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 رد عمى مناقشة ساعاتي لكتابي في اإلعجاز االقتصادم

 

 مقدمة

، (ق0731+ ) كتبت ىذا الرٌد في نفس اليـك الذم اطمعت فيو عمى مناقشة الساعاتي
كا عمي في نشره لفائدة القراء، كال ثـ آثرت االحتفاظ بو، غير أف بعض اإلخكة ألحٌ 
 بعد نشر كرقتو في مجمة المركز، سيما مف يمكف أف يغتٌر منيـ بما كتبو الساعاتي

، التي ينشر فييا بحكثو، كىك (ـ5101لمعاـ  57، كالمجمد ـ5105لمعاـ  52المجمد )
 . (المعيد/راجع مكقع المركز) هلل أعمـ بطريقة تحكيميارئيس تحريرىا، كا

 

 القصة

-5101 السنة الدراسية في مطمع مف كرقتوعبد الرحيـ ساعاتي  ياقدم أكؿ نسخة
إعجاز اقتصادم في القرآف  ىؿ يمكف أف يككف ىناؾ: )كانت بعنكاف ـ 5100
في أكؿ حكار  أف يطرحيامني كما طمب . كالرد عمييا ، كطمب مني قراءتيا(الكريـ

كتمقى بعض الملحظات مف اإلخكة . بذلؾ فعلن  فكافقتو كقاـأربعاء ليذا العاـ، 
شر إلى كلـ يي ، كفي المراجعنفسيا في الكرقة  حذفنا كتعديلن  كاستفاد منيا ،الحضكر

 .، كلـ يشكر أصحاب ىذه الملحظاتفي النسخة المعدلة ىذا
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كما . ككاف مف بيف ملحظاتي أنا أف كرقتو لـ تذكر أم حسنة ال لمكاتب كال لمكتاب
أراد لسبب أك آلخر أف يناؿ مني فناؿ مف القرآف، عف غير  وكاف مف ملحظاتي أن

، كىذا كاضح مف العنكاف مي أناقصد منو، فأنكر اإلعجاز االقتصادم في القرآف ألجٍ 
لـ  ة متكررةلغكي اتكاتب مف تصحيحكباإلضافة إلى ذلؾ استفاد ال. السابؽ لكرقتو
 .ايذكر أصحابي

 

 يف يساسأ فكر  ةغملاف! حسبيكاف ذلؾ عمى بياف أخطائو في المغة ل لك اقتصرتي 
ا بياف أخطائ لكني أردتي  .ثك حبلا فم عك نلا اذى يف اميس ال ،ثحبلا و األخرل، أيضن

لكي يستفيد منيا الميتمكف، كمف يريد المتابعة في ىذا الباب، الذم ال يقكل عميو إال 
ذلؾ أنو يحتاج إلى مقدرة عالية في االقتصاد كالفقو كالمغة كالتفسير . القميمكف جدنا
ذلؾ فميرجع إلى مناقشاتي الكثيرة كمف أراد التثبت مف . ىذا نادر جدناكاإلعجاز، ك 

 .لمكتب كالرسائؿ العممية

 

 معارؾ طاحنة

خاض الكاتب معارؾ طاحنة مع معارضيو في تفسير اآلية : )يقكؿ المعمؽ -
كيجبر ىذا الكريمة بأف القرض الحسف فيو ظمـ لممقرض بسبب عدـ المساكاة 

عبارتي، ال يمكف أف تككف ىذه : قمت في نفسي (.الظمـ الثكاب مف القرض
لما جاء  وىذه العبارة ىي مف تمخيص! ميا خطأ أك تصرؼ فيياؽ نقلعؿ المعمٌ 
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كبغض النظر عف  .في عدة صفحات (الجامع في أصكؿ الربا) :في كتابي
كال أزاؿ  خضتي فعلن : أف يعيف القارئ عمى فيميا، أقكؿ أخطائيا، كأسأؿ اهلل
لكف ىؿ يرتكب . لتكضيح ىذه النقطة ،مع بعض الباحثيفأخكض معارؾ 

 !ىؿ يككف الباحث باحثنا بل معارؾ؟ك  !الباحث منكرنا إذا خاض معارؾ فكرية؟

 

 إسيامات المؤلؼ

لف أذكر إسيامات المؤلؼ في مجاؿ االقتصاد اإلسلمي كالفقو المالي التي تربك 
مجاؿ اإلعجاز العممي  كتابنا، بؿ سأقتصر فقط عمى إسياماتو في 21عمى 

 :، كخالؼ قكاعد النقدفي نقده ، كىي اإلسيامات التي تجاىميا الناقدكاالقتصادم

 

اإلعجاز االقتصادم لمقرآف الكريـ، دار القمـ دمشؽ، الدار الشامية بيركت،  -
 .ف عميو، كناؿ الكتاب دعـ المركز كما ىك مدكٌ ـ5112دار البشير جدة، 

القرآف في باب تعظيـ المنافع، مجمة إعجاز، الييئة اإلعجاز االقتصادم في  -
= ىػ 0/2/0251، تاريخ 50العالمية لإلعجاز العممي في القرآف كالسنة، العدد 

 .ـ8/1/5112

غلء األسعار، : كالسنة في تحريـ الربا، في كتابياإلعجاز االقتصادم لمقرآف  -
 .ـ5118دار المكتبي، 



4 
 

عرض كمناقشة كتاب المصمح كالصاكم، : اإلعجاز العممي في القرآف كالسنة -
ـ، 5118، مكة المكرمة، الييئة العالمية لإلعجاز العممي في القرآف كالسنة

 .غلء األسعار: ضمف كتابي

غلء : كيؼ نتكصؿ إليو؟ ضمف كتابي: راثإعجاز القرآف في عمـ المي -
 .األسعار

ىؿ : الميةاألزمة المالية الع: نجار كاإلعجاز العممي، ضمف كتابيزغمكؿ ال -
نجد ليا في اإلسلـ حلن؟ دار القمـ دمشؽ، الدار الشامية بيركت، دار البشير 

 .ـ5101جدة، 

 .األزمة المالية العالمية: بمسي كاإلعجاز العممي، ضمف كتابيمحمد راتب النا -

األزمة : ياسي، اقتصادم، عسكرم، ضمف كتابيس: ثلثة أكجو مف اإلعجاز -
 .المالية العالمية

 .ء اإلعجاز العممي، في مكقعي الشخصيمف أخطا -

 .مف اإلعجاز العممي كاالقتصادم لمقرآف، في مكقعي الشخصي -

حذير القرآف مف النظاـ الرأسمالي، في مكقعي إعجاز اقتصادم في ت -
 .الشخصي

 .اإلعجاز النبكم، في مكقعي الشخصي: األصناؼ الستة الكجو اآلخر لحديث -
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 الكتابات الغزيرة

جاز االقتصادم لمستخمص أف ىناؾ كتابات غزيرة في اإلعذكر المعمؽ في ا
مف المعمؽ أف يدلنا عمى ىذه الكتابات الغزيرة، كأف يبيف لنا  التشريعي، أنا أرجك

 .فيمو لإلعجاز التشريعي االقتصادم

 

