
 اإلمام الشهيد حممد سعيد رمضان البوطي                             حق بيع الدين وأثره يف حق تداوله يف أسواق املال 

 الدين بيع حق
 املال أسواق في تداوله حق في وأثره

 البوطي رمضان سعيد محمد الشهيد إلامام
 بسم اهلل الرمحن الرحيم

احلمدد هلل الد ب بمعم ده تد م التداحلالص والتدسال والسددسم ا دم سديديبا حممدد المدآ ا مدي وا دم  لدده 
 دى إيبه مسيع جميب.وصحبه أمجعني. وأسأله سبحايبه أن ي همين الرشد وجيمبين مزالق الر 

 وبعد فإن معامل ه ا البحث ت مثل مرتبة فيما ي ي: 
 مقدم ان بني يدب البحث. 

 احملظورال يف بيع الدين:
 : معماهص حكمهص الدليل ا يه.ملن ا يه الدين أواًل: بيع الدين بالدين 
 بيع الدين بالدين لغري من ا يه الدين.ثايبيًا:  
 ني أو خم  فني يف اجلمس.قمن تبادل ربويني م فما قد يس  زمه بيع الدين ثالثًا:  
: ما قد يس  زمه ال ترف يف الددين ووهد ا يف بيدع الددين لغدري مدن ا يده الددين  مدن رابعاً  

 تس يط الغري ا م املدين ملطالب ه بالدين ال ب ا يه وحكم ذلك.
 ائغ وصحيح.ة أيبواع من ال ترفال وما اداها سمن أيبواع ال ترفال يف الدين أربع احملظور إن

 فهل يتح تداول الدين واجلائز بيعه واالس بدال امه  يف أسواق املال؟
 أواًل: بيان حق الدائن شراًا يف طرح حقه ه ا يف أسواق املال. 
 .ن حق املدين شراًا يف ا مر ذاتهثايبيًا: بيا 
يمبغددددددي مسحظددددددة أن احلددددددديث لدددددديس يف صددددددحة ال ددددددداول وادمدددددده وإ ددددددا هدددددددو يف  :أخددددددرياً  

 .ص ويف جدواه أو ادم جدواهاليت يرتتب ا يها وجود حق ال دالالضمايبال 
 

 احلمد لويل كل يبعمة أواًل و خراً أسأل اهلل ال وفيقص واهلداية ل حق والتوابص و 
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 مقدمتان ال بد منهما

 :ألاولى املقدمة

   وهدو بيدع الددينموضوع ال ترف يف الدينص تداول ه ثسثة اصطسحال فقهية. أحدها وأشهرها وو
   ثايبيهدددا وواسدد بدال الددددين ل عبددري الدد ب جدددرى ا يدده معظدددم الفقهدداا ا ددم اخددد سف مدد اهبهم.ا

وجددلم مدددن يسددد عم ون هددد ا املتدددط ح فقهدداا الشدددافعية إص جايبدددب اسددد عماهلم ل متدددط ح ا ولص 
. وقد كرر 3واجلويين يف هناية املط ب 2والشربيين يف مغين احمل اج 1ممهم اإلمام المووب يف اجملموع

   ومل أجد من ارب ة بدال بيع . ثالثها: وواملقاصم واالسو متط ح االس بدال ه ا  م قال:ييناجلو 
 وى الدردير يف الشرح الكبري قال:به س

 .4 م غرميك يف يبظري ماٍل ا يكجتوز املقاصةص وهي إسقاط ما َلَك من دين ا و
يل االسد بدال بالددين إ ددا أقدول: واجلدامع املشدرتني بدني هد ه املتدط حال الثسثددةص هدو البيدع. فدإنم سدب

 هو بيعه بغريه أو بمظريه. وسبيل املقاصة ك لك كما تبني من صميع صاحب الشرح الكبري.
بطسيبدددًا. وهدددو مدددا سدددأذكر خسصددد هص بدددني يددددب  هدد ا بقطدددع المظدددر ادددن حكدددم هددد ا البيدددع صددحة أو
 ال فتيل ال ب ي يهص يف املقدمة الثايبية ال الية:

   :املقدمة الثانية

اًا أكدان البيددع بيدع الددين التدحةص سدواا اربيبدا امدده بدالبيع أو االسد بدال أو املقاصدةص وسدو  ا صدل يف
 و لغريه.ملن ا يه الدين أ

وإ دا يعدرل لده الددبطسن لواحدد مدن أسددباب ثسثدةص يبد كرها يف هد ه املقدمددة جمم دةص  م يبفتدل القددول 
 فيها بالقدر ال ب يق ضيه املقام:
 من بيع الدين بالدين. السبب ا ول: ما قد يرتتب ا يه

: مددا قددد يسدد  زمه مددن تبددادل ربددويني م فقددني أو خم  فددني يف اجلددمسص إن مل ت حقددق فيدده السددبب الثدداي
 شرائط الترف واالس بدال.

                                                 

 الطبعة املمريية.   274/  9  اجملموع: 1و
 ل.بريو  –دار الفكر  71/  2  مغين احمل اج: 2و
 طبعة وزارال ا وقاف بدولة قطرص ب حقيق الدك ور ابد العظيم ديب. 193/  5  هناية املط ب: 3و
 طبعة بوالق. 191/  3  الشرح الكبري مع حاشية الدسوقي ا يه: 4و
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تسدد يط الغدري ا ددم مدن   بيددع الددين لغدري مددن ا يده الدددينوهد ا يف السدبب الثالدث: مددا قدد يسدد  زمه و
جددود مدا قدد يضددمن وصدوله إليدهص وهدد ا السدبب الثالددث املددين  خد  الدددين الد ب اشدرتاهص دون و 

 حمل خسف.
وسأفتل القول يف ه ه العوارل الثسثةص بالقدر ال ب يسدااد ا دم فدك االشد باني بدني بطدسن بيدع 
 الدين لسبب من ه ه ا سباب الثسثةص وصح ه فيما ادا ذلك. وهي ا صل كما قد ذكرل.

