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  ))  ((  َقاَل َرُسوُل اِهللا َقاَل َرُسوُل اِهللا 
       ََراُم َبیٌِّن ، َوَبْیَنُھَما ُمْشَتِبَھاٌت َلا َیْعَلُمَھا َكِثیٌر ِمَن النَّ�اِس ،      َراُم َبیٌِّن ، َوَبْیَنُھَما ُمْشَتِبَھاٌت َلا َیْعَلُمَھا َكِثیٌر ِمَن النَّ�اِس ،      اْلَحَلاُل َبیٌِّن ، َواْلحَ   اْلَحَلاُل َبیٌِّن ، َواْلح

َفَمِن اتََّقى ال�شُُّبَھاِت اْس�َتْبَرَأ ِلِدیِن�ِھ َوِعْرِض�ِھ ، َوَم�ْن َوَق�َع ِف�ي ال�شُُّبَھاِت َك�َراٍع َیْرَع�ى                       َفَمِن اتََّقى ال�شُُّبَھاِت اْس�َتْبَرَأ ِلِدیِن�ِھ َوِعْرِض�ِھ ، َوَم�ْن َوَق�َع ِف�ي ال�شُُّبَھاِت َك�َراٍع َیْرَع�ى                       
لِّ َمِل��ٍك ِحًم��ى ، َأَال ِإنَّ ِحَم��ى اللَّ��ِھ ِف��ي  لِّ َمِل��ٍك ِحًم��ى ، َأَال ِإنَّ ِحَم��ى اللَّ��ِھ ِف��ي  َح��ْوَل الِحَم��ى ، ُیوِش��ُك َأْن ُیَواِقَع��ُھ ، َأَال َوِإنَّ ِلُك�� َح��ْوَل الِحَم��ى ، ُیوِش��ُك َأْن ُیَواِقَع��ُھ ، َأَال َوِإنَّ ِلُك�� 

      َأْرِضِھ َمَحاِرُمُھ َأْرِضِھ َمَحاِرُمُھ 
  

  ))  ((  صدق َرُسوُل اِهللا صدق َرُسوُل اِهللا 
  

  
  
  
  
  
  
  



 

 

 - ٤ - 

لبح   ملخ 

باعتباره أحد الركائز باعتباره أحد الركائز " " التورق وتطبیقاتھ المصرفیة المعاصرة التورق وتطبیقاتھ المصرفیة المعاصرة " " یتناول ھذا البحث یتناول ھذا البحث   

د أن ب�ات ف�ي      د أن ب�ات ف�ي      األساسیة للتمویل في المصارف اإلس�المیة ف�ي ع�صرنا الحاض�ر ، بع�              األساسیة للتمویل في المصارف اإلس�المیة ف�ي ع�صرنا الحاض�ر ، بع�              

اآلونة األخیرة أكثر طرق التمویل جذبًا وأكثرھا استعماًال في ھذه المصارف ، وذلك اآلونة األخیرة أكثر طرق التمویل جذبًا وأكثرھا استعماًال في ھذه المصارف ، وذلك 

لبحثھ وتقییمھ بال�صورة الت�ي تجری�ھ بھ�ا تل�ك الم�صارف ف�ي ض�وء مب�ادئ ال�شرع             لبحثھ وتقییمھ بال�صورة الت�ي تجری�ھ بھ�ا تل�ك الم�صارف ف�ي ض�وء مب�ادئ ال�شرع             

وقواعده وأحكامھ ، لبیان األحكام الفقھیة المتعلقة بھ بجالء ووض�وح لیك�ون أبن�اء            وقواعده وأحكامھ ، لبیان األحكام الفقھیة المتعلقة بھ بجالء ووض�وح لیك�ون أبن�اء            

نة من أمرھم إزاء ھ�ذا الم�صدر للتموی�ل ك�صیغة إس�المیة ،            نة من أمرھم إزاء ھ�ذا الم�صدر للتموی�ل ك�صیغة إس�المیة ،            األمة اإلسالمیة على بی   األمة اإلسالمیة على بی   

وما یحل لھم منھ فیتعاملون بھ ، وما یحرم علیھم منھ فینتھون عنھ ، فی�سعد بھ�ذا         وما یحل لھم منھ فیتعاملون بھ ، وما یحرم علیھم منھ فینتھون عنھ ، فی�سعد بھ�ذا         

