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الملخص

تتمثل مشكلة البحث يف وجود مستجدات اقتصادية متنوعة ومشتقات مالية
مستحدثة ومتغرية حتتاج إىل رأي الشارع احلكيم ،مما يربر احلاجة إىل وجود

عامل االقتصاد اإلسالمي املتسلح بمجموعة من األسلحة الرشعية منها أصول
الفقه أساسا .لذا فإن البحث هيدف إىل دراسة العالقة مابني علم أصول الفقه

كضابط لفقه الواقع ومابني النظرية االقتصادية اإلسالمية بكل مستجداهتا وتنوع

فروعها .منطلقني من فرضية فحواها ال بد لالقتصاد اإلسالمي من ضوابط كي
جيابه متغريات العرص ،قد يكون أبرزها علم أصول الفقه .ولتحقيق هدف البحث
وإثبات فرضيته ،فقد قسم البحث إىل مبحثني ،تناول األول :مقاربة بني علم

أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي ،أما املبحث الثاين فقد تطرق إىل حماولة
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معرفة حدود العالقة مابني علم أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي.
الكلمات المفتاحية :أصول الفقه ،االقتصاد اإلسالمي ،املنهجية البحثية
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Abstract
The research problem lies in the various economic innovations and variety of

modern financial derivatives that require (awareness of) the ruling from prudent

law giver. A fact that justifies the need of a scholar of Islamic economics well
equipped with tools and of Shari’ah, including the principles of jurisprudence.

Therefore, the research aims to study the relationship between the science

of jurisprudence as a regulating factor for the jurisprudence of events and
the theory of Islamic economy together with its entire developments and

variety of branches. Departing from the hypothesis, the Islamic economy

shall have certain controls to encounter the contemporary variables, may be

the prominent among them is the principles of jurisprudence. To achieve the
goal of the research and prove its hypothesis, the research was divided into

two topics, the first dealt with: Shortening the distance between the science
of jurisprudence and Islamic economics, while the second topic dealt with

an attempt to know the limits of the relationship between the science of
jurisprudence and Islamic economics.
Keywords: Principles of Jurisprudence (Usul Al- Fiqh), Islamic Economy,
Research Methodology.
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احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل سيد املرسلني ،الذي تركنا عىل
املحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك ،وبعد،
تأثر متغريات العرص الرسيعة يف مجيع جوانب حياة اإلنسان ،ثقافيا واجتامعيا
واقتصاديا وسياسيا وغريها .ولو تناولنا اجلانب االقتصادي لوجدنا حتوالت مجة،
نجم عنها ظهور معامالت شتى ،تربر احلاجة امللحة إىل رضورة استنباط األحكام
املالئمة الستدراك املتغريات النامجة يف ضوء التطورات االقتصادية النازلة.
العلم املتخصص بمتابعة النوازل االقتصادية هو علم االقتصاد اإلسالمي ،الذي
يسعى إىل حرص الواقعة وعرضها عىل أبواب الفقه املتنوعة ،إلستنباط احلكم
الرشعي املالئم للنازلة يف ضوء األدلة الرشعية .هذا الفعل يدخل يف جوهر
عمل علم آخر هو أصول الفقه املتخصص باستنباط األحكام الرشعية من أدلتها
التفصيلية ،مما يشري حلاجة علم االقتصاد اإلسالمي إىل علم أصول الفقه.
لذا فإن مشكلة البحث تتمثل يف وجود مستجدات اقتصادية متنوعة ومشتقات
مالية مستحدثة ومتغرية حتتاج إىل رأي الشارع احلكيم ،مما يربر احلاجة إىل وجود
عامل االقتصاد اإلسالمي املتسلح بمجموعة من األسلحة الرشعية منها أصول
الفقه أساسا ،كي يكون قادرا عىل مواجهة املرحلة .األمر الذي يدل عىل عالقة
ضاربة بجذورها بني علمني ،أحدث شيئا من التداخل يف تصنيف املسائل
االقتصادية املستحدثة ،هذا األمر حيتم بحث العالقة مابني علم أصول الفقه
وعلم االقتصاد اإلسالمي.
إن االستقالل بالنظر يف مستجدات االقتصاد أمر مآله إىل الشطط واالنحراف،
واالعتامد الكيل عىل أصول الفقه دون مراعاة ملتغريات االقتصاد اإلسالمي ،يفرغ
علم االقتصاد اإلسالمي من حقيقته وجيعله تابع ًا لفقه املعامالت – مع إجاللنا
لكل العلوم الرشعية -األمر الذي يتطلب الدقة يف التعامل ما بني العلمني.
إن أمهية بحث تفعيل علم االقتصاد اإلسالمي بعلم أصول الفقه وبواعث الكتابة
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الدراسات السابقة:
 .1المرحوم األستاذ الدكتور صبحي فندي الكبيسي ،عالقة علم األصول
بالمسائل االقتصادية (النقود األلكترونية إنموذجا)

يتناول الباحث العالقة بني علم األصول ومسألة مستجدة من املسائل االقتصادية
وهي النقود األلكرتونية ،منطلقا من فرضية فحواها أن لعلم أصول الفقه عالقة
وثيقة بفقه املعامالت ،كام أن له عالقة بالقضايا االقتصادية ومنها النقود .وإلثبات
هذه الفرضية تم تناول املوضوع من خالل استعراض تطور النقود ومفهومها يف
فصل يف أشكال وخصائص النقود األلكرتونية ،ثم استعرض
الكتاب والسنة ،ثم ّ
آثارها االقتصادية ،ثم عرج عىل عالقة علم األصول بالنقود األلكرتونية من خالل
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فيه تنبع من اآليت:
 .1إن دراسة تأثري علم أصول الفقه يف علم االقتصاد اإلسالمي ،هو موضوع
جدير بعناية الباحثني من حيث حترير مصادر أصول الفقه ودوره يف االقتصاد
اإلسالمي ،وبالتايل التحري عن املسائل االقتصادية املستحدثة.
 .2يعطي التسلح بأصول الفقه الباحث باالقتصاد اإلسالمي ،الرجوع إىل النظرة
الكلية للمسائل ،بعد شيوع النظرة اجلزئية للمسائل الواقعة يف يومنا احلايل،
وإمهال ربطها بمآالهتا .كام متثل دافع ًا قوي ًا ملواجهة مستجدات االقتصاد
اإلسالمي ،واإلحاطة بجوانبها املختلفة.
من هنا فإن البحث هيدف إىل بحث تفعيل العالقة مابني علم أصول الفقه كضابط
لفقه الواقع ومابني النظرية االقتصادية اإلسالمية بكل مستجداهتا وتنوع فروعها.
منطلقني من فرضية فحواها ال بد لالقتصاد اإلسالمي من ضوابط كي جتابه
متغريات العرص ،قد يكون أبرزها علم أصول الفقه.
تقتيض األمانة العلمية مراجعة جهود السابقني يف هذا املجال ،لذا كان ال بد من
إستعراض الدراسات السابقة.
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إخضاعها إىل أدوات األصول وهي القياس ،واالستحسان ،والعرف واملصالح
املرسلة ،وتوصل إىل خضوع هذه النقود لكل األحكام الرشعية اخلاصة بالنقدين
السائدين زمن نزول الترشيع.

 .2محمد ابن عمر ،علم أصول الفقه و تداخل العلوم

يشري الباحث إىل أن علم أصول الفقه تداخل يف تركيبه جمموعة من األشكال
واألنساق املعرفية والعلمية .بحيث شكل هذا العلم ملتقى ملجموعة من العلوم
منها ما هو نقيل ومنها ما هو عقيل ومنها ماهو أصيل وماهو تبعي دخيل خادم
لألصل .كام تطرق الباحث إىل حمور االستدالل واستثامر اخلطاب الرشعي،
باعتباره األساس الذي ينبني عليه رصح علم أصول الفقه .وهو مالزم ملحور
الفهم بحيث يمكن تشبيه العالقة بينهام بعالقة الالزم بامللزوم .ويف املحور الثالث
تطرق الباحث إىل حمور فقه الواقع ،واملراد به االجتهاد التنزييل.
ويويص البحث برضورة مراجعة هذا العلم عىل مستوى املوضوع واالنفتاح
عىل كل املعارف التي هلا قرابة علمية أو صلة بموضوعه ومناهجه خاصة العلوم
اإلنسانية املعينة واملساعدة عىل تبرص الفقهاء يف استكشافهم للواقع الذي هو
موضوع اشتغاهلم يف تنزيل األحكام الرشعية.

 .3إحسان علي عمران العامري ،أصول االقتصاد في اإلسالم ( دراسة مقارنة
بين علم أصول الفقه واالقتصاد)

هتدف الرسالة إىل دراسة النظام االقتصادي يف اإلسالم مقارنة بالنظم االقتصادية
الوضعية من خالل تناول املسائل االقتصادية كنظام للحياة وأن تكون أحكام ًا
رشعية مستنبطة استنباط ًا رشعي ًا صحيح ًا من الكتاب والسنة واالجتهاد .ولتحقيق
ذلك فقد قسمت الرسالة إىل ثالثة فصول ،تناول األول ماهية األصل واالقتصاد
وتطرق الثاين لبحث أصول االقتصاد يف اإلسالم ،أما الثالث فتطرق إىل أصول
االقتصاد الوضعي .وتوصلت الدراسة إىل أن النظام االقتصادي اإلسالمي هو
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نظام متكامل نشأ بنشوء اإلسالم ،وهو فريد يف نوعه ومستقل عن غريه ،ويرجع
يف أصوله إىل أصول الدين اإلسالمي.

 .4فيصل بن سعيد تيالني ،مقارنة بين أصول الفقه وأصول القانون

هيكلية البحث:

إن البحث يف أي موضوع يتطلب حتديد مفاهيمه أوالً ،كمقدمة لالنطالق ،بعدها
يتم حتديد املنهجية التي متيز العلم عن غريه بتتبع سلسلة من العمليات املنطقية
ملالحظة ظواهر العلوم املختلفة ،ليتم الوصول إىل نتائج حمددة ،هتدف إىل جمموعة
من الرؤى ،لبناء املنهج التفكريي عند أهل ذلك العلم .تنفيذ أهداف العلوم يتم
من خالل وظائف معينة تتمثل يف تفسري طبيعة العلم وتوجهاته واألهداف التي
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يرى الباحث أن أقرب علم إىل أصول الفقه من حيث املوضوع هو أصول القانون،
وذلك من حيث املوضوع ،إال أن هناك فرق شاسع من حيث املنهج ،يتمثل يف
تفوق فقهاء الرشيعة عىل الرومان وغريهم ،من حيث تأسيسهم لعلم أصول
الفقه ،حيث بحثوا يف مصادر الرشيعة اإلسالمية ،وكيفية استنباط األحكام
التفصيلية من هذه املصادر ،األمر الذي جيعل الفقه اإلسالمي مميزا عن أي فقه
آخر .وتوصل الباحث إىل متيز أصول الفقه عن علم أصول القانون ،يف كون
أن األول يتسع ليشمل أمور الدنيا واآلخرة ،ويدعوا العلامء إىل رضورة دراسة
املقارنة بني العلمني.
مما سبق  -وعىل قدر علم الباحث -يتضح ندرة الدراسات التي تناولت تفعيل
دور علم أصول الفقه يف االقتصاد اإلسالمي ،وحتى بحث املرحوم الكبييس،
فقد قدم استخدام ًا عملي ًا ألدوات أصول الفقه يف استنباط حكم رشعي .لذا فإن
البحث احلايل يمثل متيز ًا عام سبقته من األبحاث ،وذلك من خالل تناول العالقة
ما بني العلمني من حيث املنهجية واألهداف والوظائف والسعي إىل تطويرها،
وإبراز دور أصول الفقه يف تفعيل علم االقتصاد اإلسالمي.
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يسعى إىل حتقيقهاّ .
إن حتديد املفاهيم و املنهجية واألهداف ومن ثم الوظائف
لكل من االقتصاد اإلسالمي وأصول الفقه ،تم تناوله ضمن املبحث األول الذي
عنون بـ(وظائف علم أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي).
ولتفعيل العالقة مابني أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي ،كان ال بد من
بحث املواضيع ذات االهتامم املشرتك فيام بينهام إلدراك العالقة ،التي تتطلب
التفعيل ما بني العلمني .غطى ذلك املبحث الثاين حيث تطرق إىل حماولة معرفة
حدود العالقة مابني علم أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي والسعي إىل
تطوير العالقة ما بني العلمني.

ّ
علمي أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي
المبحث األول :وظائف
سيتم التطرق يف هذا املبحث إىل حتديد املقصود باالقتصاد اإلسالمي وبأصول
الفقه ابتداء ،ثم االنتقال إىل املنهجية العلمية املتبعة يف كال العلمني ،نحاول
بعدها حتديد أهداف علم االقتصاد اإلسالمي وكذلك علم أصول الفقه ،لنختم
بوظائف كل من العلمني.

 - 1 - 1أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي محاولة في تحديد المفهوم

إن بحث أي موضوع يتطلب االبتداء بتحديد مفاهيمه ،فهي بمثابة األسس للبناء.
واملفهوم جزء من املنهج وأداة له ،وهو مقدمة للحركة ووسيلة للدفع والتدافع،
وال يعد كلمة بسيطة ،وإنام تستوعب املضامني واملعاين ،بام يفوق كثري ًا إطارها
اللفظي )1(.وتتميز املفاهيم باخلصوصية ،سواء من حيث الزمان أو املكان .فهي
ليست عامة أو عاملية ،وإنام هي وليدة خربة حضارية معينة تستبطن منظومتها،
()2
وختتلف يف مقدماهتا ونتائجها مع أي حضارة مغايرة.
( )1نرص حممد عارف ،نظريات التنمية السياسية املعارصة ،املعهد العاملي للفكر االسالمي ،فرجينيا ،ط ،1992 ،2ص 226
( )2حمسن عبد احلميد ،املذهبية االسالمية والتغيري احلضاري ،الدوحة ،كتاب االمة ،العدد  ،6مجادي اآلخرة 1404ه ،ص114
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تباينت التعاريف التي حددت املقصود بأصول الفقه ،منها ما ذكره البيضاوي
بقوله (معرفة داللة الفقه إمجاال وكيفية االستفادة منها ،وحال املستفيد)( ،)3األمر
الذي يؤدي إىل استخالص أركان منهج أصول الفقه ،واملتمثلة يف معرفة :مصادر
()4
البحث ؛ وطرق البحث؛ ورشوط الباحث.

( )3القايض البيضأوي ،منهاج الوصول اىل علم األصول ،طبعة املكتبة التجارية ،ص1
( )4عيل مجعة ،علم أصول الفقه وعالقته بالفلسفة االسالمية ،القاهرة ،املعهد العاملي للفكر االسالمي ،1996 ،ص 7
( )5عبد املنعم السيد عيل ،مباديء االقتصاد اجلزئي ،االقتصاد اجلزئي
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ومتثل تلك األركان التسلسل املنطقي ملنهج البحث ألي علم من العلوم .حيث
تتمثل مصادر األصول يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس كأدلة متفق عليها..
إىل غريه من أدلة األحكام ،كاالستحسان واملصالح املرسلة وسد الذرائع والعرف
وقول الصحايب ورشع من قبلنا واالستصحاب.
ولعل من اجلدير باإلشارة إىل أن علم أصول الفقه من العلوم التي انفرد العقل
املسلم يف إنشائها ،ومل جياريه فيه أحد ومل يسبقه إليه أحد ،حاله يف ذلك مع علم
مصطلح احلديث.
وعىل اجلانب اآلخر ،إذا ما حاولنا تعريف علم االقتصاد فإننا سندخل يف معرتك
عرف آباء االقتصاد هذا العلم بتعاريف خمتلفة ،فقد عرفه آدم سميث
صعب ،حيث ّ
بعلم الثروة ،و ُعرف بالعلم التطبيقي العميل إلنتاج الثروة عند جون ستيورت
وعرفه ويكسل بكونه كل
مل ،وبذلك ركّز عىل وسائل احلصول عىل الثروةّ .
جهد منظم إلشباع حاجة مادية ،وبالتايل توسع لكي يتناول أي جهد إلشباع أي
حاجة مادية سواء ولدت الثروة أو اكتفت بتحقيق اإلشباع .وهو الوسيلة لدراسة
الكيفية التي يمكن هبا زيادة اإلنتاج هبدف حتسني مستوى املعيشة عند بيجو،
وعرفه روبنز بالعلم الذي يدرس السلوك اإلنساين كعالقة بني الغايات والوسائل
ّ
النادرة التي هلا استعامالت بديلة )5(،وبالتايل فقد حدد جوهر املشكلة االقتصادية
من وجهة نظر علم االقتصاد .وباملضمون نفسه ،لكن بعبارات أخرى ،وعرفه
ساميلسون بكونه (دراسة كيف يمكن للمجتمعات أن تستخدم مواردها النادرة
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إلنتاج سلع ق ّيمة وتوزيعها بني الناس)( .)6كام عرفه مارشال بـ(دراسة للبرشية يف
ممارسة شؤوهنا العادية)( ،)7وبالتايل يالحظ أن مارشال عدّ كل ممارسة برشية مهام
كان نوعها فعل اقتصادي ،وبالتايل فإن االقتصاد يشتمل عىل كل مناحي احلياة.

