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  ف�رسة مكتبة امللك ف�د الوطنية أثناء ال�شر

  

  بلوا#"، أحمد م�دي؛ ال�ش��، فضل عبدالكر�م (مؤلف مشارك)
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' الذي بنعمتھ تتم الصا��ات، والصالة والسالم ع�� ن�� الرحمة وخاتم الرساالت،  ا��مد

رسول ال5دى ومعلم الناس ا�789؛ ال5ادي إ�2 الصراط املستقيم محمد بن عبدهللا وع�� آلھ 

 و�Dبھ أجمع8ن.

 اوإدخال القيم اإلسالمية فNO ،لقد Mان االLتمام بتطوJر املناHI الدراسية FG االقتصاد

أمنية عزJزة للعلماء األجالء الذين شارMوا FG املؤتمر العال�T األول لالقتصاد اإلسالمي الذي 

 L22-27ـ (1396صفر  26-21 خالل الف[7ة FG مكة املكرمة العزJزعبد نظمتھ جامعة امللك

م�jوظ FG منHh االقتصاد  حقيقية، ونقٍص  وMانت تلك الرغبة ناdعة من حاجٍة ، م)1976ف7aاير 

 االLتمام وقد تج�� ذلكدرس لطالب Lذا العلم، وخلوه من القيم واإلدخاالت اإلسالمية. الذي يُ 

 FG ميةالفقرة (ب) من التوصية الثالثة للمؤتمرLأكدت ع�� أ �sال  �sتأليف الكتب الدراسية ال"

  yسد حاجة ا�xامعات اإلسالمية FG مجال االقتصاد".

  ،أLمية التحدي القد ظلت ج5ود املع5د تتواL FG �2ذا الصدد مس|شعرً 
ً
Mلصعو~ة  اومدر

وLدف ن�يل، وغاية سامية، ورسالة ل5ا  ،املناHI حاجة ماسة بأن تطوJر االرسالة، وموقنً 

ف�انت  .يق ذلك ال5دفقر عن ساعد ا�xد؛ و~دأ مستعيًنا با' لتحدالال�Nا وأdعادLا، فشم

حيث عكف املع5د FG إصدار ثبوت املراجع FG االقتصاد  ،البدايات م�شرة بمستقبل واعد

 
ُ
ل ع�� طالب املاجست78 والدكتوراه ا��صول ع�� ما تناثر من مواد علمية FG 5ِّ َس اإلسالمي ل|

ا�9تلفة FG كتاب واحد، وFG الوقت نفسھ yع8ن الباحث8ن FG  االقتصاد اإلسالمي FG أوعية ال�شر

  .ا��صول ع�� مبتغاLم من مواد علمية تدفع FG اتجاه تأصيل علم االقتصاد

إذ خصصت إدارة املع5د  ؛ولم تقف ج5ود املع5د عند Lذا ا��د، بل yعدت ذلك بكث78 

توراه الذين يختارون م�افآت مالية لطالب الدراسات العليا ملرحل�s املاجست78 والدك

  .موضوعات لرسائل5م FG االقتصاد اإلسالمي
ُ
وظ5رت الكثM،  78ل5او~حمد هللا أتت تلك ا�5xود أ

 اتثم اتجھ املع5د dعد ذلك إ�2 إعداد توصيف ،من الرسائل العلمية FG االقتصاد اإلسالمي



 ) ح ( 

اململكة وخارج5ا  تعاونون من جامعات داخلملفردات مواد مختارة �عدLا باحثون من املع5د وُم 

ع ع�� أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي داخل وزَّ تُ و  طبع FG ش�ل كت�بات صغ78ة ا��xمتُ 

اململكة وخارج5ا، وقد ش�لت Lذه التوصيفات نواة طيبة لتوجھ كث78 من الباحث8ن نحو تدر�س 

  االقتصاد اإلسالمي.

ملع5د إ�2 إعداد مذكرات تحولت ج5ود ا ،مL1984ـ/1405وFG مرحلة الحقة ومنذ العام 

تدر�سية yشتمل ع�� إدخاالت إسالمية d FGعض فروع االقتصاد أعدLا FG بداية األمر باحثو 

 الكفاءة من ذوي  املع5د، ثم توسع األمر FG ف[7ة الحقة ل�شارك فNOا باحثون من خارج املع5د

 للمراجع الغر~ية ادرس مادة االقتصاد وفًق وا�7a9ة واالLتمام، و�F موج5ة لألستاذ الذي يُ 

أعدLا األستاذ  ،؛ ف�انت البداية عن تدر�س االقتصاد ا�xز ي من منظور إسالميالسائدة

َتئذ، ثم تل¡Nا مذكرات أخر 
ْ
FG االقتصاد  ى الدكتور محمد نجاة هللا صديقي الباحث باملركز َوق

