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 خصائص النظام االقتصادي اإلسالمي وأهدافه

 النظام االقتصادي اإلسالمي أىم من النظم االقتصادية األخرى وإليك بياهنا :
إذا كانت األنظمة : النظام االقتصادي اإلسالمي جزء من نظام اإلسالم .1

دين والقيم األخالقية اإلنسانية ، وال االقتصادية الوضعية قد انفصلت دتامًا عن ال
أىم ما مييز نظام االقتصاد غرابة يف ذلك طادلا أهنا أنظمة بشرية ادلصدر ؛ فإن 

اإلسالمي ىو ارتباطو التام بدين اإلسالم عقيدة وشريعة. وتفصيل ذلك على النحو 
 التايل:

: أكد اإلسالم للنشاط  االقتصادي في اإلسالم طابع تعبدي وهدف سام - أ
كرامة العمل، ورفع من قدره وارتقى بو إىل درجة العبادة، طادلا اقًتن بالنية 
الصاحلة والتزم باألحكام الشرعية. فادلسلم إذا خلصت نيتو وحسن مقصده 

 دة مبفهومها العاميف نشاطو االقتصادي عماًل وإنتاجًا واستهالكًا فهو يف عبا
ر التعبدية ادلعروفة كالصالة ، ألن العبادة يف اإلسالم ال تقتصر على الشعائ

والصيام بل تشمل كل ما حيبو اهلل ويرضاه من األقوال واألعمال الباطنة 
 والظاىرة .

سبق القول  :ذاتية الرقابة على ممارسة النشاط االقتصادي في اإلسالم - ب
أن النظم االقتصادية الوضعية قد انفصلت عن الدين دتامًا ، وأبعدتو عن 

يف نظامها االقتصادي ، ونتيجة لذلك فإن رقابة النشاط القيام بدور إجيايب 
االقتصادي يف ظل ىذه النظم موكلة إىل السلطة العامة ، دتارساىا طبقاً 

 للقانون .
يف ظل نظام االقتصاد اإلسالمي فإنو يوجد إىل جوار الرقابة الرمسية اليت أما 

الضمري ادلسلم،  دتارسها الدولة رقابة أخرى ، أشد وأكثر فاعلية ، ىي رقابة
ڦ  ٹ ٹ ژ ، يوم اآلخرالقائمة على اإلميان باهلل وعلى احلساب يف ال
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: االقتصاد اإلسالمي لو التوازن في رعاية المصلحة االقتصادية للفرد والجماعة .2

اليت تقوم على التوازن يف رعاية ادلصلحة االقتصادية لسائر األطراف سياستو 
اإلنسانية، أفرادًا ومجاعات، فالفرد واجلماعة ليسا خصمني ال يلتقيان، كما صورهتما 

 ادلذاىب الفردية واجلماعية على السواء، بل مها يكمالن بعضهما.
ازن أو التوفيق بينهما فإن أما إذا كان ىناك تعارض بني ادلصلحتني وتعذر حتقيق التو 

اإلسالم يقدم مصلحة اجلماعة على مصلحة الفرد مع مالحظة تعويض الفرد عما حلقو 
 من أضرار

 : التوازن بين الجانبْين المادي و الروحي .3
 يوفِّق االقتصاد اإلسالمي بني العنصرين  اللذين يتكون منهما اإلنسان ومها: ادلادة والروح.

يستحقو من الرعاية والعناية ، فهو يدعو اإلنسان إىل العمل ويعطي كاًل منهما ما 
ٹ ٹ ژ ،  لوقت نفسو إىل العمل لطلب اآلخرةوالكسب يف الدنيا، كما يدعوه يف ا
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٧٧ ) . 
ادلادي ، وذلك على النقيض من األنظمة االقتصادية الوضعية اليت ركزت على اجلانب 

حىت أصبح اذلدف الوحيد للنشاط االقتصادي لإلنسان ادلعاصر ، دون مراعاة أو التفات 
 للقيم األخالقية والروحية .

