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ملخص
تحــــاول هــــذه المقالــــة لبحــــث المشــــاكل التــــي تحــــدث فــــي تطــــوير 

والتمــويلي اإلســالمي، ســواء مــن خــالل النظريــة والممارســة االقتصـاد
المقاصــــد الشــــريعة يمكــــن اســــتخدامها  . بمــــنهج المقاصــــد الشــــريعة

األدلــــة والســــنة، للمســــاعدة فــــي حــــل القــــرآنمســــاعدة فــــي فهــــم ل
و األحكــام ، وأهــم شــيء هــو وضــع القــانون )تعــارد األدلــة(المختلفــة 

حتـى ، ها في القرآن ال في السـنةفي أي مسألة التي ال توجد أحكام
و التمويلي اإلسالمي ثابتا في متابعة مطالـب الزمـان االقتصاديكون 

ــــف المتعقــــدة و التنوعــــة ــــدورها يمكــــن تخفي ــــي ب اإلضــــطربات ، والت
.ي اإلسالميخصوصاوتمويلاالقتصادفي ممارسة الخالفية

المقاصد الشريعة، و االقتصاد اإلسالمي والتطوير:  الكلمات 



التمهيد.أ
يواجـــه كـــل ، األوقاتواألزمنـــةاإلســـالمي  و التمـــويلي االقتصـــادعبر 

تــاريخ أوئــل عنــدما فــي بشــكل جــوهري، فــي الواقــع . تغيــر الحضــارة
ة االقتصــادذو أنظمــة ، واإلســالم الســادسالقــرنفــياإلســالمتطــور

بتغيـر ولكـن . ة في ذلـك الزمـاناالقتصادالتى تنفع لتدبر المعمالت 
الدنيا، حتى يجعل اإلسالم غرقا و نسيا حينا الـدنيا صاحب حضارة 

جديــدة مــع كــل الحضــارةصــاحبالغــرب هــو . دماتها لكبيــرةفــي تقــ
االنجــازات والمســاهمات ال هــوادة فيهــا، وإعطــاء لــون جديــد لحيــاة 

تحقيق اإلنجاز واإلسهام فـي العـالم، مـن جهـة أنهـا . العالم الحديث
خـرى، كـان اإلنجـاز علـى أنـه ضرورية في التقدير، ولكـن مـن ناحيـة أ

فيـــروس جديـــد للحيـــاة العالميـــة التـــي تســـبب عـــدم المســـاواة وعـــدم 
.التوازن لحياة العالمية نفسها

بأيديولوجيـة الرأسمالي هـو نظـام واحـد يتحـرك  االقتصادالنظام 
فـي أجـزاء أخـرى مـن العـالم، . فهـم فرديـة، المتعـة ومـدمرةبالغربيين  
وبطء ولكــــن  يظهــــر تقــــدما كبيــــرا، العــــالمي بــــاالقتصــــادوالتقــــدم 



الوقت ، فــي أجــزاء أخــرى مــن العــالم تظهــر الحيــاة المتناقضــة نفســفي
.جداواضحعدم المساواة هذا هو  الذي كان . جدا والبؤس
حيـــاة العـــالم، تصـــبح نقطـــة يلـــونعـــدم المســـاواة الـــذي الواقـــع 

العــالمي اليــوم، االقتصــادجــذب للظهــور بــديل الفكــر حــل الســتقرار 
اهتـــز مـــن عـــدم المســـاواة، هـــذا النظـــامذالـــك أنـــه صـــانعبخـــالف
حقيقــة أنــه منــذ النظـــام فــي ال. النظــام نفســهضــعف بســبب بســهولة 

جميــــع يكــــاد العــــالمي، االقتصــــادعلــــى النظــــام مســــيطرالرأســــمالي
ـــةأصـــبتهاالبلـــدان فـــي . األزمـــة الماليـــة التـــي تزعـــزع اســـتقرار الدول
، لهـــاة بعـــد تكـــرار مـــا ال نهايـــةاالقتصـــادواألزمـــة االقتصـــادالتـــاريخ 

ـــذ عـــام  ، 1980، 1970، 1940، 1930، 1923وســـجلت من
حتـى فـي أزمـة ، 2001إلـى 1998، ووسنوات اعتبارا مـن 1990

مع ظهور األزمـة الماليـة تبعـث علـى القلـق المتزايـد فـي 2008عام 
جميـع الواليات المتحدة، وهو تأثير الـدومينو لمختلـف البلـدان فـي 

. أنحاء العالم
فــي كتابــه التــاريخ مــن المــال مــن الــزمن القــديم إلــى يومنــا هــذا 

)1996)(The History of Money From Ancient time to Present Day

، روي ديفيـــز وجلـــين ديفيـــز يفســـر بوضـــوح التسلســـل الزمنـــي )1996)



كان هناك أكثـر 20طوال القرن ال. ة العالمية ككلاالقتصادلألزمة 
وهــذا . مــرة األزمــة الكبيــرة التــي ضــربت العديــد مــن البلــدان20ن مــ

ســنوات الشــديدة التــي أدت إلــى 5يعنــي أنــه فــي كــل أزمــة الماليــة 
.البؤس لمئات الماليين من البشر 

بعـــض الحقـــائق واالرقـــام علـــى رأس كونهـــا لحظـــة ثمينـــة للنظـــام 
. اإلســـالمي إلثبـــات التفـــوق وامتيـــازات للمجتمـــع الـــدولياالقتصـــاد

وقد وفرت بنك إسالم تجسيدا لمأسسـة االقتصـاد اإلسـالمي لـدليل 
واضـح علـى القـدرة علــى البقـاء علـى قيـد الحيــاة فـي مواجهـة األزمــة 

