
هـ١٤٢٥من دروس الدورة العلمية جبامع الراجحي بربيدة لعام 

  املسائل الطبية واملعامالت املالية املعاصرة

  القسم الثاين

  من إلقاء الشيخ

  خالد بن علي املشيقح: الدكتور 

  اعتىن ا

  أبو عبد الرزاق حممد اهلوساوي سامي بن حممد البكر

  نسخة مصححة ومفهرسة

ستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده اهللا إن احلمد هللا حنمده ون

فال مضل له ومن يضلل فال هادي له وأشهد أال إله إال اهللا وحده ال شرك له وأشهد أن حممدا عبده 

  .ورسوله

  .اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا مبا علمتنا وزدنا علماً

  .حلق بإذنك إنك دي من تشاء إىل صراط مستقيماللهم اهدنا ملا اختلف فيه من ا

  :وبعد

وسننتقي أهم املسائل الطبية واملالية اليت " مسائل تتعلق باألمور املالية والطبية"فإن عنوان هذه الدروس 

حيتاج إليها الناس اليوم ويكثر السؤال عنها، فهناك مسائل كثرية حيتاج الناس إىل تبيينها وإيضاحها 

عنها مثل ما يتعلق بالبطاقات املصرفية، والتورق املصريف الذي يوجد اآلن على قدم  ويكثر سؤاهلم

  .وساق، ومثل ما يتعلق بالتأمني التجاري

وأيضا من الناحية الطبية هناك مسائل حيتاجها الناس مثل ما يتعلق مبسائل اإلجهاض وما هي أحواله؟ 

ا يتعلق بتضمني الطبيب إذا أخطأ، ومثل ما يتعلق ومثل م. إخل...ومىت يكون جائزا؟ ومىت يكون حمرما؟ 

بعمليات  -أيضا  -باملوت الدماغي وما يتعلق برفع أجهزة اإلنعاش عمن مات دماغيا ومثل ما يتعلق 

  .إخل... التجميل ومىت تكون جائزة؟ ومىت تكون غري جائزة؟

  .وسنجتهد إن شاء اهللا تعاىل يف طرق هذه املسائل حسب ما يسمح به الوقت

  

  البطاقات املصرفية: 

  

  :الكالم على البطاقات املصرفية يكون من خالل املسائل التالية 



  .تعريفها : املسألة األوىل 

الرقعة أو الورقة الصغري يكتب فيها الشيء ، وقد وردت يف السنة كما يف حديث : البطاقة يف اللغة 

مثل مد البصر فتوضع يف كفة ، مث يؤتى  أنه يؤتى يوم القيامة برجل وعليه سجالت( البطاقة املشهور 

  ) .ببطاقة كتب عليها ال إله إال اهللا فتوضع يف الكفة األخرى فتطيش تلك السجالت 

وتقدم لنا يف الدروس  -بيع نقد بنقد : والصرف  -فهو املكان الذي يتم فيه الصرف : وأما املصرف 

مال لفظة املصرف بدال من البنك ألن لفظة السابقة حني تكلمنا عن الودائع البنكية أن األوىل استع

  .البنك ليست عربية 

فهي آلة دفع وسحب نقدي يصدرها بنك جتاري أو : وأما تعريف البطاقات املصرفية يف االصطالح 

مؤسسة مالية متكن حاملها من الشراء باألجل على ذمة مصدرها أو من ماله ومن احلصول على النقد 

ريه بضمانه أو سحبا من احلساب اجلاري ، ومتكنه من خدمات أخرى اقتراضا من مصدرها أو من غ

  .خاصة 

  .هذا التعريف أمشل ما قيل فيما يتعلق بالبطاقات املصرفية 

  :شرح التعريف 

هذا عندما تذهب إىل احملل التجاري وتشتري فإن مثن املبيع تدفعه عن طريق هذه البطاقة " : آلة دفع " 

.  

ر عندما تسحب من آلة الصرف ذه البطاقات ، بطاقة فيزا الذهبية أو وهذا ظاه" : سحب نقدي " 

  .الفضية أو بطاقة احلساب اجلاري 

مصدرها هو البنك التجاري ، فهذه البطاقة متكن حاملها وهو العميل الذي " : على ذمة مصدره ا" 

قام بسحبه فهذا أخذها من البنك أن يشتري باألجل ؛ ألن العميل إما أن يكون له حساب يغطي ما 

يؤخذ من حسابه وإما أال يكون له حساب يغطي فهذا البنك يقرضه فهو يشتري اآلن باألجل والذي 

  .يقوم بإقراضه هو نفس مصدر هذه البطاقة وهو البنك 

  .هذا فيما يتعلق باحلساب اجلاري ، إذا كان يف رصيده شيء فيسحب منه " : أو من ماله " 

ذه  -تقترض  - تستطيع أن تأخذ: يعين " قتراضا من مصدرها أو من غريه ومن احلصول على النقد ا" 

بنك الراجحي تستطيع أن تقترض منه وحيدد لك املبلغ : البطاقة من البنك الذي أصدرها لك ، فمثال 

الذي ميكن أن تقترضه مثال البطاقة الفضية تستطيع أن تقترض ا مثانية آالف ريال ، والبطاقة الذهبية 

  .يع أن تقترض ا إىل كذا وكذا ، وهكذا تستط

وكذلك تستطيع ذه البطاقة اليت أصدرها بنك الراجحي أن تسحب من بنك آخر ، و الراجحي 

  .يضمنك عند البنك اآلخر ، أنه يسدد عنك هذا القرض الذي سحبته من البنك اآلخر 

  .اري هذا إذا كان عندك مال يف حسابك اجل" أو سحبا من احلساب اجلاري " 



يعين هذه البطاقات متكن حاملها من احلصول على خدمات " ومتكنه من احلصول على خدمات خاصة " 

  .إخل ...خاصة كتسديد الفواتري واالستعالم عن السقف االئتماين واالستئجار

  .وظائف البطاقات املصرفية : املسألة الثانية 

  :للبطاقات املصرفية وظيفتان أساسيتان 

األقوى شراء السلع ، واحلصول على اخلدمات ، حبيث تذهب إىل احملالت التجارية دون  وهي: األوىل 

  .أن حتمل نقدا وتشتري ما تريد 

  .احلصول على النقد ، وليست يف األمهية كاألوىل : الثانية 

وهناك وظائف أخرى ثانوية تتمكن من اإلفادة منها ذه البطاقات مثل خدمات االستعالم عن الرصيد ، 

قال لك البنك يف البطاقة : وطلب كشف حساب خمتصر ، واالستعالم عن السقف االئتماين ، فمثال 

لك إىل مثانية آالف ريال ، فاستخدمت بواسطة البطاقة كذا وكذا من الرياالت فتريد أن : الفضية 

على  تستعلم عما بقي لك من السقف االئتماين الذي جعل لك ، فتستطيع عن طريق البطاقة احلصول

  .إخل ...هذه اخلدمة ، ومن تلك اخلدمات تسديد الفواتري

  .أطراف البطاقة : املسألة الثالثة 

  :البطاقة هلا أطراف متعددة 

والعالقة بينهما تكون يف حال  -وهو العميل لدى هذا البنك  -واحلامل  -وهو البنك  -املصدر  -١

