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 اإلسالمي االقتصاد في التنظير معالم
 

 السويمم إبراهيم سامي
  اإلسالمية المالية المنتجات تطوير مركز مدير

 السعودية العربية المملكة – جدة – للتنمية اإلسالمي البنك
 

 في التنظير لمنيج األساسية العناصر الكرقة تتناكؿ. مستخمصال
. كطبيعتو العمـ ىذا لخصائص اكفقن  اإلسالمي، االقتصاد مجاؿ

 كالمجاؿ الفقيي المجاؿ في االستقراء، أىمية الكرقة كتكضح
 تتناكؿ كلذا. اكعممين  اعممين  كمفيدة مثمرة نظريات بناء في االقتصادم،

 يمكف ككيؼ الغرر،ك  الرباتي قضي في المثمر االستقراء جيمن الكرقة
 الكرقة كتختـ .اإلسالمية لممالية عامة نظرية بناء ذلؾ خالؿ مف

 االقتصادم كالتحميؿ الفقيية الدراسة بيف التفاعؿ جكانب بمناقشة
 نظريات بناء إلى التكصؿ أجؿ مف العممية التخصصات تكامؿ كأىمية
 .اإلسالمي االقتصاد في راسخة

 مقدمة. 1
 .بعدك  كااله، كمف كصحبو آلو كعمى ا رسكؿ ىعم كالسالـ كالصالة  الحمد
 طمب ،المعاصرة اإلسالمي االقتصاد مسيرة إليو تكصمت ما مراجعة ضكء في

 يةإشكال حكؿ كرقة إعداد امشككرن  عبدالعزيز الممؾ بجامعة اإلسالمي االقتصاد معيد
 االقتصاد مستقبؿ" ندكة ضمف تقديميا ليتـ اإلسالمي االقتصاد في التنظير

 .ـ3113 نكفمبر ،ػى1122 الحجة ذم في المعيد نظميا التي" اإلسالمي
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 متكاممة نظرية صياغة ىك العممي البحث مستكيات كأعمى أصعب إف
 الالزمة كالضكابط األسس كتقدـ الدراسة، محؿ الظكاىر تفسير في تنجح متماسكة
 كدقتيا، النظرية عمؽ كبقدر. عمييا المترتبة العممية كالنماذج التطبيقات لسالمة
  .بالعكس كالعكس كسالمتيا، التطبيقات متانة بقدر

 األىمية غاية في أمر اإلسالمي االقتصاد نظرية كقكاعد أسس استنباط إف
 :لسببيف

 كانكا سكاء حكلنا، مف لمعالـ حقيقتو كبياف اإلسالمي االقتصاد شرح ضركرة( 1)
 جعمت المتتابعة المالية فاألزمات. المسؤكليف مف أك المثقفيف مف أك المتخصصيف مف

 المالية لعرض نسعى أف عمينا كيجب. اإلسالمي التمكيؿ إلى اِجّدين  ينظر العالـ
 .لمعالـ كمقنعة كاضحةك  معاصرة بمغة اإلسالمي االقتصاد ك اإلسالمية

 التغيرات تكاكب كمؤسسات لمنتجات اإلسالمية المالية الصناعة حاجة( 3)
 اإلسالمي التمكيؿ لمفيـك كاضحة أسس غياب كفي. المتجددة المالية كاالحتياجات

 .ليا مضافة قيمة أم بذلؾ كتفقد التقميدية لمصناعة استنساخ مجرد الصناعة تصبح

 في سكاء كالتنظير، البحث منيجية حكؿ السابقة الكتابات مف عدد كىناؾ
 أظيرت المالية األزمة لكف. سيأتي كما الكضعي، االقتصاد أك اإلسالمي االقتصاد

 كاقع أف كما الكضعي، االقتصاد في السائدة البحث منيجية في الخمؿ عمؽ
 كالتمكيؿ االقتصاد في البحث منيجية ضعؼ أظير اإلسالمية المالية الصناعة
 .اإلسالمي

 متماسكة نظريات بناء لكيفية منيجية معالـ لرسـ سريعة محاكلة الكرقة ىذه
 كا. اإلسالمي كالتمكيؿ االقتصاد جاؿم في نفسو، الكقت في اعممين  كمفيدة عمميا
 .السبيؿ سكاء إلى اليادم
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 التنظير تحديات. 6
 ببناء امرتبطن  (theorizing) التنظير مفيكـ أصبح الكضعي االقتصاد في
 األسؼ، لبالغ. االقتصادم النشاط مف محددة لجكانب (models) رياضية نماذج

 إلبراز كسيمة ككنيا إلى آلت بؿ عممية، قيمة النماذج ليذه يعد لـ الكقت مركر مع
 لؤلبحاث مسحية دراسة كفي. فاالقتصاديي بيف المحمكد غير كالتنافس" العضالت"

 ،(1)"االقتصادية النظرية" في المتخصصة المجالت أبرز مف كاحدة في المنشكرة
 يراد التي االقتصادية الظاىرة تحديد( 1: )حيث مف األبحاث بتحميؿ الدراسة تقام

 ىذه تفسير عمى البحث يقدميا التي النظرية أك النمكذج قدرة( 3) تفسيرىا،
 . نفسيا الظاىرة تفسر التي األخرل بالنماذج مقارنة النمكذج ميزة( 2) الظاىرة،

 فقط أبحاث ثمانية ـ،3111 عاـ المجمة ىذه في امنشكرن  ابحثن  66 بيف مف
 مف العظمى الغالبية أف أم. (3)أعاله الثالثة المعايير اجتياز مف تمكنت( 13%)

 تؤدم ال ،المعاصر االقتصادم" التنظير" مجالت أرقى مف كاحدة في األبحاث
 .قتصاديةا نظرية أم مف المرجكة الكظيفة

 البحث منيجية حكؿ كتابات عدة ظيرت اإلسالمي االقتصاد مجاؿ في
 ىك المجاؿ ىذا في البحث معكقات أىـ أحد أف الكاضح مف ككاف. (2)التنظيرك 

 مف كثير في تتالءـ ال التي النيككالسيكية النظرية عمى األكلى بالدرجة االعتماد
 في الباحثكف ـر  ح   مفيكـ غير كألمر. (1)اإلسالمي االقتصاد طبيعة مع الجكانب

                                                           

(1 )Journal of Economic Theory. 
(3 )Klein and Romero (2007). 
"االقتصاد اإلسالمي عمى مفترؽ الطرؽ"،  فضل عبدالكريم وعبدالرزاق بمعباسانظر كرقة ( 2)

 ،66المجمد ،االقتصاد اإلسالمي :عبدالعزيز الممؾ جامعة مجمةمنشكرة في  ةكرقالك 
 ـ.3112، ػى1121، (1)العدد

 .لمكاتب ،مركب عالـ في اإلسالمي االقتصادانظر ( 1)
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 االقتصادية المدارس عبر" الصندكؽ خارج التنفس" مف يـأنفس   اإلسالمي االقتصاد
  اتيالمبار  نظرية ،(Behavioral Economics) السمككي االقتصاد مثؿ المنافسة،

(Game theory)، المركبة النظـ اقتصاد (Complexity Economics)، مف كغيرىا 
 االقتصادية كالظكاىر السمكؾ لدراسة أكسع اآفاقن  تتيح التي المتعددة المدارس

 .كاالجتماعية

 لالقتصاد الشرعية الجكانب دراسة في مممكس تقدـ ىناؾ كاف المقابؿ في
 قصكر منيا متعددة، ألسباب المأمكؿ االتجاه في يستمر لـ التقدـ ىذا لكف. اإلسالمي
 إلى اأحيانن  أدت التي المالية الصناعة ضغكط كمنيا. سيأتي كما االستقراء، مستكل
 لالقتصاد أردنا إذا أنو اآلف اكاضحن  كبدا .االقتصادم لمنشاط الفقيي التأصيؿ تراجع

 :أمريف مف بد فال المعرفي، النمك مف جديد مستكل إلى ينتقؿ أف اإلسالمي

 .الشرعية مجكانبل كشمكالن  اعمقن  أكثر دراسات. 1
 تطكير في منيا كاالستفادة المختمفة االقتصادية المدارس عمى االنفتاح. 3
 .اإلسالمي االقتصاد نظرية

 المدارس مف معينة لمدرسة ينتمي ال اإلسالمي االقتصاد في الباحث إف
خفاقات إنجازات كسمبيات، إيجابيات لدييا مدرسة فكؿ. القائمة االقتصادية  كمف. كا 

 كمنيجية مشتركة مسممات مف ادائمن  تنطمؽ المدارس ىذه جميع أف الظف الخطأ
 ىك الباحث مف كالمطمكب. االقتصادية المدارس في كاسعة تعددية ىناؾ. كاحدة
 عقد في كانتظاميا كاف، مصدر أم مف المفيدة كالمناىج الثابتة النتائج تتبع

  .الثابتة الشرعية كالنصكص األسس ضكء في اإلسالمي االقتصاد

 أك معيف مذىب عند بالتكقؼ الباحث يمـز ما يكجد ال الشرعي الجانب كفي
 ينطمؽ أف ينبغي اإلسالمي قتصاداال في فالبحث. غيرىا دكف محددة فقيية مدرسة

 بنىي   التي كالمعاني العمؿ الستنباط عمييا المتفؽ كاألحكاـ الثابتة النصكص مف
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 كالمناىج دكاتاأل خالؿ مف يكالمعان العمؿ ىذه تحميؿ ثـ ،الشرعي الحكـ عمييا
 .المختمفة االقتصادية

 حيث مف صعكبة أكثر اإلسالمي االقتصاد في البحث يجعؿ ىذا أف ريب كال
 البحث مكاطف تحديد جية مف البحث يسيؿ الحقيقة في لكنو التخصصات، تعدد

 كالميسر، الربا حرمت حيف اإلسالمية فالشريعة. االقتصادية الظكاىر في كالتحميؿ
 مصادر تحميؿ نريد فعندما. االقتصاد في الداء مكاطف أىـ شخصت فقد مثالن،

 المالية األزمة في بكضكح تجمت كما المعاصر، االقتصاد في كالخمؿ االضطراب
 مكطف إلى مباشرة الكصكؿ في اكثيرن  نانتعي اإلسالمية الشريعة أصكؿ فإف العالمية،
 ليس لكف االنحرافات، مف الكثير المالية األزمة رافقت لقد. غيره دكف الفعمي الخمؿ
 العكامؿ مف مجمكعة ىناؾ. لمكارثة أدل الذم ىك الحاؿ بطبيعة االنحرافات ىذه كؿ