املفهوم الثالث الذي ينبغي حتديده هو االقتصاد اإلسالمي ،فاملالحظ ابتداء عدم
وضوح هوية االقتصاد اإلسالمي واختالف الرؤى حوله والتي يمكن حرصها
باآليت :
اهلوية األوىل  -:االقتصاد اإلسالمي علم رشعي ،وبالتايل يصبح اهلدف منه هو
إعداد كوادر قادرة عىل إعامل الفتوى و الرقابة الرشعية يف النواحي االقتصادية،
وهي هوية مقبولة ولكنها ال تعرب عن الرؤية الكاملة لإلسالم.
اهلوية الثانية  -:االقتصاد اإلسالمي علم فني ،مما يعني أنه يامثل علم االقتصاد
الوضعي ،وبالتايل وجود العلوم الرشعية و االقتصادية دون التالحم و االنسجام
املطلوب بينهام ،مما جيعل اهلدف غري حمدد ،وهي هوية غري مقبولة وغري عملية.
اهلوية الثالثة  -:االقتصاد اإلسالمي علم متميز حيمل خصائص اإلسالم
االقتصادية وبالتايل يصبح اهلدف ،إعداد جمموعة للعمل يف دائرة الفتوى والرقابة
الرشعية يف املؤسسات االقتصادية اإلسالمية ،مما يمثل القيد الرشعي الالزم
للنشاط االقتصادي ،و إعداد جمموعة أخرى للعمل يف دائرة التطبيق االقتصادي
يف املؤسسات االقتصادية اإلسالمية مما يمثل جمال التطوير هلا داخل القيد
الرشعي .وهي هوية االقتصاد اإلسالمي املطلوبة وإن كانت حمدودة نسبي ًا عىل
()8
واقع الوجود.

لذا فإن علامء االقتصاد اإلسالمي ال زالوا خمتلفني يف حتديد وجهة هذا العلم ،ما
بني كونه عل ًام رشعي ًا ،أم عل ًام فني ًا ،أم عل ًام متميز ًا ،وعىل الرغم من اتفاق الباحث
عىل متيز االقتصاد اإلسالمي ،إالّ أنه ال يقرص سعي االقتصاد اإلسالمي عىل
)6( Samuelson Paul A., Nordhaus William D., Economics, 19th ed., McGraw Hill International Edition, 2010, P.4
)7( Marshall Alfred, (1920) Principles of Economics, An introductory volume, Macmillan And Co., limited ST Martin’s Street, London, p.2

( )8عز الدين مالك الطيب حممد ،تقويم مناهج أقسام االقتصاد اإلسالمي باجلامعات واملعاهد العليا السودانية بالرتكيز عىل منهج االقتصاد الكيل،
بحث مقدم اىل املؤمتر العاملي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة
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يف ضوء ما تقدم فإن الباحث يميل إىل تعريف االقتصاد اإلسالمي بكونه :دراسة
للبرشية يف ممارسة شؤوهنا االقتصادية يف ضوء املنظومة القيمية لإلسالم.
ذلك ألن االقتصاد اإلسالمي يغطي مجيع جوانب حياة اإلنسان سواء عىل املستوى
الكيل أو اجلزئي ،حيث أن حفظ الرضوريات اخلمس متمثل يف الشؤون احلياتية
ويغطي جوانبها املتعددة ،وال تكاد ختلو من ممارسة اقتصادية صغر حجمها أو

( )9رفيق يونس املرصي ،أصول االقتصاد اإلسالمي ،دار القلم ،دمشق ،ط ،2010 ،1ص 25
( )10عبد اهلادي عيل النجار ،االسالم واالقتصاد ،سلسلة عامل املعرفة ،املجلس الوطني للقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،العدد  ،63مجادي اآلخرة
1403هـ /آذار  ،1983ص 10
( )11عبد اجلبار السبهاين ،املوقع اإللكرتوين الشخيص sabhany.com- al
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اإلعداد ،بل إن املطلوب منه هو النهوض بالدور احلضاري لألمة ،وحتقيق وظيفة
االستخالف.
عرفه املرصي بكونه ( علم
هناك تعريفات متعددة لالقتصاد اإلسالمي ،فقد ّ
اكتساب الثروة والدخل ،والترصف فيهام ،إنفاق ًا واستثامر ًا ،وفق قواعد الرشاد
املستمدة من الدين العقل( .))9أي أنه حدد وجهة االقتصاد اإلسالمي يف احلصول
عىل الثروة أو الدخل بكل وجوهه ،عىل وفق قواعد الرشد من العقل ،وال أعلم
وعرفه النجار بكونه (وسيلة للحياة
أين جانب النقل يف التعريف املذكورّ .
الكريمة التي ترعى الق ّيم ،وتنمي خصائص اإلنسان العليا ،وتزكي ثواب اهلل يف
اآلخرة ( .))10وبذلك فإن آفاق االقتصاد اإلسالمي تتمثل يف حتقيق احلياة الكريمة
التي تنمي اخلصائص العليا يف ضوء حتديد البعد اآلخروي هلذه احلياة ،إال أنه ترك
عرفه السبهاين بكونه (العلم
مصطلح اخلصائص العليا مبه ًام وغري منضبط .كام ّ
الذي ُيعنى بدراسة النشاط االقتصادي (إنتاج ،تبادل ،استهالك ،توزيع) وما
ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر وعالقات يف ضوء أحكام املذهب االقتصادي يف
اإلسالم ومنظومته القيمية( .))11مع شمولية هذه التعريف إال أن أستاذنا اجلليل
عرف العلم يف ضوء مذهبية االقتصاد اإلسالمي ،مما يدلل عىل أنه يفرق ما بني
علم االقتصاد اإلسالمي ومذهب االقتصاد اإلسالمي ،ومل حيدد لنا أوجه التميز
فيام بينهام.
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كرب ،وبالتايل فإنه سيغطي فعاليات النشاط االقتصادي (إنتاج ،تبادل ،استهالك،
توزيع) وعالقاهتا .وحيث أن اإلنسان مستخلف يف هذه األرض ،فهو حمكوم
بمن استخلفه ،لذا كانت هذه املامرسات حمكومة يف ضوء منظومة الق ّيم اإلسالمية
النابعة من الكتاب والسنة واإلمجاع وبقية أدلة األحكام.
من التعريف السابق ألصول الفقه وما اقرتحناه من تعريف لالقتصاد اإلسالمي،
يالحظ وجود تقارب يف كال العلمني من خالل سعيهام الستنباط األحكام
الرشعية كي تتم االستفادة منها ،بل إن جوانب احلياة التي يغطيها االقتصاد
اإلسالمي ،ال مندوحة هلا من إعامل أصول الفقه الذي ينبغي أن تظهر أحكامه
يف كل جزئية من جزئيات هذه احلياة .وحيث أن املنهجية متثل طريقة العلم يف
الوصول إىل األحكام والنتائج ،فال بد من معرفة مسلك العلمني يف ذلك .لذا
خصص املطلب الثاين للبحث فيه.

 - 2-1منهجية البحث في علمي االقتصاد اإلسالمي وأصول الفقه:

يتميز العلم عن احلدس واخليال والتكنهات وغريه ،يف إمكانية ضبطه واالستدالل
عىل نتائجه من خالل تتبع أسلوب معني وسلسلة من العمليات املنطقية التي
تالحظ ظاهرة معينة ،وبالتايل الوصول إىل نتائج حمددة ،وبالتايل فمسلك كل علم
يكون متميزا عند بحث الظاهرة ،هذا املسلك الذي يتمثل بسلسلة من العمليات
يف تتبع الظاهرة يسمى املنهجية .والشائع يف منهجيات البحث العلمي ثالثة
مناهج هي:

ً
أوال -المنهج االستنباطي:

حيرص املنهج االستنباطي األدلة واحلقائق العامة ويصنفها ويرتبها ثم يستنبط
احلقيقة اجلزئية املطلوبة منها .فهو ينطلق من الكل إىل اجلزء ،وهذا يعني أن أساس
االستنباط هو وصف احلقيقة العامة .فالباحث يف االقتصاد اإلسالمي وفق ًا
لقواعد هذا املنهج يبدأ من احلقائق الكلية (املصادر األصلية ،من حيث الوحي
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والنقل) ،كي يتوصل إىل احلكم يف مسألة حمددة (احلقائق اجلزئية) .فاالستنباط هو
الطريق لتفسري الكليات وينتهي منها إىل استخالص النتائج التي يمكن تطبيقها
عىل احلاالت املستجدة .وهذا املنهج يستخدمه الباحث يف العلوم الرياضية،
وكذلك الباحث يف العلوم االجتامعية ،إال أهنم خيتلفون من حيث حمتواه.

ً
ثانيا -المنهج االستقرائي:

يبدأ املنهج االستقرائي من الواقع ،ومن خالل مالحظة جزئيات (ظواهر) معينة
يقوم بمتابعتها وتسجيل التغريات التي تطرأ عليها من خالل تتبع الظروف
املتغرية ،بقصد الوصول إىل قانون يمكن تعميمه عىل الظاهر املامثلة.
لذا فإن االستقراء يركز عىل علة حدوث النتيجة (القانون) ،أي اذا حدثت حالة
معينة يف املتغري املستقل ،فإنه سيتغري حال املتغري التابع عىل وفق ذلك.

ً
ثالثا -المنهج التأريخي:

وسمي كذلك باملنهج االسرتدادي ألنه عملية اسرتداد و عملية اسرتجاع للاميض،
و هو منهج علمي مرتبط بمختلف العلوم األخرى ،حيث يساعد الباحث
االجتامعي خصوص ًا عند دراسته للتغريات التي تطرأ عىل البنى االجتامعية
وتطور النظم االجتامعية للتعرف عىل مايض الظاهرة و حتليلها و تفسريها علميا،
يف ضوء الزمان و املكان الذي حدثت فيه ،ومدى ارتباطها بظواهر أخرى ومدى
تأثريها يف الظاهرة احلالية حمل الدراسة ،و من ثم الوصول إىل تعميامت و التنبؤ
( )12أمحد عبد الكريم سالمة ،األصول املنهجية إلعداد البحوث العلمية ،ط،2القاهرة :دار النهضة العربية،1999 ،ص.35 :
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عىل نقيض املنهج اإلستنباطي ،يأيت املنهج االستقرائي ،لريكز عىل البحث من
خالل اجلزئيات ،سعي ًا منه للوصول إىل التعاميم .حيث هيتم املنهج االستقرائي
باستقراء األجزاء ليستدل هبا عىل حقائق تعم عىل الكل ،باعتبار أن ما يرسي عىل
اجلزء يرسي عىل الكل .فجوهر املنهج االستقرائي هو االنتقال من اجلزئيات إىل
الكليات أو من اخلاص إىل العام(.)12
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باملستقبل(.)13
وال بد من اإلشارة إىل أن املنهج ال يعد خيار ًا إعتباطي ًا ،إنام خيار بناء وإنتامء،
وليس مغاالة يف القول ،إن يف ساحة البحث العلمي لعلم االقتصاد حتديدا ،هناك

سيادة شبه مطلقة ألحكام مناهج البحث العلمي الوضعية التي – وإن اختلفت

يف األساليب -فهي تلتقي عىل هدف هنائي هو أن مناهج البحث العلمي مناهج
جتريبية يف العموم ،وإن املسلامت إنام جاءت عرب التجربة واالختبار لوقائع مادية

حمسوسة ،وتنتهي إىل إطالق األحكام عىل تعميامت تصلح مقياس ًا بوصف املجال

الذي تعمل فيه النظرية االقتصادية الوضعية يف العامل كله ،وقد ُيعذر صاغة هذه

النظرية ،لكوهنا صيغت ملجال متيز منذ قرنني من الزمن بإنبثاق عالقات إنتاج
جديدة ،عىل هامش ما يعرف إصطالح ًا بالثورة الصناعية ،التي اجتاحت أوروبا،

وكان من مالحقها بزوغ األطر النظرية للفعاليات االقتصادية ،وال يمكن إنكار
اإلنجازات املادية التي حققتها النظرية االقتصادية عىل الصعد املادية ،إال أن الذي

ال ُيعذر هو من يتبنى هذه النظرية بشكل أحكام مطلقة كون أن سريورة التأريخ

وصريورته ليست واحدة ،مع إغفال أن العامل ليس جماالً واحد ًا عىل الصعد
االقتصادية واالجتامعية والسياسية ،وأن ليس هناك مقاييس موحدة تصلح لكل

املجتمعات اإلنسانية وبشكل مطلق ،أو حتى نسبي يف بعض اليشء .وعىل هذا
األساس يتم رفض املفاهيم من منطلق إنتاج املفاهيم ذات اخلصوصية ،كام يدل

عىل عدم جدوى سيادة األحكام املطلقة من خالل الكثري من الدراسات التجريبية
التي ال تتفق فروضها النظرية مع النتائج املتوقعة مما يشوه املنهج التجريبي وقرس
النتائج لتتفق مع الفروض ،متناسني أن املبحوث حيمل بيئة هلا مرجعية عقدية

( )13عامر بوحوش ،حممد حممود الديبات ،مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط ،2000 ،1ص 4-3
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عىل الصعد االجتامعية والسياسية وفعاليات احلياة التي ال تتفق واملنهج املتبع يف

فحص الظاهرة موضوعة البحث(.)14

وبعد التسليم بكل ما تدل عليه تلك األدلة يصبح االستدالل من قبيل االستدالل

( )14أمحد ابراهيم منصور ،جتليات الفكر االقتصادي العريب اإلسالمي ( الكفاءة وعدالة التوزيع) ،ط1441 ،1هـ ،2020 /رشكة دار األكاديميون
للنرش والتوزيع ،اململكة األردنية اهلاشمية ،عامن ،ص 57،59
( )15عبد الكريم زيدان ،الوجيز يف أصول الفقه ،ط ،6ص  401ومابعدها
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ال تبتعد منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي عن املناهج التقليدية يف بقية العلوم
من منهجية استنباطية أو استقرائية أو تارخيية .فرتك أو إمهال هذه املناهج ،يعني
اإلبتعاد عن منهجية البحث العلمي .ولكن تلقي خصوصية االقتصاد اإلسالمي
بتحديداهتا وضوابطها ومعاجلتها يف استخدام الطريقة املنهجية املحتاج إليها.
ولالبتعاد عن االفراط والتفريط فإن اجلمع ما بني الطرق ،قد يكون هو األسلم
خاصة ونحن نتعامل مع السلوك البرشي ،الذي يندر فيه متاثل ترصفات األفراد.
مما سبق يتضح بأن العلوم بشكل عام ،ومنه علم االقتصاد وحتى االقتصاد
اإلسالمي ،ال بد له من اتباع واحد من هذه الطرق ،أو التدرج يف استخدام
الطرق ،بحسب متطلبات البحث العلمي يف ضوء حمددات وضوابط االقتصاد
اإلسالمي.
السؤال الذي يثار اآلن ،ما هي املنهجية املتبعة ألصول الفقه؟ ولإلجابة عىل
هذا التساؤل ينبغي البحث عن صور املنهجيات املطروحة يف كتب أصول الفقه
املعتمدة .واملشهور يف منهج األصوليني ما يسمى بمنهج املتكلمني وهو منهج
الشافعية ،ومنهج الفقهاء وهو منهج علامء احلنفية.
ينبغي عىل األصويل استنباط األحكام الرشعية من أدلتها التفصيلية }الكتاب
والسنة{ ،وهذا يتطلب توافر عدد من املتطلبات ،تتمثل يف معرفته باللغة العربية،
ومعرفة الكتاب والسنة النبوية املطهرة واملعرفة بمواضع اإلمجاع ومعرفة مقاصد
الرشيعة واالستعداد الفطري لإلجتهاد )15(.وإملامه بمتغريات الواقع ،ويمثل ذلك
األدلة العقلية.
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بمقدمات مسلمة تأخذ يف شكل قضايا كلية تستنتج منها قواعد أخرى أقل
عمومية ،وهكذا حتى يتمكن الفقيه بواسطة تلك القواعد املسلمة من استخراج
مجيع األحكام التفصيلية ألحكام املكلفني(.)16

من أدوات البحث يف منهج أصول الفقه (القياس املنطقي) ،وهو صورة للمنهج
االستنباطي يف جمال البحث العلمي .وهو (عبارة عن مقدمتني معلومتني تؤلفان
تأليف ًا خمصوص ًا برشط خمصوص فيتولد بينهام نتيجة( .))17مثاله النبيذ مسكر ،وكل
مسكر حرام ،فلزم أن كل نبيذ حرام ،فهاتان مقدمتان إذا سلمتا عىل هذا الوجه
لزم بالرضورة حتريم النبيذ(.)18
وبتنامي احلركة التأليفية لعلم أصول الفقه ،تبينت بوضوح قواعد وأقسام
االستقراء يف كتبهم ،فقد أفرد الغزايل يف كتابه جزء ًا لالستقراء ،وعده من طرق
االستدالل ،حيث يقول (تصفح أمور جزئية ليحكم بحكمها عىل أمر يشمل
تلك اجلزئيات( ،))19بل إن الشاطبي كان واضح ًا يف ذلك حيث قال يف تعريف
االستقراء (تصفح اجلزئيات ليثبت من جهته حكام عاما إما قطعيا وإما ظنيا(.))20
مما يدلل سبقهم للحضارة الغربية يف اتباع املنهج العلمي للوصول إىل األحكام
الكلية.
مما تقدم يتضح إن املنهجية العلمية لكل من علم أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي
تتبعان منهجية علمية واحدة من حيث التسلسل املنطقي يف أركان املنهج العلمي،
تنطبق عىل سائر العلوم ،مع مراعة اخلصوصية لكل علم.