  - الصراف اآليل-و ببطاقة احلساب اجلاري السحب النقدي سواء كان ذلك بالبطاقة االئتمانية ، أ

وهذه العالقة تكون يف حال شراء السلع واحلصول على  -وهو التاجر  -املصدر واحلامل والقابل  -٢

  .اخلدمات 

  .أنواع البطاقات املصرفية : املسألة الرابعة 

  .البطاقات االئتمانية : النوع األول 

ى حاجاته قبل دفع الثمن بناء على الثقة بوفائه يف الدفع هو قدرة الشخص على احلصول عل: واالئتمان 

  .، مثل بطاقة فيزا 

  :والبطاقات االئتمانية هذه يقسموا إىل قسمني 

  :القسم األول 

  .يعين حمدود بأجل معني ويتم سداد الدين دفعة واحدة : بطاقات االئتمان احملدود 

عه لك البنك حسب البطاقات وأنواع البطاقات يف بطاقة فيزا تستطيع أن تقترض حسب ما يض: فمثال 

، فهناك بطاقات ذهبية وهناك بطاقات فضية ، يف البطاقة الفضية كذا وكذا من الرياالت ، والبطاقات 

الذهبية كذا وكذا ، هذا من حيث السحب ، وأما التسديد فالبنك جعل لك فترة تقوم فيها بالتسديد 

يوما ، فالبنك ميهلك إذا سحبت منه سواء عن طريق السحب  وهذه الفترة يف الغالب قدرها أربعون



  .النقدي أو عن طريق الشراء جيعل لك فترة قدرها أربعون يوما فيؤجل عليك السداد إىل هذه الفترة 

  :القسم الثاين 

  .بطاقات االئتمان املفتوح ، وهذه يكون األجل فيها مفتوحا ويتم سداد الدين على شكل أقساط

  .ي أنه ال يعمل ا عندنا اآلن لكن يعمل بالقسم األول وهذه حسب علم

  .بطاقات احلساب اجلاري : النوع الثاين 

وهذه البطاقات تتيح حلاملها السحب النقدي من احلساب اجلاري حلاملها مباشرة بواسطة أجهزة 

اجلاري مباشرة الصراف اآليل ، كما أا تتيح له شراء السلع واخلدمات وختصم هذه املبالغ من احلساب 

  .بواسطة نقاط البيع االلكترونية 

  .كيفية شراء السلع بالبطاقات االئتمانية : املسألة اخلامسة 

بالنسبة لبطاقات السحب اجلاري أمرها ظاهر لكن فيما يتعلق بالشراء بالبطاقات االئتمانية ، وفائدة 

  -كما تقدم  -البطاقات االئتمانية 

ا أمره ظاهر ، فإذا كان معك بطاقة فيزا فإن البنك ميكِّنك من أن تقترض إما أن يكون سحبا نقديا فهذ

  .كذا وكذا 

) فيزا ( وإما أن يكون شراء للسلع والكالم هنا فيه فإن شراء السلع عن طريق هذه البطاقات االئتمانية 

  .له طرق ، أشهرها الطريقة االلكترونية ، وهذه الطريقة متر خبطوات 

  :اخلطوة األوىل 

رر البائع هذه البطاقة على جهاز التفويض االلكتروين املرتبط هاتفيا مبركز البطاقات يف البنك ، مث بعد مي

ذلك جتري عملية استصدار التفويض بطريقة الكترونية خالل ثوان معدودة حيث يأيت الرد إما بالقبول 

  .أو بالرفض 

  :اخلطوة الثانية 

من  -فاتورة  -، وأما إذا جاء األمر باملوافقة فاجلهاز يطبع ورقة فإذا جاء األمر بالرفض فاملسألة ظاهرة 

  .ثالث نسخ يوقع العميل عليها وحيتفظ بواحدة 

  :اخلطوة الثالثة 

يرسل التاجر الفواتري اليت حصلت عن طريق البيع جبهاز التفويض االلكتروين إىل البنك الذي يتعامل معه 

  .سحوبة ليضعها يف حسابه ويودعها عند البنك كإيداعه للشيكات امل

  :اخلطوة الرابعة 

إذا كان العميل له حساب يغطي هذه الفواتري فإن البنك يقوم بإيداع مبلغ هذه الفواتري يف حساب 

 -التاجر من حساب العميل حامل البطاقة بعد خصم النسبة املتفق عليها بني البنك والتاجر ؛ فإن البنك 

احملالت التجارية أنه إذا حصل شراء ذه البطاقة اليت أصدرها فله يستفيد حيث يتفق مع  -كما سيأيت 



  .نسبة كذا وكذا 

بنك الراجحي إذا أصدر هذه البطاقة مث أنت اشتريت ذه البطاقة فإن بنك الراجحي حيسب : فمثال 

، ) %٧-%١( على التاجر نسبة وهذه النسبة متفق عليها بينهما تتراوح ما بني واحد إىل سبعة باملئة 

  .فبنك الراجحي هنا استفاد بأخذ هذه النسبة 

وسيأيت ) منظمة فيزا ( وكذلك أيضا البنك يأخذ نسبة أخرى من املنظمة العاملية الراعية هلذه البطاقات 

إن شاء اهللا ما هي فوائد منظمة فيزا العاملية من هذه البطاقة مع أا تبذل لكل البنوك اليت تكون حتتها 

  .نسبا معينة 

عد إيداع مبلغ الفواتري يف حساب التاجر وبعد خصم النسبة املتفق عليها يقوم البنك بإرسال هذه ب

ألنه كما ذكرنا يستفيد منها نسبا معينة ) منظمة فيزا ( الفواتري إىل املنظمة العاملية الراعية هلذه البطاقات 

.  

  :اخلطوة اخلامسة 

ي الفواتري فإن البنك يقوم بتسديد هذه الفواتري وإيداع أما إذا كان رصيد العميل حامل البطاقة ال يغط

املبالغ يف حساب التاجر مث يرسل هذه الفواتري إىل املنظمة العاملية فيزا ، فإذا مضت الفترة احملددة وهي 

أربعون يوما ومل يقم العميل بإيداع ما يغطي هذه الفواتري فإن املنظمة العاملية الراعية تقوم بتحويل املبلغ 

من حساب البنك املصدر للبطاقة إىل حساب بنك التاجر بعد خصم النسبة املستحقة ملصدر البطاقة ، 

حيث إن فيزا تعطي البنك املصدر للبطاقة نسبة كذا وكذا عن كل عملية ، فلو أن املال املستحق مثال 

ساوي هنا مخسة وت% ) ٢.٥( ألف ريال ، فإن للبنك املصدر للبطاقة مثال نسبة اثنني ونصف باملئة 

وعشرون رياال ، فاملنظمة العاملية فيزا تقوم خبصم هذه النسبة للبنك املصدر للبطاقة ، مث تقوم بتحويل 

  .رياالً ٩٧٥املبلغ من حساب البنك املصدر للبطاقة إىل حساب بنك التاجر بقدر 

سدد املبلغ فإن البنك إذا كان البنك غري إسالمي فإن العميل إذا مضت الفترة وهي أربعون يوما ومل ي

  .حيسب عليه فوائد ربوية هذه الفوائد الربوية تستفيد منها منظمة فيزا العاملية 

أشهر الشبكات اليت ترعى هذه البطاقات شبكة فيزا نت التابعة ملنظمة فيزا العاملية ، وهي أكرب : فائدة 

 ٤٢٣خدمها أكثر من تسعة عشر ألف مصرفا ، ويست) ١٩٠٠٠(شبكة كمبيوتر حيث يتعامل معها 

مليون موقع يقبل بطاقة فيزا ، باإلضافة إىل ربع مليون نافذة صرف نقدي مباشر  ١٢مليون شخص عرب 

.  

