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 ملدص

واػؽ ووادػا  اإل ػم يثيتناوؿ ىػاا ابحثػث اسا ػث أاػس ابثايػث اػج  اابيػث اب تػ اسات اػج اب  ػاسؼ       
 اإل ػػػػم يثوأ ػػػػوبيا و ها ػػػػاىاف وحينػػػػت ايػػػػو تاسيػػػػؼ اب تػػػػ اسات اػػػػج اب  ػػػػاسؼ  اإل ػػػػم يثابشػػػػسياث 

يساءات  اابيث ابايوف اب تااسةف و  ػ بث ابشػسط ابيئا،ػجف ووػا اف ػت ايػو إبػ  أف اأ  ػؿ و ااطسىاف وا 
 حفػػسض أيّ  اإل ػػم يثاػػج ابػػايوف ىػػو اإل يػػاؿ واإلنظػػاس إبػػ  ثػػيف ابي ػػاسف ول ييػػوئ أف تهػػـو اب  ػػاسؼ 

غسا ات دف  اب ت اسيف اج  ػااا ايػونيـف اػ ي ئيػااة دفػ  أ ػؿ ابػايف ىػج سحػاف وييػوئ بيػا دو ػًا دػف 
 وتئيا  ف اب  انات اب طفوحث ب  اف ثهيا. فابؾ أف تئيا  ف داا ابكفمء

Abstract 

      This paper examines the impact of the need to deal with arrears in Islamic banks 

according to the rules and principles of Islamic Sharia. It shows the definition of arrears 

in Islamic banks and their risks, the procedures for dealing with bad debts and the 

question of penal condition. The Islamic banks may not impose fines on those who are 

late in paying their debts. Any increase in the principal of the debt is riba and may 

instead increase the number of guarantors and increase the guarantees required to 

guarantee their rights. 
 

 
 .كدمةامل

  عابؾ أف يؿَّ تاا متيا  ؛اإل م يثابتج تؤسؽ اب  اسؼ  تتاا  شكفث ابت اس دف  ااا ابايوف  ف أكاس اب شاكم       
 ف اج ثاؿد م،يا دف طسيؽ البتئا ات اآليفثف ايج اب  وؿ اأ ا ج بيـف ا ًم دف أنيا ل تستب أي ئيااة دف  أ ؿ اباي

ابهطع ول  ياؿ أف ىاه ابئيااة ىج  ف ابسحا اباي ثس و اهلل تااب  دف   حيؿ  ؛ت اس ابا يؿ دف  ااا اأو اط اب تستحث دفيو
ف وىاا ابت اس ي ع اب  اسؼ اج ظسوؼ  احثف ويؤاي إب  نهص اب يوبث باييا وي اؼ واستيا ال،ت انيثف بميتياا ايو

يافـ أنو ل يفسض أنو  ؛وتتفاوـ ىاه اب شكفث إاا كاف اب ايف  و سًا وبكنو ي اطؿ اج  ااا ابايوف .ٔ()اال،ت اف  ستحط حابئ ف
 دفيو أي ئيااة أو اا،اةف ثت  ي تفيا أكحس واس   كف  ف اب ايونيث.

 اسه وا  يابوأف ابهسآف ابكسيـ ويينا إب  إنظ ؛اكاف اب ه وا  ف ابحثث ىنا ىو اب ايف اب و س اب  اطؿ ل اب ا س       
ْن َكاَن ُذو ُعْسرٍَة َفَنِظَرٌة ِإَلٰى َمْيَسَرٍة إف احت إد اسهف وابؾ اج ووبو تااب :   َتْعَمُمونَ  ُكْنُتمْ  ِإنْ  ۚ   َلُكمْ  َخْيرٌ  َتَصدَُّقوإ َوَأنْ  ۚ  َوإِ 

 .[ٕٓٛ]ابحهسة: 
 

 .ثف كفيث ابشسياثف ابيا اث اأسانياإل م يث ثا س غيس  تفسغف و ـ اب  اسؼ   *
 .و ـ ابفهو وأ وبوف كفيث ابشسياثف ابيا اث اأسانيثأ تااف  **
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       " ف و احط اإلد اس اباي يويب (ٕ)واؿ احف سشا: "وأ ا اب ا س اب ااـف ات ايسه إب  أف يو س وايب وابثكـ حابؾ لـئ
 (ٖ)."اإلنظاس ىو: "أف ل يكوف بو  اؿ ئا،ا دف ثوا،يو اأ فيث يفج حاينو نهاًا أو ديناً 

دهوحث انيويث  ثااة دف  اب و س اب  اطؿف  ع أنيا أيائت  ثا حتوف وىو  ا وسا  اإل م يثوبـ تستب ابشسياث        
أثّؿ دسض اب ايف  . وويو ابالبث  ف ابثايث ح ف ابنحج (ٗ): "َبّج ابواياف يثؿ دس و ودهوحتو"اج ثايث ابنحج 

يؤاس أف ابنحج ل  ؛ف ابتاويض حإبئاـ اب ايف حااع ئيااة دف ابايف بحينو اب  اطؿ اج  ااا ابايف وبـ يثؿ  ابوف وبو كا
 حياف ابثكـ اج  اسض ابثايث إبيو. 

و ف ىاه اباهوحات  ا ىو  تفؽ دفيو حيف ابفهياء و نيا  ا ىو  اتفؼف وىو  ثؿ ايتياا وايو نظس ايؿ تؤاس ابثايث        
ا حياه اب ت اساتف و ا ابطسؽ اب ثيثث واب في ث بامييا وابثا  ف اييا اتكوف  سيثث بثكـ اوف آاس؟ و ا اب ه و 

 تفاوي ا؟ وىو  ا  يتـ حيانو اج ىاا اب حثث حثوؿ اهلل تااب .
 

 .أهنية البحح
 ف وكاسة اإليساءاتاإل م يثإف  ف أىـ اأ حاب ابتج ادت إب  كتاحث ىاا ابحثث كاسة ابايوف اب ت اسة اج اب  اسؼ        

ب اابيتياف  نيا  ا يتفؽ  ع ووادا ابشسياث و نيا  ا ياتفؼ  اياف بابؾ ياءت  اإل م يثف وحؿ اب  اسؼ اب تااة  
يياا ثفوؿ  حتكسة اج اب  اسؼ  ؛ىاه اباسا ث  بفثا  نيا. ؛اإل م يثبت فط اب وء دف  ىاه ابطسؽ وحياف أثكا ياف وا 

 
  .أهداف الدراسة

 : ي تجيا إب   ا تياؼ ىاه اباسا ث دف   وء أى يت       
 .اإل م يثا تنحاط  فيـو ابثايث اب  سايث اب اتحسة اج ابشسياث  -ٔ
 يّساء اب  اطفث اج اب ااا. اإل م يثحياف اب اوحات ابتج توايييا اب  اسؼ  -ٕ
 .اإل م يثاوتساح حاا،ؿ شسديث ب اابيث اب ت اسات اج اب  اسؼ  -ٖ
 

 .مشللة الدراسة
  ا  فيـو ابثايث اب  سايث؟ -ٔ
 ؟اإل م يثطس ظاىسة اب ت اسات اج اب  اسؼ  ا  اا -ٕ
 ؟اإل م يثاج اب  اسؼ اب تحاث ب اابيث اب ت اسات  تاإليساءا ا  -ٖ
  ا ثكـ إاساج ابشسط ابيئا،ج اج دهوا اب ااو ات؟ -ٗ
 

 .الدراسات الشابكة
  و وع  اابيث اب ت اساتفىاه اباسا ث بحنث ياياة اج إك اؿ  ا حناه اباف اء اب تها وف واب ت اسوف اج اسا ث  اتا       
 و فف وبابؾ كانت ىناؾ اسا ات  تاااة اج ىاا اب و وعف اإل م يثكاف بياه ابثايث أاس اج  اا مت اب  اسؼ  فودفيو

 :  ا ي تج اإل م يثأحسئ اباسا ات اب تافهث ح اابيث اب ت اسات اج اب  اسؼ 
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 ف اأكااي يث اباسحيث بفافـو اب ابيث واب  سايثف كفيثيثاإل م أحو دياف وا ـ  و   وا ـف اب ت اسات اج اب  اسؼ  -ٔ
 ـف د افف اأساف.ٕ٘ٓٓابافـو اب ابيث واب  سايثف أياسف 

 ف  هاؿ  نشوس اج يسياة ابشسؽفاإل م يث ث ا اوئيف  اابيث اب  اطفث اج  ااا  ت اسات ابايوف حاب ؤ  ات اب ابيث  -ٕ
 .ـٕٗٔٓ-ٛ-ٕ٘حتاسيخ 

  تستحث دف  اب  اطفث اج اب ااا وابثفوؿ اب هتسثثف وييث نظس   سايثف اباوسة ابساحاثشثااةف  و  ف اب شكمت اب -ٖ
 ـ.ٖٕٓٓدشسة ب ي ع ابفهو اإل م جف اباوثثف 

 (.ٔـف )طٜٜٙٔ ث ف أث ا ابا يسيف ابايوف اب تااسة: ابظاىسةف اأ حابف ابامجف ابهاىسةف ايتساؾ بفنشس وابتوئيعف  -ٗ
 ب  سايث اب تااسةف س ابث  اي تيس  نشوسةف كفيث ابافـو الوت اايثف يا اث ابيئا،سفىحاؿ دااؿف إشكابيث ابهسوض ا -٘

 .ـٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ
وسكئت ىاه اباسا ات دف  إحسائ  شكفث اب ت اسات اج اب  اسؼ حشكؿ داـف وبـ تتناوؿ  ااطس ظاىسة ابتااس اج        

ااسة حاا وووديا وىو  ا  يتـ حيانو اج ىاه اباسا ث حثوؿ  ااا ابايوف واإليساءات واباطوات اب تحاث ب اابيث ابايوف اب ت
 اهلل تااب .

 

 .خطة البحح
 إلمبحث إألول: مفهوم إلحاجة إلمصرفية باعتبارها مركًبا إضافًيا لغة وإصطالحًا.

