
 بسم هللا الرمحن الرحيم 

 اللهم صل وسلم وابرك على سيدان حممد وعلى آله وصحبه والتابعني

 نظام اإلقتصاد يف اإلسالم

 نظام االقتصاد اإلسالمي فريد من نوعه

تشغل  اليت  اخلطرية  املسألة  الصدارة ألهنا  مكان  العاملي  النظام  يف  االقتصادية  املشكلة  تتبوأ 
، بينما  ن اضطراب العالقات الدولية يف يدوقد محلت حضارة الغرب املادية حالة م  ، اليومملالعا

 .ختلفةمحلت يف اليد األخرى حالة من النزاع بني الطبقات امل

انتهى إىل مشاكل مجة بسبب ع الغرب قد  جزه عن سد حاجات فالنظام االقتصادي لدول 
فلن يكون يف    على ذلكة، و لالطبقة العامو   ، فهو نزاع دائم بني " رأس املال "األوضاع اجلديدة

 . دامت املشكلة االقتصادية مل حتل العامل سالم ما

  لعل مقومات السالم يف هذه احلالة هي يف يد اإلسالم ألن النظام االقتصادي الذي جاء به و 
ويقدم اإلصالح املنشود ليسود السالم يف األرض    ،الذي يوفق بني صاحب العمل والعامل  هو

 .احلاضرة  ةولنظام اإلسالم خصائص ال جندها يف غريه من النظم االقتصادي .ةـقاطب

  السنة جيد أن اإلسالم شامل، ينظم عالقة اإلنسان بربه جل وعال إن املتتبع لنصوص القرآن و 
اإلنس ـوعالق أبخيه  اإلنسان  و ـة  ابلكون كل  ان  اإلنسان  فيعالقة  مستخلفا  ابعتباره  قبل ه  من  ه 

تبا احلقيقي  وتعاىلاملالك  د  .رك  اإلسالم  و وملا كان  احلياة  مقتضيات  ينظم  عمليا  بني  ينا  جيمع 
من   سعادهتا كان  طريق  للروح  رسم  وقد  واالستقامة  العدل  مبيزان  واجلسد  الروح  متطلبات 

 .  يرسم أيضا للمادة طريق سعادهتا وأيمر بتحصيل ما فيه خريها ونفعهاالضروري أن  

ت وبه  احلياة  عصب  املال  وصحة  وملا كان  وعلم  رفعة  من  إليه  تصبوا  ما  وحتقق  األمم،  رقى 
الفائقة ابلتوجيهوعمران فقد أواله اإلسالم عنايته  الطرق  على حتصي   وحث    والتنظيم...  ،  له من 

،  الطرق ابتغاء من فضل هللا تعاىل  اعترب حتصيله من هذهاملشروعة كالتجارة والزراعة والصناعة و 



مبجر  إليه  السعي  االنتهاء  وجيب  اجلمعةد  فريضة  تنزيله  .من صالة  حمكم  يف  ذكره  جل       :يقول 
ذروا البيع ذلكم  وم اجلمعة فاسعوا إىل ذكر هللا و اي أيها الذين آمنوا إذا نودي للصالة من ي   ﴿

شروا يف األرض وابتغوا من فضل هللا واذكروا  ت خري لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصالة فان
سائر  أتمر املسلمني أن يرتكوا البيع و ( فاآلية  األوىل  10-9) اجلمعة/﴾هللا كثريا لعلكم تفلحون  

لنشاط املعاش مب والدخول يف    من شؤون املعاش  االخنالع ترغيبهم يف هذا  ذان و ل جرد مساعهم 
الوقت  إىل مش الذكر يف هذا  يعود  اـ، مث  اناغل  الصالةتهلعيش مع ذكر هللا مىت  وهذا هو   . ت 

د  كعمل و   نالتوازن الذي يتسم به املنهج اإلسالمي، التوازن بني مقتضيات احلياة يف األرض م
وهي ضرورة    وبني عزلة الروح فرتة عن هذا اجلو وانقطاع القلب وجترده للذكر،  ،ونشاط وكسب

القلبــحلي لالتص  اة  بدوهنا  يصلح  والتلقيـال  الكربى  ال  األمانة  بتكاليف  وذكر هللا    .والنهوض 
ولكنه    ، الذي حيول نشاط املعاش إىل عبادةالشعور ابهلل فيه هو  و ،  البد منه يف أثناء ابتغاء املعاش

 . حض كما توحي اآليتانمالتجرد املخالص واالنقطاع الكامل و ـبد من فرتة للذكر المع هذا ال

وحتصيل املال فإنه هنى عن حتصيله  ،  على السعي يف طلب الرزق   إذا كان اإلسالم قد حث  و 
هنى عن و ،  الغشواليت تستغل حاجة الضعيف احملتاج، فنهى عن الراب و   ،ابلطرق اليت تضر ابلغري 

احملرمة يعين جتارة اخلمور واملخدرات و التج  العقل ويضر ابجلسم على  ارة  ما يفسد  اخلنزير وكل 
ى عن الرشوة اليت  يعبث ابإلنسانية كما هنارة كل مايفسد األخالق و اإلطالق وهنى عن امليسر وجت

والكفاايت يقول جل عاله  .تذهب ابحلقوق  ذلك  ابلباطل    ﴿  :ويف  بينكم  أموالكم  أتكلوا  وال 
وقد ورد    (187  /)البقرة﴾أنتم تعلمونا فريقا من أموال الناس ابإلمث و وتدلوا هبا إىل احلكام لتأكلو 

إمنا أان    »:  ها أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قاليف الصحيحني عن أم سلمة رضي هللا عن
فمن قضيت له   .ن بعض فأقضي لهإمنا أيتيين اخلصم فلعل بعضكم أن يكون أحلن حبجته مبشر و 

قيقة ونه من حموهكذا يرتكهم ملا يعل  «  حبق مسلم فإمنا هي قطعة من انر فليحملها أو ليذرها
رم حالل إمنا هو ملزم يف الظاهر، وإمثه على احملتال  ، فحكم احلاكم ال حيل حراما، وال حيدعواهم

 .فيه

أن ال يظن به املسلم عن مجاعة املسلمني ال و املهذا  كذلك أمر اإلسالم ابالعتدال يف صرف  
لشأن يف أمور  يف إطار من التوسط يف األمور دون إفراط أو تفريط كما هو ا   إذا احتاجوا إليه، 



والذين  ﴿يف قوله:    الكرمي  ولذلك كان من صفات عباد الرمحن ما حكاه القرآن  . اإلسالم كلها
راف فيها أو الظن  وجعل اإلس( 67/)الفرقان  ﴾إذا أنفقوا مل يسرفوا ومل يقرتوا وكان بني ذلك قواما

وال جتعل يدك مغلولة إىل    ﴿  : قال تعاىل  .والواجبات مما يوقع يف احلسرة واملالمةهبا عن احلقوق  
ملوما حمسورا   فتقعد  البسط  تبسطها كل  الرسول صلى هللا  (29)اإلسراء/ ﴾عنقك وال  ويقول   ،
القيامة حىت    »:  هللاعليه وسلم يف حديث أخرجه اإلمام الرتمذي رمحه   لن تزول قدما عبد يوم 

، وعن ماله وعن علمه ماذا عمل به  ، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبالهيسأل عن أربع:  
 .« من أين اكتسبه وفيما أنفقه

 
 الشيخ الطاهر بدوي 

 