  .منافع البطاقات املصرفية : املسألة السادسة 

  :منافع البنوك : أوالً 

وأجورا  تعترب هذه البطاقات مصدرا من مصادر ربح البنك ؛ ألن البنك يتقاضى أجورا إلصدارها ،

لتجديدها ، ويأخذ أيضا نسبة من املنظمة الراعية هلذه البطاقات ، وكذلك أيضا يأخذ نسبة من التاجر 



  .كما تقدم 

  .كما أن البطاقات تعطي البنك مسعة لدى عمالئه لتوفري هذه اخلدمة 

  .وأيضا يف غري البنوك اإلسالمية يأخذ البنك فوائد ربوية 

  ) :التاجر(منافع قابل البطاقة: ثانيا 

تعترب هذه البطاقات بالنسبة لقابلها وهو التاجر من أهم األمور اليت تزيد عدد زبائنه وتزيد مبيعاته ، 

حيث دلت الدراسات االقتصادية أن املشتري بالبطاقة ينفق أكثر ممن يشتري بالدفع نقدا بواقع مثانية 

  .تري من الشراء الفوري ألن الشراء باألجل أهون على نفس املش% ) ١٨( عشر باملئة 

  ) :العميل ( منافع حامل البطاقة : ثالثا 

فائدة البطاقة حلاملها فائدة أمنية معنوية فهو بدال من أن حيمل النقود معه يستطيع عن طريق هذه البطاقة 

  .أن يشتري ما حيتاج إليه 

  .دد بأربعني يوماوكذلك أيضا يستفيد القدرة على الشراء باألجل وهذا األجل كما ذكرنا أنه حم

كما أنه أيضا حيصل على األولوية يف احلجز يف الطريان والدخول لصاالت النخبة يف املطارات واألماكن 

  .العامة 

  :منافع املنظمة العاملية الراعية هلذه البطاقات : رابعا 

نك إذا مل يكن إسالميا فائدا من الفوائد الربوية ، فالعميل إذا مل يسدد خالل الفترة املضروبة له فإن الب

  .سوف حيسب عليه فوائد ربوية ، هذه املنظمة العاملية تقوم باالستفادة من هذه الفوائد الربوية

أما إن كان البنك إسالميا فإنه لكي يتجنب الفوائد الربوية على العميل فإنه إذا قاربت األربعني يوما 

  .ة حسابه على االنقضاء ومل يسدد العميل فإن البنك يقوم بتغطي

  .كما أن البنوك تضع نسبا من املال عند هذه املنظمة ، فتستفيد منها 

  .التكييف الفقهي لعقد االئتمان : املسألة السابعة 

اختلف الفقهاء املعاصرون يف التكييف الفقهي لعقد االئتمان على أقوال كثرية ألن فهم هذا التكييف 

رمة ، واملقام ال يتسع لسرد هذه األقوال وذكر وجهات هو الذي يترتب عليه احلكم من اجلواز أو احل

  :النظر فيها لكن أقرب شيء هو ما ذهب إليه بعض الباحثني من أن املسألة ال ختلو من ثالث حاالت 

  :احلال األوىل 

عقد ضمان يؤول إىل " يف حال شراء السلع واخلدمات ، فإن عقد االئتمان يف هذه احلال عبارة عن 

  " .قرض 

  .نك أعطاك البطاقة وأنت تذهب تشتري أو تستفيد من خدمات هذه البطاقة فالب

  .فكأن البنك يقول للتاجر أنا ضامن حلامل هذه البطاقة أعطه بكذا وكذا" : عقد ضمان " 

يعين إذا مل يكن لديه رصيد فأنا أقرضه وأسدد عنه ، فهذا عقد ضمان يؤول إىل " : يؤول إىل قرض " 



  .القرض 

  :نية احلال الثا

  .يف حال السحب النقدي من غري مصدر البطاقة 

مصدر البطاقة هو بنك الراجحي : فمثال " عقد ضمان يؤول إىل قرض " فهذا أيضا التكييف الفقهي له 

أعطه : مثال ، حامل البطاقة أخذها وذهب إىل البنك األهلي وسحب منه فالراجحي اآلن يقول لألهلي 

  .شيء فأنا أقرضه وأسدد لك وأنا أضمنه وإذا مل يكن عنده 

  :احلال الثالثة 

  .يف حال السحب النقدي من مصدر البطاقة 

فبنك الراجحي حني أعطاك البطاقة يعدك بأنه " وعد بالقرض يؤول إىل القرض " التكييف الفقهي له أنه 

فإذا سحبت من الراجحي . يقرضك ووضع لك سقف ائتماين لك أن تسحب ألف أو ألفني وهكذا 

  .لديك رصيد فهذا قرض  وليس

  :اخلالصة 

إن جئتين أعدك بالقرض وإن ذهبت لغريي : خالصة هذه احلاالت أن مصدر البطاقة يقول حلاملها 

  .ضمنتك 

  .التكييف الفقهي لعملية الشراء : املسألة الثامنة 

  الفقهاء ؟يعين احلامل هلذه البطاقة إذا ذهب إىل حمل جتاري واشترى منه فما كيفية هذا العقد عند 

  :اختلف فيه املتأخرون واخلالصة يف ذلك أن عملية الشراء هلا حاالن 

  :احلال األوىل 

فكل من حامل البطاقة  -وهو البنك  -متعامال مع مصدرها  -وهو التاجر  -أن يكون قابل البطاقة 

  .وقابلها يتعامالن مع بنك واحد 

  :شري إىل أمهها هذه احلال اختلف فيها املعاصرون على أقوال كثرية ن

  :القول األول 

إن مصدر البطاقة وهو البنك حمصل للدين الذي لقابل البطاقة ، فالتاجر يريد من هذا العميل : قالوا 

الذي أخذ منه سلعا يريد منه دينا ، فقام البنك بتحصيل هذا الدين الذي له ؛ ألنه كما تقدم يف كيفية 

البنك مث بعد ذلك يقوم البنك بإيداع هذه الفواتري يف حساب الشراء سيقوم التاجر ببعث الفواتري إىل 

التاجر ، فعليه يكون قابل البطاقة هو املوكل ومصدرها هو الوكيل ، واخلدمات اليت يقوم ا مصدر 

  .البطاقة مماثلة للخدمات اليت تقدمها مكاتب حتصيل الديون 

  :وهذا التخريج ضعيف ، والدليل على ضعفه عدة أمور منها 

أن مصدر البطاقة يسدد الدين لقابلها قبل أن حيصله من العميل فقد يتأخر العميل عن تغطية حسابه  -١



  .لعدة أيام ، فهذا يدل على عدم صحة هذا التكييف 

إن البنك حمصل للدين فليس عليه غرم ، لكن : أنه إذا مل يسدد حامل البطاقة الدين فإذا قلنا  -٢

