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Abstract 

The built-economic fields on the legal of contracts outlined by the Islamic law of are 
considered the most important areas of the interaction between people, though the 
beholder in our time notes the evolution of contemporary financial transactions, it has 
the technical and modern digital computing entered into these transactions significantly, 
as a result of this development appeared in the international banks This development 
reflected itself on the shaped credit. As it developed the systems and regulations in the 
Western societies on the basis of the capitalist economy cards. 

These new tools have played a prominent role in various financing sectors; starting to 
provide simple services to give a short credit or long-term, Actually, this organized 
foliate operation what you are doing some Islamic banks are dong to conduct some 
banking transactions through these cards in order to provide funding for the holders 
through operations foliate organizer, this paper presents two models of these cards that 
enabled the client to obtain bank credits. 
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 :المقدمة

ضتمد هلل رب العاظتُت، والصالة والسالم على سيد اظترسلُت، ػتمد بن عبد اهلل وآلو وصحبو أرتعُت، ومن سار على هنجو إىل يوم الدين، أّما ا
:  بعد

الَيَ ْوَم : "فإن من دتام نعمة اهلل علينا أن أكمل لنا ىذا الدين، ورسم لنا اطتطى العامة واطتاصة، واليت يقول تعاىل يف ػتكم التنزيل
، فالشريعة اإلسالمية جاءت كاملة شاملة صتميع نواحي ()"َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَِنُكْم َوأَْتَمْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي َوَرِضيُت َلُكُم اإِلْساَلَم ِديْ َنا

اضتياة، فوضعت األسس والضوابط اليت تسوس حياة الناس وتصلح شأهنم، ويستند عليها يف إؾتاز اظتعامالت يف رتيع غتاالت اضتياة، لكي 
حتفظ لكل ذي حق حقو، تاركة لنا فسحة نغَت فيها بالوسائل ونبدل، ْتسب ما تقتضيو طبيعة العصر وروح الواقع، مبا ال يعود علينا 

. باظتشقة واضترج، ومواكبة لتطور الناس واحتياجاهتم

ومن أىم غتاالت التعامل بُت الناس، اجملاالت االقتصادية اظتبنية على العقود الشرعية اليت بينتها الشريعة اإلسالمية، وإن الناظر يف 
عصرنا اليوم يالحظ مدى تطور اظتعامالت اظتالية اظتعاصرة، فقد دخلت وسائل التقنية اضتديثة واضتوسبة الرقمية يف ىذه اظتعامالت بشكل 
كبَت، ونتيجة عتذا التطور ظهر يف اظتصارف العاظتية ما يعرف ببطاقات االئتمان، اليت طورت أنظمتها ولوائحها يف اجملتمعات الغربية على 

. أساس االقتصاد الرأشتايل

وقد لعبت ىذه األدوات اصتديدة دوراً بارزاً يف عمليات التمويل اظتختلفة؛ بدئاً من تقدًن خدمات السحب البسيطة إىل منح 
ائتمان قصَت أو طويل األجل، ومن ذلك ما تقوم بو بعض اظتصارف اإلسالمية من إجراء بعض اظتعامالت البنكية عن طريق ىذه البطاقات 

ألجل توفَت التمويل ضتامليها من خالل عمليات تورق منظم، وىذا البحث يعرض منوذجُت من ىذه البطاقات اليت مكنت العميل من 
. اضتصول على ائتمان مصريف

: وتظهر أىمية الدراسة في النقاط التالية
                                                 

 .3 آية سورة المائدة،( )
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عرض تطبيقات معاصرة لعمليات التورق اظتصريف عن طريق بعض أنواع من البطاقات االئتمانية والوصول إىل التكييف الفقهي - 1
: اظتناسب للتعامل هبذه البطاقات على الصعيدين اآلتيُت

. اطتطوات اإلجرائية لعمل ىذه البطاقات- أ

. التزام العميل بالشروط اظتعتربة عتذه البطاقات والتقيد بضوابطها الشرعية اظتناسبة- ب

دراسة موضوعية آللية عمل البطاقات االئتمانية اليت من خالعتا جتري عملية تورق مصريف وبيان احملاذير الشرعية اليت تعرض عمل ىذه - 2
.  البطاقات

: منهجية البحث

التكييف الفقهي الذي اعتمدت ، وبيان ليل بعض بطاقات االئتمان اظتعمول هبا يف بعض اظتصارف تح  تعتمد ىذه الدراسة على
.  ىاالتقييم الفقهي لعمل، مث عليو ىذه البطاقات

وسيتناول الباحث يف ىذا اظتوضوع  ثالثة مطالب يعرض يف األول البطاقات االئتمانية يف عمل اظتصارف اإلسالمية، ويف اظتطلب 
الثاين يتناول بطاقة تيسَت األىلي السعودي، ويف اظتطلب الثالث يتناول بطاقة اطتَت السعودي االئتمانية، ويف اطتادتة يعرض ألىم النتائج 

 .والتوصيات

 .البطاقات االئتمانية في عمل المصارف اإلسالمية: المطلب األول

، وذلك ظتا تتيحو )تعد البطاقات االئتمانية السمة البارزة للعمل اظتصريف يف ىذا العصر، فلم تستطع البنوك اإلسالمية أن تتجاىلها
ىذه البطاقة من تقسيط اظتبالغ اظتستحقة على حامليها، إضافة إىل أن ىذه البطاقة أصبحت متطلباً من متطلبات التعامل اظتعاصر، تتماشى 
والسرعة اعتائلة يف التطور يف شىت مناحي اضتياة، فهي تغٍت عن زتل النقود واحتمال تعرضها للسرقة أو الفقد أو الضياع، أو لعدم كفاية 

. النقود يف حالة طروء حاجة مفاجئة

وبالنظر إىل كل اإلجيابيات اظتعروفة لبطاقات االئتمان، عمدت البنوك  واظتؤسسات اإلسالمية إىل إصدارىا، ػتاولة اختاذ كافة 
.  االحتياطات الشرعية اليت تكفل البعد عن الفائدة الربوية، وسالمة العقود من احتوائها على  شبهة الربا احملرم

الذي اعتمدتو ىيئة احملاسبة واظتراجعة للمؤسسات  (2)  ولتوضيح فكرة البطاقات االئتمانية ال بد من ذكر اظتعيار الشرعي رقم
: م، حيث نص على ما يلي2003اظتالية اإلسالمية لسنة

:  بطاقات االئتمان والحسم اآلجل2/2"

: خصائص ىذه البطاقة

. ىذه البطاقة أداة ائتمان يف حدود سقف معُت لفًتة معينة وىي اداة وفاء أيضاً -    أ

. تستعمل ىذه البطاقة يف تسديد أذتان السلع واطتدمات ويف اضتصول على النقد-    ب

ال يتيح نظام ىذه البطاقة تسهيالت ائتمانية متجددة ضتاملها، حيث يتعُت عليو اظتبادرة بسداد ذتن مشًتياتو خالل الفًتة احملددة -    ج
. عند تسلمو الكشوف اظترسلة إليو من اظتؤسسة اظتالية اإلسالمية
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إذا تأخر حامل البطاقة يف تسديد ما عليو بعد الفًتة اظتسموح هبا يًتتب عليو فوائد ربوية، أما اظتؤسسات اإلسالمية فال ترتب فوائد -    د
. ربوية
 (عمولة)ال تتقاضى اظتؤسسة اظتصدرة للبطاقة أية نسبة من حامل البطاقة على اظتشًتيات واطتدمات؛ ولكنها حتصل على نسبة معينة-    ىـ

. على مبيعاتو أو خدماتو اليت دتت بالبطاقة (التاجر)من قابل البطاقة 
للجهة القابلة للبطاقة بسداد أذتان السلع واطتدمات، وىذا االلتزام  (وبالزيادة اظتوافق عليها)تلتزم اظتؤسسة يف حدود سقف االئتمان-   و

. بتسديد أذتان اظتبيعات واطتدمات شخصي ومباشر بعيداً عن عالقة اصتهة القابلة للبطاقة ْتامل البطاقة
للمؤسسة اظتصدرة للبطاقة حق شخصي ومباشر قبل حامل البطاقة يف اسًتداد ما دفعتو عنو، وحقها يف ذلك حق غترد ومستقل عن -   ز

. ()"العالقة الناشئة بُت حامل البطاقة واصتهة القابلة عتا مبوجب العقد اظتربم بينهما
:    بطاقة االئتمان اظتتجدد يف اظتعيار الشرعي أيضاً  وورد عن

.  بطاقة االئتمان المتجدد2/3"
: خصائص ىذه البطاقة

. ىذه البطاقة أداة ائتمان يف حدود سقف متجدد على فًتات  ددىا مصدر البطاقة وىي أداة وفاء أيضاً  - أ
 .يستطيع حاملها تسديد أذتان السلع واطتدمات والسحب نقداً يف حدود سقف االئتمان اظتمنوح - ب
. ()"، ىـ ، و، ز2/2ينطبق على ىذه البطاقة ما جاء يف البند - ج

وللتوصل إىل تكييف فقهي لعمل ىذه البطاقات، فإن ذلك يستوجب التعرف إىل كافة األطراف اظتتعاملة هبا، ودراسة طبيعة 
. العالقة بينهم

: إن الناظر يف بطاقات االئتمان جيدىا تنشئ عقوداً ثالثة، منفصلة عن بعضها، وىذه العقود ىي

. العقد الذي ينشأ بُت مصدر البطاقة وحاملها: أوالً 

. (التاجر)العقد الذي ينشأ بُت مصدر البطاقة وصاحب السلعة أو اطتدمة اليت حصل عليها حامل البطاقة :  انياً 

. (التاجر)العقد الذي ينشأ بُت حامل البطاقة وصاحب السلعة أو اطتدمة :  ً  الثا

وقد اختلف الفقهاء اظتعاصرون اختالفات بينة يف تكييف العقود اليت تنشئها ىذه البطاقة ْتسب طبيعة العالقة التعاقدية بُت 
األطراف اظتتعاملة يف البطاقة؛ فهناك العالقة بُت ُمصدر البطاقة وحاملها أي العميل والعالقة بُت مصدر البطاقة والتاجر الذي يقدم السلع 

واطتدمات اليت يطلبها حامل البطاقة يف اضتدود اليت تسمح هبا بطاقتو، ويف اظتقابل يلتزم اظتصدر للتاجر بسداد قيمة االلتزامات اليت 
من قيمة الفواتَت اليت حّصلها التاجر عن طريق  (عمولة)استحقت لو من قبل حامل البطاقة، ويف هناية اظتطاف  صل اظتصدر على نسبة 

. استخدام العمالء لبطاقاهتم االئتمانية، وذلك على أساس أن اظتصدر جلب عمياًل للتاجر فاستحق ىذه العمولة

وىناك عالقة ثالثة بُت حامل البطاقة والتاجر أو مقدمي اطتدمات عالقة ال خترج عن البيع أو اإلجارة، فهي عالقة بُت بائع 
.  ()ومشًٍت، أو مؤجر ومستأجر، وبعد االتفاق بينهما،  يل حامل البطاقة التاجر أو من قدم لو اطتدمة إىل البنك اظتصدر الستيفاء حقوقهم

