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                             أحكامها وضوابطها :فقه المعامالت المالية في اإلسالم  
 ـ استخراج المضامين 2 ـ شرح المفردات  1 نصوص االنطالق 

ْسَتْخلَِفيَن ِفيِه ۖ َفالهِذيَن آَمُنوا ِمنُكْم َوأَنَفقُوا لَ » :قال تعالى ا َجَعلَُكم مُّ ِ َوَرُسولِِه َوأَنِفقُوا ِممه ُُهْم أَْجر  آِمُنوا بِاَّلله

 7:الحديد «َكِبير  
 وكالء ونوابا :مستخلفين فيه. 
 عن طاعة ربكمشغلكم : ألُهاكم. 
 ج  :نفهس  .وأزال وكشففره
 ومصيبةشدة : كربة. 
 سُههلساعد و: يسر. 
 من أثقلته الديون وعجز  :المعسر

 .عن وفائُها

 تعالى هو المالك الحقيقي للمال أما هللا
 اإلنسان فُهو مستخلف فيه لينفقه في الخير

 مال اإلنسان هو فقط ما استُهلكه في
 .مأكله أو ملبسه أو صدقة ادخرها آلخرته

 ،السعي في العمل الخيري نفًعا للناس
من تفريج الكروب، وعون المحتاجين، 

  . وستر المسلمين

ف  َعْن  ِبيه »: َقالَ  أَِبيهِ َعْن  ُمَطرِّ َكاُثرُ َوُهَو َيْقَرأُ أَْلَُهاُكْم  أََتْيُت النه َقاَل  َقاَل َيقُوُل اْبُن آَدَم َمالِي َمالِي الته
ْقَت َفأَْمضَ    .مسلم رواه «ْيتَ َوَهْل لََك َيا اْبَن آَدَم ِمْن َمالَِك إَِّله َما أََكْلَت َفأَْفَنْيَت أَْو لَبِْسَت َفأَْبلَْيَت أَْو َتَصده

نفس هللا عنه  من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا،» : قال رسول هللا : قال  عن أبي هريرة 
ومن ستر مؤمنا  ،واآلخرةكربة من كرب يوم القيامة، ومن يّسر على معسر، يّسر هللا عليه في الدنيا 
 .رواه مسلم «ستره هللا في الدنيا واآلخرة، وهللا في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه

 

 خصائصهاسالم وفي اإل أحكام المعامالت المالية: المحور الثاني  وأنواعهاسالم في اإلمفهوم المال والمعامالت المالية : المحور األول

 في اإلسالم المعامالت المالية خصائصـ 2 في اإلسالم المعامالت المالية أحكامـ 1 أنواع المعامالت الماليةـ 2 تحديد المفاهيمـ 1
المال في اإلسالم: 

هو كل ما له قيمة بين 
الناس بشرط أن يكون 

الشرع قد أباح 
 .اَّلنتفاع به

 الماليةالمعامالت :
األحكام الشرعية  

المنظمة لتعامل الناس 
مع بعضُهم في مجال 

كالبيع والشراء  ،المال
واإلجارة والرهن 

 .وغير ذلك

: المعاوضات أحكام/ أ
وهي المعامالت التي 

العوض من  يقصد بُها
، الربح والكسب والتجارة

ون فيُها وهي التي تك
، المبادلة، كالبيع، واإلجارة

 .ونحوهما
وهي : أحكام التبرعات /ب

المعامالت التي يقصد بُها 
مثل . اإلحسان واإلرفاق

الُهبة والعطية والوقف 
والعتق والوصايا وغير 

 .ذلك

بأن الغاية من المعامالت الحصول  :تحقيق النية الصادقة
 .على تحقيق حاجاته ليعين اإلنسانعلى الكسب الطيب 

 امالت أن تكون المعأي  :تجنب الحرامواَّللتزام بالحالل
، مبادئ الشريعة اإلسالميةمشروعة أي مطابقة ألحكام و

تجنب الخبائث مُهما كان و ،أن تكون في مجال الطيباتو
 .قدرها

  َّللتزام بإبرام العقود اوذلك ب: الماليةتوثيق المعامالت
 .والمخاصماتللنزاعات  منعا ،المطابقة لشرع هللاوالعُهود 

الوفاء بالعُهود  :اَّللتزام والصدق في المعامالت
ورتب والمواثيق من أجلى األمور التي دعا إليُها اإلسالم، 

 .على نقضُها واإلخالل بُها صنوف الذم والعقاب
كالغش والغرر : تجنب الضرر في المعامالت المالية

 .وكافة صور أكل أموال الناس بالباطل

وما خالق البشر، العالِِم بما ينفعُهم فُهي أحكام من: ربانيةال 
 نفعفيه ، ولم يشرع لُهم إَّل رضرهم فلم يمنع عنُهم إَّل ما فيه ريض

 .وخير
فال ميل فيُها ألحد  على حساب اآلخر، فُهي قائمة على : لةادعال

 .وبين مصالح الفرد والجماعةالموازنة بين مصالح األفراد، 
والتنفير من على مراعاة األخالق الفاضلةفُهي مبنية : األخالق 

 ..الكذب والغشك كل ما يضادها من األخالق الدنيئة
 فليست الرقابة في النظام الشرعي للمعامالت مقتصرة  :المراقبة

على السلطة الدنيوية، بل األساس فيُها المراقبة الداخلية النابعة من 
 .ث يراقب العبد فيُها ربه ويخشاهالقلب، حي

 لى مقتصًرا عليس فالجزاء المرتبط بتطبيق المعامالت : الجزاء
، بل هو مرتبط أيًضا بالجزاء الجزاء الدنيوي من ربح وخسارة

ا فشر ،األخروي  .إن خيًرا فخير، وإن شّرً

 




