
 

تم تحميل هذا الملف من موقع المناهج العُمانية

*للحصول على أوراق عمل لجميع الصفوف وجميع المواد اضغط هنا                                   

                  https://almanahj.com/om                     

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر اضغط هنا                                              

                 https://almanahj.com/om/12                   

* للحصول على جميع أوراق الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية ولجميع الفصول, اضغط هنا                                           

                 https://almanahj.com/om/12islamic                   

* للحصول على أوراق عمل لجميع مواد الصف الثاني عشر في مادة تربية اسالمية الخاصة بـ الفصل الثاني  اضغط هنا                       

             

                  https://almanahj.com/om/12islamic2                   

* لتحميل كتب جميع المواد في جميع الفصول للـ الصف الثاني عشر اضغط هنا                                

                  https://almanahj.com/om/grade12                   

     * لتحميل جميع ملفات المدرس هالل المقبالي اضغط هنا                                           

        للتحدث إلى بوت  على تلغرام:  اضغط هنا                        

                  https://t.me/omcourse_bot                                  
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المعامالت المالية في اإلسالم

درس بعنوان

إعداد: أ.هالل
المقبالي
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نظرة اإلسالم إلى المال
 – الملكية المطلقة للمال هي � سبحانه وتعالى واإلنسان مستخلف فيه ,1

ِ ال�ِذي آَتاكُْم      الِ ا�� ن م� 33النور لقوله تعالى : َوآُتوُهم م�

ْسَتْخلَِفيَن ِفيِه ۖ   الحديد ا َجَعلَكُم م� نِفُقوا ِمم� 7وقوله :  َو��

 – المال وسيلة وليس غاية في حد ذاته , فوسيلة يستفيد منها المسلم2
ْنَيا للوصول إلى غايات محددة . قال تعالى : اْلَماُل َواْلَبُنوَن ِزيَنُة اْلَحَياِة الد�

46 الكهف.
 – المال ابتالء من ا� سبحانه للعبد ليرى ماذا يفعل به , وهل سيكون3

هذا المال وسيلة لصالحه وهدايته , أم وسيلة لطغيانه وفساده ؟ وهل
سينفقه في الخير وما أحله ا� تعالى ويؤدي حقوق الغير فيه , أم أنه

سيفسد به نفسه وأهله ..
ْجٌر َعِظيٌم ( ُ ِعنَدُه �� ْوَالُدكُْم ِفْتَنٌة  َوا�� ْمَواُلكُْم َو�� َما �� ن� التغابن.    (15قال تعالى : ا�
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المقاصد الشرعية في المعامالت المالية

1 –
الرواج

وهو دوران المال بين أيدي أكثر من يمكن من الناس بوجه
حق .

 – وضوح2
األموال

يتحقق بإبعادها عن الضرر والتعرض للخصومات بقدر
اإلمكان , ولذلك شرع اإلشهاد والرهن والتداين.

 – حفظ3
األموال

أصله من القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة كثير ,
ِبي� َصل�ى ن� الن� منه قول الرسول صلى ا� عليه وسلم : ��

ال� ا� َعلَْيِه َوَسل�َم َقاَل: "َال َيِحل� َماُل اْمِرئٍ ُمْسِلٍم ا�
ِبِطيِب َنْفٍس ِمْنُه".

 – إثبات4
األموال

يكون من خالل إقرار ملكيتها ألصحابها بوجه ال خطر
فيه وال منازعة.

 – العدل5
فيها

وذلك بأن يكون حصولها بوجه ال ظلم فيه , إما بعمل
مكتسبها , وإما بعوض مع مالكها أو تبرع , وإما بإرث ,
َها ي� وقد حذر ا� تعالى من الظلم في المال فقال :  َيا ��
ال� ��ن َتكُوَن ْمَوالَكُم َبْيَنكُم ِباْلَباِطلِ ا� كُُلوا �� ال�ِذيَن آَمُنوا َال َت��
َ كَاَن ن� ا�� نُفَسكُْم  ا� نكُْم  َوَال َتْقُتُلوا �� ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض م�

) َرحيًما النساء(29بكُْم
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البیع

مفهومه : نقل الملك إلى الغير بعوض .

