
معامل االقتصاد اإلسالمي

  

  ناصر بن حممد األمحد/ الشيخ

  

  بسم اهللا الرمحن الرحيم

  

إن احلضارة املعاصرة بشقيها الرأمسايل واالشتراكي اجلماعي يف طريقها إىل اإلفالس، وهلذا أخذ العلماء 

  .خاصة يتنبؤون بظهور نظام جديد حيل حمل النظام القائم الذي يف طريقه إىل الزوال

ا نعلم أن اإلسالم دين شامل جاء بكل شيء، ومن ذلك جاء مبجموعة من املبادئ واألصول اليت كم

  .تتناول بالتنظيم جوانب النشاط االقتصادي يف حياة الفرد واتمع

  :املقصود بعلم االقتصاد عند الغرب

م إال ملواجهتها، يف نظر علماء الغرب يتطلب أوالً حتديد املشكلة االقتصادية اليت ما وجد هذا العل

  .وتتلخص املشكلة االقتصادية يف نظر الغرب أن اتمعات البشرية حاجاا تفوق ما لديها من موارد

هذه احلقيقة هي ما يطلق عليها اسم املشكلة االقتصادية أو مشكلة الندرة، وهي جوهر الدراسات 

  .مجيعها االقتصادية كلها، والقضية األساسية اليت تشغل النظم االقتصادية

  :املعىن اللغوي لكلمة االقتصاد

القصد استقامة الطريق، والقصد العدل، والقصد يف املعيشة أن ال يسرف وال : جاء يف لسان العرب

  .يقتر

  :تعريفات علماء الغرب

  ):آلدم مسيت(التعريف األول 

مم، مع التركيز إن علم االقتصاد هو علم الثروة، أو هو العلم الذي خيتص بدراسة وسائل اغتناء األ

  .اخل..بصفة خاصة على األسباب املادية للرفاهية، كاإلنتاج الصناعي أو الزراعي 

ويؤخذ على هذا التعريف أنه تعريف غري جامع؛ ذلك أن تركيزه على األسباب املادية للرفاهية خيرج 

  .عديداً من األنشطة اإلنسانية من نطاق علم االقتصاد كخدمات التعليم والصحة

  ):ملارشال(عريف الثاين الت

هو ذلك العلم الذي يتعلق بدراسة تصرفات الفرد يف نطاق أعمال حياته اليومية، الذي يتصل بكيفية 

  .حصوله على الدخل وكيفية استخدامه هلذا الدخل



يؤخذ على هذا التعريف أنه ركّز على جانب واحد يف هذا اإلنسان، وهو كيفية حصوله على الدخل، 

  .امه لهوكيفية استخد

  ):لروينز(التعريف الثالث 

  

هو العلم الذي يدرس سلوك اإلنسان إزاء حاجاته املتعددة ووسائله احملدودة ذات االستعماالت 

  .املتنوعة

يؤخذ على هذا التعريف أنه يفتقد إىل بيان األحكام والسياسات، واإلجراءات الواجبة االتباع إزاء هذه 

  .الظواهر االقتصادية

علم : التعريفات السابقة بعضها إىل بعض ميكن من خالهلا أن نقول بأن علم االقتصاد هوفلو ضممنا 

اجتماعي، موضوعه اإلنسان ذو اإلرادة، ويهدف إىل دراسة العالقة بني احلاجات املتعددة واملوارد 

احملدودة؛ بغرض حتقيق أكرب قدر ممكن من إشباع احلاجات عن طريق االستخدام الكفء للموارد 

  .تاحة، مع العمل على إمنائها بأقصى طاقة ممكنةامل

العلم باألحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية : واألفضل من هذا التعريف أن علم االقتصاد هو

  .فيما ينظم كسب املال، وإنفاقه، وأوجه تنميته

  :حداثة علم االقتصاد الغريب

اً؛ إذ يرجع إىل أواخر القرن الثامن عشر، وقد ظل يعترب علم االقتصاد عند الغرب حديث النشأة نسبي

علم االقتصاد حىت بداية القرن العشرين علماً نظرياً حمايداً، ومع بداية القرن العشرين بدأ تطور هام يف 

  .الدراسات االقتصادية

  :تطور الدراسات االقتصادية

هبية، وذلك إىل جانب طابعها مع بداية القرن العشرين بدأت تأخذ طابعاً جديداً يتجه ا وجهة مذ

العلمي، ولقد جتاوزت ذلك إىل وضع أهداف للحياة االقتصادية، وحتديد الوسائل الالزمة لتحقيق هذه 

األهداف، فاملذهب االقتصادي أصبح يلعب الدور األساسي يف حتديد األهداف االجتماعية االقتصادية 

ه الصورة يكون وثيق الصلة باجتاهات الدول اليت تسعى إليها اتمعات، واملذهب االقتصادي ذ

  .السياسية، وهو هلذا السبب خيتلف من دولة إىل أخرى تبعاً الختالف الدول يف هذه املفاهيم

  

بل أعقبه تطور آخر يعود تقريباً إىل بداية احلرب العاملية الثانية، حيث انقسم العامل إىل معسكرين، 

لرأمسايل الذي تسيطر عليه أمريكا ودول أوروبا الغربية بصفة املعسكر الغريب الذي يعتنق املذهب ا

أساسية، واملعسكر الشرقي الذي يعتنق املذهب االشتراكي وتسيطر عليه روسيا والصني ودول أوروبا 



  .الشرقية

وكل من املعسكرين يضم دوالً عديدة، ونتيجة لذلك فقد أصبح لكل مذهب اقتصادي تطبيقات خمتلفة 

  .لتجاء إليها، وهذا التطبيق املذهيب أو النموذج يطلق عليه البعض اسم النظام االقتصاديميكن للدول اال

وكما نعلم بأن املذهبني االقتصاديني يتصارعان يف العامل اليوم كل منهما مدعٍ بأن له القدرةَ وحده على 

  .حل املشكلة االقتصادية

جلانب الروحي أو األخالقي، ولكنه ال حيفل به وال واملذهب الرأمسايل ينحو منحى مادياً، وهو ال ينكر ا

  .يضعه يف اعتباره، ويؤكد يف تعاليمه على الفصل بني اجلانب املادي واجلانب الروحي أو األخالقي

واملذهب االشتراكي يتجه بدوره اجتاهاً مادياً، ولكنه ينكر الدين كلية وينظر إىل العامل االقتصادي على 

  .كب البشرية يف كل امليادينأنه احملرك الوحيد ملو

فالوضع االقتصادي لكل جمتمع هو الذي حيدد أوضاع هذا اتمع االجتماعية والسياسية بل وعقيدته 

  .الدينية

ورغم ذيوع هذين املذهبني إال أنه ال ينبغي النظر إىل أي منهما على أنه يتضمن حقائق ثابتة ال تقبل 

  .النقض، بل كالمها منقوض

أما نتاج للفكر اإلنساين يف ظروف خاصة، ويف : أساسية ينبغي أن تكون منا على بال وهناك حقائق

  .بيئة معينة هي البيئة األوروبية، وأنه والبد أن يشوما ما يشوب كل فكر إنساين من نقص وعدم مشول

ن، وأنه ال إن كال املذهبني ليس له سوى قيمة نسبية، وأنه بالتايل ال ميكن تطبيقه يف كل زمان ومكا

  .ميكن فهم املذهبني فهماً تاماً إال يف ظل الظروف اليت نشأ فيها

  
  

من اخلطأ االعتقاد بأن طريق التقدم االقتصادي مرهون فقط باتباع واحد من املذهبني الرأمسايل 

إن كنا نؤمن حقاً بأن اإلسالم دين شامل للحياة وحنن -واالشتراكي، ويصبح من واجبنا كمسلمني 

  :أن نؤمن بالتايل-كذلك

بأن هلذا اإلسالم مذهبه االقتصادي املستقل واملتميز، ومن الغريب أن يدرك لفيف من العلماء األجانب 

  .هذه احلقيقة، ويظل كثري من املسلمني غافلني عنها

  :أحكام االقتصاد اإلسالمي

اء االقتصادي الذي هو جمموعة األصول العامة االقتصادية اليت نستخرجها من القرآن والسنة، والبن

  :نقيمه على أساس تلك األصول حبسب كل بيئة وكل عصر، وهي على نوعني

وهو ما كانت أحكامه من أدلة قطعية، أو راجعة إىل أصل قطعي مما ورد يف : األحكام الثابتة: األول

 القرآن الكرمي أو السنة الصحيحة، كحرمة الربا، وحل البيع، وكون للرجل مثل حظ األنثيني يف

  :مثل. املرياث



  ].سورة البقرة) ٢٩[(} هو الَّذي خلَق لَكُم ما في اَألرضِ جميعاً{: قوله تعاىل

  ].سورة البقرة) ٢٧٥[(} وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا{: وقوله تعاىل

  ]سورة النساء) ٣٢[(} صيب مما اكْتسبنلِّلرجالِ نصيب مما اكْتسبواْ وللنساء ن{: وقوله تعاىل

  ].سورة احلشر) ٧[(} كَي لَا يكُونَ دولَةً بين الْأَغْنِياء منكُم{: وقوله تعاىل

  )).دمه وعرضه وماله: كل املسلم على املسلم حرام: ((-عليه الصالة والسالم-وقول الرسول 

  .وهي صاحلة لكل زمان ومكان هذه األصول غري قابلة للتغيري أو التبديل،

  - :وميتاز هذا النوع من األحكام بامليزات التالية

فأحكامها نافذة على مجيع الناس دون استثناء، كما أا تتناول مجيع مستجدات : العموم واملرونة) ١

  .احلياة ملا يف أحكامها من العموم واملرونة

ت األعوام، وطالت األزمان، وعدم التغيري فهي ال تقبل ذلك مهما مر: عدم التغيري والتبديل) ٢

  .والتبديل ال يعين توقف وجتميد النصوص

  .فيخضع له الناس ويتبعونه: كون العلم حاكماً ال حمكوماً عليه) ٣

  
  

وهو ما مل تكن أدلته قطعية، وال راجعة إىل أصل قطعي بل إىل ظين، سواء يف : األحكام املتغرية: الثاين

مثل عملية املوازنة بني إيرادات الدولة ونفقاا، وكيفية حتقيق التوازن داخل  سندها أو يف داللتها،

  اخل...اتمع 

وهذا النوع ال يعد العمل به ملزماً على وجه الدوام، واالستمرار فيجوز لويل األمر اتهد، أو أهل احلل 

ضوء مستجدات احلياة، كما أن له والعقد من العلماء اتهدين أن خيتار من األحكام ما يراه مناسباً يف 

الرجوع عنه إذا رأى املصلحة يف غريه وجيب على الناس العمل ا؛ لكوا استنبطت من اجتهاد علمي 

صرف سهم للمؤلفة  -رضي اهللا عنه-إيقاف عمر : صحيح يف ضوء األسس الفقهية املتبعة، ومن أمثلته

  .ومةقلوم عن الزكاة، وكفرضه اخلراج على األرض املغن

  :نشأة علم االقتصاد اإلسالمي وتطوره

صلى اهللا عليه - اإلسالم قد قرر أصول االقتصاد منذ بداية التشريع اإلسالمي، وكانت حياة الرسول 

  .منوذجاً حياً لتطبيق هذا التشريع الذي استمر على جه اخللفاء الراشدون من بعده - وسلم

  :لصدر األول حمدودة فإن ذلك يرجع ألمرينولئن كانت احلياة واملشكالت االقتصادية يف ا

فقر البيئة والتواضع يف النشاط االقتصادي؛ إذ كانوا يقتصرون على أعمال الرعي، والزراعة : األول

  .احملدودة، والتجارة الضيقة احلدود

  .قوة الوازع الديين ومتكنه من النفوس، فال غش وال تدليس وال غنب وال احتكار: الثاين

ناس التوسع يف املعامالت نشطت الدراسات الفقهية االقتصادية وبدأ العلماء يضعون أحكاماً وحني بدأ ال



شرعية ملا استجد يف زمام من أمور ومسائل، فألفوا يف ذلك التصانيف اليت تبحث املسائل الفقهية يف 

مبسائل  اجلوانب االقتصادية، فكتب الفقه اليت ظهرت يف القرن الثاين اهلجري فما بعده، زخرت

  .اقتصادية هامة كالزكاة، والكفارات، والعقود، واملعامالت، والنفقات، والصداق، واملواريث، والديات

  
  

لإلمام الشافعي، ) األم(للسرخسي، و) املبسوط(لإلمام مالك، و) املدونة الكربى(ومن هذه الكتب 

  .البن قدامة) املغين(و

ليحىي بن آدم القرشي ) اخلراج(يب يوسف، وأل) اخلراج(كما ظهرت كتب خاصة يف االقتصاد كـ

ليحىي بن ) أحكام السوق(للشيباين، و) االكتساب يف الرزق املستطاب(أليب عبيد، وكتاب ) األموال(و

البن تيمية ) احلسبة(حملمد احلبشي اليمين، وكتاب ) الربكة يف فضل السعي واحلركة(عمر، وكتاب 

  .وغريه من العلماء

  - :الت القائمة والتوجيه الصحيح هلا فقد ظهرت من خالل االجتاهات التاليةأما ما يتعلق باملشك

  :الدراسات االقتصادية اجلزئية: االجتاه األول

وتعين دراسة موضوعات اقتصادية معينة مثل بعض األحباث يف الربا، والتسعري، واملصارف، وشركات 

أسبوع الفقه اإلسالمي الدويل : مية مثلالتأمني، وقد ظهرت هذه األحباث وغريها من خالل مؤمترات عل

