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 المقدمة :

ُد هلل رب العالسيؽ وافزل الرالة واتؼ التدليؼ على خاتؼ االنبيػا  والسرلػليؽ نبػي االمػة دمحم وعلػى الحس    
 آله وصحبه اجسعيؽ :

 وبعد .....

اف تظػػػؾر الحيػػػاة  سختلػػػ  جؾانبهػػػا فػػػي وقتشػػػا الحايػػػر  رػػػؾرة عامػػػة والحيػػػاة االقترػػػادية علػػػى وجػػػه      
ئل والػػاليا التشسيػػة والتخظػػيص االقترػػاد  الػػ   الخرػػؾي يحػػتؼ عليشػػا نحػػؽ كبػػاحثيؽ اف نبحػػ  فػػي ولػػا

رلػسه االلػالـ والػػ   تشػاوؿ مختلػ  جؾانػػا حيػاة البذػػر روحيػةد كانػو اـ ماديػػة ع و ػ ا مػا ُعبػػر عشػه ومشػػ  
ذلػ الحيؽ  اف االلالـ )ديؽ ودنيا( ع و  ا ما لعى اليه االقترػاد االلػالمي مػؽ تمػديؼ اقترػاد متسيػ  لػه 

احتياجػات العرػر وتل ػل لػعادة البذػر ع لػيسا اف دور الباحػ   شػا البحػ   اصؾؿ ومبػاد  جػا  اهػا تلبػي
فػػػػي ماايػػػػة االقترػػػػاد االلػػػػالمي  ػػػػؾ الػػػػتغهار الحلػػػػؾؿ واللذػػػػ  عػػػػؽ الؾلػػػػائل وااللػػػػاليا االقترػػػػادية 
االلػػػالمية  لسؾا بػػػة التظػػػؾر والتشسيػػػة االقترػػػادية ومؾاجهػػػة مػػػا يتعػػػرش لػػػه ال ػػػرد والسجتسػػػ  مػػػؽ مذػػػا ل 

 اقترادية . 
عسلية التشسية والتخظيص االقترادية ليدو عسلية تتبشا ا الدولة وتذرع لهػا فحدػا وانسػا  ػي عسليػة  اف   

ع ذلػػػ الف التخظػيص الذػػامل ال يش ػي نذػػاا ال ػػرد او يجػا اف يذػػترؾ فيهػا جسيػػ  ااشػا  وعشاصػػر السجتسػ  
ع الخػػاي وفمػػاد للخظػػة وجػػؾد المظػػاع الخػػاي ع وانسػػا التشدػػي  اػػيؽ نذػػاا ال ػػرد والدولػػة وااللػػتعانة  المظػػا

و ػػؾ فػػي الشهايػػة يرلػػؼ خظػػص ع السرلػػؾمة لتحميػػ  ا ػػداؼ التشسيػػة االقترػػادية و ػػؾ مػػا يػػدعؾ اليػػه االلػػالـ 
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السدػػػتمبل ل تػػػرات متتاليػػػة واجيػػػاؿ متعالبػػػة ع وقػػػد يرػػػل تػػػدخل الدولػػػة فػػػي  ػػػ ا السجػػػاؿ الػػػى حػػػد التخظػػػيص 
 االقتراد  الذامل.

التي اعظى الديؽ االلالمي لها ا تساماد  الغاد ووي   لحياة االقتراديةوانظالقاد مؽ تمديرنا ا سية درالة ا  
لهػػا االحمػػاـ والتذػػريعات التػػي تػػشغؼ حيػػاة االفػػراد والسجتسعػػات  سػػا يحمػػ  مرػػالحهؼ الدنيؾيػػة وا خرويػػة ع 

 االقترػاد  التخظػيص فػي ال لػر م ػاايؼو  تشاولشا في درالتشا  ػ   مبحثػيؽ كػاف االوؿ مشهػا معبػرا عػؽ ُألػ 
 .ة االلالمي السباد  واال داؼ االقتراديةااللالمي ع اما الثاني فمد تشاوؿ 

 
 

 التخطيط االقتصادي  ول االسالم وسياسته فيتمهيد : أص
اف درالة تاريخ االقتراد االلالمي وتظؾر  يسمؽ تمديسه الى ارب  مراحل  ي: مرحلة التلؾيؽ وتبدأ مؽ   

)ع( ع ومرحلة الشزج وتذسل العرر االمؾ  والعرر العبالي عهد الشبؾة وتشتهي  خالفة االماـ علي
االوؿ وبدايات العرر العبالي الثاني ومرحلة الركؾد وتذسل العرر العبالي الثاني لحيؽ االحتالؿ 
االوروبي للعالؼ االلالمي واخيراد مرحلة التبعية لالقتراد الغربي و ؾ ا لػ جعل االلتمرار الديالي 

 (1)مل االلاس في تحديد مراحل تظؾر االقتراد االلالميونغاـ الحمؼ  ؾ العا
التأمل العسي  في ا يات المرآنية يبيؽ اؾيؾح ج ور التخظيص االقتراد  في االلالـ  مؾؿ هللا لبحانه ف

ع فل ظ "أنذأ ؼ مؽ االرش"  ؾ إشارة الى عسلية الخل   (2)وتعالى) ؾ أنذأ ؼ مؽ االرش والتعسركؼ فيها(
ع إذ يرو  الس دريؽ رواية زيد اؽ اللؼ حي  يمؾؿ" أ  (3)عسركؼ" أ  جعللؼ عسار ا ولمانهاواإليجاد "والت

