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 /:عرفقانشكر و

 

  أأمدر أمداًا  كافف  عمق  ممِّنق وكرمق وففلق وتوفيقق  أأمد اا تعالل وأشكرر علل  
 . مز در  وأسألق تعالل أن  جعل هذا العمل خالصاًا لوجهق الكر مو وافي  

 

مممد جرادي  الذي  : و سعد ي أن أتقدم بشكري الخاص لألستاذ اللقاضل الدكتور
فجزار اا   قبل اإلشراف علل هذا البمث ورافقق بالتوجيق واإلرشاد بصبر وألم وعلم 

. ووفقق لكل خير وبر

 

 لجمة المماقشة علل قبولهم قرااة ومماقشة هذا البمث ووبداا  لعفويوالشكر موصول  
  . ووفقمي لمسن االستلقادة ممهم  اا خيراًا  فجزآهممالأظاتهم وتوجيهاتهم القيمة 

 

أمو  ا  ب :وأخصُّ بالشكر السيد- فرع أدرار- كما أتقدم بجز ل الشكر ولل مصرف السالم
.  زبير مستشار الزبائن علل تقد مق لكل المعلومات التي ساعدت علل وتمام هذا البمث

 

وأخصُّ بالشكر قسم  - أدرار- كما ال  لوتمي أن أشكر جامعتي الغراا جامعة أأمد درا ة
. العلوم اإلسالمية وجميع الققائمين عليق من أساتذة وودار ين



 

 

 

 

:/  وهداا
 

 :أهدي هذا العمل

ولل المور والرأمة المهداة  ولل السراا الممير  ولل الذي بأبي    ولل معلم الماس الخير
.  مممد صلل اا عليق وسلم اارسول/ :وأمي أفد ق

أفراد عائلتي  و . رزقمي اا برَّهما  الوالد ن الكر مينوبااخص  ولل جميع ِ 

 .ولل ااصدققاا الذ ن تملواْ باإلخاا وتميزواْ بالوفقاا

.  كل من تعلَّم العلم وعلَّمق وأأبَّ أهلقولل  و
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 7صفحة  
 

:                                                                                                                         ؛ كبعد...احلمد هلل ربِّ العادلُت كالصالة كالسالـ على سيد ادلرسلُت كعلى آلو كصحبو أصبعُت   
 ؤكده األرقاـ ك شهد لو ادلؤشرات ؛   تطران ملحطوان يف اآلكنة األخَتة  شهدتادلصارؼ اإلسالميةفإفَّ 

 كشلَّا استدعى ،ادلالية كاإلحصائية كاالقتصادية ما جعلها  تميز ك نفرد عن غَتىا من ادلصارؼ التقليدية
إنشاء ىيئة لتقـط بطضع معايَت  عتمد أحكاـ الشريعة لتحقيق الطحدة ادلرجعية الشرعية بُت سلتلف 

                       اإلسالمي بقطانُت كأعراؼ مطحدة  عزز  كحىت يظهر العمل ادلصريف، ادلصارؼ اإلسالمية يف العامل
.                                                                                           من كجطده كانتشاره يف السطؽ ادلالية الدكلية

الذم يسعى من خالؿ بنطده  ؛"المدين المماطل" :كمن بُت ادلعايَت الصادرة عن ىا و اذليئة معيار
                                   .                                                   دلعاجلة ادلماطلة كاحلد منها بادلصارؼ اإلسالمية

.                                                                                           كمن خالؿ ىذا البحث سأحاكؿ التعريف أكثر هبذا ادلعيار كباجلهة ادلصدرة لو
                                                                                                            :    إشكالية البحث

:                                                         رئيسية كالتايلزلاكر تمحطر إشكالية البحث يف ثالث 
 يف الفقو للمماطلة بالديطف كالطقطؼ على احلكم الشرعي "المدين المماطل" ربرير جطانب مصتلح- 

.                                                                                                                                                         اإلسالمي
 يتعرض للخالؼ بذكر األقطاؿ كأدلتها مث مناقشتها كذكر الراجح ربليل بنطد ادلعيار ربليالن فقهيان - 

                         .                                                                                         كمسطغا و
 دلعرفة درجة التزامو هبا، كمن مثَّ قياس مدل فاعليتها صرؼامل  كشركطإسقاط بنطد ادلعيار على مطاد- 

.                                                                                                                                                                      يف ربقيق ادلقصد منها
                                                                                                :أىمية البحث

:                                                                                              أمطر منها ربز أمهية البحث يف 
كطنو يسعى لتحليل كمناقشة احللطؿ كالبدائل ادلتركحة دبعيار ادلدين ادلماطل للتطصل دلدل شرعية -

.                                                                                                                                                             مع طرح حلطؿ كبدائل أخرل زبدـ الصَتفة اإلسالمية،بنطده
ك ربز أمهيتو أيضان يف كطنو يسعى لربط معيار ادلدين ادلماطل بالطاقع العملي للمصارؼ اإلسالمية؛ - 

 .فاعلية ادلعيار يف ربقيق ادلقصد منوشلَّا يسهل عملية قياس 
 



 المقدمة
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:                                                                                          أسباب اختيار الموضوع
:                                                                              كقع اختيارم على ىذا ادلطضطع ألسباب منها

                                                         .كطنو من ادلطاضيع ادلستجدة اليت مل  نل نصيبها من البحث كالدراسة-
.                                                                                     احلاجة إىل دراسة متعلقة بفقو ادلعامالت الشرعية- 
الرغبة يف التعرؼ على كاقع ادلصارؼ اإلسالمية؛ للتحقق من سالمة معامالهتا، مع ما نراه                            - 

                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          من التشكيك كاإلساءة ذلا
                                                                                                                                                                                                                            :منهج البحث

                                              :اقتضت طبيعة البحث اعتماد عدد من ادلناىج ادلناسبة لو كمن ذلك
الذم استهدؼ صبع أقطاؿ الفقهاء كأدلتهم يف ادلسائل ادلتركحة بادلعيار، كصبع : ادلنهج االستقرائي- 

.                                                                                                                      ادلطاد كالشركط ذات العالقة كادلعتمد عليها دبصرؼ السالـ
 متَّ اعتماده يف ربليل أقطاؿ الفقهاء كأدلتهم يف ادلسائل ادلتركحة بادلعيار، ككذا :التحليليكادلنهج - 

                                                                                             .يف ربليل مطقف مصرؼ السالـ من  لك ادلسائل
                                                                                    .فتمَّ اعتماده يف الًتجيح كادلقارنة بُت أقطاؿ الفقهاء اعتمادنا على قطة الدليل: أمَّا ادلنهج ادلقارف- 

 التطثيق كالتخريج كالعزك اليت  تتلبها طبيعة األحباث العلمية يف زبريج اآليات ختطات ىذا كا بعت
بالصحة على األحاديث  مع احلكم ، يف ذلكةعتمدملامن الكتب األحاديث النبطية الشريفة كالقرآنية 

بتخرجيو، إىل جانب عزك األقطاؿ إىل قائليها مع كتفي أكالضعف كإف كاف احلديث يف الصحيحُت 
.                                                                                          نسبتها إىل مصادرىا، كشرح بعض الكلمات الغامضة

:                                                                                                 كشلَّا اعتمد و أيضان يف ىذا البحث
ػ االقتصار على أقطاؿ ادلذاىب الفقهية األربعة، دكف إغفاؿ بعض الفتاكل كالقرارات كأقطاؿ بعض 

                                                                                                                                                                                                                                         .                                                                                                العلماء ادلعاصرين مع االستدالؿ هبا أحيانان 
 بياف مثَّ  أمكن، مناقشتو إف دليل كاحد على األغلب لكل قطؿ يف ادلسائل اخلالفية مع بذكر ػ االكتفاء

.                                                                                                                            الراجح كمسطغا و
.                                                                                              ػ عدـ التقيد بًت يب بنطد ادلعيار كإٌّنا حاكلت إعادة صياغتها دبا رأيتو خيدـ عناكين ادلباحث كادلتالب

 كيف الدراسة التتبيقية إف مل أقف على ادلادة اليت  طافق البند ، بنقل ادلطاد كالبنطد كما ىيااللتزاـ ػ
                                                                                                                                                                                         .أفاد بو ادلصرؼ عن طريق ادلقابلة دبا أكتفي
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                                      :                                                                                           الدراسات السابقة
كإف كنت كقفت - يف حدكد اطالعي- مل أقف على دراسة أك رسالة أك كتاب شامل ذلذا ادلطضطع 

                                                      :على العديد من الدراسات اليت عاجلت بعض جطانبو، كلعلَّ أىم ىذه الدراسات
ربديات ادلعايَت الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية يف ول العطدلة - 

:                                                                                                 زلاسبة ك دقيق، للتالب عماد برجة: احملاسبية مذكرة ماسًت أكادديي، زبصص
جاءت ىذه الدراسة يف ثالث فصطؿ، عرَّؼ الباحث يف الفصل الثاين هبيئة احملاسبة كادلراجعة 

                   ...   كبأىدافها، مثَّ عرض ىيكلها التنظيمي، كادلعايَت الصادرة عنها كادلصادر ادلعتمدة يف إعدادىا
دراسة ربليلية على ضطء االجتهادات الفقهية - ادلعايَت الشرعية الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة- 

:                                                                          أطركحة دكتطراه يف الفقو كأصطلو للتالب زلمد بن  اسا- معيار ادلراحبة كادلعايَت ادلتعلقة بو أّنطذجان 
 عدُّ ىذه الدراسة من أمشل الدراسات اليت عاجلت مطضطع ادلعايَت الشرعية، حيث جعل الباحث 
ادلبحث الثاين للحديث عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة، كصبع يف الفصل الثالث كل ما يتعلق بادلعايَت 

 .الشرعية
دراسة فقهية لغرامة التأخَت كالبدائل ػ مشكلة الديطف ادلتأخرات ككيفية ضماهنا يف البنطؾ اإلسالمية - 

                                                                                                                                                                                                                                                             :لعلي زلي الدين القره داغي
ؿ شكـاحللطؿ كالبدائل الشرعية ادلتركحة للحد من ناقشت  عدُّ ىذه الدراسة من أمشل البحطث اليت 

 ادلماطل بغرامة إلزاـكحكم  كيف غَت الديطف، حكم الشرط اجلزائي يف الديطف:ادلماطلة، من ذلك
                                                                                                              ... األقساط على ادلدين ادلماطل صبيعكحكم حلطؿ لتصرؼ يف كجطه اخلَت،

                                              :أسامة عدناف عيد الغنميُت:لدكتطرؿ– دراسة فقهية اجتماعية –  ادلتل احملـر- 
،مثَّ بُت ادلتل احملـر كغَته يف ىذه الدراسة فرؽ ادلؤلف  فتناكؿ ربليل  خصَّ ادلطضطع للحديث عن احملـر

...                                                                                                                                                                                                                                                                                                 بعض اجلطانب ادلتعلقة دبعاقبتو كتضمينو  عطيضان يف مقابل التأخَت، كالظفر باحلق
صبحي : لدكتطرؿ-  دراسة فقهية مقارنة– ضماف ادلديطنية كضبايتها من التعثر يف الفقو اإلسالمي – 

                                                                                                                                                                                            :كامل الدسطقي السمديسي
جلَّ ادلسائل ادلتعلقة بادلماطلُت بالتحليل فيو ادلؤلف  عبارة عن كتاب ضخم  ناكؿ ىذه الدراسة

                                               ...                           الفقهي ادلقارف من ذلك الشرط اجلزائي كاشًتاط حلطؿ األقساط كااللتزاـ بالتصدؽ
 



 المقدمة

 

 10صفحة  
 

:                                                            أمَّا عن إضافة البحث على الدراسات السابقة فتتجلى يف نقتتُت
   لك البنطدزلاكلة إبراز مدل التقارب بُتػ التقيد بدراسة البدائل كالشركط ادلتركحة يف بنطد ادلعيار، ك

                                                                                                                                                                             .أقطاؿ الفقهاءك
 .    كاقع ادلعيار كفاعليتو يف ربقيق ادلقصد منو بادلصارؼ اإلسالمية  قياسػ بركز اجلانب التتبيقي يف

                                                                                                                   :خطة البحث
.                                                                      كخاسبة أكذلا سبهيدم،  كثالث مباحث،يتكطف البحث من مقدمة

أسباب ق كيت ك ترقت ألىملية يف شكل زلاكر، كطرحت لو إشكا ادلقدمة للمطضطعمهَّدت يف- 
.                                                                                ، كاخلتة ادلعتمدة يف دراستوكالدراسات السابقة لوج ادلتبع يف دراستو نواملكاختياره، 

باذليئة ادلصدرة للمعيار، كادلتلب  عرَّفت يف ادلتلب األكؿ:  جعلت ادلبحث التمهيدم يف متلبُت–
                                      .                                                                           يف الفقو اإلسالمي"المدين المماطل"الثاين حاكلت أف أضبط فيو جطانب مصتلح 

: ق لتحليل بنطد ادلعيار ربليالن فقهيان من خالؿ  قسيمو لثالث متالبتأمَّا ادلبحث األكؿ فخصَّص- 
 اذليئة لتفادم  جعلتهاربليل الشركط اليتب : كالثاين،ربليل أحكاـ ادلماطلب:  منهاألكؿاعتٌت ا

 معاقبة ادلماطلُتيف   ادلادية كادلعنطية ادلتخذةربليل اجلزاءاتب: كالثالث، ادلماطلة كمعاجلتها
                                                                                                                                              .بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

: التتبيقية للمعيار كذلك بتقسيمو لثالث متالب أيضان دراسة ؿأمَّا ادلبحث الثاين فتمَّ زبصيصو ؿ- 
على يف ذلك  كقع االختيار بالتعريف بادلصرؼ الذم كاف قيد الدراسة، كقد: اعتٌت األكؿ منها

                           :                                                              مصرؼ السالـ ألسباب منها
                                                                                                                                           . كطنو من ادلصارؼ اإلسالمية اليت  عتمد ادلعايَت الشرعية- 
.                                                               كطنو من ادلصارؼ اليت  عاين من مشكل ادلماطلة بالديطف- 
.                                                                                                                                                                                                                       اخلاصة بواحلصطؿ على ادلعلطماتإجراء ادلقابالت ك التَّمكن من- 

.                                                             بدراسة كاقع ادلعيار كفاعليتو بادلصرؼ: ىذا كاعتٌت ادلتلبُت الثاين كالثالث
كيف األخَت .  كطرحت فيها بعض التطصيات،أمَّا اخلاسبة فعرضت فيها ما  طصلت لو من نتائج- 

          .زلتطيات البحث فهرٍستمثَّ ادلصادر كادلراجع ادلالحق كعرضت 



 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 : مبحث تمهيدي

مدخل لهيئة المحاسبة والمراجعة والتعريف بالدين والمماطلة                            
 . في الفقو اإلسالمي

 

.                                                                                                  مدخل لهيئة المحاسبة والمراجعة: المطلب األول
.التعريف بالدين والمماطلة في الفقو اإلسالمي: المطلب الثاني



  في الفقو اإلسالميوالمماطلةمدخل لهيئة المحاسبة والمراجعة والتعريف بالدين  :مبحث تمهيدي

 

 12صفحة  
 

مدخل لهيئة المحاسبة والمراجعة                                                                                        :المطلب األول
                                                                          التعريف بالهيئة وبأىدافها :الفرع األول

                                                                                                          : 1التعريف بالهيئة :أووً 
 ACCOUNTING AND AUDITING ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية؛

ORGANIZATION FOR ISLAMIC FINANCIAL INSTITUTIONS  ىي  ؛
 ضتلع بإعداد كإصدار معايَت احملاسبة ادلالية كادلراجعة كالضبط  منظمة دكلية غَت ىادفة للربح،

كالصناعات ادلصرفية كادلالية  كأخالقيات العمل كادلعايَت الشرعية للمؤسسات ادلالية اإلسالمية خاصة؛
.                                                                                           اإلسالمية عامة

متَّ إنشاء ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية دبطجب ا فاقية التأسيس ادلطقعة         
شركة  رلمطعة دار ادلاؿ اإلسالمي، البنك اإلسالمي للتنمية،"من عدد من ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية

 ق1410صفر 01:كذلك بتاريخ"الراجحي ادلصرفية لالستثمار،رلمطعة دلة الربكة،بيت التمطيل الكطييت
بصفتها ىيئة عادلية ذات شخصية معنطية مستقلة ال  سعى للربح؛  ـ بدكلة البحرين،1990فرباير26/

                                                                                           (. AAOIFI) يتلق عليها اختصارا منظمة األيطيف

بداية بطرقة العمل اليت قدمها البنك  كقد سبق إنشاء اذليئة جهطد ربضَتية كبَتة إداريان كفنيان؛        
 مثَّ  كطنت بعد ،ـ1987اإلسالمي للتنمية باالجتماع السنطم حملافظي البنك باستنبطؿ يف مارس

ذلك عدة جلاف للنظر يف أفضل السبل إلعداد معايَت زلاسبية للمؤسسات ادلالية اإلسالمية كصدر 
معايَت "عن  لك اللجاف رلمطعة من الدراسات كالتقارير متَّ  طثيقها خبمس رللدات ربت عنطاف

".                                                                                               احملاسبة للمصارؼ اإلسالمية

كما ربظى اذليئة بدعم عدد من ادلؤسسات األعضاء من بينها ادلصارؼ ادلركزية، كالسلتات        
 دكلة(45)كادلكا ب القانطنية من أكثر من كشركات احملاسبة كالتدقيق، كادلؤسسات ادلالية، الرقابية،

 .                                                         كغَتىا من األطراؼ العاملة يف الصناعة ادلالية اإلسالمية كادلصرفية اإلسالمية الدكلية

                                                             
. 21:ادلعايَت الشرعية، ص ،ـ07/02/2021:،  اريخ اإلطالع: http://aaoifi.comمطقع اذليئة  /1
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 :                                                                                            أىداف الهيئة :ثانيا
نصت ادلادة الرابعة من النظاـ األساسي ادلعدؿ على أف اذليئة هتدؼ يف إطار أحكاـ الشريعة 

                                                                    :/                                                           1اإلسالمية إىل
.                                                                                      تطير فكر احملاسبة كادلراجعة كاجملاالت ادلصرفية ذات العالقة بأنشتة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية-

نشر فكر احملاسبة كادلراجعة ادلتعلقة بأنشتة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية ك تبيقا و عن طريق - 
.                                                                                                                                      من الطسائل التدريب كعقد الندكات كإصدار النشرات الدكرية كإعداد األحباث كالتقارير كغَت ذلك

إعداد كإصدار معايَت احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية ك فسَتىا للتطفيق مابُت - 
ككذلك التطفيق  ادلمارسات احملاسبية اليت  تبعها ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية يف إعداد قطائمها ادلالية؛

.                                                                                       بُت إجراءات ادلراجعة ادلتبعة يف مراجعة القطائم ادلالية اليت  عدىا ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية
 يف أنشتة                         مراجعة ك عديل معايَت احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية لتطاكب التتطر- 

.                                                                                            ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية كالتتطر يف فكر ك تبيقات احملاسبة كادلراجعة
 إعداد كإصدار كمراجعة ك عديل البيانات كاإلرشادات اخلاصة بأنشتة ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية -

.                                                             فيما يتعلق بادلمارسات ادلصرفية كاالستثمارية كأعماؿ التأمُت
 السعي الستخداـ ك تبيق معايَت احملاسبة كادلراجعة كالبيانات كاإلرشادات ادلتعلقة بادلمارسات -

ادلصرفية كاالستثمارية كأعماؿ التأمُت اليت  صدرىا اذليئة من قبل كل من اجلهات الرقابية ذات الصلة 
.                                                                                   بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية كغَتىا شلن يباشر نشاطان ماليان إسالميان كمكا ب احملاسبة كادلراجعة

:                                                                    2الهيكل التنظيمي للهيئة: الفرع الثاني
اإلشراؼ  ـ كاف اذليكل التنظيمي للهيئة يتكطف من جلنة1995ـ حىت عاـ 1991منذ بداية عملها يف

 أعطاـ على عملها قررت ةكبعد مضي أربع كرللس معايَت احملاسبة ادلالية كجلنة  نفيذية كجلنة شرعية،
                                                        .                                                    التنظيمي جلنة اإلشراؼ  شكيل جلنة للتقطمي للنظر يف النظاـ األساسي للهيئة كىيكلها

 ىيكلها ك عديل كقد مت دبطجب التعديالت اليت أدخلت على النظاـ األساسي  غيَت اسم اذليئة
                                                                             :/   التنظيمي الذم أصبح يتشكل من

                                                                                       :                                                                                             األمانة العامة- أ
                                                             

 .24إىل21 من: ص ادلصدر السابق، /1
 .31إىل27من: ص ادلصدر نفسو، /2
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ك تكطف من األمُت العاـ كاجلهاز الفٍت كاإلدارم برئاسة األمُت العاـ ادلسؤكؿ عن إعداد ادلعايَت 
            ....                                                                بالتنسيق مع رلالس كجلاف اذليئة كيتطىل األمُت العاـ سبثيل اذليئة يف الندكات كاللقاءات العلمية

:                                                                                             مجلس األمناء- ب
 سنطات بناءنا على ما نصت عليو ادلادة(05)عضطان غَت متفرغ كيتم  عيينهم كل(20)كيتكطف من

ك صدر قرارا و بأغلبية  كجيتمع اجمللس مرة كاحة بالسنة على األقل، من النظاـ األساسي للهيئة،(11)
 األعضاء ادلشاركُت يف التصطيت كيف حاؿ  ساكم األصطات يرجح اجلانب الذم فيو رئيس اجمللس؛

  عيُت األمُت العاـ للهيئة ك عيُت أعضاء رلالس اذليئة أك إعفائهم كفقان ألحكاـ :كمن أىم مهامو
                                                                                              ...األساسي للهيئة النظاـ
:                                                                                   اللجنة التنفيذية- ج

 مناقشة ختة العمل كادلطازنة التقديرية السنطية كمناقشة القطائم :أعضاء من مهامها (06)ك تكطف من
ادلالية ك قرير ادلراقب اخلارجي، ذبتمع اللجنة بدعطة من األمُت العاـ مر ُت على األقل سنطيان أك كلما 

.                                                                              دعت احلاجة بناءان على طلب رئيس اللجنة أك األمُت العاـ
:                                                                                الجمعية العمومية- د

ك تكطف من صبيع األعضاء ادلؤسسُت كادلشاركُت كادلراقبُت؛ كلألعضاء ادلراقبُت حضطر اجتماعاهتا دكف 
                                                          . كاجلمعية ىي السلتة العليا يف اذليئة كذبتمع مرة يف السنة على األقل حق التصطيت،

