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ABSTRACT 

The issue of the bad debts is one of the contemporary major problems facing by both 

the conventional banks and Islamic Banks. 

The interest is the key of solutions used by conventional banks to solve their 

problems which is totally haram prohibited, contradicting with the principles of 

Islamic bank, to avoid cheating the people. The study uses the descriptive analytical 

method. The importance of the subject in the fact that the debt constitutes the largest 

proportion in the Islamic banks, and the most common are transactions Murabaha. 

As the Libyan banks began steps to complete transformation of Islamic banking,  

This study aiming to know the reality of bad debt and Treatment methods by 

Murabaha in Libyan banks. It is divided into three chapters. 

In the first chapter I defined the debts and Types. 

In the second chapter I defined the bad debt, types, and its Aspects. While the third 

chapter includes the Treatment methods in Islamic jurisprudence. 

This research attempts to discuss this issue through Islamic banks the experience of 

and study of the most important solutions in Islamic jurisprudence, also this research 

will study by the inductive approach and analytical approach to track the views of 

scholars’ applicants and latecomers in the subject and analysis of Islamic banks 

experience in the treatment of bad debts in the light of Islamic jurisprudence. 
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 لخص امل

اليت يتأخر سدادها ألي سبب كان من أهم املشاكل والعقبات للمصارف اإلسالمية، حيث ال  تعد مشكلة الديون
بسبب التأخري أو التوقف عن السداد. واألخطر من ذلك هو أن يقوم العميل املدين بتأخري تستطيع فرض فائدة وزايدة 

سداد ديونه للمصرف اإلسالمي، ألنه يعلم أنه ال يفرض زايدة أو فائدة عليه، فيماطل وهو موسر حىت يستفيد أكرب 
كرب يف تعامالت البنوك اإلسالمية واليت قدر ممكن من املديونية، وتكمن أمهية املوضوع يف كون الديون تشكل النسبة األ

هي املراحبة واليت متثل النسبة األكرب يف تعامالت البنوك اإلسالمية،  تنتج عن العقود اآلجلة، ومن أكثر املعامالت انتشارا  
وعدم حل هذه املشكلة يف ضوء مقاصد الشريعة وأحكامها يؤدي إىل كثري من املشاكل للبنوك اإلسالمية. وحيث إن 
املصارف الليبية بدأت خطوات التحول الكامل للمصرفية اإلسالمية فإن من املهم بيان مقدرة التعامالت اإلسالمية على 

 وضع حلول شرعية عملية حلل املعضالت اليت متر ابلعمل املصريف اإلسالمي.
وسيحاول هذا البحث مناقشة هذا املوضوع من خالل جتربة البنوك اإلسالمية ودراسة أهم احللول املطروحة دراسة فقهية  

يف ضوء الشريعة اإلسالمية وأحكامها. وسيسلك البحث لدراسة املوضوع املنهج االستقرائي والتحليلي لتتبع آراء الفقهاء 
ها، وأيضا حتليل جتربة البنوك اإلسالمية يف معاجلة الديون املتعثرة يف ضوء الفقه املتقدمني واملتأخرين يف املوضوع وحتليل

 اإلسالمي.
 

 .الديون املتعثرة، املراحبة، الراب، املصارف الليبية: الكلمات االفتتاحية
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 املقدمة
حممد بن عبد هللا خري األانم، وعلى آله احلمد هلل الذي أنعم على اإلنسانّية برسالة اإلسالم، والصالة والسالم على نبّينا 

 وأصحابه الكرام. وبعد،
فإن الديون تعد النسبة األكرب يف تعامالت املصارف تقليدية أو إسالمية، وابلتايل ينتج عنها ديون متعثرة ألسباب عديدة 

لة الدين أو بيعه وهي طرق كالتعسر واملماطلة واالختالس وغريها، وتستخدم املصارف التقليدية طرقا ملعاجلتها مثل جدو 
ال تتالءم مع األحكام الشرعية اإلسالمية، وحيث إن التمويالت اإلسالمية كاملراحبة حتوى ديوان فإن من الطبيعي أن 

ال تستطيع فرض فائدة وزايدة بسبب التأخري  أن الشريعة اإلسالمية ، خصوصا  كان أو كثريا    هلذا الدين قليال   حيدث تعثرا  
ه ال يفرض زايدة أو ن السداد األمر الذي يغري العميل املدين بتأخري سداد ديونه للمصرف، ألنه يعلم أنأو التوقف ع
والبنوك اإلسالمية هلا عدة صيغ ملعاجلة التعثر يف املصارف اإلسالمية، ومتثل املراحبة النسبة األكرب يف تعامالت فائدة عليه، 

هالكية اليت ال يبقى حمل العقد فرتة طويلة، ومل تركز على أساليب االستثمار البنوك اإلسالمية، وابألخص املراحبات االست
األخرى مثل املشاركات، واملضاربة، واالستصناع، وعليه فإن تعرض التمويالت لتعثر أمر البد منه ولكنه خيتلف حجمه 

ن من انحية فقهية حىت ميكن حسب السياسة االئتمانية لكل بنك، ومن مث فإن احلاجة ماسة لدراسة طرق معاجلة الديو 
للبنوك اليت تعمل وفقا للشريعة اإلسالمية أن تعمل هبا يف حال تعثر الدين. ويف هذا البحث سوف حياول الباحث 

 التطرق إىل طرق معاجلة التعثر يف املصارف الليبية الناجتة عن املراحبة اإلسالمية.
 

 أهداف البحث
ن يف البنوك اإلسالمية من انحية فقهية ومدى إمكان تطبيقها على التمويالت يهدف البحث إىل دراسة طرق معاجلة الديو 

 اإلسالمية يف املصارف الليبية.
 

 منهجية البحث
يسلك هذا البحث املنهج االستقرائي لتتبع آراء الفقهاء يف حكم عمليات املعاجلة للديون املتعثرة واملتبعة يف البنوك 

 اإلسالمية.
لبحث املنهج التحليلي النقدي من خالل حتليل األسس الشرعية اليت على أساسها اختيار كل كما أيخذ يف االعتبار ا
 نوع من هذه املعاجلات.
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 .320-1/319م( 1999هـ/ 1420، 1معجم مقاييس اللغة )بريوت: دار اجليل، ط، بن فارس بن زكراي أبو احلسني أمحد  (1)
. ط، د. ت( مجال الدين، ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عبد هللا علي الكبري، حممد أمحد حسن هللا، وهاشم حممد الشاذيل )القاهرة: دار املعارف، د (2)
13/168،167 
 .13/170املرجع السابق:  (3)

 مباحث كالتايل: ثالثة وقد قمت بتقسيم البحث إىل
 املبحث االول: التعريف ابلدين ومشروعيته وأسبابه وتقسيماته

 املبحث الثاين: التعريف ابلديون املتعثرة ومراحلها وأنواعها 
 يف ضوء الفقه اإلسالمي : طرق معاجلة الديون املتعثرةثالثاملبحث ال

  اخلامتة: بينت فيها أهم النتائج
                   أسأل هللا أن يوزعين شكر نعمته وحسن عبادته، وصلى هللا وسلم على حممد وآله وصحبه أمجعني

    
 املبحث األول: مفهوم الدين ومشروعيته وأقسامه وأسبابه

 املطلب األول: مفهوم الدين 

 الفرع األول: معىن الدين يف اللغة 
الدال والياء والنون: أصل واحد يرجع إليه فروعه كلها، وهو جنس من االنقياد والذل، ومن هذا الباب: الدَّين، يقال  

 (1)داينت فالان إذا عاملته َدينا، إما أخذا وإما عطاء  
 .(2)قال ابن منظور:" الدَّين: واحد الديون، وكل شيء غري حاضر َديٌن"

 (3)إما أخذا أو إعطاء، يقال داينت فالان، إذا عاملته دينا.وأييت الدين مبعىن املعاملة 
 الفرق بني الدائن واملدين:

الدائن اسم فاعل من داَن يَدين، َديـْن ا، فهو دائن، واملفعول َمدين، يقال دان الرَُّجُل، اقرتض وصار عليه َدْين، ودان 
ائنة:  املقرِضة، فاملدين صاحب احلق يف مبلغ يدفعه الطرف اآلخر الشَّخَص: أقرضه وأعطاه ماال  إىل أجل، والدَّولة الدَّ

 )املدين(، وقد يكون الدائن شخصا أو مؤسسة أو شركة أو حكومة.
  



