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 عامة عن الكورس بوكمعمومات 

 االقتصاد اإلسالمي . اسم المقررٔ

 ابراىيم ميدي عارف اسم التدريسي. ٕ

 اإلدارة واالقتصاد/ العموم المالية والمصرفية . القسم / الكميةٖ

 ibrahimbarznji@yahoo.comتروني:البريد االلك . وسيمة التواصلٗ

 ٜٚ٘ٙٚ٘ٔٓٚٚٓالياتف:رقم 
 ساعات ٖ اسبوعيا عدد الساعات. ٘
 ساعة ٖٓ . ساعات الدوامٙ
  . رمز المقررٚ
     االسم : ابراىيم ميدي عارف . صفحة التدريسي االكاديميةٛ

 الشيادة : ماجستير 
 االقتصاد اإلسالمي  :التخصص 

 عدالمقب العممي : مدرس مسا
الجية المانحة لمقب العممي: جامعة التنمية البشرية/ محافظة 

 السميمانية
 مكان العمل الحالي: جامعة التنمية البشرية

االقتصاد ، المصارف اإلسالميةالمواد الدراسية التي درستيا: 
 اإلسالمي

 –المشكمة االقتصادية  –االقتصاد اإلسالمي  -النظم االقتصادية . كممات مفتاحيةٜ
 التنمية –راحل النشاط االقتصادي م
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عمماا  ونظرياة ومحتاوس وساموكا  فاي عالمناا المعاصار، فياو يتعماق بالماال أىمية بالغة قتصاد لال إن
فاي القاديم معظام الصاراعات الفردياة والجماعياة واالقميمياة والدولياة،  ومان أجماو ظيارالذي ىو قوام الحياة، 

مااا فااي ظاال مااا يسااما بالنظااام العااالمي الجديااد، والعولمااة فاا ن أ، أمااانتو االقتصاااد والسياسااة  كااانوا يقولااون
، فأصاب  ىاو الاذي يحارك السياساة االقتصاد ىو الوجاو األول واألخيار لادس الادول الكبارس فاي عالمناا الياوم

 بدال  من أن تحركو السياسة.

ة التاي تكمان يمار بأزماات خطيارة مساتديمة وعماا رأسايا األزماة االقتصاادي الياوم سالميإلعالمنا او 
وذلك بسابب في عدم قدرة معظم دولو عما إدارة أمواليا وثرواتيا الطبيعية في داخل األرض وفي ظاىرىا، 

وضاع وجاود ضاعف شاديد فاي العممية، واألدوات التي تنمي أمواليا، بل و  يا العمميةبرامج فيوجود ضعف 
 واالرتقاء.استراتيجية مرحمية وبعيدة المدس لالستثمار والتنمية واالزدىار 

نمااا  ثبتاتوقاد    التجاارب العممياة عماا أن األىمياة ليسات فااي تاوافر الثاروات الطبيعياة والماواد الخاام فقاط وا 
 ، فاا ن يابااان خرجاات مااان الحاارب العالميااة الثانيااة منيكااة القاااوس،سااتثمارىاتنميتياااا واكيفيااة فااي القاادرة عمااا 

إلياااو امن ماان تقااادم  صااامت إلااا ماااا وصاامت، وو باادأت مااان جديااد،رلكنيا ودماارت بنيتياااا التحتيااة والصاااناعية
موبة والمواد ، والمعادن المطعمران دون أن يكون لدييا البترول، وازدىار ورفاىية وتنمية و صناعي وتجاري

واالساااتراتيجيات ، وعماااا السياساااات االقتصاااادية الناجحاااة قواىاااا البشااارية، بااال اعتمااادت عماااا الخاااام الكافياااة
 . المحققة ألىدافيا

كثيااار مااان  أنقاااذحياااث ، التااااري التاااي شااايدىا القيماااة مااان التجاااارب ساااالمية األولاااا تجربتناااا اال وأن
، وتحقااق لياام الحضااارة والعمااران خمااف إلااا العاازة والرفاىيااة والتقاادمماان الااذل والفقاار والت الشااعوب اإلسااالمية

 .المعاصرة في جميع مجاالتياالتي كان ليا تأثيرىا باعتراف المنصفين في الحضارة 

لدراسات االقتصادية مركز الصدارة بين الدراسات الحديثة، وتشغل اىتمام شرائ  تتبوأ اواليوم 
مختمفة من الناس، وبخاصة بعد أن أصب  النظام االقتصادي السائد ىو نظام الحرية الفردية الذي يسم  

جانب البذلك ففقد ، لمفرد أن ينّمي ممكيتو بكل الطرق دون تقييد أو تحديد، ولو كان عما حساب امخرين
االجتماعي نصيبو من الدراسات االقتصادية، حتا تحولت تمك الدراسات إلا نظم رقمية ال مكان فييا 

 لمعواطف واإلحسان والبر والتعاون.

