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  تقدمي 
 دعم التنمية إىلة سالمي بوصفه مؤسسة دولية ختدم األمة اإل، للتنميةسالمياإل البنكدف يه
 وفقا ملبادئ الشريعة ،ة عامةسالميية والتقدم االجتماعي للدول األعضاء واتمعات اإلقتصاداال
 هداملع بإنشاء ) م١٩٨١( هـ ١٤٠١عام  يف للتنمية سالمياإل البنك وقد قام .ة الغراءسالمياإل
جمال إعداد البحوث  يف للبحوث والتدريب من أجل حتقيق أهدافه والقيام بالتزاماته سالمياإل

خمتلف  يفالنظرية والتطبيقية وترقية املعارف والقدرات البشرية وتطوير نظم تقنية املعلومات 
  .ةسالميية واملصرفية اإلقتصادااالت اال

إقامة برامج  يفنشطة التدريبية فقد شرع أيضا واألبإجراء البحوث  املعهدقيام  إىلوباإلضافة 
نشطة  ومن بني هذه األ.سالمي اإلقتصاداال يفتنشيط وتشجيع اخلربات اخلارجية  إىلدف 
 سالمياإل املعهدة ويقوم سالمي والبنوك اإلسالمي اإلقتصاداال يف للتنمية سالمياإل البنك جائزتا

 للتنمية بنشر احملاضرات اليت يقدمها الفائزون باجلائزة سالميللبحوث والتدريب التابع للبنك اإل
  .»البنكسلسلة حماضرات العلماء الفائزين جبائزة «كتب ضمن  يف

 هـ لألستاذ الدكتور عبد ١٤١٧ للعام اهلجري سالمي اإلقتصادجائزة اال البنكوقد منح 
تقديرا جلهوده الرائدة  )باالشتراك مع األستاذ الدكتور رفيق يونس املصري(الرمحن يسري أمحد 

خالل كتبه وأحباثه  من احلديث سالمي اإلقتصادسبيل تطوير علم اال يفومسامهته املميزة 
  .الندوات والدورات واملؤمترات يفومقاالته حول اجلوانب املتعددة وإسهاماته العديدة 

حث  للبحوث والتدريب أن يضع بني يدي القارئ الكرمي هذا البسالمياإل املعهدويسر 
  قتصادجمال اال يفالقيم الذي يهم كل الباحثني والدارسني 
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 والذي قدمه الدكتور عبد الرمحن يسري مبناسبة فوزه باجلائزة ،ةسالمي واملصارف اإلسالمياإل
 فيه أمهية دور  مناقشاً.» بني منهاجية البحث وإمكانية التطبيقسالمي اإلقتصاداال«وهو بعنوان 

 وعملية ، والعالقة بني األصول الشرعية والعقيدة، بالتحليل االقتصادياألخالق والقيم وارتباطه
ي وقد قتصادعملية التحليل اال يفي قتصادي والبناء النظري ودور التاريخ االقتصادالتحليل اال

  .برهن بالتوثيق الدقيق والتعليل واألدلة العلمية على ما تقدم به
 وأن يكون إضافة ،سالمي اإلقتصاد نظرية االبناء يفواهللا نسأل أن جيعل هذا البحث لبنة 

  . وأن ينفع به املسلمني وجيزي صاحبه خري اجلزاء،ةسالمياملكتبة اإل إىلمفيدة 
  .وهللا تعاىل الشكر واحلمد من قبل ومن بعد

   معبد علي اجلارحي.د          
  

   للبحوث والتدريبسالمياإل املعهدمدير 
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  مقدمة 

  ةاالقتصاد اإلسالمي بني منهاجي
  البحث وإمكانية التطبيق

 : من جهات عديدة ومتفرقة فالبعض يقول وما زال يواجه هجوماًسالمي اإلقتصادواجه اال
؟ .. مسيحي أو يهودي أو بوذي مثالًاقتصاد فلم ال يكون هناك إسالمي كان هناك اقتصاد اإذ

 إىلفلماذا مل يظهر فإذا كان مثة شيء مثل هذا أو ذاك ممكنا . .والرد الوحيد على هؤالء عندهم
 قتصاد أما إذا كان القصد من مثل هذا اهلجوم هو ادعاء ما يسمى باحليادية العلمية لال؟العيان

 احلديث الذي أسهمت قتصاد لنتبني أن علم اال؛يقتصادفلماذا ال نراجع مؤلفات تطور الفكر اال
 وبعض .لقيم األخالقيةا منجمموعة  على أساسه معتمداً يف يف وضعه مدارس غربية كان دائماً

هذه القيم موروث من أديان سابقة أو من أعراف أخالقية وسلوكيات اجتماعية متوارثة وبعضها 
 ويالحظ أن القيام بعزل .مرتبط بالفلسفات اليت ادعت أن السعادة الفردية تتحقق باملادة وحدها

 حبجة –ة النيو كالسيكية  كما فعلت املدرس–ية عن الظواهر األخرى قتصادأو جتريد الظاهرة اال
جمموعة العلوم  إىل ينتمي قتصاد فاال. أخالقية سلبيةاحلياد العلمي يتضمن يف حد ذاته قيماً

 صاحب املشروع » ربحةمعظم« يفاالجتماعية أو اإلنسانية فال جيوز لنا مثال االدعاء بأن البحث 
Profit Maximization  منلى نصيب العمال سات قطعية عاكأمر حيادي ألن هذا له انع 

دخول الذين يستهلكون منتجات املشروع طاملا كان السوق ال  علىدخل املشروع وكذلك 
  إطارها يفية قتصاديتمتع حبالة املنافسة الكاملة ولقد اهتمت املدرسة التارخيية بتحليل الظاهرة اال
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نفس االجتاه التحليلي باإلضافة التارخيي الذي يتضمن تفاعلها مع الظواهر األخرى كما تأثر املاركسيون ب
  ). Economic Sociology( يةقتصاداهتمامهم باألصول االجتماعية للظاهرة اال إىل

 بتحليل وتفسري الظاهرة سالمي اإلقتصادأن يقوم اال يففإذا كان األمر كذلك فما هو العجب 
 أن نستبدل ما نرفضه من قيم  إن كل ما نفعله هو؟ةإسالمي قواعد شرعية وقيماً على ية معتمداًقتصاداال

  .ة ونقيم عليها حتليلناإسالميي الوضعي بقيم قتصادوضعية يقوم عليها التحليل اال
 وإمنا فيما يثريه بعض االقتصاديني من ،غري أن املشكلة احلقيقية يف الواقع ليست فيما سبق

سيم هؤالء بصفة داخل البلدان اإلسالمية من اعتراضات أو رفض لالقتصاد اإلسالمي وميكن تق
ة العلمية للنظرية االقتصادية خاصة وعي مقولة احليدعامة إىل ثالث طوائف منها طائفة تردد بال 

 اليت تنادي بتجريد الظاهرة االقتصادية عن غريها من الظواهر »النيو كالسيكية«املقولة 
ري عند  ولألسف فإن أصحاب هذه الطائفة قد توقف منوهم الفك؛االجتماعية واألخالقية

 لذلك مل يشهدوا التطورات ؛الفلسفات الوضعية اليت تصورت اإلنسان كائنا اقتصاديا جمرداً
املستمرة يف الفكر االقتصادي خاصة يف احلقبات األخرية من القرن العشرين اليت شهدت عودة 
ي نبض احلياة إىل االقتصاد السياسي وحصول عدد من رجال االقتصاد البارزين على تقدير عامل

خذ مثال بروفيسور جونار . .الهتمامهم وإبرازهم للجوانب اإلنسانية املتصلة باملشكلة االقتصادية
 . الذي حصل على جائزة نوبل يف االقتصاد» Asian Dramaالدراما اآلسيوية «مريدال 

 ،املشكلة أن أصحاب هذه الطائفة يهامجون االقتصاد اإلسالمي رغم أم يقولون إم مسلمون
 ولكنهم ال يرضون كما يزعمون بأن خنلط الدين ، ويصومون كما نصوم،ون كما نصليويصل

بالعلم لقد نسوا أو جتاهلوا أو جهلوا أن الباعث الديين لدى املسلمني هو الذي فتح أبواب العلم 
 من القرن السابع امليالدي وأن ما حققه علماء  اعتباراً– وليس فقط لألمة اإلسالمية –أمجع 
ن القرن الرابع عشر امليالدي إمنا تأسيس على ما أخذوه من التراث العلمي الذي تركه الغرب م
  علماء
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املسلمني كذلك فقد التبس على هؤالء املهتمني بفلسفة احليدة العلمية أن التقدم العلمي خيتلف يف جمموع 
تع حبيدة علمية طبيعية فال يصح فاألوىل تتم. . عن جمموعة العلوم اإلنسانيةالعلوم الطبيعية واملعملية متاماً

  . صارت زائفة تاماًأما األخرية فطبيعتها خمتلفة باألخالق فإن عزلت عنها عزالً. .ادعاء خلطها باألخالق
والطائفة الثانية من املعترضني أو املهامجني فرمبا تفعل ذلك عن عدم معرفة باالقتصاد 

 ولكن احلقيقة .الء لقبلوه أو أقبلوا عليه ورمبا لو تعرف عليه بعض هؤ،اإلسالمي وما كتب فيه
أن العديد منهم يفتقر إىل الدافع احلقيقي للتعرف على االقتصاد اإلسالمي وتغلب عليه الرتعة 

 لذلك تسمع من هؤالء تساؤال .التقليدية للتمسك مبا هو قائم ومعترف به ومعروف للجميع
 هل ؟ ما هي ضرورة التغري؟توى العامل أليست هناك نظريات اقتصادية معروفة على مس:متكرراً

 إن االقتصاد اإلسالمي ما زال يف : فإذا قيل هلم؟لالقتصاد اإلسالمي نظريات على مستواها
مرحلته األوىل وإنه حيتاج إىل جهد متواصل حىت يسمح خبروج نظريات وسياسات على درجة 

 . القضية ليست من شأم وكأن سلبياً رأيت من هؤالء صمتا أو سلوكاً؛من اإلتقان العلمي
ة النامية مل تستطع أن اإلسالمي ويعلمون علم اليقني أن الدول اإلسالموالعجب أن هؤالء يدينون ب

 مع أن ؛تلحق بركب التقدم يف العصر احلديث وأا بقيت يف أسر التخلف أو النمو البطيء
ة املتقنة اليت جلبت من العامل قتصادياال ملا متليه النظريات العلمية والسياسات اقتصادياا تدار وفقاً

 ملاذا مل يتغري حالنا بالرغم من أن النظريات والسياسات : أمل خيطر ببال هؤالء سؤال مهم.املتقدم
  قتصادية؟اال هة كانت نفسها حبذافريها وراء تقدم العامل الغريب الذي صاغتها مدارساالقتصادي

 يف كل مكان وزمان ليس فقط يف رفضهم اًإن مشكلة التقليديني احملافظني متثلت دائم
 ألم يف احلقيقة ال جيدون هويتهم إال باحملافظة ؛للجديد بل يف رفضهم لبحث ضرورة التجديد

الشديدة على ما عرفوه بغض النظر عما ميكن أن جينوا من مكاسب إذا خرجوا عنه ولشديد 
   الذي–األسف فإن العامل النامي 
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 يزخر بأعداد من املثقفني ذوي الرتعة التقليدية احملافظة خاصة –ة سالمياإلتنتمي إليه بلداننا 
   .»املقدس«بالنسبة ملا نقل إلينا من العامل الغريب 

  االقتصاديفأما الطائفة الثالثة واألخرية فتسمع منهم أم قد اطلعوا على بعض مسامهات 
لناحية العلمية وال ترقى أن  ضعيفة من ا– كما يقولون – ولكنهم لألسف وجدوها ،اإلسالمي

 ليست »بإجيابية«وأصحاب هذه الطائفة يتميزون . .ة الوضعيةاالقتصاديتصنف جبوار املسامهات 
 يف اإلسالمي االقتصادني الذين يهامجون االقتصاديمتوافرة لدى الطائفتني السابقتني من عامة 

 األخرية رت خالل العشرين عاماًكثرية اليت ظهال وبالنظر إىل املسامهات ..ةاإلسالميبلداننا 
قليل ب أجد أن مثة شيئا من الصدق خيتلط بشيء ليس اإلسالميوصنفت حتت مسمى االقتصاد 

 دخلت يف من عدم اإلنصاف يف مقولة هذه الطائفة فهناك بالفعل مسامهات ضعيفة علمياً
اك مسامهات  ألسباب عديدة سنبينها يف هذه احملاضرة ولكن هناإلسالمي االقتصادمصنفات 

اإلتقان العلمي وال يقل مستواها  من تعد على درجة عالية اإلسالمي  االقتصاديفأخرى ظهرت 
 من جهة التحليل العلمي وليس من جهة التوجه العقدي الذي ال يقارن –بأي حال من األحوال 

   . عن مستوى املسامهات االقتصادية الوضعية احلديثة–
 حىت اإلسالمي  االقتصاديفامنا على قضية املنهاجية العلمية ويف هذه احملاضرة سيتركز اهتم

عواطف دينية جمردة أو أنه قدمي ارتبط  علىيقولون بأن هذا العلم مرتبط أو قائم  من علىنرد 
 أو أنه حماولة لدمج أمور دينية مع قضايا ،بقواعد شرعية إسالمية وال يصلح ملعاجلة قضايا احلديث

أننا  على سوف نؤكد .فأة ملعاجلة هذه القضايان أن خيرج بسياسات كُ فال ميك،اقتصادية حمضة
 يفمنتلك املنهاجية العلمية الصحيحة اليت ميكننا االعتماد واالحتكام إليها إلتقان البحث والتحليل 

 ونبني بالتايل أن االلتزام ذه املنهاجية العلمية الصحيحة هو الطريق الوحيد ،اإلسالمي االقتصاد
 ولكي نتمكن من تغيري هذا ؛يلمىل التطبيق الناجح يف واقعنا العخذ هذا الفكر طريقه إلكي يأ
  .ما هو أفضل إىلالواقع 
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  : علم حديث رغم قدم أصوله الشرعية والفكريةاإلسالمي االقتصاد
املستويني اجلزئي والكلي منذ العام اهلجري  علىة اإلسالمية االقتصاديلقد عرفت املمارسات 

 للمسلمني يف املدينة ووضع له الضوابط ما يكفل القضاء سوقاً  قد أقام الرسول الكرمياألول فل
الغش والغنب يف املعامالت كما يكفل  علىكافة األشكال واملمارسات االحتكارية والقضاء  على

 – على تنفيذ أوامر اهللا  كما عمل الرسول. .تساوي الفرص أمام اجلميع مشترين أو بائعني
 يف حترمي الربا فقضى على املعامالت الربوية بأنواعها وأرسى دعائم املشاركة بني –عز وجل 

 ومجع الزكاة بنسب معينة من فئات حمددة ووزعها على الفئات املستحقة .العمل ورأس املال
 لألولويات اليت استنبطها عليه الصالة والسالم باملشورة مع  يف القرآن وتبعاًكما ذكرت تفصيالً

 ملن يريد أن يستصلحها  ألغراض مالية ودفاعية وأقطع أراضي ومحى أرضاً.ملقربنيصحبه ا
ونظم استخدام املوارد املائية وشجع على ممارسة . .حياءوأرسى مبدأ متلك األرض املوات باإل

 خاصة ،يف االعتماد عليها وشجع املسلمني على تعلم صناعات جديدة الزراعة دون جتاوز احلد
 ومل يذكر ، ومل مينع النساء من العمل ألجل اإلنتاج والتجارة.وممارستها وإتقاا ،صناعة السالح
 قواعد ووضع . . على نشاطهن يف التجارة أو غريها أو على منو ثروانأنه وضع حدوداً