                                                 

 .22-21، صالمعايير الشرعية     ىيئة المحاسبة والمراجعة لممؤسسات المالية االسالمية،  ()
(  .22-21المرجع نفسو، ص (
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وبعد الدراسة اظتكثفة اليت قامت هبا اعتيئات الشرعية التابعة للمؤسسات واظتصارف اإلسالمية لشروط إصدار البطاقات، وبعد أن 
تبُّت عتا اضترمة اليت تنطوي عليها بطاقات االئتمان اظتتجدد، وذلك من خالل الفائدة الربوية اليت تفرضها البنوك اظتصدرة للبطاقات على 
العميل يف حال تأخره عن تسديد ما ترتب عليو من مستحقات مالية، سعت إلجياد بديل مركب من عدة عقود يقدم للعميل نفس 

االمتيازات واطتدمات اليت تقدمها لو بطاقة االئتمان اظتتجدد، ودتنحو كذلك آلية االستخدام العلمية والتقنية نفسها اظتتبعة يف شىت أؿتاء 
العامل، ودتكن اظتؤسسة اظتصدرة للبطاقة من حتقيق الربح اظتنشود، فخرجت بعدة تطبيقات لبطاقات ائتمانية زتلت نفس خصائص البطاقات 

 . اظتعمول هبا يف البنوك الربوية، لكنها مكيفة بصورة شرعية ختلو من الربا

وسيقوم الباحث يف اظتطالب اآلتية بعرض مفصل لبعض تلك التطبيقات اظتعاصرة يف ىذه  اظتؤسسات واظتصارف اإلسالمية، مبيناً 
. آلية عمل ىذه البطاقات، والتكييف الفقهي عتا، ومن مث تقييمها، مشَتاً إىل بعض مواطن اطتلل فيها

 .بطاقة تيسير األىلي السعودي: المطلب الثاني

 :ولتوضيح عمل ىذه البطاقة، ال بد من تناوعتا من خالل احملاور التالية

  .آلية عمل البطاقة: المحور األول

المجازة من قبل ىيئة يقدم لكم البنك األىلي التجاري بطاقة تيسَت األىلي : "جاء يف نشرة إصدار بطاقة األىلي ما نصو
، أما ()" اجملازة شرعاً صيغة التورق وىي البطاقة اليت تتيح لك سداد قيمة مشًتياتك على أقساط مر ة عن طريق الفتوى والرقابة الشرعية

، لذا يستوجب األمر إطاللًة موجزًة على كٍل من بيع ()بالنسبة لعمل ىذه البطاقة، فإنو يقوم يف األساس على بيع الفضويل والتورق اظتصريف
. الفضويل والتورق اظتصريف، لتوضيح آلية عمل البطاقة، وسيتم ارجاء اضتديث عن اضتكم الشرعي فيهما عند تقييم عمل ىذه البطاقة

البائع مال غَته، بغَت إذنو، وال : "، فبيع الفضويل ىو()الفضويل يف األصل، ىو من يقوم بشيء ليس من شأنو: فبيع الفضولي
. ()، وىو كمن يؤجر أو يستأجر أو يشًتي أو يبيع للغَت، دون وصاية، أو وكالة، أو والية لو على تلك العقود، ودون إذن من أحد()"والية

من الورق، وىو الفضة، ألن "، وىي ()"أورق الرجل، كثر مالو: " فالتورق مشتق ؽتا جاء يف اللغة من قوعتم:وأما بيع التورق
 فَْابْ َعُثوْا َأَحدَُكْم ِبَورِِقُكْم َىِذِه ِإَلَى : "، وقد وردت كلمة الورق يف قصة أىل الكهف يف قولو تعاىل()"مشًتي السلعة يبيع هبا

                                                                                                                                                                    

الزحيمي، : ، وكذلك390، ص1992، بحث مقدم لمجمع الفقو االسالمية، الدورة السابعة، العدد السابع، بطاقات االئتمانمحمد عمي القري، : انظر ()
بطاقة االئتمان أبو زيد، : ، وكذلك7،  صاألسس الشرعية لبطاقات االئتمان اآلجمةأحمد محيي الدين، : ، وكذلك13 صالبطاقات االئتمانية، 

 .20، صحقيقتيا البنكية التجارية وأحكاميا الشرعية
 .13، صاألسس الشرعية لبطاقات االئتمان اآلجمةأحمد محيي الدين،  ()
 .9م، ص2004، 197، مجمة البيان، العددالمخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير االئتمانيتينخالد بن ابراىيم الدعيجي، : انظر ()

 .373، ص1989 دمشق، –، دار الفكر 4، ج3، طالفقو االسالمية وأدلتووىبة الزحيمي،  ()
 .15، ص2،  جمغني المحتاجالخطيب،  ()
 .913 صفحة ،م1969القاىرة، -مكتبة الكميات األزىرية، 1ج، 1، طبداية المجتيدابو الوليد محمد بن محمد ابن رشد، : انظر( )
 .376 ص،10 ج، لسان العربابن منظور،  ()
 .186، ص3،  جكشاف القناعالبيوتي،  ()
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أن يشًتي الشخص سلعة : "، ومل يرد مصطلح التورق هبذا اللفظ عند اظتذاىب الفقهية، إال عند اضتنابلة، ومعناه عندىم ىو().."اْلَمِديَِنةِ 
. ()"نسيئة، مث يبيعها نقداً لغَت البائع بأقل ؽتا اشًتاىا بو، ليحصل بذلك على النقد

وذلك بأن يْشًتي الشَّيء بأكَثر من ذتَنو إىل أجٍل، مث يَِبيعو منو أو من َغَته بأقلَّ "الِعيَنُة، : وورد عند الشافعية بلفظ الزرنقة، وىي
. ()"ؽتا اشًتاه

أن يقوم شخص بشراء سلعة بثمن مؤجل، مث يقوم ببيعها نقداً لغَت الشخص : وبناًء على ما سبق، ميكن القول بأن التورق ىو
. الذي اشًتاىا منو، والدافع من وراء ىذه العملية ىو توفَت النقد، ليسد بو حاجاتو، أو ليقوم بتجارة معينة، أو ماشابو ذلك

: وبعد ىذه اإلطاللة، ميكن توضيح آلية عمل بطاقة تيسَت األىلي، وىي كاآليت
 شرط إن من أىم شروط االتفاقية اليت تربم بُت البنك األىلي السعودي وبُت الشخص الذي يرغب باضتصول على بطاقة التيسَت،

تستحق كافة االلتزامات اظتًتتبة على حامل البطاقة نتيجة إصدار البطاقة أو استعماعتا يف تاريخ اصدار :" ميعاد االستحقاق والذي جاء فيو
من كامل  (%5)البنك لكشف اضتساب، وْتيث يقوم حامل البطاقة بسداد قيمة الرصيد كاماًل، أو يلتزم بسداد اضتد األدىن الواجب دفعو 

رياال أيهما أكثر، إىل البنك خالل عشرين يوماً من تاريخ اصدار كشف اضتساب، ومن مث تنشيط حد  (250)اظتبلغ اظتستحق، أو مبلغ
حالة عدم تسديد اظتبلغ كاماًل أو اضتد األدىن على األقل، يقوم البنك ببيع سلعة معينة ميلكها البنك، قيمتها ويف التيسَت للمبلغ اظتتبقي، 

، ويقسط الثمن على أربعة وعشرين قسطاً، ويف حالة عدم اعًتاض العميل بعد ابالغو ويبيعها على العميل بيعاً فضولياً تقارب اظتديونية، 
. ()..."هبذا التصرف خالل عشرين يوماً من تاريخ الكشف الالحق، يعترب ىذا اجازة منو بذلك

يقوم بتوقيع اتفاقية مع البنك األىلي لتنظيم آلية استخدام البطاقة، وااللتزام  (طالب اضتصول على البطاقة) فالظاىر أن العميل
بكافة الشروط واألحكام العامة عتا، بعد ذلك  ق للعميل استخدام البطاقة يف شراء السلع أو االنتفاع باطتدمات أو السحب النقدي، 
وعندما  ُت وقت تسديد اظتبلغ، الذي تعُت يف ذمة حامل البطاقة فهو باطتيار، فإما أن يسدده مباشرة، أو أن يسدده من خالل التورق 

، ْتيث يوازي ذتن ()اظتصريف، ويف ىذه اضتالة يقوم بنك األىلي ببيع العميل سلعة معينة ميلكها، ويتحمل البنك ضمان قبضها حكمياً 
السلعة األصلي قيمة اظتبلغ اظتستحق على العميل، وال بد أن يكون ىذا البيع بثمن مقسط، وبعد ذلك يبيع بنك األىلي السلعة نفسها 

.  لطرف ثالث، بثمن نقدي حال، مث يسدد هبذا اظتبلغ الذي حصل عليو مقابل بيعو للسلعة اظتبلغ اظتستحق على حامل البطاقة

 :مثال لتوضيح صورة عمل البطاقة: المحور الثاني

لاير سعودي عن طريق البطاقة، فلما حان موعد  (5000)على سبيل اظتثال لو قام حامل بطاقة التيسَت بشراء سلع بقيمة 
من قيمة اظتبلغ، وبعد مرور فًتة السماح  (%5)السداد، عجز حامل البطاقة عن توفَت ىذا اظتبلغ، أو اضتد األدىن للسداد اظتسموح بو وىو

كأن ، وىي مدة عشرين يوماً، سيقوم البنك األىلي ببيع حامل البطاقة سلعة موجودة عنده بيعاً فضولياً، بقيمة الدين الذي عجز عن سداده
شهراً، وىنا يعلم  (24)لاير  مقسطاً على  (6000)لاير، فيبيعها البنك ضتامل البطاقة مببلغ  (5000)تكون سيارة ميلكها البنك وقيمتها 

                                                 

 .19، آية رقم سورة الكيف( )
 .279، ص4،  جرد المحتار، ابن عابدين، 186ص، 3 ج، كشاف القناعالبيوتي،  ()
 .736 ص م،1979القاىرة، – ،  دار الفكر  2 ج ،النياية في غريب الحديث األثرمجير الدين أبو سعادات مبارك بن محمد ابن األثير،  ()
 . 9، صالمخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير االئتمانيتينالدعيجي،  ()
قال بو الفقياء في أحوال كثيرة، وأقاموه مقام القبض الحقيقي، ومن صوره التخمية بين المشتري والمبيع، بحيث يكون سالمًا لو، :" القبض الحكمي( )

ويتمكن من قبضو، وحكموا بالقبض، ولو لم يتم بالفعل في ىذه الحالة، عمى تضييق وتوسيع في اعتبار التخمية قبضًا في بعض البيوع دون 
الثبيتي، سعد بن مسعود، ". بعضيا، أو في أكثرىا، والقبض الحكمي يمكن تقسيمو إلى قسمين، أحدىما التخمية، والثاني ما يستند إلى شيء مادي

