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عية التكليفية لتنظيم الحياة ف ها، إذن هنا تتضح جاءت األحكام الشر

ِ لنا أهمية المفاهيم باعتبارها تؤّسس لبناء اإلنسان والمجتمع ع
ىل أساس قرآن 

:من خالل حمولتها الفكرية مقتضيات ذلك
1- ِ القرأن بلسان عرن 
ِ فهمه وقراءته-2

 
..(  فهل من مدكر. ) سهل ف

يعة-3 ِ الشر
 
ا يفقه.. ) الفهم معيار رئيس ف يقول اإلمام .( .من يرد هللا به خير

 ِ يعة:" الشاطن   َوم  ")…متوسط عالم العربية متوسط عالم بالشر
َ
 ل

َ
ون يُّ مِّ

ُ
ُهْم أ

ْ
ن

 
ا
ل ْم إ 

ُ
 ه

ْ
ن  َوإ 

ا
ِ  
َمان 
َ
 أ
ا
ل اَب إ 

َ
ت ك 
ْ
 ال
َ
ُمون

َ
 َيْعل

َ
ون

ُّ
ن
ُ
( َيظ

:تصحيح المفاهيم مرتكز لبناء الحضارة
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ي صىل هللا عليه وسلم علم من يحمل هذا ال: )قال النب 
ن وان تحال كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالي 

ن  ن وتأويل الجاهلي  (  المبطلي 

:تصحيح المصطلحات ومعالجة المفاهيم جزء من مهمة أتباع الرسل 
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: عالقة اللفظ بالمعبن 

ة الداللة الشرعية مقدمة على الدالل-
.اللغوية

طلح املفهوم ليس هو املصطلح، املص-
..  هندسة خمتلفة للمفهوم

جرة معىن منظومة مفاهيم العلوم وش-
امليدان

سب مناذج تقسيم العلوم والكتب حب-
(  معامالت-عبادات)املفاهيم 

فات اعتناء العلماء بكتب التعري-
ين، التعريفات للجرجا(واحلدود، منوذج

(  الكليات للكفوي
اريأوعية للنقل والتسلسل احلض-

-
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ن اللفظ والمفهوم والمصطلح :بي 

ن ويتسم كل مفهوم بمجموعة من الصفات والخصائص التي تميزه ع

، ومفهوم "الحج " يختلف مثال عن مفهوم " الزكاة " غيره، فمفهوم 

..الطواف في الحج غير مفهوم الركوع في الصالة

مفهوم من أهم خصائص المفهوم، ف“ التجريد والتعميم”وتعتبر خاصيتا 

ذل من مثالً من المفاهيم غير المحسوسة ، ويتجسد فيما يب" اإلنفاق " 

اإلنفاق: مال في سبيل هللا وهو في الوقت نفسه مفهوم عام يشمل

.بالمال أو الجهد ، أو الوقت

رة يختلف المفهوم عن المصطلح في أّن المفهوم يركز على الصو

ا أّن الذهنية، أما المصطلح فإنه يركز على الداللة اللفظية للمفهوم، كم

.  المفهوم أسبق من المصطلح، فكل مفهوم مصطلح، وليس العكس 
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ي تصحيح  المفاهيم:نماذج 
ن
:منهجية القرأن ف

ُن ي األَْرِض قَالُواْ إِنََّما نَحْ َوإَِذا قِيَل لَُهْم الَ تُْفِسُدواْ فِ ):  مفهوم الفساد

(  ُمْصِلُحوَن 
ا قالت األعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمن): مفهوم اإلسالم 

(ولما يدخل اإليمان في قلوبكم 
ُ َذِلَك بِأَنَُّهْم قَالُوا إِنََّما اْلبَيْ ): مفهوم البيع  بَا َوأََحلَّ ّللاَّ  اْلبَْيَع ُع ِمثُْل الّرِ

بَا َم الّرِ (َوَحرَّ

 مسّماه لم واالسم إذا بين النبي صلى هللا عليه وسلم حدَّ “: قال ابن تيمية

رف يلزم أن يكون قد نقله عن اللُّغة أو زاد فيه، بل المقصود أنه عُ 

و مراده بتعريفه هو صلى هللا عليه وسلم كيف ما كان األمر، فإن هذا ه

”  المقصود،
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ي الحفاظ عىل المصطلحات الشر 
ن
يعة ف عية اتجاهات الشر
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: لماذا يجب أن نهتم بالمصطلح المالي اإلسالمي 