  فيـو ابثايث اج ابفغث. إلمطمب إألول:       
 . فيـو ابثايث اج ال طمح إلمطمب إلثاني:       
 .ابفسؽ حيف ابثايث اج الوت اا اإل م ج والوت اا ابو اج طمب إلثالث:إلم       

 .إلمبحث إلثاني: تعريف إلمتأخرإت لغة وإصطالحاً 
 .أ حاب ظاىسة ابت اس دف  ااا ابايوفإلمطمب إألول:        
 . ااطس ظاىسة اب ت اسات إلمطمب إلثاني:       
 .وف اب تااسة حاا وووديات  اابيث اباياإيساءإلمطمب إلثالث:        
 .ابشسط ابيئا،ج إلمطمب إلرإبع:       
 . هتسثات ب اابيث  شكفث ابتااس لمطمب إلخامس:إ       

 

 : املبحح األول
 .مركًبا إضافًيا لغة واصطالحًا بوصفوامفووم احلاجة املصرفية 

 

  فيـو ابثايث بغًث وا طمثًاف اـ ابتو ؿ حاا ابؾل حا ب اساث ثهيهث ابثايث اب  سايث  ف ابتاسج انطموًا ححياف        
 . حو فو بهحًا   تهمً بتاسيؼ ابثايث اب  سايث 

 

 .مفووم احلاجة يف اللغة: املطلب األول
 ابياءاج كمـ اباسب اَأ ؿ اييا ثا،َيٌثف ثاات  ا ـ   اس بففاؿ اثتاجف وأ فيا "ثوج" و"ثاج"ف وابثاَيث إلحاجة لغة:
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 وىج:  داة بي ع اهابوا: ثوا،ج وثاياتف وتطفؽ دف   اافٍ  نياف ووسات اج ا
 .(٘) ا يفتهس إبيو -ٔ
 .[ٜابثشس: ]َوََل َيِجُدوَن ِفي ُصُدورِِهْم َحاَجًة ِممَّا ُأوُتوإ ف ك ا اج ووبو تااب : (ٙ)ثئائًة وث ااً  -ٕ
 .(ٚ)ال طساس إب  ابشجء -ٖ
 .]ٓٛغااس: ]َوِلَتْبُمُغوإ َعَمْيَها َحاَجًة ِفي ُصُدوِرُكمْ  َوَلُكْم ِفيَها َمَناِفعُ ك ا اج ووبو تااب : ف (ٛ)اب  سحث -ٗ

  سحًا  :ف أي]ٛٙيو ؼ: ]ِإَلَّ َحاَجًة ِفي َنْفِس َيْعُقوَب َقَضاَهاف وووبو تااب : (ٜ)واب  سب  ف أسب أي ثايث  فثث بو       
 .(ٓٔ) ثايات أاسى :أي ف[ٛٔ]طو: َرىٰ َوِلَي ِفيَها َمآِرُب ُأخْ  ي ًاف ووا وسات كف ث اب  سب اج ووبو تااب : 

 .(ٔٔ)اب م ثف ايهاؿ بفاااس: ثويًا بؾ أي  م ث -٘
ويطفؽ بفظ ابثايث دف  ىاه اب اانج كفيا دنا إطموو إل إاا  ساتو ابهسينث إب  اب ان  اب ساا. يانج أف بفظ ابثايث        

اب ساا حثايا ىنا وااؽ  نيا  ع اب ان  ال طمثج بفثايث ) شتسؾ بفظج( ي تا ؿ اي ا ابت دفيو ابهسينث  ف  اانيوف و ا يت
 ىو ال طساس إب  ابشجء و ا يفتهس إبيوف ك ا أف ي يع ىاه اب اانج تسيع إب   ان  واثا وىو ابثسج.

 

 .مفووم احلاجة يف االصطالح: املطلب الجاني
ياث ودفـ اليت اع ودفـ الوت ااف ايج بي ت تاا ابثايث  ف أكاس اب  طفثات اب تااوبث اج دفـو شت ف كافـ ابشس        

ِثكسًا دف  أىؿ ابشسياث اهطف وياتفؼ  حطيا و فيو يا  ف دفـٍ آلاسف و ا يي نا ىنا ىو تاسيفيا  ف ابناثيث ابشسديث ايج: 
 .(ٕٔ)ة"" ا يفتهس ابناس إبيو بااع  شهث وثسج شايايفف اج أي ش ف  ف شؤوف ابثياةف   ا ل ي ؿ إب   ستحث وثا اب سوس 

 ون تنتج  ف ىاا ابتاسيؼ ي فث  ف اأ وس اات اب فث حابثايث وىج:       
شحادوف وينتج دف ىاا الاتهاس  يؽ وثسج و شهث :أوَلً   ثهيهث ابثايث ىج ااتهاس اإلن اف إب  شجء  ا ي ا  إب  تثهيهو وا 

 بكنو ل ي ؿ إب  ثا ابيمؾ.
 إب  ثا ابيمؾ. أف اب سوسة ت ؿ ؛: ابثايث اوف اب سوسةثانياً 
 : ابثكـ ابااحت حابثايث اباا ث ابتج تسادج   ابح اباحاا ي ياا يكوف اا، ًا اج ابغاببف  اؿ  شسوديث اإلياسة واب فـثالثاً 

وال ت ناعف أ ا ابثكـ ابااحت حابثايث اباا ث ايكوف  ؤوتًا و هياًا حويوا ىاه ابثايث ويئوؿ حئوابياف وتاتفؼ 
 حث ب ثايث اأاساا.

وابؾ ا تااًل  ؛: ابثكـ حابثايث يثهؽ  ه اًا  ف  ها ا ابتشسيع وىو ااع اب شهث وساع ابثسج وابتي يس دف  اباحااإبعاً ر 
وويو ابالبث  ف ىاه اآليث أنيا وا تئيؿ ابكساىث  ف]٘ٛٔابحهسة: ]ُيِريُد إلمَُّه ِبُكُم إْلُيْسَر َوََل ُيِريُد ِبُكُم إْلُعْسرَ بهوبو تااب : 

 (ٖٔ)  ا بيس وايحًاف ايج  حب  ف اأ حاب ابتج تييئ  اابفث ووادا اإل مـ اباا ث. وتويب
 

 .الفرق بني احلاجة يف االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي: املطلب الجالح
 ف حين ا اج الوت اا ابو اج وا تتااسضاإل م يثابثايث اج الوت اا اإل م ج وا، ث دف   ساداة  ها ا ابشسياث  -ٔ

 يتـ ابتاا ؿ ف انيا أف ابسشوة اج الوت اا ابو اج أ ثت  ف أ ا ياتوف حين ا لاإل م يثبثايث  ع  ها ا ابشسياث ا
 وأثكا يا و حاا،يا. اإل م يثحيا اج الوت اا اإل م ج ب ااس تيا  ها ا ابشسياث 
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 ثث ثهيهيثف دف  دكس الوت ااابثايث اج الوت اا اإل م ج ل تا ع بفسغحث وابيوىف حؿ ل حا أف تثهؽ   ف -ٕ
ن ا ىو وا،ـ دف  ئيااة  ابو اج اباي تثك و ابسغحث وابيوىف اإوساض اأ واؿ حفا،اة ل يثهؽ   فثث ثهيهيثف وا 

وابتج ت است حيا  ـٕٛٓٓ ا أاى إب  ثاوث اأئ ث اب ابيث ابااب يث داـ  فابفيوة حيف اأغنياء وابفهساء وئيااة ابت اـ
 نيا ابتج كانت وااسة دف   واييث ىاه اأئ ث واباسوج  اإل م يثف وابؾ دف  دكس اب  اسؼ اثكا ابحنوؾ ابسحويث
 ح وؿ ابا ا،س.

ابثايث اج الوت اا اإل م ج تسادج   فثث ابفسا وابي ادثف حؿ ىج وا، ث دف  تهايـ   فثث ابي ادث دف  ابفساف  -ٖ
  فثث ابي ادثف ابو اج اها تتناوض   فثث ابفسا  ع  حاكس ابثايث اج الوت اا (ٗٔ)وتشيا حابؾ ابهوادا ابفهييث

 حؿ وتهاـ   فثث ابفسا دف  ابي ادث اج كايس  ف اأثياف.
 ان  ابؾ أف . (ٙٔ)ف حين ا ابثايث اج الوت اا ابو اج بيس بيا ثاوا(٘ٔ)ابثايث اج الوت اا اإل م ج بيا ثاوا -ٗ

يتياوئىاف ووا يحؿ اإلن اف دف  ابط ع وثب ال تكااس  ف اإل مـ ي حط ثايات ابفسا حهوادا وأطس ل ينحغج بو أف 
ةِ  كؿ شجء واج ابؾ واؿ تااب :   ُزيَِّن ِلمنَّاِس ُحبُّ إلشََّهَوإِت ِمَن إلنَِّساِء َوإْلَبِنيَن َوإْلَقَناِطيِر إْلُمَقْنَطَرِة ِمَن إلذََّهِب َوإْلِفضَّ
َمِة َوإأْلَْنَعاِم َوإْلحَ  بو أف لحف آاـ  اؿ واا  ال أثب أف بو إبيو  افوف ول : "ف وواؿ [ٗٔآؿ د ساف: ]ْرِث َوإْلَخْيِل إْلُمَسوَّ

". دف  دكس الوت اا ابو اج اباي يتسؾ اب ياؿ  فتوثًا ي أل ديف احف آاـ إل ابتساب ويتوب اهلل دف   ف تاب
 اأاساا اوف أان   ثا حث أو تفسوث حيف  ا ىو  حاح و ا ىو ثساـ. بثايات

ايث اج الوت اا اإل م ج تسكئ دف  ي يع ابيوانب ابثياتيث كابيانب اليت ادج واب ااي واباهااج والوت اايف ابث -٘
 (ٚٔ)حين ا تسكئ ابثايث اج الوت اا ابو اج دف  ابحاا اب ااي اهط.

  ساج اإل م ج ح د ابو ي كننا تاسيؼ ابثايث اب  سايث ح نيا:  طابب ُ ِفّثث توايو ابنظاـ اب فوا تنااًا ب ا  حؽ       
 ود فياتوف ت تادج ت ييًم شسديًا  نا حًا.

 

 شرح محترزإت إلتعريف: 
 ي ع  طفبف واب طفب ىو  و ع ابطفب ويساا حو ابياؼ واب  ا ف واب طابب ل تافو إ ا أف تكوف  طابب تث ينيث مطالب:

اـ تستب ابيمؾ ثيف تاففياف وا  ا أف تكوف حثيث ل يتستب دف  داـ تثههيا ابوووع اج اب شهث وابثسج ا ًم دف د
 طابب ثاييث حثيث ل يكوف  ف تثههيا حا بتفااي ابوووع اج اب شهث وابثسجف وا  ا أف تكوف  طابب  سوسيث حثيث يؤاي 
اهاانيا إب  وووع اب كفؼ اج ابيمؾ اباي ل  ااع بو إل حتثههياف واب ه وا حاب طابب ىينا اب طابب ابثاييث ل غيس 

أنيا  طابب اج ستحث ابثاييات حثيث يفـئ  ف داـ  :بياا أتيت حاب سكب ابو فج ) طابب  فثث( ت ايث بياا اب ان . أيو 
اسىا وتثههيا بف كفؼ ووودو اج اب يؽ ابشايا اب ف ج إب  ابثسج واب شهث وىاا ويا أثتسئ حو دف كؿ اب طابب اتو 

 بيس  ثم بفحثث اج ىاه اباسا ث.ابتث ينيث ودف اب طابب اب سوسيثف إا إف كم  ني ا 
ث ػػػػػػػوتاسيؼ ابثايث اب  سايث ح نيا  طابب ياا وياًا أثتسئ حو دف  ثض ابسغحات ابااسيث دف أف تكوف  ف ي ف       

 اب طابب سأ ًا.
ة:  حاض حابغث ابشاة واأى يثف حثيث بو بـ تساَع بااؿ اب  سؼ اج ثسج شايا وا ياوا دفيو حاإلامس اج  :أيممحَّ

  ف  سوسات تهت ج ت ييم شسديًا  نا حًا. اإل م يثابثالتف وىاا ويا أثتسئ حو دف  ا يوايو اب  اسؼ 
 ف وىو ويا نثتسئ حو دف  ا يوايو غيساإل م يثاب  ساج اب توااؽ  ع أثكاـ ابشسياث ىو ابنشاط إلنظام إلمصرفي إإلسالمي: 
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  ف  طابب  فثث. اإل م يثاب  اسؼ 
 وىي،اتيا اباا ث. اإل م يثويا تاسج حو اأ وس ابتنظي يث واإلااسيث بف  اسؼ  ممياته:بأعماله وع

دف أنيا ت تادج سا ث وتافيفًا ينتهؿ حيا ابثكـ  ف اب نع إب  ابيوائ اوف اباسوج  :أيتستدعي تسهياًل شرعيًا مناسبًا: 
 .اإل م يثأطس وثاوا ابشسياث 

 

 : املبحح الجاني
 .غة واصطالحًاتعريف املتأخرات ل

 