، المجمد األول، 1990، مقدم لمجمع الفقو االسالمية، الدورة السادسة، المنعقدة في جدة، القبض، تعريفو، أقسامو، صوره، وأحكامو: بحث بعنوان
 .668-635ص
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هبذا البيع، ويعطيو فًتة معينة للنظر يف ىذا البيع إما أن جييزه أو يعًتض عليو، وبعد مرور ىذه الفًتة  (اظتشًتي)حامل البطاقة  (البائع)البنك 
يعترب ىذا مبثابة اجازة عتذا البيع، مث يقوم البنك بعملية التورق وذلك ببيع ىذه السيارة لطرف ثالث  (اظتشًتي)دون اعًتاض حامل البطاقة 

لاير، ويصبح الدين اصتديد  (5000)والبالغ ( دين البطاقة)لاير، وهبذا اظتبلغ يقوم البنك بتسديد الدين األول (5000)بسعر السوق، وليكن 
وحامل البطاقة ( البائع)لاير سعودي على حامل البطاقة، وىو الدين الذي نشأ من عملية البيع اليت دتت بُت البنك  (6000)والبالغ 

. لاير شهرياً  (250)شهراً، بواقع  (24)، وىذا الدين يقسطو البنك على (اظتشًتي)

: تقييم بطاقة تيسير األىلي: المحور الثالث

لقد تبُت من خالل الوصف السابق لعمل بطاقة تيسَت األىلي، أنو ويف حالة عجز حامل البطاقة عن سداد قيمة فاتورة مشًتياتو 
بالبطاقة يف الوقت اظتضروب لو، فإن البنك يقوم بعملية بيع الفضويل، ومن مث التورق اظتصريف، إلتاحة الفرصة للعميل يف تسديد ما ترتب 
عليو من دين، ومبا أن اضتال كذلك، فقد توجب على الباحث أن يقوم بتفصيل القول يف كل من بيع الفضويل، والتورق اظتصريف، وذكر 

. اختالفات العلماء فيهما

: بيع الفضولي- أ

: إن بيع الفضويل ؽتا اختلف الفقهاء فيو، على قولُت

في حالة البيع وحالة  باصتواز ()، واالباضية()، والزيدية()، واالمامية()، واظتالكية()قال فيو اضتنفية :القول األول
: ، واستدلوا مبا يلي()، فإن أجازه نفذ، وإن رده بطل، ولكنها موقوفة على إجازة المالك()الشراء

يَا أَي َُّها : "استدلوا على جواز ذلك بآيات البيع اليت وردت عامة، دون استثناء الفضويل منها يف حال كونو العاقد، مثل قولو تعاىل .1
َنُكْم بِاْلَباِاِل ِإالَّال َأْن َتُكوَن َتَجارًَة َعْن تَ َراٍا ِمْنُكمْ  ِيَن آَمُنوْا اَل تَْ ُكُلوْا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ . ()"َوَأَحلَّال ااُ اْلبَ ْيعَ  ":وقولو تعاىل، ()"اْلذِّذ

 ألشًتي لو شاة، فاشًتيت لو شاتُت، فبعت دفع إيل رسول اهلل : "ومبا روى الًتمذي يف سننو، عن عروة البارقي يف أنو قال .2
، فكان خيرج "بارك اهلل لك يف صفقة ميينك: " فذكرت لو ما كان من أمري، فقال يلإحدامها بدينار، وجئت بالشاة والدينار إىل النيب 

ويف اضتديث : "...قال الصنعاين يف سبل السالم ،()"بعد ذلك إىل كناسة الكوفة فَتبح الربح العظيم، وكان من أكثر أىل الكوفة ماال
 .، وىذا دليل على صحة بيع الفضويل بعد اإلجازة()"داللة على أن عروة اشًتى ما مل يوكل بشرائو، وباع كذلك

                                                 

، دار 5، ج2، طالدر المختار شرح تنوير االبصار وجامع البحار في فروع الفقو الحنفي حصكفي، محمد بن عمي بن محمد بن عمي تاشي ()
 .162، ص2، جتبيين الحقائق، والزيمعي، 177، ص4، جبدائع الصنائع، والكاساني، 109ىـ، ص1386بيروت، -الفكر

 ، وعمي الصعيدي العدوي المالكي،12، ص3بيروت، ج-ت، دار الفكر.ط، د.محمد عميش، د: ، تحقيقالشرح الكبيراحمد الدردير أبو البركات،  ()
 .199ىـ، ص1412بيروت، -، دار الفكر2ط، ج.يوسف الشيخ محمد البقاعي، د: ، تحقيقحاشية العدوي

موقع : بيروت، مصدر الكتاب-، دار العالم االسالميالروضة البيية في شرح الممعة الدمشقيةزين الدين بن عمي العاممي الجبعي،  ()
 .www@islam.com:االسالم

 .www@islam.com:موقع االسالم: ، دار الكتاب االسالمي، مصدر الكتابالتاج المذىب ألحكام المذىبأحمد بن يحيى بن المرتضي،  ()
 .407، ص14 جشرح النيل وشفاء الغميل،، أطفيش عيسى بن يوسف بن محمد( )
 .121-118الجزء التاسع، ص- بيع الفضولي-الموسوعة الفقيية الكويتية: انظر ()
 .147، ص5،  جبدائع الصنائعالكاساني، :انظر ()
 .29، آيةسورة النساء( )

 .275، آيةسورة البقرة( )
، وقال (1179): ، رقم48، ص5،  كتاب البيوع، باب ما جاء في اشتراط الوالء والزجر عن ذلك، جالجامع الصحيح سنن الترمذي ،الترمذي ( )
، ...وقد ذىب بعض أىل العمم إلى ىذا الحديث وقالوا بو، وىو قول أحمد واسحاق، ولم يأخذ بعض أىل العمم بيذا الحديث، منيم الشافعي: فيو 
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بعث معو بدينار يشًتي  عن حكيم بن حزام أن رسول اهلل :" واستدلوا كذلك باضتديث الذي أورده أبو داوود، والذي جاء فيو .3
ودعا لو أن ، فتصدق بو النيب ،  لو أضحية، فاشًتاىا بدينار، وباعها بدينارين، فرجع فاشًتى لو أضحية بدينار، وجاء بدينار إىل النيب 

  .() مل يأمر يف اضتالتُت بشراء أو بيع الشاة الثانيةفالنيب ، ()"يبارك لو يف جتارتو
،  بعدم صحة البيع أو الشراء، سواء أجاز اظتالك ذلك، أم مل جيزه() والظاىرية() واضتنابلة()قول الشافعية :القول الثاني

 :      واستدل القائلون بعدم جواز بيع الفضويل بأدلة من القرآن الكرًن، والسنة النبوية اظتطهرة، وتفصيل ذلك كما يلي
. ، والدليل أنو باع الشاة وسلمهازتل الشافعية حديث عروة البارقي على الوكالة، فقد كان عروة وكياًل مطلقاً عن النيب  -1
ال بيع إال يف ما : "، مستدلُت يف اضتديث الذي رواه ابو داوود، عن النيب () اشًتطوا يف اظتبيع أن يكون ؽتلوكا ظتن لو العقد -2

 ىو أن بيع اإلنسان ظتا ال ووجو الداللة، () بأال يبيع اإلنسان ما ليس عنده أو ؽتلوكاً لو، وكذلك مبا صح عن هني النيب ()"دتلك
 .ميلك بيع باطل ال جيوز، وىو ؽتا هني عنو، حىت يرفع اطتالف بُت الناس، ويتوقف العبث يف أموال اآلخرين

مث لو صح حديث :"...بقولو  (1462)       وقد رد ابن حزم كالم القائلُت بصحة جواز بيع الفضويل يف كتاب البيوع حتت اظتسألة رقم 
أن يشًتي لو شاة، فاشًتى لو شاتُت، صار الشراء لعروة بال  (عليو الصالة السالم)حكيم وعروة مل يكن عتم فيهما حجة، ألنو إذ أمره 
 إما مستقرضاً لو لَتده، وإما متعدياً، فصار الدينار يف ذمتو بال ، مث وزن دينار النيب شك، ألنو إمنا اشًتى كما أراد، ال كما أمره النيب 
، كما لزمو، وأىدى إليو الشاة، فهذا كلو ىو ظاىر اطترب، وليس فيو أصاًل، ال بنص وال شك، مث باع شاة نفسو بدينار، فصرفو إىل النيب 

. ().." والتزمو، فال جيوز مبا ليس يف اطترب، وأما خرب حكيم فأنو تعدى يف بيع الشاة فلزمو ضماهنابدليل على أن الشراء جوزه النيب 

ويرى الباحث جواز بيع الفضويل وذلك استناداً لألدلة اليت ذكرىا اضتنفية واظتالكية بشرط أن تكون موقوفة على إجازة اظتالك، فإن  :الراج   ح
- أجازه نفذ، وإن رده بطل، ألن يف ذلك إبقاء إلرادة اظتالك على سلعتو، وؽتا يرد بو على ابن حزم أن حديث عروة جاء فيو قول النيب

                                                                                                                                                                    

عيينة  ، وقد رواه البخاري من طريق ابن "اسناده صحيح لمجيئو من وجيين: "والحديث صحيح جاء من طرق عدة تقويو، قال فيو المنذري والنووي 
محمد عبد  مباركفوري، أبو العمي  .الصواب أنو متصل في اسناده مبيم:"سمعت الحي يتحدثون عن عروة، قال الحافظ:"عن شعيب بن غرقد، أنو قال

 . 363، ص3م، ج1979، 1بيروت، ط- الرحمن بن عبد الرحمن، تحفة األحوذي، دار الفكر

  .31 ص،3 جم،1960القاىرة،  - ، دار احياء التراث العربيسبل السالمابو ابراىيم محمد بن اسماعيل الصنعاني، ( )
قال المنذري والنووي : "...  وقد أورد الصنعاني، كالمًا حول حديث حكيم جاء منو3386، رقم الحديث256 ص،3 ج، سنن أبي داودأبو داوود،  ()

 .31 ص،3 ج، سبل السالم ، الصنعاني،" الصواب أنو متصل في إسناده مبيم: وقال المصنف، وفيو كالم كثير،إسناده حسن صحيح

 .375،  صالفقو االسالمي وأدلتو، والزحيمي، 6، ص6، جنيل األوطارالشوكاني، : انظر ()

 .15، ص2،  جمغني المحتاجالخطيب، : انظر ()

منار ابراىيم بن محمد بن سالم، : ، وكذلك 19، ص3ج دمشق ،- ، المكتب االسالميمطالب أولي النيىمصطفى السيوطي الرحيباني، : انظر ()
 . 289، ص1م، ج1988بيروت، -، المكتبة العصريةالسبيل

 .355، ص7 بيروت، ج–الدكتورعبدالغفار سميمان البنداري، دار الفكر : ، تحقيقالمحمى باآلثارعمي بن أحمد ابن حزم،  ()
، مغني الخطيب: وكذلك، 250صم، 1980بيروت، –  دار الفكر ،9 جط،. دالمجموع،محيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي، : انظر ()