..امليدان األكثر جتديدا مقارنة ابلعبادات واجلناايت -1
املراحبة لآلمر ابلشراء : املراحبة 
.التورق املنظم، التورق العكسي: التورق

..  االستصناع املوازي: االستصناع
املشاركة املتناقصة: املشاركة 
. املنتهية ابلتمليك، اإلجارة التشغيلية: اإلجارة 

يدان امليدان األكثر تداخال مع غريه من مصطلحات العلوم األخرى، مثل م-2
..القانون، واالقتصاد، واحملاسبة

تناوله االقتصاديون مثاًل مصطلح فقهيٌّ، وهو غلة املال، وزايدته، وي" الريع "فمصطلح 
صول والثروات ويعنون هبا االعتماد على األ( نظرية الريع االقتصادي)وفق نظرية امسها 

ناول االقتصاديني مع أن فتناول الفقهاء للمصطلح خيتلف عن ت. الثابتة يف بناء االقتصاد
.التسمية واحدة
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املالحظات  التجديد  املصطلح 

املراحبة لآلمر ابلشراء  املراحبة 

املصريفالتورق
املنظم التورق

التورق

املشاركة املتناقصة  املشاركة 

اإلجارة املنتهية ابلتمليك 
اإلجارة التشغيلية

اإلجارة 

اعتمادات مستندية–كمبيالة  السفتجة

املوازياالستصناع االستصناع

العقود املركبة  العقد العادي 



ما المقصود 
ة؟ بالمصطلحات المالي

 سواء منها املصطلحات اليت تعىن ابجلانب املايل
إلسالمي، املتعلق بفقه املعامالت، أو االقتصاد ا

ت أو املالية العامة، ويدخل يف هذا مصطلحا
.الزكاة والوقف 

غة، الصي:  منوذج مصطلحات فقه املعامالت
..جملس القعد، السلم، االستصناع

:  منوذح مصطلحات االقتصاد اإلسالمي
( جةالسفت) االستثمار، املزايدة، الكمبيالة

.املالالتعزير، بيت:  مصلحات املالية العامة



:  منوذج لبناء املصطلح القرأين
فاظا على حضارة حضارة، فاحلفاظ على املصطلح حو املصطلح حيمل معىن، واملعىن يعرب عن  فكر 

.األمة
َخبَّطُُه وُموَن ِإالَّ َكَما يَ ُقوُم الَِّذي يَ تَ اَل يَ قُ الرِِّابَ الَِّذيَن َيَُْكُلونَ : ) مرايب، قال تعاىل : مصطلح الراب 

َا اْلب َ  ُْم قَاُلوا ِإمنَّ ِلَك ِبََِّنَّ ُ اْلبَ ْيعَ الرِِّابَ ْيُع ِمْثلُ الشَّْيطَاُن ِمَن اْلَمسِّ ۚ ذََٰ (ۗۚ الرِِّابَ  َوَحرَّمَ ۗ  َوَأَحلَّ اَّللَّ
..، و أحكام ولوازماملصطلح ابلوعد والوعيد ارتبط 

وبني واألدلة -ولهاملسماة من هللا ورس-فعندما تغري األمساء تنقطع الروابط بني أحكام هذه األشياء 
املنصوص فيها على أحكامها 

الت، كثريًا ما املفاهيم ليست ألفاظًا كسائر األلفاظ، بل هي مستودعات كربى للمعاين والدال
ائن تراكمات فكرها تتجاوز البناء اللفظي وتتخطى اجلذر اللغوي لتعكس كوامن تصورية لألمة ودف

ومعرفتها
..  العقل الباطين ، والعقل اجلمعوي لألمة اإلسالمية
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الداللة الشرعية  المعنى االصطالحي المفهوم  المصطلح 

