
مراحل تطور االقتصاد االسالمي 

اهتمت باالنتاج و الموال و : مرحلة النشأه و التطوير و التاسيس1.
طريقة الكسب 

.  اباتمرحلة االيناع استغرقت العصر العباسي وظهرت فيها بعض الكت2.

ود و النضح و ظهر فيها مصطلحات اقتصادية مثل المالية العامة النق3.
الدور االقتصادي للدولة و االسواق و برز بعض االسماء كالمارودي و

. الغزالي الدمقشي

مرحلة الذبول  بدات من القرن الخامس عشر4.

صة مرحلة االنبعاث بدات في القرن العشرين حيث ظهرت مراكز متخص5.
.و جامعات



األسس النظرية لالقتصاد 
االسالمي 



مفاهيم أساسية

:تعريف علم االقتصاد \1

موارد بالاالنسان عالقته دراسة سلوك : االقتصادي لسام ويلسون علم 
تهالك لالسالسلع والخدمات، وكيفية توزيعها النسبية النتاج ذات الندرة 

.  بين أفراد المجتمع

:تعريف علم االقتصاد االسالمي 

ب و العلم الذي يبحث في طرق الكس) تعريف اخل بالجانب التحليلي 
(.االنفاق على ضوء االداب التي تضمنتها الشريعة االسالمية

ت دراسة تحليلية للفعاليا) تعريف اخل بهدف االقتصاد االسالمي 
(.االقتصادية في مجتمع يتبنى النظام االقتصادي االسالمي



جاه دراسة وتحليل سلوك الفرد والمجتمع تعلم “شامل تعريف 
في إطار التعاليمتحقيق الرفاه من اجل االنتاجية الموارد 

”.الشرعي
: بعدين رئيسين يشمل 

خرين و عالقته بااليوثر في سلوك الفرد , البعد العقدي : اوالً 
أو بالموارد 

االسالمية الشريعة خالل االلتزام بأحكام ، من اإالنتاجية
.هذه العالقاتالمنظمه لكثير من أوجه 

قتصادي االبالتحليل االستعانة يتم , البعد التحليلي : ثانياً 
في االقتصادية والظواهر المشكالت العلمي في مواجهة 

.االسالميالمجتمع 



:  االقتصادي االسالمي النظام مفهوم / 2

ليها التي يسير عاالسالمية من الشريعة االسس المنبثقة القواعد بعرف بانه مجموعة 
المجتمع 

.  و على هذا الساس تختلف النظم االفتصادية. االقتصادبةشئونه تنظيم 

:  للمجتمع إلى الشؤون االقتصادية تنقسم 

ظيم هذه ضبط وتناالقتصادي من مهام النظام : االفراد بين العالقات االقتصادية تنظيم -1

.والتبادلاالقتصادي كاالنتاج التي تمتد إلى العديد من جوانب النشاط العالقات 

استهالكيجوز االستهالكي ال في الجانب : االنتاجيهبالموارد عالقة االفراد تنظيم -2

يل يجوز له تعطال والفرد المنتج , ان يسرف في السلع المباحةو ال يجوز السلع الضارة 

.بهااالنتفاع الموارد عن 

مهم صدر النظام االقتصادي االسالمي م: للمشكالت االقتصاديةتقديم الحلول المناسبة -3
يشجع النظام االسالمي تحويل . المشكالت االقتصاديةالمناسبة لمواجهة للحلول 

المدخرات الى استثمارات ذات عائد مباح لحل مشكلة نقص االموال الى ان عدم كفاءة 
.استخدام هذه الطريقة ولدة مشكالت في التمويل في العديد من الدول االسالمية



:  مياالقتصادي االسالوالنظام االقتصاد االسالمي بين علم العالقة / 3

د االقتصاوعلم االقتصاد االسالمي النظام هناك عالقة و ثيقة بين 
و د من القواعاالسالمي و تكمن بان علم االقتصادي االسالمي ينطلق 

.  االقتصادي االسالمي يتشكل منها النظام االسس التي 

عية وهذا ال يعني عدم وجود جوانب مشتركة بين النظم االقتصادية الوض
اال ان استخدام هذه القواعد في نظام اسالمي قد . و النظام االسالمي