  .يغرم حيث يقوم بتسديد الفواتري يف حساب التاجر  الواقع خيالف ذلك ألن البنك

أن التاجر ال يعطي العميل حىت يصدر تفويضا من البنك ، ولو كان البنك حمصال فما الفائدة من  -٣

  .التفويض منه 

  :القول الثاين 

شترى إنه عقد حوالة ، فمصدر البطاقة حمال عليه وحاملها حميل وقابلها حمال ، فالعميل حني ا: قالوا 

  .بالبطاقة أحال التاجر على البنك لكي يأخذ حقه 

  .وهذا التكييف أيضا ضعيف 

هو نقل الدين من ذمة احمليل إىل ذمة احملال عليه ، وهذا ينايف حقيقة العقد : ألن عقد احلوالة يف الشريعة 

  :يف البطاقة من وجهني 

فالعميل ال يطلب  - وهو حاملها  -حيل ليس مدينا للم -وهو مصدر البطاقة  -أن احملال عليه : األول 

البنك شيئا ، و احلوالة نقل الدين من ذمة إىل ذمة ، فال بد أن يكون احملال عليه مدينا للمحيل ، وهنا 

  .البنك ليس مدينا للمحيل 

ربأ ال يربأ من الدين مبجرد احلوالة ، وأما يف احلوالة الشرعية فإنه ي - حامل البطاقة  -أن احمليل : الثاين 

  .مبجرد احلوالة 

زيد يريد من عمرو ألف ريال وبكر يريد من زيد ألف ريال فزيد حول بكرا على عمرو فإنه يربأ : مثاله 

.  

  .أما هنا يف مسألة البطاقة ؛ احمليل ال يربأ ، فهو أحال التاجر إىل البنك لكنه ال تربأ ذمته باحلوالة 

  :القول الثالث 

ا ، ألن مقتضى الضمان وجوب الدين يف ذمة الضامن واملضمون عنه ، أن مصدر البطاقة ضامن حلامله

  .ذمة الضامن الذي هو البنك وذمة املضمون عنه الذي العميل 

ال يطالب املضمون عنه الذي  -الذي هو التاجر  -لكن يف البطاقات اشترط الضامن أن قابل البطاقة 

  .هو العميل ، وإمنا يطالبه هو 

  .قرب وهذا التخريج هو األ

  :احلال الثانية 

التاجر : أال يكون قابل البطاقة متعامال مع مصدرها ، فالتاجر له بنك غري البنك املصدر للبطاقة ، فمثال 

  .يتعامل مع بنك األهلي ، ومصدر البطاقة هو بنك الراجحي 

  :وتكييف هذه احلال الفقهي 



البنك املصدر للبطاقة ، حيث يقوم بنك  عبارة عن حتصيل الدين ، فبنك التاجر يتوىل حتصيل الدين من

التاجر بالرجوع إىل البنك املصدر للبطاقة ويأخذ منه قيمة الفواتري إذا كان حساب العميل يغطي ، وأما 

إذا كان ال يغطي فبعد مرور املدة احملددة فإن منظمة فيزا العاملية تتدخل يف ذلك وتقوم بالسحب من 

  .التاجر  حساب البنك املصدر إىل حساب بنك

  .التكييف الفقهي لعملية السحب النقدي : املسألة التاسعة 

  :هذه املسألة حتتها حاالن 

  .أن يسحب حامل البطاقة من املصدر مباشرة : احلال األوىل 

  .بنك الراجحي أعطاك هذه البطاقة وأنت سحبت منه مباشرة ، فهذه تكييفها واضح أا قرض : مثال 

  .حب حامل البطاقة من غري مصدرها أن يس: احلال الثانية 

  .كأن تكون معه بطاقة الراجحي فيسحب من بنك األهلي أو العكس 

، فكأن الراجحي يعطيك البطاقة ويقول للبنك اآلخر أنا ضامن لك أعطه " ضمان آل إىل قرض " فهذا 

  .وأنا أقرضه ، حبيث إن بنك األهلي يرجع على الراجحي ويأخذ منه 

  :ذه احلال عقدان فتحصل عندنا يف ه

  .عقد قرض بني حاملها والبنك املسحوب منه : األول 

عقد ضمان وذلك بني البنوك األعضاء حتت هذه املنظمة العاملية ، فكل بنك يضمن عمليه عند : الثاين 

  .البنك اآلخر 

  .األحكام املؤثرة يف استصدار بطاقة االئتمان : املسألة العاشرة 

  .من حامل البطاقة الرسوم املأخوذة : أوال 

  :وهذه الرسوم أنواع 

  :النوع األول 

الرسوم املقطوعة مثل رسوم اإلصدار ورسوم التجديد ورسوم االستبدال ، وهذه الرسوم تشتمل على 

  :ثالثة أمور 

البنك يأخذ : التكاليف والنفقات الفعلية اليت يتكبدها مصدر البطاقة يف سبيل إصدارها ، فمثال _ ١

إصدار البطاقة الفضية كذا وكذا ويف مقابل البطاقة الذهبية كذا وكذا ، وهناك تكاليف  منك يف مقابل

  .على البنك فيما يتعلق باملوظفني وقيمة البطاقات 

  .املبلغ املأخوذ مقابل الضمان وهذا سيأيت اإلشارة إليه إن شاء اهللا _ ٢

ال الصراف اآليل حيتاج إىل صيانة أجور اخلدمات واملنافع اليت حيصل عليها حامل البطاقة فمث_ ٣

  .إخل ... واستئجار حمل وطباعة األوراق واخلطوط اهلاتفية

  :حكمها 



  -:أما التكاليف والنفقات الفعلية فيجوز للبنك أن يأخذها من العميل بشرطني 

عندما يصدر : أال تكون تكاليف ألمور حمرمة كاحتساب الديون املعدومة ، فمثال : الشرط األول 

مقابل أجور املوظفني والبطاقات : قال . نك البطاقة يطلب رسوما مئيت ريال ، مثال ، ألي شيء ؟ الب

  .وحنوها من التكاليف الفعلية ، ولنفرض أن هذه تعادل مخسني رياال 

إخل حنو ألف شخص ...وأيضا يقول البنك لدي يف السوق ديون معدومة ، أنا أقرضت زيدا وعمراً و…

مل يسددوا ، فهذه ديون معدومة وسوف أحسب على الذين يريدون إخراج  ، منهم مخسون شخصا

  .بطاقات جديدة هذه الديون املعدومة ضمن التكاليف الفعلية 

  .؟ وال تزر وازرة وزر أخرى ؟ : فهذا أمر حمرم شرعا وال جيوز ، قال تعاىل 

  .رم أيضا احتساب قسط التأمني التجاري املمنوح حلامل البطاقة فهذا حم: أو مثال 

  .أن يتم تقدير هذه التكاليف بدقة وعدل لئال يظلم العميل : الشرط الثاين 

  .هذا ال بأس أن يأخذه البنك  - أيضا  -وأما ما يتعلق بأجور اخلدمات 

  .وأما ما يؤخذ مقابل الضمان فهذا ال جيوز أن يأخذه ألن األجرة مقابل الضمان حمرمة 

لعميل عند غ كذا وكذا حسب من ضمنها أجورا مقابل ضمان هذا اعندما أعطاك البطاقة مبل: فمثال 

