
 النوازل في المعامالت
ق، والمعامالت البنكیة المعاصرة  التورُّ

 
ما القول الصحیح في التورُّق؟ وما حكم المعامالت التي تقدمها البنوك في الوقت  :السؤال

 المعاصر؟ 
المال إلى شخص عنده مال فیطلب منه أن  من �حتاجمسألة التورق وهي أن �أتي  :الجواب

سلعة أو �شتري سلعة صاحب المال  فإما أن �كون عند ،�عطیه من هذا المال على جهة الدین

ر �حاجة هذا اإلنسان أو �ما �قرب منها ثم  ،فإذا اشتراها التاجر وملكها ملًكا تام�ا مستقر�ا ،ُتقدَّ

قبضها المشتري الثاني و  ،ز�ادة تناسب األجل�اعها على صاحب الحاجة �ما یتفقان علیه من 

عها على ال یب فهذه ُتسمى مسألة التورق، ولكن ،�اعها على طرف ثالثثم  ،ا معتبًراقبًضا شرعی� 

 .هذه مسألة التورق و  ،یبیعها على طرف ثالث ، بللئال تكون عینة أوًال؛من �اعها علیه 

لكن إذا  ،ین المجمع علیههو الدَّ  وأما إذا �انت حاجة الشخص إلى السلعة نفسها فهذا

م– كانت حاجته إلى المال ال إلى السلعة فهذه �سمیها أهل العلم وعامة  ،مسألة التورق  -كما تقدَّ

ابن و  ،لمشاكل وحاجة الناس، وهي حل واألئمة األر�عة �لهم على جوازها ،أهل العلم على جوازها

وعمر بن عبد العز�ز وشیخ اإلسالم ابن تیمیة وجمع من أهل العلم  -رضي هللا عنهما– عباس

لكن عامة أهل العلم من األئمة األر�عة  ،ألنها حیلة للتوصل إلى الر�ا ؛یرون أنها ال تجوز

فالمتجه جوازها �شروطها  ،فیها حل إلشكال �بیر من حاجة الناس، و وأتباعهم على جوازها

اآلن من عدم القبض أو التساهل في البیع على البائع األول أو والممارسات الموجودة  ،المعتبرة

حكم على هذه الممارسات �أنها محرمة بل �ُ  ،ر الحكم الشرعيغیِّ ن في حكمه �ل هذا ال �ُ مَ 

 وتبقى مسألة التورق جائزة للحاجة إلیها. ،و�جب تصحیحها

 )؟اصرحكم المعامالت التي تقدمها البنوك في الوقت المع(ما  �قیة السؤال

و�عض البنوك  ،من معامالتهم مسألة التورق �شروطها وضوا�طها وهذه ال شيء فیها

لم  ًئاوقد یبیعون شی ،وفي �یفیة البیع ،وفي �یفیة القبض ،یتسامح و�تساهل في السلعة التي تباع

 هذا مما هو معلوم من تصرفات �عض البنوك. نحوأو  ،یتم ملكهم له
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