 .15، ص2،  جالمحتاج
ألنو من رواية عمرو بن شعيب )، والحديث حسن، (1873): ، رقم105، ص6، كتاب الطالق، باب في الطالق قبل النكاح، جالسننأبو داوود،  ()

 .(عن أبيو عن جده
، 534، ص3ىذا حديث حسن، ج: ،كتاب البيوع، باب ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندك، وقال فيوسنن الترمذيالترمذي، : انظر ()

، (المجتبى)سنن النسائي ، وأبي عبد الرحمن، شعيب بن عمي، 2187، حديث 737، ص2ابن ماجو، جسنن ابن ماجو، : ، وكذلك1232حديث
، 305، ص2،  جالسننأبو داوود، : ، وكذلك4613، حديث 289، ص7م ج2002، 2بيروت، ط-أحمد شمس الدين، دار الكتب العممية: تحقيق

 . 3503: حديث رقم
 .355، ص7،  جالمحمى باآلثارابن حزم،  ()
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، فهذا يدل على اإلجازة، مث إن عروة تصرفو تصرف فضويل، ألنو باع الشاة وقد "بارك اهلل لك يف صفقة ميينك-:"صلى اهلل عليو وسلم
ألن الدينار لو، فهو اشًتى بو شاتُت، فصارتا لو بديناره، فلما باع إحدامها، فقد باع ما ليس  (عليو الصالة والسالم)أصبحت ملكاً للنيب

  .، فدل على اإلجازة()"بارك اهلل لك يف صفقة ميينك: "قال لو (عليو الصالة والسالم)ملكو، فلما رجع للنيب

:        بيع التورق- ب

:  فقد اختلف العلماء يف حكمو على قولُت، فمنهم من أجازه، ومنهم من منعو، وتفصيل القولُت، كما يأيتللتورقأما بالنسبة 

، وقد أصدر غتمع الفقو اإلسالمي () واضتنابلة() والشافعية()ذىب اىل جواز التورق رتهور الفقهاء، من اضتنفية:       القول األول
: قراراً ّتوازه، جاء يف نصو

– شراء سلعة يف حوزة البائع وملكو بثمن مؤجل، مث يبيعها اظتشًتي بنقد لغَت البائع، للحصول على النقد : إن بيع التورق ىو: أوالً       "
. الورق

َوَأَحلَّال ااُ اْلبَ ْيَع َوَحرَّالَم " :ان بيع التورق ىذا جائز شرعاً، وبو قال رتهور العلماء، ألن األصل يف البيوع اإلباحة، لقولو تعاىل:       انياً 
. ومل يظهر يف ىذا البيع ربا، ال قصداً، وال صورة، وألن اضتاجة داعية إىل ذلك لقضاء دين، أو زواج أو غَتىا ()"اْلرِّذبَا

جواز ىذا البيع مشروط بأن ال يبيع اظتشًتي السلعة بثمن أقل ؽتا اشًتاىا بو على بائعها األول، ال مباشرة، وال بالواسطة، :   الثاً 
 ()"فإن فعل، فقد وقع يف بيع العينة احملرم شرعاً، الشتمالو على صيغة الربا، فصار عقداً ػترماً 

 :أدلة القائلين بالجواز
: استدل القائلون ّتواز بيع التورق بأدلة من القرآن الكرًن، والسنة النبوية اظتطهرة، وقواعد الشريعة، وتفصيل ذلك كما يلي

(. َوَأَحلَّال ااُ اْلبَ ْيَع َوَحرَّالَم اْلرِّذبَا):  قولو تعاىل:      أوالً 
ىذا من عموم القرآن، :"... أن اآلية جاءت بلفظ العموم يف كلمة البيع، وقال القرطيب يف تفسَت ىذه اآلية : ووجو االستدالل 

ِإالَّال ):  مث استثٌت،()(َواْلَعْصِر ِإنَّال اإِلْنَساَن َلِفِي ُخْسرٍ ): واأللف والالم للجنس ال للعهد، إذ مل يتقدم بيع مذكور يرجع إليو، كما قال تعاىل
، فقد أحل ()"، وإذا ثبت أن البيع عام، فهو ؼتصص مبا ذكرناه من الربا وغَت ذلك ؽتا هني عنو( )( ِ اْلِذِيَن آَمُنوْا َوَعِمُلُوْا اْلَصاِلَحات

والتورق من البيوع اظتشمولة بالعموم يف اضتل، فيبقى على أصل اإلباحة واضتل، وأنو " اهلل تعاىل رتيع صور البيع إالّ ما دل الدليل على حترميو،

                                                 
 

بدائع الكاساني،  : ، وكذلك425-424م، ص1977بيروت، – ، دار الفكر 5، جشرح فتح القديركمال الدين محمد بن عبد الواحد ابن اليمام،  ()
 .426 صفحة ،4 جزء ،الصنائع

 .417 ص،416 ص،3جم، 1966، 1دمشق، ط– ، المكتب االسالمية روضة الطالبينمحيي الدين أبو زكريا يحيى بن شرف النووي،  ()
، 2 ج،1ىيثم تميم، محمد تميم، ط: ، تحقيقالروض المربعادريس البيوتي،  منصور بن يونس بن: ، وكذلك337 ص،4 ج،اإلنصافالمرداوي،  ()

 .56 صم،1993بيروت، - دار األرقم
 (.275):، آيةسورة البقرة  ()

 .ىـ1419رجب، 11، القرار الخامس، الدورة الخامسة عشرة، مجمع الفقو االسالمية( )
  .1، آيةسورة العصر ))

  .2، آيةسورة العصر ))

 . 356ص،  3 ج، الجامع ألحكام القرآن، القرطبي( )
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بيع من البيوع اظتباحة بنص اآلية الكرمية، إذ ال دليل على حترميو، من نص صريح من كتاب اهلل، وال من سنة رسولو، وال عمل 
 (.)"الصحابة

 استعمل رجال على أن رسول اهلل  (رضي اهلل عنهما) استدلوا باضتديث الذي ورد عن أيب سعيد اطتدري، وأيب ىريرة : انياً 
ال واهلل يا رسول اهلل، إنا لنأخذ الصاع من ىذا بالصاعُت : أكل دتر خيرب ىكذا، فقال: ، فقال رسول اهلل ()خيرب، فجاءه بتمر جنيب

واستدل :"... ، قال ابن حجر العسقالين، بعد أن أورد اضتديث()"ال تفعل، بع اصتمع بالدراىم، مث ابتع بالدراىم جنيبا: "بالثالثة، فقال
" مث اشًت بالدراىم جنيبا:" بو على جواز بيع العينة، وىو أن يبيع السلعة من رجل بنقد، مث يشًتيها منو بأقل من الثمن، ألنو مل خيص بقولو

غَت الذي باع لو اصتمع، وتعقب بأنو مطلق، واظتطلق ال يشمل ولكن يشيع، فإذا عمل بو يف صورة، سقط االحتجاج بو يف ما عداىا، وال 
إجازة ىذا :" هبذا اضتديث ىووجو االستدالل، وكما يظهر أن ()..."يصح االستدالل بو على جواز الشراء ؽتن باعو تلك السلعة بعينها

اظتخرج، لالبتعاد بواسطتو عن حقيقة الربا، وصورتو إىل طريقة ليس فيها قصد الربا، وال صورتو، وإمنا ىو عقد بيع صحيح، مشتمل على 
حتقيق شروط البيع، وأركانو، وانتفاء أسباب بطالنو، أو فساده، ومل يكن قصد اضتصول على التمر اصتنيب، واألخذ باظتخرج إىل ذلك، مانعاً 

، فدل ذلك على جواز البيوع اليت يتوصل هبا إىل حتقيق اظتطالب والغايات من البيوع، إذا  من اعتبار اإلجراء الذي وجو إليو رسول اهلل
. ()"كانت بصيغ شرعية معتربة، بعيدة عن صيغ الربا وصوره، ولو كان الغرض منها اضتصول على السيولة للحاجة اليها

تقرر يف قواعد الشريعة العامة أن األصل يف اظتعامالت والعقود اضتل واإلباحة، إال إذا ورد دليل على التحرًن، وميكن اعتبار :  ً        الثا
التورق باقياً على األصل وىو اإلباحة، فالقائل بالتورق غَت مطالب بإحضار دليل على قولو، وإمنا يطالب بإحضار الدليل من قال بعدم 

، أضف إىل ذلك أنو قال ّتواز التورق رتاعة من أىل ()جواز التورق، ألنو ويف ىذه اضتالة يكون قد خالف األصل فاستوجب عليو الدليل
: العلم
وىو اظتذىب، وعليو ... لو احتاج إىل نقد، فاشًتى ما يساوي مائة مبائة وستسُت، فال بأس: فائدة: "فقال اظترداوي يف كتاب اإلنصاف- 

. ()"األصحاب، وىي مسألة التورق
ومن احتاج إىل نقد فاشًتى مايساوي مائة مبائتُت وأكثر ليتوسع بثمنو فال بأس وتسمى مسألة : "وقال البهويت يف الروض اظتربع- 

 . ()"التورق
والذي يف قليب أنو إذا أخذ ثوباً بثمن من غَت اقًتاض، ورد بعضاً من الثمن، وباعها لغَت من : "وقال الكمال بن اعتمام يف فتح القدير- 

. ()"أخذ منو، فال كراىية فيو

                                                 

 www.islamtoday.net:  ، عمى موقع2، صحكم التورق كما تجريو المصارف االسالمية في الوقت الحاضرعبداهلل بن سميمان المنيع،  ()

 . 282، ص1، جلسان العربابن منظور، . ىو نوع جّيد معروف من أنواع التمر ()
،  صحيح مسمم، مسمم، (2050): ، رقم429، ص7إذا أراد بيع تمر بتمر خير منو، ج: ،  كتاب البيوع واألقضية، بابصحيح البخاريالبخاري،  ()

: ، رقم316، ص 4ما يكره من بيع التمر، ج: ،  كتاب البيوع، بابالموطأ، ومالك، (2984): بيع الطعام مثاًل بمثل، رقم: كتاب المساقاة، باب
(1138 .) 