االمتث��ال ل��شرع اهللا الف��رد والمجتم��ع ، وت��نھض أمتن��ا اإلس��المیة وتتق��دم وترتق��ي        االمتث��ال ل��شرع اهللا الف��رد والمجتم��ع ، وت��نھض أمتن��ا اإلس��المیة وتتق��دم وترتق��ي        

  ..بالتزامھا لشرع اهللا فى كل مناحي الحیاة بالتزامھا لشرع اهللا فى كل مناحي الحیاة 
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Abstract  

 

The present paper deals with [what Muslim jurists call] 

“Tawarruq” and its contemporary banking 

applications as one of the main sources of finance in 

Islamic banks in our time. “Tawarruq” has become in 

recent times the most attractive and most used 

financing methods in these banks. It has been 

discussed and evaluated by such banks in light of the 

principles and rules of Shariaa to clarify the 

jurisprudential rules related to it clearly. This way, 

Muslims will be aware of this source of finance as an 

Islamic formula. Muslims should be aware of this type 

of finance and know what is permissible for them to 

deal with and what is not. This way, we promote our 

Islamic nation in all walks of life. 
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  بْسِم الّلِھ الرَّْحمـَِن الرَِّحیِمبْسِم الّلِھ الرَّْحمـَِن الرَِّحیِم

مة مةمق   مق

 هللا الذي شرع للخلق شریعة الحق ، وجعل اإلسالم شریعتھ الخاتمة ،  هللا الذي شرع للخلق شریعة الحق ، وجعل اإلسالم شریعتھ الخاتمة ، الحمدالحمد
وحجتھ الناطقة ، رسم لعباده سبیل السعادة واالستقرار فى كتابھ ، وحكم بالشقاء وحجتھ الناطقة ، رسم لعباده سبیل السعادة واالستقرار فى كتابھ ، وحكم بالشقاء 

 َوَمْن َأْعَرَض  َوَمْن َأْعَرَض : : والضنك على الذین یعرضون عن منھجھ ومنوالھ ، فقال سبحانھ والضنك على الذین یعرضون عن منھجھ ومنوالھ ، فقال سبحانھ 
  ))١١(( . . َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى  َوَنْحُشُرُه َیْوَم اْلِقَیاَمِة َأْعَمى َعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِعیَشًة َضْنًكاَعْن ِذْكِري َفِإنَّ َلُھ َمِعیَشًة َضْنًكا

وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ ، أرسلھ بالحق الواضح ، والدین الكامل ، وأشھد أن محمدًا عبده ورسولھ ، أرسلھ بالحق الواضح ، والدین الكامل ، 
والطریق المستقیم ، والمنھاج القویم ، فأرسى قواعد التعامل بین الناس على والطریق المستقیم ، والمنھاج القویم ، فأرسى قواعد التعامل بین الناس على 

وق وق أساس من الحق ، والعدل ، والتعاون المحمود القائم على البر واحترام الحقأساس من الحق ، والعدل ، والتعاون المحمود القائم على البر واحترام الحق
 خیَر من تعامل بشرعھ ، وأفضل من أوفى بعھده ، وقدوة  خیَر من تعامل بشرعھ ، وأفضل من أوفى بعھده ، وقدوة --  ––واألموال ، فكان واألموال ، فكان 

  . . من استقام على أمر ربھ ، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین من استقام على أمر ربھ ، صلى اهللا علیھ وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
  وبعـدوبعـد

فإن التورق وتطبیقاتھ المعاصرة في المصارف اإلسالمیة من الموضوعات فإن التورق وتطبیقاتھ المعاصرة في المصارف اإلسالمیة من الموضوعات 
 اآلونة األخیرة من عصرنا  اآلونة األخیرة من عصرنا المھمة التي سیطرت علي الساحة المالیة اإلسالمیة فيالمھمة التي سیطرت علي الساحة المالیة اإلسالمیة في