الحصــانة هــو تــأثير إيجــابي علــى مســتوى عــال مــن القبــول . العاصــفة
ســواء علــى المســتوى الــوطني العــام فــي تطــوير االقتصــاد اإلســالمي،

.والدولي
اإلسالم، هو الذي منذ العصور الوسطى ساهمت مساهمة بارزة 

ــة  ــر فــي النظري ــى التفكي ــة، وعــاد اآلن مــع قــوة االقتصــادوإل ة الحديث
ــــدة وروح الحــــديث علــــى أســــاس مبــــادئ اإلســــالم االقتصــــاد . جدي

ـــــاب الرئيســـــي لحجـــــم الحضـــــارة  اإلســـــالمي، يمكـــــن أن يكـــــون الب
التـــي تجعـــل اإلســـالم هـــو قـــاطرة الحضـــارة ) II(ية الثانيـــة اإلســـالم

.العالمية القائمة على مبادئ العدالة والتضامن واإلنصاف



التعلم من إندونيسـيا، وإذا تتبعـت مـن خـالل آثـار تطـوير العمـل 
المصـــــرفي اإلســـــالمي، فإنـــــه نمكـــــن أن نقـــــول أّن نمـــــو اإلقتصــــــاد 

المصــــــرفية اإلســــــالمي ســــــريعا بعــــــد صــــــدور اللــــــوائح التــــــي تــــــنظم
ـــد تـــوفر الهـــواء النقـــي لكثيـــر مـــن . اإلســـالمية هـــذه الحقيقـــة بالتأكي

النــاس، ولــيس فقــط بالنســبة لغالبيــة المجتمــع المســلم، ولكــن أيضــا 
فلســـــفةتعرضـــــوا لالضـــــطهاد مـــــن عجـــــالت" ضـــــحايا"مـــــن أجـــــل 

"“laissez faire "التي يروج لها النظام الرأسمالي.
ومـــع ذلـــك، فـــإن التحســـن هـــو ضـــرورة، وبـــالنظر إلـــى االقتصـــاد 
اإلسالمي هو جـزء مـن الـديناميات االجتماعيـة واالقتصـادية للمرونـة 

في اآلونة األخيرة كان الخطر األخـالق حـدث فـي . مع تغيير الزمان
معظـــم المؤسســـات الماليـــة اإلســـالمية، وإن لـــم يكـــن كبيـــرا، ولكـــن 

ن هــذا الســلوك المنحــرف بســبب يمكــن أن يكــو . جــديرة بالمالحظــة
عـــدم وجـــود أنظمـــة كافيـــة واألدب والنظريـــات العلميـــة كمـــا الكنـــوز 
العلمية لالقتصاد اإلسالمي، إلـى عـدم تطـابق األسـاس المعيـاري مـع 

ناهيـك عـن قضـية البراغماتيـة إلـى . واقع الديناميكية التي تغير دائمـا
مؤسسـات تأثير واقـع السـوق التـي تشـجع علـى إنشـاء اآلالف مـن ال



االقتصــادية اإلســالمية وإنشــاء بــرامج االقتصــاد اإلســالمي، يضــاعف 
.انفسهيةمن االختالفات الحال في الممارسة االقتصادية  اإلسالم

الخــــاص للجانــــب المعيــــاري، فإنــــه ال يمكــــن إنكــــار أن القــــرآن 
ولكــن فــي نفـــس . والســنة هــو مصــدر مـــن الكنــوز العلميــة وكتيبـــات

ف أن التطـورات األخيـرة فـي المكالمـات الوقت يجب علينا أن نعتر 
التفسـير مـن أجـل اإلجابـة علـى السـؤال مـن -األخيرة إلعادة سياقها

وبمثلـــذالك، فإنموافقـــة . المجتمــع االقتصـــادي نتيجـــة لتغيــر األزمنـــة
بحيــث يــتم تطبيقهــا ). الفقــه(تجميــع القــانوني للعلمــاء الكالســيكية 

مــن قبــل أي ســوف يكــون مفهومــا أكثــر ســهولة، منضــوية وممارســة
ــواردة فيــه لــم تعــد مجــرد نــداء . شــخص مــا وهكــذا تعــاليم ســامية ال

أخالقـــي ولكنـــه يصـــبح أســـلوبا للحيـــاة التـــي عـــاش النظـــام  الحيـــاة 
هـــذه هـــي الطريقـــة التـــي ســـوف . وحكـــم المبـــاراة التـــي البـــد بعملهـــا

.تجلب حقا دين تأثير كبير على تحسين رفاهية اإلنسان
إســتنباط األساســي كالشــريعة  دالمقاصــعنــد هــذه النقطــة أهميــة

ــــذالك. الحكــــم و إســــتدالل الحكماالقتصــــاد اإلســــالم أن يرجى،وب
ســواء مــن حيــث ، تمامــاالقتصــاد اإلســالمي ة لمفهومــالنظريــةيكــون 

النظرية والممارسـة ليـتم تطبيقهـا كنظـام اقتصـادي عـالمي ال يتعـارض 



مــع المصــادر األساســية، القــرآن والســنة، ولكــن أيضــا أن نأخــذ فــي 
تنــاغم مــع متطلبــات العصــر أن أكثــر معقــدة ومتنوعــة، ومــن الواضــح 

يحـــــدث فـــــي " التنـــــاقض"أن ذلـــــك يمكـــــن أن تهـــــدأ االضـــــطرابات 
.الممارسة االقتصادية اإلسالمية نفسها

تطوير علم و نظام اإلقتصادالمقاصد هو .ب
اسـتخدام المقاصـد الشـريعة كأسـاس الالجتهـاد، فـي مـارسوقد 

