
  المدخل إلى االقتصاد اإلسالمي

 مناقشة كتاب عمي القره داغي

 

 المؤلف

متفوق قطري من أصل عراقي، م، 1949من مواليد كردستان العراق  عمي القره داغي
م، 1985 حصل عمى الدكتوراه في الشريعة والقانون من جامعة األزىر. دراسًيا

في البنوك اإلسالمية، وىو  (ىيئة 30حوالي ) ةير من الييئات الشرعيكثعضو في ال
في جامعة لوتاه  كمية المصارف اإلسالميةشرف عمى مو  !الكبار من قائمة العشرة

تحاد العالمي يخ يوسف القرضاوي، ونائبو في االوىو أحد تالمذة الش .المفتوحة
م، وجائزة 2001 لمشخصيات العالمية وحاصل عمى جائزة عجمان. لعمماء المسممين

، وجائزة وقاية في (ألف ريـال قطري 150)م 2005 قطر التشجيعية في الفقو المقارن
في حقيبة واحدة  يا لوالعديد من الكتب، التي جمعتْ  ولو. م2011التأمين التكافمي 

 .م2010 وزارة األوقاف في قطر (مجمًدا 12)

 

 الكتاب



 ،2، نشر دار البشائر، بيروت، ط الميالمدخل إلى االقتصاد اإلس: عنوان الكتاب
ه، وال أدري تاريخ الطبعة األولى، إال أن مقدمة الكتاب مؤرخة 1431= م 2010
 !صفحة 784في مجمدين، وعدد صفحاتو الكتاب  .ه1428في عام 

 

 الكتاب محتويات

 :فصول 8يتألف الكتاب من 

 :المجمد األول

 (.الجدّ  رشدعمى طريقة ابن )المقدمات المميدات : األولالفصل 

 .أزمات االقتصاد الوضعي: الفصل الثاني

 .تأصيل االقتصاد اإلسالمي عمًما ونظاًما ونطريةً : الفصل الثالث

 .المشكمة االقتصادية: الفصل الرابع

التممك، اإلنتاج، التبادل، االستيالك، ) مراحل النشاط االقتصادي: الخامس الفصل
  .(التوزيع، إعادة التوزيع

 :الثانيالمجمد 

 .(السياسة النقدية، السياسة المصرفية)السياسات االقتصادية : صل السادسالف



 .النظام المالي والسياسة المالية في االقتصاد اإلسالمي: الفصل السابع

وتكمم في ىذا الفصل عن الفساد وغسل ). التنمية في اإلسالم: الفصل الثامن
  .(األموال

 

 :مزايا الكتاب

لغتو جيدة، وأخطاؤه الكتاب ، و واإلحالة عمى المراجع القراءة واالطالعالكاتب كثير 
  .المطبعية قميمة

 

 :من المآخذ عمى الكتاب

فكثيًرا ما يشعر القارئ أنو يقرأ كتاًبا  .التوسع في النقل عن الكتابات الوضعية -
في الكتابات اإلسالمية  ، وىذا بالء شائعمن خارج االقتصاد اإلسالمي

 .الحديثة
، فيذا ما خصوصيات االقتصاد اإلسالميكان من المستحسن االقتصار عمى  -

 .يطمح إليو القارئ، وال يطمح إلى قراءة ما ىو معتاد في الكتابات السائدة
المؤلف غير مستقل فكرًيا، ال سيما حيال المصارف اإلسالمية، وما يشغمو من  -

يستطيع ممارسة أي  وظائف كثيرة جًدا في ىيئاتيا الشرعية، فيو ال يرغب وال



والظيور في والجوائز  نقد بحقيا، خشية خسارة الوظائف والمناصب
 .الفضائيات

ولم ألحظ  من الكتابات الوضعية واإلسالمية، الجمعيغمب عمى الكتاب طابع  -
( سالة دكتوراهر )رني كتابو بكتاب وقد ذكّ  .أي ابتكار من جانب المؤلف