بينما يعتقد المسممون بمبادئ ونظم أخالقية يرغبون بل ويكافحون ليرونيا في مجال الواقع 
ة ويشّجع النشاط الفردي، إال أنو يعاقب َمن يعتدي عما العممي، فاإلسالم رغم أنو يسم  بالممكية الفردي

ممكيات األفراد، كما أن اإلسالم قد حّدد تصرفات الفرد فمم يسم  لو أن ينّمي ممكيتو عن طريق الربا أو 
 االحتكار أو اإلضرار بالناس.
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ّرس االقتصاد ومن المؤسف أن الجامعات المنتشرة في العالم العربي واإلسالمي ما زالت في أغمبيا تد
ويتخرج الطالب في تمك الجامعات وقد عرف االقتصاد ، الغربي، وُتيِمل تدريس االقتصاد اإلسالمي

المعاصر دون أن يعرف عن االقتصاد اإلسالمي إال ما يسمعو من ىنا وىناك من كممات متقطعة 
 سات.ومفاىيم مختمطة عن االقتصاد اإلسالمي حتا يظن أن اإلسالم خاٍل من ىذه الدرا

الحاجة ماسة اليوم أكثر من أي وقت مضا إلا تعريف من ىنا يظير أىمية ىذه المادة، حيث و 
تعريفا  صحيحا  وبيانا  شافيا ، يجمع  ياإلسالماالقتصاد بمفردات بمادة و  في مجال االقتصاد طمبتنا األعزاء

ضافة إلا االستفادة الذاتية منو أسس ومبادئ االقتصاد اإلسالمي باإل الطمبةوتعميم بين النظرية والتطبيق، 
ف نو ييدف لبيان أىمية إيجاد نظام اقتصادي إسالمي عالمي ينجو بالبشرية من ويالت االقتصاد الغربي 

 المدمر.
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 أهداف الكورس

 إلا  (االقتصاد اإلسالميىذه المادة )وتيدف دراسة 

صاااادية اإلساااالمية العاماااة بالمعرفاااة التاااي تمكناااو مااان التعااارف عماااا األدبياااات االقت الطالااابتزوياااد  -1
عطاء الطالب فكرة مبدئية عن االقتصاد االسالمي.والخاصة،   وا 

مما يمكنو  ،ا  بالعموم االقتصادية اإلسالميةجعمو ممما  متعمقس الطالب، يتكوين حصيمة معرفية لد -2
 من العمل في مجاالت المصارف اإلسالمية والمؤسسات والييئات والمنظمات اإلسالمية اإلقميمية

تزايد ، حيث مع راسات في مجال االقتصاد اإلسالميوالدولية المختمفة، وكذا إعداد البحوث والد
الطمب عما األعمال المالية اإلسالمية تزداد الحاجة إلا كوادر بشرية بكفاءات عالية تكون قادرة 

 عما مواكبة الطمب المتنامي.

بمعمومااات دقيقااة عاان االقتصاااد  الاابالطتاازود تحقيااق دراسااة عمميااة منيجيااة لالقتصاااد اإلسااالمي  -3
الوضعي ولاو كانات بصاورة ماوجزة،  وبمعموماات تفصايمية وتأصايمية عان االقتصااد االساالمي ماع 

 التركيز عما المبادئ العامة، والقواعد الكمية.

العماام فااي العمااوم الماليااة والمصاارفية عمااا درايااة بااأىم مااا ياادور فااي عااالم االقتصاااد  دارسأن يكااون  -4
 .يبمنظور إسالم

يدرس العديد من القضايا حيث تعرف الطالب عما مفاىيم وخصائص االقتصاد اإلسالمي،   -5
ثم تعرف الطالب عما مفاىيم التنمية االقتصادية  ، ومناالقتصادية مقارنة مع النظام اإلسالمي

في اإلسالم وصيغيا ويخرج الطالب في المحصمة بنظرة عامة عن حقيقة وطبيعة االقتصاد 
  .اإلسالمي
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 دور الطالب والتزاماته

ال شااك أن الطالااب يعااد أحااد أركااان عمميااة التعماايم فااي أي عماام كااان، ولااو دور حيااوي فااي العمميااة 
التدريسااية، وذلااك يكااون بحضااور ومشاااركتو التامااة والمساااىمة فااي المناقشااات البناااءة، كاال ذلااك ماان خااالل 

