 ‐ 20091ﺷﺮاء اﻟﺴﻴﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ
اﻟﺴﺆال
ﻫﻞ ﺷﺮاء ﺳﻴﺎرة ﺑﺎﻟﺘﻘﺴﻴﻂ ﻓ أﻣﺮﻳﺎ ﻣﺤﺮم ؟ ﻻ أدري إذا ﻛﺎن ﻫﻨﺎك أي رﺑﺎ ﻓ اﻟﻌﻘﺪ أم ﻻ .
اﻹﺟﺎﺑﺔ اﻟﻤﻔﺼﻠﺔ

اﻟﺤﻤﺪ ﻟﻪ.
اﻟﺤﻢ ﻋﻠ اﻟﺸء ﻓﺮع ﻋﻦ ﺗﺼﻮره  ،ﻟﺬﻟﻚ ﻻ ﻳﻤﻦ اﻟﺤﻢ ﻋﻠ ﻫﺬا اﻟﺒﻴﻊ ﺑﺎﻟﺠﻮاز أو اﻟﺘﺤﺮﻳﻢ إﻻ ﺑﻌﺪ اﻟﻮﻗﻮف ﻋﻠ ﺻﻔﺔ اﻟﻌﻘﺪ
وﺷﺮوﻃﻪ .
وﻫﻨﺎك ﺻﻮرﺗﺎن ﺷﺎﺋﻌﺘﺎن ﻓ اﻟﺒﻴﻊ واﻟﺸﺮاء اﻟﻤﻘﺴﻂ :
اﻷوﻟ : أن ﺗﺸﺘﺮي ﺳﻴﺎرة ﻣﻤﻦ ﻳﻤﻠﻬﺎ  ،ﺳﻮاء ﻛﺎن اﻟﻤﺎﻟﻚ ﺷﺨﺼﺎ أو ﺷﺮﻛﺔ  ،ﻋﻠ أن ﺗﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ ﻣﻘﺴﻄﺎً  ،وﻫﺬا ﻻ ﺣﺮج ﻓﻴﻪ
وﻟﻮ ﻛﺎن ﺛﻤﻨﻬﺎ اﻟﻤﻘﺴﻂ أﻋﻠ ﻣﻦ ﺛﻤﻨﻬﺎ اﻟﻨﻘﺪي  .راﺟﻊ ﺳﺆال رﻗﻢ 13973
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ  :أن ﺗﺸﺘﺮي ﻫﺬه اﻟﺴﻴﺎرة ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﺟﻬﺔ أو ﺷﺨﺺ ﻟﻴﺴﺖ ﺑﺤﻮزﺗﻪ وﻻ ﻳﻤﻠﻬﺎ  ،وإﻧﻤﺎ ﻳﺪﻓﻊ ﺛﻤﻨﻬﺎ إﻟ ﻣﺎﻟﻬﺎ  ،ﻧﻴﺎﺑﺔ ﻋﻨﻚ
 ،ﻋﻠ أن ﺗﺴﺪد اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻟﻬﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﻣﻘﺴﻄﺎ ﻣﻊ زﻳﺎدة  ،ﻓﻬﺬا ﻣﺤﺮم  .ﻷن ﺣﻘﻴﻘﺔ ﻫﺬا اﻟﻌﻘﺪ أن ) ﻫﺬه اﻟﺠﻬﺔ ﻛﺎﻟﺒﻨﻚ وﻏﻴﺮه ( ﻗﺪ
أﻗﺮﺿﻚ ﻗﺮﺿﺎ رﺑﻮﻳﺎ ﺑﻔﺎﺋﺪة  ،وﻟﻢ ﻳﺸﺘﺮ ﺷﻴﺌﺎ ﻳﺪﺧﻞ ﻓ ﺿﻤﺎﻧﻪ وﻳﻘﺒﻀﻪ ﻟﻴﺼﺢ ﺑﻴﻌﻪ ﻟﻚ  .راﺟﻊ ﺳﺆال رﻗﻢ 10958
وﻟﻬﺬا ﻟﻮ ﻓﺮض أن اﻟﺒﻨﻚ اﺷﺘﺮى اﻟﺴﻴﺎرة ﺷﺮاء ﺣﻘﻴﻘﻴﺎ وﻗﺒﻀﻬﺎ ﻟﺪﻳﻪ  ،ﺛﻢ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠﻴﻚ ﻣﻘﺴﻄﺔ ﺑﺜﻤﻦ أﻋﻠ ، ﻓﻼ ﺣﺮج ﻓ ذﻟﻚ ،
وﻫﺬا ﻣﻨﺪرج ﺗﺤﺖ اﻟﺼﻮرة اﻷوﻟ. 