م، والثالث املنعقد بالقاهرة ١٩٦١: م، والثاين املنعقد بدمشق يف سنة١٩٥١: األول املنعقد بباريس سنة

هـ، وهذا ١٣٩٦: م، واملؤمتر العاملي لالقتصاد اإلسالمي املنعقد مبكة املكرمة سنة١٩٦٧: سنة

املاجستري والدكتوراه، واليت تعاجل موضوعات متنوعة يف باإلضافة إىل املؤلفات الفردية، ورسائل 

  .االقتصاد

  :الدراسات االقتصادية الكلية: االجتاه الثاين

وهي اليت تعين الكشف عن أصوله وسياسته االقتصادية، وقد ألف يف هذا الدكتور حممد عبد اهللا العريب 

، والدكتور حممد )اقتصادنا(لصدر كتابه ، وحممد باقر ا)االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد املعاصر(كتابه 

  .باإلضافة إىل األحباث املختلفة) املدخل إىل االقتصاد اإلسالمي(شوقي الفنجري كتابه 

  :الدراسات االقتصادية التارخيية: االجتاه الثالث

  
  

الم، وتعىن هذه الدراسة بتحليل النظام االقتصادي يف فترة زمنية معينة من خالل دراسة أحد أئمة اإلس

) النظام االقتصادي يف عهد عمر بن اخلطاب(ومثل ذلك رسالة الدكتوراه للدكتور أمحد الشافعي عن 

، والدكتور حممد )حق الفقراء يف أموال األغنياء: (والدكتور إبراهيم اللبان يف حبثه عن ابن حزم بعنوان

  ).ال االقتصاديآراء ابن تيمية يف الدولة، ومدى تدخلها يف ا(بن املبارك يف كتابه 



  :الدراسات املنهجية ملادة االقتصاد اإلسالمي: االجتاه الرابع

من خالل تدريسها يف اجلامعات كجامعة األزهر، وجامعة امللك عبد العزيز، وأنشأت جامعة اإلمام حممد 

  .سالميبن سعود اإلسالمية قسماً يف كلية الشريعة مينح خرجييه درجة الشهادة العالية يف االقتصاد اإل

  :بيان إغفال تطبيق االقتصاد اإلسالمي يف واقع حياة املسلمني، والعامل أمجع وأثر ذلك

لقد جثم االستعمار يف بالد املسلمني فترة من الزمان، وملا رحل ترك آثاراً سيئة على حياة املسلمني 

  :ومنها

  .تشتيت الدراسات اإلسالمية وإبعادها عن مناهج التعليم -١

  .اإلسالمي من التطبيق داخل احملاكم، واستبدال القوانني الوضعية منع الفقه -٢

  .سن األنظمة والقوانني اليت ختدم االجتاه االشتراكي أو الرأمسايل -٣

  :ولقد ترتب على إغفال تطبيق االقتصاد اإلسالمي يف واقع حياة املسلمني آثار سيئة منها

  .املسلمني يف بالد -بكافة صوره وألوانه- انتشار الربا  -١

  .التوسع يف انتشار املعامالت احملرمة األخرى بني املسلمني كعقود التأمني مثالً -٢

  .خمالفة حكم اهللا، والعمل بغري ما أنزل، مما يكسب املسلمني املعاصي واآلثام املستمرة -٣

حرمان العامل  عدم إفساح اال لالقتصاد اإلسالمي؛ ليحل املشكالت االقتصادية القائمة، وبالتايل -٤

  .من سن أنظمة وتشريعات حتقيق اخلري والرفاهية للناس

  
  

إن هدف االقتصاد اإلسالمي إعمار األرض، وهدف األنظمة األخرى الربح، فمن هدفُه إعمار األرض 

فلن يسمح لالحتكار وإتالف الفائض من احلبوب واخلضروات يف البحار، أو حتت أشعة الشمس 

  .لى توزيع الفائض من إنتاجه على الشعوب األخرىاحملرقة، بل سيعمل ع

  :مساوئ االقتصاد الرأمسايل

  .اختالل التوازن يف توزيع الثراء بني األفراد وبالتايل تتجمع وسائل إنتاجه عند طائفة/ ١

  .ظهور األزمات وتفشي البطالة؛ الندفاع املنتجني إىل إنتاج السلع الكمالية/ ٢

  .ية القانونيةانتشار االحتكارات الفعل/ ٣

  .احلرية املطلقة يف الكسب واإلنفاق/ ٤

  :مساوئ النظام االشتراكي

  .مصادمة الفطرة، وهي حب التملك/ ١

  .هبوط بالفرد إىل مستوى العبيد يف العصور الظاملة/ ٢

ما كان إخراج األراضي واملعامل وغريها من وسائل اإلنتاج من أيدي األفراد وحتويلها إىل ملكية مجاعية 

  .مالً سهالً يكون قد مت بسهولة وبطيب خاطر من أصحاب األراضي واملعاملع



ولك أن تقدر بنفسك أنك إذا اعتزمت مصادرة أمالك الناس الصغرية والكبرية وإبعادهم عنها، فهل 

تراهم خيضعون ملشيئتك ويستسلمون لقضائك بكل سهولة؟ كال، بل البد لذلك يف كل زمان ويف كل 

يف تنفيذها هذا املشروع والعمل -فقد قدروا أنه قتل يف روسيا ... وس وسفك الدماء مكان من قتل النف

نسمة بعقوبات فادحة  ٢.٠٠٠.٠٠٠نسمة، وحكم على حنو  ١٩.٠٠٠.٠٠٠حنو  -على مقتضاه

  .نسمة ٥.٠٠٠.٠٠٠أو  ٤.٠٠٠.٠٠٠خمتلفة، ونفي عن البالد حنو 

  :خصائص االقتصاد اإلسالمي

  :مي جزء من نظام اإلسالم الشاملاالقتصاد اإلسال -أوالً 

ال ينبغي لنا أن ندرس االقتصاد اإلسالمي مستقالً عن عقيدة اإلسالم وشريعته؛ ألن االقتصاد الوضعي 

بسبب ظروف نشأته قد انفصل متاماً عن الدين، وأهم ما مييز االقتصاد اإلسالمي هو ارتباطه التام بدين 

  .اإلسالم وعقيدته وشريعته

  
  

قتصاد اإلسالمي بالعقيدة يبدو يف نظرة اإلسالم إىل الكون باعتباره مسخراً لإلنسان وارتباط اال

وخلدمته، ويبدو كذلك يف قضية احلالل واحلرام اليت تشغل املسلم عند إقدامه على معاملة من 

  .يف عنصر الرقابة الذي حيسه املسلم من عامل الغيب -أيضاً-املعامالت، ويبدو 

  :وتفصيل ذلك

  :شاط االقتصادي يف اإلسالم طابع تعبديللن/ ١

ميكن أن يتحول من عمل مادي عادي إىل  -اقتصادياً أو غري اقتصادي-إن أي عمل يقوم به املسلم 

  .-سبحانه-عبادة يثاب عليها، إذا قصد املسلم بعمله هذا وجه اهللا 

بالنيات، وإمنا لكل  إمنا األعمال: ((-عليه الصالة والسالم- عن الرسول  -رضي اهللا عنه-عن عمر 

وإنك لن تنفق نفقة تبتغي ا وجه اهللا إال أجرت : ((-عليه الصالة والسالم-، وقال ))امرئ ما نوى

  ].متفق عليه)) [عليها، حىت ما جتعل يف فم امرأتك

  :للنشاط االقتصادي يف اإلسالم هدف سامِ/ ٢

ىل حتقيق النفع املادي وحده ألتباعها، ذلك دف النظم االقتصادية الوضعية من الرأمسالية واالشتراكية إ

  .هو هدفها

وكان من نتيجة ذلك تلك املنافسة الطاحنة اليت تدور وتدور رحاها بني معسكرات الدول املختلفة 

  .بقصد السيطرة االقتصادية، واحتكار األسواق ومصادر املواد اخلام يف البالد املختلفة

العامليتني األوىل والثانية، وهي اليت دد العامل اآلن حبرب نووية  هذه املنافسة هي اليت أدت إىل احلربني

  .ثالثة بني املعسكرين الرأمسايل والشيوعي

فإذا كان النشاط االقتصادي يف ظل االقتصاد اإلسالمي يسعى إىل النفع املادي، فهو يسعى إليه وحده، 



رب وهدف أمسى، وهو إعمار األرض ويئتها وال يستهدفه كفاية يف حد ذاته، وإمنا يعتربه وسيلة لغاية أك

يا أَيها الناس كُلُواْ مما في اَألرضِ حالَالً طَيباً والَ تتبِعواْ {: للعيش اإلنساين امتثاالً ألمر اهللا قال اهللا تعاىل

بِنيم ودع لَكُم هإِن طَانيالش اتطُوسورة البقرة) ١٦٨[(} خ.[  

  
  

وفرق كبري بني أن يكون النفع املادي هو الغاية وهو اهلدف، وبني أن يكون وسيلة لغاية أكرب وهدف 

  .أمسى، وهو إعمار األرض ويئتها للعيش اإلنساين، وحتقيق الرفاهية واخلري للناس كافة

ستئثار خبريات ذلك أنه يف احلالة األوىل إذا كان النفع املادي هو اهلدف ستكون األنانية واالحتكار واال

الدنيا ومنعها عن اآلخرين كما حيدث يف النظم االقتصادية املتصارعة، وهو ما يؤدي إىل احلروب وإىل 

  .الدمار

أما يف احلالة الثانية حيث يكون إعمار األرض هو اهلدف، فإن املنافسة واألنانية واالحتكار سوف تتحول 

رض، واستغالل ثرواا على أحسن وجه لصاحل إىل تفاهم وتعاون بني الدول والشعوب إلعمار األ

وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآخرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحِسن {: البشرية مجيعه، قال اهللا تعاىل

ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبلَا تو كإِلَي اللَّه نسا أَحكَم ينفِْسدالْم بحسورة القصص) ٧٧[(} لَا ي.[  

  :الرقابة على ممارسة النشاط االقتصادي يف اإلسالم هي رقابة ذاتية يف املقام األول/ ٣

وهو معكُم أَين ما {: رقابة ضمري املسلم القائمة على اإلميان باهللا واحلساب يف اليوم اآلخر، قال اهللا تعاىل

ماء{: ، وقال سبحانه]سورة احلديد) ٤[(} كُنتمي السالَ فضِ وي اَألرٌء فيش هلَيع فَىخالَ ي إِنَّ اللّه {

أن تعبد اهللا كأنك : ((عن اإلحسان -عليه الصالة والسالم- ، وقال الرسول ]سورة آل عمران) ٥[(

  )).تراه فإن مل تكن تراه فإنه يراك

  :التوازن بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة االقتصاد اإلسالمي حيقق -ثانياً 

فالنظام االقتصادي الرأمسايل ينظر إىل الفرد على أنه حمور الوجود والغاية منه، ومن مث فهو يهتم مبصلحته 

  .ويقدمها على مصلحة اجلماعة كلها

  
  

ومصلحة ويعلل النظام الرأمسايل موقفه هذا من الفرد بأنه ال يوجد مثة تعارض بني مصلحة الفرد 

اجلماعة، وأن األفراد حني يعملون على حتقيق مصاحلهم اخلاصة فإم يف الوقت نفسه حيققون مصلحة 

  .اجلماعة

وتقدمي املصلحة اخلاصة على املصلحة العامة يف النظام الرأمسايل كان له مساوئ عديدة، أبرزها األزمات 

  .ور االحتكاراتوتفشي البطالة، والتفاوت الكبري بني الدخول والثروات وظه

والنظام االقتصادي االشتراكي على العكس من النظام الرأمسايل، يقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة 



الفرد، بل هو يضحي متاماً مبصلحة الفرد يف سبيل مصلحة اجلماعة، وبناء على ذلك فقد ألغى النظام 

القتصادية الفردية واستبدل ما امللكية امللكية الفردية ألدوات اإلنتاج إلغاًء تاماً، كما ألغى احلرية ا

  .العامة واحلرية االقتصادية العامة، أي ملكية اجلماعة وحريتها

وكان هلذا املسلك بدوره مساوئ ال تقل عن مساوئ النظام الرأمسايل إن مل تزد، فإلغاء امللكية الفردية 

مم، وإىل التكاسل، وهلذا السبب جند واحلرية االقتصادية يصادم الفطرة اإلنسانية، ويؤدي إىل إحباط اهل

  .الدول االشتراكية، ويف مقدمتها االحتاد السوفيييت تعاين من تقهقر اإلنتاج كماً ونوعاً

وأصبحنا جند اآلن يف روسيا أصواتاً ترتفع مطالبة بإعادة امللكيات الزراعية اخلاصة، وجتعل هذه امللكيات 

  .حتاد السوفيييتأساساً هاماً لرفع مستوى املعيشة يف اال

أما االقتصاد اإلسالمي فهو ال يفترض مقدماً أن هناك تعارضاً بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة، 

وتقوم على رعاية املصلحتني معاً، وحماولة حتقيق التوازن بينهما، فيعترف بامللكية الفردية، ويعترف 

يف سبيل األخرى، فيعترف للفرد حبريته،  كذلك يف نفس الوقت بامللكية اجلماعية، فال يلغي أياً منهما

  .ولكنه ال يغايل يف ذلك إىل حد إطالقها بغري قيود مما يضر باجلماعة 

  
  

أما إذا كان هناك تعارض بني مصلحة الفرد ومصلحة اجلماعة وتعذر حتقيق التوازن، أو التوفيق بينهما، 