الحاضر ، بعد أن تبنت ھذه المصارف تطبیقھ كصیغة تمویل إسالمیة تحقق لھا الحاضر ، بعد أن تبنت ھذه المصارف تطبیقھ كصیغة تمویل إسالمیة تحقق لھا 
ولعمالئھا السیولة النقدیة ، وتحقق بذلك من ورائھا أمواًال طائلة ، انطالقًا من ولعمالئھا السیولة النقدیة ، وتحقق بذلك من ورائھا أمواًال طائلة ، انطالقًا من 
فتاوى صادرة عن الھیئات الشرعیة لھذه المصارف ، وأصبح یحتل الیوم حیزًا فتاوى صادرة عن الھیئات الشرعیة لھذه المصارف ، وأصبح یحتل الیوم حیزًا 

ا وعلى نطاق واسع ، بصورة أصبحت تشغل بال كل مسلم حول ا وعلى نطاق واسع ، بصورة أصبحت تشغل بال كل مسلم حول كبیرًا في أعمالھكبیرًا في أعمالھ
معرفة موقف الشرع من استخدام ھذه المصارف لھ كصیغة تمویل إسالمیة لتحقیق معرفة موقف الشرع من استخدام ھذه المصارف لھ كصیغة تمویل إسالمیة لتحقیق 
ھدف محدد وواضح ، مما جعل ھناك أھمیة بالغة إلى تناولھ باآللیة التي تجریھ بھا ھدف محدد وواضح ، مما جعل ھناك أھمیة بالغة إلى تناولھ باآللیة التي تجریھ بھا 

في الشرع في الشرع تلك المصارف لمعرفة حكمھ الشرعي بجالء ووضوح ، أي مدى جوازه تلك المصارف لمعرفة حكمھ الشرعي بجالء ووضوح ، أي مدى جوازه 
من عدمھ ، حتى یكون أبناء األمة اإلسالمیة على بینة من أمرھم إزاء استخدام تلك من عدمھ ، حتى یكون أبناء األمة اإلسالمیة على بینة من أمرھم إزاء استخدام تلك 
المصارف لھ كصیغة تمویل إسالمیة ، ویتضح لھم حقیقتھا بالكیفیة التي تجریھا المصارف لھ كصیغة تمویل إسالمیة ، ویتضح لھم حقیقتھا بالكیفیة التي تجریھا 
بھا ھذه المصارف ، وما یحل لھم منھا فیتعاملون بھا ویلزمونھا ، وما یحرم بھا ھذه المصارف ، وما یحل لھم منھا فیتعاملون بھا ویلزمونھا ، وما یحرم 

ونھا ، فیسعد بھذا االمتثال لشرع اهللا الفرد ونھا ، فیسعد بھذا االمتثال لشرع اهللا الفرد علیھم منھا فینتھون عنھا ویتركعلیھم منھا فینتھون عنھا ویترك
والمجتمع ، وتنھض أمتنا اإلسالمیة وتتقدم وترتقي بالتزامھا لشرع اهللا فى كل والمجتمع ، وتنھض أمتنا اإلسالمیة وتتقدم وترتقي بالتزامھا لشرع اهللا فى كل 

  ..مناحي الحیاة مناحي الحیاة 
ورغم أنھ قد عقدت عدة مؤتمرات دولیة لتناول ھذا الموضوع ، كما أنھ ورغم أنھ قد عقدت عدة مؤتمرات دولیة لتناول ھذا الموضوع ، كما أنھ 

زال یحتاج إلى زال یحتاج إلى ألفت بعض المؤلفات التي تتناولھ أیضًا ، إال أن ھذا الموضوع ما ألفت بعض المؤلفات التي تتناولھ أیضًا ، إال أن ھذا الموضوع ما 
مزید من البحث واالجتھاد ، حیث إنھ ال زال یشتبھ على كثیر من الناس ما یتعلق مزید من البحث واالجتھاد ، حیث إنھ ال زال یشتبھ على كثیر من الناس ما یتعلق 
بھ وتطبیقاتھ المعاصرة في المصارف اإلسالمیة من أحكام شرعیة ، ولذلك یمثل بھ وتطبیقاتھ المعاصرة في المصارف اإلسالمیة من أحكام شرعیة ، ولذلك یمثل 
مشكلة اقتصادیة شائكة واقعة بصفة أساسیة في الدول اإلسالمیة حول استخدامھ مشكلة اقتصادیة شائكة واقعة بصفة أساسیة في الدول اإلسالمیة حول استخدامھ 

 الدول إبان ما تمر بھ من األزمات المالیة  الدول إبان ما تمر بھ من األزمات المالیة كصیغة تمویل إسالمیة في ھذهكصیغة تمویل إسالمیة في ھذه
  ..واالقتصادیة المعاصرة واالقتصادیة المعاصرة 