 .(ٛٔ)ت اس ابشجء أي يافو حاا  و او :ىج   اس بففاؿ ت اسف يهاؿ إلمتأخرإت لغة:
أو ح حب   اطفث اب ايف اا،نو  ف"ابايوف ابتج ت اس  اااىا أو تااس ح حب اهااف اب مءة واحوت اإلد اس أما إصطالحًا فهي:

اأدياف أـ نًا  ف أي ينس  ف أيناس اأا اف أو كاف دينًا  ف اج ت في و  ا ويب دفيو أااؤه بو.  واء أكاف ابؾ ابايف ا 
 ويؤاا دف  ىاا ابتاسيؼ داـ اكسه ابوااة  ححًا  ف أ حاب ت اس ابايوف. (ٜٔ)كاف  فاث  ف اب فع"

ىا اج ودسايا اأ تاا  و   شثااة  ايس ابحنؾ اإل م ج اأسانج ح نيا: "ايوف ابت ويؿ ابتج َتَاّفؼ أ ثاحيا دف  ااا       
 ؤوت اج نفهاتو  واديا ا تثهاويا إ ا ح حب ابوااة أو ابايس ابكفجف أو ح حب ظسوؼ  و وديث  نطهيثف أو ح حب افؿ 

 .(ٕٓ)ابنهايثف أو ح حب اب  اطفث"
و ف امؿ ىايف اب فيو يف ي كننا أف ن تنتج أف اب ت اسات ىج ابايوف ابتج ديئ أ ثاحيا دف ابوااء حيا و ااا        
أنيا  ؛إام واج اب ودا اب ثاا وياسج  نيا ابايوف ابتج ي تثيؿ تث يفيا أي  حب كافف كوااة  اثب ابايف أو ا أو اطي

 ب واييث ابايوف اب ااو ث. ؾل تاا  ف اب ت اسات اب سيو تث يفياف ايتـ  اااىا  ف أ واؿ اب ا  ات ابتج تااسىا ابحنو 
 

 .الديونأسباب ظاهرة التأخر عن سداد : املطلب األول
 تتااا اأ حاب ابتج تؤاي إب  تااس ابا مءف  نيا أ حاب ااسيث دف  يطسة ابا يؿ ل ااؿ بو ايياف و نيا أ حاب       

 بيا استحاط  حاشس حابا يؿ  اؿ داـ ابكفاءة أو  وء اإلااسة إب  غيس ابؾف انفا يا اج نهطتيف ى ا: 
 ف  ااا ابايوفف واب طؿ ىو: "ابت ويؼ حودا ابوااء  سة حاا أاسىاب  اطفثف وتاا اب  اطفث  ف أىـ أ حاب ابت اس د -ٔ

 .(ٕٔ)وواؿ أحو ابحهاء: ىو "ابتطويؿ واب ااااث  ع ابهاسة دف  ابتاييؿ"
ف وىاا ابت سؼ  ف (ٕٕ)ح ان  أف يهـو اب ايف حت ايس أااء ابايف اباي ا تثؽ أااؤه حغيس داس  ع واستو دف  ابوااء

 (ٕٗ)" طؿ ابغنج ظفـ" ف وووبو (ٖٕ)"بج ابوايا يثؿ دس و ودهوحتو" دفو اباهوحث بهوبو اب ايف  ثـس شسًدا ي تثؽ اا
 .(ٕ٘)وابظفـ  ثـس

 .(ٕٙ)أ حاب ااسيث دف إسااة اب ايف  اؿ اإلد اس أو اإلامس ح حب أي ظسؼ طاسئف واإلد اس بغث: ِوّفث َاات اْبَيا -ٕ
وي تان   ف ابؾ  (ٕٚ)أااء  ا تستب اج ا تو  ف ثهوؽ  ابيث""داـ واسة اب ايف اج ابثاؿ دف   :ايو أ ا ا طمثاً        

ابااحتثف اب ايف اب ت اس دف ابت ايا بااس  ؤوت حغيس تا اف ك ف يتاسض بنهص اج اب يوبث  ع غناه حاب ويواات واأ وؿ 
 أو بااـ ت سيؼ ح ادتوف أو بتاس و بظسوؼ طاس،ث بثظيث.

ف يس  ت كنا  ف اأااءف بغيحث  ابوف أو بغيس ابؾف يائ بو ابت ايس إب  اإل كافف وبكنو بواؿ ابنووي: "وبو كاف غنياً        
 .(ٕٛ)وىاا  ا وص  ف  طؿ ابغنجف أو يهاؿ: اب ساا حابغنج اب ت كف  ف اأااءف ام يااؿ ىاا ايو"
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 :المفمسفف (ٜٕ)ايوف ""أف تتوى ح ادث ابسيؿ ابتج يتيس اييا ام يفج  ا حهج  نيا اج ياه ح ا حهج  ف اب أما إإلفالس فهو:
 .(ٖٓ)ىو اباي ل  اؿ بوف ول  ا يااع ثايتو

 :(ٖٔ)وأطفؽ احف سشا اإلامس اج ابشسع دف   انييف اانيف       
 : أف ي تغسؽ ابايف  اؿ اب ايفف ام يكوف اج  ابو وااء حايونو.إألول

 : أف ل يكوف بو  اؿ  افـو أ م.وإلثاني
ف ااب ا س وا ي فؾ حاض اب اؿف إل أنو ل يكفيو بإلنفاؽ دف  ثاياتو اأ ا يثف اكؿ  ا س  ففسف وبيس اباكس       

 أ ا اب ففس اها يكوف بايو  اؿ كايس إل أنو ل يفج حابايف اباي دفيو.
 أ ا اج ابهانوف اب انج اي تااـ بفظ اإلد اس بف ايف غيس ابتايسف واإلامس بف ايف ابتايس.       

 

 .ظاهرة املتأخراتخماطر : املطلب الجاني
 بظاىسة ابت اس اج  ااا ابايوف  نيا:  داة ىناؾ  ااطس       

أاناء ح حب  نثيا ا،ت انات  ابيث  ا ثف وىو  ا ث ؿ  ؛إامس حاض ابحنوؾ وابشسكات اب ابيث وشسكات ابت  يف -ٔ
 اأئ ث اب ابيث ابااب يث اأايسة.

تتشاا اب  اسؼ اج شسوطيا وتساع ن حث أسحاثيا   ا يحاا  حسوئ ظاىسة ابك اا الوت اايف احئيااة ثالت ابتااس -ٕ
وحابتابج تهؿ اب شاسيع وتحاأ  ظاىس ابك اا الوت ااي ابتج تاا ابحطابث أحسئ  ؛ابا مء دف ال تفااة  ف ابت ويمت
إب  ك ا يؤاي  فح حب نهص اإلوحاؿ دف  ابشساء باى اب  تيفكيف بهفث اب يوبث ؛ ااب ياف ويفها  مييف ابا اؿ أد ابيـ

 .(ٕٖ)تحاطؤ ن و الوت اا ابااب ج
اب شاكؿ اليت اديث اب تستحث دف  تساكـ ابايوفف وابتج وا تؤاي إب  انتشاس ابيسا،ـ الوت اايث كابن ب والثتياؿ  -ٖ

ح حب اهااف أكاس  ف  فيوف أ سة  ؛اليت اديث كابتفكؾ اأ سي وابطمؽ توابف اا وغيسىاف حاإل ااث إب  اب شاكم
 وتشسا اأحناء وثاوث ثالت النثساؼ وغيس ابؾ. (ٖٖ) نائبيا امؿ  نتيف  ف اأئ ث اب ابيث ابااب يث  سيكيثأ

اب  اسيؼ اباابيث ابتج تااايا ابحنوؾ اج  حيؿ تث يؿ ىاه ابايوف.   ا يااايا إب  ئيااة ن حث أسحاثياف ايؤاي  -ٗ
 إب  إثياـ اب تاا فيف.

 

 .الديون املتعجرة بعد وقوعوا معاجلة تإجراءا: املطلب الجالح
دف  اب  سؼ أف يهـو حاسا ث اويهث بثابث ابا يؿ اب تااسف و اساث ابظسوؼ ابتج أات إب  ابتااسف اابظسوؼ ابطاس،ث        

وابؾ ثت  يت ن  بف  سؼ اتااا اإليساء اب نا ب إ ا  ؛اباا ث بكؿ ابناس تاتفؼ اج ثك يا دف ابظسوؼ اباا ث حاأاساا
نهاا  ا ي كف إنهااه  ف  اب ؤوتثابا يؿ وانتشابو  ف أئ تو ح  اداة   ف امؿ  ا ي    ت ويث ابهسضف أو إنياء ابا ؿ  او وا 

وييب أف يكوف  تاا اإليساء  (ٖٗ)ابهسض  ف امؿ ابت فيث أو حيع  ويواات ابا يؿ وابثيئ دفييا وغيس ابؾ  ف اإليساءات
ثاطث كا فث ح ف ابياؼ  ف وساء ى  .(ٖ٘)اا اإليساء ىو  ثاوبث ا تسياع أ واؿ اب  سؼ وتفااي  ياديادف  ونادث وا 

 

 أوًَل: تصفية إلقرض: 
  هو ات ال ت ساس  ي ا حابت  ف ييوا تو ؿ ابحنؾ إب  ونادث تا ث ح ف اب شسوع بـ تاا بايويتـ اتااا ىاا ابهساس إاا        
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ف أو أف تتـ حشكؿ و سيف ول تفي  ابحنوؾ إب  وساس إل مثو وتطويسهف وىناؾ اثت اؿ أف تتـ ابت فيث حشكؿ ااتياسي
 ابت فيث إل كثؿ أايس وحاا أف يت كا ابحنؾ  ف داـ ويوا إ كانيث ب اابيث أو إ مح أو ابتغفب دف  اأئ ث ابتج ياانج

نشاط اباي  نيا اب شسوعف وأف اب اطيات اب تواسة تشيس إب  أف اب شكفث ىيكفيث و  ت سة وبي ت داحسة و سثفيثف وأف اب
ابا يؿ ي اس و اب شسوع وا و ؿ إب   سثفث النثااس اج اوسة ثياة اب نتجف ول يويا أ ؿ اج تث ف ابو ع   تهحًمف وأف 

 .(ٖٙ)أو اب شسوع ل ي كنو ابتثوؿ إب  نشاط آاس  ياٍ 
 

 .(13)ثانيًا: تسوية إلقرض
  ت ساس اب شسوعف و ف اب  كف  اابيث ابافؿ اباي أاىويفي  إبييا اب  سؼ إاا تحيف بو أف ىناؾ  هو ات ثهيهيث ل       

 : (ٖٛ) تجإب  تااس ابا يؿف و ف ثالت ت ويث ابهسض  ا ي
 تووؼ نشاط اب شسوع حشكؿ يئ،ج و ؤوتف  ع داـ واستو دف  ابوااء حابتئا اتو. -ٔ
 داـ واسة اب ايف وابكفمء دف  اب ااا. -ٕ
 د فيث ابت ويث  ف وحؿ اب  سؼ. ا تاااا اب ايف ب ااا يئء  ف ابايف اوًسا إاا ت ت -ٖ
 تهايـ دسض  هحوؿ  ف وحؿ اب ايف  ف ش نو تث يف و ع ابايف وئيااة   انات ياياة  نا حث. -ٗ

و ف امؿ ىاه اباطوات ي تطيع اب  سؼ أف يثاا ال تساتيييث ابتج دفيو اتحاديا  ع اب ايف حث ب و او        
 ابو إ ا أف يثحس اب ايف أو يحيع بثؿ اب شكفثف  داة إ تساتييياتحيف و  فثث اب  سؼ وتث يؿ ايونوف ودفيو أف ي ايئ 

 أو يتو ع اج إدطاء  ئيا  ف ابهسوض بو بيت كف  ف اباواة إب  اب وؽ.
 