 - 3-1األهداف:

يسعى علم االقتصاد الكالسيكي يف أهدافه إىل تعظيم املنفعة مع تدنية تكاليف
األسعار بالنسبة للمستهلك ،وباملقابل تعظيم األرباح يف ضوء تدنية تكاليف
( )16عياض بن نامي السلمي ،علم أصول الفقه ومناهج البحث العامة ،مقاربة ومقارنة ،مصدر سابق ،ص 36
( )17حممد بن حممد الغزايل ،املستصفى ،الطبعة األمريية سنة 1432هـ ،بوالق مرص37/1 ،
( )18املصدر نفسه38 /1 ،
( )19املصدر نفسه4 /1 ،
( )20الشاطبي ،املوافقات ،رشح عبداهلل دراز ،طبعة دار املعرفة1395 ،هـ298 /3 ،

126

العدد ()17

أبريل  2022م ـ دولة قطــر

فاهلدف األول يتنقل مابني الفعاليات االقتصادية الرئيسة من (إنتاج وتوزيع
وتبادل وإستهالك) يف ضوء املقاصد الرشعية التي تراعي وظيفة االستخالف،
وبالتايل تتميز خصوصية اهلدف املنبثقة من خصوصية املهمة .واليشء نفسه ينطبق
عىل هدف حتقيق القوة االقتصادية وحتقيق االستقالل االقتصادي ،ويلقي بظالله
عىل اهلدف الثالث واملتمثل يف ختفيف التفاوت ما بني الناس عمومهم سواء
تعلق ذلك بموازين الدخل أو موازين الثروة .لذا فإن السمة املميزة ألهداف
االقتصاد اإلسالمي ،هو السعي حلفظ كرامة اإلنسان والنهوض به لكي يؤدي
دوره االستخاليف يف ضوء احلفاظ عىل الكليات اخلمس.
األهداف التي يسعى األصوليون إىل حتقيقها يف ِ
بناء علم أصول الفقه ووظائفه(،)22

( )21حممد أنس بن مصطفى الزرقا ،ثنائية مصادر املعرفة يف علم االقتصاد اإلسالمي ونتائجها املنهجية ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل السابع لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز  -جدة ،،ص31
( )22املصطفى خرشيش ،من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه ،2017 ،شبكة األلوكة الرشعية
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اإلنتاج من وجهة نظر املنتج ،لذلك فإن املستهلك يف خري ما كانت منفعته أكرب من
تكاليفه ،واملنتج يف خري مادامت أرباحه تغطي تكاليفه ويف تزايد .طبيعة االقتصاد
اإلسالمي خمتلفة من حيث املضمون والتوجه ،مما ينعكس ذلك عىل األهداف.
وحيث أن الربح أو التكاليف يمثل ضابط األهداف لعلم االقتصاد الكالسيكي،
نجد أن ضابط أهداف االقتصاد اإلسالمي هو حاكمية اخلالق ،وبالتايل فإن
أهداف االقتصاد اإلسالمي متتلك بعد ًا آخروي ًا متفرد ًا عن البعد املادي ،الذي
يتسم به االقتصاد الكالسيكي.
تتمحور أهداف االقتصاد اإلسالمي حول حفظ الرضوريات اخلمس يف ضوء
تدرجاهتا ما بني رضوري وحاجي وحتسيني .األمر الذي يعني أن أهداف
االقتصاد اإلسالمي واسعة ومتنوعة .إال أننا يمكن أن ن ُْج ِمل عناوينها يف اآليت:
األول :كفالة حد (مالئم) من املعيشة لكل فرد يف املجتمع.
الثاين :حتقيق القوة االقتصادية واإلستغناء عن معونة اآلخرين واستقالل القرار
االقتصادي .الثالث :ختفيف التفاوت يف الدخل والثروة بني الناس(.)21
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يمكن حرصها باآليت:

 - 1القدرة على استنباط األحكام:

أي مدى قدرته عىل استعامل الدليل واستحضاره ،واالستدالل به عىل القضايا
عظيام
املختلفة ،و َمن متكن ِمن حتصيل هاتني امل َلكتني يكون حينها قد ح َّقق هد ًفا
ً

من أهداف هذا الفن الرشعي.
فغاية املجتهد يف أصول الفقه ،إستنباط احلكم الرشعي من األدلة الرئيسية ،ليصل
إىل األحكام اجلزئية ،هذه امللكة لن حيصل عليها األصويل ،مامل يكن قادر ًا عىل
هضم األمور األخرى ،كإدراك الوحي ،والتوفيق بني العقل والنقل ،كام سيالحظ
الحقا.

 - 2التمييز بين القطعي والظني من األحكام:

فالقطعي« :ما دل عىل احلكم من غري احتامل»( ،)23والظني« :ما دل عىل احلكم مع
ِ
بخاصية القطعية والظنية هنا عمو ًما:
احتامل ضده احتامال مرجوحا» ( .)24ويقصد
مدى إفادة األدلة األصولية حلج َّيتها ،سواء عىل مستوى الورود ،أو عىل مستوى
الداللة ،فكلتامها تشمله القطعية والظنية؛ إذ ُيالحظ القطع والظن يف جانبني:
الثبوت والداللة ،وإدراك هذا التاميز مهم جدًّ ا يف متييز رتبة احلكم املقرر ،وكذا
يف الرتجيح بني األدلة املتعارضة ،وكل جنس من أجناس األدلة فيه ما هو قطعي
وظني(.)25

 - 3إدراك فقه الوحي:

يعد هذا اهلدف تطبيق ًّيا بامتياز ،وهو املرجتى األعظم حتقي ُقه من هذا الفن؛ ألنه
يعمل بذلك عىل إصابة البؤرة احلقيقة لالشتغال الفني يف هذا العلم ،وهو بمثابة

( )23عياض بن نامي السلمي ،أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله،ط ،2005 ،1الدار التدمرية ،ج96 ،1
( )24املصدر نفسه
( )25حممد أنس بن مصطفى الزرقا ،ثنائية مصادر املعرفة يف علم االقتصاد اإلسالمي ونتائجها املنهجية ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل السابع لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز  -جدة ،،ص31
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َّ
يتمخض عن التصورات األولية والسابقة ملقتضيات الفن
هدف ونتيجة ملِا قد
كله(.)26

يقول ابن تيمية« :املقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد اهلل ورسوله صىل اهلل عليه
والسنة( ”)27حيث أهنام املصدران األوالن ال َّلذان وجب فقههام؛
وسلم بالكتاب ُّ
ألهنام منهجا احلياة ،وسبيال النجاة ،وهذا أهم مقصد يقصد من األصول؛ ألن
فقه مراد اهلل تعاىل يوجب العمل به(.)28

 - 4ضبط َ
العالقات بين ثنائيات من قبيل :العقل والنقل ،والرأي والشرع،
واللفظ والمعنى(:)29

عىل الرغم من أن األهداف التي ذكرت ،جاءت ضمن حتديد أهداف أصول الفقه،
إال أننا يمكن أن نلحظ توافقها مع أهداف االقتصاد اإلسالمي ،فكال العلمني
( )26املصطفى خرشيش ،من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه ،2017 ،شبكة األلوكة الرشعية
( )27ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم ،دار جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف ،املدينة النبوية ،اململكة العربية
السعودية1416 ،هـ1995/م ،ج ،20 :ص.497 :
( )28املصطفى خرشيش ،من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه ،2017 ،شبكة األلوكة الرشعية
( )29املصدر نفسه
( )30الغزايل،املستصفى ،ج ،1 :ص.4 :
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هيدف هذا الفن إىل املزأوجة بني ما هو رشعي وما هو عقيل؛ حيث يستخدم الثاين
يف فهم األول ،واألول لتصويب الثاين ،وهبذا اجلمع يكون هذا العلم قد نحا
منحى تدقيق ًّيا بامتياز ،وله يف ذلك كلمته ،يقول الغزايل« :وأرشف العلوم ما
ازدوج فيه العقل والسمع ،واصطحب فيه الرأي والرشع ،وعلم الفقه وأصوله
من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الرشع والعقل سواء السبيل ،فال هو ترصف
بمحض العقول ،بحيث ال يتلقاه الرشع بالقبول ،وال هو مبني عىل حمض التقليد،
الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد()30؛ أي أن شخصية املجتهد من خالل
مستوى إدراكه متثل مفصال مهام لدى الباحث يف علم أصول الفقه ،فبعد إدراكه
ملراد اهلل ورسوله من خالل الوحي القرآين أو النبوي ،ينبغي عليه التوفيق بني
العقل والنقل ،واستيعاب العالقة بني اللفظ واملعنى ،ليصل إىل احلكم املراد.
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يسعيان إىل إدراك فقه الوحي وإسقاطه عىل فقه الواقع ،وتوافقت األهداف معا
لتضمن سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.

 - 4-1الوظائف:

لكل علم وظيفة معينة يسعى إىل حتقيقها تتمثل يف تفسري طبيعة العلم وتوجهاته
واألهداف التي يسعى إىل حتقيقها ،والنظريات والقوانني التي يضمها ،واملباديء
التي تكون عليها .وختتلف آراء علامء االقتصاد اإلسالمي يف مصطلح الوظيفة،
فتارة ينعتوهنا باألسس وتارة باخلصائص ،وربام حتى املباديء.

تسعى هذه الفقرة إىل اإلجابة عن تساؤل مفاده ،ملاذا االقتصاد اإلسالمي؟ وهذا
يعني :ما هو الغرض من هذا العلم؟ وماهي مقاصده وفوائده ،وماهي الوظائف
املنوطة به وا ُمل َعول يف حتقيقها عليه .حيث يمكن حرصها باآليت:
 .1الوصول بالفرد إىل حد الكفاية :يعرف حد الكفاية بأنه (املقياس الذي
يدل عيل مســتوى العيش الكريم بداللة التغري يف قيم الســلع واخلدمات
األساســية منسوبة إىل سنة مرجعية وفق املصلحة الرشعية( .))31لذا فإن
االقتصاد اإلسالمي يسعى للوصول بالفرد إىل حد الكفاية ،وهي منزلة بني
حد الغنى ودون الفقر ،وبالتايل فإنه هيدف إىل حتقيق العيش الرغيد للفرد
دون خميلة أو إرساف.

 .2املرونة االستيعابية ملستجدات احلياة والصالحية عرب الزمان واملكان:
إن املباديء العامة واألسس الكربى لالقتصاد اإلسالمي تستوعب
مستجدات احلياة اإلنسانية ،وتتكيف ضمن تطبيقاهتا النظامية ،يف كل
مرحلة مع التطورات اإلجرائية املؤسسية ،يف جمال أعامل أصول ومباديء
وأسس املذهب االقتصادي اإلسالمي الثابتة(.)32

( )31يارس عبد الكريم حممد احلوراين ،معيار حد الكفاية وأثره يف استحقاق الزكاة ( دراسة تأصيلية) ،بحث مقدم اىل منتدى االقتصاد العاملي ،2017
ديب ،االمارات العربية املتحدة ،ص 11
( )32صالح صاحلي ،االقتصاد اإلسالمي :اخلصائص املنهاجية واملكونات النظامية واملستجدات البحثية يف علة االقتصاد اإلسالمي ،منشورات خمرب
الرشاكة واالستثامر يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،جامعة سطيف  ،1اجلزائر ،رقم ،2020/1ص12
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 .3التوفيق بني االحتياجات املادية والروحية( :)33صريورة احلياة والنهوض

بالدور احلضاري ومهمة االستخالف ،تستوجب من االقتصاد اإلسالمي
التوفيق بني احلاجات املادية اليومية ،دون فقدان البوصلة الثابتة املتمثلة يف

سمو اجلانب الروحي لإلنسان ،وبالتايل ال نحتاج إىل الفرد الرشيد الذي
يعظم منفعته ما دامت دالة منفعته متزايدة ،وينسى املهمة الرئيسة التي خلق

من أجلها وهي عامرة األرض يف ضوء مقتضيات الشارع احلكيم .قال
(وا ْب َت ِغ فِ َيام آت َ
َاك اهللَُّ الدَّ َار ْاآل ِخ َر َة َو َال َتن َْس ن َِصي َب َك ِم َن الدُّ ْن َيا َو َأ ْح ِس ْن
تعإىلَ :
ِ
ك ََام َأ ْح َس َن اهللَُّ إِ َل ْي َك َو َال َت ْب ِغ ا ْل َف َسا َد ِيف ْاألَ ْر ِ
ب ا ُْمل ْف ِس ِدي َن(.))34
ض إِ َّن اهللََّ َال ُحي ُّ

 .5مراعاة اإليراد املجتمعي كمؤرش رئيس خيضع له اإلنتاج وليس اإليراد
الشخيص ،فقد حيقق إنتاج سلعة معينة ربح ًا شخصي ًا للمنتج لكن هذه السلعة
تلحق أرضار ًا كبرية باملجتمع كاملؤسسات التي تنتج ما يرض بالذوق العام،
أو تلحق أرضر ًا خلقية ،إذ إن األرضار التي يضعها االقتصاد اإلسالمي يف
احلسبان ليست األرضار املادية فحسب لكنها تشمل أرضار ًا أخرى كاملساس
بعقيدة املجتمع وأخالقه.