 مف عمييا التعرؼ الميسكر مف يكف كلـ األزمة، صميـ في كانت التي ىي المحددة
 .(4)كأضرارىا خطكرتيا عمى اإلسالمية الشريعة تأكيد لكال اإلسالمي قتصاداال منظكر

 اإلسالمي االقتصاد في التنظير قواعد. 3
 يجعميا بما الظكاىر مف لمجمكعة تفسير إلى التكصؿ ىي" نظريةال" كظيفة

 التنبؤ مف يمكنيا بدكره كىذا .مشتركة كمية معاني عند كتمتقي كتتناسؽ تمتئـ
 األحكاؿ، أفضؿ في ،النظرية فإف كعميو. الدراسة نطاؽ عف خارجة جديدة ظكاىرب

 :(6)أمريف تحقيؽ في تنجح أف ينبغي

 .(explanation) الدراسة محؿ الظكاىر تفسير. 1
 .(prediction) الدراسة نطاؽ عف خارجة بظكاىر التنبؤ. 3

                                                           

 .لمكاتب، المالية في ضكء االقتصاد اإلسالمي األزماتانظر ( 4)
 . .Blaug (1992), ch.1; Elster (1989), pp. 8-10انظر: ( 6)
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 (Philosophy of Science) الحديثة" العمـك فمسفة" إليو تتكصم الذم المنيج كىذا
 القياس ألبكاب دراستيـ عند الفقو أصكؿ عمـ في فالمسممي عمماء إليو سبؽ

 الفقو أحكاـ الستنباط أداة أك آلة عمـ مجرد ليس الفقو كأصكؿ. (4)العمة كمسالؾ
 ألبكاب المسمميف عمماء فدراسة. كمعرفة بحث منيج الحقيقة في ىك بؿ اإلسالمي،

 قائمة المنيجية كىذه. اليكناني المنطؽ كتزاحـ تنافس منيجية دراسة كانت القياس
 األساس كىك ،الحديثة العممية النيضة عماد بعد فيما أصبح الذم االستقراء، عمى

 .(8)كاآللية البشرية المعرفة، لتطكر

 بالمعنى تنظيرال عممية توحقيق في ىك اإلسالمي الفقو في العمة استنباطك 
 األحكاـ مف جممة استقراء عمى قائمة تككف أف يفترض العمة ألف المعاصر،
 الستنباط يكفي بما منضبطة تككف أف ينبغي أنيا كما. تفسيرىا ثـ كمف الشرعية،

 الشرعي الحكـ ضبط في تنجح التي ىي الفقيية فالعمة. كالنكازؿ المستجدات أحكاـ
 المعالي أبك اإلماـ يسميو ما ىك كىذا. التشريع بمقاصد ربطو مع اكعدمن  اكجكدن 

 :ا رحمو قاؿ". الِفقو ب حر  : "الجكيني

 مف المناِسبة المخيمة المعاني استنباط   الشرعي النظر أقساـ مف الثاني كالقسـ"
 التي الشرائط عمى ذلؾ ك ضح إذا ثـ. كاإلجماع النصكص مكاقع في الثابتة األحكاـ

 القسـ فيذا المبطالت، عف كسِمم ت النص مكاقع غير في المعاني تمؾ كث ب ت ت سنشرحيا،
 .(9)"الن ّظار تناف س كفيو كمجمكع و، الفقو بحر التحقيؽ عمى كىك العمة، قياس ي سمى

 :المعنى ىذا امؤكدن  تيمية ابف اإلسالـ شيخ كقاؿ

                                                           

؛ 114-111ص:  ص، اإلسالـ مفكرم عند البحث مناىج ،سامي النشار عميانظر: ( 4)
 .31-33ص:  ص ،اإلنسانية العمـك في البحث مناىج ،حممي مصطفىك

(8)Holland, et al., (1986) . 
 .811. كانظر ؼ424ؼ ،الكاتب الفقو، أصكؿ في البرىاف( 9)
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 العمماء أفاضؿ عمى منو كثيره  يخفى مما كفاسده القياس صحيح بيف التمييز"
 كمعرفة   كجييا عمى األحكاـ في المؤثرة الصفات إدراؾ   فإف دكنيـ؛ ىك عم ف فضالن 
، أشرؼ مف الشريعة تضمن تيا التي كالمعاني الِحكـ  يعرفو الذم الجمي فمنو العمـك
 كثير قياس   صار فميذا. خكاصيـ إال يعرفو ال الذم الدقيؽ كمنو الناس، مف كثير
 .(11)"عمييـ الصحيح القياس لخفاء لمنصكص امخالفن  يِرد العمماء مف

 .كذلؾ أصعبيا مف لكنو المطالب، أشرؼ مف يعد المعنى بيذا فالتنظير

 :(11 )أمريف تستكفي أف إجماالن  ينبغي النمكذجية العمة أف سبؽ مما كيتضح
 فسكؼ ،تطبيقو تـ إذا العمة، تقتضيو الذم الحكـ أف بمعنى بة،المناس  . 1
 العمة، كجكد مف بالرغـ تطبيقو يتـ لـ إذا أما. لمشرع ةمقصكد مصمحة إلى يؤدم

 الخمر، لتحريـ عمة فاإلسكار .الشرع لمقصكد منافية مفسدة ذلؾ عمى فسيترتب
 ذلؾ عمى ترتب الخمر بشرب سمح لك لكف العقؿ، حفظ تحقؽ الخمر حرمت فإذا

 .كالضياع لمتمؼ العقؿ تعريض
 فالمصمحة. كتقميميا المفاسد كدرء كتكميميا، المصالح بتحصيؿ جاءت كالشريعة

 مصمحة فيي مرجكحة كانت إذا أما. الغالبة الراجحة المصمحة ىي لمشرع المقصكدة
 .ممغاة

 بكجكد أك بانتفائيا كينتفي العمة، بكجكد يثبت الحكـ أف بمعنى الدكراف،. 3
 مشركب في اإلسكار تحقؽ فإذا. كالعكس الطرد عميو يطمؽ ما كىك. منيا مانع
ذا شربو، تحريـ ثبت ما،  لنكع سبب كجد إذا إال) التحريـ انتفى اإلسكار انتفى كا 
 (.ألجمو فيحـر الضرر مف آخر

                                                           

 .468-464/ ،الكاتب ،31، الفتاكل مجمكع( 11)
 .146-143ص، 198-194ص، العمة عند األصكلييف مباحث، السعدي عبدالحكيم (11)
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 الشرعية، األحكاـ أك الظكاىر تفسير عمى القدرة العمة تمنح األكلى الخاصية
 القدرة العمة تمنح الثانية الخاصية .كمتكافقة متناسقة ممتئمة األحكاـ تبدك بحيث
 يمكف مستجدة حادثة فكؿ. الفرع إلى األصؿ مف الحكـ تعدية أم" التنبؤ" عمى

 يجعؿ الخاصيتيف اجتماع. العمة تحققت إذا القياس خالؿ مف حكميا استخراج
" النظرية" تصبح كبذلؾ الشرعية، األحكاـ استنتاج كبيف الحكمة بيف جامعة العمة
 .آف في اكعممين  اعممين  مفيدة

 واالقتصادي الفقهي التحميل. 4
 نافذة مف ليا كالتنظير قتصاديةاال الظكاىر دراسة في المناِسبة العمة استنباط

 ارتباط بمعنى فالدكراف،. كاالقتصادم الفقيي التحميؿ فيو يتداخؿ اإلسالمي قتصاداال
 تحميؿ كىك المختمفة، الفقيية األحكاـ استقراء يتطمب ،اكعدمن  اكجكدن  بالعمة الحكـ
 المعمؿ، الحكـ تطبيؽ عمى المصمحة ترتب كىك المناس بة، أما. األكلى بالدرجة فقيي
 .(1 رقـ الشكؿ انظر) األكلى بالدرجة اقتصادم تحميؿ فيك

 الكاقع دراسة عمى متكقؼ أمر قتصاديةاال كالمفاسد بالمصالح العمة فارتباط
 أما. الدقيقة أسبابيا إلى االقتصادية الظكاىر كتحميؿ تحكمو التي السنف كفيـ

 بأسبابيا كربطيا المطيرة الشريعة أحكاـ باستقراء مرتبط فيك بالعمة الحكـ ارتباط
 ىنا كمف. باليسير ليس اأمرن  المنضبطة المناسبة العمؿ استنباط كاف كليذا. الشرعية

 نظريات إلى لمكصكؿ االقتصادم التحميؿ مع الفقيي التحميؿ مزاكجة أىمية تأتي
 . اإلسالمي االقتصاد في مقبكلة

 الشرعي الجانب في: امزدكجن  استقراء يتطمب اإلسالمي االقتصاد في فالتنظير
 إلى الحاجة تتأكد كلذلؾ. لؤلفراد الصعكبة بالغ عمؿ كىذا. الكضعي الجانب كفي
 كاالجتماعية، االقتصادية العمـك في المشاركيف الشرعييف مف متكاممة عمؿ فرؽ

 .الشرعية العمكـ في المشاركيف كاالقتصادييف
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 االستقراء. 5
 نتيجة أك حكـ إلى لمتكصؿ الجزئيات مف مجمكعة تتبع ىك االستقراء

 كالتنبؤ، التفسير كظيفتي تحقؽ نظرية استنتاج ىك االستقراء مف كاليدؼ. (13)كمية
 .سبؽ كما

 حؿ يتطمب. األجزاء كثيرة (puzzle) أحجية حؿ محاكلة شبوي كاالستقراء
 كؿ كضع في المرء ينجح حتى كالمقارنة كالمثابرة الصبر مف اكبيرن  اقدرن  األحجية
 لـ. بديعة فنية لكحة أك جميمة صكرة النياية في لتظير الصحيح، مكانيا في قطعة
 .المناسب مكضعيا في قطعة كؿ تكف لـ لك تظير أف الصكرة ليذه يكف