 األدبيات الرأسمالية

يقكؿ المعمؽ في المستخمص بأنني حاكلت في كتابي إثبات سبؽ اإلسلـ إلى 
 :لك قاؿ المعمؽ .كالنظريات االقتصادية السائدة في األدبيات الرأسمالية المفاىيـ

 !لكافقتو( بعض المفاىيـ كالنظريات)

 

 االكتشاؼ كالسبؽ إلى االكتشاؼ

غير مكجكدة في األدبيات االقتصادية التقميدية أك  نظرية الصبر: )قاؿ المعمؽ
مف ( اإلسلمية)يجب حذؼ  أكالن (. حتى يككف لمقرآف سبؽ في اكتشافيااإلسلمية 

التي  في الكرقة كىك خطأ، كمثمو كثير( سبؽ)بدؿ ( سبقنا)كثانينا قاؿ في نصو  .كلمو
كثالثنا قد يككف اإلعجاز بالسبؽ إلى فكرة، كما قد يككف  .كتبيا قبؿ أف تصحح لو

 .بفكرة غير مسبكقة، كىي مفيدة في عمـ االقتصاد
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 الضكابط

 .كليس لو فييا أم جيدبيف الميتميف، ة كمعركفة الضكابط التي ذكرىا منقكل

 

 مكقؼ الفقياء مف التفسير العممي 

ا  ، كعندما أحاؿ عمى المراجع لـ يذكر أف ذلؾ قد تـ مف كتابي مع مراجعو نقموأيضن
كتفسير الرازم كاإلحياء كالبرىاف  عمى المكافقاتمباشرة أحاؿ . بكاسطة كتابي

القائمة  ىذه) المراجعقائمة ىكامش الكرقة كفي ابف عاشكر، كذكر ذلؾ في كالقرطبي ك 
مركز غير أف  .ككأنو رجع إلييا مباشرة كليس بالكاسطة ،(حذفت مف النسخة المعدلة

إعادة ذكر القائمة، في النسخة الكرقية مف عدد  يطمبقد  في الجامعة النشر العممي
 .اإللكتركنية، التي تصدر بعد النسخة المجمة

 

 اإلعجاز في المفاىيـ االقتصادية

كنظـ أخرل ؽ أف جميع المفاىيـ االقتصادية مؤسسة عمى مذاىب يفترض المعمٌ 
س ااقتبتـ ىناؾ أشياء مشتركة، كربما  ـ بو أففمف المسمٌ  .مختمفة، كىذا غير صحيح

تفترض  الخسارة تقميؿك  تعظيـ المنافع: )ثـ قاؿ. مف المسمميف في األصؿ بعضيا
ذا كاف يعني بالسمكؾ األناني ، كىذا غير مسمٌ (مستيمؾ كالمنتجسمككنا أنانينا في ال ـ، كا 

فالمصمحة الخاصة معتبرة في اإلسلـ إال عند تعارضيا مع  ،ىك المصمحة الخاصة
بيف المصمحة  كيجب التمييز .كىذا أمر معركؼ عند فقيائنا الكبار. المصمحة العامة
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كصؼ السمكؾ باألناني إال إذا كانت ية كالجشع، كال يمكف الخاصة كبيف األنان
أما مف يمارس مصمحتو . المصمحة الخاصة في حالة تعارض مع المصمحة العامة

الخاصة بدكف أف تتعارض مع المصمحة العامة فل يجكز التجني عميو ككصفو بأنو 
 .المنٌفرة أناني أك جشع أك غير ذلؾ مف األكصاؼ القبيحة

 

 حب الماؿ

لـ  (منابنا جى حي  الماؿى  حٌبكفى كتي ) الماؿ أف اآلية القرآنية المتعمقة بحبٌ إلى ؽ المعمٌ  ذىب
لكف يمكف أف . نعـ قد تككف مقكلة كصفية، ال قيمية. عمى سبيؿ االستحساف تأتً 

ا بأنو لكال حبٌ  الماؿ أكدعو  ، فحبٌ الماؿ ما أقدـ أحد عمى نشاط اقتصادم يقاؿ أيضن
، شريطة االلتزاـ ساف ليككف حافزنا لو عمى النشاط االقتصادمفي غريزة اإلن اهلل

ترجيح الماؿ عمى الديف المغاالة بما يؤدم إلى ، كعدـ باآلداب اإلسلمية في الكسب
مف حيث يشعركف أك ال اليـك  عند التعارض، كما يفعؿ كثير مف الناس كالخمؽ
رطنا، بحيث يطغى عمى فٍ الماؿ معترؼ بو في اإلسلـ، ما لـ يكف مي  فحبٌ  .يشعركف

الماؿ فميس  الماؿ حبنا جمنا، أما حبٌ  ىك حبٌ في الشرع فالممنكع  .الديف كالخمؽ
 .ممنكعنا
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 المشكمة االقتصادية

، ةكؿ المذاىب كالنظـ االقتصادية تعترؼ بكجكد مشكمة اقتصادي  -0
كمة االقتصادية المش. المشكمة بؿ في طرؽ حٌمياأصؿ كالخلؼ بينيا ليس في 

 بف عبد السلـ العزك  الماكردممنيـ  الكبار، كذكرتي  ثابتة عند فقيائنا
أما آية . بكثير ة أفضؿ مف فيمناكغيرىما، كال شؾ أف فيـ ىؤالء لمقرآف كالسنٌ 

 .فقد كردت في كلـ محمد قطب، كليس في كلمي( يار فييا أقكاتى كقدٌ )

أنكر المعمؽ أف يككف مكضكع عمـ االقتصاد ىك المشكمة االقتصادية،   -5
، كلكنو ىذا العمـكثيرة لعمـ االقتصاد، ىي معركفة في  تعريفاتكما أنكر 

كراح يذكر تعريفات أخرل، أنا ال أنكرىا، . أنكرىا لغاية مبيتة غير عممية
التعريؼ المختار  كقد يختمؼ. كلكنيا ال تتعارض مع التعريفات التي ذكرتيا أنا

يش عمى التعاريؼ ثـ إف إيراد تعاريؼ أخرل كاف بقصد التشك  .بحسب السياؽ
أف التعاريؼ األخرل التي بؽ أف يعترؼ يجب عمى المعمٌ  يا، فقد كافالتي ذكرتي 

التعاريؼ التي  ال تقكل عمى معارضة ،أراد بيا تشكيش القارئذكرىا ىك، ك 
يا ال يختمؼ عمييا كال بد مف االعتراؼ بأف التعريفات التي أكردتي  .يا أناذكرتي 

 .اثناف في عمـ االقتصاد

، (لفاظ محدكدة كالمعاني غير محدكدةاأل: )ؽ أقكاليأنكر المعمٌ   -7
بشر محدكد كعمـ اهلل غير عمـ ال)، (نصكص محدكدة كالكقائع غير محدكدةال)

 :سبؽ المسمميف إلى ىاتيف الصفتيف فاؿ ألبيٌ ىذه األقك  كأنا أكردتي  (.محدكد
 .، كىما ركناف أساسياف في بناء المشكمة االقتصادية(محدكد، غير محدكد)



