسكندرية ،الطبعة األوىل2013 ،م( ،ص .)28

((( الطريقي ،عبداهلل بن عبد املحســن « ،االقتصاد اإلســامي أســس

ومبادئ وأهداف» ،ط .اجلرييس ،الريــاض ،الطبعة احلادية عرشة،
2009م (ص .)18
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وأوجه تنميته ،وهذا بال شــك ٌ
داخل يف االقتصاد اإلســامي،

ولكنه جــز ٌء منه ال كله ،فالفقه أحد املكونات األساســية لعلم
مكونات أخرى.
االقتصاد اإلسالمي ،ولكن هناك ّ

ويف تصــوري ال يمكن أن نبني تعريف ًا دقيق ًا لعلم االقتصاد

اإلسالمي ما مل يشمل جانبني:

 -1اجلانب الثابت (وهو املذهب االقتصادي) ،وهو جمموعة

األسس واملبادئ والقيم احلاكمة لألنشطة االقتصادية(((.

 -2اجلانب املتغري (وهو النظام االقتصادي) ،وهو جمموعة

الترشيعــات والقوانني التــي ترتجم هذه املبــادئ والقيم عىل

أرض الواقع.

فهو «البنــاء االقتصادي الذي نقيمه عىل أســاس املذهب

االقتصادي اإلسالمي ،بحسب كل بيئة وكل عرص ،ووفق ذلك
((( الطحاوي ،إبراهيم « ،االقتصاد اإلسالمي مذهب ًا ونظام ًا» ،ط .جممع
البحوث اإلسالمية ،اهليئة العامة لشئون املطابع األمريية1974 ،م،

(.)207 /2
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فإن النظام االقتصادي اإلســامي هو نظام مرن يتغري بحسب
الظروف االقتصادية واالجتامعية التي تعرتض سبيل املجتمع يف
خمتلف العصور واألمكنة»

(((

فالنظــام االقتصــادي هــو الصــورة العمليــة للمذهب
االقتصادي(((.
علم االقتصاد
اإلسالمي

املـذهــب

الـنـظــام

((( نصبه ،مســعودة ،ودالل بن طبي « ،االقتصاد اإلســامي ،مفاهيم
ومصطلحات» ،جملة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة

األزهر2008 ،م ،العدد1429 ،34 :هـ2008 ،م( ،ص .)55
((( الطحــاوي « ،االقتصاد اإلســامي مذهب ًا ونظام ًا» ،مرجع ســابق،
(.)265/2

20

االقتصاد اإلسالمي وموقعه من العلوم

ومن خالل ذلك يمكن صياغــة تعريف خمترص لالقتصاد
اإلسالمي عىل النحو التايل:
علم االقتصاد اإلســامي :هو العلم الذي ُيعنى بدراســة
األســس واملبادئ والقيم اإلســامية املتعلقة باملــال ،وكيفية
تطبيقها عىل األنشطة االقتصادية.
املطلب الرابع :هل االقتصاد اإلسالمي علم؟
كثر اجلدل حول اعتبار االقتصاد اإلسالمي عل ًام أو ال.
وينبغــي أوالً أن ُيعلــم أن هــذه القضيــة لــن تؤثــر يف
االقتصاد اإلســامي مذهب ًا ونظام ًا ،فهــي قضية اصطالحية،
التطرق
وال مشــاحة يف االصطــاح ،ولكــن ال مانــع مــن
ّ
هلا رسيع ًا.
فام هو العلم؟
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ِ
الع ْلــم – لغ ًة َ :-معرفة ا ْلعلو ِم عىل َما هو به يف الواقع ،وهو

مرادف للمعرفــة((( ،أي إدراك اليشء بحقيقته ،ونقيضه اجلهل.
فيقال :فالن عىل ِع ْل ٍم باألمر أي َيعر ُفه.
وقيل :هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع(((.

أما تعريف العلم بمعنــاه االصطالحي الذي يعني الفن أو

(((
عرفه الالند
ــرف بعدة تعريفات  ،فقد ّ
الفرع املعريف ،فقد ُع ّ

(((

((( الفيومي « ،املصباح املنري » ،ط .دار احلديث ،القاهرة ،الطبعة األوىل،
1421ه ،مادة :علم (ص .)254

((( اجلرجــاين ،عيل بن حممــد « ،التعريفــات » ،ط .دار الكتاب العريب،
بريوت ،الطبعة الرابعة1998 ،م( ،ص .)199

((( انظر:

http://mawdoo3.com

((( أندريــه الالنــد (بالفرنســية )André Lalande :فيلســوف فرنيس
( )1963-1867ولد يف دجيون ،ودرس يف عدة مدارس ريفية ،إىل

أن انتقل إىل مدرســة أنري الرابع ،فدار املعلمني العليا ما بني 1883
و .1888نال شــهادة يف الفلسفة عام  ،1888وشهادة الدكتوراه يف
اآلداب عام  .1899ويف سنة  1909صار أستاذ ًا مساعد ًا يف الفلسفة

بالســوربون ،وأستاذ كريس عام  ،1918ثم أستاذ زائر سنة ،1937
(املوسوعة احلرة  -ويكيبيديا).
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بقوله « :العلم يطلق عــى جمموعة من املعارف واألبحاث التي
توصلت إىل درجة كافية من الوحدة والضبط والشمول ،بحيث
تفيض إىل نتائج متناســقة فال تتدخل يف ذلك أذواق الدارسني،
وإنام ثمة موضوعية تؤيدها مناهج حمددة للتحقق من صحتها ».
وقال جون ديوي((( « :العلم هو كل دراســة من ّظمة قائمة
عىل منهج واضح مســتندة إىل املوضعية يمكن أن نسميها علام.
سواء أفضت بنا إىل قوانني أو أدت بنا إىل قواعد عامة تقريبية.
ويمكــن أن ُيقال يف تعريف العلم بعبارة خمترصة رشــيقة،

العلم :هو املعرفة املو َّثقة
واملنسقة(((.
َّ

((( جون ديوي ( 1952 - 1859باإلنجليزية )John Dewey :هو مريب

وفيلســوف وعامل نفس أمريكي وزعيم من زعامء الفلسفة الرباغامتية
ويعترب من أوائل املؤسســن هلا .ويقال انه هو مــن أطال عمر هذه

الفلسفة واســتطاع ان يســتخدم بلياقة كلمتني قريبتني من الشعب

األمريكي مهــا « العلــم » و« الديمقراطية »( .املوســوعة احلرة -
ويكيبيديا).

((( سمعتها شفاه ًا من أستاذنا الدكتور عبداجلبار السبهاين حفظه اهلل.
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تقــرر هذا ،فقد ذهب بعض الباحثــن إىل أن االقتصاد
إذا
ّ

اإلسالمي ليس عل ًام(((.