( )33تستبعد الدراسات االقتصادية األخالق والق ّيم وحتيدمها يف عمليات التحليل ،إال إن اضطراب الواقع االقتصادي وتزايد اإلنقسم يف االقتصاد
العاملي ،أعادت التأكيد عىل امهية إدخال القيم األخالقية ،التي أدت اىل حصول الكاتب أمارتيا كومار سن عىل جائزة نوبل عن كتابه يف اقتصاد الرفاه.
( )34سورة القصص ،اآلية 77
( )35الشيخ نعمة اهلل الربوجردي ،االقتصاد واأليدلوجيا العقدية ،العالقة واالرتباط ،دراسات إسالمية يف االقتصاد والنقد ،سلسلة الدراسات
احلضارية ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،ط ،1بريوت ،2011 ،ص 102-101
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 .4التوفيق بني مصالح الفرد ومصالح املجتمع :إن التوفيق وحتقيق التناغم
واإلنسجام بني مصالح الفرد واملجتمع يؤ ّمن عن طريق سعيه وراء منفعته
ومصلحته (أي اإلنسان) ،وبالطبع رؤية منفعته يف ضمن املجتمع ،أي
أن أفراد البرش يطلبون منافعهم برعاية منافع اآلخرين ،ويف النهاية تؤ ّمن
كذلك مصلحة املجتمع .وإنام هذا حيصل عن طريق اهلداية التكوينية
التي أودعها اهلل تعاىل يف وجود مجيع املخلوقات -ومن مجلتها -يف وجود
اإلنسان(.)35
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مما سبق يمكن أن نستنتج أن جوهر وظيفة االقتصاد اإلسالمي ،هو النهوض
بحياة اإلنسان كي يؤدي واجب اخلالفة ،يف بيئة متوازنة تراعي ما بني الروح
واجلسد ،يف ضوء إستيعاب تغريات الزمان واملكان وحمددات الشارع احلكيم،
دون إحداث تضاد بني مصلحة الفرد واملجتمع ودون بغي أحدمها عىل اآلخر.
عىل اجلانب اآلخر ،يالحظ تنوع وظائف علم أصول الفقه مابني ما هو عميل
أو ترشيدي ،هذه الوظائف اهلدف منها هو تقويم هذا العلم ،واحلكم عىل مدى
نجاحه والنهوض بمقاصده ومآالته .لذا يمكن حرص وظائف علم أصول الفقه
باآليت:
 .1الوظيفة التفسيرية( :)36ويعنى هبا أن من مقاصد علم أصول الفقه تقديم
منهج متكامل لفهم نصوص الرشيعة وبياهنا ،قرآنا وسنة .ففي هذا العلم حتدد
للنصوص و األلفاظ دالاللتها وطرق داللتها عليها ،وقواعد ربط جزئيات
النصوص بكلياهتا ،وعامها وخاصها ،ومطلقها بمقيدها ،ومنطوقها بمفهومها،
وجمملها بمبينها ،وداللتها بإشارهتا وسياقها.
 .2الوظيفة االستنباطية( :)37هناك تداخل بني هذه الوظيفة والتي قبلها...
فالوظيفة البيانية التفسريية واسعة ،تشمل تفسري مجيع النصوص ،أيا كان جماهلا
ومضموهنا ومدلوهلا ،فهي أعم من هذا الوجه ،يف حني أن الوظيفة االستنباطية
ختتص باستنباط األحكام الرشعية العملية ،فهي اخص من هذا الوجه ،لكنها
أعم من جهة أن االستنباط ال ينحرص يف النصوص ،بل يكون من املصادر واألدلة
الرشعية كافة ،كالقياس واالستصالح.
 .3الوظيفة المنهجية( :)38وهي وظيفية ترشيدية لعلم األصول ،فقد اتضح من
الوظيفتني السابقتني أن العلامء األولني واألصوليني املؤسسني ،كانوا يصوغون
القواعد ويرتبون األدلة  -أساسا -ألجل ضبط تفسري النصوص الرشعية
( )36أمحد بن عبد السالم الريسوين (مرشف) ،التجديد األصويل ،نحو صياغة جديدة لعلم أصول الفقه ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط،1
1435هـ ،2014 /ص 64
( )37املصدر نفسه ،ص 67
( )38املصدر نفسه ،ص 70
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وإستنباط األحكام منها ،ثم تطور األمر وتوسع ملا ظهر أن هناك أدلة أخرى غري
نصية ،كالقياس واملصلحة ،وما اتفق عليه السابقون وجرى العمل به عندهم...
وظهر أن االستنباط الفقهي والرشعي يتوقف يف كثري من األحيان عىل استدالالت
عقلية ومنطقية .وكل هذا حيتاج إىل تأصيل وتقعيد وضبط.
فمن هنا وجد األصوليون أنفسهم – شيئا فشيئا -ينسجون نظاما عاما للتفكري
واالستنتاج واإلستنباط واالستدالل ،وحيملون عىل عاتقهم مهمة التأسيس
املنهجي للعقلية العلمية اإلسالمية.
ومن هنا إستحق هذا العلم ان يصبح هو املنهج العام للعلوم اإلسالمية وللتفكري
اإلسالمي ،وألجل ذلك عدّ ه ابن السمعاين أصل األصول وقاعدة كل العلوم(.)39

المبحث الثاني -حدود العالقة بين أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي
ختتلف درجة التداخل ما بني علم وآخر ،وال يقترص هذا احلال عىل العالقة بني
( )39األنصاري ،كفاية األصول ،ص3
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وبمراجعة رسيعة يمكن إدراك أن وظائف االقتصاد اإلسالمي ،تكاد تنصهر
يف بوتقة وظائف أصول الفقه وتقسيامهتا ،فهي تفسريية حين ًا عندما يتعلق األمر
بالتوفيق ما بني االحتياجات املادية والروحية ،أو بني مصلحة الفرد أو املجموع؛
وهي استنباطية عندما تتعلق بأحكام حمددة كالوصول بالفرد إىل حد الكفاية مثال؛
كام أهنا منهجية عندما يسعى االقتصاد اإلسالمي إىل استيعاب متغريات العرص
وحياول تكييفها يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية.
يف ضوء املطالب السابقة ،يتبني للباحث أن االقتصاد اإلسالمي جزء من جمموعة
العلوم اإلسالمية ،وبالتايل فإنه يلتقي مع علم أصول الفقه سواء من حيث تشابه
املنهجية ،أو األهداف أو الوظائف .درجة اقرتاب أو تواصل علم االقتصاد
اإلسالمي مع علم أصول الفقه ،هو ما يسعى املبحث الثاين إىل تبيانه.
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العلوم الرشعية فحسب ،بل نجد إن العلوم االجتامعية وبضمنها االقتصاد ،حتتاج
إىل علم الرياضيات واالحصاء ،بل بات االقتصادي الذي الجييد استخدام هذه
العلوم قارص ًا يف حتليله واستنتاجاته.
ولو بحثنا يف جمال العالقة ما بني العلوم املبحوثة يف الورقة ،نجد أن علم أصول
الفقه جاء استجابة لرضورات العرص وهتذيبا لعلم الفقه ،واالبتعاد به عن الشطط
واإلنحراف .يف الوقت الذي نجد أن علم االقتصاد جاء استجابة للثورة الصناعية
وما نجم عنها من تعاظم لرؤوس األموال ،واحلاجة إىل األيدي العاملة ،وتوسع
اإلنتاج ،وبالتايل تنوع السلع وتعددها ،فكانت احلاجة إىل حماولة ضبط السلوك
االقتصادي للمنتج وللمستهلك ،وتفسري األسواق وحتديد األسعار وغريها من
مباحث علم االقتصاد.
كذلك جاء االقتصاد اإلسالمي استجابة لتنوع املتغريات اجلديدة يف احلياة
اليومية ،وتوسع حاجات الفرد واضطراره للتعامل مع هذه املتغريات ،التي خترج
عن نطاق فقه املعامالت ،كوهنا مل تكن ضمن مباحثه يف ذلك العرص ،لذا كانت
احلاجة إىل استنباط األحكام الرشعية املالئمة هلذه املستجدات.
تبني لنا أن أصول الفقه يشتمل عىل بيان اإلجراءات الالزمة للتعامل مع النص
لفهمه والوصول إىل أوصاف الفعل البرشي ،وهي األوصاف التي تدور يف نطاق
مايسميه األصوليون باحلكم ،فاحلكم عندهم (هو خطاب اهلل املتعلق بأفعال
املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع)( ،)40وله أقسام هي الوجوب واحلرمة
والندب والكراهة واإلباحة وهي أوصاف للفعل البرشي.
ومن املنطقي إن إجراءات علم أصول الفقه خترج وتنبثق من رؤية كلية ،يمكن
أن تستوعب مباحث االقتصاد اإلسالمي ،التي تبحث يف (اإلنسان ،واحلاجات
املتعددة ،واملوارد املحدودة) وغريها ،األمر الذي يبني تالقح العلمني ونقاط
التالقي والعالقة فيام بينهام .ويتطلب األمر هنا تلسيط الضوء عىل مستويات هذه
( )40عيل مجعة ،احلكم عند األصوليني ،دار اهلداية ،ص39

134

أبريل  2022م ـ دولة قطــر

العدد ()17

العالقة والتي تتمثل يف:

()41

 - 1إدراك العالقة؛
 - 2تفعيل تلك العالقة واإلستفادة منها؛
 - 3السعي لتطوير تلك العالقة لصالح املجالني.

 - 1 .2إدراك العالقة:

يقول الشاطبي (جمموع الرضوريات مخسة وهي حفظ الدين والنفس والنسل
واملال والعقل)(.)44

واملالحظ أن علامء األصول قد توصلوا إىل هذه املقاصد اخلمسة عن طريق
االستقراء ،فيقول ابن أمري احلاج (وحرص املقاصد يف هذه ثابت بالنظر إىل الواقع،
وعادات امللل ،والرشائع باالستقراء)(.)45

وإذا ماالحظنا هذه الرضوريات لوجدنا أهنا تشغل أمهية كبرية يف علم االقتصاد،

()41استخدم الباحث اآللية نفسها التي اعتمدها الدكتور عيل مجعة يف كتابه علم أصول الفقه والفلسفة اإلسالمية ،مصدر سبق ذكره ،ص ،12كذلك
متت االستفادة من بحث االستاذ أمحد ابو زنط ،أوجه العالقة بني أصول الفقه وأصل القانون ،2016 ،متاح عىل /https://www.mohamah.net/law
( )42الشاطبي ،املوافقات8/2 ،
( )43الزرقا ،2006 ،ص 163-159
( )44الشاطبي،املوافقات ،ص5 /2 ،
( )45ابن أمري احلاج ،التقرير والتحبري144/3،
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يتجسد إدراك العالقة مابني أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي ،يف املواضيع
ذات االهتامم املشرتك.
فللعلامء يف تقسيم املقاصد بحسب تنوعها مسالك عدة ،أمهها باعتبار قوهتا
يف ذاهتا ،حيث تتنوع املقاصد وفقا هلذا التقسيم إىل الرضوريات واحلاجيات
والتحسينات )42(.بل أن الفقيهني الكبريين أبا حامد الغزايل وأبا اسحق الشاطبي،
قدما منذ عدة قرون صياغة إسالمية للموضوع يف علم االقتصاد .فقد استعرض
هذان اإلمامان تعاليم اإلسالم ،واألوامر والنواهي التي تضمنها القرآن
واحلديث ،وتوصال إىل نتيجة مفادها( :إن املصالح يف اإلسالم هلا ثالث مستويات:
الرضوريات واحلاجيات والتكميليات (وتسمى أحيانا التحسينات)(.)43
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فالنفس(اقتصادي ًا يمثلها اإلنسان ،حمور النشاط االقتصادي) ،والعقل(يمثله
الرشد وسلوك املستهلك اقتصاديا) ،بل حتى (الدين يمثل سلوكا اقتصادي ًا
للفرد املسلم -فالنهي عن اإلرساف يف الوضوء مث ً
ال حيمل يف طياته شعور ًا بحامية
املوارد ومحاية البيئة واالستدامة ،والصيام يمثل إشارة إىل الفقر ،ومها مفهومان
اقتصاديان) وكرامة اإلنسان ،واملكلية ،كلها متثل مواضيع ذات اهتامم مشرتك
لكال العلمني.
ونبقى يف جمال املقاصد  -التي هي جزء من أصول الفقه ،-فعندما يقسمها
األصويل إىل رضوري وحاجي وحتسيني ،تتداخل التقسيامت ذاهتا يف مباحث
علم االقتصاد ،ابتدا ًء بجزئية السلعة (رضورية وكاملية) ،مرور ًا باإلشباع وبلوغ
حد الكفاية ،وصوالً إىل التنمية والنهوض الشاملني.
لقد متثلت أمهية علم املقاصد يف موضوعات االقتصاد ألهنام مرتابطان فيام
بينهام ،فال نكاد نجد واقعة اقتصادية ،إال و كان هلا حكم رشعي حيقق مقصد ًا
من املقاصد الرشعية ،وهذا الربط ال نصل إليه ،إال إذا أدركنا معرفة املقاصد
وفهمها ولزوم االستنباط عىل وفقها ،وهذا ال يعني جعل املقاصد مستقلة عن
األدلة الرشعية وإنام هي متضمنة فيها ،وتابعة هلا وملتصقة هبا ومتفرعة عنها.
إذ ال بد ألي اجتهاد فكري يف نطاق الترشيع اإلسالمي والترشيع االقتصادي،
من أن ينطلق من أسس هذا العلم وأن يقوم يف ضوء قواعده ومقاصده ،وهيتدي
عىل هدي ضوابطه وحمدداته التي ال مناص منها ،لكي يكون هذا االجتهاد ممث ً
ال
حقيقي ًا ملنهج الترشيع اإلسالمي املحكّم يف التعامل مع قضايا احلياة ومشكالهتا
وظواهرها(.)46

كام يمكن إدراك العالقة من خالل التحري عن مواضع االتفاق واالختالف ما
بني العلمني.
أما مواضع االتفاق بني العلمني ،فيمكن مالحظتها يف:
()46عزيز العزي ،عامرة االرض يف املنظور االسالمي ،اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية الرشيعة يف جامعة بغداد ،ص75
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 .1أن ك ً
ال من العلمني يبحث يف قواعد عامة .وتكون هذه القواعد العامة
مشرتكة بني فروع خمتلفة ،فقواعد أصول الفقه مشرتكة بني مجيع مذاهب
الفقهاء واملجتهدين ،وقواعد االقتصاد اإلسالمي ،متثل اهتامما مشرتكا
من مجيع األمم اإلسالمية ،وحتى فيام خيص جانب النظرية االقتصادية،
فهي مشرتكة بني مجيع القوانني الوضعية عىل نطاق األمم املختلفة.
 .2أن ك ً
ال من العلمني يبحث يف القواعد اإلمجالية دون التعرض لألدلة
التفصيلية .فعلم أصول الفقه ال يبحث يف األدلة التفصيلية ملذهب
عرضا واستكامالً لبحث القواعد
بخصوصه من مذاهب املجتهدين ،إال ً
العامة .وعلم االقتصاد اإلسالمي كذلك ،فهو ال يتعرض لبحث امللكية
مث ً
ال وطرق انتقاهلا يف قانون دولة معينة بل من حيث املبادئ العامة
للنظريات االقتصادية الوضعية املختلفة.
أما مواضع افرتاقهام فيمكن حتديدها يف اآليت:
 - 1تستنبط املبادئ العامة واألصول الكلية يف الرشيعة اإلسالمية من نصوصها
وأحكامها التي ترجع إىل األصول األربعة الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس
ويضاف إىل األصول األربعة املتفق عليها ،االستصحاب الذي تقول به الشافعية،
واالستحسان عند احلنفية ،واملصالح املرسلة عند اإلمام مالك .وال تتعدى أصول
الرشيعة اإلسالمية وقواعدها هذه األصول األربعة ،وال جيوز إنشاء قاعدة رشعية
أو ابتداع أصل يف الرشيعة ال يرجع إىل هذه األصول أو يستنبط منها.
كذلك فإن االقتصاد اإلسالمي يمثل مبادئ ترجع إىل أصول حمصورة ،وإن كانت
مأخوذة من روح الترشيع اإلسالمي ،إال أهنا تتبع النظريات املختلفة يف النظرية
االقتصادية - ،ما مل تتقاطع مع أصل رشعي قطعي الداللة .-وجيوز إنشاء مبدأ
يف االقتصاد اإلسالمي (يف جزئية النظرية االقتصادية) ،أو ابتداع قاعدة بمحض
العقل دون أن يكون هلا أصول ترشيعية كالرشيعة اإلسالمية.
 - 2أن جزيئة النظرية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي ضيقة الدائرة ،يراعى
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يف وضعها زمان خاص وأحوال معينة ،بل هي وليدة زماهنا ،ونتيجة االرتقاء
االجتامعي والسيايس واالقتصادي يف البلدان املختلفة ،بخالف كليات الرشيعة
اإلسالمية الغراء فإهنا تتسع لكل زمان ومكان وال تضيق باحلوادث واألزمان
التساع دائرهتا.
 - 3إن جزئية النظرية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي ،قابلة للنسخ والتغيري
واملحو واإلثبات ،خاضعة يف ذلك للتطورات الزمانية واملكانية ،أما أصول
الرشيعة اإلسالمية فقد فرغ من حمو ما انمحى منها ،وإثبات ما أثبت ،حتى
استقرت يف مقارها ،وألقت عصا تسيارها ،فام نسخ منها قد نسخ يف زمن نزول
حموا وال إثباتًا.
الوحي عىل رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – فال تقبل ً
يتضح من خالل ما سبق إىل وجود توافق ما بني علمي أصول الفقه واالقتصاد
اإلسالمي ،يف حقول من املعرفة االقتصادية اإلسالمية ،إالّ أن هناك اختالف فيام
خيص حدود النظرية االقتصادية الوضعية ،وما يمثله اجتهاد العقل البرشي الذي
ال خيضع إىل ضوابط الرشع.

