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التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم الشرعية واالقتصادية وأثره في فهم 
.  وتحقيق التنميةالمعاصرة ,  المالية النوازل  

بوكرديد نورالدين  د.  
 جبامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسبلمية بقسنطينة

 :  مقدمـــة
كانت أك إنسانية أك اجتماعية خيدـ بعضها شلا الشك فيو أف العلـو مبختلف أنواعها طبيعية            

نظرا لؤلمهية الكربل البعض يف مباحثها كإشكاالهتا , كمن بُت تلك العلـو الشريعة كاالقتصاد , ك 
لبلقتصاد يف كاقعنا ادلعاصر ،كخلطورة ادلشكبلت االقتصادية ادلتشعبة كادلعقدة كادلستعصية اليت تعاين منها 

,كباعتبار ادلعامبلت ادلالية كخاصة إشكالية حتقيق التنمية االقتصادية  سلتلف دكؿ العادل اإلسبلمي 
كاالقتصادية عند ادلسلمُت ينبغي أف توافق الشرع كال ختالفو, كدلكانة البعد الشرعي يف ىذه ادلعامبلت 
رفة كما ينتج عنو من ضركرة االجتهاد يف النوازؿ االقتصادية احلديثة من لدف الفقيو ادلعاصر, إذ أف مع

الفقيو االقتصادم باألزمات االقتصادية، كأسباهبا، كحلوذلا، كبالتجارب الناجحة، أك الفاشلة، كالنظريات 
ادلتنوعة تعود بفائدة كربل عليو، كعلى حلولو؛ كذلك أف احلكمة ضالة ادلؤمن أنا كجدىا فهو أحق هبا 

 اآلخر. كاحلكم على الشيء فرع عن تصوره ، كأف ادلطلوب أف نبدأ حيث انتهى
ألجل كل ىذه احليثيات بات من الضركرم التفكَت كجبدية يف مد اجلسور كالتواصل بُت العلـو الشرعية  

كاالقتصادية بغية إجياد تكامل معريف بينهما يف األكساط العلمية يسعى إذل االستفادة كاالستثمار ادلزدكج 
 ع .من معطيات العلمُت خدمة دلصلحة اإلنساف على كفق مقصود الشر 

فيا ترى ما حقيقة التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم الشرعية واالقتصادية ؟ وما أثره في 
وما ىو واقعو وآفاق وكيف يمكن أن يسهم في تحقيق التنمية ؟ ؟ لية المعاصرة فهم النوازل الما

 استشراف مستقبلو في األوساط العلمية الجزائرية  ؟
مداخلتي على أساسها وفق خطة قسمتها إلى مقدمة وثالثة ىذه إشكاالت أردت أن أصيغ 

 . مباحث وخاتمة
 ن بين العلوم الشرعية واالقتصادالمبحث األول : مفهوم التكامل المعرفي في المضمو 

أثر التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم الشرعية واالقتصادية في فهم المبحث الثاني : 
 قيق التنمية االقتصادية.النوازل المالية المعاصرة وتح

بين العلوم الشرعية واالقتصادية في األوساط العلمية  المبحث الثالث : واقع التكامل المعرفي
 . شراف مستقبلو , جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة أنموذجاً ت, واسالجزائرية
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 الخاتمة : أىم النتائج والتوصيات .
 مفهوم التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم الشرعية واالقتصادية  المبحث األول :

 :المطلب األول : مفهوم التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم اإلسالمية والعلوم األخرى 
اإلسبلمية كالعلـو األخرل على مستول ادلضموف، يظهر بوضوح  يف أف أم  التكامل ادلعريف بُت اللعلـو

نازلة مطركحة اليـو على الفقيو اجملتهد مهما كاف نوعها تتجاذهبا علـو كختصصات سلتلفة كمتعددة ، كال 
يستطيع الفقيو ادلعاصر احلكم عليها كالنظر فيها انطبلقا من رؤيتو لتخصص كاحد , بل ال بد من 

كالتخصصات ادلتعلقة بالنازلة , كذلك بسلوؾ منهج االجتهاد اجلماعي ا من منظور سلتلف العلـو دراسته
مناقشة النوازؿ ادلعاصرة  عرب مؤدترات يدعى ذلا خبلؿ عرب اجملامع الفقهية إذا تعذر االجتهاد الفردم من 

لفة كالطب كالسياسة ادلختالعلـو ادلتخصصُت يف إذل جانب  يف العلـو الشرعية تهدكفالعلماء اجمل
من كل جوانبها حدث التكامل ادلعريف كحتصل اإلحاطة بالنازلة فيكاالقتصاد كاالجتماع ...إخل , 

  .(1 )كيتوصل فيها إذل قرار رتاعي حيمل جانبان كبَتان من الصوابكمبلبساهتا 
طالب العلم اجملتهد ضركرم , يقوؿ  يف شخصية و، فإنلتكامل ادلعريف بُت العلماء مطلوب كإذا كاف ا

كإذا كانت ظركؼ اجملتهدين يف ادلاضي قد مكنتهم من اإلحاطة بعلـو  الدكتور رتاؿ الدين عطية :"
عصرىم كظركؼ معاصريهم احلياتية كأعرافهم التجارية، فإف تعقد احلياة ادلعاصرة كاإلغراؽ يف التخصص 

 أمهية مرحلة تعرؼ اجملتهد على الواقعة زلل االجتهاد، الذم أصبح ظاىرة عامة، يدعو إذل التنبيو إذل
كضركرة اعتماده يف ذلك على معارؼ كخربات غَته من ادلتخصصُت يف كل فرع من فركع ادلعرفة، كذلك 
ريثما يتيسر ختصص اجملتهدين يف كل فرع من ىذه الفركع، بأف جيمع بُت علـو الشريعة البلزمة لبلجتهاد 

لتخصص يف ىذا الفرع، إذ إف معاجلة مشكلة ازدكاج الثقافتُت ال يتم إال بتوحيد يف فرع معُت، كبُت ا
الثقافتُت يف شخص كاحد، كأف تعاكف ادلثقفُت ثقافة عصرية ختصصية مع ادلثقفُت بالعلـو الشرعية إمنا ىو 

، ال كادلقصود بتوحيد الثقافتُت يف شخص كاحد, كليست ىي احلل السليم الدائم خطوة مرحلية مؤقتة،
يعٍت رتع ثقافتُت متنافرتُت كسلتلفيت األصوؿ كادلناىج يف شخص كاحد، فهذا شبيو باحلل ادلرحلي الذم 
أشرنا إليو، كإمنا ادلقصود ىو تفاعل الثقافتُت للخركج بثقافة كاحدة متخصصة ذات أصوؿ كضوابط 

  .(2)"إسبلمية، كىو ما يعرب عنو بأسلمة ادلعرفة
 بالتكامل المعرفي في المضمون بين العلوم الشرعية واالقتصادية :: المقصود الثاني المطلب

جسور مد يراد بالتكامل ادلعريف يف ادلضموف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية : ذلك التآلف كاالنسجاـ ك 
 من  يسعى الشرعية كاالقتصادية , التواصل بينهما بغية إجياد ربط كمزج معريف بينهما يف األكساط العلمية

                                                           
, كزارة األكقاؼ  62, سلسلة كتاب األمة , العدد  198الشريف, ص ( االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسبلمي , عبد اجمليد السوسوة 1

 ـ , الدكحة , قطر .1998 –ق 1418كالشؤكف اإلسبلمية , ط 
 199( االجتهاد اجلماعي يف التشريع اإلسبلمي , عبد اجمليد السوسوة الشريف, ص 2
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حة إذل االستفادة كاالستثمار ادلزدكج من معطيات العلمُت خدمة دلصل خبللو الفقهاء كاالقتصاديوف 
الفقيو اجملتهد كادلفيت يف كما أف ىذا ادلصطلح يطلق كيتصف بو   ,(3) اإلنساف على كفق مقصود الشرع

الشرعية من فقو كأصوؿ قضايا ادلعامبلت ادلالية القددية كادلعاصرة , الذم لو معرفة ختصصية بالعلـو 
كمقاصد كآيات كأحاديث األحكاـ كمعرفة أخرل باالقتصاد كلو كانت سطحية علمان كنظامان كاقتصادان  

الفقيو ادلعاصر مبختلف العلـو االقتصادية إذل جانب فقو كليان أك جزئيان كنظريات كمدارس, فمعرفة 
عان بُت العمق الفقهي كاالقتصادم قادران على ادلعامبلت كاالقتصاد اإلسبلمي جتعلو فقيها اقتصاديا جام
متعلقة بعادل ادلاؿ كاألعماؿ , غَت مكتف االجتهاد كاإلبداع فيما يطرح عليو من مستجدات كنوازؿ 

, بل يوجو اجتهاده كذلك إذل تقدمي احللوؿ صرةيتقدمي احلكم الشرعي ادلناسب للنازلة ادلالية ادلعا
ادلالية اليت يعاين منها رلتمعو كمشكلة الفقر كالبطالة كارتفاع معدالت للمشكبلت االقتصادية كاألزمات 

كيف ىذا اإلطار ينبغي اإلشارة إذل بعض , (4 )ملةاالتضخم كالسعي إذل حتقيق التنمية االقتصادية الش
م العلماء ادلسلمُت الذين اتصفوا هبذا النوع من التكامل ادلعريف فقدموا إسهامات جليلة للفكر االقتصاد

