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  مقدمة
  
ل اإل عماق تراثنا لترتو من أ  إلى سالميتمتد جذور االقتصاد والتمو

ة وتفاسیرها وشروحاتها. وقد ساهم في  ة واألحادیث والسیرة النبو النصوص القرآن
الاألسس والقواعد عدد من األهذه وضع  ء واألعالم في عدد من العلوم ئمة الن

ة وخصوًص اإل ه  اسالم ن القول إن تارخ االقتصاد في فقه المعامالت. وعل م
عاد عر التراث ممتد لعدة قرون. اإل   سالمي عمی األ

ل، أمن المعروف  ن تلك المساهمات لم تكن تحت مسمى االقتصاد والتمو
تب  ه "الَخراج" ه)١١٣( بو یوسفأفقد  اني ( تا تب الشی ه ١٣٢و تا هـ) 

تب أبو ُعَبْید (االكتساب في الرزق " ه٢٢٤الُمستطاب" و تا تب  "األموال" هـ)  و
ه ٤٥٠الماورد ( تا ة" و"الُمضاَرة"هـ)  ام السلطان  الغزاليأبدع ، و "األح

ین"٥٠٥( اء ُعُلوم الدِّ ه "إح تا اكتساب الدخل، أسالیب  في تحلیل هـ) في 
ات المقاَضة، والنقود، والرِّ  ن الثروة، وصعو ة تكو  هـ)٥٧٠ا، والدمشقي (ومشروع

ه "اإلشارةو  تا م العمل،  إلى الذ تناول في  محاِسن التجارة" الحاجات، وتقس
ات المقاَضة، والنقود، واألسعار ةاو  ،وصعو م في  فٌصلالذ  ه)٧٢٨( بن ت

ه ُت ة" و"مجموع الفتاو  {ُ اسة الشرع ة" ""الس النقود، واألسعار، ودور  }و"الحس
ة ورما  ة االقتصاد ة المحتاجین ِمن الناح ة على األسواق ورعا الدولة في الرقا

ة وشهرة  ه "المقدمة فتعرَّض على  والذ ه)٧٣٢( بن خلدون اأكثرهم أهم تا تب 
م السلع م العمل، واألسعار، والنقود، والَعْرض والطلب، وتقس  إلى سبیل المثال لتقس

ة ضرور  ما ناقش بإسهاب األنشطة االقتصاد ة،  ة، والتجارة الخارج مال ة و
ة قً  إلى المؤد ًال دق م تحل ة، وَقدَّ س للنمو  ااكتساب الدخل في القطاعات الرئ

ه خالل مراحل تطورها ماو  .االقتصاد وَدْور الدولة ف ه  ه)٧٥١( بن الق تاب في 
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ة" و اسة الشرع ة في الس م عن رب العالمین وساهم  "إعالم الموقعین"الطُُّرق الح
شف الُغمَّة") في ه)٧٦٤( المقرز  ه "إغاثة اُألمَّة  تا وغیرهم الكثیر، تلك  (

ٍ ورصانة في بلورة العدید من  عم قة أّصلْت وأستحدثْت وساهمْت  المعاجم السا
ء االقتصاد.  اد   الم

ة القرن العاشر الهجر إَال  خفتلكن ولألسف و  ذلك اإلبداع والعطاء بنها
ة في  محاوالت قلیلة ونادرة. ولقد بدأ ذلك القصور في االنحسار والتحول مع بدا

مساهمة أئمة أجالء مثل ولي هللا شاه ( ه ١١١٤القرن التاسع عشر  تا هـ) في 
اِلغة""( ة هللا ال ا، والقما ،ُحجَّ ات، والرِّ اة، والضرائب، عقود المشاَر ر، والز

ه " ه) في١٣٢١( واإلسراف) والمودود أسس االقتصاد بین اإلسالم والنظم تا
ة وحلها في اإلسالم"و "المعاصرة بو أو  ."الرا"و "معضالت اإلنسان االقتصاد
ه ه)١٣٣١( السعود سة في االقتصاد اإلسالمي تا اة و  (خطو رئ فقه الز

قي (و  المعاصر) ه:هـ) ١٣٥٠صد ادئ ت ة واقتسـام الرح في اإلسالم،  م المشار
ال فوائد، والمشروع االقتصاد في اإلسالم  عبر الكثیر وغیرهم ونظام مصرفي 

اتهم العدیدة. تا   مساهمات فذة برزت في نقاشاتهم و
ة  لم تنتشر م١٩٤٠عامحتى ولكن و  ات علم صیلة ومتخصصة تحت أتا

ل اإلمسمى االقتصاد  ن معظم دول العالم أ إلى شارةمن البداهة اإلو  سالمي.والتمو
انتاإل  ادا شعورً َـ مما ول ستعماراال مهانةِ و  حتاللاالل ذُ حینها ترزح تحت  سالمي 
قً  اووطنً  امانً إ ة العودة اعم قول  إلى استنادً ا امجددً  ناذور أصولنا وجُ  إلى أهم

نا أذالء فأعزنا هللا  لقد" رضاهأرضي هللا عنه و  بن الخطابإالملهم عمر 
غیرهِ أذلنا ماإلسال ة  فبدأتهللا" ، فإذا إبتغینا العزة  ة للرأسمال ات النقد الكتا

ة ة واإلشتراك ة، ومؤسساتهما خصوصا البنوك الرو وأنتقدت  وتعامالتها الرو
عض الكتاب اإلنمط تحقی توزع الثروة و أسالیب  دأ  ة. و  شارةالعدالة اإلجتماع

حث عن نماذج أ  إلى ة ال ة ال ُ هم د فیها على المعامالت عتمأصیلة للمصرف
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ة، و  احثین في نقدِ  مجموعةُ  دأالرو ة خصوصا  من ال النظرات الكالس
ًال عن االقتصاد  (Positive Economics)مي االقتصاد القِ على  عتمادهاإ  بد

ة أ و  (Normative Economics)خالقي األ م و  جدیدٍ  نشاء مسارٍ إهم  حفزٌ عتمد الق
  .ياألخالقالسلوك 

ات بدأت العدید من التطورات في مجالي االقتصاد  عین ة الس في بدا
ل ول مؤتمر دولي أقامة إان من ضمن هذه التطورات  .اإلسالمي والتمو
ة جامعة الملكعُ  اإلسالمي لالقتصاد ة برعا ان من عبد قد في م ثاره أالعزز. 

ة نشاءإ ز و  اإلسالمي بنك التنم ه بدأ  اإلسالمي حاث االقتصادأمر  هتماما وف
ة من منظور  النظرة االقتصاد احثین   دراسة وفهم سالمي مثل محاوالتإال

اسات المستهلك والمنشأة في القطاع الخاص واإل سلوكُ  تحلیلو  هتمام بدراسة الس
ة ة والنقد عداد إ  إلى ما تم التوجه الكليثرها على االقتصاد أة و اإلسالم المال

ة العامةو  تب ة في المال ةو  مناهج دراس أصول و  النقود والبنوكو  التجارة الخارج
ما قتصادواألخالق واال اإلسالمي االقتصاد قسام أنشأ ألول مرة العدید من أ. 
ة أجامعة في  اإلسالمي االقتصاد م مام محمد ابن سعود وجامعة اإلم القر 

ة في اإلسالم الجامعةالراض و  ة اإلسالم والجامعة داآسالم إة الدول ة العالم
  مالیزا. -مبورلواال

ن إمع تلك النجاحات المتمیزة في الدراسات النظرة فو  لكن لألسف الشدید
اب . ومن ضمن األامازال محدودً  اإلسالمي تطور علم االقتصاد یز س هو تر

ل ال احثین اإلحوث والدراسات في حقل التمو سالمي والذ اضحى بؤرة اهتمام ال
انت هناك العدید من المحاوالت الجادة یالمسلم سالیب أستخدام نماذج و إلن. 

ةأو  اه المصارفاثار أة مما اإلسالم دوات الوساطة المال ة نت  عبر الممتدة التقلید
م العدید من المنتجات و  الفرص البدیلة إلى القارات  والمحافظ والعقوددأت بتقد
ة و التواز بدأت العدید من الجامعات و  ة.اإلسالم ة في عرض اإلسالم الغر
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ل نشر الكتب والمقاالت دأ الناشرون العالمیون في و  اإلسالمي برامج تدرس التمو
ل ة في أو  اإلسالمي عن االقتصاد والتمو نتشر عدد المؤتمرات المتخصصة الدول

   .مجال الحقل

ز "نشأ أم ١٩٧٨وفي عام  سمى و  "سالميحاث االقتصاد اإلأمر ا  هو حال
ات والذ قدم العدید من الخدمات واإل "اإلسالمي معهد االقتصاد" سهامات والفعال

ان منهاأفي عدة صور و  ال  ل ش ة متخصصة في االقتصاد والتمو ت  م
ة واإلأما یزد عن ثالثون على تحو  اإلسالمي اللغتین العر تاب  نجلیزة لف 

تورا أو  ةوتو  هطروحات للماجستیر والد بیر من المجالت العلم  فیر عدد 
ل لمجلة متخصصة و  ٕاصدارالمتخصصة و  ةتمو حوار األرعاء و  مؤتمرات علم
احثین إ إلى  یهدفذاألسبوعي وال ارهمألعرض تاحة الفرصة لل طروحاتهم في و  ف

ل ة ومناقشتها یتم  .اإلسالمي االقتصاد والتمو عد عرض هذه األوراق العلم و
تاب سنو هي  ار منها هذا  إلى قربأجمعها في  أوراق عمل وطروحات وأف

ء الكرم.    المتن الذ بین ید القار

اینإ وراق التي تم عرضها في حوارات األموضوعات في  الواضح ن الت
ة في عام راأل مصدر من مصادر في تصور  هـ هي١٤٣٤/١٤٣٥عاء المتتال

ل والتأمین واألوقافإلقوته  احثین في االقتصاد والتمو  تاحتها الفرصة للعلماء وال
ما یتمیز ،للمساهمة الالمحدودةو  جاالت العدیدةموغیرها من ال رائهم آ ه، ل 

ن من خاللها اختراق ومناقشتها ونقدها خصوصا تلك األراء اإل م ة والتي  بداع
ین تبتكار المنإ و  العوائ والمعضالت ة  مشرقٍ  لغدٍ جات والتم وخدمة والرفاه للتنم

ل اإل ة في    رجاء المعمورة.أنسان

ظن عض  قد  ابن أال م ال غ  حواراتألوراق المعروضة في العلمي لتح
  .!هو سمة ضعف لها األرعاء
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هحَّ عتقد انها تُ أ ولكني  طل عل ما  اشر فصاحب م الشفاف حالت: م  الم
حث)  ستمع  عرضالورقة (ال احثون إورقته و ه ال والمعنیون ثم تتم المتخصصون ل

ة النقد العلمي س مِ و  البناءالدقی و  عمل مینِ مُ  نْ الهادف ودون موارة ل و ثالثة أ ح
مینو  مناقشین یزد عن عشرةِ  ماما ر ولكن ل!!  فقط عطى صاحب الورقة  مح ثم 

قبلْ  قبلْ هو قد نه األولى و أخ في نفسه ترسّ  ما المجال في الدفعِ  ر غیِّ قد و  او ال 
ة الورقةوُ  تا ضیف  و أجزاء منها،أ، عید  ر جدید و م لیها إف العدید من المفاه

ة، ، في تصور مما یولد ة راق ة بناء نقد حث العلمي وهو ما حر ال قد ال  تسموا 
ة واإل توفر فيی ة.العدید من الجامعات العر ة والدول   سالم

عة الموضوعات ال حوثي نوقشت تونتیجة لطب ن إف وما تم إستالمه من 
عدد زد ت قد هـ١٤٣٣/١٤٣٤ الدراسي رعاء للعامحوار األكتاب ل الحاليصدار إلإ

تحت عنوان: االقتصاد حاث أسعة تضم مجلد صفحة في  ٣٠٠ عن صفحاته
ل  ا سالمياإلوالتمو ةنم: قضا   .هج

انتفقما عن موضوعات الكتاب أ   ما یلي: د 
قاته. :الورقة األولى ة في أصول االقتصاد اإلسالمي وتطب ة تجدید تور رؤ  للد

اغعبد    .اللطیف الشیخ توفی الشیراز الص

ة ة :الورقة الثان ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  .تطب
تور مازن عبداللطیف عبدهللا البخار    .للد

اب المخاطرة التجارة للمدین  :الورقة الثالثة غ قراءة  -نظرة تفسیر تحرم الرا 
ة.  تورنقد   .منصور عبدالرحمن محمد الغامد الد

عةالورقة  ة في  :الرا ل: البدیل اإلسالميالمشار تور أحمد  .مخاطر التمو للد
  .مهد بلوافي
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تور مازن  تحدید ساعات العمل من منظور شرعي. :الورقة الخامسة  للد
   .اللطیف بخار عبد

ة الرا هي آخر ما نزل من القرآن الكرم؟ :الورقة السادسة ح أن آ  هل صح
ة الرا( م إصالحي حوار حول آ   .)أ.د. عبدالعظ

عة ة :الورقة السا ارة والمثال ة عواصم االقتصاد اإلسالمي بین المع  .تنافس
تور شیر للد   .فضل عبدالكرم محمد ال

ة من منظور إسالمي: لورقة الثامنةا ات التنم ة حول أدب تور : وقفات منهج للد
اس   .عبدالرزاق سعید بلع

ة برنامج  :الورقة التاسعة مي إسالمي للنفاذمشروع التحول لدعم تنافس  إلى تعل
ة مستو اإلطار الكلي ة والخارج تور محمد بن  األسواق المحل للد

  حسن الزهراني.
ة في أصول االقتصاد اإلسالمي  :عنوان الورقة األولىانت  ة تجدید رؤ

قاته تور وتطب اغ للد تعالج هذه  .عبداللطیف الشیخ توفی الشیراز الص
ة ووجهة نظر و  ،االقتصاد اإلسالمي التجدید في موضوع  الورقة هي تعبر عن رؤ

طه وحدوده العامة أوال وفي  ،خاصة في معنى التجدید ومفهومه وضرورته وضوا
قاته بخاصة، من حیث إن التجدید مطلب  مجال أصول االقتصاد اإلسالمي وتطب

ةو  شرعي إسالمي ع المعارف والمناشط اإلنسان وفي مجال العلوم  ،واقعي في جم
ةا ة جزء مهم منها! وقد  ،إلسالم ة واالقتصاد تضمنت الورقة والمعامالت المال

م تحدید مفهوم التجدید الشرعي حت المفاه المعاني األخر أو  ى ال یختلط 
ة، ینت الورقة  التحرف ال  أن التجدیدو س تبد ل عام ل ش ه  الذ نرده ونسعى إل

ال ه هللا ،أو تحرفا أو إلغاء أو تعط أذن  وٕانما هو  ،أو ابتداعا في الدین مالم 
ة وتفعیل وابتكار ح وتجل اء وتصح ة  ،إح في إطار هذا الدین وشرائعه القطع
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ما ة العامة،  ه الثابتة ومقاصده الكل اته  توفره وتقتض ل عصر ومعط انات  إم
ة.  ة والعمل   العلم

ان معنى التجدید وحدوده وضو  طه ومجاالته،وقد بدأت الورقة بب ثم تكلمت  ا
قاته وأوردت نماذج وأمثلة منها أصول االقتصاد اإلسالمي وتطب ثم  ،عن المراد 

ة في مجال أصول االقتصاد اإلسالمي ومعالمها  ة التجدید عة الرؤ تعرضت لطب
عد  ة، وقدمت  ذلك نماذج من التجدید التحرفي في هذا المجال في العصر األساس

مالحدیث، ونماذج م التأكید على أن  ،والمطلوب ن التجدید الشرعي السل لتنتهي 
صیر  من في العمل ال قاته  قي في مجال االقتصاد اإلسالمي وتطب التجدید الحق
ة انطالقا من  ة واألزمات المال الت االقتصاد ة للمش الدؤوب إلیجاد الحلول المناس

ناء على آ ادئ اإلسالم وأصوله ونصوصه ومقاصده، و اته الخاصة ومنهجه م ل
ع  س بتطو ا واالجتهاد واإلبداع واالبتكار، ول المتمیز في الفهم والتفسیر واالستن
ة أو  ل حیل صورة ش التوسل  ة،  امه القطع ادئه ونصوصه وأح م الدین وم مفاه

عً  سي بهلواني، ت قة امنهج تدل ة الض ة والفئو ات واألهواء والمصالح الفرد   .للرغ
ةأما  عنوان الورقة الثان انت  ة :ف  العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم

ة للد ة وفقه قات أصول احث أوفیها  البخار مازن عبداللطیف  تورتطب وضح ال
ا ألهواء الناس ومیوالتهم، بل قد رسمت معالمه  ان س متروً العدل في اإلسالم ل

س مفهوًما ذهنًا  ما أنه ل ة،  مجرًدا، بل هو مفهوم واقعي مندمج النصوص الشرع
في التشرع نًصا وروًحا ومقصًدا، بل یتمثل "مفهوم العدل" في أعلى صوره في 
عم  ما تعم المصلحة فإن العدل  م خطرها. و المصلحة العامة لشمول نفعها، وعظ
ن  م شمل الحیوان، ومن هنا  شرة، بل یتعد بني آدم ل اة ال ع مجاالت الح جم

ین ره.  :ل في ثالثة مجاالتحصر العد لف و  -األول: إقامة العدل بین الم
شرة.  لف  - الثاني: إقامة العدل بین قو النفس ال الثالث: إقامة العدل بین الم

ین ره: قال تعالى في وصف  لف و وغیره. المجال األول: إقامة العدل بین الم
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ذلك جعلناكم أمة وسًطا)، والوسط هو  العدل: أ بین طرفي اإلفرا هذه األمة: (و
ه وسلم:  إلى والتفرط، فالخروج األطراف خارج عن العدل. وقد قال صلى هللا عل

مل حتى تملوا، وٕان  قون، فإن هللا ال  م من األعمال ما تط ا أیها الناس عل "
شرة:  ه وٕان قل. الثاني: إقامة العدل بین قو النفس ال أحب األعمال ما دووم عل

، والعدل في األ اع الهد واجتناب الهو العدل في ات حظو النفس؛ وذلك  خذ 
حبب وازن بین  إلى حیث  ه، و زن لها السبل الموصلة إل ، و اع الح النفس ات

ذلك تجتمع ألصحاب هذه النفوس  رة، و ة والف ة والروح اتها الجسد متطل
ین غیره: فالعدل ح  لف و ة. الثالث: إقامة العدل بین الم ة والدنیو المصالح الدین

ه أصول مشترك بین الناس رغم  انهم وتوجهاتهم، وضعه هللا لیجتث  اختالف أد
مي  غي على الصعیدین اإلقل ع مظاهر ال ه جم ح  ط العدوان من األرض، ول

الح  والدولي، قال تعالى: (ووضع المیزان)، وقال تعالى: (هللا الذ أنزل الكتاب 
لف وغیره قوله صلى هللا عل والمیزان) ه وسلم: "ال وشعار قاعدة العدل بین الم

شمل هذا العدل: عدله مع  حب لنفسه"، و ه ما  حب ألخ م حتى  یؤمن أحد
ة، أنصاًرا أو  ه سواء أكانوا رعاة أو رع ین معامل أسالفه الماضیین، وعدل بینه و

انوا من غیر اآلدمیین. فاًرا، بل حتى لو    خصوًما، مسلمین أو 

ة یجد أن إق ع للشرعة اإلسالم ان المتت امة العدل هو من أهدافها وٕان 
ه فإن العدل وسیلة  ًعا. عل ة، ومقاصدها النبیلة، بل هو مقصد الشرائع جم السام

ه  إلى لإلحسان العام، حیث یتعد نفعه مختلف معان ه اإلحسان  من یتعل 
أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك.  - ١الثالثة وهي:  أن تعبدهللا   - ٢اإلحسان 

الوالدین، واألقرین، والیتامى، والمساكین، وسائر الناس،  إلى اإلحسان الخل 
  إحسان العمل وٕاتقانه وٕاخالصه. -٣والحیوانات. 
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توروحاول  ة  الد اب  رتفسیلمنصور الغامد في قراءة نقد غ تحرم الرا 
منشئها وتارخها. و ان أدلتها، و هذه النظرة  شرح فبدأالمخاطرة التجارة للمدین 

اثم  عدد من النتائج أبرزها  إلى وخلصت عرضت الورقة لنقد هذه النظرة نقدا علم
  ما یلي.

م   ه مخاطرة، أو عد أن را القروض ال توجد ف صح إطالق القول  أوال: ال 
ع الرو  ا: المخاطر الموجودة في عقد القرض الرو أو عقد الب المخاطرة. ثان

ع اآلجل وعقد السلم. ثالثا: ال یوجد هي ذاتها المخاطر الموجودة في عقد  الب
عا: ال یوجد عالقة بین تحرم  عالقة بین تحرم را القروض ونظرة المخاطرة. را

ضمن وأما المداینات فال یوجد فیها تحمل : . خامساالرا وتحرم رح ما لم 
ما بینته الورقة. ار خاطٌئ    لمخاطر المدین التجارة؛ ألن هذا االعت

تورما أ ةحمد مهد بلوافي فقد قدم عرضا أ الد تا ة فاحصة لكتاب  و تحلیل
ل: البدیل اإلسالمي" ة في مخاطر التمو  Risk Sharing in Finance: The "المشار

Islamic Finance Alternative  ة جون وایلي وأبناؤه ٢٠١٢الصادر عام م عن شر
فه أ -الفرع اآلسیو  – ة، والذ قام بتأل میین مسلمین العالم رعة اقتصادیین وأكاد

، و  ر اس میراخور. وقد ضوهم: حسین عس رشان، وع ال، ونور الدین  میر إق
ات  ة عن محتو انتظمت ورقة الحوار في خمس فقرات، من أهمها: نظرة إجمال
ار هامة عالجها الكتاب، وملحوظات  ا وأف الكتاب وموضوعاته، ووقفات مع قضا

عض  ة تناولت  اإلضافةختام ا الكتاب واالستدراكات،  تمهید تضمن  إلى مزا
ة عنها.   األسئلة المحورة التي حاول الكتاب اإلجا

تحدید ساعات العمل في ورقته اللطیف بخار عبد مازن  توردال وقد حلل
ةفي تحلیله عتمد اف من منظور شرعي ات القرآن ث األحادیو  على عدد من اآل

ة المتعلقة بهذا  حث المحاورالموضوعالنبو ة فبدأ بتعرف اإلجارة  ، وشمل ال التال
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ط تحدید سو  أوقات العملو  ، وأنواع األجیر،الغة وشرعً  ان اعات العملضوا من  و
حث التأكید على إجماع العلماء على وجوب تحدید مدة العمل في أ  هم نتائج ال

ة،  تحدید المدة مع العمل جواز إجتماع عقود العمالة الخاصة دون العمالة المشتر
ط تقدیره، ان العمل مما ینض أن المرجع في ذلك العرف ومعرفة أهل الخبرة، و  إذا 

حث أوقاتً  قترح ال اكر،  او اح ال غي مراعاتها في العمل ومنها: تحر أوقات الص ین
تفرغ العامل في أوقات القیلولة وهي ما قبل الظهیرة أو العصر ومراعاة األوقات 

ة ان ضرورً  الدین سع وقته غیرها، إال ما  ، وتجنب األوقات الحرجة لد االتي ال 
ة في تحدید مدة و  عض األعمال الحساسة، ة والزمان م م األعراف اإلقل تح

ة و  العمل، أخیراً جواز تدخل الدولة لتحدید ساعات العمل واإلجازات األسبوع
ة ونحوها وف قواعد الشرع. ة والمرض   والسنو

م إصالحي في حواره حول  تسائل أ.د. عبدالعظ ح أن آو ة الرا هل صح
ة الرا هي آخر ما نزل من القرآن الكرم ؟    آ

عمر َرِضي هللا عنه أنه قال: "إن آخر ما  إلى ما ُنِسب في ورقته ناقشف
فسرها لنا. فدعوا  ض ولم  ه وسلم ق ة الرا. وٕان رسول هللا صلى هللا عل نزلت آ

ة  .الرا والر

تورستاذنا أقول  ة فتحت المجال في عصرنا : إصالحي الد هذه الروا
م  ة غیر مقنعة لي في ضوء التعال المحددة في لتعرفات مختلفة للفائدة. وهي روا

  القرآن والسنة عن الرا. 



 ١١                                          مقدمة الكتاب

 

الغ.  بدو أن فیها ثغرات عدیدة في الفهم واإل   و

مة القروض  ة على أصل ق وتعرف الرا هو أمر معروف وهو: زادة إضاف
مة. ختالف وقت السداد. وقد عرف هذا منذ العصورإلبدال  ان الرا قد و  القد

ة.  ع الكتب السماو   حظر في جم

الرا قط في اإلسالم. والقول وهناك  التعامل  أنه ما سمح  اب لالعتقاد  أس
عثة  أن ال أن النبي توفي دون أن یوضح ما هو الرا وهو ضد التأكید القرآني 

ل ما نزل من الوحي. ان  انت لب ة    النبو
ان   ة و ات الرا نزلت في أوائل الفترة المدن ة من أن آ هناك أدلة قو

شأن ما نسبموضعها في ال قرة. و ة سورة ال عمر ابن  إلى قران الكرم في نها
اب التلفی وخلط األمور. لمة و  الخطاب فإنه یبدو أنه من  عالوة على ذلك، فإن 
  "إن آخر ما نزل من القرآن" لها العدید من التفسیرات.

شیر في  توردالوعرض  ة عواصم فضل عبدالكرم محمد ال حثه تنافس
ة فباالقتصاد اإل ارة والمثال عاًدا أین سالمي بین المع ة أدخل أ ن مفهوم التنافس

عاد واقًعا متجدًدا  لت تلك األ ة، وقد ش ة اإلسالم جدیدة في صناعة الخدمات المال
ساعد في نمو وتطور هذه الصناعة، لذلك ظهر التنافس بین العدید من عواصم 

ز الصدارة في االقتص لندن الدول لالستحواذ على مر ل اإلسالمي،  اد والتمو
ة خارج إطار هذه  ة السعود قیت المملكة العر وااللمبور ودبي والمنامة، و و
ل اإلسالمي ومساهمتها الكبیرة  المنافسة على الرغم من رادتها في االقتصاد والتمو

ا.  ه، وقوة اقتصادها عالم   ف

ل اإلسالمي في الدو  ة التمو ادة تتناول هذه الورقة تنافس ل المتنافسة على ق
ل، ونات هذا التمو من حیث  االقتصاد اإلسالمي عبر عرض ومناقشة وتحلیل م
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ة  ة والعمل ة، والمؤسسات العلم وك اإلسالم ة، والص حجم األصول المصرف
ة، بجانب التأمین التكافلي  ة اإلسالم الفاعلة والداعمة لصناعة الخدمات المال

ماوالصنادی االستثمارة في  تناقش الورقة وتحلل نقا القوة التي  هذه الدول. 
ل اإلسالمي، ونقا الضعف  ة عاصمة للتمو ة السعود تجعل من المملكة العر

عرض ومناقشة الفرص  إلى التي تقلل من رادتها في هذا الجانب، إضافة
استخدام تحلیل ات     .(SWOT analysis) والتحد

ات إلى التوصل وتهدف الورقة ة  توص ن أن تساهم في وضع رؤ م ونتائج 
ة: لماذا  ة عن األسئلة التال ل اإلسالمي عبر اإلجا ادة المملكة للتمو تساعد في ق

ة ال ة السعود ح المملكة العر ل تص   اإلسالمي؟  عاصمة للتمو

ن استغاللها لتحقی هذا الهدف؟  م   وماهي الفرص التي 

یف وماهي المخاطر التي تقلل من رادتها  ل اإلسالمي؟ و ادتها للتمو وق
ة العاملة في السوق السعود  ةاإلسالم ن أن تسهم المصارف والمؤسسات المال م

  في تحقی هذا الهدف؟

اس  تور عبدالرزاق سعید بلع ه الد ة في عرضه لكتاب ون وقفات منهج
ة الشاملة" ة التنم تاب "استراتیج ة من منظور إسالمي:  ات التنم  حول أدب

ةعلى  أنموذًجا ات اقتصاد التنم ة مستجدات أدب هذه  والتعاطي مع، ضرورة مواك
حصر االقتصاد  وتجنب االستقطاب األیدیولوجيحذر شدید،  المستجدات الذ 

ة ة والرأسمال ة  إلى اإلضافة .اإلسالمي بین االشتراك د الورقة على أهم ذلك، تؤ
استخدام طرقة السیناروهات ة في استشراف المستقبل    .تجاوز المقارة الخط

ة بین  ة زادة مستو التنافس ف حث   قسام االقتصادأوفي محاولة ل
ة لقسم االقتصاد  توردالقدم لنا  اإلسالمي ق محمد بن حسن الزهراني حالة تطب
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حثه  ة برنامج اإلسالمي في جامعة أم القر ففي  مشروع التحول لدعم تنافس
مي إسالمي للنفاذ ة إلى تعل ة والخارج مستو اإلطار الكلي بین : األسواق المحل

ة لقسم االقتصاد اإلسالمي بجامعة أم  إلى ان هدف الدراسة بناء القدرات التنافس
لة البرنام عید ه لي  مي، وتهیئته للتكیف مع المتغیرات القر عبر إطار  ج التعل

ة  ة االقتصاد والعلوم المال ل اسم " ة جدیدة  ل س  ة، حیث تم تأس الداخل
ة  ة عر ة متمثلة في تنافس بین جامعات دول ة" ومستجدات خارج اإلسالم

ة في تدرس حقل االقتصاد اإلسالمي ة وأجنب ل اإلسالمي" و ،وٕاسالم "التمو
ة". تحق الدراسة هدفها عبر معالجة جادةو"المصارف  رصینة لمعرفة و  اإلسالم

ة لقسم االقتصاد اإلسالمي الحالي، سواء على  اب ضعف القدرات التنافس اس
عض التخصصات ة في  ق ات النظرة والتطب  ،مستو قطاعات الجامعة حیث الكل

م  ة لبرنامج تعل ة النسب للتخصص في وما یترتب على ذلك من ضعف في األهم
ات داخل جامعة أم القر  ات  ،االقتصاد اإلسالمي ضمن برامج الكل أو الكل

  المقارة في التخصص في جامعات مجاورة.

ة على عدد من االسئلة منها ما : ولتحقی هذا الهدف تحاول الدراسة االجا
هي أهم األطوار التي مر بها قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي؟، وما هي أهم 

ل طور؟المش ن االستثمار في التغیرات  ،الت التي عانى منها  م یف  و
ة لقسم یدرس حقل االقتصاد اإلسالمي؟ ة لبناء القدرات التنافس ة والدول  الداخل

عاني منه قسم و  ة" أن تسهم في مواجهة التحد الذ  ن لمقولة "التنافس م یف 
مح التحد الذ واجهه القسم برزت الورقة اهم مالأ االقتصاد اإلسالمي الحالي؟.

ساسها القسم وتعرض أمتمثًال في فشل توقعات الطلب على خدماته التي بني على 
ه لة عدم القدرة إلى خرج ان التحد الثاني  إلى النفاذ إلى مش سوق العمل و

بیر في الطلب على خدمات القسم مما جعله یتحول قسم مساند  إلى انخفاض 
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ة األخ وت والتخاذل لمواحهة األزمة، ثم تصور لألقسام العلم ر نتیجة منهج الس
ات جذرة و أ نمو و  ال ة لحل اش ة. ولمواجهة هذه أهم نتیجة حلول جزئ ساس

ات ف اقتراح مشروع للتحول وهي مجموعة من إالتحد لة  احث تصد للمش ن ال
ما  ل تصم ا التحوالت التي یتم تنفیذها على مستو اإلطار الكلي لتش تنافس

مي إسالمي " یهدف ة القدرات  هدف استراتیجي یتمثل في: إلى لبرنامج تعل تنم
احث هدفا  مي. حدد ال ة لحقل علمي إسالمي یدرس في برنامج تعل التنافس
احث  ات مقترحة لتحقی اهدافه واختتم ال قوم علیها وآل اً  للتحول وفلسفة  استراتیج

ن  م ة  ق عرض مقترحات تطب  إلى من خاللها تحقی هدف التحول والنفاذحثه 
م فجوة الطلب  حق منها تعظ ة بإحداث تغییرات جذرة  ة والعالم األسواق المحل

  وتحقی الرخاء لمجتمع المعرفة.

  

م محمد صالح أبو    العالد. إبراه
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ة في  ة تجدید   رؤ
قاته   أصول االقتصاد اإلسالمي وتطب

  
اغ الشیراز  عبداللطیف الشیخ توفیأ.د.    الص

ة قسم الدراسات اإلسالم ا    أستاذ الدراسات العل
ة اآلداب ة ل   جدة - بجامعة الملك عبدالعزز -  والعلوم اإلنسان

  
االقتصاد اإلسالمي، موضوع التجدید في   تعالج هذه الورقة. المستخلص

ة ووجهة نظر خاصة في معنى التجدید ومفهومه  وهي تعبر عن رؤ
طه وحدوده العامة أوال، وفي مجال أصول االقتصاد  وضرورته وضوا
قاته بخاصة، من حیث إن التجدید مطلب إسالمي  اإلسالمي وتطب
ة، وفي مجال  ع المعارف والمناشط اإلنسان شرعي وواقعي في جم

ة جزء مهم منها! وقد العلوم اإل ة واالقتصاد ة، والمعامالت المال سالم
المعاني  تضمنت الورقة تحدید مفهوم التجدید الشرعي حتى ال یختلط 

ة، م التحرف المفاه ینت الورقة أن التجدید األخر أو  الذ نرده  و
ال، أو  ال أو تحرفا أو إلغاء أو تعط س تبد ل عام ل ش ه  ونسعى إل
ة  ح وتجل اء وتصح ه هللا، وٕانما هو إح أذن  ابتداعا في الدین مالم 
ة الثابتة ومقاصده  وتفعیل وابتكار، في إطار هذا الدین وشرائعه القطع

ما ة العامة،  ه  الكل ل عصر وم  توفره وتقتض انات  ة إم اته العلم عط
طه  ان معنى التجدید وحدوده وضوا ة. وقد بدأت الورقة بب والعمل

قاته  ومجاالته، أصول االقتصاد اإلسالمي وتطب ثم تكلمت عن المراد 
ة في  ة التجدید عة الرؤ وأوردت نماذج وأمثلة منها، ثم تعرضت لطب

عد ة، وقدمت  ذلك  مجال أصول االقتصاد اإلسالمي ومعالمها األساس
نماذج من التجدید التحرفي في هذا المجال في العصر الحدیث، 
التأكید على أن  م والمطلوب، لتنتهي  ونماذج من التجدید الشرعي السل
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من في  قاته  قي في مجال االقتصاد اإلسالمي وتطب التجدید الحق
ة  الت االقتصاد ة للمش صیر الدؤوب إلیجاد الحلول المناس العمل ال

ادئ اإلسالم وأصوله ونصوصه واألزم ة انطالقا من م ات المال
اته الخاصة ومنهجه المتمیز في الفهم والتفسیر  ناء على آل ومقاصده، و
م الدین  ع مفاه س بتطو ا واالجتهاد واإلبداع واالبتكار، ول واالستن
ة أو  ل حیل صورة ش التوسل  ة،  امه القطع ادئه ونصوصه وأح وم

سي ب ة منهج تدل ة والفئو ات واألهواء والمصالح الفرد عًا للرغ هلواني، ت
قة   .الض

رضى حب رنا و ما  ه ،الحمد هلل  ا ف ار ا م ثیرا طی غي  ،الحمد هلل حمدا  ما ین
م سلطانه والصالة والسالم األتمان األكمالن على سیدنا وقدوتنا  ،لجالل وجهه وعظ

والسراج المنیر في  ،لداعي إلى ره بإذنهوا ،نبي الهد والرحمة ،محمد رسول هللا
الي الظلمة والحیرة ضاء ،ل نا على المحجة الب نهارها ،الذ تر ال یزغ عنها  ،لیلها 

م  { وجل: مصداقا لقول هللا عز ،إال هالك م وأتممت عل الیوم أكملت لكم دین
ة  ،سورة المائدة }نعمتي ورضیت لكم اإلسالم دینا   . ٣اآل

اعه الح حقا اللهم أرنا ه ووفقنا الت اطال ،وحببنا ف اطل  ووفقنا  وأرنا ال
ه  ه،الجتنا رهنا ف ك شیئا نعلمه ونستغفرك لما ال  و ك اللهم من أن نشرك  ونعوذ 

حانك ال علم لنا إال ما علمتنا{ ،نعلمه م ،س م الح   }.إنك أنت العل
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  تمهید
م  :أیها اإلخوة األكارم ة طیب لي دائما أن أحضر مجالس  الودودةاألخو

ز العر والمعهد الناهض الواعد ة الرصینة في هذا المر الذ  ،وحواراتكم العلم
ة ار ا مهما من صروح هذه الجامعة الم ا وعالم  جامعة الملك ،عتبر صرحا علم

مثل لنا منذ نشأته .العززعبد ان هذا المعهد   ،منذ خمسة وثالثین عاما ،ولقد 
ة الحدیثة ة اإلسالم ا رائدا للدراسات االقتصاد زا علم ا جادا  ،مر ومختبرا عمل

ة شعارنا الكبیر الذ یتمثل في أن اإلسالم عقیدة وشرعة ة وواقع ودین  ،لمصداق
ل  ،ودولة وفي أن شرعة اإلسالم شرعة مستمرة خالدة وأنها صالحة للتطبی في 

انت شرعة اإلسالم شرعة مستمرة خالدة .انزمان وم انتو  ،وٕاذا  صالحة  ٕاذا 
ان للتطبی ل زمان وم اء ما  ،في  الضرورة تجدیدها وٕاح قتضي  فإن هذا 

ل  ،ضعف واندرس من معالمها امها على واقع  اء العمل بها، وتنزل أح وٕاح
صیرة  ،امهامع التفر الدقی بین الثوابت والمتغیرات من أح ،عصر وزمان ب
   .وعلم ورشد

طه ومن عامة وحدوده وضوا  .هنا ندلف إلى الحدیث عن معنى التجدید 
ة ة وموضوع اب شخص ار هذا الموضوع جاء ألس قة هي أن اخت نت  :والحق فقد 

منذ سنتین وأكثر، مادة من مواد برنامج الماجستیر في قسم الدراسات  ،أدرس
ة، حث والتنقیب ، والتجدید"وهي مادة "اإلصالح  اإلسالم واقتضاني التدرس ال
تب عن التجدیدواالطالع  من حیث  ،أ التجدید في الدین والشرعة ،على ما 

طه ،تعرفه ه وحدوده وضوا عامةومجاالته ومعان  ،، ومن مجاالته المهمة الفقه 
ة منه بخاصة م  .والفقه االقتصاد والمعامالت االقتصاد نت ما أنني منذ القد

ة العتقاد  اب المعامالت االقتصاد ع الدراسات الحدیثة والمعاصرة في  ا بجم حف
مه شرعة اإلسالم  ،أنها تفتح لنا آفاقا جدیدة في إقامة مجتمع إسالمي متقدم تح
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ة واالنفتاح على العصر  ،مجتمع یجمع بین األصالة والمعاصرة والحفا على الهو
ات والمرونة في تفاعل في ظل شرعتنا الس ،وعلى اآلخر محة التي تجمع بین الث

التأكید  ن أن نقوله حول هذا الموضوع  م ل ما  على أن حي متجدد. وألستب 
ال أو ال أو تحرفا أو إلغاء أو تعط س تبد ه ل  ابتداعا التجدید الذ نرده ونسعى إل

ه هللا أذن  ة وتفعیل وابتكار ،في الدین ما لم  ح وتجل اء وتصح في  ،وٕانما هو إح
ة العامة ة الثابتة ومقاصده الكل ام هذا الدین وشرائعه القطع ما توفره و  ،إطار أح

انات  ة.ل إم ة والعمل اته العلم    عصر ومعط

طه :أوال   ومجاالته معنى التجدید وحدوده وضوا
عامة الحدیث ولنبدأ طه    :أوال عن معنى التجدید ومجاالته وحدوده وضوا

ان   )١ لي إلى ما  عدما خل و التجدید في اللغة إعادة الشيء  فالمراد 
ه أول األمر، أ إعادته إلى جدته أ إلى حالته األولى، وجدد الشيء وأجده  ،عل

فترض أن في الشيء المجدد عنصرن .صیره جدیدا األول  :وهذا المعنى اللغو 
ه البلى ان جدیدا ثم أصا ه في حالته  ،أنه  ان عل والثاني أنه جدد وأعید إلى ما 

لمة  .األولى من الكمال والجمال والقوة ة الكرمة لتستخدم  ات القرآن وقد جاءت اآل
عث واإلعادة معنى ال لیت وتمزقت ،(جدید)  عدما خلقت و إعادة  ،إعادة األجساد 

ه قبل الممات ،وخلقا ومنشأ انت عل الخل األول :قال تعالى ،ما  بل  ،{أفعیینا 
س من خل جدید }.  هم في ل

ر فیها لفظ التجدید، وهذا هو حدیث  ة ذ عض األحادیث النبو وقد وردت 
ه وسلم :عبدهللا بن عمرو بن العاص أنه قال [ إن  :قال رسول هللا صلى هللا عل
م م  مان لیخل في جوف أحد فاسألوا هللا تعالى أن یجدد  ،ا یخل الثوباإل

قول اإل ما  م ]، ومعنى ذلك  مان في قلو ض القدیر): "اإل إن مام المناو في (ف
ما َیْخَل الثوب،  م أیها المؤمنون  اد أن یبلى في جوف أحد مان لیخل أ  اإل
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الشيء الذ ال مان  ه اإل ئة، ستمر على هی وصف على طر االستعارة، ش
سوء أفعاله، فإذا أعاد واعتذر فقد جدد ما  مان ثم یدنسها  لمة اإل والعبد یتكلم 

  .أخل وطهر ما دّنس"

له، وهو حدیث أبي هررة رضي هللا  موضوع الدین  وهناك ما هو أخص 
ه وسلم قال ل  :عنه عن النبي صلى هللا عل عث لهذه األمة على رأس  [ إن هللا ی

عد  عثه وٕاعادته جدیدًا  اؤه و مائة سنة من یجدد لها دینها]، و تجدید الدین هو إح
عد الدروس ون  (أ الضعف  أن بلي وضعف في القلوب، " ألن التجدید إنما 

ة رحمه هللا. ،والبلى) م   ما قال شیخ اإلسالم ابن ت

د على أن مع ل ذلك یؤ اء نى التجدید في األصل و عث واإلح هو ال
   واإلعادة.

عد لت ما     كد على هذا المعنى للتجدید:أوقد جاءت أقوال العلماء ف
   اء السنن ونفي الكذب عن م الدین وٕاح عضهم هو تعل فالتجدید عند 

ه وسلم.  النبي صلى هللا عل

  ح الدین من االنحراف عض اآلخر هو تصح والمناضلة  ،والتجدید عند ال
 وتبیین السنة ونصرة أهلها، وقمع البدعة وٕاذالل أهلها. ،عن عقیدة التوحید

  اء ما  ضعف واندرس من معالم الدین وما والتجدید عند آخرن هو إح
امها م في مدارج السالكین .ذهب من أمور السنة وعلوم الشرعة وأح  قول ابن الق

حفظ دینه، وتك :)٣/٧٩( م له من یجدد أعالمه، "ولوال ضمان هللا  ق أن  فله 
انه وتداع نعش ما أخمله الجاهلون لهدمت أر طلون و حیي منه ما أماته الم  ىو

انه،  ولكن هللا ذو فضل على العالمین". بن
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   الكتاب والسنة اء العمل  وقد ذهب جماعة آخرون إلى أن التجدید هو إح
ع شؤون الناس ومجاالت الو  مقتضاهما في جم ة األمر  ام الشرع اة، وٕایجاد األح ح

المه عن  قول ابن األثیر في معرض  اة الناس ومعامالتهم.  ستجد في ح لما 
اسة.التجدید: " وث العدل والتناصف  ،.. إذ األصل في حفظ الدین حفظ قانون الس

ه تحقن الدما ن من إقامة قوانین الشرع، وهالذ  تم فة أولي األمر"ء و أن  ذا وظ ف
ة. ام وأولي األمر في األمة اإلسالم الح   التجدید هنا مختص 

ض القدیر قول المناو في ف حانه لما جعل المصطفى  :و " وذلك ألنه س
ام خارجة عن التعداد، انت حوادث األ اء والرسل، و ام  خاتمة األنب ومعرفة أح

انها الدین الزمة إلى یوم التناد، ، بل البد من طر ولم تف ظواهر النصوص بب
شأنها ل قرن  ،واٍف  مة الملك العّالم ظهور قوم من األعالم في غرة  اقتضت ح

اء الحوادث إجراء لهذه األمة مع علمائهم مجر بني إسرائیل مع  أع قوموا  ل
اء  أنب ائهم" وذلك إشارة منه إلى الحدیث المنتشر على األلسنة " علماء أمتي  أنب

ان و  ،ال أصل له ،دیث موضوعالحهذا  بني إسرائیل"، ولكن حٕان   االمعنى صح
فة والعمل ح البخار  .من حیث الوظ اء :وفي صح   .العلماء هم ورثة األنب

  من ة، والتجدید عند قوم آخرن  ودعوة الناس  في تأصیل العلوم الشرع
ة عن طر العلماء العاملین الثقات  ،إلى أخذ الدین وعلومه من مصادرها األصل

امه ح لنصوصه وأح عد عن الطرق والمناهج  ،وتریتهم على الفهم الصح وال
اطلة ة ال  .التحرف

أنه ن تعرف التجدید في االصطالح الشرعي  م ل سب  اء ما  :من  "إح
ام الشرعةاس من معاندر  وٕاعادة ما ذهب من السنن  ،لم الدین وما انطمس من أح

ما هو عند السیوطي)، أو هوو  سرةمحسب ال ،ما خفي من العلوم" (  وسوعة الم
ة عث معالم الدین العلم اء و ة ،"إح حة نق هو  وتمییز ما ،حفظ النصوص الصح
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ه س  ة  ،من الدین مما هو ملت وتنقیته من االنحرافات والبدع النظرة والعمل
ة ه  ،والسلو ان عل عث مناهج النظر واالستدالل لفهم النصوص على ما  و

ة ،السلف الصالح عث معالمه العمل السعي لتقرب واقع المجتمع المسلم في  ،و
ة لكل  :ل عصر إلى المجتمع النموذجي األول من خالل وضع الحلول اإلسالم

اة ،طارئ  منة على أوجه الح ام الدین نافذة مه اس ووضع ض ،وجعل أح ط القت وا
ل حضارة فهم السلف  ،النافع الصالح من  انته نصوص الكتاب والسنة  على ما أ

ه ذا یتضح أن التجدید الذ نقصده وندعو إل الً  "الصالح ". و س تبد  أو تحرفاً  ل
الً  أو أو إلغاءً  ة وتفعیل واجتهاد في إطار  ،تعط ح وتجل اء وتصح وٕانما هو إح

  ."ومقاصدها نصوص الشرعة ومناهجها

طه التجدیدحدود ) ٢   وضوا
ر ما ولعل من المناسب أن نشفع ما رناه بذ سمى ذ ن أن   حدود التجدید م

طو  اء إلى إلغاء ینقلب التجدید إلى تبدید، وال حتى ال ه،ضوا    :یتحول اإلح

ة ة التجدید على األسس التال   :یجب أن تقوم عمل
ة التجدید االعتماد .١ حة والموثوقة المصادر على في عمل وعلى  ،الصح

ا ح في الفهم واالستدالل واالستن ح المنهج الصح  .واالجتهاد والترج

ة .٢ انه ومقاصده الكل واحترام النصوص  ،المحافظة على أصول الدین وأر
حة المتف على صحتها. ة ونصوص السنة الثابتة الصح  القرآن

ة ا .٣ ع ة لذلیالتحرر من األهواء والشهوات والت ارات األجنب لة للمذاهب والت
ة. ة واإلّمع  التي تمثل نوعًا من اإلنهزام

ه، والواقع الذ نتعامل معه، وفهم هذا  .٤ ش ف معرفة العصر الذ نع
فقه الواقع) ه  اته (وهو ما نسم ون هناك  .الواقع وتعقیداته ومقتض ن أن  م فال 
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اته ومعرفة  حق المقاصد تجدید بدون معرفة الواقع وفهم مقتض ما  ة تغییره  آل
ة  شطط.  لإلسالم دون جمود وال الكل

صیر الرشید بین الثوابت .٥ قبل  الخالدة،المستمرة  التفر ال ین ما  و
 .والتكیف التغییر

ل  .٦ ش ل فرد أو  ش التشاور مع أهل العلم واالختصاص، سواء 
 ي.اتمؤسس

ل مجال  .٧ أهل االختصاص الموثوقین في    ومیدان.االستعانة 

ون التجدید  .٨ ن أن  م ه على ال  قوم  ان من  ما وموثوقا إال إذا  سل
ة عقیدة مة وسلوك إسالمي رشید إسالم ان  ،سل ةوٕاال إذا  العلوم الدین  عالمًا 

ة. ،متعمقًا فیهاو  ة واالقتصاد اس ة والس العلوم االجتماع  وملمًا 

  مجاالت التجدید:) ٣
ع نواحي الدین وعلومه، إنه تجدید هو  قصودإن التجدید الم تجدید شامل لجم

لمة  عم نفعه وتظهر فائدته في عالم اإلسالم والمسلمین، وتجدید الدین  لكل ما 
ه، سواء في مجال العقیدة  له قابل للتجدید ومحتاج إل عامة تدل على أن دین األمة 

فروعه ا أو في  ،لمختلفةوأصول الدین أو في علم أصول الفقه، أو في علم الفقه 
ة والسلوك أو في علم السیرة  علوم السنة أو في علوم التفسیر أو في علوم التز
ة التعامل مع اآلخر ومع  ف ة أو في  ة والتارخ أو في مجال الدعوة اإلسالم النبو

م الحضارة  ةالظواهر والمفاه رنا مجال الفقه وأصوله، والثقاف فهذا  المستجدة. وٕاذا ذ
قاته في األزمنة قودنا  للحدیث عن التجدید في مجال االقتصاد اإلسالمي وتطب

اب هام من أبواب الفقه اإلسالمي وأصوله ومقاصده   .الحدیثة والمعاصرة، وهو 
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ا: قاته ثان  أصول االقتصاد اإلسالمي وتطب

سالمي على أنها مصادر الفقه االقتصاد قد تفهم أصول االقتصاد اإل 
ام منها وقواعد تفسیراإلسالمي وأدلته  ا األح ة وطرق استن نصوصها،  اإلجمال

عامة، وأصول اال عرفعلى شاكلة ما هو معروف من ت قتصاد (علم أصول الفقه) 
ار اعت ل عام  ش أن  اإلسالمي بهذا المعنى هي نفسها أصول الفقه اإلسالمي 

ة جزء من الفقه اإلسالمي أصول االقتصاد  فهمتوقد  .االقتصاد والمعامالت المال
المعنى الشائع والمستخدم عامة ف احثین في أوسا المهتمین  ياإلسالمي  وال

قوم علیها  :االقتصاد اإلسالمي وهي ة التي  ادئ العامة والقواعد الكل "األسس والم
ع  اته". وهذه األسس والقواعد عامة وشاملة لجم بناء االقتصاد اإلسالمي وفعال

اد احث االقتصاد وم عتها وأنواعها وحدودها  منها ینه، سواء ما یتعلم ة وطب الملك
فتها، أو ة تدخل الدولة في  ووظ ة وقیودها ومد مشروع الحرة االقتصاد ما یتعل 
امه، أو تحدیدها، أو ة اإلنتاج وعوامله وأح عمل ادل أو  ما یتعل  الت ما یتعل 

ام المعاوضات والعقود، أو االستهالك والتوزعما یتع التداول وأح وغیرها من  ،ل 
الهما القروض واالستثمار وأش ام تتعل    .أح

قات هذه األصول فهي أمثلة ونماذج عن تطبی هذه األصول في  أما تطب
ة، ة، أو ان ذلك سواء واقع المجتمعات اإلسالم في  ان في العصور الماض

ًا لتطبی األصول  العصور الحدیثة، وفي الزمن الحاضر، حیث نجد اتجاهاً  متنام
ة في المجال االقتصاد ة الشاملة  ،اإلسالم قظة اإلسالم أثر من آثار ال
ة ة االستقالل ة والنهضة اإلسالم ار   .الم

والكتب التي تحدثت عن أصول االقتصاد اإلسالمي أو عن النظام 
تخفى على  ثیرة متنوعة ال ،االقتصاد اإلسالمي أو نظام االقتصاد في اإلسالم

  أحد من أمثالكم.
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ر الو  عض األسس و هنا، وفي هذه العجالة،  أس في أن أذ ل مجمل،  ش
ادئ   :وهي ما یلي ،والقواعد التي تمیز النظام االقتصاد في اإلسالم والم

ه ،المال مال هللا .١ شر مستخلفون ف ة وتصرفًا. ،وال  ملك

ة .٢ ة الملك قیود  في اإلسالم الفرد ة مقیدة   الشارع.ملك

ة .٣ فة اجتماع ة في اإلسالم وظ ة والتكافل للملك ، وتحقی العدالة االجتماع
ة   .بین فئات المجتمع المختلفة مطلب شرعي وقاعدة أساس

ة مز  .٤ ة في اإلسالم ملك  خاصة وعامة. :وجةدالملك

ة. .٥ قیودها الشرع ست مطلقة، بل هي مقیدة  ة ل  الحرة االقتصاد

ة ( .٦  .الكفاف) لكل فرد في المجتمع اإلسالميحد  كثر منأوهو ضمان حد الكفا

تداول المال  حصر حفظ التوازن االقتصاد بین أفراد المجتمع، وعدم .٧
 فئة قلیلة من فئات المجتمع. أید والثروة بین

 .ترشید االستهالك أمر مطلوب في المجتمع اإلسالمي .٨

ة الفرد  .٩ ة الشاملة مطلب شرعي، وهي مسؤول ة االقتصاد  .والدولة معاً التنم

ة في االقتصاد اإل .١٠  .سالميتحرم الرا والقمار والغرر قاعدة أساس

، وعلیها واجب التدخل لمنع الظلم واالستغالل والغش  .١١ للدولة الح
 والرشوة واالحتكار في المجتمع اإلسالمي.

اطل .١٢ ال وواجب الدولة منع المعامالت  ،مبدأ مقرر تحرم أكل أموال الناس 
 القائمة على ذلك.

مهناك  .١٣ ة ق ة أخالق ة اقتصاد رها وٕابرازها إسالم غي ذ ألن  وتفعیلها؛ ین
هتاالق قوم على قاعدتي التشرع والتوج  :وهي ،صاد اإلسالمي 
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ل على هللا  -إیتاء ذو القرى –اإلحسان  –العدل   –إتقان العمل  –التو
العمل في  –اإلیثار  –ترشید االستهالك  –في طرق الخیر  اإلنفاق –الصدقات 
اء  –العمل الیدو  –التجارة  –األرض   –الوقف الخیر  –التعاون بین الشر

س  –الوقف الذر  ج الكاذب  - النهي عن التدل السماحة في  –النهي عن الترو
ة في التجار  – ثماراتاتجارا واس السعي في األرض –المعاملة   –ة والعمل المشار

ع على   .وغیرها ،القرض الحسن التشج

ةالثالثا:  ةال رؤ قات في مجال أصول االقتصاد اإلسالمي تجدید عتها  :هوتطب طب
 :ومعالمها

طه  وتلك هي أصول االقتصاد اإلسالمي،  ،ذلك هو معنى التجدید وضوا
ة في هذا المجال؟  ة التجدید عة الرؤ   فما هي طب

  ة التجدید في أصول االقتصاد ه في عمل غي التأكید عل إن أول ما ین
حوز تقرر  حیث ال ة والمصدر الراني لهذه األصول،  عة الران اإلسالمي هو الطب
ه وتشرعه، سواء  ارة عن أوامر هللا ونواه أ مبدأ یخالف هذه األصول التي هي ع

ل والتفسیر أو عن طر   .التحایل والتعطیلعن طر إعادة التأو

  حها وتفعیلها، لتكون ماثلة اء هذه األصول وتجلیتها وتوض التأكید على إح
 یزغون عنها وال یتهرون منها. أمام رجال االقتصاد ال

  ،صدق وٕاخالص ة  اع واعتماد هذه األصول االقتصاد التأكید على ات
أو تفرغها من  والذهاب معها حیثما ذهبت، والكف عن محاوالت االلتفاف علیها

قي.  مضمونها، فهذا من أوائل معالم التجدید الحق

  ین مناهج علم أصول مة بین االقتصاد اإلسالمي و التأكید على الصلة الحم
ة ین مقاصد الشرعة والقواعد الفقه ینه و ذلك بین االقتصاد اإلسالمي والعلوم  ،الفقه و و

ة منه ةالفقه والتارخ والعلوم االجت ،القر ة والسلو ة والنفس  .ماع
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  م في عدم احتكار الثروة في أید قلة اء وتفعیل المبدأ اإلسالمي العظ إح
م }. اء من ون دولة بین األغن ي ال  ة لقول هللا عز وجل {   من الناس استجا

  ه، ألن حس ل  اء وتفعیل مبدأ المساواة في دفع الحاجات لكل الناس،  إح
 .المقصود األعظم في النفقات وغیرها من أموال المصالحدفع الحاجات هو 

 ...م المنافع في إعادة التوزع اء وتفعیل مبدأ تعظ  إح

 ة ة الكل المقاصد الشرع ة  ة التفصیل  .التأكید على رط النصوص الجزئ

  ،عض اآلخر ال عضها  ة  ام الشرع ة واألح رط النصوص االقتصاد
ة متكاملة. ل وحدة موضوع  لتش

  ة المعتدلة ا.في التأكید على نظرة اإلسالم الوسط  ل أمور الدین والدن

 اة وواقع العصر  .دون تعسف أو تكلف رط النصوص بواقع الح

 .لها  التأكید على سمة الرف واإلحسان في األمور 

 یز على المعامالت ع المشروعة المشروعة ومنها: التر ع  ،عقود الب و
ة االستصناع، عقدالسلم، و  ق حة الحق ع المرا والتجدید في صورها وٕاجراءاتها  ،و

حق مقتضاها ومقصدها، ما  ل مستمر  نفي  ش عنها صفة الصورة ولوثة و
 التحایل الممقوت.

 ل واالستثمار عة المأجورة ابتكار أدوات جدیدة للتمو والمضارة مع  ،الود
عة للدولة وعقود التأمین التعاوني، أو التأمین لد مؤ  ،المصارف ة تا سسات مال

 وغیر ذلك.

  ( ة ل ة الش حة المصرف المرا شوفة (  ة الم التفر بین الحیل الرو
حة ة الصح  ...والمخارج الشرع
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 حث عن حل شرعي ة أصیل ال إما عن طر المضارة  :للفوائد المصرف
، أوعن طر أجور الخدمات للمحتاجین مع المصرف أوعن طر القرض الحسن

ة.. ا  .... إلخ.مقابل أجر معین حفظ األموال وألمصرف

  ادات التعبد والتزام النص، واألصل التأكید على مبدأ أن األصل في الع
ة والصورة في العادات والمعامالت المعاني والمقاصد، حتى ال ل  ،نقع في الش

احة.  سواء في المنع أو في اإل

  ح المحظورات، قاعدةاألخذ قي وفي حدودها  الضرورات تب معناها الحق
قدرها. ،المشروعة  ألن الضرورة تقدر 

 حث عن مقصد النص قبل ما ناست ال  .منه الح

 .ساته ه ومال ا  فهم النص في ضوء أس

 .المالءمة بین الثوابت والمتغیرات 

 ة، ال ح للقاعدة الفقه ام بتغیر األحوال واألزمان الفهم الصح ر تغیر األح  .ین

 ح فهمال م: ل الصح ارة اإلمام ابن الق انت المصلحة فثّم شرع هللا "ع فحیثما 
قول " ان شرع هللا فثمة المصلحة :بل هناك من  انت ا ،حیثما  لمصلحة وحیثما 

ة فثّم شرع هللا". ق  الحق

  قاعدة سد الذرائعا قاعدة، و وفتح الذرائع بل ،ألخذ  ار األخذ  مآالت  اعت
 األفعال والتصرفات.
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في  عا: نماذج من التجدید التحر   والتجدید الشرعيرا
س من التجدید في شيء إعالء منط العقل على منط الوحي  وال ،ل

اسم المصالح والمقاصد،  تعطیل النصوص أو  لةوال االتكاء على مقو تفرغها 
غتوجد المصلحة فثّم شرع هللا" لت ماحیث" م سو ام  ،أ ح أو إهمال وتعطیل األح

عارض تلك المصلحة  حة حیث ال نص  ة الثابتة، إذ إن هذه المقولة صح القطع
 الموهومة عندئذ.

  ة غ المعامالت الرو اع االقتصاد الرأسمالي تسو ثیر من أت لقد حاول 
اسم التجدید، وقام ة تكشف عن عضهم  والغررة والقمارة  استدالالت بهلوان

ا عتیهم المخزة جهلهم  غیر علم، وعن ت لشرعة وعلومها وعن جرأتهم على القول 
اسم التجدید ل ذلك  قة معنى التجدید وأصوله  ،للغرب أو للشرق، و حق دون علم 

طه:  وضوا

 ١٢٣٢سید أحمد خان ( فها هو أحد المجددین التغربیین المحدثین، وهو-
عتبر رائد التحدیث١٨٩٨–١٨١٧هـ) (١٣١٥ والتجدید التغربي في الهند  م) الذ 

ة في القرن التاسع عشر ة التجدید الحدیث  ،اإلسالم على أساس تقلید "قود حر
اس العلومالحضارة الغر ة واقت حذافیرها وعلى عالتها،  ة وأسسها الماد العصرة 

ة والمعلومات الحدیثة  ه المدن طاب ما وصلت إل وتفسیر اإلسالم والقرآن تفسیرًا 
طاب هو الغریین في حي و وآراءهم وأذواقهم،  آخر القرن التاسع عشر المس

ما ال یثبته الحس والتجرة وال ادئ النظر من  واالستهانة  عة في  تقرره علوم الطب
ة، الندو ص  رة الغر ة والف رة اإلسالم ة" (الصراع بین الف ). ٧١الحقائ الغیب

ر السیر سید أحمد خان عا لذلك و أن الرا المحرم في القرآن ( الذ جعله  ت
ب الذ یدفعه الفقیر مقابل دینه ما  ،وحده أساسًا لفهم اإلسالم ) هو الرح المر

طة في المعامالت التجارة  س انت العادة الشائعة عند العرب، أما الفائدة ال
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س را ضع ال ،المعاصرة والبنوك الحدیثة فل ما أنه  ست حرامًا.. ".  میراث في ول
ل مطل جمعاً  ش ة  عد الوص ة  ة ثان ات  ،في زعمه ،مرت ات المیراث وآ بین آ

ة (إذ في نظره ان  :الوص ناًء على هذه النظرة فإنه  ال یوجد نسخ في القرآن)، و
ما هي دون  الطرقة التي یوصي بها، وتنفذ وصیته  قسم مال المتوفى  یر أن 

ة قیود، فهو ال األحا أ ة في ثلث مال الموصي عترف  دیث التي تقید نفاذ الوص
ة ألحد ورثته ة لوارث)، فللموصي  (ال فقط، أو التي تمنع أن تكون وص وص

عد موته. أما  غي احترام رغبته هذه  ن شاء، و ما  مطل الحرة في أن یوصي 
م المال عن طر نظام اإلرث فیجر فقط في الحاالت التي ال توجد فیها  تقس

ة  . .وص

 فتو  وشاعت م) ١٩٠٥ – ١٨٤٩(  همحمد عبد الشیخ وقد نسبت إلى
البرد هامة یجیز فیها إیداع األموال في صندوق التوفیر خذ أو  (البوسطة) الملح 

عه  ست من الرا المحرم، وقد تا من  ذلك ثلة علىالفائدة علیها، معتبرًا أنها ل
اته وعلى رأسهم، وغیرها علماء مصر قه ومؤرخ ح الشیخ محمد رشید  تلمیذه وصد

 رضا، والشیخ محمود شلتوت وغیرهما.

  ر األستاذ س)محمد أسد(و ولد فا ف الرا لم یزل أمرًا أن تعر  ، لیو
حسب الظروف السائدة في عصورهم ًال عند الفقهاء، وأنهم عرفوه   ،مش

 ن  ،تحرم الرا النظر إلى االقتصاد السائد عند العرب عند نزول ،وأنه م
أنه الفائدة التي تجنى من الدین استغالًال لحاجة  تعرفه في ضوء ذلك عمومًا 

ه من خالل ذلك یبدو أن مسألة أالفقیر المحتاج من غني قادر، و  النظر إل نه 
ة في  ن أن تعتبر داخلة تحت الرا هي مسألة أخالق م تحدید المعامالت التي 

ساسًا على الدوافع والبواعث التي تقوم علیها العالقة المقام األول، وتعتمد أ
ة بین الدائن والمدین، و  ة واالقتصاد لى أ مد یتحمالن معًا الرح إ االجتماع
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عًا لتغیر مستو النمو االقتصاد  ما هو واضح یتغیر ت والخسارة، وذلك 
ضع  ل جیل من المسلمین هو الذ  حسب واالجتماعي والتقني، وعلى هذا فإن 

شملها. ( أنظر محمد أسد  , ظروف عصره المعنى الجدید للرا والمعامالت التي 

p.623 The message of the Quran ( 

 عنوان " التطور  عند ونر مثل ذلك تاب له  األستاذ محمود شرقاو في 
ة " ص  قترح  ،١٦٢روح الشرعة اإلسالم ه أن الشرعة مطاوعة و الذ یر ف

احة الفائدة في معامالت البنوك ه إ  .الجدیدة وغیر ذلك من اآلراء. .ف

 ر اللبناني الشهیر الشیخ عبدهللا العالیلي وها مفتي جبل لبنان  ،هو المف
قاً  ه ( این  ،سا تا ة، في  عالج مسائل التجدید، ومنها التجدید في المعامالت المال

م ونظرة تجدید) وقد صدر عام  :خطأال ح مفاه وألن  .م ١٩٧٨نظرات في تصح
ثیرن من المجددین  ة هي عقدة المنشار عند  موضوع الرا والمعامالت المصرف

ة الحدیثة، رة واالقتصاد ارات الف الت الغرب و فقد تناول هذا  المحدثین المتأثرن 
اره موضوعًا الموضوع تحت عنوان ( خداع األلفا واألوها اعت ام)  م في األح

ة قرن... وهو ثیرًا وشغل الفقهاء أكثر من قرا  :شغل الناس 

سوغ له ه أم  أثم متعاط ي) أم ال؟ وهل   هل یجوز التعامل المصرفي (البن
ات أم غیر مندرج؟ ذلك تأسف الشیخ "التقدمي"؟ وهل هو مندرج تحت الرو ما  ،و

ادر إلى  ، ألن الجلة من الفقهاء في هذا العصر ت عض األوسا ان یوصف في 
الرأ في أ مستحدث قبل معرفته ح المعرفة، وأنه رغم أن الكثرة من  اإلدالء 

 إال أنهفقهاء العصر مالت إلى التحرم وأن الفوائد الناجمة هي من نوع را النسیئة، 
ونها من خداع األلفا  من أصلها ال یر أنه ما من شك في أن المسألة تخرج عن 

ثیرًا ما أخذه المستثمر فائدة مال  الذ  ة للخطأ، ألنهم أطلقوا على ما  ون المط
قول ذا  ة (ه لمة "الفائدة" أنها رو ه، فأوهمتهم  )، وفي نظره أن !السعي ف
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م من مصارف توقفت وتعرضت لشهر  المصرف یتعرض للرح والخسارة، ف
ة للمال األصلي نفسه، فضًال عن الرح الدائم،  فالس، ولهذا فإنه الاإل ضمانة حتم
أن هذا األمر یخرج التعامل المصرفي من و   دائرةنتهي من ذلك إلى القول 

ان قبل هذا الكالم قد  احة. و ه م عتبر الفائدة ف احًا و عتبره م ات، ولذلك  الرو
اب :قال بها الفقهاء  ىإجارة األموال، وٕان عن "إن التعامل المصرفي هو من 

ان المثمنة، ، واختالف الصورة ال األع  ومعروف أن الفرق بین المثمن والثمن صور
م، فتدخل في عمومه"  ذا قال(غیر الح   .)ه

احثین إلى التفر بین الرا االستغاللي والرا  عض الكتاب وال وقد لجأ 
، أو بین القرض االستهالكي   اإلنتاجي)،( التجار االستثمار  والقرضاالستثمار

ًا عن  ،الذ حرمه اإلسالم هو الرا االستغاللي ورأوا أن الرا ل وأنه یختلف 
ة مقررة ومتف علیها وهذه .. .موضوع إیداع األموال في المصارف لقاء فائدة مئو

ست قطعًا  ة جدیدة نشأت عن تطورات العصر وتجدیدات الزمن، أ إنها ل قض
ستغلمن  اء  ه الرا المحرم الذ  ستدینون لإلنفاق على األغن الفقراء الذین 

ضطرون لالستدانة  سد حاجتهم، ف ة، ألنهم ال یجدون لدیهم ما  حاجاتهم األساس
قعون تحت مطرقة المرابي المستغل الذ ال  األضعاف المضاعفة، ف الضعف أو 

قدر حاجتهم، فهذا هو الرا ا هللا ورسوله، وهو قرض  هلذ حرمیرحم فقرهم وال 
ستهلكه المدین لإلنفاق على حاج سائه، وهو اته االستهالك، الذ  وغذائه ودوائه و

أخذه المصرف. ( ًا عن قرض االستثمار الذ  ل شیر العوف،یختلف   انظر 
سرن والمعسرن م اإلسالم بین الم   .)١٤٨–٢/١٤٧جـ تعال

میل األستاذ فتحي عثمان (في  هو ر اإلسالمي والتطور :تا ) ٣٨ص ،الف
قول:"  عدها من الرا المحرم، حیث  ة ضمنًا، وال  إلى تحلیل المعامالت المصرف

ومن سوئه عند غیرهم، أن نصوص  ،عند أصحاب العقول المرنة حظمن حسن ال
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قاتها الرا في القرآن  جاءت متأخرة الورود، وجاءت محدودة العدد، وجاءت تطب
ان یختاره المجتمع مقصورة عل ط الذ  س م الطور ال ح سیرة  ى صور معینة 

ة  سیر لصور متشا في العالقات والمعامالت. ومن هنا تكون الفرصة سانحة للت
ثیرة في مجتمعنا العالمي   ."...معقدة 

احثین رحمه هللا ،على أن الشیخ اإلمام محمود شلتوت عض ال عده  ، الذ 
انت له فتاو مأصلة ومعللة، حسب أحد المجددین المحدثین  في هذا العصر، 

ه منهج تجدید أراح  ،شامل سار عل ومن جملة هذه الفتاو فتو تتعل 
ة المساهمة وجواز توزعها على المساهمین ات التعاون ته،  ،الشر حسب مشار ل 

ست من مضارة  ة تستغل حاجة المحتاجین، ول ست رو ات ل وأن هذه الشر
م شروطهم في المضارة ،الفقهاء حتى تكون فاسدة بتحدید الرح  على فرض تسل

  ).٣٥٠-٣٤٩ ص: ص الشیخ شلتوت، نظر فتاو ا(

لكن فتو الشیخ في موضوع أراح صندوق التوفیر هي التي تلفت النظر 
  لما فیها من التفصیل والتعلیل:

ة والقواعد  فالذ رآه الشیخ في هذا الموضوع هو أنه " ام الشرع قًا لألح تطب
ن دینًا  ه، ذلك أن المال المودع لم  مة، أنه حالل وال حرمة ف ة السل الفقه
ه  قترضه صندوق التوفیر منه، وٕانما تقدم  ه على صندوق التوفیر، ولم  لصاح

ه إلى  مصلحة البرد من تلقاء نفسه طائعًا مختارًا، ملتمسًا قبول المصلحة صاح
ندر  عرف أن المصلحة تستغل األموال المودعة إلیها في مواد تجارة، و اه، وهو  إ

عدم  –فیها    الكساد أو الخسران. –إن لم 

د نفسه على التوفیر  اع، وتعو وقد قصد بهذا اإلیداع أوًال: حفظ ماله من الض
ًا: إمداد المصلحة بزادة رأس مالها لیتسع نطاق  ،واالقتصاد وقصد منها ثان

فاضل  ومة  معامالتها، وتكثر أراحها، فینتفع العمال والموظفون، وتنتفع الح
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قول ع  د النفس على االقتصاد –والشك أن هذین األمرن " :األراح". وتا  ،تعو
ة وم ستح غرضان شرفان،  -ومساعدة المصلحة الح ة، و ر الهما خیر و

ًا  ع قدرًا من أراحها منسو ع، فإذا ما عینت المصلحة لهذا التشج صاحبهما التشج
ة ترد،  انت دون شك إلى المال المودع، أ نس ه إلى صاحب المال،  وتقدمت 

س  ومة. ول شمل خیرها صاحب المال والعمل والح معاملة ذات نفع تعاوني عام، 
ة فیها مع هذا ال وال یتوقف  ،أو استغاللٍ  لحاجة أحد ،لظلم أحدنفع العام أدنى شائ

ات التي عرفها الفقهاء  حل هذه المعاملة على أن تندمج في نوع من أنواع الشر
امها"   .٣٥٢ – ٣٥١ص  فتاو الشیخ، .وتحدثوا عنها وعن أح

 فتواه في أراح األسهم والسندات ، حتى تكتمل  ،ضاف إلى هذه الفتو
 صورة مقارته لهذا الموضوع:

 :اسم المضارة،  فأما األسهم احها اإلسالم  ات التي أ فهي عنده من الشر
ة وخسارتها ع األسهم فیها رح الشر   .وهي التي تت

 ع الرح والخسارة، فإن  :وأما السندات فائدة معینة ال تت فهي القرض 
قول)، إال حیث دعت إلیها ذا  حها (ه الضرورة الواضحة التي تفوق  اإلسالم ال یب

قررها االقتصادیون"( أنظر الفتاو ص  عرفها الناس، و أضرار السندات التي 
) وواضح من خالل هذه الفتاو دقة الشیخ وعلمه وعدم استهتاره في إطالق ٣٥٥

ام، وهذا هو شأن العالم المسلم الثقة.  األح

  ة عض المحاوالت التجدید ر هنا  الحدیثة في فهم وأخیرًا فإنني أذ
ام والقوانین اق االجتماعي المنتج لألح الس والتي  النصوص وتفسیرها ورطها 

قت فإنها ستؤد تسمى ة)، تلك النزعة التي إذا ط التارخان إلى تعطیل  حتما (
ام الشرعة عامة أو إلى إلغائها. فهذا هو األستاذ المستشار محمد سعید  أح

ه  تا قول في   سینا للنشر): ،٦٦- ٥٥ص  ،(الرا والفائدة في اإلسالمالعشماو 
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ة، تطب في وقت  ام مؤقتة ومحل ست دائمة، لكنها أح ام المعامالت ل " إن أح
ان بذاته" قصد ،محدد، وفي م ة أ هنا وهو  ام المعامالت وقواعد الشرعة اإلسالم ح

ة، ال اجتهادات العلماء المتطورة مع متغیرات ا   .لزمنبنصوصها األصل
ه تا قرره المهندس محمد شحرور في  ضًا ما  (الكتاب المعروف  وهذا أ

ة ٤٦٨ص ،والقرآن ق ة فقط، وأن  قرر أن الرا المحرم هو را الجاهل ) حیث 
  مسمى الرا المحرم. تحت تدخل حاالت االقتراض ال

  خاتمة
قي المطلوب في مجال  ل ما تقدم یتضح لنا أن التجدید الحق االقتصاد من 

قاته، عث اإلسالمي وتطب اء و ع عناصره اأصوله وأسسه وتفعیله هو إح ا بجم
صیرة وٕاخالص،  ة و قيبجد صیر الدؤوب إلیجاد  فیها فالتجدید الحق هو العمل ال

ة ة واألزمات المال الت االقتصاد ة للمش ادئ  ،الحلول المناس انطالقًا من م
اته الخاصة ومنهجه المتمیز و ،اإلسالم وأصوله ونصوصه ومقاصده ناء على آل

س التجدید هو  ا واالجتهاد واإلبداع واالبتكار، ول في الفهم والتفسیر واالستن
سي بهلواني منهج تدل طرقة صورة أو  امه  ادئه وأح م الدین وم ع مفاه  تطو

ات واألهواء   .للرغ
د غي أن نؤ ما ین ة الصورة هنا و ل  ،على وجوب االبتعاد عن النزعة الش
ة الجامدة س،  ،والنزعة الحرف س والتلب ع والتلفی والتدل ات الترق واجتناب عمل

ة  ةواالبتعاد عن الحیل الرو د والفقه غي أن نؤ شوفة، فین ة الم ضا الهزل في و  ،أ
طه  ،الوقت نفسه اب االجتهاد بوسائله وضوا ة المعروفة،على ضرورة فتح   الشرع

ش  ع یف  عرف  ه المسلم الذ  وعلى تفعیل ملكة االبتكار والتحدیث عند الفق
ل حاسم .أصله عصره في ظل ش ة وهنا البد أن نفرق  ة مرة ثان  بین الحیل الرو

ةو  ل ین المخارج عامة الش ة والحلول و   .األصیلة الجادة الشرع
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د هنا على استصح اق أن نؤ قتضي الس ةو احة األصل في  اب مبدأ اإل
ام المعامالت سیر ورفع الحرج ،أح إن دیننا هو دین الرف والسماحة ف ،ومبدأ الت

س دین التنطع و  ح العنتواإلحسان، ول له،  بوالغلو، وٕان هللا  الرف في األمر 
( قة ،(رواه البخار رضي هللا  وفي محادثة مع زوجته أم المؤمنین عائشة الصد

م ه  ،عنها وعن أبیها العظ ه وعلى آله وصح قول رسولنا الحبیب صلى هللا عل
ح[ وسلم:  عطي على  با عائشة: إن هللا رفی  عطي على الرف ما ال  ، و الرف

عطي على ما سواه   ].العنف، وماال 
لدرء المفاسد و  ،ل المنافع وتكمیلها وتكثیرهایوالشرعة جاءت لتحص

سر وال یرد بهم العسر، وال ومحاصرته اده، یرد بهم ال ع ا وتقلیلها. وهللا لطیف 
ه الصالة  لطف بهم. ومن هد الرسول عل سامحهم و لفهم فوق طاقتهم، بل 

سر ار األ ن إثماً  یخیر بینهما، بین أمرن والسالم اخت سیر  .ما لم  وقواعد الت
ورفع الحرج  ،وتجنب الحرج ،وقواعد تجنب الضرر والضرار ،رعسیوعدم الت

سیر،  ح المحظورات، و والمشقة تجلب الت قدرها، والضرورةالضرورات تب هذه  تقدر 
ةوغیرها  القواعد ع المجاالت الفقه صیرة راشدة في جم ة  ة تجدید حر  ،فیلة 

قات أصول االقتصاد اإلسالمي خاصة في مجال تطب ولكنها تحتاج فقط إلى  ،و
صیرة علم وشجاعة وهمة عد ذلك ،و   إلى توفی هللا وتسدیده. ،وقبل ذلك و

ان ال   :قوله )هـ١٦١ثور رحمه هللا تعالى (تنقل عن اإلمام العابد الزاهد سف
حاسبني هللا علیها أحب إلّي من أن أحتاج إلى  "ألن أخلف عشرة آالف درهم 

قول ،الناس" ان  ر ذلك و ما ذ " إنما العلم عندنا  عدد من أهل العلم: عنه ف
التشدد، س الفقه  حسنه، فل ل إنسان  ولكن الفقه  الرخص عن الثقة، فأما التشدید ف

قول: س هو الذ  ه ل ك الرخصة من عالم" فالفق  وهذا حرام، هذا حرام، أن تأت
ضی على ا الذ یجد للناس مخرجاً  هو هالناس، ولكن الفق و سر  شرع اتهمو  ح

ام ه یخالف ال ما  .الحنیف الشرع أح
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ه وسلم " یرث هذا  أخرجوقد  البیهقي في السنن الكبر قوله صلى هللا عل
طلین وتحرف  ل الجاهلین وانتحال الم ل خلف عدوله ینفون عنه تأو العلم من 

م وابن الوزر  صححه هو حدیثالغالین" و  ابن الق طائفة من العلماء األجّالء 
ماني، ورأ  وهذا  أنه حدیث حسن. القاسمي جمال الدین الدمشقي العالمةال

صل عبر واحد من الطرق الثالثة حالحدیث یبین أن فساد الدین وتحرفه إنما 
ة    :التال

 .الغلو في األعمال واألشخاص واآلراء - ١

م المصلحة الموهومة على النص الصرح - ٢ اع الهو وتقد  .ات

مصادر - ٣  ،مالها وشمولها ومقاصدهاو  ونصوصها، الشرعة الجهل 
ام منها. وتفسیرها طرق فهمهاو  ا األح   واستن

ك من التنطع والغلو، اع األهواء فاللهم إنا نعوذ   الوقوعمن الجهل و و  ،ومن ات
  في الجهاالت!

حمدك حانك اللهم و ك. ،أشهد أن ال إله إال أنت ،س   أستغفرك وأتوب إل

رًا جزًال على م ش ر م وحسن تحملكم! جمیل أش   صبر

  .والحمد هلل رب العالمین

  ه٨/٥/١٤٣٤األرعاء في 
  م٢٠/٣/٢٠١٣          
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   المصادر والمراجعأهم 
  .المهندس محمد شحرور ،الكتاب والقرآن )١
ة :دراسة في فقه مقاصد الشرعة )٢ ة والنصوص الجزئ  د. بین المقاصد الكل

   .یوسف القرضاو 
  .د. رفی یونس المصر  ،أصول االقتصاد اإلسالمي )٣
ان والمذاهب واألحزاب المعاصرة )٤ سرة في األد ة  ،الموسوعة الم الندوة العالم

اب اإلسالمي   للش
  .محمد بن شاكر الشرف ،تجدید الخطاب الدیني بین التأصیل والتحرف )٥
أسامة  د. والمفهوم التغربي،تجدید الخطاب الدیني بین المفهوم اإلسالمي  )٦

م محمود الشریني    .إبراه
ر اإلسالمي )٧    .د. عدنان محمد أمامة ،التجدید في الف
ة المعاصر  )٨ ة، د. علي محي التجدید الفقهي في االقتصاد والمعامالت المال

   .الدین القره داغي
طه وآثاره :تجدید الدین )٩   .العزز العليعبد د. محمد بن ،مفهومه وضوا

  .المستشار محمد سعید عشماو  ،الرا والفائدة في اإلسالم )١٠
  .فتاو الشیخ اإلمام محمود شلتوت )١١
ر اإلسالمي والتطور )١٢   .األستاذ فتحي عثمان ،الف
سرن والمعسرن )١٣ م اإلسالم بین الم شیر العوف ،تعال   .األستاذ 
م ونظرة تجدید، أأین الخط )١٤ ح مفاه   .العالیليهللا عبد الشیخ ؟ نظرات في تصح
ة )١٥   .محمود الشرقاو  د. ،التطور روح الشرعة اإلسالم
ة )١٦ رة الغر ة والف رة اإلسالم   . األستاذ أبوالحسن علي الحسني الندو  ،الصراع بین الف
ض القدیر شرح الجامع الصغیر للسیوطي، للشیخ محمد )١٧   .الرؤوف المناو عبد ف
م الجوزة ،مدارج السالكین )١٨   .اإلمام ابن ق
سطامي محمد سعید ،تجدید الدینمفهوم  )١٩   .د. 
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Abstract. This paper addresses the topic of innovation in Islamic 
economics. It expresses a visionary perspective of the sense of 
renewal, its concept, necessity, controls and limits in general, and 
in terms of the origins of Islamic economy and its applications in 
particular; stemming from the fact that the renewal is a legitimate 
and realistic requirement for all Islamic knowledge and human 
activities; where financial and economic transactions portray an 
integral part. The paper included defining the legitimate concept 
of renewal so as not to be confused with other meanings and or 
distorted concepts, and indicated that potential renewal we 
generally seek is not a shift or distortion, cancellation or 
disruption, or fabrication in religion - unless authorized by Allah 
the almighty-; however it is a revival , correction and creative 
elucidation, within the framework of Islamic religion and its 
established laws, considering the available and required potential 
of each era and its scientific and practical givens. The paper 
began by showing the meaning of renewal, its borders, controls 
and field, and then talked about the fundamentals of Islamic 
economics and its applications, reported models and examples of 
them, and then exposed to the nature of the visionary innovation 
in the field of fundamentals of Islamic economics, followed by 
models of revisionist renewal in in the modern era, as well as 
models of legitimate renewal. The paper concluded by stressing 
that the true renewal in the field of Islamic economics and its 
applications lies in the diligent and informed efforts to find 
appropriate solutions to the problems of economic and financial 
crises based on the principles of Islam, its origins, texts and 
purposes, and on the basis of its own mechanisms and outstanding 
performance in the understanding, interpretation, deduction, 
creativity and innovation, rather than adapting the concepts and 
principles of the religion, its texts and provisions according to 
fraudulent acrobatic approaches , depending on the wishes and 
whims and interests of individual and factional interests. 
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ة عة اإلسالم   العدل واإلحسان في الشر
ة ة وفقه قات أصول   تطب

  
  مازن عبداللطیف عبدهللا البخار . د

ة  - أستاذ مساعد في أصول الفقه    قسم الدراسات اإلسالم
ة – جدة – جامعة الملك عبدالعزز ة السعود   المملكة العر

  
ا ألهواء الناس ومیوالتهم، المستخلص:  س متروً العدل في اإلسالم ل

س مفهوًما ذهنًا  ما أنه ل ة،  بل قد رسمت معالمه النصوص الشرع
مجرًدا، بل هو مفهوم واقعي مندمج في التشرع نًصا وروًحا ومقصًدا، 

مصلحة العامة لشمول بل یتمثل "مفهوم العدل" في أعلى صوره في ال
ع  عم جم ما تعم المصلحة فإن العدل  م خطرها. و نفعها، وعظ
شمل الحیوان، ومن هنا  شرة، بل یتعد بني آدم ل اة ال مجاالت الح
ن حصر العدل في ثالثة مجاالت: األول: إقامة العدل بین  م
شرة.  ین ره. الثاني: إقامة العدل بین قو النفس ال لف و الم

لف وغیره. المجال األول: إقامة العدل الث الث: إقامة العدل بین الم
ین ره لف و شرة:  ،بین الم الثاني: إقامة العدل بین قو النفس ال

، والعدل في األخذ  اع الهد واجتناب الهو العدل في ات وذلك 
زن لها السبل  ، و اع الح حبب إلى النفس ات حیث  حظو النفس؛ 

ه رة، الموصلة إل ة والف ة والروح اتها الجسد وازن بین متطل ، و
ة.  ة والدنیو ذلك تجتمع ألصحاب هذه النفوس المصالح الدین و
ین غیره: فالعدل ح مشترك بین  لف و الثالث: إقامة العدل بین الم
ه أصول  انهم وتوجهاتهم، وضعه هللا لیجتث  الناس رغم اختالف أد

ه ح  ط غي على الصع العدوان من األرض، ول ع مظاهر ال یدین جم
مي والدولي  .اإلقل



 مازن بن عبداللطیف بن عبدهللا البخار                                 ٤٢

  أوًال: تعرف العدل
  :اللغة تعرف العدل في
عدل فالنً  سان العرب:جاء في ل ه :ا" فالن  ساو   .أ 
اییــلوعــدل ا وازنــه.  :عدلــه عــدًال وعادلــه ءالشــيوعــدل ســواها.  :لمــوازن والم

ت بینهما"   .)١(وعادلت بین الشیئین إذا سو
ـــه فوضـــع  ،العـــدل :ومـــن أســـماء هللا الحســـنى ،مصـــدر َعـــَدل والعـــدل ســـمي 

  .)٢(فسه عدالً موضع العادل فهو أبلغ منه ألنه جعل المسمى ن
الَعــدل والِعــدل ــراد  امً ( :قــال تعــالى ،المثــل :و أ مــا  ،)٣(ا)أو عــدل ذلــك صــ

  .)٤(عادله من غیر جنسه

ذلك مفي النفوس ما قام  والعدل    .)٥(وهو ضد الجور ،أنه مستق

  :صطالحاالتعرف العدل في 
ــه الحــ مــن غیــر میــل إلــى طــرف مــن الطــرفین أو األطــراف  هــو مــا تحــر 

ه  ه أو المتعلقة    .)٦(المتنازعة ف

طلب   القوةوالعدل لفظة تقتضي المساواة ن فإذا اعتبرت  فهیئة في اإلنسان 
م القائم على االستواء ،المساواة بها  الفعل فهو التقس فـإذا وصـف هللا  ،وٕاذا اعتبرت 

ه الهیئة ة االنتظام ،العدل فال یراد  ه أن أفعاله واقعة على نها   . )٧(وٕانما یراد 

                                                 
  .١١/٤٣٢لسان العرب  )١(
 .١١/٤٣٠) المرجع الساب ٢(
ة ( ،) سورة المائدة٣(  .)٩٥آ
  .١١/٤٣٢لسان العرب  )٤(
  .١١/٤٣٠المرجع الساب  )٥(
  .٩/٥٧٢تفسیر المنار  )٦(
ارم الشرعة ص )٧(   .٣٥٠الذرعة إلى م



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٤٣                    تطب

 

 

ة العدل ة ،أهم عة اإلسالم   :وأنه من مقاصد الشر
ا والــــدین ا  ،ــــه قامــــت الســــموات واألرض ،العــــدل قــــوام الــــدن وال تصــــلح الــــدن

ــــه ة قائمــــة علــــى العــــدل  ،واآلخــــرة إال  عــــي أن تكــــون الشــــرعة اإلســــالم ومــــن الطب
فهــو  ،فئــة وال تخصصــه لفئـة مــن النـاس دون  ،وال تحــول عنـه قیــد أنملـة ،واإلنصـاف

ــة القصــو مــن الت لــهالغا ــأ  ،وحیثمــا ظهــرت أمــارات العــدل ،شــرع  وأســفر وجهــه 
ـــان فـــثم وجـــه هللا ودینـــه ـــ  مـــا شـــرعه مـــن الطـــرق أن .طر حانه  . وقـــد بـــین هللا ســـ

ــاده القســط ،مقصــوده إقامــة العــدل بــین ع ــام النــاس  ســتخرج بهــا فــأ طرــ ا ،وق
ست مخالفة له   .)٨(العدل والقسط فهي من الدین ول

ة یجـــد أن إقا ـــع للشـــرعة اإلســـالم ـــان المتت مـــة العـــدل هـــو مـــن أهـــدافها وٕان 
ة ًعـهو مقصـد  بل ،ومقاصدها النبیلة ،السام بـل  ،وٕان اختلفـت فروعهـا االشـرائع جم

ة م ما یراه ابن ت   .رحمه هللا )٩(هو الشرع 

لــه فهــو فــي الوقــت نفســه مــن أهــم الوســائل لجلــب المصــالح ودرء  ومــع ذلــك 
ه ،المفاسد ة إال  ة والدنیو   .فلن تتحق مصالح الناس الدین

    .)١١("العدل وسیلة لإلحسان العام" :)١٠(ال اإلمام العز بن عبدالسالمق
                                                 

ة ص )٨( م   .١٤الطرق الح
ــة .٢٥/٣٦٦مجمــوع الفتــاو  )٩( م ــة،  :وابــن ت م م بــن عبدالســالم ابــن ت هــو أحمــد بــن عبــدالحل

ثیـــرً  ـــةا مـــن الكتـــب منهــاصــنف  م ثیـــر ،الجمـــع بــین العقـــل والنقـــل ،: فتـــاو ابـــن ت  ،وغیرهـــا 
رة الحفا (هـ ٧٢٨ت   .)١٤٩٨-٤/١٤٩٦انظر تذ

هــو أبــو محمــد عزالــدین عبــدالعزز بــن عبدالســالم بــن أبــي القاســم بــن الحســن بــن محمــد بــن  )١٠(
الفوائـــد فـــي اختصـــار  :مـــن أبـــرز مؤلفاتـــه’ هــــ ٥٧٧ولـــد فـــي دمشـــ عـــام  ،ميمهـــذب الســـل

ــام فــي مصــالح األنــام -تفســیر العــز بــن عبدالســالم  -المقاصــد  تــوفي ســنة  ،قواعــد األح
ي ، هـ٦٦٠ قات للس   .٢١٩-٨/٢١٤انظر الط

  .١٧٥ص ،شجرة المعارف )١١(
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ـــأن العـــدل إحســـان یتعـــد ـــه مـــن ظـــالذلـــك  ـــل مـــن یتعلـــ  م أو  نفعـــه إلـــى 
اذل ومبذول له ،وغابن أو مغبون  ،مظلوم    .و

القســط فــي  ،ومــا إرســال الرســل علــیهم الســالم قــوم النــاس  وٕانــزال الكتــب إال ل
ـــــذلك مـــــا مـــــد .حقـــــوق الخـــــال وحقـــــوق المخلـــــوقین ـــــاتو لـــــه إال تحقیـــــ  ار الوال

 .)١٢(العدل

ـه یـرد هللا  )١٣(فالعدل مقصد من مقاصد الشرعة إذ هـو میـزان هللا فـي األرض  ،
طــل علــى المحــ ،ومــن الكــاذب علــى الصــادق ،مــن الشــدید علــى الضــعیف  ،ومــن الم

صلح الناس العدل  ه فقال ،و حانه إل  .)١٤()اعدلوا هو أقرب للتقو ( :ولقد دعا هللا س

   

                                                 
ة )١٢( م   .٢٣٨ص ،الطرق الح
  .١٢٨ص ،لعز بن عبدالسالم) مقاصد الشرعة عند اإلمام ا١٣(
ة ( ،سورة المائدة )١٤(   .)٨آ
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  :تعرف اإلحسان ا:ثانً 
  :لغة تعرف اإلحسان

فعل حسن ،مصدر أحسن ،حسان ضد اإلساءةإلا    .)١٥(أ جاء 
   :اصطالحً ا تعرف اإلحسان

  :، فقد جاء في تعرف اإلحسان أقوال عدیدة للعلماء اخترت منهااأما اصطالحً 
ة - ة الكرمة )١٦(تعرف ابن عط   :عند تفسیره لآل
  ــْأُمُر ِاْلَعــْدِل َواِإلْحَســان ــل مفــروض مــن )١٧(ِإنَّ هللااََّ َ ، قــال: " العــدل هــو 

 . ـــــم، واإلنصـــــاف، وٕاعطـــــاء الحـــــ ـــــرك الظل ـــــات، وت ـــــد وشـــــرائع فـــــي أداء األمان عقائ
ه له مندوب إل اء ما هو  ه، فمن األش ل مندوب إل ، ومنهـا مـا واإلحسان هو فعل 

جــزاء ي العــدل، والتكمیــل الزائــد علــى األل فــجــزاء منــه داخــهــو فــرض، إال أن حــد األ
  .)١٨(داخل في اإلحسان"

ل نوع ،أنواع اإلحسان ة    :وأهم
    إلى أنواع ثالثة: العز بن عبد السالم اإلحسان قّسم

أنك تراه فإن لم تكن  ادات: وهو أن تعبد هللا عز وجل  "أحدها: إحسان الع
ر أنه یراك..   تراه فقدِّ

                                                 
  .١٣/١٧لسان العرب  )١٥(
ـر غالـب بـن عبـدالرحمن بـن غالـب بـن عبـدالرؤوف بـن  )١٦( هـو أبـو محمـد عبـدالح بـن أبـي 

ــه المحــاري الن بــن مضــر ،تمــام بــن عبــدهللا بــن تمــام بــن عط س غــ مــن أهــل  ،مــن قبیلــة قــ
األندلس٤٨١ولد سنة  ،غرناطة غرناطة  ام واألحادیث اعالمً  اان فقیهً ، هـ   ،التفسیر واألح

ــة  :مــن أبــرز مؤلفاتــه قیــل أنــه  ،ســیر الكتــاب العزــزفالمحــرر الــوجیز فــي ت -فهــرس ابــن عط
قــــات المفســــرن للســــیوطي  ،٥٨٨-١٩/٥٨٧هـــــ انظــــر الســــیر للــــذهبي  ٥٤١تــــوفي ســــنة  ط

  .٤٩ص
ة ( )١٧(   ).٩٠سورة النحل اآل
ام القرآن )١٨(   .١٠٩ص الجامع ألح
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، وذلك إما بجلب المنافع أو بدفع النوع الثاني: اإلحسان  إلى الخالئ
  المضار أو بهما.