لكــنهم ال يــذكرون شــروط . المتقــدمين العلمــاءطبقهــاجوهرهــا قــد 
بشــكل واضــح، ناهيــك عــن تطبيــق النمــوذج علــى الشــريعةالمقاصــد

مفهــوم المقاصــد الشــريعة اإلســالمية . تحديــد القــانون فــي أي قضــية
القــانون بجعــل أغــراض وضــع قواعــد ) اإلســتنباط(هــو صــياغة نظريــة 

هـــو اإلســـالمية كمرجـــع، وهـــو فـــي هـــذه الحالـــة الموضـــوع الرئيســـي
بــدأ أبــو اســحاق الشــاطبي فــي تعيــين مــنهج منهجــة وقــد . المصــلحة

المقـــــــــــــــــا صـــــــــــــــــد الشـــــــــــــــــريعة إلـــــــــــــــــى ثالثـــــــــــــــــة اإلحتياجــــــــــــــــــات
مـنهج المقاصـد . والتحسـنيات، والحجيات،الضروريات):المصلحة(

وصف القانون مـع التركيـز و ، ببساطة الشريعة الذي تطوره الشاطبي
بعــد ذلــك ، والتــي يــتم )الشــريعة( نص الــ) المقاصــد(جــوهر العلــى 

.تزامن مع حالة والواقع



كما أكد عبد الوهاب خلف هـو شـيء المقا صد الشريعة  معرفة 
المقاصـد الشـريعة يمكـن اسـتخدامها  مهم جـدا، لمعرفـة وفهـم حـول 

لمســــاعدة فــــي فهــــم القــــرآن والســــنة، للمســــاعدة فــــي حــــل األدلــــة 
هــو وضــع قــانون فــي قضــية هــم أيضــاواأل)تعــارد األدلــة(المختلفــة 

م القانونيــة غيــر واردة فــي القــرآن والســنة وإذا كــان اســتخدام األحكــا
.)اللغوية(الدراسة الداللية 

، )القيـــــــــاس(طريقـــــــــة اســـــــــتنباط الحكـــــــــم باســـــــــتخدام القيـــــــــاس 
ـــــــي يمكـــــــن والمصـــــــلحة المرســـــــلة ستحســـــــان، واال واألســـــــاليب الت

اســـــتخدامها فـــــي تطـــــوير القـــــانون اإلســـــالمي باســـــتخدام المقاصـــــد 
ـــال، يمكـــن أن تنفـــذ الطريقـــة . الشـــرعية، مقـــرا لهـــا علـــى ســـبيل المث

المقــا صــد الشــريعة هــو عنــدما يكــون القيــاس الجديــد يمكــن تحديــد 
مـــن قضـــية قانونيـــة، علـــى ) علـــة الحكـــم(العثـــور علـــى نســـبة منطقيـــة 

وفـق العلمـاء بـأن المقاصـد الشـرعية مـن الخمر انون سبيل المثال، ق
هـو بطبيعتـه يمكـن أن يكـون التسـمم ويمكـن أن تلحـق تحـريم الخمر 

هـــو الخمـــر مـــن علـــة الحكـــمالضـــرر العقـــل البشـــري، وبالتـــالي فـــإن 
طبيعة المسـكرة والمـدمرة للعقـل، فـي حـين أن الخمـر ليسـت سـوى 

مشــتركة معــه، مثــال واحــد مــن الكثيــر مــن االمــور التــي لهــا خصــائص



خصوصــا مــع تطــور العلــوم والتكنولوجيــا اليــوم كــان هنــاك الكثيــر مــن 
خصــائص المــواد الكيميائيــة التــي لهــا خصــائص ووظــائف مماثلــة مــع 

ـــة  ـــا وضـــع الشـــريعة اإلســـالمية الخمـــرعين ـــتم هن أعـــاله، يمكـــن أن ي
.باستخدام األساليب القائمة

د وقـــال الســـاطبي يتحـــدث عـــن المصـــلحة فـــي إطـــار المقـــا صـــ
تحقيــــق هــــو ) الشــــرعي(الشــــريعة أن الهــــدف النهــــائي مــــن الدســــتور 

ـــات(مصـــالح الخلـــق  ـــق االســـتفادة مـــن الكائن ، وأن التزامـــات )تحقي
ــى  فــي دراســته، . الشــريعةظ علــى المقاصــد الحفــالشــريعة يهــدف إل

أوال، : علــــــــى مبــــــــدأينالســــــــاطبي المقاصــــــــد رســــــــون أّن يقتــــــــرح آل
kausasai ــــــــل(أو تعــــــــداد الشــــــــريعة خــــــــذ المصــــــــلحة بأ) التعلي

قاعــدة االجتهــاد فــي الحــاالت هــي ثانيــا، المقاصــد . المفســدةورفض
.من قبل النصوص والقياستجد التي لم 

وقــدم فــي اإلجتهــادالمســألة عــن منصــب المقــا صــد كاألســس
اإلســتنباطيخطــوتين فــي عمليــة االجتهــاد، وهــي االجتهــادالســاطبي 
ــتم تقســيم بواســطة . التطبقــيواالجتهــاد هــذا يمكــن أن الســاطبي وي

، اإلسـتنباطي فـي االجتهـاد . يجعل من االسهل لفهـم آليـة االجتهـاد
التركيز على االقتصاد اإلسالمي على الجهود المبذولة لحفر الفكرة 



بعــد الحصــول . ال تــزال مجــردة) القــرآن والســنة(الــواردة فــي الــنص 
على هذه األفكار ثـم تطبيـق فـي وقـت الحـق األفكـار المجـردة قبـل 