كأبو يوسف من خبلؿ كتابو  "ادلقدمة " كابن خلدكف من خبلؿ كتابوما زالت باقية إذل اليـو  ادلعاصر 
 "كالكسب"للدمشقي  "اإلشارة إذل زلاسن التجارة"ك  "األمواؿ"كالداكدم من خبلؿ كتابو  "خلراج"ا

إغاثة األمة  "كتابو  من خبلؿكادلقريزم  من خبلؿ إسهاماتو يف االقتصاد الكمي  كاخلوارزمي للشيباين
, كقد كاف (5)كغَتىم كثَت  "ادلكاييل كادلوازين الشرعية"ك "شذكر العقود يف ذكر النقود"ك "لكشف الغمة
اهلل يشدد النكَت على من يفصل بُت علـو الشريعة كغَتىا , فيقسم العلـو كلها إذل  رزتواإلماـ الغزارل 

, كما أننا صلد اإلماـ الشوكاين ينبو إذل (6)من فركض العُت أك الكفاية أك االستحباب كاإلباحة  ماىو
ادلعاصر إدلاـ بعلـو العصر كاالقتصاد مثبلن بالقدر الذم حيتاجو اجتهاده فيقوؿ : يو قضركرة أف يكوف للف

                                                           

تقرير منشور مبجلة إنسانيات عن فعاليات ادللتقى الدكرل حوؿ موضوع : التكامل ادلعريف كدكره يف دتكُت التعليم اجلامعي من اإلسهاـ  3)
ـ , بكلية الطب  , تلمساف , من إعداد منور ماريف  , 2010أفريل  15-14يف جهود النهوض احلضارم يف العادل اإلسبلمي , يومي 

83-85  
,  فعاليات الندكة 10-9-8لتجديد يف فقو االقتصاد اإلسبلمي كادلعامبلت ادلالية , د . علي زلي الدين القرة داغي ,صكيفية ا( 4

 ـ 2008الدكلية حوؿ التقنُت كجتديد الفقو اإلسبلميي ادلعاصر ادلنعقدة بقاعة ازلاضرات جبامعة السلطاف قابوس بن سعيد  يف أبريل 
ـ, كانظر  مقالة منشورة 2012, ادلعهد العارل للفكر اإلسبلمي , ط  24, د . فتحي حسن ادللكاكم  , ص( منهجية التكامل ادلعريف  5

, موقع ادلعهد العارل للفكر اإلسبلمي , ادلقريزم إسهاماتو  3بعنواف : مفاىيم يف التكامل ادلعريف , د . فتحي حسن ادللكاكم  , ص
, إسهاـ اخلوارزمي يف االقتصاد الكمي , إبر اىيم زلمد البطانية ك  3احلليم عمار غريب, ص العلمية يف احتواء األزمات االقتصادية , عبد

 ـ .2008, اجمللة األردتية للدراسات اإلسبلمية ,  12سليماف كارد ادلساعد, ص
ادلالية , د . علي زلي الدين , كيفية التجديد يف فقو االقتصاد اإلسبلمي كادلعامبلت  34\1(إحياء علـو الدين, أبو حامد الغزارل  , ج 6

 .  10القرة داغي ,ص
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فائدة جليلة يف دفع ادلبطلُت " كلقد كجدنا الكثَت من العلـو اليت ليست من علم الشرع نفعان عظيمان ك 
 . ( 7)كادلتعصبُت كأىل الرأم كالبحث كمن االشتغاؿ بالدليل " 

ادلعاصرة، حيتاج إذل العادِل الباحث الذم يستلهم  صياغاهتاالعلـو الشرعية كاالقتصادية يف التكامل بُت ك 
ىداية اهلل سبحانو يف فهم مقاصد النصوص كاألحكاـ، ككيفية تنػزيلها على الوقائع كاألحداث، ضمن 

معاصر، كىذا الفهم كالتحديد كالكيفية جهد حتليلي تفكيكي أساسي. لكنَّ الباحَث اقتصادم إطار 
، كىذا يعٍت العلـو االقتصادية كادلالية هم الواقع الذم يتعلق مبجاؿ سوؼ حيتاُج يف الوقت نفسو إذل ف

كحتديد عناصرىا كفهم آليات عملها كافًتاضاهتا االقتصاديىة بالضركرة قدرة الباحث على تفكيك القضية 
النظرية الكامنة. كىذا التفكيك يف اجملالُت شرط ضركرم مسبق، إذا حتقق سيكوف أساسان لتحقيق 

دلعريف بُت اجملالُت يف عملية تركيب نقدية إبداعية، يرافقها عادة تقومي للعناصر اليت ستدخل يف التكامل ا
الًتكيب اجلديد، كإنشاء شبكة العبلقات اليت تصلها أك جتمعها أك توحدىا دلقصد جديد، أك غاية 

ىذا النوع من ا اليت يقـو عليهادلعلومات الشرعية كالتقنيات االقتصادية  توظيف , كيعقب ذلك جديدة
موضع الدراسة، كدتييز العناصر ادلميزة للمعرفة يف االقتصادية يف فهم الظواىر أك القضايا التكامل ادلعريف 

كالتكامل ادلعريف هبذا ادلعٌت ليس عملية معرفية , إطارىا التكاملي، كتسهيل نَقل ىذه ادلعرفة إذل اآلخرين
ا ىي عملية نفسية تربوية تسته دؼ حترير العقل ادلسلم كتريب الوجداف ادلسلم كتنمي دافعية كحسب، كإمنَّ

 . (8) ادلسلم لئلصلاز كاإلبداع كاإلصبلح
 تكوين الفقيو االقتصادي الحاجة ل: التكامل المعرفي و  لثالمطلب الثا

إف ربط االجتهاد الفقهي مبعرفة العلـو االقتصادية يعترب حبق من صميم العملية التجديدية يف فقو 
بُت العلـو الشرعية يف ادلضموف قيق التكامل ادلعريف حتمن ذترات ك  االقتصاد كادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة,

يبُت كاالقتصادية إنتاج اإلطار ادلتخصص يف االقتصاد اإلسبلمي أك ما يسمى بالفقيو االقتصادم ,ك 
ىو العلم الذم يبحث يف لفقو كاالقتصاد فيقوؿ بأف الفقو :"الدكتور كماؿ حطاب  العبلقة بُت ا

ديتاز بالشموؿ كالثراء  استنباط االحكاـ الشرعية من أدلتها التفصيلية كهبذا ينتهي دكر الفقو فهو
أما علم االقتصاد االسبلمي فيؤدم دكره يف مرحلتُت : إحدامها تتلخص يف دراسة الظاىرة , (9)كادلركنة"

يث يتمكن الفقيو من الوصوؿ اذل احلكم بناءن االقتصادية كتبياف جزئياهتا كتوضيحها بشكل كامل حب
                                                           

, كيفية التجديد يف فقو االقتصاد اإلسبلمي كادلعامبلت ادلالية , د . علي زلي الدين القرة  156ص\1(إرشاد الفحوؿ , الشوكاين ,  7
 .  10داغي ,ص

 
ـ, كانظر  مقالة منشورة 2012للفكر اإلسبلمي , ط  , ادلعهد العارل 24( منهجية التكامل ادلعريف , د . فتحي حسن ادللكاكم  , ص 8

 , موقع ادلعهد العارل للفكر اإلسبلمي 3بعنواف : مفاىيم يف التكامل ادلعريف , د . فتحي حسن ادللكاكم  , ص
بد العزيز , مج (منهجية البحث يف االقتصاد اإلسبلمي , كعبلقتو بالنصوص الشرعية , احلطاب كماؿ توفيق زلمد , رللة جامعة ادللك ع 9
 ـ2003,  10ص  16
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كادلرحلة الثانية فتكوف ما بعد إطبلؽ احلكم الفقهي على الظاىرة حيث ,  معلى على جهد اإلقتصاد
يقـو االقتصادم بدراسة اآلثار ادلًتتبة على اطبلؽ احلكم الفقهي على ادلسالة اإلقتصادية كمقارنة 

 (.10 )ةكمطابقة ما نتج عنها مع مقاصد الشريع ادلفاسد بادلصاحل ادلًتتبة عليها،

 ر مبرحلتُت :دييف االقتصاد االسبلمي نفس ادلنحى فيعترب التأليف الدكتور رفعت سيد العوضي  كينحو
التعرؼ على الواقعة أك الظاىرة االقتصادية اليت تليها مرحلة ، )الفقو( مرحلة التعرؼ على احلكم الفقهي

 : مرحلة الفقو ينشئها احلكم الفقهي. كبناءن على ما سبق فإف اإلقتصاد اإلسبلمي يتكوف من مرحلتُت
كم الذم حيكم الظاىرة إعماؿ العقل يف الدليل الستنباط احل "اإلقتصادم : فالفقوكمرحلة االقتصاد , 

بلمي: ىو إعماؿ العقل يف احلكم الذم حصلنا عليو لتحديد الظاىرة االقتصاد اإلساالقتصادية ك 
, فهناؾ تكامل معريف بُت الفقو (11) االقتصادية، اليت ينشئها احلكم ، كحتليلها، كالتأثَت فيها، كالتنبؤ بو

 يشكبلف االقتصاد اإلسبلمي الذم ينتج لنا فقيهان اقتصاديان .إذا اجتمعا معان ك ,  كاالقتصاد

كلتبياف العبلقة بُت الفقو كاالقتصاد كاحلاجة إذل التكامل ادلعريف بينهما نورد ادلثاؿ ادلتعلق  مبوضوع  
فلو أخذنا النقود الورقية كنموذج للعمبلت النقدية سيكوف دكر اإلقتصادم يف بياف تفاصيل الصرؼ  , 