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 6 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

                                                           

 .3/11م(  2008 -هـ  1429أمحد خمتار عبد احلميد عمر، معجم اللغة العربية املعاصرة )القاهرة: عامل الكتب، األوىل،  (4)
 5/431( 1كمال الدين حممد بن اهلمام، فتح القدير )بريوت: دار الفكر، ط  (5)
 -هـ 1384الربدوين وإبراهيم اطفيش )القاهرة: دار الكتب املصرية، الطبعة الثانية، أبوعبد هللا حممد القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، حتقيق: أمحد  (6)

 .3/377م( 1964
 .5/36"، وصححه ابن حجر اهليثمي يف حتفة احملتاج: 2455"2/60أخرجه ابن ماجه: يف كتاب الصدقات، ابب القرض  (7)

أما الدائن فهو الشخص أو الكيان الذي عليه سداد الدين إىل صاحب الدين )الدائن(، يقال مدين أبلف دينار: َعَلْيِه 
دين، ومدين له حبياته: صار مرتـََهنا  له، ألنه أنقذ حياته، وقد يكون الكيان شخص ا، دين، وِحَساب َمِدين": أي عليه 

 .(4)أو مستلفا   أو شركة، أو مؤسسة، أو حكومة، أو أي شخص اعتباري، ويسمى املدين مقرتضا  
 الفرع الثاين: معىن الدين يف االصطالح:

 مصادر ثبوته: الختالف عرف الفقهاء الّدين بتعريفات خمتلفة، وذلك نظرا  
 تعريف الدين عند احلنفية:

قال ابن اهلمام: "الدين مال وجب يف الذمة؛ بدال  عن مال أتلفه، أو قرض اقرتضه، أو مبيع عقد بيعه، أو منفعة عقد 
 (5)عليها " 

 وهذا التعريف شامل للديون املالية دون الديون غري املالية كأداء صالة فائتة وغريها. 
 اجلمهور: تعريف الدين عند

قال اإلمام القرطيب املالكي: " حقيقة الدين عبارة عن كل معاملة كان أحد العوضني فيها نقدا ، واآلخر يف الذمة نسيئة، 
 (6)فإن العني عند العرب ما كان حاضرا ، والدين ما كان غائبا  "

تج عن األسباب األخرى كاألحكام وهذا التعريف يشمل الديون اليت سببها املعامالت، وخترج به كل الديون اليت تن 
 املوجبة لدين الزكاة وديون الكفارات، واألفعال الضارة املوجبة لدين أرش اجلناية وقيمة املتلف.

 املطلب الثاين: مشروعية االستدانة.
يف حق الدَّْين مندوب يف حق الدائن إذا كان يف غري فساد وال معصية، وهو من القرب اليت حث عليها اإلسالم، وجائز 

 املستدين إن رأى أن ماله يفي بسداد ما يستدين، ويدل على ذلك الكتاب والسنة والعقل واإلمجاع:
ُتْم ِبَدْيٍن ِإىَلٰ َأَجٍل ُمَسمًّى فَاْكتـُُبوهُ  :هلالج لجقال  "ما من مسلم يقرض مسلما  قرضا  : ملسو هيلع هللا ىلصوقوله   اَي أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتَدايـَنـْ

 (7)مرتني إال كان كصدقتها مرة " 
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 3/223، ومطالب أوىل النهى للرحيباين:4/297اهليثمي: ، وحتفة احملتاج البن حجر 4/59تبني احلقائق: الزيلعي: )8(
 .1/880م( 2000حممد رواس قلعجي، املوسوعة الفقهية امليسرة )بريوت: دار النفائس، األوىل،  )9(

 .(8)وأمجعت األمة على جواز الدين يف اجلملة
 

 املطلب الثالث: أسباب الدين وأنواعه:
 الفرع األول: أسباب الدين

العلماء القاعدة  األصل أن اإلنسان بريء الذمة من كل دين، أو التزام، أو مسؤولية مدنية أو جنائية، ولذلك وضع
 الفقهية الشهرية "األصل براءة الذمة" إال إذا وجد سبب ينشئ ذلك، ويلزم به.

 ومن أهم هذه أسباب الدين: 
. االلتزام بشيء يف الذمة: كالتزام بدفع مثن املبيع، أو أجر املستأجر، أورد الشيء املستقرض، أو حتمل ما وجب الغري 1

 من الضماانت وحنو ذلك.
ل عن الغري لتخليصه من القتل، أو ختليص ماله من التلف، كدفع مبلغ من املال عن شخص أوقف ليقتل إن .دفع ما2

 مل يدفعه.
، وأكرهوا أخاه على دفع مبلغ من املال إبطالق املخطوف، .اإلكراه على الدفع عن الغري: كما لو اختطفت عصابة رجال  3

 خالصه من خطف اخلاطفني.فإن دفع أخو املكره فما دفعه يلزم املخطوف بعد 
.هالك املال يف يد احلائز إذا كانت يده يد ضمان، كتلف املغصوب يف يد الغاصب، وتلف السلعة يف يد األجري العام 4

 وحنو ذلك، فإذا حصل هذا العمل ثبت الدين يف الذمة.
ب خمالفة مرورية مثال، أو أتخر .فعل الفعل املمنوع: كوجوب مبلغ من املال أوجبه ويل أمر املسلمني يف ذمة من ارتك5

يف جتديد اهلوية الشخصية، والقتل املوجب للدية، واجلناايت املوجبة لألرش، وإتالف مال الغري، والتعدي يف يد األمانة، 
 والتفريط يف احملافظة على ما حبوزته.

لوغه النصاب، ووجوب .أمر الشارع: كوجوب الزكاة يف ذمة صاحب املال، وذلك بعد حلول احلول على املال وب6
 الكفارة يف ذمة احلالف ابحلنث ابليمني، ووجوب املنذور يف ذمة الناذر عند حتقق سبب النذر.