  -و' ا��مد -املذكرات  تلكالك�F، واملالية العامة، واالقتصاد الدوF2 وغL78ا. وقد القت 
ً
قبوال

من األساتذة، إذ Mانت yعرض ع�� السادة رؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد  مقدرٍ  من عدٍد 

Lـ 1405اإلسالمي FG ا�xامعات السعودية من خالل اجتماع ينظمھ املع5د مرة M FGل عام8ن منذ 

حول يل وما يزال املع5د يحافظ ع�� Lذا التقليد حs§ الوقت ا��اضر (ملزJد من تفص

  Nª FGاية الكتاب).) 1األول (امل�jق  موضوعات Lذه اللقاءات ومواعيد ا©عقادLا ُيراجع

وألن التطوJر سنة Mونية ماضية؛ فقد توج5ت ج5ود املع5د وFG ضوء تحولھ من مركز 

 FG آن واحد، إ�2 تقديم برنامج املاجست78 التنفيذي FG بح� إ�2 مع5د ُ�ع¬§ بالبحث والتدر�س

وأثناء التدر�س  Lـ،1434/1435من الفصل الدرا¯®� الثا©ي من العام  ااإلسالمي اعتبارً التموJل 

 �sعدد من املواد. ومن املواد ال FG 7نامج ظ5رت حاجة ماسة إ�2 تأليف كتب تدر�سيةaذا الL FG

لرؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي  الثا©ي عشر أو±®§ °Nا املشارMون FG االجتماع

طوJر وتصميم تdشأNªا مادة "كتاب تدر�³®� بإعداد Lـ 27/6/1436-26املنعقد خالل الف[7ة 

. و~حمد هللا عكفت إدارة املع5د ع�� تنفيذ Lذه التوصية وإحال¡Nا إ�2 "املنتجات املالية اإلسالمية

إذ تم ت�وJن �xنة لإلشراف ع�� Lذا املشروع وع5دت بھ إ�2 اثن8ن من  ؛خطة و~رنامج عمل

أعضاء Lيئة التدر�س باملع5د كمشرف8ن علمي8ن، ثم تبع ذلك تنظيم ورشة عمل شارك فNOا 

لفيف من األMاديمي8ن وا�7a9اء FG قطاع املال اإلسالمي، حددت ش�ل الكتاب ومحتوJاتھ، ثم 

 ، ووفق معاي78 محددةيةانع�� اختيار املؤلف8ن dععكف املشرفان العلميان dعد ذلك 

�Tالتخصص العلM، ل اإلسالمي  ،وممارسة م5نة التدر�سJصناعة التمو FG واملمارسة العملية

  املراكز امل5تمة بتطوJر املنتجات املالية وغL78ا.العمل FG و 



 ) ط ( 

عن  امع7aً وجاء Lذا السفر ، و~حمد هللا استجاب مجموعة من الباحث8ن مع دعوة املع5د

موج5ات ورشة العمل الفنية ال�s ُعقدت  مع FG الوقت نفسھ ا�¶xًم آمال وتطلعات املع5د، وم

وقد ُرو·F  اإلسالمي.لرغبات السادة رؤساء أقسام االقتصاد واالقتصاد  ال5ذا الغرض، ومستجيبً 

 FG ̧م بال�سر وال� العلمية تصميمھ ع�� مادتھإعداد ساطة والتنو�ع نHh الكتب التدر�سية ال�s تل[

؛ بحيث �س5ل اس|يعا°Nا والتفاعل مع5ا من قبل - قدر اإلم�ان - FG وسائل وأساليب عرض املادة 

تعلم dعيًد 
ُ
 عن Mونھ مناقًش  اعن األساليب التقليدية ال�s تجعل من الطالب متلقيً  اامل

ً
 ابدال

 ومفكرً 
ً
ل الكتابونأمل أن يُ  .اومتفاعال ِ

ّ
يمة إضافة علمية مث

َ
  . القتصاد اإلسالميملكتبة ا ق

تأليف الكتب التدر�سية  صعو~ة اومع5د االقتصاد اإلسالمي إذ يقدم Lذا العمل يدرك تماًم 

، من موارد dشرJة متخصصة تجمع ب8ن املعرفة وطرق وأساليب التدر�س ا��ديثة ومتطلبا�Nا

، عالوة ع�� بذاتھا قائًم  اومستوعبة FG الوقت نفسھ لفنون إعداد املناHI التدر�سية ال�s غدت فنً 

املشارك FG فرJق الاال©¶xام والتوافق العل�T ب8ن  من مقبول  قدر إ�2 ذلك تحتاج Lذه املوارد