ب عماااا الطمباااة االعااازاء االلتااازام بجمياااع يجااا، و األسااائمة واالستفساااارات التاااي يثيرىاااا األساااتاذ فاااي المحاضااارة
و مان جامعاة التنمياة البشارية، فوفاق ىااذا أالتعميماات الجامعياة ساواء كانات صاادرة مان وزارة التعمايم العاالي 

المنظاااور يكاااون الطمباااة ممتزماااون بالتفاعااال ماااع المااانيس ومقاااررات الفصااال الدراساااي ساااواء كاااان فاااي مجاااال 
عااان االلتااازام بجمياااع الواجباااات التاااي يكمفيااام بياااا  فضاااال   ، ىاااذاائياااةو النيأو الشااايرية أاالمتحاناااات اليومياااة 

 .التدريسي، وبالتالي فالطالب ممزم بحضور المحاضرات وممزم باعداد التقارير التي تطمب منو حول المادة
 الطالب من خالل المعايير التالية:تقييم ويجري 

 .األختبارات الفجائية السربعة -ٔ

 قشات، واإلجابة عما األسئمة والدروس التي سبق أخذىا.الفعاليات اليومية من المنا  -ٕ

  قصيرة، ضمن مفردات وأىداف الكورس.تكميف الطالب بأعداد تقارير   -ٖ

 االمتحانات المركزية، الفصمية منا والنيائية. -ٗ

 

 

 

 

 

 طرائق التدريس

م الشرح ويتمفردات المنيس عن طريق الداتاشو،  يعتمد التدريسي عما استخدام البوربوينت في عرض
، وذلك باستخدام امليات األخرس كالوايت بورد، مع إيثارة التساؤالت في المحاضرة، التفصيمي لكل فقرة 

إلشراك الطمبة في الحوارات من جية، ومن جية أخرس إلبقاء تركيزىم عما الموضوع، حيث يتم إشراك 
 .كل الطمبة الموجودين تقريبا  بتوجيو األسئمة إلييم
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 وتوزيع الدرجاتاالختبارات 

 يكون توزيع الدرجات وفق امليات التالية:

 ( والمشاركات اليومية، واعداد التقارير.quiz% عما االمتحانات الفجائية )٘

 % عما االمتحانات الفصمية.ٖ٘

 .% عما االمتحانات النيائيةٓٙ
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 حصيمة تعمم الطالب )مخرجات التعميم(

 :أن يصب  لديو القدرة عما أخذه ىذه المادةيتوقع من الطالب بعد 

 .تحميل ودراسة تاري  الفكر االقتصادي في مختمف العصور -

بالنظريات االقتصادية الوضعية والنظريات االقتصادية في اإلسالم وطرق معالجتيا لمقضايا العمم  -
  االقتصادية المعاصرة.

ية، خصوصا  بعد رجوع االقتصادعما المشكالت اإلسالمية تطبيق النظرية االقتصادية كيفية تعمم  -
، حيث كان االقتصاد الوحيد ٕٛٓٓ-ٕٚٓٓاالقتصاد اإلسالمي إلا المسرح بعد األزمة المالية 

 الذي لم يتأثر بيذه األزمة، وذلك بتطبيقو في المصارف اإلسالمية. 

 .االقتصادية المختمفة وتحميميااألنظمة عقد المقارنات بين  -

دفع عجمة النمو  واستخداميا في ،في الحياة االقتصادية ميةاالقتصادية اإلسالاإللمام بالسياسات  -
 .دياالقتصا

 .اإللمام بمفيوم االقتصاد اإلسالمي وطبيعتو -
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 قائمة المصادر والمراجع

 

 الكتاب المقرر

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

المدخل الا االقتصاد 
 االسالمي

عمي محي الدين القره 
 داغي

لبنان -بيروت -البشائردار   ٕٓٔٓ 

المساندة: صادرالم  

 سنة النشر اسم الناشر اسم المؤلف اسم الكتاب

جدة –دار البشير  رفيق يونس المصري أصول االقتصاد االسالمي   ٕٕٓٔ 

محمود  طاىر الجنابي االقتصاد االسالمي
حسين الوادي وابراىيم 
 محمد خريس واخرون

 –عمان  -دار المسيرة
  االردن

2010 

عمم اإلقتصاد  تدريس
 اإلسالمي

 

 

 محمد نجاة اهلل صديقي

 

جامعة الممك  جدة: 
  عبدالعزيز

 

2007 

 

 

 

http://iefpedia.com/arab/     
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 محتويات المادة