9 
 

لغيره في ىذا ال لو ك  كلـ يكف معركفنا ،وكالمعمؽ بدؿ أف يشكرني عمى ما أكردتي 
 !لقيمة العممية ليذه الشكاىديجحد كيتجاىؿ ال األٌمارة السياؽ، انساؽ مع نفسو

في عمـ االقتصاد، كىذا  أك مفاىيـ ثابتة قكانيفأنكر المعمؽ كجكد أم   -2
 .و في كتابي كمو يدخؿ في ىذا البابكما أكردتي . غير صحيح

 

 اإلنساف االقتصادم الرشيد

لقد ! لـ أر الكاتب في حياتي متسمكنا بالقيـ كاالختلؼ بيف النظـ كما رأيتو ىذه المرة
األخرل سبؽ المسمميف إلى مفيـك الرشد، معتمدنا  ككتاباتيىذا في كتابي  أكضحتي 

 .في ذلؾ عمى أقكاؿ عممائنا، ال عمى أقكاؿ عممائيـ

لمقيـ الدينية في  ال دخؿ: )نقلن عف بعض كتب االقتصاد يقكؿ المعمؽ  -0
فالقيـ الدينية تؤثر عمى . ، كىذا تحكـ محض ال اعتبار لو(تحديد المنفعة

 .يبأذكاؽ المستيمكيف كقيميـ بل ر 

ف اختمفت  الحرية  -5 مف حيث مداىا  القيكدمقيدة عندنا كعندىـ، كا 
كلكف بعض النظـ أكثر . كال يكجد نظاـ في العالـ خاؿ مف القيكد .كنكعيا

تزداد تارة  ىناؾ قيكد البمداف الرأسمالية كالميبرالية حتى في. قيكدنا مف بعض
 .حسب الظركؼ االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كتنقص تارة

سبؽ الكلـ عف المصمحة الفردية أك الخاصة، كأنيا ىي األساس في   -7
 .ما لـ تتعارض مع المصمحة العامة ،النشاط االقتصادم اإلسلمي
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التي تحقؽ  اليد الخفيةؽ، ىي المصمحة الخاصة، خلفنا لممعمٌ   -2
 . تتعارض معياالمصمحة العامة، في الحدكد التي ال

ف  كمف ثـ فإف مبدأ اإلنساف االقتصادم الرشيد مبدأ صحيح مف حيث المبدأ، كا 
 .اختمؼ في بعض تفاصيمو بيننا كبينيـ

 

  تعظيـ الربح

ذلؾ و، ك ـ في غير محمٌ ، كىذا اتيا(لمنفعةا)ك( الربح)أني خمطت بيف بالمعمؽ  اتيمني
مؾ يقتضي القكؿ كالقكؿ بتعظيـ المنفعة عند المستي .مف الربح ألف المنفعة أعـٌ 
 .كربح المنتج ال ريب أنو يعٌد منفعة بالنسبة لو .عند المنتج( الربح)بتعظيـ المنفعة 

ال يعني بالضركة اقتصاره عمى  تعظيـ أرباح اليتيـعمماؤنا عمى أف   -0
ف اليتيـ، فيذا شأف كؿ مف كاف ككيلن عف غ كاف يره في استثمار مالو، كا 

كمف شأف الديف أف ييتـ بحماية  .اليتيـ أكضح لضعفو تركيز اإلسلـ عمى
ا، ألف البشر إذا تي  كقيركىـ  ممكا الضعفاءرككا لشأنيـ ظى الضعفاء اىتمامنا خاصن

و، ألنو نٌد لو، آخر أف يستغمٌ  ، كألف القكم ال يستطيع قكمٌ كىـكابتزٌ  كاستغمكىـ
جيدكف الدفاع عف شأنيـ، ألنيـ يي فاألقكياء ال نحتاج إلى تكصية خاصة ب

 .أنفسيـ، بخلؼ الضعفاء

جمعنا عميو، إنما ىناؾ أىداؼ ليس مي  تعظيـ الربحؽ أف يدعي المعمٌ   -5
كالجكاب أف األىداؼ األخرل يمكف مراعاتيا . أخرل، كزيادة الحصة السكقية
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مع االحتفاظ بمبدأ تعظيـ الربح، ككجكد أىداؼ أخرل ال ينفي ىدؼ تعظيـ 
فمس كيخرج مف كالتاجر الذم ال ييتـ بتعظيـ ربحو قد يي  .الربح، كىك األساس

بشرط تطبيقيا عمى  نعـ يمكف االلتزاـ بالقيكد الفقيية أك القانكنية. السكؽ
ككجكد القيكد ال . ، كلكف بعد ىذا االلتزاـ يمكف بالتأكيد تعظيـ الربحالجميع

 .ينفي بالضركرة مبدأ تعظيـ الربح

تعظيـ الربح، مع المحافظة عمى مصمحة المجتمع،  يمكفكذلؾ   -7
، كما ـ ربحوفالمنتج يمكف أف يتقيد بالقيكد المفركضة عميو مف الدكلة، ثـ يعظٌ 

 .آنفنا قمتي 

 

 تقميؿ الخسائر

كمف . ىما كاحدما قمتو في تعظيـ الربح يمكف أف يقاؿ في تقميؿ الخسائر، ألف مردٌ 
مف ! تقميؿ الخسائر ليس مف المفاىيـ الثابتةؽ بأف مفيـك العجيب أف يدعي المعمٌ 
عندما تككف المنشأة في حالة ربح فإنيا تيتـ بتعظيـ ربحيا،  !أجؿ ماذا يدعي ىذا؟

، كىذا معمـك كعندما تككف في حالة خسارة فإنيا تيتـ بتقميؿ خسارتيا ما أمكف
 .بالضركرة مف االقتصاد كاإلدارة كالفقو
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 نظرية الصبر

كىي إحدل . صاد بصكرة صريحة أك ضمنيةتمكجكدة في عمـ االقىذه النظرية 
، ما الذم يمنع مف اكتشافيا ،كلك فرضنا أنيا غير مكجكدة. نظريات الفائدة

 !؟كاالستعانة بيا في اإلنتاج كالتنمية كالبحث العممي كغير ذلؾ

 

 نظريات الفائدة

مف الشريعة اإلسلمية،  مستمدٌ بمعيار  الفائدة أخذتي  تقكيـ نظرياتفي   -0
ؽ يمكف أف يستنبط منو مف يقرأ ما كتبو المعمٌ ك  .كلـ آخذه مف فريدماف كأضرابو

، كمف يخكنو التعبير ذلؾ، كلكف خانويريد  ويجيز الفائدة، كال أظنٌ  ؽأف المعمٌ 
التعبير في عدد مف المرات يزيد عمى الحد ال يمكنو أف يتصٌدل لمميمة التي 

، أك ، فضلن عف أف يككف ناقدنامكف أف يككف أستاذنا كال باحثنا، كال يتصٌدل ليا
 !رئيس تحير مجمة عممية

، بؿ ىك مف فقط العدالةمف أجؿ ائدة ال يمكف القكؿ فيو بأنو تحريـ الف  -5
ا، كالعدالة في نياية المطاؼ إنما تصبٌ  الكفاءةأجؿ   .في الكفاءة أيضن

 