و~طبيعة ا��ال ال بد من توافر  .إ�2 حد كب78 اومتناسًق  اMي يخرج العمل ا�xما·F سلًس  التأليف

  . املوارد املالية ال�افية حs§ يبلغ العمل مداه وJصل إ�2 غاياتھ

لسادة وكالء املع5د، وأعضاء والتقدير إ�2 اوFG ا�9تام �سر©ي أن أتقدم بخالص الشكر 

Lيئة التدر�س وجميع اإلخوة اإلدار8Jن ع�� ما بذلوه من ج5ود مقدرة حs§ رأى Lذا الكتاب النور 

الذين تحملوا االستدراMات الكث78ة املؤلف8ن وخرج °Nذه الصورة. والشكر موصول للسادة 

لة املباركة من الباحث8ن واملمارس8ن الذين لبوا الدعوة للمشاركة FG ت املتعددةوالتصوJبا
ُّ
، وللث

ومحتوJاتھ وأLدافھ، وقدمت مق[7حات ية لِ وَّ األ الورشة التحض78ية ال�s ناقشت خطة الكتاب 

مة Mان ل5ا األثر الكبFG 78 توجيھ العمل FG املراحل الالحقة؛ ّيِ
َ
ا�xزاء.  ا�xميع خ78 ى هللافجز  ق

ْين لھ لألخوJن الكرJم8ن الدكتور أحمد بلواFG، والدكتور فضل عبدالكرJم ز والشكر أج
َ

ذ
ّ
الل

   كب7ً8ا FG التحرJر العل�T والت�سيق واملراجعة. اأشرفا ع�� Lذا الكتاب و~ذال ج5ًد 

والشكر ا�xزJل إلدارة ا�xامعة ال�s ما فت¼ت تدعم أ©شطة و~رامج املع5د؛ وتوفر لھ Mل 

داء رسالتھ؛ ممثلة FG قائد مسN�78ا معاF2 األستاذ الدكتور عبدالرحمن أينات الy �sساعده ع�� املع

FG تقديم Mل عون  اوأ�Dاب السعادة وكالء ا�xامعة الذين لم يدخروا وسعً  ،بن عبيد اليو½ي

  . غ78ه من األعمال العلمية حs§ يحقق املع5د أLدافھFG ومساعدة للمع5د FG إنجاز Lذا الكتاب و

والشكر موصول للسادة الرعاة الذين وقفوا بجان�نا وأمدونا بما حباLم هللا من ِ©عم، 

الكتاب ع�� Lذا النحو وLما:  إنجازFG  ابالغً  اف�ان لوقف¡Nم الرا عة وعطا¾Nم الكرJم أثرً 



 ) ي ( 

�® ®� الشيخ محمد الراشد لدراسات  األسواق لدراسات سابك  ك̄ر املالية اإلسالمية، وك̄ر

سالمية من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية بالرJاض، وMل التقدير ملركز املصرفية اإل 

تطوJر املنتجات املالية بمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية ع�� الدعم املعنوي والنÁÂ العل�T؛ 

©سأل هللا أن يجزي ا�xميع خ78 ا�xزاء. والشكر موصول إ�2 مع5د البحوث واالس|شارات 

عزJز الذي Mان حلقة الوصل ب8ن املع5د والسادة الرعاة، وملركز ال�شر بجامعة امللك عبدال

  . لكتابLذا االعل�T با�xامعة Mل االمتنان الذي أعان وس5ل طباعة 

نا لتمام Lذا العمل. فما Mان من فق' الواحد األحد أن و  والشكر من قبل ومن dعد

وهللا ، ومن الشيطان أو تقص78 فمن أنفسنا أصواب فمنھ وحده ال شرJك لھ، وما Mان من خط

   أن يبارك FG السFÄ، وJتقبل العمل.أسال 

  ن ا��مد ' رب العامل8ن.أوآخر دعوانا 

  هللا قر�ان تركستا�يعبد د.