.  ال يحقق نتائج جيدة في مواجهة المشكالت االقتصادية



:االسالمياالقتصادي النظام خصائص / 4

يقوم النظام االسالمي على العقيدة االسالمية على خالف االنظمة
:اهم خصائصه. الوضعية

يسعى الفرد والمجتمع إلى : االسالمي اقتصاد عقدياالقتصاد -أ 
الل خمن . االقتصاديتعالى في المجال هلل تحقيق العبودية الخالصة 

: عدة قواعد

يتميز المسلم عن غيره بتوحيد هلال عز وجل وأنه : قاعدة التوحيد
.  المالك الرازق ال شريك له

ق في الدنيا من أجل تحقياستخلف هللا االنسان : قاعدة االستخالف
. تعالىهلل العبودية الخالصة 

اطه الدنيوي لنشلالثر مراعاة المسلم ليس فقط : قاعدة الجزاء االخروي
.  أيضاً لالثر االخروي الخاص بل 



:المصلحتين الخاصة والعامةالموازنة بين / ب

امة،حيث  والعبين المصلحتين الخاصة االقتصاد االسالمي  يوفق و يوازن 
إلى الفرد كوحده اقتصاديه ذات ارتباط االقتصاد االسالمي  ينظر 

ه الذاتيه فعندما يتصرف كمستهلك أو كمنتج لتحقيق مصلحت, بالمجتمع 
: يراعي ان يكون تصرفه محقق عدة اهداففالبد 

.  مصلحه ذاتيه مباحة لهتحقيق 1.

.  تحقيق هذه المصلحه مع مصالح المجتمعأال يتعارض 2.

حة مصلالى اعتبار لمصلحة دنيويه المسلم عند تحقيقه يسعى 3.
.  االقتصاديمن نشاطه اخروية ايضاَ 

الخاصةالمصلحه العامه على يغلب االقتصاد االسالمي  : فائدة



ة لتحقيق تتحد في توجيه العناياالقتصادية النظم والنفسية بين الجوانب المادية التكامل / ج 
السالمي  واالقتصاد االمادي لحاجات االنسان دون اعتبار كبير للقيم الروحية والنفسية، االشباع 

.هو اقتصاد مادي نفسي على حد سواء 

االقتصاد أن: االولىيختلف االقتصاد االسالمي  من ناحيتين رئيسيتين  : ازدواجية الملكية / د
الثانية . فسبحانه وتعالى و الملكية ملكية استخالهللا يعتقد ان المالك الحقيقي هو االسالمي  

وأن يأخذ بازدواجية الملكية الفردية والعامة بما فيها ملكية الدولهاالقتصاد االسالمي  أن : 
5. كليهما أصل وليس استثناء يفرضه الواقع

و االستهالك االستثمار وللفرد في االقتصادية الحرية حيث يقر : المنضبطةالحرية االقتصادية / هـ
.بشرط اال تكون االنشطة محرمهاختيار الحرفة، 

قطعياً يحرم االقتصاد االسالمي  الربا تحريماً : ال ربوي/ و 

سالمي  االقتصاد االاالخالقي على خالف تستبعد النظم االقتصادية العنصر : اقتصاد اخالقي/ ز
.و أكثروسلوك بين طرفين أمعامالت واالقتصاد الذي في غالبه يمثل االخالق بين فال يفصل 

.  والعدلالخير : بالوسط و يراد ًً :وسطياقتصاد /ح 



:في االسالم االقتصادي النظام أهداف / 5

.فردكفالة مستوى أدنى من المعيشة لكل -1

:  االقتصاديةتحقيق القوه والعزة -2

حيازة كل الوسائل الممكنة لتحقيق المصالح المختلفة : بالقوة 

.االخرينرحمة حيازة المصادر الذاتية التي تغني عن الوقوع تحت : أما العزة 

خالف يعني ازالة الفوارق بين أفراد المجتمع ألنه يال : تخفيض التفاوت في الدخل والثروة-3
كون فطرة خلق هلال للناس بل يعني كراهة الشارع تركيز الثروة في طائفه معينه و وجوب أن ي

4. المال متداواًل بين افراد المجتمع

.حماية القيم األخالقية: عدم االفساد في االرض -