                                                                                       :المجلس الشرعي- ه
                                                                                                                                                                                                                                                                      من أىم سنطات،(05)عضطان يعينهم رللس األمناء دلدة (20)يتكطف من أعضاء ال يزيد عددىم عن 

 التحكيم كالفصل يف كجهات النظر ادلختلفة أك إبداء الرأم الشرعي فيما حيتاج إىل اجتهاد :مهامو
دراسة ادلعايَت اليت  عمل اذليئة على إصدارىا للتأكد من مطافقتها ألحكاـ كمبادئ الشريعة  صباعي،

                        .                                                                             اإلسالمية
:                                                                   مجلس معايير المحاسبة والمراجعة- و

سنطات كيشمل أسا ذة اجلامعات (05)عضطان غَت متفرغُت يعينهم رللس األمناء دلدة(20)كيتكطف من
كزلاسبيُت قانطنيُت ككذا اجلهات الرقابية كاإلشرافية كمستخدمي القطائم ادلالية بادلؤسسات ادلالية 

 إعداد كاعتماد بيانات كمعايَت كإرشادات احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية :كمن مهامو اإلسالمية؛
                                                              ادلؤسسات   لكاإلسالمية ك فسَتىا،إعداد كاعتماد معايَت األخالقيات كالتعليم ادلتعلقة دبجاؿ نشاط
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معايير الهيئة ومصادر إعدادىا                                                      :الفرع الثالث
أنطاع من ادلعايَت لكلو منها جهات سلتصة داخل  (05) صدر اذليئة حطايل  :1معايير الهيئة :أووً 

:/                                                                              معياران كىي (98)اآلفاذليئة  سهر على  تطيرىا كربسينها، كقد بلغ عددىا حلد 
:                                                                                          معايير المحاسبة -1

، القطانُت احملاسبية ىي عبارة عن قياسات  ستخدمها الشركات لقياس عناصر القطائم ادلالية ك تطير
 نظران الختالؼ أىداؼ كاحتياجات ادلصارؼ اإلسالمية عن غَتىا من ادلصارؼ التقليدية األخرلك

شلَّا دفع ىيئة احملاسبة كادلراجعة إلصدار  وهرت حاجة ماسة دلعايَت زلاسبية  ضبط معامالهتا ادلالية،
                                 .                                                                      معياران شرعيان (26)ف إىلاآلكقد كصل عدد ىذا النطع حلد  معايَت  تماشى مع مبادئ الشريعة،

                                           :                                                                      معايير المراجعة- ػ2
حكاـ أجل التأكد من مطافقتها لكل من أىي عبارة عن عملية فحص ك قييم القطائم ادلالية من 

كمعايَت كشلارسات احملاسبة  الشريعة اإلسالمية كمعايَت احملاسبة الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة،
   يف الدكلة اليت  عمل فيها ادلؤسسة كذلك  احمللية كغَتىا من القطانُت كاألنظمة ذات العالقة كادلتبقة

نَّو قد متَّ أكاالطمئناف على   كالعمل على  صحيحهاكاالضلرافاتجل الكشف عن األختاء أمن 
                        .                                                                معايَت للمراجعة(05)فاآلعن اذليئة حلد  كقد صدر عرضها كاإلفصاح عنها بشكل صحيح،

:                                                                                       معايير الحوكمة -3
اخلدمات  كيراد هبا رلمطعة القطاعد كالًت يبات كالتنظيمات ادلؤسسا ية اليت بطاستتها  تأكد مؤسسات

كقد صدر عن  ادلالية اإلسالمية من فعالية كاستقالؿ اإلشراؼ الشرعي بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية،
                                 .                                                   معايَت للحطكمة(07)ف اآلاذليئة حلد

:                                                                                    معايير أخالقية -4
أخالقيات  كيراد هبا رلمطعة األحكاـ كادلبادئ ادلستمدة من الشريعة اإلسالمية كاليت  عمل على ضبط

احملاسب كالعاملُت يف ادلؤسسات ادلالية اإلسالمية لتفادم اإلخالؿ بالتزامات العمل الطويفي كسطء 
                                          .                                                                      لألخالقيات(02)معيارافحلد اآلف كقد صدر عن اذليئة  استخداـ ادلطجطدات ادلؤسبن عليها،

                                                             
دراسة ربليلية على ضطء االجتهادات الفقهية معيار ادلراحبة كادلعايَت  مذكرة ادلعايَت الشرعية الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة ػ /1

. ـ07/02/2021:، اريخ اإلطالع: http://aaoifi.com مطقع اذليئة ،77إىل72من:ادلتعلقة بو أنطذجا، ص
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:                                                                                 المعايير الشرعية -5
كيراد هبا أكعية ادلعلطمات الشرعية اليت يصدرىا اجمللس الشرعي ذليئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات 

كقد بلغ عدد  ادلالية اإلسالمية، لتكطف مرجعان ضابتان لعقطد كأنشتة ادلالية كالصَتفة بتلك ادلؤسسات،
 (03) معياران شرعيان من ضمنها ادلعيار الشرعي رقم (58)فاآلادلعايَت الشرعية الصادرة عن اذليئة حلد 

                                        .                                                               ادلطايلكؿ بعض   فاصيلو بادلبحث أ نا كالذم س"المدين المماطل" معيار
:                                                                        مصادر إعداد المعايير: ثانياً 

                                                                                                                  :1يتم إعداد معايَت ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية باالعتماد على ادلصادر التالية
:                                                                                   أحكام الشريعة اإلسالمية- أ

                             إىل جانب ما كرد،السنة النبطية الشريفةكف الكرمي اىل ما ثبت يف نصطص القرإكذلك باالستناد 
فإفَّ ىذا ؛ لذا ادلعاصرة، ككتب التفسَت كشركح احلديث كالنظم اإلسالميةكيف كتب الفقو القددية 

ادلصدر يعد ادلصدر الرئيسي لبناء ادلعايَت احملاسبية للمصارؼ اإلسالمية سطاءن عند استنباط األفكار 
.                                                                       عند احلكم على مدل صالحية الفكر احملاسيب السائد  ك تبيقا و الالزمة لبناء ادلعايَت أك

                                        :                            القواعد والسياسات المطبقة بالمصارف اإلسالمية القائمة- ب
فَّ فإلتبٌٍت كالن منها رأيان فقهيان سلتلفان، اإلسالمية؛ نظران الختالؼ السياسات ادلتبقة فيما بُت ادلصارؼ 

األمر يقتضي التعرؼ على السياسات احملاسبية ادلتبقة كالتأكد أكالن من مطافقتها ألحكاـ الشريعة مثَّ 
اختيار السياسة أك القاعدة األغلب يف التتبيق ك بنِّيها ضمن أحكاـ ادلعيار باعتبارىا عرفان سائدان 

 بناءن على أف العرؼ ديثل أحد مصادر الشريعة كال يكطف بعمل مصرؼ كاحد، بادلصارؼ اإلسالمية؛
ا ييعًمل أغلبها أك كلها بسياسة أك قاعدة معينة .                                                                                                            كإّنَّ

:                                                                                الفكر والتطبيق المحاسبي السائد- ج
كىط الذم يكطف يف صطرة حبطث ككتابات نظرية أك معايَت دكلية أك إقليمية أك زللية، كيشتمل ىذا 

أمَّا البعض اآلخر فال يناسب  ىا يطافق أحكاـ الشريعة كبعضها خيالفها،ضادلصدر على عدة أفكار بع
فَّ اذليئة  عمل على قبطؿ ادلعايَت اليت  تطافق مع أحكاـ الشريعة  إ كعليو ؼ؛ادلصارؼ اإلسالمية أصالن 

كيف حاؿ غياب ادلعايَت اليت  غتي ادلعامالت ادلالية ىا كال ناسبها، اإلسالمية كرفض ادلعايَت اليت  عارض
                                  .                                                         اإلسالمية فإفَّ اذليئة  سعى لطضع معايَت لذلك

                                                             
 .42ك39:مذكرة ربديات ادلعايَت الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية يف ول العطدلة احملاسبية،،ص /1
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 في الفقو اإلسالمي                                            دين والمماطلةالتعريف بال :المطلب الثاني
                                                     الدين وأسباب نشوئو                                                        : الفرع األول

                                             :                                                   الدين للة وااطالحاً  :أووً 
                                 كالدين صبعو أىٍديينه  كرد لفظ الدين كمشتقا و يف القرءاف الكرمي كالسنة النبطية،:1الدين في الللة/1

                                                                                 :/                                                        يقاؿ دىايػىٍنتي فيالىنان إذا عاملتو دينان إمَّا أخذان أك عتاءن، كيأيت على عدة معاف منها كديييطفه؛
                                           .                  ادلدياف الذم يقرض أك يستقرض كثَتان :أم، الدين دبعٌت القرض
                                                       .                       داف لو يدين إذا كاف يف طاعتو : يقاؿ، الدين دبعٌت التاعة

                                                           .                           دانو دبا فعل ك يدينو إذا أجازه:يقاؿ، الدين دبعٌت اجملازات
                                                            :حدىا أعمُّ من اآلخرأفيستعمل دبعنيُت : ما في اواطالح الفقهيأ/2

 ،... يشمل كل ما يثبت يف ذمة ادلكلف من حقطؽ زلضة كسائر العبادات من صالة كصـط 2فالعاـ
...                                                                                                      أك أمطاؿ أيان كاف سبب كجطهبا كالبيع كالقرض كالدية

                                                    :                                          أما اخلاص فقد اختلف الفقهاء فيو إىل قطالف
                           ماكجب يف الذمة بالعقد أك االستقراض أك االستهالؾ  كصار دينان " بقطذلم 3ػػ حيث عرفو احلنفية

                                                                      ...                                                                           كالزكاة كالدية : ثبت يف الذمة من غَت ىذه األسباب الثالثةمكهبذا خيرج كل ما " يف الذمة 
يف الذمة                ما يثبت :"فجميعها  دكر حطؿ 4(ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة)ػ أما  عاريف اجلمهطر من 

كهبذا يدخل يف  عريف اجلمهطر للدين كل ما يثبت يف الذمة " من ماؿ بسبب يقتضي ثبط و يف الذمة 
...                                                                                                                    لعباد كأشباف ادلبيعات كأركش اجلنايات ؿ ان من أمطاؿ سطاءن كانت حقطقان هلل كالزكاة كالنذر أك حقطؽ

                                                 :                                                               5أسباب نشوء الدين:ثانياً 
                                               :                                للدين صلدشئةمن األسباب ادلباشرة ادلن: األسباب المباشرة/1

 .كالكفارة كالزكاة ك شمل ما يؤديو اإلنساف ادلسلم امتثاالن ألمر اهلل  عاىل ك قربان إليو:إجياب الشارع- 

                                                             
(. 1/188)إصالح ادلنتق  ،(2/320)مقاييس اللغة معجم /1
. 208:ص، معجم ادلصتلحات ادلالية كاالقتصادية يف لغة الفقهاء /2
.  ادلرجع السابق،(1/814)كشاؼ اصتالحات الفنطف /3
 (.4/235)ادلغٍت  ،(3/31) مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج،(1/327)أحكاـ القرءاف البن العريب /4
. 206ػك205: حبطث يف فقو ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة ص ،191:ص، ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة /5
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كيشمل كل دين ثبت يف ذمة شخص سطاء كاف بإرادة منفردة كالطصية كاذلبة أك بإراد ُت  :العقد- 
سلتلفتُت كالتزاـ ادلشًتم بدفع الثمن للبائع يف عقد البيع كالتزاـ ادلقًتض بدفع بدؿ القرض للمقرض 

...                                                                                        يف عقد القرض ك ىكذا يف سائر العقطد ادلعاكضات 
                                                 .نفقتهمكنفقة الزكجة كاآلباء كاألبناء كغَتىم شلَّن ذبب : القرابة كادلصاىرة- 
.                                                                                                     يق كالرىن كالكفالةثكيشمل كل دين يتعلق بأعياف مالية على سبيل التط: الضماف- 
يف مقابل  كيكطف بسبب فعل ضار غَت مشركع أك سلالفة  طجب على فاعلها الضماف: التعدم- 

 ...                                                                                    اإل الفاتكأركش اجلنايات يف الديات كالغرامات يف :الضرر كالتعدم الذم أكقعو بغَته
                                                 :                                    صلدادلنشئة للدين  كمن األسباب غَت ادلباشرة :األسباب غير المباشرة/2

                                                                   .                                                                               الكطارث كاحلركب كاألزمات العادلية كاليت  عطد معظمها إىل سطء استغالؿ اإلنساف للثركات- 
 كاجلشع :ار فاع  كاليف ادلعيشة بسبب التضخم ك فشي بعض القيم كاألخالؽ السيئة بُت التجار- 

                                                               ...                                                               كاالحتكار كاالستغالؿ 
.                                                                                اإلسراؼ كالتبذير يف التحسينات كعدـ رعاية فقو ادلطازنة دبا يتناسب مع دخل اإلنساف- 

                                                                                                                               المماطلة وأنواعها:الفرع الثاني
                                                 :                                                    المماطلة للة وااطالحاً  :أووً 
من ادلتل؛ كادلتل أصل يدؿ على مد الشيء كإطالتو كىط مشتق من متىٍلتي  :المماطلة في الللة/1

أىٍمتىلىوي بدينو مىٍتالن إذا سطفو بطعد : احلديدة أٍمتيليهىا متالن إف أمددهتا ك ضربتها لتتطؿ؛ كمنو يقاؿ
                                                                             .1الطفاء مرة بعد أخرل

:                                                                                                   فقد عرؼ الفقهاء ادلتل بتعريفات عديدة يكمل بعضها بعضان :أما في اواطالح الفقهي/2
                                                                                                    .          2" أخَت أداء ما استحق أداؤه بغَت عذر:"  على أنَّو(ق1403)ػ حيث عرفو ابن حجر

 .                                                       3"منع قضاء ما استحق أداؤه:"  يف شرحو دلسلم على أنَّو (ىػ676)ػ كعرفو النطكم

                                                             
 .424: معجم ادلصتلحات ادلالية كاالقتصادية يف لغة الفقهاء،ص،(5/331 )مقاييس اللغة معجم /1
(. 4/567)فتح البارم البن حجر /2
(. 10/227 ) على مسلمشرح النطكم /3
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 يكطف ادلتل إذا كاف الغرمي مليئان كطالبو صاحب احلق حبقو راغبان :" فقاؿ (ق463)كفصَّل ابن عبد الربى 
                                                                                                                                                                                                                               1"يف أخذه فمتلو كسطؼ بو

                                                               .                 "  سطيف أداء احلق ادلقدكر على أدائو عن مطعده:"كعليو فادلتل ىط
:                                                               كمن خالؿ  عاريف الفقهاء للمتل فإنَّو

ألفَّ صاحب الدين قد أسقط حقو يف التعجيل  ال يعد شلاطالن من كاف دينو مؤجالن إذا مل حين أكانو؛-
                                                                                 .                                                              كرضي بأف يكطف الدين مؤجال،فلم يعد لو احلق يف استيفائو من مدينو كمتالبتو بو قبل حلطؿ األجل

                                                                                        -كما سيأيت -كما ال يعدُّ شلاطالن أيضان من امتنع عن أداء الدين عند حلطؿ األجل لعذر شرعي- 
:                                                                                                ةطلماأنواع الم :ثانياً 
:                                                          كقد يكطف  بأحد السببُت التاليُت :المطل بحق/1
                                                              .                                                               2 دؿ على الصعطبة كالشدةكالعسرة  كاإلعسار يف اللغة من العسر نقيض اليسر؛ : اإلعسار-

ا أرجعطاٍ ذلك للعرؼ،ىذا ك                      حيث قاؿ بعضهم  مل يضع العلماء لإلعسار ضابتان ليعرؼ بو كإّنَّ
.                                                                3 الستمرار إعساره كعجزه؛الشخص ادلعركؼ بالعسرة الظاىر فقره :أفَّ ادلعسر ىط

حبيث ال يقدر أف ينفق على نفسو كعلى من  لزمو  ىط الشخص الذم الشيء لو؛: كمنهم من قاؿ
                                                          ...                                                             4نفقتو إال نفقة ادلعسرين

فمن  ادلعلـط ىط أف دكاـ احلاؿ من احملاؿ، فالنَّاس قد يتغَت حاذلم من حُتو آلخر، : العذر التارئ-
 ما يترأ على حياهتم من وركؼ طارئة : كشلَّا قد يغَت حاؿ الناس ىط،يسرو لعسرو كمن غٌتن لفقرو 

                     أك بسبب ما يتعرضطف  لو بسبب  عٌد من اآلخرين؛ كالسرقة،،بسبب احلركب كالكطارث التبيعية
                                                                                                                ...                                                5أك بسبب ما حيصل للتجار غالبان كاإلفالس كاخلسارة

 

                                                             
(. 6/492)االستذكار  /1
 .(4/319) مقاييس اللغة/2
(. 3/420)، ادلغٍت (5/385)حاشية ابن عابدين  /3
 (.11/425)احلاكم الكبَت /4
 .324:قضايا فقهية معاصرة، ص/ 5
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 كيراد بو  سطيف ادلدين ادلطسر ادلتمكن من قضاء الدين احلاؿ بال عذر دينعو                        :المطل بباطل/2
كال فرؽ يف ذلك بُت  سطيف صبيع الدين أك  سطيف بعضو؛ ألف الدائن يتضرر بتأخَت  ف الطفاء،ـ

.                                                                                                   بعضو كما يتضرر بتأخَته كلو
 كشلَّا قد يدفع ادلماطل ذلذا عادة ىط بعث اليأس كادللل يف نفس صاحب احلق حىت يتنازؿ عن حقو

كقد  فيماطلو ادلدين حىت يضتر للتنازؿ عن حقو كيذىب لشأنو، كما لط كاف غريبان يريد السفر،
...                                                                                         1يكطف غرضو اإلضرار بصاحب الدين بتفطيت مصاٌف كأرباح كاف ييتطقع حصطذلا من ىذا ادلاؿ

حكم المماطلة بالديون                                                                       :الفرع الثالث
                                                                                                              :حكم المطل بحق :أووً 

ال جيد  على ضركرة إنظار ادلعسر الذم2(احلنفية كادلالكية كالشافعية كاحلنابلة) الفقهاء منا فق صبهطر
:                                                                                             كاستدلطاٍ لذلك بأدلة من الكتاب كالسنة  ما عليو من حقطؽ، على أداءكفاءن لدينو كال يقدر

ةٍ}:قطلو  عاىل :فمن الكتاب-  ةٌ إِلَى هَيْسَسَ ةٍ فَنَظِسَ إِىْ كَاىَ ذًُ عُسْسَ                         قد ندَّب اهلل ، ىذا ك[280البقرة] { ًَ

أَىْ تَصَدَّقٌُا خَيْسٌ لَكُنْ إِىْ كُنْتُنْ تَعْلَوٌُىَ}:حُت قاؿ بآخر اآلية عزَّ كجلَّ الدائن للتصدؽ على ادلعسر ًَ}   
                                                             [.                                                                    280:البقرة]

 ،3«مىٍتلي الغىًٍتِّ ويٍلمه »:عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو،أفَّ النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ: كمن السنة- 
                         .4فمتل غَت الغٍت ليس بظلم كال حراـ دلفهـط احلديث؛ ألنَّو معذكر،كىط سلصطص من متل الغٍت

مىٍن أىٍنظىرى »:فقاؿ نظار ادلعسر أك العفط عنو،إىذا كقد بُت النيب صلى اهلل عليو كسلم فضل كثطاب 
                                                                                                                .5« أىوىلَّوي اهللي يف ًولِّوً ،ميٍعًسران أىٍك كىضىعى عىٍنوي 

بل إف بعض العلماء عدَّ مالزمة الدائن دلدينو ادلعسر أك التسبب يف حبسو بالدين مع علمو بإعساره 
.                                                                                         6من الكبائر ألنو داخل يف إيذاء ادلسلم باإليذاء الشديد الذم ال يتاؽ عادة

                                                             
 (.4/59)، ادلدخل  ادلرجع السابق/1
 (.3/418)،كشاؼ القناع على منت اإلقناع (4/319)، هناية احملتاج (2/306)، ادلقدمات ادلمهدات(24/164)ادلبسطط/ 2
(. 2400)، رقم(3/118)متل الغٍت ولم:  كأداء الديطف كاحلجر كالتفليس، باباالستقراض: صحيح البخارم،كتاب/ 3
 (10/227)شرح النطكم على مسلم/4
(. 3006)، رقم(4/2301)حديث جابر التطيل كقصة أيب اليسر: الزىد كالرقائق، باب:  صحيح مسلم،كتاب/5
(. 1/297)، الكبَتة التاسعة كالعشركفالزكاجر عن اقًتاؼ الكبائر/ 6
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ألفَّ كالمها معذكر  ادلعسر يتفق يف ىذا كلو مع  ادلدين ادلليء الذم منعو العذر عن الطفاء؛أرل أفَّ ك
.                                                                                     كمن حقو التأخَت كالتسطيف إىل اإلمكاف كال ديكنو السداد يف احلاؿ،

كلط كاف غنيان كلكنَّو : " يف ادلدين ادلليء الذم منعو العذر من الطفاء(ق676)كما قاؿ اإلماـ النطكم-
.                                                                                 1"ليس متمكنان من األداء لغيبة مالو أك لغَت ذلك جاز لو التأخَت إىل اإلمكاف

زاؿ ىذا العسر أك إال أنَّو مىت  كإف كاف يف إنظار ادلعسر كصاحب العذر أجر كثطاب كما  قدـ،      
السداد؛  كجب عليو أداء احلقطؽ ألصحاهبا كالتعجيل يف صار ىذا ادلعذكر متمكنان من األداء،العذر ك

                                                                         .                                                     كي ال يقع يف إمث ادلتل بغَت عذر
                                                                                                 :حكم المطل بباطل: ثانياً 

                            جيب عليو السداد كأداء احلقطؽ ألصحاهبا  إفَّ ادلدين ادلطسر الذم ال دينعو أم عذر من الطفاء؛
النتفاء العذر الشرعي ادلطجب لإلنظار، كال شك أف يف شلاطلتو  يف آجاذلا كىط خبالؼ ادلماطل حبق؛

.                                                                                                           نطع الظلم الذم يستحق العقطبة
 سأ رؾ احلديث عن حكمو كبعض فإينِّ نظران لتعلق ىذا النطع من ادلتل دبطضطع البحث،      ك

            : بادلبحث ادلطايل-ما خيتص باذليئة منها -عقطبا و 

                                                             
 (.10/227)شرح النطكم على مسلم /1



 

 

                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

 

 

 