أمركؼ  عسارة ما تحتاجؾف إليه مؽ اشا  مدا ؽ وغرس أشجار"ع وجا  في السي اف أ  الظلا في جعل 
 سا وفي مجس  البياف: أمركؼ مؽ عسارتها ع  (4)االرش عامرة للي يشت   اها  سا يظلا مؽ فؾائد ا
ع و شالػ اللثير مؽ االمثلة التي ورد ذكر ا في (5)تحتاجؾف إليه مؽ السدا ؽ والس روعات وغرس األشجار

المراف اللريؼ والتي تذير الى اصالة التخظيص في ال لر االقتراد  االلالمي وتبيؽ ا سيته واثر  في حياة 
الى على لداف الشبي يؾل )ع( و ؾ االنداف ومشها على لبيل السثاؿ ال الحرر يمؾؿ هللا لبحانه وتع

ي در رؤيا السلػ ويرشد  الى الخظة الالزمة لسؾاجهة الدشؾات المادمة الستؾقعة يمؾؿ تعالى )وقاؿ السلػ 
إني أرى لب   مرات لساف يأ لهؽ لب  عجاؼ ولب  لشبالت خزر وأخر يا دات يا أيها السأل أفتؾني 

يها الردي  افتشا في لب   مرات لساف يأ لهؽ لب  عجاؼ في رؤيا  اف كشتؼ للرؤيا تعبروف .. يؾل  أ
ولب  لشبالت خزر وأخر يا دات لعلي ارج  الى الشاس لعلهؼ يعلسؾف ع قاؿ ت رعؾف لب  لشيؽ دأ ا 
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فسا حردتؼ ف رو  في لشبله اال قليال مسا تأ لؾف ثؼ يأتي مؽ  عد ذلػ لب  شداد يأ لؽ ما قدمتؼ لهؽ إال 
 .(6)ؼ مؽ  عد ذلػ عاـ فيه يغاث الشاس وفيه يعرروف(قليال مسا تحردوف ع ث

ف ي     ا ية اللريسة يبيؽ الشبي يؾل  )ع( للشاس اجس  ما يجا عليهؼ عسله في مؾاجهة االزمات  
وايجاد التدااير العسلية لها كسا إنها تبيؽ الؾلائل السثلى التي ترتل  عليها العسلية التخظيظية والتي يسمؽ 

 ها  االتي : اجساؿ البعض مش
العسل الستؾاصل في المظاع ال راعي مؽ اجل تاميؽ الغ ا  في لشؾات الزي  السمبلةع وفي ذلػ يمؾؿ  -

 هللا تعالى على لداف يؾل  )ت رعؾف لب  لشيؽ دأ ا (
خ ف ال رع  ظريمة تؤمؽ عدـ تل ه نتيجة ا فات ال راعية فجا  قؾؿ هللا على لداف يؾل  )ف رو  في  -

 لشبله(
على يرورة االقتراد في االلتهالؾ ع وعدـ اإللراؼ والتب ير فماؿ هللا لبحانه على لداف نبيه  التأ يد -

 يؾل  )ع( )إال قليال مسا تأ لؾف(. 
 يرورة تؾفير فائض والتمليل مؽ حجؼ االلتهالؾ مؽ اجل إعادة عسلية الشسؾ . -

عشد انحرافها قاؿ تعالى) وال ت ددوا في  االوياع االقترادية وفي الؾقو ن ده دعا االلالـ الى اصالح
ع ومؽ االمؾر التي ايع و االقتراد االلالمي في كثير مؽ االوقات  ؾ عدـ  (7)االرش  عد اصالحها(

 (8)وجؾد ليالات اقترادية وايحة لدى الحماـ
 االسالمي التخطيط في الفكر االقتصاديومفاهيم ُاسس المبحث االول :

 (بناء الفرد و المجتمع) 
مؾاعد ال وويعو اشا  ال رد و السجتس  وف  السباد  والقيؼ االلالمية  اقرت الذريعة الدسحا    
 تشغؼ لير الحياة االجتساعية و االقترادية لل رد والسجتس  .التي قترادية الجتساعية وااالتذريعات الو 
رج ال رد تدتسد مذروعيتها مؾيؾعية مؽ خا وجؾد قؾةوللي يحمؼ تش ي      المؾاعد والتذريعات يدتلـ     

مؽ الذرائ  و تشدجؼ وتتظاا  م  ال ظرة االندانية الدليسة ع وم  الغايات واال داؼ السظلؾب تحقيمها في 
حياة ال رد في اطار السشهاج االلالمي الذامل اذ ال حرية للذخص فيسا نرو عليه الذريعة االلالمية 

 (9)ايات التي يؤمؽ االلالـ  زرورتهامؽ الؾاف الشذاا التي تتعارش م  السثل و الغ
وتدتسد السحددات السؾيؾعية قؾتها التش ي ية مؽ خالؿ ما تل لو  ه الذريعة االلالمية الستسثلة   

 الشرؾي المرانية والدشة الشبؾية ع مؽ مشعها لشذاطات اقترادية  الشغر لسا لها مؽ اثار للبية على 
ع كتحريؼ الربا ع و مش  االحتلار ع والغش ع وحجر الد يشة ع  تحمي  الدسؾ الروحي لل رد والسجتس  معا
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ومش  االتجار  السحرمات ع ومش  التب ير و االلراؼع وك لػ احماـ  وقؾانييؽ تشغيؼ السيراث و التركات 
انسا الخسر و السيدر واالنراب  ) وقؾله تعالى ع (10)(احل هللا البي  و حـر الربا) سا مبيؽ في  قؾله تعالى

وكلؾا واشربؾا وال تدرفؾا ) وفي قؾله تعالى ع (11)(الزالـ رج  مؽ عسل الذيظاف فأجتشبؾ   لعللؼ ت لحؾف وا
 .(13)الجالا مرزوؽ و السحتلر ملعؾف" " )ي(:وقؾؿ الرلؾؿ اللريؼ (12)(انه ال يحا السدرفيؽ

