
 القانون اإلسالمي 

 أين هو؟

 

اقتصاد : مقررات دراسية بعنوان في العالم العربي واإلسالمي هناك اليوم
دارة إسالمية، ومحاسبة إسالمية، وأدب إسالمي لكن ال يوجد . إسالمي، وا 

 !قانون إسالمي

 

اقتصاد إسالمي، : س فيها في قسم القانونفهناك كليات للشريعة والقانون، يدر  
 !فيها قانون إسالمي وال يدرس

هذا مع أن االقتصاد والقانون وجهان لعملة واحدة، فكل معاملة في االقتصاد 
 .اإلسالمي مرفوضة، هي مرفوضة أيًضا في القانون اإلسالمي

، القانون التجاري، أو الحقوق التجارية: وفي قسم القانون هناك مقرر بعنوان
لماذا ال يكون ثمة مقرر  !وهو يدر س من وجهة وضعية ال من وجهة شرعية

 الحقوق التجارية من وجهة إسالمية؟: بعنوان

 



وكل المعامالت المالية لها وجه اقتصادي ووجه قانوني، فلماذا يكون هناك 
، وال يكون هناك مقرر للقانون في قسم القانون مقرر لالقتصاد اإلسالمي

 اإلسالمي؟

 

، المسلمين شأن رجال االقتصادهي من ... ر والجهالة هل الربا والقمار والغر  
؟ لماذا يكتفي أهل القانون بتدريس المسلمين وليست من شأن رجال القانون

مدخل إلى القانون : األحوال الشخصية فقط؟ لماذا ال يكون لدينا مقرر بعنوان
: أو مقرر بعنوان مدخل إلى االقتصاد اإلسالمي؟: اإلسالمي، على غرار

لماذا ال يقوم بتدريس هذا المقرر رجل  سالمي؟الحقوق التجارية من منظور إ
معامالت مالية إسالمية، ال : قانون إسالمي؟ ال يكفي تدريس مقرر بعنوان

  .سيما وأن الذي يقوم بتدريسه هو رجل فقه وليس رجل قانون

لم يكونوا أولى بهذا المقرر، فهم ورجال  إن   المسلمين إن رجال القانون
 !اءفيه سو المسلمين االقتصاد 

 ،، وقد أغتفر هذاةس في بعض األقسام إدارة إسالمينعم في قسم اإلدارة ال تدر  
هو قريب مما يكتبه  كتبه أساتذة اإلدارة في كتبهم الدراسيةألن ما ي

 .سنا المقررين شعر الطلبة بالتكراراالقتصاديون المسلمون، فإذا در  



س بعض األقسام محاسبة إسالمية، وقد يكون في وفي قسم المحاسبة قد ال تدر  
ذلك عذر، ألن المحاسبة طريقة فنية أكثر من أن تكون علًما ذا صلة بالدين 

خواننا في المحاسبة اإلسالمية يكررون ما يكتبه االقتصاديون . والخلق وا 
 . المسلمون في االقتصاد اإلسالمي

بد من أن يميز مؤلفو إذا تقرر تدريس القانون من وجهة إسالمية كان ال 
المقرر بين االقتصاد اإلسالمي والقانون اإلسالمي، بحيث ال يأتي األخير 

 .تكراًرا لألول، سواء من حيث األسلوب أو المضمون أو المنهج
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