مف لجنة مناقشة في رسالتي العممية كمف الجدير بالذكر ىنا أف ىذه النقطة نكقشت 
ـي ، فمى عمييا ؽ، بؿ أثنتٍ فرنسية، لـ تجرؤ عمى ما قالو المعمٌ  بنظريات الفائدة  ف ىك أعم

 ؟ؽ أـ األساتذة الفرنسيكفالمعمٌ : ككجاىة نقدىا
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 ال تىظممكف كال تيظممكف

 عدة مرات في شرح ىذه الفقرة مف اآلية، كؿ مرة بطريقة مختمفة، كال أحبٌ  كتبتي 
ثؿ ما أقرض فإنو يككف قرض إذا استرٌد مً كال أزاؿ عمى رأيي بأف المي . العكدة إلييا
التي  القيمة الزمنية لمنقكدضو عف نقص ثكاب اهلل، فاهلل سبحانو يعكٌ  المظمكمنا لك 
ني ألستغرب أشد االستغراب كيؼ ينازعني البعض في ىذه المسألة. أقرضيا  !كا 

 !كخاصة إذا كاف ىذا الميناًزع اقتصادينا

 

 القرض عقد معاكضة ناقصة

في المستقبؿ ليس  011في الحاضر أكبر مف  011يزعـ المعمؽ بأف   -0
ا دائمنا شيء ، ككاف يجب أف يتكمـ عف التضخـكتكمـ صاحبي عف . صحيحن
ؿ ؿ خير مف المؤجٌ فالمعجٌ . شرط بقاء األشياء األخرل عمى حالياآخر، ىك 

كال بد مف . ثابت في الفقو كاالقتصاد، في ظؿ ثبات األسعار كقيمة النقكد
معرفة ىذا الفرض العممي الميـ، كمف لـ يعرفو، أك لـ يستحضره، ال بد كأف 

لكانت لك لـ يكف ىناؾ تضخـ : )ؽقاؿ المعمٌ  .يقع في أخطاء عممية شنيعة
 ذ باهلل مف ىذا الكلـ غير اللئؽ أعك  !(مؤجمة 011معجمة تساكم  011

لك لـ يكف : )الكاتبإليكـ عبارة . ثـ إني صححتو لغكينا! اقتصادينا كال شرعينا
 ىؿ ىذا الباحث أىؿه  (!اآلجمة 011الحاضرة تساكم  011كؼ ىناؾ تضخـ س
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لمكلـ  ىؿ ىك أىؿه  !جاز، بؿ في نقد اإلعجازلمكلـ في اإلعمف حيث المغة 
 !ز بيف التضخـ كقيمة الزمف؟كىك ال يميٌ ! في االقتصاد؟

، بالنقكد ىؿ ىي كرقية أك سمعية أك غير ذلؾىذا المبدأ ال علقة لو   -5
فمف لـ خرل، تثبيت العكامؿ األمبدأ االنتباه إلى  ؽالمعمٌ  حضرةالمطمكب يا 

 !؟نتائج مغمكطة عمميناصؿ إلى تيا ال بد أف ييثبٌ 

بقيمة الزمف، كىذا صحيح، خلفنا  القكؿ بالتفضيؿ الزمني نعـ فيو إقرار  -7
، فمكال قيمة الزمف ما كاف لمقرض الثكاب في القرضؽ، كىك يعني عندنا لممعمٌ 
زيادة مادية، كلكال قيمة الزمف ما كانت ىذه  البيع اآلجؿكيعني في . ثكاب
 ،القكؿ بالتفضيؿ الزمني لمنقكد فيو تبرير لمفائدة إف: )ؽيقكؿ المعمٌ  .الزيادة

ألنيا تؤدم إلى مساكاة  ،ألنيا أم الفائدة تؤدم إلى رفع الظمـ عف المقرض
المستقبؿ، كذلؾ لممقرض الذم ال يرغب باإلحساف أك  011الحاضر مع  011

 بدكفو ىذه المرة تركت نصٌ  أكالن (. اجب فعموالبر، كىك أم اإلحساف غير ك 
لـ ينتبو إلى أف المقرض يثاب عند اهلل، كمف ثـ فل : ثانينا .لغكم تصحيح

حبي أف ال يعمـ صا: ثالثنا. ضاعؼ لو الثكابظمـ، بؿ عمى العكس تمامنا يي يي 
لزامي (النافمة كالصدقة)طكعي : اإلحساف في اإلسلـ نكعاف (. زكاةكال)، كا 

 .ةلإلحساف اإللزامي في الشريعة اإلسلمي كىناؾ كتب أفردتٍ 

ال علقة لو بمكضكعنا عمى  القيمة المضافةعف  ؽما يذكره المعمٌ   -2
ذا اعتقد صاحبي أنو يتكمـ في اإلطلؽ، إنما ىك مجرد كلـ لمجرد الحشك ، كا 

كأنا أتكمـ  ،(راضالقً )فيك يتكمـ عف المشاركة  .ما يشاءب بيئة جاىمة فميتكمـٍ 
اآلجؿ ىك الزمف كليس غ الزيادة في البيع فمسكٌ  .عف القرض كالبيع المؤجؿ
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: في عنكاف رسالتو الشككانيا قالو أال ترل م. الخدمة شيء آخر. الخدمة
مف ىك ! مجرد األجؿل: ؟ نعـ (ؿد األجى مؿ في حكـ زيادة الثمف لمجرٌ شفاء الغى )

 شككاني؟الأـ  ؽالمعمٌ : أفقو

عتٌد بو، لقد فيذا فيـ ال يي  ،قيمة الزمف في القركضلـ ييدر اإلسلـ   -2
 .لكال قيمة الزمف ما كاف ثمة ثكاب لمقرضإنو  قمتي 

 

 التفضيؿ الزمني

عف فكر مشكش، فالحاضر مفضؿ  ىنا ينـٌ  التفضيلتالكلـ عف   -0
عاجمة  011: )يقكؿ المعمؽ. عمى المستقبؿ مع بقاء الشركط األخرل ثابتة

أكالن يجب حذؼ  .(ضيلتوآجمة إذ يعتمد عمى تف 051آجمة أك  011تساكم 
آجمة ترل  011عاجمة أـ  011ىؿ تأخذ : قمنا لممعمؽ الكريـثانينا لك (. إذ)

 !جكابو العاٌمةي  ماذا يقكؿ؟ ىذا أمر يعرؼ

ف الفائدة التفضيؿ الزمني نعـ ىك أساس سعر الفائدة، كمف قاؿ لؾ إ  -5
. حراـ كحلؿ: الربا ربكاف: الراسخكفيقكؿ العمماء  غير مكجكدة في اإلسلـ؟

ناؾ زيادة دة مشركطة في مقابؿ الزمف، كفي البيع اآلجؿ ىفالفائدة ىي كؿ زيا
عميؾ . ، كما يقكؿ الفقياءلمزمف حصة مف الثمف: مشركطة في مقابؿ الزمف

ال : )إلى قكلؾ انظٍر  .كالتقميد كاالبتذاؿ كاإلٌمعٌية كاالبتعاد عف السطحية التعمؽ
 مف ىذا القكؿأال ترل أف  !(بؿ مف البيع اآلجؿ عتبر ىذا مف التفضيؿ الزمنييي 

