
 بسم هللا الرحمن الرحٌم

 )سلسلة أجوبة العالم الجلٌل عطاء بن خلٌل أبو الرشتة أمٌر حزب التحرٌر

 على أسئلة رواد صفحته على الفٌسبوك "فقهً"(

 جواب سؤال

 بطاقات االئتمان

 أحمد بن حسٌنإلى 

 :السؤال

ٌّاتً شٌخنا الجلٌل وتوقٌري لكم.  تح

 لسالم علٌكم ورحمة هللا وبركاته،ا

، وهً أّنه فً حال الّتأخر عن الّدفع ألغراض بالّتقسٌط فاعترضتنً شبهة: أردت أن أشتري بعض اسؤالً

 الّشهري ٌقومون بخصم مبلغ صغٌر..والّدخول إلى الحساب البرٌدي ولم ٌجدوا نصٌبهم 

ن أو )دوالرٌ فمثال لو كان االّتفاق كّل غّرة شهر ٌتّم الخصم العادي للمبلغ المّتفق علٌه ٌتّم خصم مبلغ صغٌر

ٌّا وٌمكن آولم ٌجدوا نقودهم وهذا ٌتّم  3و أ 2ثالثة( لو دخلوا مثال ٌوم   ن ٌحدث أكثر من مّرة فً الٌوم..أل

ٌّا فً حالة الّتأخر آوجد فٌه هذا الّشرط ولكّنه ٌتّم علما وأنً عندما اّطلعت على بنود عقد البٌع بالّتقسٌط ال ٌ ل

د ذلك الخصم اآللً فً حالة الّتأّخر عن وذلك العقد وأشتري أغراضً مع وجفهل ٌجوز لً أن أبرم  ،عن الّدفع

 .وجازاكم هللّا كّل خٌر ؟الّدفع

 
 الجواب:

 وعلٌكم السالم ورحمة هللا وبركاته

ٌا أخً لقد التبس علً السؤال، فأنت تقول بأنك ترٌد أن تشتري بالتقسٌط وتضٌف فإذا دخلوا على حسابً 

بهم الشهري ٌقومون بخصم مبلغ... هذا األمر غٌر واضح، فالذي أعرفه وسبق أن سئلت البرٌدي ولم ٌجدوا نصٌ

فٌه هو أن من الناس من ٌفتح حساباً بنكٌاً، وٌأخذ بطاقة من البنك ٌشتري بها من المحالت التجارٌة المتفق علٌها، 

موجوداً فً البنك فٌدفع له ثمن  والتاجر ٌأخذ بدل البضاعة المباعة من حساب الزبون فً البنك، فإذا كان الحساب

المشترٌات، وإن لم ٌكن فً الحساب هذا المبلغ فالبنك ٌسدده للتاجر ولكن ٌأخذ مقابل ذلك مبلغاً معٌناً من صاحب 

الحساب، فإن كان هذا هو المقصود فإن البطاقة التً ٌعطٌها البنك لصاحب الحساب تقع فً باب بطاقة االئتمان... 

 وفً ما ٌلً نص جوابنا المذكور: 11/7/2002مثل هذا السؤال وأجبنا علٌه فً  وقد سبق أن ُسئلنا

 :بطاقات االئتمان أنواع)

ٌَّن فً البنك الذي أصدر البطاقة، ثم ٌقوم حامل البطاقة بالشراء ن - وع منها ٌكون لحاملها حساب بمبلغ مع

ٌشتري حامل  شاركة فً عدة دول.م بواسطتها بما ال ٌتجاوز المبلغ الموضوع فً حسابه من محالت تجارٌة

البطاقة من هذه المحالت دون أن ٌدفع بل ٌبرز البطاقة وٌوقع أوراقاً بقٌمة مشترٌاته ثم ٌحٌل المحل التجاري 

الستالم قٌمة المشترٌات من حساب حامل البطاقة فً البنك الذي أصدر البطاقة، أي أن البنك ٌسدد للمحل التجاري 

 اب حامل البطاقة المشتري.قٌمة المشترٌات من حس

هذا النوع من البطاقات جائز وواقعه أنه )حوالة ووكالة(، فٌحٌل المشتري البائَع على البنك ُمصدر البطاقة، 