الدوله لحساية  سا ويعو الذريعة االلالمية مبدأ اشراؼ ولي االمر على الشذاا العاـ و تدخل   
السرلحة العامة ع له ا بر االثر في ت عيل اثر السحددات السؾيؾعية لزساف تحمي  العدالة االجتساعية 

 على مر ال مؽ .
  : بناء الفرد اوالا 
عألنه يسثل (14)لىيحتل االنداف في العميدة االلالمية مش لة ال تعلؾ عليها لؾى مش لة هللا لبحانه وتعا  

في اشا  السجتس  ع ال   يريد  االلالـ فسي   عؽ لائر السخلػؾقات وكػرمه ورفػ  شأنه  مؾلػه اللبشة االولى 
وقؾله تعالى:)ولمد كرمشا اشي ادـ وحسلشا ؼ في البر والبحر  (15)تعالى)اني جاعل في االرش خلي ة(

 . (16)ورزقشا ؼ مؽ الظيبات وفزلشا ؼ على كثير مسؽ خلمشا ت زيال (
السخلؾقات مؽ القياـ  سهاـ ذلػ االلتخالؼ و ؾ اقدر ك لػ مؽ السالئله على القياـ  فاالنداف اقدر  

اتلػ السهاـ ع النه جس  ايؽ جشبيه ما ت رؽ فيهسا ع و زاد عليهسا معج ة هللا اللبرى في االنداف ع و ي 
االندانية ع وكل العمل ع ف اد  ه عشهسا مجتسعيؽ     المؾى مجتسعة مؽ الش   والعمل والروح تسثل ال ات 

قؾة مشها تدؿ على ال ات     في حالة مؽ حاالتها ع وال تتعدد ) ال ات ( االندانية  اية صؾرة مؽ صؾر 
التعدد ع النها ذات ن   او ذات روح ع او ذات عمل ع وانسا  ي انداف واحد ع في جسي      

 .(17)الحاالت
شه ع انسا يدير في طري  السثل االعلى ع وبالتالي واالنداف  سا يأمر   ه ربه و انتهائه عسا يشها  ع  

يمترب مؽ اللساؿ ع ويمؾف  مدر اقترا ه مشه  ح  خلي ة هللا في االرش ع كسا اراد هللا له اف يمؾف ) وما 
 .(18)اختل تؼ فيه مؽ شي  فحمسه الى هللا ع ذللؼ هللا ربي ع عليه تؾكلو و اليه انيا(

جد اخاللية ال رد السدلؼ في عهد الرلالة  ي محا اة ألخاللية المدوة ل ا لي  مؽ الغريا  ذي  اف ن   
( عشي عشاية خاصة صلى هللا عليه وللؼرلؾلشا اللريؼ دمحم )صلى هللا عليه وللؼ( ذلػ الف الشبي )

 .ليربح الؾليلة و الغاية للعميدة  رياغة ال رد و تربيته على االخالؽ ال ايلة 
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 ثانيا : بناء المجتمع 
التعاليؼ السجردة التي نرو عليها علؾـ االخالؽ كمؾلهؼ "احبا الشاس " او " كؽ صادقا " او " ث   اف  

اف السظلؾب  ؾ مجسؾعة مؽ المؾانيؽ  (19)عرية للثير مؽ الت الير الستشاقزة ألنها اهلل " ال تل ي ع 
ذرية  أ سلها و تتعرش السحمسة السزبؾطة التي تشد  مهسا اتدعو دائرة   ا التشدي  مجاؿ الحياة الب

 للل مغا ر ا الروحيةع والسادية عوال ردية و االجتساعية و االقترادية و الديالية .  
اف االلالـ يحم      الغاية عؽ طري  قانؾف الهي  ؾ الذريعة ع و ي تذسل ايؽ وفتيها االحماـ التي   

 احادي  الرلؾؿ )صلى هللا عليه وللؼ( . اللريؼ  عد اف فدرتها وويحتها  األمثلة العسلية المرآفجا  اها 
اف هللا لبحانه و تعالى يمذ  لشا عؽ ارادته فحدا و ال يجبرنا على اف ندلػ وف      االرادة ع انه   

يسشحشا حرية االختيار النه كي سا كاف االختيار فاف التبعه عليشا ع وانه على الرغؼ مؽ اختيارنا طريمة 
تاح لشا تحمي  ذلػ على الؾجه السظلؾب النه و اف كانو الغاية االلالية للديؽ الظاعة هلل تعالى فأنه ال ي

االلالمي  ي اصالح الشاحية ال ردية في االندافع فأنه مسا ال ريا فيه اف ج  اد كبيرا مؽ مباد  االلالـ 
. و  ال يسمؽ تظبيمه اال عؽ طري  مجهؾد  مؾحد لعدد مؽ االفرادع  ؾ ماندسيه  السجهؾد االجتساعي

 م ا فأف ال رد مهسا صحو عشد  الع يسة فأنه لؽ يتسمؽ  حاؿ مؽ االحؾاؿ اف يرؾغ حياته على نحؾ 
يت   م  تعاليؼ االلالـ دوف اف يرؾغ السجتس  ال   يعيش فيه شؤوف حياته ايزا في االطار ال   

يدة التي يعتشمها اللل تمؾـ اخؾة السدلسيؽ على ال  متيشة ا سها العم على لبيل السثاؿرلسه االلالـ و 
عؽ ايساف و رياع وتلؾف تلػ العميدة  ي محؾر الؾحدة السذتركةع والروح الدارية فيهؼع واالخؾة الديشية 