صدحة وال تددرف  ئب الدبطسن وأسددبابهص واتضدحا لمدا فدإذا جت دم لمدا هد ا ا صددلص صدافيًا ادن شدوا
بالدينص إْن من قبل املدين أو الدائنص ارضما لبيدان حكدم احملدور الد ب يبددير هد ا البحدث ا يدهص 

من حيدث إيبده حدق  داول الدين يف أسواق ال عامل املايلصتويب خ ه س ممًا إليهص وهو مدى صحة 
 ولمبدأ ب فتيل ه ا اجململ. امل  زمص والدائن صاحب احلق.يسرب بني املدين 

 
*               *               * 

 
: بيع الدين بالدين: معناه، حكمه، الدليل عليه

ً
 : أوال

ص وأن يكددون لع دي مثدل ذلددك أو مدا قيم دده  :أماا معنااه فهددو أن يكدون دالددد مائدة دْيمدًا يف ذمددة ا ديم
. وإ ددا سددبيل ذلددك البيددعص فيكددون مائدة يف ذمددة خالددد. في بددادل كددل ممهمددا مددا يف ذمدة ا خددر لدده

 ذلك بيع دين بدين.
 ه ا هو معىن بيع الدين بالدين امد مجهور الفقهاا.

ويدرى أبددو ابيدد أن معمدداه أن َيْسدد لَم الرجدل الدددراهم يف طعددام مدا إص أجددلص فددإذا حدلم ا جددلص يقددول 
ئة تفراددا ين إيداه إص أجدلص فيكدون ذلدك يبسديعدالد ب ا يده الطعدامص لديس امددب طعدام. ولكددن ب

 .1امها يبسيئة
ْسد لَم مدا 

َ
سدَ م إليده فكيدب ببيدع امل

َ
أقول: ويشكل ا م ه ا ال فسري أن الطعام غري موجود حتا يد امل

سَ مل إليه؟
َ
 ليس داخًس يف م كه بعدص بل ما ليس موجوداً باارتاف امل

                                                 

   يبق ه امه صاحب لسان العربص ومل أجده يف ك ابه ا موال. ايبظر مادمال كأل يف ال سان.1و
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الوفداا   م إن ه ا ال فسري يس  زم اس حداث دين جديدد مل يكدن مدن قبدلص بسدبب اددز املددين ادن
ني مدن قبددلص بديمده. وبيدع الددين بالددين يعددين وجدود ديمدني بدني شختدنيص في بايعددان ديميهمدا الثداب 

 ه احلالة دون اليت قب ها.وإ ا ي ع ق احلكم هب 
وحرم ده. وهدو كمدا ق مدا أن  هيع الددين بالددينص فقدد إل اإلمجداع ا دم بطسيبدبأب حكم  :وأما حكمه

با يف ذمة ا خرص فيبيع أحدمها ا خر الدين ال ب له ا يه يكون لكل من خالد وا يم دين ثا
بالددددين الددد ب لدددد لك ا خدددر ا يدددهص في فرقددددان دون أن يأخددد  أحددددمها شدددديئًا. ومثدددل هددد ا أن يبيددددع 

 الدين بالدين لشخص  خر غري ال ب ا يه الدين.
 قراً قبدل أن الدين ال ب ي بايعايبه فيكون ممداط حرمدة وبطدسنص هدو ذاني الد ب يكدون مسد ومعىن ه ا

اإلقدام ا م بيعه من ا خر. أما الدين ال ب يمشأ بيمهما امد اقد البيدعص أب مل يكدن موجدوداً 
 من قبلص فس يدخل فيما يسمم بيع الدين بالدينص ومن  م ال يسرب ا يه حكم احلرمة.

وصددوف يف ممدا مي كده ا ديم م عأن يبيدع خالددد ديمده الد ب لده ا دم ا دديم   دا مثدال هد ه احلالدة الثايبيدةص 
ال مدةص ف دد م التددفقة بيمهمددا دون أن يقددبت خالددد امل دداع الد ب اشددرتاه مددن ا دديم بديمدده الدد ب لدده 

.  ا يهص يف اجمل س. فيمشأ من جراا ذلك دين جديد دالد ا م ا يم
فه ه التورال غري داخ ة يف معدىن بيدع الددين بالددينص ومدن  م ال يسدرب حكدم الدبطسن إليهدا. وقدد   

 وب ا م ال حرير قائًس:صرمح ب لك الشرقا
وواحلاصل أيبه يتح بيع الدين بغري ديدن سدابقص أادم مدن أن يبيعده بعدني أو بددين َمْمَشدأص سدواا بااده 

 ملن هو ا يه أو لغريه .
 1 م قال: وأما بيع الدين بالدين الثابا من قبل فهو باطل.. ل مهي ان بيع الكالئ بالكالئ 

هبددد ا الدد ب صددرح بددده الشددرقاوب مدددن  ااص وإن مل يتددرحو أقددول: ويدددل ا دددم هدد ا صددميع أكثدددر الفقهددا
ْمَشأص أب املس حدث امد ال بايع.

َ
 ال فريق بني الدين السابق املس قرص والدين امل

 يقول ابن قدامة املقدسي: 
 .2 اجمل سالعول يف  قبتووالتحيح من امل هب أيبه ال يشرتط ل تحة 

                                                 

 القاهرال. –طبعة ايسم احل آ  11/  2ر:   الشرقاوب ا م ال حري1و
 طبعة قطر. 99/  2  املقمع: 2و



 

 www.naseemalsham.comموقع يبسيم الشام                                                           5

.  يبدده ديدن مسدد حدث ولدديس موجددوداً مددن أب وإن اسد  زم ذلددك ثبددول ديددن بدالعول يف ذمددة البددائع
 قبل.

 وقال يف الشرح التغري ا م أقرب املسالك:
ٍر قَدْبَضهص أو  مافَع معيمًة فس مَيمع  -أب الدين  -ووأما بيعه   .1حبالٍّ أو  عني م أخِّ

التاوب يف حاشي ه ا م أقرب املسالكص ا م قولده: وشدرط صدحة بيدع الددين حضدور املددين  وا ق
وتعديل الثمنص ا ق ا م ه ا القيد ا خري بقولده: وأب حقيقدة أو حكمدًاص كبيعده  مدافع وإقراره 

 .2معيمة ي أخر قبضهاص  ن قبت ا وائل قبت لألواخر 
 وقال المووب يف الروضة:

ولوكددان لدده يف يددد غدددريه مددال بغتددب أو ااريدددةص وديددن قددرل وإتددسفص جيدددوز بيعدده لدده.  م الكدددسم يف 
 .3ت ا م ما سبق اا بار ال عيني والقب

أقدول: ومدا سدبق مدن كسمدهص هدو ذكدره ادددسف يف ذلدك. وذهدب إص مدا رجحده البغدوب مدن ذلددكص 
 وهو أيبه ال جيب ال عيني وال القبت.

فقدد تبددني مددن هدد ه المقددول أمهيددة الفددرق بددني ديمدني ثدداب نيص ي بايعدده الدددائن واملدددينص وبددني ديددن ثابددا 
هددو الباطدل لدخولدده حتدا حالددة بيددع فدا ول ممهمددا اسد  زم بيعدده حددوث ديددن مل يكددن مدن قبددل. 
 الدين بالدينص والثاي صحيح ال إشكال فيه.