وذهب أغلب الباحثني إىل أنه ُيعترب عل ًام مســتق ً
ال((( ،وهذا
((( انظر ً -
مثال :-إبراهيم ،غســان حممود « ،االقتصاد اإلســامي بني

الشــك واليقــن » ،ط .دار الفكر املعارص ،بــروت ،إعادة الطبعة
األوىل1422 ،هـ (ص  ،)41والكاتب يف هذا الكتاب ال ينفي صفة

العلمية عىل االقتصاد اإلسالمي بل هو غري مقتنع أص ً
ال بيشء اسمه

اقتصاد إسالمي!
وانظر  -أيض ًا  :-الشافعي ،عبدالرحيم « ،املدخل لدراسة االقتصاد
اإلســامي» ،ط .دار عامل الكتب احلديث ،إربــد ،األردن ،الطبعة
األوىل1430 ،هـ2009 -م( ،ص .)26

((( انظــر :نذير ،عبداهلل « ،خزانة العلوم يف تصنيف الفنون اإلســامية»

ط .دار البشائر ،بريوت ،الطبعة األوىل 1419هـ (ص  ،)30قحف،
منذر « ،االقتصاد اإلســامي عل ًام ونظام ًا » ،ط .دار الفكر املعارص،
بــروت ،إعــادة الطبعــة األوىل1422 ،هـــ (ص  ،)85ويرسي،

عبدالرمحن « ،االقتصاد اإلســامي بني منهاجيــة البحث وإمكانية
التطبيق» ،ط .البنك اإلســامي للتنميــة ،الطبعة األوىل 1419هـ،

(ص ،)13والرتكامين ،عدنان خالد « ،املذهب االقتصادي اإلسالمي»
ط .مكتبة السوادي ،جدة ،الطبعة األوىل 1411هـ( ،ص.)19
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الرأي الــذي أميل إليه ،ألن معلومات ومشــتمالت االقتصاد
اإلســامية مو ّثقة يف أعــى درجات املوثوقية ،فــإن معلومات
اجلانب املذهبي من االقتصاد اإلســامي نجد املوثوقية يف أعىل
صورهــا متمثلة يف القرآن الكريم والســنة النبوية املطهرة وبقية
األدلة الرشعية.
أما جانب النظام االقتصادي فاملسائل العلمية بعضها موثق
يف األدلة الرشعية ،والبعض اآلخر بالتجربة.
ومن جهة أخرى فإن معلومات علم االقتصاد اإلســامي
منســقة ومرتبة ترتيب ًا منطقيــ ًا واضح ًا ،فال جمــال لعدم اعتبار
ّ
االقتصاد اإلســامي عل ًام إال عند من يضع للعلم تصور ًا خاص ًا
التصور.
يف ذهنه ثم حياكم االقتصاد اإلسالمي هلذا
ّ
•

•

•
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املبحث الثاني
نشأة علم االقتصاد اإلسالمي
علم االقتصاد اإلســامي كغريه من العلوم ،نشــأ بسيط ًا
فتطور ومشتت ًا ِ
وه ِّذب ،ويمكن تلخيص املراحل التي مر
فجمع ُ
ُ

هبا االقتصاد اإلسالمي يف ثالث مراحل ،بياهنا يف املطالب التالية:
املطلب األول :االقتصاد اإلسالمي يف صدر اإلسالم:
يف هذه املرحلة من مراحل عمر االقتصاد اإلسالمي مل يكن

غائب ًا عن النصوص الرشعية من القرآن الكريم والسنة واملطهرة،

بل كان حارض ًا وبقوة ،ولكنه مل يكــن عل ًام متميز ًا عن غريه من

العلوم الرشعية ،بل كان خمتلط ًا معها.

فقد تضمن القــرآن الكريم العديد من اآليــات التي فيها
إشــارات اقتصادية كثــرة ،وقد مجــع هذه اآليــات وفرسها

26

االقتصاد اإلسالمي وموقعه من العلوم

ٍ
بكتاب ســاه « التفســر االقتصادي
الدكتــور رفيــق املرصي

للقرآن الكريم »(((.

ومن أمثلة هذه اإلشــارات تلك املبادئ والقيم االقتصادية

الواردة يف القرآن الكريم:

 -االعتدال يف اإلنفاق وجتنب اإلرساف والتقتري ،يقول اهلل

تبارك وتعاىل يف بيان صفات عباد الرمحن الذين يلتزمون برشعه:

﴿ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ

ﰁ ﴾ [الفرقان .]67:
ويقول اهلل عز وجل ﴿ :ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ

ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﴾ [اإلرساء .]29 :
يستنبط من اآليات السابقة وغريها األحكام اآلتية :

 -1الوســطية واالعتــدال يف اإلنفاق وهــذا هو املقصود

بكلمة قوام ًا.

((( ُطبع يف دار القلم ،دمشق ،الطبعة األوىل1434 ،هـ.
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 -2جتنب اإلرساف الذى يمثل اإلنفاق فوق حد القوام.
 -3جتنب التقتري الذى يمثل اإلنفاق أقل من حد القوام.
 جتنب التبذيــر يف اإلنفاق ،فاهلل تبارك وتعاىل حيرم التبذيركام يف قولــه﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽﯾ ﯿ ﰀ
ﰁ ﰂﰃ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ
ﭚ ﭛ ﭜ﴾ [اإلرساء .]28-26 :
يستنبط من هذه اآليات الكريامت األحكام اآلتية :
 -1حتريــم التبذير وهو اإلنفــاق يف معصية اهلل واملخالف
لرشعه.
 -2يقود التبذير اإلنسان إىل مسالك الشياطني.
 -3يعتــر التبذير من كبائر الذنوب والتــي تتطلب التوبة
واالستغفار.
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 جتنب االعتداء عىل أموال الناس.يقــول اهلل تبــارك وتعــاىل ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

ﭭﭮﭯﭰﭱﭲ ﭳﭴ
ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﴾
[النساء .]29 :

ويقــول اهلل ســبحانه وتعــاىل ﴿ :ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ

ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮤﮥﮦ ﮧﮨ
ﮩ ﮪ ﮫ﴾ [البقرة .]188 :

ويقول اهلل ســبحانه وتعــاىل  ﴿ :ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎﮏ ﮐ
ﮑ ﴾ [النساء .]10:
يستنبط من هذه اآليات الكريمة األحكام اآلتية :
 -1حتريم االعتداء عىل أموال الناس.
 -2يعترب االعتداء عىل أموال الناس من نامذج قتل النفس.
 -3حتريم االعتداء عىل أموال اليتامى.
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أما املصدر الثاين من مصادر الترشيع فهي ســنة النبي ﷺ،

وقد مارس النبي ﷺ يف حياته كافة الشؤون االقتصادية اخلاصة

والعامة ،بــدء ًا برعي الغنم وانتها ًء بكافة أشــكال التجارة ،كام

مارس األعامل اليدوية الذاتية البيتية ،وكان ســلوكه وفعله ﷺ

يدعم أقواله وأوامره ونواهيه ،ففي جمال رعي الغنم ،كان النبي

ﷺ يفاخــر بذلك ويقــول « :ما بعث اهللُ نبيــا إال رعى الغنم »
فقــال أصحابه :وأنت؟ فقال « :نعم كنــت أرعاها عىل قراريط

ألهل مكة »(((.

ومعلــو ٌم ما تتطلبه هذه الوظيفة من مشــقة وتعب ،ولكن

منهجــه ﷺ كان االعتامد عىل النفس وأن يــأكل من عمل يده،
حيث قال« :ما أكل أحــدٌ طعام ًا قط خري ًا من أن يأكل من عمل
يده وإن نبي اهلل داود عليه السالم كان يأك ُُل ِم ْن َع َم ِل َي ِده»(((.