 :المبحث األول                                     

 دراسة تحليلية لمعيار المدين المماطل
  

   .                                                                                     أحكام المماطل بالمؤسسات المالية اإلسالمية: المطلب األول
.                                                                                                شروط الهيئة لتفادي المماطلة ومعالجتها بالمؤسسات المالية اإلسالمية: المطلب الثاني
. الجزاءات المادية والمعنوية للمدين المماطل بالمؤسسات المالية اإلسالمية:المطلب الثالث
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المماطل بالمؤسسات المالية اإلسالمية                                            أحكام : المطلب األول
                                                             (األايل)أحكام خااة بالمدين: الفرع األول

جطاز متالبة ادلدين ادلطسر ادلتمكن من  إىل1(ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة)الفقهاء من  صبهطرذىب  -
حُت عممَّ احلنفية ذلك كمل يفرقطاٍ بُت كطف ادلدين معسران                      األداء خبالؼ ادلعسر أك ادلعذكر، يف

.                                                                                                             3نتاؽ ادلعيار ىذا كاختارت اذليئة قطؿ اجلمهطر دبتالبة ادلطسر دكف ادلعسر كما جاء يف ،2أك مطسران 
 البندت عليو اذليئة بنىصَّ كىذا ما  ،ىل ربرمي شلاطلة ادلدين ادلليء لغَت عذر ع4قد أصبع الفقهاءك- 

                                                                                   . 5[ربـر شلاطلة ادلدين القادر على كفاء الدين(]2/1/1)
اختلف العلماء فيما إذا كاف ادلتل يثبت بادلرة الطاحدة أـ بالتكرار، فمنهم من ذىب إىل أنَّو يثبت - 

بادلرة الطاحدة ألنَّو كبَتة كالكبَتة ال يشًتط فيها التكرار، كمنهم من اشًتط فيو التكرار؛ ألفَّ ادلتل 
                                                                                         6إطالة ادلدافعة

 ثبت ادلماطلة إذا  أخر ادلدين عن السداد                            ](2/6)بالبندىذا كاختارت اذليئة القطؿ بالتكرار كما يظهر 
                                                                                                                 7.[يف ادلطعد احملدد بعد ادلتالبة ادلعهطدة ما مل يثبت ادلدين إعساره

أحكام خااة بالكفيل                                                                         : الفرع الثاني
:                                                                                          األقوال واألدلة: أووً 
يف اجلملة  ىل جطاز الضمافع8(احلنفية كادلالكية كالشافعية كاحلنابلة) صبهطر الفقهاء من ا فق- 

                                                                                 .كالكفالة نطع من أنطاع الضماف
ا ذبيز للمصارؼ  الكفالة بعض أحكاـعلى9(2/2) بالبند اذليئةكقد نصت  ؛ شلَّا يدؿ على أهنَّ

                                                             
 (.3/418)، كشاؼ القناع على منت اإلقناع (4/319)، هناية احملتاج (2/306)تادلقدمات ادلمهدا/ 1
 (.12/263)عمدة القارم شرح صحيح البخارم/ 2
 .93:ادلعايَت الشرعية، ص/ 3

 (.173/9) شرح زاد ادلستقنع :، ينظر الشيخ الشنقيتي: ذلكيفنقل اإلصباع  4/
. 93:ادلصدر السابق، ص/ 5
 (.12/110)عمدة القارم شرح صحيح البخارم /6
. 96:صالسابق،ادلصدر / 7
  .(4/390) ادلغٍت ،(6/430)احلاكم الكبَت، (4/79)بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد ،(9/160)ادلبسطط  /8
 .94:ادلعايَت الشرعية،ص /9
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                                                                                                   . كضماف احلقطؽألجل التطثيقأخذ كفيل من ادلدين يف مقابل الدين؛  اإلسالمية
،غَت 1كا فق الفقهاء أيضان على جطاز متالبة صاحب احلق للكفيل عند إعسار األصيل أكغيابو- 

، ؟فهل لصاحب احلق متالبة من شاء منهما أـ ال أهنم اختلفطا إذا كاف كليهما مطسران كحاضران،
:/                                                                            (02) اختلفطا يف ذلك على قطلُت

                     احلنفية كادلالكية يف قطؿ غَت مشهطر كالشافعية كاحلنابلة ) ذىب اجلمهطر من:القول األول وأدلتو/1
             من األصيل أك الكفيل ألفَّ احلق ثابت شاء إىل أنَّو لصاحب احلق متالبة من 2(يف القطؿ ادلشهطر

ربىىمٍَّلتي ضبىىالىةن، : دبا ركم عن قبيصة بن سلارؽ اذلاليل حُت قاؿ: يف ذمتهما معان كاستدلطاٍ لذلك
قىةي، فػىنىٍأميرى لىكى هًبىا»:فىأى ػىٍيتي رىسيطؿى اهلًل صىلَّى اهللي عىليًو كىسىلَّمى أىٍسأىليوي ًفيهىا، فػىقىاؿى  ، «أىًقٍم حىىتَّ  ىٍأ ًينىا الصَّدى

، ربىىمَّلى ضبىىالىةن، فىحىلٍَّت لىوي اٍلمىٍسأىلىةي » :مث قاؿ: قاؿ ثىةو رىجيلو لي ًإالَّ أًلىحىًد ثىالى يىا قػيبىيصىةي ًإفَّ اٍلمىٍسأىلىةى الى ربًى
أف يسأؿ عن حاؿ  ادلسألة للمتحمل دكف فالنيب يف احلديث، أجاز 3«...حىىتى ييًصيبػىهىا، مثَّ دييًٍسكي 

 غنيان أك عدديان؛ شلَّا دؿَّ على أنَّو لصاحب احلق متالبتهما معان ،ادلتحمل عنو إف كاف حاضران أك غائبان 
                                                           .                                                          4 منهماشاءأك متالبة من 

ادلالكية يف القطؿ الصحيح كادلشهطر عندىم،كاحلنابلة يف قطؿ غَت ) ذىب:القول الثاني وأدلتو/2
                                 إىل أنَّو ليس لصاحب احلق متالبة الكفيل مع كجطد ادلتكفل عنو؛ كاستدلطاٍ لذلك 5(مشهطر

ا كثيقة شرعت حلفظ احلقطؽ من: من ادلعقطؿ بقطذلم                                            اذلالؾ، ك6 التطلأفَّ األصل يف الكفالة أهنَّ
كمل  طضع ألف يكطف الكفيل كالغرمي يف أصل  ستطىف احلق منها عند  عذر استيفائو من األصل،كحىت م

                                                           .                                                                       7بالدين ادلتالبة
:                                                                                       المناقشة والترجيح: ثانياً 
:                                                                                                مناقشة األدلة/ 1

                                                             
 (.4/80)بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد: ابن رشد، ينظر:  نقل ا فاقهم يف ذلك/1
 (.4/234) يف شرح ادلقنعادلبدع، (6/450) احلاكم الكبَت،(4/80)بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد ،(20/28) ادلبسطط/2
 (.1044)، رقم(2/722)من ربل لو ادلسألة: الزكاة، باب: صحيح مسلم، كتاب /3
 (.4/81)بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد /4
 (.4/234)، ادلبدع يف شرح ادلقنع(2/379)ادلقدمات ادلمهدات، (6/217)منح اجلليل شرح سلتصر خليل/ 5
 .152:االقتصادية يف لغة الفقهاء، صك معجم ادلصتلحات ادلالية :عٍت التلف كاذلالؾ،ينظرمب: التطل/ 6

 .1233:ادلعطنة على مذىب عامل ادلدينة ص /7
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                            ألفَّ النيب صلى اهلل عليو كسلم نظر ػ نطقش استدالؿ اجلمهطر حبديث قبيصة بعدـ التسليم؛
كىذا ال يعٍت أنَّو نفى النظر إىل حاؿ ادلتحمل  كىط العطز كاحلاجة، الغالب من حاؿ ادلتحمل عنو، إىل

                                                                       .                                                              1 عنو صبلةن ك فصيالن 
ػ كنطقش استدالؿ ادلالكية بأفَّ الكفالة مل  طضع ألف يكطف الكفيل كالغرمي يف أصل ادلتالبة بعدـ 

ضم ذمة إىل ذمة يف حق ادلتالبة شلَّا يسطغ متالبتهما معان : التسليم؛ ألفَّ الكفالة  نبِّئ عن الضم كىط
                                                                             .                                                    2أك متالبة أيَّهما شاء

ػ ديكن أف يعًتض على ىذه ادلناقشة بأفَّ ىذا قد يصح كيتجو؛ إذا مل  كن ىناؾ كسائل أخرل ديكن 
،أمَّا عند  طفر ...ادلبيعة كاسًتداد العُت كتسييل الرىن، كالظفر باحلق: استيفاء احلق هبا من األصيل

فإف مل  غتي ديطنو أك  عذر استيفاء ، ذلك فاألكىل استيفاء احلق من األصيل بأحد ىذه الطسائل
                                                                        .                                                         ىل الكفيلعيرجع عندئذو لو أف ؼ لعذر أك غياب احلق منو

:                                                                                               الترجيح/2
      بعد عرض أدلة أقطاؿ الفريقُت كمناقشتهاػ يظهر رجحاف ما ذىب إليو ادلالكية يف ادلشهطر عندىم 

كاعًتاضهم  كذلك لقطة أدلتهم ككجاىة مناقشتهم  من عدـ متالبة الكفيل عند كجطد األصيل كيساره؛
.                                                                                                          أدلة اجلمهطرعلى 

من جطاز متالبة كل من الكفيل  كعلى الرغم من ىذا إالَّ أفَّ اذليئة اختارت ما ذىب إليو اجلمهطر،
مل  حيق للدائن متالبة أم من الكفيل أك األصيل ما ]:على أنَّو(2/2/1)البندت بحيث نصَّ  كاألصيل؛

.                                                                              3[يشًتط الكفيل متالبة األصيل أكالن 
 كمنع متالبة الكفيل إال عند  عذر ،إعادة النظر دبحتطل ىذا البندالرأم الراجح أرل ضركرة بناءن على 

                  خاصة كأفَّ اذليئة قد كضعت رلمطعة  استيفاء احلق من األصيل بكل الترؽ كالطسائل ادلشركعة،
من الضمانات اليت سبيكِّن ادلصارؼ اإلسالمية من استيفاء حقطقها من األصيل كاليت من شأهنا معاقبتو 

                                                                              .                                         يف نفس الطقت
ك طفر الطسائل اليت سبًَّكن من استيفاء احلق منو  كما أفَّ يف القطؿ دبتالبة الكفيل عند شلاطلة األصيل،

                                                             
. 220:الدين ادلعدـك يف الفقو اإلسالمي ػ أسبابو كعالجو ػ ص /1
 .614:ضماف ادلديطنية كضبايتها من التعثر يف الفقو اإلسالمي ص /2
 .94:ادلعايَت الشرعية،ص /3
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التيسَت  نطع من الظلم الذم قد جيعل الناس يًتاجعطف عن الكفالة؛ألفَّ الناس يف العادة يكفلطف ألجل
 ،كما أفَّ ىذا احلكمال عند ادلماطلة على ادلدين كرفع الضيق كاحلرج عنو كقت العجز كالعسرة،

.                              الكفيل جيعل ادلماطلُت يتمادكف يف سداد ما عليهم لعلمهم بإمكانية استيفاء احلق منس
                                                                                                                   .بذلكفال بأس دبتالبتو عند شلاطلة األصيل إف  طاطأ الكفيل مع األصيل كرضي الكفيل لكن، 

أحكام خااة بالعميل                                                                        : الفرع الثالث
:                                                                                        األقوال واألدلة: أووً 

 لطضع الشرط اجلزائي؛ ادلتضمن دفع  كالتطريدعادة ما يلجأ ادلطجب يف عقطد ادلقاكالت كاالستصناع
لدفع ؛ العميل مبلغان زلددان للمطجب يف حاؿ اإلخالؿ هبا ما مل ربل بينو كبُت  نفيذىا وركؼ قاىرة

 يف حكمو                                                    ادلعاصرين بعض  اختلفماىذا  التالعب بالعقطد، العميل للقياـ بالتزاما و ك فادم
:/                                                                                              (02)قطلُت إىل
 إىل جطاز الشرط اجلزائي يف عقطد كالدكتطر نزيو ضباد  بعض ادلعاصرين ذىب:القول األول وأدلتو/1

، أبتلو الشارع أك هنى عنو إالَّ ما لعقدية اجلطاز كالصحةأفَّ األصل يف الشركط ا؛ كذلك  العمل
                                                                .                                                                      ؛ فيبقى على أصل اإلباحة1ال دليل على ربرديو كالشرط اجلزائي

 إىل عدـ جطاز الشرط  بعض ادلعاصرين كمحمد ابن عبد العزيز اليمٍت،ذىب:القول الثاني وأدلتو/2
                                                    .                                   2كذلك أفَّ يف دفع التعطيض الذم يزيد عن الضرر أكل ألمطاؿ الناس بالباطلاجلزائي يف العقطد 

                                                                   :         المناقشة والترجيح: ثانياً 
:                                                                                     مناقشة األدلة/1

                                  كطف الشرط اجلزائي ال دليل على حرمتو، بعدـ التسليم؛ ألفَّ اال فاؽ يزين ػ نطقش استدالؿ ادلج
.                                                                                                             3على  قدير الضرر قبل كقطعو غَت جائز دلا فيو من الغرر كاجلهالة

 ديكن انتفائو بتعديل ما متَّ أفَّ ضرر الغرر كاجلهالة بالشرط اجلزائي ب:ػ اعًتض على ىذه ادلناقشة
.                                                                                                    4إذا مل يكن الضرر مساكيان للقيمة أك قريبان منها اال فاؽ عليو؛

                                                             
 .394:ص ، قضايا فقهية معاصرة يف ادلاؿ كاالقتصاد/1
 .224 :ص ادلعاصرة، الشرط اجلزائي كأثره يف العقطد /2
 . ادلرجع نفسو/3
 .67: الشرط اجلزائي ك تبيقا و يف العقطد ادلعاصرة، ص/4
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ؿ ادلانعُتػ كنطقش  ألنَّو يف   أكل ألمطاؿ الناس بالباطل، بعدـ التسليم؛ فيوالشرط اجلزائيكطف  استدالَّ
كالتعطيض  ختطرة الضررعلى  قدير مدل كىط يعمل  حاؿ اختالؼ ادلتعاقدين يرجع األمر للقاضي،

                                      .                                                                      1ادلناسب لو
اعًتض ادلانعطف على ىذه ادلناقشة بأنَّو لط كاف مقدار التعطيض مطكطالن للقضاء، فال جيطز  قديره ػ 

.                                                                                        2كاال فاؽ عليو مسبقان 
أفَّ أمر الشرط اجلزائي ال يرفع للقاضي إال يف حاؿ التنازع : ػ ردَّ اجمليزكف ىذا االعًتاض بقطذلم

.                                                                                              3كاالختالؼ، أمَّا عند عدـ التنازع فإنَّو ييكتفىى دبا متَّ  قديره كاال فاؽ عليو
:                                                                                                       الترجيح/2

                                                                         يظهر رجحاف ما ذىب إليو اجلمهطر بناءن على مناقشة أدلة الفريقُت كاالعًتاضات الطاردة عليها
                         من صحة كضع الشرط اجلزائي هبذه العقطد، بل جيب الطفاء بو ألنَّو من قبيل الشركط اجلائزة اليت 

-                                                      كما سيأيت -كىط خبالؼ اشًتاطو يف الديطف ال ربـر حالالن كال ربل حرامان،
                                                      جيطز النص]: على أنَّو(2/3) اذليئة دبعيار ادلدين ادلماطل حيث نصت بالبند إليو ما اىتدتكىط

كيف حاؿ ادلماطلة عن أداء  .على الشرط اجلزائي يف عقطد ادلقاكالت كعقطد االستصناع كعقطد التطريد
كجيطز حسم ادلبلغ . مبلغ الشرط اجلزائي  تبق أحكاـ ادلدين ادلماطل ذات الصلة بادلقاكؿ أك ادلتعهد

.                                                                                                                              4[من استحقاقات ادلقاكؿ
                           أك الكفيل ال شك فيو أفَّ التأخَت كادلماطلة يف سداد الديطف سطاءن كانت من األصيل         شلَّا 

ا  شكل عبئان كبَتان على ادلصارؼ اإلسالمية،؛أك العميل كلتفادم ذلك جلأت اذليئة لطضع صبلة   فإهنَّ
 ادلماطلة من الشركط كاإلجراءات منها ما يسبق العقد لتفادم ادلماطلة كمنها ما يأيت بعد كقطع

  .                                                                                                                     ادلماطلُت على ما  سببطا فيو من خسائر كضياع للفرصة دلعاجلتها كمعاقب
سأحاكؿ التترؽ دلعرفة احلكم الشرعي ذلذه  الربا؛كنظران حلساسية مطضطع الديطف ك علقو بباب 

                                                            :  الشركط كاجلزاءات اليت نصت عليها اذليئة بادلتلبُت ادلطاليُت

                                                             
 .68: ص السابق،ادلرجع /1
 .225:، ص الشرط اجلزائي كأثره يف العقطد ادلعاصرة/2
 .69: ص ادلرجع السابق/3
 .95:ص ادلعايَت الشرعية، /4
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                                                                                                                         شروط الهيئة لتفادي المماطلة ومعالجتها          :المطلب الثاني
اشتراط التعويض والمطالبة القضائية بو                                                                                                         :الفرع األول

:                                                                                                               األقوال واألدلة: أووً 
على عدـ جطاز اشًتاط التعطيض على ادلدين على رلرد التأخَت  يف سداد الديطف ألفَّ 1ػ أصبع الفقهاء 

                                                                                               .ذلك من ربا اجلاىلية اجملمع على ربرديو
ػ كاختلف الفقهاء ادلعاصرين يف اشًتاط التعطيض فيما قد يلحق ضرران حقيقيان بالدائن بسبب ادلماطلة 

كاختلفطاٍ أيضان فيما إذا مل  يف مدة ادلماطلة، أك  غَت قيمة العملة ،(الفرصة الضائعة) كفطات ربح زلقق
؟ الدائن رفع أمره للقاضي للمتالبة بو، فهل جيطز ذلك أـ ال يكن ىذا التعطيض مشركطان بالعقد كأراد

:/                                                                    (02)اختلف العلماء ادلعاصرين يف ذلك إىل قطلُت
الشيخ مصتفى بن أضبد الزرقا كالشيخ عبد اهلل بن ) بعض ادلعاصرينذىب :القول األول وأدلتو/1

إىل جطاز متالبة ادلماطل بالتعطيض يف مقابل فطات منفعة مالو مدة التأخَت، 2 (سليماف بن منيع
قاؿ رسطؿ اهلل صلى اهلل عليو : ما ركم عن عمرك ابن الشريد عن أبيو قاؿ :كاستدلطاٍ لذلك بأدلة منها

لُّ ًعٍرضىوي كىعيقيطبػىتىوي يلىُّ »:كسلم كالغرامة من صبلة ، 4كلفظ العقطبة يف احلديث لفظ متلق، 3« اٍلطىاًجًد حيًي
.                                                                                                          ما يتلق عليو

                                                         الديطف؛ ألنَّو يف إىل عدـ جطاز اشًتاط التعطيض ادلعاصرينصبهطر ذىب: القول الثاني وأدلتو/2
  : عاىل من الربا اجملمع على ربرديو كاستدلطاٍ لذلك بعمـط األدلة الدالة على ربرمي الربا من ذلك قطلو

 كما ذكر ابن العريب أف يبايع الرجلي الرجلى إىل أجل كالربا، [275:البقرة] {ًَأَحَلَّ اللَّوُ الْبَيْعَ ًَحَسَّمَ السِّبَا} 
 كاشًتاط ،5أـ  زيدين على مايل عليك كأصرب أجالن : أ قضي أـ  ريب؟ يعٍت: فإذا حلَّ األجل قاؿ

                                 الديطف ال خيتلف عن ىذا؛ فهط زيادة يف الدين بعد استقراره يف الذمة، سطاءن كاف  على التعطيض

                                                             
 (.4/240)ادلغٍت : ابن قدامة، ينظر:  نقل اإلصباع يف ذلك/1
التعطيض عن األضرار ادلًت بة عن ادلماطلة :بطاستة،[(3/193)،حبث يف أف متل الغٍت ولم20:جطاز إلزاـ ادلدين ادلماطل،ص]/ 2

. 07:يف الديطف،ص
 (.3/118)لصاحب احلق مقاؿ: االستقراض كأداء الديطف كاحلجر كالتفليس، باب:  صحيح البخارم،كتاب3 /

 .(18/288)التمهيد دلا يف ادلططأ / 4
 (.1/320)أحكاـ القراف البن العريب/ 5
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.                                                                                           فهذا كلو يدخل ربت ادلاؿ الربطم احملـر أك يف مقابل ضياع الفرص؛ يف مقابل التأخَت
.                                                                                                                                   كالشك أفَّ أصحاب ىذا القطؿ يقطلطف دبنع ادلتالبة بالتعطيض عن طريق القضاء من باب أكىل

:                                                                                 المناقشة والترجيح: ثانياً 
:                                                                                                                     مناقشة األدلة/1

ا قد قيدىا العلماء عقطبة  على أفَّ لفظ اؿ،ػ نطقش استدالؿ اجمليزين باحلديث بو ليس على إطالقو كإّنَّ
كمل ينقل عن أحد منهم أنَّو فسرىا بالعقطبة  ،1بالعقطبة التعزيرية كالضرب كاحلبس حىت يؤدم ما عليو

.                                                                                                                                                 ادلالية، سدان لذريعة الربا
، كذكركا بعض  ػ كنطقش استدالؿ ادلانعُت باآلية بعدـ التسليم بأف يكطف التعطيض من جنس الربا احملـر

أفَّ الزيادة الربطية يلـز هبا ادلدين يف كل حاؿ، يف حُت أفَّ التعطيض  :الفطارؽ بُت الرِّبا كالتعطيض منها
.                                                                                                      2فال يتالب بو إال ادلطسر

ػ اعًتض ادلانعطف ىذا الفرؽ باعتباره غَت مؤثر؛ ألفَّ زبصيص ادلطسر بالتعطيض دكف ادلعسر سلالف 
دلدلطؿ اآلية اليت جاءت عامة كمل  فرؽ بُت ادلطسر كادلعسر على أفَّ كالمها ال جيطز أخذ الربا منو، غَت 

.                                                                                                               3أفَّ ادلعسر ركعي يف كجطب إنظاره حىت يطسر
:                                                                                                                                                                        الترجيح/ 2

قطؿ اجلمهطر الذم ذىب  يتبُت رجحاف بعد عرض أدلة القطلُت كما كرد عليها من ادلناقشة كالتطجيو
على مناقشة  لقطة ما استدلطاٍ بو ككجاىة اعًتاضهم كذلك دلنع اشًتاط التعطيض كادلتالبة بو قضائيان؛

