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االقتصاد اإلسالمي مفهومه وأسسه

وخصائصه
أوال -:األركان الرئيسية (األسس و المرتكزات التي يقوم عليها
االقتصاد اإلسالمي)
ثانيا -:خصائص االقتصاد اإلسالمي
ثالثا -:القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي

أوال -:األركان الرئيسية (األسس و المرتكزات التي يقوم
عليها االقتصاد اإلسالمي):
يقوم االقتصاد اإلسالمي على ثالثة أسس ،هي:
أوالً ًً :مرتكز الملكية المتعددة ( عامة  ،خاصة ،
ملكية الدولة )
ثانيا :مرتكز الحرية االقتصادية المنضبطة والمقيدة.
ثالثا :مرتكز العدالة االجتماعية.

أوال ً /مرتكز الملكية المتعددة :

ينظر اإلسالم إلى الملكية بأنها حق رعاية يتضمن
المسؤولية ،و ليست سلطاناً مطلقاً و يؤمن اإلسالم بثالثة
أنواع من الملكية ،هي:
 -1الملكية الخاصة.
 -2الملكية العامة.
 -3ملكية الدولة.

 -1الملكية الخاصة:

أقر اإلسالم حق الملكية الخاصة ،لقوله تعالى:
(خذ من أموالهم صدقة  ،)...واعترف اإلسالم
بالتفاوت بين الناس في الملكية ،لقوله تعالى( :نحن
قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم
فوق بعض درجات) ،و لقوله تعالى( :وهللا فضل
بعضكم على بعض في الرزق) ،وقد ترتب على إقرار
حق الملكية الخاصة والتفاوت بينها ،أن يكون هناك
أغنياء وفقراء وهنا تقوم الدولة المسلمة بالتدخل
بكفالة حق الفقراء ومعالجة شؤونهم.

 -2الملكية العامة :

وهي أموال مملوكة لألمة وال
يجوز للدولة أن تحرم منها أحدا،
يقول الرسول صلى هللا عليه وسلم:
الناس شركاء في ثالث( :الماء و
الكأل و النار).

 -3ملكية الدولة :
وهي أموال أو أعيان تقبل التملك الفردي  ،و لكن لما تعلق
بها حق لعامة المسلمين صار تدبيرها و القيام على شؤونها
متروكا للدولة  ،و هناك أمثلة كثيرة عليها  ،مثل  :المعادن في
باطن األرض كالبترول مثالً  ،و الطرق العامة وما يلحق بها
كالقطارات والسيارات والسكك الحديدية والموانئ والمطارات و
تشمل كذلك الكثير من الشركات كشركات الكهرباء والمياه و
االتصاالت  ...إلخ .
ملحوظة  :بالنسبة لملكية الدولة يحق للحكومة اإلسالمية أن تـُـملـِـّك األفراد حسب
ما تراه مناسبا .أما بالنسبة للملكية العامة فال يحق للدولة اإلسالمية أن تملكها ألحد
ألنها ملك لعامة المسلمين ،لذلك يجب تمكين جميع المسلمين من االنتفاع بها.

ثانيا  /مرتكز الحرية االقتصادية المنضبطة والمقيدة :
حيث يسمح اإلسالم لألفراد بالحرية االقتصادية بحيث ال
يتجاوزون حدود الشرع أي أن الحرية االقتصادية تكون
محددة باألحكام الشرعية  ،و هذا التحديد نوعان :
أوال  :التحديد الذاتي  :وهو تحديد ينبع من أعماق النفس
المسلمة و من اإليمان الشديد باهلل سبحانه و تعالى و
الخوف العميق من ارتكاب المحرمات فاإلنسان المسلم
يمتنع من تلقاء نفسه عن ممارسة أي نشاط اقتصادي
محرم  ،مثل التعامل بالربا أو االتجار في لحوم الخنزير
أو بيع الخمور أو فتح بيوت الدعارة .

الثاني  :التحديد الموضوعي  :وهو نابع
من قوة الشرع اإلسالمي ،وهو مسؤولية
الدولة المسلمة  ،ويقوم على أساس القاعدة
الشرعية  ( :ال حرية للشخص فيما نصت
عليه الشريعة )  ،فالدولة اإلسالمية في
حالة وجودها تمنع األفراد أو الشركات من
ممارسة أي نشاط اقتصادي يتعارض مع
الشريعة اإلسالمية .

