
ِالقرآنِتِ كِ نِنِ مِ 

(222)ِ

ِقوالتِالقيميةِوالوصفيةالم

ِ

محمدِهـِمنِمجلةِمركزِأبحاثِاالقتصادِاإلسالمي،ِنشر4141ِلعام2ِِفيِالمجلدِ
ِبعنوانِأنسِالزرقا زِفيهِبينِمقوالتِقيميةِتحقيقِإسالميةِعلمِاالقتصاد،ِميِ :ِبحثًا

ِ.ومقوالتِوصفية

ِ

ِ ِالمجلد 2ِِوفي ِعلِ 4141لعام ِنفسها، ِالمجلة ِمن ِهـ ِالشيخ ِحبنكةق ِالرحمن ِعبد
ِورفضهِالميداني ِالتمييز، ِهذا ِعلى ِحقيقتهاِ! ِفي ِهي ِالوصفية ِالعبارات ِأن ورأى

ِ!عباراتِقيميةِأيًضا

ِ

ِبالمركزِ ِ)ناِوبعنِهـ،41/1/4121وفيِحوارِاألربعاء ِأمِ: ِاإلسالميِعلم االقتصاد
نِمستنده،ِبيِ لمِيكعادتهِبأنهِعلىِالميدانيِبأنِكالمهِغيرِصحيح،ِِوِعلقتِ ِ،(نظام؟

ِ.والِمصادره

ِ



كثرِعدًداِمنِأِفيهِ،ِواألولىسأذكرِنماذجِمنِالمقوالتِالقيميةِوالوصفيةِفيِالقرآن
ِأخفىِمنِِالثانيةِبكثير،ِلكن سأذكرِأمثلةِعنِالمقوالتِالوصفيةِأكثرِعدًدا،ِألنها
ِ:المقوالتِالقيمية

ِ(:افعْلِوالِتفعلِْ)ِمقوالتِقيمية

 .441البقرةِ(ِواِالزكاةِ وآتِ ) -
 .411آلِعمرانِ(ِبالواِالرِ أكِ الِتِ ) -

ِ

ِ:مقوالتِوصفية

 .منِطلبِالمال:ِ،ِأي14فصلتِ(ِالخيرِ ِعاءِ نِدِ مِ ِسأمِاإلنسانِ الِيِ ) -
ًما) - ًباِج  ِح  ِالمال   .21الفجرِِ(وت حب ون 
 .41آلِعمرانِ(ِالشهواتِ ِبِ حِ ِلإلنسانِ ِنِ ي ِزِ ) -
 .87البقرةِِ(إالِأمانيِ ِالكتابِ ِعلمونِ الِيِ ) -
 .21النجمِ(ِىِاألنفس ِو ِهِْوماِتِ ِإالِالظنِ ِبعونِ إنِيتِ ) -

ِ



ا،ِوالِإلىِالتعلقِبالشهوات،ِوالِاألماني،ِاِجمًِالمالِحبًِِالِيدعوِالقرآنِهناِإلىِحبِ 
فيِِأوِاالعتدالِاالقتصاد:ِاوالِاألهواء،ِبلِيدعوِبطريقةِضمنيةِإلىِالعكسِتمامًِ

ِ.عنِالشهواتِواألمانيِواألهواءِماِأمكنِردمحاولةِالتجِوالمال،ِِحبِ 

ِ

ِفيِأيِبابِتندرجِهذهِاآليات؟

 .24-21القيامةِ(ِاآلخرةِ ِرونِ ذِ وتِ ِالعاجلةِ ِونِ حبِ ت ِِكالِبلِْ) -
 .48-42األعلىِ(ِىوأبقِ ِخيرِ ِالدنياِواآلخرةِ ِالحياةِ ِؤثرونِ ت ِِبلِْ) -
 .28اإلنسانِ(ِثقيالًِهمِيوًماِوراءِ ِرونِ ذِ ويِ ِالعاجلةِ ِونِ حبِ ي ِِهؤالءِ ِإنِ ) -

ِهلِهذهِاآلياتِتندرجِفيِالمقوالتِالوصفيةِأمِالقيمية؟

ِذاتِشقين ِاآلياتِالثالثة ِمنِهذه ِكلِآية ِاألول: ِوالثاني: ِحبِالدنيا، ِإلىِ: دعوة
ِ.تفضيلِاآلخرة

ِ.حبِالدنياِمقولةِوصفية

ِ.الدعوةِإلىِتفضيلِاآلخرةِمقولةِقيمية

ِ.لونِالعاجلِعلىِاآلجل،ِأوِيفضِ ونِالدنيابأنهمِيحبِ ِلناس ِوصفِافيِكلِآيةِ

لِاآلخرةِمعِمساواتهاِللدنيا،ِبلِطلبِمناِتفضيلِاآلخرةِلمِيطلبِالقرآنِمناِأنِنفضِ 
ِوالزمن ِوالنوع ِالكم ِحيث ِمن ِفيها ِالزيادة ِمع .ِ ِبعد ِبقي، ِعلىِِتثقيلفمن اآلخرة،