ويمؾؿ الرلؾؿ )صلى  (20)انسا السؤمشؾف اخؾة) ي اصدؽ تعبير عؽ العميدة اذ يمؾؿ هللا لبحانه و تعالى
  (21)" عزه  عزاع ثؼ شبػ ايؽ اصا عههللا عليه وللؼ(" السؤمؽ للسؤمؽ كالبشياف يذد 

متحاايؽ في الر  واحدة كبرى ي رح السدلؼ ل رح  ااصبحؾ وربظو     االخؾة ايؽ قلؾب السدلسيؽ حتى    
اليه عشد الحاجة و يرشد  اذا غؾى , و يهديه اذا يل و يرحسه  السعؾنةاخيه ع و يح ف لح نه ع ويسد يد 

مل  ه ع و يمدـ له الشريحة اذا التشرحه او رأى عليه ما يشلر  اذا يع  , و يعامله  سا يجا اف يعا
الذرع و الديؽ و يح غه في ماله و عريه غائبا و حايرا ع ويدعى في اصالح ذات البيؽ و رف  ما 
يم  مؽ الخالؼ اخؾة مترافؾف رحسا  متحااؾف ايشهؼ و يدعؼ االلالـ الحا و يجعله الاس اشا  

 .السجتس  
الجتساعي يعد اارز لؾاـز االخؾة و ؾ شعؾر الجسي   سدؤولية  عزهؼ عؽ  عض ع واف كل التلافل ااما   

والدشة الشبؾية ع واحد مشهؼ حامل لتبعات اخيه ع ومحسؾؿ على اخيه ع يدأؿ عؽ ن ده ويدأؿ عؽ غير  
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جا على لداف الرلؾؿ اللريؼ )صلى هللا عليه وللؼ( و للؾكه ايشو ما للسدلؼ على السدلؼ مؽ حمؾؽ ت
 مراعاتها ع       

السؤمشيؽ  عزهؼ عؽ  عض ع فمالؾ  الشرح واالرشاد يشرح  مدؤوليةو م ا فهؼ السدلسؾف االولؾف مبدأ   
الرئي  ع و  سالسرؤو عالسهؼ جا لهؼ ع و يرشد كبير ؼ صغير ؼ ع ال لمد نرح الرغير اللبير و 

لهؼ االمؾر ع و  فالتماموظسئشة قلؾبهؼ ع السحمـؾ الحا ؼ ع وتمبل الجسي  مؽ الجسي  شا رة الدشتهؼ ع م
ا ؼ دعائؼ الدعادة التي يدعى اليها البذر اف  ع وما العدؿ إال ويعد (22)تمدمو اهؼ الحياة و كانؾا اقؾيا 

يظسئؽ الشاس على حمؾقهؼ ع و اف يدتمر العدؿ فيسا ايشهؼ ع وكاف في اوؿ ما قرر  االلالـ ح غا للياف 
اقامة العدؿ و اجتثاث كل اشماؿ  مؽالمراف اللريؼ   ا دما  و  ا لعدؿ ايؽ الشاسالسجتس  البذر  ع مبدأ ا

لمد ارللشا رللشا  البيشات وان لشا معهؼ اللتاب والسي اف )الغلؼ كؾف ذلػ الرلالة االلالية لجسي  رلل هللا
  . (23)(ليمـؾ الشاس  المدص

 صاديةثالثا: اثر بناء الفرد والمجتمع في تحديد الحريات االقت
اف اشا  االنداف السدلؼ  الليفية التي خظص لها االلالـ ,  اعتساد  مجسؾعة مؽ المؾاعد الدلؾكية   

وا داب والس اايؼ واالل  والركائ  االيسانية الستعلمة  ذؤوف الحياة االقترادية واالجتساعية الستأتية 
لتي ترلخو في ذ شه و  او شخريته .  األصل عؽ تربية ذاتية قائسة على االيساف السظل   العميدةع وا

و شا تبرز ا سية ع  (24)جعلػو مشه يشغر الى محتػؾا  الروحػي وال لر  قبل  اف يشغر الى رصيد  الساد 
انداف االلالـ و تحؾيل     االخاللية  أخالليةمؽ  االلت ادةاالقتراد االلالمي مؽ خالؿ قدرته على 
ع كسا جا  في  التشسية وانجاح تخظيص لليؼ للحياة االقترادية الى طاقة دف  و اشا  كبيرة في عسليات

 تاب االماـ علي)ع( ال   وجهه الى االشتر الشخعي  مؾله: " وليمؽ نغرؾ في عسارة االرش االغ مؽ 
عسارة اخرب البالد نغرؾ في التجالب الخراج الف ذلػ ال يدرؾ إال  العسارة ومؽ طلا الخراج  غير 

 (25)وا لػ العباد"
 : (26)ويدتهدؼ الس  ا االقتراد  االلالمي مؽ السحددات السؾيؾعية تحمي  جسلة مؽ اال داؼ  
دف  الشاس الى العسل و ا ؿ الجهد للدا الساؿ و تشسيته ادال" مؽ اللجؾ  الى ولائل كدا غير  -

 مذروعة .
 اغالؽ مشاف  تزخيؼ الثروات في ايد  قله مؽ الشاس . -
ايؽ الشاس قائسة على الاس التلافل والتراحؼ والعدالةع  ادال" مؽ التباغض  اشا  عالقات اقترادية -

 والتشافر والتغالؼ و الغش وما يجلا مؽ صراع  وقل  اجتساعي فػي حيػاة الشػاس .
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ويتؾخى االلالـ مؽ جرا  تحريؼ     الظرؽ تحمي  تلافؤ ال ري و المزا  على االنحراؼ و تحمي  
 . اد التؾازف السجتسعي االقتر

 ةاالسالمي المبادئ واالهداف االقتصادية:  المبحث الثاني
تظبي  الير و زتشوقاـ وف  مشظ  الحري مشهج ال لر االقتراد  اإللالمي مش  اللحغات األولى لمد   