، إذ م1974 (اإلسالمي مذىًبا ونظاًمااالقتصاد : )عنوانإلبراىيم الطحاوي ب
كل ما  افيي أو يدلق ليمقي ، أو ُخْرَجو،شعرت وأنا أقرؤه بأنو فتح جعبة كتابو

 انظر عمى سبيل المثال)قتصاد اإلسالمي مت إليو يداه من كتابات في االوص
 وىؤالء المؤلفون لو قمتَ  (.المجمد الثاني، السياسة النقدية: كتاب القره داغي

وأطالوا روا، مجمدات ولم يقصّ لكتبوا فييا ( الفيزياء النووية)اكتبوا في : ليم
يأتون بأي كتاب أو بأي عمم، ميما كان  :(فقيسة سحرية)يممكون  !النفس

 ! معقًدا، يفقسون عميو ففسة أو فقستين فيصير إسالمًيا
يحيل في بعض األحيان عمى كتابات معاصرة ضعيفة بمؤلفييا ومضامينيا،  -

 .يز بين الغث والسمينأن المؤلف ال  يمفالقارئ يستشعر 
رفعت العوضي وياسر ) نقل عن بعض الباحثين كتب التراثعندما تكمم عن  -

أسماء كثير من ىذه الكتب، ولكن كان يحسن إيراد شاىد واحد عمى  (الحوراني
ال فإن الاألقل م قارئ ريما ن كل كتاب لبيان أن الكتاب يستحق الذكر، وا 

 !يخطر في بالو بأن القره داغي يتساىل ويتوسع ويبالغ
، كقولو عن االقتصاد اإلسالمي بأنو صار اقتصاًدا غير العممية المبالغات -

ما مبالغة (!125ص )متكاماًل  كل ما قالو عمماء : )وقولو !فيذا إما جيل وا 



ص (! الحديث ال يخرج عما قالو الفقياء المسممون قبل عدة قروناالقتصاد 
454. 

ىو اقتصاد لمصمحة : )يغمب أحياًنا عمى الكاتب الطابع اإلنشائي، كقولو -
ما (! مل رائعتوازن مبدع، وانسجام بديع، وتكاي الطرفين في الدنيا واآلخرة ف

وأن  !باختصار ، ولوأحمى ىذه العبارات لو جاءت لمقارئ بعد البرىان عمييا
 !ينطق بيا القارئ خير من أن ينطق بيا المؤلف

لفقو فيحكم عمييا رسيا افوائد البنوك يد: )نقل عن رفعت العوضي قولو -
. 126ص ( ن آثاره االقتصاديةسالمي يبيّ أتي عمم االقتصاد اإلالتحريم، ثم يب

مشروعية درسوا  قد (منو حتى الوضعي)أال تالحظ أن رجال االقتصاد 
وصار عمماء الدين بعد ذلك  !نظريات الفائدة وناقشوا فييا عمماء الدين

 !عون الدين لالقتصاديطوّ 
ا، واالقتصاديون يقصدون بالحاجة مبيني الكاتب لم يميز: الحاجات والرغبات -

 .الرغبة المؤيدة بالقوة الشرائية
الحاجات في عرف االقتصاد تشمل كل ما يحتاج إليو اإلنسان من : )الحاجات -

والحقيقة أنيا تشمل . 215ص ( سواء كانت ضرورية أم حاجية... السمع 
 !أيًضا الشيواتالضروريات والحاجيات والتحسينيات، بل 

يشعر ، في مواضع متعددة من كتابو، المشكمة االقتصادية لدى كالمو عن -
ن أقرّ  القارئ بشيء وجودىا خالًفا لمكثير من ب من الغموض والتردد، وا 

 !المشايخ



، وكان من الكبرىعندما تكمم عن المشكمة االقتصادية وصفيا بأنيا المشكمة  -
 .، ولكنو لم يفعلالمستحسن بيان مصدره في ىذا الوصف، أو الدفاع عنو