((( رواه البخــاري يف صحيحه (الرقم )2262 :مــن حديث أيب هريرة
 -ريض اهلل عنه .-

((( رواه البخــاري يف صحيحه (الرقــم )2072 :من حديث املقدام بن
معد يكرب  -ريض اهلل عنه .-
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وكان ﷺ يســعى لكي حيقق لنفسه دخال يغنيه عن أن يمد
يده ألعاممه أو غريهم ،بل إنه كان يشــعر بضيق احلال لدى عمه

أيب طالــب ِ
كثري العيال فربام كان عمله ﷺ ملســاعدة عمه الذي
آواه وكفله بعد وفــاة جده ،وقد قام ﷺ بكفالة ابن عمه عيل بن
أيب طالب الحقا.
ويف جمال التجارة :تعلم النبي ﷺ فنون التجارة يف صغره،
فقد نشــأ يف جمتمع جتاري ،حيــث كانت مكة ملتقــى القوافل
التجاريــة ،وكان أهل مكة أكثر أهــل اجلزيرة جتارة وغنى ،وقد
كانت رحلته إىل الشام ومقابلة الراهب بحريا وهو فتى مل يتجاوز
الثانية عرشة(((.
وقــد ق َّعد لألمــة اإلســامية قواعــد املعامــات املالية

واالقتصادية.

((( انظرً :
مقاال بعنوان «التعاليم االقتصادية يف الســنة النبوية» للدكتور
كامل حطاب.
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املطلب الثاين :مرحلة الكتابة التخصصية يف بعض مسائل

االقتصاد اإلسالمي:

بعد العهد النبوي وعهد اخللفاء الراشدين ،ومع اتساع رقعة

الدولة اإلسالمية وكثرة الفتوحات ظهرت الكتابات واملؤلفات
التخصصية يف بعض املسائل االقتصادية ،ومنها:

 -1كتاب اخلراج ،للقايض أيب يوســف يعقوب بن إبراهيم

(ت182 :هـ)(((.

 -2كتــاب الكســب ،لإلمام حممد بن احلســن الشــيباين

(ت189 :هـ)(((.

 -3كتاب اخلر اج ،ليحيى بن آدم القريش (ت203 :هـ)(((.
((( ُطبع بتحقيق الدكتور إحسان عباس ،دار الرشوق ،القاهرة1405 ،هـ.
((( ُطبــع بتحقيق الشــيخ عبد الفتاح أبــو غدة يف مكتــب املطبوعات
اإلسالمية ،حلب ،الطبعة األوىل 1417هـ.
((( ُطبع بتحقيق الشــيخ أمحد حممد شــاكر ،دار الرتاث ،القاهرة ،وطبع

أيض ًا بتحقيق الدكتور حســن مؤنس ،ط .مكتبــة الرشوق ،الطبعة
األوىل 1985م.
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 -4األموال ،أليب عبيد القاسم بن سالم (ت224 :هـ)(((.
 -5الربكــة يف فضل الســعي واحلركة ،للقــايض حممد بن
عبدالرمحن احلبيش (ت782:هـ) (((.
 -6األمـــوال ،لإلمـــام أحـمـــد بــن نرص الــداودي
(ت402 :هـ)(((.
 -7البيــوع التــي هنى عنهــا النبي ﷺ ،لإلمــام ابن حزم
األندليس (ت456 :هـ)(((.
((( ُطبع بتحقيق الشيخ حممد خليل هراس ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
الطبعــة األوىل 1406هـ ،وطبع أيض ًا بتحقيــق الدكتور حممد عامرة

بدار الرشوق ،القاهرة ،الطبعة األوىل 1409هـ .
((( ُطبع بتحقيق مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،القاهرة ،ط .بنك

الكويت الصناعي .الطبعة األوىل 1423هـ.
((( ُطبع بتحقيق مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،القاهرة ،ط .بنك
الكويت الصناعي .الطبعة األوىل 1420هـ.

((( طبع بتحقيق حممد بن عبدالقادر ،مكتبة عباد الرمحن ،القاهرة ،مرص،
1429هـ.
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 -8اإلشارة اىل حماسن التجارة ،أليب الفضل جعفر بن عيل

الدمشقي (ت570 :هـ)

(((

وقد أحسن الباحث يارس احلوراين يف كتابه «مصادر الرتاث

االقتصادي اإلسالمي»((( حيث اســتقرأ املؤلفات االقتصادية
الرتاثية اإلسالمية فبلغت  350كتاب ًا ،تعود لـــ  282مؤلف ًا.

هــذا باإلضافــة إىل املســائل واملوضوعــات االقتصادية

املوجودة يف بطون كتب الفقه واحلديث والتفســر وغريها من

كتب العلوم الرشعية.

املطلب الثالث :تشكّل االقتصاد اإلسالمي كعل ٍم مستقل:
بقي االقتصاد اإلسالمي بصورة أساسية جزء ًا ال يتجزأ من

النظام االجتامعي واألخالقي والعلمي املوحد لإلســام حتى
((( ُطبع بتحقيق مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ،القاهرة ،ط .بنك
الكويت الصناعي .الطبعة األوىل 1429هـ.

((( طبع ضمن موسوعة االقتصاد اإلسالمي الصادرة عن املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،املجلد األول (ص .)105 - 11
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احلرب العاملية الثانية تقريب ًا ((( ،من بعدها بدأ يستقل هذا العلم،

وبدأ ُيســتعمل هذا املصطلح (االقتصاد اإلســامي) منذ سنة

1944م تقريب ًا ((( ،وترجع هذه االستقاللية إىل عدة أسباب:

 -1استقالل معظم البلدان العربية واإلسالمية بعد احلرب

وحاجتها لتطوير اقتصادها بام ينسجم مع التعاليم اإلسالمية(((.
 -2قــرب تشــكّل علــم االقتصــاد ،أو ما يســمى بعلم

االقتصاد السيايس ،إذ قد بدأ بالتشكل والظهور يف القرن الثامن

عرش تقريب ًا(((.

قال الدكتور عيسى عبده –رمحه اهلل  « : -لقد أمجع الثقات

من الباحثني يف هذا امليدان من كتــاب الغرب الصناعي املتقدم
((( شابرا « ،ما هو االقتصاد اإلسالمي؟» ،مرجع سابق( ،ص .)61
((( قحف « ،االقتصاد اإلسالمي» ،مرجع سابق( ،ص .)211

((( شابرا « ،ما هو االقتصاد اإلسالمي؟» ،مرجع سابق( ،ص .)61

((( نينهــاوس ،فولكر « ،منظومة األخالق االقتصادية يف العام الغريب »،
ترمجة :حسن صقر ،ط .دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل2011 ،م،

(ص .)133
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بوجه خاص عــى اختاذ عام  1789تارخي ًا للبداية املبكرة لظهور
الدراسات االقتصادية باملنهج العلمي «(((.
وذهــب البعض إىل تأخر ظهور علــم االقتصاد إىل ما بعد
ذلك بعد نرش كتاب ألفرد مارشــال((( « مبادئ االقتصاد « عىل
وجه التحديد سنة .((( 1890
وعــى كل حال فليســت املدة بعيــدة يف مقيــاس العلوم
واحلضارات بني تشكل علم االقتصاد السيايس وعلم االقتصاد
((( عبده ،عيســى « ،االقتصاد اإلســامي مدخل ومنهــاج » ،ط .دار
االعتصام ،دون تاريخ( ،ص .)73

((( ألفرد مارشــال اقتصادي بريطاين ولــد يف  26يوليو  1842يف لندن

وتــويف يف  13يوليو  1924يف كامربيدج ،كان من أكثر االقتصاديني

تأثريا يف عرصه اشــتهر بكتابه «مبــادئ االقتصاد» ( ،)1890حيث
كان الكتاب املهيمن لتدريس االقتصاد لفرتة طويلة يف إنجلرتا ،رشح
من خالله األفكار الرئيســة لالقتصاد مثل العرض والطلب ،املنفعة
احلدية ،كلفة اإلنتاج .ويعترب ألفرد من أهم مؤســي علم االقتصاد
احلديث( .املوسوعة احلرة  -ويكيبيديا).