تسمؽ الدولة اإللالمية مؽ تش ي  حدود األمة على األرش في جسي  أوجه الشذاا االقتراد  مؽ اف على 
إذ اف الشغاـ االقتراد   ع الثالثة الستسثلة  التخالؼ الدولةع واألمةع واألفراد لتخالؼاالخالؿ أشماؿ 
وم  تعمد األوياع االقترادية وازدياد مؽ خالؿ الرؤيا الذاملة لللؾف واالنداف والحياة ع االلالمي يعسل 

سية والتخظيص الحاجات كساد ونؾعاد ارزت يرورة شديدة إليجاد إجرا ات مؽ شأنها يبص عسلية التش
"فسؽ كاف يرجؾ لما  ربه وويعو المؾاعد االلالية ل لػ وبرز الهدؼ الرئيدي مؽ ذلػ  مؾله تعالى 

ذلػ أف التخظيص للعسل التشسؾ  في اإللالـ يعد ع  (27)فليعسل عسالد صالحاد وال يذرؾ  عبادة ربه أحدا"
 .مي  التمدـ لألفراد والسجتس ج  اد مؽ مزسؾف خالفة اإلنداف هلل في األرش حي  يتظلا ذلػ تح

لظبيعة الشذاا االقتراد  ال   زامؽ الرلؾؿ)صلى هللا عليه وللؼ( ومرحلة الخل ا   لريعةاف نغرة    
الراشديؽ تغهر اؾيؾح اف  شاؾ ثالثة انؾاع مؽ الخظص اتبعو لسعالجة السذمالت التي واجهو األمة 

مؽ واف كانو محدودة وفي نظاؽ معيؽ إال انها ايشو وجؾد ما اقرته الذريعة مؽ تخظيص  ع اإللالمية
  .حي  البعد ال مشي

و  ا الشؾع مؽ التخظيص التجأ إليه السدلسؾف في حاالت  مشها ما كاف يعرؼ  الخظص قريرة االجل :   
ومؽ أمثلة ذلػ ما ورد عؽ لحد مؽ آثار ا ووي  الحلؾؿ السشالبة لعالجها. لالظؾار   االلتثشائية 

الشبي)صلى هللا عليه وللؼ( مؽ مش  ادخار األياحي م  اف االدخار جائ  أ ثر مؽ ثالثة أياـ وذلػ 
  . دبا الحاجة الى الظعاـ نتيجة الجؾع ال   اعترش جساعة مؽ العرب 

يؽ األوياع يهدؼ   ا الشؾع مؽ التخظيص الى تحدإذ  ستؾلظة األجل:ال صظخ الوالشؾع االخر عرؼ   
االقترادية لألمة مؽ خالؿ طرؽ االلتثسار الستشؾعةع وجؾدة اإلنتاجع وترشيد االلتهالؾع ومدتها ترج  

ومؽ أمثلة   ا ع  را  مشالباد لتحمي  تلػ األ داؼالى تمدير الدلظات المائسة في الدولة اإللالمية  سا ت
عؽ أراييهؼ  عد أف أ ما ؼ ى يهؾد خيبر ( عشدما أجلالخلي ة عسر اؽ الخظاب)رش كاف اياـالشؾع ما 

( الرلؾؿ)صلى هللا عليه وللؼ( ومؽ  عد  الخلي ة أاؾ  مر) رش( مماال الذظرع عشدما رأى عسر) رش
  . أف السرلحة تمتزي ذلػ
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مؽ   ا الشسص الى تغيير حالؼ    ا الشؾعهدؼ يو : طؾيلة األجلاما الشؾع الثال  واالخير فعرؼ  الخظص   
ياة األمة االقترادية واالجتساعية  سا يحم  االندجاـ والتؾازف السجتسعيع ويثبو ركائ  وج ر  في ح

 ألالية وبشى تحتية يعتسد عليها في البشا  وتحمي  الشسؾ السدتسر.
 أوالا: مبادئ التخطيط االقتصادي االسالمي 

رادية الؾيعية  اعتساد  تسي  التخظيص االقتراد  االلالمي عؽ  قية انؾاع التخظيص في الشغؼ االقت   
على السبدأ العمائد  الالا في رلؼ وتش ي  خظظه االقترادية االجتساعية وال   يرتبص  األلاس اؾحدانية 
هللا لبحانه وتعالىع و ؾ حجر االلاس في االلالـ وعليه تمؾـ الشغرة العامة الى الحياةع وكل شي  يشبث  

 مشه  رؾر  مشظقية. 
 في اللؾف اربص األلباب  السدببات فأنه مؽ الؾاجا على اشي البذر و ؼ خل ا  وانظالقاد مؽ لشة هللا   

هللا في اللؾف أف يتمرؾا الحمائ  ويجّدوا في البح  واإلعداد والتخظيص واالعتساد على المؾى ال اتية 
 اإلندانية مؽ أجل اعسار األرش ورقي اإلندانية وتمدمها.

