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  مطبوعة إضافية لطلبة السنة األولى ليسانس جذع مشترك

  المجموعة الثانية

  بلبية محمد.د

  :تعريف علم االقتصاد -1

%  ô‰ÅÁø:التوسط واالعتدال واستقامة الطريق قال تعاىل: االقتصاد لغة هو  $# uρ ’ Îû š�Í‹ ô±tΒ 〈  ] لقمان
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  .الكتاب أمة معتدلة فليست غالية وال مقصرة
، هو مضمون علم االقتصاد وجوهره "أي التوسط يف األشياء واالعتدال فيها  "وهذا املعىن 

 :كقوله تعاىل. العديد من املواضع  وهو ما نصت عليه اآليات القرآنية يف، واهلدف الذي يقصد إليه
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  .]31: األعراف [

  : تعريف علم االقتصاد الوضعي -2
إلنتاج أمثل ما ميكن إنتاجه من هو العلم الذي يبحث يف كيفية إدارة واستغالل املوارد االقتصادية النادرة 

إطار معني من يف ظل ، اليت تتسم بالوفرة والتنوع - من متطلباا–نسانية السلع واخلدمات إلشباع احلاجات اإل
  .القيم والتقاليد والتطلعات احلضارية للمجتمع

  :تعريف االقتصاد اإلسالمي -3

 ."واملعنويةلسد حاجات الناس املادية ، العلم الذي يبحث يف الظاهرة االقتصادية يف ضوء األدلة الشرعية"
حسب املنهج العلم الذي يبحث يف نشاط اإلنسان يف اتمع من حيث حصوله على األموال واخلدمات "

    1."الذي رمسته الشريعة اإلسالمية للحصول عليها
ويتميز االقتصاد اإلسالمي بأنه يعترب مسألة احلالل واحلرام والطيبات واخلبائث فما كان حالل طيبا جاز 

لعن اهللا اخلمر " كما يف حديث النيب صلى اهللا عليه وسلم،  معه إنتاجا وتوزيعا واستهالكاالتعامل 
  .احلديث عد عشرا.."وشارا

  
  

                                                           
، جلنة تأليف والتعريب والنشر، جملس النشر العلمي، -دراسة مقارنة–عناصر اإلنتاج في االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي ، إمساعيل إبراهيم البدوي  1
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  :المشكلة االقتصادية -4

يف الندرة النسبية للموارد الطبيعية وتعدد احلاجات اإلنسانية وجتددها املشكلة االقتصادية تنحصر 
األمر الذي يؤدي على ضرورة االختيار بني ، عن تلبية تلك احلاجات وهذا ما يؤدي لعجز الطبيعة، باستمرار

فذا ساد التوافق ، ومن املنظور املاركسي تنحصر بني التناقض بني شكل اإلنتاج وعالقات التوزيع، البدائل املتاحة
  .سيؤدي لالستقرار االقتصادي

تكمن املشكلة االقتصادية يف قصور الوسائل املتاحة لإلنسان عن تسخري املوارد  اإلسالميومن املنظور 
وسوء توزيعها ، والتقصري يف استثمارها، لتلك املواردويف تبديد اإلنسان ، اليت ميكن استخدامها إلشباع حاجاته

  ".ء فقدره تقديراشي وخلق كل" "إنا خلقنا كل شيء بقدر": فعوامل اإلنتاج ليست نادرة بدليل قوله تعاىل
ويبقي عليه بعكس احلاجات يف املفهوم الغريب يعين الشهوات  اإلنسانواملقصود باحلاجات ما يقوم بصيانة 

  .والرغبات اليت ال حتدها حدود
  :مفهوم النظرية االقتصادية -5

والنظرية الفقهية ال بد وان نتعرف على النظرية االقتصادية الوضعية لفهم النظرية االقتصادية اإلسالمية 
  .ني املفهوم الفقهي واالقتصادية للنظريةلنخلص ملفهوم خاص جيمع ب

  :مفهوم النظرية االقتصادية -6

إىل الكشف عن القوانني والروابط اليت حتكم الدراسة العلمية اليت دف : االقتصادية بأاالنظرية  يعرف

كل عامل من العوامل ) حيدثه(حتديد التأثري الذي يباشره  واليت دف إىل، العالقات والظواهر االقتصادية املختلفة

  .اليت تبينها تلك القوانني موضوع البحث دون أن يصدر عليها أي حكم من حيث كوا حسنة أو سيئة

االقتصادية النظرية االقتصادية تتكون من جمموعة قوانني جتمع يف سياق منطقي منسجم لتفسري لظواهر 