 .الشرط اجلزائي: املطلب الرابع
ابهااس دف    ف دظ ث ابايف اإل م ج أنو بـ يغااس  غيسة ول كحيسة إل أث اىاف و نيا  و وع   اطفث اب ايف       

ابوااء حابايف بكنو ي ّوؼ ويئيا  ف أيؿ ابايف اوف ويو ثؽ حؿ وا يفثؽ اب سس حاباا،فف واب  اطفث  ثس ث حم امؼ 
ف وانطموًا  ف ىاا ابو ؼف ويوائ اسض دهوحث دفيو ك ا (ٜٖ)" طؿ ابغنج ظفـ"حابظفـ ثيث واؿ:  وو فيا نحينا ابكسيـ 

دهوحتوف ايؿ ييوئ اسض غسا ث  ابيث دف  ىاا اب  اطؿ ساًدا بو ويحًسا بف سس اباي تهاـ  ف أف بج ابوايا يثؿ دس و و 
أف اكسة إبئاـ اب ايف اج  ؛أف بياه اب   بث ث ا يث  ف ابناثيث ابشسديث حابث حافبثؽ حاب  سؼ يساء  طفوف  ع اأاا 

اطفثف أشحو  ا تكوف ئيااة اج أيؿ ابايف اب ااينات حتاويض اباا،ف اوؽ أ ؿ ابايف بيحس اب سس اباي بثؽ حو يّساء اب  
 هاحؿ اباوضف وىو ابسحا اب ثـس شسدًاف اكانت ىاه اب   بث  ف اب  ا،ؿ ابتج أااست ياًل وا ًاا حيف اباف اء واب يا ع 

ايؿ تؤاس ابثايث اب  تناة إب   ها ا ابشسياث اج ثكـ ىاه ابغسا ث وتك حيا  حغث شسديث أـ أف ابثايث غيس ابفهييثف 
 وبإلياحث دف ىاا اب ؤاؿ نهوؿ:  اتحسة اج ىاه اب   بث؟ 

أو  ف ييثاىا و إف  ف أ س ابشسياث ابغّساء اج تهسيس اأثكاـ أنيا ل ت اوي حيف  ف يؤاي ابثهوؽ اج أوواتيا        
اا بـ نفسض دهوحث دف  اب  اطؿ كانت ابنتييث أف يت اوي اب  اطؿ  ع اأ يف ابااا ؿ وىاا بيس  ف ي نايا أو يؤاسىا. وا 

 (ٓٗ)أف ابثهوؽ اب ابيث  ف اأ وس ابتج يتستب دفييا دهوحات و ا،يث اج ابانيا وحؿ اآلاسة ؛داؿ ابشسياث ول  ف أثكا يا
 حناىا ابااؿ واب  اواة و ساداة   ابح اباحاا ايج داؿ كفيا  اإل م يثوىاا كمـ  ثيح ل ياتسض دفيو أثاف اابشسياث 

 ساداة  آلت اأاااؿف اتمؼ يكوف اج تطحيؽ ىاه اباهوحات حناًء دف  ااتمؼ اأاياـ واأئ اف  ع وسث ث كفياف وبكف ال
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بابؾ ووحؿ ابحثث دف ابامج ابنايع لحا أف يساد  ايو ح ف يكوف ساادًا وئايًسا بف  اطؿ وأ اابوف وأف ل يتااسض  ع 
  ف اباهوحات ابتج اوتسثيا اباف اء اأيمء ابشسط ابيئا،ج. اكاف وأف يكوف حاب هاوس تطحيهو اإل م يثأثكاـ و حاائ ابشسياث 

 بياه اب   بثف بابؾ   وـو حشسثو حشجء  ف ابتف يؿ.
ح نو "اتفاؽ حيف اب تااوايف وىو  ف اأ وس ابتج أااست ياًل وا اًا حيف ابفهياء لستحاطو اب حاشس حاهوا اب اايناتف ودسؼ        

. (ٔٗ)ي تثهو  ف شسط بوف دف اب سس اباي يفثهو إاا بـ ينفا اآلاس  ا ابتـئ حو أو ت اس اج تنفياه"دف  تهايس ابتاويض اباي 
وىاا ىو تاسيؼ ابشسط ابيئا،ج اج ي يع اباهوا أ ا تاسيفو اج ابايوف ايو: "اتفاؽ  هتسف حاهاف أو لثؽ بوف يثاا ح ويحو 

. واب ه وا حابايف ىنا (ٕٗ)ب ف اشتسط بو دنا داـ ابوااء حابايف أو ابت اس ايو"ابااوااف   حهًا  حفغًا  ف اب اؿف أو تاوي ًا ت ايسيًا 
 : (ٖٗ)أف نفسؽ حيف ثابتيف ى ااب حفغ اب ابج ابااحت اج ا ث اب ايفف بابؾ دنا ابثايث دف ابشسط ابيئا،ج لحا 

اس اج  اااهف و وستو أف يتـ تستيب أف يكوف  حفغ ابشسط  افو ًا و  تثهًا دنا داـ ابوااء حابايف أو ابت : إلحالة إألولى
غسا ث  ابيث دف  ابا يؿ إاا ت اس يو ًا واثاًا دف  ااا ابه ط اب تستب دفيو  واء تستب دف  ابؾ  سس اافج بف  سؼ أـ 

أنو ل  ؛لف ا يسا ابت ايس دف اب ااا يويب غسا ث  ابيثف وبـ يسوا اج طحياث ابشسط ابيئا،ج أنو تاويض أو دهوحث
أي ا اسة تفثؽ حاباا،ف دف سحح ااتوف اابتاويض ل يكوف إل دف اوات  اؿ حاإلتمؼ أو تفويت  نااع  ا  تاويض دف

 ي كف إياستو. 
وياءت آساء اب يا ع ابفهييث وابناوات واب ؤت سات وآساء اباف اء اب اا سيف واتاوى أد اء ىي،ث ابسواحث ابشسديث اج        

 واي ا يفج دسض بحاض وساسات اب يا ع (ٗٗ)ىاا ابشسط حؿ ىو شسط اا ا  ف ا بفاهادف  داـ يوائ  اإل م يثاب  اسؼ 
 ابفهييث: 
ف اباا،ف إاا شسط إ: "اآلتج اس اج اب ي ع ابفهيج ابتاحع بساحطث اباابـ اإل م ج اج اوستو ابثاايث دشسة ابهساس        

ابيث يئا،يث  ثااةف أو حن حث  اينثف إاا ت اس دف اب ااا دف  اب ايفف أو اسض دفيوف أف يااع بو  حفغًا  ف اب اؿف غسا ث  
اج اب ودا اب ثاا حيني اف ايو شسط أو اسض حاطؿف ول ييب ابوااء حوف حؿ ول يثؿف  واء كاف ابشسط ىو اب  سؼ أو 

 .(٘ٗ)أف ىاا حاينو ىو سحا ابياىفيث اباي نئؿ ابهسآف حتثسي و" ؛غيسه
اإل م ج اباوبج حاوسة  ؤت سه اب ااسف ثيث نّص حش ف ابحيع حابته يط دف   ا  اـ  اس وساس  ف  ي ع ابفهو       

ي تج: )إاا ت اس اب شتسي اب ايف اج ااع اأو اط دف اب ودا اب ثاا ام ييوئ إبئا و أّي ئيااة دف  ابايف حشسط  احؽف أو 
( ؛اوف شسط  .(ٙٗ)أف ابؾ سحا  ثـس

( ابتج ن ت دف  أنو: )ل ٔٔ/ٙب اا ث بموت اا اإل م ج  نيا ابفتوى سوـ )وكابؾ  است اتوى  ف ناوة ابحسكث ا       
 ييوئ تطحيؽ غسا ث ابت ايس دف  ابهسض ابث ف(.

 . (ٚٗ) اؿ حيت ابت ويؿ ابكويتج اإل م يثوأكاس ىي،ات ابسواحث ابشسديث اج اب  اسؼ        
 واباكتوس  ث ا ف(ٓ٘)واباكتوس دحا ابنا س اباطاس ف(ٜٗ)ث ااف واباكتوس نئيو (ٛٗ)وىاا سأي اباكتوس ئكج ابايف شاحاف       
 .(ٗ٘)دحا اهلل حف حيو واباكتوس ف(ٖ٘)واباكتوس  ث ا ابث ف اأ يف ف(ٕ٘)واباكتوس  ث ا ئكج دحا ابحسف (ٔ٘)شحيس

 

ك ا بو ثكـ دفيو حغسا ث  ابيث نتييث أف يكوف  حفغ ابشسط   تثهًا اج ثاؿ وووع  سس اافج دف  اب  سؼ : إلحالة إلثانية
ح هااس إئابث حشسط أف يكوف  حفغ ابتاويض  هيًاا ت اسه دف  ااا البتئا ات اب تستحث دفيوف أو أنفؽ دف  أيوس ساع ابادوىف 

 بفتاويض دف اب سس ابفافج اباي بثؽ اب  سؼ يساء وااتفؼ ابفهياء اج يوائ ابشسطئيااةف  اب سس ابفافج اهط اوف أي
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 : ب  اطفث دف  اماث أوواؿا
 

 واء كاف ابتاويض  حفًغا  هطوًدا  ثاًاا اج اباهاف أو ن حث  ،ويث  ف ابايف يتـ اشتساطيا احتااء  (٘٘)يوائهإلقول إألول: 
 اج اباهاف أو حن حث  ا اات اب  سؼ  ف أسحاح ا تا اس اب اؿ اب ايف حشسط أف ل يكوف ابتاويض  ف ثؽ اب  سؼ حؿ

و است حيوائ ابؾ اتوى حاأغفحيث دف ابناوة اباانيث دشسة ( ٙ٘)ابايس. وىو  ا أاتت حو اب ااييس ابشسديث ي سؼ اج ويوه
ابت اس اج ثاؿ بيي،ث ابحسكث بموت اا اإل م ج ياء اييا أنو ييوئ اشتساط غسا ث  هطودث أو حن حث  ثااة دف  اب حفغ و اة 

 .(ٚ٘) سؼ ىاه ابغسا ث اج ويوه ابحست اس ابا يؿ دف اب ااا اوف داس  شسوعف دف  أف ت
ف ك ا أاتت حو ناوة ابحسكث ابااباث (ٛ٘)اإل م يثك ا أاتت حو حاض ىي،ات ابسواحث ابشسديث اج حاض اب  اسؼ        

 بموت اا اإل م جف إا اىحت إب  أنو ييوئ إبئاـ اب ايف اب  اطؿ حتاويض اباا،ف دف  سسه ابناشئ دف ت اس اب ايف اج
 ف(ٓٙ). وواؿ حو اباكتوس دفج اب ابوس(ٜ٘)ف داس  شسوعف دف  أف ت سؼ ابث يفث اج ويوه ابحس اب شسودثابوااء او 
 ف و ف أابتيـ: (ٕٙ)ف واباكتوس نياة اهلل  ايهج(ٔٙ)سايؽ اب  سيواباكتوس 

 .(ٖٙ): "ل  سس ول  ساس"ووؿ ابس وؿ  -ٔ
فث اج أااء ابايف اب تستب اج ابا ث وياؿ دف  أف اب  اط .(ٗٙ)ف وىو ثايث  ثيح"" طؿ ابغنج ظفـ :وووبو  -ٕ

 ظفـف وابوايب ىو ث ف اأااء وابوااء.
 .(٘ٙ)"بج ابوايا يثؿ دس و ودهوحتو" :وووبو  -ٖ

 

 مناقشة إألدلة: 
بـ يسا اج كتب شسوح ابثايث أي ووؿ يييئ اسض دهوحث  ابيث دف  اب ايف اب  اطؿ  ي ا كاف  هااس اب سس اب تستب        

ن  .(ٙٙ)اب ابيث ا أيائوا اسض شت  أنواع اباهوحات ابتج يساىا ابثاكـ ساادث وئايسة بو داا اباهوحات يساء اب  اطفثف وا 
أنو ل ييوئ  هاحفث اب سس ح سس  افوف وابغسا ث اب ابيث ىج  ؛أ ا ثايث ل  سس ول  ساسف ايو ابيؿ دفييـ ل بيـ       

  ف حاب اب ساس حاب ايف.
 