أو التطبقــيالجتهــاداالتــي تحــدث فــي الميــدان؛ ويســمىالمشــاكل
هـو الـنص، التطبقياالجتهادالمفعول في لذلك ." تطبيق االجتهاد"

البشـرية مـع التغيـرات التطبقـي في حـين أن الهـدف مـن الدراسـة هـو 
كــان إذا  المعقــوللــذلك فمــن. والتطــورات الديناميكيــة التــي حــدث

االجتهــاد التــي لــن تتوقــف ي هــو أّن االجتهــاد التطبقــالســاطبي يقــول 
.حتى نهاية الوقت

فــي أعمــق الفهــم عــن المقاصــد الشــريعة، علــى األقــل وفقــا البــن 
:عاشور هناك ثالث طرق يمكن استخدامها، وهي

ويمكــــن القيــــام . اإلســــتقراء، ومراجعــــة جميــــع جوانــــب الشــــريعة. 1
علتهاأوال، مراجعة ودراسة جميع القوانين لمعروفة. بذلك بطريقتين

ثانيا، فحص الحجج من . بسهولةمعروفتهايمكن المقاصد، لذلك 
.هامقصودو علتها ه'، حتى يشعر أن علتها نفس القانون 

.ثقة الداللة التي مترجمة ليست بظهرهاحجج القرآن واضحة و . 2
.عملياأوإما معنويا حجج السنة التي المتواتر، . 3

لوضعيةبين النسبية وا: االقتصاد اإلسالمي.ت



األثــــر الســــلبي إلنجــــازات الحداثــــة الغربيــــة هــــو متشــــابكة مـــــن 
الظلـم واالسـتغالل والتجريـد مـن اإلنسـانية، و. األمراض االجتماعية

. تصبح حقيقة واقعة المتأصلة فـي حيـاة اإلنسـان المعاصـرالمفسدة
هــذا الوضــع يتطلــب ظهــور خطــاب أســلمة العلــوم مناقشــة حيــة فــي 

1970s مـــــــن قبـــــــل مختلـــــــف علمـــــــاء المســـــــلمين مـــــــن مختلـــــــف
هذا الوضع يمكن قراءتها باعتبارها الهيمنة العـداد أو . التخصصات

ــر مــن . خطــاب المقاومــة ــى كثي تعــرض االقتصــاد كتخصــص العلــم إل
ألنـــه ال يتوقـــف فقـــط علـــى مســـتوى النقاشـــات . األحيـــان مناقشـــتها

.األكاديمية والمنهجية، ولكن أيضا في منطقة العملية
علـــى الـــرغم مـــن االقتصـــاد اإلســـالمي فـــي طريقـــه ال تـــزال تبقـــي 

بــين القــوة والمنهجيــة و النظــا . القضــايا المنهجيــة التــي يجــب حلهــا
إذا النظـا . مية و الوضعية تصبح موضـوعا مركزيـا فـي العقـود األخيـرة

ميـــة الفـــروق الدقيقـــة مـــن قيمتـــه، مـــن ناحيـــة أخـــرى، ملـــيء الوضـــعية 
ه الحقيقة، وغالبـا مـا تحجـب الفهـم للتمييـز هذ. العلمي بناء النظرية

ــة"تتناســب بشــكل واضــح، حيــث المنــاطق  وحيــث المنطقــة " العلمي
".دينية"



ـــالطبع مشـــكلة،  فـــي ســـياق آفـــاق تطورهـــا، فـــإن الحقـــائق هـــي ب
وســـوف مجـــالين مختلفـــين تكـــون لهـــا آثـــار علـــى خصـــائص مختلفـــة 

ـــــب موقفـــــا حاســـــما وموضـــــوعية . نســـــبيا ـــــذي يتطل ـــــم ال ـــــة العل طبيع
وعقالنيـــة، والتعامـــل مـــع المواقـــف الدينيـــة مزيـــد مـــن التركيـــز علـــى 

.الذاتية،  التقليد وااللتزام
وجــود هــذه التــوترات، فــي الواقــع ال داعــي للقلــق ألنــه فــي حقيقــة 
أنـــــه يحتـــــوي علـــــى ديناميـــــات جدليـــــة تعـــــود بـــــالنفع علـــــى الطـــــرفين 

لــذلك كــل ديــه وظيفــة خاصــة بهــا ودورهــا، دون الحاجــة . المطالبــة
إذا جانــب واحــد يحــاول أن يســيطر  . ع بعيــدا واحــد مــع اآلخــرلوضــ

أو علــى . جــود اآلخــر، ثــم تحــول التــوتر الخــالق فــي الهيمنــة القاتلــة
العكس، فإن العلماء أقل تقـديرا علـى القـيم الدينيـة والفريـدة، والتـي 

.هي وظيفية للغاية في الحياة اليومية اإلنسان
إلثبــــــــات أن التنميــــــــة وإذا نظرنــــــــا اآلن، والحقــــــــائق والبيانــــــــات

االقتصــادية اإلســالمية، وخصوصــا فــي إندونيســيا، ويبــدو أن ال تــزال 
حتــى فــي . مثقلــة مهمــة الدينيــة، وهــو مــن جانــب واحــد ويميــل ذاتــي

" الدينيــة"مســتويات بــدوره الحرجيــة، وبخاصــة فــي مراجعــة مخطوطــة 
أهمية حتى الوقت الحاضر ليس مـن الواضـح حتـى ) الفقه المعاملة(



وكان هذا واضحا عندما عنصر اإلكـراه لتنفيـذ . الضوء عليهاتسليط 
نمــاذج المعــامالت الفقهيــة فقــط فــي الممارســة االقتصــادية الحديثــة 