   1.أهم أدوات التحليل االقتصاديتنبؤ الدقيق كما أا تعترب الشرح والوفهمها دف 

   :النظرية االقتصادية اإلسالمية -7

جمموعة األحكام والسياسات الشرعية اليت يقوم عليها املال وتصرف اإلنسان : النظام االقتصادي اإلسالمي       

  .فيه

  :المالتعريف  -8
أي : ويشمل ذلك املال النقدي ، )2(ما له منفعة مقصودة مباحة وله قيمة مادية بني الناس: يُقصد باملال  

سواء منفعة اإلنسان : واملنافع  ، أي األعيان واألعراض كالعقارات والسيارات وسائر السلع: واملال العيين  ، النقود

                                                           
  ، 2011-1432، الطبعة األوىل، عمان، دار النفائس، تطبيقية - نظرية التوزيع في االقتصاد اإلسالمي دراسة تأصيلية ، نادية حسن حممد عقل  1

  . 13ص 
 ..237ص، جامعة أم القرى، معجم المصطلحات المالية واالقتصادية في لغة الفقهاء، نزيه محاد 2
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على املال النقدي فقط وإمنا يشمل مجيع هذه األنواع وهو ما  ولذا فإن املال ليس مقصوراً  ، أو منفعة املال العيين
  .يُعرب عنه يف علم االقتصاد باملواد اإلنتاجية 

  .أي تصرف اإلنسان يف املال كإنفاقه أو بيعه وحنو ذلك من سائر التصرفات املالية : وتصرف اإلنسان فيه 
  :المذهب االقتصادي -9

، يرتكز على حتديد القواعد واألصول اليت تنظم احلياة االقتصادية، ميثل املذهب االقتصادي منهجا فكريا

  .للعدالة االجتماعية وتضع حلوال ملشكالا وفق تصوراا

  :اإلسالمي االقتصاد مبادئ: ثانيا

، احلرية، يعتمد اإلطار اهليكلي يف االقتصاد اإلسالمي على عدة مبادئ ومرتكزات أساسية كامللكية

  :والتوازن والتكامل االجتماعي، االقتصادية

: المعنى الشرعي هو قريب منو . حيازة املال مع القدرة على التصرف به: لغة: امللكية: الملكية المزدوجة -1

هو كل ما يقع عليه : املال. اختصاص بالشيء ُميكن صاحبه من التصرف به ابتداء ما مل يوجد مانع من التصرف

وعند احلنفية ال ، وهو مطابق للمعىن اللغوي، وهو عند اجلمهور يشمل املنافع واحلقوق إىل جانب األعيان .امللك

 1.يطلق إال على األعيان

وقد ، )كالشركات مثال(وهي ملكية األشخاص سواء كانوا أفرادا أو أشخاصا اعتباريني  :الملكية الخاصة- 1-1

#)﴿: قال تعاىل، أقر اإلسالم امللكية اخلاصة ومحاها þθ ãèsù÷Š $$ sù öΝÍκö� s9 Î) öΝçλ m;≡uθ øΒ r& ( ﴾  النساء)إن اهللا " �وقوله ، )06

  .2"بلدكم هذاشهركم هذا يف حرم عليكم دماءكم وأموالكم وأعراضكم كحرمة يومكم هذا يف 
  :شروطها ومن

، وإال ال يعرتف اإلسالم ذه امللكية مهما طال حيازة اململوك، اكتساا من طرق مشروعة يقرها اإلسالم  - أ

 مدة للتقادم فإمنا ذلك سياسة قضائية ال جتعل احلرام حالال وال احلالل حراما؛ حيث مييل بعض املتأخرين لوضع

كفعل عمر رضي ،  وإال نزعت مع التعويض عنها تعويضا عادال، أن ال تتعارض مع مصلحة عامة للمجتمع  - ب

 اهللا عنه يف توسيع املسجد النبوي؛

بب هذه امللكية يف اإلضرار وأن ال تتس، استعمال حقه الذي ختوله له امللكيةأال يتعسف صاحب امللكية يف   - ت

 باآلخرين؛

                                                           
، Gümüşhane Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi، نظرة فقهية تأصيلية -الملكية العامة في اإلسالم ، أمحد الساعدي  1

2012/2, c. 1, sayı: 2.  
  . عن ابن عمر رضي اهللا عنهما)1655(، باب اخلطبة أيام مىن، كتاب احلج،  البخاري   2
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أال تقع امللكية الفردية على األموال اليت ترصد للمنافع العامة وال ميكن استفاء أغراضها وهي يف ملكية   - ث