 جريمة لغز لحؿ يسعى الذم الجنائي المحقؽ عمؿ اأيضن  يشبو كاالستقراء
 كاستنتاج كمقارنتيا، كاآلثار األدلة لتتبع يسعى فيك. معقدة ظركؼ في كقعت
لغاء تمحيصيا ثـ الممكنة، االحتماالت كفحص كالدكافع، الحكافز  مع يتفؽ ال ما كا 
 أك تؤكد التي األدلة عف يبحث ثـ. اقربن  األكثر االحتماؿ إلى يصؿ حتى األدلة،
 بتعييف يقيف شبو لمرحمة يصؿ حتى استمر كجدىا فإف االحتماؿ، ىذا تنفي

ف. الفاعؿ  االحتماالت كراجع است بعد ه االحتماؿ، ىذا تنفي اإلضافية األدلة كانت كا 
 .كىكذا األخرل،

 :أمكر إلى الباحث يحتاج ثمرتو االستقراء يؤتي كلكي

 مف جديدة معاف اكتشاؼ إمكانية تعيؽ التي المسبقة القناعات مف التجرد. 1
 نمك أعاقت التي العكامؿ أكثر مف المذىبية كانت كليذا. االستقراء عممية خالؿ
 .اإلسالمي الفقو

                                                           

الكشؼ عف  طرؽ ،جغيم نعمان؛ 389ص، االستدالؿ طرؽ ،الباحسين يعقوبانظر: ( 13)
 .بعدىا كما 314ص، مقاصد الشارع
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. مقبكؿ ككزف ثقؿ ذات النتيجة لتككف اإلمكاف قدر االستقراء دائرة اتساع. 3
 كىذا. ارسكخن  كأكثر أتـ النظرية كانت كمما كأشمؿ، أكسع االستقراء كاف ككمما
 تتضح حتى افشيئن  اشيئن  تكبر صغيرة بدكائر كالبدء ،كالمثابرة كالتأني التركم يتطمب
 كقت أقصر في" نظرية" إلى الكصكؿ كمحاكلة النتائج استعجاؿ أما .النظرية معالـ
 أكانو، قبؿ االستقراء يجيض أف شأنو مف فيذا الجزئيات مف محدكد عدد خالؿ كمف
 .البحث إلييا ينتيي التي النتيجة عمى اسمبن  ينعكس مما

 :(12)مراحؿ عمى االستقراء عممية تنفيذ. 2
 أبعاد عف عامة فكرة لتككيف كتصفحيا الصمة ذات الجزئيات جمع( أ)

 .المكضكع

 .االنطالؽ أساس ىي كجعميا اككضكحن  ايقينن  األكثر بالجزئيات البدء( ب)

 العصؼ خالؿ مف يتـ السابقتيف، المرحمتيف مف المعمكمات ضكء في( جػ)
 ثـ .محتممة نظرية منيا كؿ فتككّ  أف يمكف التي الفرضيات مف عدد كضع الذىني

. كاألدلة الشكاىد تراكـ بحسب تضعيفو أك بعضيا ترجيح االستقراء خالؿ مف يتـ
. كاحدة دفعة عميو ترد التي المعمكمات كؿ يستكعب أف يستطيع ال البشرم فالعقؿ
 ثـ االحتماالت، مف مجمكعة خالؿ مف المعمكمات إلى ننظر أف لذلؾ فنحتاج
 في تبقى أف يجب الفرضيات ىذه .االستقراء نتائج عمى بناء منيا كالن  نمحص

 كاحدة بترجيح اليقيف شبو أك الظف غمبة مرحمة إلى نصؿ حتى الفرضيات دائرة
 عف البحث مف بد ال كحينئذ كميا، تضعيفيا إلى األمر ينتيي كقد. غيرىا دكف

عادة بديمة فرضيات  .السابقة الدكرة كا 

                                                           

 .396ص، االستدالؿ طرؽقارف: ( 12)
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 كالمكازنة، كالمقارنة التتبع مف الكثير كتتطمب كمضنية شاقة عممية فالتنظير
 نتيجة إلى لمكصكؿ منو بد ال طريؽ لكنو .شيء إلى النياية في المرء يصؿ ال كقد

 االقتصاد فييا بما اإلسالمية، العمـك في التنظير في الخمؿ كمعظـ .مقبكلة عممية
 .كقصكره االستقراء ضعؼ إلى اأساسن  يرجع اإلسالمي،

 اإلسالمي االقتصاد في لتنظيرا. 6
 لكف. اإلسالمي االقتصاد في نظريات لبناء المناسب المكاف الكرقة ىذه ليست

 كالضعؼ القكة نقاط عف فكرة القارئ تعطي محددة مالمح إلى اإلشارة المناسب مف
 .المختمفة التنظير محاكالت في

 ىما: أصميف إلى اإلسالمية الشريعة في المحرمة المعامالت إرجاع يمكف
 .األصميف ليذيف التنظير معالـ بإيجاز سنتناكؿ كلذا. كالغرر الربا
   الربانظرية 

 إف: العمماء قاؿ حتى اإلسالمية، الشريعة في األصكؿ أعظـ مف الربا تحريـ
 بالنصكص الشريعة تفيض أف اغريبن  فميس. (11)الشرؾ بعد الذنكب أعظـ الربا

 ىذه استقراء فإف كلذا. بيا يتصؿ كما كالديكف بالربا يتعمؽ فيما عمييا المجمع كاألحكاـ
 .ذلؾ مف تمنع عكائؽ كجدت إذا إال امثمرن  الغالب في سيككف كاألحكاـ النصكص

 مف الكثير نجد لكننا الميداف، ىذا في كاإلجماعات النصكص كفرة كمع
 حديث دراسة عمى تقتصر معظميا، يكف لـ إف ،"الربا عمة" حكؿ الدراسات
 ىذا في بذلت التي العبقرية الجيكد مف كبالرغـ. المشيكر الستة األصناؼ
 استيعاب كىك: المثمر االستقراء في عنصر أىـ دتق  ف   لكنيا ،(14)المضمار

                                                           

 .2/261، الجامع ألحكاـ القرآف، القرطبي (11)
 ،شفاء الغميؿ في بياف الشبو كالمخيؿ كمسالؾ التعميؿ( كما في كتاب اإلماـ الغزالي: 14)

 .448-441، 268-249ص ص: 
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 ربا أك الستة، األصناؼ حديث عمى فاالقتصار. المكضكع في كاألحكاـ النصكص
 أف يمكف ال. الديكف كربا القركض ربا كبيف البيكع ربا بيف العالقة يغفؿ البيكع،
 الدكائر ىذه مف كاحدة دائرة عمى اقتصر إذا المرجك لميدؼ امحققن  االستقراء يككف
 القصكر ىذا أسباب كأىـ .كاألحكاـ النصكص مف محدكد عدد عمى أك ،الثالث
غالؽ المذىبية ىك يبدك فيما  الجكيني أمثاؿ عباقرة حـر الذم االجتياد باب كا 

 تمنع المسبقة كالقناعات فالمذىبية .بيـ الالئؽ المستكل إلى يرتقكا أف كالغزالي
 .منو المرجكة الثمرة يحقؽ كأف أكمو يؤتي أف االستقراء

 بو تكصؼ ما أقؿ آراء ظيرت ،الربا نظرية استقراء في االبتسار ليذا كنتيجة
 كأف. الكريـ القرآف في بيانو يتـ لـ مجمؿ" الربا" اسـ بأف كالقكؿ غريبة، أنيا ىك

 أبكاب كأف البيع، كبيف بينو الفرؽ كال الربا تحريـ حكمة تبيف لـ الشرعية النصكص
 .راسخة جمية كقكاعد أصكؿ عمى كليس االحتياط عمى قائمة الربا

 عمى الفائدة إباحة إلى تدعك المتأخريف عند آراء ظيكر ذلؾ عمى كترتب
 في انحصر الربا فكأف. كالفضة الذىب عمى قياسيا امتناع بدعكل المصرفية النقكد
 ربا منزلة ىي كما ،الربا تحريـ مف الحكمة أصؿ اآلراء ىذه عف كغاب البيكع، ربا

 .الربا نظرية مف البيكع

 كعمى الربكية، الحيؿ بجكاز القكؿ ىي مربال كمية رؤية غيابل نتيجة كأسكأ
 التشريع حكمة تناقض المشؤكمة الحيؿ فيذه .المختمفة بصكرىا العينة رأسيا

 ىذه أف غرابة كال. السديد االقتصادم كالمنطؽ السميـ العقؿ كتناقض بؿ كمقاصده
 تضييؽ في السبب كانت التي كالمذىبية التقميد عمى األكلى بالدرجة قائمة الحيؿ
 .ابتداء الربا عمة نطاؽ
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 كمية نظرة كأحكامو الربا نصكص إلى النظر في نجحكا الذيف العمماء
 يي،يكالبد بؿ المنطقي الربط مف تمكنكا ،(16)تيمية ابف اإلسالـ شيخ مثؿ كمكسكعية،

 الرؤية ىذه قبكؿ في القارئ يتردد ال بحيث المختمفة، كدكائره الربا مستكيات بيف
 .المناسب مكانو في منيا كالن  كتضع كاألحكاـ النصكص تنتظـ أف استطاعت لككنيا

 الربا تحريـ في نزلت آية كأكؿ. الكريـ القرآف مف يبدأ الربا نصكص كاستقراء
 وئ ەئ ائەئ ى ائ ىژ: تحريمو حكمة عمى بكضكح نصت صراحة

 بأكضح الربا مفسدة يجسد المديكنية فتضاعؼ. (121 عمراف، آؿ)  ژۇئوئ
 رأس أضعاؼ كيصبح الكقت، مركر سكل لشيء ال يفالد   يتضاعؼ حيث صكرة،
 .المديف أك المقترض بو انتفع قد أنو األحكاؿ، أحسف عمى يفترض، الذم الماؿ

 المدمرة اآلثار عف فضالن  يخفى، ال جمي ظمـ كىك الثركة، أضعاؼ الديف فيصبح
 .االقتصاد عمى يخمفيا التي

ذا  عالقة استنتاج الصعب مف فميس التضاعؼ، ىي الربا مفسدة كانت كا 
 .النيائية النتيجة بيذه المتعددة الربا أحكاـ

. الديف تضاعؼ نحك األكلى الخطكة ىك مشركطة زيادة أك بفائدة فالقرض
 كرة لتبدأ األكؿ، دينو بو ليسدد جديد قرض أخذ مف أكثر إلى يحتاج ال فالمقترض