  .فإن اإلسالم يقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد

من تلقي الركبان؛ فإن فيه تقدمياً ملصلحة عامة، وهي  -عليه الصالة والسالم- منعه : ثلةومن األم

مصلحة أهل السوق على مصلحة خاصة، هي مصلحة املتلّقي يف أن حيصل على السلعة، ويعيد بيعها 

  .بربح يعود عليه، ومنها النهي عن االحتكار

  :األركان األساسية يف االقتصاد اإلسالمي

  ).اخلاصة والعامة(كية املزدوجة املل

  .احلرية االقتصادية املقيدة

  .التكافل االجتماعي

  :امللْكية املزدوِجة: أوالً

  :امللكية يف االقتصاد اإلسالمي

االقتصاد اإلسالمي له موقفه املتميز، فهو ال يتفق من االقتصاد الرأمسايل يف اعتبار امللكية اخلاصة هي 

وامللكية العامة هي االستثناء، وال يتفق كذلك مع االقتصاد االشتراكي يف النظر إىل  األصل أو القاعدة،

امللكية العامة على أا األساس أو القاعدة، وامللكية اخلاصة هي االستثناء، ولكن يأخذ بكال النوعني من 

  .امللكية يف وقت واحد كأصل وليس كاستثناء

لكية الفردية، ويقر كذلك امللكية اجلماعية، وجيعل لكل منهما فاالقتصاد اإلسالمي منذ البداية يقر امل



  .جماهلا اخلاص الذي تعمل فيه

فاالقتصاد الرأمسايل رغم قيامه على امللكية الفردية، وكراهيته للملكية اجلماعية، إال أنه إزاء طغيان 

لقومي، فقد اضطر إىل امللكية الفردية وعزوفها عن القيام باملشروعات األساسية الالزمة لالقتصاد ا

األخذ بفكرة امللكية العامة يف صورة تأميم بعض املشروعات اخلاصة، أو قيام الدولة ابتداء ببعض 

املشروعات االقتصادية اليت يعزف عنها األفراد، وخري شاهد على ذلك عمليات التأميم والتدخل يف 

  .نوات السابقة على احلرب العاملية األوىلالنشاط االقتصادي اليت جلأت إليها الدول الرأمسالية منذ الس

  
  

كذلك فإن االقتصاد االشتراكي إزاء تدهور اإلنتاج كماً ونوعاً، واقتناع املسئولني عن هذا االقتصاد 

  .بأن ذلك راجع بصفة أساسية إىل إلغاء امللكية الفردية بضرورة االعتراف بامللكية الفردية

  :امللكية يف االقتصاد اإلسالمي مقيدة

سواء أكانت ملكية خاصة أو ملكية عامة فهي ليست مطلقة، بل هي مقيدة بقيود ترجع إىل حتقيق 

  .مصلحة اجلماعة، وإىل منع الضرر، األمر الذي ينتهي بامللكية إىل أن تصبح وظيفة اجتماعية

: هللا تعاىلفالذي يتتبع نصوص الكتاب جيد أن األصل يف األموال مجيعها بكل أشكاهلا وأنواعها أا ملك 

وآتوهم من مالِ {: ، وقال سبحانه]سورة املائدة) ١٧[(} وللّه ملْك السماوات واَألرضِ وما بينهما{

اكُمي آتالَّذ سورة النور) ٣٣[(} اللَّه.[  

يف استعمال وإذا كان املال كله هللا فإن يد البشر عليه هي يد استخالف، أي أن البشر خلفاء عن اهللا 

} آمنوا بِاللَّه ورسوله وأَنفقُوا مما جعلَكُم مستخلَفني فيه{: هذا املال والتصرف فيه، كما قال تعاىل

  ].سورة احلديد) ٧[(

  .فاإلنسان ما هو إال وكيل أو موظف يعمل يف ملك اهللا خلري اتمع اإلسالمي كله

  
  

تخلف بأوامر اهللا ويه يف املال الذي حتت يده، فإن اجلزاء هو استبداله مبن هو وإذا مل يلتزم اإلنسان املس

هاأَنتم هؤلَاء تدعونَ لتنفقُوا في سبِيلِ اللَّه فَمنكُم من يبخلُ ومن يبخلْ فَإِنما {: أصلح منه، قال اهللا تعاىل

نِيالْغ اللَّهو فِْسهن نلُ عخبي ثَالَكُموا أَمكُونلَا ي ثُم كُمرا غَيملْ قَودبتسا يلَّووتإِن تاء والْفُقَر مأَنتو {

-مثالً هلذا االستبدال يف قصة قارون فقال  -تبارك وتعاىل-وقد ضرب لنا احلق ]. سورة حممد) ٣٨[(

خرةَ ولَا تنس نصيبك من الدنيا وأَحِسن كَما أَحسن اللَّه وابتغِ فيما آتاك اللَّه الدار الْآ{: -عز وجل

 ينفِْسدالْم بحلَا ي ضِ إِنَّ اللَّهي الْأَرف ادغِ الْفَسبلَا تو كن * إِلَيم ا كَانَ لَهفَم ضالْأَر ارِهبِدو ا بِهفْنسفَخ

ونن دم هونرنصي ئَةف رِينصاملُنت نا كَانَ ممو سورة القصص) ٨١- ٨٠[(} اللَّه.[  

  :ما هي امللْكية اخلاصةْ يف االقتصاد اإلسالمي



هي حكم شرعي مقدر يعطي اإلنسان حق االختصاص يف امتالك العني، أو منفعتها وحق التصرف ا 

  .من غري مانع

عه الفطرية وغرائزه االجتماعية، وأن من بني هذه الدوافع ينظر اإلسالم لإلنسان على أنه خملوق له دواف

} وتحبونَ الْمالَ حبا جما* وتأْكُلُونَ التراثَ أَكْلًا لَّما {: والغرائز غريزة التملك وحب املال، قال تعاىل

ديان من لو كان البن آدم وا: ((-عليه الصالة والسالم-، وقال الرسول ]سورة الفجر) ٢٠-١٩[(

، ومن هنا كان موقف اإلسالم من امللكية هو موقف املعترف ا ]رواه مسلم)) [مال البتغى وادياً ثالثاً

  .ال املنكر هلا، موقف احملترم هلا ال املهدر هلا

ولكن اإلسالم حني اعترف ذه امللكية واحترمها مل يكتف ذا القدر، ومل يقف عنده بل جتاوزه إىل 

  .لكيةتنظيم هذه امل

  
  

  :واحترام اإلسالم للملكية يبدو واضحاً يف احترام املال يف اآليت

: أن الشريعة جعلته من مقاصدها اخلمسة اليت جيب احلفاظ عليها ورعايتها، وهذه املقاصد هي: أوالً

  .الدين، والنفس، والعقل، والعرض، واملال

إن دماءكم وأموالكم ((من أنواع االعتداء،  أن الشريعة ت عن االعتداء على هذا املال بأي نوع: ثانياً

  )).وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا يف شهركم هذا يف بلدكم هذا

سورة ) ١٨٨[(} والَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ{: فحرمت أكل أموال الناس بالباطل قال تعاىل -

  ].البقرة

سورة ) ٣٨[(} والسارِق والسارِقَةُ فَاقْطَعواْ أَيديهما{رادع هلا، وحرمت السرقة ووضعت اجلزاء ال -

  ].املائدة

من ظلم : ((-صلوات اهللا وسالمه عليه-وحرمت شريعة اإلسالم غصب املال، يقول الرسول الكرمي  -

  )).قيد شرب من األرض طوقه من سبع أرضني

  :أهداف امللكية اخلاصة

إن امللكية اخلاصة لتجعل األفراد يعملون : ريق األفراد واملؤسسات غري احلكوميةإثراء التعاون عن ط/ ١

  .بكل جد، وتضحية يف سبيل حتقيق ما يعود عليهم من خري ونفع

املنافسة العادلة بني املنتجني : حتقيق اخلري والرفاهية والنفع العام عن طريق املنافسة العادلة بني املنتجني/ ٢

يتنافس املنتجون فيما بينهم على حتسني  -مثالً-االقتصادية، ففي القطاع الزراعي  مطلب مهم يف احلياة

  .إنتاجهم، وهذا يسري يف القطاع الصناعي ويف القطاعات االقتصادية األخرى

الدولة جيب أن تتفرغ للمهام الكبرية، : عدم إشغال الدولة بأمور إنتاجية ميكن األفراد من حتقيقها/ ٣

  .نشر التعليم واخلدمات الصحيةكإعداد العدة، و



إن انشغال الدولة بإنتاج الصناعات اليسرية، وتسويقها أو بفتح حمالت لبيع لعب األطفال، أو 

  .الكماليات سيشغل املسؤولني عن متابعة أمور أكثر أمهية

  
  

يف  فغريزة حب التملك من الغرائز األصلية يف النفس البشرية، فالرغبة: إشباع غريزة حب املال/ ٤

التملك هي سر احلركة يف احلياة، فلو مخدت هذه الرغبة يف أي كائن حي ملا سعى وملا عمل، وجلمد مع 

  .اجلماد

  :جماالت امللكية اخلاصة

  :البيع -١

  .وهذا معروف عن طريق البيع والشراء يكون االكتساب والتملك

  :العمل بأجر عند اآلخرين -٢

ما أكل أحد طعاماً قط خرياًُ من أن يأكل من عمل يده، وإن (: (-صلى اهللا عليه وسلم-جاء عن النيب 

أنه  -صلى اهللا عليه وسلم- ، وجاء أيضاً عنه ]رواه البخاري)) [نيب اهللا داود كان يأكل من عمل يده

نعم، كنت أرعاها على قراريط : ((وأنت؟ فقال: ، فقال الصحابة))ما بعث اهللا نبياً إال رعى الغنم: ((قال

  ].رواه البخاري[)) ألهل مكة

  :الزراعة -٣

فإن كان زراعاً فهو أطيب املكاسب؛ ملا يشتمل : أطيب الكسب ما كان بعمل اليد، قال: قال النووي

  .عليه من كونه عمل اليد، وملا فيه من التوكل، وملا فيه من النفع العام لآلدمي، وللدواب

- كفار باجلهاد، وهو مكسب النيب وفوق ذلك من عمل اليد ما يكتسب من أموال ال: "قال ابن حجر

  ".وأصحابه، وهو أشرف املكاسب ملا فيه من إعالء كلمة اهللا تعاىل -صلى اهللا عليه وسلم

  :إحياء األرض املوات -٤

رواه أبو داود بإسناد )) [من أحيا أرضاً ميتة فهي له: ((- صلى اهللا عليه وسلم-ودليل مشروعيته قوله 

  ].حسن

  :شروط اإلحياء

  .تكون األرض ملكاً ألحد مسلم أو ذمي أن ال/ أ

  .أن ال تكون داخل البلد/ ب

  .كاملتنزهات واملسايل: أن ال تكون من املرافق العامة/ ج

أن يتحقق إحياء األرض يف مدة أقصاها ثالث سنني من وضع يده عليها؛ إذ إن التحجري ال يكفي / د

  .وحده الكتساب امللكية



نيع، أو إجراء ماء ال تزرع إال به، أو بغرس شجر، أو حبفر بئر فيها وحيصل اإلحياء إما بعمل حائط م

  .فوصل إىل املاء

  
  

صلى اهللا -والتحجري سبب للملكية خالل السنوات الثالث فاحملجر أو ورثته أحق به من غريهم؛ لقوله 

  ].رواه أبو داود)) [من سبق إىل ما مل يسبق إليه غريه فهو أحق به: ((-عليه وسلم

  .بأن يكون قادراً على إحياء املوات: ية احملييأهل/ هـ

  .وهذا شرط عند أيب حنيفة، وخالف يف ذلك اإلمام أمحد والشافعي: إذن اإلمام/ و

  .الصناعة واالحتراف -٥

  :االحتطاب -٦

هو مجع احلطب مما مل يكن مملوكاً ألحد، ويدخل يف امللكية اخلاصة إذا متت حيازته عندئذ يتصرف به 

  .وبيعاً، ويأخذ مثنهانتفاعاً، 

استخراج ما يف باطن األرض من املعادن اليت ال تدخل يف امللكية العامة بشرط أن يكون جامداً؛  -٧

  .ألنه ملك األرض جبميع أجزائها

  :الصيد -٨

أمجع العلماء على إباحة الصيد واألكل منه بشروطه، والصيد إذا متت حيازته ثبت متلكه، وصح بيعه، 

  .وشراؤه

  :اع السلطان وجوائزهإقط -٩

صلى -أن الرسول : "وهو إعطاء اإلمام من مال اهللا شيئاً ملن يراه أهال لذلك، ومما يدل على مشروعيته

  ].رواه البخاري" [أقطع للزبري أرضاً من أموال بين النضري - اهللا عليه وسلم

، واملساجد، واملدارس، كما ال يصح له أن يقطع مرافق املسلمني العامة كاحلدائق، والطرقات واألسواق

  .واملستشفيات، وفجاج مىن، ومزدلفة وعرفات مما تتعلق به مصلحة للمسلمني

  :اجلعل على عمل معلوم والسبق - ١٠

ولمن جاء بِه حملُ {: اجلعالة هي جعل مال معلوم ملن يعمل له عمالً مباحاً، ودليل جوازه قول اهللا تعاىل

يمعز اْ بِهأَنريٍ وعأخذ اجلعل على  -صلى اهللا عليه وسلم-، وأجاز الرسول ]سورة يوسف) ٧٢[(} ب