ه من المصالح  النوع الثالث: إحسان المرء إلى نفسه بجلب ما أمر هللا بجل
ة، ودرء ما أمر هللا بدرئه عنها من المفاسد المحرمة  ة والمندو الواج

روهة"   .)١٩(والم
ه من خالل القرآن الكرم  إن استقراء مواطن ورود لفظ اإلحسان ومعان

فیدنا على أن اإلحسان إنما یدل على معان ثالثة وهي: ة    والسنة النبو

أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك. - ١ أن تعبد هللا    اإلحسان 
الوالدین، واألقرین، والیتامى، والمساكین،  - ٢ وسائر اإلحسان إلى الخل 

  الناس، والحیوانات.

  إحسان العمل وٕاتقانه وٕاخالصه. - ٣

سط  وألن مدلول اإلحسان یتناول هذه المعاني الثالثة، فإنني سأحاول 
ر شواهد له: ل واحد منها مع ذ   وتفصیل 

شمله مدلول اإلحسان، فهو الذ جاء على لسان  - أما المعنى األول الذ 
ه وس لم حین سأله جبرل، وهو مجتمع إلى الصادق المصدوق صلى هللا عل

ه وسلم قائالً  ه، عن اإلحسان فأجاب صلى هللا عل أنك تراه أصحا : " أن تعبد هللا 
لف  )٢٠(فإن لم تكن تراه فإنه یراك" وهذا هو أفضل وأعظم اإلحسان الذ یرط الم

أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك: " أن تعبد مواله وخالقه. ومعنى أن تعبد هللا 
ادتك أنك تر المعبود فإنك  را أنك تراه، فإنك إذا قدرت في ع هللا عز وجل مقدِّ

                                                 
  .١١٤-١١١ ص: ص ،لقواعد الصغر البن عبد السالما: انظر )١٩(
مان واإلسالم واإلحسان، ) ٢٠( اب سؤال جبرل النبي عن اإل مان،  تاب اإل  ، ح البخار صح

  .٤٨حدیث 
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محاضرة األكابر  م، وتجله أعظم اإلجالل، واعتبر ذلك  ة التعظ تعظمه غا
ه أتم  ها م، و عظمه أبلغ التعظ ه فإنه  والملوك، فإن من نظر إلى ملك ینظر إل

ق ة ما  غا ه  تقرب إل ة، و العادات، فإن عجزت عن المها ه، وهذا معلوم  در عل
ادته على  ع ك، فإنك تستحیي منه وتأتي  نظر إل ر أنه یراك و اه فقدِّ تك إ تقدیر رؤ

  .)٢١(" أتم الوجوه 
لف بره تكون  ة إن:اوعلى هذا المعنى فإن عالقة الم   حسان

ات  -أ الواج ان  ة واإلت حرص الحرص الشدید على تحقی قصد العبود
ة على أتم الوجوه وأكملها، مقتدً  ه وسلم  االشرع سنة الرسول صلى هللا عل في ذلك 

ادته، فهو سید العابدین وأكملهم، وأقرب الخل هلل رب العالمین، قال  وصفة ع
ه وسلم في الحدیث القدسي شيء أحب إلي " :صلى هللا عل وما تقرب إلي عبد 

ه   .)٢٢("مما افترضته عل
ه وزاد علیها من السنن والنوافل حافظ على  -ب فرائضه التي فرضها هللا عل

لف في ذلك قدر  وفضائل األعمال ما یتقرب بها قرات من مواله، یجتهد الم
ان حظ الفرائض أنها تحق للعبد  امستطاعه طمعً  ة هللا وقره. فإذا  في نیل مح

على  االقرب من هللا تعالى، فإن حظ النوافل أنها تزد العبد إن هو حرص علیها قرً 
ه  ما أخبرنا رسول هللا صلى هللا عل ة هللا ورضاه  مح قرب، فتضمن له الفوز الكامل 

ه، وما ی "وسلم في الحدیث القدسي حیث قال:  النوافل حتى أح زال عبد یتقرب إلي 
صر  ه، وصره الذ ی سمع  نت سمعه الذ  طش بها، ،هفإذا أحببته  ده التي ی  و

م   .)٢٣("ألعیذنه ولئن استعاذني ،وٕان سألني ألعطینه ،شي بهاورجله التي 
                                                 

  .١١٢ص ،لقواعد الصغر ا )٢١(
اب التواضع،  )٢٢( تاب الرقاق،   ، ح البخار   .٦٠٢١حدیث صح
اب التواضع، حدیث ) ٢٣( تاب الرقاق،   ، ح البخار   .٦٠٢١صح



 مازن بن عبداللطیف بن عبدهللا البخار                                 ٤٨

ات  ه من واج أداء ما عل ه ال یتحق عادة  ما أن تقرب المرء من أخ ف
قدر  ة...  اما یتحق غالً تجاهه  الخدمة والمساعدة والهد فضل عن الواجب  ما 

ات  ما تحفظ الواج حفظ النوافل المسنونة  فإن التقرب من هللا تعالى إنما یتحق 
  المفروضة.

شمله مدلول اإلحسان، فهو اإلحسان إلى خل  - وأما المعنى الثاني الذ 
ن أن یلح بهم الضرر هللا تعالى بجلب المنافع والخیرات لهم، و  م ل ما  دفع 

م ترغیً  ه الشارع الح حانه اوالشر والمفسدة عنهم، وهو أمر رغب ف ، بل إنه س
عاملهم بإحسان ورف ومالطفة، وفي  لف أن  جعل من ح سائر الخل على الم

ل شيء "ذلك ورد الحدیث:  تب اإلحسان على    .)٢٤("إن هللا 

ان اإلحسان من  لَف تجاه الوالدین كد ما أوٕاذا  ه الشرع الم أوصى 
سً اوٕاطعامً  اوحنوً  اواألقرین والیتامى والمساكین والجیران... عطفً  ، اوتفرجً  ا، وتنف

ْسَأُلوَنَك َماَذا ُینِفُقوَن ُقْل َما َأنَفْقُتْم ِمْن (اعدة...وفیهم قال هللا تعالى: وتوسعة ومس
ِبیِل َوَما َتْفَعُلوا ِمْن َخْیٍر َفِإنَّ َخْیٍر َفِلْلَواِلَدْیِن  َواْألَْقَرِیَن َواْلَیَتاَمى َواْلَمَساِكیِن َواْبِن السَّ

مٌ  اإلحسان إلى غیر تلك األصناف، ومنهم: ،)٢٥()هللااََّ ِِه َعِل   فإن الشارع قد أوصى 

اإلحسان إلى األطفال والصغار ورحمتهم والعطف علیهم، فهذا الرسول  -
ع صلى هللا ه وسلم یؤم الناس وأمامة بنت ابنته زنب على عاتقه، فإذا ر  عل

  ..)٢٦(وضعها، وٕاذا رفع من السجود أعادها

                                                 
ح  )٢٤( اب األمر بإحسان الذ ل من الحیوان،  ائح وما یؤ تاب الصید والذ ح مسلم،  صح

  .٣٦١٥والقتل وتحدید الشفرة، حدیث 
ة ( )٢٥( قرة اآل   .)٢١٥سورة ال
اب جو  )٢٦( تاب المساجد ومواضع الصالة،  ح مسلم،  ان في الصالة، صح از حمل الصب

  .٨٤٥حدیث 



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٤٩                    تطب

 

 

العفو عنه وترك معاقبته وٕاسااإلحسان في التعامل مع المس - ته، قال ءيء 
" حانه: )٢٧(هللا تعالى: "َوَأْن َتْعُفوا َأْقَرُب ِللتَّْقَو َتْصَفُحوا َوَتْغِفُروا َوإِْن َتْعُفوا وَ (، وقال س

مٌ    .)٢٨()َفِإنَّ هللااََّ َغُفوٌر َرِح

ال َیْنَهاُكُم (اإلحسان في التعامل مع أعداء هللا، وفي ذلك قال هللا تعالى:  -
وُهْم  ْم َأْن َتَبرُّ ْم ِمْن ِدَاِرُ یِن َوَلْم ُیْخِرُجوُ ْم ِفي الدِّ ُ َعِن الَِّذیَن َلْم َُقاِتُلوُ َوُتْقِسُطوا هللااَّ

  .)٢٩()ِإَلْیِهْم ِإنَّ هللااََّ ُِحبُّ اْلُمْقِسِطینَ 

ه وسلم یخبرنا  - اإلحسان في التعامل مع الحیوان، فهذا النبي صلى هللا عل
ستها، عن امرأة دخلت النار في هرة تها تأكل الهي أطعمتها وال سقتها، وال ح هي تر

ه )٣٠(من خشاش األرض خبرنا صلى هللا عل لً ، و یلهث  اوسلم عن رجل سقى 
ة أجر"أكل الثر من العطش، فغفر هللا له، وقال:  بد رط ل ذات    .)٣١("في 

ه وسلم:  - ه قال رسول هللا صلى هللا عل فإذا "اإلحسان في قتل الحیوان، وف
م شفرته ولیرح  حد أحد حة، ول حتم فأحسنوا الذ قتلتم فأحسنوا القتلة، وٕاذا ذ

حته   .)٣٢("ذب

حمله لفظ اإلحسان فهو اإلتقان، إنه الوصف  - أما المعنى الثالث الذ 
اء والكون. األش لف    المرغوب والمطلوب في عالقة الم

                                                 
قرة )٢٧( ة ، سورة ال   .٢٣٧اآل
ة  ،سورة یوسف )٢٨(   .٣٦اآل
ة  ،سورة الممتحنة )٢٩(   .٨اآل
تاب المساقاة )٣٠(  ، ح البخار اب فضل سقي الماء، حدیث صح  ،٢١٩٢.  
اب رحمة الناس والبهائم، حدیث  )٣١( تاب األدب،   ، ح البخار   .٥٥٥٠صح
ح  )٣٢( ح صح اب األمر بإحسان الذ ل من الحیوان،  ائح وما یؤ تاب الصید والذ مسلم، 

  .٧ص ،وقد سب تخرجه ،٣٦١٥والقتل وتحدید الشفرة، حدیث 
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لف لتحقی مصالح الناس وجلب المنافع لهم والخیرات متوقف  إن سعي الم
ه من أعمال، وٕاتقان ما  ول إل على خبرته ومهارته وقدرته على إحسان ما هو مو

ون أداؤه حسنً هو م ه من أشغال ومهن، ف غیر منقوص،  امتقنً  امالً  الف 
فته، والعامل في أدائه لعمله، والمرأة في رعایتها  شمل هذا الموظف في أدائه لوظ و
ة  ة أبنائها، والطالب في اجتهاده في الدراسة وطلب العلم... ولنقرأ وص لبیتها وتر

ه وسلم حیث قال: م عمال أن " الرسول صلى هللا عل حب إذا عمل أحد إن هللا 
ه وسلم: )٣٣("یتقنه حب من العامل إذا ما عمل أن "، وقال صلى هللا عل إن هللا 
. فالعمل والصناعة واإلنتاج والمهنة مطلوب فیها اإلخالص واإلتقان )٣٤("حسن

لف مهمته على أفضل صورة وأحسنها وأجودها. أن یؤد الم   واإلحسان 

عطینا مواصفات المؤمن الصالح في نفسه إن مجموع هذه ا لدالالت الثالثة 
لف بره  عطینا الوصف المرغوب لعالقات الم وخلقه وتعامله مع المجتمع، و

ة هللا تعالى له في  تهوالناس والكون. عالقته بره تكون إحسانی إن استحضر مراق
أتي شعائر دینه على أكمل وجه  أن یلتزم طاعته، و وأتمه، وأن ل وقت وحین، 

زداد  زد علیها من السنن والنوافل ما یتقرب بها من ره و حافظ على فرائضه و
اه وأفعاله،  اقرً  ه وتجمل أخالقه، وتصلح نوا طیب قل ادة ره  بهذا اإلحسان في ع

افة  عم نفعه العالم األقرب فاألقرب. ونفعه للمجتمع والناس  ون للخل رحمة  ف
ة، وجمال القصد، واإلسراع إلى الفعل فقط، بل یتوقف ال یتوقف على حسن ا لن

ًض  ه من  اأ ل إل دة على خبرته ومهارته وقدرته على إتقان ما و انة المؤ الم و
  أعمال واإلخالص فیها.

                                                 
مان:  )٣٣( وقد رواه الطبراني في الكبیر  ،، عن عائشة رضي هللا عنها٤/٣٣٤شعب اإل

٣٠٧-٢٤/٣٠٦.  
مان:  )٣٤( لیب رضي هللا عنه٤/٣٣٥شعب اإل   .، عن 



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٥١                    تطب

 

 

ه وسلم ه هللا ورسوله صلى هللا عل ح ، وهذا هو )٣٥(هذا هو اإلحسان الذ 
ه  مان.اإلحسان أعلى مراتب الدین وأسمى مراق   التي تشمل معاني اإلسالم واإل

اده المحسنین المقری عد هذا العرض  ،ننسأل هللا تعالى أن یجعلنا من ع و
العدل واإلحسان ة المتعلقة  ة  ،الساب ننتقل إلى القواعد الفقه مثا والتي هي 

ة المتفرعة عنها قات الفقه ثیٌر من التطب ة تندرج تحتها  ل   .قوانین 

ة ا:ثالثً  قاتها التي لها عالقة عض القواعد الفقه    :العدل وتطب
قاتها ،قاعدة " ال ضرر وال ضرار " -أ   .)٣٦(وتطب

ـام الفقـههـذه القاعـدة مـن  عـض  ،القواعـد ذات األثـر الواسـع فـي أح ـر  فقـد ذ
قهــا  ،نصــف الفقــه ینــدرج تحــت هــذه القاعــدة العلمــاء أنَّ  طــت فــي مبــدأ تطب وقــد ارت

ام فروع هـذه القاعـدة غته عند تعلیل أح ص ر  وهـو قولـه صـلى هللا  ،بنص نبو یذ
ه وسلم    :صلى هللا عل

  .)٣٧("ال ضرر وال ضرار"
ومـــادة هـــذین  ،وهـــذه القاعـــدة تـــدور حـــول لفظـــي الضـــرر والضـــرار المنفیـــین

ــرُّ أو وهــي ا ،اللفظــین اللــذین اشــتقا منهــا واحــدة وهــي فــي  ،وهمــا لغتــان ،الُضــرُّ لضَّ
  .اللغة تعني خالف النفع

                                                 
قرة، وفي  )٣٥( حب المحسنین" في سورة ال ارة "وهللا  حب المحسنین" وع ارة "إن هللا  وردت ع

ات عدیدة تعد أن هللا مع  سورة آل عمران مرتین، وفي سورة المائدة مرتین، وفي القرآن آ
شر للمحسنین،  ع أجر المحسنین، وأن ال ض الذین اتقوا والذین هم محسنون، وأن هللا ال 

  .حض على اإلحسان متكررفهو 
ي ٣٦( اه والنظائر البن الس ة ص٤٨-٢/٤١) انظر األش   .١٧٨-١٦٥، شرح القواعد الفقه
وابن ماجة في سننه  ،١/٣١٣، وأحمد في مسنده ٥٢٩) أخرجه مالك في الموطأ ص٣٧(

  .٥٨- ٢/٥٧، والحاكم في المستدرك ٢٢٩- ٤/٢٢٨والدار قطني في سننه  ،٢/٧٨٤



 مازن بن عبداللطیف بن عبدهللا البخار                                 ٥٢

  .)٣٨(وقیل الضر خالف النفع 
إلحـــاق  :فالـــذ یتـــرجح أن الضـــرر :صـــطالحوأمـــا الضـــرر والضـــرار فـــي اال

غیـره ابتـداء ً  مـن أضـر إلفهـو إلحـاق ا :وأمـا الضـرار ،اإلنسان مفسدة  نسـان مفسـدة 
  )٣٩( .ه على سبیل المجازاة على وجه غیر جائز

قاع الضرر ابتداًء أو مقابلًة على وجهٍ غیـر جـائز حرم إ وهـذه القاعـدة  ،ولذا 
 لمبـــدأ االستصـــالح المتعلـــ بجلـــب المصـــالح ودرء المفاســـد والـــذ یـــدور اتقـــدم ســـندً 

  .حوله مبدأ العدل

ة التي تنبني على هذه القاعدة قات الفقه   :التطب
أنواعــه - ــار  ة الخ  ،فحجــر الفلــس شــرع لرفــع الضــرر عــن الغرمــاء ،مشــروع

ه ه المحجور عل   .وحجر السفه شرع لدفع ضرر السف

ة الشــفعة - ــذ ال  ؛ومشــروع ــدفع ضــرر الشــرك أو الجــار ال فإنهــا شــرعت ل
  یرده اإلنسان.

ة ال - ه ؛قصاصومشروع ه أو ول ولـدفع  ،فإنه شرع لرفع ضرر المعتد عل
  .لناس في المستقبلاالعتداء على اوهو  ،ضرر متوقع

ة نصــــــب األ - ــــــع الضــــــرر عــــــن  ؛مــــــة والقضــــــاةئومشــــــروع ــــــه شــــــرع لرف فإن
أخذ حقه بنفسه ،المظلومین ه  ام المعتد عل   .ودفٌع  للضرار المحتمل من ق

ة الحــدود - عــن الــدین واألنفــس شــرعت لــدفع الضــرر ورفعــه  نهــاإف ؛ومشــروع
  .واألموال

                                                 
  .٤/٢٥٧٢لسان العرب  ،١١/٤٥٦ة ) انظر تهذیب اللغ٣٨(
ة٣٩(   .١٦٥ص ،) انظر شرح القواعد الفقه



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٥٣                    تطب

 

 

ـــدة عـــن ا - ـــأن إلالنهـــي للوال ـــدها  ـــدها إضـــرارً ضـــرار بول ـــأبى أن ترضـــع ول  ات
منعهـــا مـــن  ،بوالـــده رضـــاعه لمجـــرد إونهـــي للوالـــد عـــن أن ینتـــزع الولـــد مـــن والدتـــه و

    .اإلضرار بها

تــب الكاتــب بخــالف  ،النهــي عــن المضــارة مــن الكاتــب والشــاهد - ــأن  وذلــك 
ــة أصــالً  متنــع مــن الكتا ــه أو  ملــى عل شــهد الشــاهد بخــالف مــا ســمع  ،مــا  ــتم و أو 

ة الكل أن ُیْدَعَا ع عن وٕاما نهيٌ  ،الشهادة  الكاتب والشاهد وذلك  ـة المضارة  لـى الكتا
عذرهما ،أو الشهادة وهما مشغوالن   .ذأوقع بهما صاحب الح األ ،فإذا اعتذرا 

   :"ال ضرر وال ضرار"قاعدة  القواعد المتفرعة عنمن  -
ة"الضرر یزال" :قاعدة قاتها الفقه   :، ومن تطب

ــه النــاس مــن الطعــام - حتــاج إل عــض التجــار عمــد إلــى شــراء مــا   ،لــو أن 
قصد إغالئه علیهم سه عنهم  ع إزالـة فإنه یجـب علـى  ،فح ـالب ـأمر  ولـي األمـر أن 

جـوز لـولي األمـر فـي  ،عـن النـاسللضرر  ـع و ـره التـاجر علـى الب هـذه الحالـة أن 
مة المثل     .ق

وتـأذ  ،أغصـانها فـي بیـت جـاره لو غرس شخٌص شجرًة في بیته ثم تـدلت -
قطـع تلـك  ،منها ذلك الجار فإنـه یجـب علـى صـاحب الشـجرة إزالـة هـذا الضـرر إمـا 

  .ان أو رفعهاصغاأل

حیـث یتـأذ  - لو أحدث شخٌص نافـذًة فـي بیتـه وصـارت تكشـف بیـت جـاره 
ضـع حـائًال  ،منها ذلـك الجـار فإنـه یجـب علـى مـن أحـدث تلـك النافـذة أن یزلهـا أو 

شاف بیت جاره   .منع من ان
  



 مازن بن عبداللطیف بن عبدهللا البخار                                 ٥٤

مثله " :قاعدة ة"الضرر ال یزال  قاتها الفقه   :، ومن تطب
القتل عل - ى قتـل معصـوم فإنـه ال یجـوز لو أكره شخٌص عن طر التهدید 
القتل ضرٌر وا ،هله قتل التهدید   ،علـى قتـل المعصـوم ضـرٌر مثلـهقـدام إلألن اإلكراه 

مثله   .)٤٠(والضرر ال یزال 
النفقــة علــى  ،لــو وجــد شــخص فقیــرٌ  ولــه قرــب فقیــر - فإنــه ال یلــزم أحــدهما 

قــدر إال علــى نفقــة نفســه ــان ال   ،ألن وجــوده علــى حالــة الفقــر ضــررٌ  ؛اآلخــر إذا 
ه ضرٌر مثله النفقة على قر اب أولى ،وٕالزامه  ما هو أشد من    .وال 

الغنم" :قاعدة -ب  قاتها)٤١("الغرم    :، وتطب
ه )الغرم(أما لفظ  ة ما :فالمراد  ع   .یلزم المرء من تعوض أو تحمٍل للت

ــاء للعــوض )ــالغنم(وأمــا لفــظ  حصــل للمــرء مــن المنــافع  ):الغــنم(و ،فال مــا 
ة له.   المطلو

عــات  أن مــا :ومعنــى القاعــدة تكــون فــي  ،مطلــوب لــه ءشــيیلــزم المــرء مــن ت
انـت  ءالشـيحتـى إنـه لـو تعـدد مـن ینتفـع بـذلك  ،ءالشـيمقابل حصول منـافع ذلـك 

قدر انتفاعهم عات علیهم     .الت
ة لهذه القاعدة قات الفقه   :ومن التطب

ألنــه  ؛تجــب علــى المســتعیر -المعیــر -ــة إلــى صــاحبها أن نفقــة رد العار  -
الغنم ،واالنتفاع غرم ،فنفقة الرد هنا غرم ،المنتفع بها   .وقد تقرر أن الغرم 

عــة إلــى ــس هــذا نفقــة رد الود تجــب علــى المــوِدع  -المــودع  -صــاحبها  وع
عـــة لـــه ،نفســـه ال علـــى المـــوَدع الود  ،فنفقـــة الـــرد هنـــا غـــرم ،ألن مصـــلحة االنتفـــاع 

الغنم ،واالنتفاع غنم   .وقد تقرر أن الغرم 
                                                 

ة ٤٠( م   .٥٤٠-٢٨/٥٣٩) مجموع فتاو شیخ اإلسالم ابن ت
ة ص  ،٨٧٢-٢/٨٧١ترتیب الآللي   :) انظر٤١(   .٤٣٩-٤٣٧شرح القواعد الفقه



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٥٥                    تطب

 

 

عــة تكــون علــى المشــتر  - ا ــة صــك عقــد الم تا ــه ؛أن أجــرة   ؛ألنــه المنتفــع 
ــهانتقــ الحیــث إنــه توثیــ ــة إل ــة هنــا غــرم ،ل الملك وقــد  ،واالنتفــاع غــنم ،فــأجرة الكتا

الغنم   .تقرر أن الغرم 

عــض األمتعــة ،الغــرق  ىلــو أشــرفت ســفینة علــ - ابهــا إلــى إلقــاء   ،واحتــاج ر
ون على عدد رؤوسهم فإن ضمان األمتعة  اب  ع الر هم في نفع إلقـاء  ؛جم لتساو

الغنم ،ئها غنمومنفعة إلقا ،فضمان األمتعة هنا غرم ،األمتعة   .وقد تقرر أن الغرم 

ه إلى أن هناك تعبیـر معـاكس لـنص قاعـدة  جدر التنب ـالغنم(و وهـو  )،الغـرم 
ـالغرم( :قولهم الضـمان(ومعنـى هـذا اللفـظ مـرادف لمعنـى قاعـدة  )،الغـنم   )،الخـراج 

عض العلماء قاعدما أنه قد ی ر  قدر النقمة(ة ذ قدر النعمة ،النعمة    ).والنقمة 

الضمان""ال :قاعدة -ج  قاتها)٤٢(خراج    :، وتطب
ه المنافع المنفصلة التي تحصل مـن  )،الخراج(أما لفظ  وهـي  ءالشـيفالمراد 

نى الدار ،مستندة إلى سبب مشروع ة ،س   .وأجرة الدا

ــــاء للعــــوض )الضــــمان(وأمــــا لفــــظ  ــــالتعوض  :والضــــمان هــــو ،فال االلتــــزام 
عة    .ءالشيوتحمل ت

 ءالشـــيأن اســـتحقاق المنفعـــة المنفصـــلة التـــي تحصـــل مـــن  :ومعنـــى القاعـــدة
عـة ذلـك  اوالتي تستند إلى سبب مشروع تكون عوًض  مـن نقـص  ءالشـيعن تحمل ت

یتحمــل تلــك ــون لمــن عنــى هــذا أن اســتحقاق تلــك المنــافع وم ،أو هــالٍك ونحوهمــا
عة عة ،الت ون استحقاق المنفعة في مقابل تحمل الت   .ف

                                                 
ة ،٦٨٦-١/٦٨٠ترتیب الآللي  :) انظر٤٢( الوجیز  ،٤٣٠-٤٢٩ ص: ص ،شرح القواعد الفقه

ة ضاح قواعد الفقه الكل   .٣٨٦-٣٦٥ ص: ص ،في إ



 مازن بن عبداللطیف بن عبدهللا البخار                                 ٥٦

شرطین   :)٤٣(وٕاعمال هذه القاعدة مقید 
  .أن تكون المنفعة منفصلة غیر متولدٍة من األصل -١
  .أن تكون المنفعة مستندة على سبٍب مشروع -٢

ة لهذه القاعدة قات الفقه   :ومن التطب
ارة - ام أو أجرها ،لو اشتر شخص س سب من  ،ثم استعملها لعدة أ و

ائع اثم وجد بها عیً  ،وراء ذلك ماالً  ارة من  فإن ما ،فأراد ردها لل حصل من الس
عوض عنه ة  ائع المطال ح لل ون للمشتر  ،ألنه خراج ؛منفعٍة أو مالٍ ال  ف

ارة   .مقابل ضمانه للس

اء في أرٍض  الو اشتر شخص شقًص  - ةمن أحد الشر ثم شفع  ،مشتر
ان المشتر قد استغل الشقص ،فیها الشرك اآلخر  ،أن أخذ ثمرته أو أجرته ،و

ة المشتر بردها ،فهي للمشتر  ع مطال س للشف ون للمشتر  ،ألنه خراج ،ول ف
  مقابل ضمانه للشقص.

  

  

  

   

                                                 
  .٢/١٠٣٣٤المدخل الفقهي العام  ،٤/١٥٦ناع قشاف ال :) انظر٤٣(



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٥٧                    تطب

 

 

عً  اإلحسان ا:را ة التي لها عالقة  قاتها  ،عض القواعد الفقه   وتطب
سیر""الم قاعدة -أ قاتها)٤٤(شقة تجلب الت   :، وتطب

ر العلمـاء  ،هذه القاعدة واحدة من القواعد الكبر التي بني علیها الفقه وقد ذ
فاتـه ـع رخــص الشـرع  وتخف ضـاف إلـى هــذا أن  ،أن هـذه القاعـدة یتخـرج علیهـا جم

ط  ،هـذه القاعــدة مـن أوضــح مظـاهر رفــع الحــرج فـي الشــرعة وهـذا مــن أبـرز مــا یــرت
  .حسان في الشرعاإل

ونة من ث انها ف ،الثة ألفاوهذه القاعدة م أتيو   :ما 

وفـــي  .الجهـــد والعنـــاء والشـــدة والتعـــب :فـــي اللغـــةفهـــي  )المشـــقة(أمـــا لفـــظ  -
ة التكالیف الشرع ام    .اصطالح الشرع تعني: الوقوع في التعب والشدة عند الق

  .ه من موضع إلى موضع ءوالمجي ءالشيسوق  ):تجلب(ولفظ  -

ســـیر(ولفـــظ  - ســـر ضـــد العســـر :فـــي اللغـــة )الت ـــه هنـــا ،مـــن ال  :والمقصـــود 
عمٍل ال یجهد النفس وال یثقل الجسم   .التسهیل والتخفیف 

لــف  :ومعنــى القاعــدة ة التــي یجــدها الم ــة أو النفســ ة البدن أن الشــدة والصــعو
ة تصیر سبً  التكالیف الشرع ام  حً صـ اشـرعً  اعند الق حیـث  اح للتسـهیل والتخفیـف 

ة أو تهون    .تزول تلك الشدة والصعو

   

                                                 
اه والنظائر للسیوطي ،٣٧٤-١/٣٤٣انظر: المجموع المذهب  )٤٤( -١٦٠ص:  ص ،األش

  .٩٩٤-٢/٩٩١المدخل الفقهي العام  ،٣٣٢-١/٣٠٨القواعد للحصني  ،١٧٢



 مازن بن عبداللطیف بن عبدهللا البخار                                 ٥٨

فاته سیرات الشرع وتخف   :)٤٥(أقسام ت
سیر والتخفیف األصلي( :القسم األول     )الت

ـــام روعـــي فیهـــا ا أح ـــه أن الشـــرع قـــد جـــاء  ســـیر والتخفیـــف منـــذ والمـــراد  لت
ـة علـى هـذا ،ام ابتداءشرعت هذه األح ـام الشـرع مبن حتـى إن الشـرعة  ،وعامة أح

معنـاه ثیـرة تـدل علـى هـذا المعنـى ،غدت توصف  ـات وأحادیـث  مـا  ،وقـد وردت آ
م في الدین من حرج(في قوله تعالى    .)٤٦()وما جعل عل

لــــف هللا نفًســــ(وقولــــه تعــــالى  ــــه  وقولــــه ،)٤٧( )إال وســــعها اال  صــــلى هللا عل
  :وسلم

عثـــــت  ـــــة الســـــمحة"" ف ـــــه وســـــلم ،)٤٨(الحن "إن الـــــدین  :وقولـــــه صـــــلى هللا عل
ثیر وما )٤٩(سر"   :ومن صور هذا القسم ،في معنى هذه األدلة 

قة - ة للشرائع السا النس ة    .سهولة الشرعة اإلسالم

ه الناس من المعامالت من األصل -  حتاج إل احة ما    .السلم واإلجارة ،مراعاة إ
احة - اء اإل ار أن األصل في األش اعت سیر على الناس      .الت
متنع وهو المستحیل - ما یتعذر  أو      .مراعاة عدم التكلیف 

سـیر والتخفیـف الطـارئ ( :القسم الثاني والمـراد أن الشـرع قـد راعـى وجـود  ):الت
لــف  ســیر عنــد وجودهــا ،فــي أحوالــه المختلفــةعــض األعــذار الطارئــة للم  ،فشــرع الت

الرخصة  الم العلماء.وهو المقصود    في 

                                                 
ة) الممتع في ٤٥(   .١٨٦-١٧٢ص:  ص ،القواعد الفقه
ة ( ،) سورة الحج٤٦(   .)٧٨اآل
قرة٤٧( ة ( ،) سورة ال   )٢٨٦اآل
  .٦/٣٣٠) أخرجه أحمد في مسنده ٤٨(
حه ٤٩(   .١/٢٣) أخرجه البخار في صح



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٥٩                    تطب

 

 

  :ومن أمثلة هذا القسم
  .إسقا الجمعة والجماعة عن المرض -
مم - الت   .إبدال الوضوء والغسل 
وصالتي المغرب والعشاء فـي السـفر  ،رالجمع بین صالتي الظهر والعص -
  .امونحوه روالمط

ار سیر شروط اعت ة للت   :)٥٠(المشقة الجال
ادة غالً أن تكون  -   ا.المشقة من المشاق التي تنفك عنها الع
ین المشقة الزائدة عنه ،أن تكون المشقة خارجة عن المعتاد -   .وفرق بینها و
الفعل ال متوهمة -   .أن تكون المشقة متحققة 
ون لل -   .شارع مقاصد من وراء التكلیف بهاأن ال 
سیر على المشقة مؤدً  - ون بناء الت ت مصلحة أعظمإلى  اأن ال    .تفو

سیر"عن قاعدة  من القواعد المتفرعة -   :"المشقة تجلب الت
قاتها من ، و )٥١("إذا ضاق األمر اتسع" :قاعدة - ةتطب   :الفقه
ــه دیــن حــالــان  الــو أن شخًصــ - فیــل  ،فأعســر فــي ســداده ،عل س لــه  ولــ
ســــتطع أ ،إنــــه یجــــب إنظــــارهالمــــال ف ســــاعد فــــي وٕاذا لــــم  تأدیتــــه داءه جملــــةً  فإنــــه 

عــد ذلــك  ،ألن األمــر إذا ضــاق اتســع ا،مقّســطً  فلــو أن هــذا المعســر قــد زال إعســاره 
الدین حاالً  ه الوفاء    .ألن األمر إذا ضاق اتسع ؛فإنه یجب عل

                                                 
احسین٥٠( عقوب ال تور  سیر للد تاب قاعدة المشقة تجلب الت   .٣٩-٣٥ص:  ص ،) 
ي  :) انظر٥١( اه والنظائر البن الس م ،٤٩-١/٤٨األش اه والنظائر البن نج  ،٩٣ص ،األش

ة   .١٦٤-١٦٣ ص: ص ،شرح القواعد الفقه
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طّ  - ــه الرجــال غالًــأن شــهادة النســاء علــى مــا ال  ــذا شـــهادتین ا،لــع عل  ،و
ان علــى الحــوادث التــي تقــع فــي المواضــع ال حضــرها الرجــال وشــهادة الصــب تــي ال 

فإننـا لـو لـم نقبـل شـهادتهم لضـاعت الحقـوق  ؛ألن األمر إذا ضاق اتسع ،تقبل اغالً 
اتهــا إال بهــذه الشــهادة ،حینئــذٍ  مــا عــدا ذلــك ال تقبــل شــهادة  ،ألنــه ال ســبیل إلــى إث وف

ان ،النساء منفردات   .ألن األمر إذا اتسع ضاق ؛وال شهاد الصب
ح المحظورات :قاعدة - ة)٥٢(""الضرورات تب قاتها الفقه   :، ومن تطب
المیتـة  امحرًمـ اولـم یجـد إال طعاًمـ ا،لو شارف شخص على الهـالك جوًعـ -

  .لمشقة الجوع افإنه یجوز له األكل منها دفعً 

قتلــه - ــن لــه دفعــه إال  فإنــه  ،لــو صــال حیــوان أو إنســان علــى شــخص ولــم 
ال لمشقة اوذلك دفعً  ،شرع له ذلك     .الص

انــت أو خاصــة" - مــن و  ،)٥٣(قاعــدة "الحاجــة تنــزل منزلــة الضــرورة عامــة 
قاتها ة تطب    :الفقه

ـالنموذج مسـقطً  - ع  ار الب حتاجون إلى اعت ـة اأن التجار  ـار الرؤ ولـو  ،لخ
ـة  سـقط إال برؤ ـة ال  ـار الرؤ اره وأن خ عدم اعت لـه لشـ ذلـك  ءالشـيقیل  ـع  المب

ـــ ،علـــى التجـــار ثی ـــع  ـــان المب ـــ ارً خاصـــًة إذا  ـــٍة أو نحوهـــا  امحفوًظ فجـــاء  فـــي أغلف
سیر هنا   .تنزًال للحاجة الخاصة منزلة الضرورة ؛الت

                                                 
ي ٥٢( اه والنظائر البن الس ، درر ٣٢٠- ٢/٣١٧، المنثور في القواعد ١/٤٩) انظر: األش

ام  ام شرح مجلة األح ة٣٤- ١/٣٣الح ضاح قواعد الفقه الكل ص:  ص ،، الوجیز في إ
٢٣٨- ٢٣٤.  

یل  ،٦٠٧-٢/٦٠٦البرهان في أصول الفقه  :) انظر٥٣( اه والنظائر البن الو -٢/٣٧٠األش
ام  ،٢٥-٢/٢٤المنثور في القواعد  ،١/٤٩ ٣٧٢ ام شرح مجلة األح  ،١/٣٨درر الح

ة ضاح قواعد الفقه الكل   .٢٤٣-٢٤٢ص:  ص ،الوجیز في إ



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٦١                    تطب

 

 

ع الوفـاء  - ـائع -أن ب ـع إلـى ال  ،وهـو عقـد یتضـمن التـزام المشـتر بـرد المب
ـه الـثمن متى ر  ـائع إل عـض أهـل  -د ال ـه فـي وقـٍت مضـى  قـد احتـاج إلـى التعامـل 
الد و  ،وأهل مصر ،أهل بخار  ،ال ـال ا عن إقراض أوذلك ألن الناس أمس موالهم 
المـــ ،منفعـــة ـــد االنتفـــاع  ـــاةفشـــ ذلـــك علـــى مـــن یر فقیـــل  ،ال دون الوقـــوع فـــي المرا

سیر       .هنا تنزًال للحاجة الخاصة منزلة الضرورةالت
مة" :قاعدة -ب  قاتها)٥٤("العادة مح   .، وتطب

ـام الفقـهالقواعد ذات األ إن هذه القاعدة من ط هـذه رتحیـث تـ ،ثر الواسع في أح
عــد مســندً  م العــرف الــذ  ــ ــ االقاعــدة بتح ــة فــي شــتى أبــلكثیــر مــن األح واب ام العمل

ام على اختالف األحوال ،الفقه ة تطبی األح ف    .وله سلطانه في الكشف عن 
مة(و )العدة(وهذه القاعدة تدور حول لفظي      )محّ

وهـي فـي اللغـة  ،فهو لفظ مفرد یجمع على عادات وعوائـد ،لفظ العادةفأما  -
صـــیر واالســـتمرار ف ءالشـــيي وهـــي تعنـــي التمـــاد فـــ ،مـــأخوذة مـــن الَعـــود ـــه حتـــى 

ة عد أخر تكررً  .سج قتضي وجود التكرار في األمر مرًة  یخرج عن  اوهذا المعنى 
  .طر االتفاق اونه واقعً 
مــة(وأمــا لفــظ  - مفــي اللفهــو   )محّ ــ خوذ وهــو مــأ ،غــة اســم مفعــول مــن التح
م عني المنع والفصل والقضاء ،من الح   .وهو 

  .)٥٥(أنها المرجع عند النزاع :وأما في االصطالح فهي تعني
ــ -لمتقــدم حســب معنــاه ا -أن العــادة  :ومعنــى القاعــدة فــوض  اتجعــل مرجًع

ات األح ه إث     .ام أو نفیهاإل
                                                 

یل   )٥٤( اه والنظائر البن الو ، المدخل ٣٦٦- ٢/٣٥٦، المنثور في القواعد ١٦٥- ١/١٥٦انظر: األش
ة١٠٠١- ٢/٩٩٩الفقهي العام  ضاح قواعد الفقه الكل   .٣١٣- ٢٧٠ص:  ص ،، الوجیز في إ

ة والقانون الوضعي٥٥(   .٧٩-٧٧ص:  ص ،) العرف والعادة بین الشرعة اإلسالم
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مةقاعدة "المتفرعة عن من القواعد  - قاته )٥٦("العادة محّ   :اوتطب
ام بتغیر األزمان"،ر تغیر األ"ال ین :قاعدة - قاتها ح ة وتطب   :الفقه

ام طر التعلیل على المصـلحة  -ومعنى هذه القاعدة أن تبدل األح المعلقة 
س  ،أمـٌر متقـررواختالفها بنـاء علـى تبـدل واخـتالف الزمـان  -أو العرف والعادة  ولـ

  .عتراضمحًال لال
ة قاتها الفقه   :ومن تطب

ـان الــدور تبنــى علـى نمــٍط واحــد - ولـذلك أفتــى العلمــاء  ،أن العـادة قــد جــرت 
ًعـــ ـــد شـــراءها جم ـــة بیـــت منهـــا ممـــن یر ـــة رؤ ـــار الرؤ فـــي لســـقو خ فلمـــا  ا،أنـــه 

أنــاختلفــت العــادة وصــارت البیــوت تبنــى علــ ــات مختلفــة أفتــى العلمــاء  ف د ه ال بــى 
ة ار الرؤ سقط خ ع البیوت ل ة جم     .من رؤ

عدِّ األكل في الشوارع من خوارم أن عادة الناس جرت في ال - زمن الماضي 
ذلك ،المروءة ان  ل الفس الذ ترد ألجلـه ألنه من قبی ؛ولذلك ال تقبل شهادة من 
 ،لـینإال أن هذه العادة قـد اختلفـت وصـار األكـل فـي الشـوارع سـبیل المتعج ،الشهادة

عد هذا خارمً     .للمروءة في هذا الزمن اولذلك ال 

ــع األوقــات فــي أن العــادة  - عــدم إغــالق أبــواب المســاجد فــي جم قــد جــرت 
ــادة ؛الــزمن الماضــي نــة معــدة للع ولكــن لمــا فشــا الفســاد واختلــف الحــال  ،لكونهــا أم

انة لهــــا مــــن العبــــث  ؛أفتــــى العلمــــاء بجــــواز إغالقهــــا فــــي غیــــر أوقــــات الصــــالة صــــ
  .والسرقة

  
                                                 

ة٥٦( ، ٩٣٩-٢/٩٢٣المدخل الفقهي العام  ،٢٢٩-٢٢٧ص:  ص ،) شرح القواعد الفقه
ة ضاح قواعد الفقه الكل ات والشمول في الشرعة ٣١٣-٣١٠ص:  ص ،الوجیز في إ ، الث

ة   .٤٥٤- ٤٥١ص:  ص ،اإلسالم
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ـــة حســـان فـــي المعـــامالت والمجـــاالت اال: نمـــاذج مـــن صـــور اإلاخامًســـ جتماع
ة ة وآثاره الترو   :واإلنسان

مـا  معنـى الزـادة عـن الواجـب والتفضـل  ر اإلحسان في القرآن الكرم  ورد ذ
س مفروًضــ س علــى الــذین آمنــوا و (فمــن األمثلــة علــى ذلــك قولــه تعــالى  ا،لــ عملــوا لــ

مــا طعمــوا إذا مــا اتقــوا وآمنــوا وعملــوا الصــالحات ثــم اتقــوا وآمنــوا  الصــالحات جنــاح ف
حب المحسنین   .)٥٧()ثم اتقوا وأحسنوا وهللا 

ــة هــو ــره فــي هــذه اآل فــرض علــیهم مــن  :فاإلحســان الــوارد ذ مــا لــم  العمــل 
  .همن عقا اوهرً  ،لرضاه اولكنه نوافل تقروا بها إلى رهم طلً  ،األعمال

ًضــــ العــــدل واإلحســــان( ا:وقولــــه أ ــــأمر  عطــــي فالعــــدل هــــو أ ،)٥٨()إن هللا  ن 
ه ـان  ،فاإلحسـان زائـد عـن العـدل ؛أقل مما لـهخذ أو  ،اإلنسان أكثر مما عل ولـذلك 
ـــا ا،واجًـــ اتحـــر العـــدل مفروًضـــ شـــهد لـــه  ا.ومســـتحً  ان تحـــر اإلحســـان منـــدوً و و
تطـــــوعین ببـــــذل أ الم )٥٩()ســـــبیلمـــــا علـــــى المحســـــنین مـــــن ( :ـــــذلك قولـــــه تعـــــالى

ونه غیر مفروًض الصدقات أ   .علیهم او الخروج إلى الجهاد مع 
ــه ب أن هنــاك عالقــة واضــحة بــین اإلحســان والتطــوع فــي ســیتبــین ممــا  ؛وعل

ــادة علــى الواجــب ؛المعنــى النوافــل ،مــن حیــث إنهمــا ز  ،والتقــرب إلــى هللا عــز وجــل 
ل أفعال البر والمعروف شمالن    .وأنهما خلقان 

ــــــة  ــــــة للتطــــــوع واإلحســــــان فــــــي المجــــــاالت االجتماع ق ومــــــن النمــــــاذج التطب
ة ةموآثاره ،واإلنسان  :)٦٠(ا الترو

                                                 
ة ( ،) سورة المائدة٥٧(   .)٩٣آ
ة ( ،) سورة النحل٥٨(   .)٩٠آ
ة٥٩( ة ( ،) سورة التو   .)٩١آ
ة٦٠( ة اإلسالم   .٧٢-٥٨ ص: ص ،) انظر: العمل التطوعي من منظور التر
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  :فالوق -أ 
المنفعة :وهو س العین على ملك الواقف والتصدق    .)٦١(ح

رســول هللا ومــن األدلــة علــى مشــروعیته مــا رواه أبــو هرــرة رضــي هللا عنــه أن 
ــه وســلم قــال إال مــن  ،" إذا مــات اإلنســان انقطــع عملــه إال مــن ثالثــة :صــلى هللا عل

ه ،صدقة جارة   .)٦٢(أو ولد صالح یدعو له" ،أو علم ینتفع 

 امتمیـزً  اوجعـل لهـا جـزءً  ،فقد رّغب اإلسالم في الوقف أو في الصدقة الجارـة
موت صاحبها قاء أثرها ،ال ینقطع  وتعـّد األوقـاف الكثیـرة فـي  ،ودوام نفعها ،وذلك ل

ة مفخـرة للنظـا حیـث لـم یتـرك المسـلمون علـى مـر  ؛اإلسـالمي مالمجتمعات اإلسـالم
ح  ،مـن أمـوالهم االعصور مـن حاجـات المجتمـع إال وقـف علیهـا الخیـرون جـزءً  فأصـ

قـیهم الجـوع والعـر  ات الموقوفـة  ،الفقراء والمحرومـون یجـدون مـأو  ومـن المستشـف
ه مرضاهم عالجون  ة ما  ة الوقائ     .والمراكز الخیرة الطب

مـا اآلثار ومن أبرز  هم  ه سد لحاجات الناس وتطییب قلـو ة للوقف أن ف الترو
ــ ایجعلــه مجتمًعــممــا  ،حقــ األمــن واالســتقرار فــي المجتمــع اإلســالمي  امتراًصــ امتعاوًن

ة الخیر والرعا ه الناس  حفظهم ،ینعم ف ما  مدهم  اجات و رعى أصحاب االحت   .و

ةال -ب    :ه
اة تطوعً  :يوه ال عوض حال الح ك  فید التمل   .)٦٣( اعقد 

ـــة واردة فـــي القـــرآن الكـــرم لقولـــه تعـــالى ة اله فـــإن طـــبن لكـــم عـــن :(ومشـــروع
لوه امنه نفسً  ءشي   .)٦٤(ا)مرئً  اهنیئً  ف

                                                 
  .٤/٩تبیین الحقائ ) ٦١(
عده، رقم ٦٢( ه  اب ما یلح اإلنسان ثوا تاب الوقف،  حه،    .٢٥٩، ص١٠٠١) أخرجه مسلم في صح
  .٥/٥) الفقه اإلسالمي وأدلته ٦٣(
ة ( ،) سورة النساء٦٤(   .)٤اآل



ة  ة العدل واإلحسان في الشرعة اإلسالم ة وفقه قات أصول  ٦٥                    تطب

 

 

ــة مــن مجــاالت التطــوع واإلحســان فــي اإلســالم التــي یتطــوع بهــا المســلم  ،فاله
ون واجً  ة التقرب إلى هللا عز وجل ا،عن طیب نفس من غیر أن    .غ

ـــي علـــى ال ـــة أنهـــا تر ـــة لله  ،وٕاســـقا التكلـــفودة مـــومـــن أبـــرز اآلثـــار الترو
ــة روح التعــاون بــین المســلمی ــط القــرب والصــلة بــین  ،نوتعمــل علــى تنم وتقــو روا

ـــل الحســـد  ،األفـــراد ممـــا یـــؤد إلـــى إشـــاعة جـــو المـــودة واأللفـــة بـــین المســـلمین وتز
غضــاء والشــحناء بیــنهم ــه وســلم ،وال ــة تــذهب  :لقولــه صــلى هللا عل "تهــادوا فــإن الهد

  .)٦٥(وحر الصدر"
ة -ج   :العار
اء غیر النقدین لالنتفاع بها مدة  :وهي    .)٦٦(إسالف األش
ل للمصلین( :ودلیل مشروعیتها قوله تعالى   ،الذین هـم صـالتهم سـاهون  ،فو

منعون الماعون  ،الذین هم یرآءون    .)٦٧()و
ة العارـة ـة لمشــروع ةر أنهـا توثــ الـ :ومـن اآلثـار الترو ط اإلنسـان وتنمــو  ،وا

ـــة واأللفـــة فـــي المجتمـــع اإلســـالمي قهـــا دعـــائم العطـــف  ،ســـببها المح وتتوطـــد بتحق
  ،وتعمل على إشاعة التكافل والتضـامن فـي المجتمـع اإلسـالمي ،والتراحم بین الناس

مــا ســر ســبل مــا ینقصــهم  ــه إال  وتســد حاجــة الفقــراء وت عون الحصــول عل ســتط ال 
  .العارة

                                                 
ح ٦٥( ة٤/٤٤١) أورده الترمذ في الجامع الصح تاب الوالء واله اب في حث النبي  ،، 

ه وسلم على التهاد    .٢١٣٠رقم  ،صلى هللا عل
  .                                  ١٤٢ص ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم )٦٦(
ات ( ،سورة الماعون  )٦٧(   ).٧- ٤اآل
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م -د ة الیت   :رعا
م اهتماًمـــــ ـــــالیت  ،وحـــــض علـــــى األخـــــذ بیـــــده ورعایتـــــه ا،بیـــــرً  ااهـــــتم اإلســـــالم 

  .وحذر من التعد على حقوقه ،والمحافظة على أحواله

م شـــرعً  عـــّرف الیتـــ ـــرً  :أنـــه او ـــه أو أحـــدهما قبـــل البلـــوغ ذ ـــان أم  امـــن فقـــد أبو
  .)٦٨(أنثى

ه الصالة والسالم ذا :قول عل م في الجنة ه افل الیت ة  ،"أنا و ا السـ وأشـار 
   .)٦٩("اوفّرج بینهم شیئً  ،والوسطى

م في اإلسالم مراعوترجع أه فالة الیت ة  اه شعر  ،اة لنفسیتهم ألنه حین فقد أ
ــه حم قــو  ،الحاجــة إلــى مــن  ه  ،عزمتــه و ســارمــن الــذل واال ءشــيوأصــا وقــد  ،ن
ـه راعًـ ـه ،لمـا یرـد املبًـ احانًـ اان یجد فـي أب الوحشـة ،أحـس بذها ـان  ،وشـعر  ف

ه لئال ینشأ منطوً  ولكـي ال یلجـأ  ،سیئ النظرة للناس ،منعزالً  االبد من التعوض عل
سئ بذلك إلى مجتمعه   .إلى طر اإلجرام واالنحراف ف

ة المسنین -هـ    :رعا
مه السمح ة الكاملة التـي حث اإلسالم في تعال ة على أن تتوافر للشیوخ الرعا

ــرامتهم ــةفهــم أحــوج األفــ ،تحفــظ لهــم  ــه فــي هــذه  ؛راد إلــى هــذه الرعا لمــا یتمیــزون 
ـاه ( :واألصل في ذلك قوله تعـالى .المرحلة من ضعف وقضـى رـك أال تعبـدوا إال إ

الوالــدین إحســانً  الهمــا فــال تقــل لهمــا أف وال  او إمــا یــبلغن عنــدك الكبــر أحــدهما أو 
رًمـــ واخفـــض لهمـــا جنـــاح الـــذل مـــن الرحمـــة وقـــل رب  ا،تنهرهمـــا وقـــل لهمـــا قـــوًال 

اني صغیرً  ما ر   .)٧٠(ا)ارحمهما 

                                                 
  .٤٠٣/ ٤) عمدة الحفا في تفسیر شرح األلفا ٦٨(
حه٦٩(   .١١٦٥ص  ،٥٣٠٤رقم  ،اب اللعان ،تاب الطالق ،) أخرجه البخار في صح
  .)٢٤-٢٣اآلیتان ( ،) سورة اإلسراء٧٠(
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ح ال  ،انحـــدر فـــي ســـن الكهولـــة إلـــى ســـن الشـــیخوخةمـــن  :فالشـــیخ هـــو وأصـــ
سبب الضعف والعجز عمل  ع الكسب وال    .)٧١(ستط

نـــاء علـــى مـــا من بلغـــوا ســــن  و ـــادئ التـــي یجـــب مراعاتهـــا فـــ ســـب فمـــن الم
ة الشــــیخوخة فــــي المجتمعــــات ومواجهــــة  ،التأكیــــد علــــى رعــــایتهم الشــــاملة :اإلســــالم

التهم وعالجهـــــا ـــــة ،مشـــــ ة واالجتماع ة برعـــــایتهم النفســـــ ـــــط رعـــــایتهم الصـــــح  ،ور
اتهم متهم ونفعهم لمجتمعهم ،والحرص على رفع معنو ق مـا قـّدموه مـن  ،واالعتراف 

هـــولتهم ابهم و ـــاة ،خـــدمات لمجـــتمعهم فـــي فتـــرة شـــ الح ـــة إحساســـهم  وتهیئـــة  ،وتقو
ـــه لهـــم اســـتمرار  ،فـــرص الترف حاجـــة المجتمـــع  فضـــلهم و  ،إلـــى خبـــراتهمواالعتـــراف 
ة ،واستطالع آرائهم صیرة عال سعة أف وخبرة و     .)٧٢(إذ إنهم یتمیزون 

ة المعوقین -و   :رعا
ه عائ أوهو  :المعوق  جعلـه  ،أكثر یوهن من قدرتـه اإلنسان الذ استقر  و

ـــة  ـــة وتكنولوج فـــي أمـــّس الحاجـــة إلـــى عـــون خـــارجي واٍع مؤســـس علـــى أســـس علم
ة ون إلى هذا المستو  ،عیدها إلى مستو العاد   .)٧٣(أو على األقل أقرب ما 

ة ـون  ؛وقد خفـف اإلسـالم عـن المرضـى والمعـوقین فـي تحمـل المسـؤول فقـد 
ة النســـ ،اإلعفـــاء المطلـــ عـــن المســـؤول ـــةوهـــو مـــا نجـــده  لقولـــه  ،ة لألمـــراض العقل

ه وسلم قظ :"رفع القلم عـن ثالثـة :صلى هللا عل سـت وعـن الصـبي  ،عـن النـائم حتـى 
شب عقل" ،حتى    .)٧٤(وعن المعتوه حتى 

                                                 
  .٦٩ص ،) التكافل االجتماعي في اإلسالم٧١(
ة في اإلسالم٧٢( ة اإلسالم ة والرعا ة اإلسالم   .٣١٤ص ،) دراسات في التر
ح ٧٣( اب ما جاء  ،الحدود عن رسول هللا :تاب ،٤/٣٢) أورده الترمذ في الجامع الصح

ه الحد من ال یجب عل   . ١٤٢٧برقم  ،ف
ة المعوقین٧٤( ة ورعا   . ١١ص ،) الخدمة االجتماع
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التخفیف مـن المسـؤول ون  حـة أو المسـقطة فـي وقد  ة وٕایجـاد الرخصـة المب
أصـل التكلیـف وهـو مـا نجـده فـي الصـنف  ،عض األمور التي تجب على اآلخـرن 

حســب صــورة العــائ ومــدا  ــل  ــل هــذا مــن اإلعفــاء ،هاألول مــن المعــوقین   وذاك ،و
ة ال الحرمان عثه الرحمة والرعا ـار ،التخفیف م مـال االعت التشـرع لـذا ورد  ،وعدم 

س على األعمـى حـرج وال علـى األعـرج حـرج وال علـى ( :تعالى لقوله ،برفع الحرج ل
  .)٧٥()المرض حرج

  :إصالح ذات البین -ز
اب الخصـــام بـــین النـــاس وأمـــرهم أن تكـــون  ،حـــرص اإلســـالم علـــى إزالـــة أســـ

ـة علــى المـودة والمؤاخــاة اغضــوا ،العالقـة بیــنهم مبن ألن ذلــك  ،وأن ال یتنـافروا وال یت
م(یؤد إلى طمع األعداء بهم لقوله تعالى    .)٧٦()وال تنازعوا فتفشلوا وتذهب رح

ــــه ــــون فــــي المجتمــــع اإلســــالمي طائفــــة مــــن أهــــل الخیــــر  ،وعل فیجــــب أن 
اإلصـالح بـین النـاس حیـث إن هـذا اإلصـالح مـن أفضـل األعمـال  ،والصالح تقـوم 

قـول جـل وعـال ،وأحبها إلى هللا عز وجل ثیـر مـن نجـواهم إال ( :حیث  ال خیـر فـي 
صدقة  فعل ذلك ابتغـاء م ،أو معروف أو إصالح بین الناسمن أمر  رضـات ومن 

ه أجرً  مً  اهللا فسوف نؤت   .)٧٧(ا)عظ
ة الكرمة تبـین أن اإلصـالح بـین النـاس مـن التطوعـات التـي یتقـرب ف هذه اآل

وأن درجــة اإلصــالح أفضــل مـــن درجــة الصــالة والصـــوم  ،بهــا العبــد مــن هللا تعـــالى
ــةوالصــدقة وغیرهــا  ــذلك ینشــأ .مــن النوافــل التعبد ــ و متكــامًال تنتشــر  االمجتمــع متآلًف

ة واإلخاء والتعاون    .والتماسكبین أفراده المح

                                                 
ة ( ،) سورة النور٧٥(   ). ٦١اآل
ة ( ،) سورة األنفال٧٦(   ). ٤٦اآل
ة ( ،) سورة النساء٧٧(   ). ١١٤اآل
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حث( :والخاتمة   )نتائج ال
ـــ س متروً بـــل قـــد رســـمت  ،ألهـــواء النـــاس ومیـــوالتهم االعـــدل فـــي اإلســـالم لـــ

ة س مفهومً  ،معالمه النصوص الشرع بل هو مفهوم واقعي  ا،مجردً  اذهنً  اما أنه ل
علـى صـوره أ " فـي بل یتمثـل "مفهـوم العـدل ا،ومقصدً  اوروحً  امندمج في التشرع نًص 

م خطرها ،في المصلحة العامة لشمول نفعها   .وعظ
شـرة اة ال ع مجاالت الح عم جم ما تعم المصلحة فإن العدل  بـل یتعـد  ،و

شمل الحیوان ن حصر العدل في ثالثة مجاالت ،بني آدم ل م   :ومن هنا 
ی :ولاأل - لف و   .ن رهإقامة العدل بین الم
شرة :الثاني -   .إقامة العدل بین قو النفس ال
لف وغیرهإقامة العدل  :الثالث -   .بین الم

ین ره :المجال األول لف و   :إقامة العدل بین الم
ــذلك جعلنــاكم أمــة وســطً ( :قــال تعــالى فــي وصــف هــذه األمــة  ، والوســط )٧٨(ا)و
  .خارج عن العدلفالخروج إلى األطراف  ،أ بین طرفي اإلفرا والتفرط :هو العدل
ــــه وســــلم قــــالقــــد و  م مــــن األعمــــال مــــا  :صــــلى هللا عل ــــا أیهــــا النــــاس علــــ "
قون  مل حتى تملوا ،تط ه وٕان قل" ،فإن هللا ال     .)٧٩(وٕان أحب األعمال ما دووم عل

شرة :المجال الثاني   :إقامة العدل بین قو النفس ال
ــاع الهــد واجتنــاب الهــو   العــدل فــي ات حظــو والعــدل فــي األخــذ  ،وذلــك 
ـــاع الحـــ حیـــث ؛الـــنفس ـــه ،حبـــب إلـــى الـــنفس ات ـــزن لهـــا الســـبل الموصـــلة إل  ،و

رـــة ـــة والف ة والروح اتهـــا الجســـد ـــوازن بـــین متطل ـــذلك تجتمـــع ألصـــحاب هـــذه  ،و و
ةا ة والدنیو   .لنفوس المصالح الدین

                                                 
قرة٧٨( ة (، ) سورة ال   .)١٤٣اآل
حه٧٩(   اب فضیلة العمل الدائم. ،نتاب صالة المسافر :) أخرجه مسلم في صح
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ین غیرهإق :المجال الثالث لف و   :امة العدل بین الم
ـانهم وتوجهـاتهم وضـعه هللا  ،فالعدل حـ مشـترك بـین النـاس رغـم اخـتالف أد

ـــه أصـــول العـــدوان مـــن األ غـــي علـــى  ،رضلیجتـــث  ـــع مظـــاهر ال ـــه جم ح  طـــ ول
مــي والــدولي هللا ( :وقــال تعــالى ،)٨٠()ووضــع المیــزان( :قــال تعــالى ،الصــعیدین اإلقل

  .)٨١()الح والمیزانالذ أنزل الكتاب 
ه وسلم لف وغیره قوله صلى هللا عل "ال یؤمن  :وشعار قاعدة العدل بین الم

حب لنفسه" ه ما  حب ألخ م حتى  شم ،)٨٢(أحد  عدله مع أسالفه :ل هذا العدلو
ة ،الماضیین ه سواء أكانوا رعاة أو رع ین معامل أو  اأنصارً  ،وعدل بینه و

فارً  ا،خصومً  انوا من غیر اآلدمیین ا،مسلمین أو     .بل حتى لو 
ة یجد أن إقامة العدل هو من أهدافها  ع للشرعة اإلسالم ان المتت وٕان 

ة عً  ،ومقاصدها النبیلة ،السام   ا.بل هو مقصد الشرائع جم
ه فإن العدل وسیلة لإلحسان العام ه  ،عل حیث یتعد نفعه إلى من یتعل 

ه الثالثة وهي مختلف معان   :اإلحسان 
أنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه یراك. - ١ أن تعبد هللا    اإلحسان 
الوالدین، واألقرین، والیتامى، والمساكین، وسائر  - ٢ اإلحسان إلى الخل 

  الناس، والحیوانات.
  إحسان العمل وٕاتقانه وٕاخالصه. -٣

ه وصلى ه أجمعین هللا عل   .وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصح

                                                 
ة (، ) سورة الرحمن٨٠(   .)٧اآل
ة ( ،) سورة الشور ٨١(   .)١٧اآل
حه ٨٢( ه ما ١/٩) أخرجه البخار في صح حب ألخ مان أن  اب من اإل مان،  تاب اإل  :

   .حب لنفسه
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  والمراجعفهرس المصادر 
 .القرآن الكرم

ة اه والنظــائر فــي قواعــد وفــروع فقــه الشــافع لجــالل الــدین عبــدالرحمن بــن أبــي  :األشــ
غــداد )،هـــ٩١١ــر الســیوطي (ت ــاهلل ال  ،تحقیــ وتعلیــ محمــد المعتصــم 
عة األولى ،بیروت ،دار الكتاب العري  م.١٩٨٧هـ /١٤٠٧سنة  ،الط

اه والنظـــائر ي  ،األشـــ ــ٧٧١ت(لعبـــدالوهاب بـــن علـــي بـــن عبـــدالكافي الســـ تحقیـــ  )،هــ
ا ،عبدالرؤوف سعد ة الط القاهرة عام الناشر شر ة   .م١٩٧٥هـ /١٣٩٥عة الفن

اه والنظــائر ــي بــن عبدالصــمد بــن المرحــل :األشــ المعــروف  ،لمحمــد بــن عمــر بــن م
یــل (ت تور أحمــد بــن محمــد العنقــر  )،هـــ٧١٦ــابن الو  ،تحقیــ ودراســة الــد

خ تور عــادل بــن عبــدهللا الشــو الرــاض :الناشــر ،والــد ــة الرشــد  ت عــة  ،م الط
 .م١٩٩٣هـ/١٤١٣عام  ،األولى

اه والنظائر مإلزن الدین بن  ،األش م الحنفـي (ت ،براه ـابن نجـ  ،هــ)٩٧٠المعـروف 
ع الحافظ م محمد مط ـر ،تحقی وتقد عـة األولـى ،دمشـ ،دار الف عـام  ،الط

  .م١٩٨٣هـ/١٤٠٣

ـة  )،ابن عاشـور(لمحمد الطاهر  ،أصول النظام االجتماعي في اإلسالم الـدار العر
  م.١٩٧٧هـ/١٣٧٧ ،للكتاب

إلمـــام الحـــرمین أبـــي المعـــالي عبـــدالملك بـــن عبـــدهللا بـــن  ،البرهـــان فـــي أصـــول الفقـــه
ني (ت م  حققه وقّدمه ووضع فهارسه )،هـ٤٧٨یوسف الجو تور عبـدالعظ الد

مصــــر ،محمــــود الــــدیب المنصــــورة  ــــع  اعــــة والنشــــر والتوز  ،دار الوفــــاء للط
عة الثالثة  .م١٩٩٢هـ/١٤١٢عام  ،الط
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رة الحفا مـاز الـذهبي :تذ عبـدالرحمن  :تحقیـ ،لمحمـد بـن أحمـد بـن عثمـان بـن قا
حــي المعلمــي ــة ،بــن  عــة األ ،لبنــان ،بیــروت ،دار الكتــب العلم عــام  ،ولــىالط

 م.١٩٩٨هـ م ١٤١٩

مان الشــهیر بنــاظر زادهاألمــالي  لمح ترتیــب الآللــي فــي ســلك ــ دراســة و  ،مــد بــن ســل تحقی
مان الشیخ خالد بـن عبـدالعزز بـن ـة الرشـد ،سـل ت عـة األولـى عـام  ،م  هــ١٤٢٥الط

عبدالســـالم هـــارون  تحقیـــ ،ألبـــي منصـــور محمـــد بـــن أحمـــد الزهـــر  :تهـــذیب اللغـــة
عة األولى ،الدار المصرة للتألیف والترجمة ،وآخرون   .م١٩٦٧هـ/١٣٨٧ ،الط

عـــــة  ،دار الســـــالم ،لعبــــدهللا ناصـــــح علـــــوان ،فـــــي اإلســـــالم االجتمـــــاعيالتكافــــل  الط
 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٩ ،الخامسة

نــز الــدقائ عــة  ،لفخــر الــدین عثمــان بــن علــي الزلعــي ،تبیــین الحقــائ شــرح  المط
عة األولى ،الكبر األمیرة ببوالق مصر  .هـ١٤١٥عام  ،الط

مصر ،للسید رشید رضا :تفسیر المنار ح  عة محمد علي صب عـة الثالثـة ،مط  ،الط
 .هـ١٣٧٥سنة 

ة ــات والشــمول فــي الشــرعة اإلســالم اني ،الث تور عابــد بــن محمــد الســف ــة  ،للــد ت م
رمة ،المنارة ة الم عة األولى ،م  .هـ١٤٠٨عام  ،الط

ح  الناشــــر دار الكتــــاب  ،المطبــــوع مــــع تحفــــة األحــــوذ ،ذللترمــــ :الجــــامع الصــــح
 بیروت  ،العري

ــام القــرآن الكــرم، ألبــي عبــد هللا محمــد بــن أحمــد األنصــا ر القرطبــي، الجــامع ألح
ر، عام   م.١٩٩٣-هـ١٤١٤دار الف

ةالخدمة  ة المعوقین االجتماع شیر ،ورعا ال محمد  تب الجامعي الحـدیث ،إق  ،الم
ندرة   .االس
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ة فــــي اإلســــالم ــــة اإلســــالم ة والرعا ــــة اإلســــالم لعمــــر التــــومي  ،دراســــات فــــي التر
اني مة ،الشی  .م١٩٩٢هـ/١٤١٢ ،طرابلس ،دار الح

المأثور ر جـالل الـدین السـیوطي ،الدر المنثور في التفسیر   ،لعبدالرحمن بن أبي 
ر  .بیروت ،دار الف

ــام ــام شــرح مجلــة األح دار الكتــب  ،همــي الحســینيتعرــب ف ،لعلــي حیــدر ،درر الح
ة ن بیروت  .العلم

نـــــي (ت هـــــ)، حقـــــ ٢٧٥ســــنن ابــــن ماجـــــه، ألبــــي عبــــد هللا محمـــــد بــــن یزــــد القزو
ــاقي،  ــه محمــد فــؤاد عبــد ال ــ عل ــه وأحادیثــه وعل ــه وأبوا ت نصوصــه، ورقــم 

ا استانبول، تر ة  ة اإلسالم ت  .الناشر الم

عة فالكن ،للدار قطني :السنن  .اكستان ،الهور ،مط

ـــ  ح مســلم المســمى ب ح مســلم بــن الحجــاج), لمحــي (شــرح صــح المنهــاج شــرح صــح
هــــ)، حقـــ أصـــوله وخـــرج أحادیثـــه علـــى  ٦٧٦الـــدین بـــن شـــرف النـــوو (ت 

عـة  حا، الناشر دار المعرفـة ببیـروت، الط الكتب الستة ورقمه خلیل مأمون ش
 م.١٩٩٨هـ/١٤١٩الخامسة عام 

ة  ح وتعلیـ مصـطفى بـن  ،أحمد بـن محمـد الزرقـاللشیخ  :شرح القواعد الفقه تصـح
عة الثالثة ،دمش ،دار القلم ،أحمد الزرقا   .م١٩٨٩هـ/١٤٠٩سنة  ،الط

لســـلطان العلمـــاء العـــز بـــن  :وصـــالح األعمـــال واألقـــوال ،شـــجرة المعـــارف واألحـــوال
ـاع ،عبدالسالم ـاد خالـد الط اعـة والنشـر والتوزـع ،تحقیـ إ ـاع للط  ،دار الط

عة األولى ،دمش  م. ١٩٨٩هـ/١٤١٠سنة  ،الط
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مان ألحمد بن الحسین بن علي بن موسـى الخسـروجرد الخراسـاني أبـو  :شعب اإل
ـــا  ،ـــر البیهقـــي موم ة  التعـــاون مـــع الـــدار الســـلف ـــاض  الر ـــة الرشـــد  ت م

عة األولى ،الهند  م.٢٠٠٣/هـ١٤٢٣ ،الط

، ألبي عبد هللا محمـد بـن اسـماعیل البخـار (ت  ح البخار هــ), الناشـر  ٢٥٦صح
ة محمد أوزدمیر.  ا، عنا استانبول، تر تب اإلسالمي   الم

ة اســة الشــرع ــام الس ة فــي أح ــة أو الفراســة المرضــ م ــ  ،الطــرق الح لإلمــام المحق
ـابن قـ ر الزرعي الدمشقي المعروف   ،م الجوزـةأبي عبدهللا محمد بن أبي 

ة ،تحقی محمد حامد الفقي  .بیروت ،دار الكتب العلم

ة والقـانون الوضـعي  تور حسـنین محمـود  ،العرف والعادة بین الشـرعة اإلسـالم للـد
عة األولى ،دبي ،دار القلم ،حسنین  هـ١٤٠٨عام  ،الط

المعـروف  ألحمـد بـن یوسـف بـن عبدالـدائم ،عمدة الحفا فـي تفسـیر أشـرف األلفـا
ــ ،الســمین الحلبــي  ،بیــروت ،عــالم الكتــب ،عبدالســالم أحمــد التــونجي :تحقی
ة عة الثان  .م١٩٩٣/هـ١٤١٤عام  ،الط

ة ـــة اإلســـالم دار  ،إلحســـان محمـــد علـــي الفـــي ،العمـــل التطـــوعي مـــن منظـــور التر
عة األولى ،األردن ،عّمان ،النفائس للنشر والتوزع   م.٢٠٠٩هـ /١٤٢٩ ،الط

عـة الفقه اإلسـ ، الط ـر بدمشـ ـة الزحیلـي، دار الف تور وه المي وأدلتـه، لألسـتاذ الـد
عة، عام   م ١٩٩٧-هـ١٤١٨الرا

ســـیر احســـین ،قاعـــدة المشـــقة تجلـــب الت عقـــوب بـــن عبـــدالوهاب ال تور  ـــة  ،للـــد ت م
الراض عة األولى ،الرشد   م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١عام  ،الط

ـام الم لعـز الـدین عبـدالعزز بـن  ،قاصـدالقواعد الصـغر أو مختصـر الفوائـد فـي أح
م آل منصـور ،عبدالسالم تور صالح بن عبدالعزز بن إبراه دار  ،تحقی الد
عة األولى ،الراض ،الفرقان  م.١٩٩٧هـ/١٤١٧ ،الط
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ـــــر بـــــن محمـــــد بـــــن عبـــــدالمؤمن المعـــــروف بتقـــــي الـــــدین الحصـــــني  ،القواعـــــد ألبـــــي 
تور  عبدالرحمن بـن عبـدهللا الشـعالن )،هـ٨٢٩(ت تور جبرـل  ،تحقی الد والـد

صـــــــیلي عـــــــة األولـــــــى ،بـــــــن محمـــــــد ال ـــــــاض ن الط الر ـــــــة الرشـــــــد  ت عـــــــام  ،م
 .م١٩٩٧هـ/١٤١٨

لمنصور بـن یـونس بـن صـالح الـدین بـن حسـن بـن  ،شاف القناع عن متن اإلقناع
ر ،إدرس البهوتي  م.١٩٨٢هـ/١٤٠٢ ،دار الف

ــارم النصــار (ت لســان العــرب البــن   )،هـــ٧١١منظــور جمــال الــدین محمــد بــن م
والــدار المصــرة للتــألیف  ،ء والنشــربنــاالمؤسســة المصــرة العامــة للتــألیف وال

عة بوالق ،والترجمة   .ط

ة، جمع وترتیب عبدالرحمن بـن محمـد بـن  م مجموع فتاو شیخ اإلسالم أحمد بن ت
 الكتب، الراض.قاسم  العاصمي النجد الحنبلي، دار عالم 

لــد   ،المجمــوع المــذهب فــي قواعــد المــذهب  )،هـــ٧٦١ت(ألبــي ســعید خلیــل بــن 
ــــاس تور أحمــــد خضــــیر ع تور مجیــــد علــــي العبیــــد والــــد دار  ،تحقیــــ الــــد

ة م ة  تب الم األردن والم  .هـ١٤٢٥عام  ،عمان 

ـــــــــر ،لمصـــــــــطفى بـــــــــن أحمـــــــــد الزرقـــــــــا ،المـــــــــدخل الفقهـــــــــي العـــــــــام  عـــــــــام  ،دار الف
 م.١٩٦٨/ه١٣٨٧

حین ســابور  :المســتدرك علــى الصــح  ،دار الكتــاب العرــي ،ألبــي عبــدهللا الحــاكم الن
 .بیروت

نـز العمــال فـي ســنن ٢٤١مسـند اإلمـام أحمــد بـن حنبــل (ت  هامشـه منتخــب  هــ)، و
 األقوال واألفعال، الناشر دار صادر ببیوت. 
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مان بـن أحمـد بـن أیــوب بـن مطیـر الطبرانـي :المعجـم الكبیـر قیـ فرـ مــن تح ،لسـل
احثین ة ،ال م ة ابن ت ت عة األولى ،القاهرة ،م  م.٢٠٠٦/هـ١٤٢٧ ،الط

تور عمــر بــن صــالح بــن عمــر ،مقاصــد الشــرعة عنــد اإلمــام العــز بــن عبدالســالم  ،للــد
عــــــــــــــة األولــــــــــــــى ،األردن ،عّمــــــــــــــان ،دار النفــــــــــــــائس للنشــــــــــــــر والتوزــــــــــــــع  ،الط

 .م٢٠٠٣/هـ١٤٢٣

تور  ة، للد ، دار زدنـي، الممتع في القواعد الفقه مسلم بـن محمـد بـن ماجـد الدوسـر
عة األولى,    .م٢٠٠٧/هـ١٤٢٨الراض، الط

شــي (ت ،المنثــور فــي القواعــد تحقیــ  ،٩هـــ ٧٩٤لبــدر الــدین محمــد بــن بهــادر الزر
ســـیر فـــائ محمـــود تور ت تور عبدالســـتار أبـــو غـــدة ،الـــد وزارة  ،ومراجعـــة الـــد

ة ــــــــــــت ،الوقــــــــــــاف والشــــــــــــؤون اإلســــــــــــالم ــــــــــــى ،الكو عــــــــــــة األول عــــــــــــام  ،الط
 .م١٩٨٩هـ/١٤٠٢

حــي اللیثــي، إعــداد أحمــد  ١٧٩الموطــأ، لإلمــام مالــك بــن أنــس (ت  حــي بــن  ــة  ــ) روا هـ
عة, عام  عة الرا  م.١٩٨٠هـ/١٤٠٠رایت عرموش، الناشر دار النفائس، الط

ـار، لمحمـد بـن علـي بـن  ـار مـن أحادیـث سـید األخ نیل األوطـار، شـرح منتقـى األخ
ان   ي، دار الحدیث القاهرة.محمد الشو

ــة ضــاح قواعــد الفقــه الكل تور محمــد صــدقي بــن أحمــد البورنــو ،الــوجیز فــي إ  ،للــد
عة ،بیروت ،مؤسسة الرسالة عة الرا  م.١٩٩٦هـ/١٤١٦عام  ،الط
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 .م٢٠١٣مایو  ٢٢ه المواف ١٤٣٥رجب  ٢٣األرعاء في 
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ة تفسیر  م نظر ا تحر  الر

اب المخاطرة ة للمدین غ ة :التجار   قراءة نقد
  
  

  منصور عبدالرحمن محمد الغامد. د
ة اآلداب    جامعة الملك عبدالعزز -ل

ة -جدة  ة السعود   المملكة العر
  م٢٠١٤ مایو  ٢٨ المواف ه١٤٣٥ رجب ٢٩ األرعاء

 
حث لنظرة من نظرات االقتصاد اإلسالمي،  .المستخلص عرض ال

اب المخاطرةتحرم وهي نظرة تفسیر  غ . وقد التجارة للمدین الرا 
ان  ان أدلتها، ثم ب ان هذه النظرة وشرحها ثم ب عرضت الورقة لب

ا منشئها وتارخها. ثم عرضت الورقة لنقد هذه  النظرة نقدا علم
صح إطالق  وخلصت إلى عدد من النتائج أبرزها ما یلي. أوال: ال 
ا:  م المخاطرة. ثان ه مخاطرة، أو عد أن را القروض ال توجد ف القول 
ع الرو هي  المخاطر الموجودة في عقد القرض الرو أو عقد الب

ع اآلجل وعقد السلم . ثالثا: ال ذاتها المخاطر الموجودة في عقد الب
عا: ال یوجد  یوجد عالقة بین تحرم را القروض ونظرة المخاطرة. را

ضمن.  عالقة بین تحرم الرا وتحرم رح ما لم 
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  حدود الورقة وهدفها
اب المخاطرة  موضوع الورقة: -١ أنه غ مناقشة تفسیر سبب تحرم الرا 

  التجارة للمدین.

سبالورقة سؤال -٢ ا  ة للمدین؟: هل حرم الر اب المخاطرة التجار   ب غ

م نقد موضوعي  -٣ تعرض الورقة وجهة نظر القائلین: بنعم. وتحاول تقد
  لهذه النظرة.

ات األخر  -٤ التي قیلت في سبب  هذه الورقة ال تهدف لمناقشة النظر
ة، أو  ،تحرم الرا اب مخاطر الملك أنه ألجل غ مثل تفسیر سبب حرمة الرا 

ادلة  ة، أو غیرها من النظرات. نظرة الم فة النقد غیر النافعة، أو نظرة الوظ
اب المخاطرة  ز على سؤال محدد فقط وهو هل حرم الرا ألجل غ وٕانما تر

  التجارة للمدین؟

ل أساس إلى قسمین رئ -٥ ش   سین:تنقسم الورقة 

ان النظرة.القسم األول:  فسر سبب  ب عرض هذا القسم وجهة نظر من  و
ان نصوصهم وأقوالهم ثم  اب المخاطرة التجارة للمدین. من خالل ب غ تحرم الرا 
عد قسما  اتها. وهذا القسم  ان آثار النظرة وأدب ان تارخ النظرة ومنشئها ثم ب ب

ان هذه النظرة. ا لب   وصف

ة لثاني: القسم ا احث النقد نقد النظرة. وهو المشتمل على وجهة نظر ال
االت حول هذه النظرة.  احث أبرز اإلش ه ال ا یبین ف عد قسما نقد وهذا القسم 

  على هذه النظرة.

   



اب المخاطرة  انظرة تفسیر تحرم الر  ة :التجارة للمدینغ 	٧٩                 قراءة نقد
ةالقسم األول:  ان النظر   ب

ة وأدلتها   أوال: شرح النظر
اب المخاطرةأنه تحرم الرا سبب  تفسرهذه النظرة  ، التجارة للمدین غ

أخذه الدائن بدون  ، أن یدخل في مخاطر المدین التجارةوذلك ألنه عائٌد مضموٌن 
عدُّ  ادئ التي قررتها الشرعة  امخالفً  -وفقا للنظرة -وهو ما  لمبدأ مهم من الم

سٌب بدون مخاطرة، وأن الغنَم مالزٌم للغرم، وأن  في المعامالت وهو أنه ال یوجد 
ٌع للضمان.الخراَج ت   ا

قً  التالي فإن هذه النظرة تجعل تحرم الرا تطب قات قاعدة  او من تطب
الضمان، وأحد المفردات المبینة لنظرة المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي.   الخراج 

ه من  ر الصدر أن القرض الرو حراٌم لما ف : "ذ قال رفی المصر
فتعّرض  افلو ُقدم المال قراًض  ،اطرة. والصواب أنه حرام لعدم وجود المخمخاطرة

  .)١("ارب المال للمخاطرة لكان جائزً 

لها قائمة على المخاطرة وهي  : "إن األنشطة التجارة  وقال رفی المصر
ه وهو حرامحالل س فإن الرا ال مخاطرة ف   .)٢("، وعلى الع

ا عن عمل مخاطر  ة تنتج غال ضة: "فالدخول اإلیجاب وقال عدنان عو
ة المحرمة، التي هي غنٌم  الفوائد الرو مة المخاطرة  ة عد الدخول السلب مقارنة 

بل هي اجتناء مغانم مشروطة مع إلقاء المغارم على  ،دون غرم على المرابي
  .)٣(اآلخرن"

                                                            
  .٢٨ص ،لرفی المصر  ،الخطر والتأمین )١(
  .٢٥٤ص ،لرفی المصر  ،االقتصاد واألخالق )٢(
ة )٣( ق ة تطب ضة ،نظرة المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي دراسة تأصیل   .٣٠ص ،لعدنان عو
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مة تحرم  ضة: "أما ح الرا من وجهة هذه الدراسة فهي: وقال عدنان عو
ط  وس فة النقود  اب المخاطرة من جهة، ومن جهة أخر تعلقها بتعطیل وظ غ

  .)٤(اجتماعي..."

ة:   معنى المخاطرة عند مقرر النظر
معنى المخاطر في أنشطة المدین الذ اقترض  المخاطرة التجارة للمدین 

قت ،ألغراض استثمارة رض ألغراض استثمارة قد یرح فالتاجر المقترض الذ 
ظن ما -في تجارته  طة-، وقد یخسر - ان  سبب الظروف المح ه أو  ، -سب

وٕان إقراضه ماًال بزادة مضمونة یدفعها المستثمر المقترض سواء رح أم خسر 
ظهر أنه ال مسوغ  ،للمقرض بدون أن یدخل في مخاطرة وال غرم اعدُّ غنمً  هذا  و

اء غیر مضمونةلتحدید عائد مضم عة األش لذلك فإن رأس  ،ون عندما تكون طب
احث عن عائد إیجابي من خالل العمل ال بد أن یتحمل عدم  المال النقد ال

  .)٥(الضمان هذا

قدم ماله على أساس التجرد  ضة: "إن اشترا المقرض أن  وقال عدنان عو
ة االستثمارة ة في نتائج العمل بل ضمان رأس ماله النقد وعائد  ،عن المشار

ذلك فإن نظرة المخاطرة  ه هو المسوِّغ الشرعي لتحرم الرا. و مقطوع متعاقد عل
مة تحرم الرا المتمثلة في انتفاء  في االقتصاد اإلسالمي تكشف لنا عن ح
ستح عائدا إال على أساس المخاطرة،  المخاطرة، فرأس المال النقد ال 

  .)٦(ضرور الستحقاق الرح" فالمخاطرة شرٌ 

                                                            
ة )٤( ق ة تطب ضة ،نظرة المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي دراسة تأصیل   .٩٠ص ،لعدنان عو
ة )٥( حث لماذا المصارف اإلسالم قي ،انظر:  تاب: قراءات في  ،لمحمد نجاة هللا صد ضمن 

ر اإلسالمي  ،، وٕالغاء الفائدة من االقتصاد٢٤٤ص ،االقتصاد اإلسالمي لمجلس الف
اكستان   . ٢٤-٢٣، ص٣-١فقرة  ،ال

ة )٦( ق ة تطب ضة ،نظرة المخاطرة في االقتصاد اإلسالمي دراسة تأصیل   .٨٢ص ،لعدنان عو



اب المخاطرة  انظرة تفسیر تحرم الر  ة :التجارة للمدینغ 	٨١                 قراءة نقد
: "رأس المال النقد في اإلسالم ال تجوز له الفائدة،  وقال رفی المصر
ه  س سب من دون مخاطرة، ألن  جوز له الرح... رأس المال في اإلسالم ال  و
ل المخاطرة من عنصر رأس المال إلى  قته تحو عني في حق من دون مخاطرة إنما 

  .)٧(عنصر العمل"

ل أوسع: "أما المال فهو نوعان: ماٌل  ارفی المصر مبینً  وقال ش ه  لرأ
قرض وماٌل یؤجر. المال الذ یؤجر إنما جازت إجارته الختالفه عن المال الذ 
ُقرض. فالمال إذا أقرض انتقلت ملكیته من المقرض إلى المقترض خالل مدة 

ح الم ص ة ینتقل الضمان، أ  قترض ضامنا لمبلغ القرض، ومع انتقال الملك
المثل، فإذا استفاد المقترض من مال القرض  القرض، أ مسؤوال عن رده 

ألن  ،استعمال أو استغالل فإنما تكون هذه الفائدة أو المنفعة له، أ للمقترض
صح مع ضمانه  الغرم، وال  الضمان، أو الغنم  القاعدة عندنا أن الخراج (=الغلة) 

ه أجرا، أل عط ضا أن األجر والضمان ال یجتمعان. فإذا للمقرض أن  ن القاعدة أ
ل اإلنتاجي حیث یتضافر عنصرا المال والعمل، فمن الذ  قدمت النقود للتمو
یتحمل المخاطرة: رب المال أم العامل؟ إذا أخذ رب المال فائدة مقطوعة تحمل 

ل المخاطرة، مخاطرة العمل والمال معً  ین  روع ، فإذا خسر المشاالعامل المس
الهما في الرح، فمعنى هذا  خسر عمله، وضمن لرب المال ماله. أما إذا اشترك 
ا معا في المخاطرة: العامل تحمل مخاطرة العمل، ورب المال تحمل  أنهما اشتر

س من المناسب أال یتحمل مخاطرة ماله قي عنده أو  ،مخاطرة المال. ول ألنه لو 
ه مخاطرته...  ولو أخذ رب المال فائدة مقطوعة لكان استثمره بنفسه لكانت عل

ل مشروع ال یخلو من  معنى ذلك أن رب المال نقل المخاطرة إلى العامل... ف
ان ال بد أن تقع على العامل فتجتمع على  ،مخاطرة فإذا تنّصل منها رب المال 

                                                            
  .٢١ص ،رفی المصر ومحمد األبرش ،الرا والفائدة )٧(
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ین مخاطرتان: مخاطرته ومخاطرة غیره"   .)٨(هذا المس

عة: "وقد وقال رفی المصر تحت عنوان  المخاطرة من عوامل اإلنتاج التا
وب المخاطرات، فمنعهم من اكتساب أ عائد للمال  عّود اإلسالم الناس على ر
حصة  جوز القراض  بدون مخاطرة. فالقرض ذو الفائدة "المضمونة" ال یجوز، و
ة وقعت  من الرح االحتمالي، وتكون المخاطرة على رب المال، فإذا خسرت الشر

اآللة الخسار  ه. وسمح اإلسالم لصاحب رأس المال القابل لإلیجار  ة عل ة المال
تحمل صاحب هذا النوع من  حصة من الرح و أجر مقطوع أو  ة وسواهما  والدا

قى في اإلیجار مالكا للمأجور، في حین أن المقرض  ،رأس المال المخاطرة ألنه ی
ة مال القرض إلى المقترض الذ  ح متحمال في القرض ینقل ملك ص

  .)٩(للمخاطرة"

قصد المؤلف الزادة مقابل  : "وجاز الرا في البیوع [ وقال رفی المصر
والنقود في اإلسالم یجب أن تتعرض للمخاطرة  ،األجل] ألن في البیوع مخاطرة
ون لها عائٌد في اإلسالم ال مخاطرة. وُمنع  ،حتى  نها أن تكسب  فالنقود ال ُم

ألن القروض مضمونة في ذمم المقترضین أ تكون فیها  ،الرا في القروض
ستفید من الضمان (ضمان ماله من  المخاطرة علیهم، وال یجوز للمقرض أن 

ال عائد وهذا في القرض، وٕاما عائٌد مع خطر االمخاطرة) والعائد معً  ، فإما ضماٌن 
ون المال من طرف والعمل من طرف آخ ر وهذا في القراض (=المضارة) حیث 

والرح مقسوٌم بینهما والخسارة على رأس المال. فالطرف المستفید من المال 
قدم المنفعتین معا  (=المتمول) إما أن ُقدم الضمان وٕاما أن ُقدم العائد، ولكنه ال 
ة. أما مخاطر  ما تقول القاعدة الفقه لرب المال، فالخراج والضمان ال یجتمعان، 

                                                            
  .٣٨-٣٧ص ،رفی المصر ومحمد األبرش ،الرا والفائدة )٨(
  .٩٧ص ،لرفی المصر  ،أصول االقتصاد اإلسالمي )٩(



اب المخاطرة  انظرة تفسیر تحرم الر  ة :التجارة للمدینغ 	٨٣                 قراءة نقد
طلب القرض التي قد تنشأ من المماط ن تغطیتها  م لة أو الجحود أو اإلفالس ف

اء أ الذین تتوقع مالءتهم م القروض إلى األمناء األمل تقد فالة، و   رهن أو 
أخذ أجرا  ع أن  ستط سارهم) في تارخ الوفاء. إن اإلنسان إذا قدم عمال فإنه   =)

ع أن یخاطر على حصة من الرح. لكنه إذ ستط ما  ا قدم مضمونا لقاء عمله، 
ا  س سب  س له أن  ع إال المخاطرة إذا أراد الكسب، فل ستط ماال فإنه ال 

إذ رما یؤد هذا إلى زادة قوته واإلخالل  ،امضمونا من خالل عمله وماله معً 
اسي بین الناس"   .)١٠(التوازن االقتصاد واالجتماعي والس

عني أساسا أن التحدید  وقال محمد عمر شابرا: "إن تحرم را النسیئة 
ه  افأة في مقابل االنتظار أمر ال تسمح  م المسب لعائد إیجابي على القرض 
هذا فإن  ة... و ة مئو الشرعة، وال فرق في ذلك بین عائد ثابت أو محدد بنس
ان العائد  قا... أما إذا  حث هي وجود عائد موجب مقرر مس النقطة موضع ال

ا ون موج حتمل أن  ة للعمل وهو  على رأس المال  عا للنتیجة النهائ ا ت أو سال
ادئ العدالة  قا لم ه شرطة اقتسامه ط قا فإن هذا العائد ُسمح  عرف مس ما ال 

  .   )١١(التي قررتها الشرعة"

اب المخاطرة  ة غ ات نظر ة للمدین أدب ة:التجار   عند مقرر النظر

اتها   المتأثرة بها تتحدث حول عدة أمور: هذه النظرة في أدب

ل  - ١ حفز على الدخول في المخاطر، بخالف التمو ل اإلسالمي  أن التمو
ة المخاطرة  ان أهم حق العوائد بدون الدخول في المخاطر، و الرو الذ 

ونها عنصرا من عناصر اإلنتاج.   ودورها و

                                                            
  .٢٦٨ص ،لرفی المصر  ،حوث في االقتصاد اإلسالمي )١٠(
  .٥٦-٥٥ص:  ص ،لمحمد عمر شابرا ،نحو نظام نقد عادل )١١(
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وب ا ع على ر ذلك قال رفی المصر تحت عنوان مبدأ التشج لمخاطر: "
م المال  من المعلوم أن اإلسالم منع إقراض المال برا مضمون، وندب إلى تقد
حصة من الرح، والرح احتمالي غیر مضمون، فمن ضمن المال وتحمل 
ه  ان له غنمه وخراجه. قال رسول هللا صلى هللا عل ه غرمه = ان عل مخاطرته و

الضمان الموسلم (الخراج    .)١٢(خاطرة")... أ الغلة 

ل  - ٢ ل أساس بخالف التمو ش ة  ل اإلسالمي قائم على المشار أن التمو
  الرو القائم على الفائدة. 