ثالثا :مرتكز العدالة االجتماعية :
و هو يرتكز على مبدأين هما :
 - 1مبدأ التكافل العام  :و هذا المبدأ هو مسؤولية
األفراد  ،حيث دعا اإلسالم إلى التكافل و التضامن ،
ين َِوا ْب َِ
ن
سك َِ
يقول تعالى َ ( :وآتِ ذَا ا ْلقُ ْربَى َحقِ ِهُ َوا ْلم ْ
السبيلِ َو ِالَ تُبَذ ِْر ت َ ْبذيراِ) (اإلسراء  ) 26 :و يقول
ك الِذي يَدُعِ
ب بِالدينِ * فَذَل َِ
تعالى ( :أ َ َرأ َ ْيتَِ الذي يُ َكذ ُِ
سكينِ) (الماعون )
ا ْليَتي َِم * َوال يَ ُحضِ َ
علَى َط ِعَامِ ا ْلم ْ
س ِقَ َِر قَالُوا لَ ِْم نَكُِ م َِ
ن
سلَ َك ُك ِْم في َ
 ،و يقول تعالى َ (:ما َ
ين ) (المدثر).
سك َِ
صل َِ
ا ْل ُم َ
ين َولَ ِْم نَكُِ نُ ْطع ُِم اِْلم ْ

 - 2مبدأ التوازن العام  :هو مسؤولية
الدولة  ،فالدولة المسلمة مطلوب منها
أن تحقق العدالة االجتماعية ( إقامة
التوازن العام )  ،لذلك فالدولة المسلمة
يقع عليها واجب شرعي و هو تحقيق حد
الكفاية (وليس حد الكفاف ) لكافة أفراد
الدولة سواء كانوا مسلمين أو غير
مسلمين.

تعريفِحدِالكفايةِ:
هو المستوى الالئق للمعيشة وهو عبارة عن إشباع جميع
الحاجيات األساسية لكل فرد يعيش في الدولة المسلمة سواء كان
مسلما أو غير مسلم  ،والعمل بقدر اإلمكان على إشباع الحاجيات
الكمالية لكل فرد يعيش في الدولة كما يمثل حد الكفاية في
اإلسالم الحد األدنى للغنى و هو عبارة عن نصاب الزكاة ( 85
جرام من الذهب ،أو نصاب الفضة وهو 595 :جراما. ).

تعريفِحدِالكفاف:
هو الحد األدنى للمعيشة أو ما يطلق عليه بالمصطلح الحديث
(خط الفقر) وهو عبارة عن إشباع الحاجات األساسية فقط.
خط الفقر = حد الكفاف.

نصابِالذهبِوالفضة
نصابِالذهب:
المثقال =  4.25جرا ًما.
 20مثقال (نصاب الذهب) ×  4.25جرام =  85جراما.
ف َمنِملكِمنِالذهبِالخالصِماِيزنِ 85جراماِوجبتِعليهِ
زكاته.
نصابِالفضة:
الدرهم = سبعة أعشار من المثقال =  2.975جرا ًما.
ِّ
 200دراهم (نصاب الفضة) ×  2.975جرا ًما = 595
جراما.
فمنِملكِمنِالفضةِالخالصةِماِيزنِ 595جراماِوجبتِ
عليهِزكاته.

فرع :الذَّهب غير الخالص المخلوط
بغيره
الذَّهب غير الخالص يسقط من وزنه
مقدار ما يخالطه من غير الذَّهب.
وبهذا صدر قرار الهيئة الشرعيَّة لبيت
َّ
الزكاة الكويتي

الصيغ الشرعية في منهجية االقتصاد اإلسالمي
للوصول إلى حد الكفاية :

 -1الزكاة :

و هي أهم وسيلة تستخدمها الدولة اإلسالمية حيث تقوم
الدولة بجمع الزكاة بكافة أنواعها ،مثل  :زكاة عروض التجارة
 ،الزروع والثمار ،المواشي ،النقود ،الذهب والفضة،الركاز... ،
إلخ .
و تعتبر الزكاة من أموال الملكية العامة،وال يجوز خلط أموال
الزكاة بأموال بيت المال األخرى ،فيجب أن يكون للزكاة ميزانية
خاصة بها ومؤسسة خاصة بها تقوم بشأنها ،تختلف عن
وزارة المالية التي تشرف على أموال بيت المال األخرى،و ليس
هناك عالقة مباشرة بين األغنياء و الفقراء في موضوع الزكاة
 ،إنما العالقة بين الغني والدولة .