ك ىو المحرّ  المصمحة الشخصيةدافع )انتقد كالم رجال االقتصاد بأن  -
م صحيح حتى في ، مع أن ىذا الكال31ص ( األساسي لمنشاط االقتصادي

 !االقتصاد اإلسالمي
ص ( اعتمدت السياسات االقتصادية الرأسمالية عمى ما يسمى باليد الخفية) -

قد تعني التوفيق بين المصمحة الخاصة والمصمحة العامة،  واليد الخفية، 91
مؤلف يشي بنقدىا، وىذا فيو نظر ال يراد بيا عدم تدخل الدولة، وسموك وقد

 .حتى من وجية االقتصاد اإلسالمي
ولم يرتض : )، قال385ص ( قانون تناقص المنفعة الحدية)لدى كالمو عن  -

جماعة من االقتصاديين بيذه الفرضيات كميا وانتقدوىا، وال يسع المجال ىنا 
فييا، ولو قمياًل، لكان ىذا أحسن من الخوض في  ليتك خضتَ (! لمخوض فييا

وال أستطيع الخوض فييا، : قولربما كان من األمانة أن ي. 195ص ( العرف)
 !سأخوض فييا بعد أن يخوض غيري !اقتصادًيا فقيو ولستُ  ألني

نما ينظمو في دائرة فقو الموازنات واألولويات اإلسالم ال يمنع االستيالك) - ( وا 
 (!اإلسالم ال يمنع االستيالك: )ف ىذه الجممة النكراءليتو حذ. 392ص 

تعريف وضعي وشرح وضعي : 454ص ( التعريف الراجح لمنقد مع شرحو) -
كان من الواجب أن يكون كالىما أو  .دون تنبيو القارئ إلى ذلكمقتبس، 
 .إسالمًيا عمى األقل (الثاني)أحدىما 



م ، والصواب أن اإلسالم حرّ 497ص ( النسيء والفضل: بنوعيو الرباحرمة ) -
الفضل والنساء، : ، كما حرم ربا البيوع بنوعيو(ربا القروض)ربا النسيئة 

 .فالنساء غير النسيئة
، وأنا ال (101و  97ص ) فائدة صفرالقول بمعدل  موريس آليونسب إلى  -

كثير من باحثينا يطمقون أقوااًل مرسمة ليس عميك تصديقيا  !أعمم عنو ذلك
 !، بل يجب عميك فحصيابسيولة

وىي عبارة شاعت عند (! ثالثية)، ويقصد 129ص ( ممكية مزدوجة) :يقول -
 !بعض المعاصرين، ولم يقم بتصحيحيا

من خصائص النظام اإلسالمي في مجال : )قولو محمد المباركنقل عن  -
ص (! ألىداف أخالقية بداًل من ىدف اإلنتاج والربحاالقتصاد استيدافو 

 !لإلنتاج وال لمربح األىداف األخالقية ليست بديمة. ق عميو، ولم يعمّ 155
(! صوت المعدة أقوى من صوت الضمير: )قولو القرضاوينقل عن شيخو  -

األمر  ، سواء تعمقأجل، ىذه حالنا اليوم، حتى العمماء منا. 252ص 
 !بالضروريات أو بالكماليات

سبب . الرشاد، أو الرشد: ، والصواب352ص ( في اإلنفاق الرشادةمبدأ ) -
 !، وال ىو يصحح ليميجيدون المغةىم الخطأ ىو النقل عن كاتبين ال 

البنك اإلسالمي : ، واالسم الصحيح249و 248ص ( بنك التنمية اإلسالمي) -
 .لمتنمية



 189ص ( ؟؟؟: يراجع: )أحياًنا مثل ىذه العبارةفي ىوامش الكتاب تذكر  -
 !، يعني لم يذكر المرجع743و  377و
، 93ص  (Options)لترجمة العبارة األجنبية ( االختيارات)استخدم عبارة  -