المقابل إجماع بین علماء االقتصاد  قي: "وهناك  قال محمد نجاة هللا صد
ه وظائفه  مه على نحو یؤد ف ن تنظ م والمسلمین على أن النظام المصرفي 

ة بدون اللج م العاد ضا على أن إعادة تنظ تف هؤالء الخبراء أ وء إلى الفائدة، و
ة المتعلقة  ادئ اإلسالم ن أن یتحق على أساس الم م البنوك وف النمط اإلسالمي 

" ات األخر ه ذلك من المشار ة في الرح مثل المضارة أو ما شا   .)١٣(المشار

شارك في اإلنتاج في  - ٣ ر رأس المال الذ ال  رحه وخسارته تصو
  صورة مذمومة.

اشر  ل نشا م طرقة مستقلة عن  : "فالفائدة تنتج  قال رفی المصر
ساهم أبدا  الفائدة في حین أنه لم  وفور من جانب شخص المرابي الذ یختص 
عملون والذین  قة من هؤالء الذین ال  لون ط قها وٕانتاجها. والمرابون ُش في تحق

اتهم  قات الكادحة والعاملة. إنهم یؤذون مجتمعاتهم ستمرون في اقت من عرق الط
بإهمالهم التجارة والزراعة والصناعة وسائر النشاطات المنتجة. وال یرد المرابي أن 
ضا أن یتبرأ  ذلك لهان الخطب، بل یرد أ ان األمر  ال عمل فحسب، فلو  یثر 

                                                            
  .٣٣٨ص ،لرفی المصر  ،حوث في االقتصاد اإلسالمي )١٢(
قي ،النظام المصرفي الالرو  )١٣(   .٣ص ،محمد نجاة هللا صد



اب المخاطرة  انظرة تفسیر تحرم الر  ة :التجارة للمدینغ 	٨٥                 قراءة نقد
ا)  ل خطر. یرد دخال ثابتا (وأبد ة ومن  ل مسؤول ن معه من  المعنى الذ ُم

ل الفوائد من حیث المبدأ بدون  ا. وتتش اء الدن ) على أش تطبی هذه الصفة (أبد
  .)١٤(أن تؤد إلى استنفاد رأس المال الذ تنشأ عنه"

تنـزن ال یدعون  ح مالك رأس المال م : "ورما أص وقال رفی المصر
ل فائدة یزدون معدلها عندما  أموالهم تفلت من أیدیهم إال لقاء جزة مدفوعة في ش

اء بتنـزل المعدل  ظهرون أسخ استثمارات، و ام  حتاج رجال األعمال إلى الق
  .)١٥("عندما تغدو فرص االستثمار قلیلة

ة المتعاملة في المداینات - ٤ ألنها تعمل في إطار  ،ذم المصارف اإلسالم
  األراح المضمونة.

: "ولهذا عدلت  ة عن القرض إلى قال رفی المصر المصارف اإلسالم
ة تقتصر في  عني أن المصارف اإلسالم القراض (=المضارة)... وهذا ال 

اتها الدائنة والمدینة على القراض (=المضارة) فحسب بل إنها تمارس  ،عمل
حة والضمان. وهي في الواقع العملي آخذة في  اإلجارة والمرا ات أخر  عمل

ات التنازل المتزاید عن عم حة، أ عن عمل ات المرا ات القراض إلى عمل ل
عها بثمن مؤجل  ات المداینة. فهي تشتر السلع بثمن نقد وتب ة إلى عمل المشار
لتكسب الفرق بین الثمنین، ثم إذا ماطل العمیل في الدفع رما فرضت غرامة 

ین إنم ة إلى الدَّ ة من الشر عني تأخیر. ال رب أن انتقال المصارف اإلسالم ا 
ست المصارف  ة. أل ه مع المصارف التقلید السیر في طر العودة إلى التشا

  .)١٦(تاجرة نقود ودیون"

                                                            
ة اإلسالمي )١٤(   .٢٣٥ص ،لرفی المصر  ،مصرف التنم
ة اإلسالمي )١٥(   .٢٣٦-٢٣٥ص:  ص ،لرفی المصر  ،مصرف التنم
  .١٥٠- ١٤٩ص:  ص ،لرفی المصر  ،حوث في االقتصاد اإلسالمي )١٦(
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ل  ه على ورقة عابدین سالمة عن واقع التمو وقال رفی المصر في تعقی
س خطیرا أن تتراجع  ة العاملة في السودان: "ل ة في البنوك اإلسالم المشار

ة  ك الیوم أحد في مشروعیتهما المضارة لحساب الشر لتاهما مشروعة وال یتش ف
ة بدورها لحساب  ضمن نطاق العمل المصرفي اإلسالمي. أما أن تتراجع الشر
شك في خطورته أحد إال من أراد تشغیل المصارف  حة فهذا أمر ال  المرا

أ ثمن" ة  ة ما نتمناه أخیرا هو أن)١٧(اإلسالم  ، ثم قال في خاتمة الورقة: "غا
اعد عن الرا، وعن ذرائعه ومسالكه  أن تت ة في أسالیبها  تتمیز المصارف اإلسالم

حة  ة... وٕان االتجاه إلى المرا سا - الواضحة والخف ة وان اض المشار انق
حة ه مع المصارف  ،اتجاه غیر محمود -المرا ة للتشا ه المصارف اإلسالم تتجه ف
ة"   .)١٨(التقلید

ه على عبدالحمید الغزالي الذ قدم ورقة عن وقال رفی المصر في تع قی
ة منجزاتها ودورها المستقبلي ا:  ،المصارف اإلسالم قال رفی المصر معق

"وأختلف مع الكاتب في مجال المنجزات في مسألة جوهرة، وهي أن المصارف 
الها المتزاید على  ة لم تستطع في نظر التخلص إال من لفظ الرا. وما إق اإلسالم
عد العمل المصرفي  هذا ال ی حة الملزمة إال دلیل على صحة ما نقول... و المرا
عد عن المخاطرة)  اإلسالمي عن العمل المصرفي السائد من حیث الضمان (ال
النقود والدیون. إن اتجاه  السلع واالقتصار على المتاجرة  واجتناب التعامل 

حة  ع المرا ة المتزاید إلى ب ال یجعل للمصرف اإلسالمي أ المصارف اإلسالم
ة على المصارف األخر  ة الرو انت الحیلة میزة،  ،میزة من الناح اللهم إال إذا 

                                                            
ة )١٧( . مع أن السودان في عمله ٣٣٨ص ،لرفی المصر  ،حوث في المصارف اإلسالم

صفحتین  المه  حة بدون وعد ملزم، وهو ما أشار له المؤلف قبل  طب المرا المصرفي 
  م.١٩٨٨هـ/١٤٠٩، وتارخ الورقة التي تتحدث عن السودان عام ٣٣٦ص

ة )١٨(   .٣٤٤ص ،لرفی المصر  ،حوث في المصارف اإلسالم
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اة، وما بین اللفظین  المرا حة  ة ما في األمر أن هذه المصارف تستبدل المرا غا
من اختالف في الحروف أكثر مما بینهما من اختالف في الجوهر والمعنى 

قة"   .)١٩(والحق

حة  - ٥ ع اآلجل أو المرا الب ثیر من معامالت المداینات اآلجلة  وصف 
أنها حیل محرمة على الرا، ووصف  ة  ل الشراء أو اإلجارات التمو لآلمر 
ة في األمور الجوهرة  أنها ال تختلف عن البنوك الرو ة  المصارف اإلسالم

ات وأوراق المخاطر وشرائح العمالء والتسو وغیرها، وٕانما تختلف  ل في ش
اب النظام الرأسمالي وتصب في مصلحته،  أنها تسیر في ر ة، أو وصفها  إضاف

ان الرأسمالي.  ا" للبن   وال تعدو أن تكون طالًء "إسالم

ة خ النظر ا: تار   ثان
اب المخاطرة  غ ا  ة للمدین هل ُعرف تعلیل الر ؟التجار   قبل المودود

ین  اب لم أجد عند أحد من العلماء المتقدمین من یرط بین تحرم الرا و غ
  .التجارة للمدین المخاطرة

ظهر  ا األعلى المودود هو أول من قرر أن علة  -  وهللا أعلم - و أن أ
تحرم الرا في القروض االستثمارة هي عدم اشتراك المقرض في مخاطرة 

  المقترض التجارة.

ذلك  ظهر  ا األعلى المودود هو أول من فسر  -وهللا أعلم-و أن أ
ة  أنها المخاطرة التجارة من خالل المشار المخاطرة التي تجعل المعاملة مشروعة 

انه. ما سب ب   في الرح والخسارة، وهو المعنى األول للمخاطرة 

   

                                                            
ة )١٩(   .٣٤٩-٣٤٨ص ،مصر لرفی ال ،حوث في المصارف اإلسالم
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ات نشأة علم  وقد نشأت هذه النظرة من أبي األعلى المودود مع بدا
عادل  ع عشر الهجر وهو ما  االقتصاد اإلسالمي في العقد السادس من القرن الرا

عده. الد وما  ع من القرن العشرن الم   العقد الرا

ات في تقرر هذا المعنى وتأییده، ثم رِط هذا المعنى  ثرت الكتا ثم 
الغرم.  الضمان أو الغنم  ة الخراج    القاعدة الفقه

ه القارة  ومما ُیلحظ على هذا الد ش االتجاه أنه أخذ زخمه وترعرع في 
ا) اكستان والهند حال ة (ال اب: ،الهند   ولعل هذا یرجع إلى عدد من األس

ة في  - ١ ه القارة الهند أول من قرر هذه النظرة هو المودود من ش
  م.١٩٣٧مقاالته 

قي من خ - ٢ ات: محمد نجاة هللا صد تا الل تعزز هذه النظرة من خالل 
تب بدأ نشرها  تب ١٩٦٩عدة  عدها، ومحمد عمر شابرا من خالل عدة  م وما 

عدها، وغیرهما.١٩٧٠بدأ نشرها    م وما 

اكستاني لهذا االتجاه في تقرره عن  - ٢ ر اإلسالمي ال تبني مجلس الف
  م.١٩٨٠إلغاء الفائدة من االقتصاد 

ة لهذا  - ٣ اكستان ة ال ة االتحاد مة الشرع مها تبني المح االتجاه في ح
ة  اكستان م ال   م.  ١٩٩٢عدم نفاذ مفعول عدد من مواد القوانین والمراس
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ة   ثالثا: فقه النظر

ات  ة من عقود المشار   أوًال: موقف النظر
ة نظرَة تفضیل على عقود المداینات  هذه النظرة تنظر إلى عقود المشار

. ،عموما ارها البدیل األساس للقرض الرو   اعت
ة  -وفقا للنظرة -رر وهذا التفضیل مب تحمل ظهر فیها أن المشار

ع اآلجل خصوصا.مخاطر المتمول  ل أكبر من عقود المداینات عموما والب   ش
ة أن  ة من هذه الناح ه المصلحة االقتصاد ان مما توج : "ف قال المودود
ة  ة أو البدن قواهم الذهن ون في التجارة أو الصناعة أو الزراعة ال  شتر الذین 

ضا من هذا النوع نفسه ولكن  تهم أ غي أن تكون مشار برؤوس أموالهم فقط ین
سعوا معهم  غیرهم و ونوا على اتصال بها  في ترقیتها وٕانقاذها من الوقوع حتى 

  .)٢٠(في الخسارة"
ثیرا اهتمام رب المال بنتائج  ما أن الفائدة ال تثیر  " : وقال رفی المصر
قدمها له،  ه ثروة المقترض والضمانات التي  المشروع، بل لعل أكثر ما یهتم 

مته في إدارة المشروع. وهذا بخالف المشار  غض الطرف عن مهارته وح ة ورما 
 ألن ،فإن هذه االهتمام بنتائج المشروع یرتفع فیها عند رب المال إلى المقام األول

  . )٢١("حصته من الرح متوقفة على هذه النتائج
ع اآلجل ومشتقاته اثانً  ة من الب   : موقف النظر

السلم  یتوقع منها أن تنظرهذه النظرة  ع اآلجل ومشتقاته  إلى الب
حة وغیرها نظرة مذمومة أو مفضولة واالستصناع لقلة مخاطرها مقارنة  والمرا
ة تفاوت مقررو النظرة في درجة ذمهم لهذهالمشار   )٢٢(العقود. ، و

                                                            
عدها. ٥٩ص ،ألبي األعلى المودود ،الرا )٢٠(   وما 
  .٤٠ص ،لرفی المصر ومحمد األبرش ،الرا والفائدة )٢١(
ار ذم الدیون مطلقا )٢٢( اعت ع اآلجل  عضهم قد یذم الب ان  ار آخر ال عالقة  ،وٕان  وهذا اعت

ابها. ار وجود المخاطرة وغ اعت ع اآلجل  ه، والمراد هنا ذم الب   لهذه المسألة 



 منصور بن عبدالرحمن بن محمد الغامد                               ٩٠

ة من إجارة األرضاثالثً   : موقف النظر  
احة إجارة األرض ل مقررو النظرة إ ه الرا من  ،ستش اختصار تش ألنها 

ونها عائدً  فرض أجرة مضمونة على المستأجر ،امضمونً  احیث  بینما  ،فالمؤجر 
ه  ار تش -مستأجر األرض قد یرح وقد یخسر في زراعته. فهي بهذا االعت

  الفائدة على القرض.  -عندهم

ه مقاالته  ه الذ جمع ف تا ة  وممن قرر هذا: المودود حیث قال في حاش
قول فإذن عترض في هذا المقام و موجب أ شيء  عن الرا: "لمعترض أن 

راء األرض مع أنه ال یختلف عن الرا؟ الجواب أن هذا االعتراض إنما  حون  تب
عشرن  صورة مبلغ معین  التحدید أ  راء األرض  حون  ل على الذین یب ُش

أخذونه سلفا ة ذلك بل أعده  ،دینارا لكل فدان مثال و مشروع أما أنا فلست أقول 
اب هو أن الصورة صورة من صور التعامل الرو  ه في هذا ال . والذ أذهب إل

حصل من  حة للمعاملة بین صاحب األرض ومزارعه هي اشتراكهما في ما  الصح
ه إلى  الغالت أو الحبوب أو الفواكه ة یتفقان علیها بینهما، وهذه الصورة تش بنس

" ة في التجارة وهي مشروعة عند بیرة المشار   .)٢٣(درجة 

ان المودود راءها ولئن  األرض وحرم  اح االشتراك  فإن مجموعة  ،قد أ
عده حرموا االشتراك والكراء ضاء  ،من مقرر النظرة من  وقرروا أن األرض الب

ة، وال أجرة أرض ،ال تستح عائدا مطلقا ألن المخاطرة  ،ال في صورة رح شر
لیهما. ة في األمرن    غائ

ض ه فإن األرض الب ضة:" وعل اء مجردة عن اإلنفاق والعمل قال عدنان عو
غ العائد، وذلك النتفاء عنصر العمل  . والمخاطرةاالقتصاد ال تكفي وحدها لتسو

                                                            
  .١٩ص ،ألبي األعلى المودود ،الرا )٢٣(
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له مقابل األرض  ان ش ة عن أخذ عائد مهما  فهم من تلك النصوص الناه و
عي یتوقف  المورد الطب المجردة عن العمل وعن النفقة (المال) أن االختصاص 

ه فإن أحادیث النهي عن المخابرة وتوعد من لم ینته  ،على النفقة أو العمل وعل
ا  ونها تشارك الرا في علته بوصفه سب حرب من هللا ورسوله إنما تفسیره  عنها 
قابلها عمل وال مخاطرة). أما إذا قدم مالك األرض  غیر مشروع للكسب (زادة ال 

شارك في مقاسمة ا ستح أن  لناتج، وحظه من نفقة أو بذرا فإنه عندها فقط 
المخاطرة. قابل نفقته التي تتسم  ستح  الناتج  ذلك إذا شارك في العمل فإنه 

ما بذله من عمل مخاطر. أما مجرد األرض فإنها ال تستح أجرا أو  اقتسام الناتج 
شأن رع األرض  أن هذا الموقف الذ تتبناه الدراسة  یر  فوت هنا التذ حظا. وال 

قتصر على ا الزراعي على وجه الحصر، وال یتعداه إعماال  الستغاللإنما 
حة"   .  )٢٤(للنصوص الصح

   

                                                            
ضة ،نظرة المخاطرة )٢٤( . وقد أحال في هذا الموضع ١٤٥-١٤٤ص:  ص ،لعدنان عو

ق احثي االقتصاد اإلسالمي  ة على عدد من  منهم محمود أبو  ،ررون هذا الرأالحاش
ه  تا م الطحاو في  سة في االقتصاد اإلسالمي، وٕابراه ه خطو رئ تا السعود في 

حثه موقف اإلسالم من الرع. ا ونظاما، والسبهاني في    االقتصاد اإلسالمي مذه
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ة القسم الثاني:    نقد النظر
ن مناقشة ونقد هذه النظرة من خالل مقامین:   م

ین العقود المشروعة.   األول: طرقة المقارنة بین الرا و
ك مقدمات وأدلة النظرة.    الثاني: تف

اب فأما المقام األول  ین العقود المشروعة من حیث غ قارن بین الرا و ف
ور في الرا  ،المخاطرة فیها اب المخاطرة المذ  - وفقا للنظرة-فإذا ثبت أن غ

ع اآلجل  اب المخاطرة التي  -مثال-موجود في عقد الب فإن هذا دلیل على أن غ
ست سبب التحرم رت في الرا ل انت هي سبب التحرم للزم ت ،ذ ع ولو  حرم الب

  .-مثال-اآلجل 

ع اآلجل . اوٕاال ُعدَّ متناقًض  ،فخالصة هذا المقام: إلزام المخالف بتحرم الب
اب  اوهذه تعد مناقشًة وردً  حرم الرا ألجل غ ع اآلجل، و ح الب على من یب

طَّرد في  ذلك و ع اآلجل  ان ُحرم الب ور في النظرة. وأما من  المخاطرة المذ
  فإن طر مناقشته هو المقام الثاني. ،قولهأخذه بلوازم 

ك أدلتها ومقدماتها  وأما المقام الثاني فهو مناقشة هذه النظرة من خالل تف
ل عائد مضمون ال  غض النظر عن لوازمها وآثارها. فلو التزم المخالف تحرم 

ع آجل أو  ،یدخل في المخاطرة التجارة للمتموِّل ان في عقد را أو ب غیر سواء 
ان تناقضه  ن مناقشته من خالل ب ، وٕانما -ما في المقام األول-ذلك فال ُم

  .-وهو المقام الثاني-مناقشته من خالل الرد على نظرته وأدلتها ومقدماتها 

أتي: المناقشةفمن أوجه    وفقا للمقام األول ما 
اب المخاطرة  أوال قال: إن غ عینه في معا التجارة للمدینأن  ملة موجود 

القرض الرو أو مثیٌل له إذا نظرنا له من جهة  ه  ع اآلجل شب ع اآلجل. فالب الب
اب المخاطرة التجارة للمتمول.   غ
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ثیرً  ،وفي واقع األمر في هذا  امن مقرر هذه النظرة ال یرون حرجً  افإن 

القرض الرو  ،اإللزام ٌه  ع اآلجل مذموٌم وشب أن الب قررون بوضوح  ال  ،فهم 
القرض الرو    .- على اختالف بینهم-بدیٌل عنه، ولكنهم ال یجعلونه محرما 

افٍ  ع اآلجل غیر  قال: إن ذم الب أن  ن مناقشتهم  م ع  ،ولكن  فما دام الب
ابها في القرض الرو  قدر غ حة  ه المخاطرة المب فلماذا حرمت  ،اآلجل تغیب ف

ع اآلجل احت الب ؟ إن في هذا داللة على أن سبب الشرعة القرض الرو وأ
اب المخاطرة التجارة للمدین. الرا تحرم عود لغ   ال 

ین القرض الرو  ع اآلجل و ه بین الب من حیث -والواقع أن وجه الش
اب المخاطرة التجارة للمدین لها تمثل  ،بیٌر جدا یرقى إلى مستو التطاب -غ ف

ة للممّول عائدً  الدخول في مخاطر المدین التجارة، ودون بدون  امضمونً  االنس
ستح رأس ماله  عائده سواء رح مشروع و أدنى عالقة برحه أو خسارته، والدائن 

اب المخاطرة  في  -وفقا للنظرة- التجارة للمدینالمدین أم خسر. وهذا هو غ
.   القرض الرو

ع اآلجل والقرض الرو  عد هذا التماثل بین الب اب -ف من حیث غ
ع اآلجل  - التجارة للمدین المخاطرة منعوا الب فإنه یلزم مقرر هذه النظرة أن 

اب المخاطرة ،بدرجة تحرمهم للرا نفسه ع اآلجل غ التجارة  ألنه تتحق في الب
  القدر نفسه! للمدین

ا قال ثان اب المخاطرة بل  عینه في عقود  التجارة للمدین: إن غ موجود 
ع اآلجل فقط. ،ع التاجرالمداینات عموما م س موجودا في القرض الرو والب   ول

انً  ستح عائدا مضمونا ثابتا، وهو أجرة  ،افإن من أّجر على التاجر د
حصل على عائد مضمون ثابت بدون الدخول في مخاطر المدین  ان، فلماذا  الد

س الواجب  أن یدخل مع  - وفقا للنظرة-التجارة؟! أل التاجر في أن ُیلزم المؤجر 
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حصل المؤجر على عائد مضمون من التاجر  ،شراكة في الرح والخسارة حتى ال 
  صاحب العائد االحتمالي المخاطر؟!

أجر ثابت محدد  عمل عند هذا التاجر  وقل مثل ذلك في العامل الذ 
شارك في المخاطرة  ،ومضمون  أجر مضمون، دون أن  فلماذا ُطاِلب التاجر 

س الواجب التجارة للمدین؟ أن ُیلزم العمال مع التاجر  -وفقا للنظرة- ! أل
ا؟! خسروا سو   الدخول مع التاجر في شراكة حتى یرحوا و

من أسلم للتاجر شیئً  ، ا، أو استصنع منه شیئً ا، أو أّجره شیئً اوقل مثل ذلك ف
األجل شیئً  اعه    ، وغیر ذلك من صور المداینات.اأو 

ن فیها  ثالثا: ادالت ولو لم  ع عقود الم قال إن هذا ینطب على جم بل 
اب مخاطرة المدین التجارة  ،َدین ه غ ع العاد الحال غیر المؤجل ینطب عل فالب

اع على التاجر قد حصل على رحه التجار  ائع الجملة الذ  القدر نفسه! فإن 
عها وقد مضمونا دون نظر في عواقب تاجر التجزئة الذ اشت ضاعة لیب ر هذه ال

ائع الجملة على رح من التاجر الذ  حصل  یرح وقد یخسر في تجارته! فلماذا 
س الواجب  الدخول  - وفقا للنظرة-قد یرح وقد یخسر؟! أل ائع الجملة  أن ُیلَزم 

ل  ش حصل على رحه التجار  مع التاجر في مخاطرة الرح والخسارة؟! ال أن 
  التاجر المشتر عائده احتمالي!ألن  ،مضمون 

عا: ل متعامل مع االصار مآل هذه النظرة بهذه  را لزامات: أنه یجب على 
ه شار ع على  ،التاجر أن  وا في الرح والخسارة، وال یجوز ألحد أن یبـ شتر حتى 

ٍع حاٍل، وال استصناع وال سلم  االتاجر شیئً  ع آجل، وال إجارة وال ب عامله بب وال أن 
ادلة فیها رح للطرف اآلخر غیر التاجر فة، وال أ م إذ "ال مسوغ  ،وال عقد وظ

اء غیر مضمونة" عة األش   .)٢٥(لتحدید عائد مضمون عندما تكون طب
                                                            

ة )٢٥( قي ،حث لماذا المصارف اإلسالم تاب: قراءات في  ،لمحمد نجاة هللا صد ضمن 
  . ٢٤٤ص ،القتصاد اإلسالميا
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ع  ع إال على المستهلك، وأما الب وصار مآل هذه النظرة: أنه ال یجوز الب

ته. مشار   على التاجر فإنه ُستبدل 

ان وصار مآل هذه  ع السلعة إال منتجها (سواء  النظرة: أنه ال یجوز أن یب
عها ،زارعا أو صانعا) غرض ب ألنه سیدفع  ،ألن التاجر ال یجوز له شراء سلعة 
  في انتظار عائد احتمالي قد یرح وقد یخسر! ،عائدا مضمونا

: صار مآل هذه النظرة تحرم وٕالغاء النشا التجار الذ  ارة أخر ع و
ع، بدعو أنه یجب  یتوسط تحمل مخاطرة الشراء والب بین المنتجین والمستهلكین و

حصل على عائد  شارك في مخاطر المدین التجارة وأن ال  على الممول أن 
عونها على المستهلكین،  ع سلعهم فإنهم یب مضمون. وعلى المنتجین إذا أرادوا ب

ف الجملة ثم  أخذون السلع  رقونها مثال أو ینقلون السلع من وٕاذا تعاملوا مع وسطاء 
السلع زمانا دون زمان فإن على هؤالء المنتجین أن  ان أو یترصون  ان إلى م م
حصلوا على عائد مضمون من تجار قد  عوهم و وا هؤالء الوسطاء ال أن یب شار

  یرحون وقد یخسرون في تجاراتهم.. وهل التجارة إال هذا.. رح أو خسارة؟!

ٌة یف نشأفانظر  اد األمر، وفي ظن مقررها أنها حما ت هذه النظرة 
ٌة في مخاطر  قتها إلغاًء  ةللتاجر ومشار حت هذه النظرة في حق إلى أن آلت فأص

ة العدل الها ووصفً  اللتجارة وتحرمً  الظلم ومجان   بدل حفظ التجارة وحمایتها. ،لها 

افومع أن  ح ومعرفة مآالتها  ل صح ش ان في الرد تصّور النظرة 
  إال أنه من المناسب مناقشة أدلة هذه النظرة ومقدماتها.  ،علیها

أتي: ة وفقا للمقام الثاني ما    ومن أوجه مناقشة النظر
ین عقود  أوًال: اتها، و ادالت والمداینات ومقتض خلط النظرة بین عقود الم

اتها د األمانة ومقتض االت و ات والو  المشار
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ادالت  ، وانتقال ملك إن الم ع وغیره تقتضي انتقال ملك السلعة للمشتر الب
ان حاًال أم َدینً  ائع سواء  ادالت عقد القرض الذ  االثمن لل مؤجًال، ومن عقود الم

نتقل ملك البدل إلى المقرض سواء  مجرد العقد، و ه ملك المال إلى المقترض  ینتقل ف
ادالت التي ینتقل فیها ان حاًال أم دینا مؤجًال، فعقد القرض هو  من جنس عقود الم

ع تمامً  شأن الب   .دون أ فرق  االملك والضمان إلى المقترض شأنه في ذلك 

قاء ملك األول  وهذا بخالف العقود التي تسلم فیها العین للطرف الثاني مع 
االت والرهن وغیرها ات والو عقود المشار قى خراجها له وضمانها  ،علیها  فهذه ی

ه.   عل

اب المخاطرة التجارة للمدین فائدة هو غ أن سبب تحرم القرض   ،فالقول 
عا ادالت جم قته إلغاٌء ونفٌي لعقود الم لها ال یتحمل الطرف األول  ،حق ألنها 

ه. عد انتقال رأس المال أو السلعة إل   مخاطر الطرف الثاني 

ع أو القرض  عد الب قي  ائع إذا  متحمًال لمخاطر بل إن المقرض أو ال
مها للطرف الثاني المقترض أو  عد تسل السلعة أو النقود وغنمها وغرمها 

ع أو القرض قدح في عقد الب اال  = لكان هذا إش ولكان هذا مخالفا  ،المشتر
ع أو عقد القرض.   لمقتضى عقد الب

ا:  صلح سبً ثان اب المخاطرة التجارة للمتمول  للقدح والمنع من: عقد  اغ
ا في الرح  ون شر ه رب المال (سواء قدم سلعة أو نقدا) أن  ٍة اشتر ف مشار

قال له: إن مقتضى شراكتك أن تكون مالكا  شارك في الخسارة. فهذا  - دون أن 
ة) أو على االنفراد (في حال  ة على الشیوع (في حال الشر لمحل المشار

قال: ومقتضى الملك أ -المضارة) ن تحصل على غنمه، وأن تتحمل غرمه. ثم 
ك ل في هذه الحالة عل اب المخاطرة التجارة ُش ألنك تتخلى عن أحد  ،إن غ

ة، وهي تحمل الغرم والتلف. ات الملك   مقتض



اب المخاطرة  انظرة تفسیر تحرم الر  ة :التجارة للمدینغ 	٩٧                 قراءة نقد
ین معنى المخاطرة عند  ثالثا: خلط النظرة بین معنى المخاطرة التجارة، و

الغرم، أو الضمان  طل الفقهاء لفظ المخاطرة، الفقهاء أو الغرم في قولهم الغنم 
ه مخاطر تلف الشيء، وهذا مقتضى من  ردون  الضمان. و في قولهم الخراج 
المخاطرة: مخاطر االستثمارات في  س مرادهم  ة ابتداًء. ول ات الملك مقتض

قوم بها المدین.   المشارع التجارة التي 

حث   نتیجة ال
حث في  اب تحرم الرا  یرنظرة تفسونتیجة ال  التجارة للمدین المخاطرةغ

صها في عدد من األمور:  ن تلخ   م

صح  أوال: اب المخاطرة التجارة للمدین حرم إطالق أن الراال    .سبب غ
ا: ادالت  ثان ادالت والمداینات، وعقود المداینات والم الرا من عقود الم

عتها عدم  ة في أساسا في الشرعة من طب   مخاطرة المدین التجارة.المشار

اب المخاطر التجارة للمدین  ا:ثالث ع عقود موجودة غ القدر نفسه في جم
ادالت والمداینات مثل  ع الرو الم ع أو عقد القرض الرو أو عقد الب عقد الب

ین عقد الرا من هذه  ،الشرعي أو عقد السلم أو عقد االستصناع فال فرق بینها و
ة   .الناح

عا: ة وذم المداینات  را صح تفضیل المشار ار ال  اعت ع اآلجل وغیرها  الب
ة فیها تحمل لمخاطر المدین التجارة وأما المداینات فال یوجد فیها تحمل  أن المشار

ما بینته الو  ،لمخاطر المدین التجارة ار خاطٌئ    .)٢٦(رقةألن هذا االعت

ه أجمعین   .وصلى وسلم على محمد وعلى آله وصح

                                                            
ة ) ٢٦( ارات األخر لتفضیل المشار ة  ،وأما االعت مثل ذم المداینات ألجل ما فیها من مسؤول

اتا أو نقًض  -وشغل للذمة فهذه لمناقشتها   مقاٌم آخر، وال عالقة لها بهذه الورقة. -اإث
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Abstract. This paper intended to present one of the Islamic 
economics theories. It is the interpretation of usury due to the 
absence of risk. The paper presented, clarified investigated the 
theory and its proofs. The author also presented its history and 
critics. The main results are. It is not true to say that Riba loans 
have no risk. The risks in any Riba loan are the same risks as of 
any deferred sale transaction or any Salam contract. The paper 
also concluded that there are no relation between Riba 
prohibition and the risk theory. Finally, there is no relation 
between Riba prohibition and Returns for liability prohibition 
theorem.  
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ة في م ل:المشار   البدیل اإلسالمي خاطر التمو
تاب  قراءة في 

Risk Sharing in Finance: The Islamic Finance Alternative 
By Askari, Iqbal, Krichene and Mirakhor, 2012, 

John Wiley & Sons (Asia), Singapore 

  
  بلوافيمهد أحمد د. 

ل اإلسالمي    المشاركأستاذ االقتصاد والتمو
  جامعة الملك عبدالعزز –معهد االقتصاد اإلسالمي 

ة –جدة  ة السعود   المملكة العر
ر  ٣٠هـ = ١٤٣٤ذو الحجة  ٢٥األرعاء    م٢٠١٣أكتو

  
ة في  قةر و ال هم هذقدَّ تُ . مستخلصال ة فاحصة لكتاب "المشار قراءة تحلیل

ل: البدیل اإلسالمي (  Risk Sharing in Finance: Theمخاطر التمو

Islamic Finance Alternative ة جون ٢٠١٢)"، الصادر عام م عن شر
ة - الفرع اآلسیو  –وایلي وأبناؤه  ف ،العالم أرعة  هوالذ قام بتأل

، و  ر میین مسلمین وهم: حسین عس ال ضمیراقتصادیین وأكاد ، إق
رشان، اس میراخور. ونور الدین  ورقة في خمس الوقد انتظمت  وع

ات الكتاب وموضوعاته،  ة عن محتو فقرات؛ من أهمها: نظرة إجمال
ة و  ار هامة عالجها الكتاب، وملحوظات ختام ا وأف وقفات مع قضا

اإلضافة إلى تمهید  ه،  ا الكتاب واالستدراكات عل عض مزا تناولت 
ة عنها   .تضمن األسئلة المحورة التي حاول الكتاب اإلجا
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ة  تمهید: .١ زة في علوم المال انة مر ة تحتل م یناقش الكتاب قض
ما هو معلوم. إنها مسألة المخاطرة أو الخطر )، والموقف منها، Risk( المعاصرة 

ة التي تتطلب وجود  الوساطة المال ة التعامل معها حین یتعل األمر  ف و
ات ة، مؤسسات، وترتی ة إلى  –ة عقدأنظمة و  إدارة، ومحاسب س  العقودنس ول

ة ذات وحداتالن انتقال األموال بین اضمل -العقیدة المالي  الفائض االقتصاد
)Surplus Units(ووحدات العجز ، )Deficit Units( ادئ وأسس . فأین تقف م

ن أن تقدم؟ وعلى أ أساس؟  م ة؟ وماذا  ل اإلسالمي من هذه القض وهل التمو
ل ا طرحها السالمي القائمة تجسد إلتجرة التمو ة "المنشودة" التي  ؟ أم مؤلفون الرؤ

ة عولماذا؟  أن الحال غیر ذلك؟ حاول الكتاب اإلجا عض األسئلة التي  ها نهذه 
ة، ونظرة،  ةمن خالل مداخل متنوعة: تارخ ةوتحلیل لواقع التطورات التي  ، وفن

ل التقلید واإلسالمي   .على مستو الممارسة والتنظیر عرفها حقلي التمو

ل اإلسالمي.اتر اصدإنبذة عن الناشر وسلسلة  .٢ هو  الناشر ه عن التمو
الشاب تشارلز  )، والتي أسسهاJohn Wiley & Sonsبناؤه (جون وایلي وأ مؤسسة
عً Charles Wileyوایلي ( افتتاح ١٨٠٧في عام  ا)، ذ الخمسة وعشرن ر م 

تب صغیر اعة الكتب م ات المتحدة) Manhattanفي مانهاتن ( ونشرها لط  الوال
ة عدة تطورات ومراحل. األمر ة  ة منذ مطلع  وقد مرت الشر وقفزت قفزات نوع

ات القرن الماضي؛  )Acquisition( االستحواذمن ذلك على سبیل المثال  تسعین
الك على ة  ل ( شر ة المتخصصة في نشر الكتب  )Blackwellو البرطان

ة م ة ،األكاد ة  سبب تلك التطورات م.٢٠٠٧في عام  والمهن قفزت مداخیل الشر
بلیون دوالر عام  ١٬٨م، إلى ١٩٩٠ملیون دوالر في عام  ٣٠٠من مبلغ أقل من 

ز الثاني عشر في السنتین األخیرتین )١(م٢٠١٣ م ٢٠١٢م و٢٠١١، واحتلت المر
ة ٦٠ستین ( ضمن تصنیف أكبر ة نشر عالم  - حسب حجم دخلها السنو –) شر

                                                            
(1) http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301697.html. Access date October 6, 2013. 



ل:  البدیل اإلسالمي ة في مخاطر التمو تابالمشار  ١٠١                 ، قراءة في 

 

ة االنترنت  .)٢(م٢٠١٣ نتصف عامالصادر في م ة على ش ت ة م وتمتلك الشر
)Online Library انات تضم أكثر من كثر مقال، وأ ٤٠٠٠) تحتو على قواعد ب

ة متخصصة، وأ ١٥٠٠من  ة )٣(تاب ٩٠٠كثر من مجلة علم . أما اهتمام الشر
ل اإلسالمي ف ات أنها نشطت فتُ التمو السنوات األخیرة  ه فيظهر المعط

ل الفت م) ٢٠١٤-٢٠٠٧( والتي  في هذا الحقلاعة ونشر تب متخصصة طش
معدلم بإذن هللا٢٠١٤ عاممع حلول  ان إصدارً یثالثستبلغ  تب  )٤( أرعة ؛ أ 

ه ( اوقد استحدثت لذلك قسما خاًص  في السنة. ) Islamic Financeأطلقت عل
ة علوم المال لها من إصدار قسم )Wiley Finance( ضمن القسم العام الخاص  ، و

ة اآلسیو  ة األولى في عدد اإلصدارات  .فورةاسنغ الشر ة المرت هذا تحتل الشر و
ة مثیلة لها ات عالم المقارنة مع شر ل اإلسالمي  التمو تً  المتعلقة  عن  انشرت 

ل اإلسالمي ل ( التمو  ) التالي:١ما یتضح في الش
 

ة بتارخالمؤلف المصدر:   ات المتوفرة على مواقع المؤسسات المعن   .م٢٠١٣- ١٠- ٢٣ من المعط

                                                            
(2) The World's 60 Largest Book Publishers, 2013, Jul 19, 2013,  
    www.publishersweekly.com. Accessed on October, 20th 2013. 
(3) http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id-301695.html. Access date October 6, 2013. 
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ل فرد أو جماعي -الذ نراجعه  وقد ساهم مؤلفو الكتاب  في تألیف -ش
ما هو مثبت من الكتب - من حیث الكم –ضمن هذه السلسة المعتبرة  )٦ستة (  ،

 .في الملح

ن  ینتمي :المؤلفینتعرف  .٣ م ه االقتصادیون  طلأن أُ المؤلفون لما  عل
ة ( المسلمون  ة الدول ة واالقتصاد  IMF-Worldالذ عملوا في المنظمات المال

Bank Muslim economists professionals النقد الدولي، والبنك  )؛ وهما صندوق
اس  ، ومن أقدم- اأو البنك الدولي اختصارً –نشاء والتعمیر الدولي لإل هؤالء ع
ة عن االقتصاد اإلسالمي منذ  )٤()Abbas Mirakhor( میراخور الذ بدأ الكتا

ة في  ات القرن الماضي، وقد حصل على جائزة البنك اإلسالمي للتنم ثمانین
ن  ،لما قدم من إسهام في هذا المجال اتقدیرً  م٢٠٠٣االقتصاد اإلسالمي عام  م و

ة ضمن هذه المجموعة إن لم  یزة أساس مثل ر  رك والموجهالمح نالقول أنه 
س االقتصاد اإلسالميلها الرئ عض لالهتمام  من أتى  لِ بَ من قِ  ؛ بل رما الدافع لل
ة المؤلفین فهم: حسین  عده. ق مه  ) الذHossein Askariر (عسأما  تلقى تعل

معهد ماستش ا (الجامعي  ا)MITیوتس للتكنولوج  ،)٥(، والمتوسط والثانو ببرطان
                                                            

توراه في االقتصاد عام ) ٤( نساس١٩٦٩حصل میراخور على الد  Kansas( م من جامعة 

University() م) في االقتصاد من ١٩٦٥لوروس (ام)، وال١٩٦٦، وقبلها الماجستیر
التدرس في عدد من الجامعات في١٩٨٤و ١٩٦٨. بین عامي ذاتها الجامعة  ل من م قام 

صندوق النقد الدولي عام  حاث  قسم األ ا. التح   ام، ثم عمل مدیرً ١٩٨٤إیران وأمر
عمل حالً ٢٠٠٨م إلى سنة تقاعده عام ١٩٩٠عام بذات المؤسسة من  اتنفیذً   اعالمً  ام. 
ل  Distinguished Scholar( امبرزً  س لكرسي انسیف للتمو ل اإلسالمي، وأول رئ ) في التمو

ز  المر ل اإلسالمي اإلسالمي  م التمو ما INCIEF Chair of IF(الدولي لتعل مالیزا،   (
شرف على عدد یتولى تدرس عدد من مواد االقتصاد وا ل اإلسالمي بذات المؤسسة، و لتمو

توراه. ة في مرحلة الد   من الطل
ا عام ) ٥( ة في أمر الوروس في الهندسة المدن توراه في ١٩٦٦حصل على ال م، والد

ة) عام  ة والتجارة العالم شیوتس١٩٧٠االقتصاد (المال ا.  م من معهد ماست للعلوم والتكنولوج
ة للمؤلف على موقعه الشخصي:    .http://hossein-askari.comالمصدر: السیرة الذات
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ات القرن الماضي )٦(بجامعة جورج تاون  اأستاذً  اعمل حالً و  ، وقد شغل في ثمانین
ة المجلس التنفیذ لصندوق النعض لدولي لمدة سنتین ونصف، وشغل في قد او

ة السعود اخاًص  امستشارً  ذات العقد ا الخیل –الساب  لوزر المال ، - محمد أ
ة شاملة  ة، ودول م ة، وٕاقل عن الطاقة وترأس المجلس الذ أعد أول خطة محل

ة ةكلملما ة السعود حاث )٧(العر ة في  عن اقتصاد. نشر العدید من األ التنم
حاثً  ما نشر أ ل اإلسالمي. امنطقة الشرق األوسط،  أما  في االقتصاد والتمو

ال ضمیر توراه في )Zamir Iqbal( إق ل العالمي ، فقد حصل على الد التمو
)International Finance (،س عملو  من جامعة جورج واشنطن  مسؤول رئ

ما یتولى تدرس مواد)٨(البنك الدولي، في قسم الخزنة ة ،  تتعل  مهن
ة ة، والمخاطر في المؤسسات المال یر االستثمار، وٕادارة المحافظ المال ة  ل  ،

ینز ل اإلسالمي )٩(لألعمال بجامعة جونز هو رسي التمو تولى رئاسة  ، و
مالیزاUniversity Sans Islamبجامعة سانز إسالم ( . ونشر، وشارك في تألیف ) 

ة. وأخیرً  ل والصیرفة اإلسالم رشان  االعدید من الكتب عن التمو نور الدین 
)Noureddine Krichene تورا م من جامعة ١٩٨٠ه عام )، الذ حصل على الد

صندوق الدولي عام  ا بلوس أنجلس، ثم التح  فورن وتقاعد عن العمل  م١٩٨٦ال
ة اعمل مستشارً ما ، م٢٠٠٩عام  هف لمدة عامین من  للبنك اإلسالمي للتنم

ط .م٢٠٠٧إلى  ٢٠٠٥ ذا یتضح مد الترا ة وه بین هذه  والقواسم المشتر
ة ة، والمهن م بیر االهتمامات المجموعة من حیث الجهات التعل ، وٕالى حد 

ة حث  .ال

                                                            
(6) Iran Professor of International Business and International Affairs at the George 

Town University. 
(7) The first comprehensive domestic, regional and international energy models and 

plan for Saudi Arabia. 
(8) Lead investment officer, Treasury, World Bank. 
(9) Professional faculty at Carey Business School of The John Hopkins University. 
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ات الكتاب  .٤ ة عن محتو مائتین  قع الكتاب في :موضوعاتهو نظرة إجمال
عه علىصفحة من ) ٢٨٥(نین ماوخمس وث ثالثة  الحجم المتوسط وتتوزع مواض

ر، )Chaptersفصًال ( عشر ااثن، و )Parts( أبواب اإلضافة إلى مقدمة، وش  ،
ة ( مسردو  المراجع، قائمة ) و Glossary of Arabic Termsالمصطلحات العر
للكتاب وتضمن ظهر الغالف الخارجي  .)Index( ضوعيفهرس مو شاف أو و 

ة ات غر ة  اقتصادساتذة أ: ثالثة منهم )١٠(لمات "تقرظ" من أرعة شخص ومال
ة مرموقة  ات أعمال أمر ل ل  ئزان(اثنان منهم حافي جامعات و على جائزة نو

ة  ة مصرف ل في في االقتصاد)، وثالث شخص اعها الطو المجال لها خبرتها و
ة ىتول حیث ؛المصرفي والمالي ات الدول  Bank for( رئاسة بنك التسو

International Settlements(نعضو في مجموعة الثالثی ، وهو )G30()وقد . )١١
 :موزعة على النحو التالي هوفصول الكتاب جاءت أبواب

                                                            

رت مرتن ( )١٠( ات األرع هي: رو ة Robert C. Mertonالشخص )؛ وهو أستاذ ممیز في المال
شیوتس ( معهد ماست ة اإلدارة  ل )، وأستاذ مبرز MIT Sloan School of Managementفي 

ل في االقتصاد عام  م، وجورج أكرلوف ١٩٩٧في جامعة هارفارد، وحائز على جائزة نو
)George Akerlofا، وحائز على جائزة نو فورن ال ل في )؛ أستاذ االقتصاد في جامعة 

ت (٢٠٠١االقتصاد عام  رو عمل حالً Sir Andrew Crockettم، والسیر آندرو  ا  ا)،  نائ
س مصرف جي بي مورجن العالمي ( )، ولورانس JPMorgan Chase Internationalلرئ

وف ( ةLaurence J. Kotlikoffوتل   .)، استاذ االقتصاد بجامعة بوسطن األمر
ة أ )١١( فهم ١٩٧٨سست عام مؤسسة خاصة وغیر رح ة تهتم  هیئة استشارة عالم م، 

مة من  ة، وأكاد ات تنفیذ ة، وتتكون من شخص ة العالم ة والمال ا االقتصاد وتحلیل القضا
ا –) Paul Volckerالقطاعین الخاص والعام على غرار بول فولكر ( س بنك االحت رئ

ه-الفدرالي الساب لود ترش لبنك الساب لمحافظ ال–) Jean-Claude Trichet( ، وجون 
ز  ل (-األوريالمر ز  لبنكلالمحافظ الساب –) Jacob A. Frenkel، وجاكوب فران  المر

مي المعروف في المجال النقد والمالي. المصدر: موقع المجموعة: - إسرائیل"ب" ، واألكاد
www.group30.org.  
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 اب األول اب حدوث األزمات: ال )"، ٤٥-٣ :ص (ص )١٢("تارخ وأس
تكون من فصلین وهما: ة و عن ااألول: "مختصر تارخي  و ادرات ألزمات المال م

ز و هذا الفصل  . استعرض المؤلفون في")١٣(اإلصالح ل مختصر لكن مر ش
ة التي شهدها النظام التقلید   الرأسماليالرو ومعم تارخ األزمات المال

ة الیزالو  عض المدارس االقتصاد ما تعرضوا لوجهات نظر  ة الم–،  درسة النقد
)Currency Schoolة س هذا  خلفمل التي تقف واعشأن تحلیل ال -)، والمار

ل دور و الحدوث المتكرر  ة، وقد رجع المؤلفون إلى  ش ات المال لالضطرا
دراسة ثورنتون عام  عضها إلى مطلع القرن التاسع عشر  عود  مة  دراسات قد

م. )١٤(م١٨٠٢  ةاستخلص المؤلفون من هذا االستعراض بناء على الدراسات القد
یْ  ع األزمات تمثل في الدَّ وزادة ، )debt( نوالحدیثة إلى أن القاسم المشترك بین جم

سبب قدرة المصارف على خل االئتمان  ة  اس ات ق حجم االئتمان إلى مستو
ة المتساهلة٩ومنحه (ص اسات المال ما أشار المؤلفون إلى أن الس  .( )easy 

monetary policy( ة ؛ أ تحدید ة متدن الجهات  من قبلمعدالت فائدة رسم
ة أنها قاسم مشتركوُ  اإلشراق ة.  ذلك جد  ات المال سب حدوث االضطرا عادة ما 

قي"لفصل الثاني: ا  ظاهرة تضخم وانفصال القطاع المالي عن القطاع الحق
ة ا وفرض إاعادة و  -فك االرت قدم المؤلفون تعرفً  ".)١٥(االرت ل  امحددً  الم  الش

ه للظاهرة غیر أنهم  ز على ثالثة اأن التعإلى وا أشار المتعارف عل رف تر
ة iعناصر وهي:  ة خارج األطر التقلید بیر للمؤسسات والمنتجات المال ) توسع 

ة للمصارف وللمنتجات بیر للقطاع المالي ii، المعهودة المال ) توسع أو نمو 

                                                            
(12) The History and Causes of Financial Crises. 
(13) A Brief History of Financial Crises and Proposed Reforms. 
(14) Thornton, H. ([1802] 1939), An Enquiry into the Nature and Effects of the Paper 

Credit of Great Britain, (with an introduction by F.A. von Hayek), New York: 
Farrer & Rinehart. 

(15) Financialization and the Decoupling-Recoupling Hypothesis. 
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مة  ة ق نس قي من خالل مؤشرات محددة تبین ذلك؛  القطاع الحق مقارنة 
ة إلى ات  المنتجات والخدمات المال الناتج المحلي اإلجمالي، وزادة أراح الشر

، و  ة الكبر سببعوائد ارتفاع المال األسهم، والعقار [ بیر  ل  ش  عض األصول 
هذا التوسع والنمو في  – )iii، و]التي تتعرض لها )speculation( أعمال المجازفة

ن نافعً  ة، واأل االقطاع المالي لم  من ذلك  شدلعموم االقتصاد، بل للوحدات المال
ون له  ن أن  م اساتأنه  عید انع ة على النمو االقتصاد على المد ال . سلب

اب تتمثل في أن عدم االستقرار  الخالصة التي توصل إلیها المؤلفون في هذا ال
ن معالجتها  م عاني منه النظام التقلید القائم  غ المالي الذ  االعتماد على ص
ستند إلى قاعدة توزع المخاطر ( ي الذ  ل التشار ) بین Risk Sharingالتمو

لها أو  مإ) Risk Shifting( نقلهاالممول والمتمول، بدل تحو ا هو لى طرف واحد 
غ المداینة القائ  الرو الرأسمالي.مة على أساس الفائدة في النظام الحال في ص

 اب الثاني ة في المخاطرة والنموذج اإلرشاد اإلسالمي: "ال  )١٦(المشار
س ١٧٧- ٤٩ :ص (ص اب الجزء الرئ ل هذا ال ش الكتاب حیث یتضمن  من)". 

اب من ستة فصول  صفحات وفصوًال أكبر من نظیره األول والثالث. یتكون ال
ة في المخاطرة في خي عن اتارمختصر وهي: الفصل الثالث: " لمشار

ل ة القائمة "؛ )١٧(التمو غ المال سة التي أبرزها المؤلفون هو أن الص النقطة الرئ
س ة في المخاطرة ل ةعلى مبدأ المشار ة ت غر ات المال ة على األدب ، بل الغر

ل التجارة وغیرها ان سائدً  من األنشطة وال حتى الممارسات لتمو في  اما 
غً  ط ال االعصور الوسطى حیث استخدمت ص ة لتنش ل غة تمو ص تجارة شبیهة 

ذلك حتى  .)١٨(اإلسالمي يالفقه المعروفة في التراثالمضارة  وقد ظل األمر 

                                                            
(16) Risk Sharing and the Islamic Paradigm. 
(17) A brief History of Risk-Sharing Finance. 

غ التي أشار إلیها المؤلفون (ص )١٨( غتي: ٥٨من الص   .Maonaو  Commenda) ص
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غ المداینة  ع عشر حیث بدأت ص ة القرن السا دا منتصف القرن السادس عشر، و
ر المؤلفون: تطغى في أورا ما یذ ، ومن العوامل التي ساهمت في هذا التحول 

ام مؤسسات  - ٢، وتفشي مظاهر الغش والخداع انعدام الثقة في المجتمع - ١ ق
ة من مصارف وغیرها،  التحیز الضربي والقانوني الذ ُمنح  - ٣الوساطة المال

ة غ المشار غ المداینة في مقابل ص ثناء التحلیل لهذا الوضع أوفي  .)١٩(لص
ة في المخاطرة  ل اإلسالمي قائم على مبدأ المشار یخلص المؤلفون إلى أن التمو

ة الكرمة: استنادً ا ع  إلى اآل ع مثل الرا، وأحل هللا الب أنهم قالوا: إنما الب "ذلك 
قرة:  ط المؤلفون عددً ا النص القرآني اسهذ]، ومن خالل ٢٧٥وحرم الرا" [ال  اتن

 -٢حرة التصرف والتعاقد،  -١من خصائص النظام االقتصاد في اإلسالم: 
ادل،  -٣ح التملك وحفظه،  أساس للتسعیر والت ة القواعد  -٤السوق  أهم

ابي من أجل  ل صادق وانس ش ط لعمل السوق لضمان تدف المعلومات  والضوا
                                                            

) إعطاء الح للدائنین على أساس الفوائد iیتمثل هذا التحیز في جملة أمور منها : ) ١٩(
ا عائد  ة المقترض، في مقابل ارت غض النظر عن وضع (الرا) في عائد مالي مقطوع 

أداء المشروع الممول،  ة  ل القائم على المشار ة للدائنین  الذ قدموا iiالتمو ) منح األولو
فاء جم اأو منحوا ائتمانً  اقروًض  است ة من ممتلكات على أساس الفائدة  ع حقوقهم المال

ة أو المشروع لإلفالس، في حین أن  ة أو المشروع في حال تعرض الشر الشر
ع  عد تسدید جم قى من ممتلكات  حصلون على ما ت المساهمین؛ أ حملة األسهم 

ات تخصم الفوائد iiiالدیون،  من إجمالي  -مع أنها عائد–) عند حساب أراح الشر
اق حسب إال Dividendsي المصروفات في حین أن عائد حملة األسهم (األراح مثل  ) ال 

ع المصارف واقتطاع الضرائب. لقد ساهم هذا الوضع  مع عوامل أخر –عد خصم جم
س هنا محل التفصیل فیها ه ( -ل ة القائمة Distortionفي تشو ة النظم المال ) وضع

ما ة  ْین على أدوات المشار ان أدوات الدَّ وثقت ذلك العدید من الدراسات. ومن أهم  طغ
الدراسات التي تناولت هذا الموضوع تلك التي صدرت عن صندوق النقد الدولي، 

ة: ة االتحاد األوري في أعقاب أزمة الرهن العقار األمر  ومفوض

De Mooij, Ruud A. Tax Biases to Debt Finance: Assessing the Problem, Finding 
Solutions, IMF Stuff  Discussion Note, May 3, 2011, SDN/11/11, Washington: IMF. 
Fatica, Serena, Hemmelgarn, Thomas and Nicodeme, Gaetan. The Debt-Equity Tax 
Bias: Consequences and Solutions. July 2012, Brussels: European Commission.  
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ًال للتنبؤ  التقلیل من مخاطر عدم التأكد والغموض، وجعل سلوك المتعاملین قا
ة  ).predictable behaviorوالتقدیر ( ائز أساس وتوصل المؤلفون إلى ثالثة ر

ة للنشا التجار واالستثمار  ما في ذلك  –للتعامل مع المخاطر المصاح
ة ع، والتعاون دون القضاء على المنافسة  -الوساطة المال ة، والتنو وهي: المشار

عاستكماًال ل أو إلغائها. ة في المخاطر  :هذا التحلیل والفهم جاء الفصل الرا "المشار
ل اإلسالميل اإلرشاد نموذجالو  ة )٢٠(لتمو ل ة والتمو "، محلًال للخصائص االقتصاد

ةلعقود المدای ة، وعقود المشار ة نة الرو ل اإلسالم ؛ حیث تعمل األولى على تحو
ة Risk shiftingالمخاطر ونقلها ( )، وعلى منح الدائن (المقرض) الح في ملك

غض النظر  ایتكون من أصل المبلغ المقدم للمدین مضافً  ليبمال مستق ه فائدة  إل
ة على تقاسم المخاطر  عن نتیجة المشروع، في حین تعمل زمرة عقود المشار

ة على مبدأ  –والعوائد  ل ة التمو ام العمل الضمان" و"أ ق الغرم"الخراج   "الغنم 
)Entitlement to return is related to risk liability(-  ة النتیجة النهائ ط  المرت

س التحدید المسب للعائد (ex-post rate of return( للمشروع  ex-ante)، ول

predetermined rate of interest.(  س فوت المؤلفون اإلشارة إلى أنه ل ل وال
ما (الفائدة) عقود المداینة ملغاة في اإلسالم، وٕانما تلك القائمة على أساس الرا  ،

ة التي جاء بها  ات تعترض تطبی عقود المشار شیرون إلى وجود صعو أنهم 
لي اإلسالمي عد األخالقي لنجاح النظام ألن  النظام التمو ة ال مع التأكید على أهم

ة على الثقة واألمانة ة مبن عة هذه العقود  .عقود المشار وفي أثناء التحلیل لطب
عض الخصائص األول ة للنظام المالي اإلسالمي والتي یخلص المؤلفون إلى 

أنه نظام قائم على  - ١: من النظام الرو التقلید السائد اتجعله أكثر استقرارً 
ة ( فة النقد ةmonetaryالفصل بین الوظ فة االئتمان  أو االستثمارة )، والوظ

)credit function ة مصارف استثمارة تتملك )، مما یجعل المصارف اإلسالم
                                                            

(20) Risk Sharing and the Islamic Finance Paradigm. 
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ة وتمولأصوًال  ق ة على المد ال حق )، لتساهم في ٨٩(صعید أنشطة اقتصاد
ة االنتاج والتجارة،  مصادرها ( - ٢عمل  maturityرط آجال استخدامات األموال 

matching) ة التفاوت أو اختالل اآلجال حد من عمل ما   (maturity mismatch (
عاني منها النظام القائم والتي تمثل أحد مصاد ة التي  ر هشاشته النظام

)systemic fragility ،(تقاسم المخاطر بین الممول والمتمول مما یجعل  -٣
طً  عً  االقطاع المالي مرت قي تا ، اوراته صعودً بدله یتأثر  اوخادمً  االنشا الحق

ه سلً  عد  اونزوًال بدل االنفصال عنه والتأثیر ف في حال االضطراب واالنتكاس، 
عد هذه اإللماحات السرعة  .اخالقً أو  اغیر المبرر اقتصادً  "الفقاعي" االنتفاش

 س:ماخر له المؤلفون یتعرض الفصل الظِّ نَ عن النظام المالي اإلسالمي الذ یُ 
ة في المخاطر في النظام المالي اإلسالمي: لبنات النظام ونات )٢١("المشار "، لم

انت أسواقً  ل منها؛ سواء  ومنتجات في  اأو مؤسسات، أو عقودً ، االنظام ودور 
ة في المخاطر. بناءً  ه  تعزز مبدأ المشار عض العقود عل یتناول الفصل 

ةأنها األالتي یر المؤلفون  ةاإلسالم ة إسالم ام وساطة مال حسب  نسب لق
ة، :)١٠٠- ٩٨ :ص (ص . وتتمثل هذه العقود فيقناعتهم  المضارة، والمشار

عة، والجُ  الة، واألمانة والود تعرض الفصل (صوالو ) إلى ٩٧-٩٦ :ص عالة. و
قوم بها النظام المالي اإلسالمي والتي یر  غي أن  عة التي ین ة الس المهام األساس

فاء ن اإلشارة إلیها: تهالمؤلفون أنها المهام التي تحق  م . ومن الوظائف التي 
زها التخصص الكفؤ للمخاطر، وجمع ال ات بدل تر ع في الملك ة والتنو موارد المال

بیرة؛  ة  ات تتوزع حیثفي أعوان اقتصاد ات  تلك الملك بین العوائل، والشر
ومات. سهم هذا العامل  الكبر والصغر والمتوسطة، والح في  - إن تحق-وس

أنها أكبر اتت تنعت   Tooمن أن تنهار ( القضاء على ضخامة المؤسسة التي 

big to fail ارها یؤثر النظامین المالي على استقرار وعمل  اسلً ) ألن انه
                                                            

(21) Risk Sharing in the Islamic Financial System: The Building Blocks. 
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عد الحدیث عن المهام والعقود ینتقل الفصل إلى . الدولة برمتهل قتصادواال
ة من منظور إسالمي والتي  المقترحات  تمثلالحدیث عن نماذج الوساطة المال

ما هو موضح في نماذج  تنقسم إلى ثالثة وهي المقدمة في هذا الشأنالنظرة 
ل (  ) أدناه.٢الش

 

على عقد  اعتمادهماوالنوافذ المزدوجة في  المضارة انموذجشترك 
ة لجذب واستخدام األموال، مع الفصل التام بین الودائع تحت  آل المضارة 
اطي  ة االحت ما یتعل بنس الطلب، والودائع االستثمارة، غیر أنهما یختلفان ف
ه نموذج  شتر ف ة للودائع تحت الطلب. ففي الوقت الذ ال  النس القانوني 

اطي ة احت ة  ل؛ أام المضارة المزدوجة نس  %100مائة في المائة (بنس

reserve( ة للودائع تحت الطلب فترض نموذج النالنس بدو أن ،  افذتین ذلك. و
مثل وجهة نظر المؤلفین، وذلك  -أ النوافذ المزدوجة –النموذج األخیر  هو الذ 

اجو ة مقترح ش ة مع رؤ ما یتعل  )The Chicago Plan( التفاق هذه الرؤ ف
قة ( الذ قدمه مجموعة من االقتصادیین  )Narrow Bankingالبنوك الض

ة،  حل لتفاد حدوث األزمات المال ات القرن الماضي  یین في ثالثین األمر
قة أو ذات الغرض  ما أنه یتف مع مقترح البنوكأزمة الكساد الكبیر.  الض

وف عام ) الذ اقLimited Purpose Bankingالمحدد ( وتل ترحه لورانس 

نماذج الوساطة المالیة 
اإلسالمیة

نموذج الوكالة

(The Wakala Model)
نموذج النافذتین المزدوج

(Two‐Tier Windows)

نموذج المضاربة المزدوجة 
أو ذي الطبقتین

(Two ‐Tier 
Mudarabah)
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ا عام٢٠٠٩ عد  م.٢٠٠٨-٢٠٠٧ يم، على إثر أزمة القروض العقارة في أمر
ة "اإلسالميصل إلى تو ال  ، یتناول الفصل السادس:المنشود" نموذج الوساطة المال
ة في المخاطرة وأسواق المال النشطة في النظام المالي اإلسالمي" " )٢٢(المشار
س ألدور ال المصارف بتوفیر سواق المال لتعزز دور مؤسسات الالرئ وساطة 

 اوالسیولة الالزمین، یتوقع المؤلفون أن تكون هذه السواق أكثر استقرارً  رأس المال
عاد عنصر الفائدة ( انظرً  ذلك ، مع )speculation( )، والمجازفةinterestالست

ا المتعاملین في هذه األسواق ة انض ام  التأكید على أهم أح سبب االلتزام 
اسات إشراف سبب وجود قوانین وس فعالة على الدوام ال فرق في ذلك  اإلسالم، و

إلى  عد ذلك یخلص المؤلفون  بین فترة الرخاء واالزدهار، وفترة الهبو واألزمات.
فاءة:  توفر  -١ضرورة توافر شرو ثالث في هذه األسواق لضمان عملها 

مة والدخول  -٣التقنین الصارم والحازم،  -٢المعلومات،  ض تكالیف الحو تخف
عد ذلك لمسألة التور  ك (تو الأللسوق. یتعرض الفصل  ) securitizationص
ة ح ة وهامة لنجاح عمل السوق، التي ینظر إلیها المؤلفون على أساس أنها عمل یو

ة ( ق أصول حق طة  ة مرت ، ) على الدوامAsset-linkedعلى أن تكون تلك العمل
س -Asset( ) إلى أصول أو قائمة علیهاAsset-backedمدعومة أو مستندة ( ول

based.ل اإلسالمي وك في التمو ة الص ما هو مطب في عمل عدها  )  ینتقل 
ع: ة][المحفظة وتسعیر األصول "نظرة  الفصل السا إلى موضوع فني  ")٢٣(المال

الغة في  ة  اطه بإدارة المخاطر الذ ذو أهم ة المعاصرة وذلك الرت علوم المال
ة الحدیث  . ینطل )١٤٣(ص على حد تعبیر المؤلفین –مثل جوهر علم المال

نماذج بناء المؤلفون في التحلیل من مسألة استبدال معدل الفائدة المستخدم في 

                                                            
(22) Risk Sharing and Vibrant Capital Markets in Islamic Finance. 
(23) Portfolio Theory and Asset Pricing. 
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ة معدل عائد مرجعي  - األسهم -  )٢٤(نظرة المحفظة وتسعیر األصول المال
قي. انطالقً  شیر الفصل إلى أنه  امستخلص من النشا الحق من هذه الخطوة 

ي  الس ن استعارة نموذج نیو ت –م و ) في نظرة م١٩٥٢ز (نموذج مار
ة،  ع للمحفظة المال اس المخاطر ونماذج تسعیر األصول التنو ة وق المال
ة للعوائد المتوقعة من أجل فحص خصائص االستقرار، والنمو األمثل  -المصاح

ة. ات وتنطل من مسلمات  اونظرً  لألصول المال ألن هذه النماذج تبنى على فرض
ة في المجال المالي،  قد ناقش المؤلفون هذه فقد تتضارب مع وجهة النظر اإلسالم

عدوا  الفائدة  عضالمسألة فاست قً  –العناصر  رنا سا مالي  ووجود أصل -  اما ذ
م أذونات وسندات الخزنة  ،)risk-free interest rate asset( ةالمخاطر  عائد عد

ة، ومة األمر ة غیر  التي تصدرها الح الغ مال وقدرة المستثمرن على اقتراض م
الق ).١٣٩-١٣٨ :ص محدودة على أساس هذا العائد (ص ام بهذه الخطوات و

" لسوق مال و حلل المؤلفون  ة قائمة على مبدأ أالواقع "النظر ة إسالم دوات مال
ة. فاءتها واستقرارها على نظرتها التقلید ة في المخاطرة لیتوصلوا إلى     المشار

الفصل الثامن: اب  مل لمؤسسات الوساطة  یختتم المؤلفون ال "الدور الم
ة وأسواق المال  ة في المخاطرالمال التأكید على "، )٢٥(لدعم وتعزز المشار وذلك 

ة ة"؛ أین تقوم المؤسسات المال ق ة "الحق ه نعت الوساطة المال ة ما أطلقوا عل  أهم
ة األدوار  بنقل الموارد المال ام  بین وحدات العجز ووحدات الفائض من غیر الق

خل ة"  ، واعتماد )Credit or Money Creationوالنقود ( االئتمان أو تولید "السلب
ه الموارد لألنشطة  ة تفاوت اآلجال بین مصادر األموال واستخداماتها، مع توج آل

                                                            

ة، وقد استخدم المؤلفون النموذج األخیر من النماذج المستخدمة في  )٢٤( تسعیر األصول المال
)CCAPMة اإلسالمي (ص   ):١٣٨) في تحلیلهم لتسعیر األصول المال

Capital Asset Pricing Model (CAPM), Arbitrage Pricing Theory (APT), and the 
Consumption Based CAPM (CCPM). 
(25) Complementary Role of Intermediaries and Markets in Promoting Risk Sharing. 
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ة المحضة القائمة على "المجازفات"، و"المراهنات". س المال ة ول ق ة الحق  االقتصاد
ة في المخاطر  ام الوساطة على مبدأ المشار سبب ق ة ستق ةو وم فإن المؤسسات المال

ةب ) إلى المستثمرن أو passes through) (١٦٨(ص نقل أداء أصولها المال
ة "المودعین" ما هو الحال في النظام الرو القائم على آل عاتها  ، بدل تحمل ت

فة تعرض الفصل إلى نموذجي الوساطة  .الفائدة وفي أثناء الحدیث عن هذه الوظ
ة. هذا قة في الدول الرأسمال ة المط ن النموذجان هما: النموذج األنجلوساكسوني المال

عطي أسواق المال دورً  ر األدوات  )Market-centeredأكبر ( االذ  من خالل تطو
ات المؤسسات التي أنشأتها؛ أ  ة القابلة للتداول ومن ثم إخراجها من میزان المال

ة لتوزعها ( ات) originate to distributeاعتماد نموذج إنشاء األصول المال  عبر آل
ة معقدة استحداث منتجات مال ة  اني - ، في مقابل النموذج األلمانيالهندسة المال ا ال

عطي مؤسسات الوساطة دورً  احتفا المؤسسات )Bank-centeredأكبر ( االذ   ،
ة التي أ المنتجات المال ة  قروض الرهن العقارة (نتجالمال ) mortgage loansتها 

ون أنسب .لشراء المنازل الموجهة لنظام مالي  أو أقرب فأ هذین النظامین س
شیر المؤلفون  ة المخاطرة؟  ة المشار ة تتوقف  إلى إسالمي قائم على آل أن اإلجا

ن القول أن الدراسات التي على فحص عدد من العوامل، ل م مقارنة بین  عقدتكن 
عض الخصائص التي تمیز هذا النموذج عن ذاك. ومن تلك  النظامین توصلت إلى 
الخصائص أنه في ظل النظام المالي المرتكز على المؤسسة نجد أن المتعاملین 

ل  ش ما بینهم  نسقون ف س النظام المرتكز أاالقتصادیین یتعاونون و كبر، على ع
اإلضافة إلى أن مؤسسات الوساطة على السوق حیث تسود المنافسة الش دیدة، 

ة تمتلك معلومات أفضل عن زائنها في ظل النظام المرتكز على المؤسسة،  المال
ة عدم تماثل المعلومات ( ال )، information asymmetryومن ثم التقلیل من إش

ین  ة في ظل هذا النظام و لة المد بین المؤسسات المال سبب نشوء عالقات طو
  .عاملین معهاالمت
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 اب الثالث: "االنطالق صوب المستقبل - ١٨١ :ص (ص ")٢٦(ال
تضمن )٢٥٨ ل،  الفصل التاسع: فصول وهي: أرعة، و "تعزز الحصول على التمو

ة في المخاطر ة في ظل نظام مالي قائم على المشار ة االقتصاد "، )٢٧(والتنم
مة والفصل العاشر: ة في  قائمفي نظام مالي  "دور المؤسسات والحو على المشار

ل  الفصل الحاد عشر:و "، )٢٨(المخاطر "الفجوات بین النظرة والتطبی في التمو
ة الفصل الثاني عشر: ا"، وأخیرً )٢٩(اإلسالمي تناول المؤلفون  ".)٣٠("مالحظات ختام

عض المستلزمات الواجب توفرها لنجاح  من خالل هذه الفصول مسائل تتعل ب
ة  ؛النظام المالي اإلسالمي "المنشود" ة والسلو ة األخالق ط الشرع الضوا االلتزام 

ة ات المخاطر األخالق ال ، )Moral Hazard( والتي من شأنها أن تقلل من إش
ة ومخاطر عدم تماثل  ة وجود مؤسسات قانون المعلومات، مع التأكید على أهم

ط ة االلتزام بهذه الضوا ة تشرف علیها الدولة لتعزز وتقو م سمح وتنظ ، مما قد 
ل بتعزز فرص الحصول  ما )٣١(من قبل شرائح مختلفة من المجتمععلى التمو  .

یزه على أد تناولوا الفجوات التي ل اإلسالمي بتر وات المداینة أكثر من عرفها التمو
                                                            

(26) Moving Forward. 
(27) Enhanced Access to Finance, Social Welfare, and Economic Development Under a 

Risk-Sharing system. 
(28) The Role of Institutions and Governance I Risk Sharing. 
(29) Gaps between the Theory and Practice of Islamic Finance.  
(30) Concluding Remarks. 

ل ( )٣١( ة تعزز الحصول على التمو بیر على Access to financeتحظى عمل اهتمام   (
النظر إلى األعداد الكبیرة من فئات ذو الدخل المحدود،  ة وذلك  مستو المؤسسات الدول

ع الحصول على ذلك في ظل ومن الفئات الف قیرة على المستو العالمي التي ال تستط
ساعد  ل س ة السائدة، والعتقاد تلك المؤسسات أن الحصول على التمو ة التقلید النظم المال

مؤلفو  -ما أشار إلى ذلك –على تحسین أوضاعها. إن هذه القناعة غیر مسلم بها 
ة)، وذلك ألن العدید من الدر ١٩٠الكتاب (ص ة والتجرب ر  -اسات المیدان التي جاء ذ

ل غیر معضه ة تعزز الحصول على التمو ا في الفصل التاسع من الكتاب إلى أن عمل
ات ضمان ة، بل ال بد من وجود ش ة ( أو آمان اف ) social safety net networkاجتماع

  تخدم الحاجات المتعددة لهذه الفئات.
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ما هو معلوم ة  عیدً المشار بیر عن تصور المقدم في  ا، مما یجعله  ل  ش
ام بهذا الدور.  ة، وللمؤسسات واألسواق المنوطة للق عة الوساطة المال الكتاب لطب
وللوقوف على مد جاهزة دول منظمة التعاون اإلسالمي إلقامة نظام من هذا 

فحص الواقع المالي واالقتصاد لهذه الدول من خالل قامالقبیل  ما  المؤلفون 
ه  عناصر عدة ) الذ یتكون منIslamicity Index( "مؤشر األسلمة" أطلقوا عل

ة، والمسؤ  ة، و و مثل الثقة، والشفاف  االلتزاموجود قوانین وأنظمة فعالة مع ضرورة ل
ة منها على وجه  –فتوصل المؤلفون إلى أن أداء الدول المتقدمة  بها ندناف االس

ة لیخلصوا إلى  -الخصوص ثیر من أداء الدول اإلسالم وف هذا المؤشر أفضل 
ة في المخاطر، ال بد من توفر  أنه لضمان نظام مالي إسالمي قائم على المشار

ا ط سلو ة تض م إسالم وماتمنظومة ق وفي ظل  ت األفراد، والمؤسسات، والح
ام ن ابها، فإن ق ظل مجرد "حلمغ )" mirage( أو سراب ظام مالي من هذا القبیل 

أهم األسئلة التي حاول الكتاب )٢٢٣(ص یر  ة تذ . وفي المالحظات الختام
ة ع ها مثل: ما هي أهم خصائص وممیزات النظام المالي في اإلسالم؟ وهل ناإلجا

قوم بدور  اهذا النظام أكثر أو أقل استقرارً  ؟ وهل  من النظام المالي التقلید
فؤ؟ وهل  ل  ش ة  م النظامالوساطة المال یلة متنوعة  أو الزائن نیلمتعاملل قدَّ تش

شموله على من ال طب هذا النظام  ة؟ ثم لماذا لم  منتجات لبناء محافظهم المال
ة من دول ٍ أمستو  التي یلقاها  منظمة التعاون اإلسالمي على الرغم من الجاذب

من قبل مستثمرن "تقلیدیین"؛ وخاصة من غیر المسلمین؟ ما العوامل الواجب 
ام هذا النظام على مستو دولة من دول العالم اإلسالمي؟ في ما یتعل  توفرها لق

ثیرة في سبیل إقامة نظام  ات  بهذا السؤال األخیر أشار المؤلفون إلى وجود عق
قي"، إال أ م  ن أهمهمامالي إسالمي "حق وأصعبها یتمثل في "التطبی العملي للق

ة على مستو الفرد، والمجتمع، والدولة" (ص  ).٢٥٧واألخالق اإلسالم
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ا   .٥  الكتاب یدور نقاش: الكتاب عالجها هامةوأفكار وقفات مع قضا
القائم التقلید حول نقطتین أساسیتین وهما: أن النظام المالي  هوتحلیل

)Conventional financial system) عته غیر مستقر طب  (Inherently 

unstable عته مستقر (اإلسالمي المالي )، وأن النظام )، Inherently stableطب
 وترحیلن المبني على الفائدة (الرا) یْ وذلك ألن األول قائم على أدوات الدَّ 

ة، Risk shifting( ةالمخاطر  ة في )، وأن الثاني قائم على أدوات المشار والمشار
ل المختلفة )Risk sharingالمخاطر ( غ التمو هاتین القناعتین  لتعزز. في ص

التحلیل المبني على أدوات  ة استخدم المؤلفون المنهج التارخي الممتزج  نظرة وفن
ل  عضها على مستو التمو ة، مع مناقشة  ة التقلید معلومة في علوم المال

ا مهمة اإلسالمي، وعلى مد فصول األ بواب المختلفة جاء المؤلفون على قضا
ة:   نقف معها الوقفات التال

 ة عدم االستقرار الداخلي والنظامي للنظام المالي : الوقفة األولى خاص
سة التي تقف  .الرو الرأسمالي ة الرئ ذلك؟ وما العوامل الذات ان األمر  لماذا 

مة وحدیثة  خلف ذلك؟ استخدم المؤلفون المنهج التارخي المبني على دراسات قد
ة بین هذه  عض القواسم المشتر ة فتوصلت إلى  ة وزمان ان ة م عم وشمول تناولت 

ن، والتوسع االئتماني الكبیر، والمجازفات التي حولت أسواق یْ األزمات ومن ذلك: الدَّ 
ازنوهات أو صاالت قم سواق ار" على مستو العالم. وأضحت األالمال إلى أكبر "

ر النظرة وتؤصل إلى أن  قي التي تذ معزل تام عن القطاع الحق ل تعمل  بهذا الش
لا س مستقالً  لتمو ع، ول ؤثر سلً  وقطاعه خادم، تا تطور، بل و في مسار  اینمو و

ام مؤ  ل على الرغم من ق سسات االقتصاد وعجلة نموه. لماذا تطور األمر بهذا الش
الء’رد لها أن تدفع هذا أُ  ه من قوانین ’ال زة، وما ُمدت  ؛ أال وهي البنوك المر

ة رأس المال فا ادئ  ؟وأنظمة، وما طور لها من معاییر  االستناد إلى أسس وم
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ناء على المقترحات المتعددة  ل اإلسالمي؛ وعلى رأسها تحرم الرا، والغرر، و التمو
ة:التي طرحت عقب هذه  ات یرجع المؤلفون األمر إلى العوامل التال  االضطرا

ة ومنحهاالفائدة  ة لجذب الفوائض المال ة أساس ةآل  money( خل النقود ، وآل

creation(،  ومضاعف االئتمان)Credit multiplierسبب وجود نظام اطي  )  احت
تفاوت  ، ومسألةرف) للودائع التي تتالقاها المصاFractional reserveقانوني جزئي (

)، liabilitiesبین مصادر األموال ( )maturity mismatch( و اختاللهاأ اآلجال
س، Assetsواستخداماتها ( ل رئ ش ة: المصارف  عض المؤسسات المال ) لد 

اإلضافة إلى shadow bankingومصارف الظل ( ما حصل في األزمة األخیرة.  (
ط أمر التفلت وااللتفاف على  سبب ظاهرتي: التحرر المالي غیر المنض القوانین 

)deregulation ة المعقدة التي یب أ)، والهندسة المال ة في التر نتجت أدوات غا
ة وفقاعات  ،)Systemic risks( والتعقید مما حولها إلى أدوات منتجة لمخاطر نظام

. اهل النظام المالي واالقتصاد ة أثقلت  یث مرة أخر عن ومن ثم عاد الحد مال
ة التعامل معها. Riskالخطر، والمخاطرة ( ف ) في المجال المالي، والموقف منها و

زً  ة في المخاطر ( اهنا جاء عرض المؤلفین مر )، بدل Risk Sharingعلى المشار
قي. فاتضح أمر  ترحیلها ة والنشا الحق عیدة عن الملك وجعلها سلعة للمتاجرة 

ة الفائدة: سبب المتعاطین لها  التغرر التناقض والمشاكل التي تحملها آل
ة  ات المتدن ةالمستو اسة النقد ، قبل حصول األزمات التي عادة ما تكون سمة للس

انفصال بل "طالق" القطاع المالي د إلى بروز ظاهرة "وتضخم القطاع المالي مما أ
قي ْین هرمو  )"،Finacialization( عن الحق )، Inverted debt pyramidالمقلوب ( الدَّ

الرا، وتطورها وانتشارها من خالل  وغیرها. ومما فاقم في هذه الظواهر ابتداؤها 
ات التصن شر ة تتعل  یف أدوات الغرر والقمار، مع ما راف ذلك من مخاطر أخالق

زة وغیرها. مسألة خل  اًض وهناك أ والتأمین، وجهات اإلشراف في البنوك المر
ة لهذه المسألة  النقود من قبل المصارف التجارة. النس المالحظة  ومما هو جدیر 
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ة حظها من الدراسة والتمحص من  هو أنه ه النقود الورق في الوقت الذ نالت ف
ة، نجد أن مسألة خل  ة والعلم م ة، والمؤسسات األكاد – النقودقبل المجامع الفقه

ة س من ذلك، وخاصة أ - أو النقود االئتمان ن المسألة لها حظ من الدراسة على الع
رن ومدا قافها من قبل مف ة بإ ة،والمطال ة تقلید ذلك  رس اقتصاد س  فإن األمر ل

ضرورة فتح "ملف النقود"؛ على مستو االقتصاد اإلسالمي.  ومن َثمَّ فإننا نوصي 
الها وتطوراتها الراهنة ال الدراسة والتحلیل الرصین المبني على الدراسات مأش ختلفة 

ة ( قempiricalالتجرب ة على هذه ة الستخالص المصالح والمفاسد )، والتطب المترت
ه ألن عض الدراسات واآلراء ال تزال تظهر بین  التطورات. نقول هذا ونطالب 

؛ وهو  ة للورق النقد النس الفینة واألخر معیدة النظر والحدیث عن التخرج الفقهي 
ة ضئیلة جدً  ل إال نس ش ة  -  االذ ال  في المائة في أحسن  ١٠قد ال تتجاوز نس

ات المعاصرة من حجم - األحوال ة في العدید من االقتصاد  . الكتلة النقد

 ة عة: الوقفة الثان ة  يالنظام المالي اإلسالم الوساطة في طب وخاص
ه المؤلفون في هذا الكتاب وفي غیره استقراره الذاتي والنظامي . هذا ما توصل إل

ة من أطروحاتهم مة والحدیثة العلم المالي اإلسالمي نظام وذلك ألن ال .)٣٢(القد
غ  ةقائم على ص ة واألمانة مثل المشار ة، وعقود اإلنا ؛ مثل المضارة والمشار

الة، والجُ  ةالو فة النقد  عالة، وأن الجهاز المالي قائم على الفصل بین الوظ
)Payment function(ة فة االستثمارة واالئتمان ، )Investment function( ، والوظ

ا  ام بدور ونظام االحت سمح للبنوك بخل النقود وٕانما الق الكامل حیث ال 
ة ق قة ( الوساطة الحق رة البنوك الض )، أو ذات الغرض Narrow Banking(ف

قً  –) Limited Purpose Bankingالمحدود ( ما أن آجال - اما مر معنا سا  ،
                                                            

حثنا مع زمالء ی )٣٢( ل راجع  لنا في الورقة التي قدمت في المؤتمر التاسع لالقتصاد  والتمو
ا في شهر سبتمبر من العام   :الماضي اإلسالمي الذ عقد في تر

Belouafi et al. (2013). “Islamic Finance and Financial Stability: A Review of the 
Literature”. Available at: http://conference.qfis.edu.qa/app/media/7053. 
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عني ارت عضها، مما  طة ب ا النشا استخدامات األموال ومصادرها متسقة ومرت
قي. النشا االقتصاد الحق لي    التمو

  ل اإلسالمي و  :الثالثةالوقفة ة للتمو همیتها أ اإلشارة إلى األسس العقد
ة للفرد والمجتمع: المال مال  في التأثیر على السلوك والتصرفات، والقرارات المال

س ه، مما  الحدیث عن لزم التصرف وف إرادة المالك، تهللا ونحن مستخلفون ف
امة: التطفیف في الكیل ورط ذلك بیوم الجزاء،  من سؤال المرء عن المال یوم الق

ما  هاكتس أین عد الزمني ه؛ وهنا یتضحنفقأوف ة  ال في اتخاذ القرارات المال
ة صاحب ذلك من، واالقتصاد المسؤ  وما  ةو الشعور  أفلت اإلنسان من  ؛ فلئنل

ة، والقوانین في هذه الدار امةالرقا ع ذلك یوم الق ستط عد قلما ، فإنه لن  . هذا ال
قفز  شارُ  ل اإلسالمي، حیث  ه في الدراسات التي تتناول أسس وأصول التمو إل

یز علیها، العقیدة. مثل هذه و  إلى أمر األخالق والتر ا األخالق  الشك في ارت
ا تجعل  ة، القضا عاد العقد ل اإلسالمي منظومة متفردة تجمع بین األ من التمو

الته  ع أفراد المجتمع بتش ة مما یجعلها شاملة لجم ة والتشرع ة، والقانون واألخالق
الخیرات ، والمقتصد،المختلفة: الظالم لنفسه ما جاء في سورة فاطر – والساب 

ة  سوا سواء في مستو اإل- ٣٢اآل سوا سواء في . فالناس ل مان، ومن ثم فإنهم ل
س  ام؛ بل یوجد في المجتمع من ال یؤمن، أو ل األخالق واألح مستو االلتزام 

وجد المسلمون على ملة اإلسالم طن، و ظهر خالف ما ی وجد المناف الذ  ، و
مان  س من  وااللتزاموالمؤمنون وهم متفاوتون في مستو اإل ام، مما ینع األح

ة فتتفاوت غیر شك عل ما فیها المعامالت والعقود المال ى تصرفاتهم ومعامالتهم 
قات نتیجة لذلك  .التطب

 عة تجارب  النظام المالي اإلسالمي وضرورة االنفتاح على :الوقفة الرا
ة التي  ة خارج النموذج "األنجلوساكسوني". والمقصود ها هنا التجرة األلمان مال
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رها المؤلفون في  ین  الفصلأتى على ذ الثامن في معرض المقارنة بینها و
ستشف من تلك المقارنة أن المؤلفین یرون أنها قد  النموذج األنجلوساكسوني. 
ست المرة  قة أن هذه ل شید. الحق غي أن  تكون األقرب للنموذج المالي الذ ین

ن  م ستأاألولى التي أقف فیها على اإلشارة إلى النموذج األلماني وماذا  فاد ن 
. فعلى سبیل  المثال أشار إلیها منه في مجال االستقرار المالي، ورما التنمو

ي مان مینس امها على بنوك  ها طة اعلى أساس ق ة صغیرة مرت دخار محل
ة على المستو المحلي، مما یجعل منها  ات وظروف الوحدات االقتصاد متطل

ة للنشاطات االق عزز ثقة مؤسسات فعالة لنقل الموارد المال ة، مما  ق ة الحق تصاد
خر فإن تعثر وحدات من هذا القبیل من شأنه أن ال أالمتعاملین معها. ومن جهة 

ذا االقتصاد للبلد. وقد  بیر على استقرار وعمل النظام المالي، و ل  ش یؤثر 
م) عدم التأثر الكبیر لهذا النوع من ٢٠٠٨-٢٠٠٧زمة األخیرة (أظهرت األ

ان الحال شبیهً  مؤسسات الوساطة ة، وقد  ة  االمال البنوك التعاون ما یتعل  بهذا ف
)Cooperative Banking .( ة فحص خصائص إن هذه اللفتة تنقلنا إلى مسألة أهم
ة الحدیثة؛ أ ات  وأعني بذلكول تجرة للمصرف مصر في ستین تجرة میت غمر 

ان صاحب ال ادرة؛القرن الماضي. فقد   امتاثرً  - رحمه هللا –أحمد النجار  م
ة  ان یدرسالتجرة األلمان ه محمد عبدهللا أین  ان یتدارس أمرها مع قر ، وقد 

. إن دراسة في المیدان التجرة تطبیوذلك قبل البدء في  - رحمه هللا –العري 
ة متخصصة في  النموذج األلماني قد ترشدنا إلى مسألة إقامة مؤسسات مال

یز على نموذج البنوك الشاملة (قطاعات وعقود مختلفة   Universalبدل التر

Banking.ما هو الحال في النموذج األنجلوساكسوني  ( 

 ة متخصصة –التعرض  :سةالوقفة الخام ة ومهن  -  طرقة حرف
ل اإلسالمي، ومن ذلك:  ما یتعل بتحرم الفائدة وٕالغائها في التمو لمسائل تثار ف
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ة  مة المال ما  –من الثمن  للزمن حصة)؛ أو Time value for money( للزمنالق
ل أن و  ،اهو مقرر فقهً  ون "التمو مما یجعل ، " في ظل نظام إسالمياً مجانس

ه ال نهائي )، في مقابل شح في العرض مما infinite( أو غیر محدود الطلب عل
ة یؤد إلى  ة الكاف ة اللقطاعات لعدم توفیر الموارد المال وهو مختلفة، االقتصاد

س على  ة وتعزز الحصول  ، فاالستثمار،تدني مستو االدخارما سینع والتنم
ل  في ظل نظام مالي إسالمي. على التمو

 عد؟ةدسالوقفة السا لتشیید النظام ونجاحه ال بد من توفر البیئة  : ثم ماذا 
ة  م  األفراد دربلذلك، بت) an enabling environment(المناس وتریتهم على تعال
ة ل، و اإلسالم النس ش  المستو الذ یجعلها لمجتمعات المسلمة إلىذلك األمر  تع

ة التي یدعو إلیها اإلسالم،  ة، واألخالق ات العقد في معامالتها وف المتطل
مات، وقوانین إشراف، وتسییر وٕادارة فعالین، مستنیرن  اإلضافة إلى وجود تنظ

ات الحو ثر الحدیث حولها في السنوات األخیرةمتطل ة التي   .مة والشفاف

ة ملحوظات  .٦ ا الكتاب السالسة :ختام ة  من مزا ة العلم في اللغة، والحرف
ة، واإلخراج الجید مع تنوع في أسالیب العرض. ومن جهة أخر  ة العال والمهن

فهمونها. ومن استطاع أن یخاطب االقتصادیین التقلیدین، والمتنفذین المالیین  بلغة 
ذلك رجوع المؤلفین إلى عدد معتبر من المراجع؛ بلغ حیز  األمور الحسنة 