.أمر ويل أمر املسلمني: وذلك إذا أوجب ويل أمر املسلمني على األغنياء أمواال يؤدوهنا إىل الدولة لعدم كفاية موارد 7
 .)9(الدولة لتغطية نفقاهتا
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 .1/224( 11جملة جممع الفقه، العدد  حممد علي القري، بيع الدين وسندات القرض)جدة: )10(

 
ب املعاصرة على مستوى األفراد استقرار دخل السواد األعظم من أفراد اجملتمع، بسبب ارتباطهم بوظائف . من األسبا8

دائمة أو شبه دائمة هلا سلم رواتب معلن، مما مكن هؤالء من التخطيط لصرف نفقاهتم يف املستقبل، بقدر كبري من 
ضد البطالة، أو  فة، سواء كانت برامج تقاعدية، أو أتمينا  االطمئنان، ابإلضافة إىل تشجيع برامج التأمني أبنواعها املختل

 أو التأمني على احلياة. صحيا   أتمينا  
أما على مستوى الشركات ويف ظل سعيها إىل حتقيق الربح ملالكها، فتجد الدين خري أنواع التمويل املتاح هلا لتحقيق 

 الرحبية، وأمامها طريقتان:
 الربوية، أو بصيغ متويل إسالمية قائمة على املبادئ الشرعية.األوىل: القرض بفائدة من البنوك 

 الثاين: زايدة رأس ماهلا ابملشاركة أو إصدار األسهم.
وأما على مستوى احلكومات فمن املعلوم أن أنشطة الدول ال يولد الربح إذ جل نشاط احلكومات، وخاصة يف الدول 

دمات األساسية كاألمن والدفاع والرعاية الصحية والتعليم وما شابه اليت تسري على منهاج االقتصاد احلر، هو تقدمي اخل
من نفقات احلكومات يوجه حنو مشاريع ممتدة عرب األجيال، كاملطارات الدولية، والطرق السريعة،  مهما   ذلك، وأن جزءا  

حلكومات يف بعض والسكك احلديدية، ومنشآت اجلامعات، فاملواءمة بني إيرادات احلكومات ونفقاهتا قد تلجئ ا
 (10)األحيان إىل االقرتاض، للمواءمة بني إيراداهتا ونفقاهتا اليت ال تتطابق من الناحية الزمنية.

 
 املطلب الرابع: أقسام الدين:

 ولكنه من حيث قابليته للتعثر ينقسم إىل ثالثة أقسام:، وصلت إىل أحد عشر قسما  للدين أقسام كثرية 
الذي له من الضماانت ما جيعل حتصيله يف وقته ميسورا ، وهذا املصطلح متوافق أو قريب أ ـ الدين املضمون: هو الدين 

 جدا  من النوع األول " دين مرجو األداء " عند الفقهاء.
ب ـ الدين املشكوك فيه: هو الدين الذي تكون ضماانته ضعيفة، وإمكانية حتصيله ليست ميسورة، أو بعبارة أخرى فإن 

عدم التحصيل، ولكن هذا ال مينع من احتمال حتصيله، وهذا املصطلح متوافق أو قريب جدا  من  الظن الغالب فيه هو
 مصطلح " الدين غري املرجو " لدى الفقهاء.
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 .33(: ص12علي القره داغي، أحكام التصرف يف الديون دراسة فقهية مقارنة )جدة: جملة اجملمع الفقهي، العدد  (11)
. ط، د. مجال الدين، ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عبد هللا علي الكبري، حممد أمحد حسن هللا، وهاشم حممد الشاذيل )القاهرة: دار املعارف، د (12)

 3/357ت( ابب العني، 
 . 83 /2ه( ابب الراء، فصل العني، 1301، 3جمد الدين حممد، الفريوز اابدي، القاموس احمليط، )اإلسكندرية: املطبعة األمريية، ط  (13)
 583م( ص 2004، 4جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، )القاهرة: مكتبة الشروق، ط  (14)

، وهذا يدخل يف "الدين غري املرجو" لدى (11)ج ـ الدين املعدوم: وهو الدين الذي ال أمل يف حتصيله، ألي سبب كان
قيق، إذا نظران إىل حقيقة معناه وهو املفقود، أو املنتهي متاما ، أو غري املوجود، يف حني الفقهاء، ولكن املصطلح غري د

أن الدين قد يكون موجودا  يف الذمة، ولكن املدين غري قادر على األداء، فهو دين معدوم يف عرف هؤالء، لكنه يف 
 حقيقته موجود، ولذلك فتعبري الفقهاء أدق.

 وعدمه ينقسم إىل قسمني مها:خامسا: من حيث االستقرار 
أ. الدين املستقر: هو الثابت استيفاؤه، والذي ال يوجد احتمال لسقوطه، مثل قيمة املتلفات، واملال املوجود عند 

 املقرتض، واملهر بعد الدخول.
مضى مدة ب. الدين غري املستقر: هو الذي ال يكون اثبتا يف الذمة _ أي يوجد احتمال سقوطه، مثل أجرة عقار قبل 

 اإلجيار، ونصف املهر قبل الدخول، واملسلم فيه.
 

 ومظاهره املبحث الثاين: حقيقة تعثر الدين وحمدداته ومراحله

 املطلب األول: تعريف التعثر

 الفرع األول: تعريف التعثر لغة
لقول: "َعَثر يِعثُر ويـَْعثـُُر أصل التعثر من تعثر وقد ورد تعريفه يف كتب اللغة مبعىن كبا وسقط ومنه ما ورد يف لسان العرب اب

. ومثله ورد يف القاموس احمليط: "وتـََعثَـَّر: (12)َعْثرا  وِعثَارا  وتـََعثَـَّر َكبا ... ويقال َعثـََر به فرُسُه فسقط وتـَعَّثِر ِلسانُه تـََلْعَثم"
وِعثارا: زل وكبا. ويف املثل: . وهو أيضا ما سار عليه جممع اللغة عند تعريفه يف املعجم الوسيط:")عثر( عثرا، (13)َكَبا"

. ويف موضع آخر:")تعثر(: مطاوع عثَّره. ويقال: (14))من َسَلَك اجلََدَد أَِمَن الِعثاَر(. ويقال: عثر يف ثوبه، وعثر به فرسه"
 تعثر حظه، وتعثر لسانه: تلعثم". ويف احلديث: ال حليم إال ذو عثرة، أي ال حيصل به احللم ويوصف به حىت يركب 

ر ويعثر فيها، فيعترب هبا وتستبني مواضع اخلطأ فيجتنبها، والعثرة املرة من العثار يف املشي، ويف احلديث: ال تبدأهم األمو 
 واحلرب، ألن احلرب كثرية العثار.ابلعثرة، أي ابجلاهد 
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 3/359هللا علي الكبري، حممد أمحد حسن هللا، وهاشم حممد الشاذيل. مرجع سابق، مجال الدين، ابن منظور، لسان العرب، حتقيق عبد  (15)
 أمحد عبد احلليم بن تيمية،  (16)
 .23م(، ص 1996، 1حمسن أمحد، اخلضريي، الديون املتعثرة الظاهرة..األسباب..العالج )القاهرة: إيرتاك، ط  (17)
 2م(، ص2000، 1صربي حسن نوفل، إدارة خماطر االئتمان املصريف )القاهرة: املعهد العريب للتمويل واالستثمار، ط (18)
 .13م(، ص1994هاين أبو جبارة، ندوة الديون املتعثرة والتعامل هبا، )عمان: جملة البنوك،  (19)
 .163، 162ة، ص البنك املركزي املاليزي، إطار كفاية رأس املال للبنوك اإلسالمي (20)

ثران عليهم ليعلموا( وقيل معناها االطالع على سر الرجل، وعثر على األمر يعثر عثور ا ويف القرآن الكرمي: وكذلك أع
. ]سورة ما استحقا إمثاهنفإن عثر على أ[ أي أعثران عليهم ليعلموا فحذف املفعول، وقال تعاىل: 21]سورة الكهف: 