  االقتصاد اإلسالمي عميد مع5د

  )م2019(يناير Lـ 1440، ر~يع اآلخر جدة

   



 ) ك ( 

  

  
  ،.و½عد.ا��مد ' رّبِ العامل8ن والصالة والسالم ع�� املبعوث رحمة للعامل8ن، 

ل الكتاب التدر�³®� ( ِ
ّ
�

َ
 م5ًما من عوامل نجاح العملية التعليمية خاصة textbookُ�ش

ً
) عامال

إذا Mان ا��قل املعرFG حديث ال�شأة؛ Mاالقتصاد والتموJل اإلسالمي. واس|شعاًرا ل5ذه األLمية 

ع�� عقد لقاءات دورJة  - مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي سابًقا - د االقتصاد اإلسالمي درج مع5

من الزمان لرؤساء أقسام االقتصاد، واالقتصاد اإلسالمي FG  الثالث8ن عاًماع�� مدى زم¬� تجاوز 

ت|ناول موضوعات مختلفة، بدًءا بكيفية تدر�س االقتصاد الك�F، وا�xز ي  ا�xامعات السعودية

بيNÇا من و  ،)الثالث عشرمن منظور إسالمي، وان¡Nاًء "بالتموJل واالس|ثمار FG األوقاف" (االجتماع 

  .وأو±®§ بإنجازه Lذا الكتاب مشروع الذي ناقشاالجتماع الثا©ي عشر؛ 

يدة اقتصرت dش�ل رئ�س ع�� املذكرات لقد تمخض عن تلك اللقاءات منتجات مف 

فقد تحولت مادة االجتماع8ن  ؛التدر�سية املوج5ة لألستاذ؛ مدرس املادة. عالوة ع�� ذلك

دخل إ�2 املو" ،(1)العاشر وا��ادي عشر إ�2 كتاب8ن Lما: "مدخل إ�2 أصول التموJل اإلسالمي"

" F2ذه ا�9طوة ، (2) قواعد الفقھ املاL دفت األستاذ  ا،نوعيً  تطوًراوقد مثلتN¡ا اسNªأ 
َّ
مدرس -إال

م. -املادة dش�ل رئ�س ِ
ّ
ُمَتَعل

ْ
  ولم تكن موج5ة ِلل

م dش�ل  ِ
ّ
َتَعل

ُ
من Lنا فإن الكتاب الذي ب8ن أيدينا يمثل باMورة عمل yس¡Nدف مخاطبة امل

رئ�س، ومدرس املادة FG الوقت نفسھ. وجاءت Lذه ا�9طوة dعد انتظار طوJل، و½عد أن تراكم 

صناعة التموJل و~روز  ،°Nذا ا�9صوص، من خالل �xنة املناHI مقدر ع5د رصيد معرFGللم

   .اإلسالمي dش�ل كبFG 78 السنوات األخ78ة

ان|شار برامج التموJل اإلسالمي ع�� نطاق واسع؛ ل�س ع�� مستوى  ال7aوز  وقد رافق ذلك

 العاملية واالقتصادية املالية الب�ئات العر~ية واإلسالمية فحسب، بل امتد إ�2 غL78ا من الب�ئات

موضوع تأليف كتب علمية ومرجعية FG االقتصاد والتموJل  أض�Êن|يجة لذلك  .العرJقة

يزداد أLمية، و~اتت Lناك حاجة م�jة للتأصيل والتنظ78 ل5ذا ا��قل املعرFG ع��  اإلسالمي

                                                           

   السو(لم. بن إبرا�يم م)، وتأليف سامي2013�ـ (1432والدراسات عام من إصدار مركز نماء للبحوث  (1)

  م)، وتأليف ع=> أحمد الندوي.2013�ـ (1432من إصدار مع7د االقتصاد اإلسالمي بجامعة امللك عبدالعز(ز عام  (2)



 ) ل ( 

، ومنxhية مستوى العامل8ن العر½ي واإلسالمي للقيام بمبادرات مدروسة ع�� أسس علمية

سرعة ا��يوJة و بألن العالم الذي حولنا ي|سم  ؛وا�Ëة yسد dعًضا من النقص L FGذا املضمار

 والتخطيط الستغالل5ا، ولم �َ  للفرص وحسن القراءةحرك، تال
ُ

ذ عن ذلك مجال التأليف ش

 العديد منقبل من  FG التموJل اإلسالمي . ول5ذا بدأ االLتمام بالتأليفبطبيعة ا��ال وال�شر

، ومطاdع جامعة أدن7aه )Wiley(كمؤسسة واي�F  العاملية؛السيما دور ال�شر  ،ا�5xات

)Edinburgh University Pressوشركة ب78سن ،( )Pearson(  7aعد واحدة من أكy �sال

نبذة مختصرة عن  الذي يقدم Nª FGاية الكتاب )2(امل�jق الثا©ي أنظر . (3)شرMات ال�شر العاملية

، وُ�عّرف كذلك ببعض اإلصدارات التقليدية L7اغ8ال�s قامت °Nا تلك الدور و  dعض اإلصدارات

  .اومنxًh  ابالكتاب؛ موضوعً ذات الصلة 

يتÁÍ مما َتمَّ استعراضھ FG ا�xدول من مؤلفات أLمية املبادرة ا��الية املتمثلة FG تأليف 

"، وذلك ملا تمثلھ Lذه تطو�ر املنتجات املالية اإلسالميةوإصدار كتاب تدر�FG �®³ موضوع "

  ا�9طوة من تلبية ��اجة متخصصة ومحددة ع�� مستوى yعلي�T مع8ن. 