ة عشرة صفحة ( ا ١٨صفحاتها ثمان ثیر من الفصول والقضا الحظ في  )، و
ات القرن الماضي. والكتاب  قة لهم منذ ثمانین اعتماد المؤلفین على أعمال سا

 Further or additional) افي أو مساعدمرجع تدرسي إض - في تقدیر  –صلح 

reading)   ،ة الوساطة المال ل اإلسالمي؛  التمو عض الجوانب المتعلقة  في 
ن تسجیلها على الكتاب م  :والمخاطر، واالستقرار المالي. من األمور التي 
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ون: (  .١ فضل أن  ان  ة للعنوان  )، An Islamic Alternativeالنس
س ( التThe Islamic Alternativeول مثل وجهة  )، ألن ما طرح من آراء وتحل

أنها وجهة النظر  حال  ن الجزم  م نظر؛ محترمة ومقدرة من غیر شك، لكن ال 
ة".  "اإلسالم

ة في المخاطر وتوزعها،   .٢ ا التحلیل على مسألة المشار یز في ثنا التر
اعً  ع أنواع الدیون  اإلى الحد الذ قد یولد انط حرم جم ین اإلسالمي  نتیجته أن الدِّ

س نوعً  فة عابرة من  اوخاًص  امحددً  اول ه المؤلفون في لمحة خف وهو الذ أشار إل
ان قائما على الفائدة  ه ما  . في تقدیر هذا أمر یجب -أو الرا –أن المقصود 

ه مع ضرورة استحضار مقاصد الشرعة في ه اب وموقفها إبرازه والتفصیل ف ذا ال
م هذا النوع من العقود والمعامالت  ط التي تح ین، مع اإلشارة إلى الضوا من الدَّ

ة.  المال

ما   .٣ ر المؤلفون نسخة الترجمة لمعاني القرآن التي اعتمدوا علیها،  لم یذ
ة التي اعتمدوا علیها في عزو  ة والفقه ر المصادر الحدیث خال الكتاب من ذ

ات القرآن الكرم.األحادیث، وشرحه ذا تفسیر آ  ا و

مثل وجهة نظر في االقتصاد  ه و ا والخالصة أن الكتاب مفید ومهم في 
ر أصحابها على طرحها والتأكید علیها،  ن إال أن نش م ل اإلسالمي ال  والتمو

ا واألمور. عض القضا   اتفقنا معهم أو اختلفنا في 
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ة  – ملح عض دور النشر العالم ل اإلسالميإصدارات    عن التمو

ة جون  تب نشرتها - ١   )John Wiley & Sons( هؤ وأبنا وایلي شر
  html-http://eu.wiley.com/WileyCDA/Section/id.390626المصدر: 
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Abstract. This paper presents an analytical and a thorough 
reading of the book titled “Risk Sharing in Finance: The Islamic 
Finance Alternative” that has been published by Wiley (Asia) in 
2012, and authored by four well-known Muslim economists and 
academicians; Hossein Askari, Zamir Iqbal, Noureddine 
Krichene and Abbas Mirakhor. The paper has been divided into 
five sections and a preface that sheds light on the importance of 
the topic that the book treatises and the prime questions it 
addresses. 
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  تحدید ساعات العمل
 من منظور شرعي

  
  مازن عبداللطیف البخار . د

ة  ة اآلداب والعلوم اإلنسان ل س قسم المواد العامة    رئ
ة –جدة  – جامعة الملك عبد العزز ة السعود   المملكة العر

 م٢٠١٣نوفمبر  ٢٩هـ المواف ١٤٣٤ محرم ١٤األرعاء 
  

عنوان تحدید ساعات العمل من منظور شرعي . صالمستخل حثنا  ان 
ة المتعلقة  ة واألحادیث النبو ات القرآن عدد من اآل قد اعتمد واستدل 

ة فبدأ بتعرف اإلجارة لغة  ،بهذا الموضوع حث المحاور التال وشمل ال
ط تحدید ساعات العمل و  العمل، وأنواع األجیر، وأوقات اوشرعً  ضوا

حث التأكید على إجماع العلماء على وجوب  انت من اهم نتائج ال و
ة،  تحدید مدة العمل في عقود العمالة الخاصة دون العمالة المشتر

ط تقدیره،اجواز  ان العمل مما ینض  جتماع تحدید المدة مع العمل إذا 
حث أوقاًت◌ً أن المرجع في ذلك العرف ومعرفة أهل الخبو  قترح ال  ارة، و

غي مراعاتها في العمل ومنها اكر، تفرغ  :ین اح ال تحر أوقات الص
العامل في أوقات القیلولة وهي ما قبل الظهیرة أو العصر ومراعاة 

ان ضرورً  سع وقته غیرها، إال ما  ة التي ال  تجنب و  ،ااألوقات الدین
عض األعمال الحساسة، م األعراف و  األوقات الحرجة لد  تح

ة في تحدید مدة العمل، ة والزمان م جواز تدخل الدولة  وأخیرا اإلقل
ة ونحوها  ة والمرض ة والسنو لتحدید ساعات العمل واإلجازات األسبوع

  .وف قواعد الشرع
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عد: لحمدا ه ومن وااله و  هلل والصالة والسالم على رسول هللا وعلى آله وصح
  .العمل من منظور فقهيفهذا موضوع تحدید ساعات 

  ها الدراسةلأهم المحاور التي ستتناو 
  مقدمة :أوالً 

لمة العمل وتصـارفها فـي القـرآن ( لمـة السـعي  ،) مـرة٣٥٩تكررت  ووردت 
لمـــة الكســـب ( ،) مـــرة٣٠( العمـــل ،) مـــرة٦٧و لتاهمـــا وطیـــدة الصـــلة  وقـــد ورد  ،و

شتمل على نعمة هللا عز وجل ورزقه مع سـعي وعمـل  اق عام  العمل في س األمر 
لـوا : ﴿ عبده في قوله تعالى هو الذ جعل لكـم األرض ذلـوًال فامشـوا فـي مناكبهـا و
ه النشور   .)١(﴾من رزقه وٕال

ــــةعقــــود العمــــل مــــن أكثــــر عقــــود المعاوضــــات انتشــــارً إن   ــــع  ا وأهم عــــد الب
ه وسلم أنها تسعة أعشار الرزق.ن النبي صلى هللا التي بیّ (التجارة)    عل

قـاء العالقـة والوصـلة بـین العاقـدین، وهمـا ع ب متاز عقد العمل عن عقد الب  و
ــ التزامــاتوترتــب  ،صــاحب العمــل والعامــل :هنــا ــة مــدة منهمــا لعلــى  اق ، ال تــزال 

  .عقد العمل بینهما

قسـمون رحمـت رـ ﴿ :قول هللا تعالى شـتهم فـي أهم  ك نحـن قسـمنا بیـنهم مع
عًضــــ عضــــهم  عــــٍض درجــــاٍت لیتخــــذ  عضــــهم فــــوق  ا ورفعنــــا  ــــاة الــــدن  اســــخرً  االح

  .)٢(﴾مت رك خیر مما یجمعون ورح

ــــع مواهــــب األفــــراد ا یت ــــاة الــــدن ــــاةوظــــروف  ،إن رزق المعــــاش فــــي الح ، الح
تلـك العوامـل والجماعـات وفـ وتختلف نسب التوزع بین األفراد  ،وعالقات المجتمع

وفـ نظمـه  ،لمجتمـع ومن مجتمعٍ  ،لعصر ومن عصرٍ  ،لبیئة تختلف من بیئةٍ  ،لها
                                                           

ة ( ،سورة الملك )١(   .)١٥اآل
ة ( ،) سورة الزخرف٢(  ).٣٢آ
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لهـا اطاته وظروفه العامة  ـهولكـن السـمة ال .وارت ـة ف أنـه  اوالتـي لـم تتخلـف أبـدً  ،اق
  .متفاوت بین األفراد

ـــ شـــرة قائمـــة عل ـــاة ال عـــة هـــذه الح ، ى أســـاس التفـــاوت فـــي مواهـــب األفـــرادوطب
ن أنوالتفا م ما  ل فرد من عمل ؛ و  وت ف ه   ،التفاوت في مـد إتقـان هـذا العمـلیؤد

ة للخالفة في هذه األرض وهذا التفاوت ضرور لتنوع األدوار ان الناس  ،المطلو ولو 
ًعــ ــن أن تقــوم ا انســخً  اجم ــررة مــا أم ــاة فــي هــذه األرض بهــذه الصــورةم قیــت  ،لح ول

ثیرة جدً  ات اأعمال  ًال من الكفا قوم بها ،ال تجد لها مقا    .وال تجد من 

ع ــالجم ــاة یــدور  ــل ،إن دوالب الح عٍض فــي  عضــهم لــ ســخر  وفــي  وقــتٍ  و
ســو لــه فــي الــرزق  ،ــل ظــرف ــه فــي الــرزق مســخر للم ــذلك  ،المقــدر عل ــس  والع
ح والمهنـــدس مســـخر  ،مســـخر للمهنـــدس ومســـخر لصـــاحب العمـــل. العامـــل .صـــح

. .وصـاحب العمـل مسـخر للمهنـدس وللعامـل علـى السـواء ،للعامل ولصاحب العمـل
ـــاوت فـــي المواهـــب واالســـتعدادات ـــة فـــي األرض بهـــذا التف لهـــم مســـخرون للخالف  ،و

ا ،والتفاوت في األعمال واألرزاق اة الدن   .ذلك شأن الرزق والمعاش في هذه الح

إن خیر من اسـتأجرت القـو استأجره  أبتقالت إحداهما  ﴿ :هللا تعالى قول
  .)١( ﴾األمین

ــه الســالم :أ  ،فإنــه جمــع القــوة واألمانــة ،أولــى مــن اســتؤجر ،إن موســى عل
ه القوة ،من جمعهما ،جیر استؤجروخیر أ ـه  ،والقدرة على ما استؤجر عل واألمانة ف

انــــة ــــ ،وهــــذان الوصــــفان ،عــــدم الخ ارهمــــا فــــي  غــــي اعت مــــن یتــــولى لإلنســــان  لین
  .)٢(عمالً بإجارة أو غیرها 

                                                           
ة ( ،سورة القصص )١(  .)٢٦آ
سیر الكرم الرحمن  )٢(   .)٤/١٦( ت
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ســألني یهــود مــن أهــل  :رو عــن ســعید بــن جبیــر رضــي هللا عنــه أنــه قــال
 أدر حتــى أقــدم علــى حبــر العــرب ال :أ األجلــین قضــى موســى ؟ فقلــت :الحیــرة

ـــاس رضـــي هللا عنـــه فســـألته ،ســـألهفا قضـــى أكثرهمـــا  :فقـــال ،فقـــدمت علـــى ابـــن ع
  . )١(إن رسول هللا إذا قال فعل وأطیبهما 

ــــه ســــلم رجــــل ومنهــــا قولــــه صــــلى هللا عل : " إنمــــا مــــثلكم والیهــــود والنصــــار 
ٍ  :اســتعمل عمــاًال فقــال عمــل لــي إلــى نصــف النهــار علــى قیــرا قیــرا ؟ فعملــت  مــن 
 ٍ ً قیـــرا الیهـــود علـــى قیـــرا ثـــم أنـــتم الـــذین  ،قیـــرا ، ثـــم عملـــت النصـــار علـــى قیـــرا

فغضــبت  .ین قیــراطینلعصــر إلــى مغــارب الشــمس علــى قیــراطتعملــون مــن صــالة ا
هـل ظلمـتكم مـن حقكـم  :قـال ،نحن أكثر عمـًال وأقـل عطـاءً  :الیهود والنصار وقالوا

ه من أشا :قال .ال :؟ قالوا اشیئً    .)٢("ءفذلك أوت

ــــات صــــحة  :( قیــــل :قالني رحمــــه هللاســــقــــال ابــــن حجــــر الع أراد البخــــار إث
ــأجر معلــوم إلــى أجــل معلــوم مــن جهــة أن الشــارع  ضــرب المثــل بــذلك ولــوال اإلجــارة 

    .)٣(الجواز ما أقره

عنــي هــذا الحــدیث التفرقــة بــین المســلمین وغیــرهم ســاو بــین  ،وال  فاإلســالم 
اللســان الیــد أو   ،المســلم وغیــره فــي العــدل واإلحســان وحســن المعاملــة ومنــع األذ 

ـــه وســـلم لفـــه فـــوق  ،أو انتقصـــه حقـــه ا" أال مـــن ظلـــم معاهـــدً :قـــال صـــلى هللا عل أو 
امة " ،غیر طیب نفس منه اأو أخذ منه شیئً  ،طاقته   .)٤(فأنا حجیجه یوم الق

  

                                                           
 .)٣/٢٣٦(أخرجه البخار  )١(
)٢ ( ,  .٤/٥٦٢أخرجه البخار
ار  )٣(   .)٤/٥٦٢(فتح ال
ح ( )٤( ح الجامع الصغیر، وقال: حدیث صح ه صح تا اني في    ).١٢٣٢أخرجه األل
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  وأنواع األجیر ،الغة وشرعً والعمل : تعرف اإلجارة اثانً 
  اإلجارة في اللغة

أجر   .)١(الجزاء عل العمل :واألجر .وهو ما أعطیت من أجر في عمل ،من أجر 

  :شرعاإلجارة في ال
عوض معلوم احة  احة قابلة للبذل واإل   .)٢(عقد على منفعة مقصودة معلومة م

  :العمل في اللغة
عمل عمالً    .)٣(والجمع: أعمال ،والمهنة ،الفعل :والعمل ،مصدر للفعل عمل 

  .)٤(ونص الراغب على أن العمل هو الفعل المقصود

  :ااصطالحً العمل 
ةااإلنســان ؛ إلیجــاد منفعــة یبذلــه  ،ــل جهــد بــدني أو ذهنــي مقصــود ، قتصــاد

   .)٥(موجود ءشيأو زادة منفعة 

ة اإلجارة:   مشروع
ة عقد اإلجارة القرآن والسنة واإلجماعو  ،اتف الفقهاء على مشروع   .استدلوا 

  .)٦( ﴾فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن  ﴿ :فقوله تعالى :القرآن أما

                                                           
اح المنیر، ص -٤/١٠ن العرب لسا )١(   .٢المص
 .٢/٣٣٨مغني المحتاج  )٢(
 .٥/٣١٠٧لسان العرب  )٣(
  .٣٤٨المفردات، ص )٤(
  .١٠مقومات العمل في اإلسالم، ص )٥(
ة ( )٦(  .)٦سورة الطالق آ
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   :السنةوأما 
ه وسلم ع امن استأجر أجیرً و " :فقوله صلى هللا عل   .)١(لمه أجره"فل

م شر  ه وسلم تعل   . جواز اإلجارة فیدل على الجوازوهذا منه صلى هللا عل
ه وسلمقوله و     .)٢(أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقه"" :صلى هللا عل

  :اإلجماعوأما 
ة علـى جـواز اإلجـار، لحاجـة النـاس إلـى  فقد أجمعت األمـة فـي زمـن الصـحا

ان المحسوسة الحاجة إلى األع ـان، وجـب  ،المنافع  ـع علـى األع فلما جاز عقد الب
  .)٣(أن یجوز عقد اإلجارة على المنافع

ام اإلجارة على األعمال   :أح
    :اإلجارة على األعمال

ص، وحمـل إلـى موضـع  اطـة قمـ بنـاء، وخ هي التي تعقد على عمـل معلـوم 
اغة ثوب، وٕاصالح حذاء، اكة ونحوه معین، وص   .وس

  :واألجیر نوعان
  :األجیر الخاص

عمل لشخص واحد مدة معلومة   .هو الذ 

مه     :وح
ـــاألجیر الیـــومي الـــذ لـــه أجـــرة  ،ه ال یجـــوز لـــه العمـــل لغیـــر مســـتأجرهأنــ وذلـــك 

شـغل وقتـه  صـح أن  ة؛ فإنه ال   افلـو اسـتأجر نجـارً  ،غیـر العمـل المسـتأجر ءشـيیوم
قبـل عمـًال آخـر مـن غیـره  اشهرً  صـح للنجـار أن  ك وأبـواب ال  اب عمـل لـه شـ على أن 

                                                           
  .٨/٢٣٥رواه عبدالرزاق في مصنفه  )١(
 .٦/١٢٠ه البیهقي في السنن الكبر أخرج )٢(
  .٥/٣٨٠٣ الفقه اإلسالمي وأدلته )٣(
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شـتر سـواء ،خالل هـذا الشـهر عمـل لغیـره أم لـم  ـه أن ال  ولكـن األولـى أن  ،شـر عل
قول له   .اعمل لي خاصة وال تعمل لغیر  :ینص على ذلك في العقد ف

  :األجیر المشترك
ــه فــال عمــل لعامــة النــاسهــو الــذ  أن یخــتص بواحــد ســواء عمــل  یجــب عل

  .لغیره أو ال

   :ومثال األول
ثیــرن اطتهــا مــن أشــخاص  ــاب لخ قبــل الث ــا الــذ  والنجــار والحــداد  ،الخ

اكینهم عملون في د   .الذین 

  :مثال الثانيو 
مـــا إذا   عمـــل واحـــد مـــن الصـــناع فـــي منـــزل اآلخـــر عمـــًال غیـــر مؤقـــت،  أن 
ـة فـإن  اشخص نجارً  استأجر ك في داره بدون أن یجعل لـه أجـرة یوم اب عمل له ش ل

عمــل عمــًال آخــر النجــار فــي هــذه الحالــة ال ــه بــل لــه أن  ــه أن یخــتص   یجــب عل
المقاولة لغیره سمى هذا العمل  عمل و   .)١(؛ وٕان لم 

مه   :وح
منعه عن العمل س لمن استأجره أن    .لغیره أنه یجوز له العمل لكافة الناس، ول

نةال وأوقاته ،لأنواع العم   :له مم
  يء.المزارع أو المساق -٣  .صانع -٢  .أجیر -١
 خادم. -٥  مضارب. -٤

ل واحد مما سب  ر    یلي:س من التفصیل على ما شيءوسنذ
  ومنه عقد اإلجارة)( :فاألجیر

                                                           
 .٣/١٤٧ألرعة لعبدالرحمن الجزر الفقه على المذاهب ا )١(
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ون و  عمل بدون أن  ازته شيءهو الذ  ه في ح عمل ف البنـاء فإنـه  ،مما 
ترك عمله تحـت یـد المسـتأجر نصرف و س  ،یبني و مـا لـ عمـل ف ـل صـانع  ومثلـه 

ك اب صلح األبواب أو الش النجار الذ  ازته،    .في ح

م تحدید مدة العمل له   :ح
  .حسب االتفاق في العقد جائز

  :وأما الصانع
  .)الجعالة وعقد ،(ومنه عقد االستصناع

ما هو  عمل ف ا والحداد والصائغ ،تحت یدهفهو الذ    .الخ

  :ثم إن الصانع ینقسم إلى قسمین

ائع. -.   بصانع فقط  - أ        صانع 

  :فالصانع فقط
  .صنعة بدون زادة علیها من عندهسو ال اعمل شیئً  هو الذ ال

ائع   :والصانع ال
غة اشیئً  هو الذ یزد على الصنعة اغ فإنه یزد الص   .الص

م تحدید مدة    :العمل لهح
حسب االتفاق في العقد   .)١(جائز 

  :وأما الجعالة
فعله و ما، أشيءفهي ما یجعل لإلنسان على فعل    .عطاه اإلنسان على أمر 

                                                           
ام القرآن للقرطبي الج )١(   .٧/٢٥٣امع ألح
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  :اوالجعالة شرعً 
ــ التــزام  مثــل قــول أو مجهــول عســر علمــه.  ،ى عمــل معــینعــوض معلــوم عل
ارتي المسروقة :القائل  ،أو بنى لي هـذا الحـائط ،أو متاعي الضائع ،من رد علي س

صل إلى الماءأو حفر لي هذا البئ ذا.ر حتى    ... فله 

م هذا النوع من العمل (مجهول المدة)   :ح
اًسـ ة ؛ لمـا فیهـا مـن الغـرر أ جهالـة العمـل والمـدة ق  اال تجوز الجعالة عند الحنف

ة العمل والمأجور واألجرة ءاعلى سائر اإلجرا شتر لها معلوم   .)١(والمدةت التي 

ة والحنابلــةعنــ اوتجــوز الجعالــة شــرعً  ــة والشــافع   بــدلیل قولــه تعـــالى ،د المالك
م  ﴿ ـه زعـ عیـر وأنـا  ـه حمـل  فیـل، )٢(﴾ولمـن جـاء  وألن الحاجـة تـدعو إلـى  ،أ 

ه وعمل ال ،ضالة وآب من رد ،الجعالة ه صاح لما فیها  فأجیزت رخصة ،قدر عل
  .)٣(وأجیزت إلذن الشارع بها ،من الجهالة

  :وأما الخادم
ستأجر لخدمة الغیر   .)٤(فهو الذ 

م تحدید مدة العمل له   :ح
ال  حسب االتفاق جائز قه  ط حسنه و ما  ستعمله ف هشر أن    .)٥(إضرار 

    :أن عائشة رضي هللا عنها قالت رو عروة بن الزیر

                                                           
  .٦/٢٠٣بدائع الصنائع ) ١(
ة ( )٢(  .)٧٢سورة یوسف آ
 .٥/٣٨٦٦الفقه اإلسالمي وأدلته للزحیلي  – ٥/٦٥٨المغني  – ٢/٤٢٩مغني المحتاج  )٣(
  .١٢/١٦لسان العرب  )٤(
اني  – ٩/٥المحلى البن حزم  )٥(  .٥/٣٣٦نیل األوطار للشو
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ــر رجــًال مــن بنــي الــدیل  النبــي ر"اســتأج ــه وســلم وأبــو  بنــي  نثــم مــصــلى هللا عل
ـة  :الخرـت – اخرًتـ اهادً عد  الهدا مـین حلـف فـي آل العاصـي –المـاهر   قـد غمـس 

فار قرشبن وائل،  ه راحلتیهما ادفعف ،؛ فأمناه وهو على دین  عـد  ثـور وواعداه غـار ،إل
ــال ــال ،ثــالث ل حة ل ــ معهمــا عــا ،ثــالٍث فــارتحال فأتاهمــا براحلتیهمــا صــب ر بــن موانطل

ة وهو طر الساحل   .)١("فهیرة والدلیل الدیلي فأخذ بهم سفل م

  :وأما المضارب
ــه فهــو العامــل الــذ العمــل فقــط مــن جان فــي العقــد الــذ  اــون طرًفــل یلتــزم 

ه دون العملعقده مع طرف آخر وهو رب المال  ون المال من جان ولكـل  ،الذ 
  .من الجانبین نصیب في الرح

م تحدید مدة العمل له   :ح
  :اختلف الفقهاء في ذلك

ــــة فســــدهاوقــــول الشــــافعي فالمالك  ،: یــــرون أن تحدیــــد المــــدة فــــي المضــــارة 
  .)٢(وللعامل في هذا قراض المثل ال أجر المثل

ــة الحنابلــةو  صــح أن تؤقــت المضــارة بوقــت معــین :والحنف ــأن  ،یــرون أنــه 
  .)٣(خذ هذه النقود واتجر فیها مضارة مدة سنة :قول له

ـون  :وأما المزارع فهـو العامـل الـذ یلتـزم بزراعـة أرٍض لصـاحبها علـى أن 
  .له جزء معین شائع من ثمرته

                                                           
 .٤/٥٥٧أخرجه البخار  )١(
ة البن جز  -٤/٣٤المدونة الكبر  – ٣/٤٨الفقه على المذاهب األرعة  )٢( القوانین الفقه

  .٣٠٧ص
  .٧/١٧٧المغني  -  ٥/١٢١بدائع الصنائع  )٣(
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م تحدید مدة العمل فیها   :وح
ــ ش إل عــ ــل ال  شــر أال تمتــد إلــى وقــت طو ، اه أحــد المتعاقــدین غالًــجــائز 

صح ع ـان وقـت الـزرع معروًفـ قدو ان المدة إذا  ’ ال یتفـاوت وقـه  االمزارعة بدون ب
  .)١(وتقع على أول زرع

  :وأما المساقي
ذلـك  رع ونحـوفهو العامـل الـذ یـتم التعاقـد معـه علـى خدمـة شـجر ونخـل وز 

  .شرائط مخصوصة

م تحدید مدة العمل فیها    :ح
حسب الشرائط بین العاقدین   .)٢(اختلف فیها الفقهاء 

  :والخالصة مما سب
 :یلي جتماع المدة مع العمل على ماااختلف الفقهاء في 

ــة  - أ ه :مــذهب الحنف فــة مــع صــاحب فــة, اختلــف أبــو حن متــى  :فقــال أبــو حن
ان ،تعینـــت المـــدة لـــم یجـــز تقـــدیر العمـــل ؛  ایجـــوز التقـــدیر بهمـــا مًعـــ :وقـــال الصـــاح

ر المدة التعجیل  .)٣(فالقصد من ذ

ط جـــاز تقـــدیر : مـــذهب الحنابلـــة -ب  ـــان المـــأجور ممـــا لـــه عمـــل ینضـــ إذا 
مـــدة وعمـــل ـــه الســـالم نفســـه ثمـــاني حجـــج ،إجارتـــه  اســـتئجار  ،إجـــارة موســـى عل و

ره  األجراء ورن في حدیث البخار الذ تقدم ذ   .)٤(المذ

                                                           
 .٥/٢٦٦بدائع الصنائع  )١(
  .٣/٣٩الفقه على المذاهب األرعة  )٢(
سو للسرخسي  – ٤/١٨٤بدائع الصنائع  )٣(   .١٦/٤٧الم
ة المنتهى  – ٨/٣٥المغني  )٤(  .٢/٣٠٢غا
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ة فـــي األصـــح –ج  ـــة والشـــافع ال یجـــوز فـــي إجـــارة األعمـــال  :مـــذهب المالك
بتوقـع تعـذر العمـل فـي ذلـك الیـوم أو  ه یوجـب الغـررالجمع بین الزمـان والعمـل؛ ألنـ

  .)١(فقد یتقدم العمل أو یتأخر ،بوعاألس
ه :أوقات العمل :اثالثً     :وف

ة التي حث علیها الشرع - أ  ار   .أوقات العمل الم
 .أوقات العمل الغیر مندوب العمل فیها -ب 
ة -ج   .األوقات الدین
ات - د     .الورد
  .ورأ الشرع فیها ،الطارئةأوقات العمل  - هـ

ة التي حث علیها الشرع  - أ ار   :أوقات العمل الم
اكر اح ال   :منها العمل في الص

یـر ورغبتـه فـي أن یبـدأ المسـلم  ،من محافظة اإلسالم على الوقت حثه علـى الت
طً  تمــل العــزم اأعمــال یومــه نشــ فــإن الحــرص علــى االنتفــاع مــن أول  ،طیــب الــنفس م

ع ســائره ســد ضــ ــة فــي أال  ــة القو ع الرغ ســتت ة  .الیــوم  ــاة االســالم یجعــل ونظــام الح
قظة الكاملة قبل طلوع الشمس ،ابتداء الیوم من الفجر فترض ال    .و

ه وسلم ورها "" ا :قال صلى هللا عل ارك ألمتي في    .)٢(للهم 
مر بـي رسـول هللا صـلى  :هللا عنها قالت رو عن فاطمة بنت محمد رضيو 

حة ــه وســلم وأنــا مضــطجعة متصــ نــي برجلــه ،هللا عل ــة قــومي  :ثــم قــال ،فحر ــا بن "
قسـم أرزاق النـاس مـا بـین طلـوع  ،اشهد رزق رك وال تكوني من الغـافلین فـإن هللا 

  .)٣(الفجر إلى طلوع الشمس"
                                                           

ة – ٤/١٢الفروق للقرافي  )١(   .٣/٣٤٠مغني المحتاج  – ٢٧٥ص ،القوانین الفقه
  .)١٣١٣سنن الترمذ ( )٢(
  .أخرجه البیهقي )٣(
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ــل امــرئ حســب  ،ن الجــادین والكســالى یتمیــزون فــي هــذا الوقــتإذ أ عطــى  ف
ا واآلخرة   .استعداده من خیر الدن

  :األوقات الغیر مندوب العمل فیها
غي مراعاة ترك العمل فیها -  :ومن األوقات التي ین

ــون قبــل صــالة الظهــر أو قبــل صــالة العصــر ولــو  هــو وقــت القیلولــة الــذ 
حیــث وقبــل صــالة الظهــر أولــى ألنــه وقــت الــزوال (اســتواء النهــار)  ،بنصــف ســاعة

ه وسلم اطین ال تقیل ":قول صلى هللا عل    .)١(" قیلوا فإن الش

 وهـذا( :قـول االمـام الغزالـي رحمـه هللا ،والمراد بذلك أخذ قسط قلیل مـن النـوم
ــه فوائــد ــام اللیــل :النــوم ف عــین علــى ق صــفو  ،منهــا أنــه  ومنهــا أن الــنفس تســترح و

ه ة النهار والعمل ف ق ـاه  ،والنفس إذا اسـتراحت عـادت مـن جدیـد ،القلب ل عـد االنت ف
اطن نشاطً  مـا فـي أول النهـار اآخر وشغفً  امن نوم النهار تجد في ال ـون  ،آخر  ف
غتنمهما)   .)٢(للصادق في النهار نهاران 

ـــالنوم - ــــه  شـــتر أن یخصـــص وقــــت الراحـــة المشـــار إل ــــن أن  ،وال  م بـــل 
عیـــد النشـــا حاجـــة  ،شـــمل األكـــل والشـــرب أو الراحـــة المطلقـــة؛ ألن ذلـــك  فـــالنفس 

ل  لقســط مــن الراحــة واالســتجمام لتســتأنف جــدها وحزمهــا علــى الوجــه األكمــل والشــ
عـد سـاعة فـإن القلـوب المطلوب ـه وسـلم: (روحـوا القلـوب سـاعة  . قال صـلى هللا عل

لت عمیت) تـاب رسـول هللا صـلى  ،ة األسید، وفي حدیث حنظل)٣(إذا  ان من  و
ــه وســلم قــال ــر حتــى دخلنــا علــى رســول هللا صــلى هللا  :هللا عل فانطلقــت أنــا وأبــو 

ه وسلم ـا ،عل ـه وسـلم ،رسـول هللا قلـت نـاف حنظلـة   :فقـال رسـول هللا صـلى هللا عل
                                                           

ام ( )١( تاب الص   .)٢٢أخرجه ابن ماجه في 
اء علوم الدین  )٢(  .٥/٣١٠إح
فة ( )٣( اني في سلسلة األحادیث الضع ره األل  .)٣٦٤٩ذ
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ــا ــا :"ومــاذاك ؟ " قلــت أن النــار والجنــة حتــى  رنا  ــون عنــدك تــذ رأ  رســول هللا ن
عات ،عین ثیـرً  ،فإذا خرجنا مـن عنـدك عافسـنا األزواج واألوالد والضـ ، فقـال انسـینا 

ــه وســلم تكونــون  "والــذ نفســي بیــده لــو تــدومون علــى مــا :رســول هللا صــلى هللا عل
ر لصــا م وفــي طــرقكمعنــد وفــي الــذ ــة علــى فرشــ ــا حنظلــة  ،فحتكم المالئ ولكــن 

 ..)١(ساعة وساعة " ثالث مرات

أرحوا القلـوب، فـإن القلـب إذا أكـره هللا بن مسعود رضي هللا عنه: " عبدوقال 
 .)٢(عمي"

ــ ــه عوًن الراحــة أو الترف ح عــن الــنفس   ،ســتعادة نشــاطهاللعامــل علــى  افــالترو
  .ومواصلة عمله

عمـل  :امن األوقات المستثناة شرعً  - ـن للجسـم أن  م أوقات الراحة التي ال 
ــة ،وأوقــات تنــاول الطعــام ،مــن غیرهــا ع لــد العمــال  ،وأوقــات قضــاء الحــوائج الطب

 .والمستخدمین

ـــه وســـلم قـــون .: "قـــال صـــلى هللا عل ط لفتمـــوهم  ،.. ال تكلفـــوهم مـــا ال  فـــإن 
  .)٣(فأعینوهم"

لـه ار فـي ذلـك  ـان المـراد ومعـارف أهـل الخبـرة  ،العـرف :والمع فـي الزمـان والم
ه. قال اإلمام الحافظ غیر خالف :ابن رجب رحمه هللا تعالى العمل ف )()٤(.  

عـــض األعمـــال الحساســـة التـــي ورد النهـــي عـــن العمـــل - ـــاك  عـــض  هن فـــي 
ــه وســلم أن ومــن ا ،األوقــات بخصوصــها ألمثلــة علــى ذلــك نهــي النبــي صــلى هللا عل

                                                           
  .)١٨٠٣)، ومسلم (٧/٤١٠٤أخرجه البخار ( )١(
 .١١٥ص ،بهجة المجالس وأنس المجالس البن عبدالبر النمر  )٢(
  .١/١٦رواه البخار  )٣(
ة )٤(   .٢٩٨ص ،القواعد الفقه
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ان قضـي لقاضـي  :علـه وسـلم قـال النبـي صـلى هللا ،قضي القاضـي وهـو غضـ "ال 
ان   .)١("بین اثنین وهو غض

ه الصـالة والسـالم فـي الحـدیث علـى الغضـب وقـاس الفقهـاء  ،فنص النبي عل
ه ما في معناه من جوع شدید أو عطش م ،عل ، ومدافعـة أو وجـٍع مـؤلمٍ  ،أو هم عظـ

غــــم القلــــب ،األخبثــــین أو أحــــدهما ــــه والنعــــاس الــــذ  ــــون أجمــــع لقل وأحضــــر  ،؛ ل
قظه للصواب ،لذهنه   .)٢(وفطنته لموضع الرأ ،وأبلغ في ت

عــض األعمــال الحساســة ــة هــذا النهــي علــى  ــن تعد م والتــي تحتــاج إلــى  ،و
یز دقی ثیر من المصالح ،تر ترتب علیها    .و

م  حـــب إذا عمـــل أحـــد ـــارك وتعـــالى  ـــه وســـلم: "إن هللا ت قـــول صـــلى هللا عل
  .)٣(عمًال أن یتقنه"

ثیــــر مــــن الفقهــــاء أنــــه  - لــــةلــــو غــــاب الــــزوج عــــن یــــر   ،زوجتــــه غیــــب طو
ة سبب تلك الغی سـعى فـ ،وتضررت الزوجة  إزالـة هـذا  يفإنه یجب علـى الـزوج أن 

حضوره أو بإحضار الزوجة عنده الضرر  .)٤(إما 

ه وسلم   .)٥("ال ضرر وال ضرار" :قال صلى هللا عل

  
  
  

                                                           
 .٣/١٣٤٢، وأخرجه مسلم ١٣/١٧٠أخرجه البخار  )١(
  .١٤/١٩المغني  )٢(
على  ٤٩٢٩رواه البیهقي، حدیث رقم ( )٣(  .)٤٣٨٦حدیث رقم ()، وأبو 
ة د. )٤(   .٢٢٥ص ،مسلم محمد الدوسر  الممتع في القواعد الفقه
  .٢/٧٨٤، وابن ماجه في سننه ١/٣١٣وأحمد في مسنده   ٥٢٩أخرجه مالك في الموطأ، ص )٥(
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ة  - ب  األوقات الدین
ــادة س فــي اإلســالم تعــارض بــین العمــل والع ا ،لــ ــدن ــل  ،وال بــین الــدین وال ف

ــادة المفروضــة ضــی معـه وقــت الع غـي أن یتوقــف حینمــا  عملــه اإلنســان ین  ،عمـل 
اة وتنطل األعمال ادة تستأنف الح عد أداء الع ولعلنا نستحضر في هذا المعنـى  .و

ر هللا وٕاقام الصـالة وٕایتـاء ﴿: وجل قول هللا عز ع عن ذ رجال ال تلهیهم تجارة وال ب
اة یخافون یومً  صار االز ه القلوب واأل   .)١(﴾تتقلب ف

ـه  ه وسلم على التوازن بین العمل والتعبد حینمـا مـر  د النبي صلى هللا عل ؤ و
ــه وســلم ونشــاطه ف ه رجــل فــرأ أصــحاب رســول هللا صــلى هللا عل أصــحا لــو  :قــالواو

ــه وســلمل ، فقــاــان هــذا فــي ســبیل هللا ســعى علــى ولــده :صــلى هللا عل ــان خــرج  " إن 
بیــرن فهــو فــي  ،هــو فــي ســبیل هللا اصــغارً  ن شــیخین  ســعى علــى أبــو ــان خــرج  وٕان 

سعى  ،سبیل هللا ان  عفها فهو في سبیل هللاوٕان    .)٢("على نفسه 
ــه وســلم  ــفــالنبي صــلى هللا عل ألهلــه وأوالده  ابــین أن مــن خــرج مــن بیــت طالً

الخروج في سبیل هللا رب مأجو الرزق فهو مثا    .إذ الخروج في هذا األمر 
  یوم الجمعة

م - ـرم ،لقد من هللا على المسلمین بیوٍم عظ أال وهـو یـوم  ،وموسم أسـبوعي 
ـام ،الجمعة ـه  ،وجعلـه یـوم اجتمـاع للمسـلمین ،فضـله هللا علـى سـائر األ هـد هللا إل

ــه ح مســلم مــن حــدیث  ،هــذه األمــة واختصــها  وأضــل عنــه ســائر األمــم ؛ ففــي صــح
ـه وسـلم قـال فة رضي هللا عنهمـا أنـه صـلى هللا عل أضـل هللا عـن "  :أبي هررة وحذ

ان قبلنا ان للیهود یوم السبتالجمعة من  هللا بنـا  فجـاء ،وللنصـار یـوم األحـد ،؛ ف
غـي مراعـاة ذلـك .فهدانا لیوم الجمعة" ن انتـه و ـا ﴿قـول هللا تعـالى  ،فهذا الیوم له م

ـع  ـر هللا وذروا الب أیها الذین آمنوا إذا نود للصـالة مـن یـوم الجمعـة فاسـعوا إلـى ذ
                                                           

ة ( ،سورة النور )١(  .)٣٧آ
 .)١٥٦٩رواه الطبراني، المعجم الكبیر، حدیث رقم ( )٢(
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نــتم تعلمــون  فــإذا قضــیت الصــالة فانتشــروا فــي األرض وابتغــوا  ،ذلكــم خیــر لكــم إن 
ثیـــرً  ـــروا هللا  فالعمـــل وقـــت صـــالة الجمعـــة ، )١( ﴾لعلكـــم تفلحـــون  امـــن فضـــل هللا واذ

عده فال حرج ،اعنه شرعً  منهي  .وأما 

  موسم الحج -
جـــ ،مــن مواســـم دیننـــا اإلســالمي الحـــج ـــادة والعمـــلو ـــه الجمــع بـــین الع ، وز ف

ـأتین مـن  ﴿قول هللا تعالى  ـل ضـامٍر  ـأتوك رجـاًال وعلـى  ـالحج  وأذن في النـاس 
مة األنعـام  ،ل فج عمی روا اسم هللا على ما رزقهم من به ذ شهدوا منافع لهم و ل

ائس الفقیر لوا منها وأطعموا ال   .)٢(﴾ف

مناسك  فقد س  أجاز اإلسالم للمسلم أن یزاول أعمال التجارة والعمل وهو متل
ــم فــإذا ﴿قــال هللا تعــالى  ،الحــج والعمــرة م جنــاح أن تبتغــوا فضــًال مــن ر س علــ لــ

نـتم مـن أفضتم م ما هـداكم وٕان  روه  روا هللا عند المشعر الحرام واذ ن عرفات فاذ
  .)٣(﴾قبله لمن الضآلین

ة الخاصـة  شرطة أال فالعمل في وقت الحج یجوز قصر في الشعائر التعبد
انً  االحج وقتً    .اوم

ة الصلوات الخمس وصالة   العیدین وسائر الشعائر التعبد
ة التي التعتبر الصلوات الخمس من  تدخل في العقد؛ لوجـوب  األمور التعبد

م ح هللا تعالى سع وقتها لغیرها تقد ة التي ال  قاس علیها سائر الشعائر التعبد  ،و
العامـل ومـن معـه  ن إقامتها إال  م ذا صالة عید الفطر أو األضحى إذا لم  إذ  ؛و

ات التي متى ما عض سقط  أنها من فروض الكفا م عن اآلخرنقام بها ال   .الح
                                                           

  .)١٠(-)٩اآلیتان ( ،سورة الجمعة )١(
 .)٢٨(–)٢٧، اآلیتان (سورة الحج )٢(
قرة )٣( ة (سورة ال  .)١٩٨، اآل
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ــام ســتح العامــل أجــره علــى هــذه األوقــات واأل لــه  ولــو لــم یــنص  ففــي هــذا 
  .ائً یوال ینقص من أجرته ش علیها في العقد

  شهر رمضان
للتراخـي  الألسف تعارف الكثیر من النـاس علـى أن یتخـذوا مـن رمضـان شـهرً 

اإلسـالم شـهر جـد خ مع أن رمضان في تـار  ،والتخفف من الجد في العمل والكسل،
ینـات مـن الهـد وجهاد واجتهاد ، ففي شـهر رمضـان أنـزل هللا القـرآن هـد للنـاس و

الســماء فــتعلم النــاس التطلــع إلــى الســمو والعــالء وفــي  ،والفرقــان، فاتصــلت األرض 
انــت غــزوة بــدر الكبــر  ع عشــر مــن رمضــان  ــة فــي اإلســالم  ،الســا وهــي أول معر

اطل ة، وفي العشرن ،بین الح وال ان فتح م وغیر ذلك الكثیر مـن  من رمضان 
ة   .)١(االنتصارات اإلسالم

ام فـي شـهر رمضـان مـن حیـث الجملـة  ،لذا فإنه ال تعارض بین العمل والص
حیـث یتوقـف عـن  إال أنه یراعى في ذلـك حاجـة العامـل المسـلم مـن األكـل والراحـة؛ 

اإلضافة إلى مراعاة االعمل وجوً    .حاجته وف العرف حین دخول وقت اإلفطار 

غــــي  ــــال العشــــر األواخــــر مــــن شــــهر رمضــــان لمــــا ورد فــــي  احتــــراممــــا ین ل
م علــى الفــرد وعلــى المجتمــع وذلــك بإتاحــة الوقــت الكــافي  ،أفضــلیتها مــن خیــر عظــ

  .استغاللهاللعامل المسلم 

اد   األع
ــه أال وهــو عیــد الفطــر وعیــد األضــحى فرحــان  ، وقــد قــدم للمســلمین عیــدان 

ه وسـلم المدینـةالنبي صلى  ، فقـال: " إن فیهمـا افوجـد لألنصـار عیـدین یلعبـو  هللا عل
  .)٢(بخیر منهما عید الفطر وعید األضحى" هللا قد أبدلكم

                                                           
ثیر  )١( ة البن  ة والنها   .٤/٢٧٢ -٣/٢٩٢البدا
 .٤/٢٩٢)، والنسائي ١١٣٤(، وأبو داود ١٠٣أخرجه أحمد / )٢(
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غي تخصص إجازة للعیدین للعمـال المسـلمین وغیـرهم ألنهمـا مـن شـعائر  فین
قـــول هللا تعـــالى  عظـــم شـــعائر هللا فإنهـــا مـــن تقـــو  ﴿اإلســـالم الظـــاهرة  ذلـــك ومـــن 

ـــل  ،، فالشـــعائر جمـــع شـــعیرة)١(﴾القلـــوب ـــه  شـــيءوهـــو  ـــه أمـــر أشـــعر  هلل تعـــالى ف
  .)٢(وأعلم

توجـه  ،یوحـد المشـاعر واالتجاهـات فاإلسـالمومن الشـعائر صـالة العیـدین،  و
لهــا إلــى هللا تعــالى ــه الشــعور و  ،بهــا  عنــي بتوج ــادة ،العمــلومــن ثــم   ،والنشــا والع

ة والعادة إلى تلك الوجهة الواحدةوالح   .ر
ــــة  ،حســــب الحاجــــة جــــازةاإل وتقــــدر افــــة المصــــالح الفرد راعــــى فــــي ذلــــك  و
ة   .ومصلحة العمل ،والجماع
ات   الورد

ـه وسـلم قـال " مثـل  :عن أبي موسـى رضـي هللا عنـه عـن النبـي صـلى هللا عل
مثــل رجــلٍ  اســتأجر قوًمــ إلــى  اعملــون لــه عمــًال یوًمــ االمســلمین والیهــود والنصــار 

جــرك ال حاجــة لنــا إلــى أ :فقــالوا ،فعملــوا لــه نصــف النهــار ،اللیــل علــى أجــر معلــوم
اطـل ـة عملكـم وخـذوا ال تفعلـوا :فقـال لهـم .الذ شـرطت لنـا ومـا عملنـا  ق ، وأكملـوا 

ــامالً  م  ــو  ،أجــر عــدهم فقــال .افــأبوا وتر م هــذا  :واســتأجر آخــرن  ــة یــوم ق أكملــوا 
ـان حـین صـالة العصـر قـالوا’ فعملـوا ولكم الذ شرطت لهم مـن األجـر  :حتـى إذا 

اطل ـه ولك األجـر ،لك ما عملنا  ـة عمل :فقـال لهـم .الـذ جعلـت لنـا ف ق كـم أكملـوا 
قي من النهار  عملـو  افـأبوا، فاسـتأجر قوًمـ سـیر, شيءفإن ما  ـة یـومهمأن  ق  ،ا لـه 

ة یومهم حتى غابت الشمس ق لیهمـا ،فعملوا  ثلهم فـذلك مـ ،واستكملوا أجر الفرقین 
  .  )٣("ومثل ما قبلوا من هذا النور

                                                           
ة  )١(   ).٣٢(سورة الحج اآل
ام القرآن الكرم للقرطبي  )٢(  .٦/٥٣الجامع ألح
  .٤/٥٦٤رواه البخار  )٣(
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ــه وســلم فــي هــذا الحــدیث داللــة ف ه النبــي صــلى هللا عل واضــحة علــى فــي تشــب
ــــات الورد قــــول هللا تعــــالى ،جــــواز العمــــل   فهــــذا مــــن التعــــاون علــــى الخیــــر والبــــر، 

  .)١(﴾تعاونوا على اإلثم والعدوان  والوتعاونوا على البر والتقو ﴿

الت ـــع الخلـــ  ـــة الكرمـــة أم لجم عن والتقـــو  اون علـــى البـــرعــفــي اآل  ؛ أ لـــ
عًض  م      .اعض

؛  :قال المـاورد رحمـه هللا ـالتقو ـالبر وقرنـه  حانه إلـى التعـاون  نـدب هللا سـ
وفــي البــر رضــا النــاس، ومــن جمــع بــین رضــا هللا  ،ألن فــي التقــو رضــا هللا تعــالى

  .)٢(فقد تمت سعادته وعمت نعمته ،تعالى ورضا الناس

  أوقات العمل الطارئة
طة فـي سـد الثغـور فـي الحراسـة ـذلك إنقـاذ الغرقـى أو  ،وذلك في نحو المرا و

  ..الخ. الهلكى

له على الو  م ذلك  ة حفاظً فالشرع یر تقد ات الشرع اة ااج   .على الح

عً  ط تحدید ساعات العمل :ارا   ضوا
ه ــل فــرد الحـــ فــي أن یــزاول أ عمـــل مشــروع یناســـ  ،لقــد أعطــى اإلســـالم 

ــــه ــــام  ــــه القــــدرة علــــى الق والعمــــل الصــــالح یــــدر علــــى اإلنســــان أفضــــل  ،وتكــــون لد
اســب فــي مختلــف أنــواع التجــارة والزراعــة والصــناعة وســائر الحــرف المشــروعة  الم

ـالرزق الحـالل التي ه بـإذن هللا مـن ذل السـؤالتعود على اإلنسـان  اسـ ـه م  ،، فتحم
حانه وتعــالى ــ فــي مرضــاة هللا ســ ــا التــي تنف قــال هللا تعــالى  ،وتجعــل یــده هــي العل

ما اواعملوا صالحً ﴿ م إني    .)٣(﴾تعملون عل
                                                           

ة ( ،سورة المائدة )١(   .)٢اآل
ام القرآن  )٢(  .٣/١٨الجامع ألح
ة ( )٣(  .)٥١سورة المؤمنون اآل
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لـوا مـن ﴿ :وقال تعالى هو الذ جعل لكم األرض ذلوًال فامشوا في مناكبهـا و
ه النشور   .)١(﴾رزقه وٕال

غي للمسلم مراعاتها في العمل ومنها ما اإال أن هناك قیودً    یلي: ین

ســـع  - ١ ـــادة المحضـــة التـــي ال  أال تتعـــارض أوقـــات العمـــل مـــع أوقـــات الع
قرب انتهاء وقت الفرضة ونحو ذلك ووقت نص الشـرع علـى تحـرم  ،وقتها لغیرها 

وقت صالة الجمعة ه   .العمل ف

بـل وحتـى فـي مـواطن  ،فالشرع لم ینـه عـن العمـل عـد انقضـاء صـالة الجمعـة
س  الحــج ومواســمه أجــاز اإلســالم للمســلم أن یــزاول أعمــال التجــارة والعمــل وهــو متلــ

م جنــاح أن تبتغــوا فضــًال مــن  ﴿ :قــال هللا تعــالى ،مناســك الحــج والعمــرة س علــ لــ
ما هـداكم وٕان  روه  روا هللا عند المشعر الحرام واذ م فإذا أفضتم من عرفات فاذ ر

  .)٢(﴾نتم من قبله لمن الضآلین

مــا یتناســب مــع قدراتــه  - ٢ ــار ســاعات عملــه  ــة العامــل فــي اخت مراعــاة حر
عرفها هـو  اناته وطاقاته التي  قـال  ﴿قـال هللا تعـالى  .أكثـر مـن أ إنسـان آخـروٕام

م ظ علـ ـار العامـل )٣(﴾اجعلني على خزائن األرض إنـي حفـ ، وال شـك أن حرـة اخت
ه.  تنمي مواه

حسـنه  - ٣ سـع العامـل فـي العـرف أن  ـأن  ون حجم العمل مالئم لوقته؛  أن 
تقنه. ه وسلم و حب من العبد إذا عمل :قال صلى هللا عل  .)٤(عمًال أن یتقنه"" إن هللا 

                                                           
ة ( ،سورة الملك )١(  .)١٥اآل
قرة )٢( ة ( ،سورة ال  .)١٩٨اآل
ة  ،سورة یوسف )٣(  ).٥٥(آ
  .٤/٩٨مجمع الزوائد  )٤(
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فــه فــوق طاقتــه - ٤ ألن اإلســالم  ،مراعــاة حــ العامــل فــي الراحــة وعــدم تكل
 .)١(﴾وما أرسلناك إال رحمة للعالمین ﴿قال هللا تعالى  دین الرحمة،

لفتمـــوهم  قـــون، فـــإن  ط ـــه وســـلم: "... ال تكلفـــوهم مـــا ال  وقـــال صـــلى هللا عل
  .)٢(فأعینوهم"

ون العمل المعقود عل  أن  قة وشرعً وذلك  فاء حق  .اه مقدور االست

ضــرورة تعیــین مــدة العمــل واألجــرة فــي أغلــب أنــواع العمــل إال مــا اســتثناه  - ٥
الجعالة ونحوها رها  عض صور العمل التي تقدم ذ    .الفقهاء من 

م العـــرف ومعـــارف أهـــل الخبـــرة حـــال االخـــتالف بـــین المتعاقـــدین   - ٦ ـــ تح
ــان اء أكــانســو  ســنة فعلــى ســبیل المثــال .ذلــك فــي الزمــان أو الم : لــو قــدرت المــدة 

ـون ذلـك  ،مطلقةٍ  الد التـي  ؛ وهـذا فـي الـ م الهجر ة والتقو حمل على السنة الهالل
ـــــه لـــــدیها امتعارًفـــــ ـــــه غالًـــــ ،عل ـــــة  اأو جـــــر  المملكـــــة العر نظـــــام التعامـــــل فیهـــــا 

ة ، )٣(﴾ي مواقیــت للنــاس والحــج ســألونك عــن األهلــة قــل هــ﴿ قــال تعــالى ،الســعود
بـین الهاللـین یـنقص مـرة  ألن الشـهر الهاللـي مـا ؛اأو ناقًصـ اسواء أكـان الشـهر تاًمـ

ــد أخــر  ز الد التــو الســنة  ،ي أمســى المعهــود المعــروف غیــر ذلــك. أمــا الــ العمــل 
ـــه علـــى مـــا حمـــل اإلطـــالق ف ـــة أو نحـــوه ف ط ـــة أو الســـنة الق الد هـــو المعـــروف  الم

حمل على العرفلدیهم ألن   .)٤(المطل 

   

                                                           
اء )١( ة ( ،سورة األنب  .)١٠٧اآل
 .١/١٦رواه البخار  )٢(
قرة )٣( ة  ،سورة ال  .)١٧٩(آ
 .٨/٨المغني  )٤(
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  : الخاتمةاخامسً 
ما هـو معـروف اة  سـب مشـروع حـالل إال أقرتـه  ،اإلسالم دین الح فمـا مـن 

ة سب مشبوه یوقع فـي النـزاع والجـدال ،الشرعة اإلسالم حطـم عالقـات  ،وما من  و
ـاب أمامـه ،الود والتعاون بین الناس إال حظرته الشـرعة فالشـرعة مـع  ،وأوصـدت ال

سرً  وهي ال تقـرهم إذا هـم  ،وسماحة إذا تحققت مصالحهم دون تصادم بینهم االناس 
ـــم واالســـتغالل ـــة والمنازعـــات والظل والغالـــب أن  ،أوقعـــوا أنفســـهم فـــي متاهـــات الجهال

حتـــاجون إلـــى التعـــاون مـــع غیـــرهمالنـــاس فـــي أمـــور معاشـــه لعـــدم تـــوافر القـــدرات  م 
شر واإل ة أو ال انات المال ةة لدیهمم ة للخبرة الفن النس أو  ،أو توفر الجهـد ،، سواء 

ـاة  من أجل التخفیف من احتماالت المخاطر التي قـد تصـادف المـرء فـي خضـم الح
ســر ،الرهیــب وقــد راعــى األعــراف  ،ال عســر لــذا فــإن دیننــا اإلســالمي ســمح ودیــن 

حة التـــي ال تصـــادم الشـــرعة المعتبـــرة  ،فاالجتهـــاد فـــي هـــذه األمـــور متعـــین ،الصـــح
  .والتجدید والتطور أمران ضروران
ًعــ لمــا طالــت لمــا یبذلــه مــن جهــد خــ اإن صــحة العامــل تتــأثر ت الل عملــه ف

انساعات العمل اإلضـافة إ لذلك أثره السـّیئ علـى صـحة ،  لـى أنهـا تـؤد العامـل 
ًمـإلي ضعف اإل رنـااونوًعـ انتـاج  عـد أن ذ فـي ذلـك نـود أن نشـیر سـالم رأ اإل ، و
ة لى النظرةإشارة عابرة إ ة للعامل من هذه الزاو   .الدول

ـــة األولـــى لمـــا انتهـــت خرجـــت ـــة إ إن الحـــرب العالم لـــى منظمـــة العمـــل الدول
ـة واألرعـین سـاعات  ،العمـل بثمـاني سـاعات الوجود وحدد دستورها في مادتـه الحاد

عــة فــي ذلــك  ة التــي قســمت  النظــرةوأخــذت الــدول األعضــاء بهــذا القــرار مت اإلنســان
ة لى ثالثةإ» الیوم   «   .للنوم ثلث للعمل وثلث للراحة والثلث الثالث ،أقسام متساو

قف األمر عند هذا الحد ب عـض الـدول إولم  ض سـاعاتل اتجهـت   لـى تخفـ
ـــالعمـــل إلـــى أقـــل مـــن ذلـــك حیـــث أن إ عتبـــر إرهاًق لصـــحة  اطالـــة العمـــل الیـــومي ال 
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اب ضـعف اإل ابل سـبً  العامل فحسب ـة بـل مـن أسـ نتـاج مـن حیـث الجـودة أو الكم
اب زادة سعر إذا الحظنـا أن اإلحصـاءات العدیـدة  االتكلفة خصوًصـوحدة  ومن أس

ة العمـل تحـدث فـيمـن إ الضـعف  صـا غلـب جهـد العامـل  السـاعات األخیـرة حیـث 
صـاب ـاه ف ـه التعـب وقلـة االنت غل  مـن عـوارض العمـل األمـر الـذ یـؤدعـارض  ف

ـه مـن  لى تعوض العامل ودفع أجرة عمله طوال مدةإ اإلضافة إلـى مـا یؤد العالج 
مة اإل ةأضعاف ق عض أدواتنتاج الفن   .نتاجاإل ، وتعطل 

ة فیها تستوضح رأیها فيوقد أرسلت هیئة العمل إ خفض  لى الدول المشتر
ا والد ،بوعيسساعات العمل الیومي أو األ ل من بلج  وفرنسا ،نماركفأجابت 

ات المتحدة األونیوزلند ج والوال ة. وفي سنة (ا والنرو أنها تر ١٩٣٩مر  ( 
ض إ ،وعسبض الساعات إلى أرعین ساعة في األتخف سرا التخف لى واقترحت سو
انت حجتها أ ما الدول التي لم. أسبوعاأل ساعة في ٤٤ ض ف  نهاتواف على التخف

ض  م هذا التخف ان تعم صفة عامة أو بین  ،في الصناعةال تر إم والتجارة 
المختلفة ذاتها بل یجب التفرقة بین العمل في الصناعات الشاقة  الصناعات

فة، ة التي ستترتب على  والصناعات الخف ة للنتائج االقتصاد وطالبت بدراسة واف
ض إذ رما نشأ في الدول التي لم  اعنه ارتفاع في سعر الكلفة خصوًص  قبول التخف

فةتت سبب قلة حمن  قدم صناعاتها وال تزال ضع ة    .رؤوس أموالهایث المقدرة الفن
ض ففـي  ولم تمنع هذه المالحظات ـاقتراح التخفـ الدول التي وافقـت علـى األخـذ 

ــات١٩٣٣مــایو ســنة ( ه وضــمنت المتحــدة قــانون اإلصــالح الصــناعي، ) أصــدرت الوال
ــع الصــناعات ســ ٤٠ لــىخفضــت ســاعات العمــل فــي األســبوع إ انصوًصــ اعة فــي جم

عـــض األعمـــال التجارـــة ـــاوفـــي إ ،وفـــي  ـــة ،طال ر ســـنة  وضـــعت اتفاق بتـــأرخ اكتـــو
ض ســـاعات العمـــل إلـــى ) نصـــ١٩٣٤( ـــذا  ســـبوع،ســـاعة فـــي األ ٤٠ت علـــى تخفـــ و

ل من فرنسا و    .)١(عضاءنیوزلندا وغیرهما من دول األحددت ذلك 
                                                           

ةأالت )١( ة للعمال في الدول العر  .٦٣- ٦١ص:  ص ،خالد العز  :تألیف ،مینات االجتماع
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ح إ اره على العمل في خارج ما أنه ال  وٕاذا قدم على  ،الوقت المقرر لهج
ــاره ف اخت عطــى األجــر عــن الســاعات اإلذلــك  ةیجــب أن  فقــد العامــل  ،ضــاف هــذا و

ــاره التخلــي عــن العمــالحــ فــي ظــل النظــام الشــیوعي فإ اخت س  ل فــي خــارج نــه لــ
ه عطـى العـوض عـن ا ،تمام العملفإنه یجبر على إ ،الوقت المتف عل لسـاعات وال 

ةاإل فة  ،لى بذلك أحد العمالوقد أد ،ضاف ه ترودوقد نشرته صح   :وقد جاء ف

ة إ" ـام عندما تصل األجزاء الالزمة في النها لى المصانع یبـدأ االنفجـار فتلغـى أ
ج ،الراحة . وال فائـدة مـن اسـاعة یومًـ ١٤لـى سـاعة إ ١٢بر العمـال علـى العمـل مـن و

ة إذ أمراجعة سجالت ال اطً  ،نها ال تحسبعمل اإلضاف ون اعت   .)١("اوالدفع عنها 

مــا إ ــادة األجــور ف ا ألغــت ز مــاإن روســ نــه أصــدر دیــوان أ ذا زاد یــوم العمــل 
ة  یخول مدیر المنشآت االسوفییت األعلى لالتحاد السوفییتي قرارً  والتجارـة  ،الصـناع

معدل یتراوح ما بین ساعة وثالثتطبی نظام العمل اإل ار    .)٢(اساعات یومً  ج

تـب أحـدهم إ ة فقـد  لـى وقد عانى العمال أشد اإلرهـاق مـن السـاعات اإلضـاف
فة  اة« صح   :) ما نصه١٩٥٦في حزران سنة (» الحزب  ح

ة متاعـــــب الســـــاعات لنــــا نقاســـــي"  ةإذ نشـــــتغل ســـــاعات إ ،اإلضــــاف  ،ضـــــاف
ـام راحتنـا ونبـذل وقًتـ إن هـذا اللـون مـن  ...ضـرور  غیـر اعصـبً  اوجهـدً  اونخسـر أ

ـــادئ ســـو  رهـــاقاإل قـــره مبـــدأ مـــن الم المبـــدأ الشـــیوعي الـــذ یـــزعم أنـــه صـــدی  ال 
ة ؟؟العامل وأ ومة عمال ومته ح   ن ح

   

                                                           
اإ )١(   .١٣٠ص ،دراك الحقائ عن روس
 .١١٠ص، الدستور السوفیتي )٢(
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  والخالصة
ة فـــي مســـألة تحدیـــد ســـاعات العمـــل عنـــد  ـــع لنصـــوص الشـــرعة اإلســـالم إن المتت

ة  ،ـه اخاًصـ اشـرعً  االعمال ال یجد نًص  ع المقاصـد الشـرع ع المجتهـد أن یتـا سـتط لكـن 
ة إن هللا  ﴿والمقصـد الشـرعي األعلـى  ،الخادمة لهذه المسألة من خالل النصوص الشرع

العدل   .نفي الضرر "ال ضرر وال ضرار" ، والمقصد اآلخر:)١(﴾أمر 

سیر على الناس فـي معـامال :والمقصد اآلخر إن إرادة  .هم وقبـول أعـرافهمتالت
ــذ تصــدر عنــه الطــرفین وهمــا صــاحب العمــل والعامــل وضــاؤهما أســاس  ــم ال الح

طة ال ،القــوانین ــة وقواعــد ضــا ــه القضــاة دون نظــر إلــى أصــل خلق  والــذ یرجــع إل
م ن الخروج عنها فحادوا بذلك عن الصرا المستق واختلت لدیهم موازن العـدل  ،م

منهجهــــا  طمــــع فــــي االســــتلهام  ــــة التــــي ال  ــــى األنظمــــة اإلله التــــي ال تقــــوم إال عل
اس من نورها  ه وسلمواالقت وأخذ من  ،إال من سلك سبیل سیدنا محمد صلى هللا عل

قسط وافر    .الكتاب والسنة 

إذا اقتضــت  ،ن الشــرعة ترحــب بتــدخل الدولــة المســلمة لتحدیــد أجــور العمــالإ
اب  ،وٕاقامــة العــدل ورفــع الظلــم ،ذلــك الحاجــة والمصــلحة  ،النــزاع والصــراعومنــع أســ

شــــر أن تعتمــــد فــــي ذلــــوالضــــرر والضــــرار انــــة الــــذین ،  ك علــــى أهــــل الخبــــرة والد
عون تقــــدیر األجـــــور تقــــدیًرا عــــادالً  دون حیـــــف علــــى العمــــال أو أصـــــحاب  ،ســــتط

ــاة ألحـد الفــرقین ،األعمـال مـا یــدخل فـي ذلــك جـواز تــدخل الدولـة لتحدیــد  ،أو محا
ة ونحوهـــا ة والمرضـــ ة والســـنو ومثـــل ذلـــك مـــا  .ســـاعات العمـــل واإلجـــازات األســـبوع

افـــآت والمعاشـــات الم ـــ  ه أوضـــاع العصـــر ،یتعل ـــه ،ممـــا تقتضـــ ـــاة ف  ،وتعقـــد الح
ه إلى قواعد مضبوطة للتعامل مـا  -حیث لم تعـد ضـمائر النـاس  ،وحاجة الناس ف

ة والنقاء -انت من قبل  ـة الحقـوق  ،حیث تكفي ألداء األمانات ،من الحیو  ،ورعا
                                                           

ة  ،سورة النحل )١(   .٩٠اآل
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قــرون أن الفتــو تتغیــر بتغیــر األزمــان ؤ فقها وهــذا مــا جعــل ،دون تــدخل الســلطة نــا 
نــة ــة  ،واألحــوال والعوائــد ،واألم ة الرح اســة الشــرع لــه وأمثالــه داخــل فــي الس فهــذا 
  .الواسعة األبواب ،المجال

ـــــة رحمـــــه هللا م (فـــــإذا احتـــــاج المســـــلمون إلـــــى  :قـــــول شـــــیخ االســـــالم ابـــــن ت
ة فعلى أهلهـا  ،والنساجة ،الفالحة :الصناعات متهـاوالبنا ق مـا علـیهم  ،بـذلها لهـم 

متهــابــذل ا ق حتــاج إلیهــا  ــذل المنــافع ؛ إذ الألمــوال التــي   ،فــرق یــن بــذل األمــوال، و
ـــالوجوب معاوضـــة بـــل بـــذل المنـــافع التـــي ال ـــون بـــذل هـــذه  ،ضـــر بـــذلها أولـــى  و

ــة افرًضــ ــر طائفــة مــن العلمــاء مــن أصــحابنا وغیــرهم أن أصــول  .علــى الكفا وقــد ذ
ــة اكــة والبنا الفالحــة والح ــة :الصــناعات  أنهــا فــرض  :والتحقیــ .فــرض علــى الكفا

ال تجـب.... إلـى أن قـال رحمـه سـتغناء عنهـا فـان االوأما مع إم ،عند الحاجة إلیها
ــاهللا عض علــى الطعــام والل عضــهم لــ نى أمــر : واألصــل أن إعانــة النــاس  س والســ

ون ذلك ظلمً ، ولإلواجب ه؛ وال  جبر عل بل إیجـاب الشـارع  ،امام أن یلزم بذلك، و
ــالنفس والمــال أل ــه المخــاطرة  ــة النــاس فــي دیــنهمللجهــاد الــذ ف ؛ أبلــغ مــن جــل هدا

لـــه انـــت الشـــفـــإ. هـــذا  حتـــاج المســـلمون إلیهـــاذا  حتـــاج  ،جاعة التـــي  والكـــرم الـــذ 
ه واجً  المعاوضة ا ،االمسلمون إل یف  حتاج المسلمون إلیهالف   .)١()تي 

 اوختامً 
ر من أهمها ما یليذقد خلصت من ه حث إلى عدة نتائج نذ   :ا ال

أجمع العلماء على وجـوب تحدیـد مـدة العمـل فـي عقـود العمالـة الخاصـة  - ١
ـه  ،أما األجیر المشترك ،(األجیر الخاص) شتر تحدید المدة؛ ألن المعقود عل فال 

 .والمرجع في حال االختالف في ذلك هو العرف ،بدونه اصیر معلومً 

                                                           
 .٢٩/١٩٤مجموع الفتاو  )١(
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 ،االمدة والعمل معً  اشترااختلف الفقهاء في جواز الجمع بین  - ٢

ــه الحنابلــة مــن جــواز  :والــراجح عنــد تحدیــد المــدة مــع  اجتمــاعمــا ذهــب إل
ــان العمــل ط ت ممــا العمــل إذا  والمرجــع فــي ذلــك العــرف ومعرفــة أهــل  ،قــدیرهینضــ

سیر على الناس ورفع الحرج عنهم   .الخبرة ؛ لما في ذلك من الت

غي مراعاتها في العمل ومنها - ٣  :هناك أوقات ین

اكر  – اح ال ة. ،تحر أوقات الص ار  حیث أنها م
قبــل الظهیــرة أو العصــر؛ حیــث  أوقــات القیلولــة وهــي مــا تفرــغ العامــل فــي  –

 .استغاللها في الراحة یجدد النشا لد العاملأن 
ار وقت العمل له.  –  مراعاة قدرة العامل في اخت
ة التي ال   – ان إال ،سع وقتها غیرهامراعاة األوقات الدین البـد  اضرورً  ما 

ه  .من العمل ف

عض األعمال الحساسة تجنب األوقات  –  .الحرجة لد 
ات  – الورد  .جواز العمل 
م األعراف   – ةتح م ة في تحدید مدة العمل.  اإلقل  والزمان

فه فوق طاقته. ،مراعاة ح العامل في الراحة - ٤    وعدم تكل

ة  - ٥ ة والسـنو جواز تدخل الدولة لتحدید ساعات العمل واإلجـازات األسـبوع
ة ونحوها  وف قواعد الشرع. والمرض

ه أجمعین   .وصلى وسلم على سیدنا محمد وعلى آله وصح
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  المصادر والمراجع
ــاء علــوم الــدین  ،هـــ)٥٠٥محمــد بــن محمــد الغزالــي (ت ســنة لإلمــام أبــي حامــد  ،إح

عـــــة المحققـــــة األولـــــى عـــــام ال اعـــــة  ،م١٩٩٢ -هــــــ١٤١٢ط دار الهـــــاد للط
   .بیروت ،والنشر والتوزع

ا   .إدراك الحقائ عن روس
 .إدراك الدستور السوفیتي

ر بن مسـعود الكاسـاني  ،في ترتیب الشرائع بدائع الصنائع لإلمام عالء الدین أبي 
ملـــك العلمـــاء عـــة  ،هــــ)٥٨٧(ت ســـنة  الحنفـــي الملقـــب  قـــام بتحقیـــ هـــذه الط

ـش اسـین درو ـاء التـراث العرـي ،محمد عدنان بن  عـة  ،بیـروت ،دار إح الط
ة   .م١٩٩٨-هـ١٤١٩عام  الثان
ة ة والنها ثیرألبي الفداء الحافظ  ،البدا تحقی أحمد  ،هـ)٧٧٤الدمشقي (ت سنة  ابن 

ح عة األولى ،دار الحدیث ،عبدالوهاب فت    .م١٩٩٢ - هـ ١٤١٣عام  ،الط
دار الكتــــب  ،بهجــــة المجــــالس وأنــــس المجــــالس ألبــــي عمــــر ابــــن عبــــدالبر القرطبــــي

ة،   .بیروت العلم
ة تألیف خالد العز  ة للعمال في الدول العر  .التأمینات االجتماع

ســیر الكــرم ــالم المنــان الــرحمن ت حمن بــن ناصــر الســعد (ت لعبــدالر  ،فــي تفســیر 
   .م١٩٨٨-هـ١٤٠٨عام  دار المدني بجده ،هـ)١٣٧٦سنة 

ــام القــرآن الكــرم  ،ألبــي عبــد هللا محمــد بــن أحمــد األنصــار القرطبــي ،الجــامع ألح
ر   .م١٩٩٣-هـ١٤١٤عام  ،دار الف

اني. فة, لألل   سلسلة األحادیث الضع
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نـــــي (ت ،ســــنن ابــــن ماجـــــه هـــــ)، حقـــــ ٢٧٥ألبــــي عبــــد هللا محمـــــد بــــن یزــــد القزو
ــاقي ــه محمــد فــؤاد عبــد ال ــ عل ــه وأحادیثــه وعل ــه وأبوا ت  ،نصوصــه، ورقــم 

استانبول ة  ة اإلسالم ت ا ،الناشر الم  .تر
هــــ) مـــع شـــرحه عـــون ٢٧٥مان بـــن األشـــعث السجســـتاني (تســـنن أبـــي داود، لســـل

ـاد المعبود ألبي الطیب محمد شـمس الحـ م آ وشـرح الحـافظ شـمس  ،عظـ
ــة م الجوز ــة ببیــروت ،الــدین ابــن قــ عــة األولــى  ،الناشــر دار الكتــب العلم الط

 م. ١٩٩٠هـ/١٤١٠عام 
ح) ســــى بــــن ســــورة الترمــــذ (ت  ،ســــنن الترمــــذ (الجــــامع الصــــح لمحمــــد بــــن ع

ـر ،حققه وصححه عبدالوهاب عبداللطیف ،هـ)٢٧٩ عـة  ،الناشـر دار الف الط
  م.١٩٧٨هـ/١٣٨٨ الثالثة عام

ـــر أحمـــد بـــن الحســـین البیهقـــي (ت ،الســـنن الكبـــر  ـــى ٤٥٨ألبـــي  عـــة األول ــ)، الط هــ
ـــة فـــي ا عـــة مجلـــس دائـــرة المعـــارف العثمان ن، عـــام مط ـــد ـــاد ال حیـــدر آ لهنـــد 

  .هـ١٣٤٦
، هـــ)٣٠٣(تســنن النســائي، ألبــي عبــدالرحمن أحمــد بــن شــعیب بــن علــي النســائي, 

ة اإلمــامومعــه شــرح الحــافظ جــالل الــدین  الناشــر  ،الســند الســیوطي، وحاشــ
مصردار الران للت  .  راث 

ح مســلم بــن الحجــاج) لمحــي  ح مســلم المســمى بـــ (المنهــاج شــرح صــح شــرح صــح
حق أصوله وخرج أحادیثـه علـى الكتـب  ،هـ)٦٧٦الدین بن شرف النوو (ت

حا عــــة  ،الناشــــر دار المعرفــــة ببیــــروت ،الســــتة ورقمــــه خلیــــل مــــأمون شــــ الط
  .م١٩٩٨هـ/١٤١٩مسة عام الخا

ح البخـــار  هــــ) الناشـــر ٢٥٦ســـماعیل البخـــار (تإألبـــي عبـــدهللا محمـــد بـــن  ،صـــح
استانبول تب اإلسالمي  ا ،الم ة محمد أوزدمیر ،تر   .عنا
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ح الجامع الصغیر وزادته ـانيلمحمد ناصـر الـدین األ ،صح تـب اإلسـالمي ،ل  ،الم
عة الثالثة ،بیروت   .الط
ح مســـلم ســـابور (ت ،صـــح هــــ)، تحقیـــ ٢٦١ألبـــي الحســـین مســـلم بـــن الحجـــاج الن

ـــؤاد اقي محمـــد ف ـــدال ـــاء  ،عب ـــة واإلفت حـــوث العلم ـــع رئاســـة إدارة ال نشـــر وتوز
ة عام    هـ.١٤٠٠السعود

ــــة المنتهــــى ــــة ،للشــــیخ مرعــــي بــــن یوســــف ،غا عــــة الثان ة ،الط  ،المؤسســــة الســــعید
  الراض

ح البخـــــار  شـــــرح صـــــح ـــــار  ـــــي بـــــن حجـــــر العســـــقالني ألحمـــــد  ،فـــــتح ال بـــــن عل
القــــاهرة ،تحقیــــ محــــب الــــدین الخطیــــب ،هـــــ)٨٥٢(ت ــــان   ،الناشــــر دار الر

عة األولى سنة    .هـ١٤٠٧الط
  .بیروت ،هـ)٦٨٤سنة  القرافي (ت لشهاب الدین ،الفروق 

ـة االفقه اإلسـالمي وأدلتـه تور وه ـر بدمشـ ،لزحیلـي، لألسـتاذ الـد عـة  ،دار الف الط
عة  .م١٩٩٧-هـ١٤١٨عام  ،الرا

 ،هـــ)١٣٦٠(ت ســنة  الجزــر  بــن محمــد عــوض لعبــدالرحمن ،الفقــه علــى المــذاهب األرعــة
ة عام  ،بیروت ،األرقم بن أبي األرقمدار  عة الثان   .م١٩٩٧- هـ١٤١٨الط

ـــة  ٨٩٥القواعـــد، ألبـــي الفـــرج عبـــدالرحمن بـــن رجـــب الحنبلـــي (ت  ت هــــ)، الناشـــر م
الراض.    الراض الحدیثة 

ــة  ــة) :(المســمىالقــوانین الفقه ة ومســائل الفــروع الفقه ــام الشــرع البــن  ،قــوانین األح
ر ،القاهرة ،المالكي الغرناطي جز    .عالم الف
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ـــرم األنصـــار  هــــ)، ٧١١(ت لســـان العـــرب البـــن منظـــور جمـــال الـــدین محمـــد بـــن م
ــاء والنشــر والــدار المصــرة  ،الناشــر المؤسســة المصــرة العامــة للتــألیف واألن

عة بوالق ،للتألیف والترجمة عة مصورة عن ط  .ط
ســو ــر  ،الم عــام  ،بیــروت ،دار المعرفــة ،لسرخســيمحمــد بــن أبــي ســهل األبــي 

  .م١٩٨٩-هـ١٤٠٩
ــــع الفوائــــد مجمــــع الزوائــــد مــــي ومن بیــــروت عــــام  ،مؤسســــة المعــــارف ،للحــــافظ اله
  .هـ١٤٠٦

ة فتاو مجموع  م جمع وترتیب عبدالرحمن بـن محمـد بـن  ،شیخ اإلسالم أحمد بن ت
 .الراض ،دار عالم الكتب ،العاصمي النجد الحنبلي قاسم

دار  ،هــ)٤٥٦(ت سـنة  حـزم ألبـي محمـد علـي بـن أحمـد بـن سـعید بـن ،شـرح المجلـىالمحلى 
اء التراث العري عة األولى عام  ،بیروت ،إح   .م١٩٩٩- هـ١٤١٩الط

حي (ت ،المدونـــة الكبـــر  عـــة  ،هــــ)١٧٩لإلمـــام مالـــك بـــن أنـــس األصـــ المط ـــع  ط
عة األولى ،الخیرة  هـ. ١٤٢٤عام  ،الط

على الموصلي م أسـد ،مسند أبي  عـة  ،دمشـ ،دار المـأمون  ،تحقی حسـین سـل الط
  .هـ١٤٠٦األولى 

نــز العمــال فــي ســنن  ،هـــ)٢٤١مســند اإلمــام أحمــد بــن حنبــل (ت هامشــه منتخــب  و
  .الناشر دار صادر ببیوت ،األقوال واألفعال

اح المنیــر فــي غرــب الشــرح الكبیــر، ألحمــد بــن محمــد فیــومي ( ، هـــ)٧٧٠تالمصــ
ة ببیروت ة العلم ت   .الناشر الم

ــر بــن عبــدالرزاق بــن همــام الصــنعاني (ت ،المصــنف عنــي  ،هـــ)٢١١للحــافظ أبــي 
ــــه الشــــیخ حبیــــب الــــرحمن  بتحقیــــ نصوصــــه وتخــــرج أحادیثــــه والتعلیــــ عل
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ــــا، مــــن منشــــورات المجلــــس  ،مــــياألعظ العلمــــي بجوهانســــبرغ بجنــــوب إفرق
اكســتان راتشــي ب تــب اإلســالمي ببیــروتو عــة األولــى عــام  ،، الناشــر الم الط

  .م١٩٧٢هـ/١٣٩٢
ة  ،بتحقی حمد عبدالمجید السلفي ،برانيللط المعجم الكبیر، عة الثان  .هـ١٤٠٥الط

تحقیــ  ،هـــ)٦٢٠ألبــي محمــد بــن عبــدهللا بــن أحمــد بــن قدامــة المقدســي (ت ،المغنــي
ــي تور عبدالمحســن التر تور عبــدالفتاح الحلــو ،الــد الناشــر دار هجــر  ،والــد

ة ،القاهرة عة الثان   م. ١٩٩٢هـ/١٤١٢عام  ،الط
إلــــى معرفــــة معــــاني ألفــــا المنهــــاج شــــرح الشــــیخ محمــــد الخطیــــب مغنــــي المحتــــاج 

را بن شـرف النـوو  ،منهاج الطالبین الشریني على متن دار  ،لإلمام أبي ز
ر   .م١٩٩٥-هـ١٤١٥عام  ،بیروت ،الف
 .المفردات

  .مقومات العمل في اإلسالم
ة تور  ،الممتع في القواعد الفقه  ،دار زدنـي ،الدوسـر  بـن ماجـد محمـدبـن مسلم للد

عة األولى ،الراض   .م٢٠٠٧-هـ١٤٢٨ ،الط
حــي١٧٩لإلمــام مالــك بــن أنــس (ت ،الموطــأ حــي بــن  ــة  ــ) روا اللیثــي، إعــداد أحمــد  هـ

عة عام رایت عرموش عة الرا  .م١٩٨٠ /هـ١٤٠٠، الناشر دار النفائس، الط
ـار ،نیل األوطـار ـار مـن أحادیـث سـید األخ لمحمـد بـن علـي بـن  ،شـرح منتقـى األخ
انيمحمد ا  .دار الحدیث القاهرة ،لشو
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Abstract. Examining the determinants of “Labor Hours” from 
Sharia prospective was our main goal. The researcher has 
adopted and quoted a number of Quranic and Hadith verses to 
be implemented for analyzing and reaching comprehensive 
conclusions. The paper dealt with defining the lease contract, 
types of employee, and working time’s determinants. The most 
important finding of our research paper was the Fuqha 
consensus that labor contracts must determine “Time Span” in 
private employment contracts. The Fuqha also recommended 
that it is encourage able to determine “Time Span” and job 
description as long as the work may be estimated precisely. The 
paper concluded that labor hours such as early morning hours 
should be encouraged; however noon-times (Siesta time), 
prayer times, and pre Friday prayer hours must be fairly 
respected. The general rule is that international, regional, and 
arbitral tribunal must be considered. And finally the state 
intervention to determine working hours, weekends, annual and 
sick leave should be regulated according to the Sharia 
regulations. 
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هذه الورقة تناقش ما ُنِسب إلى عمر َرِضي هللا عنه أنه  .المستخلص 
ه وسلم  ة الرا. وٕان رسول هللا صلى هللا عل قال: "إن آخر ما نزلت آ

ة فسرها لنا. فدعوا الرا والر ض ولم  ة فتحت المجال . ق هذه الروا
ة غیر مقنعة لي في  في عصرنا لتعرفات مختلفة للفائدة. وهي روا
بدو أن فیها  م المحددة في القرآن والسنة عن الرا. و ضوء التعال

الغ. وتعرف الرا هو أمر معروف وهو: ثغرا ت عدیدة في الفهم واإل
مة القروض بدال الختالف وقت السداد.  ة على أصل ق زادة إضاف

ع  وقد عرف هذا منذ العصور ان الرا قد حظر في جم مة. و القد
الرا  التعامل  أنه ما سمح  اب لالعتقاد  ة. وهناك أس الكتب السماو

أن النبيقط في اإلسالم. وا ه وسلم لقول  توفي دون أن  صلى هللا عل
انت  ة  عثة النبو أن ال یوضح ما هو الرا وهو ضد التأكید القرآني 
ات الرا نزلت  ة من أن آ ل ما نزل من الوحي. هناك أدلة قو ان  لب
ة سورة  ان موضعها في القران الكرم في نها ة و في أوائل الفترة المدن

شأن ما قرة. و فإنه  رضى هللا عنه نسب إلى عمر ابن الخطاب ال
لمة  اب التلفی وخلط األمور. وعالوة على ذلك، فإن  یبدوا أنه من 

  "إن آخر ما نزل من القرآن" لها العدید من التفسیرات.
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ة ل بن الخطاب رو عن عمر ألثر المتهدف هذه الورقة إلى دراسة تحلیل
ة ال"رضي هللا عنه  الكامل:و  ،"راإن آخر ما نزلت آ ما یلي نصه   ف

. حدثنا خالد بن الحارث. حدثنا سعید عن قتادة حدثنا نصر بن علي الجهضمي
ة الرا . وٕان عن سعید بن المسیب عن عمر بن الخطاب قال إن آخر ما نزلت آ

ه و  فسرها رسول هللا صلى هللا عل ض ولم  ة .لناسلم ق  .)١(فدعوا الرا والر
ر متى قرأته ر أنني ترددت أن أقبل  ننيفي المرة األولى ولك ال أذ أذ

ة  لما مررت علیها زادت تساؤالت  –وقد مررت علیها مراًرا  –مضمون هذه الروا و
ة هذا األثر حتى ظهر لي نقا الضعف. وترددات، وما زلت  ر حول مصداق   أف

ال یوجد اتفاق على الفترة  نهأ في هذا األثر ظرأول شيء الذ یلفت الن إن
انت بین نزولها هین وفاة النبي و  التي  عدها  عاش سلم، فقد جاء أنهو  صلى هللا عل

ین موت أحدا وثمانین یومًا، وقیل ن بینها و : أحدا وعشرن وقال سعید بن جبر: لم 
ال وقیل ه وسلم إال تسع ل ام :النبي صلى هللا عل عة أ  .)٢(ثالث ساعات :وقیل، س

لها  فةمن الواضح أن هذه األقوال  عض،و  ضع عضها مع  م ل متعارضة 
اق لهذا الكالمو  ،ما هو مستندهاعرف  اق والس عرف من األثر ما هو الس من و  ال 

مة جدا لتحدید هذه األسئلة مه هل جاء الرد لسؤال من الحاضرن ؟و  ان المخاطب
ط الض ضاً  لم یبین الراو و  .معنى األثر  قصدها أ ة الرا  . لكن المفسرن أ آ

روه قرة ذ ات الرا في سورة ال    ؟ذامالال أدر  .في ضمن تفسیر آ
ون  ه أن الرسول عسى أن  هسب عندما أعلن في حجة سلم و  صلى هللا عل

ة موضوع“الوداع:  ل را من را الجاهل قرة "َفَلُكْم ” أال إن  ة من سورة ال تال آ
 اإلشارة في األثر إلى فهموا منه أن لعلهمف” َأْمواِلُكْم ال َتْظِلُموَن َوال ُتْظَلُمونَ ُرُؤُس 

قرة ات الرا في سورة ال  أنها آخر ما نزلت من القرآن. و  آ
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قرة ات الرا في آخر سورة ال   : وها هي آ

  َِْطاُن ِمَن اْلَمّس َما َُقوُم الَِّذ َیَتَخَُّطُه الشَّ َا َال َُقوُموَن ِإالَّ َ الَِّذیَن َْأُكُلوَن الرِّ
َا َفَمن َجاَءُه مَ  َم الرِّ ُ اْلَبَْع َوَحرَّ َا َوَأَحلَّ هللااَّ ْوِعَظٌة مِّن َذِلَك َِأنَُّهْم َقاُلوْا ِإنََّما اْلَبُْع ِمْثُل الرِّ

ِ َوَمْن َعاَد َفُأْوَلِئَك َأْصَحاُب النَّاِر ُهْم ِفیَها  ِِّه َفانَتَهَى َفَلُه َما َسَلَف َوَأْمُرُه ِإَلى هللااَّ رَّ
ٍم (٢٧٥َخاِلُدوَن ( فَّاٍر َأِث ُ َال ُِحبُّ ُلَّ َ َدَقاِت َوهللااَّ َا َوُْرِي الصَّ ُ اْلرِّ ُ هللااَّ ) ٢٧٦) َْمَح

اَة َلُهْم َأْجُرُهْم ِعنَد َرِِّهْم َوَال ِإنَّ الَِّذیَن آمَ  َ َالَة َوآَتُوْا الزَّ اِلَحاِت َوَأَقاُموْا الصَّ ُنوْا َوَعِمُلوْا الصَّ
) َا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا اتَُّقوْا هللااََّ َوَذُروْا َما َِقَي ِمَن ٢٧٧َخْوٌف َعَلْیِهْم َوَال ُهْم َْحَزُنوَن (

َا ِإن ُ  ِ َوَرُسوِلِه َوإِن ُتْبُتْم ٢٧٨نُتم مُّْؤِمِنیَن (الرِّ َن هللااَّ ) َفِإن لَّْم َتْفَعُلوْا َفْأَذُنوْا َِحْرٍب مِّ
اَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى ٢٧٩َفَلُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُموَن َوَال ُتْظَلُموَن ( ) َوإِن َ

ُقوْا َخیْ  نُتْم َتْعَلُموَن (َمَْسَرٍة َوَأن َتَصدَّ ِ ٢٨٠ٌر لَُّكْم ِإن ُ ِه ِإَلى هللااَّ ) َواتَُّقوْا َیْوًما ُتْرَجُعوَن ِف
َسَبْت َوُهْم َال ُْظَلُموَن( قرة) ٢٨١ُثمَّ ُتَوفَّى ُلُّ َنْفٍس مَّا َ  ). (سورة ال

جو  ون هناك سبب آخرو اس و  ز أن  ة ابن ع ة "َواتَُّقوْا َیْوًما هو روا أن اآل
قرة َسَبْت َوُهْم َال ُْظَلُموَن" [ال لُّ َنْفٍس مَّا َ ُ ِ ُثمَّ ُتَوفَّى  ِه ِإَلى هللااَّ ] ٢٨١ :ُتْرَجُعوَن ِف

ه وسلمو  نزلت عرفة النبي صلى هللا عل ه السالم واقف  ا محمد  :فقال جبرل عل
قرة ة من ال ة ومائتي آ ع فهم الراو أن جما فرم )٣(ضعها على رأس ثمانین آ

ات الرا آخر ما نزلت من القرآن   .آ

ان السبب،  ه أنمهما  رسول هللا صلى هللا  لنرجع إلى األثر الذ جاء ف
ه فسرها لناو  عل ض ولم   التفسیر؟و  هل لرا القرآن حاجة للتعرففالسؤال  سلم ق

م الزمان ان معروفا من قد ما، الرا  ، عرفه الیهود والنصار  عرفه اإلغر 
ة عرفهو  ما عرفه عرب الجاهل أ أحد في العالم ما هو الرا  اسأل .الهندوسیون 

طلب ثمن إضافي على القروض بدًال عن الوقت الذ أعطي  فیجیب أنه
ع المللو  الرا معلوم من صلاألوهذا . لالستعمال النحل فهل هذا و  معروف في جم
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ر في القرآن ما الرإن  التفسیر في اإلسالم ؟؟و  الرا احتاج إلى التعرف ا الذ ذ
 .ان أبدًا مسألة خالف وال خفاء في تارخ اإلسالم

ات ر أن هناك منه الذ عرفها القرآن أخر  والجدیر  شهورة مانت  ألنها لم 
ل شخص مثل القمار انةو  ومعروفة إلى  ، فهل من المعقول السرقة والكذب والخ

ض ولم  ه وسلم ق قال إن رسول هللا صلى عل سر فسر لناأن  ما هي و  ما هو الم
انة السرقة   ؟إلخ ،والخ

تاب دراسي القرآن الكرمإنه ما نزل  تعرف  للطالب عطى الذ على منهج 
ه. بل  ة القرآنل موضوع قبل الكالم ف ان عرف وال  فسر ال ،تاب هدا ما 

ه  المجتمع.معلوما ومفهوما في  ه أن القرآن والرسول صلى هللا عل ومما ال شك ف
عثته ل وسلم بین وفصل ان مقصد  حتاج إلى التفصیل والتبیین ألنه  ان    .ما 

حانه وتعالى: قول   هللا س

 ) ُروَن َّ َل ِإَلْیِهْم َوَلَعلَُّهْم َیَتَف َر ِلُتَبیَِّن ِللنَّاِس َما ُنزِّ ْ النحل،  سورةَوَأنَزْلَنا ِإَلَْك الذِّ
ة    .)٤٤آ

 ) ٍم َخِبیٍر ِ َلْت ِمن لَُّدْن َح َِمْت آَاُتُه ُثمَّ ُفصِّ َِتاٌب ُأْح َلْت اَلر  ة  ،سورة ُفصِّ   )١آ

 ) ُثمَّ ِإنَّ َعَلْیَنا َبَاَنُه ١٨) َفِإَذا َقَرْأَناُه َفاتَِّْع ُقْرآَنُه (١٧ِإنَّ َعَلْیَنا َجْمَعُه َوُقْرآَنُه (
امةسورة (  )الق

  ِه َوُهًد َوَرْحَمًة لَِّقْوٍم َوَما َأنَزْلَنا َعَلَْك اْلِكَتاَب ِإالَّ ِلُتَبیَِّن َلُهُم الَِّذ اْخَتَلُفوْا ِف
ةُیْؤِمُنوَن (  ) ٦٤ سورة النحل، آ

فسرها لنا یثبت نقصاً  ض ولم  ه وسلم ق أن رسول هللا صلى هللا عل  فالقول 
 القرآن؟خالفًا لما جاء في في رسالته و 
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حانه حرم هللا س هدد لمن لم ینته َِحْرٍب و  وهل من المعقول أن  تعالى شیئا و
ه أفضل الصالة فسره رسوله عل ِ َوَرُسوِلِه وال  َن هللااَّ م ؟؟و  مِّ  التسل

ر ابن عاشوروهاهو  ي إن رسول قول ابن العر “ )٤(التحررفي تفسیره  یذ
  ” ! خمسین حدیثاو  هللا بین معنى الرا في ستة

س في اإلسالم فقط ة بل ،ل غوضا عند عرب الجاهل ان م ان  ٕانو  الرا 
ا في عتبروه لكنهممجتمعهم  فاش ف من قصة مشهورة هذا ما نعر و سب طیب  لم 

ة منقبلوا أنهم رفضوا أن   .أحد من الكسب الرو إلنشاء جدار الكع

ان محر  ه وسلم  منذ عهد النبي اموالرا  يصلى هللا عل سورة المدثر ف الم
ة من أوائل السور تنزال جاء فیها  ة  "ال تمنن تستكثر"م م وهذا في رأ ابن ت

ر تحرم الرا ة جاء فیها. )٥(ذ ضا م وما آتیتم من را لیرو في " وسورة الروم أ
ة ..".فال یرو عند هللا أموال الناس   .اآل

ر و  َوَعَلى َوَسِط النَّْهِر َرُجٌل َبْیَن َیَدِْه ِحَجاَرٌة َفَأْقَبَل : في حدیث اإلسراءذ
ُه  ِه َفَردَّ الرَُّجُل الَِّذ ِفي النََّهِر َفِإَذا َأَراَد الرَُّجُل َأْن َیْخُرَج َرَمى الرَُّجُل َِحَجٍر ِفي ِف

ِه َِحجَ  لََّما َجاَء ِلَیْخُرَج َرَمى ِفي ِف ُ اَن َفَجَعَل  اَن َفُقْلُت َما َهَذا َحْیُث َ َما َ ٍر َفَیْرِجُع َ
َا  .)٦(َفَقاَل الَِّذ َرَأْیَتُه ِفي النََّهِر آِكُل الرِّ

ن الرا محرمًا لسأل النبي  ه وسلم فإن لم  لماذا هذا العقاب صلى هللا عل
ان معهوداً ال رب  لشيء غیر منهي عنه؟ ائر   هذا یدل على أن الرا من الك

ة األمران محرما في العه هوو  بل الهجرة.معلومًا قو  هذا  ،د النبو المدني من بدا
ْمَنا َعَلْیِهْم "ما نعرفه أوًال من سورة المائدة التي جاء فیها:  َن الَِّذیَن َهاُدوْا َحرَّ َفُِظْلٍم مِّ

ِثیًرا ( َ ِ ِهْم َعن َسِبیِل هللااَّ َاٍت ُأِحلَّْت َلُهْم َوَِصدِّ َا َوَقْد ُنُهوْا َعْنُه ) ١٦٠َطیِّ َوَأْخِذِهُم الرِّ
ًما َن ِمْنُهْم َعَذاًا َأِل ان ، فا)١٦١( "َوَأْكِلِهْم َأْمَواَل النَّاِس ِاْلَاِطِل واعتدنا ِلْلَكاِفِر لرا 
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ه و  محرما في شرائع من قبلنا أت ف ما لم  قتد رسول هللا (ص) هداهم ف ان 
م فاألصل أنَّ َشْرَع َمنْ   .)٧(َقْبَلَنا َشْرٌع َلَنا ما لم ینسخه شرعنا ح

ةجاو  َا َأْضَعاًفا " :ء في سورة آل عمران المدن َا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوْا َال َتْأُكُلوْا الرِّ
ْت ١٣٠مَُّضاَعَفًة َواتَُّقوْا هللااََّ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَن ( . )١٣١( "ِلْلَكاِفِرنَ ) َواتَُّقوْا النَّاَر الَِّتي أُِعدَّ

اة و  قل أحد إنها نزلت في آخر ح عد غزوة أحد ولم  ة نزلت  معلوم أن هذه اآل
ه وسلم رسول هللا  .صلى هللا عل

قرة ات الرا التي جاءت في آخر سورة ال ة آ رنا في البدا  سورة أولوهي  وقد ذ
ة عض الرو  مدن اتحسب  قرة فينزلت  اتتلك اآلو  ا سو  آخر سورة ال آخر  في تل

ه وسلم اة الرسول صلى هللا عل عد ما ح ما  هو  نبینه ف    .حدیث عائشة نص ف

ضا أن رسول ه وسلم صالح أهل نجران  ونحن نعرف أ هللا صلى هللا عل
أكلوا الرا  ،هجرة ٩ في عام اهمعروف أن وفد أهل نجران أتو  )٨( ....على أن ال 

ه حیین عن شيءو  فهل من المعقول أن ینه رسول هللاّا صلى هللاّا عل  سلم المس
أتوا مثله؟؟ و  ه أن    سمح ألصحا

ة العهد المدني إلى عام  ت من بدا  ٦وأحادیث را الفضل ورا النسیئة رو
ه هجرة. لم و  را النسیئةو  سلم عن را الفضلو  فهل نهى رسول هللاّا صلى هللاّا عل

عدل هللا ینز    .ما ینط عن الهو  هوو  ؟؟تعالى النهي عن الرا 

ه أن ة الرا ومما ال شك ف ه أن آخر ما نزلت آ له  األثر الذ جاء ف
ات االقتصاد اإلسالمي بیرة في أدب ات  ة  لو ال. و تداع س انت له تأثیرات ع

ًا إ معاصرنا لما اعترضنا لهذا الموضوع.عض  على ا ة فتحت  ن هذه الروا
یف  لمتفقهین المتحمسین والمجتهدین المستحدثینلواسعًا  عرفوه  فسروا الرا و أن 

شاءون، فة واحدةو  را الحدیثو  ثیرًا ما خلطوا را القرآنو  ما    .وضعوهما في 
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مو    عض األمثلة: یلي اف
عرف في اإلسالم ألن  سعید العشماو  البناء على هذا األثر ق أن الرا لم 

ات الرا في القرآن  ه وسلم توفي قبل أن یبین آ ضا  –الرسول صلى هللا عل وأ
  .)٩(المذاهب األرعة ال اتفاق لهم على هذا الموضوع

ه  قرأت في مقالة قدو  طب الرسول صلى هللا عل تب صاحبها أنه إذا لم 
اته حیث آخروسلم النهي عن الرا في  اآلخرن. ح یف  ة الرا، ف   ما نزلت آ

ادل و  خلط محمود الجمل بین الرا في إقراض المال والرا الذ یوجد في ت
ادل سلعتین من  أن الفقهاء عرفوا الرا المحرم ت قول  سلعتین متماثلتین عندما 

ات  حاً  المختلفة،سلع نفس النوع في الكم ضًا صح ست تعو  )١٠(حیث إن الزادة ل
)Islamic Finance p. 49( . س للرا المعروف في القرآن والذ وهو تعرف ل

م برا  ومن الواضح أن التعرف الذ قدمه خاص ،...عرف منذ العصر القد
ه و  الحدیث المعروف برا الفضل، مةسبب نه ون واضحاً  ح ن أن ال  م  منعه 

ضًا حول هذا النوع من الرا ما اختلفت اآلراء أ هل هو  على العدید من الناس 
إجراء وقائي ،منهي عنه أصالً  ان أبدًا  .أو  ر في القرآن ما  لكن الرا الذ ذ

م الزمان.و  مسألة خالف   الذ نعرفه من قد
ستاذ محمد طاهر ألوهناك مثال آخر لخلط را القرآن مع را الحدیث: فا

ه من تا قدم تعرفات متعددة للرا في   Shari'ah Maxims Modernصور 
Applications in Islamic Finance ) ة قها المعاصر في المال ة: تطب القواعد الشرع

ة لنا نعرف أن را القرآن ورا  )١١()اإلسالم فرق بین را القرآن ورا الحدیث و وال 
سا في درجة واحدة  قي الجلي التقلید  –الحدیث ل فرا القرآن هو الرا الحق

ع الملل والنحل وال خالف في فهمه را  -أما را الحدیث  ،المعروف في جم
ل من الرا الخفي، الم –الفضل ورا النسیئة  قي، قد فهذا ش حمول على الرا الحق

مته ودرجته. مه وعلته وح   اختلف الفقهاء في ح
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ذلك  ه فرق محمد رشید رضا في الرا و ة العقد وما الذ اتف عل في بدا
  .)١٢(طلب عند حلول األجل

ادر في الذهن و  ة نزلت" غیر معنى مت  –هناك معنى آخر لكلمة "آخر آ
ر قرًا  ما نذ ثیر من او ت أنها "آخر ما نزلت في القرآن"هناك  ات رو  -  آل

أنها آخر ما نزلت في الحالل والحرام  وغیر منسوخة أو ةاد بذلك أنها ثابتفقیل المر 
أس  عني نإذا  صددهالذ نحن  األثروفي هذا المعنى ال  عرف شأن نزول األثر 

اق. اق والس   الس
الً أما ما قیل: و  فسره لنا" فال أجد له تأو ما  "لم  ا. ولعله اقل اآلخرن  شاف

تب أحد الشارحین في شرحه ْ َتْفِسیًرا َجاِمًعا ِلَتَماِم اْلُجْزِئَّات ُمْغِنًا " :اقلقني فقد  َأ
َا ِمْن اِالْحِتَا  َعْن ُمْؤَنة اْلِقَاس َوإِالَّ َفالتَّْفِسیر َقْد َجاَء َوُمَراده َأنَُّه َال ُبّد ِفي َاب الرِّ

عث... و ." ان  ام" تلكنني أر ما  ع األح ه وسلم) "لتفسیر جم ه (صلى هللا عل
اس" فهل فسر تفسیر جامًعا  ا عن مؤنة الق ات مغن تفسیًرا جامعا لتمام الجزئ

اته م سر لتمام جزئ قول أحد أنه صلى هللا للم اس؟ ولكن ال  ا عن مؤنة الق غن
فسره لنا  ض ولم  ه وسلم ق ان معروفا ومعلوما إنه ما جاء نعم  –عل فسر ما  ل

رت ما ذ انت لرا القرآن حاجة للتعرففي المجتمع والرا منه  . التفسیرو  ، فما 
فقد رو  –فأعطانا آلة االجتهاد لحلها  –لها د أما الفروع والمسائل الجدیدة فال ح

من وأوصاه أنه إذا لم یجد شیئا في القرآن والسنة  أنه أرسل معاذ بن جبل إلى ال
م ستخدم العقل للح   .)١٣(فل

ات أخر التي قیل عنها أ َثَنا  :نها آخر ما نزلت من القرآن مثالً هناك آ َحدَّ
ة {اْلَیْوَم  ان على المنبر ونزع بهذه اآل ة بن أبي سف س أنه سمع معاو َعْمرو بن ق

ة فقال نزلت في یوم عرفة في یوم  ْم} حتى ختم اآل ُ جمعة ثم تال َأْكَمْلُت َلُكْم ِدیَن
اَن َیْرُجو ِلَقاء َرِِّه َفْلَْعَمْل َعَمًال َصاِلًحا َوَال ُْشِرْك ِِعَاَدِة َرِِّه  ة {َفَمن َ هذه اآل

 . )١٤(َأَحًدا} وقال إنها آخر ما نزلت
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ات عن ضًا أن اآل آخر ما نزلت من  النساءسورة آخر  اْلَكالَلِة في ورو أ
ام   .)١٥( األح

ة الكوفة في قتل المؤمناختلف أهل و  ًدا “ :عني آ َوَمْن َْقُتْل ُمْؤِمًنا ُمَتَعمِّ
اس فسئل ”َفَجَزاُؤُه َجَهنَّمَ  فقال: لقد نزلت في آخر ما أنزل من القرآن، وما  ابن ع
  .)١٦(نسخها شيء

ةو  رنا من قبل أن اآل ه إلى هللا" :قد ذ ة " واتقوا یوما ترجعون ف (وهي اآل
ات  ین  قال إنها آخر ما نزلت رو عن السد الرا)التي تلي آ ن بینها و لم 

ال موت النبي  .)١٧((ص) إال تسع ل

ة الدین آخر ما نزلتو   .)١٨(قال الزهر وابن المسیب إن آ

تم آیتین  :وجاء في قصة جمع القرآن أن خزمة بن ثابت قال إني رأیتكم تر
ه وسلم :ما هما قال :فقالوا ،لم تكتبوهما لقد " تلقیت من رسول هللا صلى هللا عل

ه ما عنتم م عزز عل م رسول من أنفس وأنا : فقال عثمان "إلى آخر السورة ...جاء
أختم بهما آخر ما نزلت من  :أشهد بهما من عند هللا فأین تر أن نجعلهما قال

  .)١٩(القرآن فختمت بهما براءة

عد و  لهتكون  أنمن المست ات  ل  ا آخر ما نزلتهذه اآل فال بد من التأو
ة نزلت أخیًرا في على التأكید  مفهومفي  هاوال مانع أن نأخذ والتطبی أن اآل

  موضوعها ومعناها وما نسخها شيء.