 !ألننا نحف نستنبط التفضيؿ الزمني مف البيع اآلجؿ ذلؾ ؟العجائب
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ا التأكد عدـالكلـ عف التأكد ك   -7 ألف المبدأ صحيح في  ،ال محؿ لو أيضن
يككف ليس الميـ أف نتكمـ، الميـ أف . بقاء األشياء األخرل عمى حالياظؿ 

. ممتصقنا باألفكار التي نعالجيا أك ننتقدىالكلمنا صمة بالمكضكع، كأف يككف 
، ت، فيذا ال ينطمي إال عمى العكاـأما نأتي بالكلـ كيفما اتفؽ لتسكيد الصفحا

 !...كال يفعمو إال 

أـ  ؟ أنت أصدؽي الدنيا كاآلخرةال يمكف المقارنة بيف بأنو مف قاؿ لؾ   -2
ما  ؽالمعمٌ  لك صدر عف .اهلل؟ راجع القرآف كاقرأه كاملن عمى ىذه النية فقط

ؿ عمى صحربما أنا في تفسير اآليات المتصمة بالتفضيؿ الزمني ل صدر عني
 !فقط لمجرد ىذه األسطر القميمة ،جائزة عممية كبيرة

المؤمف ال يمكف أف يبني سمككو عمى الشؾ باآلخرة كنعيميا، بؿ يبني   -2
لو لكي يسمؾ أما أف يككف خكفو دافعنا . سمككو عمى اليقيف بيما ثـ يخاؼ

ىؿ  .اتيا مكضع شؾ، فيذا غير مقبكؿلذٌ تككف كاآلخرة عنده مكضع شؾ، أك 
ىذا كافر كليس ! ال يدخؿ الجنة آثر الدنيا عمى اآلخرة؟ف المؤمف إذا خاؼ أ

 !بمؤمف

 

 دراسات الجدكل

ر عميو بكلـ مف ىنا كىناؾ في عمـ الجدكل، كأنت تغبٌ  نمكذج مصغرأنا أتكمـ عف 
ا فإنمابأقة لو ال عل يدخؿ في التفاصيؿ التي ال  صؿ الفكرة، فيك إف كاف صحيحن

اصيؿ كمف تكمـ في التفسير أك اإلعجاز كأدخؿ في كلمو التف .يتعرض ليا القرآف



17 
 

ٌؿ و مف القدامى أك المعاصريف، فقد أبعد النجعة كأمى كأمثال جكىرم طنطاكمالعممية، ك
 قارئ أني لـ أتكسع في كتابيكليذا يرل ال. قارئو، كضٌيع العمـ كالتفسير كاإلعجاز

 . صفحة 051لـ يتجاكز  ، فيكعف اإلعجاز االقتصادم

 

 شرط بقاء األشياء األخرل عمى حاليا

، كال يبعد أف كتشكش كتشاغب كلكنؾ تنكر ،ما طمبتى  لقد أكضحتي   -0
 ...القياـ بيذا الدكر  لؾ، كرضيتى ذفؾ أحد بيككف كمٌ 

التبسيط لمطمبة، بؿ ىك شرط لمصغار ليس المقصكد مف ىذا الشرط   -5
كالكبار معنا، كىك فرض كاقعي جدنا، خلفنا لما تقكؿ، كلو أىمية في جميع 

، كلكف يبدك أنؾ  ،كأنؾ ال تدرؾ قيمة ىذا الشرط تردد ما يقكلو غيرؾ، العمـك
فيك ميـ  .في جميع المجاالت العممية كال تدرؾ أبعاده في العمـ كالبحث العممي

سمعتى بعض الناس يقكلكف ذلؾ  .ة تأثير كؿ عامؿ مف العكامؿلمعرفة درج
 !فقمتىو معيـ

 

 الريع التفاضمي

 .كأنت تدخؿ في تفاصيؿ ال علقة ليا بيذا األساس ،أنا أتكمـ عف أساس المبدأ
 !ثـ تنثره جزافنا ،أك مف المحفكظاتكتأتي بالكلـ مف الكتب 
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 نظرية المزايا النسبية

، حتى تأتي ةفي عمـك االقتصاد، كعمـك التفسير، كعمـك المغ التعمؽأنت تحتاج إلى 
كال أعمـ أف لؾ جيدنا سابقنا في ىذا، . صمة بالمكضكع بكلـ مكجز ككاضح كذم

 !، كربما في غيرهفي ىذا الباب إلى النقد قبؿ أف تككف مؤلفنا قفزتى فأنت 

 

 تكزيع المخاطر

ليمأل سكاد الصفحة بأشياء أك ، مف ذاكرتوشيء مف الكتب، أك  ؽ أمٌ ينقؿ المعمٌ 
ما  ، عمى طريقة إذا لـ تستًح فقؿٍ آنفنا ، كما ذكرتي تفاصيؿ ال علقة ليا بالمكضكع

 !شئت

 

 إعادة التكزيع

كمسألة إعادة التكزيع مف المسائؿ  .ما قمناه في الفقرة السابقةىنا عمى التعميؽ  ينطبؽ
ف عتٌ  عمييا الكثير مف الكتب ذات الطابع  متٍ الميمة في االقتصاد كالتنمية، كا 

 .الحؽ كنضيء ما جرل تعتيمو عف جيؿ أك تجاىؿ حؽٌ كعمينا نحف أف ني . الرأسمالي
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 الفساد

كسأعكد إلى . ؽ بكجكد إعجاز تشريعي آخر غير اإلعجاز المغكمىنا يعترؼ المعمٌ 
 .اإلعجاز التشريعي

 

 عمـ المحاسبة

الكريـ ليس فيو مف اإلعجاز إال اإلعجاز  ؽ أف القرآفيفيـ القارئ مف كلـ المعمٌ 
 .كىذا فيـ يخصو كال يخص غيره. المغكم

 

 القيـ األخلقية

أعمـ عنؾ مثؿ ىذا  ككنتي . بعض القيـ األخلقية مشتركة، كبعضيا غير مشترؾ
في  ، لغرضو رت أفكارؾ فجأة كبصكرة انقلبيةالتمييز، لكف ال أدرم اآلف كيؼ غيٌ 

 !مف كراء ستار ؾأك غيري  أنتى  سعى إليونفسؾ ت

 

 اإلعجاز التشريعي

قبؿ ىذا كقد يي  .االقتصادم تحت اإلعجاز التشريعي بعض الباحثيف يذكركف اإلعجاز
 .قبؿ مف رجؿ اقتصاد، أك اقتصاد إسلميمف رجؿ فقو أك قانكف، كلكف ال يي 
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 نماذج مف أخطائو المغكية

يمكف أف التي كانت مكجكدة في النسخة التي كتبيا،  ،ة كاألخطاء المطبعيةالركٌ  عدا
 :نصادؼ األخطاء التالية 