 "تربي ـأ أتقضي" أك" أزدؾ أنظرني" الجاىمية فربا. كالتضاعؼ بالتدحرج يفالد  
 في السابؽ الديف ىك القرض رأسماؿ لكف بسيطة، بفائدة اقرضن  يككف أفيعدك  ال

 يفالد   لسداد ثالث طرؼ مف امأخكذن  القرض رأسماؿ يككف قد أك ،ممديفل ذمة
 القرض عممية تكرار مف أكثر الديف تضاعؼ يتطمب ال تقدير كؿ عمى. األكؿ
 ابعيدن  المديكنية لنمك آلية إذف فالربا. غيره مع أك األكؿ المقرض مع سكاء بفائدة،
 .الثركة تكليد كعف االقتصادم النشاط عف

                                                           

 .631-494ص:  ص ،أشكمت آيات تفسيركما في كتاب: ( 16)
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 سيقكد بفائدة بالقرض كالسماح. عقد مجرد كليس كآلية نظاـك  فمسفة فالربا
 التفريؽ البعض كمحاكلة. بسيطة الفائدة كانت كلك يف،الد   تضاعؼ إلى بالضركرة

 ككيفية الربا آلية حكؿ التاـ التصكر غياب تعكس كالمركبة البسيطة الفائدة بيف
 .االقتصادم النشاط في الديف تضاعؼ
 بينما مختمفيف، لماليف مبادلة فالبيع. كالبيع القرض بيف الفرؽ يتبيف ىنا كمف
 نصكص استقراء نتيجة العقديف بيف التمييز كىذا. متماثميف لماليف مبادلة القرض
 كثير إلى أدل التمييز ىذا كغياب. الفقيية كالفركع كالسنة الكتاب في كالقرض البيع
 .الربا باب في كاالضطراب الخمط مف

. البدليف الختالؼ انظرن  الطرفيف بانتفاع يسمح فالبيع ،ذلؾ عمى كبناء
 المقابؿ الطرؼ في تفاكت يجبره ،الكمية جية مف البدليف بيف الحاصؿ فالتفاكت

 يجبره الكـ جية مف فالتفاكت. منيما كؿ ككيفيات صفات اختالؼ جية مف
 ،الطرفيف بيف كمتكازنة متعادلة مبادلة البيع يصبح كبيذا. الكيؼ جية مف التفاكت
 تفاكت فأم بمثمو، الشيء مبادلة فيك القرض أما. منيما كؿ مصمحة تتحقؽ كبذلؾ
 عمى أحدىما انتفاع ستككف النتيجة فإف كلذا الكيؼ، في تفاكت يقابمو ال الكـ في

 : تعالى قكلو في الكريـ القرآف ذلؾ عمى نص كما ظمـ، كىك اآلخر، حساب
 .(349 البقرة،) ژۉ   ۉ  ې  ې   ژ

ذا  إلى يؤدم كاف إذا ـيحر   البيع فإف الربا، كحـر البيع أحؿ تعالى ا كاف كا 
 . نفسيا الربا نتيجة

 بينما لمختمفيف، مبادلة فالبيع. البدليف بيف االختالؼ درجة في ىك ذلؾ كأكؿ
 في كما ،امحدكدن  أك قميالن  يككف قد البدليف اختالؼ لكف. لمتماثميف مبادلة القرض

 فجاء. مثالن  31 كعيار 18 عيار ذىب بيف أك كالفضة، الذىب بيف االختالؼ
 البدالف يختمؼ أف يجب منافعو تتحقؽ لكي البيع أف ليبيف الستة األصناؼ حديث
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 ربا ألحكاـ تخضع فالمبادلة البدالف، تقارب إذا أما. الربا شبية لتنتفي يكفي بما
 ألف ربا، حينئذ الزيادة فاشتراط التماثؿ، تحقؽ فإذا. محددة ألصناؼ كلكف البيكع
 مف كانت سكاء القرض، ةماد كانت اأين  باإلجماع اربن  القرض في الزيادة اشتراط

 .غيرىا مف أك ةتسال األصناؼ
 الحصكؿ النتيجة تككف حيث ة،ين  العِ  خالؿ مف البيع في تقع قد الربا كنتيجة

 جية مف الربكم القرض نتيجة عينيا كىي منو، أكثر بمؤجؿ حاضر نقد عمى
 كلكف الربكم القرض نتيجة إلى يؤدم يضمف لـ ما ربح فإف المقابؿ كفي. المديف

 . الدائف جية مف

 تضاعؼ كىي الربا صكر أكضح إلى لمكصكؿ البيع يستخدـ أف يمكف كما
. تحريمو عمى المجمع بالكالئ الكالئ أك بالديف الديف بيع خالؿ مف كذلؾ يف،الد  

 بيف مقاصة ثـ بديف، لديف كاحدة صفقة مف أكثر تتطمب ال الديف فمضاعفة
 فيقكـ بزيادة، تأخيرىا كيراد مثالن، اؿػري 1111 بػ امدينن  الشخص كاف فإذا. دينيف
 مع( بالديف الديف ابتداء) البدليف مؤجمة صفقة بإبراـ بقميؿ األجؿ حمكؿ قبؿ الدائف

 مف محددة بكمية امدينن  كالدائف اؿ،ػري 1311 بػ امدينن  المديف يككف بحيث المديف،
 الديف ألجؿ امكافقن  الجديدة الصفقة أجؿ يككف أف عمى ،(مثالن  قمح) ما سمعة

 كبيف( اؿػري 1111) السابؽ الديف بيف مقاصة كقعت األجؿ حؿ إذا ثـ. السابؽ
 ذمة في الديف تضاعؼ أف أم. اؿػري 1311 المديف عمى كيبقى القمح، ديف

 كليذا. دينيف بيف مقاصة ثـ بديف، ديف كاحدة صفقة مف أكثر يتطمب ال المديف
 .(14)ربا بالديف الديف أف عمى العمماء نص

 كتتبع الربا محاصرة في التشريعي المنيج عمؽ يبيف المعنى ىذا أف يخفى كال
 يحقؽ الذم القبض لغياب انظرن  منفعتو لقمة بالديف الديف منع فالشرع. مداخمو

                                                           

 .1/166 ،لمجصاص القرآف أحكاـ(  14)



 44                                      اإلسالمي االقتصاد في التنظير معالـ

 
 

 النافع القبض تحقؽ إذا أما. الديف تضاعؼ في تكظيفو مخاطر كالرتفاع االنتفاع،
 شبو الحالة ىذه في التضاعؼ ألف باإلجماع، مشركع بيع فيك الطرفيف، أحد مف

 نقد إلى سيؤكؿ القبض كاف إذا لكف. القبض خالؿ مف متحققة كالمصمحة ممتنع،
 . العينة أحاديث عميو دلت ما كىك بالنص، محـر فيكـ منو، أكثر بمؤجؿ حاضر

 القرض مف سكاء الربا، مداخؿ الشرعية النصكص حاصرت كيؼ يتبيف كبيذا
 فيتحقؽ. نفعو مف أكبر كضرره خطره كاف ما إال الشريعة تحـر كلـ. يعالب مف أك

 .كالدكراف المناس بة: أمراف النظرية بيذه

 إعجاز لو اتضح كمما أعماقيا، في كغاص النظرية الباحث تأمؿ ككمما
 يصؿ أف يمكف ال نحك عمى اإلسالمي االقتصاد نظاـ كتفكؽ اإلسالمية الشريعة

 رئاالق أحيؿ كلذا ،الجكانب ليذه التفصيمية لممناقشة المقاـ يتسع كال. بشر إليو
 .(18)كالمقارنة لمتكسع أخرل مصادر إلى الكريـ
   الغررنظرية 

. الفقيية المصادر مف كمتفرقة متعددة فصكؿ في الغرر مسائؿ العمماء تناكؿ
 كأثره الغرر: الضرير الصديؽ دراسة ىي رلمغر  استقرائية دراسة أكؿ كانت كربما
 كطبعت ـ1964 في نكقشت هدكتكرا رسالة ككانت اإلسالمي، الفقو في العقكد في

 كاإلنصاؼ االطالع سعة جمعت ،كرصينة كعميقة قيمة دراسة كىي. مرة مف أكثر
 .(19)بالدليؿ كااللتزاـ

                                                           

 ؛المصرفية كالمعامالت الربا ،المتركعمر ؛ المصرفية األعماؿ تطكير ،سامي حمود: انظر( 18)
 .لمكاتب، إلى أصكؿ التمكيؿ اإلسالمي مدخؿ  ؛الجامع في أصكؿ الربا ، رفيق المصري

 رفيق أعدىا، ػى1121/ػى1121، األربعاء حكارضمف  لدراسة الضريرمراجعة  انظر( 19)
 .13-34ص:  ص ،المصري
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ف ،"نظرية" كممة الكتاب عنكاف في المؤلؼ يضع لـ  خاتمة في قاؿ كاف كا 
 عف رؼع   فقد الكثير، يعني ال ىذاك . (31)"لمغرر بنظرية أخرج أف كلتاح: "الكتاب
 بكضكح عىس   كاستقرائو تحميمو في لكنو. المظاىر عف كبعده تكاضعو المؤلؼ
 أف ىك ليوإ تكصؿ ما كأىـ. المختمفة الغرر عفرك  كتجمع تفسر نظرية إلى لمكصكؿ

 المعقكد في كاف إذا المالية المعاكضات عقكد في الكثير الغرر ىك المؤثر الغرر"
 .(31)"حاجة لمعقد تدع كلـ أصالة، عميو

 بيف التمييز معايير ىي كما الكثير، الغرر ىك ما تكضيح المؤلؼ أراد كحيف
 المكضكع، بصعكبة اعترؼ المغتفر، غير الكثير الغررك  ،المغتفر اليسير الغرر
 أمر كاحد كقت في اليسير الغررك  الكثير لمغرر محدد ضابط كضع أف أرل: "فقاؿ
 مف الكسط كتركنا الطرفيف حددنا قد أنفسنا سنجد فعمنا ميما ألننا ميسكر، غير
 :مسمكيف أحد سمكؾ المؤلؼ رأل كلذا. (33)"تحديد غير