                                                           

   ) . ) .١٢٤١٢٤( ( اآلیة رقم اآلیة رقم : : سورة طھ سورة طھ ) ) ١١((
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 لذا فقد استخرت اهللا العظیم ، وعقدت العزم على الكتابة في ھذا الموضوع ،  لذا فقد استخرت اهللا العظیم ، وعقدت العزم على الكتابة في ھذا الموضوع ، 
بعد أن زادت أھمیتھ فى اآلونة األخیرة من عصرنا الحاضر ، داعیًا إیاه أن یرزقني بعد أن زادت أھمیتھ فى اآلونة األخیرة من عصرنا الحاضر ، داعیًا إیاه أن یرزقني 

  . . اإلخالص فیھ ، وراجیًا منھ القبول اإلخالص فیھ ، وراجیًا منھ القبول 
  ::حث حث خطـة البخطـة الب

  ::وقد تناولت ھذا الموضوع فى مقدمة ، ومبحث تمھیدي ، وفصلین ، وخاتمة وقد تناولت ھذا الموضوع فى مقدمة ، ومبحث تمھیدي ، وفصلین ، وخاتمة 
  .. فتشتمل على أھمیة البحث وخطتھ  فتشتمل على أھمیة البحث وخطتھ ::أما المقدمة أما المقدمة 

  .. في مفھوم المصارف اإلسالمیة ، وبیان خصائصھا  في مفھوم المصارف اإلسالمیة ، وبیان خصائصھا ::المبحث التمھیدي المبحث التمھیدي 
  ::ویشتمل ھذا المبحث على مطلبین ویشتمل ھذا المبحث على مطلبین 

  ..في مفھوم المصارف اإلسالمیة في مفھوم المصارف اإلسالمیة : : المطلب األول المطلب األول 
  ..في خصائص المصارف اإلسالمیة في خصائص المصارف اإلسالمیة : : لمطلب الثاني لمطلب الثاني اا

  .. في التعریف بالتورق ، وبیان تكییفھ ، وحكمھ  في التعریف بالتورق ، وبیان تكییفھ ، وحكمھ ::الفصل األول الفصل األول 
  ::ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

في تعریف التورق ، وبیان خصائصھ ، والتمییز بینھ وبین في تعریف التورق ، وبیان خصائصھ ، والتمییز بینھ وبین : : المبحث األول المبحث األول 
  ..ما یشابھھ من المصطلحات ما یشابھھ من المصطلحات 

  ..ي للتورق ي للتورق في التكییف الفقھفي التكییف الفقھ: : المبحث الثاني المبحث الثاني 
  ..في حكم التورق في حكم التورق : : المبحث الثالث المبحث الثالث 
 ف��ى التطبیق��ات المعاص��رة للت��ورق ف��ي الم��صارف اإلس��المیة    ف��ى التطبیق��ات المعاص��رة للت��ورق ف��ي الم��صارف اإلس��المیة   ::الف��صل الث��اني الف��صل الث��اني 

  . . وموقف الفقھ اإلسالمي منھا وموقف الفقھ اإلسالمي منھا 
  ::ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین ویشتمل ھذا الفصل على مبحثین 

  . . في التورق المصرفي وموقف الفقھ اإلسالمي منھ في التورق المصرفي وموقف الفقھ اإلسالمي منھ : : المبحث األول المبحث األول 
  ::مطالب مطالب ویشتمل ھذا المبحث على ثالثة ویشتمل ھذا المبحث على ثالثة 

في التعریف بالتورق المصرفي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة في التعریف بالتورق المصرفي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة : : المطلب األول المطلب األول 
  ..إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي 

  ..التكییف الفقھي للتورق المصرفي التكییف الفقھي للتورق المصرفي : : المطلب الثاني المطلب الثاني 
  ..حكم التورق المصرفي حكم التورق المصرفي : : المطلب الثالث المطلب الثالث 
  . . سالمي منھ سالمي منھ في التورق العكسي وموقف الفقھ اإلفي التورق العكسي وموقف الفقھ اإل: : المبحث الثانى المبحث الثانى 