  .الرقية بأم القرآن

  :قبول اهلبة والعطية واهلدية - ١١

  .وتعين التمليك يف احلياة بغري عوض

  :اللقطة - ١٢

يف  هي املال الضائع من صاحبه يلتقطه غريه، فمن وجد لقطة ال حيل له التصرف ا إال بعد تعريفها سنة



األسواق، وأبواب املساجد واجلوامع، وال تدخل يف امللك إال بعد متام التعريف، ويزول مبجيء صاحبها، 

  .ويضمن له بدهلا إن تعذر ردها

  :الوصايا - ١٣

  
  

  ]سورة النساء) ١١[(} من بعد وصية يوصي بِها أَو دينٍ{: قال تعاىل. وهي التربع باملال بعد املوت

  :رثاإل - ١٤

  .انتقال املال إىل وارث معني بعد وفاة مورثه

  :املهر والصداق - ١٥

سورة ) ٤[(} وآتواْ النساء صدقَاتهِن نِحلَةً{: قال تعاىل. وهو ما تأخذه املرأة عوضاً عن نكاحها

  ].النساء

  :ما يأخذه احملتاج من أموال الزكاة والصدقة - ١٦

  .وهم األصناف الثمانية

  :ذ من النفقة الواجبةما يؤخ - ١٧

  .من وجب بذل النفقة له استحقها وصارت من ملكه وحق له التصرف ا، بشرط أن يقبضها

  :تقييد امللكية اخلاصة

قيد اإلسالم حرية التصرف يف امللكية اخلاصة بقيود تكفل عدم اإلضرار حبقوق اآلخرين وبالصاحل العام، 

الم، وإن تقررت جللب مصلحة إال أا مقيدة بعدم الضرر؛ ألن فامللكية شأا شأن احلقوق مجيعاً يف اإلس

  .الضرر اعتداء، واالعتداء منهي عنه بنص القرآن الكرمي

ومن هذه التطبيقات ما تقرره الشريعة اإلسالمية من وجوب احلجر على السفيه وانون؛ ألما ال 

رار بورثتهما وبالصاحل العام، ومنه حيسنان التصرف، وخيشى أن يبددا ثروما، فيؤدي ذلك إىل اإلض

  .كذلك نظام الشفعة

  :امللْكية العامة يف اإلسالم

وهي حكم شرعي مقدر يف العني، أو املنفعة، يقتضي متكني الناس عامة، أو من خيصص منهم ملصلحة 

  .معينة حق االنتفاع باململوك

ة، أي منفعة مجاعة املسلمني، ويشمل هذا يقصد بامللكية العامة أن يكون املال خمصصاً للمنفعة العام

  .النوع من امللكية عادة املرافق األساسية يف الدولة كالطرقات وجماري األار وغريها

  :أهدافها

استحقاق مجيع الناس الثروة العامة ذات املنافع املشتركة، سواء من احلاجات الضرورية، أم غريها، ) ١

املسلمون شركاء يف : ((-صلى اهللا عليه وسلم-قول الرسول  والتوسعة على عامة املسلمني، ودليله



، وتقرير مثل هذه محاية للمصلحة اجلماعية حىت ال تضار اجلماعة بامتالك فرد ))ثالثة املاء والكأل والنار

  .قد حيبس عن الناس منافعها، أو يقتر عليها فيها

  
  

رض النقيع وجعلها خليل املسلمني، ومحى أ -صلى اهللا عليه وسلم- ولتقرير هذا االجتاه محى الرسول 

  .أرض الربذة وجعل كألها لفقراء املسلمني -رضي اهللا عنه-عمر بن اخلطاب 

  :تأمني نفقات الدولة) ٢

الدولة ترعى احلقوق، وتقوم بالواجبات، وتسد الثغور، وجتهز اجليوش، وتقوم حباجة الضعفاء، واليتامى، 

تعليم، والعالج، وكافة اخلدمات العامة، واملتنوعة، وهي ال تتمكن واملساكني، وتؤمن للناس األمن، وال

من هذا إال إذا كان لبيت املال دخل ثابت ومستقر كالزكاة، واجلزية، واخلراج ومخس الغنائم، 

  .واألموال اليت ال مالك هلا، واستثمارات امللكية العامة

  .يف أرض العراق -رضي اهللا عنه-روي عن عمر وكمثال على أمهية امللكية العامة ذات املردود املايل ما 

  :تشجيع األعمال اخلريية والتوسعة على احملتاجني من املسلمني) ٣

ومن هذه األعمال الوقف الذي يراد به وجه اهللا، ولقد أدى الوقف اخلريي دوراً كبرياً يف جمتمعنا 

حىت اليوم، فقد كانت أموال  اإلسالمي على املدى البعيد والقريب، وما زالت آثاره العظيمة باقية

الوقف هي املمولة للمساجد واملدارس، واملكتبات العامة، واملستشفيات، والرعاية باللقطاء واملقعدين، 

  .والعجزة، واأليتام، واملساجني، وغري ذلك

  :جمال امللكية العامة ومصادرها

  :األوقاف اخلريية -١

وإال فهو باطل، والوقف الصحيح يزول عنه ملك واشترط الفقهاء أن يكون على فعل معروف أو بر، 

  .الواقف، ويصري ملكاً مجاعياً

  :احلمى -٢

وهو أن حيمي اإلمام جزءاً من األرض املوات املباحة ملصلحة املسلمني دون أن ختتص بفرد معني منهم، 

  .اخلاصة وبذلك تصبح هذه األرض مملوكة ملكية عامة، وميتنع أن تصبح كلها أو بعضها حمالً للملكية

أرض النقيع وجعلها خليل  -عليه الصالة والسالم- محى  -صلى اهللا عليه وسلم- ويف دولة الرسول 

املسلمني، ومحى عمر بن اخلطاب أرضاً بالربذة، وجعل كألها لفقراء املسلمني ترعى فيها ماشيتهم ومنع 

  .منها األغنياء

  
  



ضي هذه البالد عليهم تطبيقاً حلكم الغنائم، ورأى عندما مت فتح العراق والشام طالب احملاربون قسمة أرا

أمري املؤمنني عمر أن هذه األراضي ال تأخذ حكم الغنائم، وبالتايل ال توزع على احملاربني، وإمنا تبقى 

بأيدي أهلها وأيديهم عليها ليست يد ملك، ولكنها يد اختصاص أي أم ميلكون املنفعة يف نظري اخلراج 

  .وال ميلكون الرقبة

لو قسمت : "، ويف بيان األسباب اليت بىن عليها رأيه قال-أي مجاعة املسلمني-تكون األرض لألمة 

األرض مل يبق ملن بعدكم شيء، فكيف مبن يأيت من املسلمني فيجدون األرض قد انقسمت وورثت عن 

  ".ام و العراقاآلباء وحيزت، ما هذا برأي، وما يكون للذرية واألرامل ذا البلد وبغريه من أرض الش

وهذا الرأي الذي وفق اهللا عمر إليه يتفق مع أحدث املبادئ يف علم املالية العامة، وهو املبدأ القائل بأن 

مالية الدولة جيب أن تعتمد على مورد ثابت ومتجدد سنوياً، فمثل هذا املورد هو الذي حيقق االستقرار 

  .دهااالقتصادي للدولة وميكنها من التخطيط بنجاح القتصا

  :احلاجات األساسية كاملاء والكأل والنار -٣

: -عليه الصالة والسالم-ألا حاجات ضرورية وجدت دون جمهود يقدمه الفرد الستخراجها، قال 

أخرجه أمحد )) [امللح: ((، وأضاف يف حديث آخر))يف املاء والكأل والنار: املسلمون شركاء يف ثالثة((

  ].وأبو داود

شياء األربعة جيد أنه جيمع بينها أا من األشياء اليت كانت ضرورية جلميع الناس يف والناظر يف هذه األ

  .وأنه ال يتوقف وجودها وال االنتفاع ا على جمهود خاص -عليه الصالة والسالم-عهد الرسول 

  
  

ا وإذا كانت الضرورات يف حياة الناس ختتلف باختالف الزمان وباختالف اتمعات، فإنه ال يوجد م

مينع من أن يقاس على هذه األشياء األربعة أشياء أخرى تتوافر فيها صفاا، وهذا ما فعله األئمة 

اتهدون يف األمة اإلسالمية عندما قاسوا على هذه األشياء أموراً أخرى من أمهها املعادن سواء أكانت 

ى كثرية كمشارع املاء، والقار والكربيت والياقوت وأشياء أخر) البترول(صلبة أم سائلة والنفط 

  .وطرقات املسلمني، وحدائقهم، ومجيع ما خصص للمرافق العامة من مدارس، ومساجد

  :املعادن -٤

ما أودع اهللا يف هذه األرض من مواد برية، وحبرية ظاهرة أو باطنة لينتفع ا الناس من حديد، وحناس، 

مجاعية إذا وجدت يف أرض ليست  وبترول، وذهب، وفضة، وملح، وغري ذلك وتكون ملكية املعادن

  .مملوكة ألحد، أو كانت ظاهرة على باطن األرض

  :الزكاة -٥

إن الزكاة لتعد من املصادر الثابتة لبيت مال املسلمني؛ إذ يتجدد منها العطاء املستمر يف كل عام 

ا على اإلسالم مشاركة من األغنياء للدولة املسلمة يف حتملها أعباء احلياة من تأليف القلوب، وتثبيته



والوالء له، وألهله، ومساعدا كذلك على أداء الفريضة احملكمة الباقية إىل يوم الدين، وهي اجلهاد، 

  .إلعالء الدين وتشجيع الغارمني يف سبيل اهللا

  :اجلزية -٦

ا وهي األموال اليت تؤخذ من البالغني من رجال أهل الذمة، واوس، إذ أن أمواله ال زكاة عليها، وإذ

  .أسلم سقطت عنه وأخذت منه الزكاة

واجلزية مصدر من مصادر امللكية العامة، وهي ال جتب إال مرة يف السنة مراعى فيها العدل، وهي غري 

  .مقدرة، بل يرجع فيها إىل اجتهاد اإلمام يف الزيادة والنقصان

  :اخلراج -٧

ر عليها املسلمون من الكفار، أو وهو املال الذي جيىب، ويؤتى به ألوقات حمددة من األرض اليت ظه

  .تركوها يف أيديهم بعد مصاحلتهم عليها

  .واألرض اململوكة لغري املسلمني ال يؤخذ منها زكاة، فاكتفي باخلراج بدالً من ذلك

  :مخس الغنائم -٨

  
  

ويلحق به مخس ما يعثر عليه يف باطن األرض من املعادن، والركاز، سواء أكان جزءاً من األرض أم 

وناً يف باطنها بفعل اإلنسان، وهو غري مملوك ألحد، أُخذ مخسه لبيت مال املسلمني، ويترك أربعة مدف

  .أمخاسه لواجده

  :األموال اليت ال مالك هلا -٩

مثل تركة من ال وارث له، والودائع واألموال السائبة اليت ال يعرف مالكوها، ويلحق بذلك األموال 

مل يأمر ابن اللتبية برد اهلدايا إىل  -صلى اهللا عليه وسلم-الرسول  اليت دفعت عن طريق الرشوة؛ إذ أن

  .أرباا

  :استثمار امللكية العامة - ١٠

ما تقوم به الدولة من استثمارات متنوعة يف اال الصناعي كصناعة احلديد والصلب، واألسلحة، أو ما 

وية أو السكك احلديدية أو املشاركة يف يشتق من البترول، واالستثمار يف اال الزراعي، أو اخلطوط اجل

أسهم الشركات العاملية من خالل أنشطتها املختلفة، فما يستثمر منها أو يباع فنتاجه لبيت مال 

  .املسلمني

  :العشور املأخوذة من مال احلربيني - ١١

  .نيإذا دخل إلينا تاجر حريب بأمان أخذ منه العشر عن كل مال للتجارة وجعل يف بيت مال املسلم

  :تقييد امللكية العامة

وامللكية العامة شأا شأن امللكية اخلاصة مقيدة بقيود الشريعة، ومن مث ال متلك احلكومة اإلسالمية إنفاق 



هذه األموال يف غري وجوهها املبينة شرعاً، فعلى سبيل املثال فإن احلكومة اإلسالمية ال متلك إنفاق 

  .دا اآليةحصيلة الزكاة إال يف مصارفها اليت حد

وجيوز لويل األمر أن خيصص امللكية اجلماعية، ويقيد االنتفاع ا لفئة خمصوصة إذا اقتضى ذلك الصاحل 

حني احتجز جانباً من أرض الكأل املباحة  -صلى اهللا عليه وسلم- العام، وقد فعل ذلك رسول اهللا 

  .وجعلها خاصة خليل اجليش وإبله) النقيع(للجميع يف منطقة 

  .األمر يف ذلك أن امللكية العامة شأا شأن امللكية اخلاصة مقيدة وليست مطلقة وخالصة

  :احلُريةَ االقتصادية املقَيدة: ثانياً

  
  

والركن الثاين من أركان االقتصاد اإلسالمي هو احلرية االقتصادية املقيدة، ومضمون ذلك أن هذا النظام 

  .ة، ولكنه يقيد هذه احلرية حبدود من القيم اليت يؤمن ا اإلسالمال يسمح لألفراد حبرية اقتصادية مطلق

أمسايل واالشتراكي اختالفاً بيناً، ويف هذا الركن أيضاً خيتلف االقتصاد اإلسالمي عن االقتصاديني الر

فاالقتصاد الرأمسايل يكفل للفرد احلرية االقتصادية املطلقة ليزاول ما يشاء من أعمال وباألسلوب الذي 

