
 
 

 
 

 ملخص البحث

-ن يف نشاط الوديعةو الدي فوائدعلى  ياحلكم اإلسالم نظرة. 0252، 52002201عني عينيا، رقم التسجيل 
مانديري القروي قرية منجري منطقة ثانوية  PNPMدراسة يف ( )SPP)العارية لقبيلة النساء 

يف . كم اإلقتاادي الشرعياحلحبث جامعي، كلية الشريعة، قسم   (وينوجنان عاصمة فاسروان
 .جوندياين، املاجستري: املشرف. يم ماالنجة احلكومية موالنا مالك إبراهجلامعة اإلسالميا

 .مانديري القروي SPP PNPMن،  و الدي فوائدكم اإلسال،، احل: الكلمات الرئيسية
SPP PNPM النشاط العارية أو -هلا نشاط الوديعةاليت النساء  التمويل لفرقةنشاط إعطاء  هو

و ال . يرد أو يقضي الديون أكثر ما أخذ و ذلك لتكاليف خدمة اإلدارةالدائن  اجلانب وعلى. اإلقتاادي
كل الفرد أخذ الدين منه بل ال بد أن تأخذه فرقة و أقلها تتكون من مخس نساء و أكثرها تتكون من يستطيع  

 .  عشرين مرأة
و كيف  ،SPP PNPMيف  هتداين و الرد عليو أ العاريةهي كيف ممارسة املوجودة هنا البحث  قضايا

إجراءات عن  املعلومةإعطاء فأما غرض هذا البحث و . SPP PNPMنظرةاحلكم اإلسالمي عنه يف 
 ..قرار احلكم اإلسالمي عن تلك املمارسة، و إعطاء العارية و الرد عليها/ينادتال

يف نظرة احلكم  SPP PNPMقضية البحث تتعلق بزيادة الدين يف نشاط هذا البحث قضائي جترييب ألن 
و تقنية محع البيانات ن طريق املالحظة و . وينوجنان عاصمة فاسرواناإلسالمي يف قرية منجري منطقة ثانوية 

املقابلة و الوثائق، و مجع البيانات يف هذا البحث يستعمل الرئيسية و الفرعية، و حتليل البيانات املستخدمة هو 
 . التحليل الوصفي النوعي
إجراءات أخذ الدين من طريق تقدمي العارية و إمالء الوثيقة، و الاورة، أن  تدل علىحث نتيجة هذا الب

 5،1و فائدة الدين . UPK، و رئيس TPKو نسخ هوية اجلنس، و يعطي كل ذلك إىل رئيس الفرقة و رئيس 
و هذا ما . نيز تلك الفائدة أجازهاا احلكم اإلسالمي ألهنا ختلو عن اإلستغالل و املضاعفة بالوقت املع% 

و تلك الفائدة ضرورية ألهنا تارف إىل إبراء الدين املوقوف و . 532وضحه القرآن يف سورة آل عمران اية 
     .تارف إىل من يقد، الدين و مل يقبض املال املديون، و مع ذلك ال تؤخذ الفائدة ظلما