ًال لقول عمر رضي هللا عنه:  ه "وال أجد تأو ض رسول هللا صلى هللا عل وق
فسر  ه وسلم في خطبته جاءلنا" إال ما  هاوسلم ولم  "را  لغاءإ من صلى هللا عل

ة" ه  ،الجاهل ا قي نواعأ وهو نوع من –فإنه ما رو عنه شيء في   – الرا الحق
عض عده  ة وقد فسره  عین، الصحا ر  والت ة القرض  واولم یذ شر الزادة في بدا
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قة ال فرق  ون  بین (وفي الحق ة أو زد مؤخر  أن  ور في البدا  اشر الزادة مذ
ون أن الرا المنهي عنه هو را معیز  المعاصرن ففئة من الكتاب ،إلعطاء المهلة)

نشأ من  ة و ستطالجاهل ع المستقرض وفائه في قرض قدم بدون عوض ثم إذا لم 
  أجله زاد المبلغ وأخر األجل.

انت أمام أمیر المؤمنین مسألة خاصة فقال عنها  حتمل أن   .ما قالو
د هذا االحتمال نتو  ة" حتهصؤ انت هناك مسألة  معناه أنه "،فدعوا الرا والر ما 

ان ه صرحا فنصح ما نصح. یوجد الرا فقط بل أمر مستحدث ما  م ف    الح

ة الرا نزل تضح جلًا من حدیث عائشة أن آ ة و دا قرة و ت في آخر سورة ال
ة:العه   د المدني: أنظروا األحادیث التال

  اآلَاُت اَألَواِخُر ِمْن ُسوَرِة اْلََقَرةِ : َلمَّا َنَزَلِت ، َقاَلْت َعاِئَشةَ َعْن َمْسُروٍق، َعْن 
ُ َعَلِْه َوَسلََّم ِإَلى اْلَمْسِجِد َفَقَرأَُهنَّ ِفي اْلَمْسِجدِ  َم التَِّجاَرَة  ،َخَرَج َرُسوُل ِهللا َصلَّى هللااَّ َوَحرَّ

  .)٢٠(ِفي اْلَخْمرِ 

  ة أخر قال قالت عنهو ات الرا من و  لما أنزل هللا عزعائشة  في روا جل آ
قرة ه آخر سورة ال سلم فقرأها علینا فحرم التجارة في و  قام رسول هللا صلى هللا عل

 . )٢١(الخمر

ا  َواَات َلمَّ ُیوِطيُّ ِفي َحاِشَة َأِبي َداُوَد َجاَء َعْن َعاِئَشة ِفي َْعض الرِّ َوَقاَل السُّ
اْلََقَرة َنَزَل ِفیَها َتْحِرم اْلَخْمر َفَنَهى َرُسول هللااَّ َصلَّى هللااَّ َتَعاَلى َعَلِْه َنَزَلْت ُسوَرة 

َأنَُّه  وَرة َتْحِرم َذِلَك َوَ ُ اَن ِفي اْآلَات اْلَمْذ َوَسلََّم َعْن َذِلَك َفَهَذا َیُدّل َعَلى َأنَُّه َ
   .)٢٢(ُنِسَخْت ِتَالَوته

عو  ة الع عرف الجم في العام  د المدنيهأن الخمر جاء تحرمه في بدا
  .الثاني او الثالث من الهجرة
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قبل و  عض السلف حدیث عائشة رضي هللا لكن ال أدر لماذا بدال من أن 
س في آخر العهد  اعنه قرة ول ة الرا نزلت في آخر سورة ال ه دلیل أن آ الذ ف

م ه الصالة والتسل قرة  فقد، النبو على صاح تضمن حدیث عائشة نزول آخر ال
ه إذا تداینتم بدین إلى  ع وحرم الرا وف ه قوله تعالى وأحل هللا الب ومن جملة ما ف

ة .. إلى آخر.أجل مسمى   .اآل

قبل حدیث عائشة ف ّ َقاَل اْلَقاِضي ِعَاض َوَغْیره "بدال من أ  َقاَل النََّوِو
َلة َفِإنَّ آَة َتْحِرم اْلَخْمر ُهَو ِفي ُسوَرة الْ  ٍة َطِو َا ُِمدَّ َماِئَدة َوِهَي َنَزَلْت َقْبل آَة الرِّ

َا آِخر َما َنَزَلْت َأْو ِمْن آِخر َما َنَزَل ( عن عمر رضي هللا  األثر المرو قبل هو الرِّ
ه عنه ظهر احتمال الخطأ ف ُون َهَذا النَّْهي َعْن  ،)إصالحي - وال  َفَْحَتِمل َأْن َ

ًرا َعْن َتْحِرمَها َم اْلَخْمر ُثمَّ  ،التَِّجاَرة ُمَتَأخِّ ِم التَِّجاَرة ِحین َحرَّ َوَْحَتِمل َأنَُّه َأْخَبَر ِبَتْحِر
ِیًدا َوُمَاَلَغة ِفي ِإَشاَعته َا َتْو َوَلَعلَُّه َحَضَر  ،َأْخَبَر ِِه َمرَّة ُأْخَر َْعد ُنُزول آَة الرِّ

ْن َبَلَغُه َتْحِرم التَِّجاَرة ِفیَها َقْبل َذِلكَ اْلَمْجِلس َمْن لَ  ُ   .)٢٣("ْم َ

ةلنوأخیًرا  ٌح َوِرَجاله َمْوُثوُقوَن ِإالَّ "قیل: فقد َ  .نظر في سند الروا ِإْسَناده َصِح
َواِئد َذا ِفي الزَّ   .)٢٤("َأنَّ َسِعیًدا َوُهَو ِاْبن َعُروَة ِاْخَتَلَط ِآِخِرِه َ

د ما قلنا قبل ذلك. و  وهل من الكالم عن أحد الرواة أنه "ِاْخَتَلَط ِآِخِرِه" یؤ
أن رسول هللا صلى “ – مثل هذا الكالم المعقول أن ینسب إلى عمر بن الخطاب

ه فسرها لناو  هللا عل ض ولم  تاب هللاْ "قال: وقد  ”.سلم ق  .)٢٥(؟"حسبنا 

الصواب الما أوتینا من العلم و  وهللا أعلم   .إال قل

  .وآخر دعوانا أن الحمدهلل رب العالمین
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  المراجع
ة السند على سنن ابن ماجة، محمد بن عبد الهاد السند (المتوفى هـ)، دار ١١٣٨ حاش

  .٤٨٢ص  ٤بیروت. ج الجیل
اء التراث العرى ـ بیروت،   ، دار إح فخر الدین الراز ح الغیب، محمد بن عمر المعروف  مفات

  .٣٩٢ص  ٩ج
 .٨٨ص  ،٧ج  ،نفس المرجع 

ة للنشر  ،تفسیر التحرر –ابن عاشور    .٨٧ص ، ٣ج م،١٩٨٧تونس، الدار التونس
عة ، دار الوفاء، الط ة، مجموع الفتاو م   .٢٢، ص٢٩م، ج٢٠٠٥/هـ١٤٢٦ ،الثالثة :ابن ت

ح البخار  ار شرح صح : أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي، دار المعرفة ،فتح ال
 .٧٧ص، ٣ج، ه١٣٧٩ ،بیروت

ني أبو المعالي، الوفاء  عة  –المنصورة  -عبدالملك بن عبدهللا بن یوسف الجو مصر، الط
عة م محمود الدیب :، تحقی١٤١٨ ،الرا ؛ العدة في أصول ٣٣١ص، ١ج ،د. عبدالعظ
على ،الفقه محمد بن الحسین بن محمد بن خلف ابن الفراء حققه وعل  ،القاضي أبو 

ه وخرج نصه ي، الراض :عل ار جامعة الملك محمد بن : د أحمد بن علي بن سیر الم
ة، ج    .٣٩٢ص، ٢سعود اإلسالم

ة، قدامة بن جعفر بن قدامة بنو  الخراج ، صناعة الكتا غداد دار الرشید  زاد، الكاتب ال
عة ،شرللن   . ٢٧٣ص ،م١٩٨١ ،األولى :غداد، الط

See Botje 1988 cited by Visser, Hans (2009), Islamic Finance, Cheltenham: Edward 
Elgar, p. 33. 

 El-gamal, Mahmoud (2006), Islamic Finance Cambridge University Press, Cambridge, 
New York. p. 49. 

 Mansoori, Muhammad Tahir (2012), Shari'ah Maxims Modern Applications in Islamic 
Finance (Shari'ah Academy, International Islamic University, Islamabad, 2nd 
edition, Chapter 12. 

م (تفسیر المنار)، محمد رشید بن علي رضا (المتوفى هیئة هـ)، ال١٣٥٤ :تفسیر القرآن الح
ال أحمد خان سهیل م؛١٩٩٠للكتاب المصرة العامة  ذلك قال إق  -اتب هند  -  و

قة الرا ( ه حق تا عنوان  ):م١٩٣٦في  ، نیو ما هو الراترجمه ظفر اإلسالم خان 
ا    .١١٠-١٩٠، ٩٤ص ،م١٩٩٩دلهي، فاروس مید

مان أ ستي (معالم السنن [وهو شرح سنن أبي داود] أبو سل  هـ)،٢٨٨حمد بن محمد الخطابي ال
ة  :الناشر عة العلم عة األولى  –المط شرح  ؛١٦٥ص ، ٤ج ،م١٩٣٢ - هـ١٣٥١حلب، الط
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، غو تب اإلسالمي السنة ـ لإلمام الحسین بن مسعود ال - هـ١٤٠٣، بیروت، دمش: الم
عة١٩٨٣ ة، تحقی :م، الط   .محمد زهیر الشاوش - شعیب األرناؤو  :الثان

ة السند على سنن ابن ماجة    :، محمد بن عبدالهاد السند (المتوفى٤٨٢/٤حاش
  هـ)١١٣٨
ول، مسند الشامیین مان بن أحمد بن أیوب أبو القاسم الطبراني، المحق ،مش حمد بن  :سل

  م.١٩٨٤ –١٤٠٥ ،١بیروت، : مؤسسة الرسالة :عبدالمجید السلفي، الناشر
ة، نعمةهللا بن محمود نعمةهللا  م الفرقان ة والح ة الموضحة للكلم القرآن ة والمفاتح الغیب الفواتح اإلله

ابى للنشر   .١٨١ص، ١ج م،١٩٩٩مصر،  ،النخجواني، دار ر
ان في تفسیر القرآن للطبر  )، دار ٣١٠-٢٢٤و جعفر محمد بن جرر الطبر (أب ،جامع الب

عة ،هجر   .٣٤٦ص، ٧ج ، الطبر  األولى :الط
نز العمال  السد  ة) [ ة (٤٢٧٨(ابن أبى شی   ).٣٠٢١٤رقم   ،٦/١٤٧] أخرجه ابن أبى شی

شتمل على جمع الجوامع لإلمام، جالل الدین السیوطي   .٤٠: ٣٢٠ جامع األحادیث، و
ر السیوطي  الماثور، عبدالرحمن بن أبي  دار هجر  هـ)،٩١١(:ت ،الدر المنثور في التفسیر 

  .٧:٦١٢ ،م٢٠٠٣، هـ١٤٢٤ مصر، –
ة  اني، مؤسسة قرط  القاهرة، –مسند اإلمام أحمد بن حنبل، أحمد بن حنبل أبو عبدهللا الشی

٦:١٢٧.  
ر عبدالرزاق بن همام الصنعاني ،مصنف عبدالرزاق  تب اإلسالمي ،أبو  عة  –الم بیروت الط

ة   .٨:١٥٠حبیب الرحمن األعظمي  :تحقی هـ،١٤٠٣ ،الثان
ة  ر، جالل الدین  :السیوطي والسند على سنن النسائي، المؤلفحاش عبدالرحمن بن أبو 

  .٢٥٤/٦هـ)، ٩١١ :السیوطي (المتوفى
َواِئد َذا ِفي الزَّ ة ِاْخَتَلَط ِآِخرِِه َ ة السند على سنن ابن ماجة .ِإالَّ َأنَّ َسِعیًدا َوُهَو ِاْبن َعُرَو   .حاش

اد لإلمام محمد بن یوسف الصالحي الشامي الجزء االول  (سبل الهد والرشاد في سیرة خیر الع
ة بیروت  .م)١٩٩٣- هـ١٤١٤عة األولى لبنان الط – دار الكتب العلم
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Abstract. It is reported from Umar b. al-Khattab that "the last 
object revealed is the verse of Riba, and the Prophet (pbuh) 
departed without explaining it for us. So abandon what is (clear) 
Riba and what is doubtful." The report has opened doors in our 
age to various definitions of interest. The report appeared to me 
unconvincing in the light of teachings on Riba found in the 
Qur'an and Sunnah. There seems to be some gaps in 
understanding and reporting of the saying. What Riba is a 
common knowledge - charging extra amount on loans in lieu of 
time given for use.  This has been known since ancient days. It 
was prohibited in all revealed scriptures. There are reasons to 
believe that it was never allowed in Islam. To say that the 
Prophet departed without making clear what Riba is and 
without implementing its prohibition is against the Qur'anic 
assertion that the Prophet's mission was to explain whatever is 
revealed. There are stronger statements that the ayat al-Riba 
was revealed in early Madinah period at the end of Surat al-
Baqarah.  

As far the report related to Umar b. al-Khattab is concerned, it 
has been said that its one of the reporters used to mix up things. 
Moreover, the word "last revealed" has many interpretations.  
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ة عواصم االقتصاد    اإلسالميتنافس
ة ة والمثال ار  بین المع

م محمد. د شیر فضل عبدالكر   ال
   اإلسالميمعهد االقتصاد احث 

ة – جدة -جامعة الملك عبدالعزز ة السعود   المملكة العر
Fadul-1989@hotmail.com 

عادا جدیدة في صناعة الخدمات . صلالمستخ ة أ أدخل مفهوم التنافس
ة عاد واقعا ةاإلسالم المال لت تلك األ نمو  ساعد في متجددا، وقد ش
 عواصم الدولبین العدید من لذلك ظهر التنافس ، هذه الصناعة وتطور

ز الصدارة فيلالستحواذ على  لندن  ،اإلسالميوالتمول  االقتصاد مر
وااللمبور ودبي والمنامة ة خارج إطار  ،و ة السعود قیت المملكة العر و

 اإلسالميالتمول االقتصاد و  هذه المنافسة على الرغم من رادتها في
ه، ومساهمتها  ا.وقوة اقتصادها الكبیرة ف ة تتناول هذه الورقة  عالم تنافس

ادة االقتصاد  في اإلسالميالتمول  عبر  اإلسالميالدول المتنافسة على ق
ونات  من حیث حجم األصول هذا التمول، عرض ومناقشة وتحلیل م

ة وك  ،المصرف ة و ة، اإلسالموالص ة والعمل الفاعلة المؤسسات العلم
ة  والداعمة  بجانب التأمین التكافلي ،ةاإلسالملصناعة الخدمات المال

مافي هذه الدول والصنادی االستثمارة  وتحلل نقا القوة الورقة تناقش . 
ة تجعل من التي ة السعود ونقا  ،اإلسالميللتمول  عاصمة المملكة العر

إضافة إلى عرض ومناقشة  ،في هذا الجانب التي تقلل من رادتها الضعف
ات الفرص  وتهدف الورقة .(SWOT analysis) استخدام تحلیل والتحد
ات  إلى التوصل ن أن  ونتائجتوص ة تساعد في  تساهمم في وضع رؤ
ادة ل للالمملكة  ق ة اإلسالميتمو ة عن األسئلة التال  لماذا ال :عبر اإلجا

ح  ةتص ة السعود ؟ وماهي اإلسالمي عاصمة للتمول المملكة العر
ن استغاللها م ؟ وماهي المخاطر التي لتحقی هذا الهدف الفرص التي 

ادتها للرادتها  تقلل من ن أن تسهماإلسالميتمول وق م یف   ؟ و
ةالمصارف و  العاملة في السوق السعود في  ةاإلسالم المؤسسات المال

  تحقی هذا الهدف؟
ة:  ة،الكلمات المفتاح ة السعود ل عواصم  المملكة العر التمو

ة، ،اإلسالمي ة المراكز المال ل  تنافس   .اإلسالميالتمو
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  مقدمة
ح ادة أص ل  مصطلح الرادة والق  ها تتنافس علأمرً  اإلسالميفي التمو
فيوحده  فالسب التارخيالدول، العواصم و  ادر  ،للتمیز ال  غیر  اتوالم

التطور ة  النفع على  والخدمات التي ال ،تبرر الرادة ال المصحو تعود 
ة ة ال تدخل ضمن مؤشرات التنافس ات . المجتمعات اإلنسان وتحسین مستو

شة  حت من وعوامل االبتكار لعدالة في توزع الدخلاو المع المضامین المهمة  أص
ة الدول  التي تلقي مؤشرات اضمحالل توقعات  في ظلظاللها على تنافس

ون االبتكار التقدم أو التأخر التقلید بین الدول من حیث التمییز س، ل  من المقای
ق ةالحق   .)١(والتمییز بینهاالدول  ة لتنافس

ادرات  تومنذ عدة سنوابرزت  ل  دول وعواصم، عدة فيم ادة التمو لق
ثیر من  ،اإلسالمي حرن. وتجلى ذلك بوضوح في  أبرزها لندن ومالیزا ودبي وال

ة، ة والمحل ة العالم ماضیها التلید الذ یرجع  المؤتمرات االقتصاد فلندن تفاخر 
ةإلى القرن الثامن عشر  س سوق األوراق المال الد في تأس وحاضرها الواعد  ،الم

ة على مستو العالم، وح لها أن تفاخر  التمیز في خارطة المراكز المال شر  الم
ز األول ،بذلك ة متقدمة فقد جاء ترتیبها في المر ع المراكز المال في  على جم
ونج )٢(العالم ورك وهونج  ة مع نیو ة أولوهي  ،في ظل تنافس تفتح  دولة أور

ل  ة والتراكم المعرفي اإلسالميأبوابها للتمو والتقدم التقني  ولدیها من البنى التحت
ل  اا وافرً مما یجعلها تأخذ مقعدا متقدما ونصیً  ادة التمو  ، وقداإلسالميفي ق

ومة البر  ادراتادرت الح طرح عدد من الم ة  ادرة :منها وقات مختلفةأفي  طان  م
 ١٧المواف م٢٠٠٦یونیو  ١٣وزر الخزانة البرطاني األسب في  بروانغوردن 

                                                       
ة) ١( ر في التنافس ، المرصد الف ة السورة تموز الوطني االقتصاد ة، الجمهورة العر  للتنافس

 .٢م، ص٢٠١١
(2) The Global Competitiveness Report 2013–2014 World Economic Forum-. Geneva. P14 
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عنوان١٤٢٧ولـى جمـاد األ ل ( :هـ  ة التمو ة اإلسالميلندن بوا  والمعامالت المال
ل  التي طرحت )ةاإلسالم والتجارة الذ نظمه  اإلسالميفي المؤتمر الدولي للتمو

ووزارتي الخزانة  اإلسالميالمؤتمر  البرطاني بدعم من منظمة اإلسالميالمجلس 
ة لندن ة البرطانیتین، الى جانب بلد  اإلسالميوالملتقى االقتصاد  ،والخارج

  العالمي.

ادرة جدیدة أطلقها ادرة م س الوزراء  وعزز من تلك الم امرون رئ فید  د
ر  ٢٩في  التاسع اإلسالمياالقتصاد  أثناء افتتاحه ألعمال المنتد الحالي اكتو
ومة البر  ،بلندن م٢٠١٣ ةتضمنت سعي الح ح لندن ألن طان عاصمة  تص

ل  ومة البر  وف خطوات مدروسة اإلسالميللتمو ةتمثلت في ترتیب الح  طان
وك ةإ لطرح ص متها نحو  سالم ه استرلیني، في  ٢٠٠ق . عام٢٠١٤ملیون جن

  .ةاإلسالم سواقألل وٕاطالق بورصة لندن لمؤشر إسالمي عالمي

اا على نهج وسیرً  س مجلس الوزراء حاكم أطل  ،برطان س الدولة رئ رئ
توم دبي، ادرة جدیدة تحت عنوان  صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل م م

عة محاوراإلسالميدبي عاصمة لالقتصاد ( ر قطاع االقتصاد  ) تضمنت س لتطو
ة تنفذ ،اإلسالمي جانب تلكالقادمة الثالث سنواتخالل  وف خطة استراتیج  . و

مالیزاا مدنً  فإن ،المدن ان إلى  أخر  ادة والمنامة تسع فقد  .اإلسالمي االقتصادق
ومة المالیزة عالمة تجارة جدیدة تحت عنوان  مالیزا: السوق المالي (أطلقت الح

حرن)العالمي اإلسالمي  نفسه وتفوز إلى تحقی قصب السب ، بینما تتوق ال
ادة    .اإلسالمي االقتصادق
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ة التي تعالجها الورقة ال   االش
ة ال سة التي تطرحها هذه  اإلش ة  :هي الورقةالرئ ة السعود أن المملكة العر

ل االقتصاد و  الرغم من رادتها في  ومساهمتها الكبیرة في ،)٣(اإلسالميالتمو
ة  ل أكثر ألصول هاامتالكعبر  ةاإلسالمصناعة الخدمات المال ة تش  من مال

 World Islamic Banking وفقا لتقرر ،في العالم هذه الصناعةمن أصول ) ٪٣٠(

Competitiveness Report)س )٤ العدید من المؤسسات  إضافة إلى إنشاء وتأس
ة ة العلم ل التي تعنى  والعمل شرة وتأهیل، اإلسالميالتمو التي تقود  الكوادر ال

ة هذه الصناعة ة، واحتضانها حر  مدعومة بجیل متخصص في العلوم الشرع
ة في هذه الصناعةلفقهیین داعمین لمجمعین   ،لتأصیل الشرعي للمعامالت المال

قیت المملكة ل ذلك على الرغم من ،)٥(اقتصادها وقوةمتانة  إلىإضافة   له 
ة خارج إطار المنافسة ة السعود ذلك ل؛ اإلسالمياالقتصاد على عاصمة  العر

ة عن السؤال التالي:  محاولة لإلجا   جاءت هذه الدراسة 
ة لماذا ال ح المملكة العر ة  تص   ؟اإلسالميلالقتصاد  عاصمةالسعود

ة: سي تتفرع األسئلة التال   ومن السؤال الرئ
ح    ؟اإلسالميلالقتصاد  عاصمةما هي الفرص المتاحة للمملكة لتص

ات التي تواجهها بهذا    الخصوص؟وماهي التحد
ة التي تجعل من المملكة   عاصمةماهي نقا القوة في البیئة الداخل

 وماهي نقا الضعف التي تحول دون ذلك؟ ،اإلسالميلالقتصاد 
                                                       

ة االقتصاد ) ٣( ل ل لالقتصاد واإلدارة بجامعة الملك عبدالعزز الُمؤتَمر العالمي نظمت  اَألوَّ
ان من  .م١٩٧٦فبرایر  ٢٦- ٢١هـ، المواف ١٣٩٦صفر  ٢٦- ٢١ اإلسالمي خالل الفترة و

حاث االقتصاد اإلسالمي في منتصف عام  ز عالمي أل س مر اته تأس ون ١٣٩٧توص هـ ل
ة تعنى بهذا الفرع الجدید من العلم على مستو العالم حث   .أول مؤسسة 

(4) World Islamic Banking Competitiveness Report, 2013, p.  
ة جاء ترتیب) ٥( صدره  ١٨رقم  االقتصاد السعود في المرت ة الذ  ة العالم في مؤشر التنافس

ا    .٢م، ص٢٠١٢المنتد االقتصاد لدول الشرق األوسط وشمال أفرق
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حث ة ال  ونطاقه ومنهجه أهم
ة هذه الدراسة في  ع أهم انهاإتن المملكة  بها میزات التي تتمتعلل برازها و

ة ة السعود ل  فيومساهمتها الكبیرة  ،العر ة  اقتراحهاو  ،اإلسالميصناعة التمو لرؤ
ستخدم في هذه الدراسة المنهج االستقرائي . الدراسة جدیدة تنبث من نتائج هذه و

 ،اإلسالميللوصول إلى نتائج تحدد مالمح عاصمة االقتصاد  والوصف التحلیلي
ة من خالل التقارر انات اإلحصائ ة  والب ة المعن الصادرة عن المؤسسات المال

ة  رصناعة الخدمات المال ناء المؤسسات  عن حجم هذه الصناعة، ةاإلسالمبتطو و
ات تحولإضافة إلى  .الداعمة لها ة تحلیل متطل ة السعود الى  المملكة العر

  .)SWOT( سلوبأاستخدام  اإلسالمي لالقتصادعاصمة 
نحصر نطاق  حث و یز ال ل في التر في  اإلسالميعلى دراسة واقع التمو

ادة  وف ماهو قائم من  اإلسالمياالقتصاد العواصم األرع المتنافسة على ق
قات م هذه التجارب ،تجارب وتطب حث إلى  ،دون الدخول في تقی ما ال یتعرض ال

ل وحلیتها وحرمتها غ التمو ذلك الخوض في .مناقشة ص حث  عد ال ست مناقشة  و
منظمة والقوانین التي ألا ة ،هذه الصناعة تح ة الشرع ومد  .وعمل هیئات الرقا

قة في هذه العواصم عن النموذجقرب وابتعاد  للمصرف  المثالي النماذج المط
ذلك عن عقد أ مقارنات ،اإلسالمي حث  ة ما ینأ ال  التطبی من حیث منهج

   .في عواصم هذه الدول
ة  -٢   مضطرب في عالم مفهوم جدیدالتنافس

ة ة یتمیز مفهوم التنافس ان ،الحداثة وال یخضع لنظرة عامة أو اقتصاد  و
م من بینها ،م١٩٨٧-١٩٨١ الفترة أول ظهور له خالل  وهو یتداخل مع عدة مفاه

ة ة االقتصاد ط)٦(النمو والتنم ة ترت انت التنافس ات  عین ة الس التجارة  . ففي بدا
ة طت فترة وفي ،الخارج ات ارت ة الثمانین اسة الصناع طت في  ،الس بینما ارت

                                                       
(6) The Global Competitiveness World Economic Forum-. Geneva. Report 1999. 
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ة التقن ات  زأما حالً  .التسعین ة ا فتر شة مفهوم التنافس  على رفع مستو المع
ن .)٧(للمواطنین والعدالة في توزع الدخل م ة النظرة  التمییز بین  ومن الناح
ة مدرستین رئسیتین في تحدید مفهوم ز  التي مدرسة رجال اإلدارة :هما التنافس تر

ة على الجوانب المتعلقة ل بوتر، ومدرسة  ،التكلفة واالنتاج ومن روادها ما
النمو المستدام ط  ز على الرفاه االقتصاد وترت   .االقتصادیین التي تر

اب منها تزاید االهتماملقد  ة في اآلونة األخیرة لعدة أس في  التغیرات:التنافس
ةمختلف  اة االقتصاد ة والتطورات على المستو  نواحي الح ة واالجتماع اس والس

عیدا عن المعرفة  ،العلمي والتقني متانة رأس المال  طة  فلم تعد الصناعة مرت
ةإلوا ومهارات العاملین اس والتوجهات التي  دارة الكفوءة، إضافة إلى التطورات الس

ة   .)٨(تعزز دور المؤسسات الدول

ات ١-٢ ة  مستو   التنافس
احثین أن مستو المؤسسة هو األنسب لتطبی مفهوم  یتف أغلب ال

ة ان سائدً خالفً  ،التنافس ما بینهاأیر  الذ، اا للمفهوم الذ   ،ن الدول تتنافس ف
ة الثمانین تغّیر  حدث ؛ات من القرن الماضيففي ظل التغیر الذ حدث مع نها

جل الكشف عن المصادر أفي نماذج وأدوات التحلیل االستراتیجي من  مهم
ة ومحدداتها ة للمیزة التنافس ق  في زخاصة مع بروز االتجاه الذ یر  ،الحق

یر على المؤسسة ومواردها المالحظ على العدید من الدراسات التي جاءت ف .التف
ة ة المؤسسة االقتصاد ة یر  لتفّسر تنافس س أرعة معاییر أساس هي  ،أنها تع

ة ومد مساهمتها في  ،ومساهمة المؤسسة في النمو المتواصل ،والتمّیز ،الرح
ة المحصلة حسب الحصة السوق ة    .التجارة الدول

                                                       
 .٣ص ،) المرجع الساب٧(
  ٤، ص) المرجع الساب٨(
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ة الصادر عن المنتد االقتصاد العالمي لقد  ة العالم حدد تقرر التنافس
اسب سرعة  اتعرفً  ة یتمثل في قدرة االقتصاد الوطني على تحقی م للقدرة التنافس

ة  ل ة الصفات اله س القدرة التنافس شة، حیث تع ات المع ومستدامة في مستو
ة لكل اقتصاد وطني اس مد القدرة وقد أعتمد هذا التقرر نموذجً  .)٩(األساس ا لق

ستند إلى تسعة عوامل ه ة للدول  ة تم تحدیدهاالتنافس ة أساس ة  ،ل ف ان  و
اسها استنادً  ة. وتتمثل هذه  اق اس ة الق ق إلى العدید من الدراسات النظرة والتطب

ة، واالستثمار األجنبي،  العوامل في: مد انفتاح االقتصاد على التجارة الخارج
، و  ومة في النشا االقتصاد ة، و دور الح ة البو تطور األسواق المال ة نوع ن

ة،  ا،و التحت ة التكنولوج ة اإلدارة في قطاع األعمال، و  نوع مرونة سوق و نوع
ة) ة (المؤسسات المدن اس ة والس ة المؤسسات القضائ ذلك نوع   .)١٠(العمل، و

ادرات للتنافس على عاصمةآللقد ظهرت في ا  االقتصاد ونة اآلخیرة عدة م
صناعة  روتطو  یزد من نمو ومن شأنه أن ،وهو اتجاه محمود والشك ،اإلسالمي

ة قة األمر  ولكن ،على المستو المحلي والعالمي ةاإلسالم الخدمات المال في حق
ة ست هناك مؤشرات علم ، غیر أن  ل اس تفوق عاصمة على أخر متف علیها لق

ادرات ة تومسون  قامت هناك م ترز ب بها شر ل إرو اس نمو التمو نشاء مؤشر لق
سة هيوف  اإلسالمي ونات رئ ة ،التطور الكمي :م ة االجتماع  ،والمسؤول

ن االستعانة م ما  عض مؤشرات المعرفة والوعي.  ة بین الدول ب ة العالم  التنافس
ة. المشار إلیها   للوصول إلى نتائج مناس

ة حجم  ٣-٢ ل وتنافس    اإلسالميالتمو
ة ة نوعا ما مقارنة حدیثة ةاإلسالم صناعة الخدمات المال  الصناعة المال

ة ة إلى ا واسعً إال أنها حققت انتشارً  ؛وعلى الرغم من حداثتها ،التقلید ا تجاوز المحل
                                                       

ة، )٩( ة العالم  .١٥ص م،٢٠١٣، المنتد االقتصاد العالمي تقرر التنافس
، ص١٠(   .١٠) المرجع الساب
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ة، ة العالم ة العالم التي حدثت في عام  وقد عضد من هذا االنتشار األزمة المال
اه لهذه التجرة٢٠٠٨ لذلك سارعت العدید من الدول لالستفادة ، م التي لفتت االنت
ارها تجرة منها  ةإاعت ن فحصها واالستفادة منها. نسان    م

ة لتقرر االستقرارووفقا  في  ةاإلسالم الصادر من مجلس الخدمات المال
بیر، هذه الصناعة فقد نمت ،م٢٠١٣ مالیزا في عام ل  وغطت مساحة  ش

ة ب سنو نمو  معدل ،واسعة حول العالم جغراف  خالل الفترة) ٪٣٨٬٥(بلغ  مر
د هذا النمو .)١١(م٢٠١١-٢٠٠٤ ؤ  (Ernst & Young) صادر من تقرر حدیث و

شیر إلى٢٠١٣عام  في ترلیون  ١,٨١١بلغت  ةاإلسالمالمصارف أصول  أن م 
ة نمو بلغت ٢٠١١ترلیون دوالر في عام ) ١٬٣( دوالر مقارنة بـ نس م و

ونات صناعة الخ .)١٢()٪١٧( ع م ة دوقد شمل هذا النمو جم ة اإلسالممات المال
وك ،أصول المصارف من ووفقا  .والتأمین التكافلي ،وصنادی االستثمار ،والص

ة حدیثةلتقارر  ل ةاإلسالم المصارفأصول  فإن مال ة في  تش  هذهأكبر نس
ة ،)٪٨٠٬٠٣( حوالي الصناعة وك بنس الصنادی و ، )٪١٤٬٦( تلیها الص

ة  ة تمین الأثم الت ،)٪٤(االستثمارة بنس ل التالي یبین )٪١٬١٠(كافلي بنس . الش
  .نمو وتطور أصول هذه المصارف

ل ( ة٢٠١٣- ٢٠١١خالل الفترة  ةاإلسالمالمصارف أصول . )١ش الیین الدوالرات األمر  .م ب

  
  .Ernst & Young, World Islamic Banking Competitiveness Report 2012, p. 6  المصدر

                                                       
(11) Islamic Financial Services Industry Stability Repor t 2013, p. 10 
(12) Ernst & Young World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013. p.6. 
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یران من أكبر إ وتعتبر ة،اإلسالمأصول المصارف مساهمة الدول في  تختلف
ة المساهمین في هذه االصول  ة تلیها  ،م٢٠١٣في عام ) ٪٤٢٬٧(بنس المملكة العر

ة  ة بالسعود ة المتحدة اإلماراتف) ٪١٣مالیزا ( ثم) ٪١٨(نس   . )١٣()٪٧( العر

ةأما من  م الدول األعضاء في  فتعتبر ،حیث مساهمة المجموعات االقل
ة أكثر الم من اإلسالميمنظمة التعاون   ،)٪٩٨(ساهمین في هذه الصناعة بنس

ة  (GCC)الدول الست في مجلس التعاون الخلیجي  وتساهم من ) ٪٤٠(بنس
اتإ وف ؛أجمالي هذه االصول حصة  في حین بلغت ،)١٤(م٢٠١١ عام حصائ

ة اآلاالدول  ان نصیب ،)٪١٥(خر ألسیو االدول غیر المسلمة  و  أسترال
ا ا وأورو   .)١٥()٪٥(ا فقد بلغ قل حجمً أ وأمر

ة لعدد البنوك النس حدیثة صادرة عن  إحصاءاتفتشیر  ةاإلسالم أما 
ترز وف  الكامل التي تعمل ةاإلسالم أن عدد البنوك إلى مؤسسة تومسون رو

ً  ٢٤٩ على مستو العالم بلغ ةاإلسالمالشرعة  بینما بلغ عدد البنوك التي  ،ابن
ة  ا ١١٤بها نوافذ إسالم   .)١٦(بن

ة ل  ومن حیث تنافس ل  ؛على مستو العالم اإلسالميالتمو عد التمو ف
ة اجدیدً  االعً  اإلسالمي أخذ ،في أسواق المال العالم عض الوقت ل حتاج إلى   و

ة المتوافقة مع في هذه األسواق، وعلى  حظه الرغم من النمو السرع لألصول المال
األصول إجمالي  من) ٪١(تمثل فقط حوالي  ال تزالنها أال إ ،ةاإلسالم الشرعة

ة في العالم یبلغ أن  إرنست اند یونج مؤسسة صادرة عن متفائلة تقارر وتشیر .المال

                                                       
 .١٢ص ،) المرجع الساب١٣(
ل اإلسالمي) إ١٤( ة والتمو ونة من خبراء  ،حصاءات الخدمات المصرف ة الم اللجنة الفن

(TCE) ة لمنظمة النعاون اإلسالميإلا  .٣ص م،٢٠١١ ،حصائ
 .٣، صالمرجع الساب) ١٥(

(16) Mapping Glopal Islamic Finance Development Thomson REUTERS P29, 2013.  
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ل أ إجمالي ي أترلیون دوالر  ٢نحو اإلسالميصول التمو ، م٢٠١٤حلول عام مر
ب لمدة  معدل نمو سنو  صل إلى ٥مر أما عن عدد المؤسسات  .)٪١٦( سنوات 

ة    شیر التقرر الصادر من مجلةة حول العالم؛ فاإلسالمالمال
(The Banker) ة زاد  دولة ٧٥المسجلة في  ةاإلسالم إلى أن عدد المؤسسات المال

  . )١٧(م٢٠١٠مؤسسة في عام  ٦١٤ لىإ م٢٠٠٧مؤسسة في عام  ٥٢٤من 

  ةاإلسالم حجم صنادی االستثمار ٤-٢
ة ) ٪٨٬٤(زادة قدرها ب ةاإلسالمأصول صنادی االستثمار نمت  منذ بدا

سمبر من العام  م٢٠١٣ مة  ،نفسهوحتى أواخر د ق ار  ٧٢٬٥بإجمالي أصول  مل
سمبر  ٢٠دوالر في   عام ا فيجدیدً ا سالمً إا صندوقً  ٧٩وتم تدشین  م،٢٠١٣د

ز معظم تو  ،م٢٠١٣ ا في مالیزا التي أنشئت حدیثً  الصنادیهذه تر
سمبورغ   .)١٨(ولو

  حجم التأمین التكافلي ٥-٢
وناتعد التأمین التكافلي واحدً  ة ا من م  ،ةاإلسالم صناعة الخدمات المال

على  بلغ حجمه فقد ،(Global Takaful Insights)من  ا للتقارر الصادرةووفقً 
ار دوالر ١٩٬٨٧نحو  مستو العالم ة  في مل ة نمو تصل  )١٩(م٢٠١٣نها نس و

عام ) ٪١٥( إلى ة وتعدم. ٢٠١٢مقارنة،  ة ومالیزا المملكة العر أكبر  ،السعود
الصادر في عام  ا لتقرر التكافل العالميووفقً  سوقین للتأمین التكافلي في العالم.

ة م فقد بلغت حصة٢٠١٣ م ٢٠١٢جمالي التامین التكافلي في عام إمن  السعود
ل التالي: )٢٠()٪٥١(   وف الش

   
                                                       

(17) “The Top 500 Islamic Financial Institutions”, The Banker, November 2008, p.4. 
(18) The National Competitiveness Center – The Financial Services Sector in Saudi 

Arabia: Islamic Finance - December 2011, p. 18. 
(19) Global Takaful Insights 2013 Ey p12. 
(20) Global Takaful Insights 2013 Ey P 16. 
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ل  ع الت .)٢(ش حسب المناط لعام أتوز   .م٢٠١٢مین التكافلي 

 
  Global Takaful Insights 2013 Ey P 20  :المصدر

  
وك  ٦-٢  ةاإلسالمحجم الص

وك فقد وصل حجمها إلى ما  ،اا ملحوظً نموً  ةاإلسالم شهدت أسواق الص
ي في عام  ١٤٠قارب  ار دوالر أمر وجاء هذا النمو نتیجة دخول  ،م٢٠١٢مل

ة مؤسسة ا لتقارر حدیثة صادرة منفقً و و  ،أسواق جدیدة ة، فقد  زاو للخدمات المال
وك في عام  حصة  م؛٢٠١٣قادت مالیزا مرة أخر اإلصدارات الجدیدة من الص

ة ، على مستو العالم اإلصدارات من إجمالي) ٪٦٩(بلغت  تلیها المملكة العر
ة  ة بنس ة ثم اإلمارات) ٪١٢(السعود ة المتحدة بنس ا ،)٪٦( العر س ة فإندون  بنس

ا ( ،)٪٥( وك  ).٪٣فتر ل التالي یبین نمو حجم الص   .ةاإلسالمالش
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ل وك المصدرة .)٣( ش مالیین الدوالرات٢٠١٢- ١٩٩٠خالل الفترة  على مستو العالم حجم الص   .م 

  
  zawya, Report IFIS p.11  :المصدر

ة ٧-٢ م ة البرامج التعل ة تنافس ب ل  والتدر   اإلسالميفي التمو
ة في ة والتدرب م ل  البرامج التعل  ؛ما اظاهرة حدیثة نوعً  اإلسالميالتمو

ة وعلى الرغم من دخول مادة  نفسها، ةاإلسالم حداثة صناعة الخدمات المال
ة اإلسالمياالقتصاد  ة ضمن المقررات التدرس في  في العدید من الجامعات العر

ات  ة الستین اكر یرجع إلى بدا م في ١٩٦٤في جامعة األزهر، وم ١٩٦١وقت 
ة االقتصاد واالدارة بجامعة الملك عبدالعزز ل  ؛)٢١(ل إال أن برامج التمو

المستو المحلي والدولي،  في العدید من الجامعات على ابدأت قرً  اإلسالمي
ا  ةاإلسالم االتحاد الدولى للبنوك بدأها التي وتعد التجرة التعاون مع في تر

 المعهدإنشاء  التي تمثلت في اإلسالميالعدید من الجامعات في العالمین العري و 
أول تجرة في م ١٩٨١في قبرص في عام  اإلسالميللبنوك واالقتصاد  الدولي

ة معً هذا المجال تقدم من خاللها برامج  مة وتدرب ا، إال أن تلك التجرة قد تعل

                                                       
 م،١٩٩٤الوجیز في االقتصاد اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة  ،الفنجر  يمحمد شوق) ٢١(

 .٦ -٥ :ص ص
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انت لة لمدة عام المعهد برامج توقفت، و  فیها حصل الدارس ؛تتراوح بین الطو
ا فى البنوك واالقتصاد ا ین الدراسات المتوسطة  ،سالمىإلعلى دبلوم دراسات عل و

التي  التخصصات واحد منهیل فنى فى أت حصل الدارس على ؛لمدة شهرن
 فیها یتعلم المتدرب التي سبوعینأوالبرامج القصیرة لمدة  ،حددتها إدارة المعهد

ات العمل المصرفى ا ادرات )٢٢(سالمىإلأساس . وفي ضوء انتشار هذه الصناعة 
ة لخدمة هذه من الجامعات على مستو العالم إل العدید ة وتدرب م نشاء برامج تعل

ة  عن حدیث ووفقا لتقرر .الصناعة ة والتدرب م ل البرامج التعل في التمو
ة  ،م٢٠١٣في  صادر حول العالم اإلسالمي ة والتدرب م بلغ عدد البرامج التعل

) ٪١٥(و موجهة نحو التدرب، هامن) ٪٨٥( على مستو العالم ابرنامجً  ٧٤٢
حث العلمي م وال ل التالي .)٢٣(موجهة نحو التعل  البرامجتلك یبین توزع  الش

  .م٢٠١٣القارات لعام حسب 

ل ع .)٤( ش مال توز ة ةبرامج التعل ب ل  والتدر   .م٢٠١٣ على قارات العالم اإلسالميفي التمو

  
  .Global Islamic Finance Education 2013 (GIFE 2013 p. 10 :المصدر

                                                       
 .٧، صم١٩٨٤- ١٩٨٣، ـه١٤٠٤- ١٤٠٣الدلیل العلمي  لمعهد الدولي للبنوك واالقتصاد اإلسالمي: ) ا٢٢ (
)٢٣ (Global Islamic Finance Education 2013 (GIFE 2013 p. 10. 
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ل الحظ ة  أعاله من الش وجاء  ،)٪٢٢(أن قارة أورا استحوذت على نس
ل  ا،الثاني عالمً  في المستو  ترتیبها التمو شیر إلى إهتمام الغرب  مما 

اوفي أورا تستحوذ  .اإلسالمي  ٨٦مجموع  على أغلب تلك البرامج برطان
مً برنامجً    .)٢٤(اوتدربً  اا تعل

ل أوت ة في التمو م ة البرامج التعل ة حول  اإلسالميتي أهم في إطار التنافس
ل  حث إلانطالقا من ا اإلسالميعاصمة التمو م وال ضافة الكبیرة لمحور التعل

ة ة  العلمي والتدرب للتنافس  اعد واحدً  الذ ،ةاإلسالمفي صناعة الخدمات المال
ه العدید من دول العالمأهم من  ة بین الدول، لذلك فطنت إل  مؤشرات التنافس

ما الدول المتنافسة على ل  الس   .اإلسالميعواصم التمو
ة -٣   المفهوم والمضمون  :اإلسالمي االقتصادعواصم  تنافس

 :هي ،مدنرع أفي  اإلسالمي االقتصادحول عاصمة  المنافسةانحصرت 
وااللمبور ،لندن قصد منه و  .ودبي والمنامة ،و العاصمة مصطلح شائع االستخدام 

ساِت  المدینة الد وتقع فیها أهمُّ مؤسَّ م ال ولةالتي ُیَداُر فیها ُح ما تشیر  ،)٢٥(الدَّ
ضا في اللغة اإلنجلیزة إلى رأس المال الذ  أحد عوامل اإلنتاج  عدالكلمة أ

ارة ؛"ووفقا للتعرف الساب .اإلضافة إلى األرض والعمل ة،الثالث عاصمة  فإن ع
ل  قطاع جدید  اإلسالميإضافة قطاع االقتصاد  فهم منها اإلسالميالتمو

ة التي  للمساهمة، قطاعات الدولةل في استقطاب المزد من االستثمارات األجنب
ل المالي  ترغب في التعامل م في االقتصاد والتمو  )٢٦(اإلسالميوف منظومة الق

ط القطاع المصرفي والماليو  ة إالى  یؤدمما  ،تنش عبر نعاش أسواق المال المحل
ةإلسواق األالتفاعل مع ا ة والعالم م   .قل

                                                       
  .١١، صالمرجع الساب) ٢٤(
   http://www.almaany.comقاموس المعاني )  ٢٥(
ر االقتصاد اإلسالمي) ٢٦( ز دبي لتطو   .٤ص م،٢٠١٣، النظام األساسي لمر
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ة ١-٣ ة اإلسالمياالقتصاد عواصم  وضع ة العالم ر التنافس   في تقر
ة درج المنتد االقتصاد العالمي ة  عن على إصدار تقارر سنو تنافس

ة ة العالم  المؤسسات توافر :وف مؤشرات عدیدة من بینها المراكز المال
ة ،في موضوع المنافسة المتخصصة م والتدرب ،والبنى التحت فاءة سوق  ،والتعل و
ةووفقً  .)٢٧(العمل وغیرها ة ا لتقرر تنافس  ؛م٢٠١٤الصادر في عام  المراكز المال
ة ا فقد جاءت سرا في المرت ات المتحدة  ،على مستو العالم ولىألسو تلیها الوال

ادة ألا ة. أما على مستو الدول المتنافسة على ق فجاء  ؛اإلسالمي االقتصادمر
ة ترتیب ور في التقرر مراكزها المال  ١٠التالي: المملكة المتحدة رقم  المذ
ا، ة  ،دبيها یتل عالم ا ٢٣وحازت على المرت ة  حققتبینما  ،عالم المملكة العر

ز  ة المر انتها ضمن أفضل  ٢٠السعود م اقتصاد في العالم،  ٢٠مع احتفاظها 
ة  ما ة بینما جاءت  ،٢٤جاءت مالیزا في المرت حرن في المرت والشك  .٤٦ال

ة هذه العواصم  ظالله على تنافس على الرغم من االختالف أن هذا التقرر یلقي 
عض هذه المعاییر.   في 

  اإلسالمي االقتصادلندن عاصمة  ٢-٣
ة، ماض عر وحاضر مشرق  لندن ةالبرطانللعاصمة  في الخدمات المال
ة وقد جاء ترتیبها ز مالي عالمي في األولى  في المرت مر على مستو العالم 

ة لعام  ة في العالم٢٠١٣تقرر التنافس وتتجلى  ،)٢٨(م الخاص بترتیب المراكز المال
ة في أوائل القرن الثامن  عراقتها في احتضانها عشر لبورصة لندن لألوراق المال

الد ة  االتي تعد حالً  الم وركعد  في العالمثالث أقو بورصة أوراق مال  نیو
یو ةا خاًص تولي اهتمامً  ما أنها .وطو  فإن مساهمةلذلك  ،ا للمعامالت المال

ة ل يالبرطانفي الناتج المحلي  الخدمات المال إضافة  ،)٢٩()٪٥٬٨( حوالي تش
                                                       

)٢٧ (P5. The Global Competitiveness Report 2013–2014.  
  .٦، صالمرجع الساب) ٢٨(
ة في لندن) ٢٩( ة عن الخدمات المال  .١٥ص ،تقارر اقتصاد
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ة تتم في )٪٣٢( فإن ؛إلى ذلك ادل العمالت األجنب ات ت العاصمة  من عمل
ة في العالم  وتعد لندن ،ةالبرطان مزنالفای(أكبر مصدر للمعلومات المال  ،نشال تا

نومست ة. ،مجلة اال تر االقتصاد االتحاد مدن  من أكبر ما أنها خدمات رو
ا استثناء( وريألا ا روس ة،وتر ة والثقاف ة واالقتصاد اس  ) وأحد أهم مراكزها الس

ة انتها المال عضد من م ة ال ومما  ة فیها  منظمةأن البیئة القانون للمعامالت المال
ةذات سمعة  ات المحاماة وتنتشر فیها ،طی ها ،شر . )(٣٠العالم سوق مفتوح على و

عد  وأكبر  ،اقتصادات على مستو العالم ٦من أفضل  المملكة المتحدةاقتصاد و
  .)٣١(ثالث اقتصادات على مستو أورا

ل  وقد استفادت لندن من ذلك التارخ واحتضنت في وقت  اإلسالميالتمو
ر، بل قً  ةاإلسالم إن ظهور المصارف م ان سا ثیر من  لظهورها في افیها 

ة و  ةظهرت فقد  ،ةاإلسالمالدول العر ا ةاإلسالم المصرف أواخر  في في برطان
ة الثمانینات ( دا عینات و ة م١٩٧٩- ١٩٧٨الس ومة البرطان ) حیث سمحت الح
ات االستثمارة عض الشر ة  ،في العمل في لندن ةاإلسالم ل ان أولها: شر و

ضة  ةاإلسالم االستثمار عام  )Islamic Banking International Holding(القا
ل  ،)٣٢(م١٩٧٨ ة بیت التمو عدها شر ، وفي سنة )Islamic Finance House(و
ة التي استمرت في العمل  م١٩٨٧ ة العالم  حتى عامدخلت مجموعة مصرف البر
 م١٩٩٧آخر في بیرمنغهام. وفي سنة  اوفرعً  ،وفتحت فرعین في لندن ،م١٩٩٣

تي فرعً  م فتح المصرف المتحد األهلي الكو مشروع المنزل لتقد ا له في لندن عرف 
حة واإلجارة. ة المسلمة عبر عقود المرا الت للجال   تمو

   
                                                       

ا للشرق األوسط٢٠٠١- ٦- ٢٧ ٨٢٤٧وسط، العدد) الشرق األ٣٠( زا مال  .م لماذا أصحت لندن مر
  .٥ص ،م٢٠١٢ لعام تقرر صندوق النقد الدولي) ٣١(

      Islamic Finance in the UK: Regulation and Challenges, November 2007, PP: 6-7. 
(32) Michael Ainley -Ali Mashayekhi  
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ا ١-٢-٣ طان افي  ةاإلسالم رائدة البنوك بر  أور
اتعتبر  ل  برطان ة التمو ل  في أورا، اإلسالميبوا وقد احتضنت التمو

اكر اإلسالمي ة ،م١٩٧٨في  منذ وقت  ها أكبر نس في  ةاإلسالم من المصارف و
 إلحصاءاتا ووفقً  ،م٢٠١٢ملیون دوالر في عام  ١٩قدرت بـ صوالً أتدیر  أورا

ا قائمة البنوكتصدرت بر  فقد )٣٣(٢٠١٣حدیثة صدرت في  على  ةاإلسالم طان
عدد ألمستو القارة ا ة  ةإستة مصارف  ،ابنً  ٢٢ور وف  الكامل تعمل سالم

ةإا بها نوافذ وستة عشر مصرفً  ،ةاإلسالمالشرعة  انها سالم   :التالي ب

  م.٢٠١٣ في لندن ةاإلسالمالبنوك والنوافذ 
ة الكامل وف الشرعة اإلسالم ة التي تعمل  ة بها نوافذ  البنوك اإلسالم ةإبنوك تقلید سالم  

Bank of London and The Middle East ABC International Bank 
European Islamic Investment Bank Ahli United Bank 
Gatehouse Bank  Bank of Ireland 
Islamic Bank of Britain Barclays 
QIB UK BNP Paribas 
Abu Dhabi Islamic Bank Bristol & West 

  Citi Group 
  Deutsche Bank 
  Europe Arab Bank 
  IBJ International London 
  J Aron & Co. 
  Lloyds Banking Group 
  Royal Bank of Scotland 
  Standard Chartered 
  UBS 
  United National Bank 

  :المصدر
The Banker Uk IFS The geading Western center for Islamic Finance october 2013, p. 4. 

                                                       
(33) Uk ifs The geading WESTERN CENTER FOR ISLAMIC FINANCE October 2013 P 4. 
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أكبر عدد من استحوازها على فقد تمیزت لندن  او أور  أما على مستو 
العاملة  ةاإلسالم جمالي البنوكإفإن  ؛حدیثة إلحصاءاتا ووفقً  .ةاإلسالم البنوك

ً  ٤٩ورا بلغ أفي  ً  ٢٢نصیب لندن منها  ،ابن لوف  ،ابن    :التالي الش
ل ( ة.٥ش ة في الدول الغر ع البنوك اإلسالم   ). توز

  
Uk ifs The geading Western Center for Islamic Finance October 2013 P 4  

ة لندن ٢-٢-٣ م ة رائدة البرامج التعل ب ل  والتدر   اإلسالميفي التمو
ل   ،اعامً  ٣٠منذ أكثر من  اإلسالميتقدم المملكة المتحدة خدمات التمو

عة الدولتعد في و  ة  طل م م البرامج التعل على مستو العالم التي تعنى بتقد
ل  ة في التمو ة الخاص لتقررل اووفقً  ،اإلسالميوالتدرب م  المؤسسات التعل

ة ل  والتدرب جاء ترتیب فقد  م،٢٠١٣في  الصادر في مالیزا اإلسالميفي التمو
ة عالمً  في لندن ة الثان اكستانالمرت عد  مجموع  ،البرامج هذه من حیث عدد ا 

ل التالي .ابرنامجً  ٨٦ م٢٠١٣عام  برامج بلغ في  یوضح ذلك. الش

  
   

22

10

4

4

3

1

1

1

1

1

1

المملكة المتحدة
الوالیات المتحدة

استرالیا
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فرنسا
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لوكسمبورج
روسیا
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ل ( ل اإلسالمي في  ١٠). أكبر ٦ش ب التمو م والتدر دول على مستو العالم في برامج التعل
  م.٢٠١٣عام 

 

Global Islamic Finance Education 2013 p.12 (GIFE). 

مً  ٤٩ومن هذه البرامج   لوف  اا تدربً برنامجً  ٣٧و اتعل    التالي: الش
  

ل ( ة في التمول اإلسالمي  .)٧ش ة والتدرب  .م٢٠١٣تصنیف البرامج التعلم

   Global Islamic Finance Education 2013, p13 (GIFE)المصدر
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ة الجدیدة: لندن عاصمة  ٣-٢-٣ وم ادرات الح  اإلسالمي االقتصادالم
ومة  ثم تكرر في  ،م١٩٩٧هذا الشعار منذ العام  ةالبرطانرفعت الح

في المؤتمر الدولي  غوردن بروان وزر الخزانة البرطاني األسب فقد تحدث م٢٠٠٦
ل  البرطاني بدعم من  اإلسالميوالتجارة الذ نظمه المجلس  اإلسالميللتمو

ة البرطانیتین،  اإلسالميمنظمة المؤتمر  ة  التعاون معووزارتي الخزانة والخارج بلد
 ١٧ المواف م٢٠٠٦یونیو  ١٣العالمي في  اإلسالميوالملتقى االقتصاد ، لندن

ومة هـ ١٤٢٧ولـى جمـاد األ ة الح ة أن تكون  ةالبرطانعن رغ ل لللندن بوا تمو
ة اإلسالمي ادرة جدیدة  هذهوعزز من  ٣٤)(ةاإلسالم والمعامالت المال ادرة م الم
س الوزراء الحالي أطلقها امرون أثناء افتتاحه ألعمال المنتد رئ فید   د

ر  ٢٩لندن في  التاسع في اإلسالمياالقتصاد  عنوان "عالم متغیر  م٢٠١٣اكتو
ة: )٣٥(،وعالقات جدیدة" ادرة النقا التال  وقد تضمن هذه الم

ةأوًال:  ح المملكة المتحدة أول بلد خارج  رغ أن تص ة  ومة البرطان الح
وكطرح  اإلسالميالعالم  اتخاذ ةاإلسالم الص ، حیث بدأت وزارة الخزانة 

متها نحو  وك ق ة لطرح ص ه استرلیني.  ٢٠٠الخطوات العمل   ملیون جن

ا:  اً  أن تفتحثان ل بورصة لندن   اإلسالميا جدیدا للتعرف على فرص التمو
انة مؤشر بورصة االرائد عالمً  ةاإلسالم بإطالقها مؤشر األسواق عزز م . وذلك 

مطور للمؤشرات المبتكرة التي تطرح بدائل قة  لندن (فوتسي)  مهمة، ما یجعله سا
ة لحي المال.   أخر عالم

                                                       
ل اإلسالمي وزر الخزانة البرطاني األسب غوردن بروان في لمة ) ٣٤( المؤتمر الدولي للتمو

ضمن أعمال  ١٤٢ولـى جمـاد األ ١٧م المواف ٢٠٠٦ونیو ی ١٣في ، لندن والتجارة
  .المؤتمر

لمة ٣٥( امرون أثناء افتتاحه ألعمال المنتد االقتصاد اإلسالمي التاسع في لندن )  فید  د
ر  ٢٩في   .جدیدةعالم متغیر وعالقات  التي تحمل عنوان ،م٢٠١٣اكتو
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ومة اثالثً  ة مع مؤسسة ": تشترك الح متها شالبرطان ل" لطرح منحة جدیدة ق
ادرة نومو ٤٬٥ ه استرلیني لتعزز جهود م النمو . مالیین جن وهو صندوق معني 

ل ات الصغیرة في منطقة الشرق األوسط والخلیج،  یوفر المهارات والتمو للشر
ة على األجل األطول. ات البرطان وفر الفرص للشر   و

اا لجهود دً اوامتد ومة أول فر  ،بهذا الخصوص برطان لت الح فقد ش
ل  التمو زو  ،ا من الوزاراتضم عددً  اإلسالميعمل وزار معني  فر العمل  ر

 :)٣٦(هي على خمسة أمور محددة

قوده  أوال: دعم السوق ودراسة سبل إزالة العوائ ودعم النمو واالبتكار الذ 
ةالقطاع الخاص، مع وضع إطار ضربي  مي یناسب الخدمات المال  وتنظ

شأن القروض العقارة ةاإلسالم  تبني على الخطوة التي اتخذتها المملكة المتحدة 
وك.  ةاإلسالم الص  والنظام الضربي لضمان عدم اإلضرار 

ا ة الجتذاب االستثمارات إلى المملكة المتحدة :ثان ة التحت ل البن مع  ؛تمو
ةزادة الطلب على الخدمات  ل  ،ةاإلسالم المال من أهم مشارع  امشروعً  ٤٠لتمو

ة ة التحت ة للبن ة المحددة في الخطة الوطن ة التحت   .البن

ة :ثالثا م الخدمات المال ة إ، حیث ةاإلسالم تنظ م والبن ات التنظ ن ترتی
ة التي تدعم هذا القطاع ضرورة  الالتحت   .لضمان استقراره واستمراره مستق

عا الخدمات  :را ج لخبرة المملكة المتحدة في التعرف  النظر في سبل الترو
ة حاث المتعلقة بهوالت ةاإلسالم المال   ا.درب علیها واأل

جهة مفضلة او االتصاالت لدعم نمو السوق وٕابراز لندن  االهتمام :خامسا
م ة المستو  لتقد ة وخدمات مساندة لها عالم الخدمات  ما فیها ،خدمات مال

                                                       
ل اإلسالمي٣٦( ح لندن عاصمة للتمو العمل لتص لف  رنامج عمل الفر الوزار الم  . ) خطة و
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ة ات الخدمات المال متطل ة، التي تفي تماما  م ة والتح ة والقانون  المحاسب
ز مالي واحدةاإلسالم ل مرحلة من أ صفقة في مر ح إتمام    .، ما یت

ل  ٤-٢-٣   : المغز والداللةاإلسالميلندن عاصمة للتمو
ة و  لندن هي العاصمة الوحیدة التي تقع خارج نطاق الدول  ةاإلسالمالعر

ل  من بین العواصم الثالث المتنافسة ادة التمو ادر  ، لذلكاإلسالميعلى ق قد یت
ة إلى فرض نفسه هو هل تعني منافسة لندن للعواصم العر  الذهن سؤال 

ل  ةاإلسالمو  ادة التمو ة و  اإلسالميفي ق  ةاإلسالمعدم اهتمام الدول العر
ة ة ةاإلسالم صناعة الخدمات المال  تزاحم إلى الحد الذ یجعل عاصمة أور
ة و  ل إ وتنافس عواصم عر ة على الرادة في التمو على الرغم من  اإلسالميسالم

ل  عض تفسیر هذه  ؟اإلسالميأن هذه العواصم تعتبر موطنا للتمو حاول ال
ا من منطلقین: األول أن المنافسة ة رائدة برطان وتتمتع ببیئة  في الخدمات المال

ة ة وتشرع أة لنمو وتطور العمل المصرفي وهذه البیئة ال تتوافر في  قانون مه
ة ة ،ةاإلسالمو  أغلب الدول العر لجأت إلى  ةاإلسالم لذلك فإن المؤسسات المال

ا  ي تمارس عملها.برطان ة لها  ارها توفر بیئة مناس  أن والمنطل الثاني اعت
همعلى العالم  مفتوح اقتصاداالقتصاد البرطاني  الحصول على  في المقام األول و
الت لمشروعات ة تمو ل عنیها وال  )٣٧(البنى التحت من قرب أو  اإلسالميالتمو

ةالتفسیر وهذا  ،عید ومة البر  ینسجم مع رغ ةالح وك في إصدار طان  ص
ة مة إسالم ل دوالر ملیون  ٢٠٠ ق ة البنى مشروعات لتمو ا، في التحت  برطان

وك الغة لندن بورصة في المدرجة إضافة إلى الص مة ،اإصدارً  ٣٨ ال ة ق  إجمال
ار ٢٠ من أكثر إلى تصل ةالخزانة البر  وهو ما أكدته وزرة .)٣٨(دوالر مل في  طان

                                                       
امل حول لندن عاصم) مقابلة منشور على اإل٣٧( ل  ةنترنت الشیخ صالح عبدهللا  للتمو

ة ة اإلسالم سا الصناعة المال ط التالي:اإلسالمي هل سحبت لندن    ، على الرا
https://www.youtube.com/watch?v=dPPN9qfij8w 

ا لندن عاصمة لالقتصاد اإلسالمي ٣٨( ومة البرطان  م.٢٠١٣) خطة الح
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ر  ٢٩المنتد االقتصاد اإلسالمي التاسع في لندن في في  حدیثها  ٢٠١٣اكتو
ة في  حیث قالت حاجة إلى استثمارات ضخمة في البنى التحت ا(نحن  ، برطان

ر تلك المشروعات ونحن متحمسون لدخول تلك  بیرة في تطو ولدینا خطة 
ل تلك المشروعات ة واالستفادةاإلسالم االستثمارات ل في تمو  من أدوات التمو

ما أن حجمها صغ بیرة لنمو تلك االستثمارات ال س یرا في الوقت ونحن نر فرصا 
( ل التقلید التمو   .الراهن مقارنة 

ادة  ادرة من لندن في ق ة في أخذ ذمام الم أما من حیث فشل العواصم العر
ل  أن لندن  ،اإلسالميالتمو م بهذا القول، ومن الساب ألوانه الجزم  ن التسل م فال 

ح عاصمة قة األمر فإن لندن و  ،اإلسالمي لالقتصاد ستص میزات في حق تتمتع 
ة ال ة  إضاف ل  وأتتوافر في أ دولة عر ومة للتمو ع الح ة من حیث تشج إسالم
ةألوسن ا اإلسالمي، ة  ،نظمة والقوانین الحاكمة للمعامالت المال والبیئة الجاذ

ة وغیرها ل  ،لالستثمارات األجنب ادة التمو  اإلسالمي؛وهي الشك تسعى وتخطط لق
ادرة ستأخذ بذماماألخر ولكن هل یتاح لها ذلك أم أن العواصم  ذا ما تسفر ه ؟الم

ام. وثمة رأ آخر احثین یتبناه عنه األ  ا في أن تكون لندنال یرون حرجً  إذ عض ال
ل  العاصمة األولى ذلك ال ینقص من  فإن ؛، وٕان قدر لها أن تكون اإلسالميللتمو

ة و  بل إن المنافسة  ،المتنافسة على هذا المضمار ةاإلسالمقدر العواصم العر
ة ا على صناعة الخدمات المال س ایجا   .)٣٩(ةاإلسالم ستنع

ا عاصمة  ٣-٣   اإلسالمي االقتصادمالیز
ة القارة شرق  جنوب أقصى في مالیزا تقع  المالیو اسم تعرف ظلتو  ،اآلسیو

امن  نالت استقاللهاوقد  م،١٩٦٣عام حتى  معظم یتف .م١٩٥٧عام في برطان
احثین الد عشر الثاني القرن  خالل مسلم بلد إلى تحولت مالیزا أن ال  وأن ،الم

                                                       
ز ) مقابلة منشورة مع ٣٩( حرن المر ة على البنوك في مصرف ال  -المدیر التنفیذ للرقا

ط التالي: خالد حمد.   https://www.youtube.com/watch?v=dPPN9qfij8w على الرا
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ا دخلها قد اإلسالم فصل  .المجاورة سومطرة من غال تنقسم مالیزا إلى قسمین 
يبینهما  ه الجزرة المالیزة، هما حر الصین الجنو ورنیو المالیزة (المعروفة  ش و

ًض  ة).  اأ ة، اسم مالیزا الشرق م اتحاد ة، وثالث أقال وتتكون من ثالثة عشرة وال
بلغ عدد س انها  م.٢٠١٢إحصاء وف ملیون نسمة ٢٩٬٣ انهاو إلى ثالث یتفرع س

سة هي ات رئ لون  عرق ش ان والصینیون )٪٦٠( المالیو و ، من إجمالي الس
ة المسلمینو  .،)٪١٠(والهنود  )٪٣٠( ) ٪٢٠(والبوذیین  ،)٪٦٠(حوالي  تبلغ نس

  .)٤٠(هندوس )٪٦(، و)٪٩( بوذیون، والنصار 
ل  ١- ٣- ٣ ة على التمو أحد عوامل التنافس    اإلسالميتطور االقتصاد المالیز 

سة ونات الرئ ة الداعمة عد نمو وتطور االقتصاد أحد الم ل  لتنافس التمو
ة اإلسالمي ة  ،ما یوفره من بنى تحت ع أن تقود حر شرة مؤهلة تستط وموارد 

ر مختلف النواحي،  من أفضل اقتصادات اواحدً  عد القتصاد المالیز فا بناء وتطو
ة ة  إذ ،القارة اآلسیو على التوالي منذ  اسنوً ) ٪٦٬٥(حق متوسط معدل نمو بنس

لغ الناتج .)٤١(م٢٠٠٥حتى عام  ١٩٥٧عام   م٢٠١١في عام  اإلجماليالمحلي  و
ح مالیزا ثالث أكبر اقتصاد في مجموعة  ٤٥٠ ار دوالر لتص انآمل ما أنها  ،س

ز التاسع والعشرن عالمً  حازت على تاد لعام و لتقرر اال وفقاو . )٤٢(االمر ن
ة لالستثمار األجنبي ورفعت ترتیبها من  م٢٠١٣ تعد مالیزا من الدول الجاذ

ز السادس عشر إل ة لالستثمار ى المر ز الثالث عشر للدول األكثر جاذب المر
اشر عام  ارات  ١٠نحو  م٢٠١٢االجنبي، ووصل حجم االستثمار األجنبي الم مل

المرونة . وأن قوانینهادوالر ة تتصف  ة ضرائب على وال المال  تفرض مالیزا أ
ة مما یجعل المؤسسات األراح األ ة العً الرأسمال سً  اجنب   .)٤٣(في سوق المال ارئ

                                                       
(40) Department of Statistics Malaysia, Official Portal www.statistics.gov.my 
(41) Drabble, John H., An Economic History of Malaysia,.1800-1990: The Transition to 

Modern Economic Growth Posted Sun, 2001-07-08 20:00 by backend. 
، ص٤٢(   .٣) المرجع الساب
ك رمله محمد) ٤٣( س التنفیذ لهیئة ، داتو ن   .سواق المال في مالیزاأنائب الرئ
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م فترة  تعتبر س الوزراء مهاتیر محمد ح نمو  فترةهي ) م٢٠٠٢- ١٩٨٠(رئ
ة، إذ مالیزا. وتطور ة إلى دولة صناع ظام االقتصاد ن ناو تحولت من دولة زراع
ام وحتى منذ االستقالل الرأسمالي النظام فیها هو السائد م ١٩٦٣ عام في مالیزا اتحاد ق

اسة قوانین ظهور ثم ة الس  البنك بإنشاء نتهاءإ و  م،١٩٧٠ عام في الجدیدة االقتصاد
  .)٤٤(الطرق  مفترق  علیها (فترة طل فترة وهي م١٩٨٣ عام المالیز  اإلسالمي

ل ٢-٣-٣ خ التمو ا اإلسالمي تار   في مالیز
عاد الرا عن المعامالتبدأ االهتمام  ة في مالیزا است ر  المال في وقت م

مالیزا  یرجع إلى س هیئة صندوق ادخار وشوؤن الحجاج  في  (تابونغ حاجي)تأس
سرةالمسلمین على أداء  بهدف مساعدة م١٩٦٢عام  طرقة م ال  فرضة الحج 

ین المسلمین من االدخار  ملكه، إضافة إلى تم ع ما  حتاج معها المرء إلى ب
طرق تعود علیهم في ضوء الدراسة التي قدمها  ،)٤٥(مزد من الرح واالستثمار 

و عنوان (خطة مقترحة لتحسین الوضع ١٩٥٩عبدالعزز في عام  االستاذ أون م 
ین الحجاج بإیداع  في المستقبل) والتي أوصى فیهااالقتصاد للحجاج  بتم

الرا والقادرة في  مدخراتهم ة التي ال تتعامل  في أحد البنوك أو المؤسسات المال
عد  ة إال  الوقت نفسه على تحقی أراح للمدخرن، ولم تسنح الفرصة لتنفیذ التوص

 في ذلك الوقت، )٤٦(یزاأثناء زارته لمال موافقة شیخ األزهر الشیخ شلتوت علیها
اشر مجموعة من م و ١٩٦٣سبتمبر  ٣٠في  أعمالهالصندوق  و دأ الصندوق 

لغ مجموع أموالهم المدخرة  ١٢٨١ المدخرن بلغ عددهم رنغت  ٤و ٦٦٠مدخرا؛ و

                                                       
ه الحصر ) ٤٤( ر،  ،نب م دار الف تجرة مالیزا في تطبی االقتصاد اإلسالمي تحلیل وتقی

  .٦٧ص ،م٢٠٠٩، ١
شأن ) ٤٥( حث  مالیزا، وقائع قاعة ال م وٕادارة هیئة إدارة صندوق الحج وشوؤن الحجیج  تنظ

م وٕادارة صندوق الحج حوث والتدرب  تنظ مالیزا، المعهد اإلسالمي لل وشوؤن الحجیج 
  .١٢-١١ :، ص صـه١٤٢٣ ،٢

  .١٣ص  ،المرجع الساب) ٤٦(
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ا ة  مقدمةت مالیز غألف رن ١٦٣برأسمال قدره . )٤٧(مالیّز ومة ه من الح
بیرً هذا الصندوق نجاحً  استثماراتقت قوقد ح، )٤٨(المالیزة ل حافزً ا  یر ا ش ا للتف

ةإفي  فتم في عام  ،ةاإلسالم جدیدة تتواف مع الشرعة دخال نظم اقتصاد
یل لجنة تم ١٩٨١ رة لش ة أو  من جوانبها المختلفةدراسة الف عادها االقتصاد

ة في بلد ة واالجتماع اس اناتمتعدد  والس ة. )٤٩(األعراق والد ا أل آثار سال   تجن

س م صدر١٩٨٣في عام و  ومي بتأس مصرف اإلسالم المالیز  قرار ح
)Bank Islam Malaysia Berhad(  الد أول مصرف إسالميوهو  ،)٥٠(في ال

ة التزامن معه قانون المصرف  المصارف استثنى الذ، ةاإلسالم وصدر 
ع والشراء  مجال فيالمصارف  المطب على العام قانون المن  ةاإلسالم الب

ام الشرعةو  على تجنب الرا وأكد القانون التجار واقتناء الممتلكات  أح  االلتزام 
ل المعامالت ةاإلسالم  ،، وفي ضوء النجاح الذ تحق لهذا المصرف)٥١(.في 

ال الكبیرإلوا یل لجنة ؛خدماته على ق ة تم تش ان التوسع في مجال  لدراسة ام
ة  ،ةاإلسالم الصیرفة انت التوص ة جدیدة، ف والموافقة على فتح مصارف إسالم

ة ا فتح ة للمصارف التقلید ط محددة.نوافذ إسالم أصدر المصرف  ثم وف ضوا
ز المالیز  ة من الرا في مارس عد ذلك  المر ة الخال  ،م١٩٩٣برنامج المصرف
عه في عام  ة١٩٩٩وأت  بلغ عدد المصارف. وقد )٥٢(ةاإلسالم م ببرنامج المصرف

                                                       
  .١١ص ،المرجع الساب) ٤٧(
 .١٢ص ،المرجع الساب) ٤٨(
ة: تجرة ) ٤٩( ة اإلسالم ة والمصرف ة التقلید ش بین المصرف مصطفى قطب سانو، "في آفاق التعا

ة الشرعة والقانون بجامعة ضمن مالیزا نموذجا" ع عشر لكل حوث المؤتمر العلمي السنو الرا  ،
ة: معالم الواقع وآفاق المستقبل"،  ة اإلسالم ة المتحدة، "المؤسسات المال ع  ٩- ٧اإلمارات العر ر

ع، ص١٤٢٦اآلخر    .١٥٨١- ١٥٥١ ص: هـ، غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الرا
 http://www.bankislam.com.my/en/Pages/PersonalBanking.aspxالموقع الرسمي ) ٥٠(
ة في مالیزا٥١( ة اإلسالم   ) قانون المصرف
)٥٢ (Bank Negara Malaysia: Annual Banking Statistics, and Monthly statistical  
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الكامل وف  اا إسالمً مصرفً  ٢١ ؛م٢١٠٢ عام مالیزا حتى ةاإلسالم تعمل 
ة، ،ةاإلسالمالشرعة  قدم معظمها  اا تقلیدً مصرفً  ٢٣و منها تسعة مصارف أجنب

ام الشرعة ة متوافقة مع أح  ، بل توسعت أعمال النوافذةاإلسالم خدمات مصرف
ة لتتحول إلى مصرف إسالمي متكامل  ةاإلسالم عض المصارف التقلید في 

ع لمصرف بومي بوترا)،  ما حدث لمصرف المعامالت التا ومستقل عن التقلید (
مصرف رشید حسین). وتقدم تلك  اإلسالميومصرف رشید حسین  سمى  ان  )

 افرعً  ٢٢٠٠للمتعاملین معها من خالل أكثر من  ةاإلسالم المصارف خدماتها
ات المالیزة مالیزاأما العمل  .)٥٣(تنتشر في مختلف الوال فقد مر  المصرفي 

التالي ثالث بثالث ة تغطي الفترة  :هي  تبني خطة عشرة لصناعة الخدمات المال
م ٢٠٠٤-٢٠٠١أولى من مرحلة  م، وتتضمن ثالث مراحل:٢٠١٠- م٢٠٠١من 

ة  ة والتشغیل ة البنى المؤسس ز على تقو جزء من  للصناعةوتر حوث  ر ال وتطو
سي للخطة العشرة للقطاع المالي المالیز  تحسین رأس المال و  المخطط الرئ

ة في الدولة. ة للصناعة المال حث شر والمجاالت ال ة ال -٢٠٠٥من  تبدأ وثان
ز على تعزز المنافسة، وثالثة من ٢٠٠٧ ز على ٢٠١٠-٢٠٠٨م وتر م وتر

ةتحرر الصناعة وزادة ف ة البنى التحت  .)٥٤(اعل
ما یخص صناعة ة الخدمات وف ، تم استهداف عشر اتحدیدً  ةاإلسالم المال

ا ار النظام  )٥٥(منها قضا تحدید النظام المصرفي المناسب لمالیزا، وتم اخت
ة ة والمصرف ة التقلید ضمان و  ةاإلسالم المزدوج الذ یجمع بین المصرف

ة ة المصرف ات  ةاإلسالم استقالل ة والعمل الموارد المال ما یتعل  ة ف عن التقلید
ة، وسن في ذلك عددً  ة والخدمات المصرف ل ط  االتمو من التشرعات والضوا

                                                       
ز المالیز على االنترنت) ٥٣(   .http://www.bnm.gov.my الموقع الرسمي للمصرف المر

(54) Mohamad AkramLaldin, p.233 
، ص ) ٥٥(  .٢٣٤المرجع الساب
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مي صارم وفعال، حیث تم سن العدید و  واإلجراءات خاصة ل رقابي وتنظ ناء ه
ل عام، ومنها ال ش ة لهذا الغرض والموجهة للمصارف  موجه من األنظمة الرقاب

ل خاص. ومن ذلك قانون المصارف ةاإلسالم للمصارف ، وقانون ةاإلسالم ش
فاءة رأس المال وغیرها. افحة غسیل األموال، واإلرشادات المتعلقة   م

ا ةاإلسالم حجم أصول المصارف ٣-٣-٣   في مالیز
سً تعد مالیزا العً  ل ا رئ ا لمؤشر تومسون ووفقً  ،اإلسالميا في التمو

ترز ة األولى على  مالیزا ترتیب فقد جاء ،م٢٠١٣الصادر في عام  رو في المرت
ل   ٤١٢نحو ت بلغ حیث ،اإلسالميمستو العالم من حیث حجم أصول التمو

ار دوالر ة من حیث  مالیزا علىحازت  ما .م)٢٠١٢( في عام مل ة الثان المرت
ة المتوافقة مع الشرعة  ١٩٤بلغ  إذ ،ةاإلسالم حجم قطاع الخدمات المصرف

ار دوالر لغ حجم الودائع في البنوك .)٥٦(مل ار ١٤٥نحو  المالیزة ةاإلسالم و  مل
ل ٢٠١٢دوالرا في منتصف مارس  م. وتشیر تقارر متفائلة إلى أن سوق التمو

ار ٩٦٧ نحو ستبلغ اإلسالمي   .)٥٧(م٢٠٢٠العام  حلول دوالر مل
امین التكافلي في التأ ٤-٣-٣   مالیز

تحاد دول جنوب شرق افي مجموعة  تعد مالیزا أكبر سوق للتأمین التكافلي
ا المعروف اختصارً  انآس اسم آس شیر تقرر صادر ،(ASEAN) :ا  مجلس من  و

ة أنها  (Global Takaful Insights) م٢٠١٣عام  في ةاإلسالم الخدمات المال
في هذه  ،)٥٨(م٢٠١٢في عام جمالي التأمین التكافلي إمن ) ٪٧١(حازت على 

ة تأمین تكافلي ١٢ افي مالیزا حالً  وتعمل المجموعة. ات إعادة  ٤و ،شر شر
ة كبر سوق أمالیزا ثاني فتعد  ةاإلسالم تكافل. أما على مستو الصناعة المال

                                                       
ترز) ٥٦(  م.٢٠١٣ مؤشر تومسون رو
   http://www.aljazeera.net/portal .الجزرة نت) ٥٧(
)٥٨ (Global Takaful Insights 2013 – finding growth markets 1858  
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 يالتكافل التأمین ، وقد نمت صناعةم٢٠١٢في عام  في العالم للتأمین التكافلي
ة    .)٥٩(م٢٠١٢في عام  )٪٢١(فیها بنس

وك ٥-٣-٣ ا ةاإلسالم الص   في مالیز
وك في مالیزا بدأت وك ١٩٩٠عام  في إصدارات الص م بإصدار ص

مبلغ  ة  ضة في مالیزا  ٥٠٠إسالم اوستهد القا ة  ما أصدرت شر ملیون دوالر، 
وً  مبلغ ص ة بیتك  وفي محطة طاقة.بلیون دوالر إلنشاء  ٣٬١ا  تقرر أعدته شر

تي،  ل الكو عة لمجموعة بیت التمو حاث المحدودة، التا ة  ٨٢٥هناك  نفإلأل شر
وهو  ،ةاإلسالم متوافقة مع الشرعة م٢٠١٢في یولیو  مدرجة في بورصة مالیزا

مثل  مبلغ ) ٪٨٩(ما  ة  مة سوق ق ة المدرجة   ٩٣١من مجموع األوراق المال
ار رنغیت  للتقرر اووفقً  من إجمالي رسملة السوق. )٪٦٥( تمثلمالیز  مل
ه ة األولى من حیث  علىمالیزا  حازت فقد ؛المشار إل وك  حجمالمرت سوق الص

ار دوالر ١٥١جمالي یزد على إمبلغ  ةالمالیز ة و مل من مجموع ) ٪٦٨(نس
ة القائمة في یولیو  وك العالم   .)٦٠(م٢٠١٢إصدارات الص

ل  ٦-٣-٣ ا عاصمة للتمو ة: مالیز وم ادرات الح   اإلسالميالم
ل  ادرة مالیزا عاصمة للتمو ة اإلسالميتأتي م س  ضمن رؤ أطلقها رئ

ة متقدمة ، وتم تحدید )٦١(الوزراء الساب مهاتیر محمد لتكون مالیزا دولة صناع
ات  ةتسع ح دولة متقدمة منأتحد ي تص ة أمام مالیزا یتوجب تخطیها   ساس

ر  ة والسالم داخل الدولة وخل مجتمع مالیز حر الف بینها: تحقی الوحدة الوطن
ة لالقتصاد، طور...الخـتوآمن وم ة  ،وعلى صعید القدرة التنافس فقد حددت الرؤ

ة یز على  أهم ة وضرورة التر ة والخدم ة والزراع افة القطاعات الصناع ر  تطو

                                                       
)٥٩ (Global Takaful Insights 2013 – finding growth markets, p. 61. 
ت) ٦٠( ل الكو   م.٢٠١٢یولیو  ،يتقرر بیت التمو

(61) Malasia in 2020 The way forward march 2020, p. 2. 
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ة والكفاءة االنتا ع الكفاءة والتنافس ومة وتنو اء االدارة على الح ة وتقلیل األع ج
ع األسواق    .)٦٢(الصادرات وتنو

ل نمو محفزات  ٧-٣-٣ ا اإلسالميالتمو   في مالیز
ومة المالیزة  أعلنت ة لقطاع الح النس ة  س عن عدد من المحفزات الرئ

ل  الد لعام  اإلسالميالتمو ة ال م میزان  مالیزا، من أجل جعل م٢٠١٣خالل تقد
زً  سً مر ل ا رئ   ما یلي: وقد تضمنت هذه المحفزات، اإلسالميا للتمو

ارً  - ا من السنة الخصم المقترح لالزدواج الضربي لفترة أرع سنوات اعت
ة ة م٢٠١٥ عامحتى  م٢٠١٢ لعام الضرب ة على عمل ، على المصارف المترت

وك القطاع الزراعي.   إصدار ص
ة الخصم المزدوج المقتر  - ارا من السنة الضرب ح لمدة أرع سنوات اعت
ة التي یتم تكبدها نتیجة إلصدار م٢٠١٥حتى م ٢٠١٢ ، على المصارف اإلضاف

وك قطاع التجزئة.   سندات وص
حصلوا على إعفاء من رسوم  -  الخدماتح للمستثمرن األفراد أن 

وك  معامالت إصدارات الص   لقطاع التجزئة.المفروضة على األدوات المتعلقة 
وك، وستصدر  - ة قطاع التجزئة في أسواق السندات والص ع مشار تشج
ة  مبلغ لبرهاد  داناشر ة  ٣٠٠سندات لقطاع التجزئة  ملیون رنغیت مالیز بنها
ة. ٢٠١٢عام  ل مشارع تنمو   لتمو

ة  ٤٠٠تخصص مبلغ  -  داناملیون رنغیت مالیز إضافي من قبل شر
ات فرًص خالل الس لبرهاد ا أفضل للدخول إلى سوق رأس نتین التالیتین لتوفر للشر

  المال المقترض.
   