  .شرائه من التاجر أو سحبه من بنك آخر 

هذا ال جيوز ألن أخذ األجرة على الضمان ال جيوز ، وعلى هذا فال بد من أن تكون قيمة هذه : فنقول 

البطاقة اليت يأخذها البنك مساوية لقيمة التكاليف واخلدمات فقط أما ما يتعلق بأجرة الضمان فهذا غري 

  .جائز 

عل بعض الباحثني اآلن حيرم مثل هذه البطاقات ، ألن البنك اآلن يأخذ مبلغ كذا وهذا هو الذي ج

وكذا ولو حسبنا خدمات البنك والتكاليف الفعلية جند أا تساوي مئة ريال مثال ، ما زاد على ذلك 

  .يكون مقابل الضمان فحكم عليها بالتحرمي 

  :النوع الثاين 

  .رسوم السحب النقدي 

رياال فما  ٣٦فيزا وتقوم بالسحب من الراجحي فكل عملية سحب يأخذ عليها  عندما تأخذ بطاقة

  حكم هذه الرسوم ؟

  :حكمها 

إن كانت هذه الست والثالثون مقابل التكاليف فإن هذا جائز وال بأس به : هذه الرسوم فيها تفصيل 

  .ألا ليست من املنفعة احملرمة يف القرض بشرط أن حتتسب هذه التكاليف بدقة 

التكاليف الفعلية هلذه السحبة تساوي عشرون رياال : وأما إن كانت أزيد من التكاليف الفعلية ، فمثال 

  .فهو يأخذ زيادة ستة عشر رياال فيكون هذا من قبيل القرض الذي جر نفعا فتكون حمرمة 



  .وكما أسلفت هذا الذي جعل بعض الباحثني حيرم مثل هذه األشياء 

  .ؤخذ من قابل البطاقة الرسوم اليت ت: ثانيا 

سبق أن ذكرنا أن البنك يأخذ من التاجر رسوما عن كل عملية شراء وهذه الرسوم قد تكون مقطوعة 

  كريال أو ريالني أو تكون بالنسبة املئوية كاثنني باملئة فما حكم هذه الرسوم ؟

  -:هذه الرسوم تنقسم إىل قسمني 

  .الرسوم املقطوعة : القسم األول 

لبنك على التاجر رمسا مقطوعا مثال يف السنة كذا وكذا ، مقابل اخلدمات كخط اهلاتف حيث يأخذ ا

  .وأجور نقاط البيع وأجهزته 

  .هذه ال بأس ا ألا مقابل خدمة مباحة معلومة : فنقول 

  .اخلصم من مبلغ الفاتورة : القسم الثاين 

  .ذا أي عملية شراء سأقوم خبصم كذا وك: يعين يقول البنك للتاجر 

  :تكييفها الفقهي 

  .اختلف الفقهاء املعاصرون يف تكييف هذا اخلصم الذي يقوم به البنك 

  :القول األول 

إا من قبيل اجلعالة ؛ ألن البنك مصدر البطاقة يقدم خدمات : قول بعض اهليئات الشرعية حيث تقول 

  .هلذا التاجر كالدعاية واإلعالن 

ينطبق مع احلقيقة املوجودة ، ومما يدل على عدم صحته أن البنوك وهذا التكييف غري صحيح ؛ فإنه ال 

  .ال تقوم بالدعاية مقابل البطاقة وإمنا تقوم بالدعاية للبطاقة نفسها

  :القول الثاين 

البنك املصدر للبطاقة يأخذ هذه النسبة مقابل الضمان ؛ ألن هذا البنك : قول بعض الفقهاء حيث قالوا 

بع عليه بالثمن املؤجل وأنا ضامن له ، وإذا مل يغطي حسابه فأنا : للتاجر  يضمن العميل فإنه يقول

  .أقرضه 

  :الترجيح 

  .وهذا القول الثاين هو الصحيح وعلى هذا ال حيوز أخذ مثل هذه النسبة 

  .حكم البطاقات االئتمانية : املسألة احلادية عشر 

  :حكم البطاقات االئتمانية يتضح مما سبق فنقول 

أن العقد يف البطاقات االئتمانية على الصحيح إما أن يكون عقد ضمان ، وإما أن يكون عقد  تلخص لنا

  .قرض 

وعلى هذا ينظر يف الرسوم . وأخذ األجرة على الضمان ال جيوز ، وأخذ األجرة على القرض ال جيوز 



ن العميل معه اليت يأخذها البنك ، فالرسوم اليت يأخذها البنك سواء كان يف عقد القرض كما لو كا

بطاقة فيزا واقترض من البنك ألف ريال ، جتد أن البنك يأخذ رسوم االستصدار ورسوم التجديد 

ورسوم السحب النقدي فهذا قرض ، ننظر إىل تكاليف البنك ، فإن كان البنك يأخذ زيادة على 

الصحابة رضي اهللا التكاليف اليت يبذهلا فهذا قرض جر نفعا ، وكل قرض جر نفعا فهو ربا كما ورد عن 

  .عنهم 

أما إن كانت الرسوم اليت يأخذها كالستة والثالثني رياال وما يتعلق بالرسوم املقطوعة مقابل التكاليف 

  .اليت يبذهلا وال يأخذ عليها زيادة فهذا جائز وال بأس به 

: ر ، قلنا وأيضا عقد الضمان ، فحامل البطاقة عندما يشتري من التاجر فإن البنك يضمنه عند التاج

أخذ األجرة على الضمان ال جيوز وعليه ننظر إىل التكاليف اليت يتكلفها البنك يف مقابل استصدار هذه 

البطاقة ، فإذا كان ما يأخذه البنك مقابل التكاليف فهذه البطاقة جائزة ، وإن زادت هذه التكاليف فإا 

  .تعترب أجرة مقابل الضمان وهذا غري جائز 

  :تنبيه ( 

ك حمظور آخر يف البنوك الربوية وهو أا تشترط على حامل البطاقة أنه إذا مل يسدد بعد فترة األجل هنا

  .فإن البنك يقوم حبساب فوائد ربوية عليه 

و سبق أن أشرنا أن البنك يستفيد من هذه الفوائد الربوية وكذلك منظمة فيزا العاملية اليت ترعى هذه 

  .فوائد الربوية البطاقة أيضا تستفيد من هذه ال

سأقوم بالتسديد قبل : فالدخول يف هذه البطاقة والتوقيع على هذا العقد ال جيوز حىت ولو قال العميل 

هذا حمرم وال جيوز ألن الدخول يف العقد احملرم حمرم أصال ال جيوز التوقيع : مضي فترة األجل ، نقول 

  .عليه 

  .بطاقات احلساب اجلاري : املسألة الثانية عشر 

  :السحب النقدي له حاالن 

  .أن يكون السحب من مصدر البطاقة : احلال األوىل 

أنت معك بطاقة الصراف وتسحب من رصيدك من مصدر البطاقة ، فهذا : فهذا ال إشكال فيه ، مثال 

  .جائز وال بأس به 

  .أن يكون السحب من غري مصدر البطاقة : احلال الثانية 

  -:حب من صراف بنك األهلي ، وهذه ذكروا هلا صورتني معك بطاقة الراجحي فتس: مثال 

إىل  - عند عملية السحب  -بتحويل املبلغ  -الراجحي  -أن يقوم مصدر البطاقة : الصورة األوىل 

البنك املسحوب منه مباشرة بطريقة الكترونية قبل أن يأخذ حامل البطاقة املبلغ من البنك املسحوب منه 

.  