  .يراه، على ضوء مصلحته الشخصية فقط وطبقاً ملا يعتقد أنه حيقق له أكرب قدر من الربح

ة االقتصادية فهو على طرف نقيض من موقف أما موقف االقتصاد االشتراكي املاركسي من احلري

  .االقتصاد الرأمسايل ذلك أن الفرد ال ميلك حرية اإلنتاج أو االستثمار

واألمر ال يقف عند هذا احلد بل يتعداه إىل ما هو أقسى، فالفرد ال ميلك حرية اختيار أو حتديد نوع 

فراد حتديد السلع اليت يرغبون يف العمل الذي يقوم به، بل و أكثر من هذا فإن النظام ال يترك لأل

استهالكها، بل تقوم احلكومة بتحديد تلك السلع مث تعمل على إنتاجها، وتقوم بتوزيعها بعد ذلك على 

  .األفراد ببطاقات

  :ما موقف اإلسالم من هذه احلرية االقتصادية؟

ا العنان، ففي الوقت الذي اعترف اإلسالم باحلرية االقتصادية ومل ينكرها أو يصادرها، ولكنه مل يطلق هل

  :اعترف فيه اإلسالم باحلرية االقتصادية جنده قد وضع عليها قيوداً تستهدف حتقيق أمرين

  .أن يكون النشاط االقتصادي مشروعاً من وجهة نظر اإلسالم: األول

ملباشرة بعض  كفالة حق الدولة يف التدخل؛ إما ملراقبة النشاط االقتصادي لألفراد، أو لتنظيمه، أو: الثاين

  .أوجه النشاط االقتصادي اليت يعجز عنها األفراد، أو يسيئون استغالهلا

  :جيب أن يكون النشاط االقتصادي مشروعاً: أوالً

األصل أن كل نشاط اقتصادي مشروع يف ظل اإلسالم إال ما ورد النص بتحرميه، وذلك تطبيقاً لقاعدة 

  .أن األصل يف األشياء اإلباحة

  
  



ت النصوص بتحرميه من أوجه النشاط االقتصادي، فاملالحظ أنه قليل جداً إذا ما قيس أما ما جاء

  .باألوجه املباحة اليت هي األصل يف النشاط االقتصادي

الناظر يف أوجه النشاط االقتصادي اليت حرمها اإلسالم جيد أنه جيمع بينها أا مجيعها قد تنكبت طريق 

لى الرشوة أو استغالل النفوذ والسلطان، أو على غش الناس، أو ابتزاز الفطرة السليمة؛ ألا تقوم إما ع

  .أمواهلم بالباطل، أو التحكم يف ضروريات معاشهم، أو انتهاز حاالت عوزهم وحاجام

ويلٌ {: ، وقال سبحانه]سورة البقرة) ١٨٨[(} والَ تأْكُلُواْ أَموالَكُم بينكُم بِالْباطلِ{: قال تعاىل

سورة ) ٣-١[(} وإِذَا كَالُوهم أَو وزنوهم يخِسرونَ* الَّذين إِذَا اكْتالُواْ علَى الناسِ يستوفُونَ* مطَفِّفنيلِّلْ

، ويقول الرسول ]سورة البقرة) ٢٧٦[(} يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقَات{: ، وقال سبحانه]املطففني

البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن صدقا : ((، ويقول))من غش فليس مين: ((-سالمه عليهصلوات اهللا و-

  )).ال حيتكر إال خاطئ: ((، ويقول))وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا حمقت بركة بيعهما

  :ولقد استهدف اإلسالم من حترمي هذه األوجه من النشاط االقتصادي أهدافاً ثالثة

ن تقوم عالقات الناس االقتصادية على أسس من التكافل والتراحم والتعاطف والصدق أ: األول

  .والعدل، بدالً من التباغض والتنافر والتظامل والغش

دفع الناس إىل العمل وبذل اجلهد لكسب املال وتنميته، بدالً من االلتجاء إىل وسائل االستغالل : الثاين

  .الوضيعة

  . تؤدي إىل تضخم الثروات يف أيدي بعض األفرادإغالق املنافذ اليت: الثالث

  :وقد حرم اإلسالم صوراً خاصة من النشاط االقتصادي

  
  

وحكمة حترمي الربا إمنا يرجع إىل املضار االقتصادية واالجتماعية اليت تترتب عليه، فمن : فقد حرم الربا

ب؛ ألن الفائدة اليت حيصل عليها الناحية االقتصادية فإن الطرق الربوية تعترب وسيلة غري سليمة للكس

املقرض ال تتأيت نتيجة عمل إنتاجي، فهذه الفائدة عبارة عن مبلغ استقطع من مال املقترض وبالتايل من 

الثروة العامة، بدون أن حيدث القرض زيادة يف إحدى الثروتني، فالزيادة اليت تأيت ألموال بعض الناس 

كنها ليست زيادة يف الواقع؛ ألا ال تضيف شيئاً إىل ثروة األمة عن طريق الربا هي زيادة يف الظاهر، ول

  .العامة

كذلك فإن انتشار التعامل بالربا مدعاة إىل الكسل وإىل البطالة وإىل خلق طائفة من القاعدين يكسبون 

  .املال عن طريق االنتظار وحده دون جهد أو عمل

ئاً من العمليات الربوية؛ ألا ال تضيف شيئاً إىل ثروته ومن الناحية االجتماعية، فإن اتمع ال يستفيد شي

  .وال تزيد من قدرته وإمكاناته

والغرر هو يف األصل اخلطر، وتدخل فيه البيوع اليت ال حييط بكنهها املتبايعان، وهو : وحرم بيوع الغرر



  .اجلهل بالثمن أو املثمن، أو سالمته، أو أجله

ها بيع الثمار قبل أن تنضج، وبيع السمك يف املاء، والطري يف اهلواء، واألمثلة على هذا البيع كثرية، من

  .وبيع محل احليوان قبل أن يولد

ى : "، فعن أيب هريرة قال-صلى اهللا عليه وسلم-وحترمي هذا النوع من البيوع ثابت بسنة رسول اهللا 

  .اخلالفات واملنازعات، وحكمة حترمي هذا النوع من البيوع هي سد باب "رسول اهللا عن بيع الغرر

  
  

عن طريق استغالل السلطة أو النفوذ، : وحرمت الشريعة أيضاً استغالل النفوذ للحصول على املال

قد استعمله على صدقات بين سليم، فعندما  -صلى اهللا عليه وسلم-وحديث ابن اللتبية ظاهر فالرسول 

وقام وخطب  -صلى اهللا عليه وسلم-هذا لكم، وهذه هدايا أهديت إيلَّ، فغضب رسول اهللا: رجع قال

أما بعد، فإين أستعمل رجاالً منكم يف أمور مما والين اهللا، فيأيت : ((الناس فقال بعد أن محد اهللا وأثىن عليه

هذا لكم، وهذه هدايا أهديت إيلَّ، فهال جلس يف بيت أبيه أو بيت أمه فينظر أيهدى : أحدكم فيقول

  !)).إليه أم ال؟

فكما قيد اإلسالم وسائل كسب املال، فإنه قيد كذلك طريق إنفاق املال : الترفوحرم اإلسراف و

} إِنَّ الْمبذِّرِين كَانواْ إِخوانَ الشياطنيِ{: والتصرف فيه فيمنع اإلسراف والتبذير والترف قال تعاىل

معيشتها فَتلْك مساكنهم لَم  وكَم أَهلَكْنا من قَرية بطرت{: ، وقال سبحانه]سورة اإلسراء) ٢٧[(

  ].سورة القصص) ٥٨[(} تسكَن من بعدهم إِلَّا قَليلًا

والَّذين إِذَا أَنفَقُوا لَم يسرِفُوا ولَم يقْتروا وكَانَ بين {: ويدعو اإلسالم إىل التوسط واالعتدال يف اإلنفاق

  ].الفرقانسورة ) ٦٧[(} ذَلك قَواما

: -سبحانه وتعاىل-وحيرم اإلسالم كذلك كنز املال ومنعه من التداول، يقول اهللا : وحرم كنز املال

سورة ) ٣٤[(} والَّذين يكْنِزونَ الذَّهب والْفضةَ والَ ينفقُونها في سبِيلِ اللّه فَبشرهم بِعذَابٍ أَليمٍ{

  ].التوبة

  :لة يف النشاط االقتصاديتدخل الدو: ثانياً

من حق الدولة يف ظل اإلسالم أن تتدخل يف النشاط االقتصادي الذي يباشره األفراد، سواء ملراقبة هذا 

النشاط أو لتنظيمه، أو لتباشر بنفسها بعض أوجه النشاط االقتصادي الذي يعجز عنه األفراد، أو 

  .يسيئون مباشرته

  
  

وازن االقتصادي بني أفراد اتمع إذا الحظ اختالل ذلك التوازن، من ذلك تدخل ويل األمر لتحقيق الت

حني وزع فئ بين النضري على املهاجرين وحدهم دون  -صلى اهللا عليه وسلم-وهو ما فعله رسول اهللا 



األنصار، اللهم إال رجلني فقريين؛ وذلك لكي يقيم التوازن بني املهاجرين الذين كانوا قد تركوا أمواهلم 

وفروا بدينهم إىل املدينة، وبني األنصار الذين كانوا ميلكون املال والثروة، ومن ذلك أيضاً بيع يف مكة 

  .عمر السلع احملتكرة جرباً عن حمتكريها بثمن املثل

  :وسائل محاية امللكية اخلاصة والعامة

  :شرع اإلسالم حلماية تلك امللكية أموراً حتقق تواجدها، واإلبقاء عليها

يف التملك، والشكر لصاحب النعمة، واستصحاب تقوى اهللا، وتنمية الوازع الديين،  حسن النية -١

  .مهابة هللا وخوفاً منه

  .إخراج الزكاة، وعدم كنز األموال، وإخراج النفقات الواجبة واملستحبة -٢

  .حترمي االعتداء على األموال بأي نوع كان، كالسرقة والغصب -٣

٤-  اأداء األمانة كما أمر اهللا.  

  .كتابة الدين، وتوثيق العقود، واملعامالت -٥

  .االعتدال باالستمتاع مبباهج الدنيا، وعدم اإلعراض عن اآلخرة -٦

  :احلجر على السفيه لصاحل نفسه وصاحل غريه -٧

املتالف املبذر ملاله؛ إما لعدم حسن التصرف كما يف الصيب وانون، وإما لفسقه، ورغبته : والسفيه هو

  .تاع مبالذ الدنيا، فهؤالء الثالثة مينعون من التصرف يف أمواهلميف االستم

واحلجر على اإلنسان حلق غريه كاحلجر على املفلس حلق غرمائه، وعلى املريض يف التربع بزيادة على 

  .الثلث

  .إجياد فرص العمل ويئته للناس -٨

  :رقابة السلطة -٩

لوالية احملتسب أبلغ تأثري يف محاية األموال من الضياع،  من وسائل محاية امللكية رقابة السلطة، ولقد كان

وذلك مبراقبته لألسواق والنظر يف مكاييلها، وموازينها، ومتابعة األسعار، وحاالت الغش واالحتكار، 

  .ومراقبة اخلياطني واحلدادين، واألطباء، والصيادلة ويضمنهم ما أتلفوه بسبب إمهاهلم، وتفريطهم

  :الْاجتماعي التكَافُلُ: ثالثاً

  
  

والركن الثالث من أركان االقتصاد اإلسالمي هو مبدأ التكافل االجتماعي، ومؤدي التكافل االجتماعي 

أن تضمن الدولة لكل فرد فيها مستوى الئقاً للمعيشة، حبيث إذا حال الفقر أو املرض أو الشيخوخة 

  .قيقهدون حتقيق هذا املستوى تكفلت الدولة عن طريق الزكاة بتح

حد (متيزاً له عن ) حد الكفاية(وهذا املستوى الالئق للمعيشة هو ما أطلق عليه الفقهاء املسلمون 

  ).الكفاف



وإذا كانت الزكاة هي الوسيلة األوىل لتحقيق التكافل االجتماعي إال أن اإلسالم مل يكتف حبصيلة 

  .ث تفتيتاً للثروةالزكاة، وإمنا قرر أن يف املال حقاً آخر سوى الزكاة، وشرع اإلر

  :الزكاة

الزكاة فريضة شرعية ألزم ا اإلسالم كل مسلم توافر لديه نصاب الزكاة، والزكاة ركن من أركان 

اإلسالم، بل هي الركن االجتماعي البارز من أركان اإلسالم؛ ألا حق اجلماعة يف عنق الفرد، حتصل 

  .لكي تكفل لطائفة منها كفايتهم

خذْ من أَموالهِم {: -تبارك وتعاىل-زكي النفس واتمع، ويف ذلك يقول احلق ومسيت زكاة؛ ألا ت

  ].سورة التوبة) ١٠٣[(} صدقَةً تطَهرهم وتزكِّيهِم بِها

والزكاة ليست جمرد إحسان متروك الختيار املسلم، بل هي فريضة إلزامية تستوفيها الدولة إىل جانب 

وز استعمال حصيلتها أو توزيعها إال يف األهداف واملصارف اليت حددا آية الضرائب األخرى، وال جي

  .الصدقات من سورة التوبة

 -عليه الصالة والسالم-واإلمام هو الذي يتوىل مجع الزكاة عن طريق من يندبه هلذا الغرض، وقد كان 

  .زعوها على من يستحقوايرسل والته إىل األقاليم جيمعون الزكاة من األغنياء الذين جتب عليهم ليو