                                                                    .                                                                            اجمليزين ذلم
كىذا ما اىتدت إليو اذليئة أيضان حُت نصت على ربرمي كمنع ىذا النطع من الشركط بادلؤسسات ادلالية 

:                                                                                                            يظهر من خالؿ البندين التاليُتااإلسالمية كربرمي ادلتالبة القضائية بو كم
ال جيطز اشًتاط التعطيض ادلايل نقدان أك عينا، كىط ما يسمى بالشرط ]:على أنَّو(2/1/2) نصَّ البند-أ

اجلزائي، على ادلدين إذا  أخر عن سداد الدين، سطاءن نص على مقدار التعطيض أـ مل ينص، كسطاءن 

                                                             
  (.12/236)عمدة القارم شرح صحيح البخارم، (10/227)شرح النطكم على مسلم  /1
 .39:حبطث يف قضايا فقهية معاصرة ص /2
 .10:التعطيض عن األضرار ادلًت بة عن ادلماطلة يف الديطف،ص:، بطاستة[49:الزرقا ص  عليق بن بية على ]/3
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                                                          .                                                       1[أـ عن  غَت قيمة العملة (الفرصة الضائعة)كاف التعطيض عن الكسب الفائت
ال ذبطز ادلتالبة القضائية للمدين ادلماطل بالتعطيض ادلايل نقدان  ]:على أنَّو(2/1/3) نصَّ البند-ب

                                                                                                                            2[أكعينان عن  أخر الدين
اشتراط بيع الرىن                                                                                                                   : الفرع الثاني

                                                                               :                          األقوال واألدلة: أووً 
                         فرض بعض ادلصارؼ اإلسالمية على العميل رىنان؛ لتستطيف منو حقطقها عند امتناعو من سداد 

.                                                                                                                                                                           كاجلحطد ما عليو؛ كالرىن يعدُّ من أقطل الطسائل كأصلعها لضماف احلقطؽ كضبايتها من الضياع
على أفَّ ادلرىطف يظل شللطكان للراىن 3(احلنفية كادلالكية كالشافعية كاحلنابلة) منفقهاء صبهطر اؿا فقك- 

لرىن بالبيع كغَته  كطف للراىن يف ابعد  سليمو للمرهتن دبطجب عقد الرىن؛ كعليو فإفَّ كالية التصرؼ 
                                     .                                                     أك شخصان أجنبيان آخر4كحده، كلو أف يطكل يف ذلك شخصان آخر سطاءن أكاف العدؿ

كاختلفطا يف صحة ىذه الطكالة ىل جيطز أف  كطف للمرهتن الستيفاء حقو من بيع الرىن عند حلطؿ - 
                                                            :/ (02) اختلفطا يف ذلك على قطلُت؟،األجل كشلاطلة الراىن أـ ال

                              5(احلنفية كادلالكية كالشافعية يف كجو كاحلنابلة)من  ذىب صبهطر الفقهاء :القول األول وأدلتو/1
                                                                    .إىل صحة ككالة الراىن للمرهتن ببيع الرىن

ذىب الشافعية يف كجو آخر،لعدـ صحة ىذه الطكالة؛ألفَّ فيها  طكيل فيما  :القول الثاني وأدلتو/ 2
.                                                                      6ألنَّو دبثابة  طكيلو بالبيع من نفسو فال يصح؛ يتعلق بو حق ادلرهتن،

                                                             
. 93:ادلعايَت الشرعية،ص /1
 .ادلصدر نفسو /2
(. 4/287)، ادلغٍت(3/190)، األـ(4/58)، بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد(21/66)ادلبسطط /3
خاص بالرىن ،كيراد بو يف الفقو اإلسالمي من رضي الراىن كادلرهتن أف يكطف ادلرىطف بيده، كمسي بذلك مصتلح :العدؿ / 4

لعدالتو يف نظرمها حىت ائتمناه كسلماه العُت ادلرىطنة ،ينظر معجم ادلصتلحات ادلالية كاالقتصادية يف لغة الفقهاء للدكتطر نزيو ضباد 
. 311:ص

، (3/70) مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج،(4/58)بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، (5/349)حاشية ابن عابدين/ 5
(. 5/162)اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ 

 (.3/70)مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج /6
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:                                                                                                                              المناقشة والترجيح: ثانياً 
:                                                                                                            مناقشة األدلة/1

ألفَّ الرىن ملك للراىن  بعدـ التسليم؛ ػ نطقش ما استدؿَّ بو الشافعية من  علق حق ادلرهتن بالرىن،
 الًَّذم رىٍىنىوي لىوي غيٍنميوي كىعىلىٍيًو صىاًحًبوً   الرٍَّىني ًمنٍ ،الى يػيٍغلىقي الرٍَّىني » :كقد قاؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم

ككاف يف ذلك  فإف أيًذف لو ببيعو أك كيكِّل صحَّ  طكيلو،، ستيثاؽالفليس للمرهتن فيو إال حق ا ؛1«غيٍرميوي 
.                                                                                                                                                                        2كسائر الطكالء

:                                                                                                                                        الترجيح/2
 ما ذىب إليو اجلمهطر من صحة  طكيل ادلرهتن ببيع الرىن كذلك افرجح بناءن على ىذه ادلناقشة يظهر

                                                                               .لضعف ما استدؿَّ بو الشافعية
 ادلماطلة بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، كاختصار اإلجراءات  دلعاجلةكىذا ما اىتدت إليو اذليئة كحل

                      لتسييلو،كما حيق لو  حيق للدائن طلب بيع الرىن]:على أنَّو(2/1/5)حيث نصت ادلادة القضائية؛
                                                                                                   .3[الرجطع إىل القضاء أف يشًتط  فطيض ادلدين لو ببيعو من أجل االستيفاء من شبنو، دكف

اشتراط حلول جميع األقساط                                                                              :الفرع الثالث
:                                                                                                  األقوال واألدلة: أووً 

أنَّو عند ادلماطلة عن   شًتط بعض ادلصارؼ اإلسالمية على العميل ضمن العقد يف البيع بالتقسيط،
كيسقط  فإفَّ باقي األقساط  صَت حالة، دفع قسط من األقساط ادلستحقة عن آجاذلا من غَت عذر؛

، كما لو ازباذ اإلجراءات الالزمة كحيق للمصرؼ ادلتالبة جبميع األقساط حالَّة حق العميل يف األجل،
ىذا  عن أسبطعُت على أالٌ يكطف ذلك إال بعد إشعار مسبق كمضي مدة ال  قلللطصطؿ حلقو، 

                                                                                                                            /  (:02)كاختلفت أقطاؿ العلماء يف حكم ىذا الشرط إىل قطلُت

                                                             
                            احملرر :،إسناده حسن متصل، ينظر(11210)،رقم(6/65)الرىن غَت مضمطف:البيطع، باب: السنن الكربل للبيهقي، كتاب/1

(. 890:)، رقم(1/493)السلم كالقرض كالرىن: البيطع، باب: يف احلديث،كتاب
. 344:ص ادلعايَت الشرعية الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة، :بطاستة ،[183:عقطد التمطيل ادلستجدة،ص]/ 2
. 94:ادلعايَت الشرعية، ص/ 3
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 األجل صدر عن رلمع الفقو اإلسالمي الدكيل قرار جبطاز ىذا الشرط؛ ألفَّ :القول األول وأدلتو/1
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .1أك ا فق مع الدائن على إسقاطو صحَّ  فإف  نازؿ عنو، من حق ادلدين كدلصلحتو،يف البيع اآلجل 

 بعدـ جطاز ىذا الشرط أفتت اللجنة الدائمة للبحطث العلمية بالسعطدية :القول الثاني وأدلتو/2
يكطف الثمن ف  أ:كذلك أفَّ ادلعمطؿ بو يف الغالب ىط  على زيادة حيصل عليها الدائن؛قشتماؿال كذلك

حلطؿ صبيع األقساط عند  كإذا ا فق الدائن مع ادلدين على يف البيع بالتقسيط أكثر من الثمن احلاؿ،
                          كأخذىا  فإفَّ الدائن سيحصل على  لك الزيادة اليت كانت يف مقابل األجل، ادلماطلة يف السداد؛

.                                                                                                                                             2كيف ذلك رِّبا من غَت أجل أكل ألمطاؿ الناس بالباطل،
:                                                                                                                                                           المناقشة والترجيح :ثانياً 
:                                                                                                  مناقشة األدلة/1

ا قد قيد بضطابط كشركط   العلماءقػ نطقش استدالؿ ادلانعُت بأفَّ ىذا الشرط ليس على إطالقو كإّنَّ
كبالتايل ال يأخذ الدائن ربح األقساط اليت صارت  منها كضع الزيادة اليت كانت يف مقابل التأجيل؛

ا حيصل على ربح ما مضى من األياـ فقط حالَّة، .                                                                                                                                              3كإّنَّ
                                                                                                                                                                                                       :      الترجيح/2

كذلك لقطة  قطؿ اجلمهطر الذم ذىب لصحة ىذا الشرط؛رجحاف بناءن على ىذه ادلناقشة يظهر 
ا ىط رلرد  خاصة كأفَّ ىذا الشرط أدلتهم ككجاىة مناقشتهم الستدالؿ ادلانعُت، ال يتعلق بادلاؿ كإّنَّ

                                                                                                              . نازؿ عن زمن
 ما اىتدت إليو اذليئة كحل من احللطؿ لعالج مشكل ادلماطلة بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية، ذاقك

جيطز اشًتاط حلطؿ األقساط صبيعها إذا  أخر ادلدين ادلماطل ]:على أنَّو( 2/1/6)حيث نصت بالبند
كاألكىل أالَّ يتبق ىذا الشرط إال بعد إشعار ادلدين كمضي مدة مناسبة كذلك .عن سداد قسط منها

 .                                                                                                 4[ما مل  طجد وركؼ طارئة 

                                                             
. 35:مشكلة الديطف ادلتأخرات ككيفية ضماهنا يف البنطؾ اإلسالمية، ص: ، بطاستة[(64/2/7): قرار رقم]/ 1
دراسة ربليلية على ضطء  مذكرة ادلعايَت الشرعية الصادرة عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة ػ: بطاستة،[(1/196)الشركط التعطيضية] /2

. 319: معيار ادلراحبة كادلعايَت ادلتعلقة بو أنطذجاػاالجتهادات الفقهية
 .36:حبطث يف قضايا فقهية معاصرة، ص /3
 .94:ص ادلعايَت الشرعية، /4
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اشتراط الخصم من أرادة المدين                                                                                        : الفرع الرابع
:                                                                                                                                                األقوال واألدلة: أووً 

                                أف  شًتط ادلؤسسة الدائنة على ادلدين استيفاء ديطنو من أرصد و لديها عند التأخَت كادلماطلة 
".                                                                           الظفر باحلق" من ادلسائل اليت عاجلها الفقهاء قدديا ربت مسألة

                على أنَّو للدائن أف يأخذ قدر حقو1 (احلنفية كادلالكية كالشافعية كاحلنابلة) منفقهاءاؿ  صبهطرا فقك
كمل  كن للدائن بينة  ثبتو  إف كاف شلاطالن أك كاف جاحدان للدين،، كمن غَت إذنو إف وفر بو من ادلدين

                              أمَّا إف كاف من غَت جنس حقو فاختلفطٍا،  ككاف الذم وفر بو من جنس احلق الذم لو عند ادلدين،
                               اختلفطاٍ يف ذلك ،ىل لصاحب احلق أف يظفر بو من غَت إذف ادلدين كدكف رجطع للقضاء أـ ال؟

                                               :/                                                                (02)على قطلُت
                                احلنفية يف قطؿ كادلالكية يف ادلشهطر كالشافعية يف قطؿ كاحلنابلة ) ذىب:القول األول وأدلتو/1

كلط من غَت جنس حقو كدكف رجطع  إىل أنو جيطز للدائن أف يظفر حبقو من ماؿ مدينو،2(يف ادلشهطر
                    :كاستدلطاٍ لذلك بأدلة منها.على أف جيتهد يف  قديره كمعرفة قيمتو  للقضاء يف ذلك،

إفَّ : ما ركم عن السيدة عائشة رضي اهلل عنها،أفَّ ىند بنت عتبة رضي اهلل عنها قالت يا رسطؿ اهلل
:  فقاؿ، إالَّ مىا أخىٍذتي منو كىط ال يىعلىم،مدأبىا سيفيافى رجل شحيحه كىلىيس ييعتيٍت ما يىكًفيًٍت كىكىؿ

ى الن؛3«ٍعريكؼً ـى خيًذم مىا يىٍكًفيًك ككلدؾ بًاؿٍ »                   صلى اهلل عليو كسلم يف احلديث ذلند يٌب  كقد بُتَّ
كيف ذلك داللة على أنَّو للمرء أف يأخذ  أف  أخذ بادلعركؼ مثلما كاف فارضان ذلا من غَت إسراؼ؛

ألفَّ يف إذف  على أف جيتهد يف  قطديو؛ جاحدان لو، إف كاف صاحبو شلاطالن فيو أك حقو مىت وفر بو،
                                                                                   .                             4النَّيب صلى اهلل عليو كسلم ذلند  قطمي منو على القدر الطاجب أخذه

                                                             
 .(10/287)ادلغٍت ،(17/412)احلاكم الكبَت، (9/308)منح اجلليل شرح سلتصر خليل، (5/188) ادلبسطط/1
، اإلنصاؼ يف معرفة (17/412) احلاكم الكبَت،(44ػ7/43)منح اجلليل شرح سلتصر خليل ،(4/95)حاشية ابن عابدين /2

 (.11/309)الراجح من اخلالؼ
 ،(7/65)إذا مل ينفق الرجل فللمرأة أف  أخذ بغَت علمو ما يكفيها ككلدىا بادلعركؼ :باب النفقات، :صحيح البخارم، كتاب /3

(. 5364)رقم
 (.9/510)، فتح البارم البن حجر(5/111)األـ  /4
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احلنفية يف ادلشهطر كادلالكية يف غَت ادلشهطر كالشافعية يف قطؿ كاحلنابلة )ذىب:القول الثاني وأدلتو/2
إىل أنَّو ليس للدائن أف يأخذ حقو إف وفر بو من غَت جنس حقو دكف إذف ادلدين 1(يف غَت ادلشهطر

 مىًن                        أىدِّ اأٍلىمىاىنىةى ًإىلى » :ما ركم عن النَّيب صلى اهلل عليو كسلم :كاستدلطاٍ لذلك بأدلة منها، أك احلاكم
يف احلديث داللة على أنَّو ال جيطز ألم أحد أف يأخذ من ماؿ ، ك2« كىالى زبىيٍن مىٍن خىانىكى ،ائٍػتىمىنىكى 

.                                                             3ألفَّ ذلك خيانة لو مدينو بغَت علمو؛
                                                       :                                                                  المناقشة والترجيح :ثانياً 
:                                                                                           مناقشة األدلة/1

بأفَّ ذلك كاف قضاءن منو صلى اهلل عليو كسلم ذلند رضي اهلل ؛ ػ نطقش استدالؿ اجمليزين حبديث ىند
                                                           .                                                4لذا فال جيطز للمرء أخذ حقو إال بالرجطع للقضاء كالتحكيم عنها بصفتو القاضي األكؿ للمسلمُت؛

                                                                  على سبيل الفتيا كالتشريع ػ اعًتض على ىذه ادلناقشة بأٌف ذلك  شريع منو صلى اهلل عليو كسلم،
إذ ال خالؼ بُت  ال على سبيل القضاء؛ ألنَّو لط كاف قضاءن لكاف أخرب أبا سفياف دبا قضى بو ذلند؛

علمان أفَّ أبا سفياف كاف حاضران بالبلد كمل  أىل العلم يف أنَّو ال يقضى على حاضر من غَت أف يعرؼ؛
                                                                                             . 5ادلدَّعي ألفَّ البينة على يكن غائبان،كما أنَّو لط كاف قضاءن لتالب ىند بالبينة؛

كعلى فرض - كما ىط واىر بتخرجيو  -ػ كنطقش استدالؿ ادلانعُت باحلديث على أنَّو ضعيف سندان 
                       ادة على ما خانك بو،مز «الى زبىيٍن مىٍن خىانىكى »أفَّ معٌت :حيث قالطا فقد ردَّ متنان أيضان؛ صحتو سندان،

فيما ال جيطز كالزنا أك فيما البد فيو من الرجطع للقضاء كاحلدكد يف القصاص كالسرقة  أك الزبنو
.                                                                                                                                                    6الفتنة كالتشبو بالسراؽ كالقتلة كاجملرمُت من الناس لتجنب

                                                             
 اإلنصاؼ يف معرفة ،(17/413)احلاكم الكبَت، (20/159)، التمهيد دلا يف ادلططأ(7/192)البحر الرائق شرح كنز الدقائق /1

 (.11/308)الراجح من اخلالؼ 
كاحلديث (21303) رقم،(10/457)أخذ الرجل حقو شلن دينعو إياه:باب الدعطل كالبينات، :السنن الكربل للبيهقي،كتاب /2

جملمطع  ا:ينظر اإلماـ البخارم،صححو ك ،(5/112)األـ: ، ينظرىذا احلديث ليس ثابت :قاؿ فيو اإلماـ الشافعيسلتلف فيو، 
 (.14/172)الطديعة: كتاب شرح ادلهذب،

 (.10/288)ادلغٍت  /3
 .(4/78)الفركؽ للقرايف، (8/112)، ادلبدع يف شرح ادلقنع(6/357)كشاؼ القناع على منت اإلقناع / 4
 (.46-4/45) ادلصدر نفسو/5
 (.4/77)، ادلصدر السابق(3/292)حاشية البجَتمي على اخلتيب /6
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:                                                                                                                                          الترجيح/2
لقطة أدلتهم  كذلك؛  قطؿ اجمليزينرجحافبناءن على ىذه ادلناقشة كاالعًتاضات الطاردة عليها يظهر 

.                                                                       ككجاىة اعًتاضهم على مناقشة ادلانعُت 
ألفَّ النفس البشرية  غَت أفَّ األصل كاألصح يف استيفاء احلقطؽ رضا أصحاهبا أك الرجطع للقضاء؛

.                                                                                                   رلبطلة على اعتقاد احلق لصاحلها دائمان 
إالَّ أنَّو ديكن استثناء ىذه ادلسألة كاالستئناس فيها بأدلة اجمليزين؛ إف كاف ذلك مشركطان بالعقد كرضي 

.                                                                                    شلَّا قد حيقق العدؿ كجينب النزاع كالفتنة بُت الترفُت بو ادلدين قبل ادلداينة؛
جيطز أف  شًتط ادلؤسسة يف عقد ]:على أنَّو(2/5/3)حيث نصت بالبند ك ىذا ما جلأت إليو اذليئة،

يف حسابات العميل  ادلداينة أنَّو عند  أخر ادلدين عن السداد حيق للمؤسسة االستيفاء من أم أرصدة
كذلك دكف احلصطؿ على إذف من ادلدين إذا كانت األرصدة  لديها سطاءن أكانت جارية أـ استثمارية،

أمَّا إذا كانت سلتلفة عنها فيجب ربديد سعر الصرؼ على أساس سعر  من عملة الدين نفسو،
.                                                                                               1[السطؽ السائد يف حينو
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المعنوية للمدين المماطل بالمؤسسات المالية اإلسالمية                                                                                            المادية والجزاءات  :المطلب الثالث
                                                       تحمل األعباء والمصروفات القضائية :الفرع األول

                                                      :                                                                     األقوال واألدلة :أووً 
اختلف الفقهاء قدديان يف نفقة السجن كالسجَّاف كمصاريف القاضي كأعطانو، كىط ما يعرؼ يف عصرنا  

:/                                                                                                 (02)قطلُت  إىل؟،اختلفطا فيمن يتحمل ذلك، باألعباء كادلصركفات القضائية
إىل 1( كاحلنابلةاحلنفية يف قطؿ كادلالكية كالشافعية) من الفقهاءذىب صبهطر :القول األول وأدلتو/1

القطؿ بأفَّ ادلدين إف امتنع من أداء ما عليو من ديطف مع مالء و كقدر و على الطفاء حىت أحطج غرديو 
 ملادلماطل وا:فإنَّو ييلـز بتحمل صبيع نفقات الدعطل كالشكاية،كاستدلطاٍ لذلك بأفَّ ؛لرفع أمره للقاضي

كالطاجب أف حيمل على ،2«مىٍتلي الغىٍتًِّ ويٍلمه »:بنص احلديث الذم قاؿ فيو النيب صلى اهلل عليو كسلم
فكذلك كجب ربميل  أفَّ العقطبة ال يستحقها إال اجلاين ادلتمرد باحلبس كغَته، ككما الظامل لينزجر،

.                                                                                                                                                           3نفقات الدعطل للمماطل عقطبة لو على ولمو ك سببو يف  غرمي ربِّ الدين ىذه ادلصاريف بغَت حق
                            ذىب احلنفية يف قطؿ آخر،إىل القطؿ بلزـك نفقات الدعطل كالشكاية  :القول الثاني وأدلتو/2

 كعلى ربِّ الدين عند عدـ كجطد بيت ماؿ منتظم للمسلمُت، على بيت ماؿ ادلسلمُت عند كجطده،
 الدائن ىط صاحب احلق الذم يعمل ألجل الطصطؿ حلقو كىط من  عطد عليو فائدة :فَّ ذلك ألك

.                                                                                                                             4حبس ادلدين؛ لذا فإفَّ صبيع ما أنفق يف ذلك يلزمو ىط دكف غَته
:                                                                                                                المناقشة والترجيح: ثانياً 
:                                                                                                                                                                 مناقشة األدلة/1

ألفَّ ادلماطل  بعدـ التسليم؛بلزـك نفقات الدعطل كالشكاية على ربِّ الدين ػ نطقش استدالؿ احلنفية 
 متلو كامتناعو من أداء ما عليو دلا إذ لطال ىط من أحطج غرديو للشكاية كدفع ما استلزمتو من  كاليف

                                                                                                                                                                                                                            . 5ربملها لتسببو فيها لذا كجب عليو ؛ غـر ربُّ الدين من ذلك شيئان 
                                                             

، (6/248) ، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج(6/51)منح اجلليل شرح سلتصر خليل، (6/45) حاشية ابن عابدين/1
 (.3/419)كشاؼ القناع على منت اإلقناع

 .19: ص ينظر،سبق زبرجيو،/ 2
(. 3/419)ادلصدر السابق، (3/116) معرفة ألفاظ ادلنهاجمغٍت احملتاج إىل/ 3
 (.6/45)حاشية ابن عابدين  /4
 (.1/371) ،  بصرة احلكاـ(5/276) اإلنصاؼ يف معرفة الراجح من اخلالؼ /5
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:                                                                                                    الترجيح/2
بناءن على ىذه ادلناقشة يتبُت رجحاف ما ذىب إليو اجلمهطر من القطؿ بإلزاـ ادلماطل  عطيض الدائن 