 (15)[ معناه فإن اطلع على أهنما قد خاان.107املائدة: 

 الفرع الثاين: تعريف تعثر الديون

مصطلح الديون املتعثرة من املصطلحات املعاصرة فلم يتناوله علماؤان القدامى ابلتعريف، ولكنهم عربوا عنه بتعذر احلصول 
على الدين، يقول ابن تيمية:" فمىت كان املدين عاجز ا كان هذا عيب ا يف الدين، وهو عجز املشرتي عن األداء ابإلفالس" 

شار البنوك والشركات وغريها من املؤسسات اليت تتعامل ابلديون فأصبح يطلق وظهر هذا املصطلح مؤخرا مع انت (16)
املصطلح على الديون املتأخرات سدادها من قبل العمالء أفرادا أو مؤسسات. وقد عرفه حمسن اخلضريي ابلقول: "فالتعثر 

د مردود اقتصادي أو فائض نشاط املايل هو مواجهة املنشأة لظروف "طارئة غري متوقعة" تؤدي إىل عدم قدرهتا على تولي
"، وهذا التعريف ينطبق على املؤسسات أكثر منه على األفراد ولذلك يبقى (17)يكفي لسداد التزاماهتا يف األجل القصري

 .قاصرا  

وعرفه صربي حسن أبنه الدين الذي يعتربه املصرف بعد دراسة املركز املايل للعميل وضماانت الدين على أنه على درجة 
لتصنيفها  . وقد مث ربط الديون اليت جيد البنك نفسه مضطرا  (18)طورة ال يتسىن منه ختصيله خالل فرتة معقولةمن اخل

ديوان متعثرة بنسبة احتمال عدم مقدرة البنك عىب حتصيل الدين، حيث حدد كل دين زادت نسبة عدم حتصيله على 
51. %(19) 

 ، (20)على تلبية شروط السداد التعاقدية" وعرفه البنك املركزي املاليزي أبنه: " عدم القدرة
ومجيع التعريفات السابقة عرفت التعثر الذي ينطبق على املؤسسات، والتعريف اجلامع الذي يشمل املؤسسات واألفراد 

 هو: "عدم سداد العميل ملستحقاته يف وقت السداد املتفق عليه يف العقد بني الطرفني ألي سبب من األسباب".
 



The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research (JSFSR) Vol: 2, No: 2, 2016 

 
 11 

The Journal of Sharia Fundamentals for Specialized Research 

Researches 

                                                           

  .3براق حممد، وبن عمر خالد، القروض البنكية املتعثرة، األسباب واحللول، ص (21)

 الثاين: حمددات حدوث التعثر:املطلب 

 الفرع األول: حمددات التعثر يف البنوك التقليدية:

خيتلف حتديد حمدد التغري من دولة إىل أخرى ففي الوالايت املتحدة إذا مضى استحقاق أي قسط من أقساط القرض 
على استحقاق القسط ومل يدفع فإن يوما 180، ويف اجلزائر وليبيا إذا مضى متعثرا   اعترب قرضا   مدة تزيد عن تسعني يوما  

 .(21) القرض يعد متعثرا  

 الفرع الثاين: حمددات التعثر يف البنوك اإلسالمية: 

ختتلف البنوك اإلسالمية عن البنوك التقليدية يف املنتجات املعروضة على العمالء، فأكثر تعامالت البنوك التقليدية هي 
عبارة عن منتجات وسلع ختتلف أنواعها وصفاهتا، ولذلك ختتلف حمددات القروض الربوية، أما البنوك اإلسالمية فهي 

لبنك املركزي السوداين على سبيل املثال حدد احلاالت االتعثر فيها من منتج آلخر، ومن مصرف آلخر، ومن بلد آلخر، ف
 اليت يعد فيها الدين متعثرا على النحو التايل:

ا، يعترب التمويل متعثر ا ابلنسبة لصيغة  (1) املراحبة إذا مضى على استحقاق أي قسط من أقساطه شهر ا واحد 
 ألغراض احتساب التعثر يضمن القسط املتعثر فقط.

يعترب التمويل متعثر ا يف حالة صيغ التمويل األخرى إذا مضى على اتريخ استحقاقه )تصفيته( فرتة ثالثة  (2)
 أشهر.

 ع العميل ضمن التمويل املتعثر.يظل التمويل املتعثر الذي دخل البنك يف تسوية فيه م (3)
تعترب االلتزامات العرضية )خطاابت االعتماد وخطاابت الضمان وما يف حكمها( متعثرة إذا مضت ثالثة  (4)

أشهر على اتريخ خصم قيمتها من حساب املصرف بواسطة املراسل يف حالة خطاابت االعتماد، وعلى 
على أن يتم إدخاهلا يف امليزانية فور خصمها من  اتريخ مصادرهتا أو تسييلها يف حالة خطاابت الضمان،

 جانب املراسل يف حالة االعتمادات ومصادرهتا يف حالة خطاابت الضمان حتت بند التمويل )أخرى(.
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 م.2009البنك املركزي السوداين، الضوابط والتوجيهات، يناير  (22)

بعد حلول  يف حالة بيع املصرف لنصيبه للعميل بيعا آجال   يعترب التمويل بصيغيت املشاركة واملضاربة متعثرا   (5)
 اتريخ التصفية.

يف حالة التصفية العينية للعملية سواء إن مت بيع العني أم  عترب التمويل بصيغيت املشاركة واملضاربة متعثرا  ال ي (6)
 . (22)مل يتم بيعه"

 
 املطلب الثالث: مراحل التعثر

مراحل ال يتم التعثر يف الديون دفعة واحدة بل مير مبراحل عديدة حىت يصل إىل مرحلة التعثر، ومن مث فإن من املهم معرفة 
التعثر من أجل متابعته يف مراحله األوىل، قبل أن يصبح يف مراحله احلرجة األخرية اليت يصعب معها احلصول عليه بعد 

 ذلك، وهذه املراحل هي:
 املرحلة األوىل: مرحلة ظهور األعراض:

بارا إلدارة املشروع املتعثر، وهذه املرحلة هي البداية احلقيقية للتعثر املايل، حيث حيدث حادث عرضي ما، وميثل هذا اخت
فإذا مث التنبه هلذا العرض وأدرك خطورته مل حيدث، وإذا أغفه واستهان به بدأ التعثر مثل الدخول يف التزامات غري خمطط 

 هلا مسبقا.
 املرحلة الثانية: 

 مرحلة جتاهل الوضع القائم:
ملشروع إىل خطورة األسباب، والبواعث املؤثرة على عملية وهي املرحلة اليت يتم فيها تنبه القائمني على غدارة البنك أو ا

 لشأهنا. وتقليال   التعثر إال أنه يتجاهلون ذلك هتاوان  
 املرحلة الثالثة:

 مرحلة استمرار التعثر والتهوين من خطورته:
 ويزداد جتاهل القائمني على املشروع وعد مبادرهتم حلل املشكلة. ويف هذه املرحلة يزداد الوضع سوءا  

 املرحلة الرابعة:
 مرحلة التعايش مع التعثر:
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 37م(، ص1997، 1حمسن أمحد احلضريي، الديون املتعثرة: الظاهرة، األسباب، العالج )القاهرة: إيرتاك للنشر والتوزيع، ط (23)

 
وهذه املرحلة هي أخطر املراحل على اإلطالق، حبيث يصبح التعثر الطابع اليومي داخل املشروع، ويكون املشروع على 

