
 / أخرى  فقه المعامالت
 شراء �طاقات "سوا" و��عها �اآلجل على من یر�د الدین

 
فأقوم  ،�أتي إلي �عض اإلخوة یر�د مبلًغا من المال على أن �قوم �السداد على أقساط :السؤال

فالن �شتر�ها منك   ولكنْ  ،�عها في المكان الذي تر�د ( :وأحضرها إل�ه وأقول "سوا"�شراء �طاقات 
 ، لزمه �شرائهاولكنني أ�ًضا ال أُ  ،علًما أنني ال أشتر�ها حتى �طلبها )،فاألمر إل�ك ،�أقل خسارة

 فما الحكم في هذه المعاملة؟ 

�أتي المحتاج لمبلغ من المال إلى شخص  ، �أنق هذه ما �سمى عند أهل العلم �التورُّ  :الجواب
إني ال أشتر�ها حتى  ( :ألنه قال ؛وهذا الشخص الذي عنده المال ل�س عنده �ضاعة ،عنده مال

  ،فهي م�احة المنفعة ،ها التحدث من خاللهاتللهاتف التي منفع "سوا"ف�شتري له �طاقات  )،طلبها�
فإذا جاء إلى هذا الشخص الذي  ،كما هنا یجوز ب�عها �اآلجل ومن ثمَّ  ،فیجوز ب�عها وشراؤها

المال لنفسه  اشترى صاحبُ  ،من المال ا معینً  اعنده مال ول�س عنده �ضاعة وطلب منه مبلغً 
لو أراد أن   لٍّ و�كون الشخص الثاني في حِ  ،لزم هذا الشخص الطالب للدین�ضاعة من غیر أن یُ 

برم معه أي ثم یب�عها عل�ه �حیث ال یُ �شتري ال�طاقات ف ،هذا ال �أس �ه ،عدل عن االستدانة�َ 
وهو �الط�ع أكثر من  - فإذا ملكها و�اعها عل�ه �السعر الذي یتفقان عل�ه ،عقد قبل أن �ملكها

  ، و�شیر إل�ه و�نصحه ،�ق�ضها المشتري ثم  ،-ق�متها نقًدا كما هو مقتضى مقابلة الز�ادة �الزمن 
وتسجیل الدین واالتفاق على األجل،  األصل أنها تنتهي مسؤول�ة صاحب ال�طاقات بتمام العقد و 

  ال�طاقات الذي �اعها عل�ه صاحبَ  صاحبُ كان لكن إذا لكها المشتري و�ب�عها على من شاء، ف�م
 ك �أقل من�شتر�ها  اإن فالنً ( :خبرة �السوق وأن �عض الناس قد �غبنه في ق�متها ونصحه فقال له

و�ین   -ال�ائع –تواطؤ بین صاحب ال�طاقات    هناك  لكن ال �كون  ،فهذا من �اب النص�حة ،)خسارة
لكن إذا كان فال یجوز حینئٍذ،  ا،وتعود إلى األول �االتفاق بینهم نها�حیث یتداوال ،فالن المشار �ه

 فهذا من �اب النص�حة.  ،وال اتفاق بینهما ،من �اب المشورة ثم تنتهي مسؤولیته
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