كان . أكثر أيديولوجية في كثير من األحيان بدال من الهدف العلمي
االقتصــــاد بنــــاءفــــي الواقــــع إلــــى نتــــائج عكســــية فــــي جهــــود إعــــداد

.اإلسالمي نفسه
الذهاب إلى أبعد من ذلك، فمن الضروري لتحقيق وهكذا، قبل 

ـــي اإلســـالمي نمـــوذج  ـــي تجريب ـــين الواقـــع عقالن ـــوازن االنســـجام ب الت
وبعبـارة . التنمية االقتصادية القائمة مع المتعـالي ورسـوم الميتـافيزيقي

أخـــرى، التفكيـــر مـــع المنطـــق االســـتقرائي أن يحيـــد عـــن الحـــوار مـــع 
ألن . ن يكــون قابــل للتفــاوضالواقــع، هــو المفتــاح الــذي ال يمكــن أ

ذلك الحين، واالقتصاد اإلسـالمي مـع الطبيعـة التكامليـة والتكميليـة 
.يمكن أن تكون قوة للتنمية االقتصادية والقيم القائمة على العلم

مقدمة: تطبيق المقا صد الشريعة في نظرية االستهالك.ث
االختالفــــــات الجوهريــــــة بــــــين االقتصــــــاد التقليــــــدي واالقتصــــــاد 

إذا كان النموذج االقتصـادي التقليـدي . مي هي قيود الشريعةاإلسال
، واالقتصــاد لــيس هــو )خاليــة مــن القيمــة(اســتنادا إلــى قيمــة مجانيــة 

علـــــى الـــــرغم مـــــن كـــــل العلـــــوم التـــــي يمكـــــن . الحـــــال مـــــع اإلســـــالم



استخالصــــها مــــن الوقــــائع التجريبيــــة، االقتصــــاد اإلســــالمي ال تــــزال 
فـــي ســـياق . ا إلـــى القـــيم والمعـــاييرلـــديها تـــرتبط القـــيم التربويـــة دائمـــ

التحــــول مــــن العلــــوم، واالقتصــــاد اإلســــالمي هــــو بالضــــبط جوانــــب 
حثي مثل در التنمية ، من أجـل أن تكـون دائمـا قـادرة علـى -معيارية

الســيطرة وضــبط القــيم واألعــراف فــي المجتمــع اجتماعيــا واقتصــاديا 
الوضــعي يكــون دائمــا فــي-عــن نفســها بنفســها، والجانــب الميــداني

.االستقرائي-تناغم مع المعياري الجانب
مـــن هـــذا يمكـــن أن يكـــون مفهومـــا أن نتـــائج الـــتعلم مـــن دراســـة 
ــــــاس صــــــاحب  االقتصــــــاد اإلســــــالمي ليســــــت مجــــــرد لفهــــــم أّن الن
اإلقتصـــــاد، ولكــــــن أيضــــــا كيفيــــــة جعــــــل نفراالقتصــــــادي األخالقــــــي 

)homo economicus-ethicus( وفهــــــم معنــــــى ،
ــة وموجهــة نحــو خلــق ــة الصــدق والعدال ) الرعايــة(الرعايــة االجتماعي

.معا
استيعاب القيم اإلسالمية في مـا سـبق هـو محاولـة بنـاء الـذي تـم 

. فهم متزايد بأن العلم والدين هو الشيء الذي ال يمكن وضعها معا
العلم والدين هو شيء هـو شـيء آخـر، حتـى أن عمليـة توحيـد اثنـين 

.ن آخرمن غير مجدية، حتى القضاء على جوهر أساسي من كائ



فــي ضــوء اإلســالم، علــى العكــس مــن ذلــك، اإلســالم واالقتصــاد 
االقتصـاد هـو . هو الشيء الذي ال يمكن فصلها عن بعضها الـبعض

. جــــزء مــــن العلــــم كــــأداة لرفاهيــــة اإلنســــان كهــــدف لإلســــالم نفســــه
االقتصـــاد هـــو أداة الرفـــاه، بحيـــث ينبغـــي أن يســـتند تطـــوير العلـــوم 

.فضال عن مبادئ اإلسالماالقتصادية باألنظمةوالقيود 
والمثــــال الواضــــح علــــى اســــتيعاب القــــيم اإلســــالمية فــــي نظريــــة 
االقتصــــاد يمكــــن أن ينظــــر إليــــه مــــن نظريــــة االســــتهالك، و العالقــــة 

budget line and indeferenceوأوضـح . والميزانيـة
أن واحــــدة مــــن خصــــائص منحنــــى الالمبــــاالة هــــو أوال، يتميــــز رضــــا 

ثانيـا، يحـدث . تزايـد للسـلع المسـتهلكةالعمالء من خالل العدد الم
رضــا العمــالء فــي مجــال التفاعــل بــين منحنــى الالمبــاالة المســتهلك 

هــــذا هــــو قــــدر أي ميزانيــــة، هــــو أن تخصــــص . مــــع خــــط الميزانيــــة
:لالستهالك  لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى منحنى التالي



:المواصفات
 IC1 مع النقطتـينA وBا المسـتهلك هـو لـيس تظهـر رضـ

األمثل،
 IC2 مـع نقطـةC العمـالء علـى تحقيـق النقطـة المثلـى، ألن

هنــــاك نقطــــة التمــــاس بــــين منحنــــى الالمبــــاالة المســــتهلك مــــع خــــط 
الميزانية