على مبدأ دفع  فَّ التعطيض فيها قائمذلك أصبيع األعباء كادلصركفات القضائية لكطنو ادلتسبب فيها؛ ك
.                                                                                        الضرر كإزالتو

كما أفَّ عدـ إلزاـ ادلماطل بذلك، جيعل ادلماطلُت يتتاكلطف كيتجرؤكف على ادلماطلة كأكل أمطاؿ 
دلا يف التقاضي  كيف ادلقابل حيمل أصحاب احلقطؽ على  رؾ حقطقهم كالتنازؿ عنها؛ الناس بالباطل،

.                                                                                                                                                                                                                          من التكاليف اليت قد  فطؽ حقطقهم اليت يتالبطف هبا
 كىذا ما جلأت إليو اذليئة كطسيلة للضغط على ادلماطلُت بادلؤسسات ادلالية اإلسالمية كمعاقبتهم،

يتحمل ادلدين ادلماطل مصركفات الدعطل كما يتحمل ]: على أنَّو(2/1/4)حيث نصت بالبند
.                                                                                                            1[ادلصركفات اليت غرمها الدائن من أجل ربصيل دينو

                                      أنَّو على الدائن أالَّ يتجاكز القدر ادلعتاد كادلألطؼ  إال أنَّو شلَّا كاف ينبغي اإلشارة إليو هبذا البند،
عن التكاليف  كأالَّ حييىمَّلى ادلماطل إال التكاليف الفعلية كاحلقيقية، أمَّا التكاليف الزائدة يف ذلك،

.                                                                       الفعلية فال ذبطز ادلتالبة هبا
إذا كاف الذم عليو احلق قادران على الطفاء كمتل ]:كىذا شلَّا اشًتطو ابن  يمية يف ادلسألة حُت قاؿ

إذا كاف غرمو   ادلبتل،ملصاحب احلق حىت أخرجو إىل الشكاية فما غرمو بسبب ذلك فهط على الظا
                                                                                                                        .                                                                             2 [على الطجو ادلعتاد

 كادلبالغة                                ألٌف الدائن قد يتعمد اإلسراؼ لذا أرل أفَّ ىذا شلَّا جيب إدراجو كاشًتاطو هبذا البند؛
                                                                               .قألجل اإلضرار ب اعتمادان على أفَّ ادلدين ىط من سيغرمها؛ ، لك التكاليفيف 
 
 
 
 

                                                             
 .94:ادلعايَت الشرعية، ص/ 1
 (.5/397) الفتاكل الكربل /2



 دراسة تحليلية لمعيار المدين المماطل: المبحث األول

 

 37صفحة  
 

استرداد العين المبيعة                                                                                                                     :الفرع الثاني
:                                                                                                                                                   األقوال واألدلة: أووً 

عادة ما دياطل ادلدين يف سداد ما عليو من ديطف كيتمادل يف متلو إىل أف يفلس، فهل حيق للدائن 
، ىذا ما ؟كبائع يف ىذه احلالة فسخ العقد كاسًتجاع عُت مالو إف ىط كجدىا بعينها عند ادلشًتم

                                                                  :/                                    (02)اختلف الفقهاء يف حكمو إىل قطلُت
 إىل أنَّو من كجد 1(ادلالكية كالشافعية كاحلنابلة) الفقهاء من ذىب صبهطر :القول األول وأدلتو/1

كلو اخليار بُت فسخ  حىت أفلس ادلشًتم فهط أحق هبا من غَته، سلعتو اليت باعها كمل يستطيف شبنها
 دبا ركم عن أيب ىريرة :كاستدلطاٍ لذلك  باقي الغرماء يف قيمتو،2أك زليىاصىصىةى  العقد كاسًتداد عُت مالو

 قىٍد - أىٍك ًإٍنسىافو -مىٍن أىٍدرىؾى مىالىوي ًبعىٍيًنًو ًعٍندى رىجيلو »:أفَّ النيب صلى اهلل عليو كسلم قاؿ رضي اهلل عنو
 فبهذا النص اعترب النيب صلى اهلل عليو كسلم البائع أحق من باقي ؛3« ًبًو ًمٍن غىٍَتًهً  أىفٍػلىسى فػىهيطى أىحىقُّ 

 أخذىا كإف شاء  ركها ليصبح شريكان شاء فإف ،الغرماء يف أخذ سلعتو إف كجدىا بعينها عند ادلفلس
                                                                         .                                         4لغرماء ادلفلس

ال يعتي البائع  بل سداد شبن ادلبيع،ؽذىب احلنفية إىل أفَّ إفالس ادلشًتم  :القول الثاني وأدلتو/2
كيصبح ىط كباقي غرماء ادلفلس سطاءن يف ذلك، ، احلق يف فسخ العقد كاسًتجاع عُت مالو إف كجدىا

يػىتىحىاصُّطفى فيما جيدكنو من أمطاؿ ادلفلس
يف البائع أف حيبس سلعتو حىت  كاستدلطاٍ لذلك بأفَّ األصل ،5

يف اسًتدادىا قياسان على ادلرهتن إف ىط سلَّم  فإف ىط سلَّمها للمشًتم فال سبيل لو يستطيف شبنها،
 .                                                                                                                    6الرىن للراىن فإفَّ حقو يف اسًتداد الرىن يسقط

                                                             
 (.9/271)ادلغٍت، (3/117)مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج ،(4/69) بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد/1
معجم :ينظر من التَّحاص دبعٌت اقتساـ الشيء باحلصص فيأخذ كل كاحد حصتو، كاحلصة ىي اجلزء من الشيء، :ةصزلاص /2

. 404:ادلصتلحات ادلالية كاالقتصادية يف لغة الفقهاء،ص
إذا كجد مالو عند مفلس يف البيع كالقرض كالطديعة :صحيح البخارم،كتاب يف االستقراض كأداء الديطف كاحلجر كالتفليس،باب /3

(. 2402)،رقم(3/118)فهط أحق بو
 (.12/238)عمدة القارم شرح صحيح البخارم /4
(. 12/240) ادلصدر السابق ،(13/197)ادلبسطط/ 5
 (.3/400)سلتصر اختالؼ العلماء /6
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                                                               :                                                                المناقشة والترجيح :ثانياً 
ػ :                                                                                    مناقشة األدلة/1

من  أفَّ  :زلمطؿ على الغصطب كالطدائع كاألمانات دبعٌتعلى أنَّو  ؛احلديثبنطقش استدالؿ اجمليزين 
 ألنَّو بتسليم ادلبيع أدرؾ عُت مالو ادلغصطب أك ادلطدع عند من أفلس فهط أحق بو من سائر الغرماء؛

للمشًتم ال يصَت عُت ماؿ البائع خلركجو عن ملكو كإف مل يقبض شبنو خبالؼ الغصطب كالطدائع، 
ا  بقى على ملك صاحبها كليس للغرماء فيها أمُّ نصيب  .                                                                               1فإهنَّ

كدبا أفَّ احلديث ثابت كصحَّ  اعًتض على ىذه ادلناقشة بأفَّ داللة احلديث صرحية كال  قبل أمَّ  أكيل،
،كما 2كال جيطز  أكيلو كاالعًتاض عليو بالرأم كالنظر عن النيبِّ صلى اهلل عليو كسلم كجب التسليم لو،

 :أىفَّ النَّيبَّ صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى، قىاؿى : أفَّ احلديث قد كرد بألفاظ أخرل صرِّح فيها بلفظ البيع منها
ٍيئنا، فىًهيى » ، كىملٍى يىكيٍن قػىبىضى ًمٍن شبىىًنهىا شى ، كىقىٍد أىفٍػلىسى أىديُّىا رىجيلو بىاعى ًسٍلعىةن، فىأىٍدرىؾى ًسٍلعىتىوي ًبعىٍيًنهىا ًعٍندى رىجيلو

ٍيئنا، فػىهيطى أيٍسطىةه اٍلغيرىمىاءً  ًإٍف كىافى قػىبىضى ًمٍن شبىىًنهىا شى                                                                                                                 .3«لىوي، كى
خبالؼ الثمن عطضان ألفَّ الرىن يكطف للتطثيق كليس  بعدـ التسليم؛  بالقياسعُتػ كنطقش استدالؿ ادلاف

                                                                                                                                                       .4 إف كاف باقيان  فإف  عذر استيفاء الثمن كاف للبائع الرجطع للبدؿ كىط ادلبيع؛ فهط عطض كبدؿ
:                                                                                                                                     الترجيح/2

قطؿ اجلمهطر جبطاز فسخ العقد عند  رجحاف بناءن على ىذه ادلناقشة كاالعًتاضات الطاردة عليها يظهر
كذلك لقطة أدلتهم ككجاىة  إف بقيت على حالتها اليت كانت عليها، اإلفالس كاسًتداد العُت ادلبيعة،

 كحىت يكطف ، كاف ىذا ادلفلس شلاطالن يف سداد ما عليواخاصة ملَّ  اعًتاضهم على مناقشة ادلخالفُت،
.                                                                                                       ذلك دافعان للدائنُت على الطفاء بديطهنم يف أجاذلا؛ألفَّ ادلشًتم قد يكطف حباجة ماسة للعُت ادلبيعة

إذا كانت العُت ادلبيعة يف حاالت ]: على أنَّو(2/1/7) حيث نصَّ البندما اىتدت إليو اذليئة ىذا ك
فإفَّ البائع  مثَّ أفلس، ككاف ادلشًتم شلاطالن يف أداء الثمن، ادلراحبة قائمة حبالتها اليت كانت عليها،

                                                             
(. 12/240)عمدة القارم شرح صحيح البخارم /1
 . ادلصدر السابق،(6/504) االستذكار/2
، إسناده صحيح، (2359 (رقم(2/790)من كجد متاعو بعينو عند رجل قد أفلس:األحكاـ،باب: سنن ابن ماجو،كتاب/3

 .(2720:)رقم(1/527)صحيح اجلامع الصغَت كزياد و:ينظر
(. 4/266)ادلغٍت /4
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.                                                     1[بدالن من الدخطؿ يف التفليسة حيق لو اسًتداد العُت ادلبيعة،(ادلؤسسة)
إالَّ أنَّو شلَّا قد يؤخذ على ىذا البند أنَّو اقتصر على ما لط بقي ادلبيع قائمان على حالتو اليت كاف عليها 

:                                                    منها كأمهل بقية الشركط كالقيطد اليت كضعها الفقهاء لذلك،
                                                                                                               .ةػ أف يكطف ادلبيع يف ملك ادلشًتم كأالَّ يتعلق بو حق لغَت البائع كأف  صَّرؼ فيو ادلشًتم ببيع أك ىب

                                                                                                                                ...ػ أالَّ يكطف البائع قد قبض شيئان من شبن ادلبيع قبل إفالس ادلشًتم
إلزام المماطل بالتصدق وقبول الزيادة غير المشروطة                                                                   :الفرع الثالث

                                                      إلزام المماطل بالتصدق                                                                  - (أ)
:                                                                                                      األقوال واألدلة: أووً 

 قًتح بعض العلماء حالن ، إنظران الختالؼ العلماء يف مسألة  غرمي ادلماطل دببلغ مايل لصاٌف ادلؤسسة
ا يتصدؽ بو ؛ على أالَّ يستفيد منو الدائن، خر ديكن من خاللو  غرمي ادلماطل كمعاقبتو ماليان أيضان آ كإّنَّ

كمع ىذا إالَّ أفَّ العلماء اختلفطاٍ أيضان يف اشًتاط ىذا الشرط ، لصاٌف اجلمعيات كادلؤسسات اخلَتية
:/                                                                                          (02)إىل قطلُت 

                                                        كنسبو بعضهم إىل صحة ىذا الشرط، 2 الزحيليةكىبب الدكتطر ذه :القول األول وأدلتو/1
مقتضى أصطؿ اإلماـ أضبد ابن حنبل  بناءن على أنٌو يتضمن مقصطدان صحيحان كىط التصدؽ  إىل

، كاستدؿَّ أصحاب ىذا القطؿ بعمـط األدلة الدالة على 3كأصطؿ اإلماـ أضبد ال سبنع من اشًتاط ىذا
ما ركم عن أيب ىريرة رضي اهلل عنو أفَّ النيب صلى اهلل عليو  :من ذلك فضل اإلنفاؽ يف كجطه اخلَت،

 الىلَّهيمَّ أىٍعًط ميٍنًفقان : فػىيػىقيطؿي أىحىديمهيىا، ًإالَّ مىلىكىاًف يػىٍنزالىفً ،مىا ًمٍن يػىٍطـو ييٍصًبحي الًعبىادي ًفيوً » :كسلم قاؿ
كاحلديث صريح يف احلث على إنفاؽ ادلاؿ كصرفو  ؛4« اللَّهيمَّ أىٍعًط شليًٍسكان  ػىلىفان :خىلىفان، كىيػىقيطؿي اآلخىري 

.                                                                                                   على جطاز  طزيع الفطائد يف كجطه اخلَت ؛ كيف ذلك داللة5اخلَتاتك  الربيف
ذىب صبهطر العلماء ادلعاصرين إىل عدـ صحة ىذا الشرط كاستدلطاٍ لذلك :القول الثاني وأدلتو/2

                                                             
 .94:ادلعايَت الشرعية،ص /1
. 178: ص،ادلعامالت ادلالية ادلعاصرة /2
 .722ص ضماف ادلديطنية كضبايتها من التعثر يف الفقو اإلسالمي، /3
يْ أَعْطَى ًَاتَّقَى }:قطؿ اهلل  عاىل :باب كتاب الزكاة، صحيح البخارم، /4 (. 1442)رقم ،(2/115 ){  فَأَهَّا هَ
 .(3/305)فتح البارم /5
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 لىعىنى رىسيطؿي اهللً » :ما ركم عن جابر رضي اهلل عنو أنَّو قاؿ: بعمـط األدلة الدالة على ربرمي الربا منها
ـي ،صىلَّى اهللي عىلىٍيًو كىسىلَّمى آًكلى الرِّبىا ٍيوً شى  كى ، كىكىا ًبىوي ،ًكلىوي ؤٍ  كى .                                         1«ىيٍم سىطىاءه »: قاؿ ك،«اًىدى

                                                                                                                                                                                                                                                       .                                             يف كجطه اخلَت ،إذ ال فرؽ بُت أكلو ك طزيعو2كاحلديث صريح يف ربرمي أكل الربا كربرمي إعتائو ك طزيعو
                                                                                              :المناقشة والترجيح:ثانياً 
:                                                                                       مناقشة األدلة/1

ػ أبتل الدكتطر علي زلي الدين القره داغي ما نسب لكلو من ادلذىب الشافعي كاحلنبلي بصحة ىذا 
على  الزيادة يف الديطف كألنَّو ال ديكن قياس اشًتاط ألفَّ الـز ادلذىب ليس دبذىب، الشرط عندىم؛

 التضييق  على ألفَّ مبٌت البيطع على التطسع يف الشركط يف حُت أفَّ مبٌت الديطف اشًتاطها يف البيطع؛
                                                                                                                     .3 سدان لذريعة الربا؛يف الشركط

ألفَّ احلديث صريح  يف احلث على اإلنفاؽ  ػ كنطقش استدالؿ اجمليزين على أنَّو خارج عن زلل النزاع؛
كزلل اخلالؼ دلَّا يكطف ىذا اإلنفاؽ على سبيل الشرط - كىذا شلَّا ال خالؼ فيو - عن رضا كاختيار

                                                                                   .                             4كاإللزاـ
على جطاز  طزيع الفطائد   كضبلها،ديكن أف يستأنس بعمـط األدلة الدالة على احلث على اإلنفاؽ

.                                                                                          للمضتر ألخذىا من البنطؾ الربطية،كما ىط حاؿ اجلالية ادلسلمة ادلقيمة بالدكؿ األكربية
أمَّا ما متَّ االستناد إليو يف مستند األحكاـ الشرعية من أفَّ ىذا النطع من االلتزاـ قد نصَّ عليو بعض 

                                                                      :/     فقهاء ادلالكية فإنَّو ديكن ضبل ذلك اجلطاز على أحد األمرين
كحكم بو بعض قضاة :"...ػ إمَّا أفَّ ذلك قد صدر منهم غفلة كما ذكر احلتاب ادلالكي حُت قاؿ

                           .                                             5"كما أون ذلك إال غفلة منو .ادلالكية دبطجب االلتزاـ
أك أفَّ ذلك كاف رلرد كسيلة للضغط على كل من  يسًطؿي لو نفسو التسطيف كادلماطلة، فإف كقع منو ػ 

                                                            ذلك أيًخذى منو مالو مدة يتحقق هبا معٌت الزجر كالردع مثَّ يرجع إليو، كال خيفى ما يف حبس ادلاؿ
                                                                                 .                                     من  عتيل ادلنافع كادلصاٌف اليت قد  دفعو ألداء ما عليو

                                                             
 (.1598)رقم ،(3/1219)، لعن آكل الربا كمطكلو :ادلساقات، باب :صحيح مسلم،كتاب /1
 (.11/202)عمدة القارم شرح صحيح البخارم /2
 .23:ص ، يف البنطؾ اإلسالميةمشكلة الديطف ادلتأخرات ككيفية ضماهنا /3
 .97:طرؽ  دريس الًتبية اإلسالمية، ص /4
. 176:ربرير الكالـ يف مسائل االلتزاـ، ص /5
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:                                                                                                       الترجيح/2
اجلمهطر القائل دبنع ىذا الشرط؛ رجحاف قطؿ بناءن على ىذه ادلناقشة كالتطجيو الطارد عليها يظهر 

كال شك أفَّ ما دفعهم لذلك ىط االحتياط قدر اإلمكاف  لقطة أدلتهم كصمطدىا أماـ ادلناقشة،كذلك 
                                                                       .             يف أية معاملة قد يشطهبا الربا

ا قد  ستفيد معنطيان ،خاصة كأفَّ ادلؤسسة ادلطزعة ذلذه التربعات كأف مل  ستفد من ذلك ماديان          إالَّ أهنَّ
السيما يف ىذا العصر الذم أصبح اإلعالـ   اإلشهار الذم ستحصل عليو من كراء ذلك،ؿمن خال

.                                                                             كالدعاية يلعباف فيو دكران كبَتان 
حيث نصت ق إالَّ أفَّ اذليئة اختارت القطؿ جبطازالشرط  ىذا  اإلشكاالت الطاردة على كعلى الرغم من

جيطز أف ينص يف عقطد ادلداينة؛ مثل ادلراحبة على التزاـ ادلدين عند ادلماطلة ]:على أنَّو(2/1/8) بالبند
بالتصدؽ دببلغ أك نسبة من الدين بشرط أف يصرؼ ذلك يف كجطه الرب عن طريق ادلؤسسة بالتنسيق 

.                                                                                                      1[مع ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة
 كاالبتعاد عن ىذا االلتزاـ سدان  إعادة النظر دبحتطل ىذا البند، أرل ضركرةمن باب احليتة كاحلذرؼ

                                                                                                                             .لذريعة الربا
                                                                                                                                                     قبول الزيادة غير المشروطة                                                    - (ب)

 2(احلنفية كالشافعية)لقد  كلم الفقهاء قدديان عن ىدية ادلدين يف حاال و العادية، فأجازىا كل من
بقيطد كضطابط كأف  كطف بُت ادلقرض كادلقًتض عادة سابقة 3(بعض ادلالكية كاحلنابلة)متلقان كقيَّدىا

...                                                                                      باإلىداء، أك حدكث مطجب جديد كصهارة أك جطار
طلب العفط : أفَّ قصده منها ىط الذم يظهرىذا كمل أقف على أقطاذلم يف ىدية ادلماطل، لكن 

                             إًذ ادلماطل وامل كالطاجب على الظامل أف يسعى  ك تييب نفس الدائن؛ للخركج من إمث الظلم؛
من الظلم الذم أكقعو بغَته يف الدنيا قبل أف حياسب عليو يف اآلخرة دلا ركم عن أيب  يف التخلص

كىانىٍت لىوي مىٍظلىمىةه أًلىًخيًو ًمٍن » :قاؿ رسطؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم :أنَّو قاؿ ىريرة رضي اهلل عنو مىن ٍ
 ًإٍف كىافى لىوي عىمىله صىاًلحه أيًخذى ، قػىٍبلى أىٍف الى يىكيطفى ًدينىاره كىالى ًدٍرىىمه ،فػىٍليىتىحىلٍَّلوي ًمٍنوي اليػىٍطـى ، ًعٍرًضًو أىٍك شىٍيءو 

                                                             
. 94:ص ادلعايَت الشرعية، /1
 (.3/34)، مغٍت احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ ادلنهاج(8/234)البحر الرائق شرح كنز الدقائق/ 2
 (.3/318)كشاؼ القناع على منت اإلقناع، (3/224)الشرح الكبَت/ 3
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ًتًو، ًإٍف ملٍى  ىكيٍن لىوي حىسىنىاته أيًخذى  ًمٍنوي ًبقىٍدًر مىٍظلىمى                                                                                                 . 1«ًمٍن سىيِّئىاًت صىاًحبًو فىحيًملى عىلىٍيوً  كى
                             لذا فإف بادر ادلماطل بتقدمي زيادة أك ىدية على أصل الدين عند السداد من غَت شرط أك كعد

اىتدت ما ك كه كليس من الربا يف شيء،ك تييب النفس  فأرل أفَّ ذلك من حسن القضاء ؛أك عرؼ
ال مانع من قبطؿ ما يقدمو ادلدين ادلماطل عند السداد من زيادة على ]:(2/5/2) بالبنداذليئةيو إؿ

أك ملحطظ، أك عرؼ، أك  طاطؤ على ىذه  الدين على أالَّ يكطف ىناؾ شرط مكتطب أك ملفطظ
                                                                                  .                                2[الزيادة

إالَّ أنَّو قد  صَت ىذه الزيادة عرفان عند ادلماطلُت؛ فيتمادكف يف  سديد ما عليهم من ديطف مثَّ يتحللطف 
فمن باب سد ،  ألفَّ ادلعركؼ عرفان كادلشركط شرطان ؛من دائنيهم بتقدمي  لك الزيادة فتدخل يف الربا

.                                                                                       الذريعة ادلؤدية للربا أرل أف يتنزه عنها حىت  كطف حالن رادعان ذلم
                                                                                                      مالزمة المماطل والتشهير بو                                           :الفرع الرابع

                                                                                                                      :المالزمة- (أ)
كذلك بأف يسَت معو الدائن حيث سار بالطقت الذم يتطقع  يراد دبالزمة ادلماطل  تبعو كعدـ مفارقتو؛