   العميد   أنها عالقة جدلية وترا ص وثي  ال يسمؽ أف يعظي ثسار  و م ا تتزح عالقة التخظيص االقتراد
فيسا إذا اندلخ عؽ تلػ العميدة ع ويمتدا التخظيص االقتراد   مل ت اصيله وإجرا اته خاصية تعبديه 

 (28)يبتغي فيها وجه هللا ع  وجل ويظلا مرياته
ه لسزاميؽ العميدة اإللالميةع وإدرا ه ويتأثر نذاا اإلنداف االقتراد  تبعاد لدعة فهسه والتيعا    

الستأتي مؽ عس  ايسانه  أف هللا وحد  السالػ للل شي  في اللؾف " وهلل ملػ الدساوات واألرش وما 
 (29)فيهؽ"
تأتي شسؾلية التخظيص االقتراد  اإللالمي مؽ وجؾب شسؾلية التشسية اإللالمية  مؾله تعالى "  ؾ    

ع أ  كل لؼ  عسارتها. ولتحمي  تشسية شاملة ايأ هللا لبحانه وتعالى (30)فيها"أنذأ ؼ مؽ األرش والتعسركؼ 
لإلنداف ما يسمشه مؽ القياـ ادور  التشسؾ   ذمل ش اؼ ويتسمؽ مؽ خالؿ ت عيل قانؾف التدخير  مؾله 

اد  ع وف  مؾازنة دليمة تحمؼ الرلة ايؽ الس (31)تعالى "ولخر للؼ ما في الدسؾات واألرش جسيعاد مشه "
ع ولتحمي  ذلػ أمر (32)والروحي  مؾله " وااتغ فيسا آتاؾ هللا الدار ا خرة وال تشدى نريبػ مؽ الدنيا"

السدلسيؽ أف يمل ؾا قدساد مشهؼ  القياـ  سهسة االعسار مؽ خالؿ الت لر والبح  والتخظيص والقياـ على 
ؽ كل ؾا اشذر الرلالة  مؾله " وآخروف التش ي  وعدَّ عسلهؼ   ا ال يمل عؽ عسل السجا ديؽ ا خريؽ ال ي

  (33)يزربؾف في األرش يبتغؾف مؽ فزل هللاع وآخروف يماتلؾف في لبيل هللا"



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 044 

 احباث املؤمتر انعهمي انذويل انرابع املشرتك انثاني 

 رتوني"   "املستجذات احلذيثة يف انتعهيم انعايل يف ظم انتعهيم االنك

 )اجملهذ انرابع (  0202كانون االول  61-61

 

وبشا اد على ما تمدـ تتزح العالقة ايؽ التخظيص وحتسية شسؾليته لجسي  عشاصر وخظؾا الحياة     
ية التي يتست  اها التخظيص وبه   الرؾرة تتزح أ ثر فأ ثر الذسؾلع  العامة للسجتس  اإللالمي

االقتراد  اإللالمي الستأتية مؽ الشغرة الذاملة لإللالـ مؽ جسي  مشاحي الحياة واللؾف  سا يحم  
 التؾازف الساد  والروحي لعياد لتحمي  الهدؼ الشهائي  ؾ عبادة هللا لبحانه وتعالى.

ولية الدولة او اإلماـع وعلى   ا إف فلرة التخظيص االقتراد  اإللالمي  ي في األصل مؽ صسيؼ مدؤ   
األلاس فالتخظيص االقتراد  في اإللالـ يرتبص ارتباطاد كامالد اشغاـ الحمؼ في مجاؿ التظبي  فؾجؾد 
حا ؼ او جهاز حمؼ يتست  اش   ما كاف الرلؾؿ) صلى هللا عليه وللؼ ( يتست   ه مؽ الرالحياتع 

لسل  مشظمة ال راغ في الس  ا االقتراد   سا ت ريه  اؾص ه حا ساد ال اؾص ه نبياد كاف عامالد مهساد 
 األ داؼ اإللالمية وفماد لغروفهاع وبالتالي يربح مؽ الستاح تظبي  الس  ا االقتراد  كامالد.

يتزح مسا تمدـ اف للؾي  الديالي اثرا  الغا في الؾاق  االقتراد  ال   طب  على األرش كؾنها    
وبه ا الترؾر يتحؾؿ االقتراد  ع لشدرة وأ سية وعي تها االجتساعيةوتتسي   اتسثل عشرراد إنتاجياد ألالياد 

الى وليلة فاعلة مؽ ولائل التحؾؿ االجتساعي ولي   دفاد  حد ذاتهع وأف تحدؼ مذمالته  مرارات 
مشظلماتها ليالية ولي  اقترادية مظلمة تأخ  اشغر االعتبار فمص مدائل مثل اإلنتاج أو زيادة األرباح 

 ير ا.وغ
 ثانياا: أهداف التخطيط االقتصادي اإلسالمي

يهدؼ التخظيص االقتراد  اإللالمي الى التدري   عسلية التشسية السشغسة ألالاد وللعسل على خل    
تشسية ذات التراتيجية يجا يساف ما يسمؽ تحقيمه مؽ ا داؼ متسثلة  العسل على ازالة جسي  العؾائ  

ما يميد مؾاابه وطاقاته ع و  ا ما ا د  االلالـ  مؾله تعالى " كل ن    سا اماـ االنداف وتحرير  عؽ كل 
 .(35)ع "واف لي  لإلنداف إال ما لعى"(34) دبو ر يشة"

 سا رك  االلالـ على يرورة ا عاد الثروات وعدـ تلديدها في اياد  فئة قليلة فه ا يمتل روح االنتسا    
ها ع ويسشح فئة قليلة ال رصة لاللتستاع  خيرات السجتس  ايشسا الى السجتس  ويؤد  الى ليظرة البعض علي

 رماف في حياة اللثير مؽ االخريؽ.يت ذى ال مر والح
 سا اف العسل على تحمي  مماصد الذريعة  والستسثلة  عسارة األرشع وح ظ نغاـ التعايش فيها    

سش عة الى الؾاق  العسلي لجؾانا الحياة والتسرار صالحها وليامهؼ  سا كل ؾا  ه مؽ عدؿ والتمامة يعؾد  ال
 افة  وفي ممدمتها االقتراد اإللالمي وال   يذمل التخظيص االقتراد  اإللالمي واحدا مؽ أ ؼ 
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األلاليا والؾلائل لتحمي  العدؿ االجتساعيع وإذا ة ال ؾارؽ غير الظبيعية في السجتس ع وتؾجيه ثروة 
 ؾية السجتس  مادياد ومعشؾياد .األمة الى تؾفير احتياجات أفراد اع وتم