 - 2 .2تفعيل العالقة:

يمكن تفعيل العالقة مابني علم أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي يف أمور عدة،
منها بحث عدد من املفاهيم التي متثل إهتامما مشرتكا ما بني العلمني .وحيث أن
املصادر األصلية ألصول الفقه تتمثل يف الكتاب و السنة واإلمجاع ،كام سبق ذكره،
سنحاول التعريج عىل بعض املصطلحات ذات االهتامم املشرتك لدى العلمني.
من املصطلحات التي مثلت جانب ًا أساسي ًا سواء لدى علم األصول أو االقتصاد
اإلسالمي ،اإلنسان ودوره االستخاليف.

 .1 .2.2االستخالف:

سيتم التعريج عىل مصادر األصول األصلية ورؤيتها هلذا املفهوم من الكتاب
والسنة واالمجاع باعتبارها من املصادر األصلية.
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في الكتاب:

أمجع العلامء عىل كون الكتاب أص ً
ال رشع ًّيا من أدلة رشعية األحكام( ،)47وقد
(وإِ ْذ
وردت آيات عديدة فيام خيص موضوع االستخالف ،منها قوله تعاىلَ :
َق َال رب َك لِ ْلم َال ِئك َِة إِ ِّين ج ِ
اع ٌل ِيف ْاألَ ْر ِ
ض َخ ِلي َف ًة َقا ُلوا َأ َ ْجت َع ُل فِ َيها َمن ُي ْف ِسدُ فِ َيها
َ
َ ُّ
َ
َ ()48
َو َي ْس ِف ُك الدِّ َما َء َون َْح ُن ن َُس ِّب ُح بِ َح ْم ِد َك َو ُن َقدِّ ُس َل َك َق َال إِ ِّين َأ ْع َل ُم َما َال َت ْع َل ُمون).
واخلليفة عىل وزن فعيله واألصل َخليف واهلاء فيه للمبالغة ،ومجعه خالئف

وخلفاء .واخلليفة هو الذي يقوم مقام الذاهب ويسد مسده و ُيطلق عىل املفرد،
(و َْجي َع ُلك ُْم ُخ َل َفا َء َْاأل ْر ِ
ض)(.)50
وقد ُيراد به اجلمع (َ .)49

حياته هبدي الوحي املنزل من اهلل ،املبلغ عىل يد رسله األخيار ،وهو  -يف هذه
احلال -يناسب أن نسميه إستخالف ًا إيامني ًا .ومسار يقوم عىل أساس عقيل حمض،

وهو ما يناسب تسميته باالستخالف الوضعي .وهلذاّ ،ملا أنزل اهلل تعاىل آدم وحواء
إىل األرض خاطبهام حمدد ًا مهمتهام كام يف اآلية  30من سورة البقرة ،أي االختيار

بني أحد طريقني ،إما اتباع دين اهلل وهديه املبني ،وإما اإلعراض عنه واالكتفاء
بالعقل وحده ( َق َال ْاهبِ َطا ِمن َْها َمجِي ًعا َب ْع ُضك ُْم لِ َب ْع ٍ
ض عَدُ ّو َفإِ َّما َي ْأتِ َينَّكُم ِّمنِّي ُهدً ى
اي َف َال َي ِض ُّل َو َال َي ْش َق ٰى)( )51لذا فإن كل املقاصد القرآنية تندرج
َف َم ِن ا َّت َب َع ُهدَ َ
بداهة يف إطار توضيح مقصد االستخالف االيامين ،وتفعيله ،وحتديد مسؤولياته،

وتكاليفه العملية التي متتد لتعم قضايا احلياة ومناشطها مجيعا(.)52

رب العا َملني،راجعه :طه عبدالرؤوف،
( )47شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر ،املعروف بابن ق ِّيم اجلوزية (ت 751 :هـ) ،إعالم املو ِّقعني عن ِّ
دار اجليل للنرش والتوزيع والطباعة ،بريوت لبنان.
( )48سورة البقرة ،اآلية30/
( )49معجم مقاييس اللغة ص ـ , 310ولسان العرب  , 181/4والنهاية يف غريب احلديث واألثر لإلمام جمد الدين ابن األثري اجلزري (ت606هـ)
 69/2دار الفكر  -بريوت  -الطبعة الثانية 1399هـ.
( )50سورة النمل ،اآلية 62
( )51سورة طه ،اآلية 23
( )52عبد السالم األمحر ،استخالف اإلنسان يف األرض بوصفه مقصدا عاما للقرآن والرشيعة واحلضارة ،إسالمية املعرفة ،السنة الثالثة والعرشون،
العدد  ،89صيف 1438هـ2017/م ،ص 114-113
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تربز يف موضوع االستخالف عالقة اخلالق واملخلوق ،ذلك ألن اخلليفة خملوق،
ومل خيلق وحده ،بل خلق قبله املالئكة واجلن ،وسائر املخلوقات من السموات
واألرض .إال أن رب العاملني سبحانه ،م ّيز بني خملوقاته ،فجعل اإلنسان السيد
وأمر املالئكة بالسجود له تكريام له ،وجعل باقي املخلوقات ( دون املالئكة
واجلن) ،مسخرات لإلنسان للقيام بواجب اخلالفة ،قال
ِ
ض َمجِيعا منْه إِ َّن ِيف َٰذلِ َك آلي ٍ
ات
تعإىلَ :
َ
الس َمأوات َو َما ِيف ْاألَ ْر ِ ً ِّ ُ
(و َس َّخ َر َلكُم َّما ِيف َّ
ِّل َق ْو ٍم َي َت َفك َُّر َ
ون)(.)53

بموجب ذلك يصبح اخلليفة (اإلنسان) عبد ًا للخالق ،وسيد ًا عىل ما سخر له،
هذه الثنائية هي جوهر ابتالء اإلنسان ،فإن أقر بعبوديته وأيقن بأن ما سخر له هو
معني له عىل واجب اخلالفة أفلح ،وعىل اجلانب الثاين إذا أخل بعبوديته ،وانشغل
بام سخر له وجعلها سيد ًا له خرس وضل.
وحيث أن الكتاب وماورد فيه أصل قطعي الداللة ،وجد علامء األصول أن
اإلنسان مستخلف يف هذه األرض للقيام بواجب اخلالفة ،ذلك ( ألن تكاليف
الرشيعة ترجع إىل حفظ مقاصدها يف اخللق) ،يقول الشاطبي حني تكلم عن
قصد الشارع من وضع الرشيعة( :وحقيقة ذلك أن يكون خليفة اهلل يف إقامة هذه
املصالح بحسب طاقته ومقداره وسعته ،وأقل ذلك خالفته عىل نفسه ،ثم عىل
أهله ،ثم عىل كل من تعلقت له به مصلحة ...وإليه يرجع قوله تعإىل( :إين جاعل
يف األرض خليفة) ،وقوله( :ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون)(.)54

في السنة:

واجب اخلالفة مقرتن بالعمران ،فحسب ابن عاشور( :فاخلليفة آدم َ
وخ َل ِف َّيتُه
وتلقني ذريته
قيا ُمه بتنفيذ مراد اهلل تعاىل من تعمري األرض باإلهلام أو بالوحي
ُ
مراد اهلل تعاىل من هذا العامل األريض) ( .)55ويذكر عالل الفايس :أن «املقصد

( )53سورة اجلاثية ،اآلية 13
( )54الشاطبي ،ابو اسحق ،املوافقات يف أصول الرشيعة ،حتقيق عبد اهلل دراز ،املكتبة التجارية الكربى 223 /3،وص 221
( )55حممد الطاهر بن عاشور ،تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش ،تونس ،ط  1884هـ ،ج ،1 :ص29 :
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( )56عالل الفايس ،مقاصد الرشيعة ومكارمها ،دار الغرب اإلسالمي ،ط ،1993 ،5ص61
( )57ابن حجر ،فتح الباري رشح صحيح البخاري ،كتاب البيوع ،باب كسب الرجل وعمله بيده ،رقم احلدبث ،1966 ،ج ،4ص 358
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العام للرشيعة اإلسالمية هو عامرة األرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار
صالحها بصالح املستخلفني فيها وقيامهم بام كلفوا به من عدل واستقامة ومن
صالح يف العقل ويف العمل وإصالح يف األرض واستنباط خلرياهتا وتدبري ملنافع
اجلميع»(.)56
مما ورد يستدل بوجود عالقة تكامل وتوازن بني مقصد العبادة ومقصد عامرة
األرض ،ذلك أن مقصد اإلعامر هو جزء من العبادة ،وهبام مع ًا تقوم احلياة
اإلنسانية يف توازن وتكامل وانسجام تام كام أراد هلا اهلل سبحانه أن تكون .ومن
ذلك ،قول بن عاشور«:اخلليفة آدمِ ،
وخ ِّلفيته قيامه بتنفيذ مراد اهلل تعإىل من تعمري
األرض».
وقد جاءت السنة املطهرة حاثة وموجهة لعامرة األرض ،وواجب العامرة غري
حمدود ،فهو يبتدأ من إشباع الفرد لنفسه وال ينتهي حتى يستوعب اإلنسان
املسخرات ويكيفها للعمران .األحاديث التي وردت هبذا الشأن عديدة وال
يمكن إدراجها مجيع ًا يف هذا البحث ،ولعلنا نقتبس بعض من أنوارها يف ضوء
علمنا املحدود.
َ
رسول
البخاري يف صحيحه عن املقدام بن معد يكرب (ريض اهلل عنه) أن
روى
ُّ
خريا ِمن أن يأكل من عمل
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال« :ما أكل أحدٌ طعا ًما قط ً
نبي اهلل دأود كان ُ
يأكل ِمن عمل يده»( .)57روى الطرباين يف األوسط
يده ،وإن َّ
والبيهقي يف السنن وعبدالرزاق يف مصنفه عن أيب هريرة  -ريض اهلل عنه  :-أن
جالسا مع أصحابه ذات يوم ،فنظروا إىل شاب ذي
النبي صىل اهلل عليه وسلم كان
ً
َّ
وج َلدُ ه يف سبيل اهلل
ويح هذا؛ لو كان شبا ُبه َ
ج َلد وقوة وقد بكَّر يسعى ،فقالواَ :
تعاىل ،فقال صىل اهلل عليه وسلم« :ال تقولوا هذا؛ فإنه إن كان خرج يسعى عىل
ِ
أبوين شيخني كبريين
صغارا فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى عىل
ولده
ً
فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان خرج يسعى عىل نفسه ُيع ُّفها فهو يف سبيل اهلل ،وإن كان
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خرج يسعى ريا ًء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان»(.)58

وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم« :إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن
ّ
وحث عىل الزراعة ،حيث قال
استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليغرسها»(،)59
صىل اهلل عليه وسلم« :ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو
إنسان أو هبيمة ،إال كان له به صدقة( ،)60وعند مسلم« :ما من مسلم يغرس غرسا
إال كان ما أكل منه له صدقة ،وما رسق منه صدقة ،و ما أكل السبع منه فهو له
صدقة ،وما أكلت الطري فهو له صدقة ،وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة»(.)61
هذه االقتباسات اليسرية من السنة العطرة ،تدل عىل وجوب العمران ومنها السعي
إلشباع حاجات الفرد ومن يعول عن طريق األعامل املرشوعة بأنواعها املختلفة،
من صناعة وزراعة وهبا تتجسد عامرة األرض ويتحقق واجب االستخالف.

اإلجماع:

ورد بأن إمجاع الصحابة منعقد عىل صحة عامرة األرض ،فقد جاء عن عمر بن
اخلطاب ريض اهلل عنه قوله «واهلل لئن جاءت األعاجم باألعامل ،وجئنا بغري
عمل ،فهم أوىل بمحمد صىل اهلل عليه وسلم منا يوم القيامة»( ،)62وبذلك يكون
ريض اهلل عنه قد أوضح رؤية اإلسالم إىل عامرة األرض.

وورد عن عيل ابن أيب طالب ريض اهلل عنه ،أنه وجه أحد عامله حني قال «وليكن
نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج ،ألن ذلك ال يدرك
إال بالعامرة ،ومن طلب اخلراج لغري عامرة ،خرب البالد وأهلك العباد»(.)63
مما سبق يتضح لنا داللة املصادر األساسية ألصول الفقه عىل أمهية االستخالف

( )58اهليثمي؛ عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي ،أبو احلسن ،نور الدين ،املرصي القاهري ،حتقيق :حممد عبد القادر امحد عطا ،دار الكتب العلمية،
 ،2001جممع الزاوئد ومنبع الفوائد ،كتاب النكاح ،باب النفقات ،ج ،4ص 325
( )59مسند أمحد ،أمحد بن حممد بن حنبل،مسند أنس بن مالك ،رقم ،)191/3( ،12981 :والبخارى ىف األدب املفرد،باب اصطناع املال،رقم،479 :
(.)168/1
( )60صحيح البخاري ،أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري،بابفضل الزرع والغرس إذا أكل منه ،دار بن كثري ،دمشق1423،ه سوريا /بريوت،
لبنان ،ط  )817 /2( 1رقم.2320:
( )61صحيح مسلم ،مسلم بن احلجاج،باب فضل الغرس والزرع،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت ،1188/3( ،رقم 1552
( )62الطبقات ألبن سعد ،نقال عن عبد اهلادي عيل النجار ،االسالم واالقتصاد ،سلسلة عامل املعرفة ،العدد  ،63الكويت ،1983 ،ص61
( )63عيل حممد حممد الصاليب ،أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب ،دار ابن كثري ،دمشق1425،هـ ،ص454
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وعامرة األرض ،وذلك من احلكم برضورة عامرة األرض ،كوهنا الوظيفة
األساسية لإلستخالف ،حيث تبني ذلك من الكتاب والسنة و اإلمجاع.
رؤية االقتصاد اإلسالمي لالستخالف(:)64