((( شابرا « ،ما هو االقتصاد اإلسالمي؟» ،مرجع سابق( ،ص .)60
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اإلسالمي ،ولعل هذا من أسباب استقالل هذا العلم وتشكله يف
هذه الصورة احلالية.
ثــم أخذ هذا العلــم طريقــه إىل اجلامعات والدراســات
األكاديمية ،حيث بدأت جامعة األزهر بتدريســه سنة 1961م
يف كليتي التجــارة والرشيعة ،ثم جامعة امللك عبدالعزيز بجدة،
حيث درســت مــادة االقتصاد اإلســامي يف كليــة االقتصاد
واإلدارة التابعة هلا منذ إنشــائها ســنة 1384هـــ((( ،ثم انترش
تدريــس هذه املادة يف أغلب جامعات العامل فض ً
ال عن جامعات
العامل اإلسالمي.
•

•

•

((( الطريقي « ،االقتصاد اإلسالمي» ،مرجع سابق( ،ص .)24
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املبحث الثالث
عالقة علم االقتصاد اإلسالمي بعلم االقتصاد
الناظر إىل هذين العلمني االقتصاد واالقتصاد اإلســامي
سيجد بال شك وجوه ًا للتشابه والتقارب ،ولكن ذلك ال يعني
متاثلهام متام ًا.
وحتى تتضح العالقة بينهام البد من النظر يف وجوه التشابه
واالستمداد ثم النظر يف خصائص علم االقتصاد اإلسالمي التي
متيز هبا عن علم االقتصاد الوضعي ،وذلك يف املطلبني التاليني.
املطلب األول :أوجه التشابه بني علمي االقتصاد واالقتصاد
اإلسالمي:
علــم االقتصاد مــن العلــوم اخلادمــة لعلــم االقتصاد
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اإلســامي ،أي أن الوقوف عىل حقائقــه الكلية واجلزئية يمهد
لفهم االقتصاد اإلسالمي.
ومــن خصائص االقتصاد اإلســامي أنــه يعرتف ببعض
املفاهيــم العلمية كالقوانني والنامذج واملعدالت ،وطائفة أخرى
من ضوابط الدراسة التي اشتهر أمرها يف القرنني األخريين.
ولكــن بعض هــذه الضوابــط يدخل يف جمــال االقتصاد
اإلســامي بغري حتفظ (كقانون العرض والطلب) ،وبعض آخر
يدخل بقيود أو رشوط (كقانون جريشام) وطائفة ثالثة ال يقرها
اإلسالم (كالندرة النســبية حني يظن االقتصاديون أهنا أصل يف
اخللق) وطائفة رابعة يتفرد هبا االقتصاد اإلسالمي (كالقول بأن
الوفرة أصــل ،والتوازن أصل) ،وبقدر مــا يتوافر للدارس من
ثقافة اقتصادية واســعة ومن نظر ســليم من الرتاث اإلسالمي
يكون إملامه هبذه الفروق واملوافقات.

د .مطـلـق جـاســر مطـلـق الـجـاسـر

39

فاملفاهيــم التي يســتمدها االقتصاد اإلســامي من علم
االقتصاد نوعان:
أوال  :مفاهيــم مقبولــة أو جديرة باالعتبــار ،كالعرض
والطلــب – عوامل اإلنتاج – املنفعــة – تناقص الغلة – العاملة
الكاملة  -البناء االقتصادي ،وغريها.
ثانيــا  :مفاهيم يرد عليها قيد أو حتفظ ،كقانون جريشــام،
القائل بأن النقود الرديئــة تطرد النقود اجليدة من التداول ،فهذا
صحيح يف بيئة شــديدة التديل ،حيرص األفــراد فيها عىل اكتناز
العملة وحتقيق الربح من الفروق بني الثمن املعدن الذي سكت
منه النقود ،وبني ســعرها الرســمي ،نقول :إن هــذا ال يأيت إال
يف حاالت تغفل فيها ســلطة اإلصدار عــن املوازنة بني القيمة
احلقيقيــة والقيمة الرســمية للنقود املســاعدة كالنقود الفضية
النحاســية مع وجود مجهور له خصال اليهود ،أما اإلسالم فله
احلكمة يف اإلنفاق ويف حتريم االكتناز مما جيعل هذا املفهوم الذي

40

االقتصاد اإلسالمي وموقعه من العلوم

يقال له قانون جريشــام جمرد قول يصدق عــى جمتمع ال يلتزم
بحكم اإلسالم(((.
املطلب الثاين :خصائص االقتصاد اإلسالمي:
متيز االقتصاد اإلســامي بخصائص كثــره متيزه عن علم
االقتصاد وبقية االقتصاديات األخــرى ،وأول ما يتميز به علم
االقتصاد اإلســامي منهج البحث ،فإن املنهج اإلسالمي عند
البحــث يف العلــوم االجتامعية (ومنها االقتصــاد) خيتلف عن
املنهج الوضعــي ،وذلك نظر ًا الختالف طبيعــة التصور الذي
يصدر عــن كل فريق من الباحثــن ،فيذهــب الوضعيون إىل
دراسة الفرد واملجتمع ســعي ًا إىل إرساء أرضية علمية يستندون
إليهــا يف تقرير قناعاهتم ومــن ثم صياغة نظمهــم االقتصادية
واالجتامعية والسياسية.
((( عبده ،عيســى « ،االقتصاد اإلســامي » ،مرجع سابق( ،ص - 37
 )38بترصف يسري.
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أما التصور اإلســامي فهو ال يرفض البحث يف اإلنســان
أو يف الطبيعة ،فالقرآن حيفز اإلنســان إلعامل قدراته يف استقراء
آيات اهلل يف اخللق  ﴿ :ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ﴾ [األنعام:
 ،]11ووعد تعاىل بالكشــف عنها فقال ﴿ :ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ﴾ [فصلت.]53 :
وامتدح اهلل تعاىل أويل األلباب الذين هلم القدرة عىل استنباط
النواميس من الشواهد والقراءات يف املادة واملجتمع ،لكن هدف
هذا البحث خيتلف متاما عن النظام الوضعي فالباحث املسلم يف
الطبيعة اإلنسانية ويف اآلفاق (الطبيعة) ال يبني عىل نتائج بحوثه
ترشيعا لإلنســان وال يصوغ له نظام اقتصادية كام تفعل املذاهب
الوضعية إنام هو يرسخ حقيقة وأص ً
ال اعتقاديا كليا يتمثل بتوكيد
اإليامن باهلل خالقــا علي ًام حكي ًام مريد ًا ،قامــت عىل ذلك األدلة
وفطرت عىل ذلك النفوس واهلل ســبحانه وتعــاىل يقدم للبرش
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وســيلة هذا اإليامن رســالة معجزة هي القرآن الكريم ورسوال
صادقا هو النبي حممد ﷺ (((.
أمــا إذا أردنا أن نتحدث عن اخلصائــص الذاتية لالقتصاد
اإلسالمي((( ،فهي:
((( الســبهاين ،عبداجلبــار « ،الوجيــز يف الفكر االقتصــادي الوضعي
واإلســامي» ،ط .دار وائل للنرش ،عــان ،الطبعة األوىل 2001م،