راسخة إلنصاف األجراء وعدم التدخل يف حرية وأسعار األسواق ما دامت جارية يف إطار 
 ولكن من املؤكد أن القواعد األساسية ، املقصود هنا أن حنصر كل شيءوليس. .الشريعة الغراء

  . يف عصر النيب  قد أرسيتاإلسالمي االقتصاديللنظام 
ومع املمارسات الصحيحة للصحابة والتابعني هلم واجتهادات علماء املسلمني يف القرون 

 من حيث املبدأ بينما خاً رسواألوىل للدولة اإلسالمية ازدادت القواعد اليت وضعها الرسول 
فجوهر القواعد . .ن وأزمنة خمتلفةاك جانب املرونة فيها من خالل التطبيقات يف أماتضح تدرجيياً

  اهلند إىل  الذي اتسع شرقاًاإلسالميبقي ثابتا واختلف شكل التطبيق مبا يتفق مع ظروف اتمع 
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 إىل  وجنوباً)ومدن أوروبية أخرى(ال سبانيا والربتغب وأ إىل بالد املغر ومشاالًوالصني غرباً
  .فريقيةاإلأواسط وشرق وغرب القارة 

ة الكربى أصبحت الزكاة مؤسسة راسخة من خالل دواوين اإلسالميإطار الدولة  يفو
 جتمع وتوزع وفقا لتعاليم القرآن وتوجيهات السنة بأولويات تتفق مع ،منظمة أنشئت لبيت املال

واتسعت وتعددت موارد . .تحقة يف اتمعات واألزمنة املختلفةالظروف املختلفة للفئات املس
راضي اليت فتحت  الجتهاده خراج األالدولة املالية وأضيف إليها يف زمن عمر بن اخلطاب تبعاً

إنشاء املدارس  يفوقامت القروض احلسنة بدور غري عادي . .عنوة وتركت يف أيدي أصحاا
 وتطور معها نظام  نظام األوقاف واتسعت األسواق داخلياًخالل منواملستشفيات ودور اإليواء 

واعد الشريعة اليت متنع االحتيال احلسبة بأشكال متعددة ولكن لكي يصوا دائما مما خيالف ق
 واتسع نشاط اخلارجية بني األقطار .املعامالت وتقضي على االحتكار يفش والغنب والغ

  وحبراًة وغريها من األقطار يف العامل براًاإلسالمير ة داخل الدول الكربى وبني األقطااإلسالمي
ومع تطور التجارة اخلارجية تطورت نظم متويلها ولكنها مل خترج عن إطار املشاركات وظهرت 

 وظلت احلرب معلنة على ،أساليب جديدة لتسهيل التجارة بني األقطار مثال الصك والسفتجة
  .ء أو حبيل خسيسةالربا ال جيرؤ أحد على التعامل به إال خفا

وخالل القرون العديدة املمتدة ما بني عصر الرسالة والراشدين من جهة واية عصر 
 أو بداية الركود يف القرن اخلامس عشر امليالدي ظهرت اجتهادات فكرية اإلسالمياالزدهار 

عمران جماالت املالية العامة للدولة واألسواق والتسعري والنقود وتقسيم العمل وال يفمميزة 
االقتصادي والتوزيع عن طريق علماء مميزين أمثال أيب يوسف والغزايل وابن تيمية وابن قيم 

 وبعض هذه .اجلوزية واملاوردي وأيب عبيد وأيب عبد اهللا احلبشي وابن خلدون واملقريزي
االجتهادات نشرت بأكثر من لغة والبعض اآلخر مل ينشر إال بالعربية يف إطار كتب التراث 

   متنوعة يف جماالت العلومملة اليت ضمت عروضاًالشا
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 يففقه وحديث وتفسري ومن مث فما زال يف إطار اهول بالنسبة للمتخصصني  منالشرعية 
  .عصرنا احلديث يف االقتصاد

 إال أن مصطلح اإلسالميوبالرغم من األسس الشرعية والفكرية القدمية لالقتصاد يف الفكر 
النصف الثاين  يف خاصة )العشرين(حد ذاته مل يظهر إال يف القرن احلايل  يف »اإلسالمياالقتصاد «
 بل اسم لشيء كان موجوداً على إن ظهور املصطلح مل يكن جمرد عثور :القول من وال بد .منه

إقامة  يف بعدة أمور بالرغبة  لقد كان املصطلح مرتبطاً.كان يعين أكثر من هذا على سبيل التأكيد
ة وصياغة نظريات وسياسات اقتصادية تالئم اإلسالميإطار الشريعة  يفي نظام اقتصادي عصر
  .التقدم علىة وتساعدها اإلسالمياحتياجات األقطار 

ة وحيقق مصاحلها اإلسالميولقد ظهرت الرغبة يف نظام اقتصادي عصري حيفظ هوية األقطار 
 )ة الكربىاإلسالميفة يف الدولة اليت اعتربت آخر حلقات اخلال(وقوا إثر ايار الدولة العثمانية 
ة اليت وقعت حتت سيطرة الدول الغربية اإلسالمياألقطار  يفوظهور الرتعات االستقاللية 

ة ال ختفي اجتاهاا اإلسالمياألقطار  يف ولقد كانت السلطات االستعمارية الغربية .االستعمارية
 ووضع القوانني ،عادة صياغة التشريعاتإ يفالتأثري على الثقافة والتعلم وتوجهاا  يفاملسيحية 

 وكل هذا مما أثار حفيظة .املستوى املدين والتجاري علىاليت تتفق مع الرتعات العلمانية وذلك 
 خلوض معركة االستقالل الفكري واحلفاظ على املثقفني الوطنيني وجعلهم أكثر رغبة واستعداداً

  .ةاإلسالمياهلوية 
حتقيق اهلوية  يفة ورغبتهم اإلسالمياألقطار  يفى املثقفني  لدوما أثار روح التحدي أيضاً

ة تلك األزمات اليت كانت تعصف بالرأمسالية يف الثلث األخري من القرن اإلسالمية االقتصادي
 وظهور احلركات التعاونية واملذاهب االشتراكية ،التاسع عشر والثلث األول من القرن العشرين

 وملاذا ال نقوم بإحياء ؟ ملاذا ال نراجع شريعتنا وعقيدتنا:لسؤال فكان ا.وقيام الدولة البلشفية
 وحنقق ،إطار حديث نثبت به أنه فكر متميز نواجه به التحديات يف اإلسالمي االقتصاديالفكر 

جمال القوى  يفأمهية عظمى  منة االقتصاديمن خالله تقدمنا خاصة وقد صار من اجللي ما للقوة 
  ة؟يياسالس
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ن امليالدي ي منذ أوائل القرن العشر وعلماً نظاماًاإلسالميهتمام باالقتصاد وهكذا ظهر اال
 ويف الفترة التالية للحرب العاملية الثانية نالت األقطار .يف غمرة أحداث وتطورات عديدة

ة الواحدة بعد األخرى استقالهلا السياسي من الكتلة االستعمارية الغربية وبدأت مسريا اإلسالمي
 خالل اخلمسينيات والستينيات وفيما بعد ذلك – ويف هذا اإلطار االقتصاديتقالهلا لتحقيق اس

 تؤكد أنه علم حديث له خصائص مميزة مل اإلسالمي  االقتصاديف ظهرت مسامهات عديدة –
 على أصوله يف من العلوم الشرعية بالرغم من أنه يعتمد تكن معروفة من قبل فهو ليس علماً

 الوضعي بالرغم من التشابه االقتصاد لعلم  العلوم كما أنه ليس امتداداًقواعد مستمدة من هذه
  .ةاالقتصاديمعاجلة وحتليل بعض جوانب املشكلة  يفالذي ميكن أن يقع بينهما 

 وهدفه وإطاره اإلسالمي االقتصادالضروري حتديد إشكالية علم  منهذا املنطلق أصبح  من
اته التحليلية وعالقته بعلم االقتصاد الوضعي وبالعلوم الشرعي ومنهاجية البحث العلمي فيه وأدو

 حبتا فينحصر  مثالياً ويف اجتاهنا لتحديد هذه اخلصائص إما أن ننهج جاً.األخرى املعاصرة
   Normative »ينبغي«اهتمامنا فيما 
 فنهتم مبا حدث وحيدث وما نتوقعه يف  Empirical Science »جتريبياً« جاًأو نتبع 

   . بني املثالية والتجريبية وسطاً أو نتخذ طريقاً.تجربةإطار ال
 ومنهاجية البحث فيه ضرورة اإلسالمي االقتصادإن التعرف على مفهوم وخصائص علم 
  االقتصاديف فعند مراجعة رصيد املسامهات الفكرية .ماسة لتقدمه على أسس علمية صحيحة

وض وطرق التحليل بني الكتاب  سنالحظ وجود اختالفات حول املفاهيم والفراإلسالمي
 وحينما يصري االتفاق بني الباحثني اإلسالميني قائما على هذه األسس فإن عملية ،املختلفني

التركيم العلمي سوف تندفع خبطوات ثابتة وتكتسب قوة من تناسق وتكامل اجلهود 
 اداالقتص والعكس صحيح حيث إذا تفرق علماء العصر يف فهمهم ملاهية .واالجتهادات
   ومنهاجية البحث العلمي فيه فتحت بينهم أبواب اجلدل واتسعت بينهم اإلسالمي
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  .اإلطالق على اخلالف فيصري تقدم العلم بطيئا ورمبا نقض اجلديد منه قدميه فال يصري تقدم دائرة
.. .اإلسالمي االقتصادطبيق يف جمال تمن جهة أخرى فإن هناك فجوة واضحة بني الفكر وال

 وهناك بطبيعة . متعددة ولكن نصيبها يف التطبيق ضئيلاإلسالمي  االقتصاديف الفكرية فاملسامهات
األقطار  يف اإلسالمي االقتصادياحلال عقبات فكرية وسياسية ومؤسسية تقف أمام تطبيق الفكر 

  ..ةاإلسالمي
صادية  وهناك ارتباطات اقت،حاالت عديدة يففهناك التبعية الفكرية والسياسية للعامل الغريب 

ة والعامل الغريب الذي يدين اإلسالميقوية من خالل هياكل اإلنتاج والتجارة اخلارجية بني األقطار 
ة وبعضها اإلسالمي بينما تسود عالقات اقتصادية ضعيفة بني األقطار ،إطار العلمانية يفبالليربالية 

من داخل هذا  تصطدم بعقبات أخرى اإلسالمي االقتصاديولكن إمكانيات التطبيق للفكر 
الفكر نفسه منها مثال استغراق بعض األحباث يف نواح أصولية شرعية دون تقدمي حتليل اقتصادي 

 ومن مث ال ميكن تطبيق نتائجه ،للمشكالت ومنها افتراض ظروف إسالمية مثالية لصحة التحليل
س ظروف  على أسااالقتصادي التحليل ماوبطبيعة احلال فإن قي. إال إذا حتققت هذه الظروف

 ولكن ينبغي أن يصرف هذا أنظارنا عن ضرورة معاجلة ،مثالية أمر مطلوب ألجل املستقبل
ما  إىل كل هذا باإلضافة .املشكالت احلاضرة يف أطرها الواقعية والعثور على حلول إسالمية هلا

سبق أن ذكرناه من عدم قيام بعض املسامهات على أسس علمية قوية أو سليمة مما يضفي على 
تائجها أو توصياا ظالال من الشك وجيعلها مستبعدة من جمال التطبيق يف الواقع العلمي ألجل ن

  االقتصاديفهذا كله فإن حتديد الصلة بني املنهاجية السليمة للبحث العلمي أو إمكانيات التطبيق 
  . تصبح ضرورة للغايةاإلسالمي

  ؟اإلسالمي االقتصادماهية علم 
البحث عن املنهاجية العلمية ضرورة تعريف العلم أو االتفاق على مقدمة  يف يأيت دائماً

  مفهوم مناسب له وحينما نبحث يف تاريخ العلوم سنجد
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 تعريفات عديدة وخمتلفة تدل  وحينما ندخل دائرة االقتصاد سنجد أيضاً،متعاريف عديدة للعل
 غري وارد بالنسبة لعلم  وقد يظن البعض أن مثل هذا االختالف.على اختالف النظرة هلذا العلم

 إال إذا اتفقنا بشكل عام على أن علم  ولن يكون هذا الظن صحيحاً.اإلسالمي االقتصاد
 يفة وكيفية عالجها االقتصادي املشكلة أسباب يفالعلم الذي يبحث « هو اإلسالمي االقتصاد

     .»ةاإلسالميإطار الشريعة 
ة اإلسالميالتفاق العام على التقيد بالشريعة والتعريف السابق يقوم على أمر واحد فقط هو ا 

تفصيالت ملاهية  إىل ولكن إذا تطرقنا .عند حبث أسباب وكيفية عالج املشكلة االقتصادية
 من التعريفات لعلم االقتصاد  عالجها فسوف جند أنفسنا أمام عديدة أو كيفيةاالقتصادياملشكلة 
وال شك أن االختالف من طبيعة البشر  . تدل على اختالف وجهات النظر اخلاصةاإلسالمي

 وقد اختلفت وجهات نظر أصحاب املذاهب الفقهية الكربى حينما تطرقوا إىل التفصيل علماً
  .ةاإلسالميبالتزامهم مجيعا باألصول الثابتة  للشريعة 

العلم الذي يبحث «أنه  على اإلسالمي االقتصادومن جانب أعتقد أن املمكن تعريف علم 
ة وزيادة اإلسالميرق للكسب احلالل وإنفاقه وتوزيعه وتنميته لتحقيق مصاحل األمة يف أحسن الط

  .»قوا
 فالكسب من العمل اإلسالميوهذا التعريف يفصح عن لب املشكلة يف املنظور 

    فريضة              )عمارة  و)١٠٥ :التوبة
    مل فريضة األرض بالع          )وكل ذلك ال )٦١ :هود 

جهة احلصول  من سواء  الكسب أو الدخل هو املطلوب أوال وأخرياً إذاً.بد أن يتم يف إطار احلالل
ني مصاحل األفراد واجلماعة حىت إطار متناسق ب يف وكل ذلك - ،عليه أو إنفاقه وتوزيعه وتنميته

 »بالكسب احلالل وإنفاقه«ول من التعريف اخلاص والشق األ. .األمة وتزداد قواتتحقق مصاحل 
 – فذكر منها –ما تزال قدما عبد يوم القيامة حىت يسأل عن أربع  (  من حديث النيبمشتق 

 ورواه ،ن معاذ بن جبل  رواه البيهقي وغريه ع.)وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه
   ويف أحاديث )الترمذي عن أيب برزة وصححه



 ١٩

ثوب حرام وال صدقة  يفاملسلم صالة وهو يصلي  من أنه ال تقبل أخرى صحيحة يؤكد النيب 
 وال حج وال دعاء مقبول ممن يكتسبون )اهللا طيب ال يقبل إال طيبا (مقبولة من كسب حرام فإن
 أشعث أغرب ميد )يف احلج أو العمرة(ذكر الرجل يطيل السفر ( حراما ويف احلديث أن النيب 

 ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي باحلرام فأىن ،السماء يا رب إىليديه 
 ومن مصادر الكسب احلالل مجيع )رواه مسلم والترمذي عن أيب هريرة ( )؟ذلكيستجاب ل

واللحوم  مثل إنتاج اخلمور واخلرتير ،له فيما عدا ما حرمه اهللا ورسواألنشطة اإلنتاجية 
املذبوحة لغري اهللا أو بطرق غري شرعية وامليتة والدم واحللي الذهبية للرجل وأواين الذهب والفضة 

 وكل ما فيه ضرر أكيد لصحة ،للطعام والشرب ولبس احلرير والديباج إال ملرض يستلزمها
شطة نوادي امليسر واملالهي اليت ال تراعى فيها  مثل أن؛اإلنسان وكذلك األنشطة اخلدمية املفسدة