فٌقوم هذا البنك كوكٌل عن المشتري لٌسّدد ثمن المشترٌات إلى البائع من حساب المشتري لدى البنك، وٌكون ما 

 لبطاقة بدل تسدٌد ثمن المشترٌات للبائع واقعاً فً باب أجرة الوكالة.ٌأخذه البنك من المشتري حامل ا
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إال أنَّ ما ٌفعله حاملو هذه البطاقات من شراء الذهب والفضة دون دفع الثمن، وإحالة البائع إلى البنك لقبض 

 وإال كان رباً.الثمن، هذا الفعل ٌكون حراماً ألن التقابض الفوري )هاًء بهاء( شرط فً صحة بٌع الذهب والفضة 

هذا كله إذا كان البنك مؤسسًة خاصًة بعقد صحٌح بٌن موقِّعٌه، أو مملوكاً للدولة، فإنَّ هذا النوع من 

 البطاقات ٌكون جائزاً.

النوع الثانً من البطاقات ٌصدرها البنك لزبائنه دون أن ٌكون له حساب كاٍف ٌغطً مشترٌاتهم، فٌقوم  -

حامل البطاقة بالشراء من المحالت التجارٌة المشاركة، وٌوّقع أوراقاً ٌقبض المحل التجاري الثمن بموجبها من 

فاً إلٌها زٌادة مبالغ ٌستوفٌها البنك من حامل البنك ُمصدر البطاقة، والبنك ٌسجل المبالغ على صاحب البطاقة مضا

 البطاقة وفق ترتٌب للسداد بأقساط معٌنة.

إنَّ واقع هذه البطاقات أنها ضمان من البنك للمشتري أمام المحالت التجارٌة أي أن البنك ٌضمن المشتري، 

ذي ٌسّدد قٌمة المشترٌات، أي أن والمحالت التجارٌة تبٌع حامل البطاقة بضمان البنك، فالبنك مصدر البطاقة هو ال

البطاقة هً وثٌقة ضمان من البنك، وٌكون للبنك )الضامن(، والمشتري حامل البطاقة )المضمون عنه(، والمحل 

 التجاري البائع )المضمون له(، وقٌمة المشترٌات )الحق الواجب فً ذمة المشتري(.

مان فً اإلسالم هو ضم ذمة إلى ذمة لتسدٌد حق إال أنَّ هذا الضمان غٌر مستوٍف شروطه الشرعٌة ألن الض

واجب على هذه الذمة دون معاوضة، فالضامن ٌسدد من الحق الواجب فً ذمة المضمون عنه إلى المضمون له 

دون معاوضة ولكن البنك ٌسّدد قٌمة المشترٌات مقابل معاوضة أي مبلغ مالً، ولذلك فهذه البطاقات غٌر جائزة 

اإلضافة إلى أن البنك ٌسجل قٌمة المشترٌات دٌناً على المشتري وٌستوفٌها منه بزٌادة أي شرعاً من هذا الوجه ب

 انتهى برباً، فهً كذلك غٌر جائزة شرعاً من هذا الوجه.(

فإن كان هذا هو ما تقصده فً سؤالك فالجواب أعاله فٌه الكفاٌة، أما إن لم ٌكن هو المقصود فأعد ذكر سؤالك 

 جوابه إن شاء هللا. اٍف لننظر فًبتوضٌح ك

 

 أخوكم عطاء بن خلٌل أبو الرشتة

 هـ1431 رجب 10

 م22/03/2012الموافق  

 :على الفٌسبوك)حفظه هللا(  رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://web.facebook.com/AmeerhtAtabinKhalil/photos/a.122855544578192.10

73741828.122848424578904/790291294501277/?type=3&theater 

 :على غوغل بلس)حفظه هللا(  رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://plus.google.com/u/0/b/100431756357007517653/100431756357007517

653/posts/RDtvurLjgn6 

 :على توٌتر)حفظه هللا(  رابط الجواب من صفحة األمٌر 

https://twitter.com/ataabualrashtah/status/979050278266785792 
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