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 مقدمة 
ادلال زينة احلياة الدنيا، واالقتصاد قوام اجملتمعات البشرية من الناحية ادلادية إذ بو يتحقق 
للناس ما يسعون إليو من الغذاء وادلسكن والكساء، وسائر ما حيتاجون إليو من ضرورات 

قي األمم من رياح الفقر والتخلف والضعف، والتعرض لالمتهان مظاىر احلياة، وبو تت
 واالستغالل.

ولذا أوىل اإلسالم ادلال واالقتصاد عناية بالغة، فهما عصب احلياة وعماد القوة ادلادية 
وىذه ال بد منها ليتوافر للمسلمني القوة الكاملة اليت دعا القرآن الكرمي إىل إعدادىا دفاعا 

 عن احلق.
قرآن الكرمي إىل ادلال واالقتصاد يف آيات كثرية، إذ ورد ادلال بصريح اللفظ ستا أشار الو 

ومثانني مرة، وذاد على ىذا العدد يف آيات البيع والشراء والزراعة والصناعة وحترمي اإلسراف 
 والتقتري والكنز والربا وتطفيف الكيل وادليزان وادلواريث واحلدود والكفارات.

ف حارسا للمال حيفظو ويدفعو عن ادلستهرتين والغاصبني والذين ال واإلسالم مببادئو يق
يقدرنو قدره، ويضعونو يف غري مواضعو، وكذلك الذين يستعبدىم ادلال فيطغيهم وحيملهم 

 على انتهاك احملرمات ليظل ادلال وسيلة للحياة، وسيلة خلري اإلنسان وسعادتو يف الدارين.
 

 : تعريف النظام االقتصادي اإلسالمي
 أالً : مفهوم االقتصاد يف اللغة واالصطالح الشرعي :

 ژىب  يب  جت   ٹ ٹ ژ االقتصاد لغة ىو : التوسط واالعتدال واستقامة الطريق 

  ( ٩١لقمان: )
ٹ ٹ وىدف علم االقتصاد اإلسالمي وجوىره ىو التوسط واالعتدال يف األشياء 

  ( ٧٦فرقان: ال)  ژېئ  ېئ        ىئ   ىئ  ىئ  ی  ی  ی  ی  جئ  حئ  مئ   ژ
 

 :اصطالحاً  تعريفو
 ىو جمموعة األحكام والسياسات الشرعية اليت يقوم عليها ادلال وتصرف اإلنسان فيو.



ويقصد مبجموعة األحكام : احلكم الشرعي وىو ما نص عليو الشارع مما يتعلق  •
بأحكام ادلكلفني على وجو الطلب والتخيري ) األحكام التكليفية اخلمسة وىي 

 الندب واحلرمة والكراىة واإلباحة ( .الوجوب و 
  والسياسات الشرعية ىي : ما يفعلو ويل األمر أو تسنو الدولة من نظم . •
 .مباحة ولو قيمة ما دية بني الناسويقصد مبا يقوم عليو ادلال : ما لو منفعة مقصودة  •
وتصرف الناس فيو : أي تصرف اإلنسان يف ادلال كإنفاقو أو بيعو وحنو ذلك من  •

 ئر التصرفات ادلالية سا
 

 العالقة بين النظام االقتصادي اإلسالمي وفقو المعامالت:
 فقو ادلعامالت: ىو أحد فروع علم الفقو.

ويقصد بعلم الفقو: العلم الذي يهتم بدراسة األحكام الشرعية العملية من أدلتها 
 التفصيلية، ويشمل:

 ة والزكاة والصوم واحل..أحكام العبادات )فقو العبادات( وىي : الطهارة والصال .1
  . أحكام ادلعامالت ادلالية )فقو ادلعامالت ادلالية( .2
 .  وأحكام النكاح والطالق .3
 وأحكام اجلنايات واحلدود وغريىا. .4

والنظام االقتصادي اإلسالمي لو صلة وثيقة بعلم الفقو، ولكن ثمة فروق بينهما 
 منها:

 فقو المعامالت النظام االقتصادي اإلسالمي
ظام االقتصادي اإلسالمي أعم الن .1

وأشمل من فقو المعامالت 
المالية، فالنظام االقتصادي يشمل 
فقو المعامالت، ويشمل النظام 
المالي للدولة، إضافة إلى الجانب 

 العقدي.

أما فقو المعامالت فهو خاص 
ببحث المعامالت المالية بين األفراد 

 والمجتمعات والدول.
 



 

 مياإلسال النظام االقتصادي .2
يدرس النظريات العامة المرتبطة 
بالمال والعالقات المالية كالملكية 
والحرية االقتصادية والتكافل 

 المالي االجتماعي وغيرىا
 

أما فقو المعامالت فيدرس فيو 
األحكام الشرعية العملية في التعامل 
المالي بين األفراد والمجتمعات على 

 وجو التفصيل.
 

فيو النظام االقتصادي تتفاوت  .3
المجتمعات والحضارات تبعاً 

 لمبادئها التي تؤمن بها .

يوجد فيو تفاوت أما فقو المعامالت 
إال أنو أقل من التفاوت بين األنظمة 

 .االقتصادية 
 

 : العالقة بين النظام االقتصادي اإلسالمي وعلم االقتصاد
هتتم بدراسة علم االقتصاد ) االقتصاد التحليلي( ىو أحد العلوم االجتماعية اليت 

الكيفية اليت يتم هبا توزيع ادلوارد االقتصادية على احلاجات والرغبات اإلنسانية، وذلك بقصد 
مساعدة األفراد واجملتمع على االختيار بني البدائل ادلتعددة بغرض حتقيق أقصى منفعة أو 

 عائد ممكن.
 :النظام االقتصادي اإلسالمي وعلم االقتصاد من الفروق بين

 علم االقتصاد االقتصادي اإلسالميالنظام 
ال يقوم على تفسير الحياة  .1

 االقتصادية وأحداثها
قائم على دراسة الظواىر االقتصادية 
وتفسير أحداثها على أساس االستقراء 

 والمالحظة واالستنتاج العلمي
يتأثر بعوامل غير اقتصادية لتأثره  .2

بمفهوم العدالة االجتماعية فلكل 
 لة عن العدالة.نظام فكرتو المستق

ال يتأثر بفكرة العدالة ألنها ليست فكرة 
 قابلة للقياس باألساليب المادية.

 



 
 


