
 القرض
 االقتراض من البنك عن طر�ق التورق 

 
فهل �صح مثل هذا القرض أم  ،إن السلعة أرز :أخذت قرًضا من أحد البنوك وقالوا لي :السؤال

 ال؟ 

لهذه  ا�عني لما قبض السلعة التي اشتراها من هذا البنك المفترض أن �كون البنك مالكً  :الجواب
ثم �عد ذلك �أتي  ،واألرز طعام �جب حیازته و�نقله التاجر إلى رحله ا،مستقر�  اتام�  االسلعة ملكً 
ین وهذا لیس �صحیح هو َدین، القرض مال �مال من غیر ز�ادة طلًبا  اهم �سمونه قرًض  ،مر�د الدَّ

لكن السلف  ،السلفا، و�طلقون علیه إنما �سمى دینً  اأما هذا �الز�ادة ال �سمى قرًض  ،للثواب
والعرف �طلقون السلف  ،م وهو نوع من الدین بتقد�م المال وتأخیر السلعةلَ أ�ًضا �طلق على السَ 

وال ینطبق القرض  ،الشرعي قرض ، واسمهسلف :بلدنا �قولون في  علیه المتعارفف ،على القرض
إذا افترضنا أن هذا  ،�أحكامه وصورته على الدیون التي فیها الز�ادة في الثمن في مقابل األجل

ثم یلزم هذا الشخص أن �عرف  ،ثم �اعها على مر�د الدین امستقر�  اتام�  اة ملكً البنك مالك للسلع
أن �كون  :ألنه إذا لم �عرف هذه السلعة معناه أنه تخلف شرط من شروط البیع ؛هذه السلعة
وقد نهى  ،ألنه طعام ؛ثم �عد ذلك �حوزها برؤ�ة أو صفة، و�كون المثمن معلومً  ا،الثمن معلومً 

فإذا حازه قبضه  ،أن ُیبتاع الطعام حتى �حوزه التجار إلى رحالهم -الصالة والسالمعلیه -النبي 
 ،على طرف ثالثبل  ،غیر البنك ،عه األولئلكن على غیر �ا ،فله أن یبیعه اقبًضا شرعی�ا معتبرً 

أما إذا �انت حاجته إلى السلعة فهذا ال شك أنه هو الدین  ،هذا إذا �انت حاجته إلى قیمة السلعة
 مَُّسم�ى َأَجلٍ  ِإَلى ِبَدْینٍ  َتَداَینُتم ِإَذا آَمُنواْ  الَِّذینَ  َأیَُّها {َ�االمنصوص علیه �قوله جل وعال: 

فإن �انت حاجته إلى السیارة نفسها  ،إذا اشترى من التاجر سیارة]، ٢٨٢البقرة: [ َفاْكُتُبوُه}
و�ذا �انت حاجته لقیمة السیارة من أجل أن یبیعها و�ستفید  ،وال خالف فیه ،ستعمالها هذا الدینال

 ،وهي جائزة �شروطها عند عامة أهل العلم ،هذه تسمى عند أهل العلم مسألة التورق فمن ثمنها 
وعمر بن عبد العز�ز وشیخ اإلسالم ابن  -رضي هللا عنهما– وخالف في جوازها ابن عباس

 لكن عامة أهل العلم على جوازها. ،تیمیة
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