  ::ویشتمل ھذا المبحث على ثالثة مطالب ویشتمل ھذا المبحث على ثالثة مطالب 
في التعریف بالتورق العكسي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة في التعریف بالتورق العكسي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة : : المطلب األول المطلب األول 

  ..إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین أنواع التورق األخرى إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین أنواع التورق األخرى 
  ..في التكییف للفقھي للتورق العكسي في التكییف للفقھي للتورق العكسي : : المطلب الثاني المطلب الثاني 
  ..في حكم التورق العكسي في حكم التورق العكسي : : المطلب الثالث المطلب الثالث 

  .. فتشتمل على نتائج البحث وتوصیاتھ  فتشتمل على نتائج البحث وتوصیاتھ ::أما الخاتمة أما الخاتمة 
  ..أسأل اهللا الھدایة والرشاد ، والتوفیق والسداد ، إنھ نعم المولى ونعم المعین أسأل اهللا الھدایة والرشاد ، والتوفیق والسداد ، إنھ نعم المولى ونعم المعین : : وأخیرًا وأخیرًا 

       َوَما َتْوِفیِقي ِإلَّا ِباللَِّھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ ُأِنیُب  َوَما َتْوِفیِقي ِإلَّا ِباللَِّھ َعَلْیِھ َتَوكَّْلُت َوِإَلْیِھ ُأِنیُب   ))١١((  

                                                           

   ) . ) .٨٨٨٨( ( اآلیة رقم اآلیة رقم : : سورة ھود سورة ھود ) ) ١١((
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  املبحث التمهيدياملبحث التمهيدي

  مفهوم املصارف اإلسالمية وخصائصها مفهوم املصارف اإلسالمية وخصائصها 

  : : تمھید تمھید 
في ھذا المبحث أبین مفھوم المصارف اإلسالمیة ، وخصائصھا ، وسوف في ھذا المبحث أبین مفھوم المصارف اإلسالمیة ، وخصائصھا ، وسوف 

  ::أتناول ذلك من خالل مطلبین على النحو التالي أتناول ذلك من خالل مطلبین على النحو التالي 
  ..في مفھوم المصارف اإلسالمیة في مفھوم المصارف اإلسالمیة : : المطلب األول المطلب األول 

  ..في خصائص المصارف اإلسالمیة في خصائص المصارف اإلسالمیة : : ي ي المطلب الثانالمطلب الثان

  اطب اولاطب اول

رف اوم ارف اوم ا  

  : :  في اللغة  في اللغة --أأ
مبادل�ة  مبادل�ة  : : جمع َمصِرف ، وھو مأخوذ م�ن ال�صرف ، وم�ن معانی�ھ               جمع َمصِرف ، وھو مأخوذ م�ن ال�صرف ، وم�ن معانی�ھ               : : المصارف  المصارف  

أي بدل��ھ ، أي بدل��ھ ، : : ص��رف النق��د بمثل��ھ  ص��رف النق��د بمثل��ھ  : : النق��د بالنق��د ، بمعن��ي إب��دال النق��د بغی��ره ، یق��ال    النق��د بالنق��د ، بمعن��ي إب��دال النق��د بغی��ره ، یق��ال    
بیع النقد بیع النقد : : ومن معانیھ أیضًا    ومن معانیھ أیضًا    . . لت بعضھا ببعض    لت بعضھا ببعض    أي بد أي بد : : وصرفت الدراھم بالدنانیر    وصرفت الدراھم بالدنانیر    

أي بعتھ�ا بھ�ا     أي بعتھ�ا بھ�ا     : : صرفت الدراھم والدنانیر    صرفت الدراھم والدنانیر    : : بالنقد ، بمعنى بیع بعضھ ببعض ، یقال         بالنقد ، بمعنى بیع بعضھ ببعض ، یقال         
  ..اشتراھا اشتراھا : : أي باعھا بدراھم ، أو دنانیر ، واصطرفھا أي باعھا بدراھم ، أو دنانیر ، واصطرفھا : : ، وصرف الدراھم ، وصرف الدراھم 

لم�ستأمن  لم�ستأمن  من ُیبدل نق�دًا بنق�د ، أو یبی�ع النق�د بالنق�د ، وھ�و أی�ضًا ا                من ُیبدل نق�دًا بنق�د ، أو یبی�ع النق�د بالنق�د ، وھ�و أی�ضًا ا                : : والصراُف  والصراُف  
  ..على أموال الخزانة یقبض ویصرف ما یستحق على أموال الخزانة یقبض ویصرف ما یستحق 