 الظركؼ بحسب سرف  ت  " ،مرنة كالكسط كاليسير الكثير الغرر معايير ترؾ. 1
 ."كاألنظار العصكر كاختالؼ كاألحكاؿ
 عداه ما ككؿ لمؤثر،ا الغرر" أنو كىك كحده، الكثير لمغرر ابطض كضع. 3

 .(32)"لو تأثير فال
 يترؾ ألنو األمر، حقيقة في نظرية أم يقدـ ال األكؿ المسمؾ أف ككاضح

 عصر كلكؿ نظريتو، باحث فمكؿ كاألنظار، العصكر الختالؼ الغرر معايير
 تقـك كانت إذا محمكدة تككف إنما المركنة لكف مطمكبة، المركنة أف ريب كال .مكقفو
 صكرتيا في النظرية ككانت األساس، يكجد لـ إذا أما .ككاضح راسخ أساس عمى

                                                           

 .643ص ،كأثره في العقكد الغرر( 31)
 .481ص المرجع السابؽ،( 31)
 .493، صالمرجع السابؽ( 33)
 .492-493ص:  ، صالمرجع السابؽ( 32)
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 العصر، ألىؿ إذف أساس يكجد فال نظر، كلكؿ عصر لكؿ القرار ترؾ ىي النيائية
 .محدد كقرار تصكر لبناء عصر، أم

 ابتداء المؤلؼ يقرر حيف ففي: التناقض عميو فيبدك الثاني المسمؾ أما
 إف: فيقكؿ( 492ص) يعكد نجده الكثير، الغرر ىك المؤثر الغرر أف (481ص)

 . التعريؼ في كرد   كىذا. المؤثر ىك الكثير الغرر

 لكف كالحيادية، كالمقارنة تحميؿكال الجمع مف الدراسة بو تميزت ما كمع
 .المعالـ كاضحة غير تظؿ إلييا تنتيي التي النظرية

 في الجدؿ استمرار منيا: نتائج عدة الغرر نظرية ضبابية عمى ترتب كقد
 في المانع فما .بمنعو الحاسمة الفقيية المجامع تقرارا مف بالرغـ التجارم، التأميف
 الذم أك اليسير الغرر مف التجارم التأميف في الغرر يككف أف مف البعض نظر
 أف تعدك ال التي المالية، المشتقات بشأف الجدؿ   ذلؾ كتبع الحاجة؟ إليو تدعك
 ام نعرؼ أف كيكفي .التجارم التأميف عقكد جنس مف أحكاليا، أحسف في ،تككف
 أف يمكف كيؼ لنعمـ العالمي لالقتصاد الدمار مف المشتقات عقكد جمبتو الذم
 .الحجـ بيذا ككارث إلى مغررل كاضحة نظرية غياب يؤدم

 فالصديؽ". الغرر" كبيف" القمار" بيف الفصؿ ىك الضبابية ىذه أسباب أحد
 انتيى أف بعد الكتاب، مف األخير القسـ ضمف خاص بفصؿ القمار أفرد الضرير

 عقكد كىي) القسـ ىذا يناقشيا التي العقكد أف كذكر الغرر، نظرية صياغة مف
 التي الغرر لنظرية تطبيؽ ،(التجارم كالتأميف الحياة مدل كالمرتب كالرىاف القمار
 ماؿ كلذا .(34)كالمعب الميك مف ضرب القمار أف يرل كىك. (31)ذلؾ قبؿ منيا فرغ

                                                           

 .636-631، 612، صالمرجع السابؽ( 31)
أف المضاربة عمى فركؽ األسعار في  619. مع أنو قرر ص614، 61، المرجع السابؽ( 34)

 البكرصات تدخؿ في الرىاف الممنكع، مع أنيا ليست مف الميك. 
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 الميك في األكؿ بأف الغرر عف يختمؼ القمار بأف القكؿ إلى المعاصريف بعض
 كىذا. المالية المعاكضات بعقكد يختص الثاني بينما كنحكىا، كالمسابقات كالمعب
 .إلييا اإلشارة سبقت التي الغرر نظرية ضبابية إلى أدت التي األسباب مف التمييز

 إال الميك، قمار بو يراد الفقيية المصادر في أطمؽ إذا" القمار" لفظ أف كمع
 بالميك، تختص ال القمار حقيقة أف المذاىب، كؿ مف الفقياء لدل اكاضحن  كاف أنو
 .اأيضن  الجادة المعاكضات لتشمؿ تمتد بؿ

 كمو ىذا فكاف": قاؿ ،كالمنابذة المالمسة بيكع ذكر أف بعد المدكنة، ففي 
 .(36)"() ا رسكؿ عنو فنيى القمار أبكاب مف

 لي اضمف: لمرجؿ الرجؿ يقكؿ أف يصمح ال أنو ترل أال" : اأيضن  كفييا 
، يبتاعو أف ألحد يجكز ال فيما مالو أعطاه ألنو كذا، كلؾ أجؿ إلى السمعة ىذه
 أف يرض لـ تفكت أك تمكت السمعة أف الضامف عمـ كلك. كقمار غرر كألنو

 يضّمنيا أف يرض لـ ت سم ـ أنيا لو المضمكف عمـ كلك. أعطاه ما بضعؼ يضّمنيا
 .(34)"بدرىـ يرض لـ بؿ ،... بو إياه ضمنيا مما بأقؿ إياه

 ف: "الشافعي اإلماـ كقاؿ  شريكيف يككنا بأف عندىما المفاكضة أف زعما كا 
 أعرؼ كال فاسدة، بينيما فالشركة كغيره، الماؿ بسبب الكجكه مف بكجو أفادا ما

 .(38)"ىذا في إال القمار

 ىذه لؾ أضمف   :لو تمر صبرة كعنده لمرجؿ يقكؿ الرجؿ فأما: "كقاؿ 
 فيي عشريف كانت فإف ،فمي اصاعن  عشريف عمى زادت فإف اصاعن  بعشريف الصبرة

ف ،لؾ  بؿقِ  مف يحؿ ال فيذا ،لؾ اصاعن  عشريف إتماـ فعميّ  عشريف مف نقصت كا 
                                                           

 .1/316 المدكنة( 36)
 .1/38 المدكنة( 34)
  .2/326 األـ( 38)
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 كالقمار بالمخاطرة كىذا ،ىذا قبؿ كصفت الذم بالباطؿ الماؿ أكؿ مف أنو
 .(39)"أشبو

 الحديثة البحث محركات خالؿ مف كيمكف. (21)الفقياء كالـ في منتشر كىذا
 بالميك يختص ال القمار أف تؤكد كميا الباب، ىذا مف النصكص عشرات استخراج

 .المالية كالمعاكضات المسابقات بيف ،دّ كالجِ  الميك بيف مشتركة حقيقتو بؿ المعب،ك 

 الخطر كقع فإف الخطر، عمى العكض كتعميؽ المغالبة ىي القمار كحقيقة
ال اآلخر، ـرِ كغ   أحدىما ـنِ غ    في ضررىا المغالبة كىذه. الثاني كغنـ األكؿ غـر كا 

 حاؿ فيي الميك حاؿ محرمة كانت فإف. الميك حاؿ في ضررىا مف أشد دّ الجِ  حاؿ
 .بالتحريـ أكلى الجد

ذا  بؿ الغرر، صكر أكضح ىي فإنيا كعامة، مشتركة القمار حقيقة كانت كا 
ذا. المحض الغرر بأنيا كصفيا يمكف  مف يعد لـ الغرر مف النكع ىذا ثبت كا 

 أك القمار إلى أقرب كاف ما الكثير فالغرر: كاليسير الكثير الغرر تمييز الصعب
: حالتيف تتضمف قد فالمعاكضة. عنو أبعد كاف ما اليسير كالغرر المحض، الغرر
 كالحالة. اآلخر كيغـر أحدىما فييا يغنـ التي كىي القمار، أك المخاطرة حالة

 القمار حالة كانت فإذا. المشركع البيع كىي ،الطرفاف فييا ينتفع التي ىي األخرل
ف الكثير، الغرر مف المعاكضة كانت األغمب ىي  الطرفيف انتفاع حالة كانت كا 
 فحسب، القمار حالة عمى اقتصرت إذا أما .اليسير الغرر مف كانت األغمب ىي
 .(21)المحض الغرر مف فيي المشتقات، في كما

                                                           

 .2/61 األـ( 39)
، 213ص، البن تيمية ،مختصر الفتاكل المصرية؛ 11/23 ،لمسرخسي المبسكطانظر: ( 21)

 .169ص، القكاعد النكرانية
 .لمكاتب في التمكيؿ اإلسالمي التحكطراجع ( 21)
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 تق  يّ ض   أنيا إال كمكضكعيتيا، الضرير دراسة سعة مف الرغـ عمى أنو كالحاصؿ
 تطبيقية صكرة القمار كجعم ت الدراسة، نطاؽ مف القمار حقيقة أبعد بما االستقراء دائرة

 غمكض في أسيـ كىذا .مصادرىا مف اكمصدرن  أصكليا مف أصالن  كليس لمنظرية
 .إجماالن  الغرر نظرية ضبابية في ثـ كمف كالكثير، اليسير الغرر بيف الفرؽ
 مقارنة 

 في االستقراء منيج فإف كالغرر، الربا نظريتي بيف االختالؼ مف بالرغـ
 الجمية الصكر مف يبدأ أف ينبغي فاالستقراء. ميمة جكانب في يشترؾ الحالتيف
 عميو نص الذم الديف تضاعؼ كىك الجمي بالربا البدء يككف الربا ففي. الكاضحة

 كأكضح أسكأ يمثؿ الذم الميسر أك بالقمار البدء يككف الغرر كفي. الكريـ القرآف
 ىذه إغفاؿ عف ينتج الخمؿ مف يسير غير اقدرن  أف سبؽ مما كتبيف .الغرر صكر

 كضياع البيكع في الربا عمة نطاؽ حصر إلى أدل الديكف ربا فإىماؿ .المنيجية
 إلى أدل الغرر معطيات مف القمار استبعاد أف كما. الكمية كنظريتو الربا فمسفة

 .الفاصمة حدكده كضياع الغرر نظرية ضبابية
 مف نطاقو كاتساع جية، مف االستقراء مراحؿ ترتيب أف نجد األمريف، كال في