ب كالفضة كالفلوس كتوضيح ما كخبايا النقود الورقية، ككشف أكجو الشبو كاالختبلؼ بينها كبُت الذى
يتعلق بثمنيتها، مث بعد ذلك يأيت دكر الفقيو يف دراسة التشابو يف علة الثمنية على ذُكر يف النصوص 
الشرعية كذتنية النقود الورقية حسب ما تبُّت لو شلا قدمو االقتصادم، مث تأيت اخلطوة التالية بإطبلؽ احلكم 

اإلقتصادم من جديد ليدرس اآلثار اإلقتصادية اليت ترتبت على  الفقهي على النقود الورقية ، كيعود
 .(12) اطبلؽ احلكم الفقهي على النقود الورقية يف عقد الصرؼ

جل، إذا جاء السائل عن ستحدث من بيوع الصرؼ امسو صرؼ األككنموذج آخر دلا ذكرنا ىناؾ نوع م
حكم بيع صرؼ االجل اذل الفقيو لن يستطيع الفقيو االجابة عن حكمو، اذا دل يكن يعرؼ ماىيتو، 
بالتارل سيكوف دكر االقتصادم متمحوران يف ادلرحلة االكذل حوؿ بياف ماىية صرؼ االجل للفقيو فيقوؿ 

عينة من تاريخ إبراـ العقد مطبقُت سعر الصرؼ مثبل بانو بيع يتم فيو تسليم كاستبلـ العمبلت بعد فًتة م
السائد حلظة إبراـ العقد. كُيستعمل لتفادم األخطار الناجتة عن التقلبات احملتملة يف أسعار صرؼ 

                                                           
10
 . 12-11. ص منهجية البحث يف االقتصاد اإلسبلمي , كعبلقتو بالنصوص الشرعية , احلطاب كماؿ توفيق زلمد(  

 النظاـ ادلارل لرفعت سيد العوضي. –االستثمار  –التوزيع  -(موقع اسبلـ كيب ، كتاب االمة: األقتصاد اإلسبلمي ادلرتكزات 11
 19-18( دكر الباحث يف االقتصاد اإلسبلمي , بُت علم الفقو كاالقتصاد , دراسة منهجية , أزتد ضلمد زلمود نصار , ص 12
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العمبلت، حيث يكوف سعر الصرؼ السائد حلظة إبراـ العقد كىو سعرالصرؼ بغض النظر عن سعر 
 .(13) الصرؼ حلظة تنفيذ العقد

صورتو للفقيو فيطلق احلكم الشرعي عليو، كيعود االقتصادم لدراسة االثار اليت ترتبت عندئذ تتوضح 
 .(14) على اطبلؽ ىذا احلكم على البيع

يف دراسة لو أف تعامل الفقيو  مع القضايا االقتصادية كادلالية عامة ك  كيؤكد الدكتور قطب الريسوين
ادلصارؼ اإلسبلمية خاصة يتطلب دتتعو باحلس االجتهادم، كأال يكوف فقيها تقليديا، حيفظ النصوص، 
كيسرد األدلة، كلكن ينبغي أف يتصف بالقدرة على اإلفتاء ادلبٍت على قواعد أصولية سليمة، تأخذ الواقع 

جينح الكثَت من ادلتخصصُت إذل أف غياب عي  بعُت االعتبار، لو علم بالنص الشرعي كدراية بالواقع، ك ادل
يف تكوين ادلفتُت كالفصل كعدـ الربط كادلزج بينهما التكامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية 
ات التأمُت اإلسبلمية من شركات كمؤسسالقائمُت على كأعضاء اذليئات الشرعية للمصارؼ اإلسبلمية ك 

  15)ي، ىنا فاحلاجة ملحة كضركرية لوجود الفقية االقتصادأىم جوانب القصور كالضعف يف عملها 
المبحث الثاني : أثر التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم الشرعية واالقتصادية في فهم 

 .النوازل المالية المعاصرة وتحقيق التنمية االقتصادية

أثر التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم الشرعية واالقتصادية في فهم  األول :المطلب 
 النوازل المالية المعاصرة

وأىمية االجتهاد فيو والخطواط المتبعة في  النوازل المالية المعاصرةتعريف فقو  الفرع األول :
 ذلك 

ُِلحَّة" 
ا كلقبنا بأنو : "معرفة األحكاـ الشرعية للوقائع ادلستجدة ادل ديكن تعريف فقو النوازؿ باعتباره َعَلمن

, كإذا أضيف إذل فقو النوازؿ  (17),أك ىو: " الوقائع اليت دل يسبق فيها نص أك اجتهاد " ( 16)
                                                           

, صناعة الفقيو  23(ضلو تأىيل احتهادم ألعضاء ىيئة الفتول بادلصارؼ اإلسبلمية , رؤية يف تفعيل ادلمارسة الشرعية , ص 13
 ـ , 2010-9-3,  532, رللة الوعي اإلسبلمي  , العدد  2احلافظ الصاكم , صاالقتصادم بادلصارؼ اإلسبلمية , عبد 

( منهجية البحث يف االقتصاد اإلسبلمي , كعبلقتو بالنصوص الشرعية , احلطاب كماؿ توفيق زلمد , رللة جامعة ادللك عبد العزيز , 14
  32ص 16مج 

, صناعة الفقيو  23مية , رؤية يف تفعيل ادلمارسة الشرعية , ص( ضلو تأىيل احتهادم ألعضاء ىيئة الفتول بادلصارؼ اإلسبل 15
 3االقتصادم بادلصارؼ اإلسبلمية , عبد احلافظ الصاكم , ص

 ,  16ضوابط فقو النوازؿ , عبد اهلل زلمد البلحم , ص 16)
 92\1( منهج استخراج األحكاـ الفقهية للنوازؿ ادلعاصرة , مسفر بن علي القحطاين , 17
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 (18): القضايا ادلالية اليت استحدثها الناس يف العصر احلديث مصطلح " االجتهاد ادلارل ادلعاصر " فهو
أك القضايا اليت حتمل امسان  (19)أك القضايا اليت تغَت موجب احلكم عليها نتيجة التطور كتغَت الظركؼ

 .(22( )21)أك القضايا اليت تتكوف من عدة صور قددية( 20)جديدان 
كيعترب االجتهاد يف النوازؿ ادلالية ادلعاصرة زلاكلة لتجديد الفقو اإلسبلمي كإحياء ما انطمس من معادلو , 
لذلك احلاجة قائمة إذل ضركرة إجياد معلمة متكاملة تستوعب قضايا العصر كمسائلو ادلستجدة على 

 ىدم الشريعة اإلسبلمية.
على كفق ادلنهج الوسطي ادلعتدؿ يف النظر كاإلفتاء يتطلب إف تصور النازلة كفهمها فهمنا صحيحنا كدقيقان 

 تتمثل فيما يلي :( 23)اتباع رلموعة من اخلطوات
التوجو إذل اهلل بالدعاء ك الذكر مث رتع ادلعلومات ادلتعلقة بادلوضوع فتحليل القضية ادلركبة إذل عناصرىا 

الكتاب كالسنة ك اإلرتاع ,كعلى أقواؿ األساسية ك عرض القضية ادلستجدة على النصوص الشرعية من 
الصحابة ك اجتهاداهتم , كإف دل صلد فيها ما ديكننا من االستنباط نلجأ إذل النظر يف اجتهادات أئمة 
ادلذاىب يف كتب الفقو,ك يف كتب الفتاكل الفقهية القددية كادلعاصرة الحتماؿ كجود سوابق فقهية , كيف 

ت الفقهية ادلتخصصة كيف الرسائل العلمية ادلتخصصة كرسائل الدكتوراه قرارات اجملامع الفقهية ك الندكا
كادلاجستَت, كاجملبلت العلمية احملكمة , كإذا دل صلد فيما سبق نعيد النظر فيها كما يًتتب عليها من 

 نسلك مسلك االجتهاد ادلقاصدم فيها . مصاحل كمفاسد ك
لنوازؿ ادلالية ادلعاصرة يتطلب توفر شركط االجتهاد، ككخبلصة ديكن القوؿ : إف النظر يف أم نازلة من ا

برد ادلسألة إذل أصل من األصوؿ الشرعية  ( 24)كالبدء بالتصور الصحيح للمسألة مث التكييف الفقهي ذلا 

                                                           

 د الورقية كشركة ادلسامهة كزكاة األسهم كالسندات كغَتىا ....مثل النقو  18)
( مثاؿ ذلك اشًتاط الفقهاء قدديان تسليم مفتاح العقار للمشًتم  لكي يتحقق تسليم العقار , فهذا الشرط دل يعد الزمان يف ىذا العصر 19

 ,بعد نشوء السجل العقارم ؛ حيث يكتفى بتسجيلو فيو . 
 (مثل عقود ادلناقصات كالتوريدات كادلقاكالت ..... 20
(كبيع ادلراحبة لآلمر بالشراء فهو يتكوف من عدة صور كعد من ادلشًتم للبنك اإلسبلمي , بشراء السلعة مراحبة مث عقد بيع بُت البنك  21

 كالبائع , كأخَتان عقد بُت ادلشًتم كالبنك بعد قبض البنك السلعة .
 . 4-3(حبوث لبعض النوازؿ الفقهية ادلعاصرة , عبد اهلل بن زلمد الطريقي , ص 22
 . 34( ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة , عثماف شبَت , ص23
حتديد حلقيقة الواقعة ادلستجدة إلحلاقها بأصل فقهي، خصو الفقو اإلسبلمي بأكصاؼ فقهية، بقصد  بأنو(يعرؼ التكييف الفقهي  24