 التدريسي األسابيع الموضوع ت
النظام االقتصادي وعمم االقتصادالفصل األول:  ٔ   

ٙ 
 

 م.م. إبراىيم ميدي عارف
: االقتصاد االسالمي عمما ، و  الثاني: الفصل ٕ

 نظاما  ، ونظرية
 
ٙ 

 
 م.م. إبراىيم ميدي عارف

المشكمة االقتصادية وعالجيا في  الفصل الثالث: ٖ
 النظم االقتصادية

 
ٚ 

 
 م.م. إبراىيم ميدي عارف

االقتصادي في  النشاط مراحل الفصل الرابع: ٗ
 االقتصاد اإلسالمي

 
ٚ 

 
 ارفم.م. إبراىيم ميدي ع

التنمية ومنيس اإلسالم فييا الفصل الخامس: ٘   
ٙ 

 
 م.م. إبراىيم ميدي عارف
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المقدمات والمميدات  : األولالفصل   

ابراىيم ميدي عارفاسم التدريسي:   

:الفصلأىداف   

تعريف الطالب بالنظام االقتصادي وعمم االقتصاد. -  

الفرق بين النظام االقتصادي وعمم االقتصاد. -  

ريف الطالب ببذة مختصرة لالقتصاد في أوروبا، والمراحل التي مر بيا.تع -  

تعريف الطالب باألنظمة االقتصادية التي سادت أوروبا من األقطاعية إلا الرأسمالية واالشتراكية. -  

محتوس الموضوع: إن اقتصاد أوروبا قد مر بعدة مراحل ابتداء  من النظام البدائي كغيره من المجتمعات إلا 
االقتصاد الرأسمالي واالشتراكي، وانتياء  باالقتصاد المختمط الموجود اليوم، وأن لكل ىذه األنظمة مكوناتيا 

القاء الضوء عما ىذه المراحل بشكل ومميزاتيا الخاصة تميزىا عما سبقيا، ويحاول التدريسي في ىذا الفصل 
ث ىناك خمط بينيما ويوجد من ال يفرق من التفصيل، والحديث عن النظام االقتصادي وعمم االقتصاد، حي

  بينيما، وفي األساس ىنا اختالف كثير بين المفيومين. 

 الفصل الثاني: : االقتصاد االسالمي عمما ، و نظاما  ، ونظرية 

 اسم التدريسي: ابراىيم ميدي عارف

:الفصلأىداف   

 ي.النظام اإلقتصاد االسالم تعريف -

 .ألسس العامة لمنظام االقتصادي االسالمياو بيان فمسفة اإلقتصاد االسالمي   -

 بيان المفاىيم المشتركة  بين اإلقتصاد اإلسالمي وبين غيره. -

 محتوس الموضوع:

يحاول ىذا الفصل أن يرسم المالم  العامة لالقتصاد اإلسالمي من حيث كونو نظاما  مبنيا  عما 
يا  يفسر السموك اإلنساني في األنشطة التصور اإلسالمي لمكون والحياة، ومن حيث كونو تحميال  اقتصاد

 االقتصادية. 

 الفصل الثالث: المشكمة االقتصادية وعالجيا في النظم االقتصادية

 أىداف الفصل:
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 لتعرف عما المشكمة اإلقتصادية الكبرس وعناصرىا.ا -

 حل المشكمة اإلقتصادية في النظام الرأسمالي االشتراكي واالسالمي. -

 تصادس االسالمي في حل المشكمة االقتصادية وتخطييا.ثبات كفاءة النظام اإلقا -

 محتوس الفصل:

يحتوي ىذا الفصل عما تعريف المشكمة االقتصادية والحمول المطروحة ليا من قبل األنظمة االقتصادية 
المختمفة، وطرح االنتقادات التي وجيت من قبل االقتصاد اإلسالمي لألنظمة الوضعية في ىذا المجال، 

 غيرىا، وكيفية عالجيا في االقتصاد اإلسالمي. المشاكل االقتصادية كالفقر والبطالةوبيان بعض 

 

 االقتصادي في االقتصاد اإلسالمي النشاط الفصل الرابع: مراحل

 أىداف الفصل:

 .في االقتصاد اإلسالمي بيان مراحل النشاط االقتصادي -

 في اإلقتصاد الرأسمالي واإلسالمي. االقتصادي مقارنة بين مراحل النشاط -

 سبابو والقيم الحاكمة فيو والقيود الواردة عميو.أالتعريف بالتممك و  -

 المحور العممي:

سيتناول ىذا الفصل مراحل النشاط االقتصادي بالتفصيل، إذ أن االقتصاد اإلسالمي يؤن بأن ىناك 
والتأمين من التفصيل عما التممك، مرحمة قبل اإلنتاج وىي التممك، لذا يركز ىذا الفصل بشيء 

لمنشاط االقتصادي،  ومن ثم االنتقال إلا المراحل األخرس والضرائب من منظور االقتصاد اإلسالمي،
 ومقارنة عممية بين ىذه األنشطة في االقتصادين الرأسمالي واإلسالمي.