 أكثر ةنظري بناء في كيسيـ أفضؿ نحك عمى ثماره يؤتي أف يمكف أخرل، جية
 .ااضطرابن  كأقؿ اتماسكن 
 قاعدة بكضكح تبرز الربا ففي: النظريتيف بيف اجكىرين  ااختالفن  الباحث يالحظك 

 منع ككذلؾ. القركض ربا في لمكقكع امنعن  البيكع ربا منع في كما الذرائع، سد
 التي الشرعية الضكابط مف كنحكىا بيعة، في كبيعتيف كبيع، سمؼ كمنع العينة،
 مف اخكفن  اليسير الغرر تمنع لـ الشريعة نجد حيف في. الربا لذريعة اسدن  منعت
 فمماذا. (23)الربا مفسدة مف أقؿ الغرر مفسدة إف: العمماء قاؿ كليذا. الكثير الغرر
  االختالؼ؟ ىذا

                                                           

 .143الكاتب، ص ،النكرانية القكاعد( 23)
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 :أسباب عدة إلى يرجع ىذا أف يبدك
 تكلد كال مضافة قيمة تحقؽ ال بمثمو، الشيء مبادلة كىي الربا، دائرة إف. 1
 كسيمة األحكاؿ أحسف عمى فيك كذلؾ كاف كما محض، تمكيؿ ىي بؿ ثركة،
 أشد الربا خالؿ مف التمكيؿ دائرة في فاالنحراؼ .الثركة يكلد الذم كلمبيع لمتبادؿ

 البيع، دائرة في انحراؼ ىي الغرر صكر مف ككثير. البيع دائرة في االنحراؼ مف
 :ذلؾ يكضح. الربا دائرة في التحريـ مف انسبين  أخؼ فييا التحريـ كاف كليذا

ف التمكيؿ، بجانب تختص ال اإلسالمية الشريعة في الربا نظرية إف. 3  كاف كا 
 بالنقد لمنقد مبادلة أم منع يقتضي الربا فتحريـ. منيا األكبر الجزء يحتؿ التمكيؿ

 كعامة(. التحكط) الضماف أك التمكيؿ ىك اليدؼ كاف سكاء كالتأخير، التفاضؿ مع
 التأميف يكف لـ كليذا. اشرعن  الممنكعة النتيجة ىذه إلى تنتيي المالية المشتقات
 التفاضؿ مع بنقد نقد معاكضة ألنو ،اأيضن  لمربا بؿ فقط، لمغرر امحرمن  التجارم
 .امعن  كالغرر الربا فيو فيجتمع. كالتأخير
 نسيئة، ربا استقالالن  األجؿ عمى المعاكضة فإف الشرعية الناحية مف

 الذم الطرؼ ألف الضماف، عمى معاكضة تسمى استقالالن  الخطر عمى كالمعاكضة
 ثمف ىك بثمف إال ذلؾ يفعؿ كال. الضامف الطرؼ ىك إليو المخاطر انتقاؿ يقبؿ

 بيف خالؼ كال. الضامف يقّدمو الذم الضماف ثمف ىي الخطر فقيمة. المخاطر
 .اشرعن  المحـر الغرر مف ألنو الضماف عمى المعاكضة تحريـ في العمماء

 قكلو بينيما كجمع. كاحدة لعممة كجياف كالضماف ألجؿا عمى لمعاكضةفا
 الثاني كالظمـ الزيادة، اشتراط ىك األكؿ فالظمـ﴾. ت ظممكف كال ت ظممكف ال: ﴿تعالى
 ىك كالثاني النسيئة، ربا ىك األكؿ. المفسريف بإجماع النقص، اشتراط ىك

 .(22)باإلجماع محـر ككالىما. الضماف عمى المعاكضة
                                                           

 .لمكاتب إلى أصكؿ التمكيؿ اإلسالمي مدخؿراجع ( 22)
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 عماد فالتمكيؿ. المخاطر مف لمتحكط الحاجة مف أشد لمتمكيؿ الحاجة إف. 2
 ما اغالبن  فيك التحكط أما. التاريخ عبر اقتصاد منو يخمك يكاد كال االقتصادم النشاط
 الحاجة شدة كمع. احديثن  إال كاضحة أىمية يحتؿ كلـ لمتمكيؿ، بالنسبة اثانكين  يككف

 قكة بسبب كبيرة تككف كاألساليب الطرؽ بشتى الربا في الكقكع مظنة فإف لمتمكيؿ
 .إليو المؤدية الحكافز لقكة الربا ذرائع في الشرع شدد كليذا. لذلؾ الحكافز

 تراكـ خالؿ مف افشيئن  اشيئن  تتراكـ بؿ الحاؿ، في تظير ال الربا مفسدة إف. 1
 التصحيح حينئذ المتعذر مف أصبح الظيكر في المفاسد بدأت إذا حتى المديكنية،

 اتطبيقن  الربا محاصرة في الشرع منيج كاف فميذا. اقتصادم انييار أك كارثة بدكف
 .الياكية نحك التدحرج مف االقتصاد لتحذير المبكر اإلنذار لسياسة امتميزن 
 "اإلسالمية لممالية عامةال نظريةال" 

 الزمف قيمة عمى معاكضة الربا ألف. الحقيقة في متالزماف كالغرر الربا إف
 عمى معاكضة القمار، كىي صكره، أكضح في كالغرر الحقيقية، الممكية عف بمعزؿ
 كما كاحدة، لعممة كجياف كالخطر كالزمف .الحقيقية الممكية عف بمعزؿ الخطر
 يتصكر كال المستقبؿ، في إال الخطر يكجد ال إذ. اجيدن  االقتصاديكف ذلؾ يعرؼ
 بالخطر مرتبط( المستقبؿ أم) فالزمف. بو العمـ كتحقؽ حصؿ قد شيء في خطر

 كليذا الخطر، زاد كمما المستقبمي الزمف مدة طالت ككمما. بالزمف مرتبط كالخطر
 السنكية الفائدة مف أعمى سنكات 11 مدتيا سندات عمى السنكية الفائدة كانت

 أف ىك السبب. الحاليف في اكاحدن  الم صدر ككف مع أشير، ستة مدتيا لسندات
 .بدىي أمر كىذا ،اخطرن  أكثر أجالن  األبعد السندات

 االلتزامات فصؿ في كالقمار الربا يشترؾ كيؼ يتبيف سبؽ ما خالؿ كمف
 عف منفصمة مالية التزامات منيما فكؿ. الحقيقي االقتصادم النشاط عف المالية
 العامة النظرية" تتضح كبيذا. االقتصادم كاإلنتاج التبادؿ كعف الحقيقية الممكية
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 النشاط مع المالي النشاط تكامؿ ضركرة كىي: التعبير صح إف" اإلسالمية لممالية
 التشريع إعجاز يؤكد كىذا .الحقيقية بالممكية المالية االلتزامات أك االقتصادم،
 لتصؿ المختمفة الجزئيات تتعاضد ككيؼ كاالقتصاد، التمكيؿ مجاؿ في اإلسالمي

 . كاالقتصادم التشريعي الكماؿ غاية في كمية نتيجة إلى النياية في

 بصكره كالغرر الربا لتشمؿ االستقراء دائرة اتساع أىمية تتضح ىنا كمف
 النظرية كانت كمما كأشمؿ، أكسع المنيجي االستقراء كاف كمما أنو كسبؽ. المختمفة

ذا. كأسدّ  أتـ  كأعماؿ كالزكاة الربحي، غير النشاط لتشمؿ الدائرة اتسعت كا 
 عامة نظرية بناء يمكننا المنيجية كبيذه. كأقكـ أكمؿ النظرية كانت المعركؼ،
 .اإلسالمي لالقتصاد

 واالقتصادي الشرعي بين التفاعل. 7
 في األجؿ مقابؿ الربح يجكز أنو كضكح، بكؿ اإلسالمية الشريعة تقرر عندما

 أك كصفية رؤية يتضمف الشرعي الحكـ فيذا القرض، في ذلؾ يجكز كال البيع،
 الشريعة نظر كجية مف فالبيع. كالقرض البيع طبيعة حكؿ (positive) كضعية

 الكضعي الفرؽ يتضح لكي. الربح يستحؽ ال القرض لكف الربح، يستحؽ اإلسالمية
 أك النيككالسيكية النظرية في سكاء التبادؿ، اقتصاديات لدراسة نحتاج األمريف بيف

 يحقؽ البيع أف إلى التكصؿ الصعب مف ليس. األخرل النظريات مف غيرىا
. البيع في لمربح امبررن  يصمح ىذا كأف ،(gains from trade) الطرفيف مصالح
 تتركز الفائدة مبررات. البدليف لتماثؿ انظرن  المصالح ىذه يحقؽ ال بطبيعتو القرض

 قتصادم،اال بالتعبير مضافة قيمة يحقؽ ال نفسو في القرض كلكف. الزمف قيمة في
. الزمف قيمة كتنبع القرض قيمة تظير ىنا كمف ،المفيد التبادؿ إلتماـ كسيمة ىك بؿ
 التبادؿ قيمة مف الحقيقة في ينبع القرض فعائد لمتبادؿ كسيمة القرض كاف فإذا
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 التمكيؿ مقتضى ىك ىذا كلكف. نفسو القرض مف كليس القرض، لعممية الالحؽ
 .التبادؿ عف بمعزؿ كليس بالتبادؿ التمكيؿ عائد ارتباط: اإلسالمي
 مف المديكنية تضاعؼ مف أماف صماـ   يعمؿ كالتبادؿ التمكيؿ بيف لربطا ىذا

 اإلسالمي التمكيؿ منيج أف أم. سابقة قركض لسداد القرض عممية تكرار خالؿ
 لمبيع، المضافة القيمة خالؿ مف األجؿ تكمفة تعكيض: كاحد كقت في ىدفيف يحقؽ
 .المديكنية تضاعؼ إلى يؤدم الذم كالتبادؿ التمكيؿ بيف االنفصاـ كمنع

 فمصطمح. بدقة المصطمحات تمييز االقتصادية األدبيات دراسة عند الميـ مف
. الزمني التفضيؿ أك التمكيؿ تكمفة اغالبن  بو يراد االقتصادية الدراسات في" الفائدة"

 .المديكنية تضاعؼ في الفائدة دكر( قصد بدكف أك بقصد) يغفؿ لكنو
 تكمفة أك األجؿ قيمة بيف: األمريف بيف التفريؽ في نجحت اإلسالمية الشريعة