ال يمق ب ديمًا ولدو تدأخر قبضدهص ل ع دق البيدع بدهص بدل إيبده ال يعددو أن  ر ا قيل: إن البيع امل ع ق  عنيم 
حكدم العددني  يتدبح وديعدة امددد البدائع يف حالددة ال دأخر.واجلواب أن العددني املوصدوفة يف ال مددة يف

احملددالص ي ع ق احلق يف ه ه ب اهتاص وي ع ق احلق يف العني املوصدوفةص ب مدة البدائعص فيتدبح ديمدًا. 
 .4والبيع يف ك يهما صحيح

                                                 

 طبعة دار املعارف  تر. 97/  3  الشرح التغري ل دردير: 1و
   حاشية التاوب ا م املرجع السابق.2و
 طبعة املك ب اإلسسمي بدمشق.  513/  3  روضة الطالبني لإلمام المووب: 3و
ايبظر ال حرير وشرحه ل شيخ زكريا ا يبتاربص وايبظر حاشية الشرقاوب ا يه  194/  2ير:   ايبظر الشرقاوب ا م ال حر 4و

 يف الداخل.
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أب بيددع الدددين بالدددينص فقددد دأب الفقهدداا ا ددم االسدد دالل يف ذلددك  :وأماا الاادليل عبااى ب  نااه
 م شدرط مسد م ادن ابدن امدر أن المدآ باحلدديث الد ب أخرجده الددارقطين والبدزار واحلداكم ا د

 .1هنم ان بيع الكالئ بالكالئ
ضدددعب هددد ا احلدددديث رجدددال احلدددديثص وجدددلم الفقهدددااص ومدددمهم اإلمدددام الشدددافعي واإلمدددام أمحددددد وقدددد 

 وغريمها. ولكن الفقهاا اولوا بعد بيان ضعب احلديث ا م دليل اإلمجاع.
أيبه أن يقدوب احلدديث املد كور. إذ إنم ت قدي أقول: إن اإلمجاع ا م بطسن بيع الدين بالدينص من شد

حلددديث يف ذاتدهص وإن كايبدا الدددالئل اا دم قدوال ا مدة لده بدالقبول دليددل مدن ا دلدة الدديت ال تمكدر 
الشدك ية ا ددم ضددعفه موجددودالص ا دم أن اإلمجدداع إذا حتقددق ا ددم حكدم مدداص فددس موجددب حيمئدد  

دليدٍل َجدَ َب اجملمعدني  مدا إال لوجدودل  مقيب ان دلي هص إذ اإلمجاع ال ميكن أن يمعقد ا دم أمدر 
 ا صوليون يف باب اإلمجاع. هإص احلكم  وجبهص وهو ما قرر 

 م إن الغدرر الد ب مددن شدأيبه أن ي حدق حدداالل بيدع الدددين بالددينص يشدكل دلدديًس ثايبيدًا باإلضددافة إص 
 دليل اإلمجاعص وصورال الغرر فيها ج ية ال حت اج إص برهان.

   *               *            * 
: مااا ساااد  بااتللمه بياااع الاادين مااان ينااا م تلااا فين متنقااين أو م تلناااين  اا  ا  ااا  

ً
 :ثانيااا

صورته أن يكون دالد ا م ا يم ألب درهم قيمة بضااة اب ااها ممهص ف مما أراد أن يوفيه حقهص 
 ه بيع.اتفقا ا م أن َيس بَدل بالدراهم ما يساوب قيم ها من الديبايبري. واالس بدال يف حقيق 

إن صددحة هددد ا البيدددع م وقفدددة ا ددم أن ي بدددادل امل بايعدددان هددد ا الدد ب اتفقدددا ا يددده يف اجمل دددس الددد ب إل 
 االتفاق فيه ا م االس بدالص وإن تفاول البدالن.

 ال قابت ال ماثل. عفإن اتفق البدالن يف اجلمسص ومها من الربويالص وجب م
دين به وجمس البديل امهص كي ال يس  زم ذلك إذن جيب القبت يف اجمل سص أيًا كان جمس املال امل

بيددددع الدددددين بالددددددين. وجيددددب ال قددددابت يف اجمل دددددس أيضددددًاص إن كددددان البددددددالن ربددددويني مددددن جمسدددددني 
 خم  فنيص وجيب كل من ال قابت وال ماثل إن كايبا ربويني من جمس واحد.

                                                 

  وردل ك مة ووكأل    عىن احلفظص ويف الفقهاا من فسرها يف احلديث هب ا املعىن ولكن صاحب لسان العرب فسمرها 1و
اددن الكدالئ بالكدالئص أب المسدديئة  ك هنيده باحلراسدة وال دأخر ورجدح تفسددريها يف احلدديث بال دأخر قددال: وا دم ذلد

 بالمسيئة.  
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 وقد دص اإلمام اجلويين ه ا احلكم يف ك ابه هناية املط ب فقال:
رقا قبل تس يم العنيص يَبظلَرص فإن كان االس بدال يف شقيه وارداً ا دم مدا يشدرتط ال قدابت و.. وإن تف

فيددهص  م جدددرى ال فدددرقص فيبطدددل االسدد بدال. وإن مل يكدددن العقدددد ربويدددًا بددأن كايبدددا الدددديون دراهدددم 
وأاواضدها ثيابدًا ومدا يف معماهدداص ففدي بطدسن االسد بدال وجهددانص وأصدحهما اددم الددبطسنص  ن 

 . 1اإلقبال ال يس مد إص أصل يف غري اقود الربا والس م اشرتاط 
أقول: واملراد بقوله: ال يس مد إص أصلص أن اس بدال الثياب بالدراهم مع تأخري قبضهاص اسد حداث 
لدين جديد مل يكن ثاب ًا من قبلص وقدد سدبق أن أوضدحما أن هد ا ال يددخل يف معدىن بيدع الددين 

بطسيبه. فاشرتاط القبت ل فدرار مدن هد ا احلظدر ال موجدب لده. بالدين ال ب أمجع الع ماا ا م 
أما صورال الدبطسن الديت إل اإلمجداع ا دم بطسهنداص فهدي وجدود ديمدني مسد قرين لكدل مدن الطدرفني 

ي فقدا ا دم ال بدادل. فيبيدع أحددمها ديمده بالددين ا خدرص دون أن يقدبت أب  ا م ا خرص قبدل أن 
 ممهما شيئًا.