  1.خاصة كاملساجد والطرقات

  :ومن صور امللكية العامة
اليت ال جيوز لألفراد وال للدولة التصرف الناس لألموال  وهي ملكية مجاعة املسلمني أو: الملكية العامة - 1-2

كاملنتفعات العامة والطرق وااري واملراعي واألار   2، إذ املالك هلا اتمع ككل، برقبتها أو االستفادة مبنفعتها
باإلضافة إىل كافة " املاء والكأل والنار: الناس شركاء يف ثالث" �لقوله ، وكافة الثروات اليت ليس لألفراد فضل ا

  .املوارد املالية املخصصة للمصلحة العامة للمسلمني كالفيء والغنائم وغريها
  :ومن صور امللكية العامة

ى وجه كاألار والطرقات والغابات فيجوز لكل فرد من أفراد اتمع أن ينتفع ذه املرافق عل :المرافق العامة  - أ
 .على أن من سبق إىل مباح فهو من أوىل به، ليس فيه ضرر باآلخرين

وقد ورد عن ابن عباس ، وهو ما حيميه احلاكم من األراضي املباحة عامة كرعي سوائم الصدقة: الحمى   - ب
وقال بلغنا أن النيب ، ال محى إال هللا ولرسوله: قال �إن رسول اهللا : رضي اهللا عنهما أن الصعب بن جثامة قال

4".وأن عمر محى السرف والربذة، 3محى النقيع �
 

وما هو وقف جلماعة املسلمني كاألراضي اليت أوقفها ، ويدخل فيه الوقف ملصلحة عامة كاملساجد: األوقاف  - ت
5.عمر رضي اهللا عنه على املسلمني ومل يوزعها على الغامنني

  

ومصارفه ...وموارده اجلزية واخلراج والفيء والعشور" بيت املال"وهي ما يطلق عليه فقها : مليكة الدولة -1-3
حيث تدبرها الدولة ملصلحة ، واملرافق العامة، كالثروات من األراضي واملعادن والبرتول  6، ملصاحل املسلمني

  8...وملكية الدولة ملكية كسائر ملكيات األشخاص ختوهلا الشراء والبيع واإلجارة7.اجلماعة
أو غري ، )كالنقود والعروض(سواء كانت هذه األموال منقولة ، املسلمني يعين بيوت أموال الدولةفبيت مال 

لذلك جيب أن ال يفهم من بيت املال أنه ، وسواء كانت هذه األموال مجادات أو حيوانات، )كاألراضي(منقولة 
زن حبوب الدولة وخمازن األسلحة وخما فيشمل أراضي الدولة.جمرد صندوق أو خزانة توضع فيها النقود وما شاه

                                                           

.269ص ، سابقمرجع ، أمحد الساعدي  1  
  .269ص ، مرجع نفسه، أمحد الساعدي  2
ذكر ، وقدره ميل يف مثانية أميال ، املدينة على عشرين فرسخا من، أن بعضهم صحفه فقال باملوحدة اخلطايب وحكى،  املصنف هو بالنون كما ذكر والنقيع 3 

 بن أسعد الذي مجع فيه نقيع اخلضمات املذكور يف هذا احلديث غري النقيع وهذا ، كل موضع يستنقع فيه املاء النقيع وأصل ، يف موطئه وهب ابن ذلك
  . على املشهور كما قال احلافظ باملدينة زرارة

  ).2197(البخاري يف املساقاة   4
  .39ص ، مرجع سابق، منذر قحف  5 

  .269ص ، هفسنأمحد الساعدي، مرجع   6
  .39ص ، هسنفمرجع ، منذر قحف  7
  .39ص ، هسنفمرجع ، منذر قحف  8
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) أصول(فله موجودات . إذن بالذمة املالية منه بالصندوقفبيت املال أشبه . وأنابيب املياه والنفط وما إىل ذلك
  .وهو أشبه بالشخصية املعنوية منه باملكان احلسي). خصوم(وعليه مطالب 

  : الحرية االقتصادية -2

ويف ذلك ما يدفع ، حقا لكل فرد من أفراد اتمع –تعترب احلرية االقتصادية يف املنظور اإلسالمي   

ولكن هذه احلرية ليست حرية ، وحيقق مصاحلهم ومصاحل اجلماعة، املسلمني للسعي يف جمال اإلنتاج واالستثمار

بل حدد هلا الشارع اإلسالمي ضوابط ، مطلقة يعبث ا أفراد اتمع فتقود إىل ظهور االحتكارات أو التسلط

وحق تدخل ويل األمر يف بعض أوجه ، كتحرمي ممارسة النشاطات االقتصادية الضارة،  مصاحل املسلمنيتكفل محاية 