 !تعظيـ المنافع كتقميؿ الخسارة تفترض سمكؾ أناني في المستيمؾ كالمنتج -

 !الرغبات الغير محدكدة -

 .ىذا يخالؼ شرط مف شركط التفسير العممي -

 !ذىكر معاف مختمفة -

 !ليس ميجمع عميو -

 !مفيكمنا اقتصادينا متفؽ عميولكف تقميؿ الخسائر ليس  -

 !ال نستطيع اإلدعاء إلى السبؽ إليو -

 !تحتاج إلى تظافر العمماء -

 !حتى يككف لمقرآف سبقنا في اكتشافيا -

 !المقترض يرٌد مثؿ ما أقترض -

 !اآلجمة 011الحاضرة تساكم  011لك لـ يكف ىناؾ تضخـ سكؼ  -

 !الغير مؤمف -

 !مكافىئة االنتظار -

 (.!ما شاء اهلل) !يؤدم إلى ادخارنا أكبرارتفاع سعر الفائدة  -

 !سكؼ لف يستثمر -
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 (.!اهلل أكبر) !كىـ كحدتاف كصنفيف مختمفيف -

 !إذا كاف الماء كاحد -

 !حيث ييفترض أف متغير كاحد فقط ىك الذم يؤثر -

 !الفرضية الغير كاقعية -

 !كىذا يعني أف ىناؾ تفاكت -

 !المخاطر الغير قابمة لمقياس -

 !آية الكريمةال يمكف االستدالؿ مف  -

 !كانت الزكاة أحد أدكات التكزيع البارعة -

 

 آفات التعميؽ 

ؽ في المستخمص أف ىناؾ كتابات غزيرة في اإلعجاز ذكر المعمٌ   -0
لنا ماذا يقصد ف نا عمييا، كأف يبيٌ االقتصادم التشريعي، أرجك منو أف يدلٌ 

 باإلعجاز التشريعي؟
كىذا ظاىر  كممة أخرل،، كي ال أقكؿ ؽ غير متمكف في المغةالمعمٌ   -5

حتى بعد خضكعيا لتصحيحات  ،في كرقتو الفاحشة األخطاء المغكيةمف 
كف حتى مف كأنا أعرؼ بعض الباحثيف يتمنٌ  .متكررة مف أشخاص كثيريف

غير متمكف  ؽكالمعمٌ ! أف يصحح ليـ أخطاءىـ المغكية( ضارب اآللة الكاتبة)
، بؿ غاية ما فعمو ىك اإلعجاز عمـكك  عمـك التفسير، مثؿ العمـك اإلسلميةفي 
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كأدكات قياس كمعايير تكرار مقكالت اآلخريف كاعتماد كصفات كمختصرات 
 !العاجمة يا كافية لو لممارسة ميمتوظنٌ  ،جاىزة

ؽ جميع حقكؽ المؤلؼ، فقد كاف مف اللئؽ أف يميد بذكر ىضـ المعمٌ   -7
التفسير كاإلعجاز جيكده العممية في االقتصاد اإلسلمي عمكمنا، كفي مجاؿ 

ا ، السيما كأف ىذا األمر ميسكر جدنا، في المكقع كنكت القرآف خصكصن
لكنو بدافع مف . ، كألف الناقد زميؿ لو في المركز نفسواإللكتركني لممؤلؼ
آثر  أك  باجتماع األمريف معنا، ،، أك بتحريؾ مف غيرهنفسيتو الخاصة بو

، كيا ليتو مو ىك النقض كليس النقدكلـ يدرؾ أف ما فع. التعتيـ كاليضـ كالظمـ
ا فالنقد ىك بياف الحسنات كالمآخذ، كليس االقتصار عمى ذكر  !كاف صحيحن

كما ذكره مف . كأحكامو المسبقةالفاسدة  مآخذ مستمدة مف تكىماتو كأمزجتو
لـ يفعمو  ،حكؿ محاسف الكتاب ، في النسخة الثانية مف كرقتو،كممة أك كممتيف

 !مني كمف غيرم الملحظات التي سمعياتيجة إال بعد أف أكره عميو ن

المعمؽ كمبالغتو في إظيار الفركؽ بيف االقتصاد اإلسلمي  غمكٌ   -2
 .كاالقتصاديات األخرل، كعدـ اعترافو بكجكد أفكار كقيـ مشتركة

، كمحاكلتو إضفاء صفات أخرل عمييا المصمحة الخاصةتجاىمو لدكر   -2
لتنفير الناس منيا، كاألنانية كالجشع، مستغلن الظركؼ الراىنة لألزمة 

 .لميةااالقتصادية الع

إنكاره لقكانيف عمـ االقتصاد كبعض ثكابتو، كؿ ذلؾ بقصد الكصكؿ   -1
 . إلى ما قرر الكصكؿ إليو مسبقنا
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عدـ قدرتو عمى فيـ بعض القضايا االقتصادية األساسية كتقكيميا عمى   -3
غفر لو ذلؾ، ألنو بصدد النقد كال يي  .، كنظريات الفائدةؿ الفكرماالستقلكجو 

 !ؽإذا لـ يفيـ شيئىا أف يسكت كال يعمٌ  كاف بإمكانو .في ىذا الباب

 القتصادية الحساسة كالميمة، كقيمة الزمفاعدـ فيمو لبعض المسائؿ   -8
 ، كارتكب في ىذا عدة أخطاءكالتفضيؿ الزمني كتفضيؿ اآلخرة عمى الدنيا

، بؿ ىي قيمة الزمف ال علقة ليا بالتضخـ، منيا أف فييا ما ىك صكاب بينتي 
 عدـ فيمو لفرض بقاء األشياءكمنيا . ثابتة في ظؿ فرض االستقرار كالثبات

، فيذا الفرض ليس الغرض منو كما فيـ ىك التبسيط األخرل عمى حاليا
ؿ كمدل ىذا لمطمبة، بؿ الغرض منو الكصكؿ إلى تأثير كؿ عامؿ مف العكام

في  كما بينتي  ،تزاحـ األىداؼكليذا الفرض أىمية أخرل تظير عند  .التأثير
مكاف مزاحمة أىداؼ أخر  تعظيـ الربحالكتاب بصدد الكلـ عف ىدؼ  . ل لوكا 

ا عندما انتقدتي أنا  ككما بينتي   .في اإلسلـ مف تكممكا عف ميراث المرأةأيضن
كىذا شأنو في جميع بحكثو إذا  !كالساعاتي سمع قكمنا يقكلكف شيئنا فقالو معيـ

 !جاز أف نسٌمييا بحكثنا

( الربح)المصطمحات، فقد زعـ أف األلفاظ ك عدـ دقتو في فيـ   -9
أشمؿ مف الربح، كأف الربح ( المنفعة)مفاف، كالحقيقة أف أمراف مخت( المنفعة)ك

كيجرم الحديث في عمـ االقتصاد عف منفعة  .ضرب مف ضركب المنفعة
 .المستيمؾ كربح المنتج، كال ريب أف ربح المنتج ىك عبارة عف منفعتو

لفاظ األ) :مف ذلؾ مثلن . عدـ دقتو في فيـ الكلـ كتفسير النصكص -01
، (البشر محدكد كعمـ اهلل غير محدكدعمـ )، (محدكدة كالمعاني غير محدكدة
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فقد فيـ منيا أنني أتكمـ عف (. غير محدكدةنصكص محدكدة كالكقائع ال)
، كلـ يدرؾ أنني كنت أتكمـ عف صياغة المشكمة المشكمة االقتصادية