ب يف الروضددة ا دددم مثددل مددا ذكدددره اجلددويينص وصددحح هدددو ا خددر صددحة اددددم وقددد يبددص اإلمدددام المددوو 
ص وهدو مدا جدرى ا يده بقيددة 2القدبت يف اجمل دسص يف البددلني ال د ين ال جتمعهمدا ا دة ربويددة واحددال

 .3ا ئمة أيضاً 
فقدد تبدني إذن أيبده امددما يكددون البددالن ربدوينيص م فقدني أو خم  فددني يف اجلدمسص يبطدل بيدع الدددين يف 

 الةص مامل حتقق فيه شرائط الترف واالس بدال.ه ه احل
وأسدددال ذلددددك يف املسددددألة الددديت  ددددن بتددددددها حددددديث رسدددول اهلل الدددد ب رواه أبددددو داوود والرتمدددد ب 

بددن امدددر رضددي اهلل امدددهص قددال: أتيدددَا رسددول اهلل فق دددا: إي أبيددع اإلبدددل اوالمسددائي وأمحددد ادددن 
هم و خد  الدديبايبري. فقدال: وال بدأل أن تأخدد  بدالبقيعص فدأبيع بالدديبايبري و خد  الددراهم وأبيدع بالددرا

 بسعر يومهاص مامل ت فرقا وبيمكما شيا .
وظاهر احلديث يق ضي أن يكون البدالن حاضرينص ومها الديبايبري والددراهم غدري أن احلاضدر همدا إ دا 
هدو أحددمهاص وهددو مدا اسدد بدل امده. ولكددن الفقهداا يع دربون مددا اسد قر يف ال مددة حبكدم احلاضددر. 

                                                 

 .193/  5  هناية املط ب: 1و
 513/  3  الروضة: 2و
 .112/  5ص وبدائع التمائع: 309/  3ص وكشاف القماع: 97/  3  ايبظر الشرح التغري: 3و
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ل برق بني الثمن احلاضر يف اليد والثمن الغائب املس قر يف ال مة. وقد سبق بيان ه ا قأب ال ف
 ق يل.

 
*               *               * 

 
:
ً
ما سد  بتللمه التصرف    الدين من تبليط الغير عبى املدين مل النته بالدين  ثالثا

 :الذي عليه

 من ا يه الدين. وصدورته أن يكدون دالدد ا دم ا ديم مائدةص وإ ا يعرل ه ا يف حالة بيع الدين لغري
له ا م ا يم لزيدص باملب غ ذاته ال ب يف ذم ه لزيد  فيبيع خالد ماويكون ا م خالد مث ها لزيد. 

 ا م أن يقبضه زيد يف اجمل سص وإال اادل احلرمة ل ع ة السابقةص وهي بيع الدين بالدين.
ص و  الدثمن هدو املب دغ املماثدل يف ذمدة زيدد والبدائع هدو خالددص واملشددرتب فداملثمن هدو الددين يف ذمدة ا ديم

 هو زيد.
واملشدك ة أن املدثمن لديس موجدوداً همددا يف يدد البدائعص وإ دا هدو موجددود يف يدد مديمده. فمدا حكدم هدد ا 

 البيع يف ه ه احلال؟
ط ا دددم ظدداهر مدددا ذهددب إليددده احلماب دددة واحلمفيددة الدددبطسن مط قدددًا. وسددبب ذلدددك أن البدددائع غددري مسددد م 

املدين. ومن  م فهو غري قادر ا م تس يم املبيع. فكدان بيعده داخدًس يف حكدم مدن بداع شديئًا قبدل 
 قبضهص أب وإن كان قد دخل يف م كهص وهو غري جائز.

هندم أن تَبدداع السد ع حيدث تبدداعص  روى أبدو داوود والددارقطين مدن حددديث زيدد بدن ثابددا أن المدآ 
 ا حاديث الدالة ا م ه ا احلكم كثريال ومعروفة.حىت حيوزها ال دار إص رحاهلمص و 

ووال يتددددح بيددددع الددددين لغددددري مدددن هددددو ا يدددده مط قدددًاص  يبدددده غدددري قددددادر ا ددددم  قدددال يف كشدددداف القمددداع:
 .1تس يمه 

وال جيوز مت يك الدين من غري مدن ا يده الددينص إال إذا سد طه ا يده  ووقال ابن اابدين يف حاشي ه:
ص  م لمفسددده  -أب ذلدددك الغددري  - م قددال: وفددإذا سدد طه ا يدده فيكددون  أب  –وكدديًس قابضددًا ل مددويلم

 .1باا باره مب ااًا له 
                                                 

 بريول. –مطبعة اامل الك ب  309/  3  كشاف القماع: 1و
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 وأط ق الكاساي يف بدائع التمائع القول بالبطسنص دون اا بار ل  س يط وادمهص فقال:
ووأمدا بيددع هدد ه الددديون مددن غدري مددن ا يدده والشددراا هبددا مددن غدري مددن ا يددهص فيَمظددرص إن أضدداف البيددع 

لغريه: بع ك الدين ال ب يل يف ذمة فسن بك اص  ن مدا   دينص مل جيزص بأن يقولوالشراا إص ال
 .2يف ذمة فسن غري مقدور ال س يم يف حقه. والقدرال ا م ال س يم شرط 

فقهاا امل هب خسفًا يف ذلكص ورجح أكثرهم التدحة مط قدًا. قدال الشدربيين  أما الشافعية فقد ذكر
 يف شرحه ا م املمهاج:

دين بعنٍي لغري من ا يه الدين باطٌل يف ا ظهرص بدأن يشدرتب ابدَد زيدٍد  ائدٍة لده ا دم امدروص ووبيع ال
 يبه ال يقدر ا م تس يمه. وه ا ما صححه يف احملرر والشرحني واجملموعص وجزم بده الرافعدي يف 
بددداب الك ابدددة. والثددداي: يتدددحص وهدددو املع مددددص كمدددا صدددححه يف زوائدددد الروضدددة موافقدددًا ل رافعددديص 

 .3خ اره السبكي وا
 ً أقدول: ولكدن اشدرتط بعددت احملققدني يف املد هب أن يكددون املددين م يئدًا مقددرماً وأن يكدون الددين حدداالم

 مس قراًص ولعل ه ا هو ال ب يمبغي أن يع مد.
 أما املالكية فأط قوا القول باجلواز قال يف الشرح التغري:

رجددل  ا دم غرميددك بددين يف ذمدةأب ديدن  مدداكبيدع لغدري مدن هددو ا يده   بدددينأب الددين  بيعدهووالثداي 
ٍ فس ميمع ثالث  4. وأما بيعه حبالم أو  عني ي أخر قبضه أو  مافعل معنين