صراف الدََّراِھم ، ویجمع على صراف الدََّراِھم ، ویجمع على : : مھنة الصراف ، والصَّْیَرِفي مھنة الصراف ، والصَّْیَرِفي : : والصرافُة والصرافُة 
  ..صَیارِِف وَصَیاِرَفة صَیارِِف وَصَیاِرَفة 

  ) ) ١١ .( .(ھو بیع النقد بالنقد ، أو مبادلة العمالت ببعضھاھو بیع النقد بالنقد ، أو مبادلة العمالت ببعضھا: : والصرُف فى االقتصاد والصرُف فى االقتصاد 
ك�ان ال�ذي ی�تم فی�ھ ال�صرف ،      ك�ان ال�ذي ی�تم فی�ھ ال�صرف ،      وعلى ذلك فالمصرف ھو مك�ان ال�صرف ، أو الم        وعلى ذلك فالمصرف ھو مك�ان ال�صرف ، أو الم        

أي المكان الذي یبدل فیھ النقد بالنقد ، أو یب�اع فی�ھ النق�د بالنق�د ، وب�ھ س�مي البن�ك             أي المكان الذي یبدل فیھ النقد بالنقد ، أو یب�اع فی�ھ النق�د بالنق�د ، وب�ھ س�مي البن�ك             
   ))٢٢.(.(مصرفًا مصرفًا 
  :: في االصطالح  في االصطالح --بب

  ::ُعرف المصرف اإلسالمي بتعریفات كثیرة ، منھا ُعرف المصرف اإلسالمي بتعریفات كثیرة ، منھا 
مؤسسة مالیة تقوم على فكرة االبتعاد عن سعر مؤسسة مالیة تقوم على فكرة االبتعاد عن سعر : : حیث عرفھ البعض بأنھ حیث عرفھ البعض بأنھ 

بت على المعامالت التجاریة ، سواء كانت إیداعًا أو إقراضًا ، حیث تقوم بت على المعامالت التجاریة ، سواء كانت إیداعًا أو إقراضًا ، حیث تقوم الفائدة الثاالفائدة الثا

                                                           

   . .٩٦٩٩٦٩ المباديء والممارسات ، ص المباديء والممارسات ، ص––النظام المالي اإلسالمي النظام المالي اإلسالمي ) ) ١١((
 ،  ، ٢٧٢٧//٢٢ ، معجم مقاییس اللغة ،  ، معجم مقاییس اللغة ، ٥١٣٥١٣//١١ ، المعجم الوسیط ،  ، المعجم الوسیط ، ١١٥١١٥//٩٩لسان العرب ، لسان العرب ، ) ) ٢٢((

 ، المعجم  ، المعجم ١٤١٤//٢٢ ، أساس البالغة ،  ، أساس البالغة ، ٢٠٤٢٠٤//١١ ، مختار الصحاح ،  ، مختار الصحاح ، ٢٠٣٢٠٣//١١المصباح المنیر ، المصباح المنیر ، 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٠٣٢٠٣الوجیز ، صالوجیز ، ص
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معامالتھا على أسس أخرى خالف معامالت البنوك التجاریة ، حیث تستمد ھذه معامالتھا على أسس أخرى خالف معامالت البنوك التجاریة ، حیث تستمد ھذه 
  ))١١.(.(المصارف قواعد أعمالھا من الشریعة اإلسالمیة المصارف قواعد أعمالھا من الشریعة اإلسالمیة 

مؤسسة مصرفیة تقوم بكل الوظائف التي تقوم بھا مؤسسة مصرفیة تقوم بكل الوظائف التي تقوم بھا : : وعرفھ البعض بأنھ وعرفھ البعض بأنھ 
تجاریة ، كل ما في األمر أنھ انطالقًا من األساس العقدي الذي یقوم علیھ تجاریة ، كل ما في األمر أنھ انطالقًا من األساس العقدي الذي یقوم علیھ البنوك الالبنوك ال