االستثمارات اجلديدة وتنعدم الزايدة يف الطاقة اإلنتاجية، وتتحول العملية وشك اإلفالس، وخالل هذه املرحلة يتم وقف 
اإلنتاجية إىل احملافظة على بعض خطوط اإلنتاج وإغالق اخلطوط األخرى اليت ال يستطيع املشروع القيام أبعمال صيانتها، 

 أو إصالح األعطال وجتديدها.
 املرحلة اخلامسة: مرحلة حدوث األزمة املدمرة:

 هذه املرحلة تصل أخبار التعثر املايل إىل املتعاملني معه، وتبدأ عملية املطالبات املالية.يف 
 

 :املرحلة السادسة
 مرحلة معاجلة األزمة أو تصفية املشروع:

يف هذه املرحلة يتم استدعاء عدد من اخلرباء واملتخصصني لدراسة أسباب التعثر وعالجها سواء من خالل عمليات 
و وسداد التزاماته املستحقة مفية أو إعادة اهليكلة أو إعادة املشروع إىل مسريته الطبيعية وقدرته على النالدمج أو التص

 .(23)بعد تسوية جديدة يقيمها البنك مع العميل مبا يتناسب مع قدرته اجلديدة على السداد
 

 مظاهر التعثر  املطلب الرابع:

على وجود أو احتمال بروز ظاهرة التعثر املايل ومن أهم هذه املظاهر يوجد جمموعة من األغراض أو املظاهر اليت تدل 
 نذكر ما يلي:

 بطء حركة حساب العملي -1 

 تعدد الشيكات املرتدة الصادرة من العميل -2 

 اخنفاض مبيعات العميل -3 

 اخنفاض رحبية املشروع -4 
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 اخنفاض معدل العائد -5 

 اخنفاض نسبة السيولة -6 

 دل دوران املخزوناخنفاض مع -7 

 ارتفاع نسبة الديون على العميل -8 

 زايدة األنشطة االستثمارية ذات املخاطر املرتفعة -9 

 التأخر يف سداد األقساط وااللتزامات -10 

 تعدد كفاالت العميل آلخر -11 

 تكرار جتاوز سقف القرض -12 

 توسيع العمل يف البيع ابالئتمان -13 

 تركز عمالء العميل يف عدد حمدود -14 

 زايدة املخصصات واالحتياطات -15 

 زايدة االلتزامات الثابتة للعميل -16 

 تعدد التصرفات االقتصادية غري الرشيدة للعميل -17 

 صورية املشروع املقرتض له. -18 

يسهل عالجها يف مراحلها األوىل قبل  وابلتايل، جتعل اكتشاف التعثر مبكرا  إن وضع هذه املظاهر حتت امليكروسكوب  
 أن يستفحل خطرها وهتدد حياة البنك ابخلطر وهو ما يطلق عليه اإلنذار املبكر للتعثر.
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 .7/459م( 2008، 1ابن حجر العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري، )القاهرة: دار السالم، ط (24)
 3/154م( 1997-هـ1418-1سيد سابق، فقه السنة، )بريوت: دار الفكر: ط (25)

 يف ضوء الفقه اإلسالمي طرق معاجلة الديون املتعثرة :ثالثاملبحث ال

أو شركات ومؤسسات كمراحبات  وا أفرادا  تعترب املراحبات القصرية والطويلة األجل اليت متنحها البنوك ملعتمديها سواء أكان
املشاريع الصغرية واالعتمادات التجارية من العمليات البنكية التمويلية األساسية اليت على أساسها تقوم البنوك مبنح 
التمويالت للمعتمدين بشىت أنواعها، ولكي يستطيع البنك منح التمويل فإن ذلك يتطلب من املعتمد تقدمي كفاالت 

تضمن تسديده ألقساط القرض، وغالبا  ما تتطلب من املعتمدين تقدمي ضمانة عقارية وغري عقارية، حيث  وضماانت
تتنوع تلك الضماانت فمنها ما يكون عبارة عن أسهم مرهونة يف شركة أو كفيل شخصي حمول راتبه للبنك او رهن مركبة 

 ومنها ما يكون عبارة عن رهن عقاري وغري ذلك.
 

 عاجلة التعثر ابلرهناملطلب األول: م
ومن طرق التوثق من الدين وطريق ملنع التعثر يف الدين هو الرهن ففيه إمهال املعدم والفقري إىل أجل معني ليحضر مثن 

 السلعة، وهذا من التعاون على الرب والتقوى.
 :ومشروعيته الفرع األول: تعريف الرهن 

ُكلُّ نـَْفٍس مبَا َكَسَبْت الرهن: بفتح أوله وسكون اهلاء: يف اللغة: االحتباس من قوهلم رهن الشيء إذا دام وثبت، ومنه: 
 [.38ٍ]سورة املدثر: َرِهيَنةٌ 

 ويف الشرع: جعل مال وثيقة على دين. ويطلق أيضا  على العني املرهونة تسمية للمفعول ابسم املصدر.
 .(24)متني، فاجلمع، وجيمع أيضا  على رهان بكسر الراء ككتب وكتاب، وقرئ هبماوأما الرُُّهن: بض

 حبيث ميكن أخذ ذلك الدين، أو أخذ بعضه من تلك العني.
فإذا استدان شخص دينا من شخص آخر وجعل له يف نظري ذلك الدين عقارا  أو حيواان  حمبوسا  حتت يده حىت يقضيه 

 دينه، كان ذلك هو الرهن شرعا .
ويقال ملالك العني املدين: "راهن"، ولصاحب الدين الذي أيخذ العني وحيبسها حتت يده نظري دينه: "مرهتن" كما يقال 

 (25)للعني املرهونة نفسها: "رهن"
 مشروع ابلكتاب والسنة واإلمجاع.والرهن 
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 (.1603( ومسلم )2134رواه البخاري برقم ) (26)
 .23/6( 1الكمال بن اهلمام، فتح القدير )بريوت: دار الفكر، ط (27)

 
 
 

 [.283]سورة البقرة:  َفرَِهاٌن مَّْقُبوَضةٌ َوِإن ُكنُتْم َعَلى َسَفٍر َومَلْ جتَُِدواْ َكاتِب ا فأما ابلكتاب فقوله تعاىل: 
اشرتى من يهودي طعاما  إىل أجل  ملسو هيلع هللا ىلص وأما السنة فبما روى البخاري ومسلم من حديث عائشة رضي هللا عنها: أن النيب

 (26)معلوم وارهتن منه درعا من حديد".
 (27)وأما ابإلمجاع: فقد انعقد على ذلك.