سجتس   سا يؤمؽ رفااية ال اهيهع وإممانية اإلفادة تؾج الى وفرة السؾارد الظبيعيةالشاس مد أرشد اإللالـ ل  
ع وممدراتها مؽ الزياع  على ثروات األمة فظاحمشها ي التغالؿ     السؾارد االقترادية  ع واف

ل للسؾارد الظبيعية ع وتؾعيف عشاصر اإلنتاج  رؾرة متلاملة تحمي  االلتخداـ األمثنحؾا  وااللتش اؼ
احد األ داؼ األلالية للذريعة  ؾ رفااية الشاس ولي   م  وقد تساشى   ا االرشاد ذرية كانو أـ مادية 
واجباد أخالليا وشرعياد  أف تزسؽ  ل ا وجا على الدولة ع  ع أو مشظمة  عيشها رفااية أ  فئة أو ألرة

ع ولتحمي  الرفااية التهدؼ التخظيص  مؽ خالؿ اعتساد جسي  التدااير الالزمة ل لػ لرفاايةتحمي  تلػ ا
 : ما يأتي

 خل  تشسية شاملة ومتؾازنة   -1
 سا انه  يهدؼ التخظيص اإللالمي اشا  تشسية تمؾـ على ألاس أنها عسلية تحرير شامل للؾطؽ والسؾاطؽ 

نة ايؽ الجانا الساد  والجانا الروحي فهي نذاا يمؾـ على لعى الى لياـ التشسية على ألاس مؽ السؾاز 
وب لػ عالج اإللالـ مدألة التشسية ع  (36)ليؼ وأ داؼ السجتس  اإللالمي في كل     األ عاد السختل ة

االقترادية ج  اد مؽ تشسية أول  تتزسؽ اإلنداف واألمة ذلػ اف التشسية االقترادية ال تش رل عؽ 
 التشسية الذاملة.

 خل  فري العسل  -2
اف مؽ ايؽ ما يهدؼ إليه التخظيص االقتراد  في السحل األوؿ تؾفير عسل مشتج للل فرد قادر عليهع   

واف يمؾف ذلػ مدؤولية الدولةع و  ا ما أ د  الخلي ة عسر )رش(  مؾله " اف هللا قد التخل شا على العباد 
 .(37)لشؾفر لهؼ حرفتهؼ"

لل عبد يمؾف مؽ نتيجته المزا  على مذملة البظالة ويربح السجتس  اف تؾفير فري عسل مشتجة ل  
 ا لػ مشتجاد وفعاالد وقؾياد  عيدا عؽ الزع  ال   يريا الذعؾب جرا  عدـ تؾفر فري العسل للسجتس .

 إشباع الحاجات الزرورية للعباد -3
مؽ الدل  ثؼ الحاجيات يهدؼ التخظيص االقتراد  اإللالمي الى تؾفير الحاجات األلالية الزرورية   

ثؼ التحديشات الى جسي  رعايا الدولة مؽ مدلسيؽ وذمييؽ ع وذلػ  العسل على تأميؽ الغ ا ع واللدا ع 
والعالجع والدمؽع وكل الحاجات األلالية التي ال يسمؽ االلتغشا  عشها عؽ طري  تظبي  ما قررته 

  (38)الذريعة مؽ قؾاعد
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ال يتزسؽ ما يح ظ لإلنداف حياته وقؾا  البدنية فمصع وإنسا يتعدى ذلػ اف م هؾـ االحتياجات األلالية   
الى إشباع االحتياجات الروحية لإلنداف كالحاجة الى الثمافة  أول  معانيهاع وح  مسارلة القيؼ الديشية 
الة والروحيةع واحتراـ حمؾؽ اإلنداف التي قرر ا اإللالـع وتسميؽ اإلنداف مؽ السسارلة االيجااية وال ع

 لدور  في الحياة.
  التؾزي  العادؿ -4
يهدؼ التخظيص االقتراد  اإللالمي الى تحمي  العدالة االقترادية واالجتساعية في تؾزي  الدخلع   

حي  اف اإللالـ يحري على اف يتؼ تداوؿ األمؾاؿ ايؽ الشاس دوف اف تلؾف     األمؾاؿ حمرا في يد 
مي ال يهدؼ الى إعادة تؾزي  الثروة فحداع ال يدعى الى تحرير فئة معيشة والتخظيص االقتراد  اإللال

 . الثروة مؽ أيد  مدتغليها لؾا  كانؾا أفرادا" أو جساعاتع داخلي أو خارجي
 
 

 الخاتمة 
احتاج تاريخ االقتراد االلالمي وما زاؿ الى البح  الدؤب ايؽ ثشايا السؤل ػات علػى مػدار العرػؾر   

متزيات العرر الرا ؽ  الركؾف الى تلػ السعلؾمات الهامة التي يسمػؽ ع وعهرت الحاجة ملحة وف  م
االلت ادة مشها لي  فمص مؽ  اب التجربة ال تعدى ذلػػ الػى ويػ  االفلػار والػرؤى والتخظػيص للتشسيػة 
 السدتدامة التي يسمؽ للشاس االلت ادة مشها ع وفي ختاـ   ا البح  السؾج  يسمؽ اجساؿ ما ياتي : 

الاس مؽ العلػؼ والسعرفػة وت هػؼ حقيمػي لسبادئػهع وإيسػاف عسيػ  اهػا مسػا  يمؾـ علىنداف اشا  اإلاف  -
خل  لديػه يميشػا  حتسيػة التغييػر والتظػؾر والدػعي لتحميػ  أ ػداؼ األمػة فػي نذػر السبػادى  وااللػتخداـ 

 األمثل للسؾارد.

