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 بسم ميحرلا نمحرلا هللا

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

 "(التصاديعلى أسئلة رواد صفحته على الفٌسبون "

 الدٌَّن من أسباب التملك الشرعٌة: جواب سؤال

 إلى ابواٌهم المقدسً

 السؤال:

سؤال: ورد فً كتاب النظام االلتصادي صفحة  ،هللا وبركاتهرحمة لعالم عطاء الخٌر السالم علٌكم وشٌخنا الحبٌب ا

جل الحٌاة، إعطاء الدولة من أموالها أالعمل، اإلرث، الحاجة للمال من  :سباب وهًأ 5سباب تملن المال هً أبان  67

م أتملن المال  سبابأخر هل هو من آشكل علٌنا صنف أو جهد. ولكن أللرعٌة، األموال التً ٌأخذها األفراد دون ممابل مال 

الناس: هب أن رجالً ال ٌملن  سباب تنمٌة المال وهو الدٌن، وألوضح اإلشكال سأفرض المثل التالً والذي ٌحصل بٌنأمن 

ً شٌئ دٌنار،  511اعها وربح فٌها ب، وذهب به وشرى بضاعة من السوق ودٌنار 0111خر دٌناً ممداره آخذ من أمن المال،  ا

دٌنار من الربح، فهل ما حصل هو سبب  511 ـبمً معه اللصاحب الدٌن دٌنه و د، سدمالبعد أن لبض الربح ورأس الو

 .ٌهم الممدسً: أبو األن المحبوخأ .جرى النصر على ٌدٌنأم سبب لتنمٌة المال؟ وبارن هللا بن وألتملن المال؟ 

 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته

ً له بمجرد لبضه، وله أن ٌتصرف فٌه فً كل أوجه التصرف بالملن دون إن المال الذي ٌستدٌنه المرء ٌصبح ملك ا

إلخ، وال ٌؤثر فً ذلن كونه ملزماً برد المال  لٌد، فله أن ٌهبه، وله أن ٌنفمه على نفسه وعلى عٌاله، وله أن ٌتاجر به...

ال ٌصبح مملوكاً للمدٌن، وٌجب فً ذمته الذي استدانه للدائن، ألن الدٌن ثابت فً الذمة ولٌس متعلماً بعٌن المال، فعٌن الم

 مثله ال عٌنه.

ً له، فإذا استعمل هذا المال فً التجارة فإنه ٌكون لائماً  فإذا استدان شخص من آخر ماالً، فإن هذا المال ٌصبح ملكا

ال مملون بعمل من أعمال تنمٌة المال، وتكون تجارته من لبٌل أسباب تنمٌة الملن ال من أسباب التملن ألن أصل الم

للشخص الذي ٌتاجر وهو المدٌن، وعلٌه فإن المال الذي ٌربحه من هذه التجارة ٌكون نماء ألصل ماله وال ٌكون داخالً فً 

أسباب التملن. وٌظهر ذلن بوضوح إن خسر هذا المدٌن فً تجارته، فإن الخسارة راجعة على ماله ال على مال الدائن، ألن 

 حلول أجله بغض النظر عن تحصٌل المدٌن ربحاً من تجارته أو خسارة.الدائن مستحك لكامل دٌنه عند 

ن المستدٌن  وٌمع تحت بند )المال دون ممابل مال أو جهد( وعلٌه فإن أخذ المال بالدٌن هو من أسباب التملن ألنه ٌمك ِّ

من ملكٌة المال والتصرف به وفك أحكام الشرع. وٌبدو أن األخ السائل ظن أن كون المدٌن سٌسدد الدٌن فإن هذا ٌتنالض 

مع ما جاء فً البند الخامس من أسباب التملن "دون ممابل مال أو جهد"، ولٌس ذلن كذلن، فإن معنى دون ممابل مال أو 

الهبة أو الهدٌة أو الدٌن أو الصدلة... ال ٌطلب أجراً مالٌاً أو خدمٌاً ممن ٌعطٌه، وبعبارة أخرى فإذا جهد أي أن الذي ٌعطً 

أهدى هدٌة فال ٌأخذ من المهدى إلٌه أجراً على ذلن مالٌاً أو خدمٌاً، وإذا وهب ماالً فال ٌأخذ من الموهوب أجراً على ذلن 

ه دٌناً فال ٌأخذ من المدٌن أجراً على ذلن مالٌاً أو خدمٌاً، وإذا تصدق بصدلة فال مالٌاً أو خدمٌاً، وإذا استدان منه أحد فأعطا

 أجراً على ذلن مالٌاً أو خدمٌاً.ٌأخذ من المتصدَّق علٌه 

ً للموهوب بسبب تملن مشروع، وكذلن ٌكون  هذا هو معنى "دون ممابل مال أو جهد"، ولذلن فإن الهبة تصبح ملكا

ً للمدٌن بس ن ملكا بب التملن المشروع، كما هً الهدٌة للُمهدى إلٌه والصدلة للمتصدَّق علٌه، فكلها ملكٌة لهذٌن بسبب الدٌَّ

 ن مشروع...تمل

 آمل أن تكون الصورة واضحة بإذن هللا

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ 0347من رمضان  00

  م82/17/8105

 رابط الجواب من صفحة األمٌر على الفٌسبوك:

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.107374182

7.154433208058098/462867390548010/?type=1&theater 

https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.1073741827.154433208058098/462867390548010/?type=1&theater
https://www.facebook.com/Ata.abualrashtah/photos/a.154439224724163.1073741827.154433208058098/462867390548010/?type=1&theater