حيث ، فضال عن الضوابط النفسية والرتبوية، النشاطات االقتصادية اليت ال يتمكن أفراد اتمع من أن يقوموا ا

، وينزع عنها بذرة األثرة واألنانية، إليثار واإلخاءيغرس اإلسالم يف أنفاس أبنائه القيم اإلنسانية املثلى والرفعة كا

الربا واالحتكار والغش والغنب وألوان أخرى من املكاسب غري ، والنشاطات احملرمة اليت ى عنها اإلسالم

$ ﴿ :ليدرأ عن اتمع األضرار واملفاسد بقوله تعاىل، املشروعة pκš‰ r'̄≈ tƒ tÏ% ©! $# (#þθ ãΨtΒ#u $yϑ ¯Ρ Î) ã�ôϑ sƒ ø:$# ç�Å£øŠ yϑ ø9$#uρ Ü>$|ÁΡ F{ $#uρ 

ãΝ≈ s9ø—F{ $#uρ Ó§ô_Í‘ ôÏiΒ È≅yϑ tã Ç≈ sÜø‹ ¤±9$# çνθ ç7Ï⊥tG ô_$$ sù öΝ ä3ª= yè s9 tβθ ßsÎ= ø
è? ∩⊃∪ ﴾  كما حض على ما حيافظ على ، )90(املائدة

 1.ثروات اتمع

 يراه الذي باألسلوب األعمال من يشاء ما ليزاول املطلقة االقتصادية احلرية للفرد الرأمسايل االقتصاد يكفل
 يشاء ما يستخدم أن فله، الربح من قدر أكرب له حيقق أنه يعتقده ملا وطبقا، فقط الشخصية مصلحته ضوء على
 .اإلنتاج أدوات من

 ال الفرد إذ، ذلك من أقصى هو ما إىل يتعداه بل، االشرتاكي النظام يف احلد هذا عند األمر يقف وال
 وفقا احلكومة له حتددها اليت اجلهة يف يعمل أن عليه وإمنا، به يقوم الذي العمل نوع حتديد أو اختيار حرية ميلك

 بتحديد احلكومة تقوم بل، استهالكها يف يرغبون اليت السلع حتديد لألفراد يرتك ال .تضعها اليت اخلطة ألهداف
ون يقرر  فيما خيار هلم يكون أن دون األفراد على ذلك بعد بتوزيعها وتقوم إنتاجها على تعمل مث، السلع تلك

  2.استهالكه
 :والتكافل االجتماعي لتوازنا-3

  :تعتمد العدالة االجتماعية يف املنظور اإلسالمي على مرتكزين أساسيني

                                                           
  .40ص ، قباس مرجع، منذر قحف  1
، ورهانات املستقبل...ورقة حبثية مقدمة للمتلقي الدويل األول االقتصاد اإلسالمي الواقع ، االقتصادية ومبدأ تدخل الدولةالحرية ، املعز هللا صاحل أمحد البالع  2

  .2011فيفري  24- 23، اجلزائر، املركز اجلامعي بغرداية، معهد العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري
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بالتكافل والتضامن لتأمني ، وينطوي على مسؤولية كافة أفراد اتمع بعضهم عن بعض: االجتماعيالتكافل  - 

وإشباع حاجام دون إفراط أو تفريط على مستوى حد الكفاية على سبيل ، حد الكفاف لكل فرد وجوبا

 .الندب

وذلك ، قع اختالل يف هذا التوازنوإعادة التوزيع كلما و ، ويعىن حتقيق عدالة توزيع الثروة: التوازن االجتماعي - 

 . ليضمن لكافة أفراد اتمع تكافؤ يف الفرص وعدال

تتوىل من خالهلا ، ولتحقيق عدالة التوزيع شرع اإلسالم بيت مال املسلمني الذي ميثل خزانة عامة ملوارد الدولة

  :اإلنفاق على مصاحل املسلمني وتتحدد موارده يف

 .تتمثل يف الزكاة واخلراج واجلزية والعشور: موارد أساسية دورية سنوية - 

إىل ، وكل مال مل يعرف له مستحق، والرتكات ملن ال وارث له 1، وتشمل الغنائم والفيء: موارد غري دورية - 

 . جانب تربعات املسلمني

مبا يكفل املوارد الكافية وحيقق التوازن املايل يف ، كما جيوز للدولة سن ضرائب األمن وضرائب الكفاية

  .موازنة الدولة

  :اإلسالم في االقتصادي النظام خصائص: ثالثا

خصائص يتميز ا ويغاير ا مجيع األنظمة واملذاهب األخرى اليت هناك يف النظام االقتصادي اإلسالمي   