 .401-400ص، 1379بيروت، - ، دار المعرفة 4ج، 1، طفتح الباري شرح صحيح البخاريأحمد بن عمي ابن حجر،  ()
 .2،  صحكم التورق كما تجريو المصارف االسالمية في الوقت الحاضرالمنيع،  ()
 .2، صالمرجع ذاتو( )
 . 337 ص،4 ج،اإلنصافالمرداوي،  ()
 . 56 ص،2ج، الروض المربعالبيوتي،  ()

 .425-424، ص5، ج، فتح القدير ابن ىمام ()
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و لو خرج اظتبيع من ملك اظتشًتي فاشًتاه البائع من اظتالك الثاين بأقل ؽتا باعو قبل نقد الثمن جاز : "وقال الكاساين يف بدائع الصنائع- 
. ()"ألن اختالف اظتلك مبنزلة اختالف العُت فيمنع حتقق الربا

، () نُِقلت الكراىة يف التورق عن عمر بن عبد العزيز وػتمد بن اضتسن الشيباين، وكذلك ابن تيمية وتلميذه ابن القيم:       القول الثاني
عن رجل تداين دينا، فدخل بو السوق، فاشًتى شيئا ْتضرة الرجل، مث باعو عليو بفائدة، ىل جيوز ذلك أم ال؟  (رزتو اهلل)وسئل ابن تيمية 

أن يشًتي السلعة سرا، مث يبيعها للمستدين بيانا، فيبيعها أحدمها فهذه تسمى التورق، : والوجو الثالث...ىذا على ثالثة أوجو"فأجاب، 
ألن اظتشًتي ليس غرضو ىف التجارة و ال يف البيع، و لكن  تاج اىل دراىم فيأخذ مائة و يبقى عليو مائة و عشرون مثال، فهذا قد تنازع فيو 

إن التورق أصل الربا، فان اهلل حرم أخذ دراىم بدراىم أكثر : السلف و العلماء، و األقوى ايضا أنو منهي عنو، كما قال عمر بن عبدالعزيز
إمنا األعمال بالنيات، وإمنا لكل )منها اىل أجل، ظتا يف ذلك من ضرر احملتاج، وأكل مالو بالباطل، وىذا اظتعٌت موجود ىف ىذه الصورة، و

، وامنا الذي أباحو اهلل البيع و التجارة، و ىو أن يكون اظتشًتي غرضو أن يتجر فيها، فأما إذا كان قصده غترد الدراىم ()(امرئ ما نوى
. ()"بدراىم أكثر منها، فهذا ال خَت فيو و اهلل أعلم

 : أدلة القائلين بالمنع
استدل القائلون بعدم جواز بيع التورق بأدلة من السنة النبوية، واآلثار اظتروية عن الصحابة والتابعُت، ومقاصد الشريعة، وتفصيل 

 :ذلك كما يأيت
إذا تبايعتم :  يقولشتعت رسول اهلل : "، والذي قال فيو(رضي اهلل عنهما )استدلوا باضتديث الذي رواه أبو داوود عن ابن عمر:       أوالً 

، ورواه ايضا اإلمام ()"بالعينة، وأخذمت إذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم اصتهاد، سلط اهلل عليكم  ذاًل ال ينزعو حىت ترجعوا إىل دينكم
لئن تركتم اصتهاد، وأخذمت بإذناب البقر، وتبايعتم بالعينة، ليلزمنكم اهلل مذّلة يف رقابكم ال تنفك :" أزتد يف مسنده، عن ابن عمر بلفظ

، ووجو االستدالل هبذا اضتديث، أن العينة يف اضتديث نص عام يف كل معاملة ()"عنكم حىت تتوبوا إىل اهلل، وترجعوا على ما كنتم عليو
يراد اضتصول هبا على العُت، وىو النقد مقابل يف الذمة أكثر منو، والتورق مشمول بذلك، ألن الغرض والوسيلة إىل اضتصول على النقد 

. ، فيظهر أن الغرض الرئيس من التعامل بالتورق ىو اضتصول على النقد، ومل تكن السلعة إال وسيلة لذلك()فيهما واحدة
. وىنا ال بد من اإلشارة إىل اظتعٌت اظتقصود ببيع العينة، للتقارب الذي  صل بينو وبُت التورق

. ()"السلف، واعتان الرجل، اشًتى بنسيئة: "بكسرالعُت: والعينة لغة 

أن يأيت الرجل احملتاج إىل آخر، ويستقرضو عشرة دراىم، وال يرغب اظتقرض يف اإلقراض طمعا يف فضل ال  ":والعينة اصطالحاً  
ال أقرضك، ولكن أبيعك ىذا الثوب إن شئت باثٍت عشرة درمها، وقيمتو يف السوق عشرة، ليبيعو يف السوق بعشرة، : ينالو بالقرض، فيقول

                                                 

   .426 صفحة ،4جزء ،  بدائع الصنائعالكاساني،  ()
 :،  وكذلك121 صم،1979بيروت، - ، دار المعرفة1ج، 1، طالقواعد النورانيةتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية، : انظر ()

 .148م، ص1988الكويت، - ، وزارة األوقاف والشؤون االسالمية14، ج2، طالموسوعة الفقيية الكويتية

 (. 1)، رقم3، ص1، كتاب بدء الوحي، باب بدء الوحي، جصحيح البخاريالبخاري،       (

 .434 ص433 صم،2000 بيروت، –،  دار الكتب العممية 29ط، ج.، دمجموع الفتاوىتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية،  ()

، 316، ص5،  ج السنن الكبرى، البييقي، (3003): ، رقم325، ص9  كتاب البيوع، باب في النيي عن العينة، ج،سنن أبي داود أبو داوود،  ()
ثنا أبو بكر بن ..)والحديث في اسناده ضعف، ومتنو صحيح، ورد متنو من طرق عدة عند أحمد، منيا ما ورد في كتاب الزىد بطريق صحيح  
نصب الراية في ، زيمعي، جمال الدين أبو محمد عبد اهلل بن يوسف، " ىذا الحديث صحيح ثقات:"، قال ابن القطان(ونحوه... عياش عن األعمش 
 .110، ص9م، ج1996، 1بيروت ، ط-أحمد شمس الدين، دار الكتب العممية: ، تحقيقتخريج أحاديث اليداية 
 .، والحديث صحيح(4765): ، رقم301م، ص1958القاىرة، – ، دار المعارف 10، جمسند أحمد بن حنبلأحمد بن محمد ابن حنبل،  ()
 .4،  صحكم التورق كما تجريو المصارف االسالمية في الوقت الحاضرالمنيع،  :انظر ()
 . 305 ص،13 ج ،لسان العرب ابن منظور، :، وانظر195 ص،1 ج، مختار الصحاحالرازي،  ()
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 أن يبيعو عينا بثمن كثَت مؤجل، "..، وكذلك ىي()"فَتضى بو اظتستقرض، فيبيعو كذلك، فيحصل لرب الثوب درمهان، وللمشًتي قرض
ويسلمها لو مث يشًتيها منو بنقد يسَت، ليبقى الكثَت يف ذمتو، أو يبيعو عينا بثمن يسَت نقد، ويسلمها لو، مث يشًتيها منو بثمن كثَت مؤجل، 

. ()"سواء قبض الثمن األول أو ال

: قال (رضي اهلل عنو)قالوا بأن التورق يصدق عليو ما يصدق على بيع اظتضطر، وقد ورد النهي عن بيع اظتضطر، فعن علي :          انياً 
َنُكمْ ): سيأيت على الناس زمان عضوض، يعض اظتوسر على ما يف يديو، ومل يؤمر بذلك، قال اهلل تعاىل" ، ويبايع ()(َواَل تَ ْنَسْوا اْلَفْضَل بَ ي ْ

فالظاىر أن التورق مسلك اضطراري ال يأخذ بو  ،()" عن بيع اظتضطر، وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدركاظتضطرون، وقد هنى النيب 
، وقد أورد ابن القيم كالماً جاء فيو أن بيع التورق يدخل يف بيع ()من توفر لديو النقد، بل يأخذ بو من عدم النقد، وأكره على ذلك

بأنو يدخل يف بيع اظتضطر، فإن غالب من يشًتي بنسيئة إمنا يكون لتعذر النقد  (رضي اهلل عنو)عللو شيخنا ابن تيمية : "..اظتضطر، فقال
. ()"عليو، فإذا كان الرجل ال يبيع إال بنسيئة، كان رْتو على أىل الضرورة واضتاجة، وإذا باع بنقد ونسيئة، كان تاجرا من التجار

 بنقد وبعت بنقد فال بأس بو، وإذا استقمت بنقد ()إذا استقمت: "أنو قال (رضي اهلل عنو)واستدلوا مبا روي عن ابن عباس :          الثاً 
يعٌت إذا قومتها بنقد، مث بعتها : "..، وقد أورد ابن تيمية كالما يف شرح ىذا اضتديث، فقال()"فبعت بنسيئة فال، إمنا ذلك ورق بورق

أريد ألف درىم، فيخرج لو : نسيئا، كان مقصود اظتشًتي اشًتاء دراىم معجلة بدراىم مؤجلة، وىذا شأن اظتورقُت، فإن الرجل يأتيو، فيقول
- يقول أقمت السلعة وقومتها واستقمتها، مبعٌت واحد، وىي لغة مكية معروفة مبعٌت التقوًن - سلعة تساوي ألف درىم، وىذا ىو االستقامة 

فإذا قومتها بألف، قال اشًتيتها بألف ومائتُت أو أكثر أو أقل، فقول ابن عباس يوافق قول عمر بن عبد العزيز، وكذلك قال ػتمد بن 
سَتين إذا أراد أن يبتاعو بنقد، فليساومو بنقد، وإن كان يريد أن يبتاعو بنسأ فليساومو بنسأ، كرىوا أن يساومو بنقد مث يبيعو بنسأ، لئال 

، واذا ثبت أن عبداهلل بن عباس قد قال ()"يكون اظتقصود بيع الدراىم بالدراىم، وىذا من أبُت دليل على كراىتهم ظتا ىو أشد من ذلك
مبنع التورق، فهذا يعترب من قول الصحايب الذي ال يعلم لو ؼتالف من الصحابة، واعتضد قولو بعموم النهي عن العينة، وبالقياس الصحيح، 

. ()ومثل ىذا يعترب حجة عند رتاىَت أىل العلم

                                                 

 . 273ص،  5 ج، حاشية ابن عابدينابن عابدين،  ()

 .323ص، 4 جبيروت،- ، دار الفكرحواشي الشروانيعبد الحميد الشرواني، ( )
 .237، آية سورة البقرة( )

، 299، ص2،  جالمسند، وأبن حنبل، (2935)، رقم226ص، 9جزء ،  كتاب البيوع، باب في بيع المضطر، سنن أبي داودأبو داوود،  ()
. ىذا حديث ضعيف جداً :، وقال األلباني17، ص6، كتاب البيوع، باب ما جاء في المضطر وبيع المكره، جالسنن الكبرى، والبييقي، (893)رقم

   . 75، ص5، جالرياض- مكتبة المعارف ، سمسمة األحاديث الضعيفة والموضوعة،  محمد ناصر الدين،األلباني

 .3،  صحكم التورق كما تجريو المصارف االسالمية في الوقت الحاضرالمنيع،  :انظر ()
   .250  صفحة ،9 ج،بيروت- دار الكتب العممية ، حاشية ابن القيم عمى سنن أبي داود، محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية( )
ْمت :بمعنى مكة أىل لغة في اْسَتَقْمت( )   .125، ص4، جالنياية في غريب الحديث واألثرابن األثير، .َقّوْمَتو إذا الَمتاع اْسَتَقْمتُت  يقولون ،َقوَّ
أبو : انظر. ، والحديث صحيح، صح عن ابن عباس236، ص8بيع المنابذة والمالمسة، ج: ،  كتاب البيوع، بابمصنف عبد الرزاق ،لصنعانيا ()