( الخيارات)بين المعاصرين ز بعض الفقياء وقد ميّ . الخيارات: واألفضل
منيا، والثاني عمى ما ىو ، فأطمق المفظ األول عمى ما ىو حرام (االختيارات)و

 .وال  أرى ذلك، بل من الممكن القول بخيارات جائزة وخيارات ممنوعة! حالل
سياسات ذات طابع : ، واألفضل93ص ( اقتصادية ماكروسياسات ) -

 .كمياقتصادي 
 The Finm: ، مثلالمنقولة وجود بعض األخطاء في العبارات األجنبية -

 .782وانظر أيًضا ص  .88و 46ص  ،The Firm: والصواب
الشريعة اإلسالمية التي : ، والصواب104و  103ص ( القانون اإلسالمي) -

، فإذا ترجمناىا ثانية عن األجنبية وجب (قانون إسالمي)تترجم إلى األجنبية 
 .العربي إعادتيا إلى أصميا

وبجانبيا العبارة مكتوبة ( اليامش)، كان يحسن أن يقال 107ص ( المارجن) -
 .اإلنكميزيةبالمغة 

و  100ص ) أوستريجاك : بعض األخطاء في كتابة أسماء األجانب، مثل -
، (101ص )بوفيس فنسنت : أوستروي، ومثل: ، والصواب(316و  315

وىذه  .فالمفظ فرنسي يجب نطقو بالفرنسية، ال بغيرىا. فانسان: والصواب



كثيًرا أثناء كتابة الباحثين المسممين عن األزمة المالية  ذلتابتُ األسماء قد 
 !العالمية

 !الكتاب حجمو كبير، وثمنو كثير -

 

 :بعض األخطاء المغوية

حذف : ، الصواب29ص ( كمما زاد الناتج... كمما ازدادت كمية العمل ) -
 .الثانية( كمما)
كان . عرفاء: ، والصواب40ص ( ون العريفينبمساعدة عدد من الصّناع يسمّ ) -

 .يحسن تصحيح النصوص المقتبسة، وعدم االنجراف وراءىا
أو ( تتنافس فيما بينيا: )، والصواب223ص ( األصوات تتنافس مع بعضيا) -
 (.ضيا مع بعضعيتنافس ب)
أما اآلخريتين فمن ... يرى بعض االقتصاديين أن الوظيفتين األوليين لمنقود ) -

ثالثة فياىنا  .ا الوظيفتان األخريانأم: ، والصواب455ص ( الوظائف المشتقة
 !في كممة واحدة أخطاء

 

 :بعض األخطاء المطبعية

 .فوكوياما: ، والصواب98ص ( فوكامايا) -



 (.جائحة: )، والصواب197ص ( أصابت زرعو جائفة) -
 .إماميما: ، والصواب203ص ( خالف أبو يوسف ومحمد إماميم أبا حنيفة) -
 .المواءمة: ، والصواب213ص ( عدم الموائمة) -
 (!حديث شريفضمن )فاغتّم : ، والصواب253ص ( فأغتمّ ) -
 .المدير العام: ، والصواب257ص ( المدير لمنظمة الصحة العالمية) -
 (!حديث شريف. )ِنيَ فَ : ، والصواب339ص ( زادىم فّني) -
 .الطرق: ، والصواب399ص ( الفرق الحكمية البن القيم) -
 .اإلمام مالك: ، والصواب450ص ( اإلمام المالك) -
 .المعاممة: ، والصواب490ص ( قطع المجادلة عند تغيير المعالمة) -
 .ويكيبيديا: ، والصواب658و 657ص ( موسوعة ويكيديا) -
 .جارودي: ، والصواب752ص ( رجاء الجارودي) -
والمسألة تتعمق ىنا بعنوان . غسل: ، والصواب762ص ( غسيل األموال) -

 !وليس بمجرد كممة ترد تحتو

 

 .بيذا القدر، واهلل ولي التوفيق أكتفي

 

 م                                    رفيق يونس المصري15/2/2012األربعاء 



 