  ..حرمات اهللا
ومن ضرورات الكسب احلالل أيضا جتنب املعامالت الربوية بكافة أشكاهلا والعدل والرفق 

 وال هضم ،باألجراء املستخدمني فال تشغيل هلم أكثر مما مت االتفاق عليه أو أكثر مما حيتملون
 ، أو رواتب أقل مما يستحقون من املثل السائد يف السوقحلقوقهم أو ظلم بإعطائهم أجوراً

وكذلك إعطاء أصحاب األرض أو العقارات املستأجرة ما يستحقونه من إجارة مع االستخدام 
 والوفاء والعدل مع ، الضرر ااملعتدل الذي تتحقق منه منفعة األعيان املستأجرة دون إحلاق

 وجتنب أشكال املمارسات االحتكارية والغنب ،لشركاء من أصحاب رؤوس األموال أو العماال
  ..والغش يف األسواق

 الكسب احلالل واحلرام متيز ا وتأملنا لوجدنا أن التفرقة بنيواحلقيقة أننا إذا نظرن
 إن القوانني والتشريعات : وقد يقول البعض.ة عن الوضعية بشكل واضحاإلسالمياالقتصاديات 

 وتضع ،ض ما حرمه اإلسالم مثل املمارسات االحتكارية والغشيف العامل املتقدم حترم اليوم بع
 ألن ما ؛قوانني عادلة لبعض املعامالت يف جمال استخدام األجراء والعقارات ولكن هيهات ذلك

  حترمه هذه القوانني أو التشريعات الوضعية بعض من كل ما ذكرناه مما حيرمه
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 هو قانوين أو غري قانوين ختتلف عن  على ما فرق جوهري وهو أن الرقابة هذا مع بقاء،اإلسالم
 والثانية ، فاألوىل ال تدعمها إال السلطة املدنية يف اتمع.الرقابة على ما هو حالل أو حرام

 باإلضافة إىل رقابة ،تدعمها رقابة اخلالق على الناس ورقابتهم الذاتية على أنفسهم ابتغاء مرضاته
ما سبق أن املشرع الوضعي  إىل أضف .ويل األمر ومن يعاونه يفالسلطة املدنية يف اتمع متمثلة 

 ال يلتزم بأخالقيات معينة وإمنا يلتزم باالجتاهات األخالقية – اإلسالمي خبالف املشرع –
املتمشية مع التطورات الثقافية والفكرية لدى اتمع حىت وإن أدت إىل إنتاج ومبادلة سلع أو 

  .ئات اتمعخدمات ضارة بالصحة أو ببعض ف
وأحسن الطرق للكسب احلالل يتضمن جتنب اإلسراف يف بذل تكاليف اإلنتاج كما 

  .يتضمن إرادة اإلحسان
كل أمر من  يفواإلسراف الذي ذمه اهللا عز وجل ليس فقط يف اإلنفاق االستهالكي بل هو 

 يف –جل  عز و- كما أن اإلحسان الذي امتدحه اهللا .منا رسول اهللا أمور احلياة كما عل
كتابه ال يعين فقط بذل الصدقة للغري كما يفهم الكثريون بل يعين إرادة اإلجادة أو اإلتقان 

Proficiency Will وعن رسول اهللا . يف كل األعمال ابتغاء مرضاة اهللا إن اهللا  (: أنه قال
كتب اإلحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القوليحد  وإذا ذحبتم فأحسنوا الذحبة،لةت 

 وجتنب اإلسراف )يب يعلى شداد بن أوس رواه مسلم عن أ( )أحدكم شفرته ولريح ذبيحته
 وإرادة ،ية يف العملية اإلنتاجية يضمن عدم بذل أي نفقات غري ضرور سوف– كحد أدىن –

 سوف تضمن العمل على استخدام أكفأ الطرق يف تشغيل عناصر – كحد أقصى –اإلحسان 
  . اإلنتاجية املستهدفةاإلنتاج يف العملية

وهكذا فإن جتنب اإلسراف من جهة وإرادة اإلحسان من جهة أخرى يضمنان إمتام العملية 
 .اإلنتاجية على أفضل حنو ممكن سواء من جهة الكمية املنتجة والنوعية احملققة أو التكلفة املبذولة

عية ولكنها ال تتماثل معها ات الوض االقتصادييفويالحظ أن هذه النتيجة تتشابه مع ما هو معروف 
   الوضعي ال يسعى إلنتاج أكرب كمية ممكنة بأقل تكلفة ممكنة وإمنا االقتصاد يف فاملنتج .إطالقا
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 باستثناء حالة –لتحقيق أقصى إيراد كلي ممكن بأقل تكلفة ممكنة وهناك فرق شاسع بني اهلدفني 
 يف فاملنتجون .لواقع العملي للنظم الوضعيةاملنافسة الكاملة واليت أصبحت حالة نادرة أو شاذة يف ا

األسواق اليت تسريها النظم الوضعية ال يبالون بالكمية املنتجة وإمنا بتعظيم أرباحهم والذي قد ال 
 وأحيانا يقوم املنتجون بإهالك املنتجات الزائدة عن املطلوب .يتحقق إال خبفض الكميات املنتجة
اىف هذا مع مصاحلهم يف حتقيق أرباح عالية وإن كان هذا يف أو خزن كميات كبرية منها طاملا يتن

استخدام عناصر  علىكما أن املنتجني يف اقتصاديات السوق يعملون . .غري صاحل املستهلكني
 ففي .اإلسالمي االقتصاد يف عن املنتجني اإلنتاج بأكفأ الطرق املنتجة من منطلق خيتلف متاماً

فأ الطرق اإلنتاجية من منطلق اإلمكانات احملدودة من عناصر اقتصاديات السوق يتحرى املنتج أك
أن مشكلة  من فبالرغم اإلسالمي  االقتصاديف أما املنتج .اإلنتاج املتاحة لديه بالنسبة الحتياجاته

 لنفس السلوك إال أنه كما أوضحنا يتحرك بدوافع اإلمكانات احملدودة نسبيا سوف تدفعه أيضاً
ألن اهللا حيب ( وابتغاء اإلجادة واإلتقان )ألن اهللا ال حيب املسرفني(اف إميانية وهي جتنب اإلسر

  .)احملسنني
وقد تتشابه النتائج أو املظاهر ولكن يظل املسلم يسعد بالطاعة وبذل اجلهد يف سبيل مرضاة 
 ..اهللا خالل العملية اإلنتاجية ويظل غريه يف هم بسبب خماوفه من إمكاناته املادية احملدودة نسبياً

 فال بد –البلدان الغنية  يف كما حيدث – فإذا خفت مشكلة اإلمكانات اإلنتاجية احملدودة نسبياً
أن نتوقع احتماالت االبتعاد عن االستخدام األكفأ لعناصر اإلنتاج ومن هنا قد تظهر عمليات 

ها إقامة مدن بأكمل يفإنتاجية ال ضرورة هلا تبدد الطاقة وتذهب باخللق القومي كما حيدث 
  .للمالهي وممارسة امليسر والفجور

 مسئولية شرعية وأمانة معلقة يف رقبة كل إنسان –وإنفاق الكسب احلالل على أحسن وجه ممكن 
 جيب إنفاقه ، وأول ما ويتحقق الكسب احلالل يف اية العمليات اإلنتاجية واملعامالت املتعلقة ا.مسلم

 فهذه إن مل خترج ارتد جزء من الكسب احلالل فصار .من الكسب احلالل هو ما يستحق فيه من زكاة
   عليه أو  كذلك جيب إخراج الدين املستحق للغري طاملا كان هذا متفقاً.حراماً
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 واإلنفاق . أحدمها استهالكي وثانيهما استثماري: مث بعد ذلك يتفرع اإلنفاق يف اجتاهني.ممكنا
د التوازن مع القرارات اإلنتاجية اخلاصة ذه على ما أحل اهللا من السلع واخلدمات بأنواعها يؤك

  .السلع واخلدمات
 أو خدمات حرام فإن األفراد يف  سلعاًتفإذا حدث احنراف من جهة النشاط اإلنتاجي فأنتج

 ،حنراف برفضهم اإلنفاق على احلرامإنفاقهم االستهالكي سوف يتمكنون من تصحيح هذا اال
 .قق طاملا متسكت طائفة من اتمع بدينها احلنيفوهذا نوع من التصحيح الذايت الذي يتح

 فالنفس واألهل والولد مث ذوو القرىب من ؛واإلنفاق االستهالكي له أولويات من حيث األحقية
 مث بقية اجلماعة من ، واليتامى والفقراء واملساكني خاصة أهل اجلرية منهم ثانياً،احملتاجني أوال

املا كانت هلم حاجات ماسة وباالستطاعة مساعدم يف املسلمني من نعرفه ومن ال نعرفه ط
كذلك فإن لإلنفاق االستهالكي أولويات بترتيب .. .إشباعها عن طريق الصدقات االختيارية

، أي  مث احلاجيات مث الكماليات مع االعتدال أو التوسط يف اإلنفاق عموماً،الضروريات أوال
  جتنب اإلسراف أو التقتري                   

    )٦٧ :الفرقان(.  
 ،اإلسالميويالحظ أن القواعد والقيم املذكورة ال تضمن فقط ترشيد االستهالك باملفهوم 

عها على أكرب عدد جمال السلع االستهالكية وضمان توزي يفوإمنا أيضا ترشيد النشاط اإلنتاجي 
 سواء شاركوا يف حتقيق الكسب احلالل أم ،ممكن من أصحاب احلاجات االستهالكية الضرورية

  .مل يشاركوا
 فإن  وحتليلياً.أما الفرع اآلخر من إنفاق الكسب احلالل فيتمثل فيما يتم ختصيصه لالستثمار

  فأصبح ماالً صار اكتنازاًاطالً فإذا بقي االدخار ع.كل ما مل ينفق على االستهالك يسمى ادخاراً
 وعلى ذلك فإن استثمار األموال . إال إذا أخرجت منه الزكاة كل عام بقدر املستحق فيهحراماً

وكان . التصرفاتاملدخرة يأيت من باب اجتناب ما حرمه اهللا من كرت أو من باب الرشد يف 
 وكان عمر بن )الزكاةأي ( حيث على تثمري مال اليتامى كي ال تأكله الصدقة  الرسول

   لو أعطينا الفقري شاتني فأطعم نفسه وأهله : يقول–  –اخلطاب 
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 فهذا تقسيم دقيق للكسب بني االستهالك واالستثمار .واحدة وترك األخرى تعطيه لبنا وتلد له
  .حىت لدى أهل الفقر واملسكنة الذين يأخذون من الزكاة

مدى  وهل حيفظ املال على .لضرورات اخلمسورأى الغزايل والشاطيب أن حفظ املال من ا
؟ واإلنفاق االستثماري سيكون له أولويات يف النشاط اإلنتاجي األجل الطويل إال باالستثمار

 مث احلاجي ،حبيث يفي باحتياجات اتمع االستهالكية وغري االستهالكية الضروري منها أوال
 للظروف املكانية والزمانية مبا ألولويات تبعاً ويلزم االجتهاد بالضرورة يف حتديد هذه ا.فالكمايل

  .حيقق مصاحل األفراد وال يتعارض مع مصاحل اجلماعة
 خيص تنمية الكسب احلالل يف اإلسالميوالشق الثاين من التعريف الذي قدمناه لالقتصاد 

ية يف عملية الفقرة األخرية جند أن هناك تلقائ إىل وباإلشارة .إطار حتقيق مصاحل األمة وزيادة قوا
تنمية الكسب احلالل تتحقق مع تدفقات اإلنفاق االستثماري من هذا الكسب يف كل فترة 

نا ما وأنه طاملا مت االلتزام باملعايري الصحيحة يف حتديد أولويات هذا اإلنفاق فإن هناك ض،زمنية
  .لتحقيق مصاحل األمة

 أساسيني يرتبطان ويالحظ أن تنمية الكسب احلالل ضرورة شرعية تنبعث من سببني
 األمر بعمارة األرض : وثانيهما، احلث على التكاثر السكاين: أوهلما؛ببعضهما متام االرتباط

 )تزوجوا الودود الولود فإين مكاثر بكم األمم (وفضل التوسع فيها ففي حديث رسول اهللا 
ذلك فإن زيادة  لالمية هي خري أمة أخرجت للناسوال خيفى أن الكثرة مطلوبة ألن األمة اإلس

  فال ينبغي أبدا أن تكون كثرة كغثاء السيل كما حذر من ذلك النيب .أعداد أفرادها مطلوبة
 :يوشك أن تداعى عليكم األمم من كل أفق كما تداعى األكلة على قصعتها قال (يف حديثه

 أنتم يومئذ كثري ولكن تكونون كغثاء :قلنا يا رسول اهللا أمن قلة بنا يومئذ قال
 وعلى ذلك فإن احلث على تكاثر أعداد )رواه أمحد وأبو داود عن ثوبان( )احلديث.....يلالس

شاطهم اإلنتاجي وتنمية نصيب ة ال بد أن يقترن بقيام هؤالء األفراد بتنمية ناإلسالميأفراد األمة 
 وهذا ال يتحقق إال بالتوسع يف عمارة األرض مع إرادة .د منهم من الكسب احلاللكل فر
  ان يف كل اإلحس
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 ببناء املساكن ،عمل يعمله املسلم وعمارة األرض ال تتحقق إال باستغالل ظاهرها وباطنها
ة والرعي وغري ذلك وباستخراج ما يف باطنها من معادن جامدة أو سائلة الستخدامها لزراعاو

 حيث  أما التوسع يف عمارة األرض فهو لب عملية التنمية.فيما ينفع الناس من صناعات وغريها
 ولزيادة قوة األمة بصفة عامة قال ،يلزم ملالحقة منو السكان أوال ولرفع مستوى معيشتهم ثانيا

  :ىلتعا                             

        )ا ال تتحقق يف األجل الطويل إال لذل) ٩:الرومك فإن مصاحل األمة وزيادة قو
 وهذا ،ة أمر مطلوباإلسالمي وال شك أيضا أن حتقيق أقصى قوة ممكنة لألمة .بكثرة العمران

  :ض أيضا لقوله تعاىلفر                      

                      )٦٠ :األنفال( 
 والقوة خلري أمة .ةاالقتصاديالقوة  علىومعروف أن تنمية القوة الدفاعية تعتمد بالضرورة 
كن أن تنتشر العدالة  أمر منطقي إذ ال ميأخرجت للناس ليست فقط واجبا شرعيا بل هي أيضاً

 عليها  شهيداً نبيها حممدا  العادل يف ربوع األرض إال ذه األمة اليت جعل اهللاإلسالموينتشر 
  .وجعل أفرادها شهداء على األمم األخرى

التعريف  علىة بناء االقتصاديويوضح الشكل التايل يف اجلزء العلوي منه عناصر املشكلة 
 كما يوضح اجلزء السفلي . والذي قمنا بشرحه فيما سبقاإلسالمي االقتصادالذي قدمناه لعلم 

ة اليت ترتبط بكل عنصر من عناصر املشكلة اإلسالميمن الشكل نفسه القواعد الشرعية والقيم 
 أما مؤشرات املرحلة .الحظ أن األرقام يف اجلزئني العلوي والسفلي تسري معاً( .ةاالقتصادي

.ط بعملية تنمية الكسب احلالل واليت حتدث يف األجل الطويلاألخرية يف اجلزء السفلي فترتب
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  اإلنفاق االستهالكي-

إمجايل الزكاة 
 املستحقة

 االستثمار

ن أو عوائد عناصر اإلنتاج أمثا
بالعدل تبعا للتراضي مع 
 أصحاا واقتداء بثمن املثل

تاجية إقامة األنشطة اإلن
 احلالل

 

أكفأ الطرق يف استخدام عناصر 
 اإلنتاج

 