ؼ للواقعة ادلستجدة عند التحقق من اجملانسة كادلشاهبة بُت األصل كالواقعة ادلستجدة يف احلقيقة ,. التكييف الفقهي إعطاء تلك األكصا
 . 2004دار, القلم , دمشق ,  30للوقائع ادلستجدة كتطبيقاتو الفقهية , شبَت , زلمد عثماف , ص 



8 
 

على نازلة متقدمة أك على قاعدة فقهية أك فتول إماـ متقدـ أك ( 25)كالنص أك اإلرتاع أك التخريج
 ( .27) يق أم تنزيل احلكم الشرعي على ادلسائل النازلة، مث التطب(26)االستنباط 

 مكانة التكامل المعرفـي فهم النوازل المالية المعاصرة   الثاني : فرعال
أمر زلورم يف عملو بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية بالنسبة للفقيو االقتصادم  التكامل ادلعرفػي يعد

ادلستجدات ب ادلتعلقاحلكم الشرعي  عن أساسي يف البحثمرتكز ك  االجتهادم الفقهي ادلارل ادلعاصر
خاّصة فػي ادلستجدات  كتزداد أمهيتو كاحلاجة إليو, كبلوغ دكجة الصواب فيو ادلالية ادلعاصرة  كالنوازؿ 
بتغَّت األزمنة  تتغّير عندما يتعلق األمربمعرفة األسباب التي تجعل األحكامادلالية ادلعاصرة  كالنوازؿ

للفقيو الناظر فـي النازلة  ىذه األسباب قد ال تتيسر بعض و,  كاألمكنة كاألحواؿ كالعوائد كالبيئات
 , كيتعُت ذلك إذا كاف  أك بسبب منها المستجدة، وبالتالي يكون فـي حاجة إلى عالٍم بتلك األسباب
ضلو ذلك شلا جعل بقاء احلكم على ما كاف السبب ادلؤّدم للتغيَت ىو: ادلصلحة أك احلاؿ أك العرؼ أك 

م ال حيقق مقصود الشارع فػي  ادلكلفػُت. كىذا يستوجب معرفة ادلتغَّت فػي الزماف الداعي لتغَّت احلك
, كما تزداد احلاجة إذل التكامل  ادلعرفػي بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية بالنسبة للفقيو فػي  (28 )بسببو

في األمور التي ال يستطيع الناس االستغناء عنها للضرورة الية ادلعاصرة ادلستجدات كالنوازؿ ادل
فبل بّد من فعلو، كمثالو   فهذا مما عمت بو البلوى،كلصعوبة االحًتاز منها ككثرة انتشارىا والحاجة 
من كقوع الشركات اإلسبلمية للتأمُت كإعادة  فبل بدّ  إعادة التأمين فـي الشركات العالمية،احلاضر: 

ومثل ضرورية ىذا التأمين فـي تلك الشركات ال يقّدرىا إال أىل التأمُت فػي الربا كالفائدة. 
أك يكوف الفقيو ملمان بتفاصيل ذلك فػيقدر على التقدير، فػيكوف جامعان بُت علم الشريعة االختصاص، 

غَته فتكاملت ادلعرفة عنده بغَته, كتعظم احلاجة إذل التكامل تاج لكغَته، فتكاملت ادلعرفة عنده، أك اح
ال يجوز المعاصرة ألن الحكم على الشيئ فرع من تصوره,  و ادلعريف يف فهم ادلستجدات ادلالية 

احلاجة ، احلكم يف كقت شلا يعٍت أف الفقيو جيب عليو أف يبُّت للناس  تأخير البيان عن وقت الحاجة،
و التأخَت بالبياف حىت تنتهي احلاجة، حىت ال يقع احلرج للناس فػي دينهم، كىذا يستلـز أف كأنو ال جيوز ل

كما يًتتب عليو فػي حالة ادلنع أك  يكون الفقيو عالمًا بكل ما يتعلق بالمسألة من أحوال وصفات
يما وقع فـيحتاج إلى ذوي الخبرة والتخّصص والعلم فـ السماح كضلو ذلك، كىذا ال يتاح لكل فقيو ،

                                                           
 23, ضوابط فقو النوازؿ , عبد اهلل زلمد البلحم , ص فيو (التخريج فهو نقل حكم مسألة إذل ما يشبهها، كالتسوية بينهما25
  23(ضوابط فقو النوازؿ , عبد اهلل زلمد البلحم , ص 26
 . 35(ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة , شبَت , زلمد عثماف, ص 27
, ادلؤدتر العلمي العادلي الثاين ,  26(مستجدات العصر كمظاىر اتكامل ادلعريف يف التعامل الفقهي ,أ . عبد اهلل الزبَت عبد الرزتن , ص 28

ـ 2002التكامل ادلعريف بُت الوحي كالكوف , مركز البحوث للقرآف كالستة النبوية , جامعة القرآف الكرمي كالعلـو اإلسبلمية السوداف , يناير 
 . 
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قها مبا يناسبها من حىت يتمّكن من تصّور ادلسألة تصوران جامعان ديّكنو من إحلامن نازلة مستجدة، 
حتصيل ذلك احلكم إال بعلم يستطيع مناسبة احلكم حمللو، فليس كل فقيو شرعي  كذاك أحكاـ الشرع, 

فـي حاجة إلى زائد يتعّرؼ بو على حاؿ ادلكلف كظرفو كُعرفو كسائر ما حييط بو . كلذلك رمبا يكوف 
ادلالية احلياة  تعقد كتشعب, خاصة يف ضل  بذلك كلو كمتخصص في علم االقتصادمن يعّرفو 

اسبة ذلا، كيقتضي ذلك النظر اجلماعي ، شلا استدعى تقدمي احللوؿ الفقهية ادلنكاالقتصادية ادلعاصرة 
، ناىيك عن (29)مع أىل االقنصاد يف زمن ضعفت فيو أىلية االجتهاد الشريعة علماء فػيها، بتعاكف 

 .(30)اإلدلاـ بقضايا العصر كادلعرفة بالواقع. فصارت احلاجة إذل التكامل ادلعرفػي ضركرية
 المالية المعاصرة التكامل المعرفـي فـي المستجدات :أمثلة تطبيقية عن الحاجة إلى الثالثالفرع 
ثبلثة أمور للوصوؿ إذل احلكم الشرعي، ىي:  حيتاج إذل يف ادلستجدات ادلالية ادلعاصرة  إّف الفقيو

, كيف ىذه  ما يترتب على الحكم من آثار ومآالتو التصور، معرفة إمكان الحصول والوقوع، 
, كىذا ما  االستعانة بالمتخصصين في العلوم األخرى كاالقتصاد مثالاألمور كلها يضطر الفقيو إذل 

 .(31 )قامت بو العديد من اجملامع الفقهية كمراكز اإلفتاء
قد من الباحثُت الفقهاء صلد كثَتان تصور المسألة تصورًا صحيحا وفهمها فهما دقيقًا ففي رلاؿ 
 سندات المقارضةو البطاقات االئتمانية ك ةالعديد من النوازل المالية المعاصر فـي تصّور استعانوا 

بأصحاب اخلربة كصكوؾ ادلشاركة كعقود ادلناقصات كادلقاكالت   ككذا سندات التنمية كاالستثمار
 (.(32 كالتخصص من االقتصاديُت

إذل االسًتشاد بآراء علماء حيتاج الفقيو الناظر إذل ادلستجدات كيف رلاؿ إمكاف كقوع النازلة كحتققها 
ادلكّلف  لووال بد من معرفة إمكان تحصيل ما يريد تحصي أن تكون واقعة، فال بدّ االقتصاد يف النازلة 

الربح اإللكتروني وأحكام إجراء العقود  مسائلفػي الواقعة ادلبحوثة , كمن ذلك على سبيل ادلثاؿ 
 .(33) بوسائل االتصال الحديثة

اليت قد تًتتب على احلكم الشرعي للنازلة ادلعينة مهم للغاية للفقيو حىت  كادلآالت  اآلثارتقدير كما أف 
كقد يستعُت الفقهاء باخلرباء من أصحاب العلـو غَت يا أك احلكم الشرعي الذم يناسبها, حُيكم الفت

                                                           
كمظاىر اتكامل ادلعريف يف التعامل , مستجدات العصر 23-22راجع: االجتهاد اجلماعي أسسو كضوابطو،د. عبد اهلل الزبَت،ص  (29)

 28الفقهي ,أ . عبد اهلل الزبَت عبد الرزتن , ص

 30راجع: ادلرجع السابق نفسو. مستجدات العصر كمظاىر اتكامل ادلعريف يف التعامل الفقهي ,أ . عبد اهلل الزبَت عبد الرزتن , ص (30)

مستجدات العصر كمظاىر اتكامل ادلعريف يف التعامل الفقهي ,أ . عبد اهلل  (يراجع قرارات رلمع الفقو اإلسبلمي جبدة  , رللد مطبوع , 31
 31الزبَت عبد الرزتن , ص

 ( يراجع قرارات رلمع الفقو اإلسبلمي جبدة  , رللد مطبوع . 32
 ( يراجع قرارات رلمع الفقو اإلسبلمي جبدة  , رللد مطبوع . 33
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حكم تبييض األموال وغسيلها وكذا على سبيل ادلثاؿ  اآلثار كادلآالت، كمن ذلكىذه الشرعية لتقدير 
ربط األجور بتغير المستوى العام لألسعار في ضوء األدلة ومسألة  التسويق الشبكي والهرميحكم 

 .(34) الشرعية
 فهذه بعض النماذج دلظاىر التكامل ادلعرفػي ، تؤّكد ضركرتو فػي التعامل الفقهي مع مستجدات العصر .