ة اشػػا   وفػػ  لػػيؼ كػػاف االندػػاف ك ػػرد محػػؾر الحيػػاة الرئيدػػية وا ػػدت الذػػريعة الدػػسحا  علػػى يػػرور  -
 ومباد  جعلو مشه ومؽ السجتس  الدعائؼ االلالية في أ  اشا  اقتراد  .

ثالثػػػػػة انػػػػػؾاع مػػػػػؽ  مبشيػػػػػة علػػػػػىفلػػػػػرة التخظػػػػػيص االقترػػػػػاد  اإللػػػػػالمي مشػػػػػ  البػػػػػدايات األولػػػػػى  كانػػػػػو -
  . تبعها السدلسؾف لسعالجة السذمالت التي واجهو األمة( قريرة ومتؾلظة وطؾيلة األمد)الخظص
تاز التخظيص االقتراد  اإللالمي  أنه واقعي في غايته التي يرمي الى تحقيمهػاع وفػي الظريمػة التػي ما -

 يتخ  ا الى ذلػ.
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إف التخظيص االقتراد  اإللالمي يمؾـ على جسلػة مػؽ السبػاد   السدػتماة مػؽ الذػريعة اإللػالمية مثػل  -
ي والمػرار االقترػاد ع والسرك يػة الديسمراطيػةع العمائديةع والذسؾليةع ومبػدأ إحمػاـ الرػلة اػيؽ المػرار الديالػ

 ومبدأ العسل الجساعي والسبادرة ال رديةع والعلسيةع والعلؼ والتمشية.
يهػػدؼ التخظػػيص االقترػػاد  اإللػػالمي الػػى إحػػداث تغيػػرات شػػاملة فػػي اشػػا  عالقػػات الجتسػػ  فػػي  -

 . العدالة االجتساعيةالسياديؽ الديالية واالقترادية واالجتساعية والثمافية على ألاس مؽ 

 
 الهوامش

  .95العسر ع ممدمة في تاريخ االقتراد ع ي -1
 ( 61لؾرة  ؾد , ا ية ) -2
 56ع ي 9المرطبي, الجام  ألحماـ المرآف,  ج -3
  1ي3ع10الظباطبائي, السي اف في ت دير المرآف , ج -4
 178, ي  2ع مجس  البياف في ت دير المرآف , ج الظبرلي -5
 (48ع  47ع46ع 43ؾل  : ا يات )لؾرة ي -6
 ( .56لؾرة االعراؼ ع ا ية) -7
 .220العسر ع ممدمة في تاريخ االقتراد ع ي -8
 .  170االلد   , مبدأ الؾلص في الس  ا االقتراد  االلالميع ي -9
 ( 275لؾرة البمرة : االية ) -10
 (90السائدة : ا ية ) -11
 ( 31االعراؼ : ا ية ) -12
 ( .2153, حدي  ) 1لشؽ ااؽ ماجه , ج –اجه ااؽ م -13
 .23عبؾد ع في التربية االلالمية, ي -14
 ( 30لؾرة البمرة : االية ) -15
 ( 70لؾرة االلرا  : االية )  -16
  37في المرآف اللريؼ , ي  االندافالعماد ع  -17
 (  10ا ية ) لؾرة الذؾرى :  -18
 .18ؼ , ي العماد ع االنداف , في المرآف اللري -19
 (10) ا يةلؾرة الحجرات :  - 20
 (6026), حدي  449ع ي10ج الرحيح ع ,البخار   - 21
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 . 457شريعة , يشلتؾت, االلالـ عميدة و  -22
 ( .25لؾرة الحديد : االية ) -23
 .362ع ي عالس  ا االقتراد  في االلالـحاجي  -24
 .106ع ي 3ااؽ ااي الحديد ع شرح نهج البالغة ع ج -25
 .172مبدأ الؾلص في الس  ا االقتراد  االلالمي , يع االلد   -26
 ( 110لؾرة الله  : ا ية ) -27
 31مذهؾر ع االلتثسار في االقتراد االلالمي ع ي -28
 (120لؾرة السائدة : ا ية ) -29
 ( 61لؾرة  ؾد : ا ية ) -30
 ( 13لؾرة الجاثية : ا ية )  -31
 ( 77لؾرة المرص : ا ية )  -32
 ( 20لؾرة الس مل : ا ية )  -33
 ( 38لؾرة السدثر : ا ية )  -34
 ( 39لؾرة الشجؼ : ا ية )  -35
 .125-124التخظيص والتشسية في االلالـ ع يع ر ع  -36
 . 115ع ي)قزايا ال لر ومذمالت التظبي ( ااراايؼ ع االقتراد االلالمي -37
 .199السؾلى ع ال لر االقتراد  االلالمي ع ي -38

 المصادر
 المراف اللريؼ -
  ػ( 256عبدهللا دمحم اؽ الساعيل)ت  البخار ع ااؾ -

  ػ.1377صحيح البخار ع مظبعة مرظ ى البااي الحلبيع الما رةع . 1

  ػ(151عبد الحسيد اؽ ابة هللا )ت , ااؽ ااي الحديد -

 . لما رةدمحم ااؾ ال زل ااراايؼع طبعة الحلبيع ا :ع تحمي  شرح نهج البالغة. 0

  ػ( 548الظبرليع ااؾ علي ال زل اؽ الحدؽ )ت  -

 ـ( .1957-مجس  البياف في ت دير المرآفع مظبعة دار ال لر ودار اللتاب اللبشانيع )ايروت .3

  ػ(.671المرطبيع دمحم اؽ احسد االنرار )ت -

 ـ .1966الجام  ألحماـ المرآفع دار احيا  التراثع ايروتع . 4
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