بيع املنتجات مع االمتناع عن 
املمارسات االحتكارية والغش 

 والغنب
 

 إمجايل االستهالك واالدخار
 

صايف الكسب احلالل 
ألصحاب عناصر اإلنتاج 
املشاركني يف العمليات 

اإلنتاجية
  إمجايل الكسب احلالل 

  الدخل الكلي اإلمجايل= 
 الناتج الكلي اإلمجايل= 

)٥( 
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                                                       :القواعد الشرعية والقيم اإلسالمية احملددة لعناصر املشكلة االقتصادية: ثانياً
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إخراج الزكاة من الكسب احلالل 
 اإلمجايل 

واالمتناع عن اكتناز ما يفيض من 
الكسب احلالل بعد اإلنفاق 

 االستهالكي

 إمجايل الكسب احلالل

إنفاق املال احلالل على النفس 
واألهل والغري تبعا لالحتياجات 
واألولوية الشرعية واالعتدال يف 

 االستهالك

توسع يف ضرورة ال
 عمارة األرض

ضرورة تثمري الفائض من الكسب 
احلالل وفقا للحاجات واملصاحل 

 املباحة

البحث على التكاثر 
 السكاين

حتقيق مصاحل األمة وزيادة 
 قوا

االمتناع عن الربا والعدل والرفق يف 
 حتديد أمثان عناصر اإلنتاج

النهي عن االحتكار بكافة أشكاله 
 والغش والغنب

 ب اإلسراف وإرادة اإلحسانجتن

قرض العمل وعمارة األرض 
 والكسب احلالل

توزيع الزكاة وفقا للمصارف 
 الشرعية
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  :اإلسالميالندرة النسبية بني الفكر الوضعي و
 حيث يعتربوا ؛الفكر الوضعي حول مشكلة الندرة النسبية يف االقتصادتدور تعريفات علم 

 وتتفرع عن مشكلة الندرة النسبية مجيع عناصر املشكلة .ةدياالقتصاالسبب األصلي للمشكلة 
 وتنظيم اإلنتاج وتوزيع الناتج وحتقيق ، وهي االختيار وحتديد األولويات االستهالكية،ةاالقتصادي

السلع ( وتعرف مشكلة الندرة النسبية بأا ندرة وسائل إشباع احلاجات .النمو أو التنمية
االحتياجات  إىلندرة عناصر اإلنتاج بالنسبة  إىلياجات واليت ترجع االحت إىل بالنسبة )واخلدمات

 »الندرة النسبية« من مصطلح  ختوفاًاإلسالمي  االقتصاديف ولقد أظهر البعض ممن يبحثون .منها
 أوهلما :سببني إىل وأعتقد أن هذا التخوف يرجع .حىت أن بعضهم اجته إىل إنكاره أو رفضه متاماً

الندرة « ومصطلح »الندرة املطلقة« واليت تعين حينما نتداوهلا »الندرة«لفظة اخللط املعيب بني 
 حيث تتساوى يف اإلسالمي االقتصاديالفكر  يف  وفكرة الندرة املطلقة غري واردة إطالقاً»النسبية

 اإلجنليزي االقتصادي  Ricardoمعناها مع فكرة شح الطبيعة اليت كان يقول ا دافيد ديكارد 
معىن خطري وهو  إىل ويالحظ أن هذه الفكرة الريكاردية رمبا تؤدي . القرن التاسع عشريف بداية

  . إسالمياً مل يدبر للبشر ما يكفي حليام وهذا مرفوض إطالقاً– عز وجل –أن اخلالق الكرمي 
 فاخلالق سبحانه وتعاىل قد أودع يف هذه األرض من الثروات الظاهرة والباطنة ويف خزائن السماء من

ساعة فنائها مهما زادت  إىل من ساعة ظهورها املاء ما يكفي إلشباع االحتياجات البشرية مجيعاً
     :لق األوىل يقول سبحانه وتعاىل فحينما يأيت ذكر األرض يف مراحل اخل.وتعاظمت

             )١٠ :فصلت(.  
  من الثروات اليت أودعها  Total Stockولكن الندرة النسبية ال تتعلق بالرصيد الكلي 

 يفسبحانه وتعاىل يف هذا الكوكب أو ما هو مستودع من ماء يف السماء وإمنا تتعلق بقدرة البشر 
أي فترة معينة من الزمن وما تستطيع أن حتققه  يفعلي ذه الثروات االنتفاع الف علىأي جمتمع 
 فاألرض الصاحلة للزراعة موجودة ولكن قد نتكاسل يف زراعتها أو نتركها . هلذامن ناتج تبعاً
  وقد جنتهد
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 واملعادن ،الزرع املطلوب بسبب قلة املاء أو تغري األحوال اجلوية علىيف حرثها ولكن ال حنصل 
 :ولذلك نقول.. .يف باطن األرض ولكن ال بد من السعي حىت نستخرجها وننتفع اموجودة 
  بالنسبة لالحتياجات هو ما يفسر لنا ظاهرة الندرة Output Flow الناتج »تيار«إن تغري 
  Relative Scarcityمفهوم الندرة النسبية  علىآيات القرآن جيد أدلة  يف ومن يتأمل .النسبية
   :ومن ذلك قوله تعاىل. عموض منأكثر  يف                  

                       )٢٧ :الشورى(.  
ني فريجع اإلسالميكرين أما السبب الثاين للتخوف من مصطلح الندرة النسبية لدى بعض املف

استخدامه دون حذر أو االحتياط مما يتعلق به من مفاهيم مادية وما يترتب  منختوفهم  إىل غالباً
 وأول مل جيب التحذير . وهنا نتفق مع هؤالء يف ختوفهم،االقتصاديالتحليل  يفعليه من نتائج 

  Unlimited Wantsحملدودة منه مما يتعلق مبفهوم الندرة النسبية هو فرض االحتياجات غري ا
 وهذا الفرض يقوم على فكرة أن الفرد بطبيعته مهما أويت .بالنسبة للفرد ومن مث بالنسبة للجماعة

  .من أشياء إلشباع حاجاته فإنه سوف يرغب يف املزيد
 بالنسبة للفرد حيث تتعلق بالسلوك اإلنساين الفج وهذه الفكرة يف حد ذاا مرفوضة إسالمياً

ماديات  يف فالطمع بال حدود . ولن يتم مثل هذا التهذيب إال باإلميان،ذيب إىلتاج الذي حي
 ويف الوقت ذاته .احلياة الدنيا أمر يتناىف مع حقيقة اإلميان باآلخرة وضرورة االستعداد والعمل هلا

 ال نطالب الفرد املسلم بالزهد يف طيبات احلياة الدنيا أو زينتها           

                               

              )الوسطية  أو - إن القناعة )٣٢ :األعراف
متاع احلياة اآلخرة وهو  متمثلة يف التوازن الذي يقيمه الفرد املسلم بني متاع احلياة الدنيا و–

 املطلوب                    )البقرة: 
 يف يطمع سلوك الفرد املسلم فال جتعله على وقيودا داً هذه املفاهيم اإلميانية ستضع حدو.)٢٠١

لنسبية كما يتصورها ااملزيد كلما أعطي مزيدا وهذا مما خيفف كثريا من حدة مشكلة الندرة 
  .الوضعيون
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حتليل  إىلوثاين أمر حنذر منه هو أن املفهوم املادي البحت للندرة النسبية ال جيب أن جيرنا 
 حينما تتعلق الندرة الدوافع املادية وحدها فمثالً على ة اعتماداًقتصادياالاملشكلة عناصر ومعاجلة 

 ،احتياجات ال ائية ودخل حقيقي حمدود يفالنسبية باالستهالك فإن الفرد يواجه مشكلة تتمثل 
  حبيث إن  at the marginويف التحليل النيو كالسيكي عليه أن حيقق توازنه الدقيق عند احلد 

 ومن مث ،األخرية املستهلكة من أي سلعة سوف تتساوى مع منفعة وحدة النقودمنفعة الوحدة 
  هذه هي صورة  Utility Maximizationتتحقق أقصى منفعة ممكنة له من إنفاق دخله 

 ونفس األمر يتكرر يف حتليل سلوك . رفضا باتااإلسالمي اليت يرفضها الفكر االقتصادياإلنسان 
يف صورة إمكانيات إنتاجية حمدودة من جهة ورغبة يف حتقيق أقصى املنتج حينما يواجه مشكلة 

ربح ممكن من جهة أخرى فيتحقق توازنه مبساواة اإلنتاجية احلدية اإليرادية للعنصر اإلنتاجي مع 
 ومساواة اإليراد احلدي للوحدة ،)اإليرادية للعمل مع األجراحلدية مثال اإلنتاجية (مثن خدمته 

  وليس هناك أي  Marginal Cost  مع التكلفة احلدية هلا  Marginal Revenueاملنتجة 
 يف احلياة واليت قد ال تتحقق( احلسبان سوى هذه املوازنات املادية الدقيقة جداً يفاعتبارات تؤخذ 

 أن اإلسالمي االقتصاديالتحليل  يفالواقعية أو رمبا تتحقق أحيانا على وجه التقريب وال نستطيع 
لكننا ال بد أن نعتمد على  و،النفس اإلنسانية وحمركة هلا يف املادية ألا موجودة نتجاهل الدوافع

  .اإلسالمي االقتصادحتقيق أهداف  إىل حىت نصل ، بل أوال وأساساً، اإلميانية أيضاًالدوافع
 أؤكد أن ي وقد ذكرا لك»الندرة النسبية«هذه بعض املالحظات املنهاجية حول مشكلة 

 كما أن األخذ ا وفق املفاهيم واألسس الفلسفية ،اإلسالمي االقتصاديد التحليل جتاهلها ال يفي
 أيضا بل سوف يضعفه ورمبا اإلسالمي االقتصاديالوضعية اليت تقوم عليها ال يفيد التحليل 

  .يفقده جوهره األساسي
  .ةاإلسالمية االقتصاديولألسف فقد حدث كال األمرين يف عديد من األحباث 
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  : والبناء النظرياالقتصادي بني األصول الشرعية والعقدية وعملية التحليل العالقة
 االقتصادإن القواعد الشرعية والعوامل العقدية اليت ذكرناها من قبل عند التعريف بعلم 

 وقد يفهم البعض أن هذا . للتحليل والبناء النظري»اإلطار العام«جمموعها  يف ترسي اإلسالمي
، بينما قد يتصور البعض اآلخر اإلسالمي االقتصاديالبحث والتحليل  منأ اإلطار جزء ال يتجز

االجتاه  إىل وقد ذهب . مبعىن أنه ال دخل له إطالقا يف عملية البحث والتحليل،نه إطار حمايدأ
 اإلسالمي االقتصاد حىت اعتقد بعضهم أن هذا اإلطار هو ،األول عدد من أساتذة الفقه والشريعة

 الوضعي هو االقتصاد إن – مثال – االعتقاد لن يكون صحيحا إال إذا قلنا ا ومثل هذ.نفسه
النظم  يف االقتصاديجمموعة القوانني أو األعراف أو السلوكيات األخالقية اليت حتكم النشاط 

ة واملهام اليت االقتصاديطبيعة املشكلة  علىهذا القول إال من مل يتعرف  على ولن يوافق .الوضعية
ون يف حتليل ومعاجلة هذه املشكلة بعناصرها املختلفة يف الواقع االقتصاديصدى هلا ينبغي أن يت
  .العملي
القواعد الشرعية والعوامل  يفجانب آخر قد يعتقد البعض أن اإلطار العام املمثل  منو

 نتائج إال قليالً إىل وحينئذ فسوف يصل ،االقتصادي بالنسبة لعملية التحليل العقدية حمايد متاماً
 وقد حدث هذا فعال حىت أننا جند من ضمن ما .ون الوضعيوناالقتصاديعن تلك اليت يصل إليها 

 . أحباثا ال ختتلف يف جوهرها أو نتائجها عن األحباث الوضعيةاإلسالمي االقتصاددائرة  يفيصنف 
 ،ة املعاصرةاالقتصادي الذين درسوا النظريات االقتصادهذا االجتاه بعض أساتذة  يفوقد سار 

 ويف كثري .اإلسالمي االقتصادويظنون أن باإلمكان تطويع معظمها بطريقة أو بأخرى ألغراض 
 ومزودة ،القرآن الكرمي منهذا النهج مزينة بآيات  علىمن احلاالت كانت األحباث اليت سارت 

عملية  يف حمددة تعتمد عليها  ولكنها مل تستطع أن تستمد منها فروضاً،بأحاديث نبوية صحيحة
 والواقع أن هذه األحباث جاءت معربة عن بعض الفكر الوضعي الذي ال .االقتصاديلتحليل ا

  يتعارض يف عمومياته مع األهداف املقترحة لالقتصاد 
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  .اإلسالمي املنظور من أكثر من أن تكون معربة عن بناء فكري اقتصادي اإلسالمي
 االقتصاديالتحليل  نم ة ليست إذن جزءاًاإلسالميإن األصول الشرعية والعقدية 

 إن . كما أا ال ميكن أن تعزل عن التحليل أو تستخدم فقط كمقدمات حمايدة،اإلسالمي
هذه األصول متثل القاعدة أو املقدمات األساسية اليت تبدأ منها عملية التحليل وتلتزم ا إىل 

لعقدية إىل فروض أو  ومنهاجيا علينا أن نترجم معاين القواعد الشرعية أو الدوافع ا.أن تنتهي
 ومن مث يصبح حتليل هذه املشكلة ،ةاالقتصادي ات عالقة مباشرة باملشكلةمقدمات أساسية ذ

 جيب أن  اإلسالميف إن السلوك االستهالكي الرشيد : على سبيل املثال إذا قلنا. املتزماً
  لآلية القرآنية يكون بني حدي اإلسراف والتقتري تبعاً                     

                    )فعلينا أوال أن حندد مفاهيم )٦٧ :الفرقان 
اقتصادية واضحة ملاهية كل من اإلسراف والتقتري حىت نعتمد على هذه املفاهيم يف وضع 

   . يف حياته العاديةحتليل السلوك االستهالكي للفرد يففروض نلتزم ا 
 مث االعتماد بعد ،مفهوم اقتصادي واضح للربا يفكذلك فإن قاعدة حترمي الربا ستترجم أوال 

فروض أساسية تقوم على هذا املفهوم لتحليل اآلثار السيئة للربا على النشاط  علىذلك 
مفاهيم « : وحينما نقول.ة املتوقعة من التخلي عنهاالقتصادي أو لبيان املكاسب االقتصادي

 ة املطروحة للبحث زماناًاالقتصادي نقصد أن تكون متناسبة مع طبيعة املشكلة »اقتصادية واضحة
 ومن مث تصبح معربة ونافعة ألطراف هذه املشكلة عمليا وملن يقومون بتحليل أسباا من ومكاناً

  .عالج مناسب هلا إىلالناحية العلمية ألجل التوصل 
 ليس أبسط من من منظور إسالمي أمر مل يتم إجنازه بعد وهو قطعاًإن بناء نظرية اقتصادية 

 فهذه اآلالت احلديثة أصبح هلا . بل قد يكون أصعب منها،بناء اآلالت احلديثة املعقدة التركيب
 أما نظريات .مواصفات تقنية معروفة وخرباء ميكن أن يساعدوا العمال املهرة يف تصنيعها

 علىة املعاصرة االقتصاديحتليل علمي دقيق للمشكالت  إىل الً فتحتاج أواإلسالمي االقتصاد
  واليت قد يضيف إليها بعض املتخصصني املزيد فيما(األسس اليت ذكرناها من قبل 
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 وهذا .احلاالت منكل حالة  يف  Hypothesis إىل وضع الفرض املفسر  مث حتتاج ثانياً)بعد
إال باجتهاد خاص من صاحب النظرية وهو خيتلف  وال يأيت ،الفرض املفسر هو لب عملية التنظري

ذا عن الفروض األساسية اليت تستمد أو تشتق من قواعد شرعية أو قيم عقدية معروفة لكي 
  .االقتصاديجات التحليل اتالئم احتي