أثر التكامل المعرفي في المضمون بين العلوم الشرعية واالقتصادية ومساىمتو  المطلب الثاني :
 في تحقيق التنمية االقتصادية.

  مفهوم التنمية االقتصادية بين المنظور الشرعي واالقتصاد الوضعي. الفرع األول :
 أوالً : تعريف التنمية االقتصادية لغة واصطالحاً 

 لغةتعريف التنمية االقتصادية  - 1
التنمية من النماء  , تعٍت الزيادة , منا ادلاؿ إذا زاد , كمنى الشيء : أم ارتفع من مكانو إذل مكاف آخر 

 35) , كمنى الشيء كأمنيتو إذا زاد ككثر فجعلتو ناميان 
 المقصود بالتنمية االقتصادية في اإلسالم - 2 

تعٍت : السعي إذل حتقيق الكفاية اإلشباعية من احلاجات الضركرية جلميع  االقتصادية يف اإلسبلـ التنمية
 36) أفراد اجملتمع عن طريق التوزيع العادؿ للثركة

كيرل الدكتور إبراىيم يوسف أف مفهـو التنمية االقتصادية يف اإلسبلـ أكسع من ذلك فهو يتمثل يف قياـ 
كضعها اهلل تعاذل حتت تصرفو أفضل يف ظل ادلعرفة الفنية  اجملتمع باستخداـ ادلوارد ادلادية كالبشرية اليت

السائدة كتوزيع الناتج مبا حيقق للناس حد الكفاية ادلتناسب مع حجم الناتج عبادة هلل تعاذل كقيامان مبهاـ 
ففوؽ الرخاء ادلادم للمجتمع ىدؼ أعلى ىو أف يكوف قائمان مبهاـ اخلبلفة اليت تعٍت عبادة اهلل  اخلبلفة
َت األرض كمن مث يكوف ىدؼ التنمية يف اإلسبلـ بناء اجملتمع القائم بأمانة اخلبلفة الذم ديثل األمة بتعم

 . (37 )الوسط اليت تقيم معادل احلق
وإذا تتبعنا نصوص الشريعة اإلسالمية المتعلقة باالقتصاد نجدىا ُتكثر من التشديد على كفاية 

بشكل يدلل على أن ىذه ىي المشكلة الرئيسة،  الفقراء، والمساكين، والغارمين، والمحتاجين
وليست الندرة أو زيادة اإلنتاج أو النمو.وليس معنى ذلك أن االقتصاد اإلسالمي يحط من شأن 

                                                           
 31عامل الفقهي ,أ . عبد اهلل الزبَت عبد الرزتن , ص(. مستجدات العصر كمظاىر اتكامل ادلعريف يف الت 34

 16\14( لساف العرب , ابن منظور , مادة منا ,  35
, كانظر التنمية االقتصادية يف السنة النبوية, د , ضياء زلمود  95التنمية يف اكطن العريب , النظرية كالتطبيق , عبد اهلل ضلند قاسم , ص( 36

 347لتقى الدكرل حوؿ نقومات حتقيق التنمية الشاملة يف االقتصاد اإلسبلمي , ادلنعقد جبامعة قادلة , ص زلمد ادلشهداين , حبث مقدـ دل
 ., حبوث إلكًتكنية قاالت العلمية , موسوعة ادل 4, أبو شريف , صكمقوماتوالتمو االقتصادم ( 37
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النمو االقتصادي وزيادة اإلنتاج، ولكنو يجعلها في المرتبة الثانية من األىمية بعد تحقيق الكفاية 
 ((.38 والحياة الكريمة لجميع أفراد الرعية

 
 المقصود بالتنمية االقتصادية في االقتصاد الوضعي   - 3 

التنمية عند االقتصاديُت الرأمساليُت تعٍت: حتقيق زيادة سريعة تراكمية كدائمة عرب فًتة من الزمن, أك ىي 
الزيادة يف إنتاج السلع كاخلدمات لتكفي احلاجات الكلية يف اجملتمع كتفيض عنها؛ كي حتقق مستول 

كاالقتصاد الرأمسارل ينظر إذل النمو على مستول اجملتمع، ال على مستول األفراد (39) الرفاىية أعلى من
 كيعاجل الزيادة يف اإلنتاج الكلي كيف الدخل القومي، ال يف إنتاج كل فرد كمقدار دخلو.

 مقارنة بين النظرتين اإلسالمية والوضعية    -4
االقتصادية على أنها  :زيادة اإلنتاج للرفاىية ولرفع مستوى االقتصاد الرأسمالي ينظر إلى التنمية 

المعيشة عند مجموع األفراد، ال عند آحادىم أما االقتصاد اإلسالمي فالتنمية تعني توفير اإلنتاج 
الكافي للجميع أفرادىم وآحادىم وتوزيعو توزيعًا عاداًل عليهم والتركيز على زيادة دخل الدولة 

ة لنشر الدعوة ومواجهة الدول األخرى، أما رفاىية األفراد وتنمية ملكهم فإن لتحقيق القوة الالزم
اإلسالم يشجع األفراد عليها من خالل الحث على العمل وتحبيب الغنى واإلنفاق والنهي عن 

 (.40 )المسألة، وينحصر دور الدولة في اإلشراف، وتمكين الناس من تنمية ممتلكاتهم
التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية واالقتصادية في تحقيق التنمية  مساىمةكيفية الفرع الثاني : :

 االقتصادية.
خلطورة ادلشكبلت االقتصادية ادلستعصية اليت تعاين منها سلتلف دكؿ العادل كخاصة إشكالية حتقيق   

التنمية االقتصادية ،فقد كاف ال بد من الرجوع إذل ىديو صلى اهلل عليو كسلم يف اجلانب االقتصادم 
حل أعقد ادلشكبلت ،للتعرؼ على أىم ادلعادل كادلبادئ اليت استطاع من خبلذلا صلى اهلل عليو كسلم 

اليت كانت يف عصره،ففي فًتة قياسية كجيزة يف عمر التاريخ استطاع الرسوؿ صلى اهلل عليو كسلم بناء 
جيل قرآين فريد ،لديو كافة اإلمكانات للبناء كالنهضة كالتقدـ ،كما استطاع تكوين نظاـ اقتصادم 

بغي كالعدكاف. كتعترب التنمية االقتصادية كاضح ادلعادل يقـو على أساس العدؿ كاإلحساف كرفض الظلم كال
من أىم األىداؼ السياسية للحكومات يف سلتلف بلداف العادل، سواء ادلتقدمة منها أك ادلتأخرة. كتعترب 
برامج التنمية االقتصادية من أىم أطركحات األحزاب ادلتطلعة إذل احلكم، كعلى أساسها يقاس صلاح 

لى أساسها زلاسبة احلكاـ من قبل شعوهبم ، كأصبحت التنمية احلكومات أك إخفاقها، كما جترم ع
                                                           

 5, أبو شريف , ص ,كمقوماتوالتمو االقتصادم  (38
 . 6, أبو شريف , صكمقوماتو التمو االقتصادم ( 39
 .6, أبو شريف , صكمقوماتوالتمو االقتصادم  (40
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االقتصادية الشغل الشاغل للهيئات التشريعية كاجملالس التنظيمية يف الببلد. كمن مَثَّ أصبحت مناقشة 
ادليزانية، كأسعار العمبلت، كمعدالت النمو، كالتضخم، كالبطالة من أىم أعماؿ رلالس الشعوب ككافة 

 ( .41 )ةالدكائر احلاكم

إف التكامل ادلعريف بُت الفقو اإلسبلمي كاالقتصاد الوضعي  يستلـز معرفة الفقيو االقتصادم باألزمات 
االقتصادية، كأسباهبا، كحلوذلا، كبالتجارب الناجحة، أك الفاشلة، كالنظريات ادلتنوعة تعود بفائدة كربل 

ضلو إجياد ىذه احللوؿ من منطلقات حتل عليو، كعلى حلولو كلذلك ينبغي لبلجتهاد اإلسبلمي أف يتجو 
 (42) مشكلة الفقر، كالفركؽ الطبقية، كالتضخم كضلو ذلك، شلا يسهم يف حتقيق كسائل التنمية الشاملة

من خبلؿ تنظيمو للندكة الفقهية االقتصادية يف دكرتو الثامنة كىذا ما قاـ بو رلمع الفقو اإلسبلمي جبدة ,
كطبعت يف العدد الثامن جمللة اجملمع كاليت عاجلت العديد من ادلوضوعات كقدمت حلوالن للعديد من 

وعات اليت اإلشكاالت االقتصادية , كاستضيف للندكة العديد من الفقهاء كاالفتصاديُت كمن بُت ادلوض
 : (43)كامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية ما يليدرست مبنهجية الت

د. عبد  إعداد, يف ظل التضخم كالعبلج ادلقًتح حتليل من منظور إسبلمي دلشكلة األجور - -
 جامعة اإلسكندرية -كلية التجارة , أستاذ كرئيس رللس قسم االقتصاد,الرزتن يسرم أزتد