 وقال يف تبيني املسالك ه ه العبارال أو قريبًا ممها.
أقدول: فقدد تبدني أن املددايبعني مط قدًا هدم احلماب دة واحلمفيددةص وأن املالكيدة أجدازوا مط قدًاص وأن الشددافعية 

وا ادسف يف ذلكص يف م هبهم. وقد الحظما أهنم رجحوا التدحةص بشدرط أن يكدون املددين يبق 
ً ومس قراً.  ال ب بليَع الدين ال ب ا يه م يئًا و مقراً  ا ا يه وأن يكون الدين حاالم

ولعدل هدد ا هددو الدراجحص فددإن اشددرتاط االسدد قرار حمدل اتفدداقص وكدد لك شدرط احل ددول مرااددم يف بدداب 
 كثر الفقهااص وادم إقرار املدين  ا ا يه يزج املشرتب يف الغرر.احلوالة امد أ

                                                                                                                                              

وايبظر ما مراده بقوله: إال إذا س طه  بريول. –مطبعة دار الفكر  152/  5املخ ار:   حاشية ابن اابدين ا م الدر1و
 ا يه؟ يبدو أن مراده أن يكون البائع م م عاً بس طة ختوله اإلجبار. 

 الطبعة ا وصص شركة املطبواال الع ميةص القاهرال. 112/  5  بدائع التمائع: 2و
 بريول. –ر طبعة دار الفك 71/  2  مغين احمل اج: 3و
 دار العرف  ترص وما حت ه سطر من املنت.  97/  3  الشرح التغري: 4و
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أما القول بالبطسن مط قًا فس يبس بني له وجهًا مقبواًل. إذ املدين هما حمدال ا يده يف املعدىن واحلقيقدةص 
وإن كدان السددبيل إص ذلدك همددا هدو البيددعص والفقهداا الدد ين مل يتدححوا بيددع الددين همددا لغدري مددن 

صددححوا احلوالدة اددل املددين يف بداب احلوالددة مط قدًاص دون أن يشددرتطوا لد لك رضددا  ا يده الددينص
احملددال ا يددهص بددل مل يشددرتطوا أيضددًا مساتدده وإقدددرارهص فمددا الفددرق بيمهمددا؟ ف ددمقس حكددم البيددع همدددا 
ا دم حكددم احلوالدة همددانيص بدل ا مددر أشدبه ب مقدديح املمداط بددني م شداهبنيص ممدده بقيدال يبظددري ا ددم 

 يبظري.
 

      *         *               * 
 

 تبني إذن أن احملظور من أيبواع ال ترفال يف الدين ا مور ال الية:
 أواًل: بيع الدين بالدين ممن ا يه.

ثايبيًا: بيع الدين بالدين من غري من ا يه الددينص وقدد إل حتريدر املعدىن املدراد بد لك يف احلدالني: ا ول 
 والثاي.

ثالثدًا: بيدع الدددين مدن غددري مدن ا يده الدددينص ولدو كددان بعدني مقبوضدة أو غددري مقبوضدة وأب يف العقددد  
 امد احلماب ة واحلمفيةص ويف رأب امد الشافعية.

رابعددًا: بيدددع الددددين بدددالعني ممدددن ا يددده الددددين أو مدددن غدددريهص إن كدددان الدددثمن واملدددثمن ربدددوينني ومل ت حقدددق 
 شروط الترف من ال قابت وال ماثل.

 فسائغ وصحيح.أما ما ادا ه ه ا يبواع ا ربعة من ال ترفال يف الدين 
ولكدن بعدت الشدافعية ذكدروا تفتديَسًر  خدر اددا هد ه احلداالل ا ربعدةص مل أقدب لده ا دم حتدي ةص 

 م خته تقسيم الدين إص مثن ومثمنص وغريمها.
 بيع صحيح.قالوا: فأما ما مل يكن مثمًا وال مثممًاص فاالس بدال امه ان طريق ال

 كدين القرل وبدل امل  فال واملهر بعد الدخول و وه.
وأما ما كان مثمًا كالمقددينص ففدي االسد بدال امده طريقدان ادن الشدافعيص أحددمها القطدع بداجلواز وهدو 

 املفىت به.
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وأمدا مدا كددان مثممدًاص كددأب شديا أو سد عة غددري المقددينص فددس جيدوز بيعده أو االسدد بدال امدهص كاملسدد م 
  فيه!..

فقدالوا: إن قرريبدا أن الدثمن مدا  ولكمهم وأب هؤالا الفقهاا  اادوا فأخضعوا الثمن واملدثمن لسا بدارص
ألتدقا بده البداا امددد العقددص فاالسد بدال امده جددائزص يبقدداً كدان هد ا الدد ب ألتدقا بده البدداا أو 

 واالس بدال امه. ايمًا وما مل ت تق به الباا فهو املثمن يبقداً كان أو ايمًاص ومن  م ال جيوز بيعه
ص وإ دا املقتدود قالوا:  ن املثمن مقتود ل اتهص فس يس عال امه. أما الثمن فس يقتدد ادادال ل اتده

 ممه مالينَ ه.
أقدول: إن هد ا ال يمسددم مددع دوران مثميمدة الشديا مدع إلتدداق البداا بده. فدإن المقددد ال يدراد ل اتده اددل  

الص وإن السد عة الديت تقابددل بالمقدد تدراد دائمددًا  كدل حدالص سدواا ألتددقا بده البداا فأصددبح مثمدًا أم
 ل اهتاص سواًا ألتقا هبا الباا فعادل هي ا خرى مثمًا أم ال.

ا دددم أن ممددداط مشدددرواية االسددد بدال الدددد ب يبعدددرب امددده همدددا بدددالبيعص إ ددددا هدددو احلاجدددة ورضدددا كدددل مددددن 
كيدة وثبوهتدا. ومدن  م امل ص وهدو اسد قرار عني أو امل بدادلنيص بعدد تدوفر الشدرط الد ب ال بدد ممده بدايامل

فدإن الدد ب يدرتجح هددو أن قيددال مدا هددو موجدود حتددا يددد املددين أو يف ذم ددهص م كدًا ثاب ددًا مسدد قراً 
ل ددددائنص ا ددددم املسدددد م فيددددهص قيددددال مددددع فددددارق كبددددريص هددددو أن املسدددد م فيدددده مل تسدددد قر م كي دددده بعددددد 

لص أو يف يبكددددول دم وجدددوده امدددد ح دددول ا جدددبب الطدددوارمل املمكمدددة امل مث دددة يف ادددل َمْسددد لمص بسددد
 املس م إليه.