تعىن بالنشاط االقتصادي من اإلنتاج والتوزيع إىل االستهالك، وهذه بعض اإلشارات لذلك النظام الرباين 

 .املتكامل

االقتصادية الوضعية بأا تفصل بينها وبني الدين فال تتسم األنظمة  :النشاط االقتصادي ذو طابع تعبدي .1

بينما املسلم حيول كل نشاط مادي إىل عبادة ، إال املصاحل الدنيوية والنفع املادي، حيكم النشاط االقتصادي فيها

، إال أجرن عليها، إنك لتنفق نفقة تبتغي بها وجه اهللا" �لقوله ، عندما يبتغي بعمله وجه اهللا، يثاب عليها

 ).متق عليه( "حتى ما تجعله في فم امرأتك

، يرتكز االقتصاد اإلسالمي على أساس عقدي قيمي :االقتصاد اإلسالمي اقتصاد عقدي قيمي أخالقي .2

كما يعترب األخالق . فإن املذهب يضع العقيدة موضع التنفيذ، فبينهما تتكفل العقيدة بالبناء الداخلي للمسلم

  .ابطان ترابطا وثيقااملني متكاملني يرت واملعامالت ع

                                                           
  .فهو يفء أي رجع للمسلمني، ما أخذ من أهل الذمة صلحا من غري قتال كاخلراج واجلزية  1
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بينما تفتقر كافة النظم االقتصادية الوضعية ، فينفرد االقتصاد اإلسالمي بتحقيق التوازن بني االقتصاد واألخالق

 .االقتصاد اإلسالمي االستغالل واالحتكارحيث . لتحقيق هذا التوازن

دينيا أساسه اخلوف من اهللا استشعار  يريب اإلسالم يف أبنائه وازعا :الرقابة االزدواجية في النشاط االقتصاد .3

الز وازع إىل جانب رقابة خارجية عمادها ، وهذا ميثل رقابة داخلية حتكم نشاطه االقتصادي، مسؤوليته األخوية

 .السلطاين

تم النظم الرأمسالية بتقدمي مصلحة الفرد على  :التوفيق األمثل بين مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع .4

بينما توىل النظم االشرتاكية اهتمامها لتقدمي ، والثروات أظهر التفاوت والفوارق يف الدخول مما، مصلحة اجلماعة

األمر الذي قاد ، وحتظر امللكية الشخصية، وتصادر احلرية االقتصادية لألفراد، مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد

  .جمتمعاا إىل شل املبادالت وتعطيل دور اإلبداع

فهو يعرتف حبرية الفرد ويضع هلا الضوابط الكفيلة ، سالمي بالتوفيق بني مصاحل الفرد واجلماعةوينفرد االقتصاد اإل

 فإذا تعارضت املصلحتان فتقدم مصلحة اجلماعة على الفرد اعتمد على القاعد، بدرء وقوع األضرار على اجلماعة

 . لىفتعارض املفسدتني تدفع األع. يدفع الضرر األعلى بالضرر األدىن: الشرعية

بارتباطه بدائرة الدخل  يتميز سلوك الفرد يف اتمع اإلسالمي :الرشادة القرآنية في السلوك االقتصادي .5

، واملوازنة بني ملذات الدنيا ومسؤوليات اآلخرة، واملشروعية وتوزيع موارده مبا حيقق له املنفعة والنعيم األخروي

≅Ÿωuρ ö ﴿ :واالدخار قال تعاىلومراعاة التوسط بني اإلنفاق  yèøgrB x8y‰ tƒ »'s!θè= øótΒ 4’ n< Î) y7 É)ãΖ ãã Ÿωuρ $yγôÜ Ý¡ö6s? ¨≅ ä. ÅÝ ó¡t6ø9 $# 

y‰ ãèø) tFsù $YΒθè= tΒ #·‘θÝ¡øt ¤Χ ∩⊄∪﴾ ) 29اإلسراء.(  

وقد ، يقرر اإلسالم مسؤولية كافة أفراد اتمع يف بعضهم عن بعض :تكريس طابع المسؤولية االجتماعية .6

ومن كان فضل ظهر فليعد به ، فليعد به على من ال فضل له، من كان له فضل زاد" �أشار لذلك النيب 

  ).رواه البخاري( ...."على من ال ظهر له

  :أهداف االقتصاد اإلسالمي :رابعا

الذين درسوا النظام االقتصادي يف اإلسالم على أن األهداف الكربى للنظام  يتفق كثري من االقتصاديني  