 إعداد, كاالقتصاد اإلسبلمي بُت االقتصاد الوضعيدراسة مقارنة ,  التضخم كالربط القياسي - -
   جامعة أـ القرل -كلية الشريعة , قسم االقتصاد اإلسبلمي, الدكتور شوقي أزتد دنيا

 د. زلمد أنس الزرقا, إعداد, بُت الفقو كاالقتصاد ربط األجور بتغَت ادلستول العاـ لؤلسعار - -
 . مركز أحباث االقتصاد اإلسبلمي,
الدكتور رفيق يونس , إعداد, الربط القياسي للديوف بعملة اعتبارية, ا العملةندكة قضاي - -

 . ادلصرم
د رتع مشاكل البنوؾ اإلسبلمية كاألسواؽ ادلالية كطرؽ استثمار الوقف كالزكاة , من إعدا - -

 غفَت من فقهاء كاقتصاديُت
كتطبيق عملي للتكامل المعرفي بين العلوم الشرعية المطلب الثالث : المصارف اإلسالمية  

 ودورىا في تحقيق التنمية االقتصاديةواالقتصادية 

                                                           
, ادلكتبة الشاملة  , التعاليم االقتصادية يف السنة النبوية  6لقحطاين , صالنظاـ االقتصادم يف اإلسبلـ , د. مسفر بن علي بن زلمد ا( 41

 ـ .2007ادلعاصرة , , أ د . كماؿ توفيق حطاب , مؤدتر اإلسبلـ كالتحديات 
  . 11كيفية التجديد يف فقو االقتصاد اإلسبلمي كادلعامبلت ادلالية , د . علي زلي الدين القرة داغي ,ص  (42
 جدة  . عدد  الثامن .ال ,  اإلسبلمي الفقورللة رلمع ( 43
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تعترب قضية ادلصارؼ اإلسبلمية ذترة من ذترات التكامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية  كمرتكز 
كقد ساعد على ذلك تنامي من مرتكزات االقتصاد اإلسبلمي سواء على مستول التنظَت أك التطبيق  

تيار الصحوة اإلسبلمية يف الدكؿ العربية كاإلسبلمية الذم كاكب حركات التحرر من االستعمار الغريب 
مع بداية النصف الثاين من القرف العشرين , فقد شهدت الساحة العربية كاإلسبلمية جهودان فكرية كبَتة 

وضعية الغربية اليت انتقلت إذل الدكؿ العربية لتأصيل فكر االقتصاد اإلسبلمي كبديل لؤلنظمة ال
كاإلسبلمية مع قدـك االستعمار, الذم زاؿ كترؾ أنظمتو االقتصادية ادلادية اليت ال تأخذ يف اعتبارىا القيم 

 ( .44)كاألخبلؽ اإلسبلمية
االقتصاد كقد كاكب ىذه احلركة الفكرية ظهور ادلصارؼ كادلؤسسات ادلالية اإلسبلمية , لتجسد فكر 

اإلسبلمي يف رلاؿ التطبيق , فظهرت الدعوات كالتساؤالت حوؿ مدل شرعية التعامل مع البنوؾ 
 التقليدية ادلبٌت على آلية سعر الفائدة كأداة لتسعَت قيمة النقود احلالية كقيمتها ادلستقبلية .

على أف الفوائد  ـ الذم أكد1965ىػ / 1385كقد صدر قرار رلمع البحوث اإلسبلمية بالقاىرة عاـ 
 .(45)ادلصرفية من الربا احملـر , كما تبله من مؤدترات فقهية عادلية تؤكد على ىذا ادلعٌت

مهمة ادلصارؼ اإلسبلمية مساعدة التنمية االقتصادية كتدعيمها بتوظيف رأس ادلاؿ ادلوجود لديها من 
وعة باالستثمار على ضوء كىدل الودائع بأنواعها، كما يعود عليها من العموالت كاإلرباح يف سبل متن

ىي مصارؼ استثمارية مشركعة كأعماؿ مفيدة بالدرجة  بلميةقواعد التشريع اإلسبلمي , فادلصارؼ االس
األكذل ىدفها حتقيق الكفاية كرفع مستول ادلردكد االقتصادم، كتقدمي اخلدمة االجتماعية احملتاجُت 

االستغبلؿ، كعن كل ما فيو إحلاؽ الضرر بالناس من أم كجو . كىي بعيدة كل البعد عن ( 46)كادلعوزين
من الوجوه، كلذا فهي تتبع كسائل عديدة مشركعة يف االستثمار، للحصوؿ على أفضل مردكد بأنبل 

 األىداؼ كالغايات،تتمثل يف صيغ التمويل الشرعية ادلعركفة يف فقو ادلعامبلت ادلالية .
مية قد فرضت نفسها كاحتّلت رقعة كاسعة على خريطة حياتنا اإلسبل صارؼإنّو ال جداؿ حوؿ كوف ادل

االقتصادية كادلالية ,كمع كل ما ديكن قولو من إجيابيات حوؿ ىذه الظاىرة فلم ختل من الكثَت من 
 من التحّديات اليت تقّلل من منّوىا كتطّورىا. بالعديدالثغرات ككجوه القصور كما إّّنا مواجهة 

رة أف تبقى ك تًتّسخ فعليها أك على القائمُت  عليها مداكمة النظر فيها كأف تقف كإذا ما قّدر ألية ظاى
كعلى القائمُت على ىذه البنوؾ ضركرة ترشيد مسَتهتا آخذين يف بُت احلُت كاحلُت كقفة تقومي جاد , 

 احلسباف ما ىنالك من ثغرات كحتديات كهبذا حتافظ البنوؾ اإلسبلمية على نفسها كحتتفظ حبصتها يف

                                                           
  .10نورالدين , حبث غَت منشور , ص حتديات العودلة , بوكرديد ك ادلصارؼ اإلسبلمية بُت كجوه القصور (44
 ـ1965ىػ / 1385قرار رلمع البحوث اإلسبلمية بالقاىرة عاـ ( 45
,نقبلن عن :حبوث يف ادلعامبلت كاألساليب ادلصرفية اإلسبلمية، عبد الستار  4أنظر: ادلصارؼ اإلسبلمية بُت النظرية كالتطبيق , ص ( 46

 .11أبو غدة، بيت التمويل الكوييت، ص 
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زيادة السوؽ ادلارل العادلي إف دل تكتسب مساحات أكسع على خريطة ىذه السوؽ. كما أنو ال بد من 
ككجوه قصور كثغرات يف عملها التعاكف بُت البنوؾ اإلسبلمية كضركرة دلواجهة ما قد يطرأ من عقبات 
العمل باإلضافة إذل أنو ال بد من ’ادلصريف على ادلستول الشرعي كالتشغيلي كاإلدارم كالفٍت كالتنظيمي

، باعتبار أف ىذه البنوؾ عن  تركيز نشاطها على صيغة ادلراحبة بنسبة كبَتة  السلبيات الناجتةعلى جتنب 
حسب أحد  فينبغي أف ننظر’مازالت ىياكلها تقليدية كىناؾ قصور يف فهم كتطبيق الصيغ اإلسبلمية  

ا ادلالية اإلسبلمية القائمة، فنحلل أعماذلا كننفي عنها بأمانة كموضوعية إذل مؤسساتن ادلتخصصُت 
 كىذا الطريق يف تقدير··· دلطلوبشوائبها كنردىا إذل االلتزاـ بأساسيات النموذج االقتصادم اإلسبلمي ا

،كعلينا أف نعمد إذل اإلفادة مباشرة شلا طويل جدان كغَت مقدكر عليها عمليان كإجرائيان  أحد الباحثُت 
رب القائمة من خلل كقصور كتقدمي النموذج الصحيح للمؤسسة ادلالية اإلسبلمية اليت تلتـز أصاب التجا

أساسيات الفكر االقتصادم اإلسبلمي كادلستوفية للشركط ادلوضوعية كما أنو ال بد من تفعيل دكر 
 .47الرقابة الشرعية على ادلصارؼ اإلسبلمية لتشمل كل تفاصيل الصناعة ادلصرفية اإلسبلمية 

علمية لمبحث الثالث : واقع التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية واالقتصادية في األوساط الا
 . شراف مستقبلو , جامعة األمير عبد القادر بقسنطينة أنموذجاً الجزائرية, واست

واقع التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية واالقتصادية في األوساط العلمية  المطلب األول :
 الجزائرية
بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية يف مناىج كمقررات مؤسسات التعليم العارل كالبحث التكامل ادلعريف إف 

مبعدؿ  ثبلثة العلمي باجلزائر يتأكد حضوره فقط يف كليات كمعاىد العلـو اإلسبلمية بدرجة أقل 
كيف جامعة ة شرعية أغلبينسبة لتخصص الفقو كاألصوؿ مقابل مقاييس اقتصادية يف سلتلف السنوات بال

األمَت عبد القادر للعلـو اإلسبلمية بدرجة أكرب نوعان ما , لكن ال يصل إذل مستول اجلامعات اإلسبلمية 
العادلية اليت بلغت أشواطان كبَتة يف ىذا اجملاؿ , أما على مستول كليات العلـو االقتصادية كالتجارية 

لو ’كل ما ىو شرعي   ابتعاد عن  ائب دتامان مقابلمبختلف جامعات الوطن فالتكامل يف ىذا اجملاؿ غ
عبلقة بالعلـو االقتصادية , مع مبلحظة توجو العديد من الطلبة كالباحثُت كأساتذة االقتصاد مؤخران يف 