 يفومثة مسألة هامة جيب التأكيد عليها اآلن وهي أن ما نتوصل إليه من نظريات اقتصادية 
 م للتحليل الذي حتكمه القواعد الشرعية والقيم العقدية ال ميكن أن يكون ملزماًداخل اإلطار العا
 إن صحة هذه األصول الشرعية والعقدية لن تتأثر  بصحة أو : بعبارة أخرى.هلذه القواعد والقيم

 وللمزيد من التأكيد .خطأ حبثنا أو حتليلنا أو ما توصلنا إليه من فروض مفسرة باجتهاد خاص منا
ة فإننا خنترب فقط صحة اإلسالمية االقتصاديحينما نقوم بعد ذلك باختيار صحة النظرية فإنه 

 ولكننا ال خنترب بأية حال من األحوال صحة ،الفرض املفسر الذي توصلنا إليه بتحليلنا واجتهادنا
  .األصول الشرعية والعقدية اليت اعتمد عليها يف بناء املقدمات األساسية

 من منطلق أن اإلسالمي االقتصادعلم  علىإن اهلجوم الذي يشنه البعض وبناء على ما سبق ف
حتليل اقتصادي أو نظريات علمية إمنا هو  علىمصادر القرآن الكرمي والسنة املطهرة ال حتتوي 

 فالقرآن والسنة املطهرة ال حيتويان على حتليل أو نظريات من أي نوع من األنواع .هجوم ساذج
، واليت حينما صول الشرعية والعقدية احلاكمة للحياة البشرية أوهلا وآخرهاوإمنا حيتويان على األ

  . طريقنا الصحيح يف تدبري أمورنا املختلفة اقتصادية أو غري اقتصادية للدنيا واآلخرةنفهمها نبدأ
ني املعاصرين أن الكالم عن نظرية اإلسالميكذلك ال نتفق مع ما يقوله بعض املفكرين 

 فال جيوز أن تلحق ا ؛ ألن النظرية العلمية قابلة للصحة أو للخطأ؛ ال يصح»يةإسالم«اقتصادية 
عدم وضوح الرؤية بالنسبة للكيفية اليت ميكن أن يتم  على فمثل هذا القول يدل .»إسالمية«صفة 

   أواالقتصاديا التحليل 
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 أو هو .ةاإلسالميدية ة يف داخل إطار األصول الشرعية والعقاالقتصاديأساسها النظرية  علىتبىن 
 وهي أننا كمسلمني قد خنطئ وقد نصيب فيما نضعه من تفسريات ،نوع من اإلنكار حلقيقة ثابتة

يف األصول العامة الثابتة اليت ال بد وأن  ألمور متغرية يف عامل متغري وأن هذا ال يؤثر قيد أمنلة
  . أو من هدي رسوله  ألن هذه األصول من كتاب اهللا؛توضع التفسريات يف إطارها دائما
  ة الوضعية؟االقتصاديهل ميكن االستفادة من النظرية 

 بالتايل ة يعيناالقتصاديهل االلتزام باإلطار الشرعي والعقدي اإلسالمي عند بناء النظرية 
ابة دقيقة إج إىلاألمهية وحيتاج  يف إن هذا السؤال غاية ؟انفصال هذه النظرية عن النظرة الوضعية

مدى االرتباط الذي ميكن أن يقوم بني علم  يفتتوقف عليها أمور كثرية تتلخص  حيث ؛جداً
 مما وصل إليه اإلسالم الوضعي أو يف إمكانية استفادة علماء االقتصاد وعلم اإلسالمياالقتصاد 

   . يف جمتمعات أو مدارس أخرىاالقتصادعلماء 
ذ بأية نظريات قائمة على  من التسليم أو األخاإلسالمي االقتصاد جيب أن حيذر –أوال 

فروض أو مقدمات أساسية مستمدة من فلسفات أو قيم مادية حبتة منكرة أو منافية لألصول 
ظريات النيو ماركسية حيث إا  ومثال ذلك النظرية املاركسية والن.ةاإلسالميالشرعية والقيم 

وحياة اتمعات على مدى  قائمة على اعتبار العامل املادي وحده هو املهيمن على السلوك اًمجيع
  وأن أية قيم أخالقية أو  Independent Variable املتغري املستقل  مبعىن أنه دائماً،الزمن

  .Dependent Variablesروحية جمرد عوامل أو متغريات تابعة له 
و ة الكالسيكية والنيو كالسكية والتارخيية والكيرتية والنياالقتصادي بالنسبة للنظريات –ثانيا 

ت مؤمنة  من وضع مدارس اقتصادية غربية نشأت يف جمتمعا يالحظ أا مجيعاً،كيرتية واحلديثة
  .تقليديا بالقيم املسيحية

 .Aوبعض أعضاء هذه املدارس تأثروا يف نظريام بقيم أخالقية دينية مثال ذلك مسيث 

Smith مؤسس املدرسة الكالسيكية يف نظريته عن اليد اخلفية    
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Invisible Hand حيث اعترب أن جمموعة من الدوافع األخالقية لدى كل فرد هي اليت تؤدي
  من Max Weber  ومثال ذلك أيضاً،إىل حتقيق املصلحة العامة من خالل املصاحل اخلاصة

املدرسة التارخيية األملانية والذي يفسر نشأة الرأمسالية احلديثة يف أوروبا بالتطور الديين من 
 وهذا .تغري النظرة إىل العمل الدنيوي وتكوين الثروة إىل الربوتستانتية حيث أدى الكاثوليكية إىل

باإلضافة إىل ما أظهره بعض االقتصاديني املعاصرين من اهتمام بالعوامل االجتماعية والسياسية 
الفكر (  Political Economy السياسي االقتصادإحياء  إىلوهو ما يعتقده البعض دعوة 

  .)الكالسيكي
ة الغربية مل يلتزموا يف حتليلهم بأية مبادئ دينية أو قيم االقتصاديلكن معظم أعضاء املدارس و
 من  علمياً وتقدماً قد حققوا جناحاًاالقتصاديمؤلفات الفكر  يف بل إم كما يقال .أخالقية

 على حيث عزلوا حتليلهم ونظريام عن القيم الروحية أو الفلسفات األخالقية وركزوا اهتمامهم
 قد – وهي النيو كالسيكية – وكما هو معروف فإن إحدى املدارس الغربية .ةاالقتصاديالعوامل 

 عن كافة ة متاماًاالقتصاديغالت يف تصوراا الفكرية التجريدية ومن مث قامت بعزل الظاهرة 
  .لمي للبحث العاإلسالمياملنهج  يف وهذا ما نرفضه ،الظواهر األخرى حبجة احليادية العلمية

ة اليت نشأت لدى املدارس الغربية قد تأثرت االقتصاديوخالصة القول أن بعض النظريات 
 إال بالواقع  أما معظم هذه النظريات فلم تبال إطالقاً،بقيم أخالقية ودينية ولكنها ليست إسالمية

جريدية  وبالفروض املستمدة من هذا الواقع يف إطار فلسفات مادية حبتة ويف إطار التاالقتصادي
  .الظواهر منة عن غريها االقتصاديأي عزل الظاهرة  -

لذلك كله فإن هناك فجوة مؤكدة بني النظريات الوضعية والنظرية اليت ميكن لنا بناؤها يف 
حماولة  منة ولكن هذه الفجوة ال ينبغي أن متنعنا اإلسالميإطار األصول العقدية والشرعية 

 ، والتدقيق، وهي احلذر: ولكن بشروط ثالثة،عض احلاالتب يفالنظرية الوضعية  مناالستفادة 
دارسي  على مؤكدة تعود    Pedagogical فاملتصور أن هناك مكاسب تعليمية .واالجتهاد

  : حينما ينظر إليها من عدة جهات،النظرية الوضعية الغربية
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 ؟ض معينةة املختلفة يف ظل فرواالقتصادي كيف قامت بتفسري وحتليل الظواهر ؟كيف تطورت
؟ أو يف ظل فروض عكسية أي مدى ميكن أن ينتفع ا يف ظل فروض متشاة أحياناً إىلو

كل هذا جيب أن يكون  يف اإلسالمي ياالقتصاد منها مبفهوم املخالفة؟ ولكن واالستفادة حتليلياً
اسية فروض النظريات الوضعية خشية أن يسلم بفروض أس يف بعناية غاية احلذر ومدققاً يف حذراً

ترتبط بشكل مباشر أو غري مباشر بقيم أخالقية أو فلسفية إجيابية أو سلبية تتعارض مع قواعد 
حتقيق مصاحل  إىلة أو قد ال تؤدي اإلسالمية أو مقاصدها أو مع القيم العقدية اإلسالميالشريعة 

  .اية األمر يفة اإلسالمياألمة 
  تتحقق لرجل Analyticalة ولكن بغض النظر عما سبق فإن هناك مكاسب حتليلي

  . كان اجتاهها من دراسة النظريات الوضعية أياًاإلسالمي االقتصاد
هذه  يف املستخدمة االقتصاديهذه املكاسب ستتحقق بتعلم طرق وأساليب التحليل 

 وكلما كان هناك اطالع . ال تتدخل يف صياغة الفروض، واليت بطبيعتها حمايدة،النظريات
كلما زادت اخلربة وقويت ملكة التحليل ة الوضعية االقتصاديمن النظريات ودراسة لعدد أكرب 

 األمر الذي يتيح له معاجلة أي مشكلة يتعرض هلا معاجلة جديدة من ؛اإلسالمي ياالقتصادلدى 
  .خالل اإلطار العقدي والشرعي الذي يلتزم به
  :االقتصاديدور التاريخ االقتصادي يف عملية التحليل 

 اليت متت وعرفت »ةاالقتصاديالتجربة «وجه التحديد  على االقتصاديخ يقصد بالتاري
 سواء كانت هذه التجربة يف شهر ،وجه التحديد يف فترة ماضية علىنتائجها وأبعادها املختلفة 

 يف االقتصاديالتاريخ  منوال شك أن استفادتنا . .سابق أو عام سابق أو منذ قرن مضى أو أكثر
ة وتبني أسباا ونتائجها املختلفة وإمنا االقتصاديتتبع األحداث  من فقط عملية التحليل ال تأيت

مدى  علىة االقتصادية وغري االقتصاديخل أو التشابك بني العوامل ا من التعرف على التدأيضاً
  .الزمن
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ة كلما استطعنا أن نكتشف منطق االقتصاديوتزداد املكاسب التحليلية من دراسة التجربة 
 التحليل الوضعي اهتمت املدرستان يف و. أي املنطق الذي تتغري به األحداث،هذه التجربة
 ولكن عبد . وتفسريه املنطقي كمدخل حتليلياالقتصادي بالتاريخ رخيية كثرياًااملاركسية والت

هذا امليدان باعتراف  يف كان له فضل السبق والتميز ) م١٤٠٦ – ١٣٣٢(الرمحن بن خلدون 
 ومن أشهر أعماله على اإلطالق »أبو التاريخ«غربية والشرقية حىت أنه مسي املدارس ال مناجلميع 

 مث اضمحالله يف إطار تارخيي يصاحب نشأة الدولة مث تقوضها »العمران«تفسريه ألسباب وفور 
 ألزمة الغالء  رائعاً حتليال اقتصادياً) م١٤٤١ – ١٣٦٤( كما سار على جه املقريزي .سياسياً
 ألن ؛علماء املسلمني من  ولقد كان هذا أمرا متوقعاً.التارخيي التحليل على عصره معتمداً يف

القرآن الكرمي حيتوي على توجيه مباشر للمسلمني بأن يهتموا بدراسة التاريخ لعلهم يتفكرون 
        :ل اهللا عز وجلولعلهم يفقهون منطق األحداث يقو  

                         

     )ت آيا منكتاب اهللا يتبني لنا  يف ومنطق التاريخ )١٣٨ ،١٣٧ :آل عمران
  :عديدة ومن أمهها قوله تعاىل                  

               )إن آيات القرآن تبني كيف أن )٢٥١ :البقرة 
مدى القرون اليت عاشتها البشرية بني احلق والباطل وأن قوى الباطل تظل  علىالصراع مستمر 

الوقوف ضدها وجتميع  إىل يف حفز من يدافعون عن احلق تتجمع وتتكاثر ولكنها بذلك تتسبب
 إزهاق الباطل بإذن اهللا ومعونته  منأن يتمكنوا  إىلقواهم                

           )٨١ :اإلسراء(.  
  :نطق قوله تعاىل لبيان هذا املومن اآليات اليت ميكن االستشهاد ا      

                              

                           

                            
  : وقوله تعاىل)٤٠ ،٣٩احلج (          
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                            )١٦ :اإلسراء( 
 وهو احملرك احلقيقي –ويظهر يف اآلية األخرية طغيان الباطل على احلق وأن اهللا سبحانه وتعاىل 

 وقد .سببا ولكنه جعل لكل شيء ، يقف باملرصاد إلزهاق الباطل يف اية املطاف–لألحداث 
مدى العمر  علىتفسري أسباب وفور واضمحالل العمران  يفهذه اآلية  علىاعتمد ابن خلدون 

ظلمهم عن طريق اجلباية والتدخل  إىلالزمين للدولة ما بني تسامح األمراء مع الرعايا والرفق م 
  .شؤون حيام يف

 ذكر أنباء ما سبق من والواقع أن القرآن الكرمي مليء باملواعظ واحلكم املستخلصة من
 : القصص،٤٦ ،٤٥ احلج راجع مثالً(ة االقتصادي ومن هذه ما كان وثيق الصلة باألحباث ،األمم
 وفهمه جزء ال تاريخدراسة ال إىل  ومن مث فإن الدعوة )٢٠ – ١٦ : سبأ،١١٢ : النحل،٥٨

  .املنهج القرآين منيتجزأ 
 ليست جمرد قراءة متمعنة االقتصادي تاريخل إن دراسة ا:الناحية املنهاجية جيب أن نقول منو

املستندات والوثائق واخلروج منها ببعض املعلومات أو التفسريات لألحداث اليت  يفومدققة 
قد  االقتصاد فرجل .ذلك من وإمنا هي ممتدة ألبعد ،تاريخال يفوقعت كما قد يرى املتخصصون 

ائق إذا رأى أا تتعارض مع املنطق السليم املستندات أو ما تذكره الوث يفال يسلم مبا هو مدون 
ية إمنا تارخياألدلة ال على حينما يطلع االقتصاد إن رجل : بعبارة أخرى.أو مع النظرية الصحيحة

 واألساس املنهجي لكل هذا .صحتها أو صدقها إىليفعل ذلك ومعه أدواته التحليلية حىت يطمئن 
 ولكن ما حتتويه غري حقيقي أو ، من اجلهة الزمنية»حقيقة«هو أن الوثائق أو املستندات قد تكون 

  .التعبري عن أحداث زمنها يفغري صادق 
ا قد يتوقف عند رؤية معاين من أن العديد :ومثة مالحظة أخرية وحنن بصدد املنهج العلمي

 كما يتمتع القرآن الكرمي والتمتع بعمقها متاماً يف )االقتصاديذات الطابع (ية تارخياألحداث ال
 ولكن النفع احلقيقي هو أن يهتدي املرء .ليلة صافية برؤية النجوم املتأللئة يفالسماء  إىللناظر ا

  بنجوم 
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 إىلالقرآن  يفية تارخيفهم منطق األحداث ال من ومن مث فإن علينا أن ننتقل ،حياته يفالسماء 
 .أربعة عشر قرناًهذا تراث يزيد عمره عن  يف ولدينا ،حماولة تفسري ما حدث بعد نزول القرآن