الداللة الشرعية على 

كبيرة..الحكممستوى 

الداللة األخالقية 

..ضرر، وظلم

ما يُزاد على أصل 

ل البيع، أو الدَّين من ما

دون حّق، أو ما يُزاد 

.بعد مّدة معيّنة 

في الشيء الزيادة

اهتزت .. ) وارتفاعه

..( وربت

الربا 

كسب مال بدون حق

نشر البغضاء 

والتشاحن

هو ما يقوم على الرهان 

بين فرد واحد أو حتى 

بين مجموعة من 

/األفراد

لعب وتنافس بين 

متسابقين 

القمار أو الميسر 

يحمل كل معاني الظلم 

واالستبداد والحبس 

المؤدي إلى اإلضرار 

بالناس

إمساك ما اشتراه التاجر 

ثر وقت الغالء ليبيعه بأك

مما اشتراه عند اشتداد 

.الحاجة

مساعي شركة أو 

مجموعة من الشركات 

الُمهيمنة إلى التحّكم 

بالسوق

االحتكار 



خصوصية المصطلح المالي 

تضمُّن املعىن -3
:املقاصدي للمصطلح
ت فكثري من املصطلحا

زاها املاليِّة مسِّيت مبغ
املقاصدي كالتورق، 
ير، والتطفيف، والتبذ

واإلسراف،، واالحتكار،
كلها

جرت عادة الفقهاء يف-2
ات تعبريهم عن املصطلح

املالية، إرداف املصطلح
ألمر حبكمه الشِّرعي، وهذا ا

بُّدي لدى ينمُّ عن العمق التَّع
يع الغرر، املكلَّف، فيقولون ب

بيع الغنب، واالحتكار
اط وحنوها، كما ينم عن ارتب

.ورةاحلكم الشِّرعيِّ ابلص

أنه حيمل قضية -1
، شرعية وجزء من االشرع

فالقيمة االجتماعية 
للمصطلح الفقهي 
مل كبرية؛، وذلك أنه حي
عمل قضية، وله ارتباط ب
تعبد املكلف، فاهليبة وال

ذا واالنتماء انعكاسات هل
املصطلح
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خصوصية المصطلح المالي 

طلح التأثر الداليل للمص-5
ابرز، ومن ذلك تغيري 
ة كما املصطلح لنفس املعامل

لعن هللا:  فعل اليهود 
اليهود حرمت عليهم 

ها الشحوم فجملوها فباعو 
..

مثل خصم السندات، أو 
تسمية الراب فائدة، 
..  واالحتكار اقتصادا

عىن التسمية ال تغري من امل
.األصلي

أثر املفهومياجلانب -4
من يف بناء املصطلح، و 
ذلك تكييف بعض 

ثل املعامالت املعاصرة، م
احلساب اجلاري هل هو
لى قرض أو وديعة، بناء ع
فكرة العقود املسماة يف

.الفقه اإلسالمي
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ي المصطلح المالي اإلسالمي 
ن
: التطور ف

:  التطور يف اإلستعمال الداليل -1
مت إضافة  إليها واملراحبة الفردية عندما تطورت(  الفائدة الربوية) فالفائدة عندما عمت أضاف إليها العلماء 

..املراحبة لآلمر ابلشراء، التأمني التكافلي
:  التطور يف االستخدام املرحلي-2

مصطلح مايل -الً مث-"بيت املال"متر املصطلحات املالية مبراحل متنوعة من التوالد، والتكاثر، واالنقراض، ف      
يث انقرض واسُتعيض أصيل اسُتخدم يف جل العصور اإلسالمية حىت القرن التاسع عشر امليالدي، يف العصر احلد

شرعيِّة مرتبطة فهذه مصطلحات( الغنيمة والفيء واجلزية)عنه بوزارة املالية، وخزانة الدولة، وكذلك مصطلحات 
مبرحلة معينة، مل تعد تستخدم وذلك لعدم وجود مقتضياهتا

:  التطور يف االستحداث املصطلحي-3
م موجود يف ثقافة ومستوى االستحداث اترة يكون ابستحداث املعاملة والتسمية، واترة يكون بنقل وتوطني اس

ا السوق العاملية أخرىوتوطينه يف البيئة اإلسالمية من ثقافة أخرى، تطورت اقتصادايً حىت غزت مصطلحاهت
د لكن لفظه فهذا املصطلح معناه موجو ( التضخم) االقتصادية فتعامل معها املسلمون كواقع مثل مصطلح 

