
 (2المحاضرة )
 : مصادر النظام االقتصادي اإلسالمي

 : القرآن الكرمي .1
نص القرآن على كثري من األحكام ادلتعلقة بادلال كالزكاة والصدقات والنفقة 

 ىا كثري.وإباحة البيع والوصية والديون وغري 
چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ    ڌ   ڎ  ژ كقولو تعاىل: 

)  ژگ  گ  ڳ  ڳ    گک  ک     ک  گ  کڎ  ڈ  ڈ  ژ       ژ  ڑ  ڑ

 ( ١٦٢البقرة: 
 : السنة النبوية ادلطهرة .2

 النصوص يف القرآن تأيت غالباً جمملة، ويأيت تفصيلها يف السنة النبوية.
 نظم ادلعامالت ادلالية.وجاءت السنة باآلف األحاديث اليت ت

 والسنة بالنسبة للقرآن :
إما أن تكون مفصلة دلا جاء فيو من أحكام عامة،أو مؤكدة لتلك األحكام،أو 

 تأيت بأحكام جديدة مل ترد يف القرآن.
ٹ والسنة يف مجيع حاالهتا معتربة، وطاعة الرسول صلى اهلل عليو وسلم واجبة: 

 ( ٩٥النساء: )  ژ  ییۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئ  ی   ی  ٹ ژ 
 : اإلمجاع .3

وىو اتفاق اجملتهدين من أمة حممد صلى اهلل عليو وسلم بعد عصر النبوة على 
 حكم شرعي.

مثل: إمجاع العلماء على أن الفائدة اليت تعطى أو تؤخذ على ما يسمى 
 بالقروض الشخصية يف البنوك من الربا احملرم.

 القياس:  .4
 امع بينهما.وىو إحلاق فرع بأصل يف احلكم جل

مثل: قياس األوراق النقدية كالرياالت واجلنيهات على الدينار الذىيب والدرىم 
 الفضي وذلك جبامع أن العلة واحدة وىي الثمنية.



 ادلصاحل ادلرسلة: .5
وىي اليت مل ينص الدليل الشرعي على اعتبارىا أو إلغائها، وإمنا ترك األمر فيها 

 تل  من زمان أو مكان آخر.حبسب األوضاع واألحوال واليت قد خت
 مثل: اإللزام بالتسجيل يف السجالت التجارية.

 سد الذرائع: .6
 وىو منع الوسائل ادلباحة اليت تؤدي إىل مفاسد.

فإذا كانت الوسيلة تؤدي إىل حمرم شرعي أو مفسدة وكان ىذا احلصول قطعياً 
 أو غالباً فإن ىذه الوسيلة دتنع.

 مور.ها يف أمر حمرم كالربا أو بيع اخليستخدممثل: حترمي تأجري احملالت دلن 
 العرف: .7

 وىو كل ما تعارف عليو الناس وألفوه حىت أصبح شائعاً يف جمرى حياهتم.
فإذا كان العرف شائعًا بني أىلو ومل خيال  نصًا شرعيًا فإنو يكون معتربًا إال إذا 

 صرح ادلتعاقدان على خالفو.
تو وأوالده، فإن مقدار التحديد راجع مثل: حتديد مقدار نفقة الزوج على زوج

 لعرف الناس.
 
 
 
 
 
 
 
 

 