(ص .)235

((( انظــر :قلعه جي ،حممــد رواس « مباحث يف االقتصاد اإلســامي
مــن أصوله الفقهيــة » ،ط .دار النفائس ،بريوت ،الطبعة اخلامســة
2004م( .ص  ،)54والشــافعي عبدالرحيــم « ،املدخل لدراســة
االقتصاد اإلسالمي» ،مرجع سابق( ،ص  ،)61إبراهيم ،عبدالرمحن

زكي « ،معامل االقتصاد اإلسالمي» ،ط .دار اجلامعات املرصية ،دون
تاريخ( ،ص  ،)19ومرطان ،ســعيد« ،مدخــل للفكر االقتصادي

اإلســامي» ،ط .مؤسسة الرســالة ،بريوت( ،ص  ،)54الرتكامين،

« املذهــب االقتصــادي اإلســامي» مرجع ســابق( ،ص،)117
ونصبــه ،مســعودة ،ودالل بــن طبــي « ،االقتصاد اإلســامي،

مفاهيــم ومصطلحــات» ،جملــة مركز صالــح كامــل لالقتصاد

اإلســامي ،جامعــة األزهر ،العــدد1429 ،34 :هـــ2008 ،م،
(ص .)58
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 -1االقتصاد اإلسالمي نظام إهلي :
أي إن أصول ومبادئ هذا النظام ليســت مستمدة من نتاج

عقول البرش ،والتــي مهام بلغت من كامل فهي قارصة ،وإنام هي
مستمدة من خالق الساموات واألرض وخالق البرش وعقوهلم،

فمصادر االقتصاد اإلســامي هي مصادر الترشيع يف اإلسالم،

وهي القرآن الكريم والســنة النبوية املطهرة واإلمجاع والقياس
ومقاصد الرشيعة.

 -2االقتصاد اإلسالمي جزء من اإلسالم الشامل:
وإذا كان جزء ًا من اإلسالم الشامل فإنه ال يمكن فصله عن

بقية األنظمة اإلسالمية ،من عقيدة وعبادة وأخالق وغريها ،وإن

كل فصل هو تشويه ملعامله ،وعرض له عىل غري صورته احلقيقية.
 -3التوازن بني املصلحتني اخلاصة والعامة:
االقتصاد اإلســامي يوفق بني املصلحة اخلاصة بكل فرد
واملصلحة العامة ،حيــث جيعل لكل منهام دورها دون تضاد مع
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األخــرى كام حيصل يف النظم األخرى التي تُطلق العنان لواحدة
عىل حســاب األخرى ،ولذلك ينظر االقتصاد اإلســامي إىل
الفرد كوحدة اقتصاديــة ذات ارتباط باملجتمع ،فعندما يترصف
الفرد كمستهلك أو كمنتج ال بد أن يراعي ثالثة أمور رئيسية :
أ -حتقيق مصلحة ذاتية مباحة له.
ب -أن ال تُعــارض هذه املصلحة مصالــح املجتمع ،أي
ال ينتج عنه رضر عىل اآلخرين يف املجتمع حوله.
جـ -اعتبار املصلحة األخروية من هذا النشاط االقتصادي،
فتحقيــق الكفاية له وألرسته هدف اقتصــادي وعمل أخروي
ُيثاب عليه – بالنية الصاحلة .-
نوع من التعــارض بــن املصلحتني اخلاصة
وإذا حــدث ٌ
والعامــة فإن املصلحــة العامة هي املقدمة ،للقاعــدة ُ :يتحمل
الرضر اخلاص لدفع الرضر العام.
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 -4التكامل بني اجلوانب النفسية واملادية:
مع اختالف النظم االقتصادية الوضعية ،إال أهنا تشــرك يف
جانب واحد ،وهو توجيه العناية لتحقيق اإلشباع املادي حلاجات
اإلنسان دون اعتبار كبري للقيم الروحية والنفسية ،وإن ُوجدت
فإنه ال تنبع من اإليامن الذايت بل أساسها حتقيق مصلحة مادية.
مر عــى النبي ﷺ ٌ
رجل فرأى
فعــن كعب بن عجرة قالَّ :

ِ
رسول اهلل ﷺ من َج َل ِده ون ََشاطِه فقالوا يا رسول اهلل!
أصحاب
ُ
لو كان هذا يف ســبيل اهلل ،فقال رســول اهلل ﷺ « :إن كان خرج
يســعى عىل ولده صغارا فهو يف سبيل اهلل وإن كان خرج يسعى
عىل أبوين شيخني كبريين فهو يف سبيل اهلل وإن كان خرج يسعى
عىل نفســه يعفها فهو يف ســبيل اهلل وإن كان خرج يســعى رياء
ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان »(((.

((( أخرجــه الطرباين يف « املعجم الكبــر «( )129 /19( :رقم،)82 :
وصححه األلباين يف « صحيح اجلامع الصغري» (رقم.)1428 :
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 -5االقتصاد اإلسالمي اقتصاد ال ربوي:
ُي ّرم االقتصاد اإلســامي الربا حتريــ ًا قطعي ًا ،ال فرق بني

القــرض اإلنتاجي واالســتهالكي ،وال بني الفائدة البســيطة

واملركبة ،قال تعاىل ﴿ :ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ
ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ
ﭾﭿ ﮀ ﮁ ﮂ﴾ [البقرة .]275 :
وعن جابر ريض اهلل عنه قال  « :لعن رســول اهلل ﷺ آكل
الربا وموكله ،وكاتبه وشاهديه ،وقال :هم سواء »(((.
وعــن أيب هريرة ريض اهلل عنــه أن رســول اهلل ﷺ قال:
« اجتنبوا الســبع املوبقات » قالوا :وما هي يا رسول اهلل؟ قال:
((( رواه مســلم يف صحيحــه ( ،)1598ورواه البخــاري يف صحيحه
خمترص ًا ( )5962من حديث وهب بن عبداهلل السوائي.
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« الرشك باهلل والسحر وقتل النفس التي حرم اهلل إال باحلق ،وأكل
الربا وأكل مــال اليتيم ،والتويل يوم الزحف ،وقذف املحصنات
الغافالت املؤمنات »(((.
والنصوص يف حتريم الربا كثرية وقطعية.
•

•

•

((( متفق عليه ،رواه البخاري يف صحيحه ( ،)6857ومسلم (.)89
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املبحث الرابع
عالقة علم االقتصاد اإلسالمي
ببقية العلوم الشرعية
علم
مما ســبق يمكنني القــول :إن االقتصاد اإلســامي ٌ

تطور فيهــا ،كبقية
مــن العلوم الرشعيــة ،ولكنه مــر بمراحل ّ
العلوم الرشعية.
فــكان أوالً يف املرحلة األوىل ممتزجــ ًا ببقية العلوم الرشعية
ضمن نصوص القرآن الكريم والســنة املطهرة شــأنه شأن بقية
العلوم الرشعية كام سبق رشحه.
أمــا املرحلة الثانية :فبدأ يف هذه املرحلــة يظهر له يش ٌء من