.مستحدث، ذكر املقريزي تدهور قيمة النقد
قة إثبات لتملك طري-فالصك اإلسالمي مثال، مصطلح جديد ذات ذو صورة مغايرة لتسميته اللِّغويَة القدمية 

-األصول



مصطلحات جديدة حتمل لفظا 
ومعىن 

مصطلحات جديدة مت 
االستعاضة عنها مبصطلحات 

إسالمية 

مصطلحات ال تكاد تستخدم 
لغياب املقتضى

البنك  الصكوك +  السندات  الغنيمة
الشيك التأمني ) التكافل +   التأمني

(التعاوين
الفيء

البورصة القرض احلسن+ القرض الربوي اجلزية
الطلب+ العرض  اخلراج

الديوان
بيت املال 



“ :توطني املصطلح من ثقافات أخرى

قيل لفظ مأخوذ من كلمة إيطاليِّة،-مثالً -فالكمبيالة 
كيس"فرنسية تعين  Bourse:والبورصة،cambiale:هي

فان در إىل اسم عائلة" بورصة"وقيل يعود أصل كلمة " النقود 
مل يف البلجيكية اليت كانت تعVan der Bürsenبورصن

وهو checkمصطلح إجنليزيي إجنليزي : جمال البنوك، والشيك
طلب مكتوب لبنك للدفع عند الطلب
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ن المصطلحي المالي بدون دون تمحيص ي للتوطي  :  األثر السلب 

، وهذا المضمون حينما يجلب من
ً
من المسلمات أن المصطلح يحمل مضمونا

ه الفكري، الذي قد يت
ّ
ي ثناياه مضمون ذلك التوج

ن
عارض مع حضارة أخرى يحمل ف

ي ال مشاح)مضمون الحضارة اإلسالمية وفكرها، ولذا عندما وضع العلماء قاعدة 
ن
ة ف

ي تعب  عن نفس المعبن ,() (االصطالح
 واحد، أو ، كان قصدهم تلك المصطلحات الب 

.تضيف معبن ال يختلف عنه
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ذكاء أداة من أدوات النظام الرأمسايل، وهو نوع من ال-مثاًل –فاالحتكار 
مع روح الشريعة التجاري للسيطرة على السوق، وحتديد أسعار السلع، بينما هو يتعارض

ىت إن رآه نبت طبيعي حتمي،   ح: " االحتكار يف النظرة الغربية هو" اإلسالمية، ف    
تنافسي ؛ ألنه من مقومات النظام الرأمسايل، القائم على البعد ال..") (البعض ضاراً 

.للسيطرة،   ونظرة اإلسالم ختالف هذه املفاهيم

ية، فهو مصطلح يتعلق خبصوصية امللكومن ذلك مصطلح اإلقطاع  
لإلنسان، فرداً كان فاإلقطاع يف النظرة الغربية تعين متلك الرقبة، يف الثروات واألموال"

طلح له فلسفته ،   وهذا املص,") (يف النظام الليربايل، أو إجراء مشويل يف النظام املاركسي
رقبة، وامللكية اخلاصة اخلاصة يف الفكر اإلسالمي فامللكية احلقيقة احلقيقية هلل، ملكية ال

املقيدة ابلنفع ملكية اإلنسان 



:  لماليةتاري    خ التأليف المالي والتعريف بأهم المعاجم ا

مصطلح -مثالً –ظهرت املصطلحات املالية االقتصادية يف وقت مبكر، فنجد 
ة، ومل يكن اخلصاصة، واألجري، والصرافة، والعطاء، وحنوها من املصطلحات القدمي

-113) يوسف مث تدوين، وقد بدأت حركة التأليف يف املالية مبكرًا، فاخلراج أليب
ليحىي بن كان من أوائل الكتب يف املالية اإلسالمية، وتاله كتاب اخلراج(( 182

ت )وكتاب   حممد بن احلََسن الشيباين ( 203-140)آدم القرشي 
 عبيد ، مث كتاب األموال أليب"االكتساب يف الرزق املُستطاب(   "م804/ه 198