االقتصاد اإلسالمي ال بد أن تتم ھذه األھداف في إطار أحكام الشریعة اإلسالمیة ، االقتصاد اإلسالمي ال بد أن تتم ھذه األھداف في إطار أحكام الشریعة اإلسالمیة ، 
على نحو یخدم األھداف االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة التي ینشدھا المجتمع على نحو یخدم األھداف االقتصادیة والمالیة واالجتماعیة التي ینشدھا المجتمع 

  ))٢٢.(.(المسلم المسلم 
لمؤس��سات المالی��ة الت��ي تلت��زم العم��ل بال��شریعة لمؤس��سات المالی��ة الت��ي تلت��زم العم��ل بال��شریعة  إح��دى ا إح��دى ا::وعرف��ھ ال��بعض بأن��ھ وعرف��ھ ال��بعض بأن��ھ 

في كل ما یتعلق بأموال في كل ما یتعلق بأموال ) ) المتغیرالمتغیر( ( والنظامي والنظامي ) ) الثابت الثابت ( ( اإلسالمیة بجانبیھا المذھبي اإلسالمیة بجانبیھا المذھبي 
الم��سلمین حفظ��ًا كأمان��ات أو ودائ��ع بأنواعھ��ا مطلق��ة أم مقی��دة ، وتم��ویًال للتج��ارة      الم��سلمین حفظ��ًا كأمان��ات أو ودائ��ع بأنواعھ��ا مطلق��ة أم مقی��دة ، وتم��ویًال للتج��ارة      

فظة على منظوم�ة    فظة على منظوم�ة    واستثمارًا لإلنتاجیة ، ومشاركة بالمشروعات التنمویة مع المحا       واستثمارًا لإلنتاجیة ، ومشاركة بالمشروعات التنمویة مع المحا       
  ))٣٣.(.(القیم والمبادئ المستقرة في الشریعة اإلسالمیة الغراء القیم والمبادئ المستقرة في الشریعة اإلسالمیة الغراء 

مؤسسة نقدیة مالیة تعمل على جذب الموارد مؤسسة نقدیة مالیة تعمل على جذب الموارد : : وعرفھ البعض أیضًا بأنھ وعرفھ البعض أیضًا بأنھ 
النقدیة من أفراد المجتمع ، وتوظیفھا توظیفًا فعاًال ، یكفل تعظیمھا ونموھا في النقدیة من أفراد المجتمع ، وتوظیفھا توظیفًا فعاًال ، یكفل تعظیمھا ونموھا في 

ا یخدم شعوب األمة ، ویعمل على ا یخدم شعوب األمة ، ویعمل على إطار القواعد المستقرة للشریعة اإلسالمیة ، بمإطار القواعد المستقرة للشریعة اإلسالمیة ، بم
  ))٤٤.(.(تنمیة اقتصادیاتھا تنمیة اقتصادیاتھا 

مؤسسة مالیة نقدیة تعمل على جلب مؤسسة مالیة نقدیة تعمل على جلب : : وبقریب من ھذا عرفھ بعض آخر بأنھ وبقریب من ھذا عرفھ بعض آخر بأنھ           
الموارد النقدیة من أفراد المجتمع وتوظیفھا وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة ، الموارد النقدیة من أفراد المجتمع وتوظیفھا وفقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة ، 

جتماعي للشعوب جتماعي للشعوب بشكل یضمن نموھا ، ویحقق ھدف التنمیة االقتصادیة والتقدم االبشكل یضمن نموھا ، ویحقق ھدف التنمیة االقتصادیة والتقدم اال
).).٥٥((  

مؤسسة مصرفیة تلتزم في جمیع معامالتھا ونشاطھا مؤسسة مصرفیة تلتزم في جمیع معامالتھا ونشاطھا : : وعرفھ البعض بأنھ وعرفھ البعض بأنھ 
االستثماري ، وإدارتھا لجمیع أعمالھا بالشریعة الغراء ومقاصدھا ، وكذلك بأھداف االستثماري ، وإدارتھا لجمیع أعمالھا بالشریعة الغراء ومقاصدھا ، وكذلك بأھداف 

  ))٦٦.(.(المجتمع اإلسالمي داخلیًا وخارجیًا المجتمع اإلسالمي داخلیًا وخارجیًا 

                                                           

سعید الخضري ، أحمد محمد معوض ، أسماء سعید الخضري ، أحمد محمد معوض ، أسماء / / اقتصادیات النقود والبنوك واالستثمار ، داقتصادیات النقود والبنوك واالستثمار ، د) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٧١١٧١محمد زكي ، صمحمد زكي ، ص