 دكف البيع في اعتبارىا يجكز األجؿ فقيمة. المديكنية تضاعؼ كبيف التمكيؿ،
 الذاتي لمنمك أداة إلى تتحكؿ أف األجؿ قيمة يمنع الذم ىك التفريؽ ىذا. القرض

 الشريعة أحمتو الذم فالبيع. الفائدة في الحاؿ ىك كما ،كاستفحاليا لممديكنية
 المنفعة أك المصمحة كىذه. الطرفيف مصمحة يحقؽ الذم النافع البيع ىك اإلسالمية

 أف يعني بالبيع األجؿ قيمة ربط فإف نفسو الكقت كفي. التمكيؿ تكمفة تجبر
 يمتنع كبيذا. الثركة تكلد اقتصادية عممية خالؿ مف إال تنشأ ال الربحية المديكنية
 .االقتصادم كالنشاط الثركة كبيف المديكنية بيف االنفصاـ حصكؿ

 كليذا. المديكنية عقد انفراط مشكمة عف غافمة تكف لـ االقتصادية كالدراسات
 الزمف عبر الميزانية قيد استيفاء ضركرة االقتصادية النظرية في المقرر مف كاف

(intertemporal budget constraint) البكنزم" التمكيؿ مف يمنع الذم" 
 (Ponzi financing) استيفاء كعدـ. السابقة الديكف فكائد لسداد بفائدة االقتراض أم 

. (21)المديكنية النفجار كيؤدم األمثؿ القرار شركط الختالؿ يؤدم القيد ىذا
                                                           

(21 )Blanchard and Fischer (1989) . 
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 اندماج خالؿ مف الزمني الميزانية قيد اعممين  يستكفي إذف اإلسالمي فالتمكيؿ
 ضركرم الشرعية لؤلحكاـ الكصفي المضمكف في التمعف أف أم. بالتبادؿ التمكيؿ

 . المعاصرة الدراسات كبيف بينيا المثمر الربط أجؿ مف
 بتكزيع يتعمؽ آخر مثاؿ خالؿ مف كالكضعي الشرعي بيف التفاعؿ كيتضح

 ىك اإلسالمية الشريعة قكاعد مف فالكاضح. الفردية أك الخاصة كالممكية الثركة
 الكنز كتحريـ الزكاة كجكب مثؿ ،يةساألسا القيكد بعض مع الخاصة الممكية احتراـ
 الثركة تكزيع في المساكاة تكجب ال اإلسالمية الشريعة أف أم. (24)بذلؾ يتصؿ كما
 . تقريبية أك مطمقة مساكاة كانت سكاء الدخؿ، أك

نما  بيف كبير كفرؽ". المساكاة" كليس" المكاساة" اإلسالمية الشريعة في كرد كا 
 في المساكاة يقتضي كىذا كالتراحـ، التعاطؼ إلى تيدؼ فالمكاساة األمريف،

 الذم المؤمف ليس: "كالسالـ الصالة عميو قاؿ كما فحسب، األساسية الضركريات
. كاالحتكار كاإلسراؼ الكنز تمنع اأيضن  اإلسالمية كالشريعة. (26)"جائع كجاره يشبع
 كاالحتكار الكنز كتجنب الضركريات في المساكاة الطرفيف، ىذيف بيف كفيما

 .الثركة كتكزيع الممكية عمى قيكد المبدأ حيث مف الشريعة في فميس كاإلسراؼ،

ذا  الذم الكصفي الجانب إلى كنظرنا الشرعي، المكقؼ ىذا مف انطمقنا كا 
 كىي. االقتصادم بالمجاؿ تختص كال طبيعية ظاىرة التركيز أف كجدنا ،يستمزمو
 " 81/31 قاعدة" اأيضن  عميو يطمؽ الذم ،(Pareto‟s Law) باريتك قانكفب تعرؼ

(80/20 principle) .في كصكرىا الظاىرة ىذه حكؿ الدراسات عشرات كتكجد 
 .(24)كاالجتماعية الطبيعية المجاالت

                                                           

 .في الشريعة اإلسالمية الممكية ،العبادي عبدالسالم :راجع( 24)
 (.4283) الجامع صحيحركاه البخارم في األدب المفرد كالحاكـ كصححو. ( 26)
(24 )Buchanan, (2002); Barabási, (2003) . 
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 قاؿ كما ،الجكانب مف كثير في البشر بيف بالتفاكت تقر اإلسالمية الشريعة إف
 ﴾تفضيالن  كأكبر درجات أكبر كلآلخرة بعض عمى بعضيـ فضمنا كيؼ انظر﴿: تعالى

 كرفعنا الدنيا الحياة في معيشتيـ بينيـ قسمنا نحف﴿: شأنو جؿ كقاؿ ،(31 اإلسراء،)
 يعني كىذا .(23 الزخرؼ،) ﴾اسخرين  ابعضن  بعضيـ ليتخذ درجات بعض فكؽ بعضيـ

ف التكزيع، تفاكت المبدأ حيث مف تقر اإلسالمية الشريعة أف  لتخفيؼ تسعى كانت كا 
 .الربحي غير النشاط صكر خالؿ مف المفرطة جكانبو كتالفي حدتو

 في كالتكامؿ الحكافز تكجيو في ميـ فيك طبيعية، ظاىرة ككنو مع التكزيع تاك كتف
 ما تفاكت خالؿ مف لبعض بعضيـ العباد يسخر تعالى فا .االقتصادية األنشطة
 تكزيع في تفاكت يقابمو الثركة تكزيع في فالتفاكت. كطاقات كثركات قدرات مف منحيـ

 يتحقؽ كبيذا. االقتصادم لمنشاط الميمة العكامؿ مف كغيرىا كالقدرات الميارات
 .االقتصادم النشاط عماد كىك المجتمع، أعضاء بيف التكامؿ
 الوضعي والحكم التكميفي الحكم 

 فيك: اإلسالمي كالتمكيؿ االقتصاد مجاؿ في الباحث يسير المنكاؿ ىذا كعمى
 الكضع ىي كيجعميا كاإلجماع، بالنص الثابتة الشرعية األحكاـ مف ينطمؽ

 يستنبط ثـ. االقتصادم الكضع عميو يككف أف ينبغي لما( normative) النمكذجي
 الكضع ىذا يستمزميا أك يتضمنيا التي( positive) الكصفية الرؤية ىي ما

 الحديث سبؽ التي الشرعية بالعمة الصمة كثيؽ الكضعي الكصؼ ىذا. النمكذجي
 اإلسكار أف يتضمف يذاف الخمر، تحريـل عمة ىك اإلسكار إف نقكؿ فعندما. عنيا

 قضية العقؿ عمى الخمر كتأثير. العقؿ غياب إلى يؤدم لخمرا لطبيعة كصؼ
 يذاف العداكة، ىي الميسر أك القمار تحريـ عمة إف يقاؿ كعندما. طبيعية ككنية

 مما فيو الطرفيف مصالح ناقضت يكجب القمار لطبيعة كصؼ العداكة أف يقتضي
 إلى يؤدم بأنو ذلؾ معمالن  الربا مف الكريـ القرآف يحذر كعندما. بينيما العداكة يثمر
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 مديكنيةال نمك يقتضي حيث الربا عمؿ آللية كصؼ فيذا المديكنية، تضاعؼ
 . كىكذا .الثركة عف بمعزؿ

. اجتماعي أك فردم سمكؾ أك لمادة اطبيعين  اكصفن  الحقيقة في تتضمف فالعمة
 لكنيا. كتعالى تبارؾ الخالؽ أكجدىا التي كاالجتماعية الككنية السنف يمثؿ كىك

 ىذه .مصمحة جمب أك مفسدة درء إلى ييدؼ شرعي حكـ عميو يترتب كصؼ
 كمف. ابتداء العمة تصكر عمى ةمبني المفسدة، درء أك المصمحة جمب كىي النتيجة،

 االجتماعي أك االقتصادم التحميؿ الشرعية العمؿ استنباط يتطمب كيؼ يتبيف ىنا
 . عمييا المترتب الحكـ نتائج كبيف العمة بيف لعالقةا ثباتإل

 فالحكـ". الكضعي الحكـ" كبيف" التكميفي الحكـ" بيف يميزكف األصكؿ كعمماء
 فيك الكضعي الحكـ أما. عمؿ عف الكؼ أك بعمؿ بالقياـ المكمؼ يطالب التكميفي
 سكاء كالعمة، كالشرط كالسبب معينة، أحداث أك أكصاؼ عمى الشرعي لمحكـ ترتيب
 الكضعي الحكـ في يشترط ال كليذا. (28)فعمو غير مف أك اإلنساف فعؿ مف كانت
 . اإليجاد أك اإلنشاء بو يراد ال ألنو عميو، المكمؼ قدرة

 إرادة خارج يككف ما كيتناكؿ التكميفي، الحكـ ئةببي يتعمؽ الكضعي فالحكـ
 ضكء في المكمؼ مف يككف أف ينبغي بما يتعمؽ فيك التكميفي الحكـ أما. المكمؼ
 التقابؿ مف قريب كالكضعي التكميفي الحكـ بيف فالتقابؿ. القائمة الظركؼ أك البيئة
 العمماء كاشتراط. (positive) كالكضعي (normative) النمكذجي الكصؼ بيف

 فيـ يتطمب كىذا التكميفي، مع الكضعي تفاعؿ كيفية يكضح العمة في المناس بة
 إلى الفقو القيـ ابف اإلماـ ـقسّ  كليذا .عميو الشرعي الحكـ تنزيؿ يتـ لكي الكاقع
 يطابؽ الذم ىك كالفقيو. كالمجتمع الناس كأحكاؿ الكاقع كفقو ،الكاجب فقو: نكعيف
 :ا رحمو قاؿ. الشرع مقاصد يحقؽ بما كىذا ىذا بيف

                                                           

 .63-44ص الحميرم، سعيد ،األصكلييف عند الكضعي الحكـانظر: ( 28)
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: الفيـ مف بنكعيف إال بالحؽ كالحكـ الفتكل مف الحاكـ كال المفتي يتمكف كال"
 كاألمارات بالقرائف كقع ما حقيقة عمـ كاستنباط فيو، كالفقو الكاقع فيـ أحدىما