 ھفإن أLداف ،ومن أجل ضمان االستفادة القصوى من املادة العلمية ال�s حواLا الكتاب

  :والفئة العلمية املس¡Nدفة، وا�9لفية العلمية ال�s ُيحبذ توافرLا FG املتعلم8ن تتمثل FG اآلyي

  من األLداف العامة ال�s �س�Ä الكتاب إ�2 تحقيق5ا: الكتاب: أ�داف

واملفاLيم  تمك8ن الطالب من ف5م املصط�jات امل5مة Mاملنتجات املالية، واالبت�ار،(أ) 

 ذات الصلة.

 البت�ار املناسبة القواعد واألسس املنxhيةالس|يعاب  الالزمة بامل5ارات الطالب (ب) تزوJد

 .وا��ددات القانونية والفنية الشرعية الضوابط ضوء FG للتطبيق ةقابل ةمالي اتمنتج

املعمول °Nا FG صناعة ا�9طوات العملية لتصميم املنتجات املالية  ومناقشة (ج) تحليل

 .dش�ل مFÎNÇ مفصل ودقيقالتموJل اإلسالمي 

 للمنتج املاFG F2 صناعة التموJل اإلسالمي. التكييف الشر·F(ه) 

الصعو~ات العملية ال�s تواجھ تطبيق املنتجات املالية املبتكرة FG التعرف ع��   ) و(

.F2القطاع املا  

                                                           

  :Tذا اQRصوصOم اسNناًدا إL@ مؤشر HIم الدخل حسب آخر تقر(ر صادر 2017و 2016املركز األول عامي ع=@ الشركة  حازت (3)

Publishers Weekly. (2017). The World's 54 Largest Publishers, 2017. Available at: 

https://www.publishersweekly.com/pw/by-topic/international/international-book-news/article/74505-

the-world-s-50-largest-publishers-2017.html.  



 ) م ( 

   :املس?<دفة الفئة

كر آنًفا 
ُ
Lم طالب املاجستd 78شقيھ  ؛�س�Ä الكتاب إ�2 خدمة فئة طالبية محددةكما ذ

ملرحلة  للمراحل املتقدمةاألMادي�T، والتنفيذي، وJمكن أن ت�ون dعض الفصول مناسبة 

الب�الورJوس. كما يمكن أن �ستفيد منھ املمارسون FG وحدات تطوJر املنتجات FG املؤسسات 

  املالية اإلسالمية، واملؤسسات املساندة ل5ا.

  العلمية والعملية للمتعلم:  اABلفية

  من أجل تحقيق االستفادة الكبـرى من مادة الكتاب ُيحبذ أن ي�ون لدى الطالب إملام،

   بأس °Nا بما ي�F:أو معرفة ال

 التموJل اإلسالمي. مبادئ وأسس  ) أ(

 مدخل إ�2 فقھ املعامالت املالية املعاصرة.) ب(

 النقود واملصارف وخصائص النظم املالية املعاصرة (مؤسسات وأسواق املال).) ج(

 وا�xوانب القانونية وال|شر�عية املتعلقة بالتموJل. املالية خلفية عن ا�9اطر) د(

 .FG املعامالت املاليةخلفية عن القواعد الفق5ية واملقاصد الشرعية )  ه(

خلفية عن املعاي78 الشرعية وا��اس�ية ل5يئة ا��اسبة واملراجعة للمؤسسات املالية ) و(

 ).AAOIFIاإلسالمية (

 ).IFSBجلس ا�9دمات املالية اإلسالمية (م معاي78خلفية عن ) ز(

 .التموJل، خاصة مجال التطوJر للمنتجات املاليةاملمارسة العملية FG قطاع ) ح(

   ما 0K الطر
قة املثFG لتدرEس الكتاب؟

ال توجد طرJقة واحدة يمكن اتباع5ا لتحقيق األLداف املرجوة من الكتاب؛ ألن ذلك 

يتوقف ع�� عدد من العوامل مNÇا؛ نوعية وخلفية املتعلم8ن (امللتحق8ن بال7aامج العامة، 

بال7aامج امل5نية أو التطبيقية)، خلفية من يتو�2 التدر�س (األMاديFG �T مقابل وامللتحق8ن 

او .. . ،أو املمارس، والشر·FG F مقابل الف¬� أو االقتصادي ،التطبيقي Ðمَّ َجر
ُ
)، ومن ثم فإن أخذ Lَل