التخصص والتاميز عن بقية العلوم الرشعية ،بإفراد بعض املسائل
االقتصادية بالبحث والتصنيف ،ولكن علم االقتصاد اإلسالمي
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يف هذه املرحلة مل خيرج عن نطاق علم الفقه يف جممله ،فمســائل
هذا العلم حتتل مكان ًة كبرية يف علم الفقه اإلســامي ،فهي حتتل
ربع الفقه اإلسالمي وهو ما يتعلق باملعامالت املالية.
أما املرحلة الثالثة :وهو استقالل هذا العلم استقالالً كام ً
ال
عن علم الفقه فتتميز بالتايل:
 -1دخول كثري من املفاهيــم االقتصادية املعارصة إىل هذا
العلم بشــكل غري مســبوق عىل النحو املرشوح يف ما ســبق يف
مبحث عالقة علم االقتصاد اإلسالمي بعلم االقتصاد.
 -2ظهــور ختصص االقتصــاد اإلســامي يف اجلامعات
والنطاق األكاديمــي ،وأصبح هناك متخصصــون نالوا درجة
املاجستري والدكتوراه يف هذا التخصص.
 -3امتــداد هــذا العلــم إىل غــر املســلمني ،يف الرشق
والغرب ،وذلــك عىل النطاق العلمــي يف اجلامعات واملعاهد،
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وعىل النطاق العميل من خالل املصارف اإلســامية املؤسسات
املاليــة اإلســامية التي افتتحــت بكثرة يف اآلونــة األخرية يف
أوروبا وأمريكا.
ففي هذه املرحلة تشــكل علم االقتصاد اإلسالمي بشكل
مســتقل كعلم متميز اســتمداده من علوم الرشيعة السيام الفقه
وأصولــه ،ومن علوم االقتصــاد الوضعــي ويف املبحث التايل
سنستعرض أهم فروع ومشتمالت علم االقتصاد اإلسالمي.
وستتضح العالقة أكثر يف املبحث التايل:
•

•

•
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املبحث اخلامس
فروع ومشتمالت علم االقتصاد اإلسالمي
يمكن تقسيم فروع ومســائل علم االقتصاد اإلسالمي إىل
مخس جمموعات رئيسية:
 -1مقدمة نظرية:
تتحــدث عــن األســس النظريــة لالقتصاد اإلســامي
كاخلصائص واألهداف واملشكلة االقتصادية ومرتكزات حلها.
 -2االقتصاد اجلزئي:
ويتحدث هذا الفرع عن ســلوك املســتهلك املسلم ونظرة
اإلسالم لالستهالك ،وهنا تأيت مصطلحات مهمة كحد الكفاية
والكفاف ،وتتحدث عنها كتــب الفقهاء قدي ًام حتت باب الزكاة
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يف مرصف الفقــراء واملســاكني ،وأهنم ُيعطون مــن الزكاة إىل
حد الكفاية.
وكذلــك ُيتحدث عــن اإلرساف والتبذيــر والرتف وهي
مصطلحات قرآنية يستمد االقتصاد اإلسالمي معرفتها من كتب
التفسري ورشوح احلديث.
ثم يــأيت احلديث عن اإلنتاج وســلوك املنتــج ،وضوابط
اإلنتاج يف اإلسالمي ،ويكون اســتمداد االقتصادي اإلسالمي
هنا من كتب الفقه وعلم مقاصد الرشيعة.
ثم يــأيت احلديث عــن التوزيع ،وعدالته ونظرة اإلســام
إليه ،وتقسيم التوزيع إىل أقســام ثالثة ،وهو التوزيع االبتدائي،
والتوزيــع الوظيفي ،وإعادة التوزيع ،وهــذا األخري مما انفرد به
-تقريب ًا -االقتصاد اإلسالمي.
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ثم يــأيت احلديث عن الســوق وأنواعه ،ونظــرة االقتصاد
اإلســامي له ،وهنا يتداخل علم االقتصاد اإلســامي بشكل
كبري مع علم ِ
احلسبة(((.

 -3فقه املعامالت املالية:
ديننا اإلســامي العظيم دين منظم ،تنتظم فيه العالقة بني
الناس عىل شكل عقود حمددة املعامل ،يعرف كل واحد من الناس
ما له من حقوق وما عليه من واجبات جتاه الطرف اآلخر ،وهذه
العقود أنواع ،فمنها ما يتعلــق باجلانب االقتصاد واملايل ،ومنها
ما يتعلق باجلانب االجتامعي كعقــود النكاح ونحوها ،ومنه ما
يتعلق باجلانب السيايس كعقد الذمة والعهد ونحو ذلك.
((( وانظر يف الدور االقتصادي للمحتسب يف اإلسالم :اجلابري ،عبداهلل
حاســن « ،الدور االقتصادي للمحتسب يف اإلســام» ،جملة مركز
صالــح كامل لالقتصاد اإلســامي ،جامعة األزهــر ،العدد،15 :

1422هـ2001 ،م( ،ص .)19
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والعقود التي نحن بصدد احلديــث عنها هي ذات العالقة
باالقتصاد وهي العقود املالية ،وهــي كثرية جد ًا ومتنوعة ،وقد
تناوهلا علامؤنا السابقون يف كتبهم بالتفصيل يف كتب الفقه بشكل
متصل ببقية األبواب الفقهية األخرى ،فتجدهم تكلموا عن عقد
البيع ثم اإلجارة ثم الســلم وهكذا ،مع اختالف يف ترتيبها بني
الكتب الفقهية.
ثم ظهرت بعد ذلــك بعض الكتابات الفقهية التي حاولت
تقسيم العقود باعتبارات متعددة ،ف ُقسمت باعتبار صحة العقد
وفساده ،و ُقســمت باعتبار لزوم العقد وعدم لزومه ،ومن هذه
التقسيامت تقسيم العقود باعتبار الغرض منها وآثارها.
وهذا الفرع من فروع علم االقتصاد اإلسالمي يكاد يكون
مســتمد ًا كله من علم الفقه ،وال ضري يف ذلك ،فال زالت العلوم
تســتمد من بعضها البعــض ،وهو فرع أصيل مــن فروع علم
االقتصاد اإلسالمي.