ِفهوِ صارتِأفضلِمنِ(ِالترجيح)،ِألنِاآلخرةِبعدِالتثقيلِغيرِرشيدتفضيلِالدنيا
ِ ِوخلوًداالدنيا ِونوًعا ِكًما ِبلِهوِ! ِعلىِالدنيا، ِلقلبِاآلخرة ِكافًيا ِليسِتفضياًل وهو

ِ!،ِوالِيسعِعاقاًلِأنِيرفضهتفضيلِكبيرِالِحد ِله

ِتثقيلِاآلخرةفالبشرِ ِبعد ِالدنيا ِوالِيؤاخذونِيؤاخذونِعلىِتفضيل ِوجحيًما، ِنعيًما ،
آلخرةِزيادةِيقينيةِلدىِافالزيادةِفيِِ!،ِواهللِفطرهمِعلىِحبِالعاجلتثقلعليهاِلوِلمِ

لها،ِوزيادةِفيِالزمنِالِِلها،ِوزيادةِفيِالنوعِالِحدِ ِالِحدِ ِزيادةِفيِالكمِ المؤمن،ِ

ِلهاِحدِ  ِهيِ. ِإلىِالالمحدود ِالمحدود ِونسبة ِمحدودة، ِوالدنيا ِمحدودة ِغير فاآلخرة
ِ!الصفر

ِ

ِاآلخِر ِفي ِوكلمةِِ(كافية)ِةالزيادة ِآمنوا، ِإذا ِالناس، ِلدىِجميع ِالدنيا لقلبِتفضيل
زادِلهمِفيِألنِالناسِمهماِطلبواِمنِالزيادةِفلنِيبلغِطلبهمِماِيِ ِ،غيرِكافيةِ(كافية)

ِ!بماِالِعينِرأتِوالِأذنِسمعتِوالِخطرِعلىِقلبِبشرِ،اآلخرة

ِللناس ِيقول ِال ِالقرآن ِتِ : ِاآلجلفضِ ال ِعلى ِالعاجل ِلوا ِلهم! ِيقول ِبل ِتِ : ِلوافضِ ال
!ِالعاجلِعلىِاآلجلِبعدِأنِزدناِلكمِفيِهذاِاآلجلِماِالِتتصورونهِمنِالزيادات

ِللدنيا ِتفضيلكم ِعلى ِبقيتم ِفيِاآلخرةِ،فلو ِالزيادة ِهذه ِالناسِعنِِ،بعد ِأبعد لكنتم
ِ!والتجاريِالماليِواالقتصاديِالرشاد



ِويحرِ  ِعلماء ِنستنتجِأنِمنِيزعمونِأنهم ِفيِالثمنِمنِهنا ِالمشروطة مونِالزيادة
ِفيِ ِأو ِالمؤجل، ِالبيع ِفي ِالتقسيطالمؤجل ِفيِأنهمِبيع ِواحدة ِالِأشكِلحظة ِأنا ،

ِيِ جِ  ِأن ِويرفضون ِمحدود ِعقلهم ِألن ِالكريم، ِالقرآن ِمعاني ِيعرفون ِوال سعفوهِهال،
هلِيعقلِأنِنؤثرِعقاًلِمعاصًراِفيِ!ِبعقولِكبيرةِمنِعلماءِالتفسيرِوالفقهِالسابقين

ِفيِالماضيِعلىِأكثرِمنِألفِعام؟ ِِ!لحظةِعلىِعقولِتمتد ِجمالأينِأنتِيا
هلِاستطاعِجمالِالبناِأنِيكتشفِبعقلهِمثلِِ!أينِأنتمِياِمنِتسيرونِوراءه؟!ِ؟البنا

السابقينِِنحنِالمسلمينِأنِنسمعِدعوتهِإلىِنبذِعلمائناهلِيمكنِلناِِهذهِالمعاني؟
ِ!بدونِاستثناء؟

ِ

ِالواجبِوالمندوبِأوِالمستحبتفعْل،ِأوِهوِِالدينِهوِافعْلِوال ويلحقِبهذاِ)ِافعل 
 !الخبيثِوالِتفعلِ ِالطيبِ ِافعلِ ِ!والمكروهِ ِالحرامِ ِ،ِوالِتفعلِ (المباح

ِ

ِالمقالةِبأنِالمقوالتِالوصفيةِفيِالقرآنِيمكنِ ِإلىيمكنِأنِأضيفِفيِهذه ِرد ها
ِ:ِمقوالتِقيمية

ِ

ِ.ف واِعنهكِ .ِعنهِانتهوا.ِالِتكونواِكذلك.ِالِتفعلواِذلك



ِ

،ِكماِزعمِالشيخِالميدانيِالِمقوالتِوصفيةِفيِالقرآن:ِلكنِهناكِفرقِبينِأنِنقول
ِ!فيةِيمكنِرد هاِإلىِمقوالتِقيميةمقوالتِوصفيهِ:ِوبينِأنِنقول

ِ

فاألمورِ.ِالمقوالتِالوصفية،ِحتىِخارجِالقرآن،ِيمكنِرد هاِأيًضاِإلىِمقوالتِقيمية
ماِشرِ ِإماِخيرِ ِفيِنظرناِالواقعية ِ!نرد هِنقر ه،ِوا 