أف يتصرؼ فيو أك خيفيو كيدعي  فيو كركد ادلاؿ إليو، علو يصادؼ عنده ماالن فيستطيف منو حقو قبل
 صلد أفَّ العلماء قد خصطاٍ ادلالزمة باألكقات اليت يتطقع فيها كركد ادلاؿ  لذاالعجز ليتهرب من الطفاء؛

؛ كمنعطاٍ مالزمتو يف مرضو كيف األسطاؽ كالشطارع إليو كلط كاف ذلك ليالن؛كأف يكطف كقت عملو ليالن،
 كما أفَّ ىذه األكقات ال يتطىم فيها كقطع ادلاؿ .ألنَّو قد يتطؼ هبا لغَت حاجة فيتضرر الدائن بذلك

             لصاحب احلق أف يالـز غرديو بنفسو أك بتطكيل كما  ،فائدة من مالزمتو فيها حينئذو  إذ ال يف يده؛
                                                                        .                                      3من أراد لذلك، كإف كانت امرأة ككلَّ من  الزمها من النساء

:                                               ىل مشركعية مالزمة ادلماطل بأدلة من الكتاب كالسنة عالفقهاءكقد استدؿَّ 
هِ إِلَيْكَ إِلَّا }:  عاىلكلوؽ: فمن الكتاب-  هِ إِلَيْكَ ًَهِنْيُنْ هَيْ إِىْ تَأْهَنْوُ بِدِينَازٍ لَا يُؤَدِّ  ًَهِيْ أَىْلِ الْكِتَابِ هَيْ إِىْ تَأْهَنْوُ بِقِنْطَازٍ يُؤَدِّ

                                                             
،   (3/129)من كانت لو مظلمة عند رجل فحللها لو ىل يبُت مظلمتو : ادلظامل كالغصب، باب:  صحيح البخارم،كتاب/1

(. 2449)رقم 
. 95: ص ادلعايَت الشرعية،/ 2
، معجم 319:، األشباه كالنظائر البن السبكي،ص(5/388) حاشية ابن عابدين،(6/313) شرح كنز الدقائقالبحر الرائق/ 3

. 439:ادلصتلحات ادلالية كاإلقتصادية يف لغة الفقهاء، ص
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أم قائمان على {هَا دُهْتَ عَلَيْوِ قَائِوًا} : قطلو يفكالشاىد من اآلية[75: عمرافآؿ]{هَا دُهْتَ عَلَيْوِ قَائِوًا
                                                                             .   1يف طلب حقكلو رأسو بادلالزمة 

لُّ ًعٍرضىوي كىعيقيطبػىتىوي يلىُّ » :قطؿ النيب صلى اهلل عليو كسلم: كمن السنة-   كقد ضبل العلماء 2« اٍلطىاًجًد حيًي
                                                       .                                                                                         3مالزمة ادلماطلالعقطبة يف احلديث على لفظ 

  من بعده كانت ىذه حملة عن صفة ادلالزمة بزمن النيب صلى اهلل عليو كسلم كالصحابة كالتابعُت       
 فإنَّو نظران لتغَت القطانُت اليت أصبحت  نادم باحلريات الشخصية كسبنع بل ك عاقب ؛أمَّا يف زمننا ىذا

أف يالـز غرديو بالصفة  فإنَّو ليس للغرمي كل ما ديس هبا كمن ذلك مراقبة اآلخرين كالتضييق عليهم،
السالفة الذكر كادلطركثة من زمن الصحابة كالتابعُت، إالَّ أنَّو بإمكانو مالزمتو بطسائل قانطنية أخرل 

.                                                                                                كمنع أكقافو ك ربعا و أك ذبميد حسابا و كغَتىا من الطسائل اليت سبًَّكن الدائن من ربصيل حقو
حيق للمؤسسة  تبع أحطاؿ ادلدين ]:على أنو(2/5/1)ا جلأت إليو اذليئة حيث نصت بالبندـكىذا 

                                                                     .                           4[ادلماطل ك صرفا و ادلالية بكل الطسائل ادلشركعة كالقانطنية
:                                                                                               التشهير- (ب)

لتحذير الناس من سطء  التشهَت ىط عقطبة  عزيرية استعملها الفقهاء قدديان يف فضح شاىد الزكر،
                                                                      .     عاملهم معويفكإعالمهم جبرمو حىت يكطنطاٍ على حذر  فعالو،

على اعتبار التشهَت من العقطبات 5(احلنفية كادلالكية كالشافعية كاحلنابلة)كقد ا فق صبهطر الفقهاء من
              بقطؿ اهلل  عاىل ،التعزيرية، كاستدلطاٍ على مشركعية التشهَت باجلناة كفضحهم جبرائمهم أماـ الناس

ابَيُوَا طَائِفَتٌ هِيَ الْوُؤْهِنِنيَ }:يف كيفية إقامة احلد على من كقعطاٍ جبردية الزنا  .[ 02:النطر] {ًَلْيَشْيَدْ عَرَ

                                                             
(. 2/22)أحكاـ القرآف للجصاص /1
 . 27: سبق زبرجيو، ينظر، ص/2
 (.12/236) عمدة القارم شرح صحيح البخارم/3
 .95:ادلعايَت الشرعية،ص /4
شرح زاد ادلستقنع ، (11/45)احلاكم الكبَت ،(4/221)بداية اجملتهد كهناية ادلقتصد، (4/12) حاشية ابن عابدين/5

 (.397/8)للشنقيتي



 دراسة تحليلية لمعيار المدين المماطل: المبحث األول

 

 44صفحة  
 

                                   دلا يف ذلك؛اآلية داللة كاضحة على مشركعية التشهَت باجلناة حبضطر اجلماعةكذلك أفَّ يف 
                                                                                         .                                                                        1اإلغالظ عليهم كزجر للعامة عن إ ياف مثلهم من بعدىم من

ا زبتلف باختالؼ الزماف كادلكاف؛             فقد كاف الفقهاء قددينا يركف أمَّا عن طرؽ التشهَت فإهنَّ
.                                                                                         بو بُت الناس يف األسطاؽ كيف األماكن العامةكيتاؼأفَّ التشهَت يكطف بإركاب اجلاين دابة 

كقد جاء يف األثر أفَّ عمر ابن اخلتاب رضي اهلل عنو كاف يشهر بشاىد الزكر بأف يتاؼ بو إلعالـ ػ 
 ػ .                                                                                           2الناس بو

ىذا شىاًىدي زكر فاٍعرًفيطهي ": فيقاؿ كركم أفَّ علينا رضي اهلل عنو كاف يبعث بشاىد الزكر إىل عشَت و،
                                                                                                                             .                                                                                               3كعىرِّفيطه

           .                                                                                  ألفَّ كالمها وامل كعقطبتو  عزيرية؛كأرل أفَّ ما قيل يف شاىد الزكر ديكن أف يقاؿ يف ادلماطل

 ما ذىبت إليو اذليئة من إدراج اسم ،أمَّا عن الطسائل اليت قد يتحقق هبا معٌت التشهَت بعصرنا    
            :على أنَّو (2/4)البندب تحيث نص؛ادلماطل بالقائمة السطداء كربذير باقي ادلصارؼ من شلاطلتو 

القائمة ) يف التعامل معهم حيق للمؤسسة إدراج اسم ادلدين ادلماطل يف قائمة العمالء غَت ادلرغطب]
أـ مباشرة بتبادؿ ادلؤسسات  سطاءن عند استفسارىا عنو كربذير ادلؤسسات األخرل منو، ،(السطداء

                                                          .                                                                                   4[لتلك القطائم 
غَت أينِّ أجـز لط أفَّ ادلصارؼ اإلسالمية عملت على فضح ادلماطل بطسائل اال صاؿ احلالية لكانت 
ىذه العقطبة كحدىا كافية يف ردع ادلماطلُت كزجرىم دلا يف ذلك من الذيؿِّ كاإلىانة كالتعذيب كغَتىا 

مع ضركرة االحتياط  ، احلساسةمن الصفات اليت  ستقبحها العقطؿ السليمة ك ستنفر منها التباع
 .، مع أخذ  صريح قضائي بشأف ذلككاحلذر يف ذلك دبالزمتو أكالن للتأكد من يساره

                                                             
. (.3/344) أحكاـ القراف للجصاص/1
 (.16/145)ادلبسطط  /2
 ما يفعل بشاىد الزكر،:صباع أبطاب ما على القاضي يف اخلصـط كالشهطد، باب:،كتاب(10/239)السنن الكربل للبيهقي /3

(. 20495)رقم
. 95:ص ادلعايَت الشرعية، 4/
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                                                          -       الجزائر -التعريف بمصرف السالم: المطلب األول
                                                                    :1- الجزائر– تعريف مصرف السالم: الفرع األول

ككفقان ألحكاـ الشريعة   ىط بنك مشطيل يعمل طبقان للقطانُت اجلزائرية،ػاجلزائرػ مصرؼ السالـ      
                              .                                                           اإلسالمية يف كافة  عامال و

يعد ادلصرؼ كثمرة للتعاكف اجلزائرم اخلليجي، متَّ اعتماده من قبل بنك اجلزائر يف سبتمرب عاـ 
.                                                                                           ـ، ليبدأ مزاكلة نشاطو مستهدفان  قدمي خدمات مصرفية مبتكرة2008

                   عمل كفق إسًتاذبية كاضحة  تماشى كمتتلبات التنمية االقتصادية ػ م اجلزائرػإفَّ مصرؼ السالـ      
من ادلبادئ كالقيم  يف صبيع ادلرافق احليطية باجلزائر، من خالؿ  قدمي خدمات مصرفية عصرية  نبع

                                 .                                                         كادلستثمرين  كادلتعاملُت األصلية الراسخة لدل الشعب اجلزائرم، بغية  لبية حاجيات السطؽ
يتشكل ادلصرؼ من ىيئة شرعية  تكطف من كبار العلماء يف الشريعة اإلسالمية كاالقتصاد، شلن ذلم 

يتم  عينهم باقًتاح  كالقانطنية، ادلصرفية كادلعامالت اإلسالميةكإدلاـ بالعلـط الدينية، النظم االقتصادية 
.                                                                                                                                                                 من رللس اإلدارة كدبطافقة اجلمعية العامة العادية للمصرؼ

كاذليئة الشرعية للمصرؼ مستقلة عن اإلدارة العامة للمصرؼ كطهنا  قـط دبراقبة مدل شرعية 
ادلعامالت اليت يقـط هبا ادلصرؼ، كىي ادلسؤكلة الطحيدة عن إصدار األحكاـ الشرعية لكل ما يتم 

                      رفعو إليها من قضايا كمطاضيع متعلقة بالعقطد اليت يربمها ادلصرؼ مع متعامليو، كالقياـ بالرقابة 
على كافة أعماؿ اإلدارة كالفركع للتأكد من مطافقتها ألحكاـ الشريعة اإلسالمية مع إمكانية ذبنيب 

.            األرباح للمصرؼ

                                                             
. ـ21/03/2021: ، اريخ اإلطالعalsalamalgeria.com-اجلزائر-عن مطقع مصرؼ السالـ /1
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 :1-الجزائر– الهيكل التنظيمي لمصرف السالم : الفرع الثاني

 

                                                             
 .105:،ص-دراسة حالة مصرؼ السالـ اجلزائر-أثر ادلزيج التسطيقي ادلطسع للخدمات ادلصرفية على رضا الزبطف /1
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                                                                                              ـ الجزائر ـأىداف مصرف السالم: الفرع الثالث

                         :                                                                                                                                                                                                             1 إىل رلمطعة من األىداؼ أمههاػ اجلزائر ػيهدؼ مصرؼ السالـ    
القياـ جبميع األعماؿ ادلصرفية كالتجارية كادلالية كأعماؿ االستثمارات كادلسامهة يف مشركعات - 

                                       أك منتقة  التصنيع كالتنمية االقتصادية كالعمرانية كالزراعية كالتجارية كاالجتماعية يف أمِّ إقليم
                                                                                       .                                     يف اجلزائر أك خارجها

                           ك عهد األمانات بكل أنطاعها كالعمل ، العمل كمينًفذ أمُت للطصايا اخلاصة بالعمالء كغَتىم- 
                              .                               كالدخطؿ كطكيل ألم حكطمة أك سلتة أخرل،على  نفيذىا

قبطؿ اذلبات كالتربعات ك طجيهها كفق رغبة دافعيها، أكدبا يعطد بالنفع على اجملتمع، كقبطؿ أمطاؿ - 
                                         .                                      الزكاة ك طجيهها كفق البنطؾ احملددة

سحب كاستخراج كقبطؿ ك تهَت ك نفيذ كإصدار الكمبياالت، أك التعامل بأمِّ طريقة يف ىذه - 
                                                                    .                                         األكراؽ شريتة خلطىا من أمِّ زلظطر شرعي

                                                       سبثيل اذليئات ادلصرفية ادلختلفة شريتة عدـ التعامل بالربا كمراعاة قطاعد الشريعة اإلسالمية - 
                                                                                             .                                                               يف التعامل مع ىذه البنطؾ

ربصيل كدفع األكامر كأذكنات الصرؼ كغَتىا من األكراؽ ذات القيمة، كالتعامل يف النقد األجنيب - 
                                                                                          .                                                                      بكل صطره

                      .                                                                                                                القياـ بتمطيل ادلشاريع كاألنشتة ادلختلفة اليت يقـط هبا األفراد أك أم َّ أشخاص اعتبارين- 
                     .                                 كالتصرؼ فيها بأمِّ طريقة أخرل امتالؾ كاستئجار العقارات كادلنقطالت،- 
                            .                                       إنشاء مؤسسات أك أنشتة عقارية أك صناعية أك ذبارية أك شركات معاكنة- 
                     .                                قدمي االستثمارات البنكية كادلالية كالتجارية كاالقتصادية للعمالء كغَتىم- 
                                                   .                                              إعتاء القركض احلسنة كفقان للقطاعد اليت يقررىا البنك- 
.                                                                       قبطؿ الطدائع دبختلف أنطاعها-

 

 
                                                             

 .33:ص، -دراسة حالة بنك السالـ اجلزائرم- أمهية أدكات التحليل ادلايل يف  قييم أداء البنطؾ /1
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                                                                                                    بالمعيار -الجزائر-  مصرف السالم مدى التزام:المطلب الثاني
أحكام المماطل                                                                   بتنفيذ   السالممصرف مدى التزام:  األولالفرع
:                                                                                             (األايل)أحكام المدين: أووً 
ربـر شلاطلة ادلدين القادر ]: ادلتعلق بأحكاـ ادلدين ادلماطل على أنَّو(2/1/1)نصَّ ادلعيار بالبند- 1

                                            .                                                             1[على كفاء الدين
يتعهد ادلتعامل بتسديد التزاما و يف آجاؿ ]:(02) ادلادة كما جاء بالتـز مصرؼ السالـ هبذا،

 حيطؿ بُت أرباحو كأىدافو، شلَّا؛ شلَّا يدؿ على أفَّ ادلصرؼ دينع التأخَت كادلتل؛ ألف ذلك 2[استحقاقها
ا  تتلع لتأخَت ادلدين ألجل  كىذا خبالؼ البنطؾ التقليدية اليت ال  نصُّ على مثل ىذه الشركط ألهنَّ

.                                                                                                                 احلصطؿ على فائدة عن كل  أخَت
يف ادلطعد احملدد بعد   ثبت شلاطلة ادلدين إذا  أخر عن السداد]:على أنَّو(2/6)بالبند نصَّ ادلعيارك- 2

                                       .                                      3[ادلتالبة ادلعهطدة ما مل يثبت إعساره
 (:26)التـز ادلصرؼ هبذا، كشلَّا يثبت بو إعسار ادلدين بادلصرؼ القطل القاىرة كما جاء يف ادلادة

ادلقاكؿ غَت مسؤكؿ عن التأخَت الذم حيدث للمشركع نتيجة لظركؼ قاىرة كفقان ألحكاـ القطانُت ]
                                                                                                                                                             .4[...السارية ادلفعطؿ

:                                                                                                            أحكام الكفيل: ثانياً 
حيق للدائن متالبة أمٍّ من الكفيل ]: ادلتعلق بأحكاـ الكفيل على أنَّو(2/2/1)نصَّ ادلعيار بالبند- 1

                                                     .                                 5[أك ادلدين ما مل يشًتط الكفيل متالبة ادلدين أكالن 
 الكفيل على  سديد ادلصرؼ دكف احلاجة أف يتمسك يطافق:] أفٍ نصَّ ادلصرؼ بعقد الكفالة على

.                                                                                                           6[يةدبتالبة ادلدين األصلي بصفة أكؿ

                                                             
 .94ص ادلعايَت السرعية، /1
. (01)، ادللحق01/01:ص سبطيل، ا فاقية  /2
 .96:ص ، ادلصدر السابق/3
 (.03)، ادللحق5/7:عقد مقاكلة، صؿ  ّنطذج/4
 .94:ص ادلصدر السابق، /5
 (.04)، ادللحق01/04:ص عقد الكفالة الشخصية كالتضامنية،ؿّنطذج  /6
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من خالؿ ما جاء يف عقد الكفالة يظهر أفَّ ادلصرؼ التـز دبا جاء يف اجلزء األكؿ من البند كادلتعلق 
يف حُت أنَّو مل يلتـز بقبطؿ اشًتاط الكفيل ،  أك الكفيل بالدينصيلحبق ادلصرؼ يف متالبة أمٍّ من األ

                                                           .                                               دبتالبة ادلدين أكالن 
من أقارب  أف يكطف الكفيل:من ضمن الشركط اليت يشًتطها ادلصرؼ ضمن عقد الكفالة لكن،
كىذا شلَّا أرل أنَّو حيقق معٌت الضم يف الكفالة حقيقة ، 1(...الزكج مع زكجو كاألب مع أبنائو)ادلدين

                    ألفَّ ذمة كل  كجينب اإلضرار بالكفيل عند مالءة األصيل؛ كحيد من ربايل ادلدين ك ظاىره بادلتل،
شلَّا يدفع األصيل لألداء بالطقت احملدد دكف  من الزكجُت كاألب كأبنائو كاحدة قبل الكفالة كبعدىا؛

شلاطلة إال عند العجز أك العذر ادلعترب لعلمو أفَّ ادلصرؼ سيلجأ دلتالبة الكفيل كالذم ىط يف األصل 
.                                                                                                                                خبالؼ ما لط كاف الكفيل شخصان أجنبيان آخر ال يتجزأ منو، جزء

 ألنٌو كما أرل أفَّ ىذا شلَّا يعتي ادلصرؼ احلق يف منع قبطؿ اشًتاط الكفيل متالبة ادلدين أكالن؛
.                                                                                                                          باشًتاط القرابة  كطف ذمة كل منهما كاحدة كحيق للمصرؼ متالبة من شاء منهما

                               يتبق على الكفيل ادلماطل كل ما كرد ذكره بالنسبة ]:على أنَّو(2/2/2)نصَّ ادلعيار بالبند- 2
                                                                  .                                                                           2[إىل ادلدين ادلماطل

                                             ينتبق على الكفيل ما ينتبق]:حيث نصَّ بعقد الكفالة على أنَّو التـز مصرؼ السالـ هبذا،
.                                                                                                                                                                                              3[على ادلدين األصلي

 :                                                                                                  أحكام العميل: ثالثاً 
                             يف عقطد جيطز النصُّ على الشرط اجلزائي]:ادلتعلق بأحكاـ العميل على أنَّو(2/3)نصَّ ادلعيار بالبند

كيف حاؿ ادلماطلة عن أداء مبلغ الشرط اجلزائي  تبق  ادلقاكالت كعقطد اإلستصناع كعقطد التطريد،
                                                                                     .4[كجيطز حسم ادلبلغ من استحقاقات ادلقاكؿ. أحكاـ ادلدين ادلماطل ذات الصلة بادلقاكؿ أك ادلتعهد

     التـز                                                                                 .4[ادلقاكؿ
:                                                                 على كل منصرؼ بتنفيذ الشرط اجلزائي امل

                                                             
 .ـ25/03/2021بتاريخ فرع أدرار،ػ  اجلزائر  ػصرؼ السالـ، مبمستشار الزبائن ك زبَت، باحم:مقابلة شخصية مع السيد /1
 .94:ص ادلعايَت الشرعية، /2
. (05)، ادللحق02/04:ص ،عقد الكفالة الشخصية كالتضامنيةؿّنطذج  /3
. 95:ص ادلصدر السابق، /4
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  إذا أخل ادلقاكؿ بالتزامو بتسليم األعماؿ كفقان للشركط]: (19 )كما جاء يف ادلادة: ؿادلقاك- 
كادلطاصفات ادلتفق عليها يف ىذا العقد خالؿ ادلدة احملددة بادلادة السابقة أك  أخر عن اجلدكؿ الزمٍت، 

                                                          .1[...عن كل يـط  أخَت...فيلتـز ادلقاكؿ بأف يدفع للمصرؼ مبلغان كقدره
ديكن للبنك أك ادلؤسسة ادلالية إدراج :] أنَّو(48)حيث جاء يف الفقرة الثانية من ادلادة:  كادلستصنع–

بنطد يف عقد االستصناع ادلطازم، دبا يف ذلك الشركط اجلزائية، للحصطؿ على  عطيض يف حالة عدـ 
                                                                                                                                                                        .2[احًتاـ آجاؿ التسليم

شروط الهيئة لتفادي المماطلة ومعالجتها                                                                                                                                                       تنفيذ  ب السالممدى التزام مصرف :الفرع الثاني
                                                                              :اشتراط التعويض والمطالبة القضائية بو: أووً 

ال جيطز اشًتاط ]:ادلتعلق دبنع اشًتاط التعطيض على ادلماطلُت على أنَّو(2/1/2) نصَّ ادلعيار بالبندػ
 ،عن سداد الدين التعطيض ادلايل نقدان أك عينان كىط ما يسمى بالشرط اجلزائي على ادلدين إذا  أخر

الفرصة )عن الكسب الفائت سطاءن نصَّ على مقدار التعطيض أـ مل ينص، كسطاءن كاف التعطيض
.                                                                                                         3[أـ عن  غَت قيمة العملة (الضائعة

ال ذبطز ادلتالبة القضائية ]: أنَّو على ادلتعلق دبنع ادلتالبة بالتعطيض قضائيان (2/1/3)بالبندادلعيار  كنصَّ ػ
.                                                                                                                                                                                                    4[للمدين ادلماطل بالتعطيض ادلايل نقدان أك عينان عن  أخر الدين

 إالَّ بأصل الدين، دكف ىمال يشًتط  عطيضان على ادلماطلُت كال يتالب السالـ هبذا فهط صرؼـ ـز اؿ
  غَت أيَّة غرامات أك  عطيضات نقدية أك عينية ال عن زلض التأخَت كال عن الكسب الفائت كال عن

، كىذا ما ا ضح بعد مراجعة بعض عقطد ادلصرؼ اليت مل ينص فيها على شيء                           5العملةقيمة 
                                                                                                                                                              .6من ذلك
                                                                                             :اشتراط حلول جميع األقساط :ثانياً 