أحد، وإن كانوا قد اختلفوا يف مشروعيته يف احلضر، والذي عليه مجهور العلماء أن ومل خيتلف يف جوازه وال مشروعيته 
له وهو مقيم ابملدينة، وأما تقيده ابلسفر يف اآلية فإنه  ملسو هيلع هللا ىلص الرهن يشرع يف احلضر، كما يشرع يف السفر؛ لفعل الرسول

 خرج خمرج الغالب، فإن الرهن غالبا  يكون يف السفر.
 الرهون:: أنواع اينالفرع الث

هو احتباس مال يف يد الدائن أو يد عدل ضماان  حلق ميكن استيفاؤه منه كله و الرهن احليازي والرهن نوعان أحدمها هو 
 هو رمسٌي قانوين ويسمى رهنا  ائتمانيا  أو رهنا  أتمينيا ، و الرهٌن التأميين والثاين هو أو بعضه ابلتقدم على سائر الدائنني، 

يف ملك املشرتي  -السيارة مثال  -عليه نقل حيازة السلعة من املشرتي إىل البائع، بل تبقى السلعة  وهذا الرهن ال يرتتب
وحتت تصرفه، ولكن ال حيق له التصرف ابملركبة املرهونة ببيعها أو رهنها رهنا  اثنيا  للغري أو رهن أي حصص فيها أو 

ب أي حق أو التزام عليها إال مبوافقة البنك، ويبقى الرهن طلب ترخيصها أو طلب فك الرهن عنها أو نقل امللكية أو ترتي
قائما  على املركبة حىت السداد النهائي والتام وإبراء ذمة املشرتي لدى البنك كما ورد يف صك الرهن املعمول به، والرهن 

 .حفظ احلقوق، ولضمان أداء الديونالتأميين أو الرمسي جائز شرعا ، وهو من ابب 
اإلسالمي إدخال السلعة املبيعة  جاء يف فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي: "هل جيوز للمصرف  

؟ اجلواب: العقد شريعة املتعاقدين فإذا اشرتط البائع أن حيبس املبيع حىت أداء مجيع الثمن فهو شرط ابملراحبة كضمان
بيع إذا كان الثمن حاال  أما إذا كان مؤجال  فال جيوز احلبس ألنه رضي بتأخري الثمن، يقتضيه العقد وإمنا حيبس البائع امل

يُنص عليه يف العقد حىت يستويف الثمن ضماان  حلق البنك، ألن الرهن جيوز له أن يرهن املبيع رهنا ائتمانيا  أي رمسيا   لكن 
نت(. وورد يف معايري هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية االئتماين ال مينع املالك من التصرف يف ملكه" )عن اإلنرت 

اإلسالمية: "ينبغي أن تطلب املؤسسة من العميل ضماانت مشروعة يف عقد بيع املراحبة لآلمر ابلشراء. ومن ذلك 
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 فتاوى هيئة الفتاوى والرقابة الشرعية لبنك ديب اإلسالمي. موقع بنك البالد على اإلنرتنت. (28)
 .2/246، م(  2004 -هـ 1425بداية اجملتهد وهناية املقتصد )القاهرة: دار احلديث، ابن رشد احلفيد،  (29)

ر، أو رهن حصول املؤسسة على كفالة طرف اثلث، أو رهن الوديعة االستثمارية للعميل أو رهن أي مال منقول أو عقا
 سلعة حمل العقد رهنا ائتمانيا  رمسيا  دون حيازة، أو مع احليازة للسلعة وفك الرهن تدرجييا  حسب نسبة السداد". )املعايري 

(. وجاء يف ضوابط عقد املراحبة الصادرة عن اهليئة الشرعية لبنك البالد اإلسالمي السعودي: "للبنك 115الشرعية: ص 
انت مشروعة يف عقد بيع املراحبة لآلمر ابلشراء. ومن ذلك: كفالة طرف اثلث، أو رهن أي أن يطلب من العميل ضما

منقول أو عقار للعميل، ولو كان املرهون مبلغا  يف حساب جار أو استثماري له، أو كان املرهون هو السلعة حمل العقد 
 (28)يا  حسب نسبة السداد" سواٌء كان الرهن حيازاي ، أو رمسيا  دون حيازة. وينبغي فك الرهن تدرجي

 
 الفرع الرابع: كيفية معاجلة الدين املتعثر ابلرهن.

 ميكن تقسيم طرق معاجلة التعثر عن طريق الرهن لقسمني:
القسم األول: قبل انعقاد عقد املراحبة وذلك ابشرتاط الرهن التأميين على السلعة وبذلك يضعف من قيمتها، وهبذه 

ن التعثر له أسباب كثرية منها املماطلة والعسر واإلفالس واالحتيال وغريها، فإذا مث اشرتاط الطريقة يقل حدوث التعثر، أل
 ما كان سببه االحتيال واملماطلة. الرهن يف عقد املراحبة فإن ذلك يقلل من حدوث تعثر خصوصا  

عليه من أقساط فإن املصرف له احلق القسم الثاين: بعد انعقاد عقد املراحبة إذا حل أجل الدين ومل يقم املدين بسداد ما 
يف أن يبيع الرهن ليستويف مثنه من الرهن إذا اشرتط ذلك يف العقد، وأما إذا مل يشرتط ذلك يف العقد ومل يرض الدائن ببيع 

 .(29)املرهون فإن القاضي جيربه على البيع عند مجهور العلماء
 

 املطلب الثاين: معاجلة التعثر عن طريق الكفالة:
 األول: تعريف الكفالة. الفرع 

 الكفالة لغة: مأخوذة من كفل، ومنه قوهلم: قد تكفلت ابلشيء، إذا ألزمته نفسي، وحتملته، ومجع الكفيل: كفالء، 
َها زََكرايَّ اْلِمْحرَاَب َوَجَد  فـَتَـَقبـََّلَها َربُـَّها بَِقُبوٍل َحَسٍن َوأَنبَـتَـَها نـََباات  َحَسنا  وََكفََّلَها زََكرايَّ ُكلََّما َدَخلَ  ومنه قوله تعاىل:  َعَليـْ

 [37آل عمران:  ِحَسابِعنَدَها رِْزقا  قَاَل اَي َمْرمَيُ َأَّنَّ َلِك َهـَذا قَاَلْت ُهَو ِمْن ِعنِد اّللِّ إنَّ اّلّلَ يـَْرُزُق َمن َيَشاُء ِبَغرْيِ 
 وأما الكفالة يف االصطالح: فقد اختلف الفقهاء يف تعريف الكفالة تبعا الختالفهم فيما يرتتب عليها من أثر. 

 فعرفها مجهور احلنفية أبهنا: ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف املطالبة بنفس أو دين أو عني. 
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 وعرفها بعضهم أبهنا: ضم ذمة الكفيل إىل ذمة األصيل يف الدين.
 عرف على أهنا: عقد مبقتضاه يلتزم الكفيل الوفاء بدين للدائن يف ذمة املدين إذا مل يويف به هذا األخري.كما ت

ويرى املالكية والشافعية يف املشهور واحلنابلة أن الكفالة هي: أن يلتزم الرشيد إبحضار بدن من يلزم حضوره يف جملس 
 احلكم. 

فاحلنفية يطلقون الكفالة على كفالة املال والوجه، واملالكية والشافعية يقسمون الضمان إىل ضمان املال وضمان الوجه، 
 ويطلق الشافعية الكفالة على ضمان األعيان البدنية. 

 كم.وأما عند احلنابلة: فالضمان يكون التزام حق يف ذمة شخص آخر، والكفالة التزام حبضور بدنه إىل جملس احل
 حكم الكفالة.  الفرع الثاين:

 األصل يف جواز الضمان والكفالة: الكتاب، والسنة، واإلمجاع.
 فمن الكتاب:

 .  قَاُلواْ نـَْفِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمن َجاء ِبِه مِحُْل بَِعرٍي َوَأاَنْ بِِه َزِعيٌم  قوله تعاىل: 
 أي كفيل: ضامن. 