 ؟ة وازدهرت اقتصاديا مث اضمحلتاإلسالميعلينا أن ندرس ونفهم كيف وملاذا تألفت الدولة 
 يفمؤسسات وأشخاص وسلوكيات وكيف متثل احلق  منفريق يتكون  يف »الباطل«كيف جتسد 
ولة أمره فتدهورت أحوال الد علىلب  مث غُ وكيف وملاذا تغلب الفريق األخري زمناً.فريق آخر
 بنفس املنطق أن نفسر أسباب ازدهار  وعلينا أيضاً. وسياسياًاًاقتصادي و وتقنياًة علمياًاإلسالمي
 كل .هذا القرن العشرين مناحلقبات  يفجتربته األخرية  يف أو كبوته اإلسالمي االقتصاديالعمل 

  .اإلسالميي لالقتصاد التحليلصميم املنهج العلمي و يفهذا يدخل 
  :بيق واملنهج العلميإمكانات التط

عدد  علىة املعاصرة اإلسالمي يف األقطار اإلسالمي االقتصاديتتوقف إمكانات تطبيق الفكر 
هذه األقطار وما حيويه من قوى مضادة أو معاكسة  يفمنها ما يتعلق باملناخ السائد . .العوامل من

خرية هي حمل واأل. نهاجية ومنها ما يتعلق من الناحية العلمية بقضايا م،وأخرى مؤيدة ومساعدة
البحث هو املفتاح  يف حيث نعتقد أن اتباع املنهج العلمي الصحيح ؛هذه احملاضرة يفاهتمامنا 

  : ونستعرض فيما يلي أهم هذه القضايا املنهاجية وهي.األساسي لباب التطبيق
  اإلسالمي قتصاد االلتزام باملفهوم العلمي لال– ١
  ةاالقتصادي لألمهيات النسبية لعناصر املشكلة  حتديد أولويات البحث وفقاً– ٢
  . اتباع املنهج العلمي املناسب للمرحلة الزمنية والظروف املكانية– ٣
  : وإمكانية التطبيقاإلسالمي قتصاد االلتزام باملفهوم العلمي لال–أوال 
مدى االلتزام مبفهوم  على أوال اإلسالمي االقتصاديتتوقف إمكانات التطبيق للفكر     

   فقد يعتقد البعض.اإلسالمي قتصادعلمي صحيح لال
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 .قواعده الشرعية أو الفقهية يفالواقع يكتب  يف بينما هو اإلسالمي  االقتصاديفأنه يكتب   
شكل  يفترمجة هذه القواعد  إىلجمال التطبيق اكتشفنا أننا ما زلنا حباجة ماسة  إىلفإذا أتينا 

 أي أننا ما زلنا ...ة اليت حنن بصددهااالقتصاديشكلة فروض أساسية صاحلة لإلحاطة جبوانب امل
 للمشكلة ال تبدأ إال بعد تكوين الفروض  االقتصاديالتحليليف بداية الطريق حيث إن عملية 

 وعلى ذلك ال ينبغي لنا أن نتعجب إذا وجدنا أنفسنا أمام مشكلة حقيقية حينما .األساسية
 .ةاقتصاديوضع سياسات  يفواعد الشرعية مباشرة الق علىيتصور البعض أن بإمكانه االعتماد 

الغالب مرجتلة وقد تنجح باملصادفة احملضة ولكن  يفومثل هذه السياسات إذا وضعت ستكون 
 االقتصادي هذه هي األزمة اليت ميكن أن يقع فيها العمل .احتمال فشلها سيكون كبرياً

 أن بإمكام القيام بدور رجال مياإلسال حينما يتصور رجال الفقه أو رجال الدين اإلسالمي
  . أيضاًقتصاداال

مواجهة بعض  يفآراء فقهية حمضة  علىذلك االعتماد  علىاألمثلة الواضحة  منو  
الربح  يفمبدأ املشاركة  علىة اإلسالمي فلقد قامت املصارف .ةاإلسالمياملشكالت املصرفية 

 كاف مسبق يف أشكال املشاركة  ولكن دون حبث، من الربا بدالً)الغنم بالغرم(واخلسارة 
 يفة واألخالقية الراهنة ودون أن تأخذ االقتصاديواختيار أنسبها أو أكثرها مالءمة لألوضاع 

 يفاليت متثل وجها من وجوه الباطل (احلسبان شراسة اهلجوم من املؤسسة املصرفية الربوية 
لصيغ التمويلية السهلة ة أسرية ألحد ااإلسالمي وبالتايل وقعت املصارف .)تاريخحركة ال

البنوك  يف من صيغة التمويل بالفائدة )الفعلية وليس الشرعية(التطبيق القريبة يف شروطها 
ة كان اإلسالمياملعامالت املصرفية  منكثري  يفو. . وهي صيغة املراحبة لآلمر بالشراء،الربوية
ما يتصرفون فيها  وكان رجال املصارف إ،أنواع خمتلفة منالطبيعي أن تنشأ مشكالت  من

 أو ،بنوك غري إسالمية يفأن خربم األساسية تكونت  منبرأيهم أو خبربم بالرغم 
  اللجان الشرعية لدى هذه املصارف يفباستشارة الفقهاء املستخدمني 
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ة دقيقة حىت اقتصاديترمجة  إىلذاا حد  يففتأتيهم املشورة يف شكل قواعد فقهية حتتاج   
 وكل هذا مل يكن ليحدث لو تبني لنا بوضوح من .الواقع العملي يفتصلح الستخدامها 

  .اإلسالميالبداية املفهوم العلمي لالقتصاد 
األقطار  يف فهناك دعوة للحكومات .جمال الزكاة يف آخر ميكن أن يضرب ،ومثة مثال    

 تكفي ة املختلفة جلمع الزكاة وتوزيعها مع اعتقاد بأن القواعد الفقهية املوجودةاإلسالمي
 إن مصارف الزكاة ومواردها .اعتقادي غري صحيح باملرة يف وهذا ،ألداء هذا العمل بكفاءة
 ولكن .الكتاب والسنة وليس أن جنتهد فيما فيه نص صريح يف حمددة ومعروفة إمجاالً

مصارفها  إىل املنظمة جلمع الزكاة من الفئات املختلفة وتوزيعها )التفصيلية(القواعد الفقهية 
اجتهادات مكثفة لتفسريها أو إعادة صياغتها أو استكماهلا مبا يتفق  إىلت حتتاج أصبح

 وحيث إن الزكاة ركن مايل ال خيص الفرد فقط وإمنا .ويتناسب مع احتياجات العصر احلايل
من ناحية يؤثر على النشاط االقتصادي الكلي سواء من جهة عدالة توزيع الدخل والثروة أو 

ولية هذه االجتهادات اقتصاديون إسالميون مع ري أن يتحمل مسئالنمو فإن من الضرو
  .فقهاء ممن هلم اهتمامات خاصة باملوضوع

  :ة وأولويات البحثاالقتصادي األمهيات النسبية لعناصر املشكلة – ثانياً
 . وعناصرها املختلفةاإلسالميالفكر  يفة االقتصادياملشكلة  علىلقد تعرفنا من قبل     

 بل ختتلف باختالف الزمان واملكان ، العناصر ال تتساوى يف أمهياا النسبيةويالحظ أن هذه
 يف حبث هذه »أولويات« ومن مث فإن هناك ضرورة لوضع .يةتارخيكما تدل الدراسات ال

 وذلك إذا أردنا لبحثنا العلمي ؛ ملا نتوقعه أو ملا نستهدفه مستقبالً للواقع أو تبعاًالعناصر تبعاً
 أن الفكر  ويف املدارس الوضعية سنجد دائماً.التطبيق ويكون نافعاً إىلأن جيد طريقه 

   تبعاًاالقتصادي قد تطور تلقائياً
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املدرسة  من سنجد  فمثالً.الواقع العملي يفة االقتصاديلألمهيات النسبية لعناصر املشكلة   
 بالنمو أساسياً أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر اهتماماً يفالكالسيكية 
 وهي العناصر اليت كان هلا األمهية ، خاصة مث عالقة النمو بتوزيع الدخل والسكاناالقتصادي

  . يف تلك الفترة من الزمان)اإلجنليزي خاصة(األوىل يف حياة اتمع الغريب 
صبح حيتل املكانة األوىل يف كل بلدان أوروبا ن االهتمام بتوزيع الدخل القومي أوسنجد أ  
لصناعية الغربية يف أواخر القرن التاسع عشر مع منو احلركات العمالية وارتفاع مد الفكر ا

هذا بينما أنه يف غضون األزمة االقتصادية العاملية يف بداية الثالثينيات من .. .االشتراكي
 وظهرت النظرية الكيرتية ،القرن العشرين كان من الطبيعي أن يزداد االهتمام بقضية البطالة

 ذلك احلني لترفض فرضية التوظف الكامل الكالسيكية وتقترح سياسة مالية مناسبة يف
  . الوضعياالقتصاديملعاجلة الكساد وهناك أمثلة أخرى عديدة من تطور الفكر 

 بإعطاء أمهية نسبية اإلسالمي  االقتصاديفلقد متيزت املرحلة املاضية من مراحل البحث     
 ويالحظ أن هناك إمجاعا بأن إحياء .ة وللزكاةاإلسالميارف ملوضوعات الربا والفائدة واملص

  .إسالمي  اقتصاديفنظامي التمويل باملشاركة والزكاة شرط ضروري ال غىن عنه 
 بني البلدان االقتصادية والتكامل االقتصاديهذا فإن قضايا التنمية  إىلولكن باإلضافة   

 وهكذا ميكن .املوضوعات منمن غريها  أكثر ة والظاهرة التضخمية حازت اهتماماًاإلسالمي
 قد جتاوبت بشكل عام مع أهدافه من اإلسالمي  االقتصاديف إن مسرية البحث :أن يقال

ة النامية اليت تواجه حتديات التنمية اإلسالميجهة ومع املشكالت الواقعية يف معظم األقطار 
 مل جيد اإلسالمي داالقتصا ومع ذلك فإن .وظروف عدم االستقرار النقدي من جهة أخرى

 كما هو معروف ، إال بشكل حمدود جداًاإلسالميالعامل  يفجمال التطبيق العملي  إىلطريقه 
  .املصارف والزكاة يف

   سببني رئيسيني أوهلما أن الفترة املاضية اليتإىلرأيي  يفويرجع هذا   
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  وات متتد إىل وقتنا احلاضر تتميز بظروف معظمها غري مUnfavorableمضاد لتطبيق   أو 
 أما السبب الرئيسي الثاين فيتعلق باملنهج .ةاإلسالمياألقطار  يف اإلسالمي االقتصادمبادئ 

  .وهذا ما سوف نفصله فيما يلي التحليلالعلمي وعمق 
  : املنهج العلمي املناسب للمرحلة الزمنية– ثالثاً

 إىلنيات القرن العشرين بعيسالفترة السابقة ل يف اإلسالمي  االقتصاديفالتجأ الباحثون     
  لدى Induction  فلم يكن مثة جمال متصور لالستقراء Deductionمنهج االستنباط 

  .الباحثني طاملا كانت الساحة خالية من جتربة اقتصادية إسالمية
أحباث  على  هي الغالبة  Normativeويف إطار االستنباطات كانت الصيغة املثالية     

 املثاليات«أي شيء طاملا ابتعدت عن هذه الصيغة  على يؤخذ  وال.اإلسالمي االقتصاد
 بل احلقيقة أن املسرية العلمية لالقتصاد . وهي اليت يتعسر دائما االنتفاع ا يف الواقع»اخليالية
 علىمثل هذه األحباث النظرية اليت تعتمد  إىليتها كانت يف أشد احلاجة ا يف بداإلسالمي

ة وتضع تصورات عن كيفية اإلسالميصول الشرعية والعقدية األ منفروض أساسية مستمدة 
 لقد اعتربت هذه . له»وضع أفضل« وحتقيق اإلسالمية للعامل االقتصاديمعاجلة املشكالت 

 وهي دعوة هلا شأا وأمهيتها الكبرية يف ،األحباث النظرية مبثابة دعوة إلقامة اقتصاد إسالمي
  .ة املعاصرةاإلسالميإطار الدعوة 

ة منذ السبعينيات وذلك بقيام اإلسالمياألقطار  منلقد تغريت الظروف يف عدد و    
احلاالت جبمع الزكاة  منة وبقيام مؤسسات أهلية وحكومية يف عديد اإلسالمياملصارف 
 وأصبح هناك فرصة لتقييمها وإتقاا من خالل أحباث »التجربة« وهكذا وجدت .وتوزيعها
 .نها وتكوين فروض علمية على أساسها واختبارهامجع مالحظات علمية ع علىتعتمد 

   يف التوسع يف التجربة وانتشارهاوكل هذا مما يساعد منطقياً
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 إال أن هذا مل حيدث كما سبق وأشرنا بسبب ظروف . وخارجهاإلسالميعلى مستوى العامل   
جود قوانني  ومنها بالنسبة للمصارف مثالً( .اإلسالمي االقتصاديغري موافقة أو مضادة للعمل 
 والسياسات النقدية واالئتمانية من قبل احلكومات والبنوك ،حتمي وتنظم املعامالت الربوية

 ،ةاإلسالمي واخنفاض مستوى الثقافة ،املركزية اليت تتوافق مع نشاط املصارف الربوية وتنظمه
ة للزكاة وجود  ومنها بالنسب، بأا هي عني الربا علماً؛بعض احلاالت حبل الفائدة يفواإلفتاء 

مجع إيرادات تغطي نفقاا العامة  يفتشريعات وأنظمة ضريبية وضعية تعتمد عليها احلكومات 
  .) مع عدم وجود استعداد لدراسة نظم بديلة،اليت تضخمت

 ، بسبب املنهج العلمية مل حيدث أيضاًاإلسالمية االقتصاديولكن التوسع يف التجربة     
 على جمال الزكاة معتمداً يف وكذلك ،ةاإلسالمياملصارف جمال  يففلقد ظل معظم البحث 

هذا هو قلة البيانات اإلحصائية  يف والسبب األساسي .استقراء الواقع علىاالستنباط وليس 
 فاملصارف .وندرة املعلومات الدقيقة املتاحة للباحثني سواء عن املصارف اإلسالمية أو الزكاة

ة عن نشاطها خالل الفترة اليت  إال بيانات رمسية مقتضبنشر أو غري قصد مل تة قصداًاإلسالمي
معظم احلاالت مجع  يف أما بالنسبة للزكاة فيتعذر .التسعينيات إىلمرت من السبعينيات 

 أو عن هيكل توزيع الدخل الكلي )خاصة زكاة املال(بيانات وافية أو كاملة عن مصادرها 
نشطة املؤسسات األهلية اليت جتمع وتوزع  كما أن أ.ومستويات املعيشة احلقيقية يف إطاره

 أن نعفي  وال نستطيع أيضاً.ة حتاط بشبه سرية تامةاإلسالميعديد من األقطار  يفالزكاة 
 ذلك ألن بعضهم مل حياول حىت استخدام ما هو متوافر من بيانات .املسئولية منالباحثني 

 علىقدرته اخلاصة  على مداًإحصائية عن تلك ااالت اليت مت فيها التطبيق واستمر معت
  .االستنباط

 قتصادااالت اليت شهدت تطبيق بعض مبادئ أو جوانب لال يفهذا بالنسبة للمنهج العلمي 
   لقد ظل معظم ؟ فماذا بالنسبة للمجاالت األخرى؛اإلسالمي
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  تطبيق الشريعة واليت يفترض فيها دائماً»األوضاع املثلى« حول حبث اجلهد العلمي مركزاً
 وبالطبع . أي امللتزم بالقواعد الشرعية والقيم العقدية،ة ووجود السلوك االقتصادي األمثلاإلسالمي

التطبيق إال إذا توافرت  إىلهذا األساس لن جيد طريقه  علىفإن تيار البحث العلمي الذي يتم 
حث النظري اآلن فقد ظلت الفجوة بني الب إىل وحيث هذه مل تتوافر .الظروف أو األوضاع املثلى