:، وقد تضمنت هذه الكتب مجلة من اخلصائص(224-157)القاسم بن سالم 
.تضمن مقتضيات واحتياجات تلك الفرتة الزمنية املهمة-1
.ةفتحت الباب أمام حركة التأليف لبناء تصور عام للمنظومة املالي-2
بعد التشريعي احلل خرجت عن النَّمط التقليديَّ الفقهيِّ يف تناول املسائل ابل-3

حمددة، بشكل واحلرمة، وانتقلت إىل البعد التنظيمي واالقتصادي، وتناول قضااي
.أوسع
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ف اظ الزاهر يف غريب أل)▪
لألزه          ري ( الش          افعي

.ه  371

ب  ن ال( حلي  ة الفقه  اء)و ▪
ش رح )ه   و 395فارس 

الب     ن( ألف     اظ امله     ذب
ه  560الربزي

احلنبلي الشافعي 

املطلع على أبواب )▪
بلي احلنللبعلى( املقنع

.ه709

طلبة الطلبة يف االصطالحات 
الفقهية على ألفاظ كتب 

للنسفي ( احلنفية
ه 537السمرقندي 

(  رباْلُمغرب يف ترتيب املع
.ه 610للمطرزي 

(  رسالة يف حدود الفقه)و
البن جنيم املصري احلنفي 

ه  970

املالكي 

م ألفاظ تنبيه الطالب لفه▪
جامع األمهات البن 

د حملمد بن عب( احلاجب
ه 806.السالم اهلواري

(شرح حدود ابن عرفة)▪
.ه  894للرصاع

احلنفي 
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التقييم  املؤلف  اسم املوسوعة 
ال ِبس هبا من ذكرمجلةاعتمد الرتتيب األلفبائي، وقد 

املصطلحات 
حممد عمارة . د ةقاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمي

منهج ألفبائي، غزير ابملصطلحات النادرة، مشبع 
ابلتأصيل اللغوي، 

أمحد الشرابصي . د املعجم االقتصادي اإلسالمي

دان انطلق املؤلف من املصطلحات اليت تتداول يف املي
الفقهي، وذكر كم هائل من مصطلحات السوق 

واالقتصاد ، أفضل موسوعة عصرية

محاد نزيه.د معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء 

ى وهذا املعجم ليس معجماً مالياً فقط؛، بل اشتمل عل
قه كثري من املصطلحات الفقهية يف مجيع أبواب الف

ةاإلسالمي، ومع ذلك يعترب من أهم املظان للمادة املالي

وحامد صادق قنييب-حممد رواس قلعجي  :معجم لغة الفقهاء أتليف

من أهم املعاجم يف املالية اإلسالمية، وقد قصد مؤلفه
ق تسهيل الوصول للفكر االقتصادي الغريب عن طري

، اعتمد مذهب مجهور الفقهاء يف حتديدمصطلحاته
املصطلح، ليس جيدا من حيث تناول املادة العلمية 

.واملنهجية

حممد مجعة علي.د معجم املصطلحات االقتصادية واإلسالمية

من أهم مظان اجلذر الفقهي للمصطلحات املالية، 
، ومما يؤخذوذلك أنه تناول اجلانب الفقهي إبسهاب

.مصطلحا فقط134عليه أنه مل يتناول اال 

عز الدين التقوين، وعيسى زكي، وخالد شعيب دليل املصطلحات الفقهية واالقتصادية
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التقييم  المؤلف  اسم الموسوعة 

مصطلحا 250اشتمل على أكثر من 

..خارج نطاق االقتصاد االسالمي

حسن النجفي م زينة المصطلحات االقتصادية في القرآن الكري

واألحاديث الشريفة

يعتبر أوسع معجم مترجم 

للمصطلحات المالية إلى اللُّغة 

ترجمة التعريف، اإلنجليزية؛ 

خصص فصال لبيان الفروق 

بين المصطلحات

ويعتبر معجم مختصر مقارنة 

.بغيره من المعاجم

تأليف مؤسسة إسرا معجم إسرا للمصطلحات المالية اإلسالمية 

إنجليزي–عربي 

المعجم غني بالتقسيمات والتفريعات،

ويعتبر من المضان العلمية في تتبع

..النص في الكتاب والسنة

إبراهيم الضرير  ومجموعة من 

.المؤلفين

( معامالت السوق: )مصطلحات الفقه المالي المعاصر
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Thanks!
Any questions?