فًكا بفاا،ف ول ي سؼ اج ويوه ابايسف دف  أف يكوف تهايس  حفغ ابتاويض  ف امؿ ابتثكيـ : يوائه ويكوف  إلقول إلثاني
أو ابه اءف ول ي ح أف يثاا  هااسه احتااء  واء دف  شكؿ  حفغ  هطوع أـ ن حث  اينث أف ابؾ سحاف حؿ يهاس ىاا 

اث أىؿ اباحسة تحاًا بطسؽ ال تا اس اب هحوبث وتهاس اب ثك ث ابتاويض ح اس ف ابتاويض ح هااس  ا اات اباا،ف  ف سحح  اتاا
و ث ا  (ٛٙ)واىب إبيو داا  ف اباف اء  نيـ   طف  ابئسوا (ٚٙ)ف أ ا إاا بـ يفتو سحح ام تاويضاإل م يثاج ابشسياث 

ف يهوؿ اأ تاا ابئسوا: إف  حاأ تاويض اباا،ف دف  سس بثهو نتييث بت اس (ٓٚ)ف ودحااهلل حف  نيع(ٜٙ)اب ايؽ اب سيس
اب ايف دف وااء ابايف اج  وداه اب ثاا  حاأ  هحوؿ اهيًاف ول يويا اج ن وص ابشسياث وأ وبيا و ها اىا اباا ث  ا 

 (ٔٚ)يتناا   اوف حؿ حاباكس يويا  ا يؤياه ويويحو.
 

 ا أاتت  أنو  ف ابسحا اب ثـس شسدًا وىو ؛ل ييوئ أاا ابتاويض اج دهوا اب ااينات ح ي شكؿ  ف أشكابوإلقول إلثالث: 
ياء اج اب ااييس ابشسديث: "ل ييوئ اشتساط ابتاويض اب ابج نهاًا أو دينًاف  (ٕٚ)حو اب يا ع ابفهييث وابناوات واب ؤت سات.

وىو  ا ي    ابشسط ابيئا،جف دف  اب ايف إاا ت اس دف  ااا ابايفف  واء نص دف   هااس ابتاويض أـ بـ ينصف و واء 
 .(ٖٚ)"ابفس ث اب ا،اث أـ دف تغيس وي ث ابا فث" كاف ابتاويض دف ابك ب ابفا،ت
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 إلرأي إلرإجح وأثر إلحاجة في هذإ إلمسألة.
يائة         بو إف ووع  سس دف  اب  سؼ  حا يـحاا ابنظس اج أوواؿ اباف اء اأاا ؿ حا وص ابشسط ابيئا،جف وا 

ااديث إب  اسض  اإل م يثأف ثايث اب  اسؼ يّساء اب  اطفثف  ع إبئاـ اب  اسؼ ح ف تنفؽ ىاا اب حفغ اج ويوه ابايسف و 
 اؿ ىاه اباهوحات اب ابيث دف  اب  اطفيف بتثفظ ثهيا واواـ ا ت ساسيتيا اج ظؿ  ناا ث ابحنوؾ ابسحويث بياف ا ووؿ حاا 

ىاه اوف ابيؿ  ثيح  سيح يييئ  اإل م يثوحاا اسا ث وتثفيؿ بياا اب و وع ح ف ىاا تغييس بفهوادا  ال تاانث حاهلل 
ابغسا اتف ايكوف ابسأي اباابث ىو ابسايح واباي ينص دف  أنو ل ييوئ أاا ابتاويض اج دهوا اب ااينات ح ي شكؿ  ف 

ف وابسحا  ثـس اج ابهسآفف وىاا ابهسآف ىو كمـ  أنو  ف ابسحا اب ثـس شسدًاف واهلل  ؛أشكابو بـ يياؿ اباهاب اج أ س  ثـس
%ف ول ياف  دف  أي إن اف أف ىاه ابئيااة ابتج ياءت اج ٓٓٔ ىج كااث هوانيف ابكونيثاابؽ اأكواف ون حث تطاحهو  ع اب

ويوا طسؽ كايسة ي كف أف  وسة غسا ث أو شسط يئا،ج ىج ديف ابسحا. ا ف أيف ياء ابثكـ حابغسا ث دف  اب  اطفثف  ع 
 ب  اف ثهيا و ف ىاه ابطسؽ:  اإل م يثتفي  إبييا اب  اسؼ 

ج طفب   انات  ف ابا يؿ حثيث ي تطيع أف ي  ف ثهو إاا  ا  اطؿ ابا يؿ اج اب اااف أف يشاا اب  سؼ ا -ٔ
حؿ إف تـ تطحيؽ ىاه ابشسوط  :نهوؿ فاإل م يثح ف ىاا ابتشاا ينفس ابا مء  ف ابتاا ؿ  ع اب  اسؼ  :اإف ويؿ

تنوع اب  اسؼ  ف وأف ا وؼ تؤتج أكفياف  ف وحؿ أىؿ اباحسة والات اص واسا ث ثابث كؿ د يؿ دف  ثاة 
 ا تاااـ اب  انات حث ب ثاؿ ابا يؿ.

 أف يئيا اب  سؼ  ف داا ابكفمء. -ٕ
وأ وسىا اب ابيثف وابؾ ح ف يتـ  اإل م يثأف يتـ تا يص و اة  تا  يف و تفسغيف بفنظس اج و ايا اب  اسؼ  -ٖ

 ؛اب ات يف اج ىاا اب ياؿا تثااث اا،سة اا ث اج اب ثاكـ تان  حابنظس اج  اؿ ىاه ابه ايا  ع ويوا اباحساء 
بفت سيع  ف ىاه اإليساءات وا  ااس اأثكاـ اب نا حث و سدث تنفياىا بساع وئيس ي يع اب  اطفيفف ل أف يتسؾ اأ س 

 دف  اب  اطفث وداـ اب ااا. حا يـك ا ىو دفيو اآلف  ف طوؿ أ ا و ايا اب  اسؼ اب ابيث   ا شيع 
وىو  ا يهـو حو ابحنؾ اإل م ج اأسانجف د ًم حابهاداة ابفهييث " ع   نح ثواائ تشييايث دف  اب ااا اب حكسف -ٗ

وتايؿ"ف اابثايث ىنا ح ف يتـ ا تثااث دهوحات ساادث وئايسة بف اطفيف  ع يوائ أاا اب  سؼ بي يع اب  انات ابتج 
 ج وطاج وىو ابسحا.يساىا  نا حث ب  اف ثهوف ايكوف بفثايث اوسًا دميًيا ىنا وبي ت  سيثث أ س   ااـ بنص شسد

 

 .مكرتحات ملعاجلة مشللة التعجر: املطلب اخلامص
 ااوؿ اب  سؼ اج شسكث  فؾ  ع اب ايف أو  شاسكث اج دهاس ي فكو اب ايفف أو نثوه حهي ث ابايف اي تفيا اب  سؼ -ٔ

  ف أيسة اباهاس أو نثو ابؾ.
 . ييسًا  نتييًا حابت فيؾشساء اباهاس أو اب  نع أو نثوى ا  ف اب ايف حابايفف اـ ت ييسه بو ت -ٕ
ابااوؿ اج  ساحثات ياياة أو دهوا آيفث أاسى  اؿ ال ت ناع ونثوهف وحابتابج يمثظ ابحنؾ اإل م ج اباا،ف اج  -ٖ

 ن حث  سححف أو  ساحثتو  ا ااتو  ف أسحاح اج ابايف اب احؽ اوف ابسحط حيني ا.
ثث وابتج تشكؿ ابث ث اأكحس  ف نشاطاتيا ابت ويفيثف ت ويمتيا دف  أ فوب اب ساح اإل م يثأف ل ته س اب  اسؼ  -ٗ

  واب  اسحات؛وىج حياا تهتسب  ف ابت ويؿ ابسحويف حؿ دفييا أف تااؿ إب  اأشكاؿ ال تا اسيث اأاسى  اؿ اب شاسكات 
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 ف اباا،ف واب ايف. أنيا أحاا دف ابسحا وشحيث ابسحاف ك ا أنيا تهاـ اا ات أكحس بفتن يث الوت اايثف وتثهؽ داابث أكحس حي
 اسا ث اشتساط سا يئء  ف ابسحح اب  توا  دنا  ااا ابايف اج أيفو: ثيث يهـو ابحنؾ حإدااة يئء  ف أسحاح د فيات -٘

 اب ساحثث ابتج يهـو حيا ابحنؾ اج ثاؿ واـ ابا يؿ حتاييؿ ابااع دنا ت سيخ ال تثهاؽ.
دف  اب شاسكث اج سؤوس اأ واؿف حاًل  ف اب يغ إب  ا تثااث آبيات و يغ تات ا  اإل م يثادوة اب  اسؼ  -ٙ

 ابثابيث ابها، ث اج أغفحيا دف  ابايوف. 
أنيا  نتفيث ىيناف  ؛بفسض غسا ث  ابيث دف  اب ايف اب  اطؿ حاادج ابثايث اإل م يثام ثايث بف  اسؼ  فودفيو       

ثهيا و نيا أي ا: إطمؽ  حااسة بفتااوف حيف أف تثفظ حيا  اإل م يثاا ث  ع ويوا حاا،ؿ كايسة ت تطيع اب  اسؼ 
ب ااا ايوف  تاا فييا اب تااسيف  ف امؿ ا تاااـ أ واؿ ابئكاةف )وابغاس يف  ف  ؛حا يا  ع حاض اإل م يثاب  اسؼ 

 .(ٗٚ)اب  اسؼ  اسؼ ابئكاة( ودحس اب ناايؽ ابايسيث اب ويواة باى ىاه اب  اسؼف حاا إدااا اباسا ث اب ات ث  ف وحؿ 
 

 .اخلامتة
 : تيثاآل إلنتائجبها تو ؿ ابحثث إب         

 أف ابؾ سحا وىو ل يثؿ  شكفث ابتااس حؿ يفاو يا. ؛ل ييوئ اسض غسا ث ت ايسيث دف  اب ايف وبو كاف   اطمً  -
 ييوئ ابفيوء إب  ابه اء وابتثكيـ بتاويض اب  سؼ إاا بثهو  سس اافج نتييث ابت ايس. -
 ب  سؼ يثؽ بف  سؼ أف يت فكو.غسا ث اب سس اباي بثؽ ا -
 ييوئ بف  سؼ أف يت فؾ ابتاويض اب هاس دف  اب  اسيؼ ابفافيث ابتج تكحاىا اب  سؼ. -
 بف  سؼ حؿ ينفؽ اج ويوه ابحس اباا ث. نتييث ابسحح ابفا،ت بيس ثهاً  ؛ ا أااه اب  سؼ  ف ابا يؿ -
 ف أ ا اب ايف اب ا س أو اب ففس  اطمً  ب ايف  و ساً ابتاويض دف ابسحح ابفا،ت أو اب سس ابفافج ل ييوئ إل إاا كاف ا -

 ام يثؽ بف  سؼ أف يغس و.
اشتساط ابتاويض اب ابج دف ابت ايس اج  ااا ابايف غيس يا،ئ إاا كاف حن حث  ف ابايفف أو ح حفغ  ثاا أو بـ يثاا  -

بف  سؼ امؿ حح اباي تثهؽ وييوئ إاا تـ تثاياه  ف امؿ ابه اء أو ابتثكيـف أو إب   اياس يثاا ن حث  ف ابس 
 اتسة ابت ايس دف اب ااا.