 

 الفصل الخامس: التنمية ومنيس اإلسالم فييا

 أىداف الفصل:

 وشروطيا. التنمية ومناىسوكيفية نشوء ىذا المفيوم،  تنمية،التعريف مفيوم  -

 أنواع التنمية في االقتصاد اإلسالمي.التعرف عما  -
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 لدس األمم المتحدة.ىا معايير و  بيان مفيوم التنمية البشرية في الفكر اإلسالمي، -

 شروط تحقيق التنمية الشاممة في الفكر االسالمي. -

 .في البمدان النامية أمام التنميةالتي تقف  التحديات والعقباتالتعرف عما أىم  -

 المحتوس العممي:

يتناول ىذا الفصل التعرف عما التنمية من منظور االقتصاد اإلسالمي، حيث أن ليا في اإلسالم  
مفيوما  شامال ، يستوعب كل ما يؤدي إلا الحياة الطيبة لإلنسان الذي كرمو اهلل تعالا، وجعمو خميفتو في 

ذا المنظور يتم الحديث عما مفيوم التنمية في كل جوانبيا والشروط التي تتحقق بيا في الفكر األرض، ومن ى
 اإلسالمي، ومن ثم الحديث عما أىم العقبات التي تقف وراء عممية التنمية خصوصا  في البمدان النامية.
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 االمتحانات واالختبارات

 أوال : نوعية األسئمة:

عما األسئمة الشمولية من أجل تحريك ذىن الطالب وتوسيع دائرة إجاباتو، حيث التدريسي  يعتمد
ىناك التعريفات والتعميالت والشرحيات والفراغات وتصحي  األخطاء واالختيارات، واوجو الخالف 

 والتشابو بين العناصر المختمفة.

 الزمن المحدد لالمتحانات:  ثانيا : 

 ساعة ٕ: لالفصل األو  -

 ساعة ٕ: الفصل الثاني -

 ساعات ٖ: االمتحان النيائي -

 (اسئمة.ٙ-ٗثالثا : عدد األسئمة : )

 

 

 ذج من األسئمة وأجوبتياانم

 / اشرح باختصار مفيوم كل من: ٔس

 حياء الموات(أ)النظام اإلقتصاد اإلسالمي، التممك، الخصخصة، 

 عدد واشرح األسس العامة لمنظام االقتصادي االسالمي؟/ ٕس

      ص ( أو )خطأ( أمام العبارات التالية:ضع عالمة )  / ٖس

 .أفضل طريقة لعالج المشكمة االقتصادية عند االشتراكيين ىو دعم السمع الغذائية

 أسباب التممك الحقيقي في االسالم. نسببا مال يعد الجيد الذىني والفكري 

                  عمل ما يأتي:/ ٗس

 ؟فرق االسالم بين الحاجات والرغبات

        اختر الجواب الصحي  فيما يأتي: /٘س



Subject Course book – 2015-2016, University of Human Development Page 16 

الغاء الممكية  –دعم السمع الغذائية ب  -أفضل طريقة لعالج المشكمة االقتصادية عند االشتراكيين ىو ) أ
 االعتماد عما جياز الثمن(. -الخاصة ج

     ة الديون(كثر  -فقدان الكثير من العمال والموظفين وظائفيم ج -التضخم ب -من آثار الخصخصة السمبية )أ

 

                             الجواب النموذجي 

السؤال األول: اشرح باختصار مفيوم كل من: )النظام اإلقتصاد اإلسالمي، التممك، الخصخصة، احياء 
 الموات(؟

لمبشر ج/ النظام اإلقتصاد اإلسالمي: ىو السياسة الشرعية التي توجو المال والنشاط االقتصادي لتحقيق التنمية 
، والعمران في األرض عما ضوء منيس اهلل تعالا، وتعترف بالممكية بأنواعيا الثالث ) الفردية والعامة ، وممكية 

 الدولة ( بضوابطيا وقيميا األخالقية.

التتممك: ىو النشاط الذي يبذل ا من االستيالء، والعمل الفكري ا لتحقيق التمكن من التصرف في الشيء 
 و الجيد ا أي جيد مشروع كان ا الذي يبذلو شخص لتحقيق الممكية.واالختصاص بو، في

 الخصخصة: تحويل الممكيات العامة لمدولة إلا القطاع الخاص، أو األفراد.