ألنه من باب الوكالة وأخذ العوض على الوكالة جائز فإن البنك املصدر للبطاقة فهذا جائز وال بأس به ، 

أن يعطي حامل البطاقة كذا وكذا من املال  - األهلي مثال  -وكّل البنك املسحوب منه  -الراجحي  -

، وكون األهلي يأخذ من الراجحي يف العملية الواحدة أربع رياالت مثال فإن هذا جائز ألنه أخذ عوض 

  .لى الوكالة ع

أن يقوم البنك مصدر البطاقة بتعليق املبلغ املراد سحبه ، فالراجحي مثال ال يقوم : الصورة الثانية 

بتحويل املبلغ فورا إىل البنك األهلي ، وإمنا يقوم بتعليقه من حساب العميل مث بعد ذلك يأخذ العميل 

  .هذا املبلغ املعلق إىل حساب األهلي املبلغ من صراف األهلي ، وبعد فترة يقوم الراجحي بتحويل 

  .هي قرض ؛ فاألهلي أقرض العميل، و الراجحي ضامن للعميل عند األهلي: تكييف هذه احلالة 

  -:وقد اختلف العلماء فيها 

إن كانت هذه الرسوم اليت يأخذها البنك املسحوب منه يف مقابل التكاليف : فقال بعض أهل العلم  -

زائدة على التكاليف اليت يبذهلا البنك فإا غري جائزة ألا من القرض الذي جر فهذا جائز ، وإن كانت 

  .نفعا 

  .وهناك من جيوز مثل هذه املعاملة مطلقا  -

  :تنبيه ( 

ما سبق بيانه من حكم البطاقات االئتمانية وأن الزيادة يف رسومها على تكاليفها الفعلية من باب أخذ 

ء السلع ومن باب األجرة على القرض يف حال السحب النقدي األجرة على الضمان يف حال شرا

  .وكالمها ال جيوز ، هذا هو األقرب يف احلكم على هذه البطاقات 

بعض اهليئات الشرعية يف بعض البنوك اإلسالمية ال خيرجون هذا التخريج بل جيعلون للبنك حرية 

إن كان البنك يشترط أنك إذا مل : التصرف يف أخذ الرسوم وينظرون إىل شرط الربا فقط ، فيقولون

تسدد يف البطاقات االئتمانية بعد مضي مدة األجل فعليك فائدة كذا وكذا ، فهذا ربا وال جيوز وإن 

  .كان البنك ال يشترط فإن هذا جائز 

وال ينظرون إىل ما يتعلق بالرسوم وحنوها وإمنا يكيفوا على خالف ما ذكرنا ، وما ذكرنا يظهر هو 

  .األقرب

  التورق املصريف: خامسا 

  .يوجد اآلن يف البنوك التورق املصريف عن طريق بيع املعادن وعن طريق بيع األسهم 

  :والكالم على التورق املصريف كثري جدا لكن نشري إليه بإمجال 

هـ تقريبا تقوم بالتورق عن طريق بيع السيارات فإذا جاء العميل إىل ١٤٢١كانت البنوك قبل عام 

يريد قرضا فإم يشترون له سيارة قد يكون البنك مالكا للسيارة وقد ال يكون مالكا هلا وهو ما البنك 

يسمونه باملراحبة لآلمر بالشراء مث بعد ذلك يبيعها على العميل بثمن مؤجل يأخذها العميل ويبيعها على 



ك بأقل من مثنها نقدا غري البنك ألنه إذا باعها على البنك أصبحت عينة ، لكن يبيعها على غري البن

  .ويأخذ الدراهم ويستفيد منها 

هـ جلأت البنوك إىل ما يسمى بالتورق املصريف حيث يقوم البنك بكل العملية ؛ عملية ١٤٢١ويف عام 

الشراء وعملية البيع فما على العميل إال أن يوقع على أوراق فيجد يف حسابه بعد يوم أو يومني أو ثالثة 

  .ريال مثال على أن يسدد البنك أقساطا قيمتها سبعون ألف ريال  أيام مبلغ مخسني ألف

وغالبا تكون السلع اليت يشتريها البنك من املعادن وإمنا اختريت املعادن ألنه جيري فيها التعامل يوميا 

  .بشكل واسع يف األسواق العاملية 

مث يقوم بتوكيل البنك بأن يقوم العميل بالشراء من البنك بسبعني ألف ريال مثال مؤجلة على أقساط 

يبيعها بأقل من مثنها نقدا خبمسني ألف ريال مثال ، ويضعها يف حساب العميل على أن يسدد له العميل 

  .سبعني ألفا ، هذا ما يسمى بالتورق املصريف 

  مىت بدأت عملية التورق املصريف ومن أول من بدأها ؟

هـ ، مث بعد ذلك توالت ١٤٢١ي بتيسري األهلي عام أول من بدأ ذه العملية هو البنك األهلي مبا مس

  .البنوك ذه الطريقة ألن هذه الطريقة سهلة يف كسب البنك وسهلة يف حصول العميل على النقد 

فجاء البنك العريب الوطين مبا يسمى بالتورق املبارك ، والبنك الربيطاين السعودي مبا يسمى بعملية مال 

  .إخل ...مبا يسمى بسامبا، والبنك السعودي األمريكي 

  :تعريف التورق املصريف 

قيام املصرف بترتيب عملية التورق للمشتري حبيث يبيع سلعة على : " ذكر بعض االقتصاديني أنه 

املتورق بثمن آجل مث ينوب عنه ببيع السلعة نقدا لطرف آخر ويسلم الثمن النقدي للمتورق على أن 

  " .ال على أقساط يسدد للمصرف أكثر من هذا الثمن مؤج

  كيف تتم عملية بيع املعدن يف التورق املصريف ؟

  :سبق بياا لكن نذكر ها كما يف نشرات البنوك 

وغالبا تكون هذه السلع من املعادن كالزنك والنيكل والصفيح  - يقوم املصرف بشراء السلع  -

  .بقدر ما حيتاجه العمالء كل أسبوع  -...والنحاس

املصرف بطلب شراء معدن كذا وكذا صفته كذا وكذا ، وإمنا كان الشراء عن يتقدم العميل إىل  -

  .طريق الوصف ألن الغالب أن هذه املعادن تكون يف اخلارج يف بريطانيا أو البحرين مثال

بعد شراء العميل هذه الوحدات من املعدن يقوم العميل بتوكيل املصرف بقبض املعدن وبيعه عنه ،  -

  .ف بقبض املعدن من نفسه مث ببيعه على طرف ثالث فالعميل يوكل املصر

  .يتفق املصرف مع جهات أخرى لشراء تلك السلع  -

  .حكم التورق : مسألة 



  -:حكم التورق غري املصريف : أوال 

أن يشتري سلعة بثمن مؤجل مث يبيعها على غري من اشتراها : التورق غري املصريف املعروف عند الفقهاء 

يشتري عمرو سيارة من زيد خبمسني ألف ريال مؤجلة على أقساط مث : نقدا ، فمثال  منه بأقل من مثنها

يأخذ السيارة ويبيعها على غري زيد بأقل من مثنها نقدا فيبيعها مثال بأربعني ألف ريال لكي يتوسع بالثمن 

.  