                                                       
  .المرجع الساب) ٦٢(
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ا ٨-٣-٣ ة في مالیز   الفاعلون في الصناعة المال
ة؛ فأنشأت العدید من المؤسسات التي تخدم  ة تحت أهتمت مالیزا ببناء بن

انت ة و ة اإلسالم ة  صناعة الخدمات المال ر صناعة األوراق المال ة تطو شر
)SIDC()شرة إل م١٩٩٤أول تلك المؤسسات في عام  ،)٦٣ عداد الكوادر ال

اختصارأ الجدول التالي یبین تلك المؤسسات و  .المحترفة   .هدافها 
ا المؤسسات ل اإلسالمي في مالیز   الفاعلة في التمو

خ   الجهة تار
سأالت   س

  هدافمن األ

ةمجلس الخدمات   ةاإلسالم المال
)IFSB (  

ةإ  م٢٠٠٢ الرقا   صدار المعاییر واإلرشادات الخاصة 

ة ز المالیز الدولي للمال  المر
  ،)MIFC( ةاإلسالم

ةتحقی   م٢٠٠٦ الدولة في جعل مالیزا  استراتیج
زً    .اعالمً  امالً  امر

ة طة المؤسسات المصرف  را
  )AIBIMمالیزا ( ةاإلسالم

  .بناء نظام مصرفي إسالمي متین ومنافسدعم   م١٩٩٦

م المالي  ز الدولي للتعل المر
  )INCEIF( اإلسالمي

لمواجهة الطلب العالمي المتزاید على الكوادر   م٢٠٠٥
شرة المؤهلة م وخل  ال لتوفیر جودة التعل

ل  من خالل  اإلسالميالوعي في مجال التمو
ة   ة.اإلسالم تعزز المعرفة في العلوم المال

حوث  ة لل ة العالم م األكاد
ة (   )ISRAالشرع

رفع مستو التأهیل للممارسین والعلماء   م٢٠٠٨
ا میین وطالب الدراسات العل  الشرعیین واألكاد

ة في مجال الشرعة ق حوث التطب ع ال   .تشج
ل  المعهد المالیز للتمو

ة   )،IBFIM( ةاإلسالم والمصرف
للقطاع المالي  لتحقی أهداف الخطة الشاملة  م٢٠٠١

ة   .وقطاع األسواق المال
ر صناعة األوراق  ة تطو شر

ة (   .)٦٤()SIDCالمال
شرة المحترفة  م١٩٩٤   .إعداد الكوادر ال

تب الوساطة المالي ( حل المشاكل والخالفات التي تقع بین العمالء     )FMBم
ة   .والمؤسسات التي تقدم الخدمات المال

ادة  ز الدولي للق ة المر المال
)ICLIF()٦٥(،  

ات إعداد جیل من القادة اإلدار   ین في المستو
ا   .اإلدارة العل

                                                       
(63) http://www.sidc.com.my 
(64) http://www.sidc.com.my 
(65) http://www.iclif.org 
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ل اإلسالمي نموذجاو اقتصاد المعرفةحالتوجه ن ٩-٣-٣   : التمو
ومة  بیر من الح اهتمام  ة  ة والتدرب م ر البرامج التعل حظي تطو

قصدها  طالب العلم من مختلف المالیزة، وقد غدت مالیزا واحدة من الدول التي 
ثیر من  ل اإلسالمي وحده؛ بل في  م في التمو س في مجال التعل دول العالم ل
ع دول  . وتشیر إحصاءات حدیثة أن مالیزا تصدرت جم التخصصات األخر

ل اإلسالمي في عام  ة في التمو ة والتدرب م م ٢٠١٣العالم في عدد البرامج التعل
ا التي حققت العدد برنامًجا متساو  ٨٦حیث بلغت  ة في عدد البرامج مع برطان

  .)٦٦(نفسه في هذه البرامج

  اإلسالميالقتصاد ادبي عاصمة  ٤-٣
ة  ه الجزرة العر ي  فيتقع دبي على الساحل الشرقي لش ن الجنو الر

طول یبلغ نحو   ٤٬١١٤وتبلغ مساحتها ، ایلو مترً  ٧٢الغري للخلیج العري، 
ا من مساحة اإلمارات.) ٪٥(تعادل  ٢م انها  تقر  ،٢٬٢٦٢٬٠٠٠یبلغ عدد س

امن حیث  اإلماراتي االتحادفي  وتعد أكبر إمارة وتعد دبي العاصمة  نعدد الس
ة ة المتحدة االقتصاد   .)٦٧(لإلمارات العر

ادة آل  تعندما استقر  م١٨٣٣عام  في تأسست دبي  ق اس  قبیلة بني 
توم عند منطقة الخور توم دبي منذ العام وقد . )٦٨(م مت عائلة آل م  ١٨٣٣ح

م  وحتى تارخه توم، خالل وح  -١٩٥٨ نالفترة مالشیخ راشد بن سعید آل م
ان  مع الشیخ زاید بن الذ أسس، ١٩٩٠ ة  تدولة اإلماراسلطان آل نه العر

إمارات أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان التي ضمت  )٦٩(١٩٧١ المتحدة في عام

                                                       
(66) F Global Islamic Finance Education Special Report 2013 p 11 
(67) http://www.dubai.ae/ar/aboutdubai/Pages/default.aspx الموقع ومة دبي  الرسمي لح  

(68) http://www.dubai.ae/ar/aboutdubai/Pages/default.aspx الموقع ومة دبي  الرسمي لح  

 .المرجع الساب) ٦٩(



ة ارة والمثال ة عواصم االقتصاد اإلسالمي بین المع  ٢٠٩                        تنافس

 

ن مة في العام التالي  وأم القیو والفجیرة، ومن ثم احتضن االتحاد إمارة رأس الخ
عد . )٧٠(م١٩٧٢   .إمارة أبوظبيوتعتبر إمارة دبي ثاني أكبر إمارة في االتحاد 

ل  ١-٤-٣ ة في التمو أحد عوامل التنافس    اإلسالميتطور االقتصاد في دبي 
لة لفترة  تإال أنه في السنوا ،النفطعلى ا ان االقتصاد في دبي معتمدً  طو

ل اات أكثر تنوعً  األخیرة ش عتمد  على قطاعات التجارة، والخدمات،  بیر، وهو 
ل. ونظرً  ا اوالتمو ا وأورو لالستفادة  فقد اتجهت دبي لموقعها الجغرافي بین أسواق آس
ومة التي أعدتها اإلحصاءاتوتشیر  .من هذا الموقع تجارتها  أن حجم دبي ح

ة في عام  انة .)٧١(اترلیون درهم ١,١أكثر من بلغ  م٢٠١١الخارج عز من م  ومما 
ة المتحدة، اقتصاد دبي أنها واحدة من  ضمها اتحاد االمارات العر االمارات التي 

عد ة المتحدة ماراتاقتصاد دولة اال و عد العر  اقتصاد ثاني أكبر اقتصاد عري 
ة،  المملكة عدالسعود واحًدا من االقتصادات الناشئة على مستو العالم؛ حیث  ما 
ار درهم منذ  ٦,٥إلى ارتفاع الناتج المحلي لإلمارات من  اإلحصاءاتتشیر  مل

صل إلى  ة عام في  ترلیون درهم ١,٢اإلعالن عن االتحاد، ل   . م٢٠١١نها
ل ٢-٤-٣ خ التمو   في دبي اإلسالمي تار

ل  دبي تعد على مستو  اإلسالميمن أوائل الدول التي فتحت ذراعیها للتمو
عد ،م١٩٧٥في عام  اإلسالميأسس بنك دبي حیث  ،العالم أول بنك إسالمي  وهو 

، ومع مرور الزمن ) ٧٢(م١٩٧٥مارس  شهر أنشئ في منطقة الخلیج العري في
س العدید من المصارف ة؛ اإلسالم توسعت هذه الصناعة في الدولة؛ حیث تم تأس

ة ٧لتصل إلى نحو  ان التالي ،)٧٣(مصارف إسالم   :وف الب

                                                       
 .نفسه) ٧٠(
)٧١( http://www.dubai.ae/ar/pages/default.aspx .ومة دبي ة لح ة الرسم   البوا
 .بنك دبي اإلسالمي موقع بنك دبي على االنترنت) ٧٢(
  .ومة دبي مرجع سابالموقع الرسمي لح) ٧٣(
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ة   في دبي المصارف اإلسالم
خ   البنك تار

سأالت   س
  مالحظات

ة في منطقة الخلیج العري  م١٩٧٥  اإلسالميبنك دبي  ة إسالم   .أول مؤسسة مصرف
  م.١٩٩٩افتتح رسمًا عام   م١٩٩٧  اإلسالميبنك أبوظبي 

حمل اسم: بنك   م٢٠٠٢  اإلسالميمصرف الشارقة   ١٩٧٥الوطني عام  الشارقةان 
  .م٢٠٠٢سالمي في إوحول إلى مصرف 

ومة   م٢٠٠٨  مصرف عجمان ع ح   .عجمانیت
ع مجموعة اإلمارات   م٢٠٠٤  اإلسالميمصرف اإلمارات  ة دبيیت   .الوطني المصرف

ات العاملة في   م٢٠٠٢  مصرف دبي بر الشر ع    .دبيیت
ات جهاز   ٢٠٠٨  مصرف الهالل ع إلحد شر   .لالستثمار أبوظبيتا

  
ومي: ٣-٤-٣   اإلسالميدبي عاصمة االقتصاد  الدعم الح

س مجلس الوزراء حاكم دبي أطل س الدولة رئ صاحب السمو الشیخ  رئ
ادرة دبي عاصمة لالقتصاد  توم م وف خطة  اإلسالميمحمد بن راشد آل م

ر قطاع االقتصاد  ة لتطو  وترتكز .سنواتخالل ثالث  ، تنفذاإلسالمياستراتیج
عة هذه الخطة سة محاور على س س لصناعات  هي:رئ ز الرئ جعل دبي المر

ة والمنتجات الحالل ةوأن تكون  ،األغذ احة العائل والمنصة  ،الوجهة المفضلة للس
ة سة للتجارة اإللكترون م واإلبداعات ةاإلسالم الرئ ة للتصم  العاصمة العالم

حثي في االقتصاد و  ،ةاإلسالم مي وال ز و  ،اإلسالميالمرجع المعرفي والتعل المر
ة ا لهذه المحاور بدأت وتنفیذً  .)٧٤(اإلسالميالمعتمد لمعاییر االقتصاد  دائرة التنم

ة فى إجراءات التحّول إلى عاصمة لالقتصاد اإلسالمى، وشرعت فى  االقتصاد
 ،ةاإلسالم األنشطة التجارةحصر قطاعات  تمثلت في تنفیذ عدد من االجراءآت

ات الشر ة على تلك للفى دبى، ووضع دلیل  ةاإلسالم وٕاجراء تصنیف خاص  رقا
قة األنشطة لمعاییر ة التأكد من مطا ف   .األنشطة، و

                                                       
ومة دبي على االنترنت) ٧٤(  .مرجع ساب ،الموقع الرسمي لح
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ادرة ، إلنشاء م٢٠١٣لسنة  ١٣رقم  میر أصدر مرسوم  وفي إطار تلك الم
ر االقتصاد  ز دبي لتطو ل  )٧٥(لنظامه األساسيا ووفقً  .اإلسالميمر فقد أو

ز  اسة العامةللمر ر القطاع ،رسم الس ة لتطو  ووضع الخطط االستراتیج
م على مد انسجام  االقتصاد ر معاییر شاملة وموحدة للح في اإلمارة، وتطو

ام الشرعة ة مع أح ة أو غیر مال ج هذه ةاإلسالم أ سلعة أو خدمة مال ، وترو
ا،  ا وعالم قة المنتجات من سلع و المعاییر محل استحداث نظام العتماد مطا

ز، وٕاصدار الشهادات  عتمدها المر ة مع المعاییر التي  ة أو غیر مال وخدمات مال
ز قوم ا إضافة إلى ذلك الالزمة لذلك. حوث المتخصصة بإلمر جراء الدراسات وال

ة المتفقة مع ، وتحداإلسالميفي االقتصاد  ید مد مساهمة األنشطة االقتصاد
رها. اإلجماليفي الناتج المحلي  ةاإلسالم الشرعة ة تطو ف عنى ما  لإلمارة، و

االقتصاد  استحداث الجوائز والبرامج المتعلقة  ز    .واإلشراف علیها اإلسالميالمر

ةو  بین القطاع الخاص التفاعل ٥ -٤-٣ وم ادرة الح   الم
ادرةفي  ة  اإلسالميدبي عاصمة لالقتصاد  إطار م تومسون أعلنت شر

ترز ومصرف أبو ظبي  ة قطاع االقتصاد  اإلسالميرو  اإلسالميعن شراكة لتنم
م موزعة  ٢٠١٣لعام  جوائز اإلبتكار والتحد المالي األخالقيعدد من  عبر إعالن

ة :هي )٧٦(ثالث فئاتعلى  ة صناعة الخدمات المال متها  ةاإلسالم تحد تنم وق
لنماذج األعمال القائمة على أفضل الممارسات التي تساهم في  تمنح دوالر مائة ألف

ات قطاع الخدمات  ةمعالجة تحد ةو  .ةاإلسالم المال ة األخالق ادرة المال  جائزة الم
متها  طور وتمنح دوالرألف  ٥٠وق ة قائمة ًال حلو  أو یبتكر لمن  ة أخالق جائزة و  ،مال

متها و  أو مؤسسًة متمیزة اشخًص  تكرم إنجاز العمر   .دوالر الف ٢٥ق

                                                       
ر االقتصاد اإلسالمي) ٧٥( ز دبي لتطو  .النظام األساسي لمر
ترز) ٧٦(   م٢٠١٤تقرر تومسون رو
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ل  ٥-٣ ن عاصمة للتمو حر  اإلسالميال
ارة عن  حرن دولة صغیرة وهي ع حر العرب رخبیل من الجزرأال استقلت  في 

ة في عام ١٩٧١في عام  انها یبلغ  )٧٧(م٢٠٠١م وأصحت دولة ملك  ١,٣عدد س
بلغ )٧٨(م٢٠١٣ في عام نسمة ملیون  )  اإلجماليالناتج المحلي  و  ٣٠,٤(الجار

ي معدل نمو )م٢٠١٢( دوالر أمر ساهم  )م٢٠١٢() ٪٤,١( قدره و القطاع المالي و
 .)م٢٠١١() ٪١٦,٨( اإلجماليفي الناتج المحلي 

ن ١-٥-٣ حر   القطاع المصرفي في ال
ة ومصارف  حرن من مصارف تقلید یتكون النظام المصرفي في ال

ة،  لإسالم من إجمالي ) ٪٨٥(أكثر من موجودات النظام المصرفي التقلید  وتش
ة. )٧٩(الموجودات بلغ عدد المصارف التقلید  ٦٩مصرًفا لخدمات األفراد، و ١٩ و

ات، ومصرفین متخصصین،  تب ٣٦إلى  إضافةمصرًفا لخدمات الشر تمثیل  م
ة مصارف لخدمات  ٦ عددها فیبلغ ةاإلسالمأما المصارف  .)٨٠(لمصارف خارج

ات. ١٨و ،األفراد ة في  ساهم القطاعمصرًفا لخدمات الشر فعال المصرفي 
حرن عزز من تلك المساهمة وقد ،االقتصاد الكلي ومة ال اسة انتهاج ح  لس

ة ةالمتوافق ةالرقاب والبیئةالسوق المفتوحة؛     .مع المعاییر الدول
ة  ٢-٥-٣  األسواق المال

حرن. وقد نمت  ة في ال حرن محور نشا األسواق المال ل بورصة ال تش
حت تشمل  ة المدرجة فیها والتي أص حرن من حیث عدد األوراق المال بورصة ال

ة مساهمة مدرجة ٥٠حالًا  ا (تقلیدًا وٕاسالمًا) و ١٢و ،شر  ٣٣سنًدا وصً

                                                       
  .٤٥ص ،ماكن، موسوعة الدول والبلدان واألسماعیل عبدالفتاح عبدالكافي) إ٧٧(

(78) Population (Total) البنك الدولي   http://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL 
حرني) ٧٩( ز ال  .موقع البنك المر
ز  )٨٠( حرن المر .، التقرر السنو لمصرف ال  مرجع ساب
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سمبر )٨١(صندوق استثمار ة ٢٠١٠. في د ة لألوراق المال مة السوق ، بلغت الق
ي. ٧,٥٦٣المدرجة فیها  ار دوالر أمر   مل

 صنادی االستثمار  ٣-٥-٣ 
مي لصنادی االستثمار من قبل المصرف  تم إصدار أول إطار تنظ

ز في عام  المصرف ، وقد بلغ عدد صنادی االستثمار المسجلة لد ١٩٩٢المر
ز  ة شهر یونیو  ااستثمارً  اصندوقً  ٢٧٩٥المر  ١٢١، منها ٢٠١٢مع نها

حرن، مقارنة بـ  اصندوقا استثمارً  ا في الفترة استثمارً  اصندوقً  ٢٨١٩مقرها ال
 اصندوقً  ١٠١ ةاإلسالم ما بلغ عدد صنادی االستثمار .م٢٠١١نفسها من عام 

ة شهر یونیو جمالي الصنادی االستثمارة إمن  المرخصة والمسجلة مع نها
مة األصول لهذه الصنادی ب وقد .٢٠١٢ ة  ٩,٢لغت صافي ق ار دوالر مع نها مل

مة األصول في صنادی االستثمارم٢٠١٢الرع األول من عام  لغت ق  ، و
ة شهر مارس  ٢,٢ ةاإلسالم ار دوالر مع نها   .)٨٢(م٢٠١٢مل

ل  ٤-٥-٣ خ التمو ن اإلسالميتار حر   في ال
حرن تعد ة ال صناعة الخدمات المال  ةاإلسالم من أوائل الدول التي عنیت 

ات،في  عین الد الس ، من القرن الم حرن ب حیث تم إنشاء الساب  اإلسالمينك ال
مً  انوعً  انموً  السنوات األخیرة وقد شهدت ،م١٩٧٩في عام في عدد المؤسسلت  او
ة عمل  ة،اإلسالم المال حرن حالً و مصارف لخدمات  ٦ ،مصرًفا إسالمًا ٢٤ا ال
ات. ١٨و ،األفراد عمل بها مصرًفا لخدمات الشر ات تأمین تكافلي  ٧ ما  شر

تان إلعادة التكافل    .)٨٣(وشر

                                                       
ز ) التقرر ٨١( حرن المر .، السنو لمصرف ال   مرجع ساب
  .المرجع الساب )٨٢(
ز ٨٣( حرن المر   .٢٥ص ،م٢٠١٣) التقرر السنو لمصرف ال
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ل  حجم  ٥-٥-٣    اإلسالميالتمو
بیرة اإلسالم نمت أصول المصارف ل   م٢٠١٢- ٢٠٠٠خالل الفترة  ش

ار دوالر ١,٩من  ي في عام  مل ي في  ٢٥,٤إلى  م٢٠٠٠أمر ار دوالر أمر مل
ما ارتفعت حصة المصارفاأ بزادة فاقت أثنى عشر ضعفً  م٢٠١٢أغسطس   . 
ة في العام ) ٪١,٨(ة من السوق من اإلسالم من مجموع الموجودات المصرف
صول نمو األ وقد عزز من تلك .)٨٤(م٢٠١٢ في أغسطس) ٪١٣,٣(إلى  م٢٠٠٠
ة و ٢٧من  الذ یتكون التأمین  سوق  ة تأمین وطن ات تأمین  افرعً  ١١شر لشر

ة تزاول أعمال التأمین،  ٕاعادة التكافل. حیث تشمل و التكافل، و  ٕاعادة التأمین،و أجنب
ة على  ات الوطن ة، و ١٤الشر ة تأمین تقلید ات تكافل،  ٧شر تینشر عادة إل وشر

تینتأمین، ال تي تأمین خاصة. في حین یتكون عدد تكافل، العادة إل وشر وشر
ة من  ات التأمین األجنب ة و ٨شر ات تأمین تقلید ات إعادة تأمین. ٣شر  شر

ي (سبتمبر  ٥٣١مجموع أقسا التأمین  حرن  )م٢٠١٣ملیون دوالر أمر سجلت ال
أسرع وتیرة نمو في مجال قطاع التأمین التكافلي على مستو العالم أ بواقع 

معدل ، )٪٢٥( حرن نما  عني أن سوق التأمین التكافلي في ال  ١٠حسب ما 
ه قبل  ان عل   سنوات. ١٠أضعاف عما 

وكعن أما  حرن التعامل فقد ة اإلسالم حجم الص ومة ال بدأت ح
وك م حیث أصدرت منذ ذلك التارخ وحتى اآلن ٢٠٠١عام  فية اإلسالم الص

وك إجارة بلغ مجموعها  ملیون دوالر، هذا إلى جانب  ٧٥٠عشرة إصدارات لص
مبلغ  وك سلم   .)٨٥(ملیون دوالر ٢٥إصدار ص

                                                       
)٨٤.   ) المرجع الساب
)٨٥.   ) المرجع الساب
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ة ٦-٥-٣ ن ةاإلسالم الفاعلون في الصناعة المال حر   في ال
حرن ة تعتبر ال ، في العالم ةاإلسالم حاضنة ألكبر تجمع للمؤسسات المال

ل فاعل ش ة  وقد ساهمت هذه المؤسسات  ومؤثر في نمو وتطور المؤسسات المال
حرن فحسب، بل على مستو العالماإلسالم س على مستو ال ومن أبرز  ،ة ل

ة  ة والمراجعة للمؤسسات المال ة التي أولت اإلسالمهذه المؤسسات هیئة المحاس
ة و  المعاییر، اهتماما خاصا  ،ةاإلسالمالمجلس العام للبنوك والمؤسسات المال
ة  ةاإلسالمالسوق المال ة للتصنیف، ة الدول ة الدول الة إلسالم ز ،الو  إدارة مر

ز، ةاإلسالمالسیولة  م التجار  المر ز، اإلسالميالدولي للتح الدولي  المر
ر ز، المالي للجودة والتطو ة  المر حوث المال الدولي للتدرب والدراسات وال

ز ،ةاإلسالم ة المر ة الشرع   .الدولي للفتو والرقا
ل  ٧-٥-٣ ة في التمو م ن اإلسالميالبرامج التعل حر   في ال

م والتدرب في المؤسسات المشار إلیها اهتماما خاصا  أولت ببرامج التعل
ل   Global Islamic Finance Education 2013 (GIFE) لتقررا ووفقً  اإلسالميالتمو
حرنتفقد اس مً  ابرنامجً  ٢٠ على حوذت ال ة  مهنًاا و تعل وجاء ترتیبها في المرت

ز ا وهناك  .االتاسعة عالمً  حرن المر ع من مصرف ال لهذه  هتمام ودعم وتشج
س صندوق موجبها  شراكة مع عدد من البنوك تمفقد عقد المصرف  ،البرامج تأس
ل  الوقف وتستخدم عائدات الصندوق في  .)٨٦(م٢٠٠٦في نوفمبر  اإلسالميفي التمو
ل ة تمو ة والتدرب م ل  البرامج التعل ة في  اإلسالميفي التمو مع الخبرة العمل

ة ار  علىالمصرف وقد درج  .ةاإلسالم المؤسسات المال ل عام  ٢٥اخت خرجا في 
حأشهر  ٦لاللتحاق ببرنامج دبلوم مدته  ةمع معهد ال ة والمال  .رن للدراسات المصرف

                                                       
ز ) ٨٦( حرن المر ورن ال .٢٥ص ،م٢٠١٣التقرر السنو لمصرف ال شراكة مع بنك یون

حرن  ة لالستثمار، بنك ال حرن)، مجموعة البر تي (ال ل الكو اإلسالمي، بیت التمو
ة اإلسالمي، مصرف الشامل  ة المصرف ابیتا، بنك المؤسسة العر ة، مصرف أر المصرف

ل الخلیجي یت التمو   .و
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ة ٦-٣ ة السعود ل  عاصمة المملكة العر   ؟اإلسالميللتمو
ةالمملكة تتمتع  ة السعود بیرةإب العر ات  ان موار  ،م ة وافرة دوتزخر   ،مال

عد االقتصاد السعود واحدا من أفضل  ا في العالم وف تقرر قتصادً ا ٢٠و
ةصندوق النقد  ا ١٣ ممیزة الدولي وفیها بیئة أعمال تنافس  .)٨٧(عالم

ل  ١-٦-٣ خ التمو ة في اإلسالميتار ة السعود   المملكة العر
ة  ة السعود ل الدولة التعد المملكة العر  ،اإلسالميرائدة في االقتصاد والتمو

أن تكون  عالمي، اتخذ  في ظل صراع اإلسالميا لالقتصاد محضنً  وقد شرفها هللا 
ا محوره االقتصاد عا أیدیولوج ةطا ة السعود م تارخ . وللمملكة العر مع  قد

عد حر المسجد األقصي في  اإلسالمياالقتصاد  بدأت معالمه تظهر 
ة الدول وصدور  م٢١/٨/١٩٦٩ ان العزم الصـادر عن مؤتمر وزراء مال ب

سمبر ١٣٩٣ة، في مدینة جدة، في شهر ذ القعدة اإلسالم م) الذ ١٩٧٣هـ (د
ة اإلسالميأوصى بإنشاء البنك  ثم أعقب المؤتمر االجتمـاع االفتتاحـي  ،للتنم

هـ (یولیو ١٣٩٥للبنك في مدینة الراض، في شهر رجب  لمجلس المحافظین
عد ذلك افتتاح البنك رسمً ١٩٧٥ هـ ١٣٩٥شوال  ا في الخامس عشر منم). وأعلن 

ر   عشر أرعة التنفیذیین المدیرن مجلس وقد ضم. )٨٨(م)١٩٧٥(العشرن من أكتو
عة منهم ،اعضوً   المال رأس األكثر مساهمة في الدولمثلون  دائمون  أعضاء س
ة من أكبر المساهمین ،البنك ة السعود ة  وتعد المملكة العر ه بنس   .)٨٩()٪٢٤,٩(ف

ر واألیدلوجي وحالة االستقطاب  وفي أتون هذا الصراع في تلك  الحادةالف
عض  الفترة الشأنتناد  ة االقتصاد واإلدارة االقتصاد المهتمین  ل بجامعة  في 

                                                       
ة ٨٧( ل الدول   .م٢٠١٣لعام  (IFS)) تقرر البنك الدولي، ممارسة أنشطة األعمال مؤسسة التمو
ة، اإلسالمي البنك مجموعة موجزة عن لمحة) ٨٨( ة ال للتنم   .٦ص 1426بنك اإلسالمي للتنم
 .٨ص ،المرجع الساب) ٨٩(
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رمة العزز بجدةعبد الملك ة الم الد علم جدید لتشهد م ه م االقتصاد  أطل عل
ةالنظمته  اإلسالميلالقتصاد  من خالل مؤتمر عالمي اإلسالمي  خالل الفترة كل

)م١٩٧٦فبرایر  ٢٦- ٢١هـ، المواف ١٣٩٦صفر  ٢٦-٢١ ٩٠ ان من . ( و
حاث االقتصاد  ز عالمي أل س مر اته تأس في منتصف عام  اإلسالميتوص

ة تعنى بهذا ،؛هـ١٣٩٧ حث ون أول مؤسسة   الجدید على مستو العالم.العلم  ل
ة وحسبوقد  ز منذ البدا ة المر غت استراتیج ة المؤتمر على  ص ما ورد في توص

نه حلقة وصل بین العلماء المتخصصین في مجاالت نشاطه، وأن مهمته أأساس 
ر اقتصاد إسالميالس ة هي المساهمة في بناء ف  .)٩١(اس

مساندة   ز و عد ثالثة عقود من العمل الدؤوب في هذا المر من  العدیدو
ة حث ة المتخصصة المراكز ال الجامعات انتشر ثیر من  في واألقسام العلم

ة ،وعم أرجاء المعمورة ،اإلسالمياالقتصاد   ةاإلسالم وتكونت المؤسسات المال
ل  حت صناعة التمو ة الحتالل اإلسالموأص ه العواصم المال ا تتنافس عل ة مطل

ز الصدارة في هذه الصناعة    .مر

ة االقتصاد  العلم أن ومما یدعم رادة المملكة في هذا دارة بجامعة الملك واإلل
ات على مستو العالم العري و أعبدالعزز من   التي عنیت بتدرس اإلسالميوائل الكل
في  ومن ثم انتشر تدرس هذه المادة) ٩٢(م١٩٦٤في عام  اإلسالميمادة االقتصاد 

ات االقتصاد واإل ل اعدد من  داخل  دارة في العدید من الجامعات والمعاهد العل
  .لكةوخارج المم

                                                       
ات متناثرة قبل انعقاد المؤتمر) ٩٠(   .انت الكت
حاث االقتصاد اإلسالمي) ٩١( ز أ   .٤ص ،م١٩٨٨في عشر سنوات،  مر
  .محمد شوقي الفنجر ) ٩٢(
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ل  ٢- ٦- ٣ مي  على المستو  اإلسالميمساهمة المملكة في التمو   العالمي واألقل
ة تعد ة السعود ل أا في ا قوَ مساهمً  المملكة العر  اإلسالميصول التمو

عتبر سوقها من ،على مستو العالم على  ةاإلسالمأكبر أسواق المصارف  و
ة ة اإلسالم ل  ،مستو الصناعة المال ا فیها وفقً  اإلسالميإذ تقدر أصول التمو

ا ٢٤٥م بنحو ٢٠١٢، لعام )Ernst&Young(لتقرر  لت  .)٩٣(دوالر رمل وقد ش
من حجم  )٪٨٠(اإلمارات وٕایران ومالیزا نحو حصة المملكة بجانب حصة 

ل    .في العالم اإلسالميالتمو

مي في إطار دول مجلس التعاون  فقد أكد الخلیجي  أما على المستو االقل
أصول بلغت  ،)Ernst&Young( تقرر لت أكبر سوق  ة ش  ٢٤٥أن السعود

ة عام  ار دوالر في نها أكثر من ٢٠١٢مل ة المتحدة   ٨٠، تلیها اإلمارات العر
ار دوالر ار دوالر. ٥٣وقطر بنحو  ،مل  مجلس في الست البلدانحصة  وتمثل مل

ل صناعة حجممن إجمالي ) ٪٤٠(التعاون الخالیجي  على  اإلسالمي التمو
ة عام  ٤٥٢ بلغتبإصول  )٩٤(مستو العالم ار دوالر نها   .م٢٠١٢مل

 عضاء فيألالدول ا تستحوذ اإلسالميوعلى مستو دول منظمة التعاون 
ل  من) ٪٩٨(على  اإلسالمي التعاون منظمة  ا اإلسالميأصول التمو    .)٩٥(عالم

  في المملكة سوق التأمین ٣-٦-٣
ات مندخول الكثیر  التأمین في الفترة األخیرة قطاعشهد  وقد بلغت  الشر

ة تتب بها في السوق السعود ارر ٢٠,٨ أقسا التأمین الم  ٣٣ ال، موزعة علىـمل
ة ة تأمین مدرجة في السوق السعود العري  تقرر مؤسسة النقدل اوفقً  ،شر

                                                       
 م٢٠١٢لتقرر وست آند یونغ لعام ) ٩٣(
ونة من خبراء  مؤقت تقرر) ٩٤( ة الم ة للجنة (TCE)للجنة الفن ة لخدمات لمصرف  االحصائ

ل ا  والتمو  .٣ص ،م٢٠١٢اإلسالمي تر
(95) P2 OIC Outlook Series May 2012 Islamic Finance in OIC Member Countries 
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مثل التأمین الصحي والتأمین على .)٩٦(٤٩ رقم السعود ات و ة  المر النس
مثل القطا على التوالي من  )٪٢٦(و )٪٤٣( عاناألكبر من القطاع، حیث 

تتب بها   . )٩٧(اجمالي االقسا الم

ات التامین خالل الرع األول من عام  ا في انخفاًض  م٢٠١٣واجهت شر
ات  ،الـملیون ر ١٨راح وخسائر تصل في مجملها ألا رجع ذلك إلى زادة المطال و

 وعلى الرغم من انخفاض .)٩٨(م٢٠١٢عن الفترة نفسها من العام  )٪٣٠(معدل 
ة قطاع التأمین في الرع األ إال أن هناك تفاؤل حذر بنمو  ؛م٢٠١٣ول من عام رح

ل أفضل ش اب منهاخالل ا هذا القطاع    :)٩٩(لعامین القادمین لعدة اس

 كبرأمن  تعتبرالسعود  السوق ف ،التكافلي التأمین قطاع نمو استمرار :أوالً 
ة المنطقة في التكافلي للتأمین سوق    .العر

إلى  التأمین قطاع على المشرفة السعود العري النقد مؤسسة تسعى :ثانًا
اع اسات ات فاءة في قطاع الت تسعیرة س ات التأ كلذل ،مینأأكثر  مین ألزمت شر

اسات جدیدة اع س  .ات

ع أن یدعم قطاع التأمین في زادة المتوقمن  العقار الرهن  إقرارنظام :ثالًثا
طة بتطبی نظام الرهن العقار أنمو وثائ الت على المد المتوسط  مین المرت

ل اني والتأهمها التأ و  ،والطو اة.أمین على الممتلكات والم   مین على الح

                                                       
  .مؤسسة النقد العري السعود ٤٩التقرر رقم ) ٩٦(
)٩٧.  ) المرجع الساب
 .المرجع الساب) ٩٨(
الد) ٩٩( حاث ال ، وأ  .م٢٠١٣، ١ص ،تداول، مؤسسة النقد العري السعود
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  المساهمة في التأمین التكافلي  ٤-٦-٣
ة  ة السعود التأمین  ا، في نمو سوق قائمة الدول عالمً تتصدر المملكة العر

صل حجم سوق التامین التكافلي فیها إلي   ٧,٧التكافلي، حیث من المتوقع أن 
ة عام  ار دوالر نها قارب من ٢٠١٢مل عد بلوغه ما  ار دوالر في الرع  ٥،  مل

ة  المملكة تيأت، )Ernst&Young(وفقا لتقرر و  .)١٠٠(٢٠١١األول من العام  العر
ة  التأمین ، من حیث حجم سوق ٢٠١٠لعام  الدول في العالم في مقدمة السعود
ار دوالر، ٣٬٩مبلغ  يالتكافل عدها  مل ار دوالر، ١٬٢ مبلغ مالیزاتأتي  ثم  مل

ملیون دوالر،  ٣٤٠ مبلغ السودانثم ملیون دوالر،  ٦٤٠مبلغ اإلمارات 
ا  س ت ملیو  ١٣٦ملیونا، وقطر  ٢٥٢وٕاندون  .)١٠١(ملیون دوالر ١٢٧نا، والكو

ان  ؛على مستو دول مجلس التعاون الخلیجي أما ووفقا لتقرر بنك بو
ة فإن ،)م٢٠١١( ة السعود من حصة دول ) ٪٨٠(على تستحوذ  المملكة العر

ة المتحدة تلیهامین التكافلي، أمجلس التعاون الخلیجي في سوق الت  اإلمارات العر
ة  ة قطر ثم ،)٪١٣(بنس حرنثم  )٪٣( بنس ة الكوت وال على  همالكل من )٪٢( بنس
ه، للتقرر اووفقً  ،حده دول مجلس التعاون الخلیجي تحظى بنصیب  فإن المشار إل

ة  ة، بنس من إجمالي هذه  )٪٧٠(األسد من حصة صناعة التأمین التكافلي العالم
حصة تقدر بنحو  ا  ز  )٪٢١(الصناعة في العالم، تلیها منطقة جنوب شرق آس یتر

حصة تقدر بـ ،معظمها في مالیزا ة دول العالم  ق ة  )٪٩(ثم تأتي  ق موزعة على 
وفقا للتقرر الصادر و المناط مین التكافلي على أالت حیث توزعأما من  .دول العالم

ة  م٢٠١٣في عام  (Global Takaful Insights)من  ة السعود فقد حازت المملكة العر
ل التاليوف  ،من حجم الـتأمین في العالم )٪٥١(على    :الش

                                                       
  .Ernst&Youngتقرر ) ١٠٠(
   .المرجع الساب) ١٠١(



ة ارة والمثال ة عواصم االقتصاد اإلسالمي بین المع  ٢٢١                        تنافس

 

ل  حسب .)٨(ش ع التأمین التكافلي    .م٢٠١٣المناط لعام  توز

 
 Global Takaful Insights 2013 P16 المصدر

وك  ٥-٦-٣   ة اإلسالمالمساهمة في الص
وك ة من أكبر المساهمین في سوق الص ة السعود على  تعد المملكة العر

ة مستو العالم ة عالمً  وقد جاء ترتیبها في المرت من حیث  -عد مالیزا -ا الثان
وك إ وك في الرع  ، فقد بلغت)١٠٢(صدارات الص حصة السوق المالیزة من الص

ار دوالر بینما  ١٨,٤م ٢٠١٣ عام الثاني من انت حصة السوق السعود مل
ار دوالر ٥,٤   .)١٠٣(مل

                                                       
ترز) ١٠٢(  .مرجع ساب ،تقرر مؤسسة تومسون رو
)١٠٣.  ) المرجع الساب
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  دول مجلس التعاون العربي



شیر فضل عبدالكرم محمد                                    ٢٢٢   ال

ل ( وك  .)٩ش ع الص   .م٢٠٠٣حسب الدول لعام  ةاإلسالمتوز

  
  Global Takaful Insights 2013 P16 :المصدر

فقد  ،م٢٠١٢في الصادر  ٤٩ا لتقرر مؤسسة النقد العري السعود رقم ووفقً 
وك والسندات حجم بلغ ار  ٣٨,٣المصدرة  الص لغ عدد االصدارات  )١٠٤(رـالمل و

ة ة ،ثمان ة السعود حجم إصدار بلغ  للصناعات إثنان منها للشر ك  ة سا األساس
ار ر ١٣ وً  الـمل مبلغ التي تعد أول جهة أصدرت ص ة  ملیون  ٨٠٠ا في السعود

ي في عام  ة للكهراءم٢٠٠٦دوالر أمیر ة السعود حجم إصدار بلغ  ، وثالثة للشر
ار ١٩  ،الـملیون ر ٧٢٥بلغ  حجم إصدار لبنك السعود الهولنداو  ،رال مل

حوالي  م  ة سب ار رـال ١,٨إضافة إلصدار لشر حجم  ،مل ة ساتروب  وشر
ار ر ٣,٧إصدار بلغ  ر  إضافة إلى ذلك، قامت ،الـمل ان للتطو ة دار األر شر

مة  ق ة ( وك دول    .ملیون دوالر) ٤٢٥العقار بإصدار ص

                                                       
   .م٢٠١٢، ٤٩رقم  ،تقرر مؤسسة النقد العري السعود) ١٠٤(
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ة ارة والمثال ة عواصم االقتصاد اإلسالمي بین المع  ٢٢٣                        تنافس

 

  ة اإلسالم حجم صنادی االستثمار ٦-٦-٣
ة تعتبر المملكة ة السعود ز للصنادی االستثمارة  العر ثاني أكبر مر

ة  ١٦٣فهي تحتضن  في العالم ةاإلسالم صندوقا من جملة الصنادی العالم
ات االستثمار في المملكة و  .)١٠٥(٧٨٦ ا خالل ا استثمارً صندوقً  ٢٤٠تدیر شر
ار رـال ٨٨,١أجمالي قدره  مبلغ م٢٠١٢عام  ا لتقرر مؤسسة النقد فقً و و  .مل

قد بلغت أصول صنادی االستثمار ف، )١٠٦(م٢٠١٢العري السعود الصادر في 
ة  ار رـال ٦٩٬٨المحل ة  ،مل  ١٨٬٣بینما بلغت أصول صنادی االستثمار العالم

ار رال   .)١٠٧(مل
  ة في السوق السعوداإلسالمحجم المصارف  ٧-٦-٣

ح اختارت  ة العمل وف النموذج المزدوج الذ یت ة السعود المملكة العر
ةاإلسالمللبنوك  ح في الوقت نفسه للبنوك  ،ة العمل بجانب البنوك التقلید ت و

ة أن تمارس الصیرفة  ة. اإلسالمة من خالل الوحدات أو النوافذ اإلسالمالتقلید
لألنظمة  تخضع ةاإلسالمالبنوك فإن  ،فقا لقوانین مؤسسة النقد العري السعودو و 

ة    .نفسها التي تخضع لها البنوك التقلید
ا   ة حال ة السعود المملكة العر الكاملإأرع مصارف تعمل  ة  : هي ،سالم

نك الجزرة ،مصرف الراجحي الدو  و ل .نماءإلمصرف او  ،نك ال  هذه البنوك وتش
. إمن  )٪٢٥(حوالي  مجتمعة ا في السوق السعود جمالي عدد البنوك العاملة حال

ل  ع لصناعة التمو ة  اإلسالميفالمتت ة السعود یلحظ أنها نمت في المملكة العر
ل ملحو  بلغ عدد الفروع التي وقد  ،من حیث عدد الفروعفي اآلونة األخیرة ش

(عدا فروع مجموعة  - فرًعا* ١٢٤٣م ٢٠١٢ ة في عاماإلسالمتمارس الصیرفة 
                                                       

 .٢٥ص، م٢٠١٣السعود تقرر السوق ) ١٠٥(
 .٩٧ص ،م٢٠١٢مؤسسة النقد العري السعود  ٤٩تقرر رقم ) ١٠٦(
 .٩٨ص ،المرجع الساب) ١٠٧(



شیر فضل عبدالكرم محمد                                    ٢٢٤   ال

ا التي تعد ة الثالثة في سام ة المرت على مستو  من حیث عدد الفروع اإلسالم
ة)  ة من  - البنوك السعود ة السعود إجمالي فروع المصارف في المملكة العر

الغ ة حوالي فرًعا ١٦٨٤ ال ة الفروع اإلسالم ل نس ذلك تش  من )١٠٨()٪٧٣٬٨( و
  إجمالي الفروع.

  االقتصاد اإلسالمي؟ماهي عاصمة 
اناتالغرض من  ان ه إیراد الب ان قدرات ومساهمات  المشار إل هو ب

ة ة السعود ل  المملكة العر ة  غرض دخول ،اإلسالميفي التمو المملكة العر
ة مضما ادة  على ر المنافسةالسعود في ظل التنافس  االقتصاد اإلسالمي،ق

ل اإلسالمي مزداومنح  المحموم بین عدد من العواصم من االهتمام من  التمو
ة ات تناد ظهرت مع هذا الطرح انسجاما .الجهات الرقاب أن تقوم  عض الكتا

م مزدا من  »ساما« السعود النقد مؤسسة ادرة لتقد م ز  ارها البنك المر اعت
ة  االهتمام ن عبر ةاإلسالمقطاع المصرف ة انات تكو اسات مستقلة قانون  وس

ة ذات ة شفاف ام تلتزم عمل وقواعد ولوائح عال ةو  ة،اإلسالم الشرعة أح  االستجا
 التفر عبر خطوة واتخاذ ،اإلسالمي المصرفي للعمل والتشرع التقنین لمطالب

ة المعلومات وعرض اإلفصاح معاییر في ة المال ط ومعاییر التقارر ونوع  الض
ات بین ة العمل ة  إلى إضافة .)١٠٩(وغیرها ةاإلسالم المصرف تعزز استقالل

ة  ة و  ةاإلسالمالمؤسسات المال انات القانون ا للمؤسسات  ایجادو  لهاالك ة عل مرجع
ة  ة  ة ودائرة متخصصة في مؤسسة النقد السعوداإلسالمالمال المصرف تعنى 
  .ةاإلسالم

                                                       
انات مجمعة من التقارر ) ١٠٨( ة (هذه اإلب ة للبنوك السعود ة لم تشمل فروع السنو حصائ

ة نظرا لتعذر الحصول على معلومات بهذا الخصوص ا المال  ).مجموعة سام
ة العدد ،زهیر حافظعمر ) ١٠٩( فة االقتصاد ذ القعدة  ١٨، ٦٥٧٩ مقابلة منشورة في صح

 ـ.ه١٤٣٢



ة ارة والمثال ة عواصم االقتصاد اإلسالمي بین المع  ٢٢٥                        تنافس

 

ة ٨-٦-٣ ة العالم   معاییر التنافس
ارمن  هناك عدد ن أن تسهم في اخت م الدولة التي سوف تتولى  المؤشرات 

ادة ل  ق ة التي وردت اإلسالميالتمو في تقرر  عبر تطبی معاییر التنافس
اس أفضل الدول ة لق ة الدول  على مستو العالم في مجاالت مختلفة التنافس

ل دولة من الدول التي  ١٢وقد بلغت هذه المعاییر  ،ومحاور عدة محورا في 
الغة  ل محور نطاقا عاما ١٣٤غطیها التقرر ال مثل  من نطاقات  دولة و
ة مثل المؤسسات م العالي ،واالبتكار ،التنافس ل مجموعة  ،والتعل حیث یتم توزع 

ة هي ات  :متشابهة من المحاور في مؤشر فرعي من ثالثة مؤشرات فرع المتطل
ة   .) ١١٠(وعوامل التطور واالبتكار ،تعزز الكفاءة ،األساس

ة فقد نالت مراتب  ة السعود ة للمملكة العر النس متقدمة في تقرر  و
ة ة الدول ن مالحظة ذلك من الجدول م و٢٠٠٨ -٢٠٠٧خالل الفترة  التنافس م

  التالي.

الحظ أن ترتیب المملكة قد  ع المحاور ومن الجدول التالي  تحسن في جم
عدا محور استقرار االقتصاد الكلي الذ تراجع، وحدوث تغیر طفیف في محور 

ة. فا أكبر  منعد واحدا القتصاد السعود تطور سوق المال والجاهزة التقن
ة ه رقم  االقتصادات على مستو الدول العر على المستو  ٢٠وجاء ترتی

 .)١١١(العالمي
 

   

                                                       
ة ) ١١٠( ة العالم ا  -مؤشر التنافس المنتد االقتصاد لدول الشرق األوسط وشمال أفرق

 .١ص م،٢٠١٣
ة مرجع ساب ) ١١١(  ٢ص٢٠١٣مؤشر التنافس



شیر فضل عبدالكرم محمد                                    ٢٢٦   ال

ة الشامل ترتیب .)١(جدول  ة المملكة في محاور التنافس   .م٢٠٠٨- ٢٠٠٧خالل الفترة  تنافس
  م ٢٠٠٧الترتیب عام   الترتیب العام والمحاور

  دولة ١٣١من 
   م٢٠٠٨الترتیب عام 

  دولة ١٣٤من 
  ٢٧  ٣٥  الترتیب العام
  ٣٤  ٤١  المؤسسات

ة ة التحت   ٤١  ٤٥  البن
  ٩  ٣  استقرار االقتصاد الكلي

م    ٥١  ٧١  االبتدائيالصحة والتعل
م العالي والتدرب   ٥٨  ٦٣  التعل

  ٣٤  ٥١  فاءة سوق السلع
  ٦٣  ٦٦  فاءة سوق العمل
  ٧٣  ٧١  تطور سوق المال
ة   ٥١  ٥٠  الجاهزة التقن

  ٢٢  ٣٣  حجم السوق 
  ٤١  ٤٣  تطور قطاع األعمال

  ٣٤  ٤٩  االبتكار واإلبداع
) ترتیب ١٥جدول رقم ( هـ١٤٢٩-١٤٢٨التقرر السنو للهیئة العامة لالستثمار  :المصدر

ة الشامل ة المملكة في محاور التنافس   .٢١ص ،تنافس

ل  ٩-٦-٣ ادة التمو ة على ق   اإلسالميمعاییر التنافس
ل  في الجزء االول  اإلسالميمن هذه الدراسة تم استعراض اصول التمو

ل عاصمة من العواصم المتوافرة ادة االقتصاد  في   ،اإلسالميالمتنافسة على ق
بین هذه العواصم في عدد من المحاور البراز  وفي هذا الجزء یتم عمل مقارنة
ح عض  استخدام \ اإلسالميعاصمة لالقتصاد  الدولة األكثر احتماال ألن تص

ة، ة العالم العاملة في  عدد وحجم المؤسساتالمعاییر ومن هذه  معاییر التنافس
ة  ل أص حجم ،ةاإلسالمالخدمات المال وعدد المؤسسات  ،اإلسالميول التمو

ة  م والتدرب ،ةاإلسالمالداعمة للصناعة المال   . الكفاءة في التعل



ة ارة والمثال ة عواصم االقتصاد اإلسالمي بین المع  ٢٢٧                        تنافس

 

ة أوال ١٠-٦-٣ م ة على مستو البرامج التعل   التنافس
ة في ة والتدرب م ل  البرامج التعل حداثة  اإلسالميالتمو ظاهرة حدیثة نوعا 

ة  وعلى الرغم من دخول مادة االقتصاد  نفسها،ة اإلسالمصناعة الخدمات المال
ة اإلسالمي ة في وقت  ضمن المقررات التدرس في العدید من الجامعات العر

ات  ة الستین ة ١٩٦٤(في جامعة األزهر، وم ١٩٦١اكر یرجع إلى بدا ل م في 
ل  )١١٢(االقتصاد واالدارة بجامعة الملك عبدالعزز  اإلسالميإال أن برامج التمو

ا بدأت  المستو المحلي والدولي، وتعد التجرة في العدید من الجامعات على قر
في  التعاون مع العدید من الجامعات ةاإلسالماالتحاد الدولى للبنوك التي بدأها 

للبنوك واالقتصاد  الدولي المعهدإنشاء  التي تمثلت في اإلسالميالعالمین العري و 
ا في عام  اإلسالمي م أول تجرة في هذا المجال تقدم من ١٩٨١في قبرص بتر
انتخاللها بر  ة معا، إال أن تلك التجرة قد توقفت، و مة وتدرب  برامج امج تعل
لة لمدة عام  المعهد حصل الدارس تتراوح بین الطو ا فى و على دبلوم دراسات عل

ین الدراسات المتوسطة لمدة شهرین  ،البنوك واالقتصاد االسالمى حصل و
والبرامج القصیرة  ،المطروحة التخصصات واحد منهیل فنى فى أت الدارس على

ات العمل المصرفى االسالمى یتعلم المتدربلمدة اسبوعین  وفي ضوء  ،)١١٣(أساس
ادرات العدید من الجامعات على مستو العالم النشاء برامج  انتشار هذه الصناعة 
ل  م في التمو ة لخدمة هذه الصناعة ووفقا لتقرر عن التعل ة وتدرب م تعل

ة  ،م٢٠١٣في  حول العالم اإلسالمي ة والتدرب م  ٧٤٢فقد بلغ عدد البرامج التعل
 ،الصناعة ها موجهة نحو التدرب في هذهمن) ٪٨٥( ،على مستو العالم برنامجا

                                                       
 م،١٩٩٤الوجیز في االقتصاد اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة  ،محمد شوقس الفنجر ) ١١٢(

 .٦ -٥ :ص ص
، ـه١٤٠٤- ١٤٠٣ ،٤صلمعهد الدولي للبنوك واالقتصاد اإلسالمي الدلیل العلمي ا )١١٣(

 م ١٩٨٤-١٩٨٣



شیر فضل عبدالكرم محمد                                    ٢٢٨   ال

حث العلمي٪ ١٥و م وال  دول ١٠یبین أفضل  والرسم التالي )١١٤(موجهة نحو التعل
ل    .م٢٠١٣حسب القارات لعام  اإلسالميفي برامج التمو

ل ( ل اإلسالمي ١٠أكبر  .)١١ش ة في التمو ب ة والتدر م   .دول في البرامج التعل

 

Global Islamic Finance Education p10   :المصدر 
الحظ من الجدول أعاله قائمة  أن مالیزا والمملكة المتحدة تتصدران و

ة ة والتدرب م ضا ،أفضل الدول في العالم من حیث البرامج التعل الحظ أ أن  ما 
انت ضمن أفضل  اإلسالميالعواصم األرعة المتنافسة على عاصمة االقتصاد 

ة  .الدول المتنافسة ة السعود ل غیر أن المملكة العر رغم رادتها في التمو
ة اإلسالميواالقتصاد  وف  على مستو العالم ١٩ فقد جاء ترتیبها في المرت

ة في عن (Global Islamic Finance Education) دراسة م ل  البرامج التعل التمو
  .)١١٥(برامج فقط 8 البرامجعدد  بلغ حیث ،اإلسالمي

                                                       
(114) Global Islamic Finance Education 2013 (GIFE 2013 p. 10. 
(115) Global Islamic Finance Education 2013 (GIFE 2013 p. 10, p. 11. 
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ة ارة والمثال ة عواصم االقتصاد اإلسالمي بین المع  ٢٢٩                        تنافس

 

ة ع ١١-٦-٣ ا التنافس ل لثان   اإلسالميى مستو أصول التمو
ل من حیث  حصاءآت المقدمة فإن ترتیب ووفقا لإل اإلسالميأصول التمو

ة ة السعود ة ،المملكة العر ة الثان العالم من حیث على مستو  أتي في المرت
عد مالیزااأل وهي أن مساهمتها أفضل من ثالث دول تتنافس على  ،صول أ 

  .اإلسالميعاصمة االقتصاد 

ل  ل في  مساهمة دول ١٠أكبر  .)١٢(ش ة  اإلسالميأصول التمو الیین الدوالرات األمر ب
  .م٢٠١٢لعام 

  
    .Islamic Finance Development Report 2013 Thomson Reuters 2012, p. 25 : المصدر

ة أما من ز  فتعتبر المملكةالصنادی االستثمارة  حیث تنافس ثاني أكبر مر
صندوقا من جملة  ١٦٣فهي تحتضن  ،في العالم ةاإلسالمللصنادی االستثمارة 

ة  الغة ٧٨٦الصنادی العالم وك فتعتبر منومن حیث  ،ال أكبر  حجم الص
وكالمساهمین في سوق  ة ،الص ا  وقد جاء ترتیبها في المرت ة عالم عد  -الثان

تر لعام  وف -مالیزا تعتبر  إضافة إلى ذلك .م٢٠١٢تقرر مؤسسة تومسون رو
ة على مستو العالم من حیث الدول االكثر نشاطا في سوق  المملكة الثان

ة خالل الفترة وك العالم  مقدمةفي تي أتالمملكة  ما أن م٢٠١٢-٢٠٠٩ الص

411,512

269,736

185,323

118,446

81,455

71,062

47,246

37,665

33,155

17,503

0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000

مالیزیا

السعودیة

ایران

  االمارات العربیة

الكویت

قطر

البحرین

تركیا

اندونیسیا

بنجالدیش
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 ٣,٩مبلغ  يالتكافل التأمین ، من حیث حجم سوق ٢٠١٠لعام  الدول في العالم
ار دوالر، ومالیزا  ار دوالر ١,٢مل   .مل

ة خالل الفترة كثر نشاطً أل الدول ا .)٢(جدول  وك العالم  .م٢٠١٢- ٢٢٠٩ا في سوق الص

ة ة التحت  البن
م٢٠٠٩- ٢٠١٢  الحجم الدولة

ة قو ٢٠٤٬٣٥٧$ مالیزا
تحسین ىلإتحتاج  ١٩٬٣٩٥$ ة  السعود
تحسین ىلإتحتاج  ١٦٬٨٥٢$ قطر

ة جزئ ١٥٬٠٢٧$ ا س  اندون
تحسین ىلإتحتاج  ١٤٬٨٠٦  االمارات

ة قو ٦٬٠١٢$ حرن ال
ر قید التطو ٢٬٤٤٠$ اكستان
ة جزئ ٢٬٥١١$ ا تر

Thomson Reuters Zawya Sukuk Perceptions and Forecast P 13 

ة  فقد جاء ترتیب المملكة  ةاإلسالمأما من حیث عدد المؤسسات المال
ة السعود ة األولى على مستو العالم ةالعر من حیث عدد المؤسسات  في المرت

ة  ومن الجوانب التي جاء فیها  .مؤسسة ١١٣یبلغ  عدد مؤسسات ،ةاإلسالمالمال
ة  دولالثالثة على مستو  ترتیب المملكة متقدما الصناعة المال عد المهتمة 

حرن ة  مالیزا وال  .ةاإلسالمهي وجود علماء شرعیین تستفید منهم الصناعة المال
حوث الجدید واللقاءآتإضافة إلى ذلك فقد جاء ترتیبها في  ة في ال ة الثان  المرت

ة. والمؤتمرات   العلم
عن  جاء فیها ترتیب المملكة في مراتب متأخرة التي المجاالتعن  أما

حوث فقد انحصرت اإلسالميعواصم االقتصاد  ل الخاصة  في مجال ال التمو
ةفي  فقد جاء ترتیبها اإلسالمي ل  الخامسة المرت التمو ة  على مستو الدول المعن
ظهر ذلك من الجدول التالي:  .اإلسالمي   و
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ة عواصم االقتصاد اإلسالمياحصاءإ .)٣(جدول    .ت معاییر تنافس
اللقاءات 
العلمیة 

 والمؤتمرات

البحوث 
 الجدیدة

الصنادیق 
االستثماری

 ة

العلماء 
 شرعیون

البحوث المؤسسات 
 تعلمیة

المؤسسات 
المالیة 
ةاإلسالمی  

االصول 
ةاإلسالمی  

 الدول

٢٦  ٩٨٢ ١٠٦ ٤٧ ١٠١ ٦٨ ٩٢ ٤١١٬٥١٢  مالیزیا

٩  ٦٧٠ ٤٤ ٤٠ ٩ ٢٩ ١١٣ ٢٦٩٬٧٣٦  السعودیة

١٨  ١٬٢٧٩ ٦٩ ٢٨ ٨ ٤٠ ٧٧ ١١٨٬٤٤٦  ماراتاأل

١٠  ٥٥١ ٤١ ٥٣ ١٢ ٢٣ ٥٥ ٤٧٬٢٤٦  البحرین

  یرانإ 185,323 ٤٤ ١ ٠  ٠ ١٧٠ 1

٣  ٤٥٣ ٢٨ ٣ ٣٩ ١٠ ١٠١ ٨١٬٤٥٥   الكویت

  قطر ٧١٬٠٦٢ ٣٧ ٦ ١ ٢١ ٠ ٤٩٣ ٢

  تركیا ٣٧٬٦٦٥ ٤ ٣ ٣ ٠ ٠ ٣٠٤ ٧

  ندونیسیاإ ٣٣٬١٥٥ ٣٧ ٢٢ ٢١ ٩ ١٥١ ٣٥٤ ٥

  بنجالدیش ١٧٬٥٠٣ ٢٣ ١٠ ٢ ١٨ ١٢ ١٤٢ ٣

  باكستان ١٣٬٥٦٩ ٦٢ ٣١ ١٧ ٢١ ٦ ٢٣٢ ١٤

  مصر ١٢٬١٠٦ ٣٠ ٤ ٢ ١١ ٢٢ ٢٧٥ ٧

  السودان ٨٬٠١٢ ٤ ٤ ٠ ٦ ٣ ١٧٩ ٢

  السوید ٦٥٧٥ ٤ ٤ ٠ ٣ ٠ ١٢٦ ٠

  ردناأل ٥٬٤٦٣ ١٣ ١١ ٥ ٩ ٠ ١٨٤ ٢

  المصدر:
Islamic finance development report 2013 Thomson Reuters the ICD Thomson 
Reuters Islamic Finance Development Indicator 

  

عاصمة لالقتصاد  ة  ة السعود انة المملكة العر عضد من م ومما 
ات نقا القوة والضعف و تحلیل  اإلسالمي ة عاصمة الفرص والتحد في السعود
 ) وف التالي:SWOT analysis( اإلسالميلالقتصاد 
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١٢-٦-٣ SWOT analys  
  نقاط الضعف نقاط القوة

 مهد الرسالة وقبلة المسلمین. 
  ومتانة االقتصاد السعود (من أفضلقوة 

 اقتصاد في العالم). ٢٠

  رادة في التمول اإلسالمي ( تدرس مادة
م ١٩٦٤االقتصاد اإلسالمي في  م، تنظ

 المؤتمر العالمي األول لالقتصاد اإلسالمي
 .م١٩٧٦

 ة  .دولة المقر للبنك اإلسالمي للتنم

  ة احتضان مجموعة من المؤسسات العلم
الت ة  ل اإلسالميللمعن  .مو

  أكبر دولة مساهمة في أصول التمول
  .اإلسالمي

  احتضان مجموعة من البنوك تملك أصوال
 .بیرة متوافقة مع الشرعة

  ا، في نمو السوق تتصدر قائمة الدول عالم
 .م٢٠١٢التكافلي لعام 

 ة ة اإلسالم ال على الخدمات المال  .إق
 ا و  ٤٢مناخ استثمار جاذب (الثالثة عر

ا ) تقرر بلومبیرج   .م٢٠١٢عالم
  ز مالي في العالم ٣٣من أفضل   .مر
 ة ممیزة   .بیئة أعمال تنافس
 ا  .موقع حغرافي ممیز بین أسواق أورا وآس
 اسي  .استقرار س
 بیئة مفضلة للعمالة المهاجرة.  
 ة الصناعة بیر بتنافس  .اهتمام 
  ة المعلومات بیر بتقن ومي  اهتمام ح

 .واالتصاالت


دم وجود تشرعات من مؤسسة النقد العري ع

ل اإلسالمي التمو  السعود تختص 


حاث المتخصصة في  دمع مراكز األ ة  العنا

ة واالستثمارة ر المنتجات المال  تطو


اسات مالئمة للمنتجات ع دم وجود س

ة ة اإلسالم  واألدوات المال


ة في المؤسسات  ات الشرع عدد المرجع

ة ة اإلسالم  المال


ة في البیئة  ة وقانون م عوقات تنظ

 االستثمارة
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  نقاط الضعف نقاط القوة
 قا ة ممیزة في التطب ة المحفزة للنمو تبن  .الرقم
 التمول اإلسالمي ة  ة معن حث ات ومراكز   .ل
 ز الملك  .هللا الماليعبد مر
 ة للتجارة والصناعة والزراعة  الغرفة اإلسالم
 ة   .سوق األوراق المال

  التهدیدات  الفرص


ة  لعرض والطلب على خدمات المصرف
ة  اإلسالم


ة ة اإلسالم  نتشار المؤسسات المال


ة المعلومات  طور وسائل االتصال لتقن


االقتصاد اإلسالمي  زاید االهتمام العالمي 


ة  م زاید الطلب على البرامج االكاد
 المتخصصة في االقتصاد اإلسالمي


ة ة اإلسالم  زاید الطلب المحلي للمصرف

  


ة على الصدارة في  ة والدول م لمنافسة اإلقل

ل اإلسالمي  التمو


لالقتصاد  لتشرعات واالنظمة غیر الداعمة
 اإلسالمي


ة  فوق االنتاج العلمي للدراسات االقتصاد

 االخر 


ة تنافس المؤسسات  جود مؤسسات مال
ة ة في السعود  المال


ر حوث والتطو  عف اإلنفاق المحلي على ال
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  الخاتمة
ادة االقتصاد  ق انات أعاله یتضح أن فرصة مالیزا ولندن في الظفر  من الب
ثیرة تتفوق فیها مالیزا على  حرن، وهناك جوانب  اإلسالمي أفضل من دبي وال
مختلف فروعه وهو  ل اإلسالمي  لندن من حیث مساهمتها الكبیرة في أصول التمو

انات أن  ما ظهر من تحلیل تلك الب ة تأتي جانب مهم،  ة السعود المملكة العر
ل اإلسالمي، وهي تتقدم دولتین على األقل من  التمو ة  في صدارة الدول المعن
ل اإلسالمي في عدة جوانب، هما دبي  الدول المتنافسة على عواصم التمو
ان هناك  ضا، ولو  ثیر من الجوانب أ حرن وتتفوق على لندن ومالیزا في  وال

أمر هذا التنافس لتبوأت قلیل من االهتمام  ل اإلسالمي  التمو ة  من الجهات المعن
بیر عن العواصم  فارق  ادة االقتصاد اإلسالمي و ة ق ة السعود المملكة العر

،المتنافسة  ادة  األخر عض الجوانب تضعف من دور المملكة في ق وهناك 
ي السعود عدم وجود تشرعات من مؤسسة النقد العر االقتصاد اإلسالمي منها 
ل اإلسالمي التمو ة العواصم تختص  ق إضافة إلى الحاجة إلى مزد من  ،أسوة ب

ل اإلسالمي، وعلى الجامعات أن تتوسع  م والتدرب في التمو االهتمام ببرامج التعل
ما أن المراكز  سوق العمل.  ة  ة وف تنسی مع الجهات المعن م في البرامج التعل

ة في االقتصاد  حث ل اإلسالمي علیها أن تضاعف من الجهد حتىال تتبوأ  والتمو
فاتها في مختلف دول العالم ذلك ،مواقع أفضل مقارنة برص مستو ترتیب  فعتر ی و

ة المملكة ة السعود حث العلمي العر على مستو العواصم المتنافسة على  في ال
ل اإلسالمي ادة التمو   .ق

  
شیر د.          هـ٨/٥/١٤٣٤األرعاء في  م محمد ال   فضل عبدالكر

  م٢٠/٣/٢٠١٣                
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  المراجع
ة: أوال   اللغة العر

  الكتب 
ة: تجرة ، مصطفى قطب سانو، -  ة اإلسالم ة والمصرف ة التقلید ش بین المصرف "في آفاق التعا

ة الشرعة ضمن مالیزا نموذجا" ع عشر لكل حوث المؤتمر العلمي السنو الرا والقانون بجامعة ، 
ة: معالم الواقع وآفاق المستقبل"،  ة اإلسالم ة المتحدة، "المؤسسات المال ع  ٩- ٧اإلمارات العر ر

ع، ص  ١٤٢٦اآلخر    .١٥٨١- ١٥٥١هـ، غرفة تجارة وصناعة دبي، المجلد الرا
-  .   .م١٩٩٤الوجیز في االقتصاد اإلسالمي، دار الشروق، القاهرة ، محمد شوقيالفنجر
ة،  الوطني المرصد - ةالللتنافس ر في تنافس ة السورة تموز الف ، الجمهورة العر  االقتصاد

 م.٢٠١١

ل اإلسالمي، إمنظمة التعاون اإلسالمي - ة والتمو ة  ،حصاءات الخدمات المصرف اللجنة الفن
ونة من خبراء ( ة لمنظمة الاإل TCE)الم  .٣م، ص٢٠١١عاون اإلسالمي تحصائ

 .م١٩٨٤- ١٩٨٣، ـه١٤٠٤- ١٤٠٣الدلیل العلمي  الدولي للبنوك واالقتصاد اإلسالمي: لمعهد ا - 

ز دبي لالقتصاد اإلسالمي - ز دبي ، مر   .م٢٠١٣دبي  ،قتصاد اإلسالميلالالنظام األساسي لمر
م ٢٠٠٦ونیو ی ١٣في ، لندن في المؤتمر الدولي للتمول اإلسالمي والتجارةلمة ، غوردن بروان - 

  .ضمن أعمال المؤتمر ١٤٢ولـى جمـاد األ ١٧المواف 
امرون  - فید  أثناء افتتاح ألعمال المنتد االقتصاد اإلسالمي التاسع في لندن في  لمة ،د

ر  ٢٩  .عالم متغیر وعالقات جدیدة" عنوانم ٢٠١٣اكتو

ه الحصر  - ر،  ،نب م دار الف ، ١تجرة مالیزا في تطبی االقتصاد اإلسالمي تحلیل وتقی
  .٦٧م، ص٢٠٠٩

حوث والتدرب - م وٕادارة هیئة إدارة صندوق الحج وشوؤن الحجیج  ،المعهد اإلسالمي لل تنظ
مالیزا،  م وٕادارة صندوق الحج وشوؤن الحجیج  شأن تنظ حث  ، ٢مالیزا، وقائع قاعة ال

   .١٢- ١١ص ص ، ـه١٤٢٣
  Kotobarabia.com, 2006 ،إسماعیل عبدالفتاح عبدالكافي، موسوعة الدول والبلدان واألماكن -

ا  - ة العالم م،٢٠١٣المنتد االقتصاد لدول الشرق األوسط وشمال أفرق  ة.مؤشر التنافس

 .م١٩٨٤- ١٩٨٣، ـه١٤٠٤- ١٤٠٣إلسالمي لمعهد الدولي للبنوك واالقتصاد اا ،الدلیل العلمي - 
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ر   التقار
ز  - حرن المر   .م٢٠١٣التقرر السنو لمصرف ال

ة  - ل الدول  .م٢٠١٣لعام  (IFS)تقرر البنك الدولي، ممارسة أنشطة األعمال مؤسسة التمو

  .م٢٠١٢تقرر صندوق النقد الدولي  -
حاث االقتصاد اإلسالمي في عشر سنوات،  - ز أ عبدالعزز، جدة م، جامعة الملك ١٩٨٨مر

ة. ة السعود   المملكة العر
  .م٢٠١٢تقرر وست آند یونغ لعام  -
ونة من  مؤقت تقرر هـ١٤٢٩- ١٤٢٨التقرر السنو للهیئة العامة لالستثمار  - ة الم للجنة الفن

ة للجنة (TCE)خبراء  ة لخدمات لمصرف ا  ،اإلسالمي والتمول االحصائ  .٣م، ص٢٠١٢تر

ة. م،٢٠١٢ ،٤٩النقد العري السعود رقم تقرر مؤسسة  - ة السعود   المملكة العر
الد،  - حاث ال ، وأ  م.٢٠١٣تداول، مؤسسة النقد العري السعود

 م.٢٠١٣لعام  Ernst&Youngتقرر  -

ترز،  -  م.٢٠١٤تقرر مؤسسة تومسون رو

ترز -  م.٢٠١٣ مؤشر تومسون رو

ة.، المملكة م٢٠١٣تقرر السوق السعود  - ة السعود  العر

ة - ة السعود ة، المملكة العر ة للبنوك السعود   .م٢٠١٣ التقارر السنو
ت - ل الكو تي،تقرر بیت التمو ل الكو   م.٢٠١٢یولیو  ي، بیت التمو
فة الشرق األ - زا أم لماذا ٢٠٠١-٦-٢٧بتارخ  ٨٢٤٧ وسط، العددصح حت لندن مر ص

ا للشرق األوسط.  مال

ة اإلسالمي البنك مجموعة عنموجزة  لمحة - ة، البنك اإلسالمي للتنم   هـ.١٤٢٦ للتنم
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Abstract. The concept of competition generated a new dimension 
in the Islamic financial services industry that boosted its growth 
and development. This brought forth a tenacious rivalry between 
many capitals to be a center of the industry such as London, 
Kuala Lumpur, Dubai ,and Manama. However, the Kingdom of 
Saudi Arabia remained outside this competition in spite of its 
tremendous wealth, leadership in Islamic finance and its 
significant contribution to the industry, alongside with the 
strength of the global economy. This paper addresses the 
importance of global financial centers and their impact on the 
economies of the hosting countries , and sheds some light on the 
size of Islamic finance in countries competing for the leadership 
through the presentation ,discussion and analysis of the 
components of the industry in terms of asset size academic and 
professional institutions and the active support of the Islamic 
financial services industry besides Takaful insurance and 
investment funds in these countries. The paper discusses and 
analyzes the strengths that make Saudi Arabia a global financial 
hub for Islamic finance and weaknesses that reduce its leadership 
in this respect. Furthermore, the paper discusses the opportunities 
and challenges encountered by using the SWOT analysis. The 
goal of this paper to provide the recommendations and the results 
that can contribute to the development of a vision to help in the 
leadership of the Kingdom of Saudi Arabia in the industry 
Islamic finance by answering the following questions: Why does 
the Kingdom is unable to a global financial hub of Islamic 
finance? What are the opportunities that can be exploited to 
achieve this goal? What are the risks that prevent its leadership? 
How can it contribute to Islamic financial institutions operating in 
the Saudi market to achieve this goal? 

Keywords: Saudi Arabia, the capitals of Islamic finance, 
financial centers, competitive of Islamic finance 
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ة حول أ ة من منظور إسالمي:وقفات منهج ات التنم   دب
ة ااستر "تاب  ة الشاملةتیج   أنموذًجا )١("التنم

  
اس سعید عبدالرزاقد.    )*(بلع

  معهد االقتصاد اإلسالمياحث 
ة –جدة  –جامعة الملك عبدالعزز  ة السعود   المملكة العر

  

ه على  : تهدف هذه الورقةمستخلصال ة إلى التنب ضرورة مواك
ة، والتعاطي مع ات اقتصاد التنم حذر  مستجدات أدب هذه المستجدات 

حصر االقتصاد  شدید، وتجنب االستقطاب األیدیولوجي الذ 
ة ة والرأسمال د الورقة  .اإلسالمي بین االشتراك اإلضافة إلى ذلك، تؤ

استخدام  ة في استشراف المستقبل  ة تجاوز المقارة الخط على أهم
  طرقة السیناروهات.

ة الكلمات الدالة ة، التنم ة، االقتصاد اإلسالمي، التنم : المنهج
ع العري،  ة، الر ة العالم  ستشراف المستقبل.االمستدامة، األزمة المال

                                                            

ة  م)٢٠١٢(علي محي الدین القرة داغي ) ١( اسات االقتصاد ة الشاملة والس ة التنم استراتیج
ع العري ة ومحاولة لبدیل إسالمي مع حلول طارئة  ،في ظل الر ة اقتصاد دراسة فقه

ة. شائر اإلسالم   بیروت: دار ال
ة ) *( ا في العلوم االجتماع ة من معهد الدراسات العل اسة االقتصاد توراه في التحلیل والس د

ة.  معهد االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك عبدالعزز، جدة، السعود احث  ارس، و ب
 abelabes@kau.edu.saالبرد اإللكتروني: 
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ة متواضعةعلي القرة داغي على حد تعبیر مؤلفه أتي الكتاب  ان في  مشار ب
ة الشاملة في ضوء ا ة التنم ة، استراتیج اسات االقتصاد القتصاد اإلسالمي والس

ة ،حتى تستفید منها الدول ع العريظل في  ،واألفراد ،والمؤسسات المال  .الر
ة المؤلف  صنَّفو  ة عن التنم ه من الكتب العر هذا الكتاب بناء على ما وقف عل

ة. و  هتوافر  لواالقتصاد ة عض الترجمات  ت لد ة ناقدة ال اتاللكتالعر ألیدیولوج
ة بلغات مختلفة،  طرح التنم أتي هذا الحدیث في  .طرقة مغایرةلموضوع ارما  و

ة  هعهدناه من ة صدرللمحاورة البناءة من تقبله في اللقاءات العلم فمن  .ل رحا
من مناط مختلفة من العالم إلى تجاوز  اقتصادیون غیر المعقول أن یدعو 

ة ة التنم ة المستدامة المتفرعة عنها، وأیدیولأیدیولوج ة التنم ، بینما یتشبت بها وج
احثینعض  رون لها على ضوء الكتاب، والسنة، ظِّ نَ وُ ، االقتصاد اإلسالميفي  ال

عدد  الورقة إلىهذه ، تتطرق في هذا االطار. )٢(وأقول الفقهاء، ومقاصد الشرعة
ة التي من ة، في  المسائل المنهج ة عن اقتصاد التنم غي مراعاتها في الكتا ین

احث  التي شهدها هذا المراجعاتضوء  تاب ال عد صدور  ما  الحقل، الس
سر  ة جیلبر رست، السو الفرنس ة"  ة: قصة عقیدة غر ، الذ )٣(عنوان "التنم

                                                            

ز  م)٢٠٠٤( محمد الحسنبرمة، ) ٢( ، الخرطوم: مر س مقاصد ة المستدامة: تأس التنم
ر المعرفي ة المستدامة في ضوء مقاصد الشرعة م)٢٠١١(اإلسالمبولي  أحمد ؛التنو  ،التنم

ًضا: أعمال و ینایر؛  ٢٦حوار األرعاء، معهد االقتصاد اإلسالمي،  الملتقى الدولي راجع أ
ة المستدامة في االقتصاد اإلسالمي"،   جامعة قالمةالذ نظمته حول "مقومات تحقی التنم

 .م٢٠١٢نوفمبر  ٢٨-٢٧، الجزائر
Iqbal, Munawar (ed.)(2005) Islamic Perspectives on Sustainable Development, 
London: Palgrave Macmillan; Zubair, Hasan (2006) Sustainable Development 
from an Islamic Perspective: Meaning, Implications, and Policy Concerns, 
Journal of King Abdulaziz University: Islamic Economics, Vol. 19, No. 1, pp. 3-
18l; Al-Jayyousi, Odeh (2012) Islam and Sustainable Development: New 
Worldviews, Hampshire: Gower Publishing, Ltd.; see also the papers presented 
at: the Workshop ‘Developing a Framework for Maqasid al-Shariah based Index 
of Socio-Economic Development’, Jeddah: IRTI, 30 April 2014. 