:المواصفات
 IC1 مع النقطتـينA وBا المسـتهلك هـو لـيس تظهـر رضـ

األمثل،
 IC2 مـع نقطـةC العمـالء علـى تحقيـق النقطـة المثلـى، ألن

هنــــاك نقطــــة التمــــاس بــــين منحنــــى الالمبــــاالة المســــتهلك مــــع خــــط 
الميزانية

:المواصفات
 IC1 مع النقطتـينA وBا المسـتهلك هـو لـيس تظهـر رضـ

األمثل،
 IC2 مـع نقطـةC العمـالء علـى تحقيـق النقطـة المثلـى، ألن

هنــــاك نقطــــة التمــــاس بــــين منحنــــى الالمبــــاالة المســــتهلك مــــع خــــط 
الميزانية



 IC3 مــع المســتهلكين الميزانيــة النقطــةD غيــر كــاف لتلبيــة
Yو Xاحتياجات البضائع 

اإلســـالمي، وهـــذه وعلـــى النقـــيض مـــن االســـتهالك فـــي المنظـــور 
النقطة رضا المستهلك اإلسالمية والتي تمثلت في اسـتهالك السـلع 
حســب الحاجــة فقــط، ولــيس مبالغــا فيــه، حتــى لــو كانــت الميزانيــة 

لمزيـــد مـــن التفاصـــيل، يرجـــى . المتاحـــة هـــي أكبـــر مـــن ذلـــك بكثيـــر
:الرجوع إلى منحنى التالية

:المواصفات
 IC 1 يبـين رضـا العمـالء ليسـت األمثـل، ألن ) أ(فـي النقطـة

العنصر المطلوب ال يزال غير مثالي تمامـا، علـى الـرغم مـن اسـتيفاء 
)العمود األخضر هوالضرورية حد أو شرط أساسي(شرط 



 IC2 إلى نقطة المستهلكينB تحقيق النقطة المثلـى، لتلبيـة
ـــاب نق ـــى أعت ـــة، وكـــان عل ـــر مـــن كافي طـــة القصـــوى االحتياجـــات أكث

علـــى الـــرغم مـــن الميزانيـــة المتبقيـــة، ) حاجيـــة(لالحتياجـــات الثانويـــة 
ـــة  ـــتم تضـــمينها فـــي فئ ـــم ي ـــي ل ـــى أقصـــى حـــد البضـــائع الت ـــد ال إل تري

.االعتدال
 IC3 مع نقطةC يحدث نقطة التماس بين منحنى الالمباالة

المســتهلك مــع بنـــد الميزانيــة، ولكــن بالفعـــل فــي المنطقــة الحمـــراء 
، بحيــث المنظــور اإلســالمي، ال يمكــن أن يقــال )تحســينية/ مبالغــة (

.هذه النقطة لتكون النقطة المثلى
منظور المقاصد الشرعية و المصرفية الشريعة. ب

النمـــّو الكمـــي للعمـــل المصـــرفي اإلســـالمي هـــو ضـــروري جـــدا 
ليكـون موضـع تقـدير، ولكـن مــن أجـل تحقيـق االسـتفادة المثلـى مــن 

إلســــالمية، وينبغــــي أن يكــــون التقيــــيم جــــودة الخــــدمات المصــــرفية ا
والســؤال البســيط هــو أن المصــرفية اإلســالمية أن . المســتمر أولويــة

تظـــل تسترشـــد دائمـــا بمبـــادئ الشـــريعة، ولكـــن وجـــود ال يـــزال غيـــر 
.تجاهل النظر في الزمان والمكان، و ثقافة المحلية



روح أســـلمة النظـــام المصـــرفي المـــالي فـــي اختـــراق، منـــذ مصـــدر 
مالية العالمية نتيجـة لمعـدل خطـأ فـي النظـام بـدال مـن القـيم األزمة ال

ولكـــن الــروح التـــي، مــع مـــرور الوقـــت . األخالقيــة والجماليـــة الحيــاة
أو الركــود، وهــو مــا يعنــي النظــر فــي الزمــان والمكــان " الركــود"تعــاني 

.وليس ليقول تجاهلها-والعادات المحلية لم تعد تشارك 
الكالســـيكي باعتبـــاره أســـاس خـــالل هـــذا الوقـــت، وهيمنـــة الفقـــه

تشـــغيلي لألعمـــال المصـــرفية والتمويـــل اإلســـالمي هـــو حقيقـــي جـــدا 
علــى الــرغم مــن الفقــه هــو مجــرد نتيجــة لترشــيد العلمــاء . والحقــائق

ـــه ـــذين عاشـــوا فـــي وقت ـــال، مجموعـــة . المبـــدعين ال علـــى ســـبيل المث
واســعة مــن المنتجــات التــي تقــدمها المعــامالت المصــرفية اإلســالمية  

قــاطرة االقتصــاد اإلســالمي، والتــي تشــير جميعهــا تقريبــا إلــى كحركــة
مــن ناحيــة أخــرى، . أنــواع المعــامالت العقــد فــي الفقــه الكالســيكي

وإعـــــداد المبنـــــى العلمـــــي االقتصـــــاد اإلســـــالمي تبنـــــت العديـــــد مـــــن 
النظريـــات االقتصـــادية التقليديـــة مـــن خـــالل جعـــل بعـــض التعـــديالت 

اك آيـة أو الحـديث أن تكـون حتى إذا كان هن. آلية أو حديث معينة
بمثابـــة األســـاس القـــانوني للنمـــوذج المعـــامالت اإلســـالمية، ال تفعـــل 
ذلك قراءات منهجية وحاسـمة األولـى التـي تلبـي مبـادئ التفسـيرات 



ونتيجــة لــذلك، فــإن مــا يســمى االقتصــاد اإلســالمي لــيس . صــحيحة
ى أكثــر مــن مجموعــة مــن النظريــة االقتصــادية التقليديــة، باالضــافة الــ