حياء الموات: إصالح االرض بما يتحقق منو الغرض من إصالحيا، أي عمارتيا بالبناء، أو الزراعة، أو أ
  الحراثة

 األسس العامة لمنظام االقتصادي االسالمي؟ السؤال الثاني:  عدد واشرح 

ج/  يقوم النظام االقتصادي االسالمي عما مجموعة من األسس العامة تميزه عن غيره ، نذكرىا ب يجاز ،   
 وىي : 

األساس وىذا      .، والمرجعية االسالميةعما القيم العقائدية، واألخالقيةاألساس األول : قيام أصولو وثوابتو 
نما لو تأثيره الكبير في تنظيم العالقة بين االنسان والماأساس مرجعي فكري ليس مجرد ل، وبينو وبين ، وا 

، وبطبيعة ستخالف االنسان ودوره في العمران، وكذلك لو تأثيره في التصورات الخاصة بااالنسان والمجتمع
 الممكية، والتوازن بين أنواعيا، وبجميع األنشطة االقتصادية .

ي : مبدأ االعتراف بالممكية المتنوعة وربطيا بدورىا االجتماعي، والشاممة لمممكية الفردية الخاصة، األساس الثان
 والممكية العامة، وممكية الدولة .

 نوعية الممكية في االقتصاد االسالمي : 
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النظام  إن الممكية في االقتصاد االسالمي لو طابع خاص متميز ، فال ىي ممكية فردية ا كما ىو الحال في   
الرأسمالي ، وال ىي ىي ممكية جماعية ، أو ممكية الدولة لكل أدوات اإلنتاج ، أو بعبارة أخرس إلغاء الممكية 
نما ىي ممكية مزدوجة ومرتطبة بدورىا االجتماعي وبغايتيا من  الفردية كما ىو الحال في النظام الشيوعي ا وا 

فصيميا فيما بعد ، ولكن ىنا نركز عمييا من خالل رؤية التعمير ، ولذلك نرس أن ليا ثالثة أنواع سيأتي ت
االقتصاد االسالمي إلييا ، فالممكية الفردية الخاصة محمية في االسالم ، ولكنيا مقيدة بقيود نافعة لصال  

 المجتمع ينحصر أىميا في القيدين امتيين ، وىما : 

، واإلنتاج واالنفاق ، واالستيالك والتبادل  قيد خاص يتعمق بتحريم بعض األنشطة االقتصادية من حيث الكسب
عادة التوزيع ا كما سيأتي ا ولكن ىذا القيد ثبت باالستقراء أنو لمصمحة الجميع ، ولتحقيق التوازن  .  والتوزيع وا 

قيد عما حرية امتالك الفرد ، يخص منع امتداد الممكية الخاصة لمموارد ذات النفع العام أو ما يعّد ضروريا  
الناس مثل مياه البحار ، والغابات ، ونحوىما ، أي أنو يوجد بجانب الممكية الخاصة نوعان آخران من  لعامة

الممكية ىما : الممكية العامة ، أي ممك لممجتمع ، أو األمة عما سبيل الشيوع ، وبالتالي فال يجوز أن يطغا 
اّل تضرر امخرون وىي ممكية المياه العامة  )كالبحار واألنيار( والغابات. الفرد وحده عمييا ، وا 

والممكية األخرس : ىي ممكية بيت المال أو الدولة لمشاريعيا الخاصة بيا مثل الطرق  العامة  والمستشفيات ، 
 والمشروعات الخاصة بيا ونحوىا . 

ستا في وقد استطاع الفقو اإلسالمي أن يجعل الممكية الخاصة والممكية العامة في مجال التكامل والتعاون ولي
مجال التضاد والتناقض، فالممكية العامة تتجو نحو الموارد العامة، والخاصة تتجو نحو الموارد الخاصة دون أن 

 يتضرر أحد من ذلك .

وكرد فعل لما حدث من سوء استغالل الرأسمالية لمعمل والفقراء ظير الفكر الشيوعي الذي ألقا عما الممكية   
المصائب واالقتصادية واالجتماعية ، وبنا عما ذلك الصراع الطبقي بين الفردية كل الشرور والمشاكل و 

الرأسماليين والفقراء الذي سيؤدي إلا نشأة جيش كبير من البطالة ، وبالتالي احداث انقالب دموي يطي  بالنظام 
مرحمة الصراع ،  الرأسمالي إطاحة كاممة ، وحينئذ تتحول ممكية اإلنتاج إلا الطبقة العاممة ، وبذلك وحده تنتيي

 وتتحقق الرفاىية لممجتمع ، وتنتيي مشاكمو االقتصادية واالجتماعية .