 جيطز اشًتاط حلطؿ األقساط صبيعها إذا  أخر ادلدين ادلماطل عن]:على أنَّو(2/1/6)نصَّ ادلعيار بالبند
                                                             

 (.02)، ادللحق4/7:عقد مقاكلة، صؿّنطذج  /1
 .(07)،ادللحق20:ص ادلعرفة للمنتجات ادلتعلقة بالصَتفة اإلسالمية، 2020أفريل02ادلؤرخة يف  ،2020-03التعليمة رقم / 2
 .93:ادلعايَت الشرعية،ص /3
 .ادلصدر نفسو /4
 .ـ25/03/2021 زبَت، دبصرؼ السالـ ػ اجلزائر ػ فرع أدرار، بتاريخباضبط: مقابلة شخصية مع السيد/ 5
 (.08)ينظر ادللحق رقم / 6
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                         كاألكىل أالَّ يتبق ىذا الشرط إال بعد إشعار ادلدين كمضي مدة مناسبة كذلك . سداد قسط منها
.                                                                                                 1[... طجد وركؼ طارئة ما مل
للسداد   سقط صبيع اآلجاؿ احملددة]:على أنَّو(03)صرؼ هبذا الشرط حيث نصت ادلادةاملالتـز 

يطمان على إنذار ادلتعامل دكف 15كيصبح الدين مستحق األداء حاالن كدفعة كاحدة،كذلك بعد مضي 
يف حالة عدـ  سديد قسط كاحد من األقساط الطاجبة ]:،كجاء يف عقد الكفالة أنَّو2[...جدكل

الدفع يف اآلجاؿ ادلقررة يصرح الكفيل بصفتو كفيالن شخصيان ك ضامنيان أنَّو يلتـز بتسديد الدين كلو دبا 
.                                                                                                                       3[...يف ذلك األقساط اليت مل حيل أجلها كاليت أصبحت كاجبة األداء بسقطط اآلجاؿ

أف ينص  ديكن] : أنَّوعلى( 06)أمَّا عن اعتبار ادلصرؼ لألعذار كالظركؼ التارئة فقد نصت ادلادة
                         عقد ادلراحبة على إلزامية الزبطف يف حالة التأخر أك عدـ التسديد بدكف عذر معترب بدفع جزء 

.                                                                                                                     4[أك كامل ادلبلغ ادلتبقي ادلستحق
                                                                                                                                                                                   :اشتراط الخصم من أرادة المدين: ثالثاً 

                                          جيطز أف  شًتط ادلؤسسة]:ادلتعلق باشًتاط اخلصم من أرصدة ادلدين أنَّو(2/5/3)نصَّ ادلعيار بالبند
 من أم أرصدة يف حسابات االستيفاءيف عقد ادلداينة أنَّو عند  أخر ادلدين عن السداد حيق للمؤسسة 

كذلك دكف احلصطؿ على إذف من ادلدين إذا كانت  العميل لديها، سطاء أكانت جارية أـ استثمارية،
األرصدة من عملة الدين نفسو، أمَّا إذا كانت سلتلفة عنها فيجب ربديد سعر الصرؼ على أساس 

.                                                                                                               5[سعر السطؽ السائد يف حينو
يرخص ادلتعامل للمصرؼ عند حلطؿ ]:على أنَّو(02) حيث نصت ادلادةادلصرؼكىذا ما التـز بو 

أجاؿ االستحقاؽ أف خيصم ادلبالغ ادلستحقة شلَّا يكطف لو من حسابات مفتطحة بامسو لدل ادلصرؼ 
                      سطاء كاف فتح احلساب قبل العملية أك بعدىا كيفطِّضو  سطاءن كانت بالدينار أك العملة األجنبية،

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        .6[...يف صرؼ العملة األجنبية بسعر يـط اخلصم
                                                             

 .94:ص ادلعايَت الشرعية، /1
. (01)، ادللحق01/01ص ا فاقية سبطيل، /2
 .(04)، ادللحق1/4:ص عقد الكفالة الشخصية كالتضامنية،ؿّنطذج  /3
 .(06)،ادللحق14:ص ادلعرفة للمنتجات ادلتعلقة بالصَتفة اإلسالمية، 2020أفريل02،ادلؤرخة يف 2020-03التعليمة رقم / 4
. 95:ص ادلعايَت الشرعية، /5
. (01)، ادللحق01/01ص  ا فاقية سبطيل،/6
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                                                                                                                                                                                        :اشتراط بيع الرىن :رابعاً 
، حيق للدائن طلب بيع الرىن لتسييلو]:ادلتعلق باشًتاط بيع الرىن على أنَّو(2/1/5)نصَّ ادلعيار بالبند

.                                                                                                                                           1[كما حيق لو أف يشًتط  فطيض ادلدين لو ببيعو من أجل االستيفاء من شبنو،دكف الرجطع إىل القضاء
يف حاؿ  التـز مصرؼ السالـ بذلك إىل حد بعيد؛ فهط يتفق مع ادلدين على بيع الرىن بيعان كديان 

 إال أنَّو قد يلجأ لبيعو بيعان قضائيان؛ ألفَّ سعر ،التأخر عن السداد دكف رجطع إىل القضاء يف ذلك
الرىن بعد بيعو يف الغالب ال يغتي صبيع ديطف ادلدين؛ كذلك أفَّ العُت ادلرىطنة عادة ما  تآكل قيمتها 

شلَّا جيعل ادلدين خيتلف مع ادلصرؼ يف شبنها فتكطف ىناؾ ضركرة للرجطع للبيع  مع مركر الزمن،
ألفَّ الترفاف كانا قد ا فقا  ادلدين؛/ كالذم حياؿ إىل زلكمة بئر مراد رايس الفرع التجارم ،2القضائي
                                                                              .            3 يتمكنا من حلو حالن كديان فإنَّو حياؿ عليهامل على أفَّ أمَّ خالؼ (07)بادلادة مسبقان 

المعنوية على المماطلين                                                                                                و  المادية بتنفيذ الجزاءات السالممدى التزام مصرف: الفرع الثالث
                                                                                                         :استرداد العين المبيعة: أووً 

إذا كانت العُت ]:ادلتعلق حبق ادلصرؼ يف اسًتداد العُت ادلبيعة على أنَّو(2/1/7)نصَّ ادلعيار بالبند
مثَّ أفلس،  ادلبيعة يف حاالت ادلراحبة قائمة حبالتها اليت كانت عليها ككاف ادلشًتم شلاطالن يف أداء الثمن،

.                                                                                      4[حيق لو اسًتداد العُت ادلبيعة، بدالن من الدخطؿ يف التفليسة (ادلؤسسة)فإفَّ البائع 
( 03)صرؼ هبذا، فهط يشًتط على العميل فسخ العقد يف حاالت عديدة نصت عليها ادلادةاملالتـز 

.                                                                                                                                 5من ضمنها إفالس ادلشًتم
                                                                                                       :إلزام المماطل بالتصدق وقبول الزيادة غير المشروطة: ثانياً 
            يف عقطدجيطز أف ينصَّ ]: كادلتعلق بإلزاـ ادلماطل بالتصدؽ على أنَّو(2/1/8)نصَّ ادلعيار بالبند- 1

                                      على التزاـ ادلدين عند ادلماطلة بالتصدؽ دببلغ أك نسبة من الدين بشرط  مثل ادلراحبة، ادلداينة؛
.                                                                                                               6[أف يصرؼ ذلك يف كجطه الرب عن طريق ادلؤسسة بالتنسيق مع ىيئة الرقابة الشرعية للمؤسسة

                                                             
 .94:ص ،ادلعايَت الشرعية /1
. ـ25/03/2021:بتاريخ فرع أدرار،- اجلزائر-مستشار الزبائن دبصرؼ السالـ، ضبط زبَتاب: مقابلة شخصية مع السيد /2
. (01)، ادللحق01/01سبطيل،ص  ا فاقية/3
 .94:ص ادلعايَت الشرعية، /4
 .اال فاقية السابقة /5

 .94:ص ، السابقادلصدر 6/
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                     يسمح إدراج ضمن عقد ادلراحبة التزاـ الزبطف بدفع،...:](06) ادلادة كما يظهر ب هبذاادلصرؼالتـز 
 أف يتمَّ إنفاؽ ىذا جيب. يف حالة التأخر أك عدـ التسديد، مبلغان يساكم جزءان أك كامل الضرر الفعلي

                                                                                                                     .1[ادلبلغ يف أعماؿ خَتية، ربت رقابة اذليئة الشرعية الططنية لإلفتاء للصناعة ادلالية اإلسالمية
.                                                                                                                                                                                                  2إالَّ أفَّ ادلصرؼ  راجع عن ىذا اإللزاـ يف اآلكنة األخَتة؛ دلا رأل فيو من اإلساءة لسمعتو

إيقاع :كأرل أفَّ ادلصرؼ قد أحسن صنعان يف ذلك، خاصة كأفَّ ادلماطل قد يكطف قصده من ادلماطلة
ادلصرؼ يف ادلتالبة بالتعطيض من أجل اإلساءة لسمعتو،كما أفَّ ادلماطل قد دياطل أيضان يف دفع 

ذلك اإللزاـ، فيضتر ادلصرؼ إللزامو بو عن طريق القضاء؛ فييدَّعى أفَّ ادلصرؼ يتالب بالتعطيض 
                                                                                                                     .لصاحلو، كىذا أيضان شلَّا ييسيء لسمعة ادلصرؼ

ىذا كال خيفى ما  لعبو السمعة يف عامل التجارة، كالطاقع ادلعايش الذم ال ينكره أحد ما  تعرض لو 
ىذه ادلصارؼ من االعًتاض على معامالهتا كاهتامها بالتحايل ادلذمـط كاستغالؿ مسميات الشريعة 

                                                                                                                                           .                                                                     كاإلسالـ يف  نمية أرباحها
ما يقدمو  ال مانع من قبطؿ ]: ادلتعلق بقبطؿ الزيادة غَت ادلشركطة على أنَّو(2/5/2)نصَّ البند- 2

       ادلدين ادلماطل عند السداد من زيادة على الدين على أالَّ يكطف ىناؾ شرط مكتطب أك ملفطظ 
.                                                3[أك عرؼ أك  طاطؤ على ىذه الزيادة أك ملحطظ،

يف حالة  نازؿ ادلتعامل عن أية مبالغ ...:](10) ادلادةب كما جاءكىذا ما التـز بو  مصرؼ السالـ 
نقدية للمصرؼ لسبب ما يتعُت التصريح بذلك للمسؤكؿ ادلباشر على مستطل الفرع أك اإلدارة 

كاحملاسبية  ادلركزية الذم يبلغ بذلك ادلدير ادلركزم الذم يتبع لو دلعاجلة ادلطضطع كفق اإلجراءات اإلدارية
إذا رأت اللجنة يف األمر مثار ... كالتنظيمية ادلقررة مع  طجيو نسخة دلسؤكؿ خلية االمتثاؿ لإلحاطة

شبهة فتبلغ ادلطوف عرب مسؤكؿ خلية االمتثاؿ إمَّا برد اذلدية دلهديها أك إف اقتضى احلاؿ  سليمها 
                                                                                                                               .                   4[إلدارة ادلطارد البشرية لتقـط جبردىا كضمِّها دلمتلكات ادلصرؼ

                                                             
. (06)،ادللحق14: ادلعرفة للمنتجات ادلتعلقة بالصَتفة اإلسالمية، ص2020أفريل02، ادلؤرخة يف 2020-03التعليمة رقم / 1
 .ـ25/03/2012: باضبط زبَت،مستشار الزبائن دبصرؼ السالـ ػاجلزائرػ فرع أدرار،بتاريخ:  مقابلة شخصية مع السيد/2
 .95:ادلعايَت الشرعية، ص/ 3
 .(09)، ادللحق03:ص ميثاؽ أخالقيات ادلهنة كحسن السلطؾ،/ 4
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                                                            :تحمل األعباء والمصروفات القضائية: ثالثاً 
يتحمل ادلدين ]:  ادلتعلق بتحمل األعباء كادلصركفات القضائية على أنَّو(2/1/4)نصَّ ادلعيار بالبند

.                                                                                                                                         1[ادلماطل مصركفات الدعطل كما يتحمل ادلصركفات اليت غرمها الدائن من أجل ربصيل دينو
 ...ا فق الترفاف أف  كطف مصاريف ]:(05) كما يظهر من خالؿ نص ادلادةصرؼ هبذااملالتـز 

كحقطؽ كأ عاب احملامُت كاحملضرين القضائيُت كزلافظي البيع بادلزاد ككذا مصاريف اإلجراءات اليت قد 
يتخذىا ادلصرؼ لتحصيل ادلبالغ ادلستحقة اخلاصة هبذه اال فاقية أك ادلًت بة عنها مستقبالن على عا ق 

.                                                                                                                                                                                              2[...ادلتعامل الذم يطافق على ذلك صراحة
                                                                                                                                                                                                                                                                                             :بو مالزمة المماطل والتشهير: رابعاً 
حيق للمؤسسة  تبع أحطاؿ ادلدين ]:أنَّوادلتعلق دبالزمة ادلماطل على (2/5/1) بالبند ادلعيارنصَّ - 1

                                                                                                                                                                                                                                           .                                                                                                                                                                                   3[ادلماطل ك صرفا و ادلالية بكل الطسائل ادلشركعة كالقانطنية
التـز ادلصرؼ هبذا من خالؿ احلجر على حسابات ادلماطل إىل غاية  سديد ما عليو من ديطف اذباه 

.                                                                                                                                                                                                                                                        4ادلصرؼ
إالَّ أفَّ البيع اجلربم دلاؿ ادلماطل؛ شلَّا أرل أنَّو قد حيقق ضغتان أكرب من احلجر على حسابات ادلماطل 

كيدفع عن ادلصرؼ ربايل ادلماطلُت الذين قد يستفيدكف من حسابات أخرل أك أعماؿ حرة كال 
.                                                                                                                  يتضرركف باحلجر على أمطاذلم

حيق للمؤسسة إدراج اسم ادلدين ]:على أنَّو ادلتعلق بالتشهَت بادلماطل (2/4)نصَّ ادلعيار بالبند- 2
،كربذير ادلؤسسات األخرل (القائمة السطداء)ادلماطل يف قائمة العمالء غَت ادلرغطب يف التعامل معهم

                                                     .  5[منو، سطاء عند استفسارىا عنو أـ مباشرة بتبادؿ ادلؤسسات لتلك القطائم

                                                             
. 94:ص ادلعايَت الشرعية، /1
. (01)، ادللحق01/01ا فاقية التمطيل، ص/ 2
 .                                                                                                                                      95:ادلصدر السابق، ص/ 3
. ـ25/03/2021: فرع أدرار، بتاريخباضبط زبَت،مستشار الزبائن دبصرؼ السالـ ػاجلزائرػ: مقابلة شخصية مع السيد/4
 .السابقادلصدر / 5
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 بإدراج أمساء ادلماطلُت بالقائمة السطداء؛ لتحذير باقي ادلصارؼ من التعامل معو؛ إًذ صرؼامللتـز ا
ادلتعارؼ عليو عند أغلب ادلصارؼ اإلسالمية اليت  أخذ هبذا البند ىط عدـ التعامل مع العمالء 

                                                                                                     .1ادلدرجة أمساؤىم هبذه القطائم لغاية إبراء ذمتهم اذباه ادلصرؼ الدائن

غَت أفَّ ىذه القطائم ستظل حبيسة على ادلصارؼ اإلسالمية؛ شلَّا ال يتيح لغَتىا من عامة الدائنُت 
معرفة حالة ىذا ادلماطل الظامل، الذم أرل أنَّو يستحق أف يشهر بو بطسائل التطاصل االجتماعي               

                                                                                                                     .حىت يكطف الردع عامان 

جبميع ما قرر و ىيئة احملاسبة - اجلزائر-  يتبُت التزاـ مصرؼ السالـ         فمن خالؿ ما سبق
 باستثناء احلكم ادلتعلق بقبطؿ اشًتاط كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية دبعيار ادلدين ادلماطل

الكفيل متالبة األصيل أكالن، فقد وهر من خالؿ عقد الكفالة أفَّ ادلصرؼ اشًتط القرابة كمل يقبل 
هبذا الشرط، ككذا احلكم ادلتعلق بإلزاـ ادلماطل بالتصدؽ الذم التـز بو ادلصرؼ عند بداية نشطئو مثَّ 

 .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   راجع عنو؛ حفاوان على مسعة ادلصرؼ

                                   . بالبحثاإلطالع على ادلالحق ادلرفقة- اجلزائر–يؤكد كاقع ادلعيار دبصرؼ السالـ شلَّا ك       
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-                                  الجزائر-  السالمبمصرفمنو مقصد المعيار في تحقيق المدى فاعلية  :لثالمطلب الثا
مدى فاعلية أحكام المماطل في تحقيق المقصد منها بمصرف السالم                                                                                                   : الفرع األول

:                                                                                                            (األايل)أحكام المدين :أووً 
احلد من : قد يكطف قصد اذليئة من إصدار احلكم ادلتعلق بتحرمي شلاطلة ادلدين ادلتمكن من الطفاء ىط

.                                                                                                             ادلماطلة بادلصارؼ اإلسالمية
بناءن على فرض قصد اذليئة من ىذا احلكم فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتو يف ربقيق مقصطده؛ كذلك من 

.                                                                                                               1خالؿ مسامهتو يف  قليص نسبة ادلماطلة بادلصرؼ
:                                                                                                                                        أحكام الكفيل : ثانياً 

قد يكطف قصد اذليئة من إصدار احلكم ادلتعلق دبتالبة الكفيل على الرغم من كجطد األصيل كمالء و  
مِّل الكفيل مسؤكلية شلاطلة األصيل: ىط .                                                                                                                           أف ربي

بناءن عل فرض قصد اذليئة من ىذا احلكم فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتو يف ربقيق مقصطده، رغم أنَّو                     
يف الغالب يستطيف حقو من األصيل كال يرجع على الكفيل إالَّ يف حاالت نادرة جدان، كيف حالة 

.                                                                                              2رجطعو على الكفيل فإنَّو يستطيف حقو منو مباشرة دكف أف حييلو على كجطد األصيل أك مالء و
                                                                                                                                   :   أحكام العميل : ثالثاً 

ضماف  نفيذ التزامات ادلصارؼ : قد يكطف قصد اذليئة من كضع الشرط اجلزائي على العميل ىط
اإلسالمية كضبايتها من اإلخالؿ أك الضياع؛ ألفَّ العميل إف علم أنَّو سيدفع  عطيضان حاؿ اإلخالؿ 

.                                                                                                                                        بالعقد؛ فإفَّ ذلك سيدفعو حتمان لتنفيذ أعمالو بالطقت احملدد دكف إخالؿ هبا
بناءن على فرض قصد اذليئة من ىذا الشرط، فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتو يف ربقيق مقصطده؛كذلك أنَّو 

 .                                                                                                        3عادة ما يستلم مشاريعو كاملة باآلجاؿ ادلتفق عليها بالعقد

 

 

                                                             
. ـ25/04/2021:ضبط زبَت، مستشار الزبائن، دبصرؼ السالـ ػ اجلزائرػ فرع أدرار، بتاريخاب:  مقابلة شخصية مع السيد/1
 .نفس ادلقابلة /2
. نفس ادلقابلة/ 3
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مدى فاعلية شروط الهيئة في تحقيق المقصد منها بمصرف السالم                                                                                                : الفرع الثاني
:                                                                                  اشتراط التعويض والمطالبة القضائية بو: أووً 

إسقاط : الشك أفَّ قصد اذليئة من منع اشًتاط التعطيض كادلتالبة بو بادلصارؼ اإلسالمية ىط
كاستبعاد التعامل بالفطائد؛ حىت زبالف غَتىا من ادلصارؼ الربطية، ك نسجم بذلك مع البيئة ادلسلمة 

.                                                                                                     كاجملتمع اإلسالمي يف صبيع أضلاء العامل
بناءن على فرض قصد اذليئة من ىذا احلكم أرل أنَّو قد ساىم يف ربقيق ادلقصد منو بشكل كاضح؛ 

.                                                                                                     1كذلك من خالؿ اجتذابو لعدد من ادلتعاملُت اذلاربُت من حرِّ البنطؾ الربطية
:                                                                                                                                                                                                                          اشتراط بيع الرىن: ثانياً 

ًمل ادلدين: قد يكطف قصد اذليئة من كضع ىذا الشرط ىط ك دفعو إىل ادلسارعة لتسديد  (الراىن)أف ربى
.                                                                                                                                       ادلرىطف لدل ادلرهتن من البيع (الرىن)ما عليو اذباه ادلصرؼ؛ ليفتك ملكو

بناءن على فرض قصد اذليئة من كضع ىذا الشرط فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتو يف ربقيق مقصده؛ كذلك 
.                                                                              2من خالؿ إسهامو يف احلد من حاالت بيع الرىن

:                                                                                                اشتراط حلول جميع األقساط: ثالثاً 
الضغط على ادلدين حىت  دفعو : قد يكطف قصد اذليئة من كضع ىذا الشرط بادلصارؼ اإلسالمية ىط

.                                                                      لتسديد ما عليو من أقساط يف أجاذلا احملددة؛ لئال ربل عليو صبيع األقساط كيسقط حقو يف التأجيل
بناءن على فرض قصد اذليئة من ىذا الشرط؛ فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتو يف ربقيق مقصطده؛ كذلك                     

.                                                                                                                                              3يطمان يف التأخَت15أفَّ أغلب ادلتعاملُت الذين يشًتكف بالتقسيط ال يتجاكزكف مدة
:                                                                                        اشتراط الخصم من أرادة المدين: رابعاً 

أف  سهل على ادلصارؼ اإلسالمية عملية الطصطؿ : قد يكطف قصد اذليئة من كضع ىذا الشرط ىط
.                                                                                                                                                                                                 إىل حقها ،كذبنبها ضرر ادلتالبة

.                                                                                                                               4بناءن على فرض قصد اذليئة من كضع ىذا الشرط فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتو يف ربقيق مقصده

                                                             
 .استفسار عينة من زبائن مصرؼ السالـ ػ اجلزائرػ فرع أدرار/ 1
 .ادلقابلة السابقة/ 2
 . نفس ادلقابلة/3
 .نفس ادلقابلة/ 4
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مدى فاعلية الجزاءات الماديةوالمعنوية في تحقيق المقصد منها بمصرف السالم                                                                                                                                          :الفرع الثالث
:                                                                                                                                                                               تحمل األعباء والمصروفات القضائية :أووً 

