
 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

 سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر)

 ("فقهً"على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك 

 :جواب سؤال

 ضمان الدٌن بعوض

 ٌوسف ابو اسالمإلى 

 :السؤال

 ...مٌرنا الغالًأشٌخنا و.... السالم علٌكم

. ن شاء هللاإي األرض عما قرٌب فحفظكم هللا من كل سوء ومكروه ومكن لكم 

عرض علٌه . شخص مدٌن بمبلغ كبٌر من المال لمجموعة تجار... سؤال مستعجل لو سمحت

شخص آخر ان ٌتولى مفاوضة هؤالء التجار بأن ٌعجل هو لهم دفع حقوقهم من جٌبه الخاص مقابل 

 أي ،ثم ٌوزع المبلغ المخصوم بعد التخفٌض بنسبة معٌنة بٌنه وبٌن المدٌن. أن ٌخفضوا قٌمة الدٌن

 .مركمأ فهل ٌجوز؟ بارك هللا بكم وأعانكم على ،ٌقتسمان النسبة المحطوطة بٌن الواسطة والمدٌن

 

: الجواب

وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته 

وأن هناك شخصاً ٌرٌد أن ٌساعدك فً تحمل سداد ... لقد فهمت من سؤالك أنك مدٌن للتجار

الدٌن للتجار نٌابة عنك، ولكنه اشترط علٌك أنه سٌتفاهم مع التجار لتخفٌض قٌمة الدٌن على أن 

 فهو سٌفاوضهم فإذا استطاع أن 10000مثالً إذا كان الدٌن ... ٌكون له جزء من هذا التخفٌض

 مثال أي نصف التخفٌض مقابل أن ٌسدد الدٌن 1000 فٌرٌد أن ٌأخذ منك 8000ٌخفض الدٌن إلى 

نٌابة عنك، وبعبارة أخرى فهو ٌرٌد أن ٌضمنك فً سداد الدٌن فٌسدده عنك مقابل عوض ٌترتب 

. علٌك وهو نسبة مئوٌة من التخفٌض الذي ٌنجح فٌه مع الدائنٌن

فإن كان هذا الفهم صحٌحاً فإن هذه المعاملة ال تجوز ألن واقعها هو ضمان أي هو ضمن سداد 

الدٌن نٌابة عنك، والضمان فً اإلسالم له شروط ومن هذه الشروط أن ٌكون الضمان دون معاوضة 

ودلٌل الضمان واضح فٌه أنه . ولكنه هنا ضمنك مقابل معاوضة فهذه المعاملة بهذا الشكل ال تجوز

وواضح فٌه أن فٌه ضامناً ومضموناً عنه . ضم ذمة إلى ذمة، وأنه ضمان لحق ثابت فً الذّمة

: هذا الدلٌل هو ما رواه أبو داود عن جابر قال... ومضموناً له، وواضح فٌه أنه بدون معاوضة

« ِ ٌٌْن قَالُوا نَعَْم َكاَن َرُسوُل َّللاه ٌِْه َد ًَ بَِمٌٍِّت فَقَاَل أََعلَ ٌٌْن فَأُتِ ٌِْه َد  ََل ٌَُصلًِّ َعلَى َرُجٍل َماَت َوَعلَ

ٌِْه  ِ قَاَل فََصلهى َعلَ ًه ٌَا َرُسوَل َّللاه ِدٌنَاَراِن قَاَل َصلُّوا َعلَى َصاِحبُِكْم فَقَاَل أَبُو قَتَاَدةَ اْْلَْنَصاِريُّ ُهَما َعلَ

https://web.facebook.com/profile.php?id=100009736838016&hc_ref=ARToDDrMw8offeD4YF-AU0TeENaUknLVWdHRcrC1SQWJQjS_6u9lR-md9gNZv6KrmFs
https://web.facebook.com/profile.php?id=100009736838016&hc_ref=ARToDDrMw8offeD4YF-AU0TeENaUknLVWdHRcrC1SQWJQjS_6u9lR-md9gNZv6KrmFs
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 ِ ِ َرُسوُل َّللاه ُ َعلَى َرُسوِل َّللاه ا فَتََح َّللاه ًه  فَلَمه ٌْنًا فَعَلَ  قَاَل أَنَا أَْولَى بُِكّلِ ُمْؤِمٍن ِمْن نَْفِسِه فََمْن تََرَك َد

فهذا الحدٌث واضح فٌه أن أبا قتادة قد ضم ذمته إلى ذمة المٌت . «قََضاُؤ ُ َوَمْن تََرَك َماًَل فَِلَوَر َتِهِ 

وواضح فٌه أن فً الضمان ضامناً ومضموناً عنه ومضموناً . فً التزام حق مالً قد وجب للدائن

فالحدٌث قد . له، وأنه، أي الضمان الذي ضمنه كل منهما، التزام حق فً الذّمة من غٌر معاوضة

. تضّمن شروط صحة الضمان، وشروط انعقاده

ولذلك فأن ٌضمنك ذلك الرجل فً سداد دٌنك والكٌفٌة التً ٌتفاهم بها مع صاحب الدٌن فهو 

... جائز ولكن دون معاوضة أما وهو ٌرٌد معاوضة فال ٌجوز

وأكرر إن كان ما فهمته من سؤالك هو المذكور أعاله، فإن هذا هو ما أرجحه فً هذه المسألة 

أما إن كان الموضوع لٌس كما فهمته أنا من سؤالك فوضحه لً لنحاول الجواب ... وهللا أعلم وأحكم

 .على الواقع الجدٌد بإذن هللا

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1439 جمادى األولى 02

م 19/01/2018الموافق 

 

 :على الفٌسبوك  (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة اْلمٌر 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

73741828.122848424578904/755713071292433/?type=3&theater 

 :على غوغل بلس  (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة اْلمٌر 

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/H7cvnjsoDNj 

 :على توٌتر  (حفظه هللا)رابط الجواب من صفحة اْلمٌر 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/954416016519585792 
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