( )64عبد اجلبار السبهاين ،املوقع الشخيص  https://al-sabhany.com/index.php/articles/bases-of-islamic-economyبترصف
( )65هود :آية 61
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يعد مبدأ االستخالف األساس املذهبي لالقتصاد اإلسالمي ويتجسد جوهر
االستخالف يف:
 )1تفويض لإلنسان بخالفته عىل األرض وإطالق يده يف هذا الوجود تنع ًام
واستهالك ًا لكفاية ذاته وإحراز ًا لوجوده.
 )2تكليف لإلنسان بعامرة األرض( :هو أنشأكم من األرض واستعمركم
فيها)()65؛ فهي إذ ًا خالفة تلزم اإلنسان بإدارة املوارد وعامرة األرض عىل نحو ما
حيدده املنهج اإلهلي :املذهب االقتصادي يف اإلسالم ،الذي حيدد عالقة اإلنسان
بالثروة وعالقة اإلنسان باإلنسان من خالهلا يف إطار العالقة االستخالفية
املقدسة :عالقة اإلنسان برب الوجود تبارك وتعاىل.
ويوضح املبنى االعتقادي اإلسالمي بجالء أركان االستخالف يف أن اهلل سبحانه
ِ
املستخلف؛ واإلنسان هو اخلليفة؛ واألرض هي موضوع االستخالف؛
هو
والدين :اإلسالم هو دليل االستخالف.
ولالستخالف رشوط ًا مادية وأخرى عقدية ،أما الرشوط املادية فتتمثل بالرتاتيب
اإلهلية للمفردات الكونية التي جتعل من خالفة اإلنسان عىل هذه األرض أمر ًا
ممكن ًا ،نذكر منها وعىل سبيل التمثيل ال احلرص :اخللق الغائي ألجل كفاية اإلنسان؛
التجعيل؛ فاهلل سبحانه جعل املخلوقات عىل نحو يمكن استفادة اإلنسان منها؛
ّ
مسخرة
التسخري؛ فاهلل سبحانه وتعاىل قد خلق مفردات هذا الوجود وجعلها
لإلنسان عىل ٍ
نحو يمكنه من االستفادة؛ التذليل فاهلل سبحانه وتعإىل قد جعل
الوجود بمفرداته املختلفة مذل ً
ال لإلنسان؛ ومقتىض الرتاتيب الوظيفية السابقة هو
متكني اإلنسان.
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وأما الرشوط االعتقادية فتتمثل بتفضل اهلل تعاىل وتعهده سبحانه هبداية البرش
زيادة عىل تعهده بتوفري املستقر واملتاع ،قال تعاىل( :ذلك الكتاب ال ريب فيه
هدى للمتقني)( )66وقال سبحانه أيض ًا( :قلنا اهبطوا منها مجيع ًا فإما يأتينكم مني
هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون)( ،)67وقد تواىل هدي اهلل
رس ً
ال ورساالت ونبوات ترتا ،وهلل احلمد واملنة ،وكلها هبدف استنقاذ اإلنسان.
وإذا كانت الرشائط املادية عامة مطلقة ُميرسة للجنس البرشي ،فإن الرشائط
االعتقادية يستفيد منها من يقبل بمنهج اهلل تعإىل وهديه فتكمل له رشائط اخلالفة

املرضية.
ولعل أبرز آثار اإليامن بمبدأ االستخالف هو نقل اإلنسان من مركز املالك
املترصف بام يملك عىل مداركه وهواه ،إىل مستخلف ملزم بدليل اخلالفة :اإلسالم
ومذهبه االقتصادي ،وهي نقلة هلا ثامرها سواء عىل صعيد إدارة الثروة وإنتاجها
أم عىل صعيد توزيعها واستهالكها(.)68
يتضح جليا مما تقدم ،توافق علم أصول الفقه مع علم االقتصاد اإلسالمي،
فيام خيص موضع االستخالف ،فاألدلة الكلية من الكتاب والسنة واإلمجاع
توضح مهمة اإلنسان عىل هذه األرض والدور املرسوم له من خالل سلسلة من
اإلجراءات التي سخرها اخلالق سبحانه ،لتمكن املخلوق من السيادة عىل باقي
املخلوقات ،كي يتسنى له القيام بواجب اخلالفة ومنها عامرة األرض.

 .2.2.2الرشد االقتصادي:

افرتضت النظرية االقتصادية ،بأن يكون املستهلك رشيد ُا اقتصادي ُا ،ويقصد
بالرشادة هو اإلنفاق بأقل التكاليف والتضحيات للحصول عىل أكرب املنافع أو
مايسمى -وفق ًا ملبدأ (اللذة)  -أعىل مقدار من اللذة .واملستهلك الرشيد هو
الذي يعرف جيد ًا مقدار دخله وينفقه للحصول عىل أكرب منفعة يف ضوء ما حيتاج

( )66البقرة :آية 2
( )67البقرة :آية 38
( )68عبد اجلبار السبهاين ،املصدر السابق ،بترصف

144

العدد ()17

أبريل  2022م ـ دولة قطــر

خيتلف الرشد االقتصادي للفرد املسلم عام هو عليه للفرد عىل وفق النظرية
االقتصادية الغربية ،يقول شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل يف الرشد (والرشد
العمل الذي ينفع صاحبه والغي العمل الذي يرض صاحبه ،فعمل اخلري رشد
وعمل الرش غي .وهلذا قالت اجلن (وإنا الندري أرش أريد بمن يف االرض ،أم
أراد هبم رهبم رشدا)( ،)71فقابلوا بني الرش وبني الرشد ،وقال يف آخر السورة (قل
إين ال أملك لكم رض ًا وال رشدا)( .)72ومنه الرشيد الذي يسلم إليه ماله ،وهو
()73
الذي يرصف ماله فيام ينفع ال فيام يرض.
وقد اصطلح بعض علامء أصول الفقه عىل الرشد باصطالح املال ،وقد صنف ابن
أيب الدنيا كتاب ًا سامه (إصالح املال) ،نقل فيه عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه
قوله (أصلحوا أموالكم) (.)74
( )69الشيباين ،حممد بن احلسن،االكتساب يف الرزق املستطاب ،بريوت ،دار الكتب العلمية 1406 ،هـ ،ص70
( )70عبد السالم ،العز بن عبد السالم السلمي،قواعد االحكام يف مصالح االنام ،،مؤسسة الريان ،بريوت،1990،ج174/2
( )71سورة اجلن :آية 10
( )72سورة اجلن :آية 21
( )73ابن تيمية ،الفتاوى( ،د.ط) (د.ت) طبع بامر خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود،ارشاف الرئاسة العامة لشؤون احلرمني
الرشيفني ،تنفيذ مكتبة النهضة احلديثة ،الرياض569/10 ،
( )74ابو بكر عبداهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان القريش املعروف بـ(أيب الدنيا ،ت281/هـ) ،اصالح املال ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،مؤسسة
الكتب الثفافية ،ص54
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إليه من سلع وخدمات .أضف إىل ذلك إن حرية املستهلك املطلقة يف االختيار
أو اإلنفاق تكون يف ضوء دخله املتاح ،ويف سوق منافسة تامة تتوفر فيه البدائل
للسلع أو اخلدمات املتنوعة .وافرتضت النظرية أيض ًا بأن املستهلك لن ينفق إال
للحصول عىل أكرب إشباع ممكن.
هذا األمر مل يغفله ،أعالم األمة ،مع اختالفهم يف اسلوب املعاجلة ،فقد تطرق إىل
مفهوم الرشد االقتصادي ،حممد بن احلسن الشيباين ،يف معرض حديثه عن معنى
االقتصاد ،حيث قال (ما زاد عىل حد الشبع فهو معاقب ،فإن األكل فوق الشبع
حرام)( .)69أما العز بن عبد السالم فيذكر (بأن االقتصاد رتبة بني مرتبتني ،ومنزلة
بني منزلتني ،واملنازل ثالثة  :التقصري يف جلب املصالح ،واإلرساف يف جلبها،
واالقتصاد بينهام ،واحلسنة ما توسط بني اإلرساف والتقصري)(.)70
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يتضح مما سبق أن علم أصول الفقه أعطى تصور ًا كام ُ
ال وواضح ًا عن مفهوم
الرشد يف اإلسالم ،فقد تناول الرشد يف سلوك اإلنسان ،واالقتصاد جزء من هذا
السلوك ،وحدد معامل الرشد فيه وبني أن الترصف والسلوك يكون رشيد ًا إذا حتقق
فيه العنارص اآلتية:
 .1حتقيق النفع للمسلم  :فإذا كانت السلعة حتقق منفعة للمستهلك املسلم،
فإن الرشد يدفعه إىل إستهالكها.
 .2االلتزام باحلالل واحلرام واعتامد اخلري والبعد عن الرش.

 .3.2 .2أهلية المستهلك:

أفرد األصوليون مباحث لألهلية كوهنا رشط صحة التكليف ،وذلك ضمن
نطاق مباحث احلكم ،وتم تناوهلا عندهم من حيث رشوط األهلية وعوارضها.
تأيت األهلية يف اصطالح األصوليني بمعنى صالحية اإلنسان لإللزام وااللتزام.
وذلك بأن يكون الشخص مناسب ًا لتقبل احلقوق املرشوعة له وإنشائها للغري،
ولصدور األفعال منه عىل وجه يعتد به رشع ًا ،بعد توفر الرشوط الالزمة يف
املكلف لصحة ثبوت احلقوق له ،والواجبات عليه .فهي(:كون اإلنسان بحيث
يصح أن يتعلق به احلكم)( .)75أي صالحيته لتعلق احلكم به .واألهلية ليست عىل
درجة واحدة ،بل هي خمتلفة يف القوة والضعف ،باختالف مراحل اإلنسان التي
يمر هبا ،لذا انقسمت األهلية إىل نوعني :أهلية الوجوب ،وأهلية األداء.
ونعني بأهلية الوجوب(:هي صالحية اإلنسان لثبوت احلق له أو عليه)( .)76وذلك
بمقتىض الذمة التي يولد هبا كل آدمي .فالذمة هي مكان الوجوب ،وهي وصف
اختص اهلل -تعاىل -به اإلنسان دون غريه من احليوانات التي فقدت الذمة.
أما حقيقة أهلية األداء :فقد عرفها األصوليون بكوهنا أهلية املعاملة ،بحيث يكون
اإلنسان مهيئا الكتساب حقوق فيام يقوم به من ترصفات ،ومهيئ ًا ألن ينشئ حقوق ًا

( )75ابن نظام الدين ،فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت.)156/1( :
( )76ابن امللك ،رشح املنار وحواشيه :ص(.)936
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( )77املصدر نفسه ،رشح املنار وحواشيه :ابن امللك ،ص()941 ،940
( )78ابن أمري احلاج ،التقرير والتحبري ،)172 /2( :رشح املنار وحواشيه :ابن امللك ،ص(.)944 ،943
( )79زيد بن حممد الرماين ،الرؤية اإلسالمية لسلوك املستهلك ،دار طويق للنرش والتوزيع ،ط،2001 ،1
( )80أمحد الكبييس ،احلاجات االقتصادية يف املذهب االقتصادي اإلسالمي ،مطبعة العاين ،بغداد 1408هـ ،ص،285 281-
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لغريه بتلك الترصفات ،وهو ما يسمى بالواجبات .وهي من خالل التعريفات
السابقة تعم العبادات واملعامالت(.)77
ويكون اإلنسان مؤه ً
ال ملامرسة األهلية يف األحوال االعتيادية ،غري أنه قد يطرأ
عىل األشخاص عوارض ،تأثر عىل أهلية اإلنسان ،فقد تكون مزيلة أحيان ًا ألهلية
الوجوب واألداء ،وأحيان ًا أخرى ال تزيل أهلية الوجوب ،وال األداء .ولكنها
تغري بعض األحكام مع بقائهام – أي أهلية الوجوب واألداء – كام يف حالتي السفر،
واجلهل يف دار احلرب(.)78
تتمثل أهلية املستهلك يف نطاق علم االقتصاد أن يكون عقالني ًا ومدرك ًا ملا يقوم
به من أعامل وترصفات .وهذه األهلية ،تدخل ضمن نطاق آخر من نطاق الرشد
االقتصادي .لذا فإن األهلية يف االقتصاد الرأساميل متثلها العقالنية وهي الصفة
التي تطلق عىل سلوك املستهلك ،إذا استطاع أن يصل بإنفاق دخله املحدود وفق
أسلوب عقالين إىل أقىص منفعة ممكنة ،دون الرتكيز عىل مضمون املنفعة وحقلها،
وعن آثارها وأبعادها االقتصادية واالجتامعية واألخالقية(.)79
هذه العقالنية متثل غاية الرشد االقتصادي يف النظام الرأساميل.
ُي ْقرص الرشد يف االقتصاد الرأساميل عىل أسلوب وطريقة وصول اإلنسان إىل
تعظيم (تكبري) منافعه الفردية ،غري ٍ
آخذ يف االعتبار طبيعة هذه املنفعة وآثارها
عىل مصلحة املجتمع والفرد احلقيقية ،وال طبيعة الوسائل التي يسلكها لتحقيق
هذه املنفعة(.)80
تعرب عنه دالة املنفعة (دالة االختيار) ،وبني
كام أنه ال يميز بني اختيار الفرد الذي ّ
مصلحته احلقيقية ،بل يفرتض تطابق االختيار مع املصلحة .ومن ثم فلو فاضل
مستهلك ما بني جمموعة من السلع فيها ما هو مرض بالفرد واملجتمع ،فاختار
حزمة السلع املرضة فإنه يعترب رشيدً ا ،بحسب االقتصاد الرأساميل ،طاملا أنه يرى
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يف هذه احلزمة ما يع ِّظم املنفعة لديه .إضافة إىل أن االقتصاد الرأساميل ال يضع من
الضوابط ما حيقق هذا الرشد يف الوسائل ،واهلدف الذي يتوخاه املستهلك من
سلوكه ،بل يتحدث عن القيود التي تق ِّيد سلوك املستهلك أو املنتج يف اندفاعه
نحو حتقيق املنفعة القصوى كأسعار السلع واخلدمات والدخل املتاح( .)81كام أن
هذه العقالنية الفردية ال تراعي العقالنية (املصلحة الكلية) للمجموع.
إن تناول مفهوم أهلية املستهلك ،من وجهة نظر علم أصول الفقه ،جتعل من
املستهلك صاحل ًا ألهلية الوجوب وأهلية األداء ،وبالتايل ننأى بالعقالنية والرشد
يف االقتصاد اإلسالمي من هذه االنتقادات .فأهلية الوجوب متكن املستهلك من
اختاذ القرار املناسب عقال ،بحيث ال يقبل عىل استهالك ما يرضه ،وبالتايل يراعي
نواهي الرشع يف احلالل واحلرام ،التي جاءت أص ً
ال حلفظ الرضوريات اخلمس.
وأهلية األداء متكن املستهلك من أن يتخذ القرار املناسب يف إنفاق دخله للحصول
عىل منفعته ،دون الدخول يف اإلرساف الذي يرض به ،ويرض برضورياته ،ويسهم
يف زيادة االدخار ،كام أهنا لن تُقبل عىل إحلاق الرضر باملجموع ،إذا ما تقاطعت
منفعته مع مصلحة املجموع ،لذا فإن هذه األهلية قد حصنت مفهوم الرشد
االقتصادي ،وابتعدت به عن الشطط واإلنحراف.
من جهة أخرى ،فإن العقالنية يف االقتصاد اإلسالمي تقوم عىل جانبني:
 )1اجلانب الذايت :ويتمثل يف التزام الفرد املسلم عند االستهالك بالعقيدة
وتعاليم القرآن الكريم وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم.
 )2اجلانب املوضوعي :ويتمثل يف تنفيذ ويل األمر لألحكام والتعاليم يف
جمال االستهالك املنبثقة عن القرآن الكريم والسنة النبوية ،فمثال أعطى
اإلسالم احلق لويل األمر باحلجر عىل السفيه ،ومنع استهالك السلع
املحرمة ،وإجبار الباعة عىل بيع السلع الرضورية للناس ،والتدخل يف
كل ما من شأنه أن حيقق الكفاءة يف عدالة التوزيع واملستوى االستهالكي
( )81حسني غانم»،اإلسالم والرشد االقتصادي» ،جملة االقتصاد اإلسالمي ،بنك ديب اإلسالمي ،ديب ،ع ،47شوال 1405هـ ،ص.42
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املناسب لظروف املجتمع.

()82

هذا املفهوم األصويل لالستهالك حيمي جمتمعاتنا من نزعة االستهالك البذخي
والرتيف الذي أسست لنرشه عوملة العامل الغريب يف البلدان النامية ،وعواقبه التي
تؤدي إىل اإلرساف ،وبالتايل قد يسهم يف حتسني اإلدخار ،الذي يعد أحد الركائز
املهمة لالستثامر.

ً
 .4 .2 .2أصول الفقه منهجا:

ّ
إن مراعاة قواعد أصول الفقه له بالغ األثر يف توجيه أحكام املعامالت املالية
بالنسبة لألفراد واهليئات اخلاصة ،فهي تسهم – وبشكل مبارش -يف توجيه وضبط
إجتاهات ومقررات الفكر االقتصادي اإلسالمي بشكل عام.