.السوابق القضائية وحدها
الفقه، من أجـل -تحقيقا لهذه الغاية، من الضروري إعادة سياقها

البقــاء فــي تنــاغم مــع رحلــة الــديناميات التــي تنــتج دائمــا العديــد مــن 
إذا بنــك اندونيســيا فــي . المشــاكل التــي تختلــف عــن بعضــها الــبعض

مخطط لتطوير الخدمات المصـرفية اإلسـالمية "نشرت ٢٠٠٢عام 
ـــــه ألصـــــحاب المصـــــلحة " ي إندونيســـــيافـــــ ـــــوفير التوجي مـــــن أجـــــل ت

المصرفية اإلسالمية ووضعها موضع وجهة نظر البنك اندونيسـيا فـي 
تطوير العمل المصرفي اإلسالمي في إندونيسيا، ثـم فـي هـذه الحالـة 

مخططــــا أن تنشــــر الفقــــه ) DSN(المجلــــس الــــوطني اإلســــالمية 
متعلقــــــة بالنشــــــاط المعاصــــــر أن معالجــــــة القضــــــايا التــــــي تظهــــــر ال

.االقتصادي والمالي
مــا ســبق ينبغــي النظــر فيهــا، بــالنظر إلــى أن تعــاليم وروح اإلســالم 
ــــة  ــــة تاريخي ــــة واالحتياجــــات، ولكــــن اســــتجابة لحقب ــــة، عقالني عالمي
البشري حيث التحديات التي يواجهونها هي مختلفة جـدا ومتنوعـة، 

ـــد أنمـــاط مختلفـــة وفهـــم كـــذلك ـــا تولي ـــه ســـيتم تلقائي فـــي هـــذا و . فإن



الســياق، االجتهــاد هــو الشــيء الــذي يــتم إغــالق أبــدا ولكــن ينبغــي 
.دائما أن انعشت

ــاء روح االجتهــاد، وعلــم أصــول الفقــه هــو منهجيــة  المتعلقــة إحي
موحــــدة التــــي أثبتــــت دورهــــا مــــن قبــــل المفكــــرين اإلســــالميين مثــــل 
المـــــدارس اإلمــــــام فـــــي دراســــــة الشـــــريعة اإلســــــالمية، وغيرهـــــا مــــــن 

ولكـــن اليـــوم ). القـــرآن والســـنة(لمصـــدر األصـــلي المجـــاالت، مـــن ا
يعتبــر الفقــه اإلســالمي جــرداء بســبب دور العلــم مــن اإلطــار النظــري 

. أصـــول هـــو أقـــل أهميـــة مـــن جديـــد للـــرد علـــى المشـــاكل المعاصـــرة
وأدى ذلك إلى صعوبات في التصدي للمشاكل المعاصـرة، بمـا فـي 

قتصـــادية ذلـــك المشـــاكل المتعلقـــة باالقتصـــاد، وخاصـــة القضـــايا اال
.والمالية

أصـــبحت الصـــعوبات التـــي يواجههـــا الفكـــر اإلســـالمي المعاصـــر 
أكثــر حــدة مــن حقيقــة أن اســتخدام أســاليب مســلم الكالســيكية ال 

وذلك ألن العلـوم . يمكن صقل بسهولة وترميم الثقوب العلم الغربي
الكالســيكية أكثــر اتهــم الدراســات غيــر التجريبيــة، ال ســيما الســياق 

زال تعتبر ضئيلة جـدا، حتـى أن فـي حـد ذاتـه لـيس كافيـا الحالي ال ت



لتوجيـــه أنشـــطة العلـــوم الحديثـــة، مثـــل قضـــايا االقتصـــاد والمصـــرفية 
.مترابطة

ــة  آل فــاروقي ســبيل المثــال، ذكــر أن عــدم قــدرة الطــرق التقليدي
الفئـة . وينظر في فئتـين التـي هـي عكـس ذلـك تمامـا لبعضـها الـبعض

تقييد في المنطق قانونية التـي تتضـمن األولى هي السياج االجتهاد ال
المشاكل الحديثة ضمن فئات القانونيـة، لـذلك بهـذه الطريقـة تقليـل 

والفئــة الثانيـة هــي للقضــاء . المجتهـد الفقيــه وخفـض العلــم فــي الفقـه
منهجية بديهيـة نقيـة "على جميع المعايير ومعايير عقالنية باستخدام 

".ومقصور على فئة معينة
يشبه ما قدمه عبد الحميـد سـليمان الـذين ينضـمون وبالتالي فإنه 

إلــى تــدهور جديــد مــن الفكــر اإلســالمي الحــديث مــع أوجــه القصــور 
المنهجية التي تصيب الفكر اإلسالمي المعاصر، والـذي يتجلـى فـي 

وبناء على ذلـك علـى الـرغم . استخدام عقلية أن غوية بحتة وقانونية
ل قانونية محددة، وحقيقة من أن الفقيه المتعلمين للتعامل مع مشاك

ــــدد  ــــة عــــالمي متع ــــى أنهــــا والفكري ــــي أن تفهــــم عل أنهــــا اســــتمرت ف
االســـــتخدامات الـــــذي يكـــــون قـــــادرا علـــــى حـــــل المشـــــكلة برمتهـــــا 

وبنـاء علـى ذلـك للـرد علـى المشـاكل المعاصـرة . المجتمع الحـديث



تعتمــد بشــكل كبيــر علــى المعلومـــات مــن الكتــب الكالســيكية هـــي 
.ض لفهم معنى مادة خاصة طريقة التفكيرالنصوص دون رغبة تعوي