 ىذه الكليات إذل البحث يف الصَتفة كادلالية اإلسبلمية . 
واالقتصادية في جامعة األمير عبد واقع التكامل المعرفي بين العلوم الشرعية  لمطلب الثاني :ا

 القادر للعلوم اإلسالمية بقسنطينة
                                                           

عن الودائع , نقبلن , ادلصارؼ اإلسبلمية بُت النظرية كالتطبيق، زلمد زتدم  6ادلصارؼ اإلسبلمية ثغرات كحتديات , أزتد النجار ص(  47

 .92ادلصرفية النقدية كاستثمارىا يف اإلسبلـ، د: حسن عبد اهلل، ص 
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لقد بذلت جامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسبلمية بقسنطينة منذ تأسيسها جهودان جبارة يف رلاؿ 
حتقيق التكامل ادلعريف بُت العلـو اإلسبلمية كالعلـو األخرل عمومان كاالقتصادية خصوصان , األمر الذم 

من بُت مثيبلهتا يف اجلامعات اإلسبلمية العادلية سواء على مستول ادلقاييس لها تتبوأ مكانة رائدة جع
يتلقى إذل جانب  ادلدرسة أك البحث العلمي , فالطالب يف السنة أكذل جذع مشًتؾ علـو إسبلمية 

فقو كأصوؿ إذل العلـو الشرعية مقياس مدخل إذل علم االقتصاد , كما يدرس يف السنة الثانية ختصص 
جانب العلـو الشرعية مقياس ادلالية العامة , ليأيت يف السنة الثالثة يف نفس التخصص كيدرس إذل جانب 

 .(48 )مواد ختصصو مقياس الشركات كالبنوؾ
كيزداد حجم التكامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية خاصة يف ختصص ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة 

راستو للمقاييس االقتصادية كالنظاـ ادلارل اإلسبلمي كاالقتصاد النقدم كادلصارؼ حيث تزداد د
, كذلك على مستول إذل جانب ادلقاييس الشرعية كعمل البنوؾ كاألسواؽ ادلالية اإلسبلمية كادلالية العامة 
 .(49)ليسانس ماسًت دكتوراة 

ذركتو يف جامعة األمَت عبد القادر من خبلؿ إنشاء  كيبلغ التكامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية 
كلية للشريعة كاالقتصاد كقسم لبلقتصاد كاإلدارة بشعبتيو االقتصاد اإلسبلمي كالبنوؾ كالتأمينات , كيف 
األفق شعب جديدة , كإف ادلطلع على الربامج البيداغوجية هبذا القسم يلحظ بصمات التكامل ادلعريف 

الذم يتمثل يف تزاكج ادلواد االقتصادية مع الشرعية اليت ذلا  الشرعية كاالقتصادية يف ادلضموف بُت العلـو
كتتمثل لم كمتشبع بالتكوين الشرعي اقتصادم م إطار عبلقة باالقتصاد مباشرة كاليت تعد ضركرية لتخريج

األحكاـ ادلالية  أحاديث,آيات األحكاـ ادلالية تلك ادلواد الشرعية ادلدرسة يف قسم االقتصاد كاإلدارة يف 
 . (50)أصوؿ الفقو,  مقاصد الشريع,  القواعد الفقهية,  فقو الزكاة كالوقف,  فقو ادلعامبلت ادلالية, 
 من خبلؿ تدريسي لبعض ادلقاييس يف ىذا القسم أسجل ادلبلحظات اآلتية :ك 
بادلعرفة الكافية بأحكاـ ينبغي أف هتدؼ مادة فقو ادلعامبلت إذل إدلاـ الطالب يف ىذين التخصصُت  –أ 

ادلعامبلت الشرعية بأنواعها ادلختلفة , مع إيضاح ما يستجد من أنواع ادلعامبلت ادلالية ادلعاصرة كبياف 
أحكامها الشرعية كربط ذلك بالتطبيقات ادلعاصرة يف ادلؤسسات كادلصارؼ ادلالية ؛ ألننا نعتقد أف 

ر فقو ادلعامبلت , كحيث أف كل ادلؤسسات كمعظم معامبلت ادلصارؼ دل تأخذ احليز الكايف يف مقر 
األفراد ذلم معامبلت مع ادلصارؼ قد يكوف من ادلناسب إعطاء مساحة كافية ذلذه ادلعامبلت 

 كالتخرجيات الفقهية لكل منها ؛ أم مدل توافقها مع الشرع , كعليو أقًتح ما يلي :

                                                           
 ـ2011اإلسبلمية , ط ىذه ادلعلومات مأخوذة من دليل الطالب , جامعة األمَت عبد القادر للعلـو  (48
مداخلة مقدمة , 7-6-5ص أمهية تكوين اإلطار ادلتخصص يف االقتصاد اإلسبلمي , جتربة قسم االقتصاد جبامعة األمَت عبد القادر ,( 49
 .اجلزائر ’ ـ, غرداية 2011فرباير  24-23لتقى الدكرل حوؿ االقتصاد اإلسبلمي , الواقع كرىانات ادلستقبل , إذل ادل

(
 .8أمهية تكوين اإلطار ادلتخصص يف االقتصاد اإلسبلمي , جتربة قسم االقتصاد جبامعة األمَت عبد القادر ,منوذجان , ص 50



16 
 

 - ستوعب رتيع ادلوضوعات تعميم مقياس فقو ادلعامبلت على رتيع السداسيات حىت ي
 ادلنضوية حتتو .

 ت لتعميق ادلعارؼ اخلاصة بو أقًتح  إضافة حصة تطبيقية دلقياس فقو ادلعامبل-  
إدراج مقياس : قضايا فقهية اقتصادية معاصرة أك قضايا يف الفقو ادلارل أك فقو ادلعامبلت ينبغي  –ب 

حىت تكمِّل معرفيان ما يقابلو يف االقتصاد الوضعي , الثة ادلالية كادلصرفية ادلعاصرة , على األقل يف السنة الث
 .ف يدرس الطالب قضايا اقتصادية كمالية كمصرفية كال يعرؼ رأم الشرع فيها فبل يعقل أ

كالًتكيز على أرل ضركرة التنويع يف التدريس بينهما آيات كأحاديث األحكاـ بالنسبة لتدريس  –ج 
صُت حىت تستوعب رتيع اآليات كاألحاديث  رتيع سنوات التخص   ادلوضوعات االقتصادية كادلالية يف

 .ادلتضمنة  لؤلحكاـ االقتصادية كادلالية
ختريج طالب االقتصاد ملم بادلواد الشرعية اليت ذلا باالقتصاد إف ادلقاييس السابقة مهمة ككفيلة بضماف 

ذترة التكامل ادلعريف بُت العلمُت شلا يسهم يف إنتاج اإلطار ادلتخصص يف االقتصاد اإلسبلمي باعتباره 
الشرعي كاالقتصاد خاصة إذا علمنا أف الطالب يف ىذا القسم زيادة على ادلواد الشرعية السابقة يقـو 
بدراسة العديد من العلـو االقتصادية كاالقتصاد الكلي كاجلزئي كتاريخ األفكار كالوقائع االقتصادية 

دلوارد البشرية كاقتصاد ادلؤسسة كمراقبة التسيَت كاجلباية كاختاذ القرار كالرياضيات ادلالية كاإلحصاء كتسيَت ا
كاالقتصاد النقدم كاالسواؽ ادلالية كالتجارة الدكلية كادلنظمات كادلؤسسات الدكلية كالشركات العابرة 

 .  (51 )للقارات
ن كجهة تدريسها مىو كما يبلحظ على ىذه ادلقاييس كطريقة تدريسها يف قسم االقتصاد اإلسبلمي 

ف نظيف تدريسها من منظور إسبلمي , كقد حاكؿ الدكتور رفعت العوضي , نظر كضعية كاحلاؿ ينبغي أ
األستاذ جبامعة األزىر كغَته من الباحثُت أف يقدما رؤية مستقبلية بشأف تدريس العلـو االقتصادية 

:"إف الفكر االقتصادم الوضعي السابقة من منظور إسبلمي , كحوؿ ذلك يقوؿ الدكتور رفعت العوضي 
يعرفو االقتصاديوف كعلى النحو الذم يعرؼ بو يف كل اجلامعات كمنها جامعاتنا ىو على النحو الذم 

تاريخ للفكر االقتصادم لئلنساف األكريب , كال حيمل أم إسهامات للمسلمُت أك األمم األخرل , 
غة العربية أك بغَتىا من اللغات ال تؤرخ إال كرتيع الكتب اليت عن تاريخ الفكر االقتصادم سواء بالل

لفكر الرجل األكريب , ....كإذا كاف التاريخ االقتصادم الذم يدرس اآلف يف معاىد اإلقتصاد الوضعي 
 بكل ما حيملو من  كأقساـ االقتصاد اإلسبلمي يقصر على تدريس التاريخ كالفكر االقتصادم األكريب

                                                           
ـ,  أمهية تكوين اإلطار ادلتخصص 2011ىذه ادلعلومات مأخوذة من دليل الطالب , جامعة األمَت عبد القادر للعلـو اإلسبلمية , ط  (51

 .12بة قسم االقتصاد جبامعة األمَت عبد القادر ,منوذجان , صيف االقتصاد اإلسبلمي , جتر 
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,كيقدـ الدكتور العوضي مقًتحاتو بشأف دراسة الفكر ( 52)ا كحدىا " االقتصادم للعادل كلو كليس ألكرب
االقتصادم يف اإلسبلـ كذلك بدراسة االقتصاد اإلسبلمي يف مرحلة التشريع كىي مرحلة عصر النبوة مث 