، 7م، ج1979ىـ، 1399ط، .عبد الرحمن محمد عدنان، د: ، تحقيقعون المعبود شرح سنن أبي داوودشمش الحق العظيم،  الطيب أبادي، محمد
 .453ص

   .44صم، 1966بيروت، -، دار المعرفة6 ج،1، طالفتاوى الكبرىتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحميم ابن تيمية، ( )
 .24،  صالتورق والتورق المنظمالسويمم،  ()
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قالوا بأن التورق حيلة للتوصل إىل الربا، ألن غاية اظتتورق ىي اضتصول على نقود حاّلة، يف مقابل االلتزام بنقود أكثر منها : رابعاً  
بعد أجل، وىو غرض غَت مشروع، باإلضافة إىل كونو قصد مناقض لقصد الشارع، من عقود البيع اليت شرعت لتلبية حاجة اظتشًتي إىل 

. ()السلعة لالستهالك أو لالجتار

ويؤكد ابن تيمية أن العقود اليت يقصد هبا استحالل ما حرمو اهلل تعاىل من الربا، ال ميكن أن تلحق بالعقود اظتشروعة، ألنو مل 
، بأنو ال يوجد يف ىذا اضتديث داللة "بع اصتمع بالدراىم، مث ابتع بالدراىم جنيبا:" يقصد يف حقيقتها ملك اظتثمن، وقد فسر قول النيب 
إذا باع اصتمع بالدراىم، فقد أراد بالبيع ملك الثمن، وىذا مشروع مقصود، مث إذا ابتاع "على االحتيال بالعقود اليت ليست مقصودة، ألنو 

بالدراىم جنيبا، فقد أراد باالبتياع ملك سلعة، وىذا مقصود مشروع، فلما كان بائعا، قصد ِملك الثمن حقيقة، وظتا كان مبتاعا، قصد ملك 
. ()"السلعة حقيقة

مينع من مسألة التورق، - رزتو اهلل-وكان شيخنا :"فحقيقة التورق تؤول إىل الربا، وقد جاء يف اعالم اظتوقعُت البن القيم، قولو
اظتعٌت الذي ألجلو حرم الربا موجود فيها بعينو، مع زيادة الكلفة بشراء السلعة وبيعها، :وروجع فيها مرارا وأنا حاضر، فلم يرخص فيها، وقال

 من اإلحتيال على ما حرمو اهلل تعاىل، وذلك ، وقد حذر النيب ()"واطتسارة فيها، فالشريعة ال حترم الضرر االدىن وتبيح ما ىو أعلى منو
إن اهلل ورسولو حرم بيع اطتمر، واظتيتة، :  يقول عام الفتح وىو مبكةأنو شتع رسول اهلل : "يف ما رواه جابر بن عبداهلل رضي اهلل عنو

ال، ىو : يا رسول اهلل، أرأيت شحوم اظتيتة، فإنو يطلى هبا السفن، ويدىن هبا اصتلود، ويستصبح هبا الناس؟ فقال: واطتنزير، واألصنام، فقيل
، ()"، مث باعوه، فأكلوا ذتنو()قاتل اهلل اليهود، إن اهلل عز وجل ظتّا حرم عليهم شحومها، أرتلوه:  عند ذلكحرام، مث قال رسول اهلل 

واضتيل كلها ػترمة غَت : "فالظاىر من اضتديث السابق، أن اضتيلة توسل بعمل مشروع، لتحقيق غاية ػترمة، ويف ىذا أورد ابن قدامة قولو
جائزة يف شيء من الدين، وىو أن يظهر مباحاً يريد بو ػترماً، ؼتادعاً وتوسال إىل فعل ما حرم اهلل، واستباحة ػتظوراتو، أو إسقاط واجب، 

. ()"أو دفع حق وؿتو ذلك

وبعد إيراد أدلة القائلُت ّتواز التورق، وأدلة القائلُت مبنعو يرى الباحث أن التورق اصتائز ىو التورق الفردي، أما التورق  :الراج   ح 
فغَت جائز، ظتا يرد عليو من حتايل على الشريعة ومآلو يف هناية األمر إىل الربا، وقد تبُت عدم جواز ذلك لألدلة اليت ذكرىا  (اظتصريف)اظتنظم 

 . اظتانعون، وجواز التورق الفردي من شروطو اضتاجة إىل النقد، فاللجوء إليو أفضل من الوقوع يف احملرم

: المآخذ الشرعية على بطاقة تيسير األىلي: المحور الرابع

رغم الفتوى اليت صدرت عن اعتيئة الشرعية التابعة للبنك األىلي السعودي، ّتواز صيغة التورق، وذلك هبدف دتكُت عمالء 
البنوك من اضتصول على السيولة النقدية، ْتيث يتسلمون مبلغاً نقدياً حااًل، مقابل التزامهم بدفع مبلغ نقدي أكرب يف اآلجل، فإن ىناك 

                                                 

،  المخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير االئتمانيتينالدعيجي، :  وكذلكwww.islamicfi.com، 4، ص التورقعز الدين،: انظر ()
 . 4،  صحكم التورق كما تجريو المصارف االسالمية في الوقت الحاضرالمنيع، :  وكذلك. 13ص

 .125، ص6 جزء ، الفتاوى الكبرىابن تيمية، ( )
م، 1973بيروت ، - دار الجيل  وف سعدؤطو عبد الر:  تحقيق  ،إعالم الموقعين عن رب العالمين ،  محمد بن أبي بكر أيوب الزرعيابن القيم،( )

 .170 ص ،3 ج
 .47، ص1،  جمختار الصحاحالرازي، . يقال أجمل الشحم وجممو أي أذابو:أجمموه( )

،  كتاب صحيح مسمممسمم،  ،(2082 ): ، رقم484، ص7، جباب بيع الميتة واألصنام،  كتاب البيوع، كتاب البيوع، صحيح البخاريالبخاري،  ()
 (.2960): ، رقم247، ص8البيوع، باب بيع الخمر والميتة، ج

 . 56ص، 4، جالمغني ابن قدامة، ()

http://www.islamicfi.com/
http://www.islamicfi.com/
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مآخذ شرعية على عمل ىذه البطاقة، لوجود ؼتالفات شرعية فيها، تتناىف مع األصل الذي وجدت ألجلو العقود الشرعية، ومن ىذه 
: اظتخالفات

:  المخالفة األولى

يظهر من خالل عمل البطاقة أنو ويف حالة قيام حامل البطاقة بالدخول يف مداينة جديدة مع البنك، قبل تسديده للمديونية اليت 
استحقت يف ذمتو، ليتورق ويدفع ما عليو، فإن ىذا يعترب من قبيل ما يسمى قلب الدين عند اضتنابلة، وبفسخ الدين بالدين عند 

. ()، وقد أرتع العلماء على حترًن ذلك()اظتالكية
: ولقلب الدين طريقتان

أنظرين : وذلك كما كان  صل يف ربا اصتاىلية، بقول الدائن للمدين، إما أن تقضي وإما أن تريب، فيقول اظتدين: الطريقة األولى
، وذكر القرطيب يف تفسَت ىذه اآلية أن ()"يَاَأَي َّالَها الَّالِذيَن آَمُنوْا اَل تَْ ُكُلوْا اْلرِّذبِاَ َأْضَعافَاً ُمَضاَعَفةً : "، وىذا الذي نزل فيو قولو تعاىل()أزدك
، ولكن صورة ىذه الطريقة منتفية يف عمل ()"أتقتضي أم تريب؟: معناه الربا الذي كانت العرب تضعف فيو الدين، فكان الطالب يقول"

. بطاقة تيسَت األىلي
وىي قلب الدين باضتيلة، ففي اصتاىلية كانوا يضيفون الربا إىل الدين صراحة، وىؤالء يقومون مبعامالت ظاىرىا : الطريقة الثانية

عن حترًن الربا، وما يفعل من اظتعامالت بُت - رزتو اهلل-، وقد سئل شيخ االسالم ابن تيمية ()الصحة، فيضيفون الربا إىل الدين باضتيلة
الناس، ليتوصلوا هبا اىل الربا، واذا حل الدين يكون اظتدين معسرا، فيقلب الدين ىف معاملة أخرى بزيادة مال، وىل يرد على صاحب اظتال 

 اظتراباة حرام بالكتاب والسنة واإلرتاع، وقد لعن رسول اهلل :"بقولو- رزتو اهلل- رأس مالو، دون ما زاد ىف معاملة الربا؟ فأجاب ابن تيمية
آكل الربا و موكلو وكاتبو وشاىديو ولعن احمللل واحمللل لو، وإن كان أصل الربا ىف اصتاىلية أن الرجل يكون لو على الرجل اظتال اظتؤجل، فاذا 

أتقضي أم تريب، فإن وفّاه وإال زاد ىذا ىف األجل، وزاد ىذا ىف اظتال، فيتضاعف اظتال، واألصل واحد، وىذا الربا حرام : حل األجل قال لو
بإرتاع اظتسلمُت، وأما إذا كان ىذا ىو اظتقصود، ولكن توسلوا مبعاملة أخرى، فهذا تنازع فيو اظتتأخرون من اظتسلمُت، وأما الصحابة فلم 
يكن بينهم نزاع أن ىذا ػترم، فإمنا األعمال بالنيات، واآلثار عنهم بذلك كثَتة مشهورة، واهلل تعاىل حرم الربا، ظتا فيو من ضرر احملتاجُت، 

وأكل اظتال بالباطل، وىو موجود ىف اظتعامالت الربوية، وأما إذا حل الدين، وكان الغرًن معسرا، مل جيز بإرتاع اظتسلمُت أن يقلب بالقلب، ال 
. ()"مبعاملة وال غَتىا، بل جيب إنظاره، وإن كان موسرا كان عليو الوفاء، فال حاجة اىل القلب ال مع يساره وال مع إعساره

ُمَؤجٍَّل َعَلى  (َوَحُرَم قـَْلُب َدْينٍ ):" حول ىذا الكالم مانصو" مطالب أويل النهى شرح غاية اظتنتهى"وقد جاء كذلك يف كتاب 
ينِ (آَخَر اتِـَّفاقًا)ُمْعِسٍر أِلَ َجٍل  ْيُن، َوَمىَت : ، قَاَل الشَّْيُخ َتِقيُّي الدِّ ْيِن َأْن مَيَْتِنَع ِمْن إْنظَاِر اْلُمْعِسِر َحىتَّ يـُْقَلَب َعَلْيِو الدَّ َوَ ُْرُم َعَلى َصاِحِب الدَّ

