
 الر�ا والصرف
 أخذ ثالثین ألًفا وردها خمسًة وأر�عین ألًفا أقساًطا

 
�ل قسط شهري  ،وأر�عین ألًفا أقساًطا شهر�ة هل �جوز أن آخذ ثالثین ألًفا من تاجر وتصبح خمسةً  :السؤال

 ألشتري بذلك سیارة؟  ؛الطرفین اوذلك برض ،خمسمائة ر�ال

وأر�عین ألًفا دراهم  ن ألًفا وسجلها علیك التاجر �خمسةٍ یإن أخذته دراهم ثالث اهذا المبلغ الثالثین ألفً  :الجواب
أما إذا أخذت سلعة قیمتها ثالثون ألًفا  ،وهو محرم �اإلجماع ،وهو من عظائم األمور ،بدراهم فهذا عین الر�ا

ورق المعروفة عند أهل وهذه هي مسألة الت ،فال مانع من ذلكو�تبها علیك أو �اعها علیك �خمسة وأر�عین ألًفا 
ثم یبیعها علیك �المبلغ  ،اللسلعة ملًكا تام�ا مستقر�  اوهي جائزة عند جماهیرهم شر�طة أن �كون البائع مالكً  ،العلم

 نها لكأمَّ و  ،منه السیارة التي تر�دها طلبتَ  لكن لو ،ثم أنت �طر�قتك تبیعها على طرف ثالث ،الذي تتفقان علیه
هذا محل إجماع بین أهل ف ،ثم �اعها علیك �المبلغ الذي تتفقان علیه ،ولم تتفق معه على شيء قبل أن �ملكها

 َفاْكُتُبوُه} مَُّسم�ى َأَجلٍ  ِإَلى ِبَدْینٍ  َتَداَینُتم ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�ا: وهو الدین الذي قال هللا فیه ،جائزأنه العلم 
 ،هذه مسألة التورق فأخذت قیمتها واشتر�ت بها ما تر�د، ثم �عتها و  ،ثانیة لكن إذا �اع لك سلعةً ]، ٢٨٢البقرة: [

وعمر بن عبد العز�ز وشیخ  -رضي هللا عنهما– ومنعها جمع منهم ابن عباس ،وعامة أهل العلم على جوازها
لكن جماهیر أهل العلم  ،المقصود دراهم ،ألنه لیس المقصود سلعة ؛إنها حیلة على الر�ا :اإلسالم ابن تیمیة قالوا

�أن �كون البائع األول �ملك السلعة ملًكا تام�ا  ،وهو المتجه إذا توافرت شروطها التي ذ�رناها ،على جوازها
فإذا ملكها و�اعها على المشتري وحازها المشتري و�اعها  ،وال یتفق مع المشتري على شيء حتى �ملكها ،امستقر� 

 هذه جائزة عند عامة أهل العلم.ف ،على طرف ثالث

أن یتفقا  دون  التاجر واشتراها من ذهبو  ،من الو�الة الفالنیة: أر�د السیارة الفالنیة مودیل �ذا أو قال
فله أن  �شيء ، ثم �اعها على الز�ون ما فیه شيء، وال ُیلزم الز�ون اا مستقر� على شيء وقبضها وملكها ملًكا تام� 

 .یتراجع عن شرائها
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