 االقتصاد اإلسالمي أخالقي: .4
ظام إذا كانت النظم االقتصادية الوضعية قد استبعدت العنصر األخالقي فإن الن

د واألخالق، وال أدل على ذلك من أن بدًا بني االقتصاأاالقتصادي اإلسالمي ال يفصل 
السنة النبوية رفعت درجة التاجر الذي يسعى لتعظيم مصلحتو وأرباحو إىل درجة النبيني 

)التاجر الصدوق  والصديقني إذا ما التزم بأخالق الصدق واألمانة ، حيث يقول النيب 
 . ه الًتمذي ( روااألمني مع النبيني والصديقني والشهداء والصاحلني يوم القيامة

 
 :أهداف النظام االقتصادي اإلسالمي

 تحقيق حد الكفاية المعيشية : .1
ستوى مالئم من ادلعيشة لكل يهدف اإلسالم يف نظامو االقتصادي إىل توفري م

، وىو ما يعرف يف الفقو اإلسالمي "بتوفري حد الكفاية "، وذلذا فقد فرض إنسان
حتقيق الكفاية ادلعيشية للذين ال يقدرون  تسهم يف -كالزكاة  –اإلسالم موارد معينة 
والتاريخ اإلسالمي مليء بالشواىد اليت تثبت أن الدولة اإلسالمية   على كفاية أنفسهم

كانت تنفق على الفقراء واحملتاجني ، ولو كانوا غري مسلمني ، وقد كان عمر بن 



 "  اخلطاب رضي اهلل عنو يقول لعمالو على الزكاة : " إذا أعطيتم فأغنوا
 االستثمار "التوظيف" األمثل لكل الموارد االقتصادية: .2

يعد التوظيف األمثل للموارد االقتصادية من األىداف الرئيسة  للنظام االقتصادي 
اإلسالمي، ويتحقق توظيف ىذه ادلوارد يف االقتصاد اإلسالمي من خالل عدة طرق أمهها ما 

 يلي :
ات من الرزق وعدم إنتاج السلع أو توظيف ادلوارد االقتصادية يف إنتاج الطيب - أ

 اخلدمات الضارة واحملرمة.
الًتكيز على إنتاج الضروريات واحلاجيات اليت تسهم يف محاية مقاصد الشريعة، وعدم  - ب

 .اإلفراط يف إنتاج السلع واخلدمات الكمالية
إبعاد ادلوارد االقتصادية عن إنتاج السلع واخلدمات اليت تتطلب إنفاقًا ذا طبيعة  - ت

 .افيةإسر 
 :تخفيف التفاوت الكبير في توزيع الثروة والدخل .3

والثروة وىو التوزيع غري  ينكر اإلسالم وبشدة التفاوت الصارخ يف توزيع الدخل
، الذي تستأثر فئة باجلزء األكرب منو ، مما يؤدي إىل هتميش األغلبية الساحقة ، العادل

كان ختفيف التفاوت بني الفقراء   اليت ال تستطيع ضمان تغطية حاجاهتا األساسية ، وذلذا
واألغنياء ونع تراكم الثروات ادلفرطة ادلولدة لالستبداد ادلضرة باألخالق ىدف من 

  ںڳ             ڳ    ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ںٹ ٹ ژ أىداف اإلسالم يف رلال االقتصاد ، 
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مار والرشوة والغش وكل ينبذ اكتناز األموال واالحتكار والربا والقاإلسالم وذلذا ف

أشكال االستغالل واألنانية اليت يكون الفقري ىو ضحيتها، ويفرض الزكاة والنفقات 
الواجبة وحيث على الوصايا واألوقاف والصدقات التطوعية بشكل حيقق يف النهاية توزيعاً 

 .والثروة يف اجملتمع ويرتقي  حبال الفقريعادالً للدخل 
  :فاعية لألمة اإلسالميةتحقيق القوة المادية والد .4

إذا كان النظام االقتصادي يف اإلسالم يهدف إىل حتقيق حد الكفاية ، والتصدي 
للفقر والفاقة فإن أىدافو ال تتوقف عند ذلك ، بل تتجاوزه إىل ىدف سام يتمثل يف 

 حتقيق القوة ادلادية والدفاعية لألمة اإلسالمية  
ستنزف طاقاهتا يًتبص باستقالذلا يها عدو مبا يكفل ذلا األمن واحلماية ويدرأ عن
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