والزكاة حق معلوم للفقري يف مال الغين، فاملال الذي جتب فيه الزكاة يكون شركة بني الفقراء وبني 

أصحاب األموال، وهلذا قرر الفقهاء أن املال إذا وجبت فيه الزكاة ال جيوز بيعه، وإذا باعه صاحبه 

  .يكون بيعه باطالً

لزكاة كانت الزكاة ديناً معلقاً باملال، يقدم سداده من هذا املال كذلك أنه إذا مات شخص ومل يؤد ا

  .على سائر الديون

  
  

ولكي جتب الزكاة يف املال اشترط أن يكون املال مما يقتىن للنماء ال لسد احلاجات، أي أن يكون من 

ه الزكاة ولو مل أموال اإلنتاج وليس من أموال االستهالك، فإذا كان املال مما يقتىن للنماء فإنه جتب في

ينمه صاحبه بالفعل كالنقود، أما إذا كان املال مما ال يتخذ للنماء وإمنا لالنتفاع الشخصي كأثاث املنزل 

  .وأدوات احلرفة والدار املعدة لسكىن صاحبها فإنه ال جتب فيه الزكاة

  :اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة

  :اآلثار االقتصادية للزكاة) ١(

فمجرد حتصيل الزكاة من شأنه أن يدفع للناس إىل استثمار أمواهلم، : تأثري الزكاة على االستثمار-أوالً 

وإال أتت عليها الزكاة، فمستحقو الزكاة سوف ينفقون منها يف قضاء حاجام االستهالكية، سواء 

اً أن زيادة أكانت سلعاً أو خدمات، وهذا من شأنه أن يدعم تيار االستهالك، ومن املعروف اقتصادي

  .االستهالك تؤدي إىل االستثمار



ومن أسباب جناح الزكاة كوسيلة من وسائل إعادة توزيع : تأثري الزكاة على إعادة توزيع الثروة -ثانياً 

الثروة أا تفرض على مجيع األموال النامية، وبذلك تتسم بالشمول وباتساع قاعدة تطبيقها كذلك 

  .ذلك جيعل منها أداة دائمة إلعادة توزيع الثروة فكون الزكاة تتكرر سنوياً، فإن

أما كيف تشجع الزكاة على العمل؟، فمن املعلوم اقتصادياً أن عملية : تأثري الزكاة على العمل -ثالثاً 

إعادة توزيع الدخل من شأا أن تقلل من حدة التفاوت يف الدخول، وهذا أمر له تأثريه الكبري يف عالج 

  .البطالة

  
  

تقوم بعملية نقل وحدات من دخول األغنياء إىل الفقراء، ومن املعلوم أن األغنياء يقل عندهم  فالزكاة

امليل احلدي لالستهالك، ويزيد عندهم امليل احلدي لالدخار، أما الفقراء فعلى العكس يزيد عندهم امليل 

مة وهي أن حصيلة احلدي لالستهالك، وينقص عندهم امليل احلدي لالدخار، ويترتب على ذلك نتيجة ها

الزكاة سوف توجه إىل طائفة من اتمع يزيد عندها امليل احلدي لالستهالك، وهذا يؤدي بدوره إىل 

زيادة الطلب الفعال، األمر الذي يترتب عليه الزيادة يف طلب سلع االستهالك فتروج الصناعات 

اعة السلع االستهالكية، وبذلك االستهالكية، ويؤدي ذلك إىل رواج السلع اإلنتاجية املستخدمة يف صن

  .يزيد اإلنتاج وتزيد تبعاً لذلك فرص العمل اجلديدة

  :اآلثار االجتماعية للزكاة) ٢(

ناحية أخذها من األغنياء، وناحية إعطائها للفقراء، فمن : تظهر اآلثار االجتماعية للزكاة من ناحيتني

األغنياء من الشح والبخل ويعودهم على  ناحية أخذها من األغنياء فإن ذلك من شأنه أن يطهر هؤالء

البذل والعطاء إلخوان هلم عاجزين عن الكسب، وهذا من شأنه أن يعمق فيهم الشعور بواجب التكافل 

  .االجتماعي

ومن ناحية إعطاء الزكاة للفقراء فإن من شأن ذلك أن يطهر نفوسهم من احلقد واحلسد، وخيلص اتمع 

يأمن األغنياء كثرياً من شرور الفقراء، ويسود األمن واملودة أرجاء  من الفنت واالضطرابات، وبذلك

  .اتمع

فهي تقلل من التفاوت الطبقي، وحتافظ : ومن ذلك تبني أن للزكاة أثرين هامني من الوجهة االجتماعية

  .على األمن العام يف الدولة

  :اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي

اجلهد الدائب يف تثمري موارد الثروة املباحة، ومضاعفة الغلة من بذل : مفهوم اإلنتاج يف اإلسالم هو

  أجل رخاء اتمع، ودعم وجوده، وقيمه العليا

حيتل موضوع اإلنتاج حيزاً كبرياً يف نفوس الناس على اختالف درجام ومستويام؛ وذلك الرتباطه 

  .بزيادة الدخل ورفع مستوى املعيشة



  

دور اإلنسان يف االكتساب واالرتزاق، مث نظرة املسلم إىل العمل  ويناقش هذا املوضوع من خالل

باعتباره املصدر الرئيسي لإلنتاج، وأنواع العمل املتاحة واختالفها وتعددها، وارتباط العمل مبسالكه 

السليمة الطيبة وأمهية جتنبه للوسائل اخلبيثة يف العمل واالرتزاق، مث نبني حقوق العمال وواجبام مث 

  .جل العناصر الرئيسية لتكوين رأس املالنعا

النظرة املادية لإلنتاج وعوامله ووسائله أنه هو األمر األساسي يف حياة اإلنسان، واتمع مبعىن أن يكون 

  .اإلنتاج هو السيد اآلمر، واإلنسان هو العبد الذليل اخلاضع

  :املسلم والعمل

صلى اهللا -والدعامة األساسية لإلنتاج، يقول الرسول  يعترب اإلسالم العمل هو الوسيلة األوىل لالرتزاق

)) ما من مسلم يغرس غرساً أو يزرع زرعاً فيأكل منه طري أو يمة إال كان له به صدقة: ((-عليه وسلم

  ].رواه مسلم[

-واألرض على سعتها هي ميدان عمله وحركته، ال حيد عزميته، وال يقف أمام طموحه إال ما حده اهللا 

هو الَّذي جعلَ لَكُم الْأَرض ذَلُولًا فَامشوا في مناكبِها {: قال تعاىل. ن حدود احلالل واحلرامم -عز وجل

ورشالن هإِلَيو هقزن ركُلُوا موال يقتصر مفهوم العمل على االحتراف أو ]سورة امللك) ١٥[(} و ،

حىت يشمل كل عمل أو منفعة يؤديها اإلنسان مقابل أجر االمتهان أو االستصناع أو االجتار، وإمنا يتسع 

يستحقه، سواء أكان عمالً يدوياً أو ذهنياً أو إدارياً أو فنياً، وسواء أكان لشخص أو هليئة معينة أو 

  للدولة، فاألولوية اخلاصة والعامة عمل

  :واجبات العمل

١ / ا، فيتقن العمل ويؤديه على أحسن أن تعرف مستلزماته ومتطلباته حىت يتمكن العامل من الوفاء

  .وجه

إِنَّ الَّذين آمنوا وعملُوا الصالحات إِنا لَا نضيع أَجر من أَحسن {: اإلخالص واإلتقان؛ قال تعاىل/ ٢

  .، ومن إتقان العمل حسن رعايته والشعور باملسؤولية جتاهه]سورة الكهف) ٣٠[(} عملًا

  
  

  ].سورة املائدة) ١[(} يا أَيها الَّذين آمنواْ أَوفُواْ بِالْعقُود{: يقول اهللا تعاىل.. قودالوفاء بالع/ ٣

ومن الواجبات اليت فرضها اإلسالم وأصلح ا احلياة يف شىت نواحيها واجب : احلساب واملساءلة/ ٤

لذلك أقام اإلسالم فيها رقيبني احلساب و املساءلة؛ فإن النفس اإلنسانية إذا تركت لشهواا احنرفت، و

دائمني يكمل أحدمها اآلخر، األول فواعظ اإلميان يف قلب كل مسلم، والثاين فسلطان القانون، وقد 

  .حياسب عماله ووالته - صلى اهللا عليه وسلم-كان الرسول 

  :حقوق العمال



م القيامة، رجل أعطى يب مث ثالثة أنا خصمهم يو((يقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي : استيفاء األجر/ ١

-، وقال رسول اهللا ))غدر، ورجل باع حراً فأكل مثنه، ورجل استأجر أجرياً فاستوىف منه ومل يعطه أجره

  )).أعطوا األجري أجره قبل أن جيف عرقه: ((- عليه الصالة والسالم

عليمية واالجتماعية وهو ضمان كفالة العاملني، وتوفري اخلدمات الصحية والت: حق الكفاية والرعاية/ ٢

هلم ولذويهم، وهذا أمر مقرر جلميع أبناء اتمع مكفول هلم، فهو من مسؤلية كل راع يف رعيته، ومن 

  .املسؤلية اليت تقوم عليها الدولة وترعاها

من ويل شيئاً فلم تكن له امرأة : ((قال -صلى اهللا عليه وسلم- عن املستورد بن شداد الفهري عن النيب 

مرأة، ومن مل يكن له سكن فليتخذ مسكناً، ومن مل يكن له مركب فليتخذ مركباً، ومن مل يكن فليتزوج ا

  )).له خادم فليتخذ خادماً، فمن اختذ سوى ذلك كنزاً، أو إبالً جاء يوم القيامة غاالً أو سارقاً

  :حوافز اإلنتاج يف اإلسالم

  :ترغيب اإلسالم فيه وارتباطه بالعبادة -١

  
  

، ويقول ]سورة امللك) ١٥[(} فَامشوا في مناكبِها وكُلُوا من رزقه وإِلَيه النشور{: قال اهللا تعاىل

ما أكل أحد طعاماً قط خري من أم يأكل من عمل يده، وان نيب اهللا : ((-صلى اهللا عليه وسلم-الرسول 

إمنا : ((-هللا عليه وسلمصلى ا-، ويقول الرسول ]رواه البخاري)) [داود كان يأكل من عمل يده

صلى اهللا عليه -، فالنية حتول العادات إىل عبادات يقول ))األعمال بالنيات، وإمنا لكل امرئ ما نوى

متفق )) [وإنك لن تنفق النفقة تبتغي ا وجه اهللا إال أجرت عليها حىت ما جتعل يف فم امرأتك: ((- وسلم

  ].عليه

  :ى عن السؤال واالستجداء -٢

ألن يأخذ أحدكم حبله فيأيت حبزمة من احلطب على ظهره فيكف ا : ((- ى اهللا عليه وسلمصل-يقول 

ال يزال الرجل يسأل : ((، ويقول]رواه البخاري)) [وجهه، خري له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه

  ].متفق عليه)) [الناس حىت يأيت يوم القيامة وليس يف وجهه مزعة حلم

  :وياء القادرين على الكسبمنع الزكاة عن األق -٣

أن رجلني حدثاه أما أتيا رسول اهللا يسأالنه من الصدقة، فقلب فيهما : فعن عبد اهللا بن عدي ابن اخليار

رواه أمحد )) [إن شئتما أعطيتكما والحظ فيهما لغين وال لقوي مكتسب: ((النظر فرآمها جلدين، فقال

  ].وأبو داود والنسائي

  :خالف يف األرض، وبيان ما يتطلبه من تعاون بني الناسالقيام بدور االست -٤

وتنمية هذا الشعور جيعل املستخلف الصاحل يدرك أمهية اإلنتاج ليس ألجله فقط، وال ألجل عصره، بل 

  .مسؤلية عامة أمام األجيال الالحقة



  .االستشعار بتسخري اهللا الكون لإلنسان لغرض عمارة األرض وأمهية االستفادة من ذلك -٥

  :عناصر اإلنتاج املشروع

  :العمل -أوالً 

  .كل جمهود بدين، أو ذهين يقصد به اإلنسان إجياد أو زيادة منفعة مباحة: هو

  :رأس املال -ثانياً 

  -:و رأس املال ينقسم إىل قسمني

  .رأس املال النقدي: األول

  .من آالت، ومعدات، وأدوات، وعقار: رأس املال العيين: الثاين

  :تفادة من خريات األرض واملوارد الطبيعية األخرىاالس -ثالثاً 

  
  

  .فخريات األرض كثرية، ومتنوعة سواء ما كان يف باطنها، أم عليها

  :اإلنتاج احملرم يف االقتصاد اإلسالمي ويشمل

  .تنمية املال عن طريق اإلضرار باتمع -١

  .الربا -٢

  .بيوع الغرر -٣

  :استغالل النفوذ للحصول على املال -٤

وي أنه خرج عبد اهللا وعبيد اهللا ابنا عمر بن اخلطاب يف جيش إىل العراق، فلما قفال مرا على أيب ر

لو أقدر لكما أنفعكما به لفعلت، مث : "موسى األشعري وهو أمري البصرة، فرحب ما، وسهل، مث قال

وددنا : "، فقاال"ح لكمابلى ها هنا مال من مال اهللا، أريد أبعث به إىل أمري املؤمنني، ويكون الرب: قال

ذلك، ففعل، وكتب إىل عمر بن اخلطاب أن يأخذ منهما املال، فلما قدما باعا، فأرحبا، فلما دفعا ذلك 