د .مطـلـق جـاســر مطـلـق الـجـاسـر

55

 -4الصريفة اإلسالمية:
الصريفة اإلســامية مصطلــح جديد ،ظهر بعد انتشــار
املصــارف اإلســامية ،وســطوع نجمهــا ،بعــد أن كانــت
البنــوك التجاريــة التــي تقــوم عىل أســاس الفائــدة الربوية
هي السائدة.
ومنــذ أن دخلت البنــوك الربوية بالد املســلمني تصدى
علامء األمة ومفكروها هلا ،وحذروا املســلمني من التعامل معها
باملعامالت التي جترهيا عىل أساس الربا املحرم.
ومل يقتــر األمــر عىل جمــرد التحذيــر مــن املعامالت
الربويــة ،وإنام تضمنت تلك املقاالت طرح البديل اإلســامي
وإقامة املرصف اإلســامي ،وذلك للتخلص مــن الربا املحرم
واألســلوب املادي الذي ســيطر عــى معامالت املســلمني،
والــذي يتمثــل يف نــو ٍع مــن االســتغالل ،وكانــت نتيجة
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تلك الدعــوات الصادقة ظهور جتارب مبدئية يف العمل املرصيف
اإلسالمي ،وقيام املصارف اإلسالمية احلالية.
واملرصف اإلســامي هو مؤسســة تســعى إىل الربح عرب
مزاولــة النشــاط املرصيف بتلقي املــوارد املالية مــن اجلمهور،
والتعهد بتنميتها مع مواردها الذاتية ،وتقديم اخلدمات املرصفية
وفق أحكام املعامالت يف الرشيعة اإلسالمية(((.
كانــت التجربة األوىل للمرصف اإلســامي – وإن كانت
ال حتمل رصاحة شــعار ًا إســامي ًا حيدد هويتهــا – جتربة مدينة
« ميت غمر » بمرص ســنة 1963م حيث افتتح أول بنك ادخار
حميل للعمل بأسس تتفق مع الرشيعة اإلسالمية ،حيث يتم إنشاء
وحــدات مرصفية يف كل قرية أو حي لتجميع مدخرات الناس،
((( الســبهاين ،عبداجلبار محد « ،الوجيز يف مبادئ االقتصاد اإلسالمي »،
ط .مطبعة حالوة ،إربد ،األردن ،الطبعة األوىل1433 ،هـ2013 ،م،
(ص .)116
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وتوظيفها يف خدمة احتياجاهتــم يف منطقتهم((( ،ثم تتابع ظهور
املصارف اإلسالمية بعد ذلك.
 -5التمويل اإلسالمي:

هذا الفرع هو أكثر فروع علــم االقتصادي اهتامم ًا من ِقبل

الغربيني ،حتى إهنم خصصوا له من الرسائل اجلامعية املاجستري
والدكتوراه وغريها ما مل خيصصوه لغريها من فروع املعرفة.
وتعد ماليزيــا واململكة املتحدة وأســراليا من الدول التي
تتميز بشــكل ملحــوظ يف جمــال التعليــم والتدريب اخلاص
بالتمويل اإلســامي ،ويف هــذه األثناء ،ال تــزال دول أخرى
مثل اهلند وإندونيســيا ختطو خطواهتــا األوىل نحو تطوير املزيد
من املؤهالت واســعة النطاق لتلبية الطلب املتزايد عىل التعليم
والتدريب والتوعية يف جمال التمويل اإلسالمي.
((( انظر :شــبري ،حممد عثــان« ،املعامــات املالية املعــارصة يف الفقه
اإلسالمي» ،ط .دار النفائس ،األردن (ص.)256
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تقدم اململكة املتحدة خدمات التمويل اإلسالمي منذ أكثر

مــن  30عام ًا وتعد حاليــ ًا الدولة الغربية الوحيــدة التي تطور
صناعة التمويل اإلسالمي بشــكل فعال ،وتأيت أيض ًا يف طليعة
الدول من حيث عدد املؤهــات العلمية املقدمة مقارنة بحجم
صناعة التمويل اإلســامي املحلية حيــث إن هناك ما يزيد عن
 20مؤسسة تقدم أحد أنواع التعليم أو التدريب يف جمال التمويل
اإلسالمي.
وكذلك تقدم جامعات مرموقة ختصصات يف جمال التمويل
اإلسالمي ،وهناك جامعات أخرى عدة تقدم ختصصات رفيعة
حول املالية اإلسالمية.
ورصدت بعض الــركات الربامج التعليميــة املتعلقة يف
املالية اإلسالمية واملقدمة بعدة دول حول العامل.
ويف الوقت احلايل ،تقــدم بعض اجلامعات كمقرر اختياري
لبعــض الدرجــات البكالوريوس ودرجة ماجســتري يف قانون
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التجــارة واالقتصاد الدويل وهبــا مقرر اختيــاري يف التمويل
اإلســامي .ورغم ذلك ،ال يزال هناك عدم تيقن واضح عام إذا
كانت تلك املبادرات سوف تثري كثري ًا من االهتامم أو الرغبة لدى
احلكومة واألسواق املالية يف السنوات القادمة.
 -6االقتصاد الكيل واملالية العامة للدولة:
االقتصــاد الــكيل هو جمموعة حلــول نظريــة تتعامل مع

ٍ
ٍ
واحــدة ،وتالمس مواضيع عــدّ ة منها الناتج
ككتلة
االقتصاد
املحيل اإلمجايل ( ،)GDPومعدالت البطالة واألرقام القياســية
لألســعار وذلك هلدف فهم االقتصاد املحــي والعاملي والعمل
عىل تطويرهــا ،من األدوات التي يســتخدمها االقتصاديون يف
هذا املجال تتمثــل يف الدخل القومي للدولــة والناتج املحيل،
واالستهالك املحيل ،ومعدالت البطالة ،واالدخار ،واالستثامر،
والتضخــم ،واالقتصاد اإلســامي يتناول هــذه املفاهيم وفق
الرشيعة اإلسالمية.
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ويدخل يف ذلك موازنة الدولة املســلمة وما يتعلق باملوارد
املالية هلا ،وهنــا تظهر بعض املصطلحات اإلســامية كاجلزية
واخلراج والعشــور والكفارات والوقف وغريها من املســائل
التــي كانت تُبحث قديــ ًا يف كتب الفقه ،وكذلــك يبحث هذا
الفرع عن مصاريف الدولة املسلمة وهنا يربز أيض ًا علم القواعد
الفقهيــة كقاعدة « :تــرف اإلمام منــوط باملصلحة» وغريها
من القواعد.
•

•

•
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بعد هذا االســتعراض املوجز هلذا املوضوع الذي أرجو أن

أكــون قد ُوفقت يف طرحه يمكن أن أخلص إىل عدة نتائج ،لعل
أمهها التايل:

 -1االقتصاد اإلسالمي ُيعترب عل ًام مستق ً
ال قائ ًام بذاته خالف ًا

ملا ذهب له بعض الباحثني.

 -2مر علم االقتصاد اإلســامي بعــدة مراحل تطور من

خالهلا ،وهي ثالثة:

املرحلة األوىل :االقتصاد اإلسالمي يف صدر اإلسالم.
املرحلة الثانية :مرحلة الكتابة التخصصية يف بعض مسائل

االقتصاد اإلسالمي.

املرحلة الثالثة :تشكّل االقتصاد اإلسالمي كعل ٍم مستقل.
 -3علم االقتصاد اإلســامي مرتبط الصلة بعلم االقتصاد

الوضعي ،وقد اســتمد منه يف مرحلته الثالثة كثري ًا من املسائل،
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ولكن ذلك ال يعني عدم اســتقاللية علم االقتصاد اإلســامي

ومتيزه بخصائص متيزه عن غريه.

 -4يمكن اعتبار علم االقتصاد اإلســامي عل ًام من العلوم

تطور فيها ،كبقية العلوم الرشعية،
الرشعيــة ،ولكنه مر بمراحل ّ

وقد استفاد من علوم الرشيعة يف كل مرحلة ما يناسبها.

واخلالصة :يعترب علم االقتصاد اإلسالمي يف العرص احلارض

من العلوم اهلامة التي يؤمل منها الكثــر ،فهذا العلم ينتمي إىل
العلوم الرشعية وال يمكنه االنفصال عــن العلوم االقتصادية،
وقد كان ظهور االقتصاد اإلســامي من العوامل التي سامهت

يف تطوير علــم االقتصاد الوضعي من خــال إدخال القيم إىل

كثري من جزئياته ،كــا أن علم االقتصاد اإلســامي يمكن أن

يكون بداية لنهضة العلوم الرشعية األخرى وبالتايل إعادة احلياة

لألمة اإلسالمية من خالل توظيف هذا العلم يف حل مشكالت
األمة املستعصية(((.