فالغني يدفع الزكاة للدولة  ،والدولة بدورها
تنفقها على مستحقيها( األصناف الثمانية) التي

ذكرها القرآن الكريم  ،قال تعالى  { :إنَّ َما
ْ ِ ْ ِ ِ َِ
ي عَل ْْيَا
ي َوإل َعامل ََّ
إلصدَ قَاتَّ ِللْف َق َرإء ََّوإل َم َساك َِّ
ي َو ِفَّ
َوإلْم َؤل َف َِّة قلوُب َّْم َو ِ َّف ِإلرقَابَِّ َوإلََّْغا ِر ِم ََّ
إلل َوإللَّ
يل فَ ِريضَ ةَّ َِّم ََّن َِّ
إلل َوإ ْب َِّن إلسَّ ِب َِّ
يل َِّ
َس ِب َِّ
ي} (التوبة . ) 60 :
عَ ِل مَّي َح ِك مَّ

 -2أموالِبيتِالمالِاألخرىِ:
مثل الجزية و الخراج و العشور و الغنائم و الفيء وهذه تمثل
أموال ملكية الدولة كما تمثل إيرادات عادية أو دورية للدولة .
 -3الضرائب اإلسالمية:وهي تعتبر إيرادات غير عادية للدولة،وهي
تختلف في مفهومها وفلسفتها عن الضرائب التي تفرضها الدول
اليوم ،حيث يجوز للدولة اإلسالمية أن تفرض ضرائب ضمن عدة
شروط ( شروط فرض الضرائب اإلسالمية ) وهي :
أ -وجود أحوال طارئة في الدولة اإلسالمية كحاالت الحروب أو
المجاعات أو الكوارث الطبيعية.
ب -عدم كفاية أموال الزكاة و أموال بيت المال األخرى ،مثل الجزية
و الخراج و العشور لتغطية نفقات األحوال الطارئة .

ج -أن يتم فرض الضرائب على أغنياء المسلمين فقط ( فال
تفرض على غير المسلمين ).
د -أن يتم فرضها لوقت وجيز يكون وقتا محددا ينتهي بنهاية
األحوال الطارئة .
وتاريخيا فقد تم فرض هذه الضرائب عندما قرر سيف
الدين قطز خوض معركة عين جالوت ضد التتار ،حيث لم
تكفي إيرادات الدولة العادية مثل الزكاة والجزية والخراج
والعشور لتمويل نفقات تلك المعركة  ،فقرر سيف الدين قطز
فرض ضريبة إضافية علي أغنياء المسلمين في مصر
لتكملة التجهيز للمعركة ،بعد أن أخذ فتوى بذلك من الشيخ
عز الدين بن عبد السالم.

• ثانياِ :خصائصِاالقتصادِاإلسالميِ:
•
•

•

•
•

 - 1اقتصاد رباني  :حيث أن جميع أسسه وأركانه ومرتكزاته هى من
عند هللا شرعها لنا ووضع تفصيالت من القضايا كالزكاة والملكية وغير
ذلك .
 - 2اقتصاد إنساني  :صالح لإلنسانية بأسرها على اختالف الظروف
والمستويات والزمان والمكان ,فاإلنسان هو الغاية والوسيلة في االقتصاد
اإلسالمي وتحقيق تمام الكفاية له من خالل تحقيق التوازن بين الروح
والمادة وبين اإلنسان والكون .
 - 3اقتصاد أخالقي  :ال ينفصل عن القيم واألخالق اإلسالمية ومرتبط
بها فهو جزء من كل اإلسالم فيرتبط بالعقيدة والمشاعر واألحاسيس .
 - 4اقتصاد شمولي  :في الرؤية والمنهج  ،وشمول مكوناته (اإلنسان
األرض النظام).
 - 5اقتصاد تعبدي  :فاالقتصاد عمال وكسبا وتجارة وتنمية وإنفاقا
وزكاة وغيرها عبادة يتقرب بها إلى هللا تعالى .

فهذه الخصائص تجعل من االقتصاد اإلسالمي اقتصادا متمي از بالحيوية
واالستمرارية والنمو واالستقرار .

هل االقتصاد علم موضوعي محض مستقل عن المعايير
األخالقية والقيم المعيارية  ,أم أن علم االقتصاد مرتبط
بالقيم واألخالق ؟
• يمكن تقسيم النظر االقتصادي في هذا المجال إلى مدرستين ,األولى
تعتقد بوضعية االقتصاد واستقالله عن القيم األخالقية  .والثانية تعتقد
بأن االقتصاد أخالقي مرتبط بالقيم.
أشهر الذين دافعوا عن المدرسة األولى هو جونار ميردال ولكنه بعد
ذلك عدل إلى المدرسة األخرى  ,ومن الذين أيدوا المدرسة األولى أيضا
هو بيجو وباريتو وفيريدمان وسامويلسون .
ويعتبر الدكتور عبدالحميد الغزالي أن االقتصاد ليس علما محايدا  .بل
أن القول بحيادية االقتصاد الوضعي ،رأسمالي كان أم إشتراكي مجرد
خرافة  ,فجميع األنظمة عبر التاريخ البد أن تتأثر بالقيم االجتماعية
بصورة مباشرة أو غير مباشرة .