األساس الثالث : مبدأ الحرية االقتصادية ، وىو مبدأ عام وان القيود عمييا استثناء ، كما أن قيودىا ليست   
نما ىي معقولة معممة لتحقيق المصال  ، ودرء المفاسد ، والمواز   نة في حالة التعارض بينيما .مجرد تعبد ، وا 

عمما  بأنو ليس ىناك نظام اقتصادي أو غير اقتصادي دون قيود ، وبذلك قرب منو النظام الرأسمالي في ىذا   
األساس ، ولكن الفرق الجوىري يبقا بينيما ، وىو أن ىذه القيود عقائدية أخالقية في االقتصاد االسالمي 

ين أن القيود في النظام االقتصادي الوضعي بشري من وضع البشر ، يستيدف مصال  الفرد والمجتمع في ح
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وىو فارق ميم تنعكس آثاره عما جميع األنشطة االقتصادية من الممكية إلا إعادة التوزيع ، من حيث امليات 
 والعقود .

الكتاب : فاالسالم كمو قائم عما العدل كما دلت عما ذلك نصوص ال تحصا من األساس الرابع: مبدأ العدل
والسنة ، وىذا المبدأ لو تأثيره في االقتصاد االسالمي في جميع أنشطتو ومفاصمو وجزئياتو ، وفي عقوده وآلياتو 

. 

ذا تحقق الظمم ف ن العقد غير جائز شرعا  ، وأنو    ولذلك يجب أن يكون التبادل ) العقود ( قائما  عما العدل ، وا 
 رحو وتفصيمو عند الحديث عن التبادل والتداول .باطل في كثير من الحاالت ا كما سيأتي ش

وتوضي  ذلك أن جميع العقود  في االسالم تقوم عما العدل ، والمساواة في الحقوق والواجبات ، وان كل عقد   
في الشريعة بمثابة ميزان لو كفتان ، وفي كل كفة حقوق وواجبات تتساوس  مع ما في الكفة األخرس من حقوق 

 وواجبات .

 ذا اختل ىذا الميزان بان وجدت في كفة أحد العاقدين الحقوق فقط ) االيجابيات ( ا كما ىو الحال بالنسبة ف   
لممرابي حيث في كفتو ضمان قرضو ، وأخذ زيادة الربا عميو ا في حين وجدت في كفة العاقد امخر الواجبات 

لمال ، وعميو ضمان فائدة زائدة عميو ا ف ن فقط )السمبيات( ا كما ىو الحال لممقترض المدين حيث عميو ضمان ا
 ىذا العقد حرام ، وباطل أو فاسد ، لوجود ىذا الظمم في ميزان العدل الذي أوجبو اهلل تعالا 

فالعدل في القرض يقتضي توزيع الواجبات والحقوق عما الطرفين ، بأن يكون في كفة المقرض الدائن ضمان   
تالي فقد كسب حقا  ، وعميو واجب وىو أنو ال يجوز أن يأخذ الزيادة عما رأس المال في جميع األحوال ، وبال

قرضو ، بل تكون الزيادة لمدائن في مقابل غرمو ، وأما المقترض فيكون في كفتو واجب وىو وجود الضمان ، 
ورّد رأس المال ميما كانت الظروف واألحوال ، ولو حق وىو أن عوائد قرضو إن تحققت تكون لو دون أن 

 طالب بأية زيادة .ي

ْن  وألجل الظمم حّرم اهلل تعالا كثيرا  من العقود وعما رأسيا الربا الذي سماه اهلل تعالا بالظمم فقال تعالا : ) َواِ 
الّ  لو كان  تُْبُتْم َفَمُكْم ُرُؤوُس َأْمَواِلُكْم ال َتْظِمُموَن وال ُتْظَمُموَن( وىذا الظمم ليس ظمما  فرديا  لممقترض بالربا فقط ، وا 

كذلك كان يسعو رضاه بالربا ، أو إبراء ذمة المقرض ، بل إن اهلل تعالا لعن آكل الربا وموكمو ، مع أن موكمو 
مظموم في الظاىر ، ولكنو بما أنو خالف نيي اهلل تعالا عن الربا ، وبما أنو شارك في ظمم اجتماعي فيو أيضا  

 ظالم آثم ..