•

•

•

((( انظر :حطاب ،كامل توفيــق « ،اجتاهات البحث العلمي يف االقتصاد
اإلسالمي » ،بحث منشور يف النت( ،ص .)279

د .مطـلـق جـاســر مطـلـق الـجـاسـر

63

 -1إبراهيم ،عبدالرمحن زكي « ،معامل االقتصاد اإلســامي»،
ط .دار اجلامعات املرصية ،دون تاريخ.
 -2إبراهيم ،غســان حممود « ،االقتصاد اإلسالمي بني الشك
واليقــن » ،ط .دار الفكر املعارص ،بريوت ،إعــادة الطبعة األوىل،
1422هـ.
 -3بابلــي ،حممــود حممــد « ،االقتصــاد يف ضــوء الرشيعة
اإلسالمية» ،ط .احتاد مكتبات اجلامعات املرصبة ،القاهرة.
 -4اجلابري ،عبداهلل حاســن « ،الدور االقتصادي للمحتسب
يف اإلســام» ،جملة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي ،جامعة
األزهر ،العدد1422 ،15 :هـ 2001-م.
 -5الرتكامين ،عدنان خالد « ،املذهب االقتصادي اإلســامي»
ط.مكتبة السوادي ،جدة ،الطبعة األوىل 1411هـ.
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 -6اجلرجــاين ،عيل بن حممد « ،التعريفــات » ،ط .دار الكتاب
العريب ،بريوت ،الطبعة الرابعة1998 ،م.
 -7حطاب ،كامل ،مقال بعنوان «التعاليم االقتصادية يف الســنة
النبوية» منشور يف النت.
 -8حطــاب ،كــال « ،اجتاهات البحث العلمــي يف االقتصاد
اإلسالمي » ،بحث منشور يف النت.
 -9احلوراين ،يارس« ،مصادر الرتاث االقتصادي اإلســامي»
ضمن موســوعة االقتصاد اإلســامي الصادرة عن املعهد العاملي
للفكر اإلسالمي ،املجلد األول.
 -10دنيا ،شوقي « ،االقتصاد اإلســامي ،أصول ومبادئ »،
ط .دار الفكر اجلامعي ،االسكندرية ،الطبعة األوىل2013 ،م.
 -11الســبهاين ،عبداجلبــار « ،الوجيز يف الفكــر االقتصادي
الوضعي واإلســامي» ،ط .دار وائل للنرش ،عــان ،الطبعة األوىل
2001م.
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 -12الســبهاين ،عبداجلبــار « ،الوجيــز يف مبــادئ االقتصاد
اإلســامي » ،ط .مطبعة حــاوة ،إربــد ،األردن ،الطبعة األوىل،
1433هـ2013 ،م.
 -13شــابرا ،حممد عمر « ،ما هو االقتصاد اإلسالمي؟ » ،ط.
البنك اإلسالمي للتنمية ،جدة ،الطبعة الثانية 1420هـ 2000 -م.
 -14الشــافعي ،عبدالرحيــم « ،املدخــل لدراســة االقتصاد
اإلســامي» ،ط .دار عامل الكتب احلديث ،إربــد ،األردن ،الطبعة
األوىل1430 ،هـ 2009 -م
 -15شــبري ،حممد عثامن« ،املعامــات املالية املعارصة يف الفقه
اإلسالمي » ،ط .دار النفائس ،األردن ،الطبعة الرابعة2001 ،م.
 -16الزبيدي ،حمب الدين مرتىض « ،تاج العروس من جواهر
القامــوس » ،ط .املجلــس الوطني للثقافة الفنــون واآلداب ،دولة
الكويت.
 -17صالــح ،ســعاد إبراهيــم « ،مبادئ النظــام االقتصادي
اإلسالمي» ،ط .دار عامل الكتب ،الرياض.
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 -18الطحاوي ،إبراهيم « ،االقتصاد اإلسالمي مذهب ًا ونظام ًا»،
ط .جممع البحوث اإلسالمية ،اهليئة العامة لشؤون املطابع األمريية،
1974م.
 -19الطريقي ،عبداهلل بن عبد املحسن « ،االقتصاد اإلسالمي
أســس ومبادئ وأهداف» ،ط .اجلرييس ،الريــاض ،الطبعة احلادية
عرشة2009 ،م.
 -20عبد املجيــد ،عبد الفتــاح عبد الرمحــن« ،أصول علم
االقتصاد .رؤية إسالمية» ،املنصورة ،كلية التجارة.
 -21عبده ،عيســى « ،االقتصاد اإلسالمي مدخل ومنهاج »،
ط .دار االعتصام ،دون تاريخ.
 -22الفيومــي « ،املصباح املنــر » ،ط .دار احلديث ،القاهرة،
الطبعة األوىل1421 ،هـ .
 -23قحف ،منذر « ،االقتصاد اإلسالمي عل ًام ونظام ًا » ،ط .دار
الفكر املعارص ،بريوت ،إعادة الطبعة األوىل1422 ،هـ.
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 -24قلعه جي ،حممد رواس « مباحث يف االقتصاد اإلسالمي
مــن أصوله الفقهيــة » ،ط .دار النفائس ،بريوت ،الطبعة اخلامســة
2004م.
 -25ابن منظور ،حممد بن مكرم« ،لســان العرب» ،دار صادر،
بريوت ،لبنان ،الطبعة السادسة2008 ،م.
 -26املقــرن ،خالد بن حممد « ،األســس النظريــة لالقتصاد
اإلسالمي » ،ط .اجلرييس للتوزيع ،الرياض ،الطبعة األوىل.
 -27جمموعة باحثني « ،املوســوعة العربية العاملية»1996 ،م،
الرياض.
 -28نصبه ،مســعودة ،ودالل بن طبي « ،االقتصاد اإلسالمي،
مفاهيم ومصطلحات » ،جملة مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي،
جامعة األزهر2008 ،م ،العدد1429 ،34 :هـ2008 -م.
 -29مرطان ،ســعيد« ،مدخل للفكر االقتصادي اإلسالمي»،
ط .مؤسسة الرسالة ،بريوت.
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 -30نذيــر ،عبــداهلل « ،خزانــة العلــوم يف تصنيــف الفنون
اإلسالمية» ط .دار البشائر ،بريوت ،الطبعة األوىل 1419هـ.
 -31نينهاوس ،فولكر « ،منظومة األخالق االقتصادية يف العام
الغريب » ،ترمجة :حســن صقر ،ط .دار الفكر ،دمشق ،الطبعة األوىل،
2011م.
 -32هاشم ،إسامعيل حممد « ،املدخل إىل أسس علم االقتصاد »،
ط .املكتب العريب احلديث ،االسكندرية2005 ،م.
 -33يرسي ،عبدالرمحن « ،االقتصاد اإلســامي بني منهاجية
البحث وإمكانيــة التطبيق» ،ط .البنك اإلســامي للتنمية ،الطبعة
األوىل 1419هـ.
 -34جريدة اجلزيــرة  ،14964العدد :الثالثاء  11ذو القعدة
 ،1434املوافق 2013 / 9 / 17م.
•

•

•
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