ذلك أن ما ينتجه البحث الفقهي من أحكام جزئية ال يتأتى إال بعد تصفية
مقوالت ونظريات االقتصاد الوضعي التي نجمت عن البحث االقتصادي،

( )82عبد الستار ابراهيم رحيم اهليتي ،االستهالك وضوابطه يف االقتصاد االسالمي ،اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية العلوم االسالمية يف جامعة
بغداد ،1994 ،ص 175-162
( )83اخلليفي ،رياض منصور ،املقاصد الرشعية وأثرها يف فقه املعامالت املالية ،جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،املجلد ،17العدد،1
جدة ،مركز النرش العلمي ،جامعة امللك عبد العزيز ،2004،ص43
( )84امحد حممد حممود نصار ،دور الباحث يف االقتصاد االسالمي بني علم الفقه وعلم االقتصاد ،دراسة منهجية
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من الرضوري ضبط حدود العالقة بني علم أصول الفقه وعلم االقتصاد،
ويمكننا معرفة هذه احلدود عن طريق معرفة األحكام الرشعية العملية التي
هتدف بشكل أسايس إىل حتقيق املقصد العام يف الرشيعة اإلسالمية وهو “جلب
املصالح وتكميلها وتكثريها ودرء املفاسد و تقليلها( ،)83حيث يعد ذلك ضابط ًا
لسلوك اإلنسان االقتصادي وتعامله مع الظواهر االقتصادية املختلفة مما يؤدي
إىل حتقيق التوازن واالستقرار ،فاألحكام الرشعية يمكن اعتبارها أدوات حتليل
إسالمية للظواهر االقتصادية وتفاعالهتا والتي تؤدي يف النهاية إىل تكامل هذه
الظواهر االقتصادية مع القوانني الفطرية وذلك من خالل تنقية وتصفية الظواهر
()84
الضار واإلبقاء عىل الظواهر االجيابية.
املخالفة للفطرة والسلوك االقتصادي
ّ
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ومن املعلوم بالبدهية ،أن علم الفقه ال يتحرك من فراغ وإنام يرتبط بالواقع ،وإن
الطريقة الصحيحة ملعرفة احلكم الرشعي ،تتمثل يف تصور الواقع ومعرفة حقيقته
وطبيعته ،عىل وفق قاعدة (أن احلكم عىل اليشء فرع عن تصوره) ،لذلك كان
العلم بالواقع مالزم ًا للدراية باألحكام.

لذلك فان انفصال علم الفقه عن االقتصاد يبعدنا عن الكشف عن حكم اهلل يف
الواقع االقتصادي للعرص .فإذا ماأردنا أن ننقذ االقتصاد اإلسالمي من جزئية
املعرفة علينا أن نفقه معامالت العرص لتنضبط معلوماتنا عن احلياة برتشيد
()85
األحكام الرشعية.
متر الكتابة عن االقتصاد اإلسالمي بمرحلتني(:)86

املرحلة األوىل :هذه املرحلة يبحث فيها عن احلكم الفقهي (املتعلق
باالقتصاد واملال).
ومادام أن احلكم هنا هو املطلوب ،فإن هذه املرحلة تقع يف نطاق علم
الفقه ،ألنه العلم الذي يبحث فيه عن األحكام الفقهية .وباعتبار أن هذه
املرحلة ،موضوعها األحكام التي يعطيها علم الفقه ،لذلك تسمى هذه
املرحلة باسم مرحلة الفقه االقتصادي واملايل.

املرحلة الثانية :احلكم الفقهي املتعلق باالقتصاد واملال ينيشء واقعة،
أو ظاهرة اقتصادية .حتديد هذه الظاهرة االقتصادية ،والتعرف عليها،
وحتليلها (اقتصاد ًيا) والعمل عليها (بسياسات اقتصادية) ،كل هذا وغريه
يكون املرحلة الثانية يف االقتصاد اإلسالمي.

من هنا يظهر لنا مفهومني مها مفهوم أصول الفقه االقتصادي ومفهوم االقتصاد
اإلسالمي (التحلييل) ،حيث خيتص األول بالبحث يف الدليل الستنباط احلكم
( )85حطاب ،كامل ،العالقات العملية والنظرية بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ،جملة الرشيعة والدراسات االسالمية ،2001 ،املجلد
،16العدد ،44.ص.245
( )86رفعت السيد العويض ،بني علم الفقه و علم االقتصاد اإلسالمي ،جملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند ،مجادى األوىل  1435هـ
= مارس 2014م ،العدد  ،5 :السنة 38 :
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الذي حيكم املسألة االقتصادية ،بينام علم االقتصاد اإلسالمي هو يعمل عىل
البحث يف احلكم الذي حصلنا عليه لتحديد املتغريات االقتصادية التي ينشئها
احلكم وحتديد تأثرياهتا والتنبؤ هبا ،وذلك عىل اعتبار وجود مرحلتني األوىل يتم
فيها استنباط احلكم الفقهي والثانية حتدد املتغريات االقتصادية التي أحدثها
احلكم الرشعي.

 - 3 .2السعي لتطوير العالقة بين ْ
الع َ
لم ّين االقتصاد اإلسالمي منطلقا

وال بد من اإلشارة إىل إن االقتصاد اإلسالمي يتكون من مرحلتني مها الفقه
االقتصادي والتحليل االقتصادي ،حيث تدخل مرحلة الفقه االقتصادي
بمجموعها يف املعرفة العملية لألحكام الرشعية .أما مرحلة التحليل االقتصادي

( )87جاسم الفارس ،االقتصاد اإلسالمي يف إطار نظرية املعرفة اإلسالمية ،بحث مقدم اىل أعامل املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد اإلسالمي ،جدة،
ص418
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لقد ارتكب االقتصاد الغريب جريمة معرفية بفصله العلم( وبضمنه االقتصاد)
عن الدين ،فشوهت اإلنسان وأسقطته أسري ًا لذاته املادية ،هذه اجلريمة جيب
أن تتوقف وحتارص وجتتث بجهد فكر إسالمي اقتصادي وغري اقتصادي ،ليس
عن طريق رد فعل انعكايس عاطفي ضد الفكر االقتصادي الغريب ،وإنام عن
طريق احلوار احلضاري الواعي الذي يأخذ باالعتبار وضع القواعد املنهجية
واملرتكزات املعرفية القرآنية آللية عمل االقتصاد ونقلها إىل أوربا بأكثر مما هي
عليه اليوم ،من خالل عرض املزيد من مالمح املنهج العلمي اإلسالمي الذي
يعمل يف ظل منظومة معرفية قيمية موحدة متكاملة اسمها (اإلسالم) املوحد
املتكامل الذي يعالج شؤون الغيب والشهادة ،املادة والروح ،النسبي واملطلق،
وذلك عرب منهجية موحدة تعكس وحدة املعرفة ووحدة التفكري ،اللذين يعدان
املقومني األساسني لنجاح العلم يف حتقيق أهدافه ،وذلك يكون عرب التوسع يف
دراسة األنظمة املعرفية يف القرآن الكريم ومن ثم ربطها باالقتصاد وغريه من
()87
العلوم.
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فهي مرحلة تالية لالقتصاد الفقهي ،بمعنى أن هذه املرحلة تأخذ ما تم استنباطه
فقه ًا ثم تتعامل معه كموضوع اقتصادي .من هنا فإن هناك أسباب حتتم ختصيص
()88
صيغة مستقلة لألحكام الرشعية العملية هي:
 .1ما ينبغي أن يكون معروف ًا أن لالقتصاد اإلسالمي أحكامه الفقهية ،التي
يكون مصدرها الوحي ،وعندما يتقرر ذلك فإن دور العقل يف مرحلة
البحث الفقهي لالقتصاد اإلسالمي يصبح معروف ًا ،لذا فإن العقل يف
مرحلة العمل الفقهي ليس مصدر ًا للحكم الرشعي أي للمعرفة ،وإنام هو
أداة ملعرفة احلكم ،وهذا هو ضابط العمل يف مرحلة فقه االقتصاد ،وحيث
إن مرحلة التحليل االقتصادي مرحلة تالية يصبح العقل أداة للمعرفة.

 .2يوجد سبب آخر حيتم ختصيص صيغة مستقلة لألحكام الرشعية العملية،
وهي تعتمد الوحي كمصدر وحيد للمعرفة ،إننا أمام مقالتني فيام يتعلق
باألحكام الرشعية ،املقولة األوىل أن نجعل الفقه هو الذي حيكم املجتمع
وحيدد ما يكون عليه ،واملقولة الثانية هي أن نجعل ما عليه املجتمع هو
الذي حيدد الفقه .املقولة األوىل هي املقبولة إسالمي ًا ،والذي جيعل قبوهلا
واجب ًا إسالمي ًا هو االستمرار عىل االلتزام بأن مصدر املعرفة يف الفقه
اإلسالمي هو الوحي وليس العقل ،أما املقولة الثانية فهي التي أخذ هبا
الفكر االورويب وسار فيها ،وقد قادته هذه املقولة إىل حد أنه مل يعد عندهم
فقه له صفة الثبات ،وإنام أصبح عندهم قانون يتطور ويتغري تبع ًا ملا جيد يف
املجتمع.

 .3الفكر االقتصادي (الوضعي) تطوره معروف ،وما يعنينا هنا تتبع الفكر
االقتصادي يف القرون الوسطى حيث عرض فيها االقتصاد كفكر مسيحي
كنيس ،ثم حدوث التمرد عىل الكنيسة وفصل الدين عن العلم ،هذا األمر

( )88رفعت العويض ،عن نظرية املعرفة يف االقتصاد اإلسالمي ،ندوة املنهجية يف االقتصاد اإلسالمي ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة،
يوليو ،2001/ص97-93
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حيتم علينا أن ناخذ الدرس ونستخلص النتيجة ،حتى ال نقع فيام وقع فيه
غرينا عىل النحو الذي وصلوا اليه ،ليس فصل االقتصاد عن الوحي ،وإنام
فصل الدين عن الدنيا.

اإلنصياع إىل العقل سيلحق بنا خطأ االقتصاد الغريب ،ومن ثم حتوله إىل علم
مادي بحت ،هيمل كنه الروح ،مع أن علم االقتصاد يتعامل مع اإلنسان الذي
يترصف بموجب هذه الروح.

إن إستيعاب وتطوير االقتصاد اإلسالمي واحلفاظ عىل واقعيته واإللتزام بثوابته،
واالجتهاد يف نوازله ،حتتم أن يكون عىل ثقة وطيدة بعلم أصول الفقه ،بل عليه
أن خيطو خطوة أكرب من خالل تفاعله مع معطيات أصول الفقه احلضاري ،الذي
يتمكن من التعرف عىل مكونات املجتمع واستكشاف الواقع والوقوف عىل
حتوالته.
( )89رابطة العلامء السوريني ،العالقة بني العقل والنقل ،رقم الفتوى  119 :األحد  24مجادى اآلخرة  5 - 1434مايو https://islamsyria.com/ 2013
site/show_consult/119
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ال جمال إلمهال العقل أو النقل ،فالعقل أداة للوثوق بصحة ما ورد من النقل ،وهو
وسيلة لفهم مضمونه ،وإدراك معناه .من هنا ندرك أن العقل خادم للنقل املتمثل
بالوحي اإلهلي .حيث إشتغل علامء األصول عىل العمل لبيان الضوابط التي متيز
العقل الذي به يتم إدراك احلقائق بعيدا عن األهواء الذاتية .فرسموا لإلستيعاب
العقيل منهج ًا يضمن االلتزا ُم به بلو َغ احلقائق دون إنحراف .ومن معطياته أن
العقل إذا إجتهد يف تفسري العمليات التي هبا يتم إدراك احلقائق ،ووصل إىل احلد
الذي ال يتأتى له جتاوزه ،وال يتمكن من اخلوض فيام وراءه ،كان ال بدّ له أن
يستسلم للنقل (اخلرب الصادق) الذي من شأن العقل الوثوق به واالطمئنان إليه.
وال يأيت اخلرب الصادق الذي يثق به العقل إال بالوحي الذي أنقذ اهلل به العقل
اإلنساين من الشطط واإلنحراف .وقد أمجع العلامء عىل أن صحيح املنقول متفق
دائ ًام مع رصيح املعقول(.)89
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حيتم النهوض بأصول الفقه احلضاري ،مراجعة علم أصول الفقه ورضورة توسيع
جمال اشتغاله حتى يشمل قطاعات معرفية أخرى ،منها االقتصاد اإلسالمي.
فالقواعد األصولية قادرة عىل أن توظف وتسثتمر يف تفسري الظاهرة االقتصادية
اإلسالمية.