ا سدبق ذكددرهص فامل كيددة فيده ثاب ددة ومسدد قرال ممددأمدا مددا هدو حتددا يددد املددين ل دددائنص بسددبب البيدع و ددوه 
 . 1ل دائنص فقيال البيع ا م الس م يف ه ه املسألة ال يبدو له أب مسوغ

م كي دددده إن الدددد ب أرجحدددده أن احلددددق الثابددددا واملسدددد قر يف ذمددددة شددددخص مددددا أو حتددددا يدددددهص والعائددددد 
لشخص  خرص جيوز االس بدال امهص بالبيع إذا رغب املالك ب لكص سواًا كان ذلدك احلدق يبقدداً 
أو م اادددًا أو ممفعددددة ادددنيص باسدددد ثماا احلددداالل ا ربددددع الددديت سددددبق بيدددان بطددددسن االسددد بدال امهدددداص 

 لألسباب اليت ذكريباها.
 

*               *               * 
                                                 

 .513/  3ص والروضة ل مووب: 193/  5  ايبظر هناية املط ب ل دويين: 1و
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 ؟ئل بيعه والاستندام عنه،    أس اق املامفهل يصح يداوم الدين ا  ا

 :مقدمة

 تمبثق مشرواية طرح الدين يف أسواق ال داولص من مشرواية بيع الدين بالضوابط اليت إل بياهنا.
واملعددروف أن كددل ادددني تع قددا هبدددا م كيددة مسددد قرال لشددخص مي دددك حددق ال تدددرف هبددا واالس عاضدددة 

ح بيعهدددا ممدددن ا يددده الددددين أو مدددن غدددريه. امهدداص يتدددح طدددرح قيم هدددا يف أسدددواق ال دددداول كمدددا يتدد
 وليسا صكوني االس ثمار إال مثرال هل ا احلق.

وإ ا يس ثىن من ذلك انٌي ماليندٌة مل ت حددد بعددص كاملوصدوفة يف ال مدةص وكالربويدال اداضدعة لشدروط 
التدرف مدن تقدابت ومتاثددل. وقدد إل االحدرتاز امهدداص امددما ميزيبدا حداالل صددحة بيدع الددين اددن 

ريبدددددا بشددددرط ال قدددددابت يف ا جمدددددال الربويدددددةص واشددددرتاط كدددددل مدددددن ال قدددددابت طسيبدددددهص وذكم حدددداالل ب
 وال ماثدل يف ا جمدال الربويددة امل ماث دة.. ويبظددراً إص أن هد ا الشددرط ال ي دأتم االل ددزام بده همدداص أب

 طرح الدين ل  داولص فهو غري وارد يف الربويال قط. يف
 ماليددة مددا يف سدددوق ال ددداول اقدددد مددن العقدددود أن طددرح ادددني -مدددن حيددث املبددددأ  -ويمبغددي أن يبع ددم 

 املالية اليت ترتتب ا م اإلجياب والقبول بشروطهما املعروفة..
إن طرح صاحب املال ماله يف سوق ال داول إجياب من الطرف ا ول وصاحب املدال  واالك  داب 

بدة إجيدداب الد ب يد م  وجدب هدد ا الطدرحص قبدول مددن الطدرف الثداي واملك  دب ص أو يبقددول إهندا  ثا
 وقبول.

*               *               * 
املدددينص وذلددك  وجددب احلددق الدد ب و  م إن حدق ال تددرف يف الدددين يشددمل تتددرف كددل مدن الدددائن 

 ي م ع به ا ول وي حم ه الثاي.
 إذ إن كًس ممهما خاضع لموع من االل زام ال ب هو قبول تبعة بماًا ا م اقد أو تربع.

 لدائن يف طرح ديمه وأب قيمة ديمه  يف سوق ال داول.ف مبدأ ببيان حق ا
ثابددا يف ذمدة املدددينص أيدا كددان يبوادهص حددق مدايلم مسدد قر ل ددائنص يسددوغ لده حددق الال ريدب أن الددين 

 ال ترف فيه واإلحالة بهص واالس عاضة امهص إال ملايبع.
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ياهندداص  يبدده ي م ددع هبدد ا وإ ددا جدداز بيددع الدددائن ديمدده ملددن هددو ا يدده ولغددريهص بالضددوابط الدديت فرغمددا مددن ب
احلق. فهل َيَسولَغ له إَذْن حَقه ه ا بأن يطرح ديمه الد ب لده ا دم فدسن أو ا دم مؤسسدة جتاريدة 

 ماص يف سوق ال داول؟
قبدل أن أجيدب ادن هد ا السدؤالص يمبغدي أن ألفدا المظدر إص وجده احلاجدة الديت قدد تدداو الدددائن إص 

الس حتال حقدهص أم هدو امل داجرال بالددين الد ب اس عمال ه ا احلقص أهو وجه من االس عدال 
له يف سوق ال داولص  أم هو جمرد االا يال  ثل احلق ال ب له يف ذمة املدينص دون أب تفاول 

 يف القيمة؟
هدو االسد عدال واجلوابص هو أيبه ما يمبغي أن يكون هدف الدائن من طرح ديمه يف سدوق ال دداول 

 ل حتيل ديمهص لسببني:
 مت حة  حد يف شدراا مدا لديس م يقمدًا مدن اس حتداله بالقيمدة ذاهتداص دون أب فدرق أيبه ال :أولهما

بني ه ا السمد أو التك ال ب اب ااه والقيمة اليت اب ااه هبا. يبعم همالدك متداج جزئيدة تسدرب 
بدني طدرفني أو ثسثددة أطدراف يف جمددال اس حتدال احلقدوق املاليددة يكدون ال دددوا فيهدا إص احلوالددةص 

يف هدد ا اهلددددف ا ول ل دددائن مدددن ام يدددة  ج ا طدددراف. أمددا املتددد حة الكاممدددةمتددات حقددق هبدددا 
الطدرح يف سددوق ال دداولص فغددري واضدحة ال لددهص وال ل طددرف الثداي الدد ب يفدرتل أن يب دداع الدددين 

 ممه.
أن الشدأن يف كدل مدا هدو مطدروح يف سدوق ال دداول أن يكدون دائدراً ا دم حمدور الدربح وتمميددة  :ثانيهماا

 غري م حقق يف ه ه التورال قط. املال. وهو
وما يمبغي أن يكدون اهلددف هدو ا مدر الثالدثص وهدو جمدرد االا يدال ادن ديمده الد ب لده ا دم فدسنص 