ذلكِأنِبعضِالناس،ِبلِكثيًراِ.ِالمقوالتِالوصفيةِإلىِقيميةِالِيعنيِأنهاِقيميةِردِ 
ِأوِ ِبالمصلحة ِيؤمنون ِبل ِوالشر، ِبالخير ِيؤمنون ِال ِالمؤمنين، ِغير ِالناس من

ِبالدنيا ِيؤمنون ِبل ِباآلخرة، ِيؤمنون ِوال ِِ.المنفعة، ِاختلفِالناسِفي ذا فإنِِالقيموا 
ِفيِ ِأالِيختلفوا ِشريطةوصفِالواقععليهم ِهوِالِحسبِأمانيِ ِ، ِكما ِ!همأنِيصفوه

ِ!وهوِأنِالمقوالتِإذاِصارتِقيميةِفهذاِالِينفيِأنهاِكانتِوصفيةِ،وثمةِشيءِآخر

ِ

وماِهوِقيميِ(ِيتقريِر)هذاِالكالمِمفيدِفيِالتمييزِفيِاالقتصادِبينِماِهوِوصفيِ
القتصادِاإلسالميِللتمييزِبينِاالقتصادِبوصفهِعلًماِومفيدِفيِاِ،(تقديري،ِمعياري)

ِ.،ِواهللِأعلمواالقتصادِبوصفهِمذهًبا

ِ



ِأستطيعِأنِأكتبِعنِ ِأننيِبوصفيِمسلًما فيِالمجتمعِِاألخالقوينبنيِعلىِهذا
بالضرورةِِالواقعِفيه،ِوليسِعليِ ِالفسادكتابةِواقعية،ِفأصفِفيهِاألخالقِالسلبيةِِو

ِأنِأكتبِدائًماِعنِاألخالقِاإليجابية،ِوأنِأسردِالفضائلِواآلدابِوالقيمِاإلسالمية
ِسرًدا ِالصدقِحاللِوالكذبِحرام: ِالعمليِيكونِِوربِ ! مقالِنكتبِفيهِعنِالفساد

ِعنِالصالحِالنظري ِنكتبِفيه ِوأخفىِوعًظاِوأشدِ ِ،أبلغِمنِمقال ِوأعمقِتأثيًرا، ،
إالِبعدِتشخيصهِِإصالحِالمجتمعوالِيمكنِِ!والِالمجتمعوأدقِفيِالتعبيرِعنِأح

ِالهوى ِعن ِبعيًدا ِصادًقا ِصحيًحا ِموضوعًيا ِاإلصالحِِ!والكذبِتشخيًصا فوصفة
ليستِوصفةِعامة،ِبلِهيِوصفةِمناسبةِلكلِمرضِمنِاألمراض،ِمنِحيثِنوعِ

فيِالمجتمعِإذاِِالرشوةفلماذاِنتكلمِعنِِ.الدواءِومقدارِنسبِعناصرهِومقدارِجرعاته
ِإلىِغيرهاِإذاِكانتِفاشية؟ ِ!لمِتكنِموجودة؟ِولماذاِنتجاهلِالكالمِعنهاِونفر 

ِ

إنِالكتاباتِالتيِتصفِالفسادِأكثرِتشويًقاِمنِالكتاباتِالتيِترددِالصالحِوتتجاهلِ
ِإالِ.ِأحوالِالناس ِكتاباتِالصالحِفالِيهتمِبها ِأما ِالكل، ِبها وكتاباتِالفسادِيهتم

ِعالهاربونِمنِوصفِالواقعنِالنظريونِنِوالمتديِ  ِالوقوعِتحتِطائلة ِخشية قوباتِ،
ِالمستبدين ِالفاسدين ِِ!الحكام ِفي ِيتحدثون ِالمشايخ ِمن ِكثيًرا ِترى عمومياتِولهذا

ِرادِالمتحدثِمنها؟ةِالِيفهمِسامعهاِأوِقارئهاِماِمِ مملِ 

ِ



ِكشفِ ِالناس؟ ِاهتمام ِإثارة ِأدعىِإلى ِالفسادأيهما ِأمِِفضائح ِالغربيون، ِيفعل كما
تردادِالكالمِعنِالصالحِواألخالقِوالفضائل،ِكماِيفعلِمشايخناِالمسلمون؟ِاألولِ

ِ!يحتاجِإلىِمعلوماتِواقعية،ِوالثانيِالِيحتاجِإلىِأكثرِمنِتكرارِالمحفوظات

ِ

،ِوألجلِالتوقيِمنِمخاطرِالبحثِلغيِالواقعِألجلِحفظِالنصوصِوتردادهاهلِنِ 
ِبِالعلمي ِأحاديثِبعضِالمشايخِالحقائق؟والصدع ِطعم: ِال ِلونِو! ِال ِرائحةِو! ِ!ال

ِ!وكلماِجبنواِصعدواِفيِمراتبهمِعندِالمستبدين

ِ

 مِِِِِِِِِِِِِِِِِرفيقِيونسِالمصري42/2/2141ِالسبت