   ف ابشسوط ابتج تـ اكسىا. ح حب ابت اـ ؛ييوئ ت  يف اب ايف  ا نهص  ف وي ث ابا فث -
  انع  ف وياـ شسكات ابت  يف ابتااونج حابت  يف دف  ابايف ثابث ابتااس. ل -

 

 : إلتوصيات
 اوؽ ابت  يف ابتااونج دف  ابايوف.إف أىـ  ا تو ج حو ىاه اباسا ث إنشاء  ن       
ل تيفاء ثهو  ف  ؛ووا دسؼ ابت  يف ابتهفياي وياـ ابحا،ع حت  يف ابايوف ابتج بو  ف وحؿ اب شتسي ويكوف ح ااحث كفابث       

إف اباطس  ـف ا(٘ٚ)وىاا ابنوع  ف ابت  يف يتـ  ف وحؿ ابحا،ع فدنا إد اس اب ايف أو داـ واا،و حابايف اج  ياااه ابا ف اب ؤيؿ
 ابثا ؿ اج تااس ابايوف تنطحؽ دفيو أسكاف ابا فيث ابت  ينيث.

 ااباطس ياساو ابهانونيوف ح نو: "ثاااث اثت ابيث ل يتووؼ تثههيا دف   ثض إسااة أثا ابطسايف حؿ ىج اثت ابيث  ف       
  .(ٙٚ)ثيث وووديا أو داـ وووديا وىج   تهحفيثف و  كنث ابوووع ل   تثيفث"
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 ف  ؛اـ إف تااس أااء ابايوف ثاااث  توواث تياا حا اسة  ابيثف ودفيو ي ح أف تااؿ اج نطاؽ ابت  يف ابتااونج       
 .دف  تفتيت اباطس واب شاسكث اج تث ؿ اب سس ابتااوف أيؿ

وابت  يف ابتااونج  ف أىـ اأاوات وو ا،ؿ ابامج ف ه أو   اطفتوإامس اب ايف أو إد اس  وىاا اباطس وا ي تج  ف       
 ف  وابؾ انطمواً  ؛ب شكفث ابايوف اب تااسة واب شكوؾ اج تث يفيا ح ا يهـو دفيو  ف أ س شسديث أوستيا اب يا ع ابفهييث

 .اباطس اباي وا ي حح  سسًا  اايًا واوااً 
 

 .اهلوامش
                                                 

ف  هػاؿ  نشػوس اػج يسيػاة ابشػسؽف يةإإلسةالممعالجةة إلمماطمةة فةي سةدإد متةأخرإت إلةديون بالماسسةات إلماليةة ف (  ث ا اوئئ)
 .ـٕٗٔٓ-ٛ-ٕ٘حتاسيخ 

ااس  حيػػسوتفف ٔطف  ث ػػا ثيػػج: تثهيػػؽف إلمقةةدمات إلممهةةدإتف ـ(ٖٓٔٔىػػػ/ٕٓ٘ )تف  ث ػػا حػػف أث ػػا ابهسطحػػج احػػف سشػػا (ٕ)
 .ٖٙٓصف ٕجف ىػٛٓٗٔ-ـٜٛٛٔف جاإل م بغسب ا

ف توضةةيح إألحكةةام مةةن بمةةو  إلمةةرإمف ـ(ٕٕٓٓىػػػ/ٖٕٗٔ)ت ف ( دحػػا اهلل حػػف دحػػا ابػػسث ف حػػف  ػػابح حػػف ث ػػا ابح ػػاـ ابت ي ػػجٖ)
 .ٓ٘ٗصف ٗجف (٘)طف ـٖٕٓٓ-ىػ ٖٕٗٔ

ف دحػػاابفتاح أحوغػػاة: ثهيػػؽتف إلمجتبةةى مةةن إلسةةنن إلمعةةروف بسةةنن إلنسةةائيـ( ٜ٘ٔىػػػ/ٖٖٓ )ت( أث ػػا حػػف شػػايب ابن ػػا،ج ٗ)
ف ٜٛٙٗثػػػايث سوػػػـ ف حػػػاب  طػػػؿ ابغنػػػجف ٖٙٔصف ٚجف (ٕ)طف يثاإل ػػػم  كتػػػب اب طحودػػػات ف ثفػػػبف ـٜٙٛٔ-ىػػػػٙٓٗٔ
اب كتػػب ف صةةحيح وضةةعيف إلجةةامع إلصةةغير وزيادتةةهف  ث ػػا نا ػػس ابػػايف اأبحػػانج: ينظػػسو ث ػػف. : ابشػػيخ اأبحػػانج :تافيػػؽ

 . طػػؿ ابغنػػج ظفػػػـ:   ابثػػايث ابػػػاي سواه ابشػػيااف دػػف أحػػج ىسيػػػسة وىػػػو ح انػػف ٕٜٙصف ٜٜٔٙثػػايث سوػػـ ف جاإل ػػم 
ف عما إشتهر من إألحاديث عمى ألسةنة إلنةاس إإللباسكشف إلخفاء ومزيل ف حف  ث ا ابيساثج ابايفونجا إ  اديؿ: ينظسو 

ي يغفػظ بػو اػج ابكػمـ أ: يثؿ دس وف ابهااس اب فجء: اب طؿ وابوايا ىو: وابفَُّج ىو .ٗٚٔصف ٕجف ااس إثياء ابتساث اباسحج
 يا ابايف أحو اب اااات اب حاسؾ حف  ث ا حف  ث ا حف  ث ا حف دحا : ينظسو أي ثح و. : ودهوحتوف ح ف ي فو ح وء ابه اء
ف دحػاابهااس اأسنػؤوط: تثهيػؽف جامع إألصول في أحاديةث إلرسةولف ـ(ٜٕٓٔىػ/ٙٓٙ)تف احف اأايس فابكسيـ ابشيحانج ابيئسي

ف ٗجف (ٖ)طف اج ابايف وآااب ابواػاء: ابكتاب اباابثف ـٜٔٚٔ-ىػٜٖٓٔف  كتحث ااس ابحياف -حاث اب مح  ط - كتحث ابثفوانج
أحو حكس  ث ا حػف دحػا اهلل حػف  ث ػا حػف دحػا اهلل : ينظسف ا طفو داؿ و طابحتو ظفـ . وح فيـو اب اابفث إف يكف غنياً ٗ٘ٗص

ف ي ػػػاؿ  سدشػػػفج: و ػػػع ثواشػػػيوف بشةةةرح سةةةنن إلترمةةةذي عارضةةةة إألحةةةوذيف ـ(ٛٗٔٔىػػػػ/ٖٗ٘: )تف احػػػف اباسحػػػج فاب ػػػابكج
 .ٖ٘صف ٙجف ـٜٜٚٔف (ٔ)طف ااس ابكتب اباف يثف حيسوت

إلمعجةةةم ف  ػػاكوس إحػػساىيـ: ينظػػسو  .ٕٕٗصف ٕ( جٔ)طف ااس  ػػااس حيػػسوتفف لسةةان إلعةةربف احػػف  نظػػوس ف ث ػػا حػػف  كػػـس (٘)
 ي ػػع ابفغػػث : تثهيػػؽف إلمعجةةم إلوسةةيطف آاػػسوف  ػػطف  إحػػساىيـ و ف ينظػػسو  .ٙٚٔصف ااس ابتثسيػػس بفطحػػع وابنشػػسف إلةةوجيز
 .ٕٗٓصف ٔجف (ٗ)طف ـٕٗٓٓف  كتحث ابشسوؽ اباوبيثف ابهاىسةف اباسحيث

ااس ابكتػب ف حيػسوتف  فيػا و ثيػث وي ادػث: تثهيػؽف نهايةة إألرب فةي فنةون إألدبف شياب ابػايف أث ػا حػف دحػاابوىاب ابنػويسي (ٙ)
ااس احػػف  حيػػسوتفف كممةةات إلقةةرفن تفسةةير وبيةةانف  ػػنيف  ث ػػا  افػػوؼث: ينظػػس. و ٘ٓٔصف ٚٔجف (ٔ)طف ـٕٗٓٓف اباف يػػث

 .ٖٖٙصف ـٜٜٚٔف ثـئ
 .ٗٔٔصف ٕجف ـٜٜٚٔف ااس ابفكسف دحااب مـ  ث ا ىاسوف: تثهيؽ، معجم مقاييس إلمغةف احف ئكسيا فأث ا حف ااسس (ٚ)
 ف(ٔ)طف ـٕٔٓٓف ااس إثياء اباسحجف تحيسو ف دوض  سدب  ث ا: تثهيؽف تهذيب إلمغةف ( أحو  ن وس  ث ا حف أث ا اأئىسيٛ)

 

http://dorar.net/enc/akhlaq/273
http://dorar.net/enc/akhlaq/273
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 .٘ٛٔص ف ٘ٔج
ااس ف حيػسوتف  ػفواف دػاناف ااواي: تثهيػؽف إلمفةردإت فةي يريةب إلقةرفنف ( ابث يف حف  ث ػا حػف ابف ػؿ ابساغػب اأ ػفيانجٜ)

 .ٕٚصف ٔجف ىػٕٔٗٔف ابافـ بفنشس
 .ٕٜصف ٕٛجف ـٜٗٛٔ فابااس ابتون يث بفنشسف تونسف إلتحرير وإلتنويرف (  ث ا ابطاىس احف داشوسٓٔ)
 .ٜٗٗصف ٘جف ااس ابياايث بفنشسف تاج إلعروس من جوإهر إلقاموسف (  ث ا حف  ث ا حف دحاابسئاؽ ابث ينجٔٔ)
ف اباحا افيؿ أحو ديػا: حإشساؼ اباكتوس هس ابث اكتوساف إلحاجة عند إألصوليين وأثرها في إلتشريعف ( أث ا اسشيا دفج اب و نجٕٔ)

 .ٗٔصف ـٕٗٓٓ أيفوؿف يثاأسانابيا اث 
غيػػس ف س ػػابث  اي ػػتيسف ضةةوإبط إلحاجةةة إلشةةرعية وأثرهةةا فةةي إلمعةةامالت إلماليةةة إلمعاصةةرةف ( دحػػا ابػػسث ف  ث ػػوا اب ػػاائٖ)

ف ـ(ٕٛٓٓ)ف أث ػػػا حػػػف دحػػػاابسث ف حػػػف نا ػػػس ابسشػػػيا: ينظػػػسو  .ٛٗصف ـٕٕٔٓف كفيػػػث ابشػػػسياثف يا اػػػث ا شػػػؽف  نشػػػوسة
 .ٓٙصف ٔجف (ٔ)طف ـٕٛٓٓف شحيفيا بفنشسكنوئ اف ابسياضف إلحاجة وأثرها في إألحكام