إعداد: أ.هالل
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شروط البيع
ال� ��ن َتكُوَن ِتَجاَرًة َعن َتَراٍض1  – الرضا بين المتعاقدين , قال تعالى :  ا�

نكُْم    29النساءم�
 – أن يكون العاقدان ذوي أهلية في التصرف , أي بالغين عاقلين .2

 – أن يكون المبيع ماال شرعيا أذن الشارع بتملكه ؛ فال يجوز بيع الخمر , أو3
خنزير , ألن ذلك يعتبر ماال غير متقوم في اإلسالم .

 – أن يكون البائع مالكا للمبيع , قادرا على تسليمه للمشتري ؛ ألنه ال يمكن4
بيع شيء ليس من ملك البائع .

 – أن يكون المبيع معلوما عند الطرفين ؛ البائع والمشتري .5

 – أن يكون الثمن معلوما ؛ ألن الجهالة غرر , والغرر جهل بما سيؤول إليه6
إعداد: أ.هاللالبيع , وهو أمر غير جائز شرعا .
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تنبھ
البيع ضد الشراء , والبيع : الشراء أيضا , وهو من

األضداد , وهو ما يتبين من قوله صلى ا� عليه وسلم :
قا)) عانِ بالخيار ما لم يتفر� ((البي�
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احذر
 – رفع الصوت في األسواق.1

 – االستخفاف بالبائع وبخس بضاعته .2

 – خضوع المرأة بالقول عند التعامل مع البائع .3

 – المغاالت في األسعار واإلضرار بالناس .4

 – اإلعالن عن تنزيالت وهمية لخداع الناس .5

إعداد: أ.هالل – التطفيف في المكيال والميزان .6
المقبالي
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من آداب البيوع

ُ َعلَْيِه َوَسل�َم : " اْلَحِلُف1 ِ َصل�ى ا��  – تجنب الحلف ولو كان صادقا , : َقاَل َرُسوَل ا��
ْلَعِة َمْمَحَقٌة ِلْلَبَركَِة " . َمْنَفَقٌة ِللس�

ُ َعلَْيِه َوَسل�م ، َقاَل : "2 ِبي� َصل�ى ا��  – أال يبيع المسلم على بيع أخيه , َعنِ الن�
َال َيِبْع َبْعُضكُْم َعلَى َبْيِع َبْعٍض " .رواه مسلم

 – السماحة : وذلك بأن يكون المسلم سهال في معامالته مع اآلخرين في3
ُ َعلَْيِه َوَسل�َم ، َقاَل : ِ َصل�ى ا�� ّن َرُسوَل ا�� البيع والشراء واألخذ والعطاء ؛ ��
َذا اْقَتَضى " .البخاري َذا اْشَتَرى ، َوا� َذا َباَع ، َوا� ُ َرُجًال َسْمًحا ، ا� " َرِحَم ا��

 – تجنب الغش والتدليس4
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األنشطة
 – ( اإلسالم يقتصر على الشعائر التعبدية التي ال تتجاوز عالقة اإلنسان1

بربه ) كيف ترد على من يقول بهذا الرأي ؟

 – يتعارض كل سلوك نهى عنه رسول ا� صلى ا� عليه وسلم فيما يلي2
مع مقصد من المقاصد الشرعية في المعامالت المالية , وضح ذلك من خالل

تحاورك مع زمالئك في مدلول هذين الحديثين :
ال� َخاِطٌئ " مسلم ُ َعلَْيِه َوَسل�َم ، َقاَل : " َال َيْحَتِكُر ا� ِ َصل�ى ا�� أ ) َرُسولِ ا��
ُ َعلَْيِه َوَسل�م ، َقاَل : " َال َيُسِم اْلُمْسِلُم َعلَى َسْوِم ِ َصل�ى ا�� ب ) ن� َرُسوَل ا��

ِخيِه " .مسلم إعداد: أ.هالل��
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an
ah
j.c
om
/om