ث�� FG ذلك، إال أنھ  االعتبار ستحدد الطرJقة مثل Lذه ا��يÑيات dع8ن
ُ
 إ�2 يمكن اإلشارةامل

  :الطرق ا�xملة التالية

ال يملك خ7aة الذي  األستاذ وقد تناسب ،اتباع فصول الكتاب كما �F؛ و�F أdسط الطرق (أ) 

FG افيةM ذه املادةL ا تدر�سNÇبة مJو/أو لم تكن لديھ ا�9لفية العلمية والتطبيقية أو مواد قر ،



 ) ن ( 

املناسبة. وقد ُيتدارك Lذا النقص باالستعانة d FGعض املواضيع 9Òdصيات ل5ا خ7aة وتجر~ة 

  .ا�7a9 ل�س Mاملعاينةألن  ؛صناعة ا�9دمات املالية اإلسالمية FG من واقع املمارسة مفيدة

دراسة ا��االت التـي يمكن من خالل5ا التعرض للضوابط وا��ددات الشرعية، والتعرف (ب) 

مارس  أن ي�ون املدرس مما يتطلب ،ع7a استعراض نماذج تطبيقية معينة ،الطرق الفنيةع�� 

متعذر التدر�س والتطبيق، كما أنھ يجمع ب8ن ا�9لفية الشرعية والفنية dش�ل جيد، وLذا أمر 

 وَنَدر من الكفاءات املعدودة L FGذا البابFG الظروف ال�s تمر °Nا الصناعة توافره
َّ

ذ
َ

 ما ش
َّ
. كما ، إال

 
ً
قبل املتعلم8ن لي�ون ل5م الدور الرئ�س FG عملية التعلم؛  كب7ً8ا منأن Lذه الطرJقة تتطلب تفاعال

d FGعض التجارب والب�ئات من أجل تنمية ملكة التفك78، والنقد وتجنب  فعالي¡Nا و�F طرJقة أثب|ت

 .طرائق التدر�س األخرى L78ا من إال أNªا ال تخلو من املثالب كغ ،طرJقة "التلق8ن" و"اإلمالء" الروتي�ية

وتقديم أمثلة  ،للمنتجات dش�ل معمقواملفاLيمية ال[7ك8¸ ع�� األdعاد التأصيلية (ج) 

بال[7ك8¸ ع�� التطبيقات واملمارسات وتناول املسائل  ،تطبيقية تخدم Lذا الغرض، أو العكس

 .التأصيلية بما يناسب Lذا التوجھ

  :اتيحدالتصعوMات و ال

نظًرا لصعو~ة املوضوع من ج5ة، ولصعو~ة وحداثة تأليف الكتب التدر�سية FG االقتصاد 

اإلشراف والت�سيق خص، فقد واجھ فرJق أوالتموJل اإلسالمي dش�ل عام، واملنتجات dش�ل 

  من ذلك:  والتحديات واملؤلفون العديد من الصعابل�T الع

 �xانب األMاديFG �T املوضوع الذي نحنقلة املتخصص8ن الذين يجمعون ب8ن املمارسة وا(أ) 

 من بذلك يقر كما– وعملًيا علمًيا، معا�xتھ FG وم|شعب صعب مظ5ره، FG ف5و جذاب ،بصدده

 عدد ب8ن والتداخل التجاذب الصعو~ة تلك مظاLر ومن. واملعا�شة التجر~ة واقع عرف كNÇھ من

 وف¬� وقانو©ي، وyسوJقي، وشر·F، اقتصادي، :(multi-disciplinary field)املعرفية ا��قول  من

 Lذا من استع78ت واألدوات املفاLيم من كث7ً8ا أن خاصة جًدا، م5م جانب وLو Lند¯®�(

 Lذه ترا·F العاملية التعليمية املؤسسات dعض فإن ثم ومن ،)والتطوJر التخصص؛ التصميم

 امللتحق8ن للطلبة وامل5نية العلمية، ا�9لفيات FG التنو�ع ع�� ا��رص خالل من للموضوع الطبيعة

 وال|سوJق، ال5ندسة،: أنواع5ا بمختلف للمنتجات والتطوJر التصميم جانب ت|ناول  ال�s بال7aامج

 ملوضوعنا بال�سبة ل5م ضافوJُ  القانون، ما حد وإ�2 واالقتصاد، واألعمال، والتموJل،

  املؤLلون  أو املعامالت، فقھ FGاملتخصصون 
ً
وتكشف Lذه الصعو~ة عن  .ذلك FG مناسًبا تأLيال