ثالثا :القيم واألخالق في االقتصاد اإلسالمي
• يذكر الدكتور رفيق يونس المصري مجموعة من القيم الهامة
والضرورية لالقتصاد اإلسالمي وهذه القيم هي :
 -1العدالة هي في االقتصاد أساس ،وواجبة في التوزيع حيث يتكون جهاز التوزيع في اإلسالم
من ثالث أدوات هي ( العمل  ,الحاجة ،الملكية ) .

يقول هللا تعالى ” إن هللا يأمر بالعدل واإلحسان وإيتاء ذي القربى ” وفي الحديث
الشريف ذكر أن اإلمام العادل من السبعة الذين يظلهم هللا في ظله يوم ال ظل إال ظله .

وقد قال البعض أن العدل أساس الملك ،كما قال عمرو بن العاص  (:ال سلطان إال
بالرجال،وال رجال إال بمال ،وال مال إال بعمارة ،وال عمارة إال بعدل).
حيث هدف اإلسالم إلى تحرير العباد وهذه الحرية تجعل من اإلنسان
منتجا ومبتكرا ال يخشى إال هللا .

-2
الحرية
هي أمر إلهي في كافة المجاالت ” وشاورهم في األمر ” فهي مبدأ إداري اقتصادي
3
وسياسي يقوي العزائم ويشرك اآلخرين في المسئولية .
:
الشورى

-4
الصب:

حيث قال الرسول عليه الصالة والسالم  (:ما أعطى أحد عطاء خيرا
وأوسع من الصبر) ،والصبر يكون مع العمل وعلى نتائج العمل .
ومن يتوكل على هللا فهو حسبه ،وهو ال يكون إال بعد الجهد والعمل والعلم وإتخاذ األسباب
بعيدا عن التواكل المقيت الذي ال مكان له في اإلسالم .

 -5التوكل
:
 -6المسئولية
الفردية :

فالجميع مسئول عن أعماله وحده  ,ليس الراعي وليس األمير وليس
الوالي  ,بل كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته .

 -7االستقاللية والبعد عن التقليد
األعىم:
فهو يقتل المواهب ويجعل من االنسان إمعة يحسن ويسيء حسب أهواء
اآلخرين .

*** من خالل ما سبق نجد أن االقتصاد اإلسالم اقتصاد قيىم أخالق
وليس ماديا مجرد من القيم وال يجوز تقديم األغراض االقتصادية عىل
رعاية المثل العليا والفضائل الت يدعو لها الدين اإلسالم  ,فإن االرتباط
ن
ن
ن
بي األخالق والقيم واالقتصاد يتجىل ق كل الحاالت االقتصادية ق

أمثلة على ارتباط االقتصاد اإلسالمي بالقيم واألخالق :
• ذكر الدكتور يوسف القرضاوي أمثلة عديدة على ارتباط القيم باالقتصاد
اإلسالمي منها :

 -1بعد أن استقر األمر لإلسالم في مكة بعث الرسول عليه الصالة والسالم أبا بكر أميرا
للحج  ,فأمر أن ال يطوف بالبيت عريان ،وفي هذا األمر خسارة اقتصادية كبرى لمكة
التي كانت تعتمد في معاشها علي الحج  ،ثم جاء األمر اإللهي بمنع المشركين من
االقتراب من المسجد الحرام ألنهم نجس  .حيث قال هللا تعالى  {:يا أيها الذين آمنوا إنما
المشركون نجس فال يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم
هللا من فضله} .
 -2منع العمل والتجارة وقت الصلوات عامة وصالة الجمعة خاصة بيان الرتباط
االقتصاد اإلسالمي باألخالق .
 -3منع إكراه اإلماء على الزنا دفعا لألتاوه ألسيادهن ،دليل علي أخالقية اإلقتصاد
االسالمي .

 -4تحريم الخمر والتعامل بها بكل
أصنافها  ،بالرغم من وجود منافع
اقتصادية واضحة من تجارة الخمور ,
تقديرا ً من االسالم لألخالق ومنعا للفساد
وتقديم المثل العليا على األغراض
االقتصادية والمنافع واألرباح.

 -5تحريم تربية الخنازير وبيعها لغير
المسلمين فيها تقديم االستجابة للتحريم
اإللهي على الفائدة االقتصادية المتحققة .

بالتوفيق والنجاح للجميع
دمتم في رعاية هللا وحفظه ورزقكم السالمة والعافية
الدكتور محمد األنصاري
أستاذ الفقه واألصول والدراسات االقتصادية