ﺳﺌﻠﺖ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ :
ﻃﻠﺐ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ ﺻﺪﻳﻘﻪ أن ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻪ ﺳﻴﺎرة ﺑﻨﻘﺪ ﺛﻢ ﻳﻌﻴﺪ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻟﻪ إﻟ أﺟﻞ ﻣﻊ اﻟﺮﺑﺢ ﻓ اﻟﺒﻴﻊ  .ﻓﻬﻞ ﻫﺬا ﻳﻌﺪ ﻣﻦ اﻟﺮﺑﺎ ؟
ﻓﺄﺟﺎﺑﺖ  :إذا ﻃﻠﺐ إﻧﺴﺎن ﻣﻦ آﺧﺮ أن ﻳﺸﺘﺮي ﻟﻪ ﺳﻴﺎرة ﻣﻌﻴﻨﺔ أو ﻣﻮﺻﻮﻓﺔ ﺑﻮﺻﻒ ﻳﻀﺒﻄﻬﺎ  ،ووﻋﺪه أن ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﻓﺎﺷﺘﺮاﻫﺎ
ﻣﻦ ﻃُﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ وﻗﺒﻀﻬﺎ ﺟﺎز ﻟﻤﻦ ﻃﻠﺒﻬﺎ أن ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ ﻣﻨﻪ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ ﻧﻘﺪاً أو أﻗﺴﺎﻃﺎً ﻣﺆﺟﻠﺔ ﺑﺮﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮم  ،وﻟﻴﺲ ﻫﺬا ﻣﻦ ﺑﻴﻊ
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اﻹﻧﺴﺎن ﻣﺎ ﻟﻴﺲ ﻋﻨﺪه ﻷن ﻣﻦ ﻃﻠﺒﺖ ﻣﻨﻪ اﻟﺴﻠﻌﺔ إﻧﻤﺎ ﺑﺎﻋﻬﺎ ﻋﻠ ﻃﺎﻟﺒﻬﺎ ﺑﻌﺪ أن اﺷﺘﺮاﻫﺎ وﻗﺒﻀﻬﺎ  ،وﻟﻴﺲ ﻟﻪ أن ﻳﺒﻴﻌﻬﺎ ﻋﻠ
ﺻﺪﻳﻘﻪ ﻣﺜﻼ ﻗﺒﻞ أن ﻳﺸﺘﺮﻳﻬﺎ أو ﺑﻌﺪ ﺷﺮاﺋﻪ إﻳﺎﻫﺎ وﻗﺒﻞ ﻗﺒﻀﻬﺎ  ،ﻟﻨﻬ اﻟﻨﺒ ﺻﻠﱠ اﻟﻪ ﻋﻠَﻴﻪ وﺳﻠﱠﻢ ﻋﻦ ﺑﻴﻊ اﻟﺴﻠﻊ ﺣﻴﺚ ﺗﺒﺘﺎع ﺣﺘ
ﻳﺤﻮزﻫﺎ اﻟﺘﺠﺎر إﻟ رﺣﺎﻟﻬﻢ اﻫـ
ﻓﺘﺎوى اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺪاﺋﻤﺔ ). (13/152
واﻟﻪ أﻋﻠﻢ .

2/2