 .أLمية إعادة النظر FG التأصيل لالقتصاد اإلسالمي القائم ع�� ثنائية (الفقھ واالقتصاد)



 ) س ( 

قلة املادة العلمية ذات ا�xودة النوعية ال�s يمكن االستفادة مNÇا FG تقديم مادة (ب) 

 واملمارس8ن L FGذا ا��قل.رص�نة yش�ل أساًسا وقدًرا ال بأس بھ من االتفاق ب8ن املشتغل8ن 

ا©عكس ي�ون قد وللمؤلف8ن؛ مما  اإلشراف والت�سيق العل�Tعدم التفرغ التام لفرJق (ج) 

 - واملتخصصة مNÇا dش�ل خاص -انقطاع األف�ار، و"جودة" األسلوب؛ ألن الكتابة dش�ل عام 

ون املادة FG من الوقت للمراجعة والتصوJب حs§ ت� مناسٍب  وإ�2 قدرٍ  تحتاج إ�2 صفاء ذLٍن 

 متناول الفئة املس¡Nدفة.

 -التأليف ا�xما·F؛ الذي يمثل نقطة قوة من حيث األصل، إال أنھ يمثل صعو~ة بالغة (د) 

 F·ماxشيوع ثقافة العمل ا� FG عاملنا العر½ي واإلسالمي الذي ما يزال �عا©ي من نقص شديد FG

، واال©¶xام بالقدر ال�اFG وفق أسس وضوابط عملية تقÔ®� ع�� االت�الية وسوء اإلدارة

̧ام بما يُ   ومضموًناتفق عليھواالل[
ً
 .؛ شكال

ومن الصعاب كذلك أن معظم املشارك8ن ذوي خلفية بحثية؛ أي أNªم باحثون FG (ه) 

كما يقال؛ حد إيجا½ي يتمثل FG املواكبة آلخر املستجدات FG -املقام األول، وLذا سالح ذو حدين 

ا�9روج من طرJقة الكتابة البحثية إ�2 طرJقة التأليف للكتب ا��قل، وآخر سل�� FG صعو~ة 

املدرسية، وال�s تتطلب اتباع أسلوب "الس5ل املمتنع"؛ س5ل من حيث dساطة العبارة وجود�Nا 

�Tة، وممتنع من حيث القوة والطرح العلJقضايا قد ُتر~ك  اللغو FG مع التقليل من ال|شعب

̧ه م وتؤثر ع�� ترك8 ِ
ّ
تَعل

ُ
ن ج5ًدا معت7ًaا لرفع ان العلميابذل املؤلفون، واملراجعون، واملشرف. وقد امل

̧ة سقف ثار السلبية ل5ذه الصعو~ة قدر اإلم�ان. ومما Lو مرتبط °Nذه اآل، والتقليل من Lذه امل8

الصعو~ة مشاركة املمارس8ن الذين �غلب ع�� كتاب¡Nم الطاdع الف¬� وجانب االختصار الذي 

 �sقةا©عكس ع�� الصياغة الJعض األحيان بطرd FG ش�ل عائًق  قد جاءتyضم  اL لس5ولة

 
ُ
ِ عَ تَ املعلومة واس|يعا°Nا من قبل امل

ّ
  م.ل

  dعدد من اآلليات من ذلك:والتحديات وقد أمكن التغلب ع�� dعض تلك الصعو~ات 

أو العلL FG �Tذا و/ زمرة من ال9Òصيات ل5ا باع5ا العم�F تعقد ورشة متخصصة جمع(أ) 

ال|شعب واإلكثار من الفصول  حالت دون ا�xال. وقد Mان لذلك ثمرة FG ضبط مسائل كث78ة 

العشرة عدد محدد من الفصول ال يتجاوز إ�2 أبواب؛ فانتÕ§ األمر باالقتصار ع��  وتقسيم الكتاب

ال يقل عن  ن صفحة، وأن8خمسفصل يتجاوز عدد صفحات Mل  ن الوأ املسائل األساسية، ت|ناول 

جنبMان ل5ذا التوجيھ أثًرا إيجابًيا FG  الثالث8ن. وقد إصدار كتاب8ن؛ أحدLما يخصص  ال[7ك8¸ وتَ

 و½عض املراجع8ن ،للمبادئ واملفاLيم، واآلخر للتطبيقات كما أشار بذلك dعض املشارك8ن FG الندوة

 .األولية الكتاب�9طة 



 ) ع ( 

عدد من ذوي ا�7a9ة امل5نية مراجعة وتقوJم ا�9طة وفصول الكتاب من قبل (ب) 

 مجاالت قرJبة منھ.FG FG موضوع الكتاب أو  ةواألMاديمي

العلمي8ن  شرف8نمراجعة شاملة للكتاب dعد إعداد الفصول dش�ل فردي من قبل امل(ج) 