ى تتزايد كلما تزايدت كمية البحث،  والتطبيق من جهة أخر، من جهةاإلسالمي  االقتصاديف
 ولنا أن نتساءل هل هذه ظاهرة .ة املثلىاإلسالميحقق األوضاع تالتزايد طاملا مل ت يفوسوف تستمر 

   عن منهج علمي ال يسهم يف خدمة الواقع؟ هل ميكن الدفاع إسالمياً؟صحيحة
 وما يتضمنه هذا من افتراض ظروف »ما ينبغي«إطار  يف املشكالت حتليلة أن حبث واحلقيق

  مطلوب وضروري كجزء ال يتجزأ من  Optimum Islamic Conditionإسالمية مثلى 
 . مستقبالاإلسالمي قتصاد وكذلك بناء اهليكل النظري لال،اإلسالمي  االقتصادإىلعملية الدعوة 

 جزء ال يتجزأ من املنهج ،املشكالت الواقعية يف أي ظروف كانتمن جهة أخرى فإن مواجهة 
 يفما  على ففي كتاب اهللا عز وجل آيات بينات تدل .ة وغريهااالقتصاديالنواحي  يف اإلسالمي

 من ما أودعه اهللا فيها أيضاً على تزكيتها اعتماداً إىلالنفس اإلنسانية من عجز ونقص ودعوة 
 لنا القرآن ما أصاب األمم السابقة من احنرافات عن الصراط  وكذلك يبني.رغبة يف الترقي

 مل تستقر بعض  وخالل عصر النيب اخلامت .املستقيم وأن األنبياء والرسل مل يبعثوا إال هلدايتهم
 ومل يكن ذلك إال رمحة من اهللا .)مثل حترمي اخلمر أو حترمي الربا(األحكام إال على سبيل التدرج 

 ة قد اكتملت ومتت اإلسالميحيح أن الشريعة  وص.عز وجل بالعباد       

                     )فجزءاً ولكنها تفلتت جزءاً)٣ :املائدة  
ليه بعيدين أحيانا كل البعد عن ما صاروا إ إىلة حىت صار املسلمون اليوم اإلسالميمن حياة األمة 

 علماء املسلمني مسئولية التصحيح حيث ال نيب بعد حممد رسول اهللا  على وهنا تقع .شريعتهم
  ة وهو أمر لن يتم يفاإلسالميالشريعة  إىلوالتصحيح هو العودة 
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م حبث ذلك ال بد من قيا على وبناء .ةاالقتصادياألمور  يفظروفنا احلالية إال بالتدرج وخاصة 
 حىت »مثلى«قر بأا ليست ضاع احلاضرة اليت نعاصرها واليت نظل األو يفاقتصادي إسالمي 

  .نبني للناس كيفية التحرك حنو الظروف املثلى اليت تقترن بالدين الذي اكتمل ورضيه لنا خالقنا
  :إطار مراحل زمنية يف التحليل

ة كما يف الشكل التايل بالنقطة سالمياإلاألقطار  من لقطر »الوضع احلايل«من املمكن متثيل 
 والذي يرتبط باألصول »أ« وواضح أنه منحرف عن الوضع األمثل املمثل بالنقطة »جـ«

من املمكن متثيل الوضع الفعلي على ميني أو على يسار الوضع (ة اإلسالميالشرعية والعقدية 
ينما أي نقطة من النقاط املمثلة  مركز دائرة ب»أ« ومن املمكن تصور النقطة ، بال متييز»أ«األمثل 

  . )للوضع الفعلي تقع على حميط الدائرة كما يف الشكل اجلانيب
 والذين يتصورون أن من املمكن القيام بتطبيق . تقاس بوحدات من الزمن»جـ أ«واملسافة 

 سوف ،ةاالقتصادي يف الظروف احلاضرة وبالنسبة لكافة املعامالت »آنيا«ة اإلسالميالشريعة 
  . ميكن أن تكون أياما أو شهورا قالئل»جـ أ«لون لنا إن يقو

 يف »ةاإلسالميإعالن االلتزام بتطبيق الشريعة «واملناقشة التالية تفرض أن من املمكن 
 بالنسبة لكافة املعامالت »آنيا« ولكن ليس من املمكن تطبيقها ،الظروف احلاضرة يف أي وقت

سنوات عديدة ولكن خيتلف طوهلا من حالة  إىلويلة متتد فترة زمنية ط إىلة فهذا حيتاج االقتصادي
 هلذه املناقشة  وال شك أن التجارب الباكستانية واإليرانية والسودانية تعطي تأييداً.أخرى إىل

  .األخرية
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 توجد قوى ألجل التصحيح ومنطقياًا »أ« إىل »جـ«االجتاه من  يفملطلوب هو التحرك ا
 تتمثل القوى املساعدة يف وجود نسبة  وعملياً. إلمتام احلركة املطلوبة»قوى مضادة«اعدة ومس

التصحيح وإن كانت ال متتلك الوسيلة أو ال تعرف كيف حتقق  يفكبرية من السكان لديها رغبة 
ني الذين اإلسالمي ووجود العلماء واخلرباء ورجال األعمال )هذه الرغبة يف الواقع العملي

  .عون أن يقوموا بدور قيادي ألجل حتقيق هذه الرغبة يف إطار الشريعة ومقاصدهايستطي
 وذلك كلما اقتربنا من ؛ طاملا بدأت احلركةوميكن تصور زيادة شدة القوى املساعدة تدرجيياً

 ولكن ما إن تشأ ،النقطة أ ففي بداية احلركة ستكون هناك مقاومة شديدة من القوى املضادة
 فسوف يساعد هذا على التمهيد لنشأة  وحتقق جناحاًاإلسالميت الطابع بعض املؤسسات ذا

 أما القوى املضادة . وكل هذا حيدث على مدى الزمن؛مؤسسات مماثلة تتكامل معها وتعضدها
أطر قانونية وسلوكية منافية  يفة والسياسية اليت تعمل االقتصاديفتتمثل يف وجود املؤسسات 

العامل الغريب  يفتبعيتها أو تكاملها مع املؤسسات املماثلة  منتمد قوا ة واليت تساإلسالميللشريعة 
 وكذلك من وجود التيار العلماين بني املثقفني ،ة اليت تتعامل معهااإلسالميويف كافة األقطار غري 

  ة واخنفاضاإلسالمياألقطار  يف

 أ
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ملساعدة للتحرك باألسهم  ومنثل يف الشكل القوى ا،ة بني رجال األعمالاإلسالميمستوى الثقافة 
 أما القوى املضادة فممثلة بأشكال أخرى من األسهم اليت تتجه من »أ« إىل »جـ«املتجهة من 

  .»جـ« إىل »أ«
االجتاه من  يفإن ترك األمور جتري على ما هي عليه دون تدخل ميكن أن يؤدي إىل التحرك 

 االجتاه املعاكس للوضع ز نقطة يف(  مثالً»ز« إىل »جـ« أو بالعكس من »أ« إىل »جـ«
 وجود ة املعاصرة نالحظ حالياًاإلسالمي ويف الواقع العملي لألقطار . وكال األمرين حمتمل)األمثل

 ولكن القوى املضادة تقف أمام هذا التيار بقوة »أ« إىل »جـ«تيار إسالمي حيبذ احلركة من 
مامه بقوة أكرب مما جيعل احلركة متساوية مما يتسبب يف بقاء األوضاع على ما هي عليه أو نقف أ

بعض  يف اإلسالمي احلركة املضادة ضد تيار النشاط املصريف  مثالً.االجتاه املعاكس يفترتد فتسري 
ة القائمة أسوأ مما كان عليه عند قيامها منذ اإلسالمياألقطار جعلت وضع بعض املصارف 

 لذلك فإن من .املصارف التقليدية إىلارتداد نسبة من عمالء هذه املصارف  إىلسنوات مما أدى 
االجتاه  يف إجيابية للتصحيح أي لدفع احلركة بإستراتيجية التدخل – على سبيل التأكيد –املصلحة 

 االقتصاديستراتيجية للعمل حدود ختصصنا ستكون هذه بالطبع إ يف و.»أ« إىل »جـ«من 
ن املنهج العلمي للبحث تفاصيلها هنا وإمنا سوف نبني كيف يكو يف ولن ندخل ،اإلسالمي
  . للتطبيقإطارها حىت يكون قابالً يف االقتصادي

ستراتيجية التصحيحية هنا هو اقتراا بعنصر ة واألوىل اليت تم بإبرازها لإلوالصفة األساسي
ستراتيجية التصحيحية متتد لفترة زمنية فاإل.. . هلذا تبعاً»املرحلي« وتفصيلها »الزمن«

 وميكن تقسيم هذه الفترة ) للحاالت املختلفةتلف طوهلا يف الواقع تبعاًاليت خي( »جـ أ«طويلة
  :ثالثة مراحل قد نطلق عليها إىل »جـ أ«

   مرحلة االضطرار– ١
   املرحلة الوسيطة – ٢
   املرحلة النهائية– ٣
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  :أو نطلق على نفس هذه املراحل
   مرحلة ما قبل اإلعداد للتصحيح– ١
   مرحلة اإلعداد للتصحيح– ٢
   مرحلة التصحيح أو التغري اهليكلي– ٣

  :املرحلة األوىل
 أو  أو أنه بدأ ولكنه ضعيف جداً،إن املرحلة األوىل تتسم بأن العمل التصحيحي مل يبدأ بعد

 االقتصادي ومهمة البحث . لذلك فإن هناك اضطرارا للتعامل مع الواقع كما هو.مشتت
  :يفهذه املرحلة تتمثل  يف اإلسالمي
الواقع  يف مبعىن استعراض البدائل املختلفة املتاحة ، وجود حالة االضطرارالتأكد من  ) أ

  .العملي والتأكد من عدو وجود حل إسالمي ممكن بني هذه البدائل مجيعاً
الوضع  إىل أو البديل األقرب البديل األقل سوءاً إىلة االقتصادي توجيه أصحاب املصاحل  ) ب

 .الصحيح
 فإن البحث جيب أن يتجه »دائمة« وليست »مؤقتة«ها حيث إن فترة االضطرار بطبيعت) ج

وليس من (وضع أفضل  إىلحتديد املدى الزمين هلذه الفترة والذي يتحقق بالتوصل  إىل
 االقتصادي وحيتاج البحث .ةاإلسالميالوجهة الشرعية  من )الضروري وضع أمثل

 العملي وحتليلها مجع مالحظات دقيقة وكثرية عن الواقع إىلهذه املرحلة  يف اإلسالمي
مشاورات مستمرة مع أهل الشريعة  إىل  كما حيتاج األمر أيضاً،ألداء املهام املذكورة

  .مجيع الظروف إىل أن تنتهي مرحلتها يفحىت تتخذ حالة الضرورة إطارها الشرعي 
  :وميكن إعطاء مثال أو مثالني هنا ملزيد من التوضيح
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 واملصارف .اإلسالمي من العمل املصريف اماًة ما زالت خالية متاإلسالميبعض األقطار 
 اإلسالميخرجيي اجلامعة ذوي التوجيه  من وكثري ،)نظام الفائدة(القائمة كلها تتعامل بالربا 

 ؟)الربوية( هل نعمل أو ال نعمل يف املصارف القائمة :واملؤهلني للعمل باملصارف يتساءلون
ما  علىأي ترك األمور ( اإلسالمي القتصاداقبل رجال  منوواضح أن عدم إجابة هذا السؤال 

هذه املصارف حبجة االضطرار دون التعرف على بدائل  يفالعمل  إىل إما أن تؤدي )هي عليه
حالة عدم وجود  يف أو ، من الوجهة الشرعية»أقل سوءاً« أو »أفضل«أخرى للعمل قد تكون 

 بد أن تكون ا بطبيعتها ال أل؟ إىل مىت؟رطول فترة االضطرا علىبدائل أخرى دون التعرف 
 وهو السلوك الذي ، خالل حالة االضطرار»أفضل سلوك ممكن« على أو دون التعرف ،مؤقتة

 أن يتصدى لكل اإلسالمي االقتصادي وال بد للبحث .أقل وقت ممكن يفاخلروج منها  إىليؤدي 
  .هذه املسائل

فسة شديدة من الغري وليس  يواجهون منااإلسالميذوي التوجه  من رجال أعمال :مثال ثان
 ؟ فهل جيوز هلم أن يتعاملوا بالربا مع املصارف الربوية؛اإلطالق علىلديهم مصارف إسالمية 

 فيختص البحث . وهي مصاحل املسلمني، بأنه إن مل يفعلوا هذا ضاعت مصاحلهم علماً:يقولون
ة اإلسالميمن الوجهة الشرعية  فرمبا كان منها ما هو مناسب هنا بالبدائل التمويلية املتاحة مجيعاً

  مثل هذه احلالة؟ يف فكيف تكون الضرورة وما هو مداها فإن مل يكن
 هل دفع هذه الضرائب يعفينا ، يتساءل كثري ممن يدفعون الضرائب للحكومات:ومثال آخر

األقطار  يفمن زكاة املال؟ وبالطبع نظام الزكاة خيتلف عن نظم الضرائب الوضعية السائدة 
 ألن مقدرم املالية قد ال ؛ هلم عذرهم– ودافعو الضرائب الذين يسألون .ة املعاصرةمياإلسال

مشكلة مع  يف وإذا ربوا من الضرائب دخلوا ، دفع الضرائب ودفع الزكاةتتحمل إطالقاً
 فماذا يفعلون إىل أن نستطيع ،السلطات الضريبية ورمبا تعرضوا للحجز على ممتلكام أو السجن

  ام الزكاة؟إقامة نظ



 ٥٠

 حىت يكون اإلسالمي االقتصاديوهناك أمثلة عديدة أخرى وال بد أن يتعرض إليها البحث 
البداية  يف وقد يؤدي كما ذكرنا ، أما التخلي عن هذه املشكالت فهو سلوك سليب. للناسنافعاً
  .»جـ ز«االجتاه املعاكس  يفحترك  إىل

  :املرحلة الثانية
  أو مرحلة اإلعداد للتصحيح  Intermediate Stageهي املرحلة الوسيطة 

Preparation for Reformation  يفمتهيد املناخ العام  علىهذه املرحلة  يف  ويتركز العمل 
 بعض هذه األنشطة وفقاً يف  مع البدء فعالًاإلسالمي االقتصاد ملبادئ اتمع لقبول العمل وفقاً

  .هلذه املبادئ
  :يف هذه املرحلة تتمثل يف مياإلسال االقتصاديومهمة البحث 

 قتصاد قدر اإلمكان عن القوى املضادة لال)إحصائية وغريها(مجع مالحظات دقيقة   ) أ
أضعف النقاط اليت ميكن من خالهلا اختراق هذه  إىلها ألجل التوصل حتليل واإلسالمي

هذه القوى املضادة ألجل  يف وكذلك اكتشاف املواضع احلصينة ،القوى أو تصفيتها
  .الصطدام اعدم ا

 بالنسبة للنقاط الضعيفة اليت يتقرر تصفيتها أو اختراق القوى املضادة من خالهلا جيب  ) ب
قيم  على من الصيغ الوضعية اليت ال تعتمد  تدرجيياًاالقتصاديبيان كيفية حتول العمل 

 .هذه القيم أو تقترب منها قدر اإلمكان علىصيغ أفضل منها تعتمد  إىلإسالمية 
 .ة العامة اليت يعاين منها مجهور املسلمنياالقتصاديحلول وسيطة للمشكالت  يفالبحث ) ج

قيم  علىهذه احللول الوسيطة جيب أن تتميز ببيان كيفية التحول من السلوك القائم 
النقطتني  إىلبالنسبة ( ياًحتليل و.قيم ودوافع إسالمية علىسلوك قائم  إىلودوافع وضعية 