  -:هذه املسألة اختلف العلماء السابقون يف حكمها على أقوال 

  :القول األول 

  .ن أهل العلم على جواز هذه املعاملة ، فاألئمة األربعة يتفقون على جواز هذه املعاملة اجلمهور م

  .وعند احلنفية واملالكية الكراهة إذا كان املتورق حمتاجا للثمن 

  -:األدلة على جوازها كثرية جدا من أمهها 

ا تداينتم بدين إىل أجل يأيها الذين آمنوا إذ؟ : أن األصل يف املعامالت احلل واهللا عز وجل قال _ ١

  .و التورق نوع من البيع واملداينة الداخلة يف عموم اآلية : قالوا ) ٢١(؟مسمى فاكتبوه 

إن التجار يقصدون من معامالم احلصول على النقد بنقود أقل ويكون املبيع : قالوا : وهو أقواها _ ٢

  .هو الواسطة ومل يقل أحد بتحرمي هذا البيع  -السلعة  -

التاجر فتح البقالة خبمسني ألفاً ويقصد من ذلك أن حيصل على ستني ألفاً ، فكذلك أيضا : ال فمث

املتورق مثله يشتري سلعة بثمن مؤجل وقصد منها أن حيصل نقد ، فيبيعها بأقل من مثنها نقدا ويتوسع 

  .هذا مثل هذا : بثمنها ، فقالوا 

ق بني التاجر و املتورق فالتاجر يبيع لكي يربح ، وأما فر: والذين ال يسلمون مبثل هذه املعاملة يقولون 

  .املتورق فإنه يبيع لكي حيصل على النقد حىت لو خسر ففرق بني األمرين 

  :القول الثاين 

إذا كان اإلنسان حمتاجا فال بأس ، كأن حيتاج إىل زواج أو أن : هناك من قيد هذه املعاملة باحلاجة فقال 

  .وقد أرهقه الغرماء يشتري بيتا أو يسدد دينا 

أما إن كان يسلك هذه املعاملة لكي يتزيد من أمور الدنيا أو الكماليات أو يف التجارة فإن هذا غري 

  .جائز 

  .وشرط احلاجة هذا اشترطه الشيخ حممد بن عثيمني رمحه اهللا 

  :القول الثالث 

اإلسالم ابن تيمية وابن القيم  حترمي عملية التورق وهو رواية عن اإلمام أمحد رمحه اهللا واختيار شيخ

  .وعمر بن عبد العزيز 

  -:واستدلوا على ذلك بأدلة كثرية منها 



إن اهللا حرم أخذ دراهم بدراهم أكثر منها إىل أجل ملا يف ذلك من ضرر احملتاج ، و هو ربا : قالوا _ ١

رة ، فهذه الصورة النسيئة الذي حرمه الشارع وأمجع عليه العلماء وهذا املعىن موجود يف هذه الصو

  .خالصتها حمتاج حيتاج إىل دراهم فاشترى دراهم بدراهم إىل أجل 

قاسوا هذه الصورة على بيع العينة ، فالعينة إذا اشترى السلعة بثمن مؤجل مث باعها على من _ ٢

نهما الصورة واحدة ، حصل دراهم بدراهم بي: اشتراها منه بأقل من مثنها نقدا ، العينة حمرمة ، وقالوا 

سلعة وأما التفريق بأن الذي اشترى يف العينة هو البائع وأن الذي اشترى يف التورق طرف ثالث كما 

  .هذا ال أثر له : يفرق اجلمهور قالوا 

  .إن نتيجة التورق هي نتيجة الربا وال فرق : وقد قرأت موعة من االقتصاديني يقولون 

املعىن الذي ألجله حرم الربا موجود فيها : " ملعاملة فقال وهلذا حكم شيخ اإلسالم ابن تيمية على هذه ا

مع زيادة الكلفة بشراء السلعة واخلسارة فيها ، فالشريعة ال حترم  -يعين يف مسألة التورق  -بعينه 

  " .الضرر األدىن وتبيح ما هو أعلى منه ضررا 

  "اضر لكي حيلها فيأىب روجع فيها كثريا وأنا ح: " وقد ذكر ابن القيم عن شيخ اإلسالم فقال 

املهم ؛ إن كثريا من االقتصاديني يرون حترمي هذه املعاملة كما هو اختيار شيخ اإلسالم ابن تيمية ، لكن 

  .باحلل فإنه ال بد أن يقيد باحلاجة : وإذا قيل . عمل الناس اليوم على حلها 

  -:حكم التورق املصريف : ثانيا 

  -:هاء املعاصرون على قولني ملا حدث هذا التورق اختلف فيه الفق

  .حترمي هذا البيع : القول األول 

  :الدليل على ذلك 

استدل أصحاب هذا القول بأدلة كثرية حىت إن كثريا من االقتصاديني اإلسالميني كتبوا مؤلفات يف 

  -:حترمي هذه العملية ومن أدلتهم 

: ( فقوله ) يع وال شرطان يف بيع ال حيل سلف وب: ( قال ( أن النيب ( حديث عبد اهللا بن عمرو  -١

إن التورق املصريف وجد فيه أكثر من شرط ففيه يشترط املشتري الذي : قالوا ) . وال شرطان يف بيع 

  -:هو العميل شروطا 

  .أنت تقوم بالبيع مل يقدم على هذه العملية : توكيل املصرف يف البيع فلو قال املصرف له  - أ 

  .أال يفسخ الوكالة  -ب 

أنك : أن يشتري املشتري السلعة بأكثر من مثنها مؤجال يعين أن املصرف يشترط على املشتري -ج 

املصرف اشترى هذا احلديد خبمسني ألفا : فمثال . تشتري هذه السلعة مؤجلة بأكثر من مثنها حالة 

  .يشترط على املشتري أن يشتريه بسبعني ألفا مؤجلة 

  .نقدا أن يبيعها املصرف بأقل من مثنها  -د 



إن الشرطني : وقد أجاب القائلون باجلواز ومنهم اللجنة الشرعية يف البنك األهلي التجاري ، فقالوا 

هو بيع العينة كما ذكر ابن القيم ، وعليه فهذه الشروط تكون جائزة وليست ( اللذين ى عنهما النيب

  .داخلة يف احلديث 

فإحلاق التورق املصريف  -كما سيأيت  - يع العينة بأن هذا التورق املصريف ملحق بب: وأجيب عن ذلك 

ببيع العينة أقرب من إحلاقه بالتورق الذي أجازه الفقهاء ألن الصورة يف التورق املصريف قريبة من 

الصورة يف العينة ، ففي العينة ؛ السلعة عند البائع باعها بثمن مؤجل مث اشتراها بثمن حاضر نقدا ، 

، فاملصرف هو الذي يقوم بالعملية ، فعنده السلعة يشتريها مث بعد ذلك  فكذلك يف التورق باملصريف