ْيَن َوِإمَّا َأْن تـَُقوَم َمِعي إىَل ِعْنِد اضْتَاِكِم، َوَخاَف َأْن َ ِْبَسُو اضْتَاِكُم ِلَعَدِم ثـُُبوِت إْعَسارِِه ِعْنَدُه، َوُىَو ُمْعِسٌر،  ْيِن إمَّا َأْن تـَْقِلَب الدَّ قَاَل َربُّي الدَّ
، َوَمْن َنَسَب َجَواَز اْلَقْلِب  َها ِبَغَْتِ َحقٍّ َر الزَِمٍة بِاتِـَّفاِق اْلُمْسِلِمَُت، فَِإنَّ اْلَغِرًَن ُمْكَرٌه َعَليـْ فـَُقِلَب َعَلى َىَذا اْلَوْجِو َكاَنْت َىِذِه اْلُمَعاَمَلُة َحرَاًما، َغيـْ

                                                 

 .139 ، ص2005، ندوة البركة، بدائل البطاقة ذات االئتمان المتجدد في تطبيقات المؤسسات المالية االسالميةأسيد محمد الكيالني،  ()
 .10،  صالمخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير االئتمانيتينالدعيجي،  ()
 .11، صالمرجع ذاتو: انظر ()
 .130، آيةسورة آل عمران( )
 .198 صفحة ، 4 ج،(تفسير القرطبي)الجامع ألحكام القرآن  ،القرطبي( )
 .11،  صالمخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير االئتمانيتينالدعيجي، : انظر ()

 . 419 - 418، ص 29  جزء ،مجموع الفتاوى ،بن تيميةا ()
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وال جيوز فسخ دين يف :".. ، وقال العبدري اظتالكي()"َعَلى اْلُمْعِسِر ِْتِيَلٍة ِمْن اضْتَِيِل إىَل َمْذَىِب بـَْعِض اأْلَئِمَِّة، فـََقْد َأْخطََأ يف َذِلَك َوَغِلطَ 
.   ()"فتفسخو يف شيء آخرال تتعجلو (أي اظتدين )دين، مثل أن يكون لك شيء من اظتال يف ذمتو

:  المخالفة الثانية

 بأنو هنى عن سلف وبيع، وذلك استنادا للحديث الذي روي عن عبد اهلل بن إن عمل البطاقة يدخل يف ما ورد عن النيب 
ال  ل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع، وال ربح ما مل تضمن، وال بيع ما : قال رسول اهلل : "قال (رضي اهلل عنهما)عمرو بن العاص 

. ، فهذا اضتديث حجة على من قالوا ّتواز عمل البطاقة()"ليس عندك
 يتضمنو، فالنهي واضح وصريح بعدم جواز أن يبيع اإلنسان ما مل ميلك، وقد أورد  ىو أن النهي الوارد عن النيب ووجو الداللة 
وأما السلف والبيع فألنو إذا أقرضو مائة إىل سنة، مث باعو ما يساوي : "... يف شرح ىذا اضتديث كالماً جاء منو (رزتو اهلل)ابن القيم 

ستسُت مبائة، فقد جعل ىذا البيع ذريعة إىل الزيادة يف القرض الذي موجبو رد اظتثل، ولوال ىذا البيع ظتا أقرضو، ولوال عقد القرض ظتا اشًتى 
. ()"ال  ل سلف وبيع، وال شرطان يف بيع: ذلك، فظهر سر قولو

إن العالقة بُت حامل البطاقة وبُت البنك األىلي ىي عالقة مقرض ومقًتض، فحامل البطاقة ؼتَت بشراء السلع أو سحب اظتبالغ 
نقداً من مكائن الصرف، مث يقوم البنك بالسداد عنو، فعندىا تصبح ذمة حامل البطاقة مشغولة للبنك األىلي، وبالتايل يضرب لو يوم 

حالة ويف : "لسداد ما ترتب يف ذمتو، إال أن موطن اطتلل يظهر يف االتفاقية اليت أبرمت بُت البنك وبُت حامل البطاقة، واليت جاء يف نصها
عدم تسديد اظتبلغ كاماًل أو اضتد األدىن على األقل، يقوم البنك ببيع سلعة معينة ميلكها البنك، قيمتها تقارب اظتديونية، ويبيعها على العميل 

، وىنا اشًتط البنك يف عملية اإلقراض أنو مىت حل موعد السداد ومل يسدد حامل البطاقة اظتبلغ الذي ترتب يف ذمتو، ()..."بيعاً فضولياً 
، فتكون داخلة يف النهي الوارد يف اضتديث، ؽتا ()فإن البنك سيقوم بعملية التورق، وبذلك جيتمع يف ىذه اظتعاملة سلف وبيع منذ البداية

. يؤكد على عدم جوازىا
: المخالفة الثالثة

       أنو على قول من أجاز بيع الفضويل بعد إجازة صاحب اظتال؛ فإن بيع الفضويل الواقع يف بطاقة التيسَت غَت صحيح وال تنطبق عليو 
: صورة بيع الفضويل لعدة أمور منها

إذا كان بيع الفضويل ىذا من البنك األىلي، باتفاق مسبق بُت البنك والعميل، فهو ال يعد بيعاً فضولياً، بل ىو بيع وشرط، وىو  .1
، والعميل ىنا أجاز مسبقاً ىذا البيع، ىذا (العميل)ػترم؛ ألن بيع الفضويل ال يعد كذلك إال إذا كان مع عدم علم صاحب اظتال 

. فضاًل عن أن العميل ليس صاحب اظتال الذي اشًتى البنك فيو السلعة، حىت يقال إن ذلك موقوف على إجازتو

 :إذا مل يكن بيع الفضويل من البنك باتفاق مسبق بينو وبُت العميل، فهو باطل أيضاً ألمور .2

                                                 

  .62 ص،3 ج، مطالب أولي النيىالرحيباني ،  ()
، الفواكو الدواني أحمد بن غنيم النفراوي، :وانظر، 367صىـ، 1398بيروت، -، دار الفكر4ج، 2ط ،التاج واإلكميلمحمد بن يوسف العبدري،  ()

 . 101 صىـ،1415بيروت، - دار الفكر،2ج
،  كتاب سنن الترمذي، الترمذي، (3041): ، رقم377، ص9،  كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، جسنن أبو داوودأبو داوود،  ()

شرطان في بيع، : ،  كتاب البيوع، بابسنن النسائي، النسائي، (1155): ، رقم11، ص5البيع، باب ما جاء في كراىية بيع ما ليس عندك، ج
 .حديث حسن صحيح:"، وقال فيو الترمذي(4551): ، رقم211، ص14ج

   .296- 295صفحة ، 9جم، 1995، 2بيروت، ط-، دار الكتب العمميةحاشية ابن القيممحمد بن أبي بكر أيوب الزرعي،  ()
 .135، ص2005، ندوة البركة،بدائل البطاقة ذات االئتمان المتجدد في تطبيقات المؤسسات المالية االسالميةأسيد محمد الكيالني،  ()
 .14، صالمخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير االئتمانيتينالدعيجي،  :انظر ()
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أن العميل ليس ىو صاحب اظتال الذي اشًتى فيو البنك السلعة، وقد تبُت لنا أن صورة بيع الفضويل أن يشًتي شخص  - أ
. ، فهذا اظتال يف ىذه الصورة ليس للعميل، حىت يقال إنو بيع فضويل...مبال غَته سلعة

أن ىذا البيع فيو معٌت اإلجبار وعدم الرضا، فالبنك كأنو أجرب العميل على قبول ىذا البيع، تارة بإمهالو عشرين يوماً، فإن  - ب
 .مل يعًتض اعتربوا ذلك منو كاإلجازة، وىذا فيو معٌت عدم الرضا اضتقيقي

         وتارة عن طريق استصدار إجازتو عتذا البيع نتيجة لعجزه عن سداد الدين السابق الذي ترتب يف ذمتو، وىو ال ميلك إال أن جييز 
َنُكْم بِاْلَباِاِل ِإالَّال َأْن : "ذلك، وال خيفى مناقضة ذلك ظتبادئ الشريعة واليت منها قول اهلل تعاىل ِيَن آَمُنوْا اَل تَْ ُكُلوْا َأْمَواَلُكْم بَ ي ْ  يَا أَي َُّها اْلذِّذ

 ىو أن ىذا البيع انتفى فيو الرضى اضتقيقي، ومن ىذه اظتبادئ، وجوب إنظار اظتعسر، ووجو الداللة، ( )"َتُكوَن َتَجارًَة َعْن تَ َراٍا ِمْنُكمْ 
. ()"َوِإْن َكاَن ُذُو ُعْسَرٌة فَ َنِظَرٌة إََلَى َمْيَسَرة: "يف قولو تعاىل

: المخالفة الرابعة

أنو على قول من أجاز بيع التورق الفردي، فإن التورق الذي جيريو البنك األىلي غَت صحيح، وذلك ألنو منظم ابتداًء، مث إن من 
أن يكون الدافع إليو اضتاجة إىل الورق واظتال، فيجوز مع اضتاجة، ومعلوم أن البنوك ليست من أصحاب : شروط جوازه عند من قال بو

. اضتاجات، فال جيوز عتا أن تتعامل بالتورق

 .بطاقة الخير السعودي: المطلب الثالث

: ولتوضيح عمل ىذه البطاقة، سيتم تناوعتا ضمن احملاور التالية

. آلية عمل البطاقة: المحور األول

مليون  (26)لقد جاء يف إحدى النشرات التعريفية لبطاقة اطتَت، أهنا بطاقة جتيز ضتاملها أن يستخدمها للتسوق لدى أكثر من 
مؤسسة جتارية حول العامل، مث يقوم العميل بعد ذلك بتسديد اظتبلغ اظتستحق عليو على شكل أقساط شهرية، خالل ستسة عشر شهراً، 

. ()وىذا ما جيعل من البطاقة طريقة مر ة للدفع

ويف حال تقصَت العميل عن سداد اظتبلغ اظتستحق عليو، سيقوم البنك بإجراء عملية التورق اليت أجازهتا ىيئة الرقابة الشرعية التابعة 
على كامل اظتدة، وإذا كان اظتبلغ اظتتبقي على العميل أقل  (%16.30)للبنك السعودي األمريكي، على شكل أقساط شهرية مبعدل ربح 

. ()لاير فلن يليب البنك طلب العميل لتنفيذ عملية التورق (500)من
والبنك السعودي األمريكي ال يقوم بإجراء عملية التورق دون إذن سابق من حامل البطاقة، بل بناًء على ما قام بو حامل البطاقة 

يف شراء سلع من إدارة االئتمان الشخصي لدى البنك السعودي /....أوكل السادة:" ابتداًء بالتوقيع على االتفاقية اليت جاء فيها مانصو
بالتقسيط، بغرض تنفيذ عمليات التورق، يف حال وجود رصيد مدين على بطاقة اطتَت االئتمانية يف يوم االستحقاق أو  (سامبا)األمريكي 

بعده من كل شهر، وذلك حسب سجالت البنك، كما أنٍت أوكل إدارة االئتمان الشخصي لدى سامبا، ببيع السلع اليت اشًتيتها، وذلك 
لطرف آخر حسب السعر السائد وقت البيع، مع حق توكيل دائرة االئتمان الشخصي لدى سامبا لطرف آخر إلدتام عملية الوكالة، 

