
 سعيد النجار في سعر الفائدة

 

وال أعلم سنة  ،م4002عام سعيد النجار االقتصادي المصري الشهير توفي  -
 .والدته

واآلخر في تاريخ الفكر  ،أحدهما في مبادئ االقتصاد :اطلعت على كتابين له -
وكتابه هذا ال يزال . 3791االقتصادي من التجاريين إلى نهاية التقليديين 
وال من جاء ال هو تمه لكن لم ي األفضل من بين الكتب العربية في موضوعه،

  !ربما أغاروا عليه واختصروه! بعده
وربما يجيد فهم الرأسمالية  !أكثر من الرأسماليين سعيد النجار رأسمالي -

عبارته دقيقة وترجمته حسنة وفكره منظم،  !اقتصاديا أكثر من بعض أساتذتها
والتفكير المنظم أمر مهم، فلو أن باحثا  !لكن كل هذا ضمن اإلطار الرأسمالي

وما أكثر هذا النوع من الباحثين  !ولو مسلما ليس له فكر منظم فإننا نرفضه
 !لدينا

جيد المفاضلة بين النظم المقارنة، ويستطيع المناظرة فيها ال أظن أنه ي -
فلو أراد المفاضلة  !والتمسك بالفكر الرأسمالي التعصب ألنه شديد ،موضوعيا

رى بين النظم لكان كمن يتمذهب بالمذهب الشافعي ويقارن بينه وبين نظم أخ
 !بعدها إلى مذهبه األثير مقارنة شكلية ال يلبث أن يعود



 

ية في النظام سرأى أنه يؤدي وظيفة حيوية وأسا سعر الفائدةفي  عندما كتب -
وال يمكن االستغناء عنه بحال، واالستغناء عنه ال  بد  ،االقتصادي المعاصر

لى نهاية االقتصاد المصريوأن يؤدي إلى الخراب االقتصادي  !، وا 

 

 :ر كيف احتج لرأيهلكن انظ

 (!النظام النقدي) اسمهالمجتمع اإلسالمي األول لم يكن يعرف شيئا  -
 (!النظام المصرفي)لم يكن يعرف شيئا اسمه  -
 (!البنك المركزي)لم يكن يعرف شيئا اسمه  -
 (!التراكم الرأسمالي)لم يكن يعرف شيئا اسمه  -

 

 :هل يمكن أن نضيف إلى حججه

 (!بوش)لم يكن يعرف رئيسا أمريكيا اسمه  -
 (!مبارك)لم يكن يعرف رئيسا مصريا اسمه  -
 (!الطائرة)يعرف شيئا اسمه لم يكن  -
 (!31اف )لم يكن يعرف طائرة اسمها  -



 (!الصاروخ)لم يكن يعرف شيئا اسمه  -
 (!المسرح)لم يكن يعرف شيئا اسمه  -
 (!السينما)لم يكن يعرف شيئا اسمه  -

 

رزه النظام الرأسمالي ليس تفكير النجار يدور في فلك النظام الرأسمالي، فكل ما أف
 !بول، وكل ما عداه مرفوضقل هو الوحيد الم، بثمة ما هو أفضل منه

 

نظامه النقدي، : الرأسمالين كالمه أنكم إذا أخذتم بالنظام لكن قد يستفاد أيضا م
على ازمه األخرى، و فال بد أن تأخذوا بلو ... ومصرفه المركزي  ،نظامه المصرفيو 

 !سعر الفائدة: رأسها

 

 !النظام الرأسمالي بحذافيرهالنجار يرى األمان في أن نطبق في بلداننا 

 !النجار ال يرى المغامرة في تطبيق أي نظام آخر غير النظام الرأسمالي

الذي  فوظاتنا ولم نعد نعرف شيئا من علم االقتصادحفلو فعلنا الهتزت معلوماتنا وم
 !االنهيار االقتصاديقبل  االنهيار العلميوألصابنا  !تعلمناه في بريطانيا والغرب

 !أجل االجتهادمن أجل الترداد أم من االقتصاد  نتعلم هل



 !ه عن ظهر قلب؟لنحفظ ههل نتعلم

أم لتأهيله للبحث  ،وجدت لتأهيل الباحث للحفظ والترقيات العلمية هل الدكتوراه
 العلمي المقارن؟

 

ال تستطيعون أن تجتهدوا في تغيير أي شيء ما لم يأتكم من أهل النظام الرأسمالي 
 !نفسه

 :النجار غير مطلع على تفاصيل الربا في اإلسالم وأعتقد أن

 .الربا حرام في القروض -
 .الربا حالل في البيوع المؤجلة -
 .ربا النساء حرام في البيوع الربوية -
 .حالل في غيرها -
 .حالل في القروض -
 !، وال حاول فهمه، وال استفزه إليه أحدال أظن أنه يعلم معنى ربا النساء -
 .من القول بقيمة الزمن والتفضيل الزمنيالربا لم يمنع المسلمين  -
 .رأس المال في اإلسالم ليس مجانيا، بل يقدم في اإلنتاج بحصة من الربح -
 !ود في اإلسالم في البيوع المؤجلةسعر الفائدة موجال يعلم النجار أن  -

 



قبل أن يطلع على  كل ذلك..  د من الخراب واالنهيارف وهد  النجار قطع وجزم وخو  
 !صدر آراءه العلميةع عليه، لكي ي  ما يجب االطال

 

هو مطلع على النظام الرأسمالي، ولكنه غير مطلع على النظام اإلسالمي اطالعا 
التي  يتعمق في الرأسمالية ويكتفي في اإلسالم بالمعلومات السطحية !علميا كافيا

 !تصل إليه بدون جهد منه

 

مما خصصه لالقتصاد الرأسمالي، % 30لالقتصاد اإلسالمي لو أن النجار خصص 
  !لكسب االقتصاد اإلسالمي اقتصاديا ال أعلم أن مثله موجود بيننا

 

وكبار رجال  الفقهكبار رجال االقتصاد اإلسالمي بكبار رجال االقتصاد و  اللهم أعز  
 !اللغة
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