ــــا أن  ــــت، ال يمكــــن، يجــــب علين ــــك الوق ــــه خــــالل ذل ــــة أن حقيق
نعترف، أن موجة الحداثة والتصنيع االستكبار العالمي قد انزلـق فـي 

بحيــث، بــدوره، الفكــر اإلســالمي المعاصــر . مفاصــل الحيــاة البشــرية
هيــة، مــع جميــع األجهــزة بمــا فــي ذلــك منهجيــة أصــول الفقــه و الفق

التــي أصــبحت واحــدة مــن أســس الممارســات المصــرفية اإلســالمية 
وبعبـــارة أخــــرى، هــــو . يجـــب أن تحولــــت مــــع مـــرور العمــــر والواقــــع

ضروري لكشف إدماجها في البحث العلمي من أجـل تحريـر علمـاء 
المســـلمين مـــن نظريـــة المعرفـــة الغربيـــة اإلكـــراه أو اعتمـــاد ممارســــة 

هــذا . لنظــر فــي جميــع المخــاطراالقتصــاد التقليــدي والتمويــل دون ا
ـــل  ـــه مـــن أجـــل إقامـــة المث ـــام ب ـــذي ينبغـــي القي هـــو العمـــل العظـــيم ال
اإلسالمية النفس الذات صورة اإلسالم في منتصـف الحيـاة الحديثـة 

التي تتغير باستمرار وتتطور
وفقا لذلك، وممر الشريعة المقاصد ذات الصلة كأسـاس لتطـوير 

اإلســالمية حتــى فــي هــذا نظــم والممارســات والمنتجــات المصــرفية
تـــأمر الشـــريعة المقاصـــد المقـــررة مـــن قبـــل . العصـــر متعـــدد األبعـــاد



جمهور العلماء كما مسـار الضـوء لرحلـة العمـل المصـرفي اإلسـالمي 
فــي معالجــة القضــايا المعاصــرة التــي ديناميــة، ألنــه يقــوم علــى الرعايــة 

" مفهــــوم المســــتفيدين هــــو الغــــرض مــــن شخصــــية ). والرفــــاه الرفــــاه
.شريعة العتماد مقاصد ا الشريعة اإلسالميةال

فائـدة جذابـة (المستفيدون هنا يعني أخذ أفضل وا ترفض الشر 
ورفضت إللحاق الضرر

وفقــا البــن تــوهير اشــور، تعــاليم الشــريعة اإلســالمية وخاصــة تــأتي 
ولذلك، يمكن القول أن . مع مهمة لصالح البشر في الدنيا واآلخرة

ـــواردة فـــي ـــع تعـــاليم ال القـــرآن و آل الســـنة وأصـــبحت مســـلمة جمي
لـيس كـل 'على الـرغم مـن أن مصـدر الشخصـية . وجود المستفيدين

الحديث عن فائدة مباشرة، ولكن هنـاك بعـض الحجـج لإلشـارة إلـى 
لــــذلك يصـــبح وجــــود . وجـــود المســــتفيدين فـــي الشــــريعة اإلســـالمية

ــتج القــانوني الــذي تفــاقم فــي الواقــع  ــدما يكــون هنــاك من غريــب، عن
تحميـــــل ألفـــــراد المجتمـــــع لتنفيـــــذ فـــــي جميـــــع المعـــــامالت حتـــــى 

.االقتصادية
ووفقـا . هذا هو السبب في وجود المقاصد الشرعية يصبح مهمـا

لعبـــد الوهـــاب خلـــف، معرفـــة وفهـــم عـــن المقاصـــد الشـــرعية، يمكـــن 



استخدامها كوسيلة مساعدة في فهم تحرير جريـدة القـرآن وكمـا هـو 
) الفـــرق اقتـــراح(ضـــاربة والســـنة، للمســـاعدة فـــي حـــل الحجـــج المت

والمهم جـدا هـو ل إنشـاء القـانون فـي قضـية األحكـام القانونيـة غيـر 
ــــرآن والســــنة كمــــا هــــو وإذا كــــان اســــتخدام الدراســــة  ــــي الق واردة ف

هــذا هــو المكــان علــى أهميــة المقاصــد الشــرعية ). اللغويــة(الدالليــة 
فــــــي الممارســــــات االقتصــــــادية والماليــــــة الحاليــــــة، وســــــط تفــــــاوت 

.ت المصرفية اإلسالمية في مختلف البلدانالممارسا

الغالف. ج
مـــن الوصـــف أعـــاله، فإنـــه يمكـــن أن نخلـــص إلـــى أنـــه مـــن أجـــل 
معالجة المشاكل التـي تحـدث فـي عمليـة تطـوير االقتصـاد والتمويـل 
ــــة والممارســــة، وال ســــيما فــــي  اإلســــالمي، ســــواء مــــن خــــالل النظري

مــن العــالم، ثــم الممارســات المصــرفية اإلســالمية فــي أجــزاء مختلفــة 
الشـــريعة المقاصـــد، ال يمكـــن، أن يكـــون عليـــه الحـــال أن ينبغـــي أن 

ألن المقاصـــد الشـــرعية ويمكـــن اســـتخدامها كوســـيلة . تعطـــى أولويـــة
مساعدة في فهم تحرير جريدة القرآن وكمـا هـو والسـنة، للمسـاعدة 

وهــذا أمــر مهــم جــدا ) حجــة المعارضــة(فــي حــل الحجــج المتضــاربة 



ضــية هــذا الحكــم وذكــر القــانون فــي القــرآن هــو وضــع قــانون فــي ق
.)اللغوية(والسنة كما هو وإذا كان استخدام الدراسة الداللية 
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