
 

 

 

 

 

 

 

 ندوات شورى في االقتصاد اإلسالمي

 الندوة األولى خالصة

 " عالقة االقتصاد االسالمي بالشريعة واملعرفة “

 هـ    1441 -12-14 / - 04/ 08/ 2020الثالثاء 

 مساًء بتوقيت الكويت  8:00الساعة 

 فضيلة د. محمد أمين قطان :فيهايحاوره د. محمد أنس الزرقا، فضيلة  ضيف الندوة:

 

 خالصة  من  د الزرقا 

من   بذلك  يتصل  وما  اإلنسان،   ملعيشة  الالزمة  والخدمات  السلع  واستهالك  انتاج  يدرس   عموما  االقتصاد  علم 

التبادل واألسواق  واالدخار و االستثمار والعطالة والتشغيل،  وفقر وغنى  األفراد والجماعات   نشاطات،   مثل  

 .نتيجة مالحظة واقع الحياة واكتشاف االسباب والنتائجوأسبابه وآثاره.  وقد تراكم فيه  إرث معرفي إنساني مشترك   

معني    . وهو   ) بالشريعة  املتصل  غير  اي   ( الوضعي  باالقتصاد  اليه  ما هو كائنونشير  أي  اقع  الو أي   بوصف   ،

؟ ( 
َ

 باألسئلة  ) كيف

املعرفةاالقتصاد اإلسالمي    ، مادته االولية من علم االق   يستمد بعض   بوصفه  فرعا من فروع  الوضعي  تصاد 

بعبارة أخرى هو    .االقتصاد االسالمي   مادة جديدة هي   هاتين املادتين   وبعضها من الشريعة  االسالمية ثم يصّنع من

 علم االقتصاد املستهدي  بالشريعة .   

) املستمد   يتميز االقتصاد اإلسالمي   من )الشريعة والفقه املبني عليها(   بمحتواه الوصفي للواقع االقتصادي وسننه

  من االقتصاد  الوضعي عن االسباب والنتائج (.

: األهداف ، الحالل والحرام ، ما  يجوز وما ال   بما يجب أن يكون في حين ان الشريعة والفقه معنيان في املقام األول 

 الشريعة  تجيب عن االسئلة املتعلقة ب ) ملاذا؟ (.    يجوز،  ما املطلوب وما املمنوع.



 

 

 

 

 

 

 

وكذلك   .من الشريعة  تصاد اإلسالمي   من االقتصاد الوضعي باستمداد نظرته للحياة و قيمه االخالقيةويتميز االق

بعنايته باستخدام املعارف االقتصادية  للتفقه في أحكام الشريعة وبيان نفعها للناس وإيضاح كيفية تطبيقها في 

 .   واقع الحياة

في واقع معين )أي تطبيق حكم شرعي في واقع(  تتطلب إضافة لفقه النصوص الشرعية ، فقه     إقامة الشريعةإن  

 الواقع  بأوصافه،  وبسننه التي تدلنا على  املآالت املنتظرة من تطبيق الحكم . 

من  التفرغ  يتطلب  صار  بل  املنال،   قريب  الواقع  فقه  يعد  فلم   ، الواقع  علوم  وتوسعت  الحياة  تعقدت  وقد  

صين في  العلوم ذات الصلة . واالقتصاد الوضعي   يزودنا بذلك .  لكنه يفتقر الى أهداف وقيم البد )بالضرورة متخص

املنطقية  وهذا محل اتفاق بين العلماء  حتى امللحدين  منهم( من استيرادها من خارج الواقع.  البعض يستمدها من 

 هب.  واملسلمون يستمدونها من  الشريعة اإللهية .  األهواء الشخصية أو مقوالت الفالسفة  أوأرباب املذا 

 

 امثلة تشخص بعض ذلك 

حوله شبهات وصفية  ارتحريم الربا حكم شرعي مشهور) قيمة من قيم النظام االقتصادي اإلسالمي (، كانت تث -)أ( 

الوضعيكبيرة   االقتصاد  من   في  الشبهات  هذه  تبديد  وتطلب  الخ.(.  الكفاءة  ويقلل  االدخار  يثبط  أنه  كدعوى   (

االقتصاد الوضعي مع علم جيد بالفقه، ليفهموا الشبهات ويبينوا الردود الصحيحة شرعا واقتصادا، بلغة  يتقنون 

، ثم  د خال من الرباكيفية إقامة اقتصايفهمها االقتصاديون، وبخطاب عاملي  موجه لسائر الناس. كما تم إيضاح  

العبر االقتصادية    األ استنتاج   املالية  الصحيحة من  القمار   2008عام    زمة  مع  للربا  املدمرة  اآلثار    .التي كشفت 

  ة.  املاضيالخمسين عاما بفضل هللا قد تحقق  كل ذلك على املستوى العلمي  في مسيرة االقتصاد اإلسالمي خالل 

 

عية) قيمة إسالمية( ،  وتوزيعها   على مستحقيها  بحكمة وعدل يحتاج فوق معرفة إيتاء الزكاة فريضة شر   -)ب(  

متعطلين،  أيتام،  )أرامل،  وصفاتهم  املستحقين،  أعداد  حيث  من  وإحصاءاته  الواقع  لدراسة  الفقهية   أحكامها  

املنتظرة الزكاة  بموارد  مقارنة   ، وأولوياتها  حاجاتهم  وأنواع   ،)... جغرافًيا  االدارة     .وتوزيعهم  لعلوم  يحتاج  أي 

 والتخطيط.    واإلحصاء
 