(3) Rist, Gilbert (2013) Le développement: Histoire d'une croyance occidentale, 
Paris, Les Presses de Sciences Po, coll. « Monde et sociétés », 4e édition revue 
et augmentée. 
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ة)٤(ترجم إلى اإلنجلیزة أن یترجم إلى العر ع ومن خالل التت .، وهو جدیر 
ة تتمثل في  ات الفرنس ة األدب واالستقراء تبین لي على مرِّ السنوات، أن أهم
یزها على  ة في تر ات األنجلوساكسون ة األدب ، بینما تتمثل أهم جانبها النقد

قي.   الجانب التطب
ة في  ة االقتصاد   م١٩٤٩ینایر  ٢٠نشأة مفهوم التنم

ة من المعلوم لد المتخصصین  ر االقتصاد واقتصاد التنم أن في الف
ة"مفهوم  ظهر إال في  "التنم ة السائدة الیوم لم  م ١٩٤٩ینایر  ٢٠بداللته االقتصاد

ي هر ترومان  س األمر ه منصب  ،(Harry Truman)في خطاب للرئ ة تول مناس
ة ثان عة  ةنقطال، حیث جاء في )٥(ةالرئاسة لفترة رئاس طة الرا اسة المرت أهداف الس

ة ة األمر ء: "یجب علینا الشروع في برنامج جدید الخارج جعل من شأنه أن ی جر
ش لتحسین ونمو المناط  ةمنافع تقدمنا العلمي وتطورنا الصناعي متاح التي تع

ة  هذه الطرقة فرض .)٦("(underdeveloped)عیدة عن مجال التنم س  و الرئ
ي  اًرا لتصنیف األمر وصلت إلى مستو معین من  دولبین  ،افة دول العالممع
شة صفة مؤقتة، فسمى المجموعة األولى  في نظره وأخر أقصیت من ذلك ،المع
ةال "الدول ةنام ش  "، والثان ة"الدول التي تع متجاهال بذلك  ؛"عیدة عن مجال التنم

ة التي تراكمت على مر الع ة ومقوماتها التارخ ، التي من صورخصائصها الثقاف
ن أن  م ط حق النتائج المرجوة من التعاون على المعاشتتدونها ال  ن یرت . ولم 

ة، والهندسة  ات ة والن األجناس الحیوان ة حتى ذلك الحین إال  استخدام مفهوم التنم
. ر العقار ة المعمارة والتطو س إال مسألة تأخر  فالتخلف في نظر اإلدارة األمر ل

                                                            
(4) Rist, Gilbert (2009) The History of Development: From Western Origins to Global 

Faith, Zed Books; 3rd edition. 
(5) Truman, Harry S. (1949) Inaugural Address, January 20, 1949. 

http://www.trumanlibrary.org/whistlestop/50yr_ archive/inaugural20jan1949.htm 
لمة ") ٦( المتخلفة ال underdevelopedالحظ هنا أن ترجمة  المقصود  تلبي المطلوب، ألن" 

ار الذ تحمله الكلمة هو ة. إبراز المع اتها، وهو التنم  في ط
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ولكي تفرض هذه النظرة الجدیدة للعالم بناء على عناصر محددة، استخدمت  مؤقت،
الناتج المحلي القومي (GNP)القومي اإلجمالي الناتج  . (GDP)، ثم استبدل تدرجًا 
ي جوزف  لتتشم، ٢٠٠٨ینایر  ٨وفي  ة برئاسة االقتصاد األمر لجنة دول

ل في االقتصاد غلیتز، الحاصل على جائزة نو ة ٢٠٠١لعام  ست ف یر في  م، للتف
اس األداء الجماعي  ل مفر لق ش ة المستخدمة  ة والمحاسب تفاد المقارة الكم

غلیتز ، وأصدرت لألمم ووضع مؤشرات جدیدة للثروة  Stiglitz)لجنة ست

Commission)  اللغتین فَ او تَ ، وهو مُ م٢٠٠٩ سبتمبر ١٤في النهائي تقررها ر 
ة ة أن مذهب ترومان . و )٨(واإلنجلیزة )٧(الفرنس احثون في اقتصاد التنم أظهر ال

Truman) (Doctrine منة َمثَّل ة  أفضل اختراع لفرض اله منة الغر ة واله األمر
ل ل الجدید لإلستعماربیَّ تَ ف، )٩(أوسع ش اتت الش ة  ن تدرجًا أن التنم

فضل . )١٠( و
الهدف األساسي الذ  ة  ة، ُفِرضت التنم ة الغر وسائل اإلعالم والمراكز العلم

غى أن  ه ین ما یلخص ذلك )١١(المعمورةافة شعوب تصبو إل ارة أخر  ع  .
ة هي تغرب العالم"االقتصاد الفرنسي سیرج التوش:  من  ا، أ تجرده)١٢("التنم

ة هي وحدها التي تعطي معنى  اخصائصه ة التي في النها لالجتماع اإلنساني الذات
أعمالهم من الكسبتوما ین شر    .حله ال

   

                                                            
(7) Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya and Fitoussi, Jean-Paul (2009) Rapport de la 

commission sur la mesure des performances économiques et du progrès social, 14 
septembre, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/ rapport_francais.pdf 

(8) Stiglitz, Joseph E., Sen, Amartya and Fitoussi, Jean-Paul (2009) Report of the 
commission on the measurement of economic performance et social progress, 
September 14, http://www.stiglitz-sen-fitoussi.fr /documents/rapport_ anglais.pdf 

(9) Latouche, Serge (2003) Décoloniser l'imaginaire, Paris: Editions Parangon. 
(10) Rist, Gilbert. Op, cit. 
(11 De Rivero, Oswaldo (2010) The Myth of Development: Non-Viable Economies and 

the Crisis of Civilization, 2nd edition, London: Zed Books. 
(12) Latouche, Serge (1984) L’échec de l’occidentalisation, Tiers-Monde, tome 25, 

n°100, p. 886. 
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ة  ه قبلضرورة تجنب استخدام مفهوم التنم   الزمان الذ ظهر ف
ةاالستشهاد و  ةقبل هذه ال مفهوم التنم في زمان  خدامهیؤد إلى است حق

ل ، (anachronism)غیر زمانه  ش ة  ات اإلسالم وهي ظاهرة مستفحلة في األدب
ل خاص. ش االقتصاد اإلسالمي  طة  هذا  القرة داعي انتهجوقد  عام، وتلك المرت

ة التي اعتمد علیها استناًدا إلى المسار ات العر ه عض الكتا تا التي  ،في إعداد 
ات  یرجع أغلبها إلى فترة ما قبل ر في القرن العشرن، تسعین ): "فقد ٢٦(صفذ

ان المقصود بها إلى عام  ة تطور، حیث  م (أ عام ١٩٢٩حدث لمفهوم التنم
." عد ذلك (ص  أزمة الكساد المالي) النمو االقتصاد "وهناك  ):٢٧وأضاف 

ة، ونظرة النمو  الس ة، والنیو ة مثل: النظرة الكالس ثیرة في التنم نظرات 
  رة المراحل". ، ومنها نظ[...]المتوازن 

ط المنهجي المتعلبنا والظروف  بتارخ المصطلحات ء على هذا الضا
ة التي أفرزت  غي تجنب رطهالجیواستراتیج ة، ین النصوص  مفهوم التنم

ة قول المؤلف (صالشرع ): "من خالل النظر في الكتاب والسنة وأقوال ٣٤، 
ر  ة الشاملة في الف ارن"الفقهاء یتبین لنا أن التنم اعت ن تعرفها  م . االسالمي 

قول المؤلف (ص مقصد التوحید،  ة  غي تجنب رط مفهوم التنم ): "إن ٣٥ما ین
ة من إنزال الكتب وٕارسال الرسل".  رناها هي الغا المعنى الذ ذ ة الشاملة  التنم

ة المستدامة" ال ُغیِّر من األم ة الشاملة" أو "التنم ارة "التنم  ر شيء.واستخدام ع
ح العالقة بین المفهومین لد المؤلف. یتطلبوهذا   توض

ة المستدامةمفهوم    التنم
ة المستدامة  على مستو  ،(sustainable development)دخل مفهوم التنم

ة ة العالم اس مدینة رو  ،مع مؤتمر األرض لألمم المتحدة ،الساحة الس َم  الذ ُنظِّ
ة في عام  ة في  ،م١٩٩٢د جانیرو البرازل عد أن تجلى إخفاق مفهوم التنم
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ة وقد استند المنظمون للمؤتمر على  .)١٣(تحقی ُوُعوِدِه البراقة تقرر اللجنة العالم
ة عن البیئة فَ  ).م١٩٨٧بـ"تقرر براندتالند" ( المعروف والتنم ت وفي هذا التقرر ُعرِّ

أنها  ة المستدامة  قدرة "التنم اجات الحاضر دون المساس  ة التي تلبي احت التنم
ة ال القادمة على تلب   .)١٤(الخاصة بها" الحاجات األج

ة المستدامة  یین أن مفهوم التنم عض األساتذة األورو ر  م الیوم دَ ستخْ ُ و
 .)١٥(الشماللدول الجنوب من قبل دول ادة استعمار ماكر عإلروادا طحصان 

ل وت ة المسش ارة "التنم ، (oxymoron)تناقض في التعبیر  اتدامة" في حد ذاتهع
ارها قبل لوجود نظًرا  اعت ة،  ة مدمرة  لعدم تواف أساسي بین التنم شيء عمل

ة  ة النظرة ثالث غة تعني من الناح (للموارد والتنوع البیولوجي)، واالستدامة، وهي ص
سحرة تجمع بین االقتصاد (نمو اإلنتاج)، واالجتماع (توزع أفضل للثروة)، والبیئة 

ال القادمة). ب األرض لألج و ر من خالل ظَ اإلضافة إلى ذلك، ُینْ  (الحفا على 
ارة ش في عالم  ع أنها شيء غیر محدود، بینما نع ة  ة المستدامة" إلى التنم "التنم
شیر الفیلسوف الفرنسي برتران میهوست .)١٦(محدود أن  (Bertrand Méheust) و

ة مون المجتمعات الغر ح ة المستدامة"ستخدمون  ،الذین  لحجب  مفهوم "التنم
قودهالمجتمع المعولم التعارض بین  ط الحیو  ،السوق  الذ  والحفا على المح
ة. هذه الطرقة فإنهم ُ  للكائنات الح تحولون إلى عناصر  العقول، شجعون تدمیرو و

                                                            
(13) Latouche, Serge (1991) La planète des naufragés, essai sur l'après-

développement, Paris: La Découverte. 
(14) Commission Brundtland (1987) Notre avenir commun, Commission mondiale sur 

l’environnement et le développement, 
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/sites/odyssee-developpement-
durable/files/5/rapport_brundtland. pdf 

(15) Brunel, Sylvie (2005) Les ambiguïtés du développement durable, Sciences 
humaines, Hors-série N° 49 - Juillet – Août, 
http://www.scienceshumaines.com/articleprint2.php?lg=fr&id_article=13912 

(16) Patriarca, Eliane (2009) Développement durable, un "oxymore paralysant", 
Libération, 4 avril. 
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ة األمراض وأدوات للكذب. لما یتم إنتاج المزد من الكلمات المتناقضة في  لتغذ ف
ارة واحدة  م لما یؤد ذلك إلى إضالل الناس والحد من قدرته، (oxymorons)ع
یر   . )١٧(على التف

ستخدمون  احثین في االقتصاد اإلسالمي  ة ومن الغرب أن ال مفهوم "التنم
ة، وهذا راجع إلهمال  المستدامة" اته المعرف ة جل دون االهتمام بخلف م البرامج التعل

ذلك ، (economic semantics) في االقتصاد لعلم المصطلحات أو دالالت األلفا و
ةالعلوم لفلسفة  ة  واقتصارها، (epistemology of economics) االقتصاد على منهج

حث العلمي التي ال تلبي المطلوب إلعداد جیل من ، (research methodology) ال
احثین منفتح على عادها ال اتها وأ س  .المعارف المختلفة مع اإللمام بخلف هذا وانع

ة التي مر بها العالم  )٣٢(ص على طرح المؤلفالمسار  ق إذ یر "أن التجارب الحق
النمو االقتصاد وحده، بل  ة المستدامة لن تتحق  ة االقتصاد الثالث أثبتت أن التنم

ة،  یتطلبإن النمو االقتصاد نفسه  ة، واالجتماع ة العلم أنواًعا من النمو، مثل التنم
ع شیر  ما  ارة أخر  ع ة".  ة، والثقاف اس ة ٣٣- ٣٢د ذلك (صوالس )، "فإن التنم

ة  ، إال إذا نما اإلنسان، وتحققت له التنم ة لن تتحق ق ة المستدامة الحق االقتصاد
ة". ة واألخالق ة الروح ة، إضافة إلى التر ة واالجتماع اس ة والس ة والعلم وهذا  الثقاف

ة. حلة إسالم ة المستدامة  ة التنم   یؤد إلى تبرر أیدیولوج
ة الشاملة  ة التنم   ماه

ة الشاملة  بناء على من منظور إسالمي من هنا یتجلى تصور المؤلف للتنم
ة:   المعادلة التال

ة الشاملة ة المستدامة=  التنم ة  التنم ة والعلم ة الثقاف   + التنم
ة ة واألخالق ة الروح ة، إضافة إلى التر ة واالجتماع اس   والس

                                                            
(17) Méheust, Bertrand (2009) La Politique de l’oxymore. Comment ceux qui nous 

gouvernent nous masquent la réalité du monde, Paris: La Découverte. 
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ة التارخوإلضفاء ال الكتاب  ة على هذا الطرح،شرع إلى استنجاد مؤلف 
نان ٣٣-٣٢(ص ل، فقا)١٨(الكتاب والسنة والفقهاء ة لها ر ق ة الحق ) أن "التنم

ة،  ة (الروح ة الداخل ر االقتصاد اإلسالمي یتمثالن في التنم ان في ف أساس
ة،  ة (البدن ة الماد ة)، والتنم ة، والثقاف ة، والعلم رة)، والعقل ة، والعس واالقتصاد

ة لن تتحق ق ة المستدامة الحق ة االقتصاد ارة أخر فإن التنم ع إال إذا نما  ،أو 
ة ،اإلنسان ة واالجتماع اس ة والس ة والعلم ة الثقاف إضافة إلى  ،وتحققت له التنم

ة".  ة واألخالق ة الروح   التر

عد ذلك كتاب والسنة وأقوال ): "من خالل النظر في ال٣٥-٣٤(ص وأشار 
ارن:  اعت ن تعرفها  م ر اإلسالمي  ة الشاملة في الف الفقهاء، یتبین لنا أن التنم
الروح بتحقی  قتها هي: االرتقاء  ار حق اعت ار نتیجتها.  اعت قتها، و ار حق اعت
العقل یتحق غذاءه  حة، وسمو األخالق، و مان والعقیدة الصح اتها من اال متطل

النفس بتغییرها نحو  العلمي ر والثقافي في ظل الحرة، واالطمئنان، و والف
ة  اته الماد البدن بتحصیل متطل األحسن، وتوفیر األمن النفسي، واالجتماعي، و
وناته،  م ر دائم لإلنسان  ة تغییر وتطو ة المشروعة، فهي إذن عمل واالقتصاد

ل  ار نتیجتها: وأمواله وأحواله للوصول إلى ما هو األحسن في  اعت شيء [...]، و
ة  ة، والبدن ة، والنفس ة، والعقل ة الروح داخل  لإلنسانفهي تحقی السعادة والرفاه

ه".  ش ف ع ة الشاملة المجتمع الذ  ظهر أن مفهوم التنم لد المؤلف وهو ما 
ة المستدامة د  ،قوم في األساس على مفهوم التنم في الخطاب السائد الذ یؤ

شر مع على  ال، وأنها نتاج لتفاعل ال ة متواصلة عبر األج ة هي عمل أن التنم
فاءته في استخدام  المجتمع و ما یؤد إلى االرتقاء المستمر  الموارد المتاحة، 

ة ة والتقن شرة والماد   . موارده ال

                                                            

 وف هذا المسلك ألن یتحول إلى فن لإلقناع.الحظ هنا أن االقتصاد اإلسالمي یتجه ) ١٨(
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ست  ة المستدامة قد انع مفهوم التنم ط  ة التي تح إن التناقضات المعرف
ل ملحو  ة الشاملة من منظور إسالميعلى ش اغة المؤلف للتنم عد أن ص . ف

ة لم یرد في القرآن الكرم، ولكن وردت ألفا تحق الهدف  لفظ أشار أن التنم
ونها ٢٤المقصود (ص الم ابن خلدون عن العمارة وعرضها  )، وأن استشهد 

ة (ص ر عند عرضه لمقاصد المع٣٨لمات مضیئات لتحقی التنم امالت )، ذ
أتي في مقدمتها المقدصین التالیین:   في اإلسالم، ستة مقاصد، 

ضر". .١ م ینفع اإلنسان، والحیوان والبیئة، وال  منهج سل ثم  "تعمیر الكون 
رمتین: "وهذا التعمیر هو رسالة اإلنسان في هذه اضأ اتین  ر آ عد ذ ف 

قه   ).٥١٧" (صاألرض، ومقتضى االستخالف الذ خلقه هللا تعالى ألجل تحق

ا " .٢ ا واجتماع ا واقتصاد ا وثقاف ه علم ة الشاملة لإلنسان وما یتعل  التنم
ا... اس ین  وس ن الر فاإلنسان في اإلسالم هو المخاطب وحده، وهو األساس والر

  ).٥١٧(ص "في الخطاب القرآني

ن ف ة الشاملة أن تكون في آن واحد هل ُم  له، وسیلة لإلعمار، ومرادفاللتنم
ة اإلعمار.ومقصًدا مالزما له؟  ح ماه ستدعي توض ال    وهو إش

ةأشمل من مفهوم العمران    التنم
احثین في االقتصاد اإلسالمي المؤلف میل  طرقة أو إلى عدد من ال الرط 
ة أخر بین  حتاج إلى )١٩(مفهوم العمرانو مفهوم التنم إذا من ، مراجعة. وهو رط 
شرة المفترض  عة ال س. مقتضى الطب س الع ، ول الساب فلماذا أن یتأثر الالح 

غني عنه ة بینما هناك في التراث اإلسالمي ما     ؟ستخدم مفهوم التنم
قوم على العالقات  إن شر أو االجتماع اإلنساني  مفهوم العمران ال

                                                            

د من منظور إسالمي، ترجمة رفی مستقبل علم االقتصام) ٢٠٠٥( شابرا محمد عمر )١٩(
،ا ر  –دمش  لمصر ر اإلسالمي، ص –هرندن: دار الف  .١٩٢المعهد العالمي للف
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عني  ة والتضامن بین الناس. وهو ما  ة المندمجة في العالقات االقتصاد االجتماع
م أن التعامالت بین أفراد المجتمع ال تنحصر في  م مثل المنا السوق ق فسة وتعظ

م الرح ًضا على ق اة، أخر ، بل تقوم أ ة، و الصدقةو مثل الز المعاملة ، واله
ادل األكل بین الجیران، و المثل ت اتهمعض مقلاستعارتهم ،    .تن

ة إلى فرض النظرة األ ة التنم ینما تسعى أیدیولوج ةو ة مزاولة ل مر ف ك
قوم على تعدد  االقتصاد نشالا ة العالم، فإن مفهوم العمران  ق طرقة على 

شر ة، والذ  ،المندمجة محلًا اجتماع ال ة، والجغراف ات التارخ یراعي الخصوص
ة،  ة، والثقاف ة، والبیئ ةوالدین اس عني عدم وجود حل سحر  .والس وال  ،وهو ما 

مي واحد ل تنظ ة.  ،ه فالغرض من دراسة صالح لكل المجتمعات اإلسالم
االقتصاد اإلسالمي من هذا المنظور هو إیجاد حلول لحاجات المجتمع اإلسالمي 

سعى إلیجاد عاة أحمع مرا  عیًدا عن أ تنظیر  ة ومقاصدها،  ام الشرعة اإلسالم
ع العري ،نظرة عامة ُتْفَرض من الفوق  في ظل  ،أو تستدعیها مرحلة الر

ابي والخطاب الحماسياالستقطاب األیدیولوجي  ر الض ه الف غشى عل  الذ 
سب تأییده   . لدغدغة مشاعر الجمهور و

  االستقطاب األیدیولوجيضرورة تجاوز 
ر االقتصاد إن وقوع   في فخ االستقطاب األیدیولوجي قد جرَّ التقلید الف

ة  ة المجتمعات الغر ة التارخ ة الثان عد الحرب العالم ة ما  وناتها في حق افة م
ة.  ة التنم عض إلى تبني أیدیولوج  تناولعند االقتصاد الیوم أساتذة وهو ما دفع 

ة  حثي،تبني مقارةضرورة إلى المصطلحات االقتصاد  ، على المستو التدرسي وال
ة التخصص یب، و (pluridisciplinarity) تتسم بتعدد  عدم، و (complexity) التر

عم ، (non-militantism) مناضلةال اق إصالح لیتسنى التطرق إلى الموضوع  في س
ة لمؤسسات  ة االقتصاد م م العاليالبرامج التعل   . )٢٠(التعل

                                                            
(20) Rodhain, Florence and Llena, Claude (2006) Le mythe du développement durable, 

Préventique Sécurité, No.85, janvier-février, p. 47. 
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عد  ولكن ة اهتمامهذه المراجعات لم ُتِثْر  فال یزال ، جامعات الدول اإلسالم
اتطرح العدید من  ، الحوارهذا تاب على غرار ، أعضاء هیئة تدرسها تا

ة/ ة "الرأسمال ًسا للثنائ ةحب حث العلمي تقتضي االشتراك ة ال "، مع أن مواك
ام نظام التي شهدها العالم منذ انهتحوالت تجاوزها في ظل ال ار حائط برلین، وق

ة القائمة على دور  ل صناع القرار على الثالث ات تعو جدید متعدد األقطاب. ف
ل واحد منهم في  الدولة، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، وٕاسهام 

ات  الت والتحد التجاذب هذا جر . فاتواجهها المجتمعالتي تإیجاد حلول للمش
اسينمن وصل من الماألیدیولوجي  م،  تسبین لإلسالم الس دول في إلى سدة الح

ة اإلس اسة االقتصاد ع العري، إلى وهم مفاده أن الس ة هي مجرد مسألة الر الم
ة سوف ُتَحلْ  اة،  فن اء مؤسسات األوقاف، بتطبی الز ٕانشاء مصارف و وٕاعادة إح

ة وك إسالم الص ة  .ةاإلسالم، والتعامل  "مقدمة" ابن خلدون، وهنا تتجلى أهم
س لكونه أبو اسي االقتصاد ل ارة  ،الس د وهي ع ، وٕانما دون تمحص منذ عقودُتردَّ

اق تارخي م مجتمعهفي فحصه الدقی لواقع  ا س الضرورة َ عَ  ،حددفي ثنا س 
اه وأحداثه  ات الما تجلى ذلك في  .التهومشقضا ة لكتا علماء عض االقتصاد

ة القرن العشرن اإلصالح ة فال. )٢١(التي ظهرت في بدا ة اإلسالم اسة االقتصاد س
ست وصفة جاهزة للتنفیذ،  ةل لة األمد، وٕانما هي عمل متظافرة  اتتطلب جهودً  طو

ما لبلورة شرائح المجتمع من مختلف   ، ة قابلة للتطبی ة حلول واقع صفة تدرج
ات  بُ ناسِ یُ  اجاته، ومیزاته، وفضائله، المجتمعخصوص تماشى مع احت ، و

  . وتطلعاته، وطموحاته
   

                                                            

رهمات، عمر) ٢١( ، عبدالقادر و المرصاد في مسائل االقتصاد، الجزائر:  م)١٩٠٤( المجاو
ة. ة بییر فونتانا الشرق ت  م
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احث في االقتصاد اإلسالمي فة ال   وظ
احثین في االقتصاد وظِّ یُ  ف المؤلف، سیًرا على مسلك العدید من ال

تعبئة الجماهیر من خالل استحضار في  اإلسالمي، مصطلح االقتصاد اإلسالمي
ل مرآة عاكسة. فمجرد وصف  أجزاء منتقاة من االقتصاد الوضعي على ش

ه في األزمات  الظلم وتسب أن االقتصاد وهِ ، یُ )٩- ٨(صاالقتصاد الرأسمالي  م 
شرةاإلسالمي قادر على  اق الدوليغَ ِ  إنقاذ ال وخصائص  ،ض النظر عن الس

أن المسألة تَ یزات المجتمعممو  ،األمم  نظرة األواني المستطرقة فْ یر وِ سِ ات. و
(communicating vessels)  حیث ما یخسره االقتصاد الرأسمالي یرحه االقتصاد

عض  اًنا من  ة. ووصل الحد أح ه آل صفة ش یناإلسالمي  في الندوات  المشار
ة، في ظلِّ  حث العلم ع العري، إلى دعوة المراكز ال ة في االقتصاد موجة الر

م برامج جاهزة ة من  ،اإلسالمي أن ُتصمِّ ة اإلسالم ن األحزاب ذات المرجع لتتم
م.  ة الح ر المؤلف قصة من هذا القبیل استخدامها عندما تصل إلى ُسدَّ وذ

ینحصلت له في ورشة عم ة، حیث عل أحد المشار عد أن استمع  ل حول التنم
ةخالصة الجزء من الكتاب للعرضه  ة التنم استراتیج : هذا الشاملة المتعل 
ةمثِّ ُ و  ،ممتاز جًدا الكتاب ون مشروًعا  هوو  ،ل ُعًدا استراتیجًا للتنم صالح ل

ة (ص قدم إلى الدول التي ٨امًال للتنم عه ل ط قوم  ). وطلب منه شخصًا أن 
ة أم غیرها.  انت إسالم ة الشاملة، سواء    تسعى للتنم

فةُعبِّر عن خلل في تصور  المسلكإن هذا  س من )٢٢(االقتصادیین وظ ، فل
ة تنفي تدخل دور الدولة في الشأن االقتصاد ون ما هو مهمتهم تقرر قوانین   ،

یین؛ الس تنوع  تصلح لكل الدول دون مراعاةوال إعداد حلول جاهزة  شأن النیو
                                                            

ة مؤداه أ) ٢٢( عض العاملین في المصارف اإلسالم قابله تصور  احثین في و ن دور ال
ة. و  ة اإلسالم م منتجات جدیدة للصناعة المال ان هذا االقتصاد اإلسالمي هو تصم ٕاذا 

ن إسقاطه على  م احثین الذین یتم التعاقد لهذه المهمة، فال  التصور ینطب على ال
احثین.    جمهور ال
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اتهاالمجتمعات  ما هو شأن وخصوص فضي إلى . المخططین االشتراكیین،  وهذا 
حث في االقتصاد اإلسالمي في ظل التطورات  ن ممارسة ال م یف  السؤال التالي: 

ة التي طرأت في مجال حث ة ال ستمولوج  ،وعلم اجتماع العلوم ،وفلسفة العلوم ،اإل
ارت (التي أسسها الفیلسوف الفرنسي روني مقارة الغرض تجاوز   Cartesianد

approach(،  عضها عن حقول المعرفة إلى تخصصات منفصلة  تجزأةالقائمة على
التالي ال معزل  على حصرعض، و فهم السلوك االقتصاد في التحلیل االقتصاد 

ة األخر   .عن العلوم االجتماع

ر المجتمعات  إن مهمة االقتصادیین في المقام األول هي اإلسهام في تنو
اتها  وناتها ومستو افة م ر على  ة المختلفة، وتطو ا االقتصاد شأن القضا

نة  ة المعرفة التي تساهم في اتخاذ أفضل القرارات المم بناء على دراسات میدان
قة غي أن یتسم حقل دق أمانة وعلى أحسن وجه، ین ة  . وألداء هذه المسؤول

یر في دورهم ة التي من شأنها أن تدفع االقتصادیین إلى التف التعدد  االقتصاد 
ة ة  ،االجتماعي، وٕانتاجهم المعرفي، ومصداقیتهم العلم صمتهم الشخص وٕابراز 

انت، وال  حیثولمساتهم الخاصة،  فهم من أ قوة   ،یؤد بهم األمرال یتم توظ
انت أو وجهة نظر معینة،  تبررإلى  ،أ حال من األحوال وتحت أ ذرعة 

ة اسة اقتصاد یر واإلبداع،عی حرة فالتحزب في العلم . محددة فرض س  التف
رس  حث العلمي  مما. ثقافة المجاملة واالتجاه الواحدو یتنافى مع تطورات ال

ح  حیث ة تص اسة االقتصاد اغة نظرة عامة للس عض الدراسات أن ص أظهرت 
نةمهمة  كالعالم في  غیر مم ب والمتشا شه اآلن المر عني الذ نع . وهذا ال 

اسة  ستحالة إیجادا م س ة طرقة لتصم هو عدم وجود مفیدة، بل المقصود اقتصاد
ة م  (algorithmic) طرقة عامة أو خوارزم اسات، فال بد من اتخاذ لتصم هذه الس

ة"   .)٢٣(لتحقی النتائج المرجوة (non algorithmic step) "خطوة ال خوارزم
                                                            

لم سامي  )٢٣( ة  م)٢٠١٢(السو ب: دراسة استطالع االقتصاد اإلسالمي في عالم مر
ة في  حث استخدام المحاكاة على مستو الوحدة، دراسة مدعومة من برنامج المنح ال

ك لدراسات األسواق ة (المشروع رقم  ٥رسي سا ة اإلسالم  .٧٦)، ص١٣- ٠١المال
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ادة إلى الشرق اإلسالمي ادة والر   عودة الق
م الالمؤلف  المسلك الذ انتهجه نقائصمن  حمل في  كتابفي تصم أنه 

ة ل اته مقارة خط قراءة األحداث واستشراف المستقبل. وهو ما دفعه إلى استنتاج ط
عد ) "أ٧(ص ادة والرادة تعود إلى الشرق اإلسالمي  ل المؤشرات تدل على أن الق ن 

عد ذلك األزمة المالأن غاب عنها طوال قرون".  ة وما أحدثته من وساق  ة العالم
یتواف  فهل هذا االستنتاج، )١١- ٩(ص وتفاقم الهوة في توزع الدخول) ٨(صوالت 

ستند إلى تقارر تصدر  ؟رصینال التحلیل االستشرافيمع  ن جهات متخصصة عوهل 
طرح في مقابلها من بدیللالستشهاد بها    ؟، أو لتفنیدها، وتبرر ما 

م من التقارر و  ما یخص طرقة تصم الرصانة ف ة المشهود لها  اإلستشراف
صدره ، يغض النظر عن نمط المحتو المعرف، )٢٤(السیناروهات التقرر الذ 

ارات ي المجلس القومي لالستخ ا تر ماهي السیناروهات الت .األمر ي رسمها ف
ه للسنوات القادمة في آخر تقرر له؟ وما هو موقع الشرق اإلسالمي  شید  الذ 

ة؟المؤلف  ة االستشراف ومن الضرور في هذا المقام التفر بین  في هذه العمل
ة  ظهر  هاتوالسینارو السیناروهات المرغو ما  ل  من خاللالمحتملة    التالي:الش

  
 

 

  

  

                                                            
(24) Delcroix, Geoffrey, Bibliographie prospective, Bulletin mensuel de bibliographie 

sur les études prospectives de l'association Futuribles International, janvier (2013), 
N°111, pp. 2-3. 

 

نة   السیناروهات المم

ك
ة السیناروهات   المرغو

  السیناروهات المحتملة
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م: ٢٠٣٠عنوان "االتجاهات الشاملة في آفاق عام رسم التقرر األخیر قد و 
سة، هي:)٢٥(العوالم البدیلة"   ، أرع سیناروهات رئ

و األول:   السینار
ارو  ات المتحدة في هذا السن ا على نفسها ولم تعد و وأور تنغل الوال
س لكونها لم تعد غیر قادرة للتصد لمثل هذا  ،المحرك لالقتصاد العالمي ل

عد یهمهما . الثقیلة . وال یرد أحد تسلم هذه الشعلة)٢٦(الدور، وٕانما ألن األمر لم 
فال ینمو االقتصاد العالمي إال وف وتیرة جد محدودة. وُعتبر هذا السینارو 

  جد متشائم.محتمًال و 

و الثاني:    السینار
ات المتحدة والصین حیث ُ  وهو السینارو األكثر تفاؤالً  ح الوال ین ص شر

.استراتجیین ة الكبر ادة في حل الرهانات العالم ان للق تصد انفتاحها أكثر  ، و و
ة، تشهد الصین إصالحات، العالم على مقراط ح و ، ود متص قي زع   .عالمي حق

و    الثالث:السینار
سره، بین أالتفاوت االقتصاد في العالم حدة  بتفاقمیتمیز هذا السینارو 

ضا  اء والفقراء، ولكن أ اء والفقراءاألغن ل بلد، بین المواطنین األغن . )٢٧(في داخل 
ات المتحدة في عزلة  ي انقساًما على نحو متزاید، وتنطو الوال شهد االتحاد األورو ف

                                                            
(25) National Intelligence Council (2012) Global Trends 2030: Alternative Worlds, 

Washington, D.C.: NIC, 160p., 
http://globaltrends2030.files.wordpress.com/2012/11/global-trends-2030-
november2012.pdf 

م الحظ هنا أن الدول العظمى تتجه إلى مقارة یتم من خاللها على الم) ٢٦( ل تقی د الطو
 لفة الرادة.

هذه ظاهرة معروفة لد االقتصادیین منذ أكثر من عقدین، وقد أشار إلیها علي القرة ) ٢٧(
ه (ص تا  ).١١-٩داغي في 
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ة  أما الصین، فتشهد منطقتهاتكون شرطي العالم. وال تسعى ألن  ،ترحها الساحل
ة معزولة وفقیرة هامناطق ظلء، بینما تانموا وثر    .الداخل

ع: و الرا   السینار
ة حل  تتولىفي هذا السینارو،  وم العالم  تالمشالجهات غیر الح

 : ة، فالكبر وم ات العابرة للقارات، و المنظمات غیر الح فراد األاحثین و الو الشر
ًضا األ بر من خالل وسائل كبر المدن الثراء، ولكن أ مرنة ، تتصد لمشارع 
ات الجدیدة هذا و  فاءة من تلك التي تلجأ إلیها الدول عادة. وتشجع التكنولوج أكثر 

ادرات التي تنطل من المیدان، ومن القاعدة، وعلى مستو  البناء للمشارع والم
اكل ثقیلة. فتبرز دولي، دون إن ة عفي الوقت نفسه شاء مؤسسات أو ه  ةبر انخ

ات ًال من ال وتبلور للقوم ا الش شأن القضا . معالجتها وسبل كبر تواف في اآلراء 
قي ولكن العالم یبدو في هذه الحالة ع حق ة ترق عض  من خاللهیتم  مثا حل 

عضها اآلخرالمشاكل،    .بینما یتفاقم 
ة  ةنظر الالمؤشرات عن  عض السیناروهات األرعة وتعطینا هذه المستقبل

ة ةحیث  ،للعالم األمر ظهر أ دور للدول اإلسالم الً علَّ ُ ، و ال  على   أمًال ضئ
ا قینوالكثیر من ، دور أورو ان حول عدم ال قًا و  الصین، ةم  حولتساؤًال حق

ة ألفرادل التأثیر المتزاید ة خالل أحداث  تجلى من الذ ،على الساحة الدول متعاق
ع العري على رأسها ل ملفت  الر ش اب  ه دور الش اهالذ برز ف  ،لالنت

سو  یل من الذ  ،)٢٨((Anonymous)في الخفاء  والمناضلین، (WikiLeaks) و
ما  األفضل،  أتي  ن لهشأنه أن  اإلضافة إلى دور األفراد،  .األسوأ ُفِرز أن م و

ة والقطاع الخاص في  وم شیر التقرر إلى الدور المتزاید للمنظمات غیر الح
ه  د ما تمت اإلشارة إل الت التي تواجهها المجتمعات. مما یؤ إیجاد حلول للمش

                                                            

ستخدم) ٢٨( نترنت، دون ون التمرد االجتماعي، من خالل اإلهم مجموعة من األشخاص 
تهم.   الكشف عن هو
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ًقا من ضرورة تجاوز االستقطاب ة واال سا ة، األیدیولوجي بین الرأسمال شتراك
یز على   دور الفاعلین. والتر

احثین ة تعامل ال ال ع العري في االقتصاد اإلسالمي مع الزمن إش   في ضوء الر
رن، والدعاة، والفقهاء، مع  ة تعامل المف ال ة إش أظهرت الثورات العر

ار التي تبثها وسائل اإلعالم. وهو ما یتطلب عدم التسرع في التحلیل  الزمن واألخ
ات التواصل االجتماعي واالستنتاج واتخاذ القرار ومجاراة وسائل اإلعالم  وش

ه االجتماعي الفرنسي ببیر بوردیو  الها وصورها. وقد ن  Pierre)افة أش

Bourdieu) المعهد الفرنسي  Collège)، من خالل سلسلة من المحاضرات ألقاها 

de France)ة بین س یر ، على العالقة الع ر )٢٩(العجلة والتف ف . ففي العجلة ال 
ة الشهیرة: "في التأني  م العر یره مجرد رد فعل. ومن الِح ح تف ص اإلنسان، بل 

ة،  ): "وفي ظل٦السالمة وفي العجلة الندامة". قال القرة داغي (ص الثورات العر
ار اإلسالمي في تونس، ع العري)، وتمخضها عن نجاح الت  ونجاحها (الر

من بإذن هللا تعالى) ذا في سورة وال ًعا  ،والمغرب، ومصر (وه یجب علینا جم
ل في موقعه وحسب قدراته وتخصصه) أن نساهم في إنجاز هذا المشروع  )
أن  ا عملًّا وجواًا فعلًّا  ون قدوة للخیرن وردًّ م على األرض ل اإلسالمي العظ

ان، وأنه حقًّا ورحمة للعالمین، وشفاء ألمراض الداخل  اإلسالم لكل زمان وم
ات  ه أن النجاح االقتصاد هو من أكبر التحد إن لم - والخارج. ومما ال شك ف

ة الشاملة لهذه المجتمعات هو -تكن أعظمها على اإلطالق ، وأن تحقی التنم
تي  متحن بها الفائزون بثقة الجماهیر الكادحة. ولذلك تأتي مشار أعظم امتحان 

                                                            
(29) Bourdieu, Pierre (1996) Sur la télévision, Suivi de L'emprise du journalisme, Paris: 

Raison d'agir Editions. 
 وهو مترجم إلى اللغة اإلنجلیزة:

Bourdieu, Pierre (1999) On Television, London: New Press. 
ضا: ببیر بوردیو ة أ العقول، ترجمة دروش م) ٢٠٠٤( وٕالى العر ات التالعب  التلفزون وآل

نعان. : دار   الحلوجي، دمش
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احثین في االقتصاد  ه ضمن هذا اإلطار المنشود".المتواضعة هذ ال فحر 
طة، والتعامل مع األحداث بتأني، وعدم اإلنجراف وراء  اإلسالمي توّخي الح
طر الح وال تستوحش لقلة  ك  اض: "عل الموجات الجدیدة. قال الفضیل بن ع

ثرة الهالكین". اطل وال تغتر  اك وطر ال ذلك في عالم  ومن أدلة السالكین، وٕا
ي  من منس ش نظرة ه في األزمات  (Hyman Minsky)االقتصاد المعاصر، تهم

ة طیلة ثالثة ار  المال ة األخیرة لتعید له االعت ة العالم عقود. فأتت األزمة المال
اه یدفع إلى التأمل ل مثیر لالنت   .)٣٠(ش

   

                                                            

ي: م)٢٠١١( بلوافي، أحمد) ٣٠( مان مینس ستفید االقتصادیون المسلمون  ها ن أن  م ماذا 
اره؟،  ، ص ص: ١، ع٢٤م، مجلة جامعة الملك عبدالعزز: االقتصاد اإلسالميمن أف

١٠٢-١٠١. 
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لم، سامي  استخدام  م)٢٠١٢(السو ة  ب: دراسة استطالع االقتصاد اإلسالمي في عالم مر
ك  المحاكاة على مستو الوحدة، دراسة مدعومة من برنامج المنح رسي سا ة في  حث ال

ة (المشروع رقم  ٥لدراسات األسواق ة اإلسالم  ).١٣-٠١المال

،د من منظور إسالمي، ترجمة رفی امستقبل علم االقتصا م)٢٠٠٥(شابرا، محمد عمر   لمصر
ر  –دمش  ر اإلسالمي. –هرندن: دار الف   المعهد العالمي للف

ة في ظل استراتیج م)٢٠١٢(قرة داغي، علي محي الدین  اسات االقتصاد ة الشاملة والس ة التنم
ة ومحاولة لبدیل إسالمي مع حلول طارئة، بیروت:  ة اقتصاد ع العري: دراسة فقه الر

ة. شائر اإلسالم   دار ال

رهمات، عمر ، عبد القادر و ة  م)١٩٠٤( المجاو ت المرصاد في مسائل االقتصاد، الجزائر: م
ة.   بییر فونتانا الشرق
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emphasizes the importance of overcoming the linear approach 
in the future projecting by using scenarios.  
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  قسم االقتصاد اإلسالمي - أستاذ مساعد
ة  ة الشرعة والدراسات اإلسالم   جامعة أم القر  - ل

  
 

ة إلىتهدف الدراسة  المستخلص: لقسم االقتصاد  بناء القدرات التنافس
لة البرنامج  اإلسالمي بجامعة أم القر  عید ه لي  عبر إطار 

ة مي، وتهیئته للتكیف مع المتغیرات الداخل تحق الدراسة هدفها  .التعل
اب و  عبر معالجة جادة ة لقسم رصینة لمعرفة اس ضعف القدرات التنافس

االقتصاد اإلسالمي الحالي، وما یترتب على ذلك من ضعف في 
مي ة لبرنامج تعل ة النسب للتخصص في االقتصاد اإلسالمي  األهم

ات داخل جامعة أم القر  ات المقارة في  ،ضمن برامج الكل أو الكل
سة راالتخصص في جامعات مجاورة. ولتحقی هذا الهدف تحاول الد

ة علیها.جاثارة عدد من االسئلة واإل  برزت الورقة اهم مالمح التحدأ ا
الذ واجهه القسم متمثًال في فشل توقعات الطلب على خدماته التي 

ه أبني على  لة عدم القدرة  إلىساسها القسم وتعرض خرج  إلىمش
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بیر في الطلب على خدمات القسم و  سوق العمل إلىالنفاذ  انخفاض 
ة إلىه یتحول مما جعل . ولمواجهة هذه  قسم مساند لألقسام العلم األخر

ات ف اقتراح مشروع للتحول وهي إالتحد لة  احث تصد للمش ن ال
مجموعة من التحوالت التي یتم تنفیذها على مستو اإلطار الكلي 

مي إسالمي " یهدف  ا لبرنامج تعل ما تنافس ل تصم اء  إلىلتش إز
ة لحقل علمي إسالمي یدرس في برنامج تعل مي. حدد القدرات التنافس

ا احث هدفا استراتیج ات مقترحة  ال قوم علیها وآل للتحول وفلسفة 
ن من  م ة  ق عرض مقترحات تطب حثه  احث  لتحقی اهدافه واختتم ال

ة  إلىخاللها تحقی هدف التحول والنفاذ  ة والعالم األسواق المحل
م فجوة الطلب وتحقی الرخاء ب حق منها تعظ إحداث تغییرات جذرة 

 لمجتمع المعرفة.
 
  مقدمة

حیــث المــؤتمر  ،لقــد شــهد حقــل االقتصــاد اإلســالمي منــذ التحشــید العلمــي لــه
رحمــه هللا  -العــالمي األول لالقتصــاد اإلســالمي والمنعقــد بجامعــة الملــك عبــدالعزز 

ة -تعالى م ادة تنظ ق ـار المتخصصـین فـي حقـل االقتصـاد جمعت  )١(و عـدد مـن 
ما فـــي شـــقه الرأســـمالي ـــي والســـ ـــر األمـــة  ،الغر ـــأن تحر ـــانوا علـــى وعـــي  ـــذین  وال

ها ة علــى مســتو شــعو مــي ،اإلســالم ــر والتعل وأن  ،ــون مــن خــالل تحررهــا الف
ــة وصــوال إلــى  ة إلــى الثقاف ة ثــم االقتصــاد اســ ــة الس ع ســر الحلقــة الخبیثــة مــن الت

ةا ة االجتماع ع ـاح ،لت ون من حیـث المتـاح الم انـات ،ال  ومـن  ،ومـن حیـث اإلم
قــوة ناعمــة ــة ،حیــث االشــتغال  ــان االقتصــاد اإلســالمي  ،إال عبــر الحقــول المعرف و

قواهـا جـداال أو  ،أول تلك الحقول وال زال أكثرها ظهورا واشتغاال علـى مسـتو السـاحة
حــث العلمــي وفــي  م وال ومــع ذلــك فإنــه فــي  ،واقــع مؤسســات المجتمــعفــي واقــع التعلــ

ة وجـوده ة ظهوره وجهت االنتقادات إلـى شـرع مـي وعلمـي  ،بدا فهـل یوجـد حقـل تعل
م ،قـوم علـى الـدین رتكــز علـى القـ تنـاول الســلوك االقتصـاد مـن حیـث حلیتــه  ،و و

ة بتطوراتهـا المختلفــة الفلسـفة الوضــع التـي جعلــت  ،وحرمتـه ؟ وذلـك فــي ظـل الزهــو 
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ــدین  ،أهــم دعائمهــامــن  ع فــي تلــك المنطقــة ســواء علــى المســتو  -إقصــاء ال ــالط
ة ة الشمول وٕالغاء أ دور لغیر ما  ،الجغرافي أو على مستو الفلسفي حیث العلمان

ــه التجرــة عبــر المشــاهدة ــه واقــع الظــاهرة ،تنطــ  مــا یخبــر  فــي لغــة تحــال إلــى  ،و
س ض والتقیـ ـالتر علـم أولئـك المخلصـین أن اسـتهداف  ولكـن بتكیتـك ،رموز تعالج 

ـة النجـاح ـل القطـاع النقـد فـي  ،الشعوب هو بدا ـزت جهـودهم األولـى فـي تحو فتر
ــــة  ــــا إلــــى آل ــــة الر ــــة مــــن آل ة ممــــثال فــــي المصــــارف التجار المجتمعــــات اإلســــالم

ة فـي الغـرم والغـنم اه  ،المشار حـة وأشـ ص المـداینات مـن الرـا إلـى بیـوع المرا وتخلـ
ــــك ــــد ،ذل ة فب ــــذ الخــــدمات المصــــرف ــــذ أ نواف ــــي حیــــث النواف ل جزئ شــــ ــــر و أ التحر

ة بیـــــرة إلـــــى العمـــــل وفـــــ  ،اإلســـــالم ـــــادئحتـــــى تحولـــــت مصـــــارف  ة  م المصـــــرف
ة فــرض نفســه علــى األقــل فــي منــاط مــن المجتمعــات  ،اإلســالم ــذا بــدأ الحقــل  وه

ة) ــة (اإلســالم زــادة عــدد النوافــذ لمصــارف  ،ظهــور المصــارف التجارــة الالرو و
ــة فضـل هللا تعــالى ،تجارـة رو ــة  ،ثـم بــدأ االنتشـار والتوســع  وامتـد األمــر إلـى حالل

األسـهم شـراء فـي حالـة إصـدارها ـة" وتداولـه  ،التعامل  وظهـر مصـطلح "األسـهم النق
ات تسعى جاهدة إلـى تحدیـد موقفهـا أوال ،جمهور المتعاملین واظهـار  ،وأخذت الشر

ــو اخــذامیزا ــة مــن التعامــل الر اتهــا خال ــات أولئــك  ،ن ــذا نعــود إلــى نجــاح تكت وه
شــائر النجــاح علــى مســتو  ومــن ثــم ،المخلصــین حیــث التوجــه إلــى الشــعوب بــدأت 

ةاال ـر االقتصـاد  ،ستراتیج ل الف ات النجاح هذه المرة تـدو ان من أهم تجل والتي 
ما المــالي منــه عــد حــدو  ،اإلســالمي والســ ــة فــي الرئــة وذلــك  ــة الرو ث الكارثــة المال

ــة ــر االقتصــاد الــدهر  ،اللیبرال عــد فــي حــد ذاتــه  ،فــي داخــل منــاط الف وهــو مــا 
قي والثقافي ة ،نجاحا ولو على المستو التسو زة الغر مـا أن  ،وذلك بتراجع المر

اسـ ـة دفعـت فـي جانبهـا اإلیجـابي إلـى س ة الرو ـة للرأسـمال ة إعـادة تلك الكارثة المال
لة حقل االقتصاد اإلسـالمي ـك علـى مسـتو الجمـاهیر  ،ه ما وٕان ذلـك التكت السـ

ة) ـــة (اإلســـالم ـــل الالرو قـــد أحـــدث خلـــال فـــي تـــوازن  ،ممـــثال فـــي مؤسســـات التمو
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ــات فــي الحقــل ــل الالرــو (اإلســالمي)  ،األهم ة لقطــاع التمو ــة النســب فــزادت األهم
ة اال التحلیــل النظــر فــي حــین انخفضــت بــل تراجعــت نســ س هــذا فقــط ،هتمــام   ،ولــ

ـات  ـل النشـاطات والفعال ضـا ف ـة االسـتثمار قـد تعرضـت لخلـال أ بل أن حجـم ونوع
ل الالرو (اإلسالمي) داخـل  حث العلمي توجهت إلى منطقة التمو على مستو ال

ممــا أد إلــى ضــعف حجــم االســتثمارات فــي منطقــة التنظیــر علــى مســتو  ،الحقــل
س هذا بل أن تلك التدفقات االستثماالظواهر اال ة/ ول ل قتصاد رة في منطقة التمو
ـــــةالالرـــــو ( ة ،اإلســـــالمي) قـــــد أحـــــدثت فجـــــوات اختالل  فظهـــــرت فجـــــوة "الشـــــرع

ح "و ـة ب"أزمـة الثقـة" والصـح ـات العلم طل علیها داخل األدب ة" وهو ما  المشروع
ة" ة/المشـــروع ـــر  ،"أزمـــة الشرع ح الف ـــة" حیـــث أصـــ ع ضـــا "الفجـــوة التتا وظهـــرت أ

ـة ـر المـالي الرـو عبـر منتجاتـه المال ـع الف تت ـع بـل و حیلهـا  ،المالي الالرو یت ل
ـــــة ـــــة الرو ـــــة ثالثـــــة ســـــمیناها "الفجـــــوة  ،إلـــــى منتجـــــات مال فوقـــــع فـــــي فجـــــوة اختالل

ة وفي ظـل عـدم التـوزان  ة" وفي ظل تلك الفجوات االختالل مـن حیـث حجـم التعاكس
لـــة  ،ونـــوع االســـتثمارات فـــي حقـــل االقتصـــاد اإلســـالمي طالبـــت أصـــوات بإعـــادة ه

عـض األهـداف  ،للحقل ن أن نجمل آثـار تلـك التكیتكـات فـي حصـول  م ل  وعلى 
ــة ــة والمال ر ــة الف ع ة مــن الت ــر األمــة اإلســالم ــر ف ة مــن حیــث تحر  ،االســتراتیج

طان حیـث الرـاوتحرر إجزاء من شعوب األمة اإلسالم ائل الشـ وتحرـر  ،ة من ح
ــر االقتصــاد الــدهر ســواء فــي  م الف ة لتعــال ــة المدرســ ع م الجــامعي مــن الت التعلــ

وذلــك بإدخــال مقــررات أو  ،والتقلیــد المجــدد ،نموذجــه الســمیثي والتقلیــد الحــدیث
ة مـن منظـور جدیـد هـو االقتصـاد اإلسـالمي  بـل ،مفردات تتناول الظواهر االقتصاد

ــة  ــات االقتصــاد والعلــوم المال ل عــض الجامعــات ممثلــة فــي  وأكثــر مــن ذلــك بــدأت 
عــض فــروع حقــل  ــة فــي  الــذات فــي أقســام االقتصــاد تؤســس لشعب/مســارات فرع و

ة".االقتصا ل اإلسالمي" و"المصارف اإلسالم  د اإلسالمي "التمو
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ان ذلك العرض على مستو الحقل فإن الدراسة ستعرض لتجرة  ،إذا 
م الحقل هذه التجرة تجسدت في قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي بجامعة أم  ،لتعل

ل أطوار ،القر  وفي طورن عانى القسم  ،والذ مر بتحوالت تم رسمها على ش
ة أنها عرض ة للتعامل مع  ،الحالي من أزمات بدأت للكثیر  فتدنت درجة الفعال

ة ار آخر أنها جزئ اعت ة لهذه وسیز  ،تلك األزمات و د من ضعف االستجا
اطؤ الزمني إلى تحد -األزمات  فعل الت معدالت النمو الواهم  -التي تحولت 

ة إلى أقسام أخر  ،التي أحالت القسم إلى مجرد قسم مساند صدر مواده المعرف
ة الكبر من حجم الطلب  عد المنافس األول على النس ة الذ  ومنها قسم المحاس

ة على البرامج الت ة سواء على مستو الكل م قا الشرعة والدراسات  -عل سا
ة  ات النظرة - اإلسالم وفي ظل التحرر من التهدید  ،أو على مستو الكل
ة ،المعاشي ومن ثم  ،حیث توفر النصاب التدرسي ألعضاء الهیئة التدرس

م ة في مجابهة ذلك التحد ،الحصول على بدل التعل  ،تناقصت مستو الفعال
ة التي یر الكثیر أن تغییرها وفقا  ر الخطة الدراس دلیل تجربي عدم تطو و

عاد والدمج واإلدخال ولهذا  ،ستحق النجاح على التحد ،لطرقة الحذف واالست
زداد قوة ات جانب الطلب قي التحد قائما و اسة ث والمتجسد في  ،سبب س

ة ودفعا في  ةتحدید إعداد المقبولین لاللتحاق رغ ومن األدلة  .السنة الدراس
ة ة ما بین التحد وما بین نوع االستجا ة على الفجوة االختالل خضوع  ،التجرب

ة لسلطة السوق  لة  ،االستجا وعلى مستو التوصیف للتحد في اختزالها في مش
ل التحد ،التوظیف حا على مستو المتغیرات التي تش ان هذا صح إال  ،وٕان 

بیرة في جماع  الكفاءة لوجود متغیرات أخر وتسهم بدرجات  أنها ال تتسم 
ة ،التحد ة إلى افتراضات غیر واقع ام نوع تلك االستجا  ،هذا إلى جانب ق

ان من ضعف الكفاءة التفسیرة عان انفرادهما  مما یترتب  ،والجهتین بجماعهما أو 
اسات اإلصال ه ضعف في س ر المعل .ح/التطو   جابهة للتحد
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افتراضــــاتها إلــــى أنــــه لــــن یتســــنى قلــــب االنخفــــاض  ــــة تــــذهب  والدراســــة الحال
م حقـــل االقتصـــاد اإلســـالمي إال مـــن  ،المســـتمر فـــي حجـــم الطلـــب علـــى برنـــامج تعلـــ

تـاب هللا وسـنة رسـوله  ة" التـي تعنـي فـي  خالل إحداث تغییرات ترتكـز إلـى "التنافسـ
ـه وسـلم التسـاب فـي الخیـر  ـاد فـي العاجـل واآلجـلصلى هللا عل  ،ات حیـث النـافع للع

مــا هــي  ة  ــة للتنافســ عــاد اإلیدیولوج عــة مــع اإل عنــي مــن جهــة مقابلــة القط وهــو مــا 
ة في فلسفة الصراع المتجذرة في اإلسالف اصطناعا من اإلغر نثا الرومان  إلىو

ان من رن األوریین واألمر المتف اتصال مقطوع من حیث الساللة  أمثال  وصوال 
قـول  إلـى هرـرت سبنسـر ،آدم سمیث ،" دروان میلتـون فرـدمان ـ وفـي هـذا المعنـى 

مــة ــار فــي عمقهــا قد قــا علــى مقولــة "صــدام الحضــارات" "هــذه أف وهــي  ،العــرو تعل
ـة فـي األصـل ار ألمان ـة القائلـة .أف ـة االجتماع الداروان سـمى  .. تتمحـور حـول مـا 

دون  اة و ون تقدم أن الصراع هو أصل الح ـة أن .صراع ال  .. ومـن األمـور الغر
ـة فـي الماضـي تعـود  حت مطو ظـن أنهـا نسـیت وأصـ ـان المـرء  ار التـي  هذه األف

شـف هـذا االفتـراض للدراسـة علـى مـا  ،وتوظف ألهـداف جدیـدة" ومـن جهـة أخـر 
 ،غفل عنه الكثیر عند إعادة النظر وٕاجراء المراجعة لتجرة الحقل المتوسطة األجـل

مشــروع  عــد الثقــافي / الحضــار الــذ وعــاه المؤسســین األوائــل ولهــذا دفعــوا  وهــو ال
ـر  إلىحقل االقتصاد اإلسالمي  الخطو األولى في المواجهة والمقاومة للغـزو الف

شــرة ــاة ال مــي فــي مجــال مــن أهــم مجــاالت الح  ،إال وهــو المعــاش ،والثقــافي والتعل
ال التي اشتغلت ف عـد علـى جانـب أو ومع ذلك فإن األج ي هذا الحقل حولت هـذا ال

مـــي أم علـــى المســـتو  ـــى المســـتو التعل م للحقـــل ســـواء عل یـــر والتنظـــ هـــامش التف
حثي " ـه ،ال ـار إل ـة مـن إعـادة االعت ة الرو ـة للرأسـمال  ،والـذ عـززت الكارثـة المال

حثـا ودراسـة الحقـل تدرسـا و خطـأ  ـان ،وأثبتت أن مـا غفـل عنـه أولئـك المشـتغلین 
ة  ،بیرا سـهم فـي نهـوض األمـة اإلسـالم عد في هذا الحقل الجدید س فالقراءة لهذا ال

الغالـب"  ،سواء مـن داخلهـا ـة "المغلـوب مفتـون  أو عبـر فـك حصـار المقولـة الخلدون
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عـد  ،أو "فتنة الغالب" ة التحلیـل أن حقـل االقتصـاد اإلسـالمي  عني في نها وهو ما 
افحة االعتداء الثقافي االحاد والحد مـن التغلغـل الغرـي فـي  مظهرا من مظاهر م

ــة منهــا ة والعر عیــد المنــال ال مــن حیــث التــارخ  ،المجتمعــات اإلســالم س هــذا ب ولــ
ــة الحاضــرة ــة  ،وال مــن حیــث التجــارب الثقاف ة التــي فهــذه تجر عــض الــدول اآلســیو

ـــة عبـــر الـــدفاع  ة" "حقـــل العالقـــات الدول م اآلســـیو اســـتطاعت أن تـــدخل مفهـــوم "القـــ
ــة ات الدول ا عــن هــذا المفهــوم فــي المنتــد ة فــي آســ اســ  ،لمجموعــة مــن األنظمــة الس
ــــة وحقــــوق اإلنســــان موقراط ــــة والد ا التنم قضــــا ــــ األمــــر  خاصــــة حــــین یتعل .. .و

ا یرج ة وعــدم فشــعوب شــرق آســ عــون تقــدمهم االقتصــاد لتشــبثهم بثقافــاتهم األصــل
ــة " الثقافــة الغر ــالمنظور اآلســیو لحقــوق  ،تــأثرهم  ســمى  ج لمــا  ــدء "التــرو بــل و

ات تعـدت  اإلنسان" تا فضل هللا ـ لحقل االقتصاد اإلسالمي فعبر  وهو ما حصل ـ 
اسي والتي تتفـ علـى المجال الس إلىومن ثم  ،المجال العلمي إلىمجال الصحافة 

ي "مؤسســات  لیتــه أو عبــر ذراعــه الــدینام ــة دور حقــل االقتصــاد اإلســالمي  أهم
ــة ة الرو ــة للرأســمال " (اإلســالمي) فــي مواجهــة الكارثــة المال ــو ــل الالر مــن  ،التمو

أنه نظام أخالقي انه المالي الذ ینعت  جعل وهذا النعت ی ،خالل االستثمار في بن
ألنه یجد واقعا فـي تلـك المنطقـة  ،اإلسالمي) أكثر قبوالمالي الالرو (من النظام ال

ـة ـر القـائم علـى الفلسـفة الماد ة حیث الغرب وفـي ذلـك الفضـاء الف حیـث  ،الجغراف
یــر فــي "أخــالق تجمــع أمــم العــالم" إلــىالــدعوة مجــددا  وقــد تجلــت مظــاهر هــذا  ،التف

ان متمیز تحت اسم "إعالن یر في "إصدار ب ـة" التف ـان  مـن أجـل أخـالق عالم " و
مــا جــاء فــي مقدمــة  -وهــو أن العــالم  ،إصــداره إلــى" الســبب األساســي الــذ دعــا 

ـــان طالـــة یواجـــه أزمـــات عـــدة -ذلـــك الب ة متمثلـــة فـــي الفقـــر والمجاعـــة وال : اقتصـــاد
ــدیون الهائلــة للــدول الفقیــرة ــاء وال  ،واالســتغالل والفــروق الفاحشــة بــین الفقــراء واألغن

ـــة وأزمـــة ـــة متمثلـــة فـــي انخـــرام األنظمـــة البیئ ـــة فـــي.بیئ ة متمثل اســـ .. ... وأزمـــة س
فـــة علـــى النفـــوذ العدالـــة  ،الصـــراعات العن ـــة متمثلـــة فـــي االســـتخفاف  وأزمـــة اجتماع
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ش المــرأة " ــار األســرة وتمهــ وتجــد هــذا الــدعوة األكثــر انتشــارا  وانتشــار الفوضــى وانه
ة من  ة الغر فهنـاك  ،العالم صداها فـي حقـل االقتصـاد الـدهر في الخارطة الجغراف

الضـرورة القـو  الن  ة والمنافسـة ال تشـ أن المصـلحة الشخصـ "ثمة اعتراف متزاید 
شــــر  ة وراء الفعــــل ال ســــ ــــة الرئ ــــار ،المحر ــــى دور اإلیث ضــــا عل ــــز أ ی ــــاك تر  ،فهن

ـار االقتصـادیین الغـریین  ،والتعاون  عـض  ـة " ولهـذا یـر  م األخالق أن "علـم والقـ
ات  ــه حســا عن ــل مــا  االقتصــاد رمــا ارتكــب خطــأ عنــدما تبنــى اصــطالح "الرشــد" و
لغــة أكثــر نقــدا "لعلــم اقتصــادهم" یــدعو "ســولو  ــة" و ــة مرت ة منهج حة وشخصــ صــح

ـــىوآندرســـن"  ـــارتو إل ـــة  ال ألمثل ـــدینغ بـــد ـــة بول م مســـحة  ،اقتـــراح أمثل ـــد وذلـــك "لتق
ة فــي نطــاق التحلیــل االقتصــاد م "  إنســان اســم العلــم الخــالي مــن القــ عادها  تــم اســت

ــا ســن"  ــل -بــل أن "أمارت عــد مــن تلــك  إلــىیــذهب  -حــائز علــى جــائزة نو مــا هــو أ
قــول :" أن ابتعــاد علــم االقتصــاد عــن األخــالق قــد أفقــر علــم اقتصــاد  الــدعوة حیــث 

" بـــل أنـــه  ،الرفـــاه بیـــر مـــن علـــم االقتصـــاد الوصـــفي والتنبـــؤ وأضـــعف أســـاس قـــدر 
ــــ م ــــارات " ــــة صــــرحة أكبــــر وأكثــــر لالعت ــــة بإعطــــاء عنا ن أن یجعــــل أكثــــر إنتاج

ـــذلك یخـــتم هوســـمان  امـــه" "  یل تصـــرفات اإلنســـان وأح ـــة المـــؤثرة فـــي تشـــ األخالق
ة عـــن "علـــم  ،وماكفرســـون فـــي مقالهمـــا المســـحي ـــات االقتصـــاد فة األدب فـــي صـــح

ــأن "االقتصــاد المل ــة المعاصــرة"  ــة االقتصــاد والفلســفة األخالق الجوانــب األخالق تــزم 
النقـــــد الـــــذاتي ـــــن إال أن تكـــــون أكثـــــر إثـــــارة  ،مـــــن موضـــــوعه التزامـــــا فعـــــاال و م ال 

ـة أكثـر نفعـا مـن اقتصـاد ال یلتـزم بهـذا " ،وأكثر إضـاءة ،لالهتمام ودون  ،وفـي النها
 إلـىعلى واقع جغرافـي یتشـوف  ،شك أن قدوم حقل یرتكز على أخالق الدین الخاتم

ــة  -بنتــام –ال أخــالق المنفعــة"  -ــانط – "أخــالق الواجــب" ــة ثان مثل قــوة لعالم ســ
ـا  ،لإلسالم ونـه حقـال علم أن حقل االقتصاد اإلسالمي أكثـر مـن  ولهذا فإن القول 
ا م ـات "مشـروع التجدیـد الحضـار اإلسـالمي" ،وتعل یجـد  ،بـل أنـه محـرك مـن محر

ه صدق عل ـة .واقعا  مـان یرفـع درجـة الفعال لمواجهـة ذلـك التحـد ولـو  وٕان هـذا اإل
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م والتــدرس لتخصــص االقتصــاد اإلســالمي ألن مــن خــالل هــذا  ،علــى مســتو التعلــ
عبــر مــد قطــاع  ،النشــا یــزداد النمــو المعرفــي والمنهجــي لحقــل االقتصــاد اإلســالمي

ـاحثین ا ب اب  ،الدراسات العل حـث العلمـي بجیـل جدیـد مـن شـ ومـن ثـم رفـد قطـاع ال
احثین ـة  ،ال ـة جدیـدة تحمـل اسـم "االقتصـاد والعلـوم المال ل س  زداد ذلك قوة بتأس و

ة"  ،إذن فقســـم االقتصـــاد اإلســـالمي الحـــالي بتجرتـــه ذات األمـــد المتوســـط ،اإلســـالم
ل تحـد معاناته من عدة أزمات تحولت في شـ ـة مـن جهـة  ،و أمـام متغیـرات إیجاب
عضـــها متقابلـــة ـــة وفـــي  ة مـــن جهـــة ثان احســـن االســـتثمار فیهـــا تحـــول  إذ مـــا ،وســلب

مشــــروع التجدیــــد  الفعــــل مــــن مولــــدات "االنقــــالع"  ــــة لتكــــون  القســــم ومــــن ثــــم الكل
محاولــة الســتثمار تلــك الفــرص  ،الحضــار اإلســالمي ومــن هنــا تــأتي هــذه الدراســة 

ة ــــة التنافســــ ة أدوات النظر ــــة  ،مصــــطح م ة للصــــناعة التعل ــــز القــــدرة التنافســــ لتعز
ة فــي الحقــ ــةاإلســالم  إلــىمتطلعــة  ،وحیــث حقــل االقتصــاد اإلســالمي ،ول االجتماع

ــا وعلــى مســتو تنفیــذ ــة تســتهلك محل م ــل مــن صــناعة تعل صـــناعة  إلــى ،التحو
حـوث مقـاالت تـدرس  ،موجهة للتصدیر وقادرة علـى تولیـد منتجـات أخـر دراسـات 

ــة .ونحــو ذلــك لة الدراســة الحال ــن بنــاء علــى مــا ســب اشــتقاق مشــ م مداد واســت ،و
اغة أسئلتها ،ورسم أهدافها ،اهمیتها   .وتحدید منهجها وحدود نطاقها ،وص

لة الدراسة   مش
ة لقسم االقتصاد  لة الدراسة في ضعف القدرات التنافس تتلخص مش

ات النظرة  ،اإلسالمي الحالي سواء على مستو قطاعات الجامعة حیث الكل
عض التخصصات ة في  ق ة  ،والتطب وما یترتب على ذلك من ضعف في األهم

ات  م التخصص في االقتصاد اإلسالمي ضمن برامج الكل ة لبرنامج تعل النسب
ات المقارة في التخصص في جامعات مجاورة ،داخل جامعة أم القر   ،أو الكل

مي عني ضعف في معدالت نمو الطلب على البرنامج التعل ومن ثم  ،وهو ما 
ةتدني معدالت اإلن ة ألعضاء الهیئة التدرس م ة التعل هذا ومن جهة مقابلة  ،تاج
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االلتحاق  ة تدفع إلى زادة معدالت التسرب سواء  فإن ضعف القدرات التنافس
ة أخر  م وث الطلب في القسم ،ببرامج تعل طول فترة م طيء القید ،أو   ،أو 

لها آثار تجمل في زادة الهدر المالي ة للبرنامجوانخفاض الكفاءة ا ،و هذا  ،لداخل
ة لقسم االقتصاد اإلسالمي الحالي على  فضال عن أثر ضعف القدرات التنافس

ة طالة المتخرجین من جهة ،الكفاءة الخارج وفي التعیین في  ،والمؤشر علیها في 
ة. ،غیر التخصص   وفي تدني المعدالت التراكم

  أسئلة الدراسة
وما  ،االقتصاد اإلسالمي الحاليما هي أهم األطوار التي مر بها قسم  -

ل طور؟ الت التي عانى منها     هي أهم المش

ة لبناء القدرات  - ة والدول ن االستثمار في التغیرات الداخل م یف 
ة لقسم یدرس حقل االقتصاد اإلسالمي؟   التنافس

عاني  - ة" أن تسهم في مواجهة التحد الذ  ن لمقولة "التنافس م یف 
  االقتصاد اإلسالمي الحالي؟منه قسم 

ة الدراسة   أهم
ة أهمیتها مما یلي:   تستمد الدراسة الحال

ة لقسم یدرس حقل االقتصاد  - من محاولتها لتعزز القدرات التنافس
ة ،اإلسالمي ن وذلك عبر مسار البوا /اإلطار الكلي للقسم حیث االسم والتكو

ادة الحقل على فروعه التي  عد إعادة س لي  ر المالي الرو على اله تعمد الف
عض  عه في ذلك  ة" وت ل اإلسالمي" "المصارف اإلسالم استقاللها "التمو

ة حصر الدور الشهود الحضار للدین اإلسالمي  ،الجامعات في البلدان العر ل
ة ام الشرع م  ،في مجموعة من األح ومن ثم یختزلها في مجموعة من الق

ة عمل على تدو  ،االقتصاد ة" مصدرها "العقل" ل ون م  ارها "ق اعت عد احتوائها  لها 
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حث  ،والعقل الذ لم ینتجها بل العقل الذ عمد على إظهارها وف مسالك ال
وهو العقل الغري حیث الدراسات والمؤتمرات والندوات والمؤلفات  ،والدرس العلمي

التحلیل االقتصاد والمالي م  عجز المشتغلین في وفي ظل  ،التي تتناول تلك الق
ة التي تدل  ،حقل االقتصاد اإلسالمي عن ذلك المستو من المعالجة المنهج

ة"  ات الفقه ف ار والتساب والتنافس فقط حول عمل "التك ة على الت الوقائع التجرب
ر االقتصاد الدهر  حتى من اولئك الذین تخصصوا ودرسوا ولسنوات عدة الف

لغاته المختلفة (الرا اسي). + ضيو   الق
ة" - ة للنظرة "التنافس فلقد عمدت الدراسة إلى  .ومن مقارتها المنهج

ة" ة التي تناولت "المیزة التنافس ات العلم محاكاة  ،االستثمار في تلك األدب وذلك 
ة انت أو خدم ة  ة إنتاج ة في مجال المنشآت االقتصاد ان  ،لمؤشرات التنافس ف

حیث مسار "تخصص واحد ومسارات عدة"  ،المسار األولى ما قدمته الدراسة
ادة والوحدة لحقل االقتصاد اإلسالمي. إلى جانب  ستهدف هذا المسار إعادة الس و
س  ة التأس علن عن مشروط مسار "تخصصاتنا من واقع أسواقنا" وهو 

اجات سوق الع احت الوفاء  ة بتلبیتها/ ة للتخصصات الفرع المرحلة التنمو مل و
الدنا ودول العالم اشر أو غیر  ،التي تمر بها  ا العضو الم عني االرت وهو ما 

االقتصاد المحلي اشر  ات دول الخلیج ودول العالم ،الم  .وامتداد ذلك إلى اقتصاد
ة - والمسارن فقط على مستو اإلطار الكلي للقسم     .- أ على مستو البوا

ة" والمنفصلة عن ایدیولوجیتها ومن أنها و -  ة المقارة "للتنافس منهج التزامها 
" وتتمثل الصراع عقیدة في  قاء لألقو ة "ال اتها التي تتجسد في المقولة الداروان وغا

ة الجدیدة إلى االستثمار في خارج األطر  ،العالقة مع اآلخر ستدفع القسم الحالي والكل
مة یر  ،القد ة جدیدةوٕالى االشتغال بتف ة  ،جدید وف رؤ تستهدف بناء القدرات التنافس

ونها محرك من  ة إلى  ونها برامج تدرس ة التي تتعد  م ال للقسم بل للبرامج التعل
ات مشروع التجدید الحضار اإلسالمي ة  ،محر م إسالمي لعالم ومن روافع "تعل
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ة" مة التي اختزلت ن ،ثان د على أن الحلول القد فسها في صندوق الخطة وهو ما یؤ
ة ع مواجهة التحد بجزائیته المتراكمة من  ،الدراس فأت على ذاتها لم ولن تستط وان

  .جهة والمتعددة من جهة أخر 
ة - ة السعود ما أنها تمثل قبلة اإلسالم  ،ومن الدور الطموح للملكة العر ف
ة  ،والمسلمین ا ومحورا في الخارطة الدول س ا رئ ح الع ما أنها تسعى ألن تص و

ة ات هذا  ،الحاضرة والمستقبل عد أحد محر فإن مشروع "االقتصاد اإلسالمي" 
ة ،السعي ة الخارج ادات  ،وأحد أدوات الدبلوماس قول أحد أهم الق وفي هذا 

ة  اس لمته في  -تعالىسمو األمیر سلطان بن عبدالعزز رحمه هللا  -الس في 
 قول: ،المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد اإلسالمي والمنعقد في جامعة أم القر 

رة االقتصاد اإلسالمي  اقة لتبني ف ة الس الد من الدول اإلسالم انت هذه ال "لقد 
ه النظام االقتصاد اإلسالمي هو  أن النظام اإلسالمي الشامل الذ ف قینها  ل

شر    ة" المنقذ لل
مر بها القسم الحالي - ة التي  من حیث انضمامه  ،ومن المرحلة النهضو

حمل اسمها "االقتصاد" ة جدیدة  ل ة االقتصاد والعلوم  ،إلى  ل سي " ون رئ فهو م
ة بتحدیث هذا القسم في ضوء ال ذلك المتغیر الجدید  ة" والمطال ة اإلسالم المال

ة جدیدة" ل ة وعلى أن تحمل وهو المعنى الذ جاء ف ،" س للكل ي خطاب التأس
رة وقائد المشروع: قول صانع الف ة"  ه نعت "اإلسالم ة الشرعة ."وعل ل .. فإن 

ر قسم االقتصاد  ة بجامعة أم القر سمت همتها إلى تطو والدراسات اإلسالم
ة  ة والمال ة مستقلة في العلوم االقتصاد ل ا إلى  اإلسالمي بدراساته العل

ةاإلسال س -.. وتصر .م ة قائد التأس ة أن  -أ رؤ على أن الهدف من هذه الكل
ضرورة وجود  ة"  ة اإلسالم ة والمال ة العلوم االقتصاد ل اسمها المقترح " تكون 

أن االقتصاد اإلسالمي اب اإلقرار  ة من  ة في مسمى الكل .. جزء ال .لمة إسالم
ة التي  ،یتجزأ من النظام االقتصاد العالمي" ضا في ضوء المتغیرات الدول بل وأ
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ما المالي  ر االقتصاد والس عده الف ة لما  ة النسب تجلت مظاهرها في زادة األهم
غي على  ،إال وهو المنظور االقتصاد اإلسالمي ،الدهر منظورا جدیدا وهو ما ین

القسم الحالي ة  ل المهتمین من المشت ،ال أعضاء الهیئة التدرس غلین في حقل بل 
ة تتعل بزادة القدرة  اسات تنمو االقتصاد اإلسالمي دعمه ورعایته وتحفیزه عبر س
ة حیث مؤسسات المجتمع  ة والشورة والتجدید حث ة وال م ة للخدمات التعل التنافس

ة ة ومنها المال ه أصال  ،"قطاع أعمال البر"و االقتصاد طل عل وهو ما 
ةب"القطاع الثالث" و"القطا ة الغر    .ع الالرحي" في الدراسات االقتصاد

طر على أذهان القائمین بتطبی خطط  -  س ومن محاولة الجمع بین ما 
ة عاد التنافس ین أ مي و وهو ما ال وجود له ال على مستو  ،الجودة واالعتماد األكاد
لت عبر تارخ القسم الحالي ون لها أ قوة على  ،اللجان التي تش میدان دون أن 

انت موضوعا للقراءة ة نفسها التي  وال على  ،وال على مستو القسم ،الخطة الدراس
اشرة  اشرة وغیر الم االت الجامعة ذات االهتمام وذات العالقة الم مستو و

مي ر األكاد ان على مستو تنفیذ الخطط الموضوعة والمصاغة  ،التطو یز  فالتر
ة وفي صورة نمط ارها منتجا  ،ةمن قبل فرق خارج لتجانس الخطط من حیث اعت

ا ه ،دول غي ف ان ین اد في الوقت الذ  إدارة الجودة  ئالرط العضو بین م
مي عاد التفوق التنافسي ،واالعتماد األكاد ین أ  .و

ة الدراسة  - والتي یرجى أن تسهم في تعزز  ،العوائد المتوقعة إلىترجع أهم
ة لق   حقل االقتصاد اإلسالمي.سم یدرس القوة التنافس
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  أهداف الدراسة
م مقترح لبناء القدرات  ة في : تقد سي للدراسة الحال متثل الهدف الرئ

ة لقسم یدرس حقل االقتصاد اإلسالمي لة  ،التنافس عید ه لي  عبر إطار 
مي ة جدیدة  ،البرنامج التعل ل س  ة حیث تأس وتهیئته للتكیف مع المتغیرات الداخل

ة حیث التنافس  ة" والمستجدات الخارج ة اإلسالم ة االقتصاد والعلوم المال ل اسم "
ة على تدرس حقل االقتصاد اإلسالمي ة وأجنب ة وٕاسالم ة عر  ،بین جامعات دول

ل اإلسالمي" ة"و أو أحد فروعه ومناطقه مثل "التمو ن  ."المصارف اإلسالم م و
ة:  شت من ذلك الهدف األهداف التال   أن 

من حیث أطواره  ،التعرف على واقع قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي -
ل طور الت التي عانى منها     .والمش

ة" - التنافس م الجدیدة المتعلقة " المفاه    .التعرف 
ة"  - لة إعادة استثمار أدوات النظرة "التنافس م اإلطار الكلي له في تصم

مي لقسم جدید یدرس حقل االقتصاد اإلسالمي   .البرنامج التعل
  منهج الدراسة

ة المنهج الوصفي التحلیلي عت الدراسة الحال عض الوثائ  ،ات وذلك عبر 
ة احث بدء بنشأة قسم  ،التارخ شها ال وفي الجزء األكبر للوقائع المعاصرة التي عا

ة داخل القسم ة التدرس    .االقتصاد اإلسالمي الحالي إلى وقت ممارسته للعمل
 حدود الدراسة

ة على مستو اإلطار الكلي لقسم یدرس حقل  تقتصر الدراسة الحال
قا  ،االقتصاد اإلسالمي ادئط ة" لم مثل المستو األول في بناء  ."التنافس وهو ما 

ة للقسم وتعیین المقررات  ،فهناك مستو تحدید أهداف القسم ،القدرات التنافس
ة فها ،الدراس ة ،وتوص ة  ،وصناعة الخطط الدراس م إضافة إلى الوحدات األكاد
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ة سواء على مستو الجامعة ة للقسم ومن ثم الكل أو  ،التي تزد من القوة التنافس
ات المماثلةعل   .والمنافسة ،ى مستو الكل

ة ثالث س م الدراسة إلى إجزاء رئ ذا تم تقس ففي  ،إلى جانب المقدمة ،وه
الت التي  الجزء األول تم استعراض أطوار قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي والمش

ل طور األمر الذ تحولت  ،وزادة قوتها ،ودور الزمن في تراكمیتها ،واجهت 
قاء القسم من جهة ة ،معه إلى تحد یواجه  مهمته األصل ام   .وقدرته على الق

ة ات العلم ة" في األدب عرض الجزء الثاني لمدخل الدراسة حیث "التنافس ثم  ،و
قدرة على إحداث  م یتمتع  ة لالستثمار في صناعة تصم لها إلى مادة أول تحو

ة" على مستو  مي لحقل االقتصاد "میزة تنافس لة البرنامج التعل  اإلطار الكلي له
   .اإلسالمي

ة: أوال خ ة التار   التحد ونوع االستجا
 قسم االقتصاد وٕادارة التحد  )١

س مجرد حقال من ضمن  على الرغم من ان حقل االقتصاد اإلسالمي ل
م  ة على مستو التعل م ة التي تستثمر في برامج تعل بل  ،الجامعيالحقول العلم

ة م إسالمي  ،هو مشروع تجدید للحضارة اإلسالم ن رفع شعار "تعل م ومن هنا 
ة  ة الرسالة المحمد ة" أ لعالم ة ثان نقول على  -بتعبیر حاج حمد قاسم - لعالم

م تخصص  ،الرغم من ذلك مي حیث برنامج تعل عده التعل إال أن هذا الحقل في 
ة  ل ة في جامعة أم القر "االقتصاد اإلسالمي" في   ،الشرعة والدراسات اإلسالم

ة عملت استدامتها على تراكمیتها فتحولت إلى تحد یواجه  ،واجه عدة أزمات جزئ
ه وعض الراغبین في  مي الذ من خالل خرج قاء وقوة وجود هذا البرنامج التعل

ا ا ،استمرار دراساتهم العل زداد حجم تداوله ،یتقو الحقل معرف هذا ما  .و
ة في هذه الفقرة   .وعلى النحو التالي ،ستتعرض له الدراسة الحال
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  طور التوقعات: الطور األول
لقـــــد جـــــاءت توقعـــــات أهـــــل الحماســـــة مـــــن المؤسســـــین المخلصـــــین للتأصـــــیل 

س قسـم االقتصـاد اإلسـالمي ،اإلسالمي للعلوم ومنهـا حقـل االقتصـاد ـن  ،وتأسـ م و
ـة ومنهـا: زـادة أعـداد الملتحقـین مـن  ة والجزئ تمثل ذلك في عدد من المؤشرات الكل

ـــة العامـــة وصـــفرة فـــي معـــدالت التســـرب  ،ونمـــو فـــي معـــدل القبـــول ،خرجـــي الثانو
ه ــا ،ونمــو معرفــي مؤصــل ،شــق ــا ومنســجمة معرف ة منطق ــة متماســ وعلــى  .ومرجع

س من تلك التوقعات واجه قسم االقتص عد فترة قصیرة من الع اد اإلسالمي الحالي 
ســه في لحملــة شــهادة التخصــص فــي "دیــوان الخدمــة  ،تأس لة التوصــیف الــوظ مشــ

ــــة" وقتهــــا  ــــة -المدن لة  - اآلن وزارة الخدمــــة المدن مشــــ لة  طــــت تلــــك المشــــ وارت
لتین في مصطلح " تحد النفاذ إلى سـوق العمـل  ،التوظیف ن جمع تلك المش م و

ــــه العــــ ة قطاع  –ام والخــــاص" مــــع تحــــذیر مــــن قبــــل أحــــد أعضــــاء الهیئــــة التدرســــ
طالــــة فــــي أوســــا المتخــــرجین مــــن القســــم -العوضــــي ــــار أن  ،مــــن حــــدوث  اعت

ــة ف عــاني مــن قلــة الفــرص الوظ وفــي الوقــت نفســه  ،التخصــص فــي حقــل االقتصــاد 
توافـد عــدد مـن المتعاقــدین مـن المتخصصــین فـي حقــل االقتصـاد الــدهر (الوضــعي 

مرحلـــة ثـــم التقلیـــد اطالقـــا عامـــا فـــي مرحلـــة مـــن مراحـــل عـــدم االســـتقرار التـــي فـــي 
ــــــى مســــــتو التعامــــــل مــــــع اآلخــــــر) ــــــل االقتصــــــاد اإلســــــالمي عل  عــــــاني منهــــــا حق

ــــا فــــي االقتصــــاد اإلســــالمي (جامعــــة و  المتخصصــــین علــــى مســــتو الشــــهادات العل
في ،األزهر) لة التوصیف الوظ ودهم فـي فرصة الستثمار جهـ ،الذین وجدوا في مش

ة التــي وضــعها المؤسســین األوائــل ووفقــا لتصــور  ر القســم عبــر خطتــه الدراســ تطــو
عــــض الوافــــدین مــــن  ،معــــین للتأصــــیل اإلســــالمي لحقــــل االقتصــــاد التــــي رأ فیهــــا 

حتـــة ،المتعـــاونین علـــى الخیـــر لهـــذه األمـــة ة  ط  ،أمـــا أنهـــا تخصصـــ وأمـــا أنهـــا خلـــ
( ومــن هنــا بــدأت مرحلــة  ،مشــوش مــن نســقین معــرفیین (الفقــه + االقتصــاد الــدهر

ة لتحــد التوظیـــف أكثــر مــن أ نزعـــات  مخــاض جدیــد غلــب فیهـــا نزعــة االســتجا
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ـار ،أخر  ة تضـخمت مـن  ،فعقـدت االجتماعـات وطرحـت األف فأنتجـت خطـة دراسـ
فت مقــررات مــن  ،جهــة ة + وتفرطحــت مــن جهــة أخــر فأضــ علــوم أخــر (المحاســ

هذا التضخم من جهة والتفرطح من جهة أخـر  ،اإلدارة العامة + إدارة األعمال)  ،و
في لة التوصــیف الــوظ صــر  ،ال التوظیــف ،حلــت مشــ ه  -ألن نزعــة الــوهم ال شــب

طرة -الوهم النقد ة المس ة مـن  ،هي الرؤ وذلك أن الملقي نظره في الخطـة الدراسـ
ة ومؤسسات القطاع األهليمدراء الموارد ال وم ع أن  ،شرة في الجهات الح سـتط

ة للمتقدم ف ة الوظ وعلى الـرغم مـن ذلـك التعـدیل أو إذا شـئنا  ،یرسم الخارطة الوصف
را" ــه "تطــو لة التوظیــف الزالــت قائمــة مقارنــة بخرجــي  ،تجــوزا اطلقنــا عل إال أن مشــ

قاء تلك المؤ  ،األقسام المنافسة ا في  انت سب ـة محافظـة علـى ف ة الكل س شرات الع
قة اتها الســـــا ة؟!" ثـــــم  ،وضـــــع ة اإلســـــالم ة "المحاســـــ فـــــتح شـــــع بـــــل وتـــــزداد ســـــوءا 

قســم مجــاور فــي الجهــة منــافس فــي الحصــة ح القســم قســما  ،اســتقاللیتها  حتــى أصــ
ة وأقســام  م مقــررات مســاندة لقســم المحاســ قــاء وجــوده فــي تقــد مســاندا یجــد وجــوده و

قي وضع ،أخر  ة السنوات و ما هو یزداد بتراكم    .األزمة 
وت  الطور الثاني:  طور الس

لة تتحول إلى أزمة وتجلت هذه األزمة في  ،في الطور الثاني بدأت المش
ة بجامعة أم  ة الشرعة والدراسات اإلسالم ل أقسام  مظاهر فعلى صعید االلتحاق 
ات االلتحاق للخرجین  ة قسم االقتصاد اإلسالمي في سلم أولو القر تتراجع أهم

ة العامة س ذلك على معدل االلتحاق ،من الثانو ة  ،وانع وظهر مؤشر أزمة جزئ
ة سبب تلك األزمة وتجسد ذلك المؤشر في وجود فائض في الطاقة  ،الجزئ
ة للقسم عاب ة ،االست مما بدا معه التهدید  ،ومن ثم ضعف في معدالت اإلنتاج

ة للقسم ة العامة  ،بتدني الكفاءة التشغیل ومن ثم ضعف حصتها في المیزان
ولو على مستو سحب الوظائف التي ستشغر بإنهاء التعاقدات  ،للجامعة

ةالخا ات المتجمعة في  ،أو إقامة وعقد ندوات أو مؤتمرات ،رج ولكن هذه الجزئ
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اب م ،أزمة أكبر لم تكن تمثل مخاطر تهدد القسم ممثال في مجلسه ت آفاوذلك لغ
م) ة (= بدل التعل ة القسم  ،الحصص التدرس هذا إلى جانب االكتفاء بوضع

ة ألقسام أخر والس م ةالمساند المقدم لخدمات تعل ولهذا لم تكن  ،ما قسم المحاس
ة للتحرك نحو  ما في تصور الكثیر من أعضاء الهیئة التدرس هناك حاجة 

ر للقسم ،اإلصالح اسة التطو صدق على  ،وال لدعم س وت هو عنوان  ان الس ف
را أو تغییرا .هذا الطور اب النظر وٕاعادته والقراءة ونتائجها تطو ان  ،وفي ظل غ

عاني  ه إلى حد االضمحالل ثم البد أن  الت مزمنة تصل  القسم من مش
ار القصیرة لم یتطور ال أفقً  .االنه ست   ،اوال عمودً  افالقسم خالل سنوات عدة ل

ة  ،ولم تتغیر مناهجه مع مشاهدة التغییرات التي تحدث سواء على مستو حر
ؤسسات أو على مستو م ،أو على مستو الجامعة والمجتمع ،البناء المعرفي

ة ة والمصرف ل المال ة ،التمو ة  ،أو على مستو التغییرات الدول واألدلة التجرب
رها إال األعمى ن أن ین م ة لتأكید ذلك  .شاهدة على ذلك ال  ومن األدلة التجرب

د ال یجد الراصد والمحلل ثمة تخصص علمي یدرس فالموجود هو قسم  ،المؤ
ة في عدد من ا ات تدرس  .التي تظهر في اتجاهات مختلفة ،لمقرراتمارس عمل

ر االقتصاد الدهر  ة للف أو  ،االتجاه األول: المزج بین المضامین المعرف
ة ة اإلسالم ة مع المعرفة االقتصاد   .الفقه

احث والموضوعاتئاالتجاه الثاني: الجمع بین جز  الجزء األول  ،ین من الم
ر االقتصاد الدهر  الف والجزء اآلخر ما یتعل بدراسات االقتصاد  .ما یتعل 

  .اإلسالمي المشتتة
تب الفقه التقلید ة  احث ومسائل مال  .واالتجاه الثالث: أفراد م

ة  ،ال نجد ثمة تخصص علمي یدرس ،وعلى هذا النحو لعدم وجود إجا
غي أن نعلمه لطالب  یف ندرس؟ ما ین قة لسؤال: ماذا ندرس؟ و محددة ودق

 التخصص؟. 
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 طور النمو الواهم: الطور الثالث
ع ألزمات  لة تتحول إلى أزمة واألزمة تجم في الطور الثالث بدأت المش

ة تعبر في مجموعها عن تحد ا في مظاهر  ،جزئ والتحد أخذ یزداد قوة وتجل
ة ة ألعضاء الهیئة التدرس ات الدخل مس المستو ان التهدید   ،ولكن هذه المرحلة 

م ارة ،حیث بدل التعل ة المع الحصة التدرس فإذا وجد عجز في الطلب  ،المرتهن 
ة المتاحة عني وجود فائض ،على المعروض من الوحدات التدرس مما  ،فإن هذا 

م ( ة المستحقة لبدل التعل ة عن األمثل ) ٪٢٠سبب في انخفاض الحصص التدرس
التالي انخفاض ،من إجمالي الدخل المتاح ة و وألجل  ،دخل أعضاء الهیئة التدرس

ن  ،خطورة هذا التهدید لألمن المعاشي م ة  اسات إصالح تم التحرك نحو إجراء س
بل نحو تأمین تصرف الفائض في األسواق  ،من خاللها دفع الطلب إلى أعلى

ة ة ،الخارج ة المنافس التقلید في الحصة السوق واألهم في  ،حیث قسم المحاس
ميإجمالي حج ة المعروضة إلى  ،م الطلب التعل وذلك بتجزئة الوحدات الدراس

ومن هنا  ،وحدات تستوعب عدد أقل من حجم الطالب الزائد عن السقف المقرر
عاني من الهشاشة ولكن ما دام أن التحرر من التهدید لألمن  ،حدث استقرار نسبي 

ة القسم جیدة ،المعاشي قد تم ألن القسم  ،ة الوهموهذا جزء من صناع ،فأن إنتاج
س قسم لتخرج مؤهلین في التخصص األساسي ح مجرد قسم مساند ول فإذا  ،ص

ة لضغط  أضیف إلى ذلك الجزء من صناعة الوهم النصف الثاني حیث االستجا
مي ،وعلى مستو الجامعة ة على  ،أنه االعتماد األكاد هذا إلى جانب الدالئل الجزئ

فعل الزمن  ة من جهة أخر إلى األزمة المتحولة  فعل التراكم من جهة و
ة رر ذلك على مستو أعضاء الهیئة التدرس /تهدید لألمن المعاشي لكن ون  ،تحد

طالة المنتشرة في أوسا الخرجین قائمة منذ تارخ أقدم من تارخ التهدید  ألن ال
ة قسم االقتصاد اإلسالمي في سلم أ ،للمستو الدخلي ات واستمرار تراجع أهم ولو

ة العامة وما ترتب على ذلك من استمرار انخفاض  ،االلتحاق للخرجین من الثانو
 .وزادة معدل التسرات من جهة مقابلة أو أخر  ،إعداد الملتحقین
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ة وجود خطة  عض جلساته على أهم على أن تشدید مجلس القسم في 
ر القسم عة  ،تقوم على السوق  ،لتطو عض إلى ضرورة مواصلة ومتا وٕاشارة ال

ر قة في التطو س في عمقه إال نموا واهما ،الجهود السا  ،بدالئل عدة منها ،ل
ص العلة ة ،االختالف في تشخ ن ترجمتها  ومن ثم تعدد م ة التي ال  االستجا

ة فرأ ذهب إلى أن اندراج قسم  ،على واقع القسم ممثال في الخطة التدرس
ة الشرعةاالقتصا ل ة ،د الحالي تحت مظلة  ف ا في ضعف الفرص الوظ  ،ان سب

طالة في اوسا الخرجین ولهذا فإن أنصار  ،أو على األقل ارتفاع في معدل ال
احة في وقتها ة العلوم اإلدارة والس ل حال  ،ذلك الرأ وجد في االنتقال إلى 

لة ةفي حین ذهب فر إلى أن رفع الكفاءة الد ،للمش ة للخطة الدراس سیؤد  ،اخل
لة ر عمل هامشي ،إلى حل المش عض أن الحدیث عن التطو  ،في حین اعتبر ال

قسم  ألن التحرر من التهدید لألمن المعاشي قد وجد في زادة إعداد الملتحقین 
ة مع تجمید جانب العرض من  ،وفي طور آخر في ظاهرة االنتساب ،المحاس

التع ةاألعضاء المتعاونین  هذا حدث التوازن وعند نقطة تحق  ،اقدات الخارج و
م ات في تدني  ،االیراد الجدید إذا صح التعبیر أو بدل التعل ولهذا جاءت االستجا
ر للقسم ة لنشا التطو ة النسب    .معدل األهم

ة  ال احتمال ل خاص ح ش عض من أعضاء القسم قلقهم و وقد أبد 
مي سبب اتجاه مستمر لالنخفاض في عدد الذ ه ،انخفاض النصاب التعل و 
مي البرنامج التعل ات التي یتعرض لها الطلب على ذلك البرنامج  ،الملتحقین  والتقل

ة اإلنتاج ة  ،من جهة التسرات التي تحدث في إثناء عمل غذ تلك الوضع و
ات جانب الطلب ،السیئة اسة ث والمتجسد في تحدید إعداد المقبولین لاللتحاق  ،س

ة ودفعار  ة  ،غ لة خطته الدراس ة وٕاعادة ه واألخطر من ذلك انتقال قسم المحاس
المقررات المساندة من قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي ما یتعل  ما ف فنظرا  .والس

قي إلى حد ما ة على مستو الدخل النقد والحق  ،للتأثیر السلبي لتلك الوضع
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دة على إعادة  ات المؤ ةظهرت المطال ارها هي  ،النظر في الخطة الدراس اعت
سي في نمو الطلب ة خاضعة  ،المحدد الرئ ومن هنا اقترح أن تكون االستجا

ل  ،لسلطة السوق  ش ار أن قو السوق هي القادرة على إحداث التوازن و اعت
ة ،تلقائي اغو  ،ألنها تمتلك قو ذات ما "مدرسة ش انت تدعي زفا وتوه ما 

ة" لة التوظیف  ،النقد ات لتوصیف التحد في مش وجاءت تعبیرات تلك االستجا
اجات سوق العمل ما یلبي احت ولكن غفل عن منط  ،والعمل على تعدیل الخطة 

السوق  قة الصلة  ا وث ع القضا السوق سواء من حیث إجراء تحلیل شامل لجم
سوق العمل من جهة أخر  مي من جهة و تفین بتردید أنه  ،التعل غي االلتزام م ین

اجات  ة واحت م ة واإلقل مة تتجاوب مع التطورات الدول اسات اتصاالت سل س
ة  ،االقتصاد المحلي حث ة ومراكز  م شمل مؤسسات تعل ع نطاق التعاون ل وتوس

عض الجامعات التي تدرس سواء التخصص ذاته أو التخصص المنافس  ،في 
عني أن نتائج تلك اللجنة التي  اسة اإلصالحوهو ما  لن  ،لفت أخیرا بتنفیذ س

قها ،تكون قادرة على مواجهة التحد اعتمادا على ذلك  ،حتى ولو لم یتم تطب
فعل الزمن  .المتغیر "منط السوق" مة والمتجددة  ولقد أدت تلك األوضاع القد
ة ،عبر عامل النمو الواهم ة والخارج ة على صعید الكفاءة الداخل  ،إلى آثارا سلب

م عضها على سبیل التدلیل: و ر   ن ذ
ة إلى عبء ذهني مجرد - م ة التعل فال  ،ألن الواقع مغیب ،تحول العمل

ة ل المقررات الدراس قي في  ة للجانب التطب    .حظ أ ال حصة زمن
ة العرض المتاح والطلب أ من جهة العمالء  - عدم التواف بین نوع

شرة المحتملین والفعلیین لمخرجات القسم من بیر  ،وادر  عود ذلك في جزء  و
ة تزاوج غیر منسجمة  منه إلى أن القسم الحالي یدرس قا لعمل تخصصا عاما وط

في حین أن  - االقتصاد اإلسالمي/حقل االقتصاد الدهر  - بین نسقین معرفیین 
قة   .جهات التوظیف في حاجة إلى تخصصات دق
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ة على مستو  - أو على مستو  ،أدوات التحلیلاالفتقار إلى المهارات الفن
ة ات المنهج ة  ،التقن تسبها الدراس في تحلیل الظواهر المال والتي یجب أن 

ة ینه من ممارستها في مواقع العمل واإلنتاج ،واالقتصاد   .ومن ثم تم
عدم وجود برنامج یتم من خالله التنسی مع العمالء من جهات التوظیف  -

ات في مواقع للمتخرجین من القسم  للتهیئة والتأهیل على ممارسة األعمال والعمل
   .اإلنتاج والخدمة

اجات المستجدة  - ة لالحت عدم وفاء الجهاز اإلنتاجي وعدم مرونته لالستجا
ات المتغیرة ة التي انتجت في جهات  ،والمتطل سواء على مستو المواد المعرف

ات أخر في مناط الحقل ة التي استجدت  ،وفعال أو على مستو المواد المعرف
ر االقتصاد الدهر     .في ساحة الف

ة للمتخرجین -   .انخفاض المقدرة التنافس
ات  - ان قدرات وٕام تخصص علمي یتمتع  م نفسه  عجز الحقل عن تقد

ة ( ة وتفسیرة وتوقع ة وصف ةتحلیل   .)= تنبؤ

ة على  - عني  ،المستو الكلي للقسمأن التحسن في معدالت اإلنتاج ال 
ا بیرة ،تقدما فعل ر بخسائر   ،وذلك أن هذا التحسن الموهوم أصاب نشا التطو

معدل  ة و ة ال زالت تعاني من الحالة السلب ة والجزئ داللة أن المؤشرات الكل و
ة ممثلة في  ولقد أثبتت .متناقص ة الكل ة أن استقرار الوضع التجرة التارخ
ة  ةإنتاج ا في الطلب على  ،أعضاء الهیئة التدرس ق الضرورة نموا حق عني  ال 

م التخصص في االقتصاد اإلسالمي     .برنامج تعل

مي - لة الفاقد التعل حیث التسرب وطول متوسط مدة  ،زادة حدة مش
س القسم  ،التخرج الت التي تواجه ل مي من أخطر المش لة الفاقد التعل وتعد مش

ا ا والعل م الدن وذلك لما لها من آثار تنتج عبر سلسلة من  ،بل مؤسسات التعل
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ذا ا لنتیجة أخر وه وصوال إلى تحمل مزد  ،السبب إلى نتیجة والنتیجة تكون سب
قة هدرا للما ،من التكالیف ولهذا تسعى تلك المؤسسات  ،ل العامالتي تمثل في الحق

لة والتخفیف من حدتها.  افحة هذه المش اسات عدة إلى م  عبر س

ة سواء عبر مرحلتي النظر  - ات التي تعاني منها الخطة الدراس التقل
ا قتین تارخ النظر واإلعادة في  ،واإلعادة السا لفت  حسب التصورات التي  أو 

اناة عدم االستقرار المعرفي للحقل في تصورات ومرجع هذه المع ،الخطة أخیرا
بداللة االختالف حول المحاور  ،أعضاء مجلس قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي

ة انت  ،التي تدور علیها صناعة الخطة الدراس س للقسم الحالي  ففي فترة التأس
ة" ا ،"النزعة الفقه اة القسم الحالي عرفت  ة من ح لنزعة في حین أن الفترة الثان

ة ة  ،التعدد شقیها والمحاس حیث التمحور حول مقررات في علوم اإلدارة 
تم الجمع بین  ،وفي فترة النظر الحدیثة والتي تمخضت عن خطة جدیدة ،والتسو

قي ل تلف منهج توافقي ،المحورن في ش عني استدامة المعاناة.  ،و  وهو ما 

اسة التوجه الداخل - م المقررات  ،يانتهاج القسم الحالي لس من حیث تقد
ما المنافسة له ة والس م ة المساندة للبرامج التعل ة ،الدراس    .قسم المحاس

ة - ة المعرف ة ،ضعف العالقات التشا وهو  ،على مستو الخطة الدراس
عدم التماسك واالنسجام المنطقي بین سلسلة  ات المناهج  عرف في أدب ما 

ة ة واإلدارة ،المقررات الدراس ما المقررات من العلوم األخر المحاس وهو ما  ،وال س
اسة "الوهم  د من أن صناعة الخطة المعدلة قامت على س د على المؤ یؤ

( " (الوهم النقد صر ن العلمي من فرص  .ال وما ترتب علیها من حرمان التكو
ة للطالب دو  ،للنمو المعرفي التخصصي ن مردود ومن استنزاف الجهود الدراس

مة المضافة ر على مستو الق     .یذ
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اب تعبر عن معاناة قسم االقتصـاد اإلسـالمي  عضها أس إن تلك اآلثار وفي 
ـــة ا ،الحـــالي مـــن عـــدة أزمـــات جزئ فه  ،تراكمـــت وتكتلـــت لتكـــون تحـــد ـــن توصـــ م

مــي إســالمي ة لبرنــامج تعل عنــي ضــعف  ،بتحــد تــدني القــدرة التنافســ األمــر الــذ 
ـةالقوة التنا م ة لهذا البرنامج على مستو القطاع والصـناعة التعل وهـذا الوضـع  .فس

ـة تسـتثمر جهودهـا فـي خـارج  ذا توصـیف فـي حاجـة ملحـة إلـى دراسـة علم القائم ه
ة مة والتقلید مي - األطر القد حتـى تـأتي نتائجهـا أكثـر  -الخطـة / االعتمـاد األكـاد

ر ة لبرنـــامج  ،فـــاءة علـــى مســـتو التطـــو ـــة فـــي رفـــع القـــدرات التنافســـ وأقـــو فعال
ة لإلسالم ة الثان عید العالم ن أن  م مي     .تعل

  ) تحلیل أوضاع إدارة التحد٢
ات المتعددة  ة إلى محاولة فهم تلك االستجا تسعى الدراسة في هذه الجزئ

ال ذلك التحد    .دون االلتزام بترتیب لكل طور من األطوار الثالث ،ح
ط إلى أن  في س ن الوصول من خالل ذلك التحلیل ال م وت  طور الس

وت عن مواجهة التحد الس ة  أن الطلب  ،االستجا ار هذا الطور  جاءت من اعت
متغیر) خارجي ولهذا تم االعتماد على زادة معدالت النمو في الطلب  ،معطى (