فددإن حتقيدق هد ا الغددرل ال ي وقدب ا دم طددرح  بعدني ماليدة حمددددال ر هدا فأادب ده امددد شدخص مدا
 كما هو واضح.   هايديمه يف سوق ال داول. بل إن ه ا الطرح من شأيبه أن يقتيه ان حتقيق غ

بقدي أن يكدون قتدَده ال ددداراَل بديمده الد ب لدده ا دم فدسنص يف سدوق ال ددداول. ومدن املع دوم أن سددبي ه 
إص ذلك أن يقسم الك  ة املالية ل دين الد ب لدهص إص أسدهمص م سداوية أو م فاوتدةص ويسدد ها يف 

مددا هدددو مثبددا داخدددل  صددكونيص  م يطرحهددا يف سدددوق ال ددداولص مددع تقددددم الوثددائق السزمدددة ب مفيدد 
 التك.
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إن اإلقدام ا م ه ا العمل حبدم ذاتهص ليس فيه ما يق ضي احلظر أو البطسن شراًا. إذ هو ليس إال 
سدبيًس مددن سددبل بيددع الدددين لغددري مددن هددو ا يدهص وقددد ا ممددا أيبدده بضددوابطه الشددراية الدديت ذكريباهددا 

 سائغ وصحيح.
بدة ل مدال يف شدرائهاص حبيدث جيمدع ذلددك ولكدن كيدب السدبيل إص أن تكدون هد ه التدكوني مبعددث رغ

 بني رغبة البائع والدائن  وتط عال املشرتين؟..
لعل السبيل امل تور إص ذلكص امد بعضهمص أن تكون أسعار ا سهم أقل من قيم هدا احلقيقيدة الديت 
مي كهدددا الدددددائن ومدددن  م سدددديم كها أصدددحاب ا سددددهمص وبددد لك يسدددد فيد أصدددحاهبا فددددرق مدددا بددددني 

فيد البائع سراة احلتدول ا دم ديمده.. ولكدن هد ا السدبيل حمدرم وباطدل باالتفداق. القيم نيص ويس 
 .1وهو غري داخل يف قاادال ووضع وتعدمل   اليت هي حمل خسف امد الشافعية

أو لعددل السدددبيل امل تددور إص ذلدددك أن يكددون املددددين إ دددا اسدد دان املب دددغ إليبشدداا مشدددروع صدددمااي أو 
ته الك فة الباهظة فاضطر إص االس دايبة من أج هص  م ادز جتارب أو لعمل اس ثماربص إذ أادز 

ادن وفداا الددين إص جايبدب تكداليب املشدروعص فكددان السدبيل إص شدراا المدال ا سدهم الديت متثددل 
الدددين الدد ب ا يدددهص طريقددًا إص دخدددوهلم معدده يف شددركة جتاريدددة ل مضددي يف املشدددروع الدد ب يدددمهت 

 بأابائه.
ا دددم تأصددديل شدددراي لدددهص بشدددرط أن يددد م  اً يكدددون سدددائغًاص مع مددددوأقدددول: إن هددد ا السدددبيل ميكدددن أن 

االتفاق بني الددائن ومديمده صداحب املشدروع ا دم ذلدك. وذلدك بدأن  دري املددين الددائن بدني أن 
ه أو مقابدل جدزا ممدهص فيقبدل يوفيه ديمه ال ب حتم ه ممهص وبني أن يدخ ده شدريكًا معده  قددار ديمد

بك  دا حال يدده وي  دزم بده. وامدئد  يسددرب هد ا االتفداق  ليددًا  الددائن هد ا الد ب يعرضدده املددين ا يده
 بني املدين وكل ال ين يؤول إليهم حق الدين املرتتب ا يه.

ص وتتدبح ام يدال الشدراا هلدا امدئدد  بيدان ذلددك يف صدكوني البيدع -كمدا هدو واضدح   -وهد ا يسد  زم 
 دخواًل ضمميًا يف شركةص ي م بيان تفتيسهتا بعد إبرام اقد الشراا.

                                                 

  أجاز ه ه احلالة ابن ابالص وتبعه يف ذلك زفرص وحرممها ابن امر ومالك وأبو حميفة والمووب. واخ  ب فيها قول 1و
 .143و  142و  121/  2محه اهلل. ايبظر بداية اجمل هد البن رشد: الشافعي ر 
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ق بددهص ومددن  م مسدد قر قابددل ل  وثيدد وهدد ا الدد ب يبقددرره مبددين ا ددم أن حددق الدددين بالمسددبة ل دددائن حددق
يتبح قابًس ل  داول به. ال أدل ا م ذلك مما ذهب إليه احلماب ة واملالكية من جواز رهن الدين 

 .1امد من هو يف ذم هص أو امد غريهص بسبب حق  خر ثابا ل مدين أو لغريه ا م الدائن
صور ذلك أن يشرتب شخص قطعة أرل واسعةص ليبين ا يها بعت املرافق السياحيةص وأادزه ومن 

دفددع قيم هددا مدددع تكدداليب البمدددااص فاسدد قرل املب دددغ املط ددوب مدددن مؤسسددة ماليدددةص وملددا مل يددد مكن 
صاحب املشروع مدن سدداد ديمدهص امددل املؤسسدة الدائمدة فطرحدا ديمهدا أسدهمًا متدكوكة يف 

اسدد وثقا مددن املددددين بالسددبل القايبويبيددة املوافقدددة ا ددم مشدداركة أصدددحاب  سددوق ال ددداولص بعدددد أن
 التكوني يف املشروعص كل حسب احلتة اليت اشرتاها من جمموع الدين ال ب ا يه.

ص أن شددراا ا سددهم همددا شدددراٌا وفددرق مددا بددني هدد ا المددوع مددن ال ددداولص وتددداول التددكوني االسدد ثمارية
ال زم به املدين إص شركة معه يف مشرواه القائم بهص   ق ضم مالديٍن من دائنص يؤول بعد ذلك 

أما شراا صكوني االس ثمار فهو اشرتاني مباشدر فيمدا َصددِّرل التدكوني مدن أج ده مدن اسد ئدار 
ملرافدقص أو بمداا ملتددايبعص أو اسد مسني  جهددزال أو ممشدمل. وكدل ممهمددا سدائغ شددراًا بعدد االل ددزام 

 ه من سائر ال ترفال.بالضوابط الشراية امد ال م ك والبيع وغري 
وي بني من ه ا ال ب ذكريباه أن الدين القابل ل  دداول هبد ا الضدابط هدو مدا كدان مثمدًا ملدثمن. فأمدا مدا  

و ددددوهص فدددس معددددىن لطرحددده يف سددددوق  قددددرل شختددديم أو بدددددل م  دددب أو ديددددن مهدددركدددان يب يددددة 
المظر ان  ال داولص وال جدوى من ذلك. إذ ليس ل مال غرل يف مثل ه ا الشرااص ه ا بقطع 

 كون الطرح حبد ذاته صحيحًا أم ال.
 