  :االقتصادي هي

  ؛)الضمان االجتماعي( كفالة حد أدىن من املعيشة لكل فرد  .1

  ؛)التنمية املتوازنة والشاملة( حتقيق القوة والعزة االقتصادية  .2
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  .)يالتوازن االجتماعحتقيق (فيف التفاوت يف الدخل والثروة بني الناس خت .3

وحتقيق االستقرار ، ومكافحة التضخم، وهناك أهداف أخرى مشتقة من هذه األهداف كالتوظيف الكامل

 .وغريها، االقتصادي

  :مزايا االقتصاد اإلسالمي: خامسا

مبزايا أساسية ثالثة ميكن مالحظتها من خالل الكثري من التفاصيل  اإلسالمييتصف االقتصاد  
  :والغايات والوسائل اليت تأيت يف سياق منهجه ملعاجلة املوضوع االقتصادي وهي

  :ةالواقعي .1

حد  إىلاليت تصل أحيانًا  المثاليةفعلى خالف العديد من املذاهب االقتصادية اليت تنزع حنو            

إلقامة جمتمع  اإلنسانيف جبلة  األنانية المركوزةكمحاولة الشيوعية إلغاء غريزة ،  يف غاياا وأهدافها الخيال
واقعي يف أهدافه وغاياته ويف الوسائل املوصلة  اإلسالميفإن االقتصاد ، إنساين جديد ال مكان فيه للتملك

وبعني هذه ، فيلحظ الطبيعة اإلنسانية ونوازعها وحاجاا ويستهدف حتقيقها بأفضل السبل وأيسرها، إليها
  .الواقعية حيول تشريعاته إىل ضمانات للتنفيذ وحتقيق األهداف

ألغنياء من األمة فإنه ال يعمل على حرمان ا فمثًال حينما يريد اإلسالم التوزيع العادل للثروة بني أفراد
وإمنا يقدم التشريعات املالية اليت تساهم مبجموعها يف حتقيق هذا اهلدف  ) التأميم(ملكيام ومصادرا 

يف وجوه اخلري  اإلنفاقكتحرمي املعامالت الربوية وفرض اخلمس والزكاة والكفارات املالية املختلفة وحيث على 
يعطي ويل  وفوق ذلك كله، اب األخروي مث حيرم متلك األرض بدون إحياء ومينع االحتكارويربط ذلك بالثو 

وهو بذلك يف نفس الوقت . األمر صالحية اإلشراف والتدخل يف السوق والنواحي األخرى إذا لزم األمر
  .االقتصاديةحيدد عملياً معىن احلرية 

  :األخالقية .2
يعكس يف منهجه القيم األخالقية اليت يدعو إليها الدين واملتعلقة بالسلوك  اإلسالميإن االقتصاد            

بالواقع املوضوعي  اهتمامهأخالقي بالدرجة األوىل يهتم بالروح بدرجة ال تقل عن  اقتصادفهو ، البشري
   .وهذا ينسجم متاماً مع تشخيصه للمشكلة االقتصادية كما تقدم. اتمع القتصاداخلارجي 

التوزيع العادل للثروة فإنه يسعى ليكون ذلك عن طريق الدافع  اإلسالمال السابق حينما يريد ففي املث
ال بالقوة واإلكراه إّال يف احلدود الضرورية اليت ال بّد ، الطالب لرضا املوىل عز وجل اإلنسانالذايت لدى 

قيم األخالقية والتوجهات النبيلة ألن اهلدف ليس حتقيق املوضوع اخلارج كيفما كان وإمنا عرب إحياء ال. منها
أن هذا ميثل عامل قوة على املستوى االقتصادي اليوم نظراً ألمهية العامل  إىلوال بد من االلتفات  .يف اتمع

النفسي والسلوك املايل واالقتصادي للفرد واجلماعة يف حصول األزمات ومواجهتها يف االقتصاديات 
   .املعاصرة
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  :ماعية بالدوافع الذاتيةربط المصالح االجت .3

أيًا كان لونه هو يف كيفية التوفيق بني ، إن أهم املشكالت اليت تعرتض املذهب االقتصادي            
للتناقض القائم ، وبني دوافعه الذاتية لتحقيقها، باآلخرين اإلنساناملصلحة االجتماعية الناشئة من عالقة 
، ما تتعارض هذه املصاحل االجتماعية مع مصاحله اخلاصة الفرديةبينهما يف الكثري من األحيان إذ غالبًا 