ابنا : "ال، فقال عمر بن اخلطاب: أكل اجليش أسلفه مثل ما أسلفكما؟ قاال: إىل عمر بن اخلطاب قال

ما ينبغي لك يا : بد اهللا فسكت، وأما عبيد اهللا فقالأديا املال ورحبه، فأما ع! أمري املؤمنني، فأسلفكما

فسكت عبد اهللا، فقال رجل . أدياه: أمري املؤمنني هذا، فلو نقص هذا املال أو هلك لضمناه، فقال عمر

يا أمري املؤمنني، لو جعلته قراضاً، فأخذ عمر بن اخلطاب رأس املال ونصف رحبه، : من جلساء عمر

  .ابنا عمر بن اخلطاب نصف ربح املال وأخذ عبد اهللا وعبيد اهللا

  .وهي أخذ املال على وجه اخلفية واالستتار من حرزه: السرقة -٥

  .وهو االستيالء على مال الغري بغري حق: الغصب -٦

  .أجرة، ومثن ما حرم فعله، وعمله كمهر البغي، وحلوان الكاهن -٧

  .الرشوة -٨



  .االحتكار -٩

  .القمار وامليسر - ١٠

  :قتصادية للدولة اإلسالميةالوظائف اال

  :ااالت اليت يشرع للدولة التدخل فيها لتوجيه االقتصاد

  .منع بيع ما حرم شرعاً -١

منع الغش بكافة أشكاله، وصوره، سواء كان يف املطعومات، أم يف املكاييل واملوازين، أو العمالت  -٢

  .وحنو ذلك

  .منع بيع ما يضر بالصحة العامة -٣

  .صاحل، وأموال الناس العامةمنع العبث مب -٤

  .منع العمل يف ااالت احملرمة -٥

  .منع التقصري يف أداء العمل واالمتناع عنه -٦

  
  

  .حتديد األجور واألسعار إذا غاىل الناس فيها أو امتنعوا عنها -٧

لتايل إىل إلغاء الوسطاء، والسماسرة، أو حتديد عددهم حىت ال تتراكم األرباح على مثن التكلفة، وبا -٨

  .غالء السلع دون مسوغ

  :ااالت اليت ال جيوز للدولة التدخل فيها

  .حتليل ما حرم اهللا، مثل السماح للبنوك الربوية مبمارسة نشاطها -١

  .حترمي ما أحل اهللا تعاىل، كمنع الناس من الطيبات اليت أحلت هلم دون مصلحة بينة -٢

  .األفراد، أو اإلضرار مبصلحة األفراد ألجل أفراد غريهماإلضرار مبصلحة اجلماعة ألجل نفع بعض  -٣

  .أو تقدمي مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد ألجل الشهوة، أو اإلضرار ذا الفرد

  :اإلنفاق يف االقتصاد اإلسالمي

  :أهدافه

  :ابتغاء وجه اهللا ومرضاته -١

ي سبِيلِ اللّه كَمثَلِ حبة أَنبتت سبع سنابِلَ في كُلِّ سنبلَة مثَلُ الَّذين ينفقُونَ أَموالَهم ف{: يقول اهللا تعاىل

يملع عاسو اللّهاء وشن يمل فاعضي اللّهو ةبئَةُ حسورة البقرة) ٢٦١[(} م.[  

  :التعاون بني أفراد اتمع، وحتقيق التكافل االجتماعي -٢

ما آمن يب من بات : ((-صلى اهللا عليه وسلم-مسة التعاون، يقول الرسول اإلنفاق يريب يف النفوس 

  )).شبعان وجاره جائع إىل جنبه

  .ختفيف الضغط والطلب على الزكاة املفروضة -٣



  :ضوابط اإلنفاق يف االقتصاد اإلسالمي

  .أن ينفق املال يف وجهه الشرعي؛ لغرض حتصيل أمر ديين أو دنيوي -١

  .ى املباحات، أو املسنونات، أو الواجباتأن ينفق املال عل -٢

  .أن يكون إنفاق املال يف املباحات على قدر احلاجة -٣

  .أن يكون اإلنفاق متوازنا مع الكسب -٤

  :جمال اإلنفاق يف اإلسالم

  :ويشمل: النفقة - أ 

  .النفقة على النفس -١

  .النفقة على الزوجة -٢

  .نفقة األقارب -٣

  .كون املرأة ممن ينبغي هلا أن ختدمنفقة خادم املرأة؛ قد ت -٤

  .نفقة الرقيق -٥

  
  

صلى اهللا عليه - يتعني على اإلنسان أن ينفق على ائمه؛ روى عن النيب : نفقة البهائم واجلمادات -٦

  .أن امرأة عذبت يف هرة حبستها حىت ماتت جوعاً - وسلم

ذلك يتعني اإلنفاق عليها إذا كان  واجلمادات مما ال روح هلا كالدور والعقار والزروع واآلالت، وحنو

  .ذلك الزماً ال صالحها؛ ألن إمهاهلا من إضاعة املال املنهي عنه حىت ال خترب

  .اإلنفاق يف سبيل اهللا ونصرة املسلمني واملتضررين من احلروب وااعات والكوارث وحنو ذلك -ب 

  .اإلنفاق على ذوي احلاجة من اليتامى، واألرامل واملساكني -ج 

  .بذل األجرة ملستحقيها من النفقة الواجبة -د

  :العقود

  .ارتباط إجياب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره يف حمله: هو

  .اإلجياب والقبول: للعقد ركنان

  :مث إن االقتصاد اإلسالمي يأخذ يف االعتبار

عامالت يف املنهج يفرق اإلسالم بني العبادات وامل: عقود املعامالت، ينظر فيها للمقاصد واملصاحل/ ١

والتشريع، فعلى حني أن العبادات األصل فيها التوقف على ما جاء به الشرع، أما املعامالت فاألصل 

  .فيها اإلباحة؛ لتحقيق مصاحل العباد يف املعاش واحلياة، ورفع احلرج عنهم

ل كل ما دل فلم يشترط هلا صيغة معينة، ب: العقود يف اإلسالم تنعقد بكل ما يدل على مقصودها/ ٢

على اإلجياب والقبول عد عقداً وترتبت عليه آثاره مادام قد عقده من هلم أهلية التعاقد، ومت فيما جيوز 



  .التعاقد فيه

فكل ما عده الناس بيعاً وإجارة فهو بيع و إجارة، وإن : "-رمحه اهللا-قال شيخ اإلسالم ابن تيمية 

د العقد عند كل قوم مبا يفهمونه بينهم من الصيغ اختلف اصطالح الناس يف األلفاظ واألفعال، انعق

واألفعال، وليس لذلك حد مستمر ال يف الشرع وال يف اللغة، بل يتنوع اصطالح الناس كما تتنوع 

  ".لغام

  
  

إِالَّ أَن تكُونَ تجارةً {: والعقود يف اإلسالم ال تتم إال برضا املتعاقدين واتفاقهما؛ يقول اهللا سبحانه/ ٣

الرجل الذي  -صلى اهللا عليه وسلم-، وقد أوصى رسول اهللا ]سورة النساء) ٢٩[(} تراضٍ منكُمعن 

  .ال خديعة: ، أي"ال خالبة: "شكى له بأنه خيدع يف املعامالت أن يقول عند بيعه وشرائه

  .فكان خيار الغنب، وخيار الس، وخيار الشرط، وخيار الرؤية على تفصيل يف ذلك يف كتب الفقه

كما يوجب اإلسالم توثيق العقود ضماناً للحقوق وإقامة العدل بني الناس بالكتابة واإلشهاد عليها، / ٤

خاصة العقود ذات اآلجال الطويلة واملراحل املتعددة، وعقود الدين؛ ليضمن لكل ذي حق حقه، 

آمنواْ إِذَا تداينتم بِدينٍ إِلَى أَجلٍ  يا أَيها الَّذين{: وليبتعد الناس عن التنازع والتغابن، يقول اهللا تعاىل

وهبى فَاكْتمس{: ، ويقول سبحانه]سورة البقرة) ٢٨٢[(} م فَإِن لَّم كُمالجنِ من ريهِيدواْ شهِدشتاسو

} إْحداهما فَتذَكِّر إِحداهما اُألخرى يكُونا رجلَينِ فَرجلٌ وامرأَتان ممن ترضونَ من الشهداء أَن تضلَّ

  ].سورة البقرة) ٢٨٢[(

وجيب أن حتقق العقود العدل بني املتعاقدين وتبتعد عن الظلم؛ ألن األصل أنه ال حيل مال امرئ / ٥

  .مسلم إال عن طيب نفس منه

وذلك بأن تعظم شعائر اهللا  :وجيب أن حتقق العقود واملعامالت مقاصد الشريعة يف العبادة واألخالق/ ٦

وتعمل على إقامتها واحملافظة عليها، فإذا خالفت ذلك وأرادت أن تويل وجهها شطر املنافع املادية 

وحدها، غري ملتفتة هلذه احلدود واآلداب، فقد توالها الشيطان ودخلت يف أحابيل وسائل الكسب 

  .اخلبيث

، ومن هنا فقد ى اإلسالم ))يب ال يقبل إال طيباًإن اهللا ط: ((-صلى اهللا عليه وسلم-يقول الرسول 

  :عن مجلة من العقود واملعامالت؛ ملا يترتب عليها من املفاسد وخمالفات منها

  
  

النهي عن البيع وقت النداء للصالة وخاصة اجلمعة؛ لتعينها عن كل مسلم مقيم خال من األعذار  -

ين آمنوا إِذَا نودي للصلَاة من يومِ الْجمعة فَاسعوا إِلَى ذكْرِ اللَّه يا أَيها الَّذ{: يقول اهللا تعاىل. الشرعية

عيوا الْبذَرسورة اجلمعة) ٩[(} و.[  



  .النهي عن بيع الرجل على بيع أخيه؛ ملا يؤدي هذا إىل االعتداء على حق ثبت للمشتري األول -

  .شتريها فيما حرم اهللا وتؤدي إىل احملرمالنهي عن بيع األشياء اليت يستعملها م -

  .النهي عن التحايل -

  .وال تتم العقود واملعامالت إال بضبط املقادير وحتديد األمثان/ ٧

صلى اهللا -يقول الرسول : واإلسالم يوجب الصدق واإلحسان وحيرم الغش والتدليس وااللتواء/ ٨

دقا وبينا بورك هلما يف بيعهما، وإن كتما وكذبا البيعان باخليار ما مل يتفرقا، فإن ص: ((-عليه وسلم

  )).حمقت بركة بيعهما

هذا ما اشترى : ((- صلى اهللا عليه وسلم-كتب يل النيب : قال -رضي اهللا عنه-ويذكر العداء بن خالد 

وال خبثة وال غائلة،  -أي ال عيب-حممد رسول اهللا من العداء بن خالد بيع املسلم من املسلم ال داء 

  ].رواه البخاري)) [أخالق سيئة أي وال

إن الشريعة ال جتري املعاملة وال تنفذها، ولكن تعطي املشتري حق رد املبيع وتعويض البائع عما أخذ من 

ال تصروا اإلبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه خبري : ((- صلى اهللا عليه وسلم-إنتاج مبيعه؛ قال الرسول 

  ].رواه البخاري)) [ا وصاع من التمرالنظرين بعد أن حيتلبها إن شاء رده

  :مناذج لبعض أنواع العقود يف االقتصاد اإلسالمي

  .وهو عقد على موصوف بالذمة بثمن مقبوض مبجلس العقد: عقد السلم

  -:والسلم ال يصح إال إذا توفرت فيه الشروط التالية

  .أن يكون مما ينضبط بالصفات اليت خيتلف الثمن باختالفها ظاهراً -١

  .معرفة قدره بالكيل إن كان مكيالً، والوزن إن كان موزوناً، وبالذراع إن كان مذروعاً-٢

  .أن جيعال له أجالً معلوماً -٣

  .أن يكون املسلم فيه عام الوجود يف حمله مأمون االنقطاع فيه -٤

  
  

 أن يذكر جنسه، ونوعه، وجودته، ورداءته، وكربه، وصغره، وطوله، وقصره، وعرضه، ومسكه، -٥

  .ونعومته، وخشونته وهكذا

  .أن يقبض رأس مال السلم يف جملس العقد قبل تفرقهما -٦

  .أن يسلم يف الذمة -٧

هو أن يدفع إنسان ماله إىل آخر يتجر فيه، والربح بينهما وهي من العقود اجلائزة بإمجاع : عقد املضاربة

  .العلماء، ولكل من الطرفني فسخها إن شاء

ب متعدد الطرق، والصور لتحصني اإلنسان ضد املخاطر املختلفة واملتوقعة يف وهو أسلو: عقود التأمني

  .حياته، أو يف مسالك أنشطته االقتصادية



  - :وعقود التأمني على نوعني

وهذا النوع قرر حترميه جملس هيئة كبار العلماء باململكة : التأمني التجاري بشىت صوره وأشكاله: األول

  -:تاليةالعربية السعودية لألدلة ال

أن عقد التأمني من عقود املعاوضات املالية االحتمالية املشتملة على الغرر الفاحش؛ فإن الكارثة قد  -١

  .تقع، وقد ال تقع فاجلهالة قائمة فيما يعطى وفيما يأخذ

  .عقد التأمني من ضروب املقامرة -٢

  .أن يف التأمني التجاري ربا الفضل والنسيئة -٣

  .ي من الرهان احملرم؛ ألن كال منهما فيه جهالة وغررأن التأمني التجار -٤

  .عقد التأمني التجاري فيه أخذ مال الغري بال مقابل -٥

  .يف عقد التأمني التجاري اإللزام مبا ال يلزم شرعاً -٦

  - :وهذا النوع أقر جوازه هيئة كبار العلماء لألدلة التالية: التأمني التعاوين: الثاين