من التفاوت FG األساليب وطرق عرض  والتقليلوالتداخل ب8ن الفصول،  ،من أجل تالFG التكرار

وقد ش�لت Lذه  .والفصل FG توحيد ترجمة مصط�jات الكتاب ع�� ©سق واحد، املادة العلمية

غd 78سيط FG اختيار األلفاظ املناسبة واملف5ومة الy �sعFG 7a الوقت نفسھ عن  اا�xزئية تحديً 

لبعض املصط�jات ا��ديثة املع¬§ ا��قيقي للمصطÁj، ال أن ت�ون ال[7جمة حرفية بال�سبة 

إ�2 اختيار ما رأيا  شرفان العلميان، وقد اضطر امل)Financializationو( )،MFintechالـ (واملعقدة 

ف dعض نأنھ األ©سب، وFG األمر ف¶�ة للمراجعة والتدقيق dش�ل أك7a ألن الغموض يكت

املراجعة الدورJة مما يتطلب ال�s أنتجت Lذه املصط�jات املصط�jات حFG §s اللغات األجن�ية 

 .واملواكبة املستمرة

تحتاج إ�2 مزJد من التنقيح و فما تزال مادة الكتاب تجر�Jية  ؛الرغم من Mل ما ُبذلوع�� 

حs§ ال يتأخر املشروع أك×7  ندفع بالكتاب بوضعھ ا��اF2وقد آثرنا L FGذه املرحلة أن  ،والتطوJر

أي  ،وأن ي�ون مجال التطوJر مب�ًيا ع�� املمارسة ع8ن،dعد  افتأyي عليھ عوادي التقادم لي�ون أثرً 

dعد أن �ستخدمھ املدرسون والطالب، وذلك لألLمية البالغة ملا يرد من قبل Lؤالء من 

م�jوظات املمارس8ن واألMاديمي8ن، بل وحs§ ال[7بو8Jن امل5تم8ن بتأليف  عالوة ع��م�jوظات، 

  .الكتب التدر�سية dش�ل عام، وFG ا�xال االقتصادي واملاd F2ش�ل خاص

Lؤالء لإلسداء بما يرون من م�jوظات، وهللا ©سأل أن ن�ون قد كما أن ا�xال مفتوح لغ78 

وفقنا لتقديم املفيد، وا�xديد FG مجال ما تزال أرض التأليف فيھ بكًرا تحتاج إ�2 املزJد من 

املبادرات ل[�Ø7 بمادتھ إ�2 مستوى يحقق ال5دف األسT§ امل�شود؛ وLو بناء صناعة إسالمية 

 - وإ�2 األفضل- مية قوJة، ونافعة تدفع بالعمل نحو األمام رص�نة قائمة ع�� أسس شرعية وعل

  .ي الَق5َْقرَ yعود بھ  وال

التأليف شارMوا FG  األفاضل الذينوFG ا�9تام نتوجھ بخالص الشكر والتقدير لإلخوة 

واالستدراMات  الكث78ة صدر للتعديالتوقبول5م برحابة واإلس5ام، للكتابة  ااستعدادً  وأبدوا

  ا�9تلفة
ُ
ممكنة. جودة أقÙ®§ واملفيد و~ تقديم النافعيؤكد حرص5م ع��  مما ،مNÇملبت ال�s ط

 هللا مفيدة فجزى بم�jوظات  املؤلف8ن املراجع8ن الذين أمدوا فضالءلل أيًضا الشكر موصول و 

  .ا ع�� ذلكا�xميع خ78ً 



 ) ف ( 

اإلسالمي وFG كما �سرنا و�شرفنا أن نزFÚ أسT§ آيات العرفان والتقدير إلدارة مع5د االقتصاد 

هللا قر~ان تركستا©ي ع�� دعمھ وxÒyيعھ ومساندتھ عبد مقدم¡Nا سعادة عميد املع5د الدكتور 

اإلشراف والت�سيق  فرJق تال�s واج5 ع�� تذليل Mافة الصعاب العمل، وحرصھواLتمامھ °Nذا 

̧ان جعل هللا ذلك ذخرً  ،العل�T، وفرJق املؤلف8ن والشكر موصول لبقية العقد  حسناتھ.ا لھ FG م8

 بجان�ناواإلدار8Jن والفني8ن الذين وقفوا  الفرJد من السادة وكالء املع5د، وأعضاء Lيئة التدر�س

   .فجزاLم هللا خ78 ا�xزاء ؛إلتمام Lذا العمل اشديًد  اوأبدوا حرصً  ،طيلة الف[7ة السابقة
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