بقوة هذه الدوافع الذاتية ليعارض كل مصلحة اجتماعية إذا كانت تنتقص من مصلحته  اإلنسانفينطلق 
بوصفه جزءًا من رؤية مساوية كاملة للحياة وهي وجوده  اإلسالميوهنا تربز أهم ميزة االقتصاد  .الشخصية

ين عام يدخر له عوامل التأثري اإلجيايب لتحقيق التوافق بني املصاحل االجتماعية والدوافع الذاتية ضمن إطار دي
 1.لإلنسان

  .يدرسون من المطبوعة األولى: اإلنتاج والتبادل والتوزيعمباحث  -

  

   

                                                           
  .134، ص 2012، الطبعة األوىل، سنة األردن، عامل الكتب احلديث، التوازن الكلي في االقتصاد اإلسالمي، عامر يوسف العتوم  1
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  :مفهوم االستهالك في االقتصاد اإلسالمي

على السلع واخلدمات دف إشباع احلاجات اإلنسانية على  اإلنفاقيعرف االستهالك عموما بأنه   

ففي النظام الرأمسايل حيكم سلوك ، باختالف القيم السائدة يف اتمعإال أا ختتلف ، اختالف مستوياا

نفاق على السلع واخلدمات ضمن فاملستهلك يسعى يف سلوكه إىل تعظيم املنفعة من اإل، املستهلك مبدأ العقالنية

  .حيث يتفق متاما مع احلرية يف النظام لألفراد يف ممارسة تصرفام االقتصادية. الدخل املتاح

فهناك جمموعة من ، إن املوجه لسلوك املسلم يف االقتصاد اإلسالمي هو شريعة اإلسالم وليس شريعة البشر

   .ملة الضوابط واليت من شأا أن حتقق مصلحة البشريةتتمثل جبالضوابط املختلفة اليت توجه االستهالك 

بناء عليه يعرف االستهالك يف االقتصاد اإلسالمي بأنه عمليات اإلشباع املتوالية للحاجات اإلنسانية 

 1 .بالطيبات

  :في االقتصاد اإلسالمي تعريف االدخار

 ذخر :قوهلم ومنه، حاجته لوقت وأعده خبأه أو، ختذه أو، اختاره إذا الشيء ادخر لفعل مصدر االدخار :لغة
 إليك وأداه النصح من شيئاً  يبقي ال :أي، نصحاً  منك فالن خردي ما :ويقال، أبقاه إذا حسناً  حديثاً  لنفسه
 لوقت لنفسه املرء يبقيه ما وكل، احلاجة لوقت وختبئته شئ أي بشئ االحتفاظ :يعين اللغة يف فاالدخار، وعليه

 -عائشة السيدة فاملراد .(سنة قوت ألهلة يدخر املؤمنني أم حديث يف املعين ذا ورد وقد، مدخراً  يسمي احلاجة
 وقت به االنتفاع قصد لنفسه املرء إبقاء األثر هذا يف باالدخار اهللا رسول كان) :قالت عندما -عنها اهللا رضي

  .لغد القوت ادخار يف جلي املعين وهذا، احلاجة
  :بعدة تعريفات نذكرمنها عرف: اصطالحا-أ

  :واإلحصائية االقتصادية املصطلحات موسوعة تعريف :األول التعريف 1-أ

  ؛االستهالك علي الدخل إنفاق عدم :االدخار 

 :اإلسالمية للبنوك العملية العلمية املوسوعة تعريف :الثاني التعريف 2-أ

 يأخذ أن على آجل إنفاق إىل العاجل اإلنفاق تأجيل ويعين، النقدية الدخول علي ينصب اخلاص مبعناه :االدخار
  ؛املدخرات هذه م واستخدا إدارة تتويل مالية مؤسسة إىل التأجيل فرتة يف طريقه املال

 :اإلسالمية املصارف جملة تعريف :الثالث التعريف 3-أ

  2 .راالستثما إيل طريقه يأخذ أن بشرط الدخل من جزء اقتطاع :راالدخا

                                                           

  .137ص ، ، مرجع سابقعامر يوسف العتوم  1 
، غزة –اجلامعة اإلسالمية ، "واقع وآفاق"التأمني واملعاشات يف فلسطني :ورقة حبثية للملتقى الوطين بعنوان ، استثمار المدخرات في اإلسالم، ماهر حامد احلويل  2 

  .20/11/2017نظر  /http://site.iugaza.edu.ps/mholiy/files/2010/02: الرابط   04/07/2007
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 :اإلسالمي االقتصاد في االدخار
 إىل طريقه املقتطع اجلزء ذلك يأخذ أن شريطة احلاجة وقت به النتفاع بغية الدخل من جلزء املوجه االقتطاع"هو 