*               *               * 
 

ولمم قدل بعدد هد ا إص احلددديث ادن حدق املدددين يف طدرح الددين املرتتدب ا يدده يف سدوق ال دداولص أهددو 
 جائز أم ال؟

                                                 

 .417/  3ص وتبيني املسالك شرح تدريب السالك: 309/  3  ايبظر كشاف القماع: 1و
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ه الد ب فرغمدا وأذكمر هما بأن احلق املايل ال ب يراد طرحه هما يف سوق ال داولص هدو احلدق املدايل ذاتد
من احلديث امده امددما يطرحده الددائن. إ دا الفدرق هدو بدني أن يكدون الطدرف املوجدب يف العقدد 

 شخص الدائن أو شخص املدين.
وقيمددة الفددرق ت د ددم يف السدددؤال الدد ب يمبغددي أن يبطرحدددهص وهددو: هددل االل دددزام يثبددا لتدداحبه حقدددًاص 

 الدائن؟كسواا كان حقن حتممل كاملدين أو حقن حتتيل  
ص ومدا دام احلدق م ع قدًا بقيمدة ماليدة معيمدة فهدو قا مدن  -ل بدواجلواب أن االل زام حبد ذاته متدر حلقم

ل  دداول. ومدن أوضدح ا مث دة ا دم ذلدك ال دزام امل عهدد بإعداز مدا تعهدد بده مقابددل  -حيدث املبددأ 
ليدددد  ا جدر امل فددق ا يدده. إن مدن حددق امل عهددد أن يطدرح ا جددر امل فددق ا يده يف سددوق ال ددداولص

بدد لك مدددن يشدددرتني معددده يف القيدددام بأابددداا مدددا تعهدددد بددده أو يمدددوب امددده يف ذلدددكص واملتددددر الددد ب 
حي ضدن هدد ا اجلددواب وي بمدداه تعريددب االل ددزام  عمدداه العدامص وهددو: ووقبددول تبعددة بمدداا ا ددم اقددد أو 

 .1تربع  
 ن دين.إذا ا مما اجلوابص يمبغي أن يبع م أواًل السبب ال ب أوجب ا م املدين ما حتم ه م

وأداا مهددر وقيمدددة م  ددب وشدددراا ن كددان السدددبب حاجددة شختددية كسدددداد قددرل حلاجدددة شختددية فددإ
س عة و و ذلكص فس وجهص بل ال معىن لطرح ديمه بني المال يف سوق ال داول. إذ إن املت حة 
يف ذلك شختية ضيقةص خاصة باملس دين ذاته. وه ا بقطع المظر ان كون ذلدك صدحيحًا يف 

 م ال.ميزان الشرع أ
القيدددام  شددروع اسددد ثمارب أو صددماايص أو تعهدددداً بإعدداز ممشدددأال أو تددأجري مركبدددةص  هأمددا إذا كدددان سددبب

و دو ذلددك ممددا يب غدم ممدده الددربحص وي ط ددب ك فدة باهظددةص أحوج دده إص االسد دايبة ل مفيدد  مددا تعهددد 
سددوق ال ددداولص  ص يفبده بدهص فددإن طدرح املدددين الك  ددة املاليدة الدديت حتم هدا يف ذم دده إلعدداز مدا ال ددزم

 لشرائهاص أمر سائغ وله مربراته الشراية وحسبك ممها صحة بيع الدين بالضوابط اليت ذكريباها.
ال يقال: إن بيع الدين إ ا ي م من الدائن. واحلديث هما ان املدين وطرحه ديمه يف سوق ال دداولص 

ل م  دزم سدواا كدان ال دزاَم إذ إن مماط البيع ا م كل حال هي الك  ة املاليةصوحق البيع هلدا ثابدا 
 وهو الدائن.حتممل وهو املدينص أو ال زاَم حتتيل 

                                                 

 وما بعدها. 231  راجع يبظرية االل زام لألس اذ اجل يل الشيخ متطفم رمحه اهلل. ص 1و
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وب عبددري  خددر يبقددول: إن املدددين م  دددزم واالل ددزام يثبددا لتدداحبه حقددًاص سدددواًا كددان حددق حتمددل أو حدددق 
حتتديل. وصداحب احلدق لده أن يع ددال ادن حقده الد ب ي حم ده بددأن حيم ده لغدريه في حم ده امددهص 

 ال ب يطالب به بأن يبيعه لغريه أو ي مازل له امه. وله أن يع ال ان احلق
ودلي ه ثايبيًا: ما سبق بيايبه من أن الدين حق مايل م قرر قابل ل  وثيق بده. ومدن  م فهدو صداج ل درهن 

د املالكيددة واحلمفيددة. وكددل مددا كددان كد لك كددان طرحدده ل  ددداول مشددرواًا بضددوابطه وشددروطه مددبده ا
ملبددادر إص الطدرح الددائن أو املدددينص إذ املطدروح يف كدس احلددالني الديت تد كر يف حمالمددهص سدواًا كدان ا

 شيا واحد.
ومدن املع دوم أن جدل املشداريع المهضدوية االق تداديةص تع مدد يف السدري إص تمفيد ها ا دم هد ه الطريقدة 

 أو طريقة التكوني االس ثمارية.
رية والتدمااية املخ  فددة وهدو البدديلص الد ب ال بددديل سدواهص ادن ربدط املمددولني ل مشدرواال االسد ثما

 بالفوائد الربوية احملرمة.
إن فرق ما بني ه ه العم ية وام ية التكوني االس ثماريةص أن شراا التكوني همانيص دخول مباشدر 
يف مشاريع اس ثمارية ان طريق يبوع من أيبواع الشركال. أما شراا الدين من املدين همدا  وجدب 

احمليددل يف   م إيبدده دخددول مددع يدددة  حوالددة ديددن أواًلص طددرح الدددين يف سددوق ال ددداولص فهددو ويف الم
 شركة اس ثمارية أو جتارية ثايبيًا.. واالل زام هو أداال الربط بني املقدمة والم يدة.

ا مي يف ه ه املسألة. واهلل أا م.ه ا هو مب غ 

 