 .، كليس عف المشكمة االقتصادية بكامميااالقتصادية

. ككاضحة في الكتاب يعسر إنكارىا كثيرة إضاءاتتعتيـ المعمؽ عمى  -00
، أك (ظممكفٌ كال تي  ظممكفى ال تى : )صكص القرآف المتعمقة بقكلو تعالىن مثؿ

ذكر أحاديث نبكية في المشكمة  المتعمقة بالمفاضمة بيف اآلخرة كالدنيا، كمثؿ
 لبعض عممائنا في المشكمة االقتصادية ألكؿ مرة االقتصادية، كذكر نصكص

 .ماكردم كالعز بف عبد السلـغزالي كالسبكي كالشاطبي كال، كالكاليد الخفية
ساء، كمثؿ نصكص كمثؿ المفيـك الدقيؽ لربا النى كمثؿ مناقشة نظريات الفائدة، 

كمثؿ الكلـ في ميراث ؿ، ؿ كالمؤجٌ اإلماـ الشافعي في المفاضمة بيف المعجٌ 
، ـ عمييا ألنو غير متذكؽ لمغةكنو الحكمٍ كربما لـ يي  ،لغة الكتابكمثؿ المرأة، 

يقرأ كتابي  المنصؼ أف أنا أطمب مف القارئ. كي ال أصفو بكصؼ آخر
، بيف ، ليرل الفرؽ بيف الماء الصافي كالماء الممكثكحده يقرأ تعميقو كحده، ثـ

 !النبع كالمستنقع

ف أف كرقتو ، فقد كاف مف اللـز أف يبيٌ قصة كرقتوؽ عمى تعتيـ المعمٌ  -05
ؽ ف عمٌ كانت بعنكاف، ثـ صارت بعنكاف آخر، نتيجة استفادتو مف تعميؽ مى 

ى بيا الباحث كالناقد، السيما إذا كانت الفائدة يجب أف يتحمٌ  أمانةكىذه . عميو
ىؿ يمكف أف يككف : )فعنكانو األكؿ كاف .التي حصؿ عمييا مف اآلخريف كبيرة

كىذا يفيد إنكار اإلعجاز في (! إعجاز اقتصادم في القرآف الكريـ؟ىناؾ 
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نستطيع أك  ىؿ: كلكف قدرتنا عمى اكتشافو شيء آخراإلعجاز مكجكد . القرآف
 .و لو كاستفاد منو كجحدهىذا ما بينتي  ال نستطيع؟

 .عدـ التمييز بيف كلمي ككلـ العمماء -07

بالسعي إلى أعظـ ثمف  يتيـتعظيـ منافع التدؿ اآلية عمى كجكب ): فيذا الكلـ
 .ؽىذا كلـ الماكردم، كليس كلمي كما قاؿ المعمٌ  ،(ممكف

، ككاف يتحسس جدنا مف كؿ ما في إبطاؿ كؿ ما كتبتي  الرغبة المسبقة  -02
، يساعده عمى ذلؾ أنو سعكدم كأنا تمريره عدـأكتب، كيعمؿ في الخفاء عمى 

غير سعكدم، كالسعكدم أكثر قابمية لمسماع مف السعكدم ميما كاف األمر، ال 
فقد كقؼ في كجو بحث عممي كنت قدمتو عمى ! سيما في القطاع العاـ

و، كيسخط إذا كاف يرضى إذا ساعدتي . ركزمستكل الجامعة، ال عمى مستكل الم
 .في مساعدتي عند الحدكد المشركعة كالمتعارؼ عمييا في العالـ كمو كقفتي 

محاكلة إيراد ، ك مف الذاكرةـ منقكؿ مف الكتب أك التعميؽ بأم كل حشك  -02
فحص الرصيف لمتشكيش عمى القارئ، بدؿ اللمتشغيب عمى المؤلؼ ك  أم كلـ

عدـ قدرتو عمى المتابعة الرصينة كاألمينة ألفكار المؤلؼ، ك كاألميف لكتاب 
في محاكلة لمتظاىر أماـ  نقؿ الكلـ مف ىنا كىناؾالمؤلؼ، ككؿ ما فعمو ىك 

، كلـ يسبؽ لو أم إسياـ قادر عمى ىذا الفف، كىك ليس مف أىمو القارئ بأنو
يتكمـ في يظف أنو كربما  .فيو، ال عمى صعيد التأليؼ كال عمى صعيد النقد

ذا كنت في قـك  !بيئة جاىمة ال تفيـ كال تحاسب ذا  بما تشاء، فتكمـٍ  يجيمكفكا  كا 
 !ما شئت فقؿٍ  ،لـ  تستحً كنت مدعكمنا، ك 
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، كالحقيقة أف التظاىر بأنو رجع في تعميقو إلى أميات الكتب كالمراجع -01
كؿ ذلؾ منقكؿ مف كتاب المؤلؼ، ككاف مف الكاجب االكتفاء باإلحالة عمى 

ب المؤلؼ، أك عمى المراجع األخرل لكف مع اإلشارة بأف رجكعو إلى ىذه كتا
بكثرة  إيياـ القارئالكتب إنما كاف بالكاسطة، بكاسطة كتاب المؤلؼ، لكنو أراد 

 .، كربما ال يحسف قراءتيااطلعو كقدرتو عمى العكدة إلى ىذه المراجع كفيميا
التي استفاد فييا مف ملحظاتي كملحظات  ،كما أكىـ في نسختو السابقة

كالحقيقة أنو أخذىا مف  ،غة اإلنكميزيةمأنو رجع إلى عدة مراجع بال ،غيرم
 دأبو كديدنو، كىذا الكتب العربية التي رجع إلييا، ككتاب محمد صقر كغيره

، كبعضيا يشترؾ فيو كال يكتبيا بنفسو كتب لوتي في بحكثو المزعكمة، كبعضيا 
  .مشاركة فعميةأم دكف أف تككف لو  تككف لو حقكؽ معنكية كمادية،، فباالسـ

استفادتو مف تعميقي عميو في حكار األربعاء، كمف تعميقات إخكة آخريف،  -03
، كال كرىـكرىـ كال ىك شى فل ىك ذى إلييـ الكرقة،  ؿى ف أرسى كربما مف تعميقات مى 

أنكر فيو اإلعجاز تفاده منيـ في التقميؿ مف عيكب تعميقو الذم ساعترؼ بما ا
، مف حيث يدرم ما يقكؿ أك االقتصادم لمقرآف، بؿ كربما جميع أنكاع اإلعجاز

 !ال يدرم

ليس ىك عضكنا  في مجمة أخرلكاف مف األفضؿ لو أف ينشر تعميقو   -08
ذا لـ يى  .في ىيئة تحريرىا، فضلن عف أف يككف رئيس تحريرىا مف ينشر  دٍ جً كا 