: ينظػسف (  اؿ واداة يتث ؿ اب سس ابااص بااع اب سس ابااـ ووادػاة بػيس أثػا أف يػااع اب ػسس دػف نف ػو حاإل ػساس حغيػسهٗٔ)
ًا دفػػػ  إبكتسونيػػػ نشػػػوسة ف  ػػػااسة دػػػف  ؤ  ػػػث ئايػػػا بألد ػػػاؿ ابايسيػػػث واإلن ػػػانيثف معممةةةة زإيةةةد لمقوإعةةةد إلفقهيةةةة وإألصةةةولية

 .http: //www.zayedfoundation.org فٜٖ٘صف ٚج ف نتسنتاإل
 ثػايث سوػـف صةحيح إلبخةاري(ابيػا ع اب ػثيح )ف ىػػ(ٓٚٛىػػ/ٕٙ٘ )تف حف إحساىيـ حف اب غيػسة إ  اديؿ ث ا حف ف ( ابحااسي٘ٔ)

 . ٘ٔٔصف ٛج ف(ٔ)طف ـٜٚٛٔ-ىػٚٓٗٔف كتاب حاء ابوثجف (ٖٚٗٙ)
 فـٜٗٛٔف اب كتػب ابيػا اج ابثػايث: اإل ػكناسيثف إإلسةالمة إألجور وإألسةعار فةي إلمشكمة إَلقتصادية ونظريف ( دحااهلل غانـٙٔ)

 .ٗٚٔص
 .ٗٚٔص فإلسابق إلمرجع( ٚٔ)
(ف ٗ)ط ـفٕٗٓٓف  كتحػث ابشػسوؽ اباوبيػث: ابهػاىسةف  ي ػع ابفغػث اباسحيػث :تثهيػؽف إلمعجةم إلوسةيطف   طف  إحساىيـ وآاػسوف (ٛٔ)

 .ٛصف ٔج
ي لمتمويل وإَلستثمار وإلعربةي إألردني إإلسالمحالتي إلبنكين  – يةإإلسالمخرإت في إلمصارف إلمتأدياف  ( وا ـ  و   وا ـ أحؤٜ)

 . نهػػمً ٕٕـف صٕ٘ٓٓغيػػس  نشػػوسةف اأكااي يػػث اباسحيػػث بفافػػـو اب ابيػػث واب  ػػسايثف د ػػافف  اكتػػوساهأطسوثػػث  ي إلةةدولي إإلسةةالم
ف جاإل ػم ابفهػو وييث نظس   سايثف اباوسة ابساحاث دشسة ب ي ع ف يةإإلسالممشكمة إلمتأخرإت في إلبنوك دف: دحااهلل اب نيعف 

 .٘وٗص ف ـٖٕٓٓف اباوثث
ابػاوسة ابساحاػث دشػسة ف وييث نظس   ػسايثف إلمشكالت إلمترتبة عمى إلمماطمة في إلسدإد وإلحمول إلمقترحةف  و  ف ( شثااةٕٓ)

 ٕٓصف ـٖٕٓٓف اباوثثف جاإل م ب ي ع ابفهو 
ف ىػػٓٔٗٔ-ـٜٜٓٔف دػابـ ابكتػبف ابهػاىسة، إلتوقيةف عمةى مهمةات إلتعةاريفف ـ(ٕٕٙٔىػػ/ٖٔٓٔ )تف دحاابسؤوؼ اب نػاوي (ٕٔ)

 .ٖٛٓصف (ٔ)ط
 .ٕٕٚف صٓٔج(ف ٕ)ط فىػٕٖٜٔااس إثياء ابتساث اباسحجف  حيسوتفف ، إلمنهاج شرح صحيح مسمم ثيج ابايف يثي  حف شسؼ (ٕٕ)
 .ٗصف (  حؽ تاسييوٖٕ)
ااس ف حيػسوتف إلجةامع إلصةحيح إلمسةمى صةحيح مسةممف ـ(٘ٚٛىػ/ٕٔٙ )تي ابني احوسي (   فـ حف ابثياج حف   فـ ابهشيس ٕٗ)

 .ٖٗصف ٘جف ٘ٛٓٗثايث سوـ ف حاب تثسيـ  طؿ ابغنج و ثث ابثوابثف كتاب اب  اواةف ابييؿ وااس اآلااؽ
ف اػم تظػاب وا"   ػفـ إنػج ثس ػت ابظفػـ دفػ  نف ػج ويافتػو حيػنكـ  ثس ػاً ف دحػااي "يػا: اي ا يسويو دػف سحػو ( ووا سوى ابنحج ٕ٘)

 .ٙٔصف ٛجف ٖٚٚٙثايث سوـ ف حاب تثسيـ ابظفـف كتاب اب  اواةف صحيح مسمم
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 فااس إثيػػاء ابتػػساث اباسحػػجف حيػػسوتف  ث ػػا دػػوض  سدػػب: تثهيػػؽف تهةةذيب إلمغةةةف ـ(ٜٓٛىػػػ/ٖٓٚ )تف  ث ػػا حػػف أث ػػا اأئىػػسي (ٕٙ)
 .ٛٗصف ٕجف (ٔ)طف ـٕٔٓٓ

 .ٚٚصف (ٕ)طف ـٜٛٛٔف ااس ابنفا،س بفطحادث وابنشس وابتوئيع، معجم لغة إلفقهاءف وثا ا  ااؽ ونيحجف  ث ا سواس وفايج( ٕٚ)
 فىػٕٖٜٔف ااس إثياء ابتساث اباسحج حيسوتفف (ٕ)طف إلمنهاج شرح صحيح مسمم، محيي إلدين يحيى بن شرفف ( ابنوويٕٛ)

 .ٕٕٚصف ٓٔج
: ابكويػتف  ث ػا يحػس اأبفػج: تثهيػؽف فةاظ إلشةافعيإلزإهةر فةي يريةب ألف ـ(ٜٓٛىػ/ٖٓٚ)تف  ث ا حف أث ا اأئىسي ابيسوي (ٜٕ)

تحريةر ف ـ(ٜٚٛٔىػػ/ ٛٓٗٔ)ف يثي  حػف شػسؼ ابنػووي: ينظس. و ٕٕٙ( صٔ)طف ىػٜٜٖٔف يثاإل م وئاسة اأوواؼ وابشؤوف 
 .ٜ٘ٔصف (ٔ)طف ااس ابهفـف ا شؽف دحا ابغنج اباوس: تثهيؽ، ألفاظ إلتنبيه

 .ٜٕٓ( صٕ)طف ـٜٛٛٔف ااس ابفكس: ا شؽف الحاً إلقاموس إلفقهي لغة وإصطف  ااي أحو ييب (ٖٓ)
ااس ف )ا.ط(ف بدإيةة إلمجتهةد ونهايةة إلمقتصةدف ىػػ(ٕٕٛىػػ/ٜ٘٘ )تف  ث ػا حػف أث ػا حػف  ث ػا حػف أث ػاف احف سشػا ابثفيػا (ٖٔ)

 .ٚٙصف ٗجف ىػٕ٘ٗٔـ/ٕٗٓٓف ابهاىسةف ابثايث
ف شػػااع بفنشػػس وابافػػـوف ثفػػبف ماليةةة إلعالميةةةي فةةي معالجةةة إألزمةةات إلإإلسةةالمضةةوإبط إَلقتصةةاد ف (  ػػا س  ظيػػس ونطهيػػجٕٖ)

 .ٛٙ-ٖٙصف (ٔ)طف ـٜٕٓٓ
 .ٛٚصف يإإلسالمضوإبط إَلقتصاد ف ( ونطهيجٖٖ)
 .ٕٖ٘(ف صٔـف )طٜٜٙٔف ابهاىسةف ايتساؾ بفنشس وابتوئيعف إلظاهرة إألسباب إلعالج: إلديون إلمتعثرة(  ث ف أث ا ابا يسيف ٖٗ)
ف يا اػػػث ابيئا،ػػػسف كفيػػػث ابافػػـو الوت ػػػاايثف س ػػػابث  اي ػػتيس  نشػػػوسةف ة إلمتعثةةةرةإشةةةكالية إلقةةةروض إلمصةةةرفيف ( ىحػػاؿ دػػػااؿٖ٘)

 .٘ٛصف ـٕٕٔٓ-ٕٔٔٓ
 .ٜٖٗ-ٖٛٗص فإلمرجع إلسابق( ٖٙ)

    نيا.يئء أو   ف ابفا،اة أو إدفاء البتئاـأو  بيئء  ف ابايف إدفاءاتالبتئاـ دف  أو اط  ع ويوا أو  ابت ويث ىج  ااا ابايفو  ((ٖٚ
ف اوف تػػػاسيخ نشػػػسف اإلنتسنػػػت فػػػؼ حػػػوس حوينػػػت  نشػػػوس دفػػػ  ف إدإرة إلقةةةروض إلمصةةةرفية ييةةةر إلعاممةةةةف دحيػػػا وأحػػػف ( ي ػػػاؿٖٛ)

www.kantakji.com/media/2509/jamalabuoubeid.ppt. 
ف سوـػ ابثػايث )صحيح إلبخاري( ابحااسيف ٜٖ)  :ينظػسو  .ٛٔٔف صٖ(ف جٕٓٓٗف كتػاب ال ػتهساض وَأااء ابػايوفف حػاب  طػؿ ابغنػج ظفـػ

 ٖٗصف ٘جف ٘ٛٓٗثايث ف حاب تثسيـ  ْطؿ ابغنجف كتاب اب  اواةف صحيح مسممف   فـ
 جفاإل ػم ف  يفػث  سكػئ أحثػاث الوت ػاا هةل يقبةل شةرعا إلحكةم عمةى إلمةدين إلمماطةل بةالتعويض عمةى إلةدإئنابئسواف   ػطف ف  (ٓٗ)

 .٘ٓٔصف ٕجف ٕعف ىػ٘ٓٗٔف يا اث اب فؾ دحا ابائيئ
 .اإلنتسنػتف  نشػوس دفػ  ٕيا اػث اباػيف بفافػـو وابتكنوبوييػاف كفيػث ابهػانوفف ص َلتفاقي )إلشرط إلجزإئةي(إلتعويض إىيحثف  ( نيوى أحؤٗ)

 .اإلنتسنت نشوس دف   ٖ٘-ٖٗ.ف صيإإلسالمصيانة إلمديونيات ومعالجتها من إلتعثر في إلفقه :  ث ا شحيسف ينظسو 
ف ابكويػتف يثاإل ػم  يفػث ابشػسياث واباسا ػات ف هيةة مقارنةةإلشرط إلجزإئي في إلديون درإسةة فقف ( دفج  ث ا ابث يف اب وإٗ)

. ووػػػاـ ىػػػاا ابحثػػػث اػػػج  ػػػؤت س اوس ٜٕٗ-ٕٕٗصف ـٕٗٓٓ ػػػحت حس ف ىػػػػٕ٘ٗٔسيػػػب ف ٛ٘اباػػػاا ف اب ػػػنث ابتا ػػػاث دشػػػسة
ف ٕٕٓٓف أيػػػاس ٜ-ٚاػػػج ابفتػػػسة ف يا اػػػث ابشػػػاسوثف كفيػػػث ابشػػػسياثف اػػػج ال ػػػتا اس وابتن يػػػث يثاإل ػػػم اب ؤ  ػػػات اب  ػػػسايث 

 " ابشسط ابيئا،ج اج ابايوف".: نوافحا
 .اب سيع اب احؽ (ٖٗ)
 اػػؿ حنػػؾ احػػج   ػػف اػػسض غسا ػػات دفػػ  تػػ ايس اب ػػااا  ساػػوض شػػسداً  يثاإل ػػم ( ودفيػػو اػػإف  ػػا تهػػـو حػػو حاػػض اب  ػػاسؼ ٗٗ)