 حكـ فيـ كىك الكاقع، في الكاجب فيـ الثاني كالنكع. اعممن  بو يحيط حتى كالعالمات
 أحدىما يطبؽ ثـ. الكاقع ىذا في رسكلو لساف عمى أك كتابو في بو حكـ الذم ا

 ا حكـ معرفة إلى فيو كالتفقو الكاقع بمعرفة يتكصؿ مف فالعالـ...  اآلخر، عمى
 .(29)"كرسكلو

 الحكـ بيئة عمى التعرؼ أم ،"المناط تحقيؽ"بػ العمماء عند المعني ىك كىذا
 كليذا. (11)التشريع مقاصد حقؽي بما البيئة مع الحكـ تكافؽ مف كالتأكد الشرعي

 الكاقع في العالـ ينظر حيث المعتبرة، الشرعية األصكؿ مف" المآالت اعتبار" كاف
 نفذ الشرع لمقصكد امكافقن  كاف فإف الشرعي، الحكـ تطبيؽ إليو يؤكؿ ما لينظر
ف الحكـ،  الذيف تسبكا كال: ﴿تعالى كقكلو منو، منع أعظـ مفسدة إلى يؤدم كاف كا 
 عمى تنبيو فاآلية. (118)األنعاـ،  ﴾عمـ بغير اعدكن  ا فيسبكا ا دكف مف يدعكف
 الكريـ القرآف نيى فميذا السب، كاجيكا إذا المشركيف فعؿ برد تتعمؽ كاقعية نتائج
فيذا النيي مبني عمى اعتبار المآؿ القائـ عمى فيـ طبيعة سمكؾ . (11)ذلؾ عف

 الطرؼ اآلخر كرّد فعمو، كىذا ىك التحميؿ الكضعي.

 باليسير، ليس أمر االقتصادم اءر كاالستق رعيشال االستقراء بيف التفاعؿ إف
 التكامؿ خالليا مف يتحقؽ متعددة، تخصصات بيف مشتركة اجيكدن  يتطمب كىك
 .األبعاد متعدد االستقراء مف النكع ىذا يتطمبو الذم

                                                           

 .6/129، كانظر 164الكاتب، / 3، إعالـ المكقعيف( 29)
 ، بشير مكلكد جحيش،االجتياد التنزيمي؛ 11-4/13، المكافقاتالشاطبي، ( انظر: 11)

 .33-14ص ص: 
 .113ص، اعتبار المآالت ،عبدالرحمن السنوسي (11)
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 خاتمة. 8
 كالبعد االقتصادم كالبعد الشرعي البعد بيف يجمع عمـ اإلسالمي االقتصاد

 ىمة تستحث التي التحديات مف الكثير كيتضمف كثرم غني عمـ فيك. العممي
 .اكعممين  اعممين  إيجابية نتائج لتحقيؽ الباحث

 كمف. باليسير ليس اشكطن  المجاؿ ىذا في المعاصرة الدراسات قطعت لقد
 لـ أننا نعترؼ أف يجب لكف. المتميزة الجيكد ىذه إىدار الكاتب رأم في الظمـ
 األسباب أىـ كأحد. اإلسالمي لالقتصاد كمتناسقة متكاممة نظريات إلى بعد نصؿ
" النظرية" إلى تقفز الدراسات مف كثير. كاختالليا االستقراء عممية ضعؼ ىك لذلؾ
 ىي الطبيعية النتيجة. ضيؽ نطاؽ كضمف محدكدة جزئيات خالؿ مف" القاعدة" أك

 .عميو المترتب التطبيؽ كسكء التنظير ضعؼ

 يمكننا. ممتنع أك متعذر أمر المنشكد لميدؼ الكصكؿ أف يعني ال ىذا
 كتكظيفيا اآلف، حتى تمت التي الكثيرة الدراسات ضكء في كالقصكر الخمؿ معالجة

 تككف األخيرة الخطكات إف. المطمكب االستقراء في كالنقص القصكر الستدراؾ
 لسنا لكننا. كمرىؽ كمضف طكيؿ مشكار بعد تأتي ألنيا ،صعكبة األكثر ىي اغالبن 

 .اإلسالمي االقتصاد تطكر في القادمة المرحمة عف تقديرم في بعيديف

 .العالميف رب  كالحمد
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 راجعالم
 العربيةأواًل: بالمغة 

 .ق1232 ،السعادة مطبعة ،ابف القاسـ عف سحنكف ركاية ،الكبرل المدكنة (ق1232) ،القاسم ابن
 بف مشيكر ت ،العالميف رب عف المكقعيف إعالـ( ق1132) بكر أبي بن محمد القيم، ابن

 .ق1132 ،الجكزم ابف دار سمماف، حسف
 .المعارؼ مكتبة قاسـ، بف كمحمد عبدالرحمف جمع ،تيمية ابف فتاكل مجمكع (.ت.د) تيمية ابن
 البعمي، الديف بدر ترتيب ،المصرية الفتاكل مختصر (ـ1984) عبدالحميم بن أحمد تيمية، ابن

  .ق1114 الجيؿ، دار سميـ، المجيد عبد إشراؼ
 مكتبة الخميفة، عبدالعزيز ت ،أشكمت آيات تفسير (ىػ1114) أحمد الدين تقي تيمية، بنا

 .ىػ1114 ،الرشد
 .ىػ1133 ،الجكزم ابف دار الخميؿ، أحمد ،الفقيية النكرانية القكاعد( ىػ1133) أحمد الدين تقي تيمية، ابن

 مكتبة ،كاألصكلييف المناطقة عند كمقدماتيا االستدالؿ طرؽ (ـ3111) يعقوب الباحسين،
 .ـ3111 ،ق1133 الرشد،

 األكقاؼ كزارة ،92 األمة كتاب مسمةس ،التنزيمي االجتياد (ـ3112) مولود بشير جحيش،
 .بقطر اإلسالمية كالشؤكف

 األكقاؼ طبعة عف مصكرة ،القرآف أحكاـ( ػى1224) الرازي عمي بن أحمد الجصاص،
 .ػى1224 ،اإلسالمية

 .ق1133 النفائس، دار ،الشارع مقاصد عف الكشؼ طرؽ (ـ3113) نعمان، جغيم
  .قطر أمير نفقة عمى طبع الديب، عبدالعظـي ت ،الفقو أصكؿ في البرىاف( ق1299) عبدالممك الجويني،
 االقتصاد أبحاث مركز ،األربعاء حكار (ق1121/ق1121) عبيداهلل عبدالغني،و  خالد الحربي،

 .ق1121/ق1121 ،عبدالعزيز الممؾ جامعة اإلسالمي،
 كفالسفة اإلسالـ عمماء بيف اإلنسانية العمـك في البحث مناىج (ـ3114) مصطفى حممي،

 .ق1136 العممية، الكتب دار ،الغرب
 مكتبة ،اإلسالمية كالشريعة يتفؽ بما المصرفية األعماؿ تطكير( ـ1991) حسن سامي حمود،

 .ق1111 التراث،
 .ق1114 الفيصمية، مكتبة ،األصكلييف عند الكضعي الحكـ (ـ1981) عمي سعيد الحميري،

 .المعرفة دار ،المبسكط (.ت.د) أحمد بن محمد الدين شمس السرخسي،
 .ق1131 اإلسالمية، البشائر دار ،األصكلييف عند العمة مباحث( ـ3111) عبدالحكيم السعدي،

 ،التصرفات نتائج كمراعاة المآالت اعتبار( ق1131) معمر بن عبدالرحمن السنوسي،
 .الجكزم ابف دار ،السنكسي معمر بف عبدالرحمف
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 لمبحكث اإلسالمي المعيد ،اإلسالمي التمكيؿ في التحكط( ـ3114) إبراهيم بن سامي السويمم،
 .ق1138 كالتدريب،

 كرسي ،اإلسالمي االقتصاد ضكء في المالية األزمات( ـ3113) إبراهيم بن سامي ،السويمم
 .ق1122 اإلسالمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة المالية، األسكاؽ لدراسات سابؾ

 سابؾ كرسي ،مركب عالـ في اإلسالمي االقتصاد( ـ3113) إبراهيم بن سامي السويمم،
 .ق1122  اإلسالمية، سعكد بف محمد اإلماـ جامعة المالية، األسكاؽ لدراسات

 لمبحكث نماء مركز ،اإلسالمي التمكيؿ أصكؿ إلى مدخؿ (ـ3112) إبراهيم بن سامي ،السويمم
 .ق1121 كالدراسات،

 حسف بف مشيكر ت ،الشريعة أصكؿ في المكافقات (ـ1994) موسى بن إبراهيم الشاطبي،
 .ق1114 عفاف، ابف دار سمماف،

  .المعرفة دار النجار، زىدم محمد ت ،األم (.ت .د) إدريس بن محمد الشافعي،
 .ق1116 البركة، دلو ،اإلسالمي الفقو في العقكد في كأثره الغرر( ـ1994) األمين محمد الصديق الضرير،
 .األقصى مكتبة ،اإلسالمية الشريعة في الممكية (ق1291) عبدالسالم العبادي،
 ت ،التعميؿ كمسالؾ كالمخيؿ الشبو بياف في الغميؿ شفاء (ـ1941) محمد بن محمد الغزالي،

 .ق1291 اإلرشاد، مطبعة الكبيسي، حمد
  .العربي الكتاب دار ،القرآف ألحكاـ الجامع (.ت .د) أحمد بن محمد القرطبي،

 .العاصمة دار زيد، أبك بكر عناية ،المصرفية كالمعامالت الربا( ق1111) عبدالعزيز بن عمر المترك،
 .ىػ1113 القمـ، دار ،الربا أصكؿ في الجامع (ـ1993) يونس رفيق المصري،
 في العممي المنيج كاكتشاؼ اإلسالـ مفكرم عند البحث مناىج (ـ1981) سامي عمي النشار،

 .ق1111 العربية، النيضة دار ،اإلسالمي العالـ
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Abstract. The paper presents an approach for theorizing in 

Islamic economics based on the nature of this field of 

knowledge. The paper argues that induction is essential, both in 

Shari„ah and economics, for building convincing and useful 

theories of Islamic economics. Accordingly, the paper discusses 

the questions of riba and gharar, and how proper induction in 

these areas can lead to a general theory of Islamic finance. 

Finally, the paper addresses the relationship between positive 
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and economics requires integration of various specializations in 
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