 .الفارغ ي مكقعو الشخصيلو ىذا التعميؽ فبإمكانو نشره ف

أنا أنصح القارئ أف يقرأ كتابي بمعزؿ عف نقد الناقد، ثـ يقرأ نقده بمعزؿ  -09
كالمنيج  ؽ بيف الكتاب كالنقد مف حيث االقتصاد كالفقوعف كتابي، ليرل الفر 
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ؽ في عالـ أف يحمٌ أرجك لمف قرأ اإلعجاز . كالمغة كالكضكح كاإلضافة العممية
التشكيش التشغيب ك الظلـ ك نزؿ إلى عالـ و أنيشعر قرأ النقد يمف اإلشراؽ، ك 

 !كلـ كالظمـ كالكلـ بأمٌ 

لألسؼ أدل مكقفو ىذا في مجمة المركز كحكار األربعاء إلى خمؽ  -51
عاقتيا مشكلت كال نزاؿ نعاني مف أجؿ إصلح . أدت إلى تشكيش األنشطة كا 
كىذا ما كاف يسعى إليو ، ، بؿ أدت إلى استبعادم مف المركزبالتدريج الكضع

 !عمى الدكاـ

يمة معو، أشعر بأنو إذا أعطي مف مف خلؿ استقراء علقتي الطك  -50
ف لـ يي  الغنيمة   !فييا؟ عطى منيا كال يد لوككيؼ يي  !سخط طى عٍ رضي، كا 

 

 خاتمة

عمى ىذه المناقشة  ما كنت ألردٌ ك . منشكرنا ولرد فكر اطلعي عمى مقالىذا ا كتبتي 
، رئيس تحريرىالكال أنو نشرىا، كالمشكمة أنو عضك في ىيئة تحرير المجمة، بؿ ىك 

ف يشاء، كيرسؿ ـ نفسو بنفسو، كيختار مف المحكميف مى ، كىك يحكٌ فيك الخصـ كالحكـ
كال يعترض عميو أحد مف ىيئة  !كرقتو لمتحكيـ مقترنة باسمو، باسـ رئيس التحرير

ذا اعترض عميو أحد لـ يى  كدم كال غير سعكدم،ال سع التحرير، ستجب العتراضو، كا 
ككنت أستحسف أف ينشر تعميقو  !، ىذا ما كاف عميو العمؿ في اإلدارةمتفت إليوكلـ يى 

 كفاحشةكثيرة  أخطاء لغكيةكىناؾ  .في مجمة أخرل، ال في مجمة ىك رئيس تحريرىا
في الجامعة بتصحيحيا لدل نشر النسخة  مركز النشر العممي، كسيقـك وفي تعميق
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كلكف القيمة العممية ال يستطيع مركز النشر تقديرىا، كال ىي  .الكرقية مف عدد المجمة
 .مف ميامو

 

، كضع مسبقنا في ذىنو أف عميو أف ينقض كؿ ما كتبتي قد  ؽكالخلصة فإف المعمٌ 
كال ريب عندم أف أم كاحد . كحاكؿ أف يحشك نقده بأم كلـ يخدمو في ىذا الغرض

يمكف أف يقـك بيذه الميمة المتحيزة، فيذا ال يحتاج إلى عالـ كال باحث، بؿ يحتاج 
ليس  ىجـ عمى ففٌ لقد . و الرصانة كال الدقة كال اإلنصاؼليس مف ىمٌ  ناكؼإلى مي 
 مزيج مف عمـك االقتصاد كالمغةألنو يحتاج إلى  ،و، كعمى عمـ ال يممؾ زادهمف فنٌ 

ىك الذم كتب ربما لك كاف  .إطلقنا ال أعممو مكجكدنا عنده عجازكالتفسير كاإل
مف  !مختمؼ تمامنا لكاف لو رأم آخر ،شريكي في الكتابالكتاب، أك كاف عمى األقؿ 

لي في مثؿ ىذه بقة اأراد التكسع فميرجع إلى الكتاب كغيره مف الكتب كالكتابات الس
 .المسائؿ

 

ف كتبكأينا ما كاف األمر فإف المعمٌ   وؽ إذا كتب ما كتب عف اعتقاد فيك مشكمة، كا 
ف كتبو بتحريض مف غيره فيك مشكمةفيك مشكمة كحسد عف عناد  !، كا 

 

نتيجة استعداد فطرم فحسب، بؿ جاء  إف كتابي في اإلعجاز االقتصادم لـ يأتً 
ا نتيجة تعب كسير كمكابدة مع الكتب كالبحكث المختمفة التي تى  ؿ منيا شكٌ أيضن
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فكؿ مبحث في الكتاب جاء مرتبطنا بعنكانو . المزيج العممي اللـز لمجابية المكضكع
ال الكتاب إ لـ يأتً . الفرعي، كجميع العناكيف الفرعية جاءت مرتبطة بعنكاف الكتاب
، كجيمو ـى مً ىذا مف عى  ـى مً بعد مشكار طكيؿ مف البحث المضني كالممتع في آف معنا، عى 

  .كحقد كحسد ،كجحد كابرف ف أنصؼ، كأنكره مى عترؼ بو مى ف جيؿ، امى 

 

ي عمى جيكد اآلخريف بيذه إنو ليس مف اللئؽ أف يأتي أم ناقد لينقد كينقض كيعفٌ 
كالكتاب ال يزاؿ فريدنا في بابو، نعـ ىناؾ كتب أخرل ادعى  .الطريقة غير العممية

ف كتب كتابنا في فقو ثؿ مى ثميـ مى مى ، غير أف أصحابيا أنيا في اإلعجاز االقتصادم
مكفقنا، ثـ غٌير عنكانو ليككف كتابنا في اإلعجاز االقتصادم  فيو الزكاة، كيا ليتو كاف

و سيامو اب، كيا ليت صاحبي كجٌ تبت في ىذا البىذه ىي الكتب التي كي ! لمزكاة
ؽ كمثؿ شاعر ال يتقيد ثؿ المعمٌ ثمي كمى كمى  .تصدل لو نقدىا بدؿ أف يتصدل لمفل

 !يقيس بيا شعر ذلؾ الشاعرلركض كالبحكر المعركفة، فجاء آخر بمسطرة بالية بالعى 

 

ىؿ عرؼ  !الجامعة خارجأعمالنا العممية  ننشرىناؾ مف يتيمني أنا كأمثالي أننا 
إذا أردنا تشجيع البحث العممي ال بد مف  !؟ننشر خارج الجامعةكنا لماذا اإلخكة اآلف 
، كالمحسكديف مف ديف، كالكبار مف الصغارمف المقمٌ  المبتكريف الجامعةي  أف تحميى 
كيؼ ال تقع ! ر الكبير؟غٌ ر الصغير، كصي بٌ كيؼ ال تقع المشكلت إذا كي  .الحاسديف
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كالثراء، كال ينظركف كالجنسية كالناس ينظركف إلى اآلخر بمنظار المظاىر الخارجية 
 ! إليو بمنظار العمـ كاالبتكار؟

 

 :ملحظة

أنو طمب مف الساعاتي سحب  ، أكثر مف مرة،في العاـ الفائت مدير المركزأخبرني 
سمطاف في  النمكذج اإلدارم المتبع أنوكلـ يباًؿ بأحد، ف كرقتو، كلكنو لـ يسمع كأصرٌ 

 !كاليتو

  

 ـ09/2/5105السبت 

 رفيؽ يكنس المصرم                                                          

 

 