ربذير ادلدين كإنذاره        : قد يكطف قصد اذليئة من ربميل ادلماطل األعباء كادلصاريف القضائية ىط
من الطقطع يف ادلتل؛ ألنَّو إف علم أنَّو سيتحمل  لك التكاليف اليت يدفعها ادلصرؼ يف ربصيل حقو 

.                                                                                                                  فإنٌو لن يتسبب فيها حىت ال يتالب هبا
بناءن على فرض قصد اذليئة من ىذه العقطبة، فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتها يف ربقيق ادلقصطد منها؛ 

.                                                                                       1كذلك أفَّ ادلماطل عادة ما يسدد قبل أف يرفع أمره للقضاء
:                                                                                                                                     استرداد العين المبيعة: ثانياً 

أف  دفع عن ادلصارؼ اإلسالمية ضرر ادلخاصمة : قد يكطف قصد اذليئة من كضع ىذا احلكم ىط
.                                                                                  الذم قد حيصل بُت غرماء ادلفلس

بناءن على فرض قصد اذليئة من ىذا احلكم؛ فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتو يف ربقيق مقصطده؛ كذلك                                          
.                                                                                                                      2من خالؿ اسًتجاعو عُت مالو دكف مشاركة الغرماء لو فيها

:                                                                                                                                             إلزام المماطل بالتصدق وقبول الزيادة غير المشروطة: ثالثاً 
 دبا أفَّ مبلغ اإللزاـ يصرؼ يف اخلَتات فإفَّ قصد اذليئة منو حتمان ليس  عطيض ادلصرؼ عن األضرار ـ1

ا قد يكطف قصدىا من ذلك ىط .                                                                                                            ردع الدائنُت عن ادلماطلة: كاخلسائر، كإّنَّ
بناءن على فرض قصد اذليئة من ىذا اإللزاـ؛ فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعليتو يف ربقيق مقصطده، إال أنَّو 

-.                                                                                                                كما سبق يف مدل التزاـ ادلصرؼ هبذا االلتزاـ-3 راجع عنو ًلمىا رأل فيو من اإلساءة لسمعتو
 عطيض ادلصرؼ عن  :  أمَّا فيما يتعلق بقبطؿ الزيادة غَت ادلشركطة، فقد يكطف قصد اذليئة منها ىطـ 2

.                                                                                                                                                                                                    اخلسائر اليت  سبب فيها ادلماطل
بناءن على فرض قصد اذليئة من قبطؿ ما يقدمو ادلماطل من زيادة على أصل الدين فإفَّ ادلصرؼ يتطقع 

 .                                                                                                                                                                                                                            4- علمان أنَّو مل حيصل على ىذه الزيادة -فاعلية ىذا احلكم يف ربقيق بعض مقصطده

                                                             
 .ادلقابلة السابقة/ 1
 .نفس ادلقابلة/ 2
 .نفس ادلقابلة/ 3
 .نفس ادلقابلة/ 4



 -الجزائر- دراسة تطبيقية لمعيار المدين المماطل بمصرف السالم : المبحث الثاني
 

 60صفحة  
 

                                                                                                                                      :             مالزمة المماطل والتشهير بو :رابعاً 
إضجار ادلماطل كالتضييق عليو؛ شلَّا قد يدفعو                                : قد يكطف قصد اذليئة من ادلالزمة كالتشهَت ىط

.                                                                                              إىل ادلسارعة لتسديد ما عليو كالتخلص من ضرر التشهَت كادلالزمة
بناءن على فرض قصد اذليئة من مالزمة ادلماطل كالتشهَت بو فإفَّ ادلصرؼ يرل فاعلية العقطبتُت                            

 .                                                                                      1يف ربقيق ادلقصطد منهما

        من خالؿ ما سبق يتبُت فاعلية ما ذىبت إليو اذليئة دبعيار ادلدين ادلماطل دبصرؼ السالـ                                          
ػ اجلزائرػ باستثناء مسألة إلزاـ ادلماطل بالتصدؽ اليت  راجع عنها ادلصرؼ رغم فاعليتها يف ربقيق 

 .                                                                                                                                                                                                    ادلقصد منها حفاوان على مسعة ادلصرؼ

                              

 

 

                                                             
 . السابقةادلقابلة/ 1
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:                                                               بعد أف متَّ ىذا البحث بعطف اهلل ك طفيقو،  طصلت فيو إىل صبلة من النتائج كالتطصيات،كالتايل
:                                                                                                    النتائج: أووً 
يعد معيار ادلدين ادلماطل الصادر عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية اإلسالمية شبرة - 01

  كمظهران من مظاىر التجديد يف فقو ادلعامالت،،يانعة من شبار االجتهاد اجلماعي يف العصر احلايل
.                                                                                                                                                                           كختطة عمالقة يف عالج ادلماطلة بادلصارؼ اإلسالمية

زمن النيب كالصحابة كالتابعُت بالديطف يف إٌف كجطد النصطص كاآلثار اليت  عاًف مشكل ادلماطلة - 02
.                                                                                            يدؿُّ على أفَّ مشكل ادلماطلة بالديطف ليست كليدة عصرنا

ا  لفرقة؛ا مل يكن  عصبان مذىبيان مطجبان للنزاع ك ادلماطلإفَّ اخلالؼ بُت الفقهاء يف أحكاـ- 03 كإّنَّ
                                                           .                                                                  كاف راجعان يف الغالب لالختالؼ يف فهم الدليل ك كيفو؛ شلَّا دؿَّ على مساحة اإلسالـ كرضبتو

ا كانت - 04 مل  تخذ ىيئة احملاسبة كادلراجعة يف كضع بنطد معيار ادلدين ادلماطل مذىبان معينان كإّنَّ
.                                                                                                  لجأ يف غالب األحياف للغالب كادلشهطر من أقطاؿ الفقهاء

لقد حظي معيار ادلدين ادلماطل الصادر عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة للمؤسسات ادلالية  -05
فهط ال يكاد خيتلف يف  تبيقو بادلصرؼ                - اجلزائر- اإلسالمية بالقبطؿ من طرؼ مصرؼ السالـ 

.                                                                       إالَّ يف البند ادلتعلق بإلزاـ ادلماطل بالتصدؽ
:                                                                                                                   تالتوايا: ثانياً 
أكصي بإعادة النظر دبحتطل البندين ادلتعلقُت بإلزاـ ادلماطل بالتصدؽ كقبطؿ الزيادة غَت - 01

 بغية إجياد بدائل أخرل  ردع ادلماطل ك سلم من االشتباه بالربا كاإلساءة لسمعة ادلصارؼ ادلشركطة
                                                                                                               .اإلسالمية

أكصي بتطعية الزبائن لدل ادلصارؼ اإلسالمية دبدل ختطرة ادلماطلة يف كقطفها دكف ربقيق  -02
                                       .، مع ضركرة التنسيق مع القائمُت هبذه ادلصارؼ الستدراؾ النقائصادلصرؼ ألىدافو

ا قد  كطف كحدىا حالن كافيان - 03 أكصي باالستعانة بطسائل اال صاؿ احلديثة يف فضح ادلماطلُت ألهنَّ
.                                                                                                                                                                   ، مع ضركرة االحتياط يف ذلك قدر اإلمكافكرادعان للمماطلُت

ضركرة التمسك بأحكاـ الشريعة كعدـ التأثر بالقطانُت الطضعية          : كلعلَّ من أىم ما أكصي بو ىط- 04
يف إصدار البنطد، سدان لذريعة الربا، كألجل إبراز زلاسن الشريعة كصمطدىا أماـ الطاقع االقتصادم 

.العادلي الربطم



 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 قائمة المصادر والمراجع
 



 قائمة المصادر والمراجع

   

 64صفحة  
 

                                     :                                                                                 كتاب القرآن الكريم وعلومو:أووً 
                            .                                                           حفص عن عاصم بركاية (Wordبصيغة ) الكًتكينمصحف: القرآن الكريم- 01
دار ]،ربقيق عبد السالـ زلمد علي شاىُت،(ىػ370)ألضبد بن علي الرازم اجلصاص احلنفي :أحكام القرآن- 02

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  [.                  ـ1994/ق1415، 1بَتكت، ط :الكتب العلمية
 بَتكت،:دار الكتب العلمية]،(ىػ543)بن العريب ادلعافرم ادلالكي اللقاضي زلمد بن عبد اهلل  :أحكام القرآن -03

                                                        .                                              [ـ2003/ق1424، 3ط
                                                                                                             :                                                                               كتب الحديث الشريف وعلومو:ثانياً 
 :دار الكتب العلمية]سامل زلمد عتا كزلمد علي معطض،:،ربقيق(ىػ463) البن عبد الرب القرطيب:اوستذكار- 04

                                                                                           [.  ـ2000/ػق14211، 1ط بَتكت،
مصتفى بن أضبد العلطم :،ربقيق(ق463)البن عبد الرب القرطيب: التمهيد لما في الموطأ من المعاني واألسانيد- 05

[.                                                                                                             ـ1967/ق1387ط، .ادلغرب، د:كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية]كزلمد عبد الكبَت البكرم، 
فيصل عيسى :دار إحياء الكتب العربية]زلمد فؤاد، :،ربقيق(ق273)البن ماجو القزكيٍت:  سنن ابن ماجو-06

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              .[ت.ط، د.البايب احلليب، د
 :دار الكتب العلمية]زلمد عبد القادر عتا،: ،ربقيق(ىػ458)ألضبد بن احلسُت اخلراساين :السنن الكبرى- 07

                                                                                                                                                                                                                                                                                               [.  ـ2003/ػق1424، 3بَتكت،ط
 ،2ط بَتكت،:دار أحياء الًتاث العريب]،(ىػ676)النطكمشرؼ بن حيي حملي الدين  : شرح النووي على مسلم-08

                                                                                                                                                                       [.ـ1973/ ىػ1392
دار ططؽ ]الناصر، زلمد زىَت بن ناصر:قيق ح،(ت.د)حملمد بن إمساعيل البخارم اجلعفي: احيح البخاري -09

                                                                                                                                                     .[ـ2001/ػق1422 ،1ـ،ط.د:النجاة
                                                                                                                               .[ت.ط، د.ـ، د.د:ادلكتب اإلسالمي]، (ق1420)حملمد ناصر الدين: احيح الجامع الصلير وزيادتو- 10
 زلمد فؤاد عبد الباقي، :، ربقيق(ىػ261)دلسلم بن احلجاج أبط احلسن القشَتم النيسابطرم :احيح مسلم -11

                                         .                               [ت.ط،د.بَتكت،د :دار أحياء الًتاث العريب]
 بَتكت، :دار إحياء الًتاث العريب]،(ىػ855)حملمطد بدر الدين العيٍت :عمدة القاري شرح احيح البخاري -12

                                                                                                                                                                                             .                                    [ت.د ط،.د
                                 .                                                                [ـ1960/ىػ1379 ط،.بَتكت،د :دار ادلعرفة]، (ت.د) العسقالين الشافعيحجرألضبد بن :فتح الباري  -13
دار ] يطسف عبد الرضباف كزلمد سليم إبراىيم،:د :ربقيق ،(ىػ744)لشمس الدين :المحرر في الحديث -14

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [.                                                                            ـ2000/ػق1421 ،3بَتكت، ط: ادلعرفة
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                                                                                                         : كتب المعاجم والللة العربية:ثالثاً 
دار إحياء الًتاث ] زلمد مرعب،: ،ربقيق(ىػ244)البن السكيت يعقطب بن إسحاؽ :إاالح المنطق -15

                                                                                                        .  [ـ2002/ىػ1423، 1ـ، ط.د:العريب
 :دار الفكر]عبد السالـ زلمد ىاركف،:، ربقيق(ىػ395)ألضبد بن فارس القزكيٍت الرازم  :معجم مقاييس الللة- 16

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       .                                            [ـ1979/ىػ1399ط، .ـ، د.د
 دمشق،بَتكت،:دار القلم،الدار الشامية ]نزيو ضباد،: د:معجم المصطلحات المالية واوقتصادية في للة الفقهاء- 17

                                                        [.                                                                    ـ2008/ىػ1429، 1ط
                                                                                                                             : كتب المذاىب الفقهية:رابعاً 
                                                                                                          : كتب الفقو الحنفي (أ)

دار الكتاب ] ،(ىػ970)بابن صليم ادلصرم:لزين الدين بن إبراىيم ادلعركؼ :البحر الرائق شرح كنز الدقائق -18
                                                                                                                                                                  .                                                              [ت.، د2.ـ، ط.د:اإلسالمي

 بَتكت،:دار الفكر]،(ىػ1252) الدمشقي احلنفي البن عابدين زلمد أمُت :رد المحتار على الدر المختار- 19
                                                                                                                                                                                                                                                                         .                                                [ـ1992/ىػ1412 ،2ط
                                                                                                                                                                                                                                                  [.                                                                             ـ1993/ىػ1414ط، .بَتكت،د: دار ادلعرفة]،(ىػ483) حملمد بن أضبد مشس األئمة السرخسي:المبسوط -20
                                                                                                                         : كتب الفقو المالكي (ب)

ط، .د القاىرة، :دار احلديث] ،(ىػ595)حملمد بن رشد القرطيب احلفيد :بداية المجتهد ونهاية المقتصد -21
                                                               .                                    [ـ2004/ىػ1425
دار ]زلمد الشريف عبد السالـ،:،ربقيق(ىػ954)لإلماـ احلتاب ادلالكي :تحرير الكالم في مسائل اولتزام- 22

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   [.                                                       ـ1984/ىػ1،1404طبَتكت، :الغرب اإلسالمي
.                                                                                                                                                                                                                                           [ت.ط، د.ـ، د.د:دار الًتاث]،(ىػ737)بابن احلاج :ألبط عبد اهلل زلمد ادلعركؼ :المدخل -23
ادلكتبة ]،ربقيق ضبيش عبد احلق،(ىػ466) للقاضي عبد الطىاب البغدادم: المعونة على مذىب عالم المدينة -24

                                                                                .                                 [ت.ط، د.ـ، د.د :التجارية
 ىػ1408 ،1ـ، ط.د: دار الغرب اإلسالمي] ،(ىػ520)حملمد بن رشد القرطيب :المقدمات الممهدات- 25

[.                                                                                                      ـ1988/
 ىػ1409ط، .د بَتكت،:دار الفكر] ،(ىػ1229)حملمد بن أضبد ادلالكي :منح الجليل شرح مختصر خليل- 26

                                  [.                                                                                                                                        ـ1989/
                                                                                                                          :                                                                                                كتب الفقو الشافعي (ج)

[.                                                                                                                                      ـ1990/ ىػ1410ط، .د بَتكت، :دار ادلعرفة] ،(ىػ204)لشافعي إلماـ اؿ :األم- 27
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[.                                                                         ـ1995/ىػ1415ط،.ـ، د.د:دار الفكر]،(ىػ1221) لسليماف البجَتمي :حاشية البجيرمي على الخطيب -28
الشيخ علي معطض كالشيخ  :ربقيق ،(ىػ450)بادلاكردم :ادلعركؼابن زلمد البغدادم لعلي  :الحاوي الكبير- 29

                                                                     [. ـ1999/ىػ1419، 1ط بَتكت، :دار الكتب العلمية] عادؿ أضبد،
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               .[ت.ـ، دط، د.د: دار الفكر]، (ق676)حملي الدين حيي بن شرؼ النطكم: المجموع شرح المهذب- 30
 :دار الكتب العلمية] ،(ىػ977)لشمس الدين زلمد الشافعي :ملني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج- 31

[.                                                                                                                                                                                        ـ1994/ىػ1415، 1،ط ـ.د
بَتكت، : دار الفكر]،(ىػ1004)لشمس الدين زلمد شهاب الدين الرملي  :نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج- 32

                                                                                                                                  [.                                                                      ـ1984/ىػ1404األخَتة، :ط
                                                                                                                                                                : كتب الفقو الحنبلي (د)

 :حياء الًتاث العريبإدار ]،(ىػ885)لعالء الدين ادلرداكم الدمشقي :اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف -33
                                                      .                                                        [ت.، د2ـ، ط.د

      ةالشنقيتي، دركس صط ية مفرغة قاـ بتفريغها مطقع الشبكة اإلسالميسلتار حملمد  :شرح زاد المستقنع -34
http://www.islamweb.net..                                                                                                                                                                                                                                                                       

                    .                                                                                                   [ت.ط، د.د ـ،.د:دار الكتب العلمية]،(ىػ1051)دلنصطر بن إدريس البهطيت:كشاف القناع على متن اإلقناع- 35
، 1ط بَتكت،: دار الكتب العلمية]،(ىػ884)إلبراىيم بن ادلفلح برىاف الدين :المبدع في شرح المقنع- 36

                                                         .                                                                                                                  [ـ1997/ىػ1418
[.                                                                                                                          ـ1968 /ىػ1388ط، .ـ، د.د:مكتبة القاىرة]، (ىػ620)بابن قدامة :ادلعركؼ دلطفق الدين :الملني -37

                                                                                                                   : كتب أخرى متنوعة:خامساً 
                                         [.                                                               ـ1991/ىػ1411، 1ـ، ط.د: دار الكتب العلمية]،(ىػ771)السبكيف لتاج الدم: األشباه والنظائر  -38
 :دار البشائر اإلسالمية]علي زلي الدين علي القره داغي ،:دلل: بحوث في فقو المعامالت المالية المعاارة- 39
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:/  فهرس اآليات القرآنية

رقم الصفحة اآلية السورة اآلية 

 27 275البقرة  {.ًَأَحَلَّ اللَّوُ الْبَيْعَ ًَحَسَّمَ السِّبَا}

لَى مَيْسَرَة}  19 280البقرة    {.وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِ

 19 280البقرة   {.وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ}

لَيْكَ ًَهِنْيُنْ هَيْ إِىْ } هِ إِ  ًَهِيْ أَىْلِ الْكِتَابِ هَيْ إِىْ تَأْهَنْوُ بِقِنْطَازٍ يُؤَدِّ

لَيْكَ إِلَّا هَا دُهْتَ عَلَيْوِ قَائِوًا هِ إِ  {. تَأْهَنْوُ بِدِينَازٍ لَا يُؤَدِّ

 42 75آل عمران 

لْيَشْيَدْ عَرَابَيُوَا طَائِفَتٌ هِيَ الْوُؤْهِنِنيَ}  43 02النور  {. ًَ

:/  فهرس األحاديث النبوية

رقم الصفحة الحديث أو طرفو 
َتَمَنكَ أدِّ  »  33«.           نكَ َخاَ  َوَو َتُخنْن َمنْن اأَلَماَنََة ِإَلى َمنْن ِائـْن

 23.                   «...َأِقمْن َحَتى تَأْنتِيَنا الْنَصَدَقة فـََنأْنُمُر َلَك ِبَها »

َياَن رَُجٌل َشِحيحٌ  »  32...«.  ِإنِّ أَبَا ُسفْن

 38 .«... أَيَُّما رَُجٍل بَاَع ِسلْنَعًة »

ُن  »  30 ..«..وَ يـُلْنَلُق الرَّىْن

 40...«.  َلَعَن َرُسُوُل اهلِل َالَّى اهللُ َعَليْنِو َوَسلََّم آِكَل الرِبَا »

 43، 27«.  َليُّ الَواِجِد ُيِحلُّ ِعرْنَضوُ َوُعُقوبـََتوُ  »

ِبُح الِعَباُد ِفِيو ِإوَّ َمَلَكاِن يـَنْنزَِونِ  » ٍم ُيصْن  39...«.  َما ِمنْن يـَوْن

 35، 19«.  َمطْنُل اللَِنيِّ ظُلْنمٌ  »

 37...«.  َقدْن َأفـْنَلسَ - ِإنْنَسانٍ - َمنْن َأدْنَرَك َماَلوُ ِبَعيْنِنِو ِعنْنَد رَُجٍل َأوْن  »

 19...«.  َمنْن أَنْنظََر ُمعْنِسراً َأوْن َوَضَع َعنْنوُ  »

ٍء فـَلْنَيَتَحلَّلْنوُ  »  41...«.  َمنْن َكاَن ْن َلوُ َمظْنَلَمةٌ أِلَِخيِو ِمنْن ِعرْنِضِو َأوْن َشيْن

 :/فهرس األثار 

 رقم الصفحة الراوي طرف األثر
 44 عمر بن الخطاب رضي اهلل عنـو ...". كان يبعث بشاىد الزور إلى عشيرتو "

 44 علي رضي اهلل عنـو ...". كان يشهر بشاىد الزور بأن يطاف بو "
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                                                                :                                                                                                        الملخص
الصادر عن ىيئة احملاسبة كادلراجعة  عيار ادلدين ادلماطل؛مب  األحكاـ الطاردةإىل ربليلق الدراسة دؼ ىذهتػ

مثَّ يناقشها مع بياف الراجح  يستعرض أقطاؿ الفقهاء كأدلتهم ؛يف قالب فقهيللمؤسسات ادلالية اإلسالمية 
من خالؿ إسقاط كاقع ىذا ادلعيار كفاعليتو بادلصارؼ اإلسالمية كذلك  التعرؼ على  كما سيحاكؿ،كمسطغا و

                                                                         .                                                 الذم كاف زلل الدراسة- اجلزائر-بنطد ادلعيار على مطاد كشركط مصرؼ السالـ
فاعلية ادلعيار يف ربقيق ادلقصد منو، كالتزاـ ادلصرؼ جبميع بنطده باستثناء البند إىل البحث كيف األخَت  طصل 

ادلتعلق بإلزاـ ادلماطل بالتصدؽ الذم  راجع عنو ادلصرؼ رغم فاعليتو يف ربقيق ادلقصد منو؛ حفاوان على مسعة 
                                                                         .                                    ادلصرؼ

                                                                                                                                              :الكلمات المفتاحية
 .ادلدين ادلماطل ادلعيار، دلؤسسات ادلالية اإلسالمية، اىيئة احملاسبة كادلراجعة،

Abstract :                                                                                                                                                       

these studies aims to analyze the provisions contained in the 

standard procrastinating debtor¸ issued by the Accounting and 

Auditing Organization in a jurisprudential form¸ review the sayings 

of the jurists and their evidence¸ then discuss them with a 

statement of the most correct and justifications¸ and it will also 

try to identify the reality of this standard and its effectiveness in 

Islamic banks by dropping the provisions of the standard on articles 

and conditions As Salam Bank ـAlgeria ـwhich was the subject of 

study¸ and in the end the research reached the effectiveness of 

the  standard in achieving its purpose¸ and the bank’s commitment 

to all its clauses with the exception of the clause on obliging the 

procrastinator to give charity¸ which the bank retracted despite its 

effectiveness in achieving its purpose¸ in order to preserve the 

bank’s reputation.                                                                                                                                                                                    

Key words :                                                                                                                                                    

Accounting and Auditing Organization¸ Islamic Financial Institutions¸ 

Standard¸ Delinquent Debtor.  

 



 

 

 
 