ة قسم االقتصاد  حیث المقررات المساندة التي تقدم من قبل ،على قسم المحاس
ة وضعف  .اإلسالمي الحالي ف فاءتها التوص وتعاني وجهة النظر هذه من عدم 
س معطى  ،قدرتها التفسیرة ة لبرنامج التخصص ل م فالطلب على الخدمات التعل

قة عن أن  ،خارجي هذا من جهة ومن جهة أخر غفلت وجهة النظر السا
شهده القسم بین جانبي الطل حق األمن  ،ب والعرضاالستقرار الذ  مما 

م -المعاشي  بیر منه إلى تعیین عدد من أعضاء  -  أ بدل التعل فسر في جزء 
ة م عني تحملهم لعبء تدرسي أقل ،القسم في مناصب أكاد حول إلى  ،مما 

عاني  ،صالح العجز في الجهات األخر  عض من ذلك الجزء س مجرد عودة  وأنه 
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ة ت عني في  ،هدد األمن المعاشي ألعضاء القسمالقسم من حالة اختالل وهو ما 
فا وتفسیرا ة التحلیل ضعف هذه الوجهة من النظر توص   .نها

ه التحلیل الساب بدء وانتهاء صدق عل ان  ألنه  ،أما طور النمو الواهم وٕان 
أن الطلب متغیر خارجي شهده القسم في هذه المرحلة من  ،قوم على قناعة  وأن ما 

ة ة أعضائه التدرس  ،قد یتعرض لتراجع شدید ،زمنه من تحسن في معدالت إنتاج
ة م سبب عودة المنتهین من أعمال إدارة أكاد سبب تعدیل الخطة  ،إما  وٕاما 

ة ة لقسم المحاس  ،ومع ذلك فإنه نظرا لوجود متغیر "التحرك" نحو التحد .الدراس
ة فهم هذا الطور عتبر هذا المتغیر عامل جوهر یؤد  ،ان والبد من شمول حیث 

ه إلى عدم القدرة على تحلیل وجهة نظر "طور النمو الواهم" ا ة  .غ قراءة تف و
لوجهة النظر هذه یتضح عدة أمور تعتبر من عوامل ضعف في هذا "التحرك" 

ین الت ،اتجاها ومساحة ومنطقا   : الیینوهي على المستو

  مستو األساس النظر  -أ 
ــن لــه أن یواجــه ذلــك التحــد  - م ة ال  أن التوجــه نحــو تعــدیل الخطــة الدراســ
ــب ـــة علــى ذلـــك: وجــود مظـــاهر قصــور وجوانـــب ضــعف فـــي  ،المر والــدالئل التجرب

ة للتخصص م ة التعل ـة الملتحقـین بهـذا القسـم  ،العلم ة وخلف ط بنوع فمنها ما هو مرت
ـة العامـة ة  ،من خرجي الثانو م المعرفـة االقتصـاد مصـادر تقـد ط  ومنهـا مـا هـو مـرت

ة ة المقررات ذاتها ،اإلسالم ط بنوع   .التي تخدم هذه المعرفة ،ومنها ما هو مرت

م تخصص "االقتصاد المؤصل" - ة لتعل ه المعرف سواء من  ضعف البن
الت التي  ،أو من حیث عدم تجددها ،حیث حجمها ة المش ومن الوقائع العمل

ة  ة والهندسة المال ة والصناعة المال ة والمنتجات المال ة اإلسالم تواجه المصرف
وٕان تعددت فیها اآلراء ال یدرس في المادتین ذات  ،ونحو ذلك مما اتسعت مساحته

ة حیث "النقود وال س ة"الصلة الرئ ومن ثم فإن إجراء التعدیل  .مصارف اإلسالم
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ل غیر رسمي ش ة الحدیث والمدول  حل هذه  ،على الخطة الدراس في  ال 
ة ال ب ،اإلش فؤة من جهة  ،وألنها جزء من التحد المر اسة التعدیل غیر  فإن س

ة ة من جهة تال    .ولن تكون ذات فعال

ة على المض - م ة التعل ز العمل ز وتمر طرحها تر ة التي  امین المعرف
ر االقتصاد الدهر  ر فإن ذلك المحتو  ،الف وحتى على مستو ذلك الف

ین  ،المعرفي غیر محدث اعا لمقرراته و قدم في القسم إش فیوجد فجوة ما بین ما 
ر االقتصاد الدهر  ستجد من معارف سواء لد الف أو على مستو  ،ما 

ة على ذلك : أثر العولمة على دور الدولة ومن األد ،االقتصاد اإلسالمي لة التجرب
ة اسات االقتصاد ة وعلى الس ومع ذلك فإن المعارف التي  ،وعلى األسواق المال

ا لما قبل العولمة عض المقررات تعود تارخ    .تقدم في 

ة داخــل القســم عبــر خطتــه تختــزل فــي الجانــب النظــر  - ــة التدرســ س  ،العمل ولــ
ــة علــى واقــع  ق ل دراســات تطب قــي ســواء فــي شــ الجانــب التطب هنــاك أ نزعــة لالهتمــام 

ة ،الذراع العملي لالقتصاد اإلسالمي ة وغیـر مصـرف ـة مصـرف أو  ،حیث المؤسسات المال
ات العالم اإلسالمي االقتصاد المحلي أو اقتصاد ا  ل ارت    .في ش

الت الخطیــــــرة - اســــــتمرارة حالــــــة "االزدواج  واألشــــــد مــــــن ذلــــــك ومــــــن المشــــــ
یون في االقتصـاد مقلـدین فـي الفقـه" فمـع  الس تعبیر معدل للحاج حمد " مي" و التعل
مـــي  ،أن مـــن أهـــداف التأصـــیل اإلســـالمي للعلـــوم القضـــاء علـــى حالـــة االنفصـــام التعل

ــة مــن الفقــه مــرة م األخــال المعرف ــر الــدهر إلــى جانــب تعلــ م الف ومــن  ،حیــث تعلــ
ة مــرة أخــر المعرفــة ا ة اإلســالم ــه المعرفــة  ،القتصــاد بــل وفــي ترتیــب متتــالي تتقــدم ف

ل مـــنظم  شـــ عـــض أنصـــار الحقـــل) و حســـب وصـــف  ـــة  ة الدهرـــة (التقلید االقتصـــاد
ة التي تعـاني مـن حالـة التشـتت وعـدم التماسـك المنطقـي هـذا  .على المعارف اإلسالم

م  ة التحلیـــل النقـــد أو علـــى األقـــل الـــوعي النقـــد عنـــد تعلـــ ـــاب صـــح إلـــى جانـــب غ
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عــــرض فــــي مقــــررات أصــــول  مــــا  ــــر االقتصــــاد الــــدهر  ــــة للف المضــــامین المعرف
ة ونحــو ذلــك ،االقتصــاد اإلســالمي ــة االقتصــاد  ،وفــي التحلیــل الجزئــي والكلــي والتنم

ــة علــى ــات المعرف علــن المعلــم عــن  فــالمتلقي یتلقــى تلــك المحتو حة وٕان لــم  أنهــا صــح
أو المعرفـة السـیدة مـن حیـث مسـاحة الشـرح  ،لكونها المعرفة الموجـودة مـن جهـة ،ذلك

مـــة  ات تضـــفي ق ـــع واالستشـــهاد ونحـــو ذلـــك مـــن ممارســـات وســـلو والتفصـــیل والترج
ر االقتصاد الدهر  ،علیها فاجأ المتلقي في حجرة مجاورة عن نقد الف   .ثم 

عض المقررات والتوسع في أن االست - ثمار الكمي في الخطة حیث حذف 
لیته ،حصص المقررات األخر  قي التحد قائما أما في  عض مؤشراته  ،سی أو في 

القسم ون الخطة عامل طرد لاللتحاق  ة من مثل:  عني ضعفا  ،الجزئ وهو ما 
ة ة الجیدةوهذا بخالف االستثمارات ذات ا ،مستمرا في معدالت النمو واإلنتاج  .لنوع

ة - اغة الخطــــة الدراســــ ش المجــــاور فــــي صــــ التعــــا ادة التوجــــه  حیــــث  ،ســــ
ــر االقتصــاد الــدهر فــي جهــة ومقــررات الفقــه االقتصــاد فــي جهــة  مقــررات الف

ش فـــي دائـــرة الجهـــة نفســـها ،مجـــاورة حیـــث مقـــررات الجمـــع بـــین النســـقین  ،أو التعـــا
المعرفیین الدهر وٕالى حـد مـا النسـ االقتصـاد اإلسـالمي (= النظـام االقتصـاد 

ثیر اه ذلك  ) وأش    .اإلسالمي ونظم أخر

ة -ب   مستو األسس المنهج
ة في أساسها النظر  اسة التعدیل تعاني من حالة اختالل فإنها  ،ما أن س

ة  ن التعبیر عن هذه الحالة االختالل م ة والتي  تعاني من خلال في أسسها المنهج
ة غ االستفهام ر  ،في مجموعة من الص التي ال تجد لها واقعا على خطة التطو

 وعلى النحو التالي:  ،افتراض وجودها أصال

أفرعه في الجامعات الس - م حقل االقتصاد  غ المختلفة لتعل ة ما الص عود
ما هي على أن تجر ورشة  ة التي وجب على اللجنة أن تستعرضها  م واإلقل
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أقل تكلفة  -عصف ذهني علیها  أ ال حاجة إلى إعداد ورقة العمل أ العمل 
نة    .؟ -مم

ما عرضت في المؤتمر  - هل تمت االستفادة من تجارب األقسام المماثلة 
ة الثالث لالقتصاد اإلسالمي وفي المؤتمر ا ع في إعادة البناء لخطة دراس لسا

عبر عنها في القسم ؟ ما  لة  قدر األزمة أو المش    .یتوقع أن تكون 

س  -  ة التي تم استخدمها أو االشتغال علیها في تأس ماهي األدوات المنهج
ة الجدیدة اس ا ،الخطة الدراس ة" "من مثل "الق التواصل لمرجعي" "المقارنة المرجع

فاءتها من جهة ومالءمتها من جهة مقابلة في مجتمع  األعمال والمال" وما مد 
قوم على الدین اإلسالمي؟ م تخصص  ة البناء لتعل ة  عمل ما هي األسس المنهج

ر ة؟ ماهي المعاییر للحذف واإلدخال والتعدیل؟ ،للتطو   ماهي الرؤ
رة الحاكمة في صناعة الخطة ا -  ة؟ماهو أو ما هي االتجاهات الف   لدراس

لة الخطة  - ن إعادة ه م ة الجدیدة التي على أساسها  ماهي االستراتیج
ة   ؟الدراس

ة التي ترتكز على نشاطین: نشا  أن الخطة الدراس والدراسة مع قناعتها 
ة لما  ،الحذف ض ة تعو عمل ونشا الدمج واإلضافة سواء على مستو المقررات 
ة ،تم حذفه ة الطلب  ،أو على مستو الوحدة الزمن لن تكون العالج الناجع لتنم

مي قه معرفة محددات الطلب ،على البرنامج التعل س الطلب  وهذه  ،ألن الدفع 
   .المحددات ال تختزل في توفیر فرص عمل فقط

 یر الدراسة ألوضاع إدارة التحدتفس -ج
ة أن تخلص من ذلك  ن للدراسة الحال م سینو  ،التحلیل إلى متغیرن رئ

مؤشراته المتصاعدة ن لهما تفسیر استدامة التحد     .م
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ة للحقل: -   متغیر تصور الماه
جـــزء مـــن تقلـــب أوضـــاع إدارة التحـــد الـــذ واجـــه قســـم االقتصـــاد اإلســـالمي 

ـة الحقـل ،الحالي قه فـي  ،یرجـع إلـى عـدم االسـتقرار لتصـور ماه وهـو مـا یجـد تصـد
قـا ومحـدداف ،تعرف الحقل فهنـاك  ،ال زال الحقل إلى زمن اآلن ال یجد له تعرفـا دق

ــة ونــه فقــه المعــامالت المال  ،مجموعــة مــن التعــارف التــي تــر فــي الحقــل الجدیــد 
قـي  ـة للبنـاء النظـر والتطب ة وأخالق ونـه محاكمـة شـرع عضها تختزل الحقل فـي  و

لـــة ـــر االقتصـــاد الـــدهر برحلتـــه الطو یهـــا الف ح ومـــا ینـــتج مـــن الموافقـــات  ،مـــا 
عنــي  ،والمعــارض مــن المعــارف یــرفض ،ینــدرج فــي البنــاء النظــر للحقــل وهــو مــا 

ونــه تعبیــر عــن موقــف دینــي فقــط س علمــا مســتقال بذاتــه ،اختــزال الحقــل فــي   ،ولــ
ن له إنتاج نظراته ومقوالته بذاته یـب المسـتمدة مـن  ،م ونه جماع جهود التر ال 

م  ،معـــارف االقتصـــاد الـــدهر  ـــالق ة" وٕاعـــادة حقنهـــا " م الســـال ـــة شـــفط "القـــ عـــد عمل
ة" ـس مــن النظـر السـاب .اإلسـالم ـأتي علـى الع عضـها  حیـث إدخـال المعــارف  ،و

ـ مـا هـي فـي الف ة  ة على النماذج االقتصاد ما على مستو األدوات التحلیل ر والس
التحلیــــل بنــــاء علــــى تلــــك المــــدخالت مــــن أدوات  ،االقتصــــاد الــــدهر  واالشــــتغال 

م ة ســواء لقســم االقتصــاد  .ومفــاه ــس هــذا الواقــع علــى واقــع الخطــة الدراســ وقــد انع
أو فـــي جامعـــة األمـــام محمـــد بـــن ســـعود  ،اإلســـالمي الحـــالي فـــي جامعـــة أم القـــر 

ة  ــة مســتقلة  -اإلســالم ل ــاس بتلــك الحــاالت وجــاء  -قبــل التحــول إلــى  هــذا االنع
ــة عرفــون مــا یــدرس ،االختالل ة ال  ــان المجتمعــین لصــناعة خطــة دراســ البــد  ،فــإذا 

ـــة ـــة والثنائ ش" إمـــا  ،وأن تعـــاني الخطـــة مـــن االزدواج ومـــن الســـیر وفـــ مبـــدأ "التعـــا
ـة  ،أو عبر جهات متعددة ،التجاور في نفس الجهة ضا علـى البن س أ وهو ما ینع

ة لل ةالمعرف ونـه تأهیـل للمتخصصـین  ،خطة الدراس وعلـى أهـداف القسـم مـن حیـث 
ــد مــن أن قســم االقتصــاد اإلســالمي الحــالي ال  ،فــي مــاذا ؟ وعلــى ذلــك یتأكــد المؤ

ـا م ـة التـي یـتم  ،یدرس تخصصا أكاد قـدر مـا یـدرس مجموعـة مـن األخـال المعرف
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م مــا  ــة خطــة لتعلـ ل فــي النها ة تشـ قــال عنــه تمثیلهـا عبــر مقــررات دراســ ــن أن  م
  "االقتصاد اإلسالمي". 

ا لنظرة  قة منعطفا تارخ ومما یخشى منه في هذه المرحلة التي تمثل حق
ة مستقلة ،التأصیل اإلسالمي ل س  ة  ،حیث تأس صح ة  االنضمام إلى هذه الكل

ات ة وفي اآلل ف ما وأن الوضع الجدید  ،تلك األخطاء في التصور وفي الك الس
فها لصالح هذا المشروع فرض الت عابها وتوظ زامات مختلفة البد للقسم من است

م  ،التجدید الحضار  ون دافعا ومنطلقا لتعل غي أن  عد الغائب هو ما ین وهذا ال
ة ة ثان ر الدهر ومراكز القوة في الغرب ،إسالمي لعالم قد وعى  ،ودلیل ذلك أن الف

ل ثقافة وحضارة سواء على مستو  أن العلوم هي راس الحرة في الهجوم على 
ة ة واالجتماع ة واالقتصاد اس أو على مستو المؤسسات أو على  ،الصناعات الس

ا الشعوب ،مستو التشرعات ولوج ضا عندما واجهت  ،وعلى مستو س ولهذا أ
ة ضرات عدة من داخل مشر  زة الغر أو عبر رئتها  ،وعها التحدیثيالمر

ة ة الرو ة للرأسمال ة حیث الكارثة المال ة ـ المال قاء ،االقتصاد  ،وواجهت تحد ال
قو جبهة  ن أن  م ة والحضارة ما  فوجدت في االنفتاح على المنظورات الثقاف

عده  ،المحارة في وجه ذلك التحد فنظرت إلى االقتصاد اإلسالمي ب
ار  –مي األخالقي/الق ل الالرو  - المع ر حیث التمو وٕالى ذراعه العس

فا ،)اإلسالمي( را وتز ه ثم احتوائه تحو إلعادة تصدیره مرة أخر  ،لالستثمار ف
ة غیر المتوحشة  صمة الرأسمال حلو تردیده للتخفیف من حمالت  - بنفس ال ما 
قاء على المر  - الهجوم على الفلسفة والنظام الرأسمالي ة ثقافة لإل زة والخبرة الغر

عولمتها ة     .وعلوما عالم

ة على رسالة  نیته التحت مي یرتكز في أسسه و ة لظاهرة حقل تعل هذه الرؤ و
لها ان  منة على األد تمتاز عن  ،تب لها في قدر هللا تعالى أن تكون هي المه

ة من مثل  ة/داخل قة التي تدعو أو تستجیب لمطالب أو لضغو خارج الرؤ السا



مي إسالممشروع التحول ل ة برنامج تعل  ٢٩١ي                   دعم تنافس

مي" ونحو ذلك ة من جهة  ،"االعتماد األكاد ة الرؤ وهذا التمایز مصدره شمول
ة ة راع قة مرة تختزل التحد في  ،وواقعیتها من جهة قراءة تحلیل فالرؤ السا

في ومرة تجسده في  ومرة تخضعه لمطلب هیئة االعتماد  ،التوظیفالتوصیف الوظ
مي ة المشاهدة ،األكاد قدر ضی زاو ي لنا أنه  ة تح ة العلم تأتي نتائج  ،والمنهج

ل أدق وأكثر تحدیدا ش وهي تعبر عن الفلسفة الذرة التي ال تر في  ،الدراسة 
ع لذرات منفصلة ما في الم ،العالم إال تجم نظور ون حلها عبر قو السوق 

لة االقتصاد ل العلوم  ،التقلید لمش ولكن األزمة المأزومة التي تعاني منها 
ة  ة واجتماع عتها فیزائ ة -اختالف طب ة الشمول ع في الفلسفة العلمان  -  الط

ي لنا  -تعلمنا  قي لتلك العلوم  -نقول تعلمنا ال تح  - أن سبب اإلفالس الحق
ع اته ما  قین عة انطالقا من خطاب  ،د الحداثةومؤشره الردة عن  هو أمثلة الطب

ة –راضي  ارت   .-  الد

س المنهجي -   متغیر التأس
ثافة عن قوة التحد ات تقصر قوة أو حجما أو  بدلیل أن  ،أن تلك االستجا

ا ،وضع األزمة قائم ودون شك أن  ،وأن مؤشرات الفشل الزالت تسجل نموا إیجاب
ة" التي تتناول تفسیر موت الحضارات /االستجا ستنطب على وضع  ،نظرة "التحد

مي ،هذا القسم قى األمة/ ،وعلى حالة هذا الحقل التعل مقدار قوة مواجهة التحد ت  ف
ن أن نفتهم تلك الحالة/الظاهرة  .الحضارة/الحقل م ل  لمرور زمن  - ومن 

ا المتوسط وال  س  لاحصائي ل اب اإلطار النظر أو النظرة/ - لطو  عبر غ
ة التي من خاللها یتم تناول ذلك التحد أو األزمة في  ،المدخل/المقارة المنهج

ح/التعدیل ال تقوم  ،وعي مجلس القسم الحالي قة في التصح ل المحاوالت السا ف
ة ة نظرة وال تؤسس على أسس منهج ة النزعة اآلرات ،على بن عني غل ة مما 

ة اع ة ،والمشاهدات االنط لها أمور إذا وجدت في النشا أو العمل ،وقوة الذات  ،و
ة ة ،احالته إلى المزاج ة ،وارخت أطواله للمحسو ووقعت  ،وادنت مستواه إلى السطح
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ة ة العشوائ ارات الذات ة االخت ة ضح ة التي  .الخطة الدراس ولهذا فإن األعمال العلم
م بنظرة أو  قة ال تتحصل على ذلك إال عبر التسل صدق علیها الوصف في الحق

ة  ومن الدالئل ،إطار نظر أو من خالل مدخل یتقارب مع موضوع الدراسة التجرب
ر  ه ذلك الوصف  - على أن ذلك التطو ة  - إذا صدق عل ة لتصورات لدن استجا

قة وواسعة ة ،ض ة وهي ال تملك  ،وترتكز على وقائع تفتقد الدقة العلم وتدعي الواقع
ات من ذلك الواقع وتارة ترغب في  ،فهي ترد أن تتجه نحو سوق العمل ،معط

ة ومن ذلك  ة ال عمل ات علم المحافظة على القائم من المقررات التي تتنازعها أهم
ار تر  ،مثال اعت قاء على مقرر "اقتصاد زراعي"  دید ما جاء في المقدمات ال

اد علم االقتصاد الزراعي ة لم ات  ،التدرس ل الذ هو تخصص مستقل في 
جامعة الملك سعود مثال ه ،العلوم  مثال آخر نزاع على زادة  .وهو ما ال ینازع عل

ات" ة لمادة "الشر م دلیل على هذه الزادة من حیث  ،عدد الوحدات الدراس دون تقد
ة ،ةالحاجة العلم ن مالء هذه الوحدة اإلضاف م یف  ة  ،بل واألهم هي  والقض

ة ح ة التصح ة التي تعارض بها تلك العلم ة ؟ ما هي المعاییر  ،المنهج ما هي الرؤ
ة ح ة التصح ا من هذا في تلك العمل بینما  ،للحذف واإلدخال والتعدیل؟ ال تجد شئ

مة المضافة" حیث تطرح في اعتراض الدراسة الساب یؤسس نظرا على مبدأ "ا لق
ة الزادة في الوحدات الزمن الدمج بین مقررات وأما  الحذف وٕاما  ما  ،ل تعدیل أما 

اعات  ة وال إلى االنط ه المقدمات التدرس مة المضافة ال إلى ما تقول  هي الق
ة التي تجد في ضی الوقت أساسا في زادة الزمن اف  ،الذات مع ان الزمن غیر 

ثیر من التخصصاتلكث س  ،یر من المقررات في  مة المضافة تأس ار الق أن مع
ة حل الموضوع ة و ر ،قصي الذات ة التطو ار یؤسس لمنهج جنبها  ،ومع و

ة ثیرا ،العشوائ س هذا مجاله ،ولن نتحدث عنه    .ألن ل
ان الوصف التحلیلي للتحد ناقصا لطرحه جزء من  ذا یتضح أنه لما  وه
م الحقل عاني منها برنامج تعل قدرة تفسیرة للظاهرة التي   ،المتغیرات التي تتمتع 
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اسا لذلك التوصیف ات انع ون لها تأثیر على  ،جاءت تلك االستجا دون أن 
ة التحد   .ل

  )فرص/تهدیدات(تطورات ) ال ٣
ة للتحد الذ واجه وال زال یواجه قسم  عد أن استعرضت الورقة الحال و

ة التي حاول القسم من خالل مجلسه أو من  ،قتصاد اإلسالمي الحالياال ف والك
عض أعضاء المجلس ة من  ادرات فرد ه لم عمل على مجابهة  ،خالل تلق أن 

ان یزداد قوة عبر تراكم  ،التحد ل طور من تلك األطوار  یف أن التحد في  و
ل مظهر منها على أزمة عبر  ة  ه البیئة في الوقت  ،مظاهر جزئ الذ تمر ف

ن  م ان  قة فرصا  عض التطورات التي تمثل حق القسم الحالي ب طة  المح
مثل تهدیدا  ،على األقل للتخفیف من حدة التحد ،االستثمار فیها عضها  ما أن 

عض  .ضاف إلى التحد قوة إلى قوته ة إلى اإلشارة إلى  وستسعى الدراسة الحال
خ ،التطورات وفي عجالة اصة المستجدات التي برزت مؤخرا على الصعید و

ر ،الدولي س التطو ة تعزز جهود اإلصالح ول د على أهم حت تؤ  ،والتي أص
ة" عبر محرك هام جدا  ة للرسالة المحمد ة الثان رة "العالم ف وتبرر عودة االهتمام 

م في شعار المشروع الحالي  والمترجم ،إال وهو "مشروع االقتصاد اإلسالمي" "تعل
ة" ة ثان   .إسالمي لعالم

س  - ة لتأس ار ة الم ة الموافقة الملك ولعل من أهم هذه المستجدات الداخل
ا وحضارا ظهر تمایزا ثقاف اسم متمیز  ة  ة االقتصاد والعلوم  ،ل ل إال وهو "

ة" ة اإلسالم ة متخصصة في الحقل نفسه وفي حقل العلوم  ،المال ل س  فتأس
ة ما هو قائم في  ،ي أن درجة التحد قد ارتفعتعن ،المال م الحقل  وأن تعل

م االقتصاد اإلسالمي قد دخلت مرحلة جدیدة وأن هذه نقطة تحول  ،برنامج تعل
شاهد أثره على أرض  قي  الفعل إلجراء تغییر حق جدیدة لمزد من الفعل والقوة 

ة الجدیدة م الحقل في الكل ة وذلك ألنه قد مضى زمن ال ،تعل المطال قول مرة 
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ر القسم ،التطو طة  ة إلى ضغو البیئة المح انا الدعوة إلى االستجا   وأح
ات سوق العمل +...) مي+ متطل  .(= الجودة واالعتماد األكاد

الجامعــات عمومــا  - ــادة حجــم القبــول  ــة ز ومــن المتغیــرات المســتجدة الداخل
س فـــي شـــقه  ،ومنهـــا جامعـــة أم القـــر  م الجـــامعي لـــ ـــى التعلـــ مـــع تزایـــد الطلـــب عل

قا ان یردد سا ما  حت ،االجتماعي  عنـي فـي دالالتـه  ،فالدافع اقتصاد  وهو مـا 
البرنـــامج  حققهـــا القطـــاع ذو العالقـــة  ـــة مســـتو الـــدخول التـــي  ـــة لفتـــرة تارخ المغی

مي سـي ،التعل عـد المحـدد الرئ ون التخصص یوفر فرص عمـل لـم  ـا  بـل ،ف االرت
شــرة ــالكوادر ال ــة  م ة التــي ترفــدها البــرامج التعل  .بــین دخــول القطاعــات االقتصــاد

الطلــب علــى  ــ  مــا یتعل ــة ف ــه هنــا أن نتــائج الدراســات العلم وممــا تجــدر اإلشــارة إل
ـات االقتصـاد واإلدارة والعلـوم  ل ـد علـى أن الطلـب علـى بـرامج  م الجامعي تؤ التعل

ة سیتحرك إلى الـذات ،مستو أعلى المال ل الطلب نحـو هـذه البـرامج  میل ه  ،وس
ات دول الخلـــیج العرـــي ـــل اقتصـــاد میـــل نحـــو النشـــا  ،وذلـــك إلعـــادة ه والـــذ 

ــة" ة منهــا، و الخــدمي وعلــى قمتــه "الخــدمات المال ــة  .المصــرف وتــأتي "الخــدمات المال
ة فــي هــذا القطــاع الخــدمي ــة النســب ة" لتمثــل األهم أقســام  وهــو ،اإلســالم مــا دفــع 

م االقتصاد الدهر  ) إلى اقتناص تلك الفـرص عبـر  برامج تعل (= الوضعي/التقلید
ماش انت تعاني من تحد االن ر أقسامها التي  ـة فـي  ،تطو م بإیجاد مسـارات تعل

ة" قت إلـى  - تخصص "المصارف اإلسالم یف أن تلك األقسام قد سـ ولنلحظ هنا 
ة التــي فرضــها الواقــع فقــطاالســتثمار فــي تلــك المنــاط   ،ســبب القناعــات االقتصــاد

ا فـي مشـهد التنـافس بـین تلـك األقسـام وجامعاتهـا  انـه تحـد مـا سـب ب مثل  وهو ما 
ین قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي في جامعة أم القـر  انـت تلـك الفـرص  -و وٕاذا 

م فإنها قد تحولت عبـر اسـتثمار األقسـام المتخص ،تمثل استثمارا مجزا صـة فـي تعلـ
حسـب اإلطـالق األحـدث مـن قبـل  ر االقتصاد الدهر (الوضعي ثـم التقلیـد  الف

ــــل الالرــــو  ،أنصــــار الحقــــل) إلــــى تهدیــــد فــــتح مســــارات فــــي التمو ألنهــــا قامــــت 
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ة ولكون هـذه المسـارات تـدرس عبـر جامعـات  ،(اإلسالمي) وفي المصارف اإلسالم
ونتهـــا عبـــر وســـائل اإلعـــالم ـــة التـــي  ـــة بـــل العلم عـــت  ،لهـــا عراقتهـــا ال التارخ فط

ــة الكفــاءة ــة عال م ــة عــن مؤسســة تعل عنــي فــي فــن التســو  ،صــورة ذهن وهــو مــا 
ــا ومجتمــع  ــة لــد عمالئهــا طال اســتغالل تلــك األقســام لهــذه الشــهرة والصــورة الذهن

ة أعمال وم ما فـي  ،وأجهزة ح س خطو إنتـاج تلبـي حاجـة سـوق العمـل والسـ لتأس
وعلــى الــرغم مــن ذلــك الســب لــم تقــدم اللجــان التــي عهــد  ،قطاعــه المــالي والمصــرفي

ة لقسـم االقتصـاد اإلسـالمي الحـالي إلـى  ر للخطـة الدراسـ ـالتطو إلیها مجلس القسـم 
عزز أو جامعـة الملــك ســعود اسـتعراض تلــك التجـارب ســواء فـي جامعــة الملـك عبــدال

ر ،وغیرهما ـة فـي التطـو ـة العلم د على فقد تلك اللجان للمنهج ومنهـا  ،وهو مما یؤ
ة" والتي تمثل  مي تنافسيأ"المقارنة المرجع م برنامج تعل یرتكـز  ،داة هامة في تصم

ة" للبرنامج ة" ومن ثم بناء "القدرات التنافس    .على أساس "المیزة التنافس
ات من جهة أخر  وٕالى - ة التحد جانب ذلك فإن حجم من جهة ونوع

ال  ،عد فرص استثمارة ،التي تواجهها أسواق العمل ومؤسسات القطاع األهلي
" في تعزز  ر ة "رأس المال المعرفي/الف ت أهم ما وأن تلك المؤسسات قد أدر س

ة لها ع ،القوة التنافس ستط مي  عني أن البرنامج التعل ل  وهو ما  من خالل تحو
ن أن تدرس م ات إلى معارف  ونات التأهیل  ،تلك التحد ونا من م وتكون م

اجات الحصة  ،للطالب احت فاء  ة أو اإل ة من حیث تلب میزة تنافس التالي تمتعه  و
ة    .الكبر من الطلب على القو العاملة الوطن

ر  - ومن الفرص االستثمارة أن حقل االقتصاد االسالمي وأن اختزله الف
 " ل الالرو الغرب وقبول أنصار الحقل بهذا االختزال في "التمو االقتصاد الدهر 

ا (= زادة عدد  (أصغر من اإلسالمي) قد أخذ یتزاید في معدالت انتشاره جغراف
ا (= عقد ندوات + نقاشا وأخذت  .).ت + دراسات + مقاالتمؤسساته) ونموه معرف

ادئ ل الالرو في التداول م م التمو حیث حرمة الرا  ،في المجال العالمي ومفاه
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ة والمضارة ،والغرر والقمار الغنم والمشار عض الجامعات في  ،والغرم  دأت  و
ار الدعوة  " - الغرب  - د ل الالرو اسم "التمو بل إن هناك  ،في فتح تخصص 

ة ة (مالیزا مثال) بلغ فیها التخصص من األهم عض البلدان اإلسالم  ،جامعات في 
ه  ات متخصصة في "االقتصاد اإلسالمي" ـ مع معاناته بتراجع ترتی ل إلى حد فتح 

ة  ة في معظم الجامعات العر م ة والتعل حث ات ال ال شك  - في سلم االهم وهذا 
سهم في نمو الطلب عل شرة  ،ى مخرجات أقسام تدرس الحقلس من الكوادر ال

م االستشارات ،المؤهلة ة ،أو تقد ام بدورات تدرب أو المساهمة في الصناعة  ،أو الق
ة) ة (اإلسالم ة الالرو ة ،المال ل  ،فزادة عدد العمالء من أفراد والمؤسسات التمو

مختلف أنشطته  القطاع المالي اإلسالمي  عني  ،وتنوعهاعني النهوض  وهو ما 
ار الدعوة  ،زادة في الطلب ة في د ام تلك الجامعات الدول  –وهو المؤسس لجدو ق

ات  -  الغرب ل ة مستقلة أو متفرعة داخل  م ار اإلسالم بإنشاء برامج تعل ود
عني من جهة مقابلة شدة التنافس بین تلك البرامج  ،االقتصاد وٕادارة األعمال وهو ما 

طرة ع مصدر للعلوم والقو  ،لى سوق العملللس ة  زة الغر إما بدافع إقواء المر
ة  ،وٕاما بدافع تجدید المشروع الحضار اإلسالمي ،المؤهلة ة الثان أ تحقی العالم

ة حیل الفرصة إلى تهدید ،للرسالة المحمد وهو ما یتطلب معه الوعي  ،وهو ما 
ة" ة ثان م إسالمي لعالم و  ،شعار "تعل مي یرتكز ل ن دافعا ومؤسسا لمشروع تعل

ة"    .على "المیزة التنافس
ن قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي استثمار الفرص المتاحة  ذا إذا أم وه

ة ،وحسن استغاللها إما  ،ومواجهة التهدیدات لخفض درجة تأثیراتها السلب
ات غیر مؤثرة ،احتوائها ها إلى جزئ ة  ،وٕاما بتف فإنه یرجى زادة القدرات التنافس

ة النهوض ال  ،للقسم ا في عمل س عد مشروع الدراسة المقترح جزءا رئ والذ 
ة ،بل لمشروع التجدید الحضار اإلسالمي ،القسم ة ثان   أ لعالم

   .- مشیئة هللا تعالى -
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مشروع التحول: ثالثا   التعرف 
 ) تعرف المشروع١

ن تعرف المشروع  أنه "مجموعة من التحوالت التي یتم تنفیذها م ارة  ع
مي إسالمي ا لبرنامج تعل ما تنافس ل تصم   ."على مستو اإلطار الكلي لتش

  ) هدف المشروع٢
ة لحقل  ة القدرات التنافس لمشروع "التحول" هدف استراتیجي یتمثل في: تنم

مي    .علمي إسالمي یدرس في برنامج تعل
شت من هذا الهدف  ةو   وهي:  ،االستراتیجي للمشروع أهدافا فرع

مي إسالمي -أ ة" ،إنشاء إطار لبرنامج تعل    .قوم على مبدأ "المیزة التنافس
مة المضافة -ب ة ذات الق م    .االستثمار في المسارات التعل
ة -ج ة والدول م ة واالقل    .النفاذ إلى األسواق المحل
ة لقسم  - د مي لحقل االقتصاد استدامة القدرة التنافس یدرس برنامج تعل

قاته مي والدولي ،اإلسالمي وتطب ین اإلقل    .وزادتها علي المستو

مي في حقل االقتصاد اإلسالمي - هـ مة للبرنامج التعل م الق لجذب  ،تعظ
أجهزة التوظیف في القطاعین العام واألهلي+  + أكبر عدد من العمالء (= طالب

مین  وأثر ذلك في اتساع قاعدة المؤهلین في التخصص  ،والدولیین)العمالء االقل
ة   .وانتشارهم على أكبر قطر من الخارطة الجغراف

مي -و ة المحور االستراتیجي في البرنامج التعل انة وحما حیث التأصیل  ،ص
ة في التخصص ،اإلسالمي انة الموارد المعرف قتضي ص والعمل على تنمیتها  ،مما 

ة الوافدةالنمو المعرفي المؤصل في مناط الموار وزادة معدالت    .د المعرف

ود -ز مي حالة الر برنامج تعل   .تجنیب حقل االقتصاد اإلسالمي 
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  ساس االستراتیجي لمشروع التحول) األ ٣
ة  ة في بدا ان حقل االقتصاد اإلسالمي قد عانى من تشوهات خلق إذا 

الده وفي إثناء تكونه ة ،م اب ذلك ،وفي حالة انتعاشه العرض  ،مع اختالف أس
ة الده اتجه نحو تصور فقه المعامالت المال ة م ة التي  ،ففي بدا ار أنه الماه اعت

ان مصدر التشوه  ،تحق التأصیل اإلسالمي لحقل االقتصاد وفي إثناء تكونه 
في مقررات تنتمي إلى علوم ،التوصیف الوظ أخر (=  حیث التوجه نحو الدمج 

ة عدم التماسك  ،إدارة األعمال) + اإلدارة العامة + المحاس فأصابت الخطة 
سي .واالنسجام المنطقي ون رئ وقطع ذراع من  ،أما حالة االنتعاش حیث سلب م
ة ق ل  ،أذرعته التطب اسم "التمو مي  ون علما مستقال یدرس في برنامج تعل ل

ار الد - اإلسالمي"  الترحاب في  -الغرب  -  عوةوهو ما یروج في د وتقبل 
هذا تم احتواء علم االقتصاد اإلسالمي -الداخل اإلسالمي ون الحقل  ،و وارتكس ل

عبر عن اإلسالم دینا وحضارة ل اإلسالمي" ،الذ  رس من  ،هو "التمو وهو ما 
ة للعلم" أ ال وجود لعلم االقتصاد  ة العلم" فال "جنس اد المقولة الواهمة "ح

عني من جهة مقابلة اختزال تصور التأصیل اإلسالمي للحقل  ،سالمياإل وهو ما 
عد أو مجال واحد ووحید غ وأسالیب وأدوات  ،االقتصاد في  إال وهو "ص

ل" ة ،التمو اغة األساس  ،أ فقه المعامالت المال ناء على ذلك التحلیل تمت ص و
ادة علم االقتصاد  ،االستراتیجي للمشروع صه في: إعادة س ن تلخ م والذ 

ة تتصف  ،اإلسالمي على سائر مناطقه/فروعه التي ستأسس لمسارات تخصص
ا ومنسجما ،العم العلمي والمنهجي ا متماس وتحرره من  .ولتحدث نموا معرف

ة متعددة علم بیني بین أنساق معرف ة" أ  وتكون من  ،وضع "المنطقة المشتر
ة مخلطةأمشا حق بذلك استقاللیته ،ج معرف مي  ،ل عود البرنامج التعل ومن الكل 

ة تتمتع  وادر علم ن  ة حیث تكو س مي لمهمته الرئ ممثال في القسم األكاد
ة في تخصص االقتصاد اإلسالمي ة النظرة والعمل     .الكفاءة المعرف
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  ) فلسفة مشروع التحول ٤
مي إسالمي یتطلع مشروع التحول إلى تعزز ة لبرنامج تعل  ،القدرة التنافس

ة ة والدول م ة ذات  ،والتوجه إلى أسواق العمل اإلقل م عبر فلسفة المسارات التعل
مة المضافة ة لتلك المسارات  ،الق ة بین الخطط الدراس ة والتعاضد ومبدأ التكامل

ة م ین النظرة والتطبی العملي على مستو المقررات الد ،التعل ة داخل تلك و راس
ة .الخطط ذلك التنوع المرن في التخصصات الفرع حق حرة  ،و ح و الذ یت

ة للطالب النس ار  ة في جامعاتنا ،االخت مة قد تكون مغی فقد تلك  ،وهي ق مما 
ة فة اجتماع ة - الجامعات وظ دني من مستو ادائها الكلي ،ثقاف م  .و ل ق ولتدو

ا عادال ل نظاما اقتصاد ة لتش مة  ،اإلسالم العالم رامة اإلنسان وق مة  ه ق تعلو ف
ما یبرهن على ذلك مستو البناء التحلیلي النظر لحقل االقتصاد  ،العدل و

ة ة اإلسالم وهو بهذا البناء یتمایز  ،اإلسالمي من حیث إنسانه وف تصور المذهب
ة النظرة ا رامة اإلنسانعن األبن فال تراه إلى "حیوان  ،لدهرة التي تحط من 

ه في النموذج السمیثي "اإلنسان  طل عل ة" أو ما  م اع غرائزه البه سعى إلش
" التعاطي  ،االقتصاد مة العدل في معاشه وتعامالته فال ظلم  وعلى مستو ق

اطل ،الرا ال عدل الذ یجمع وفي معاش المجتمع حیث ال ،وال أكل لمال الناس 
ة لمن عجزوا عن ذلك  بین النمو/"الغنى" واستحقاق توزع الدخل لتوفیر حد الكفا

ة ارتكازه على عقیدة  .من أفراده وشرائحه االجتماع إن حقل االقتصاد اإلسالمي 
حة حیث أهل السنة والجماعة إلنسان المتخل فإنه یتعامل مع "ا ،التوحید الصح

  أخالق اإلسالم".
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ات التحول في المشروع ٥   ) آل
ة تلك األهداف ة ،من أجل تلب فقد تم تحدید اآللیتین  ،وتنفیذ هذه االستراتیج

 التالیتین:
ة التحول االسمي -أ  آل

  المقدمة األولى: الدور -
اسم القسم ان "االقتصاد  ،ونقصد بهذا التحول ما یتعل  فاسم القسم 

ة جدیدة ة  ،اإلسالمي" وفي ظل اسم جدید لكل ة االقتصاد والعلوم المال ل هي "
م ة" ال حاجة إلى ذلك االسم القد ا ،اإلسالم ون تكرارا مموجا منطق  ،ألنه س

ه ل ه هنا " االقتصاد ،فالجزء یندرج تحت  ل ة".و ومن جهة أخر  ،.. اإلسالم
قاء االسم  ان هذا غیر متصور عند الكل -فأن  ة  -  وٕان  یبته اللغو  -بتر

ه  ة  -مضاف ومضاف إل ی إلى جانب أسماء ألقسام أخر ال تأخذ بتلك التر
ة ة في إحراج شدید ،اللغو ضع الكل ون له األثر السلبي على  ،س مما قد 

ة ل ذا  صل حد االجماع إال من شذ وحیث أن اال ،التصور الخارجي له تفاق قد 
عتد بخالفه ون "قسم  ،ممن ال  ة الجدید س فأن اسم القسم في تصور الكل

  .هذه مقدمة أولى ،االقتصاد"
ادة ة: الس  والمقدمة الثان

ة  ق ما التطب ادة لعلم االقتصاد اإلسالمي على فروعه والس هي إعادة الس
ل ،منها ةوالمتجسدة في المؤسسات التمو انت أو مال ة  وهذه المقدمة  .ة مصرف

ر االقتصاد الغري الدهر بخل  ام الف ما وفي ظل ق مهمة وهامة جدا الس
وتقبل معظم المشتغلین  ،حالة انشقاق بین حقل االقتصاد اإلسالمي وعض فروعه

ة المتمردة عض من المعظم  ،في حقل االقتصاد اإلسالمي لهذه الوضع ان ال وٕان 
ن لها أن تسهم في شتغل  م ل أداة  ي حیث القبول  بذلك على أساس تكت

ه من تضارس ومناخ علماني شمولي ما تحتو ة الغرب  ولكن  ،اختراق جغراف
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جدو االختراق تؤسس على المنافع والتكالیف سواء على مستو القصیر 
ل ة التحلیل ،والمتوسط أو على المستو األجل الطو ل  والتي تخلص في نها الطو

ما یردها الغرب  استقاللیته  فاءة وحجم االستثمار في ذلك الفرع  األجل إلى عدم 
اسة را وس فاءة االستثمار وزادة النمو المعرفي والمنهجي ،ف تتوقف  ،وذلك ألن 

اسة االستثمارة فاءة إدارة الس عض مناط حقل  ،على  واالقتصار على 
ة  ،االقتصاد اإلسالمي من جهة ة االستثمار من جهة ثان اسة  - ونوع حیث س

لة  اسة إعادة اله س ر المالي الرو  ة الوافدة من الف االحالل للمنتجات المال
عد المؤسسي  عتقد أنه إقصاء للرا دون نظر إلى ال للمنتج المالي عبر ما 

ة للمعامالت في علم الفقه حیث المحظورات والنواهي ألدوات دائما ما تكون  مخف
ة" الفجوة التعاكس س وما اسمیناه " ن المنتج المالي من الغرر والتدل ومن  ،في تكو

فاءة إدارة االستثمار في حقل االقتصاد اإلسالمي األمر الذ  ،الجهتین یثبت عدم 
ة  حث ة المتعلقة بتخصص استثمار الجهود ال ینتج عددا من الفجوات االختالل

ة  ل ةوتعبئة الموارد التمو ات العلم ة في البناء  ،للفعال أو المتعلقة بزادة اإلنتاج
ة عترض على  .التحلیلي النظر للحقل وغیر ذلك من حاالت اختالل ان قد  وٕان 

س  " (اإلسالمي) ل ل الالرو التمو یز االهتمام " أن تر ط  س ذلك التحلیل ال
ة للزادة الحال ،تكرسا لحالة االنفصال ة والمتوقعة في الطلب وٕانما هو استجا

ل  مقارة لنظرة المعجل ـ وتوافر التمو على منتجات هذا الفرع من أفرع الحقل ـ 
ة ل من التهدید ،من قبل المؤسسات التمو ة  ،وهنا  ألنه في ظل عولمة للیبرال

قید الفعل الذاتي لقو السوق  م  ة تجعل للدولة  ،منفلتة من أ تنظ أو للیبرال
ا ح نقلب على التوزان االقتصاد ،عندما یختل االستقرار وضعا تصح تتدخل  ،و

قوتها لتعید التوزان واالستقرار االقتصاد نقول في ظل  ،الدولة لتعین قو السوق 
ا  ة في إطار االقتصاد الرأسمالي في أ السوق الدول غي االندماج  تلك العولمة ین

ه المتقابلتین منة لتلك  ،من صورت سة لتشوحیث أن اله م یالعولمة المس ل ق
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ة م للصورة الجدیدة  ،ون ل الالرو (اإلسالمي) ستحال إلى ق م التمو فإن ق
ة ة الرو ة  ،للرأسمال اسي المغیب في حر عد الس شف عن أن ال ذا  وه

رس لحالة االنفصال  ل اإلسالمي في الجامعات  -االعتراف الم  - برامج التمو
بیرة ومن ثم على مستو مشروع التجدید  ،على مستو الحقل ستؤد إلى خسائر 

م  ،الحضار اإلسالمي د على ذلك أن الدعوة إلى دراسة ومناقشة وتعل ؤ و
ل اإلسالمي"  ه المشتغلین في الحقل -"التمو طل عل حلو أن  في الساحة  -ما 

ة ممثل اسي للدول الرأسمال ة تنطل أساسا من مصالح االقتصاد الس ة في الغر
ة ات المتحدة األمر ة  ،دول االتحاد األوري أو في الوال ولهذا فإنها غیر معن

ظهر ما  عده العلمي  یز واالهتمام في  على األقل في زادة  ،بنتائج هذا التر
ة  ،وزادة معدل النمو العلمي لهذا الفرع ،معدل التراكم المعرفي عنیها تلب قدر ما 

طرة  اجاتها من الس منةاحت ادة الحقل على أفرعه  ،واله د الدراسة على أن س وتؤ
ة ة وعلم ل الالرو  ،ضرورة عمل ة التمو ة فإن استقالل ة العمل أما من الناح

ضعف من برنامج ینفرد بتدرس  ة  م (اإلسالمي) على مستو البرامج التعل
تخصص مستقل ة فإن التم ،االقتصاد اإلسالمي  ة العلم ل أما من الناح و

ة من حیث أنه  فاءته الداخل ه ببرنامج مستقل یدني من  طل عل ما  اإلسالمي 
ة  في األصل بناء على األصل الذ یؤطر التحلیل النظر للظواهر االقتصاد

ة صح بناء إال على أصله واسسه  ،واألصل هو االقتصاد اإلسالمي ،والمال وال 
التي تبرز الدور المتمایز لالقتصاد اإلسالمي في مرتكزات العلم حیث التصورات 

ة م والتعرفات واالستدالالت العلم ة والمفاه   .المذهب

ناء على تلك المقدمتین تكون النتیجة إطالق اسم "قسم االقتصاد والعلوم  و
ة" عا ،المصرف إال  ،وال یرتضون جدیدها ،نون من قل المصطلحاتوالولئك الذین 
ات االقتصاد وٕادارة األعمال  ،اشتهارها ل ة في  ة وٕاسالم نقول أن جامعات عر
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ون قد حصلنا على سند  ،تطل على أحد أقسامها هذا االسم وعلى هذا ن
ة اإلطالق فانا هللا أهل اللجج ،لمشروع   .و

  
ة التحول اإلنتاجي -ب   آل
  المضمون ) ١

رة إیجاد خطو إنتاج  طرح ف ة  ة  -وتعني هذه اآلل م  - مسارات تعل
مي لتدرس حقل االقتصاد  متعددة تتجذر من الجذع المشترك للبرنامج التعل

ون المشروع ملتزما بتحقی أهدافه ،اإلسالمي ذا  فلسفته ،وه ا  وتنفیذ  ،ومتمس
ادة + التحرر).    استراتیجیته (= الس

ةط) ٢ قة العمل لبناء خطوط إنتاج   ر
ة الدهرة غیره من حقول االقتصاد عة  ،یتسم حقل االقتصاد اإلسالمي  طب

قي حیث  ،حیث الجانب النظر الذ یدرس في البرنامج ،مزدوجة والمجال التطب
ة ل ادة للحقل على فروعه التي یراد لها  - مؤسساته التمو سط الس لنالحظ إعادة 

ة أن تستقل وتستظهر على الحقل  ،فیختفي مشهده عن األنظار ،تحت دواعي مر
 " ل الالرو ة لمشهد "التمو ونه الخلف مثله ف قي له من دور  ومن هنا فأن  -وٕاذا 

ضا أن هذا  ة" ـ لنالحظ أ قه ال "قسم االقتصاد والعلوم المصرف اإلطالق یجد مصاد
بل في انسجامه الداخلي ـ نقول أن هذا القسم الجدید في  ،في واقعه الخارجي

ة الجدیدة ـ وفي تكونه ة للكل النس یجمع بین النشا النظر والنشا  ،تسمیته ـ 
قي مي لهذا الحقل استقاللیته ،التطب سب البرنامج التعل هذا الجمع س ون  ،و فال 

ه ،ج مختلطةمجرد أمشا ن التوظیف عل م ل  بل  ،توهم الناظر لسطحها على تش
ة  حقل المحاس ة  طة من حقول علم منتجات وس أن المقررات التي ستستورد 

طة  ،وحقل اإلدارة العامة وحقل إدارة األعمال وحقل التسو هي منتجات وس
ة القابلة للتداول ة في إنتاج المادة النهائ لتخصص في الحقل حیث شهادة ا ،أساس



 محمد بن حسن الزهراني                                   ٣٠٤

 

مة المضافة" ،ومساره الفرعي قا لمبدأ "الق عني تطب حال االستیراد  ،وهو ما  س  ول
مي برنامج تعل إذ یوجد في الخطة مقررات من تلك  ،الساب على خطة الحقل 

مة ال على مستو أفقي وال على مستو رأسي داخل  ،العلوم لكنها ال تضیف ق
اسة ظهور حالة بدلیل لو أنها حذ ،البرنامج فت من الخطة لما ترتب على تلك الس
ة ة  ،اختالل عني في علم التر عدم التماسك المنطقي وفقد  - المناهج -وهو ما 

ن  ،االنسجام بین مقررات الخطة عند بنائها د على أن الهدف لم  وهو ما یؤ
في" ة أزمة "التوصیف الوظ اسة "الخداع ،أكثر من محاولة الستجا  عبر س

 " صر   ال
قارب الوهم النقد - عة  .- ما  وللتدلیل على التناس المنطقي بین االسم وطب

ة حقل االقتصاد اإلسالمي انت ترتكز على  ،واستراتیج ة الحقل  نقول أن استراتیج
بیر یر المعاشي لإلنسان المسلم ،مشروع  والتحرر  ،إال وهو االستقالل في التف

رة ة الف ع لي حاكم ،من الت ان من  ،وتحت مبدأ  إال وهو "االستخالف" و
ة ات تلك االستراتیج ة على  ،مقتض اة المعاش ن مؤسسات الح االستقالل في تكو

ة وهذا  ،مستو اإلنسان المسلم وعلى مستو األمة وعلى مستو الدولة اإلسالم
ة) ة (اإلسالم ة الالرو ل س مؤسسات التمو ومؤسسة  ،االستقالل تجلى في تأس

ة ،الوقف ان هذا من جهة االستراتیج عة الحقل التي  ،وٕاذا  ذلك من جهة طب ف
ما ال یخالف  ة  اته وتنوع وحداته التحلیل مختلف مستو طرائ إدارة المعاش  تعنى 

ة مد واقعه المؤسساتي سواء  ،الشرعة اإلسالم ان األصل في الحقل أن  ومن هنا 
اع أعمال البر بتسمیتنا بدال من المتداول في أو في قط ،في القطاع الرحي

ات االقتصاد اإلسالمي ر االقتصاد الدهر والمستعمل في أدب ات الف  ،األدب
" الكوادر  .حیث "القطاع الالرحي" أو "القطاع الخیر المعرفة من جهة و مده 
ا ا ووجدان سا عمل ة المؤسسة تأس ة في ،العلم م  وهذه مهمة البرامج التعل

ة  ة االقتصاد والعلوم المال ل ة  الجامعات ومنها قسم االقتصاد والعلوم المصرف
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ة ل ما تقدم فإن مهمة هذا القسم الجدید من حیث تصوره وأهدافه  ،اإلسالم وعلى 
شرة لذلك الواقع المؤسساتي/القطاعي  ،وفلسفته المجددة الموارد ال م الدعم  تقد

عة لهذا  .لحضار اإلسالميدفعا لمشروع التجدید ا ،الجدید وقد یلحظ من تلك الطب
مي المتجدد عي ،الحقل وذلك البرنامج التعل ة بوضعها الطب ق  ،مد النزعة التطب

عة حتى على مستو أسماء المقررات   .بخالف التكلف على الطب

  خطة بناء خطوط إنتاج جدیدة -٣
 أ ) الجذع والفروع

یتكون بناء التحول على مستو خطو  ،انطالقا من تلك المؤسسات
ار حقل االقتصاد اإلسالمي هو الجذع الذ یتفرع  ،االنتاج والذ یتلخص في اعت

ة ومؤسسات قطاع  ة والمال ة ومن أهمها المؤسسات المصرف ق منه أفرعه التطب
  .أعمال البر (القطاع الثالث)

  ب ) الرسم الهندسي
ل األولي حیث الجذع سا على الش م الهندسي  ،والفروع - تأس یتم التصم

م الدراسي ة" على مستو التنظ ل  ،لقسم "االقتصاد والعلوم المصرف قا للش ط
أرع  ة والتي تتكون من فترتین زمنیتین (عامین دراسیین)  س قة التأس التالي: الط

ة فروعه ،فصول دراس ة والعامة للحقل   ،وتشمل المعارف والمقدمات التمهید
ة المزعم إنشاؤها ة بین أقسام الكل رجئ - والمعارف المشتر التفصیل إلى خطة  و

ة     -بناء المقررات الدراس

ع  ة ذات طا م مسارات تعل ظهر فیها الفروع  ة التي  قة التخصص والط
ة وهي التي تترك حرة الطالب للتوجه إلى إحد تلك  ،تنمو في تخصصات فرع

ة ه الكلمةذات  ،المسارات التخصص ل ما تعن ع المهني  حیث یدرس  ،الطا
بیر في واقعه المؤسساتي ما هو ممارس إلى حد  قضي  .التخصص المهني  و
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م ب از" ـ یترك لمرحلة تصم ناء فیها الطالب عامین دراسیین مع إضافة "سنة االمت
عد  ما  ة ف    –المقررات الدراس

عد الفني لبناء خطوط اإلنتاجج )    ال
سیتینوعلى  قتین رئ م الهندسي المتكون من ط قام  ،أساس ذلك التصم

ة ة الفروع / المسارات التخصص قة الثان   وهي:  ،على الط

ة -    .فرع / مسار المصارف اإلسالم
ة - ة الشرع    .فرع / مسار الرقا
ة -   .فرع / مسار األسواق المال
ات وٕادارة مشارع البر -    .فرع / مسار اقتصاد
ة فرع / - ة الدول  .مسار العالقات االقتصاد

ا   زد ) سنة االمت
ة -١   الفجوة العمل

طالة وعن سوق العمل في دول  ة عن ال دائما ما تشیر الدراسات العلم
فقد الخبرة  ،الخلیج العري إلى أن أحد معوقات التوظیف لخرجین الجامعات

ة ل غیر متطاب مع  ،العمل ش حیث أن عالم العمل ومواقع اإلنتاج والخدمة تأتي 
ة ولهذا دائما ما توصي الدراسات إلى تدخل  ،عالم النظرة والمعرفة العلم

شرة  ة الموارد ال صنادی تنم ة  ة غیر الرح ل ومات عبر مؤسساتها التمو الح
ن من  ة تم ضا إلى إعداد دورات تدرب ة والجامعات أ سد تلك الفجوة المعرف

ة على أن تشارك مؤسسات مجتمع األعمال والمال في هذا اإلعداد  ،النظرة/العمل
ة لمشروع التحول .والتأهیل زة المنطق ناء على المر حیث "المیزة  ،ومن هنا و

ة" از" ،التنافس    .قدم مشروع التحول برنامج "سنة االمت
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  فكرة عامة عن البرنامج:  -٢
ازسنة  ارة عن االمت سهم في رفع  ع مي مهني صرف  "برنامج تدربي وتعل

ما یتطاب مع واقع  ة لد الخرج  ة ومستو الخبرة العمل ة المهارات معدل التنم
ة ،مؤسسات العمل والخدمة ة/العمل ة  ،مستهدفا سد الفجوة المعرف مقابل رسوم مال

ة" الكل ز التدرب المهني    .تدفع لمر
دون  البناء النظر لهذه السنة من حیث و الت المتعلقة  الدخول في التفص

أهدافها والتي تأتي على رأسها: رفع مستو الكفاءة سواء على مستو مزاولة 
ا ومن داخل مواقع اإلنتاج والخدمة ة  ،المهنة عمل أو على مستو الكفاءة االتصال

ل الخطة .ومهارات التخاطب وفرق العمل ونحو ذلك ة من  وه م ة والتعل التدرب
ة والتي توزع على المستو العام إلى جزئین  ،حیث المحتو والمضامین المعرف

التعاون مع مواقع العمل واإلنتاج والخدمة ة  ،تدربي خدمي  حیث الممارسة العمل
قا لنظام مواقع العمل ات المنا  ،ط م الخدمات وتنفیذ المسؤول قوم المتدرب بتقد ف

ع أقسام المنشأة المتعاونةمع  ،ه ونوع آخر من التدرب حیث  ،التمرر على جم
ال التدرب تمثیل األدوار ودراسة الحالة  الدورات القصیرة التي تستخدم فیها أش

سند إلى ونحو ذلك وال ال مختلفة مما  مي تتضمن على أش جزء الثاني تعل
ة الت عمل اغة مش ة التقرر وص تا م حلول لها المتدرب من مثل:  وما  ،وتقد

ة متنوعة للمتدرین م محاضرات علم أعضاء هیئة التدرس من تقد وعقد  ،یتعل 
مة العمل الجماعي  ،ورش عمل وحلقات نقاش ونحو ذلك مما یرقي من ق

توزعهم إلى مجموعات  ،والشور  مه على مستو المتدرین  ومن حیث تصم
وفي  .أقسامها ووحداتها اإلدارة المختلفة توزع على مواقع العمل المتعاونة وداخل

ة م نهائي لقدراته التحصیل ة یخضع المتدرب لتقو منح على أساسها شهادة  ،النها و
از.  ه إنهاء لسنة االمت وتجدر اإلشارة إلى أن المقابل المالي الذ تحصل عل

ز "التدرب المهني" مجسدا في برنامج "سنة  ة ممثلة في مر از"الكل أتي  ،االمت
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شرة والمنح ومن صندوق التدرب  من مصادر مختلفة منها صندوق الموارد ال
ة ( ة الالرو ل غي على للمؤسسات التمو ة التي ین ة) إلى جانب النس اإلسالم

وسنرجي الحدیث عن التناول التفصیلي إلى مرحلة البناء  - المتدرب أن یدفعها 
ة  لي للخطط الدراس    .-اله

  ) التحول للبدیلهـ
ارة عن مجموعة من البرامج التي تستهدف دعم الطالب الراغبین في  هي ع

ة طموحاتهم واولئك المحتاجین إلى تجاوز تعثرهم الدراسي وٕانهاء مرحلتهم  ،تلب
ة عند مستو أدنى م   .التعل

  برنامج اإلغناء -١
  نبذة عامة عن البرنامج   ) أ

اب والمبررات م األس ات خدمة المجتمع في  لن ندخل في تقی ل لنشأة 
ة ما في  ،الجامعات السعود اشرة إلى أن شهادة الدبلومات المتوسطة والس وسنذهب م

ة واإلدارة ة واالقتصاد ة  ،مجال الدراسات المال ضعف من قوتها التنافس عائ  تواجه 
ة لتلك البرامج ،في سوق العمل ة والخارج السلب على الكفاءة الداخل س   ،مما ینع

ات ة تلك الكل فاءة وفعال بیر جدا من حملة  ،ومن ثم على  ذلك العائ وجود عدد 
ة التي تزحم وفي نفس تلك التخصصات ة لمجتمع  ،الشهادات الجامع والصورة الذهن

ة بین الدرج ،المال واألعمال ین تطور القدرات حیث العالقة الطرد ة و م ة التعل
ة ة ومهارات التخاطب ومستو المسؤول فمجتمع المال واألعمال یتجه نحو  ،االتصال

ة حق  ،حملة الشهادات الجامع م العالي  ألن االستثمار في هذا المستو من التعل
االستثمار في حملة الدبلومات المتوسطة أن وحیث  ،عوائد أكبر مع تكلفة أقل مقارنة 

ما في  ات وال س ات التي تواجه مخرجات هذه الكل ة التنافس هي من التحد وضع
ة واالقتصاد والتسو ة لحقول اإلدارة والمحاس فإن برنامج "اإلغناء"  ،برامجها المنتم

ة  م فاءة تلك البرامج التعل سهم في رفع مستو  طرحه مشروع "التحول" س ما 
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ا  وذلك عبر تأمین فرص ،المتوسطة ة العل الحصول على  - لمواصلة الدراسة الجامع
الور  ة = ال ة لقسم   - سو درجة اإلجازة العلم سهم في رفع المعدالت اإلنتاج ما أنه 

ة ة اإلسالم ة االقتصاد والعلوم المال ل ة     .االقتصاد والعلوم المصرف
البرنامج   ) ب   تعرف عام 

مي مصمم للطالب  ارة عن "برنامج تعل الحاصلین على الشهادة هو ع
مهم الجامعي داخل قسم  معدالت متمیزة لمواصلة تعل ة و المتوسطة الجامع

ة ات  ،االقتصاد والعلوم المصرف ة واإلعداد للمستو هدف رفع الكفاءة العلم و
ة"  .اإلدارة االشراف

ة -٢ فا  برنامج 
  أ ) نبذة عامة عن البرنامج

ة التـــــي ت ـــــات االحصـــــائ لة التعثـــــر ال داعـــــي للمعط شـــــهد علـــــى تنـــــامي مشـــــ
م الجـــامعي والتـــي تتســـبب فـــي حـــدوث هـــدر مـــالي فضـــال عـــن  ،والتســـرب فـــي التعلـــ

ة منهـا علـى الطالـب ما النفسـ اسات الخطیرة والسـ مثـل نـواة المجتمـع ،االنع  ،الـذ 
ـة سـت قاصـرة علـى الطالـب سـواء مـن حیـث قدراتـه الذهن ه ل ا بـل  ،مع العلم أن أس

فاءتهــا فـــي تفســیر جـــزء مــن هـــذه  ة التــي تظهـــر  للعائلــة وللمجتمـــع وللجامعــة النســـ
لة/الظاهرة اســات معینــة ،المشــ وعلــى الــرغم  ،ومــن ثــم فهــي جــزء مــن الحــل عبــر س

ة الجامعة والمجتمع إال أنه ال یوجد حلوال للحـد  ،من تلك الخسائر والتي تطال میزان
اســـة إال  ،مـــن تنـــامي معـــدالت هـــذه الظـــاهرة عـــد نفـــاذ س اســـة طـــو القیـــد و عبـــر س

التك" التمدیـــد فصـــال یتلـــوه فصـــال آخـــر حتـــى تمـــر  ،"ســـندعك لمشـــ حیـــث الســـماح 
ـة دون معـین یرشـده  ة والخارج الته الداخل عاني من مش السنوات والطالب المتعثر 

ة فــي حالــة اســتقرار ــه صــحته النفســ قــي عل ــن أن ی م وهــو الحــد األدنــى  ،إلــى مــا 
ان ه الجامعات الذ  غي أن تقوم  اسـة تعنـي فـي واقعهـا  ،ین مع العلم أن هـذه الس
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ـة ـة  ،مزد من الخسـائر حیـث انخفـاض الكفـاءة الداخل ـار أن طـول المـدة الزمن اعت
ة ــة األساســ م ة علــى التكلفــة التعل وعلــى العمــوم فــإن مشــروع  ،للدراســة تكلفــة إضــاف

ـــة" جـــزء منـــه یتعلـــ فا طـــرح برنـــامج " اســـات النهـــوض علـــى المســـتو  التحـــول  س
مـي ،النفسي والبیئي ـالطرح هنـا حیـث الجانـب التعل الـذ  ،والجـزء اآلخـر مـا یتعلـ 

ــالطرد ــن مــنح الطالــب المتعثــر والمهــدد  م ــن مــن  ،مــن خاللــه  م شــهادة متوســطة 
مـي إذا رغـب عمل ومن ثم الرجوع إلكمال مشـواره التعل ومـن هنـا  ،خاللها االلتحاق 

عــد تؤســس جــدو   هــذا البرنــامج حیــث إعــادة حالــة االســتواء النفســي للطالــب الــذ 
ــــة مــــن الــــوالء لهــــذا الــــوطن ــــون إنســــانا/ مواطنــــا صــــالحا یتمتــــع بدرجــــة عال ثــــم  ،ل

فعـل تلـك إجـراءات  ون ضمن دائرة الفقـراء التـي یتسـع قطرهـا  مساعدته في أن ال 
م" ــة "دعــه وألقــه فــي الــ عنــي مــن جهــة أخــ ،الجامع ر المســاهمة فــي حــل وهــو مــا 

سهم في وقف الهـدر  .طالة أولئك المتسرین من الجامعات ما أن هذا البرنامج س
     .المالي لحاالت التسرب

البرنامج   ب ) تعرف عام 
ار لعدد من  قوم على نوع من االخت مل و مي م ارة عن "برنامج تعل هو ع

ة ذات االمتداد األفقي وصوال إلى منح الدراس شهادة متوسطة في  ،المقررات الدراس
ة" هو أحد مسارات القسم"  فا لحظ من التعرف وتلك النبذة العامة أن برنامج " و

وتهیئة قدراته للتعامل مع مستقبل آخر غیر  ،إعادة تأهیل للطالب المتعثر من جهة
ة نفسه ونه في جوان ه الخارجي ،الذ  س على سلو ز أنه برنامج یرتك ،وستنع

ة ة وعض القواعد الفقه    .على نظرة المقاصد الشرع
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ةو ) نظام    الدراسة والدرجة العلم
ة  )١  نظام الدراسة الجامع

الورس) القسم  ،وهو المختص بدرجة اإلجازة (= ال ل نظام الدراسة  ه یتش وف
ة األخر  ة مع أقسام الكل فترتین زمنیتین ومرحلتین : فترة الدراسة المشتر ة  الكل  ،و

حسب المسارات المفتوحة ة  انتهائها تبدأ الفترة التخصص تخصص  - " اقتصاد .و
ة مثال از ،ولمدة عامین دراسیین ،.المصارف اإلسالم  .هذا إلى جانب سنة االمت

  ) نظام الدراسة للبرامج األخر ٢
م المعطى حسب التصم ة" فهي تكون  فا على أن  ،ونقصد بذلك برنامج "

ة المتوسطة ة متوافقة مع درجة الشهادة الجامع    .تكون المدة الزمن
ة خدمة  ل اره عمل تواصلي مع برنامج  اعت أما نظام برنامج "اإلغناء" ف

قة  ،المجتمع غي أن تراعي تلك الخطة السا ة ین م الهندسي للخطة الدراس فإن التصم
ة المفتوحة ،وتبني علیها مل الطالب الملتح دراسته في أحد المسارات العلم   .ثم 

سا على ما سب وعلى قراءات لدراسات عدیدة ومتاحة تصل الدراسة  ،وتأس
اسة التحول الت اإلضافة إلى س ة إلى أنه  ي نفذتها الدراسة على مستو الحال

مي إسالمي تنافسي لي  ،اإلطار الكلي لبرنامج تعل ن أن تمتد إلى البناء اله م
ة هذا إلى جانب االستعانة بتدابیر أخر  ،حیث المقررات أوال ثم الخطة الدراس

ة ة لقسم االقتصاد والعلوم المصرف ة لتعزز القدرات التنافس الكفاءة والفعال  ،تتسم 
 ،ومن هنا تدعو الدراسة العقل العلمي للمجلس إلى مضاعفة الجهد العلمي الممنهج

اس المرجعي"  قة مع االعتماد على أداة "الق الت السا حوث والتحل واالستناد إلى ال
ة" س األوائل و"المقارنة المرجع واالنصات إلى  ،وجلسات االستماع لرواد التأس

ة ذات ال عد االقتصادواقع التحوالت المجتمع ال المجال الكبیر  ،عالقة ال  بل 
د على صحة  .حیث مشروع التجدید الحضار اإلسالمي ة ما یؤ وفي الفقرة التال

ة مشروع "التحول" حیث مؤسسات الجدو للمشروع ارة تنافس    .اخت
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عا جدو مشروع التحول: را  
سي واحد ومسارات  استه "تخصص رئ س ة أن مشروع التحول  في البدا

عد نجاحا في حد ذاته على مستو التغییر الداخلي  أو  - أ الجامعة  - متنوعة" 
ة م ة واإلقل قى  .على مستو الجامعات األخر المحل ضا سی اسة أ هذه الس و

ألنه الجذر الذ تتفرع منه تلك  ،تخصص االقتصاد اإلسالمي في وضع متمیز
قة التخصص ة الجدیدة أو في  ،المسارات الدق وستعجز البرامج األخر داخل الكل

ة عن منافسة القسم الجدید وف تصور مشروع التحول م ة واإلقل    .الجامعات المحل
ة أوالدراسة تعتقد  حیل قسم االقتصاد والعلوم المصرف ن مشروع التحول س

مي تنافسيإلى برنام ة  ،ج تعل ات العلوم الطب ل ة في  م ماثل البرامج التعل
ة والهندسة ق ة ،التطب قوة تنافس ة  ،وذلك لتمتعه  ة العال ات الدخل حیث المستو

ة ة والفن القو العاملة المهن مده  ن االقتصار على العوائد  .للقطاع الذ  م و
ة   وهي: ،التي یرجى أن یدرها مشروع التحول ،التال

ة  - ١ سهم مشروع التحول في تجنب عودة الفشل من حیث ترتیب األهم س
ة الجدیدة ة لطلب االلتحاق ضمن قطاع الكل ات األخر المنافسة ،النسب  .والكل

ل قسم االقتصاد اإلسالمي الحالي من  - ٢ سهم مشروع التحول في تحو س
ة ما قسم المحاس ة لألقسام األخر والس م قدم خدماته التعل  ،مجرد قسم مساند 
مي    .إلى تخصص مرغوب یجد قبوله في زادة معدالت االلتحاق ببرنامجه التعل

قضي  - ٣ از" س على الفجوة أن مشروع التحول عبر برنامج "سنة االمت
ة عن سوق العمل ات العلم ة والتي دائما ما تكررها األدب ة/العمل ارها  ،المعرف اعت

از" من  ،متغیر مفسر لعدم تعیین الخرجین الجدد قدمه برنامج "االمت وذلك لما 
ا ما تمارس میدان ة والتعاطي مع مواقع العمل واإلنتاج     .مضامین معرف
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فعل دور القطاع األهلي  - ٤ از" س أن مشروع التحول عبر برنامج "سنة امت
اله المتنوعة ة في التدرب والتأهیل العملي في أش    .عبر المشار

ــاز" فــي الحصــول علــى  -٥ ســهم مشــروع التحــول عبــر برنــامج "ســنة االمت س
ــة مرتجعــة ــة ،تغذ م ــة التعل م العمل ــن أن تســهم فــي تقــو م هــذا إلــى جانــب  ،م تقــو

ة المتدرین فاءتهم ،أداء الطل اس  ـاز" مـن  ،وق عـود علـى برنـامج "سـنة االمت مـا  و
ة ة والخارج فاءته الداخل ر وتحسین      .تطو

سهم مشروع التحول ومع التدابیر األخر على مستو المقررات  - ٦ س
ا في إكساب قسم االقتصاد  ة ثان لة الخطة الدراس ة أوال ثم على مستو ه الدراس

ة والجامعة سمعة جیدة في سوق العمل ة ومن ثم الكل ة  ،والعلوم المصرف وقدرة تنافس
خدمة "المشورة"بل وعلى مستو الخدمات األخر  ،من حیث التوظیف  .   

ة  - ٧ سي ومسارات عمل استه " تخصص رئ أن مشروع التحول في س
ة" في الفروع  ،متعددة" ة التخصص اجات سوق العمل من حیث "التنم تستجیب الحت

قة التي یتطلبها السوق  ات  ،/ المسارات الدق الت في أدب انت تمثل أحد المش والتي 
  .التوظیف وسوق العمل

اسة مشروع التحول حیث االستثمار النوعي - ٨ ستؤد إلى اندماج  ،أن س
ما  ،فروع حقل االقتصاد اإلسالمي في تخصص االقتصاد ذاته وعدم استقاللیتها 

سي   .حیث االقتصاد اإلسالمي ،یؤد إلى ضعف التخصص الرئ

لي للبرنامج  - ٩ م إطار  سهم عبر مقترحه بتقد أن مشروع التحول س
مي  ة في فتح أسواق جدیدة لكوادره المؤهلة التعل لقسم االقتصاد والعلوم المصرف

قة ة ذات الصفة الدق  .عبر مساراته التخصص

أن مشروع التحول سیؤد إلى زادة االستثمار النوعي في فروع حقل  -١٠
   .االقتصاد اإلسالمي
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لي تنافسي لقسم االقتصاد  -١١ مه إلطار  سهم مشروع التحول بتصم س
اسات  عة وس ة السا ة الخطة الخمس ة في االتساق تماما مع رؤ والعلوم المصرف

م العالي ة  ،التعل ات تنفیذ الخطة الخمس ة من آل ة فعل عد آل وهو بهذا المنط 
م الجامعي التعل ما یتعل     .ف

مه الهندسي على مستو اإلطار  -١٢ سهم مشروع التحول عبر تصم س
ة ،الكلي ة لقسم االقتصاد والعلوم المصرف ة  ،في بناء القدرات التنافس ومن ثم لكل

ة ة اإلسالم   .االقتصاد والعلوم المال
اجات سوق  -١٣ ات واحت مساراته المتعددة التي تلبي متطل أن مشروع التحول 

عمل على ة العمل س ة اإلسالم ع المعرفة االقتصاد ة لدعم وتشج   .تحقی قفزات نوع
ة للبرنامج  -١٤ ة الكم سهم مشروع التحول في رفع الكفاءة الخارج س

مي في حقل االقتصاد اإلسالمي    .التعل
ة للقسم -١٥ سهم مشروع التحول في رفع معدالت اإلنتاج    .س
حسب  -١٦ ن  ة" و"اإلغناء" و"التكو فا سهم مشروع التحول ببرامجه " س

ة لإلنجاز" من جهة وعلى بث روح األمان لد  ،الطلب" على رفع مستو "الدافع
ة المجتمع ل ة سواء الراغبین في مواصلة مشوراهم العلمي من طالب  أو  ،الطل

طو ال ة والمهددین  ة من ذو المعدالت المتدن ة"من الطل فا  ،قید "برنامج 
ة الذین هم على مواقع العمل واإلنتاج   .وللطل

مي -١٧ سهم مشروع التحول عبر برامجه في الحد من الهدر التعل ومن  ،س
ة ة للقسم والكل  .ثم رفع الكفاءة الداخل

اساته ذات المسارن المتوسط  -١٨ سهم مشروع التحول من خالل س س
ة تحمل ومن خالل برنامجه " ،واإلجازة حصول الطالب على شهادة علم ة"  فا

ة "دبلوم متوسط" سهم  ،مسمى علمي تندرج في تصنیف وزارة الخدمة المدن ذلك  و
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طو القید ة والمهددین  ة ذو المعدالت المتدن من  ،مشروع التحول في إنقاذ الطل
ه من آثار غیر حمید ولوجي) وما قد یترتب عل ة سواء عدم االستواء النفسي (الس

أو على  ،على مستو الطالب أما على مستو مجتمع الطالب الصغیر والكبیر
طالة الوقوع في شرك ال ة  اة المعاش    .والدخول في دائرة الفقراء القادمون  ،مستو الح

مه الهندسي لإلطار الكلي لقسم  -١٩ سهم مشروع التحول في تصم س
افحة ة في م لة التسرب  ،االقتصاد والعلوم المصرف بل القضاء على ظاهرة/مش

انت تحدث في الساب افحة الهدر المالي  ،التي  عني من جهة مقابلة م وهو ما 
ة الجامعة   .الذ یتحمله المجتمع قبل میزان

ان  -٢٠ مي للجامعة  سهم مشروع التحول في زادة درجة الوالء التنظ س
ومي.  ح

قسم االق -٢١ ة زادة إعداد الملتحقین  ة االقتصاد والعلوم المال ل تصاد 
ة ة  ،لوجود عوامل جذب ،اإلسالم ة لمحددات الطلب من قبل أولئك الطل واالستجا

ة ة الجامع م البرامج التعل   .اللتحاق 

ة - ٢٢ القسم من المقررات الدراس ة    .ارتفاع حصص أعضاء الهیئة التدرس
ة مشروع التجدید الحضار اإلسالمي -٢٣   .أعداد الكوادر الحاملة لرا
مه الهندسي -٢٤  ،أن المرونة التي یرتكز علیها مشروع التحول في تصم

ستسهم في عدم وجود فائض من الكوادر المؤهلة لقسم االقتصاد والعلوم 
ة  .لتعدد مسارته وتنوعها ،المصرف
لة  -٢٥ سهم في الحد من مش أن مشروع التحول ببرامجه المتنوعة س

قة لقسم االقتصاد اإلسالمي الحالي ة السا األوضاع التارخ طالة مقارنة  ومن  ،ال
ع قاعدة فرص العمل    .ذلك توس
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مه لإلطار الكلي لقسم االقتصاد والعلوم  -٢٦ أن مشروع التحول وفي تصم
ة ة  ،المصرف ة لها القدرة على جذب أفضل الخرجین من سیؤد إلى تنافس قو

ة العامة ة  ،الثانو م ة ضمن قائمة البرامج التعل عني زادة أهمیته النسب وهو ما 
ة    .المطلو
ن من خاللها  -٢٧ م سهم مشروع التحول في استحداث لوائح جدیدة  س

ان العلمي ومن ثم زادة درجة الت مي لهذا الك ماسك رفع درجة الوالء التنظ
حسب الطلب) ة +  فا    .االجتماعي (= برنامج اإلغناء + 

ل ومن ذلك مثال برنامج  -٢٨ سهم مشروع التحول في تفعیل برامج التمو س
ة وتأهیلها  ة قدرات القو العاملة الوطن ة تنم شرة في دعم عمل صندوق الموارد ال

ة احت اجات سوق العمل المستو الذ یجعلها ذات تأثیر إیجابي فاعل في تلب
حسب الطلب" از" أو برنامج " ارها مصدر من  ،من مثل برنامج "سنة االمت اعت

ل لتلك البرامج   .مصادر التمو
ة ومن ثم الجامعة  -٢٩ سهم مشروع التحول في الرط بین القسم والكل س

ل  ه عن طر إشراك تلك الجهات سواء في ش والجهات التي توظف خرج
ازالمجلس اإلشرا  .في أو لجان التنسی لسنة االمت

م المتصلة والمنقطعة (= -٣٠ سهم مشروع التحول في تأمین فرص التعل  س
ةشهادة دبلوم متوسطشهادة اإلجازة/ ة ( ) للطل ة سواء من ذو المعدالت العال ل

ة م ة وغیر الراغبین في إكمال مرحلتهم التعل    .المجتمع) أو من ذو المعدالت المتدن
ة  -٣١ ل المرونة من حیث التوفی بین نظامي  یتسم مشروع التحول 

ة لتسهیل انتقال الكفاءات من  ة اإلسالم ة االقتصاد والعلوم المال ل المجتمع و
مي ة لمواصلة مشوراهم التعل التالي االستفادة منها  ،أصحاب المعدالت العال و

  .على الوجه األمثل
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ة  -٣٢ ة على مستو مشار سهم مشروع التحول في رفع درجة الفاعل س
مي البرنامج التعل  ،سواء عبر برامجه ،القطاع األهلي عبر مؤسساته ذات العالقة 

اساته ة التي تناولت أوضاع التوظیف وسوق  .أو س ات العلم ما وأن األدب الس
م   ،العالي والقطاع األهليالعمل تشیر إلى تدني درجة التفاعل بین مؤسسات التعل

عاب  ة من ضعف مقدرة القطاع الخاص على است وما یترتب على تلك الوضع
ة   .وتوظیف األعداد المتوقعة بخطط التنم

سهم مشروع التحول في استقرار الطلب على القسم -٣٣ وذلك الرتكاز  ،س
اسة التكامل والتعاضد ة على س م س برامجه التعل عني أنه في حالة ما  ،تأس مما 

ة م فإن حصة  ،إذا وجدت حالة من ضعف حجم الطلب على أحد مساراته التعل
مي آخر ذا.ذلك الطلب ستحول إلى جهة مسار تعل    .. وه

ـــة یتفـــرد عـــن  -٣٤ ـــة والتدرب م رامجـــه التعل اســـاته و س أن مشـــروع التحـــول 
ــــات االقتصــــاد وال ل ــــي  ــــة ف ــــة والمقابل ــــي الجامعــــات األقســــام المماثل ــــة ف ــــوم المال عل

ة ،األخــر  منحهــا میــزة تنافســ ة  ،وهــو مــا  تســتثمر فــي صــالح بنــاء القــدرات التنافســ
ـــة الجدیـــدة ،لخرجـــي القســـم ة هـــذه الكل ـــة  ،مـــع المحافظـــة علـــى خصوصـــ بـــل وحما

ع والتشتت تها من التمی     .هو

ة الجدیدة -٣٥ ة للكل ة الموارد المال ة لتعبئة وتنم  ،عد مشروع التحول آل
رامج أخر سیتم  حسب الطلب" و ن  رنامج "التكو از" و عبر برنامج "سنة االمت

ة أخر    .اإلفصاح عنها في مشروعات إصالح
لته حیث الجذر  -٣٦ م ه سهم مشروع التحول من حیث تصم س

اجات سوق العملوالفروع/المسارات في تلب ة لواقع مجتمع  ،ة احت ألنه استجا
 .األعمال والمال



 محمد بن حسن الزهراني                                   ٣١٨

 

ة -٣٧  ،أن مشروع التحول مجسدا في واقع قسم االقتصاد والعلوم المصرف
ة م ة واإلقل ة على مستو الجامعات المحل ة الكل ون قائدا لتنافس فوجود قسم  ،س

ة في ظل أقسام أخر یتوقع أن تكون م میز تنافس اكل األقسام یتمتع  تماثلة مع ه
ة ة أو الخارج ة  ،األخر في الجامعات المحل قدرة تنافس ة من التمتع  ن الكل م س

ات األخر     .على مستو الكل
ة -٣٨ م ة التعل عة مشروع التحول ستسهم في خفض تكالیف العمل  ،إن طب

ة ذات التجذر ال ة عبر المسارات الفرع عيمن حیث أن العالقات التشا  ،طب
ة ه في تخصصات أعضاء الهیئة التدرس ن تشا ولو في  ،تعني تقارب إن لم 

    .الجزء األكبر

ة مشروع التجدید الحضار اإلسالمي -٣٩ ولعل  ،أعداد الكوادر الحاملة لرا
اس النجاح  قه فهو مق قه بل وعلینا أن نسهم في تحق ن تحق م هذا أكبر عائد 

ة" ة جدیدة حملت ضمن اسمها مفردة "اإلسالم قي لكل   .الحق

ذا تكون الدراسة قد حققت أهدافها ات ألسئلتها التي صاغتها ،وه  ،عبر إجا
لة التي حددتها م حل للمش عالمین وصلى هللا والحمد هلل رب ال .وصوال إلى تقد

عده    .وسلم على من ال نبي 

  الهوامش:

تور محمد عمر الزیر - ١ ادة معالي األستاذ الد   نقصد بذلك ق
فة  ،الزهراني - ٢ صح ة ووجود". مقالة نشرت  حث عن هو محمد "علم حدیث ی

طة العالم اإلسالمي   .را
ة ،عبدالوهاب ،المسیر  -  ٣   .الماد
  .طه وشابرا - ٤
ة - ٥ اس ة الس   .نصر عارف التنم
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ة ونظرة خل األفعال - ٦ ة اإلسالم   هامش ورقة حوار "الدراسات االقتصاد
  ."- قراءة على نص مختل -
ستاني الساعاتيهامش مشروع معهد االقتصاد  - ٧   .اإلسالمي من التر
  .١٧٣/١٧٤ص  ،سعد مستقبل الصراع - ٨
ة  - ٩ ة اإلسالم ". اقسم اإلعالم اإلسالمي أنموذجً  –"أزمة التخصصات االجتماع

ة  زة الغر اب المنظور االقتصاد اإلسالمي وتكرس المر  - الملتقى بین غ
شعاره: سدد الثغور". "محاور المؤتمر العالمي الثالث  -اسم المشروع: الفتح 

ة ووهم لالقتصاد اإلسالمي بین أزم   الوجود الجغرافي".ة الهو
ة من صراع الحضارات إلى أنسنة الحضارة  -١٠ سعد مستقبل العالقات الدول

  .١٧٠ص ،وثقافة السالم
  .١٧٢ص ،سعد -١١
ر والعلم ،طه عبدالرحمن -١٢ ة في الف حث عن األصول العمل  ،سؤال العمل 

ز الثقافي العري٢ وانظر للتوسع  ،١١٣م) ص٢٠١٢ ،، (بیروت: المر
  .١٤٢-١١١ص 

  .١١٥/١١٦ص  ،طه سؤال العمل -١٣
  .٨٩ص  ،شابر مستقبل -١٤
  .٩٠ص ،شابرا المستقبل -١٥
  .٩١ص ،شابرا مستقبل  -١٦
  .٩١ص ،لنقال عن شابرا المستقب  -١٧
ره  -١٨ ینز ونشر ف   .جالبرث 
اس التحیز امین الخولي + الحوالي -١٩ عامر  ،انظر الغرب أصل الصراع، الع

م  ،٢العدد رقم ،السنة األولى ،سلسلة رؤ معاصرة ،عبدالعظ
ان٢٠٠٧/هـ١٤٢٨ دعم مجلة الب   .م و
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ة اإلسالم -٢٠ ة االقتصاد والعلوم المال ل س  ة نقال عن خطاب الرائد لتأس
تور سعود الشرم   .األستاذ الد

تور سعود الشرم -٢١ س لألستاذ الد   .١ص ،خطاب التأس
ش  -٢٢ ة بین تمه ة المحاس ین "شع ة و ة والمراسالت البرد اللوحات اإلرشاد

  االستقالل الجغرافي".
  "استفهام ذو اإلفهام عن الفرار من قسم االقتصاد اإلسالمي" -٢٣
ة ووجود". -٢٤ حث عن هو لة قسم االقتصاد "علم حدیث ی  "مشروع إعادة ه

."   اإلسالمي بجامعة أم القر
م برنامج تخصص االقتصاد  -٢٥ اس والوصف"."تعل   اإلسالمي بین الق
ة التجدید  –"عندما تتحول اآلهات إلى قوة فعل  -٢٦ اسم  –الجفر وحر

"تعزز القدرة  شعاره: سفینة غارقة.. والموجة قادمة". -المشروع: العبور 
ة لمنتجات قسم االقتصاد اإلسالمي".   التنافس

لتجزئة وفلسفة "برنامج التخصص في االقتصاد اإلسالمي بین فلسفة ا -٢٧
  ".اقسم االقتصاد اإلسالمي أنموذجً  -االندماج 

اني + الجفر  -٢٨   .السحی
  .الزهراني -٢٩
لة قسم االقتصاد من منظور التأصیل  -٣٠  –"التأثیرات االقتصاد على ه

ة و  ة التشعیب ة للمطال م ة".ادراسة تقو ة التخصص ة مقترحة للتنم  ستراتیج
  .مقالتك في المنار

الجامعات". -٣١ ة في نمو الطلب على الخدمات االستشارة    "أثر الصورة الذهن
ة الحقل بدال من  -٣٢ في الهامش تجدر اإلشارة إلى النقاش الذ دار حول تسم

ة وقد جاء  ،"االقتصاد اإلسالمي" إلى "االقتصاد" مجردا على مستو التسم
ا ة انظر رفعت العوضي وشوقي دن  .ذلك النقاش في عدد من دراسات علم
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ة ة المال واألعمال" قسم االقتصاد والعلوم المال ل ة "  .وفي الجامعة اإلسالم
ة ة والمصرف   االسم قسم العلوم المال

ر  -٣٣ س في الف ارل مار قي من  را فؤاد " ماذا  ة انظر ز للمقارة التحلیل
تاال ة ـ جامعة الكو ، ٣٠مج  ،قتصاد المعاصر؟" مجلة العلوم االجتماع
  .م ) وجون جالبرث عالم المعرفة٢٠٠٢، ٣ع 

رجح اطالقنا على غیره ال من جهة تكرس التحرر حتى على مستو  -٣٣ و
ون ـ بل من جهة أنه مفهوم  غي أن  م والمصطلحات ـ وهو ما ین المفاه

ما  ومن جهة أخر فإن ،قرآني ن أن تنفك عن الرح  م أعمال البر ال 
ات القران عض آ ر االقتصاد اإلسالمي ال  ،جاء في  فالرح في الف

ر االقتصاد الدهر على مدلول واحد ووحید ما في الف حیث  ،یختزل 
حانه وتعالى ،المدلول الماد الزهراني " نظرة خل  .فالرح مع هللا س

ة ـ قراءة على نص مختل ـ" األفعال في الدراسات االق ة اإلسالم تصاد
    .عرضت الورقة في حوار األرعاء

س لجنة اإلنقاذ -٣٤  –المهمات–األهداف–المفهوم–هامش "تصور مقترح لتأس
 المنهج".

  
  محمد بن حسن الزهراني .د     هـ٠٤/٣/١٤٣٤األرعاء في 

  م١٦/١/٢٠١٣            
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A Transformation Project to support for An Islamic 

educational competitiveness program to penetrate the 
domestic and international markets: A macro level context 

analysis Case study: “Islamic Economics department: 
Umm Al Qura University” 

Dr. Mohammed Hassan Al-Zahrani 
 

Abstract: This paper aims to build up a competitive model to 
enhance the capabilities of the Islamic Economics department” 
IED” at Umm Al-Qura University “UQU”. Its methodology is 
through drawing a holistic framework which restructures its 
current educational (including Curriculum) program and 
prepare it to cope with the internal developments, such as 
establishing a new college the “Faculty of Islamic economics 
and finance”, and the external developments represented in a 
fierce competition with International, regional, and local 
universities in teaching Islamic Economics, Islamic finance and 
Islamic banking. The study objective was achieved by 
addressing serious and sober causes of poor competitiveness, 
locally and internationally, of its ”IED”, both at the college and 
University level, and the resulting facts of department 
competitiveness weakness in its relative importance in “UQU” 
colleges. To achieve this objective the study tries to answer a 
number of questions including: what are the most important 
phases of “IED” and what are the main problems suffered in 
each phase? And how can an investment in the internal and 
international changes would participate to build competitive 
capabilities of ”IED”? And how can ' competitiveness ‘ concept 
could contributes to meet the challenge” of ”IED”. The paper 
highlighted the main features of the challenges faced the ”IED” 
i.e. its failure to estimate correctly the demand gap for its 
services which were the basis for its establishment. This failure 
caused its graduates fail to join the labor market. The second 
challenge was a significant decline for the ”IED” demand 
services which made the department turn to a supporting 
(endorsing) section resulted from the silence and no-action 
approach the department members choose adapt, and then ill-
visualize perception resulted from partial solutions to face 
radical and fundamental problems. 
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