 أي: كفيل.  ، َزِعيمٌ َسْلُهم أَيُـُّهم ِبَذِلَك وقوله تعاىل: 
ودة، والدين يقول: "العارية مؤداة، واملنحة مرد ملسو هيلع هللا ىلص أيب إمامة رضي هللا عنه قال: مسعت رسول هللا السنة: حديثومن 

 ."مقضي، والزعيم غارم
 والزعامة الكفالة.  الكفيل،قال اخلطايب وغريه: الزعيم  

هللا: مون على جواز الضمان يف اجلملة. وأما الكفالة فقد قال اإلمام املوفق ابن قدامة رمحه أما اإلمجاع: فقد أمجع املسل
الشافعي يف بعض أقواله: الكفالة ابلبدن ضعيفة، واختلف أصحابه، فمنهم من قال: هي صحيحة قوال  واحدا ،  ]وقال

  واألثر[وإمنا أراد أهنا ضعيفة يف القياس، وإن كانت اثبتة ابإلمجاع، 
 الفرع الثاين: كيفية معاجلة تعثر الديون ابلكفالة:

إذا نص يف عقد بيع املراحبة بني املصرف والعميل على توثيق الدين بكفالة شخص آخر أو أكثر وعجز املكفول على 
، وإذا كان غائبا يرفع أمره سداد الدين، فإن على الكفيل إحضار املكفول أو دفع الدين الذي ضمنه إذا كان حاضرا  

للقاضي، فإن حضر املكفول دفع الدين، فإن مل حيضر يلزم القاضي الكفيل بدفع الدين، وكذلك يف حالة موت املدين 
 ُأيت جبنازة ليصلي عليها , فقال : هل عليه من دين ملسو هيلع هللا ىلص النيب )أنفإن الكفيل يدفع قيمة الدين، فعن سلمة بن األكوع 
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 2295رواه البخاري حديث رقم  (30)

صلى عليها . مث ُأيت جبنازة أخرى , فقال : هل عليه من دين ؟ قالوا : نعم . قال : صلوا على صاحبكم ؟ قالوا : ال , ف 
 وال تسقط املطالبة مبوت املطلوب عند أكثر العلماء. (30). قال أبو قتادة : عليَّ دينه اي رسول هللا , فصلى عليه (

 
 املدين املماطل:املطلب الثالث: معاجلة تعثر الديون ابحلجر على ممتلكات 

 :وحكمه تعريف احلجرالفرع األول: 
 معناه اللغوي "املنع" يقال حجر عليه حجرا  أي منعه من التصرف فهو حمجور عليه.         -
 معناه االصطالحي "املنع من التصرفات املالية".   -
أصل احلجر يرجع إىل كتاب هللا الكرمي وإن مل يستعمل فيه هذا اللفظ لبيان هذا احلكم ، فأفصح آية وأوضحها يف    -

 [.5]سورة النساء ، اآلية … وال تؤتوا السفهاء أموالكم اليت جعل هللا لكم قياما  وارزقوهم فيهاهذا املعىن قوله تعاىل : 
، ويستفاد هذا املعىن اليتامى حىت إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا  فادفعوا إليهم أمواهلموابتلوا وأيضا  قوله تعاىل: 

]سورة  فإن كان الذي عليه احلق سفيها  أو ضعيفا  أو ال يستطيع أن ميل هو فليملل وليه ابلعدلأيضا  من قوله تعاىل : 
  األداء، فدل على ثبوت احلجر عليهم. [ . إن هؤالء ينوب عنهم أولياؤهم يف282البقرة ، اآلية 

حجر على معاذ  ملسو هيلع هللا ىلص وقد استعمل هذا اللفظ يف احلديث النبوي واآلاثر أكثر من مرة، فعن كعب بن مالك أن النيب   -
 [. 4/231ماله وابعه يف دين كان عليه ]دار قطين 

بسبب تبذيره ]مسند الشافعي[. وهذا وعن عروة بن الزبري أن عثمان رضي هللا عنه حجر على عبد هللا بن جعفر    -
يدل أن لفظ احلجر صار مصطلحا  شرعيا  يف العصر النبوي على صاحبه الصالة والسالم وعهد اخللفاء الراشدين رضي 

 هللا عليهم أمجعني
 الفرع الثاين: كيفية معاجلة تعثر الديون ابحلجر على املمتلكات:

جل، فإن الدائن حيق له رفع أمره للقاضي، وللقاضي إذا أتكد أن املدين غري إذا مل يدفع املدين قيمة الدين بعد حلول األ
مفلس وال معسر ولكنه مماطل أن يبيع ممتلكاته بقدر ما يسد به الدين بعد أن خيري املدين بني الدفع أو احلجر، فإن 

 اختار الدفع فقد حلت املشكلة، فإن أىب أجرب على البيع.
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 .52، وانظر: مفردات القرآن لألصفهاين ص1/28، املعجم الوسيط 1/107( لسان العرب 31)

 تعثر الديون بدفع ديون املعسر من الزكاة:املطلب الرابع: معاجلة 
 الفرع األول: حكم الزكاة للمدين

َها فإن هللا تعاىل جعل للغارمني نصيبا  من الزكاة، فقال سبحانه وتعاىل:  َا الصََّدقَاُت لِْلُفَقرَاِء َواْلَمَساِكنِي َواْلَعاِمِلنَي َعَليـْ ِإمنَّ
ُ َعِليٌم َواْلُمَؤلََّفِة قـُُلوبـُُهْم َويف الرِّ   [. 60التوبة:] َحِكيمٌ قَاِب َواْلَغارِِمنَي َويف َسِبيِل اّللَِّ َواْبِن السَِّبيِل َفرِيَضة  ِمَن اّللَِّ َواّللَّ

 والغارمون مجع غارم وهو: الذي عليه دين، وهم قسمان: 
 غارم ملصلحة نفسه، كأن يستدين يف نفقة أو كسوة أو زواج أو سكن أو مرض وحنو ذلك.  -
 وغارم ملصلحة اجملتمع أو ملصلحة الغري، وهم الذين يغرمون إلصالح ذات البني. -

كذلك فأما الغارم ملصلحة نفسه، فمن شروط إعطائه من الزكاة أن يكون يف حاجة إىل ما يقضي به الدين، فيعطى منها و 
إن كان ال ميلك شيئا  ولكنه يقدر على العمل والكسب فال مينع ذلك إعطاءه الزكاة، وأما إن كان غنيا  قادرا  على سداد 

 الدين مل يعط من الزكاة، وال يشرتط أن يكون هذا الغارم صفر اليدين. 
 .ربواي   فال يعطى كمن أخذ قرضا   ومن شروط إعطائه: أن يكون قد استدان يف مباح أو يف طاعة، فلو استدان يف معصية

 الفرع الثاين: معاجلة التعثر عن طريق الزكاة
ممن تنطبق عليهم شروط الزكاة  مفلسا   أو عليه، وكان هذا املدين معسرا   إذا حل أجل سداد الدين ومل يسدد املدين ما

ين مباشرة ليسدد هبا دينه إذا كان ثقة، فإنه جيوز لصندوق الزكاة دفع قيمة الدين عنه، وقيمة الدين جيوز إعطاؤها للمد
وإذا شك يف أمره أبنه سيأخذ املال لنفسه فإن صندوق الزكاة يتواصل مع البنك مباشرة ويسدد الدين وذلك أصون ملال 

 الزكاة.
 