    عملية التحول كلما  Maximization ميكن معظمة )األخريتني
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ة بوضوح ماهية املكاسب املادية والعقدية املتحققة من االقتصاديتبني ألصحاب املصاحل   
  .ورائها واقتنعوا جبدواها

ة إسالمية اقتصاديأسس  علىاألنشطة اجلديدة اليت ميكن البدء بإقامة بعضها  يفالبحث ) د
كائز اليت تعتمد عليها عملية التغري اهليكلي يف  هذه األنشطة ستكون مبثابة الر.صحيحة

أولوياا من حيث أمهيتها النسبية  يف ومن مث جيب البحث بعناية )النهائية(املرحلة الثانية 
العوامل منها تلبيتها لالحتياجات احلاضرة من جهة  منعدد  علىواليت تتوقف 

 من )مصاحل األمة وقوا(األجل الطويل  يف اإلسالمي االقتصادوتناسقها مع أهداف 
  .جهة أخرى

 عن طريق وسائل اإلعالم اإلسالمي االقتصادالبحث يف كيفية نشر مبادئ ) هـ
واملؤسسات التعليمية ومعاهد التدريب ويلزم األمر هنا البحث يف اقتصاديات اإلعالم 

النشاط  منة حىت ال يكون اهلدف إسالميوالتعليم والتدريب من جهة نظر 
  . مع االحتياجات املقدرة عملياً ومتجاوباً»استثمارياً« بل »استهالكياً«

  :وميكن إعطاء عدة أمثلة بالنسبة للمرحلة الوسيطة أو مرحلة اإلعداد للتصحيح
 تلك الرتعات اإلسالمي االقتصاديالقوى املضادة للتيار  يفإن من أضعف النقاط 

 ولن يكون من العسري مجع .عاصرةة املاإلسالميأسواق معظم األقطار  يفاالحتكارية السائدة 
ة إسالميإنشاء مشروعات  علىاألسواق والعمل  يفبيانات عن احلاالت االحتكارية املختلفة 

 .كربى على أسس تعاونية تعرض منتجات بديلة للمشروعات االحتكارية بأسعار تنافسية
املشروعات  يففراد  أمر مهم حيث يتاح اشتراك أكرب عدد من األ»التعاونية«صفة  علىوالتأكيد 
 االقتصاديومن مث حيتاج البحث .. . احملققةيع مدخرام  وانتفاعهم باملكاسبة وجتماإلسالمي
الكيفية اليت يتم ا إنشاء ومتويل هذه املشروعات وكيفية حتقيق أقصى  إىل أن يتوجه اإلسالمي

  .مناخ سوق احتكاري يفة هلا اقتصاديكفاءة 
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ة فكيف ميكن اإلسالميعديد من األقطار  يفاملشكلة التضخمية ازدادت وطأة : مثال ثان
تقدمي عالج مؤقت أو حل وسيط هلا يف ظروف سياسات نقدية وائتمانية ما زالت تعتمد على 

ة اإلسالميآلية نظام الفائدة ومع وجود مؤسسات كثرية ال تعمل وفق األصول الشرعية والعقدية 
  هل ميكن مثالً.)يها أيضاًعلشروعات الكثرية اليت تعتمد ليس فقط املصارف الربوية وإمنا امل(

 هل ميكن اقتراح صيغ بسيطة للربط القياسي ؟Indexation »الربط القياسي«حل  إىلااللتجاء 
الربط بالذهب أو ببعض العمالت األجنبية القوية؟ كل هذه  علىبني أصحاب املصاحل تعتمد 
  .املرحلة الوسيطة يف اإلسالمي االقتصاديأسئلة جيب أن يتناوهلا البحث 

 ما  مثالً،ة إلقناع احلكومات بإحياء نظام الزكاة تدرجيياًإسالميمطلوب حبوث : مثال ثالث
 ما هي ؟ على خصم الزكاة اليت يدفعها األفراد من الوعاء الضرييب هلمهي النتائج اليت تترتب أوالً

 ؟ الكلي من جهة أخرىاالقتصادي للنشاط  وبالنسبة؟النتائج بالنسبة لإليرادات الضريبية من جهة
هل ميكن االعتماد على الزكاة اليت ال يتهرب من دفعها الكثري بدال من الضرائب يف تغطية 

  ؟جماالت عالج وتعليم الفقراء وإنشاء مساكن إليوائهم يفالنفقات العامة 
 على سوف تقوم  التمويل املصريف اخلايل من الربا أساس لتمويل املشروعات اليت:مثال رابع

 هذا بينما أن الشبكة املصرفية الربوية ؛املرحلة النهائية يفاملرحلة الوسيطة مث  يف إسالميأساس 
 وهلا اتصاالت داخلية مبعظم املشروعات احلديثة واتصاالت  قوية جداً)اليت تتعامل بالفوائد(

كيفية  إىلاملرحلة الوسيطة  يف ولذلك جيب أن يتجه البحث .خارجية بأسواق النقد واملال الدولية
 يف ويف نفس الوقت دون الوقوع ، دون االصطدام باملصارف الربويةاإلسالميالعمل املصريف 
  . تضمن استمرارية ومنو العملكفاءة ممكنةاجتذاب العمالء مع حتقيق أقصى  يفتقليد أساليبها 
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  :املرحلة الثالثة واألخرية
السابقة  رحلةتتحدد بإمتام امل رحلة وبداية هذه امل. اهليكليالتغري مرحلةالنهائية أو  رحلةهي امل

 وهذا املعىن .التغري اهليكلي مرحلة مبعىن أنه ما مل يتحقق هذا النجاح لن تبدأ ،الوسيطة بنجاح
 ويالحظ أن .ظل ظروف غري مثلى كما قلنا من قبل يف اإلسالمي االقتصادييؤكد أمهية البحث 

 مرحلة وهي  أوالً»ث« إىل »جـ« الشكل السابق يتم من  يف»أ« إىل »جـ«االجتاه من 
الشكل إمنا هي  يفالوسيطة واملسافات احملددة  رحلة وهي امل»ب« إىل »ث«االضطرار مث من 
 يف يصاحبه مقاومة شديدة »ث« إىل »جـ« ويالحظ أن التحرك من .)للبيان وليس للقياس

 »ب« كلما اقتربنا من  هذه املقاومة تدرجيياً مث من املتصور أن تقل،القوى املضادة منالبداية 
ث «الوسيطة  رحلةامل يف وهكذا فإن النجاح احملقق »ب أ« رحلةوتضعف املقاومة بعد ذلك يف امل

 وأن من املمكن إسالميأساس  على لقيام مشروعات أكثر  يعين أن املناخ العام أصبح ممهداً»ب
الئم للتطبيق خيفف من مهام املأن هذا املناخ  وقد يظن .اإلسالميالعمل املصريف  يفالتوسع 
 إن املناخ املالئم للتطبيق يسهل من مهام .النقيض على ولكن ،اإلسالمي االقتصاديالبحث 

التطبيق ولكنه حيتاج إىل دفعة أقوى من جهة البحث العلمي ألن إجناز عملية التغري اهليكلي 
إطار الشريعة  يفيص األمثل ملوارد اتمع دراسات متعمقة بغرض حتقيق التخص إىلبنجاح حيتاج 
 ومن املمكن االستفادة هنا بكافة ،ة وزيادة قوااإلسالمية ودف حتقيق مصاحل األمة اإلسالمي

 كذلك . اليت سبق اإلشارة إليها من قبل»األوضاع املثلى«أساس  علىاألحباث النظرية اليت متت 
ة واملؤسسات اليت ال االقتصاديكيفية تصفية األنشطة  يفالثالثة البحث  رحلةفإن من ضرورات امل
 وكذلك كيفية إقامة »أ«الصفر عند النقطة  إىل حىت تؤول ة تدرجيياًاإلسالميتعمل وفق الشريعة 

  .ة خارجياًاإلسالمية مع اتمعات غري اقتصاديعالقات 
 صادياالقتإنين أرجو أن أكون قد جنحت فيما سبق يف بيان ضرورة ارتباط البحث 

 وذلك حىت ميكن تغيري هذه الظروف ،ظل ظروف بعيدة عن الوضع األمثل يف بالواقع اإلسالمي
  .النهاية يفوحتقيق الوضع األمثل 



 ٥٤

  :إطار الظروف املكانية وعملية التعميم يفالتحليل 
الظروف املكانية  يفتبقى يف النهاية نقطة متعلقة باملنهج العلمي من حيث إمكانيات التطبيق 

 بالظروف املكانية للحالة أو  فالبحث العلمي كما يقترن بفترة زمنية معينة يقترن أيضاً.ختلفةامل
 )تفسر ملشكلة أو وصف عالج هلا( معينة »نتيجة« فإذا ما مت التوصل إىل .احلاالت اليت مت حبثها

ت ظروف مكانية معينة أصبح هناك استعداد لتعميمها على احلاال يفمن حبث حالة أو أكثر 
نفس الظروف ويف املنهج التجرييب ميكن التعميم بعد االختبار للتأكد من صحة ما  يفاملماثلة 

حالة  يفوقد يثور بذهن البعض أن التعميم .. .وصلنا إليه يف حالة بالنسبة للحاالت املماثلة
.. .ألقطارة ال حيتاج للمرور يف نفس القناة االختيارية وذلك لتشابه أحوال هذه ااإلسالمياألقطار 

األصول الشرعية والعقدية اليت حتكم اإلطار  يف إن التماثل القائم :ولكن نقول على سبيل التأكيد
بل .. .نفس الفترة الزمنية يفة لألقطار املختلفة االقتصاديالعام ال يعين بالضرورة متاثال يف األحوال 

ة الغنية اإلسالمي بعض األقطار  كما هو بني، اختالف كبري يف هذه األحوالقد يكون هناك أحياناً
 أو بني األقطار )مثال الكويت وبنجالديش(ة الفقرية الكثرية العدد اإلسالميالقليلة العدد واألقطار 

ة األخرى اإلسالميبناء هيكلها الصناعي احلديث واألقطار  يف ة النامية اليت قطعت شوطاًاإلسالمي
مثل مصر أو الباكستان من جهة (ولية للتصنيع املراحل األ يفاليت مل تبدأ بعد أو ما زالت 

 وهكذا فإن التعميم بغض النظر عن اختالف الظروف املكانية ميكن )والصومال من جهة أخرى
 االقتصادي ولذلك فلكي يكون البحث .أخطاء جسيمة إىلبعض احلاالت  يفأن يقودنا 
 جيب يف كل حالة من –معاكسة  أي قابال للتطبيق دون آثار جانبية أو آثار –  نافعاًاإلسالمي

 إىل وذلك بعد االطمئنان ،احلاالت االستعانة باملعلومات والبيانات الفعلية اخلاصة ذه احلالة
 وكان ،ةاإلسالميقطر من األقطار  يفة االقتصاديصحتها فإذا كان مثة تفسري إلحدى املشكالت 

اختباره  على أن نعمل اره فينبغي أيضاًهذا القطر وال يتبني ذلك إال بعد اختب يف  صحيحاًتفسرياً
  مرة ثانية وثالثة كلما أردنا االنتفاع به يف معاجلة هذه 



 ٥٥

 فإذا ثبت صالحيته بالتجربة املتتالية فإن من املمكن تعميمه . ثان أو ثالثإسالميقطر  يفاملشكلة 
  .بعد ذلك

 االقتصاديمي للبحث أرجو أن أكون قد سامهت ذه احملاضرة يف إرساء دعائم املنهج العل
  .الواقع العملي يف وبيان عالقة كل هذا بإمكانات التطبيق اإلسالمي

  قاله اهللا عز وجل  وأقول ما ، وآخراواحلمد هللا أوالً          

          )٧٩ من اآلية :النساء(.  



 



 

  
   للتنمية يف سطوراإلسالميالبنك 

  :إنشاؤه
ة اإلسالمي لبيان العزم الصادر عن مؤمتر وزراء مالية الدول  للتنمية مؤسسة مالية دولية أنشئت تطبيقاًاإلسالميالبنك 

وانعقد االجتماع  .) م١٩٧٣املوافق ديسمرب عام ( هـ ١٣٩٣شهر ذي القعدة من عام  يفمدينة جدة  يف عقد الذي
 ومت ) م١٩٧٥املوافق شهر يوليو من عام ( هـ ١٣٩٥مدينة الرياض يف شهر رجب عام  يفاالفتتاحي لس احملافظني 

  .) م١٩٧٥املوافق العشرين من أكتوبر عام ( هـ ١٣٩٥ يف اليوم اخلامس عشر من شهر شوال عام افتتاح البنك رمسياً
  :أهدافه

ة والتقدم االجتماعي لشعوب الدول األعضاء واتمعات االقتصادي للتنمية هو دعم التنمية اإلسالميإن هدف البنك 
  .ةاإلسالمي ملبادئ الشريعة ة جمتمعة ومنفردة وفقاًاإلسالمي

  :الوظائف األساسية للبنك
 يفرؤوس أموال املشروعات، وتقدمي القروض للمؤسسات واملشاريع اإلنتاجية  يفاملسامهة : ك علىتشتمل وظائف البن
  .ة واالجتماعيةاالقتصاديأشكال أخرى ألغراض التنمية  يفتقدمي املساعدة املالية هلذه الدول  إىلالدول األعضاء، باإلضافة 

 يفة اإلسالميراض معينة، ومن بينها صندوق ملعونة اتمعات كما أن على البنك أن يقوم بإنشاء وإدارة صناديق خاصة ألغ
  .وللبنك قبول الودائع، وتعبئة املوارد املالية بالوسائل املناسبة.  الدول غري األعضاء وأن يتوىل النظارة على صناديق األموال اخلاصة

 يعزز التبادل التجاري فيما بينها ومن مسؤوليات البنك أن يساعد يف تنمية التجارة اخلارجية للدول األعضاء، وأن
 يف واملايل واملصريف االقتصاديالسلع اإلنتاجية، وأن يقدم هلا املساعدة الفنية، وأن يعمل ملمارسة أنواع النشاط  يفوخاصة 
  .ةاإلسالمي ألحكام الشريعة ة طبقاًاإلسالميالدول 

  :البنك يفالعضوية 
 يفوالشرط األساسي للعضوية هو كون الدولة عضوا . دولة) ٥٣(ه يبلغ عدد الدول األعضاء يف البنك حىت تارخي

  .رأس مال البنك وفقا ملا يقرره جملس احملافظني يفأن تكتتب  على اإلسالميمنظمة املؤمتر 
  :رأس مال البنك

ستمائة ألف سهم قيمة كل سهم منها عشرة  إىلرأس املال املصرح به ستة آالف مليون دينار إسالمي، مقسمة 
 مراحل حمددة وبعمالت قابلة  على يدفع – إسالميورأس املال املكتتب فيه أربعة آالف مليون دينار . إسالميف دينار آال

  .قرار جملس احملافظني على بناء ) م١٩٩٢يوليو ( هـ ١٤١٣للتحويل يقبلها البنك وذلك منذ احملرم عام 
  .إسالمير  هـ ألفي مليون دينا١٤١٢وقد كان رأس املال حىت اية عام 

  .) وحدة حسابية للبنك تعادل وحدة من وحدات حقوق السحب اخلاصة لصندوق النقد الدويلاإلسالميالدينار (
  :مقر البنك

 علىوقد مت إنشاء ثالثة مكاتب إقليمية للبنك بناء . مدينة جدة باململكة العربية السعودية يفيقع املقر الرئيسي للبنك 
أحدها يف مدينة الرباط باململكة املغربية، والثاين يف كواالملبور عاصمة : ن التنفيذيني للبنكقرارين صدرا عن جملس املديري

  .أملآيت عاصمة مجهورية قازاقستان يفماليزيا، والثالث 
  :السنة املالية

  .)القمرية(السنة املالية للبنك هي السنة اهلجرية 
  :اللغة

  .إلجنليزية والفرنسية كلغيت عملاللغة الرمسية هي العربية مع استعمال اللغتني ا
 