الخاتمة:
أظهر البحث أن احلاجة قائمة إىل وجود عامل االقتصاد اإلسالمي املتسلح
بمجموعة من األسلحة الرشعية كأصول الفقه مثال ،كي يكون قادر ًا عىل مواجهة
املتغريات ،ذلك أن التسلح بأصول الفقه يمكن الباحث باالقتصاد اإلسالمي
من الرجوع إىل النظرة الكلية للمسائل ،كام متثل دافع ًا قوي ًا ملواجهة مستجدات
االقتصاد اإلسالمي ،واإلحاطة بجوانبها املختلفة.
تبني كذلك ،وجود تقارب يف كال العلمني فهام يبحثان مع ًا يف األدلة الفقهية،
ويسعيان الستنباط األحكام الرشعية كي تتم االستفادة منها ،بل إن جوانب
احلياة التي يغطيها االقتصاد اإلسالمي ،ال مندوحة هلا من أعامل أصول الفقه
الذي ينبغي أن تظهر أحكامه يف كل جزئية من جزئيات هذه احلياة.
وتوصل الباحث إىل أن املنهجية العلمية لكل من علم أصول الفقه واالقتصاد
اإلسالمي تتبعان منهجية علمية واحدة من حيث التسلسل املنطقي يف أركان
املنهج العلمي ،مع وجود اختالف مابني العلمني من حيث املصادر املعتمدة أو
املضمون.
كذلك تبني للباحث أن االقتصاد اإلسالمي جزء من جمموعة العلوم اإلسالمية،
وبالتايل فإنه يلتقي مع علم أصول الفقه سواء من حيث تشابه املنهجية ،أو
األهداف أو الوظائف.
استنتج البحث أن ضبط حدود العالقة بني علم أصول الفقه وعلم االقتصاد
154
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يمكن عن طريق معرفة األحكام الرشعية العملية التي هتدف بشكل أساس
إىل حتقيق املقصد العام يف الرشيعة اإلسالمية وهو “جلب املصالح وتكميلها
وتكثريها ودرء املفاسد و تقليلها” .حيث ّ
إن مراعاة قواعد أصول الفقه له بالغ
األثر يف توجيه أحكام املعامالت املالية بالنسبة لألفراد واهليئات اخلاصة ،فهي
تسهم – وبشكل مبارش -يف توجيه وضبط إجتاهات ومقررات الفكر االقتصادي
اإلسالمي بشكل عام.
مما تقدم ،فان تطوير العالقة مابني العلمني ممكن من خالل االرتقاء باألدوات
واملنهجية البحثية وذلك من خالل مراجعة علم أصول الفقه ورضورة توسيع
جمال اشتغاله حتى يشمل قطاعات معرفية أخرى منها االقتصاد اإلسالمي.
وتعميق البحث يف االقتصاد اإلسالمي ،فالقواعد األصولية قادرة عىل أن توظف
وتسثتمر يف تفسري الظاهرة االقتصادية اإلسالمية.
ويويص الباحث ،أنه ينبغي عىل الباحث يف جمال االقتصاد اإلسالمي مراعاة
خاصية رئيسة وهي أن دور العقل هو اإلدراك ،وليس مصدر ًا للمعرفة عىل النحو
املفهوم به مصدر ًا لنظرية املعرفة .وهلذا املعنى ينبغي أن ختصص األحكام الرشعية
العملية ،بصيغة مستقلة للمعرفة ،حيث يكون مصدر املعرفة فيها النقل ،وأداة
االدراك هو العقل.
وأن العالقة بني علم أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي هي عالقة تكامل
وترابط يف اهلدف والغاية وعالقة توجيه وحتليل يف اآللية واملنهجية .وأنه ما زال
يف كل من أصول الفقه وفقه االقتصاد اإلسالمي جماالً للتجديد يف جوانب مهمة
منهام ،األمر الذي يتطلب من الباحثني املزيد من التحري واالستنباط.
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األمحر ،عبد السالم األمحر ،استخالف اإلنسان يف األرض بوصفه مقصدا
عاما للقرآن والرشيعة واحلضارة ،إسالمية املعرفة ،السنة الثالثة والعرشون،
العدد  ،89صيف 1438هـ2017/م،
األنصاري ،فريد ،مفهوم العاملية من الكتاب إىل الربانية ،دار السالم،
القاهرة ،ط2009 ،1430 ،1م.
األنصاري ،حممد كاظم ،كفاية األصول ،حتقيق جواد الشهرستناين ،بريوت،
مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث ،ط1991 ،2م
إبن أمري احلاج ،شمس الدين بن حممد بن حممد احلنبيل ،التقرير والتحبري،
بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1983 ،2م
البخاري ،أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل ،صحيح البخاري ،دار بن كثري،
دمشق1423،هـ سوريا /بريوت ،لبنان ،ط 1
بدوي ،عبد الرمحن ،مناهج البحث العلمي ،ط ،3وكالة املطبوعات
الكويتية1977 ،
الربوجردي ،الشيخ نعمة اهلل ،االقتصاد واأليدلوجيا العقدية ،العالقة
واالرتباط ،دراسات إسالمية يف االقتصاد والنقد ،سلسلة الدراسات
احلضارية ،مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي ،ط ،1بريوت2011 ،
بوحوش ،عامر ،وحممد حممود الديبات ،مناهج البحث العلمي و طرق
إعداد البحوث ،ديوان املطبوعات اجلامعية ،اجلزائر ،ط،2000 ،1
البيضأوي ،منهاج الوصول إىل علم األصول ،طبعة املكتبة التجارية
ابن تيمية ،الفتاوي( ،د.ط) (د.ت) طبع بامر خادم احلرمني الرشيفني
امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود ،ارشاف الرئاسة العامة لشؤون احلرمني
الرشيفني ،تنفيذ مكتبة النهضة احلديثة ،الرياض
التري ،مصطفى عمر ،مقدمة يف مبادئ وأسس البحث االجتامعي ،ليبيا:
الدار اجلامهريية للنرش والتوزيع واالعالن2106،
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تيالين ،فيصل بن سعيد تيالين ،مقارنة بني أصول الفقه وأصول القانون،
جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية ،املجلد  ،16العدد ،4
ايلول2001/
احلاجي خليفة ،كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ النارش :مكتبة
املثنى  -بغداد1941 ،م،
حطاب ،كامل ،العالقات العملية والنظرية بني االقتصاد اإلسالمي
واالقتصاد الوضعي ،جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،املجلد
،16العدد2001 ،44.
احلوراين ،يارس عبد الكريم حممد ،معيار حد الكفاية وأثره يف استحقاق
الزكاة ( دراسة تأصيلية) ،بحث مقدم إىل منتدى االقتصاد العاملي ،2017
ديب ،االمارات العربية املتحدة2017،
اجلزري ،جمد الدين بن األثري والنهاية يف غريب احلديث واألثر لإلمام جمد
الدين ابن األثري اجلزري (ت606هـ) دار الفكر – بريوت – الطبعة الثانية
1399هـ.
مجعة ،عيل ،علم أصول الفقه وعالقته بالفلسفة اإلسالمية ،القاهرة ،املعهد
العاملي للفكر اإلسالمي1996 ،
مجعة،عيل ،احلكم عند األصوليني ،دار اهلداية(،د.ت).
مجعة ،عيل ،ترتيب املقاصد الرشعية ،من أبحاث املؤمتر العام الثاين
والعرشين للمجلس االعىل للشؤون اإلسالمية بالقاهرة ،واملنعقد حتت
شعار (مقاصد الرشيعة وقضايا العرص) وزارة األوقاف املرصية25-22 ،
فيرباير2010
خرشيش ،املصطفى ،من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه ،2017 ،شبكة
األلوكة الرشعية
اخلليفي ،رياض منصور ،املقاصد الرشعية وأثرها يف فقه املعامالت املالية،
جملة جامعة امللك عبد العزيز ،االقتصاد اإلسالمي ،املجلد ،17العدد،1
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جدة ،مركز النرش العلمي ،جامعة امللك عبد العزيز2004،
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ابو الدنيا ،ابو بكر عبداهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان القريش املعروف
بايب الدنيا(ت281هـ) ،اصالح املال ،حتقيق حممد عبد القادر عطا ،مؤسسة
الكتب الثفافية
الريسوين ،أمحد بن عبد السالم (مرشف) ،التجديد األصويل ،نحو صياغة
جتديدة لعلم أصول الفقه ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،ط1435 ،1هـ/
،2014
الزرقا ،حممد أنس بن مصطفى ،ثنائية مصادر املعرفة يف علم االقتصاد
اإلسالمي ونتائجها املنهجية ،ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل السابع لالقتصاد
اإلسالمي ،جامعة امللك عبد العزيز – جدة،
أبو زنط ،أمحد ابو زنط ،أوجه العالقة بني أصول الفقه وأصل القانون،
 ،2016متاح عىل /https://www.mohamah.net/law
زيدان ،حممود ،االستقراء واملنهج العلمي ،ط،1980 ،4
زيدان،عبد الكريم ،الوجيز يف أصول الفقه ،ط6
السبهاين ،عبد جلبار ،املوقع اإللكرتوين الشخيص sabhany.com- al
سالمة ،أمحد عبد الكريم ،األصول املنهجية إلعداد البحوث العلمية،
ط،2القاهرة :دار النهضة العربية1999 ،
السلمي ،عياض بن نامي ،علم أصول الفقه ومناهج البحث العامة ،مقاربة
ومقارنة ،جملة الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،جامعة الكويت،2012،
املجلد  ،27العدد ،91
الشاطبي ،املوافقات للشاطبي ،رشح عبداهلل دراز ،طبعة دار املعرفة،
1395هـ،
الشيباين ،حممد بن احلسن،االكتساب يف الرزق املستطاب ،بريوت ،دار
الكتب العلمية 1406 ،هـ
صالح صاحلي ،االقتصاد اإلسالمي :اخلصائص املنهاجية واملكونات
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،1993

بن عاشور ،حممد الطاهر ،تفسري التحرير والتنوير ،الدار التونسية للنرش،
تونس ،ط  1884هـ ،عبد الفتاح ،سيف الدين عبد الفتاح ،التجديد السيايس
واخلربة اإلسالمية ،نظرة يف الواقع العريب املعارص
عبد احلميد ،حمسن ،املذهبية اإلسالمية والتغيري احلضاري ،الدوحة ،كتاب
االمة ،العدد  ،6مجادي اآلخرة 1404هـ
عبد السالم ،العز بن عبد السالم السلمي ،قواعد االحكام يف مصالح
االنام ،،مؤسسة الريان ،بريوت1990،
عطية ،مجال الدين ،نحو تفعيل مقاصد الرشيعة ،املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشق2003 ،
العزي ،عزيز اسامعيل ،عامرة االرض يف املنظور اإلسالمي ،اطروحة
دكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي ،مقدمة إىل كلية الرشيعة يف جامعة بغداد،
2008

 عيل ،عبد املنعم السيد ،مدخل يف علم االقتصاد ،مباديء االقتصاد اجلزئي،اجلزء األول ،جامعة املوصل1986 ،
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النظامية واملستجدات البحثية يف علة االقتصاد اإلسالمي ،منشورات خمرب
الرشاكة واالستثامر يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة ،جامعة سطيف ،1
اجلزائر ،رقم،2020/1
 الصاليب ،عيل حممد حممد ،أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن ايبطالب ،دار ابن كثري ،دمشق1425،هـ،عارف ،نرص حممد ،نظريات التنمية
السياسية املعارصة ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،فرجينيا ،ط1992 ،2
 العامري ،إحسان عيل عمران ،أصول االقتصاد يف اإلسالم (دراسة مقارنةبني علم أصول الفقه واالقتصاد) ،رسالة ماجسرت ،مقدمة إىل كلية العلوم
اإلسالمية يف جامعة بغداد2002،
 -الفايس ،عالل ،مقاصد الرشيعة ومكارمها ،دار الغرب اإلسالمي ،ط،5
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العلواين ،طه جابر ،العقل وموقعه يف املنهجية اإلسالمية ،جملة إسالمية
املعرفة ،عدد ،6ايلول 1996
العويض ،رفعت ،عن نظرية املعرفة يف االقتصاد اإلسالمي ،ندوة املنهجية يف
االقتصاد اإلسالمي ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،القاهرة ،يوليو2001/
العويض ،رفعت السيد ،بني علم الفقه و علم االقتصاد اإلسالمي ،جملة
الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم  -ديوبند ،مجادى األوىل  1435هـ
 /مارس 2014م ،العدد ،5 :السنة 38 :
ابن عمر ،حممد ،علم أصول الفقه و تداخل العلوم ،جملة التفاهم،املجلد ،9
العدد 2011 ،32
غانم ،حسني« ،اإلسالم والرشد االقتصادي» ،جملة االقتصاد اإلسالمي،
بنك ديب اإلسالمي ،ديب ،ع ،47شوال 1405هـ
ابن امللك ،عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز ،رشح املنار وحواشيه يف
علم األصول ،املطبعة العثامنية1315،هـ
الغزايل ،حممد بن حممد ،املستصفى ،الطبعة األمريية سنة 1432هـ ،بوالق
مرص،
الفارس ،جاسم ،االقتصاد اإلسالمي يف إطار نظرية املعرفة اإسالمية،
بحث مقدم إىل أعامل املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد اإلسالمي ،جدة
القريش ،عبداهلل بن مرزوق ،التفكري الفقهي يف املعامالت املعارصة بني
مراعاة شكل العقود املالية وحقيقتها ( نامذج تطبيقية) ،قراءات يف اخلطاب
الرشعي ( ،)8مركز نامء للبحوث والدراسات ،ط ،1بريوت،2013 ،
ابن قيم اجلوزية ،شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر ،املعروف بابن
رب العا َملني،راجعه :طه
ق ِّيم اجلوزية (ت 751 :هـ) ،إعالم املو ِّقعني عن ِّ
عبدالرؤوف ،دار اجليل للنرش والتوزيع والطباعة ،بريوت لبنان.
الكبييس ،أمحد عبيد ،احلاجات االقتصادية يف املذهب االقتصادي
اإلسالمي ،مطبعة العاين ،بغداد 1408هـ
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 الكبييس ،صبحي فندي ،عالقة علم األصول باملسائل االقتصادية (النقوداأللكرتونية إنموذجا) ،جملة كلية العلوم اإلسالمية (الرشيعة) ،اجلامعة
العراقية ،العدد2013 ،3
 حممد ،عز الدين مالك الطيب حممد ،تقويم مناهج أقسام االقتصاد اإلسالميباجلامعات واملعاهد العليا السودانية بالرتكيز عىل منهج االقتصاد الكيل،
أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة،
جامعة أم القرى – كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية ،مجيع احلقوق
حمفوظة 1426هـ 2005 /م
-

http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813
2010

-

-

-

-

ملكأوي ،فتحي حسن ،منهجية التكامل املعريف ،مقدمات يف املنهجية
اإلسالمية ،املعهد العاملي للفكر اإلسالمي ،فرجينيا2011 ،
منصور ،أمحد منصور ،جتليات الفكر االقتصادي العريب اإلسالمي (الكفاءة
وعدالة التوزيع) ،رشكة دار األكاديميون للنرش والتوزيع ،اململكة األردنية
اهلاشمية ،عامن ،ط1441 ،1هـ2020 /
النجار ،عبد اهلادي عيل ،اإلسالم واالقتصاد ،سلسلة عامل املعرفة ،املجلس
الوطني للقافة والفنون واآلداب ،الكويت ،العدد  ،63مجادي اآلخرة
1403هـ /آذار 1983
النشار ،عيل سامي ،مناهج البحث عند مفكري اإلسالم ،واكتشاف املنهج
العلمي يف العامل اإلسالمي ،دار النهضة العربية للطباعة والنرش ،بريوت،
1404هـ1984 /
نصار،امحد حممد حممود ،دور الباحث يف االقتصاد اإلسالمي بني علم الفقه
وعلم االقتصاد ،دراسة منهجية http://iefpedia.com/arab
العيل بن حممد ،فواتح الرمحوت؛ البهاري ،حمب اهلل بن
ابن نظام الدين ،عبد ّ
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 ضبطه وصححه عبداهلل حممود حممد، رشح مسلم الثبوت،عبداهلل الشكور
 دار الكتب العلمية، بريوت،عمر
 االستهالك وضوابطه يف االقتصاد، عبد الستار ابراهيم رحيم، اهليتي اطروحة دكتوراه مقدمة إىل كلية العلوم اإلسالمية يف جامعة،اإلسالمي
1994 ،بغداد
-

-

-

Kotler، Kartajaya and Setiawan (2010) Marketing 3: From Products to

Customers to the Human Spirit، Hoboken، New Jersey

Marshall Alfred،)1920( Principles of Economics، An introductory volume،

Macmillan And Co.، limited ST Martin’s Street، London

Samuelson Paul A.، Nordhaus William D.،)2010( Economics، 19th ed.,
McGraw Hill International Edition

Translation of Arabic References
-

al-Aḥmar, ʻAbd al-Salām al-Aḥmar, astkhlāf al-insān fī al-arḍ bi-waṣfihi

mqṣdā ʻāman lil-Qurʼān wa-al-sharīʻah wa-al-ḥaḍārah, Islāmīyah alMaʻrifah, al-Sunnah al-thālithah wa-al-ʻishrūn, al-ʻadad 89, ṣayf 1438h /
2017 A.D.

-

al-Anṣārī, Farīd, Mafhūm al-ʻĀlamīyah min al-Kitāb ilá al-rabbānīyah, Dār

-

al-Anṣārī, Muḥammad Kāẓim, Kifāyat al-uṣūl, taḥqīq Jawād alshhrstnāny,

-

Ibn Amīr al-Ḥājj, Shams al-Dīn ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥanbalī,

-

al-Bukhārī, Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʻīl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Dār

-

Badawī, ʻAbd al-Raḥmān, Manāhij al-Baḥth al-ʻIlmī, ṭ3, Wakālat al-

-

al-Burūjirdī, al-Shaykh Niʻmah Allāh, al-iqtiṣād wālʼydlwjyā al-ʻaqadīyah,

al-Salām, al-Qāhirah, Ṭ1, 1430, 2009 A.D.

Bayrūt, Muʼassasat Āl al-Bayt li-Iḥyāʼ al-Turāth, ṭ2, 1991m

al-taqrīr wa-al-Taḥbīr, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, ṭ2, 1983m
ibn Kathīr, Dimashq, 1423h Sūriyā / Bayrūt, Lubnān, Ṭ 1
Maṭbūʻāt al-Kuwaytīyah, 1977

al-ʻalāqah wa-al-irtibāṭ, Dirāsāt Islāmīyah fī al-iqtiṣād wa-al-naqd, Silsilat
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al-Dirāsāt al-ḥaḍārīyah, Markaz al-Ḥaḍārah li-Tanmiyat al-Fikr al-Islāmī,
Ṭ1, Bayrūt, 2011
-

Būḥūsh, ʻAmmār, wa-Muḥammad Maḥmūd aldybāt, Manāhij al-Baḥth

al-ʻIlmī wa Ṭuruq iʻdād al-Buḥūth, Dīwān al-Maṭbūʻāt al-Jāmiʻīyah, alJazāʼir, Ṭ1, 2000,

-

al-byḍawy, Minhāj al-wuṣūl ilá ʻilm al-uṣūl, Ṭabʻah al-Maktabah al-

-

Ibn Taymīyah, al-fatāwa̅, (D. Ṭ) (D. t) Ṭubiʻa bi-amr Khādim al-Ḥaramayn

Tijārīyah

al-Sharīfayn al-Malik Fahd ibn ʻAbd al-ʻAzīz Āl Saʻūd, ishrāf al-Riʼāsah al-

ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Ḥaramayn al-Sharīfayn, Tanfīdh Maktabat al-Nahḍah

دور أصول الفقه يف تفعيل
االقتصاد اإلسالمي

al-ḥadīthah, al-Riyāḍ
-

al-Tīr, Muṣṭafá ʻUmar, muqaddimah fī Mabādiʼ wa-usus al-Baḥth al-
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-

al-Ḥūrānī, Yāsir ʻAbd al-Karīm Muḥammad, Miʻyār ḥadd al-Kifāyah wa-
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al-thālith lil-Iqtiṣād al-Islāmī bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá bi-Makkah, Jāmiʻat
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iktishāf al-manhaj al-ʻIlmī fī al-ʻālam al-Islāmī, Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah
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