 فلياملطلب اخلامس: معاجلة الدين املتعثر عن طريق التأمني التكا
 تعريف التأمني وحكمه الفرع األول:

 .(31)من األمن ضد اخلوف، ويعين سكون القلب واطمئنانه وثقته، وأصل األمن طمأنينة النفس وزوال اخلوف لغة:التأمني 
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 .7/1070( الوسيط يف شرح القانون املدين، الدكتور عبد الرازق السنهوري 32)

-1398، الســـــــــــــــنوات )95-1، القرارات من 16-1، نشـــــــــــــــر رابطـــة العلم اإلســـــــــــــــالمي، الـــدورات 31( قرارات اجملمع الفقهي اإلســـــــــــــــالمي ص 33)
 م(.2002-1977هــ/1422

 
تعاون منظم تنظيما  دقيقا  بني عدد من الناس، ”والتأمني يف االصطالح: له عدة تعريفات، فعرفه السنهوري كنظام أبنه 

ابلنسبة إىل بعضهم تعاون اجلميع يف مواجهته بتضحية قليلة يبذهلا كل منهم، معّرضني خلطر واحد، حىت إذا حتقق اخلطر 
 فالتأمني نظام تعاوين تضامين. (32)“يتالفون هبا أضرارا  جسيمة حتيق مبن نزل اخلطر به منهم

وهو الذي تقوم به شركات جتارية وفق عقد تربمه الشركة مع األفراد على ضمان ما  حكم التأمني التجاري: -أ
يصيبهم من خطر، وهو عقد رضائي )مبدئيا ( من الطرفني، وملزم للمتعاقدين، وهو عقد معاوضة، وعقد احتمايل يدخل 

لبا ، وخاصة عندما يكون إجباراي  يف عقود الغرر، وهو عقد إذعان لتحقق اجلانب القوي يف املؤمِّن الذي يفرض شروطه غا
من الدولة مباشرة، أو ابشرتاطها التأمني يف حاالت، وهو عقد زمين )مستمر(؛ ألن الزمن عنصر جوهري فيه، مث صار 

 عقدا  مسمى ابلتشريع.
ومن ويشتمل التأمني التجاري حبسب موضوعه وحمله التأمني على األشياء واملمتلكات، وعلى األشخاص )على احلياة، 

)كالتأمني اهلندسي  اإلصاابت واحلوادث، ومن املسؤولية عن الغري، ومن املرض، ومن أخطار النقل( والتأمني للحاجات
على أخطار املقاوالت واإلنشاءات، واملعدات واآلليات واألجهزة، واحلاجات االستشارية، واملساعدات الطارئة( والتأمني 

 ل.ضد املسؤولية للمراكز واملساجد والعما
؛ ألنه عقد معاوضة يقوم على اجلهالة والغرر الفاحش الذي يفسده، ويتضمن غري جائز شرعا  والتأمني التجاري، كعقد، 

راب الفضل وراب النسيئة، وتقوم الشركة أصال  على أساس الراب، وتستثمر أمواهلا يف الراب والسندات الربوية، والعقد يتضمن 
بيع الدين ابلدين املمنوع، وهذا رأي مجاهري العلماء املعاصرين، وهو ما انتهى إليه جممع امليسر والقمار احملرمني شرعا ، و 

وهو ما قرره أيضا  جممع الفقه اإلسالمي الدويل جبدة سنة  (33)هـ1399الفقه اإلسالمي مبكة املكرمة سنة 
 م بشأن التأمني وإعادة التأمني مع الدعوة للتأمني التعاوين.1985هـ/1406

 
إن التأمني التعاوين أو التكافلي هو ما دعا إليه العلماء وطالبت به  التأمني التعاوين أو التكافلي: حكم –ب 

اجملامع الفقهية والندوات واملؤمترات االقتصادية اإلسالمية، ويقوم على أساس التربع والتعاون ملواجهة نكبات احلياة 
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 .400( السالوس، التأمني التعاوين وأصنافه، يف: املعامالت املالية املعاصرة، ص 34)

 23حممد الزحيلي، التأمـني على الديـون يف الفقه اإلسالمي، )    (ص (35)

سامهة يف حتمل اخلسائر، ووجد فعال  يف السودان أوال ، مث انتشر وخماطرها، وآفاهتا ومصائبها، ابلتعويض عن الضرر، وامل
، وهو أن يشرتك جمموعة من األشخاص بدفع مبلغ معني تربعا ، ويؤدى من (34)اآلن إىل معظم البالد العربية واإلسالمية

شخاص واحلاالت االشرتاكات تعويض لألضرار اليت تصيب أحدهم إذا حتقق خطر معني، وضرر مؤكد على األشياء واأل
 املؤمَّن عليها.

والتأمني التعاوين أو التكافلي، من عقود التربع الذي خيلو من املخاطرة واملقامرة، وال يؤثر فيه الغرر، كما هو مقرر يف 
الفقه اإلسالمي، وليس فيه معاوضة بدفع أقساط الحتمال احلصول على أضعافها عن وقوع اخلطر، وهو أتمني تكافلي 

 أصالة التعاون على تفتيت األخطار، واالشرتاك يف حتمل املسؤولية عند نزول الكوارث، واملسامهة يف تعويضيقصد منه 
الضرر عن طريق إسهام أشخاص مببالغ نقدية لتدفع للمتضرر، دون استهداف للتجارة أو الربح من أمواهلم أو أموال  

 غريهم.
ى مشروعية التأمني التعاوين أو التكافلي، وعملوا على رعايته، وتقدمي ولذلك اتفق مجاهري العلماء والفقهاء املعاصرين عل

العون العلمي واالستشاري له، وفتح األبواب أمامه، وبيان األبواب الفقهية اليت ميكن االعتماد عليها واالستعانة هبا لسري 
على عقوده،  لالطالع أو التكافلي، أعماله، وشارك عدد كبري منهم يف هيئات الرقابة الشرعية لشركات التأمني التعاوين

 لضمان موافقتها للشريعة الغراء، ومحايتها من تسرب احلرام واحملرمات.
 

 الفرع الثاين: معاجلة الدين املتعثر عن طريق التأمني التكافلي:
)صندوق التأمني  اك يفوتتمثل طريقة معاجلة الدين املتعثر عن طريق التأمني التكافلي عن طريق إلزام املدين له ابالشرت 

، وينص يف نظام الصندوق على أن املشرتك يسدد نسبة معينة من الدين املؤمن عليه يف حساب خاص هلذه التكافلي(
الغاية على سبيل التربع، حبيث ال يستطيع اسرتداده، مث يستحق املشرتك تعويضا  عند التعرض خلطر من األخطار اليت 

دفع له من أموال الصندوق ما يسد به دينه أو بعضه، وتنتهي عالقة املشرتك تصيب الدَّين، كاملوت واإلعسار، في
ابلصندوق يف حالة تسديد مجيع الدين املؤمن عليه، لذلك جيوز اشرتاط هذا الشرط؛ ألنه حيقق مصلحة كل من الدائن 

 .(35)واملدين
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 خامتة
، وقد ذكرت يف هذا اإلسالمية يف املصارف الليبية تمويالتالديون املتعثرة من التحدايت اليت تواجه المعاجلة تعترب 

تعريف الديون وأنواعها وكذلك الدين املتعثر وأنواعه وأهم مظاهره وذكرت بعض الطرق ملعاجلة الدين املتعثر يف  البحث
 التكافلي الفقه اإلسالمي وهي عن طريق الرهن أو الكفالة أو احلجر أو إعطاؤه من الزكاة إذا كان معسرا، وأيضا التأمني

  أو الدخول مع املدين يف إجارة أو مشاركة.
 مت واحلمد هلل رب العاملني.
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