ثكػػػاـ حػػػ ف بػػػاييـ حطاوػػات ا،ت انيػػػث  توااهػػػث  ػػػع أ بكتسونػػػجج و نشػػػوس دفػػ   ػػػووايـ اإلاإل ػػػم احػػػج  اأسافج وحنػػػؾ اإل ػػم 
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اـ حاا ابؾ يتـ ابنص أنو اج ثاؿ ت اس ابا يؿ دف  ااا ابه ط اب تستب دفيو اافيو غسا ث ت ايسيث  حفػغ  يثاإل م ابشسياث 
 يثاإل ػم كيػؼ يػادج اب  ػسؼ أف تاا متػو اا ػاث أثكػاـ ابشػسياث ف  هطوع  ف اب ػاؿ؟ واب ػؤاؿ ابػاي يفػسض نف ػو ىنػا

ف دنػو اػج كتاحػو ابائيػئ ئيااتو دف  أ ؿ اب اؿ  هاحؿ ئيااة اأيؿ ىو  ا نيػ  اهلل  و ا يفافو ىو ديف ابسحا اكؿ  حفغ يتـ
بكف ىاا ل ي نع  ف اإلشاسة حويوا افؿ اج   سؼ إ م ج ف اأسافاج  يثاإل م و ع أف  ثؿ ابحثث ىنا ىو اب  اسؼ 

 .www.dib.aeف اج اباابـ يثاإل م ياا  ف سواا اب يساث 
-ٖٔاج ابفتسة  ف  ح كث اب كس ث اج اوستو ابثاايث دشسة اب ناهاة يإإلسالمي لرإبطة إلعالم إإلسالمهي مجمس إلمجمع إلفق( ٘ٗ)

 .ـٜٜٛٔاحسايس ف ٕٙ- ٜٔىػ اب وااؽ  ٜٓٗٔسيب ف ٕٓ
ج اب ناهػػا اػػج اوسة  ػػؤت سه اب ػػااس حيػػاة اػػج اإل ػػم اب ػػااس دػػف  يفػػس ابفهػػو ف ( حشػػ ف ابحيػػع حابته ػػيطٙ /ٕ/ٖ٘وػػساس سوػػـ ) (ٙٗ)

 ـ.ٜٜٓٔ آااس ) اسس(  ٕٓ-ٗٔىػ اب وااؽ ٓٔٗٔشاحاف  ٖٕ - ٚٔ فكث اباسحيث اب اوايث  ف اب 
 (. ٛٓ٘وسوـ )ف ( ٜٔٗاتوى سوـ )ف حيت ابت ويؿ ابكويتجف إلفتاوى إلشرعية في إلمسائل إَلقتصادية( ٚٗ)
ف ٕعف ٕـ فيػاةف جاإل ػم  ػاا  يفػث أحثػاث الوتف هل يقبل شرعا إلحكم عمةى إلمةدين إلمماطةلف ( ئكج ابايف شاحاف شاحافٛٗ)

 وابؾ اج تاهيحو دف  حثث اباكتوس   طف  ابئسوا.ف ٕٙٔص ف ـٜ٘ٛٔشتاء 
ف ىػػػػ٘ٓٗٔف ٔعف جاإل ػػػم  يفػػػث أحثػػػاث الوت ػػػاا ف ٖـ، إلمايةةةدإت إلشةةةرعية لحمةةةل إلمةةةدين إلمماطةةةلف ( نئيػػػو ك ػػػاؿ ث ػػػااٜٗ)

 .ٓٔٔ-ٔٓٔص
 . ٕٖٕ-ٖٕٔصف  طحاث اب اااةف وإلتشريعات إلعربية يةإإلسالميعة نظرية إَللتزإم في إلشر ف ( دحا ابنا س توايؽ اباطاسٓ٘)
حثث  نشػوس اػج كتػاب حثػوث اوت ػاايث ف يإإلسالمصيانة إلمديونيات ومعالجتها من إلتعثر في إلفقه ف (  ث ا دا اف شحيسٔ٘)

 .ٖ٘ٛصف ٕجف  اا سة
 .ٓٙٔ-٘٘ٔصف ٕـف جاإل م اا  يفث أحثاث الوت ف مطل إلمدين هل يمزم بالتعويضف (  ث ا ئكج دحا ابحسٕ٘)
ف )درإسةةةة تطبيقيةةةة عمةةةى إلمصةةةارف إلسةةةودإنية( يةإإلسةةةالمتعثةةةر سةةةدإد إلةةةديون فةةةي إلمصةةةارف ف ( ا ػػػؿ دحػػػا ابكػػػسيـ  ث ػػػاٖ٘)

 .ٕٗصف ـ ٕٔٓٓف واباسحيث يثاإل م ابافًم كفيث ف ؿًادي ابنييا اث ف  اي تيس غيس  نشوسة س ابث
 .إلمرجع إلسابق( ٗ٘)

ف ٕعف اب ػػػنث اباانيػػػثف جاإل ػػػم  يفػػػث  ي ػػػع ابفهػػػو ، مطةةةل إلغنةةةي ظمةةةم يحةةةل عرضةةةه وعقوبتةةةهف  اف  نيػػػع( دحػػػا اهلل حػػػف  ػػػفي(٘٘
 .ٜ٘-ٚ٘صف (ٔ)طف  كتحث وىحثف أساسيات إلعمل إلمصرفيف دحاابث يا ابحافج: ينظس. و ٗٓٔصف ـٜٜٛٔ-ىػٜٓٗٔ

دفػ  ف ي دهوا اب ااينث  اؿ اب ساحثثف نص ؼ"ييوئ أف ي: اهسة ح ٔ/ٕف اب ايف اب  اطؿف ٖاب اياس سوـ ف إلمعايير إلشرعية (ٙ٘)
ن حث حشسط أف ي سؼ ابؾ اج ويػوه ابحػس حابتن ػيؽ  ػع ىي،ػث ابسواحػث ابشػسديث أو  ابتئاـ اب ايف دنا اب  اطفث حابت اؽ ح حفغ

 .ٖٓصف بف ؤ  ث"
 .ٕ إااسة ابتطويس وابحثوث اتوى سوـ ف إلفتوى إلشرعية في إَلقتصاد( كتاب ٚ٘)
إااسة ابتطػويس ف إلفتاوى إلشرعية في إَلقتصاد.وكتاب ٕٛ ؤاؿ سوـ ف ي إلسودإنيإإلسالمرقابة إلشرعية لمبنك فتاوى هيئة إل( ٛ٘)

إااسة ابتطويس وابحثوث  ي ودػث ابػث ف ٔ ج ،إألجوبة إلشرعية في إلتطبيقات إلمصرفيةوكتاب  وابحثوث  ي ودث ابث ابحسكث.
وكتػػاب ف ( ٗٙابفتػػوى سوػػـ ) اييػػا  ينظػػسو ف ( ٛٔاتػػوى سوػػـ )ف جإل ػػم ا  ػػسؼ وطػػس  فتةةاوى هيئةةة إلرقابةةة إلشةةرعيةوف ابحسكػػث

 (. ٗٔاتوى سوـ )ف ج اب  سياإل م حنؾ اي ؿ ف فتاوى هيئة إلرقابة إلشرعية
 .ٕ إااسة ابتطويس وابحثوث اتوى سوـ ف إلفتوى إلشرعية في إَلقتصاد( كتاب ٜ٘)
 .ٖٚصف تعثر سدإد إلديون في إلمصارفف (  ث آٙ)
 . وسا اكس ووبيـ اج س ابث تااس  ااا ابايوف اب احهث.ٓٗصف تعثر سدإد إلديون في إلمصارف ف(  ث أٙ)
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 .ٖٙصف تعثر سدإد إلديون في إلمصارفف (  ث إٙ)
ف حاب ابه ػاء اػج اب ساػؽف ااس إثياء ابتساث اباسحجف   سف  ث ا اؤاا دحاابحاوج: تثهيؽف إلموطأف (  ابؾ حف أنس اأ حثجٖٙ)

 صةةةحيح وضةةةعيف إلجةةةامع إلصةةةغيرف ثػػػايث  ػػػثيح. اأبحػػػانج: . وػػػاؿ ابشػػػيخ اأبحػػػانج٘ٗٚصف ٕجف ٜٕٗٔثػػػايث سوػػػـ 
 .ٖٛٗٔصف ٔجف وزيادته

 .ٗٔص ف حؽ تاسييوف صحيح مسممف ( ابني احوسيٗٙ)
 .ٗ حؽ تاسييو و ناوشتو اج ىا ش سوـ  (٘ٙ)

إلتوضةيح لشةرح إلجةامع ـ(ف ٖٙٗٔػ/ىػٗٓٛ )تاحػف اب فهػفف  فثفص د س حف دفػج حػف أث ػا ابشػاااج اب  ػسي (  ساج ابايف أحوٙٙ)
 .ٜٕٗف ؤٖٔف ص٘ٔ(ف جٔـف )طٕٛٓٓ: ااس ابفمح بفحثث اباف ج وتثهيؽ ابتساثف ا شؽف ااس ابنوااسف تثهيؽف إلصحيح

 .ٕٗصف يةإإلسالمتعثر سدإد إلديون في إلمصارف ف (  ث اٚٙ)
ف  يفػػث  سكػػئ أحثػػاث الوت ػػاا إلةةدإئن هةةل يقبةةل شةةرعا إلحكةةم عمةةى إلمةةدين إلمماطةةل بةةالتعويض عمةةىابئسوػػاف   ػػطف ف  (ٛٙ)

 .ٜٚ–ٜٛصف ٕجف ٕع فىػ٘ٓٗٔف يا اث اب فؾ دحا ابائيئف جاإل م 
ف جاإل ػم ف  يفػث أحثػاث الوت ػاا إَلتفاق عمى إلزإم إلمدين إلمماطل بتعويض ضةرر إلمماطمةة( اب ايؽ اب سيسف و ث ا اأ يفف ٜٙ)

 .ٖٔٔ-ٔٔٔصف ٖـف ٔع
ف اباػاا اباػانجف اب ػنث اباانيػثف جاإل ػم  يفػث اب ي ػع ابفهػو ف طل إلغني ظمم يحل عرضه وعقوبتهمف ( دحااهلل حف  في اف  نيػعٓٚ)

 .٘ٓٔ-ٗٓٔصف ـٜٜٛٔ-ىػٜٓٗٔ
 .ٕٔٔص، هل يقبل شرعا إلحكم عمى إلمدين إلمماطل بالتعويض عمى إلدإئنف ( ابئسوأٚ)
 . اج ابثابث اأوب   ع أ ثاب ىاا ابسأي ٚ٘ٔ( وىو ابسأي اباي وسا اج ص ٕٚ)
 .ٖٓصف /بٔ/ٕف  اياس اب ايف اب  اطؿف ٖاب اياس ابشسدج سوـ ، إلمعايير إلشرعية(. ٖٚ)
 .٘٘ص، يإإلسالمضوإبط إَلقتصاد ف ( ونطهيجٗٚ)

 . ٛ٘ٔصف ٚجف إلوسيط في شرح إلقانون إلمدنيف ث ا اب نيوسيأدحا ابسئاؽ  (٘ٚ)
 .ٕٙصف ـٕٔٓٓف يس ااس ابيائو ف د افف تأمينإلخطر وإل ةإدإر ف إ  اديؿوبيا ف واب يفوف ديا أث اف حكس أحو (ٙٚ)