ذا نظرنا إلا جميع األنشطة ا   القتصادية وأحكاميا الشرعية نجد أن مبدأ العدل ىو المبدأ القاضي الحاكم وا 
عمييا في جميع تطبيقاتيا المعاصرة ، وكذلك في جيمع الحمول لممشاكل التي يقدميا االسالم ، وحتا في الممكية 

  .قتصادية ، والعدالة االجتماعيةبأنواعيا الثالثة ، والحرية اال
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عدالة االجتماعية ، التي تتحقق بمجموعة من االجراءات التي تخص الدولة االسالمية األساس الخامس : مبدأ ال
عادة التوزيع العادل ، كما أنيا تخص األفراد من حيث النفقة  في المقام األول من حيث التوجيو والتخطيط ، وا 

تكافل يتحقق لكل فرد الواجبة ، ومن حيث تحمل الديات ، ورعاية حاالت الطوارئ ونحوىا لموصول إلا مجتمع م
 حّد الكفاية ا كما سيأتي في إعادة التوزيع إن شاء اهلل تعالا . 

إن الدولة في اإلسالم ليا دورىا  :ية في االقتصاد ودور األفراداألساس السادس : التوازن بين دور الدولة اإلسالم
ََ قائما  عما التدخل المباشر ، ومنع  الحرية االقتصادية، وتممك وسائل في االقتصاد، ولكن دورىا ليس دورا 

 ،االنتاج كميا، ومنع الممكية الفردية، كما ىو الحال في النظام الشيوعي، كما أنيا ليست معزولة عن التخطيط
نما دورىا إشرافي، ورقابي ، وال تاركة الحبل لمممكية الفردية كما ىو الحال في النظام الرأسمالي الحّر، وا 

ّي يستيدف تحقيق أغراض محددة، وىي تحقيق التوازن، والتوزيع العادل، وتوجيو ، وتخطيطوتوجييي، وتشجيعي
 .الموارد لتشغيميا بصورة أفضل وأمثل، وعدم تجاوز أحكام الشريعة فيما يخص المال

 السؤال الثالث:

خطأ، أفضل طريقة لعالج المشكمة االقتصادية عند االشتراكيين ىو انياء الممكية الخاصة التي تعد  -ٔ
 ىم رأس كل المشاكل االقتصادية.عند

خطأ، يعترف االقتصاد اإلسالمي بالممكية التي تكون من انتاج ذىني وفكري، كنظيرىا التي تكون   -ٕ
 بالقوة العضمية أو أي طريقة آخر لحق تممك الممكية.

 ؟اتوالرغب اتاإلقتصاد اإلسالمي بين الحاجالسؤال الرابع: عمل: يفرق 

وبالتالي فيي مرتبة بين  ،يقع االنسان في حرج وضيق يابدونو ليو االنسان ج/ الحاجة ىي: ما يفتقر إ
وأما الرغبات فيي ما تميل إليو النفس وتريده ألي سبب معقول ، مطموبن تحقيقيا أالضروريات والتحسينيات، و 

عما تحقيق لذا فرق االقتصاد اإلسالمي بينيما، وأن تحقيق الحاجات مقدم  .أو غير معقول، وبالتالي فيي أعم
 الرغبات.

        اختر الجواب الصحي  فيما يأتي:/ ٘س

الغاء الممكية  –دعم السمع الغذائية ب  -أفضل طريقة لعالج المشكمة االقتصادية عند االشتراكيين ىو ) أ
 االعتماد عما جياز الثمن(. -ج الخاصة

 كثرة الديون(     -ج وظائفيم لموظفينفقدان الكثير من العمال وا -التضخم ب -من آثار الخصخصة السمبية )أ
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 تقييم األقران

يجب أن يقيم ىذا الكورس بوك ويوقع من قرين. يصادق القرين عما محتويات الكورس بوك بكتابة بعض الجمل 
في ىذا الجزء. )القرين ىو شخص لديو معرفة كافية بالمقرر الذي تقوم بتدريسو، ويجب أن يكون بمرتبة أستاذ 

 مساعد أو مدرس أو خبير في مجال مقررك(.أو أستاذ 

 أقر بأنني:

 قرأت الكورس ووجدت بأن ضوابط جودة التعميم قد روعيت في ىذا الكورس. -

 المحتويات العممية جديدة وىي مرتبة ومنظمة بطريقة مناسبة ليذه المرحمة الدراسية. -

 طريقة توزيع الفصول والمواد جيدة. -

 المصادر جديدة ومتوفرة لمطالب -

 ن أجل ذلك أوقع أدناه وأتحمل كافة المسؤولياتوم

 

 االسم:

 المقب العممي:

 الجامعة:

 الكمية:

 القسم:

 البريد اإللكتروني:

 الياتف:

 التاري :

ع:التوقي
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