  ."مباشر غري أو مباشر بشكل املشروعة االستثمار جماالت
 :وهي االدخار عملية من تتكون رئيسية عناصر ثالثة هنالك أن جند التعريف هذا يف نظرنا ما إذا، العموم وعلي

 :الدخل -أ

 للشخص ميكن وال كبرياً  أم صغرياً  أكان سواء دخل أي دخل وجود من بد فال ادخار هناك يكون لكي
 منه يكون الذي اجلزء ذلك يقتطع منه ألنه جار دخل له يكن مل إذا شيئاً  يدخر أن دولة أو مجاعة أو فرداً 

 .مدخراً 
 :نتفاعاال -ب

 ما بقدر ذاته حد يف بغاية ليس الدخل من جزء اقتطاع ألن ذلك، االدخار عملية يف مهم آخر عنصر هذا
 مستقبلة ومشاكل خماطر مواجهة يف واستخدامه، مستقبالً  اجلزء ذلك من االنتفاع وهي أمسي غاية إيل وسيلة هو
 .جالله جل اهللا ىسو  أحد وحدودها مداهاً  يعرف ال
  .االستثمار -ج

  : في االقتصاد اإلسالمي االستثمار
االقتصاد لفرتة زمنية والذي يعين قيمة ذلك اجلزء من إنتاج على صعيد حسابات الدخل القومي االستثمار 

  .يكون يف صورة أبنية ومعدات وتغري يف املخزون

ثابتة يتوقع منها حتقيق عائد على مدى نفاق على أصول مار على املستوى الكلي نوع من اإليعترب االستث

كما ،  أو اجلارية لذلك يطلق على االستثمار إنفاق رأمسايل متييزا له عن املصروفات التشغيلية. فرتة طويلة من الزمن

أو ، ذا املعىن يشمل املشروعات اجلديدة أو استكمال املشروعات القائمة) اإلنفاق الرأمسايل(أن االستثمار 

  .جتديد وحتديث مشروعات قدمية

 مفإذا قضيت﴿ :ويف القرآن الكرمي وردت نصوص تدل على احلث على العمل أو االستثمار كقوله تعاىل

  10.1اجلمعة اآلية  ﴾∪∌⊅∩  الصالة فانتشروا في األرض وابتغوا من فضل اهللا

والثاء وامليم الراء أصل يدل على شيء يتولد ، مصدر استثمر يستثمر استثمارا وهو مشتق من مثر: االستثمار  - أ

األول : معنينيومصطلح االستثمار مطروق يف كتب الفقه واألصول ضمن . مث حيمل على غريه استعارة، من شيء

                                                           
  .158ص ، قابسمرجع ، عامر يوسف العتوم 1
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والثاين االستثمار ضمن اال االقتصادي كما ورد يف . 2والنووي، 1زايلالغستثمار كما ورد يف عبارة أبو حامد اال

  .4وابن تيمية 3عبارة املرغيناين

  : عرف بعدة تعريفات منها:في االقتصاد االستثمار-ب

معينة من الزمن قد تطول أو تقصر وربطها بأصل  ولفرتةالتنازل عن السيولة اليت ميتلكها الفرد يف حلظة معينة  - 1

 .تدفقات مالية مستقبلية ىأو أكثر من األصول اليت حيتفظ ا لتلك الفرتة الزمنية بقصد احلصول عل

توظيف النقود ألي أجل يف أي أصل أو حق ملكية أو ممتلكات أو مشاركات حمتفظ ا للمحافظة على  - 2

 .بأرباح دورية أو بزيادات يف قيمة األموال يف اية املدة أو مبنافع غري ماديةسواء ، املال أو تنميته

بغية احلصول على دخل عاجل أو آجل كما ) غري مادية(احلصول على حقوق ترتبط بأصول مادية ومعنوية  - 3

 5.أو يتالءم مع حاجته أو رغبته، يرتاءى للمستثمر

. ينبع من خصوصية النظام االقتصادي اإلسالمي عموماولالستثمار معىن خاص يف االقتصاد اإلسالمي  

ما على زيادة املقدرة إأن االستثمار هو اإلنفاق على األصول املعمرة اليت تعمل : منها إسالميار وقد عرف يف إط

ومنها أيضا . لم طبقا لقيمه وأهدافه اإلسالميةعلى إنتاج املنتجات يف املستقبل أو إىل خلق منافع للمستهلك املس

  .ومشاركة وغريها ومراحبةطلب حتصيل مناء املال اململوك شرعا وذلك بالطرق الشرعية املعتربة من مضاربة : بأنه
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