                                                 
 .29آية  سورة النساء، (   )

 .280، آية سورة البقرة(     )
 .27،  ص األسس الشرعية لبطاقات االئتمان اآلجمةأحمد محيي الدين، : انظر()
 .10،  صالمخالفات الشرعية في بطاقتي الخير والتيسير االئتمانيتينالدعيجي،  : انظر()
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واستخدام اظتبالغ اظتتحصلة لتسوية الرصيد اظتدين، على بطاقة اطتَت االئتمانية، ويعترب ىذا التوكيل غَت قابل للنقض، طاظتا كانت اتفاقية بطاقة 
. ()"اطتَت االئتمانية سارية اظتفعول

وهبذا تظهر آلية عمل بطاقة اطتَت االئتمانية، وىي قيامها على عقد الوكالة، الذي مينحو حامل البطاقة للبنك لتسديد ما يًتتب 
عليو من أموال مستحقة، وذلك يف حال تقصَته بالسداد، حيث يقوم البنك ومبوجب الوكالة اظتمنوحة لو من حامل البطاقة بإجراء عملية 

على كامل اظتدة، ْتيث يتم دفع قيمة ىذه السلع على  (%16.30)شراء سلع  ؽتلوكة لدى البنك باألجل، ومبعدل ربح متفق عليو مقداره
شكل أقساط ظتدة ستسة عشر شهراً، وبعد ذلك يقوم البنك ومبوجب الوكالة اظتمنوحة لو ابتداًء من حامل البطاقة ببيع ىذه السلع لطرف 

ثالث، وذلك حسب سعر السوق يف ذلك الوقت، وبالنسبة للمبلغ الذي نتج من عملية بيع ىذه السلع للطرف الثالث، فإن البنك سيقوم 
. باستحدامها لتسوية الرصيد القائم على البطاقة

: مثال لتوضيح عمل بطاقة الخير السعودي: المحور الثاني

لاير سعودي على حامل بطاقة اطتَت، وذلك من خالل استخدامو للبطاقة لشراء السلع أو االنتفاع  (10000)لو ترتب مبلغ 
باطتدمات أو السحوبات النقدية من مكائن الصرف، وجاء موعد استحقاق السداد دون توفر ىذا اظتبلغ يف حساب حامل البطاقة لدى 
البنك، ففي ىذه اضتالة، سيقوم البنك مبوجب الوكالة بإجراء عملية شراء لسلع معينة ؽتلوكة للبنك بسعر اآلجل، وغالباً ما يكون سعر 

، ويف حال اعتبار أن قيمة (%16.30)السلع مساوياً للمبلغ اظتًتتب على حامل البطاقة، ْتيث يكون متضمناً معدل ربح اآلجل وىو
لاير سعودي، واستناداً إىل أسس  (11630)لاير سعودي، فسيصبح إرتايل اظتبلغ الذي ترتب على حامل البطاقة ىو  (10000)السلع 

االتفاقية اليت أبرمت بُت البنك السعودي األمريكي وحامل البطاقة، فسيتم تقسيط ىذا اظتبلغ األخَت على ستسة عشر قسطاً، وبواقع 
لاير سعودي شهرياً، بعد ذلك سيقوم البنك ببيع السلع اليت اشًتاىا ضتامل البطاقة لطرف ثالث بسعر السوق، وغالباً ما  (775.333)

لاير سعودي، وذلك لسرعة اإلجراءات اليت تتم يف  (10000)يكون سعر البيع للطرف الثالث بنفس سعر الشراء ضتامل البطاقة، وىو
عملييت الشراء والبيع، وىذا اظتبلغ الذي نتج من عملية البيع سيقوم البنك مبوجب الوكالة بتسوية الدين الذي استحق على حامل البطاقة 

ابتداًء من جراء استخدامو البطاقة، ويف النهاية سيكون اظتبلغ الذي ترتب يف ذمة حامل البطاقة ىو اظتبلغ الذي سيقوم بتقسيطو والذي بلغ 
. لاير سعودي (11630)

: تقييم عمل بطاقة الخير السعودي: المحور الثالث
لقد تبُت من خالل الوصف السابق لعمل بطاقة اطتَت السعودي، أنو ويف حالة عجز حامل البطاقة عن سداد قيمة ما ترتب عليو 

من مبالغ نتيجة استخدامو للبطاقة يف الوقت احملدد لو، فإن البنك سيقوم بعملية شراء لسلع معينة بسعر آجل، وذلك مبوجب الوكالة 
اظتمنوحة لو من قبل حامل البطاقة، مث سيقوم البنك بعد ذلك ببيعها لطرف ثالث مبوجب الوكالة نفسها بسعر السوق، ليتوصل البنك من 

. خالل ذلك لعملية التورق اظتصريف، وذلك التاحة الفرصة للعميل يف تسديد ما ترتب عليو من دين
ومبا أن اضتال كذلك، فلن يقوم الباحث بدراسة عقد الوكالة اظتتضمن آلية عمل بطاقة اطتَت، ألنو عقد صحيح ال يعًتيو أي مأخذ 

. شرعي، ولن يناقش  كذلك عملية التورق اظتصريف؛ ألنو مت مناقشتها عند الكالم عن مسألة تقييم بطاقة تيسَت األىلي
ومن خالل ىذا الطرح يظهر للباحث أن عمل بطاقة اطتَت السعودي يتشابو وعمل بطاقة تيسَت األىلي،  فبالتايل تكون 

اظتخالفات الشرعية يف  بطاقة اطتَت السعودي ىي نفسها يف بطاقة تيسَت األىلي، من حيث أهنما حتتويان على مسألة قلب الدين، ومسألة 
. السلف والبيع اظتنهي عنهما، وقد قام الباحث مبناقشة ىاتُت اظتسألتُت عند اضتديث عن اظتخالفات الشرعية لبطاقة تيسَت األىلي

                                                 

 .10، صالمرجع ذاتو( )
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: الخاتمة

يعّد التورق اظتصريف من اظتسائل اظتطروحة على الساحة اظتصرفية اإلسالمية نتيجة الستخدامها منتجات مصرفية الغرض منها 
. اضتصول على النقد من خالل غتموعة من العقود اظتركبة اليت تقوم عليها ىذه اظتنتجات دتّكن مستخدمها من اضتصول على اظتال الذي يريد
ومن ىذه اظتنتجات البطاقات االئتمانية اليت خرجت عن سبب وجودىا من غترد بديل ضتمل النقود أو تقدًن خدمة سحب نقد 
سريعة ضتاملها، أو حىت منح ائتمان ػتدد إىل وسيلة للحصول على النقد عن طريق اإلقراض الربوي بصيغتو التقليدية؛ وىي سحب النقود 
من جهاز الصرّاف دون وجود رصيد يغطي حركة السحب مقابل فائدة معلومة يتفق عليها حامل البطاقة ومصّدرىا وىذا من الربا احملرم 

. شرعاً 
ومن البطاقات اليت تصدرىا بعض اظتصارف اإلسالمية ما أتاحت اضتصول على النقد أو إنشاء دين من خالل اشتماعتا على 

غتموعة من العقود اظتركبة واليت أخرجتها عن اإلطار الشرعي الذي رسم عتا ووجد الباحث أن التورق أحد العقود اليت قامت عليو، وقد تناول 
البحث صورتُت من صور ىذه البطاقات وىي بطاقة األىلي وبطاقة اطتَت السعوديتُت وبُّت بعض احملاذير الشرعية اليت ميكن أن تؤخذ 

: عليهما، وقد خلص إىل غتموعة من النتائج نذكر منها

إن بطاقة االئتمان ىي عبارة عن إتفاقية بُت طرفُت، والغالب أن يكون أحد الطرفُت مؤسسة مالية، ويكون الطرف اآلخر شخص  -1
يطلب اضتصول على ىذه البطاقة، ْتيث يتم عتذا الشخص اضتصول على السلع واطتدمات من األماكن التجارية اليت تقبل التعامل 
هبذه البطاقة مث تلتزم تلك اظتؤسسة اظتصدرة للبطاقة بإعطاء ىذا الشخص ضماناً، تلتزم فيو بدفع ما يًتتب على حامل البطاقة من 

 .مبالغ مالية لتلك اصتهات التجارية، مث تعود بعد ذلك عليو مبا دفعتو
وفيها يتم اقتطاع اظتبلغ اظتطلوب من حامل  (Gharcg Card)بطاقات اضتسم الشهري: تنقسم بطاقات االئتمان إىل قسمُت -2

ال يلتزم حاملها بتسديد األموال اليت ترتبت عليو عند هناية  (Credit Card)البطاقة مع هناية كل شهر، وبطاقة االئتمان اظتتجدد
كل شهر، وإمنا يلتزم بدفع نسبة قليلة من ىذه األموال، مث يتم تدوير ما تبقى من مبلغ إىل الشهر التايل، ْتيث تًتتب عليو فائدة 

 .يكون قد اتفق عليها مع البنك اظتصدر، وىذا القسم من البطاقات غَت معمول فيو يف اظتؤسسات واظتصارف اإلسالمية
إن التكييف الفقهي للعالقة بُت مصدر البطاقة وحاملها ال خترج عن كوهنا عقد قرض، وبُت اظتصدر للبطاقة والتاجر عقد وكالة بأجر،  -3

 .وبُت التاجر أو مقدم اطتدمة وحامل البطاقة عقد بيع أو إجارة
العقد الشرعي الذي تقوم عليو آلية عمل بطاقة تيسَت األىلي على بيع الفضويل، وتشًتك مع بطاقة اطتَت السعودي يف عملية التورق  -4

 .اظتصريف اظتنظم، ومها حتتويان على ػتاذير وؼتالفات شرعية جتعلهما غَت جائزة شرعاً 
. فغَت جائز، ظتا يرد عليو من حتايل على الشريعة ومآلو يف هناية األمر إىل الربا (اظتصريف)يعترب التورق الفردي جائزاً، أما التورق اظتنظم -5

 :وإسهاماً يف تطوير عمل ىذه البطاقات، وػتافظة على بقائها ضمن الضوابط الشرعية، يوصي الباحث مبا يلي

تكثيف اصتهود من قبل الباحثُت يف غتال الدراسات االقتصادية اإلسالمية يف موضوع البطاقات االئتمانية، وما يستجد  -1
 .منها من أشكال

 .عدم اطتروج عن األطر الشرعية ْتجة اإلتيان ببديل شرعي ألي من اظتعامالت االقتصادية اظتعاصرة -2
 .عدم التحايل على نصوص الشريعة يف تكييف بعض اظتعامالت اظتالية اظتعاصرة -3
ضرورة توعية رتهور عمالء اظتصارف اإلسالمية بالضوابط الشرعية عند استخدام بطاقات االئتمان اظتختلفة، عن طريق  -4

 . إصدار نشرات تعريفية توضح آلية عمل ىذه البطاقات، واحملاذير اظتًتتبة على ؼتالفة استخدامها
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