 -يبيعها على املشتري ، مث بعد ذلك يتوكل عن املشتري ببيعها على طرف ثالث ، فيصبح دور العميل 

حتديد التمويل الذي يريد و التوقيع على أوراق ويأخذ الدراهم على أن تكون عليه بأكثر  -كما أسلفنا 

  .نها مؤجلة من مث

إنه يشتري السلع : أن التورق املصريف يواجه نقص أسعار السلع ، فالبنك لنقُل : وهو من أمهها  -٢

لكن لكي ال ينقص سعر السلع فيتضرر العميل يقوم البنك باالتفاق مع شركات أخرى . وأنه مالك هلا 

تفق مع شركات أخرى على أنه على أنه سيبيعها هذه السلع بكذا وكذا ، اشترى السلع مبليون ، وي

  .سيبيعها هذه السلع مبليون 

فهنا تصرف يف شيء ال ميلكه ، لكي ال تنزل أسعار هذه السلع فيكون حمتفظا بقيم هذه السلع ألن 

أريد كذا وكذا من احلديد أو النحاس : هدف املتورق هو احلصول على الثمن فيأيت العميل ، فيقول 

مع شركات أخرى يف األسواق العاملية لكي يضمن عدم نقص األسعار ، مث  فيبيعه له ، وقد اتفق البنك

فباعها عليه بثمن مؤجل بأكثر مما اشترى به مث . يأخذ منه وكالة على أن يبيعها له بأقل من مثنها نقدا 

يأخذ منه وكالة وقد اتفق مع شركات أخرى على أن يبيعها بكذا وكذا فيأخذ من الشركات وحيول مثن 

  .ملعادن إىل حساب العميل هذه ا

  -:وهذا يترتب عليه أمور كثرية منها 

  .أن املصرف باع شيئا ال ميلكه  -١

وأيضا يكون تصرف العميل يف شيء غري موجود يعين صفقات اتفقت عليها هذه الشركات العاملية  -٢

راجعة إىل يف بيوت السمسرة وهذا االتفاق هو البيع ، والعقود  - كما ذكر بعض االقتصاديني  -

أعراف الناس ، فيكون عمل العميل يف غري شيء إمنا هو جمرد أوراق خيتمها حبيث ينزل يف حسابه كذا 

  .وكذا ويلزم بكذا وكذا من النقد 

وقد اتصلت بأحد املشتغلني باللجان الشرعية يف البنك األهلي فأخربين بأم جيرون هذه اخلطوة ، 

  .ع هذه السلع يقومون باالتفاق مع شركات أخرى لبي

  .اجلواز: القول الثاين 



  -:والدليل على ذلك أدلة منها 

  .إن التورق أجازه اجلمهور من أهل العلم وهذا نوع من التورق : قالوا  -١

لكن هذا غري مسلَّم بل هو إىل العينة أقرب منه إىل التورق ، ألن التورق الذي أجازه العلماء هو الذي 

  .ترتفع األسعار فيبيعها بأكثر  يقبض السلعة فقد يبعها وقد

أما هنا فاملتورق حمكوم ليس له أن يتصرف ، يعين اشترى خبمسني ألفاً فعليه سبعون ألفا سواء زادت 

  .األسعار وارتفعت أو ال ، هذا ليس له دخل فيه ألن هذه السلع قد اتفق فيها مع شركات أخرى 

لسلع ومع ذلك تكون من نصيب الشركات اليت ويف هذا أيضا إضرار بنفس العميل فقد تزيد أسعار ا

  .اتفق معها البنك 

  .أن األصل يف املعامالت احلل  -٢

صحيح أن األصل يف املعامالت احلل لكن هذه تبني حترميها ، وهلذا صدر قرار قبل أشهر من : فيقال 

  .جممع الفقه اإلسالمي بتحرمي مثل هذه املعاملة ؛ التورق عن طريق املعادن 

  .أعلم وصلى اهللا على نبينا حممد وعلى آله وصحبه أمجعنيواهللا 

  احملتويات

  الرقم

  املوضوع

  الصفحة

١  

  ............................................................................املقدمة 

  

  ...........................................................البطاقات املصرفية : رابعاً 

٣٢  

١١  

  .............................................................تعريفها : املسألة األوىل 

٣٢  

١٢  

  ............................................وظائف البطاقات املصرفية : املسألة الثانيةً 

٣٣  

١٣  



  .......................................................أطراف البطاقة : املسألة الثالثةً 

٣٣  

١٤  

  .............................................أنواع البطاقات املصرفية : املسألة الرابعة 

٣٤  

١٥  

  ...............................كيفية شراء السلع بالبطاقات االئتمانية : املسألة اخلامسةً 

٣٤  

١٦  

  ............................................ات املصرفية منافع البطاق: املسألة السادسةً 

٣٦  

١٧  

  ........................................التكييف الفقهي لعقد االئتمان: املسألة السابعةً 

٣٧  

١٨  

  ........................................التكييف الفقهي لعملية الشراء : املسألة الثامنةً 

٣٨  

١٩  

  ...............................التكييف الفقهي لعملية السحب النقدي :ألة التاسعة املس

٤٠  

٢٠  

  ...........................األحكام املؤثرة يف استصدار بطاقة االئتمان : املسألة العاشرة 

٤٠  

٢١  

  .......................................حكم البطاقات االئتمانية : املسألة احلادية عشر 

٤٣  

٢٢  

  ........................................بطاقات احلساب اجلاري : املسألة الثانية عشر 

٤٤  



٢٣  

  ............................................................التورق املصريف : خامسا 

٤٦  

٢٤  

  .......................................................................حكم التورق 

٤٧  

٢٥  

  .....................................................حكم التورق غري املصريف : أوالً 

٤٧  

٢٦  

  .........................................................حكم التورق املصريف : ثانياً 

٤٩  

  )٦(سورة اإلسراء آية…) ١(

  )٦(سورة هود آية…) ٢(

  )٩-٨(سورة التكوير آية…) ٣(

  )٥(سورة احلج آية…) ٤(

  )٢١-٢٠(سورة املرسالت…) ٥(

  )١٥١:(سورة األنعام آية…) ٦(

  )٢٩: (سورة النساء آية) ٧(

  )٣٣: (سورة اإلسراء آية) ٨(

  )٨٥: (سورة اإلسراء آية…) ٩(

  )٩١: (سورة األنبياء آية…) ١٠(

  )١٢: (سورة التحرمي آية…) ١١(

  )٢٩: (ساء آيةسورة الن…) ١٢(

  )١٥١:(سورة األنعام آية…) ١٣(

  )١٩٣: (سورة البقرة آية…) ١٤(

  )٩٢: (سورة النساء آية…) ١٥(

  )٢٩: (سورة النساء آية…) ١٦(

  )٩١: (سورة التوبة آية…) ١٧(

  )٢: (سورة املائدة آية…) ١٨(



  )٢٩: (سورة النساء آية…) ١٩(

  )١٩٥: (سورة البقرة آية…) ٢٠(

  )٢٨٢: (رة آيةسورة البق…) ٢١(

  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

  ؟؟

٢  

  املسائل الطبية واملعامالت املالية املعاصرة

١٤  

  املسائل الطبية واملعامالت املالية املعاصرة