 53).. شوألكؿ اذلحرم  حىت القرف الذم نعيالقرف ا
للتكامل المعرفي  بين العلوم الشرعية المطلب الثالث : نظرة تقييمية استشرافية للتطبيق العملي 

 واالقتصادية في جامعة األمير عبد القادر
إف التطبيق العملي للتكامل ادلعريف  بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية يف جامعة األمَت عبد القادر من 

نوعها كطنيان خبلؿ كلية الشريعة كاالقتصاد كأقسامها كخاصة قسم االقتصاد كاإلدارة يعد جتربة فريدة من 
 رأيي  ادلتواضع من صلاح التجربة إذل حد ما ما زالت يفالرغم ينبغي أف تثمن كتفعل , فعلى  كعادليان 

 تشوهبا عدة نقائص , مثلها مثل اجلامعات اإلسبلمية كاألزىر كغَته , كمن أىم ىذه النقائص :
 -عدـ ادلزج اجليد بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية  -
 -ادلنهج للتطورات النظرية كالتطبيقية احلاصلة يف رلاؿ االقتصاد اإلسبلميعدـ مواكبة  -
قلة احلجم الساعي ادلخصص للمواد الشرعية خاصة اليت ذلا عبلقة باالقتصاد اإلسبلميكفقو  -

 ادلعامبلت بشقيو القدمي كادلعاصر .  
وث الطبلب على غياب الدراسات ادلقارنة بُت االقتصاد اإلسبلمي كاالقتصاد الوضعي يف حب- -

كمن مث بياف أكجو الشبو كاخلبلؼ , بيتحقق بعدىا التكامل ادلعريف مستول الليسانس كادلاسًت 
 للطالب بُت العلمُت .

 -نقص يف بياف ادلنظور اإلسبلمي للمقاييس االقتصادية ادلدرَّسة للطالب . -
ا اجملاؿ كبنك الربكة ضعف العبلقة بُت القسم كادلؤسسات اإلسبلمية التطبيقية العاملة يف ىذ- -

 كالسبلـ مثبلن .
وفيما يلي أىم المقترحات التي أراىا يمكن أن تسهم في تفعيل التكامل المعرفي بين العلوم 

 :( 54)الشرعية واالقتصادية عي جامعة األمير عبد القادر
 للمناىج كادلقررات كحتيُت ادلطبوعات .ضركرة ادلراجعة الدكرية - -

                                                           
تقريرعن ندكة إسهاـ الفكر اإلسبلمي يف االقتصاد ادلعاصر, من تنظيم األزىر الشريف بالتنسيق مع مركز صاحل كامل لؤلحباث ( 52

 59رللة منار اإلسبلـ , صكالدراسات التجارية كاإلسبلمية ,
 .60-59ادلرجع نفسو ص( 53
 أـ القرل  مبكة ادلكرمة , استفددت بعضان من ىذه  ادلقًتحات من حبث مقدـ للمؤدتر العادلي الثالث لبلقتصاد اإلسبلمي  جبامعة( 54

,باجلامعات كادلعاىد العليا السودانية ,بالًتكيز على منهج االقتصاد الكلي ,عز الدين مالك  بعنواف تقومي مناىج أقساـ االقتصاد اإلسبلمي
 .السوداف –قسم االقتصاد , جامعة أـ درماف اإلسبلمية  -كلية االقتصاد كالعلـو السياسية , 29صالطيب زلمد , أستاذ مساعد , 
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حتديد ىوية من خبلؿ  مقًتح لتطوير مناىج االقتصاد اإلسبلميالسعي إذل إجياد تصور - -
 .كمنهج كىدؼ االقتصاد اإلسبلمي

العمل على فتح ليسانس كماسًت مهنيُت العمل يف رلاؿ ادلصارؼ اإلسبلمية كمؤسساة الوقف - -
 كالزكاة كشركات التأمُت اإلسبلمية  .

 -ادلطبقة لبلقتصاد اإلسبلمي . القياـ بدكرات تدريبية للطبلب ككتنظيم زيارات للمؤسسات -
 , كزلاكلة الرفع من كفاءة ىيئة التدريس .زيادة تفعيل العبلقات التبادلية , الداخلية كاخلارجية - -
التفكَت يف إنشاء سلرب لبلقتصاد اإلسبلمي كتأسيس رللة خاصة بو كعقد ادلزيد من ادللتقيات - -

كاألياـ الدراسية حوؿ ادلوضوعات كالقضايا االقتصادية ادلرتبطة بادلصارؼ اإلسبلمية كمؤسسات 
 الزكاة كالوقف كالتأمُت التكافلي .

 اآلتية :لقد توصلت من خالل ىذا البحث إلى النتائج الخاتمة : 
التكامل ادلعريف يف ادلضموف بُت العلـو اإلسبلمية كالعلـو األخرل , يستدعي تكامبل معرفيان بُت  – 1

إجياد حل  اليت يُطلبيف سلتلف التخصصات اليت حتيط جبوانب القضية ادلطركحة للنقاش ك العلماء 
كنو يف استبعاد التكامل ادلعريف يف شخصية اجملتهد الفرد من خبلؿ دت أكحكم شرعي ذلا , كما الينبغي

ساعدة على فهم النوازؿ ادلختصصو الشرعي يضاؼ إليو  حتصيلو كلو لثقافة سطحية يف سلتلف العلـو 
تقدمي احللوؿ ادلناسبة ذلا , كيتطلب ذلك لمشكلة ك ل سديد بغية  تصور , قتصاديةعلـو االالك ادلعاصرة
 . ادلصادر كالوسائل كاألدكات تكامل يف

ادلنشود يتحقق حبسن الوصل ك ادلزج التكامل ادلعريف يف ادلضموف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية  - 2
بغية إجياد ربط معريف بينهما يسعى من بُت ادلعرفتُت الشرعية كاالقتصادية التآلف كاالنسجاـ كالتفاعل ك 

خبللو الفقهاء كاالقتصاديوف  إذل االستفادة كاالستثمار ادلزدكج من معطيات العلمُت خدمة دلصلحة 
 .اإلنساف على كفق مقصود الشرع 

صوؿ الشرعية كادلنطلقات العقلية يف ألااللتزاـ باالتعامل السديد مع فقو الواقع االقتصادم يتطلب  – 3
توقع النتائج كرؤية ادلستقبل كاالعتداؿ كالتوازف يف عدـ اجلـز  كالقطع يف الواقع االقتصادم ك  كصف

 كجتنب ادلخاطر كادلزالق .مصادر التلقي ادلتعددة كادلتنوعة 
التكامل ادلعريف يف ادلضموف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية فريضة شرعية من أجل فهم النوازؿ  –4

 ادلالية ادلعاصرة كحسن اإلفتاء فيها كضركرة اقتصادية بغية ادلسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية الشاملة .
فيت ادلارل كادلصريف اإلسبلمي إف احلاجة ماسة  يف ىذا العصر  إذل صناعة الفقيو االقتصادم كادل –5

كاحملاسب كادلراقب الشرعي , كالطريق األسلم إذل  إعداد ىوالء التكامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية 
 كاالقتصادية .

 أراىا مهمة في ىذا الموضوع : التي المقترحاتوفيما يلي أىم التوصيات و 
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كإجياد حلوؿ ذلا كبياف أحكامها توجيو الباحثُت إذل دراسة ادلشكبلت كالقضايا االقتصادية ضركرة  – 1
على أساس التكامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية مستعينُت باالجتهاد الفردم الشرعية 
 كاجلماعي .

التأكيد على أمهية التكامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية يف فهم النوازؿ ادلالية ادلعاصرة  – 2
كالتطلعات ك االقتصادم كحتقيق التنمية االقتصادية كضركرة التجديد يف ادلناىج كالربط بُت فقو الواقع 

 ادلستقبلبة .
االقتصاد كادلاؿ كاالستثمار كالتجارة  البحث يف قضايا ضركرة االستناد على فقو ادلقاصد  يف رلاؿ  - 3 

 .بغية حتقيق األىداؼ ادلادية كاالجتماعية ادلرجوة كفق مقصود الشارع كالصَتفة اإلسبلمية 
 يف العلـو الشرعية كاالقتصاد األسبلمي أك فقو ادلعامبلت العمل على إدخاؿ مقرر دراسي أك أكثر –4

حىت  كادلالية ادلتوزعة عرب جامعات الوطنكالتجارة  قتصاد كالتسيَتكليات اال  ناىج كمقاييسضمن م
 . يتحقق التكامل ادلعريف 

مطالبة أساتذة االقتصاد الوضعي بتوجيو طاقاهتم العلمية يف تطوير العلـو االقتصادية اليت يدرسوّنا  –5
 .كإعداد ادلطبوعات على ىذا األساسيف اجتاه بياف ادلنظور اإلسبلمي فيها 

إيبلء أمهية للبحث العلمي يف رلاؿ التكامل ادلعريف بُت العلـو الشرعية كاالقتصادية من خبلؿ عقد  -6
ادللتقيات كالدكرات التدريبية كإنشاء سلابر كفرؽ للبحث كإصدار اجملبلت يف اجلوانب ادلتعلقة بالفقو 

 .نا أن الحمد هلل رب العالمينوآخر دعواكاإلفتاء ادلارل كالرقابة الشرعية كالصَتفة اإلسبلمية .......
 