  .وين من عقود التربع اليت يقصد ا أصالة التعاون على تفتيت األخطارأن التأمني التعا -١

  .خلو التأمني التعاوين من الربا بنوعيه -٢

  .أنه ال يضر جهل املسامهني يف التأمني التعاوين؛ ألم متربعون فال خماطرة وال غرر وال مقامرة -٣

فَرِهانٌ {: تعذر وفاؤه من املدين، قال اهللا تعاىل وهو املال جيعل وثيقة بالدين املستوىف منه إن: عقود الرهن

  ].سورة البقرة) ٢٨٣[(} مقْبوضةٌ

  :وتشمل املباحث التالية: املعامالت املصرفية

وهي من العقود . الوديعة تسليط املالك غريه على حفظ ماله صراحة، أو داللة: الودائع -األول 

  .املشروعة

  
  

  .ملن ينتفع به مث يرد بدله، وهي من العقود املستحبةوهو دفع مال : القروض -الثاين 

  :وهلا حالتان: بيع العمالت باألجل - الثالث 

  -:أن تكون من باب بيع اجلنس جبنسه كبيع الريال بالريال فهذه يشترط هلا ثالثة شروط: األوىل

  .التساوي بني العملتني -١

  .احللول -٢

  .التقابض يف الس -٣

  -:باب بيع اجلنس بغري جنسه كبيع الريال بعملة أخرى فهذه يشترط هلا شرطان أن تكون من: الثانية

  .احللول -١

  .التقابض يف جملس العقد -٢



يعترب السند من القروض املصاحبة لفائدة ربوية وعلى هذا فبيع السندات : بيع السندات -الرابع 

  .وشراؤها حرام؛ ألا من الربا الصريح

  :تنظيم السوق

إلسالم بأن يكون تداول السلعة يف السوق املعد هلا حراً بعيداً عن التالعب، ومن هنا اهتم يهتم ا

  .اإلسالم جبملة من الضوابط األخالقية والتشريعية؛ ليجعل من السوق ميداناً كرمياً للتنافس الشريف

رها، وجوب عرض السلعة يف سوقها وترك صاحبها حىت يصل ا إىل السوق فيعرضها ويعرف سع -١

ويف ذلك تقليل للوساطة بني املنتج واملستهلك حىت ال تتحمل السلعة زيادة النفقات بزيادة األيدي اليت 

ال : ((-صلى اهللا عليه وسلم-قال رسول اهللا . تتداوهلا، وخاصة أنواع الطعام؛ لشدة حاجة الناس إليه

  )).تلقوا الركبان وال يبع حاضر لباد

صدق وعدم التالعب يف أسعارها بالزيادة يف مثنها؛ جلعل املشتري وجوب عرض السلعة بأمانة و -٢

  .يشتريها بالسعر الزائد

، ومر "عن النجش -صلى اهللا عليه وسلم-ى رسول اهللا : "قال -رضي اهللا عنهما- عن ابن عمر 

ما ((:على صربة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلالً فقال -صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

أفال جعلته فوق الطعام؛ كي يراه : ((أصابته السماء يا رسول اهللا، قال: قال)) هذا يا صاحب الطعام؟

  )).الناس، من غش أميت فليس مين

ضبط املقاييس واملوازين واملكاييل حىت ميكن إيفاء املتبايعني حقوقهم، وال يقعوا يف التطفيف  -٣

  .واحليف

  
  

وحماربة االحتكار بكل أنواعه، وخاصة فيما تشتد إليه حاجة الناس، عن  تيسر السلع للناس مجيعاً -٤

  )).ال حيتكر إال اخلاطئ: ((-صلى اهللا عليه وسلم-رسول اهللا 

مراقبة أسعار السلع املعروضة يف السوق، واحليلولة دون ارتفاعها فوق سعر املثل، وتعني سعر هلا،  -٥

  .لعدل ومنعاً للظلموفرضه على التجار إن دعت احلاجة؛ إقامة ل

  :السمات االقتصادية للتخلف االقتصادي يف الدول اإلسالمية

  ).٢(انظر جدول رقم : اخنفاض الدخل القومي احلقيقي -١

ويقصد به اعتماد البالد اقتصادياً على سلعة واحدة، أو عدد حمدد من : احنراف اجلهاز اإلنتاجي -٢

  ).٣(انظر جدول رقم . السلع

وهي أن يكون مستوى النشاط االقتصادي حمكوماً مبراكز خارج احلدود مما : قتصاديةالتبعية اال -٣

يؤدي إىل سعي االقتصاد املسيطر إىل احلصول على أكرب نفع من اقتصاد الدول املسيطر عليها دون نظر 

هذا جمال حلاجاا الداخلية ودون مراعاة ملتطلبات اقتصادها، وهلذه التبعية جذورها التارخيية اليت ليس 



  :احلديث عنها، لكن من مظاهر هذه التبعية

  ).٧+ ٦(انظر جدول : ظاهرة سيطرة االستثمار األجنيب –أ 

  ).٨(انظر جدول : اعتماد البالد على اخلارج للحصول على السلع املصنعة –ب 

  .تركز التجارة اخلارجية يف سوق معينة –ج 

  .تدهور معدل التبادل الدويل –د 

  :نا االقتصاديةالعالج ملشكلت

-يقول احلق : الرجوع إىل اإلسالم واألخذ بتعاليمه إلنقاذ البشرية من مشكلتها االقتصادية: األول

سورة ) ٢٤[(} يا أَيها الَّذين آمنواْ استجِيبواْ للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُم{: -تبارك وتعاىل

  ].األنفال

ة لتتضمن احلياة بكل معانيها، وصورها، لتحرير اإلنسان من ظلم النظام الرأمسايل القائم إن هذه الدعو

على تنمية الطبقية بني أفراده، فالنظام االشتراكي الذي استعبد اإلنسان وسلب منه احلرية، وحق 

  .ي فاقتهاالمتالك حىت عاش فقرياً ذليالً ال ميلك من مقومات احلياة ما يستطيع أن يسد عوزه أو يقض

  
  

  :تنمية املوارد البشرية، وتوظيفها التوظيف الصحيح: الثاين

إن توظيف عناصر اإلنتاج البشرية التوظيف الصحيح، وتوفري املناخ األمين ملمتلكاته، وحقوقه ومده 

حبوافز متجددة من خالل ما يطرح من مشروعات وما يتوفر من طاقات، وخدمات أساسية لتشجيع 

  .على ارتياد جماالت إنتاجية جديدةاملؤسسات اخلاصة 

واتمع الناجح يدرك حقيقة توظيف القوى البشرية التوظيف الصحيح، فيهيئ ألبنائه الفرص املتكافئة 

وفق حاجات األمة ومتطلباا، ويف ضوء ذلك يتم اختيار العاملني، فيعني الرجل املناسب يف املكان 

  .الناسب؛ ليكون اإلنتاج أبلغ

  :وسع يف اإلنتاج النافعالت: الثالث

لئن كان اإلنتاج حبد ذاته مطلباً أساسياً فان املقدار املطلوب منه هو األهم، فاإلنتاج ال يعين إنتاج أي 

شيء، وكل شيء مهما كان الطلب عليه؛ ألن اإلنتاج ينبغي أن يكون فيما ينفع اإلنسان مما هو يدور يف 

  .حيرم اإلسالم استخدامه مهما كان العائد من الربححيز الفضيلة الشرعية، فال ينبغي إنتاج ما 

وتعطى األولوية يف اإلنتاج لألشياء الضرورية النافعة اليت ينبغي استثمارها وفق احتياجات األمة من 

  .سلع، ومواد الزمة

من % ٢٨كما ينبغي التوسع يف جمال اإلنتاج الزراعي واحليواين، خاصة يف البحار اليت تشكل نسبة 

  .رض ففيه من الشراب، والكساء، واحللية، واملعادن، واحليوانات املائية الشيء الكثريسطح األ

وأن مقدار ما يستعمله العامل % ١ولقد جرى تقدير نسبة ما يصطاد اإلنسان منها فتبني أنه ال يتجاوز 



تغذيته من الربوتينات املستخرجة من احمليطات يبلغ ثالثني مليون طن يف العام، والسمك ال نقوم ب

وإطعامه إمنا يغذيه اخلالق سبحانه، فما علينا إال التوسع يف اصطياده ال سيما أن التقارير العلمية تؤكد أن 

  .األمساك اليت تعيش جنويب خط االستواء مل متس فعلياً

  
  

كما يلزم توجيه اإلنتاج الزراعي إىل غرضه الصحيح، وهو إطعام البشر بدال من زراعة القمح والذرة 

ض إنتاج الكحول وقصب السكر إلنتاج البترول، كما أن ثلث إنتاج العامل من احلبوب يستخدم لغر

  !لغذاء اخلنازير، وألجل اآلالت واخلنازير حيرم البشر من مثل هذا

  .ماذا يعين توجيه قدرات األمة إىل زراعة احلشيش والقات والدخان واستهالك األرض ألجل ذلك؟

  :ةرفع مستوى املعيش –الرابع 

  -:ويتحقق ذلك من خالل النقاط التالية

  .يئة فرص العمل -١

  .تأمني الكسب، والرزق للعاجزين عنه من األيتام، واألرامل، واملساكني، ومن يف حكمهم -٢

  .التوزيع العادل للدخل، فال يستأثر باملال طائفة دون أخرى -٣

  .رقة، وتوظيفها للتنمية االقتصاديةاحملافظة على ثروات األمة من االختالس أو النهب أو الس -٤

عدم استنزاف ثروات األمة من مواد خام وغريها بشكل سريع واالقتصار على استخراجها وفق  -٥

  .خطط حمددة مهما كانت احلاجة إليها؛ ألن لألجيال الالحقة حق يف تلك الثروات

  :األخذ بالوسائل العلمية احلديثة اليت تساعد على اإلنتاج -اخلامس 

لتقدم العلمي ال خيتص به قوم دون قوم، وهو من العلوم املشتركة اليت يناهلا من رغب فيها، وأراد ا

  .الوصول إليها، واإلسالم قد أمر بذلك
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  الفهرس

  

  الصفحة... املوضوع 

  املقصود بعلم االقتصاد عند الغرب

  ١... املعىن اللغوي لكلمة االقتصاد 

  ١... تعريف علماء الغرب 

  ٢... حداثة علم االقتصاد الغريب 



  ٢... تطور الدراسات االقتصادية 

  ٣... أحكام االقتصاد اإلسالمي 

  ٤... نشأة علم االقتصاد اإلسالمي وتطوره 

  ٤... اجتاهات املشكالت القائمة وعالجها 

  ٥... أثر إغفال تطبيق االقتصاد اإلسالمي 

  ٥... ما ترتب على ذلك 

  ٥... مساوئ االقتصاد الرأمسايل 

  ٥... مساوئ النظام االشتراكي 

  ٦... المي خصائص االقتصاد اإلس

  
  

  ٨... األركان األساسية يف االقتصاد اإلسالمي 

  ٨... امللكية املزدوجة 

  ٨... امللكية يف االقتصاد اإلسالمي 

  ٨... امللكية يف االقتصاد اإلسالمي مقيدة 

  ٩... امللكية اخلاصة يف االقتصاد اإلسالمي 

  ١٠... أهداف امللكية اخلاصة 

  ١٠... جماالت امللكية اخلاصة 

  ١٢... قييد امللكية اخلاصة ت

  ١٢... امللكية العامة يف اإلسالم 

  ١٢... أهدافها 

  ١٣... جمال امللكية العامة ومصادرها 

  ١٥... تقييد امللكية العامة 

  ١٥... احلرية االقتصادية املقيدة 

  ١٦... موقف اإلسالم من هذه احلرية 

  ١٦... احملرم من النشاط االقتصادي 

  ١٧... لنشاط االقتصادي تدخل الدولة يف ا

  ١٨... وسائل محاية امللكية اخلاصة والعامة 

  ١٩... التكافل االجتماعي 

  ١٩... الزكاة 



  ١٩... اآلثار االقتصادية واالجتماعية للزكاة 

  ٢٠... اإلنتاج يف االقتصاد اإلسالمي 

  ٢٠... املسلم والعمل 

  ٢١... واجبات العمل 

  ٢١... حقوق العمال 

  ٢١... ج يف اإلسالم حوافز اإلنتا

  ٢٢... عناصر اإلنتاج املشروع 

  ٢٢... اإلنتاج احملرم يف االقتصاد اإلسالمي 

  ٢٣... الوظائف االقتصادية للدولة اإلسالمية 

  ٢٣... ااالت اليت ال جيوز للدولة التدخل فيها 

  ٢٣... اإلنفاق يف االقتصاد اإلسالمي 

  ٢٤... أهدافها 

  ٢٤... صاد اإلسالمي ضوابط اإلنفاق يف االقت

  ٢٤... جمال اإلنفاق يف اإلسالم 

  ٢٤... العقود 

  ٢٥... اعتبارات العقود يف االقتصاد اإلسالمي 

  ٢٦... مناذج لبعض أنواع العقود 

  ٢٧... املعامالت املصرفية 

  ٢٧... تنظيم السوق 

  ٢٨... السمات االقتصادية للتخلف االقتصادي يف الدول اإلسالمية 

  ٢٨... كالتنا االقتصادية العالج ملش

  
  