   .  . ٥٩٥٩السید عطیة عبد الواحد ، صالسید عطیة عبد الواحد ، ص/ / العملیات المصرفیة المعاصرة من منظور إسالمي ، دالعملیات المصرفیة المعاصرة من منظور إسالمي ، د) ) ٢٢((
المصارف اإلسالمیة وما لھا من دور مأمول وعملي في التنمیة الشاملة ، عبد الملك یوسف المصارف اإلسالمیة وما لھا من دور مأمول وعملي في التنمیة الشاملة ، عبد الملك یوسف ) ) ٣٣((

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١١١١الحمر ، صالحمر ، ص
 ، إدارة المخاطر االئتمانیة من  ، إدارة المخاطر االئتمانیة من ١٧١٧محسن أحمد الخضیري ، صمحسن أحمد الخضیري ، ص/ / البنوك اإلسالمیة ، دالبنوك اإلسالمیة ، د) ) ٤٤((

ید الشورابي ید الشورابي عبد الحمید الشواربي ، محمد عبد الحمعبد الحمید الشواربي ، محمد عبد الحم/ / وجھتي النظر المصرفیة والقانونیة ، دوجھتي النظر المصرفیة والقانونیة ، د
   .  . ٩٥٤٩٥٤، ص، ص

على قندیل على قندیل / / دور البنوك اإلسالمیة في تطویر التبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة ، ددور البنوك اإلسالمیة في تطویر التبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة ، د) ) ٥٥((
   . .١٣٧١٣٧شحاتھ ، صشحاتھ ، ص

محمود عبد الكریم أحمد إرشید ، محمود عبد الكریم أحمد إرشید ، / / الشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، دالشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، د) ) ٦٦((
   .  . ١٤١٤صص
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باإلیجابیة باإلیجابیة مؤسسة مالیة اقتصادیة إسالمیة تتسم مؤسسة مالیة اقتصادیة إسالمیة تتسم : : وعرفھ البعض كذلك بأنھ وعرفھ البعض كذلك بأنھ 
والتنمویة واالستثماریة واالجتماعیة ، وتعمل في إطار الشریعة اإلسالمیة لتجسید والتنمویة واالستثماریة واالجتماعیة ، وتعمل في إطار الشریعة اإلسالمیة لتجسید 

  ))١١.(.(مباديء االقتصاد اإلسالمي في الواقع العملي مباديء االقتصاد اإلسالمي في الواقع العملي 
وقد عرفت اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة المصارف أو البنوك وقد عرفت اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة المصارف أو البنوك 

المؤسسات التي ینص قانون المؤسسات التي ینص قانون تلك البنوك أو تلك البنوك أو : " : "  بقولھا  بقولھا ١١//٥٥اإلسالمیة في المادة اإلسالمیة في المادة 
إنشائھا ونظامھا األساسي صراحة على االلتزام بمباديء الشریعة اإلسالمیة ، إنشائھا ونظامھا األساسي صراحة على االلتزام بمباديء الشریعة اإلسالمیة ، 

  ))٢٢" .(" .(وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذًا وعطاًء وعلى عدم التعامل بالفائدة أخذًا وعطاًء 
بالتأمل في التعریفات السابقة للمصرف اإلسالمي ، نجد أنھا وإن اختلفت من بالتأمل في التعریفات السابقة للمصرف اإلسالمي ، نجد أنھا وإن اختلفت من 

ؤسسة مالیة ال تتعامل بالفائدة ؤسسة مالیة ال تتعامل بالفائدة حیث المبنى فإنھا تتفق من حیث المعنى على أنھ محیث المبنى فإنھا تتفق من حیث المعنى على أنھ م
أخذًا أو عطاًء ، وتلتزم في جمیع معامالتھا ونشاطھا االستثماري بأصول وأحكام أخذًا أو عطاًء ، وتلتزم في جمیع معامالتھا ونشاطھا االستثماري بأصول وأحكام 
الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا األساسیة ؛ ولذلك فإنھ في إطار ھذا المعنى یمكن الشریعة اإلسالمیة ومقاصدھا األساسیة ؛ ولذلك فإنھ في إطار ھذا المعنى یمكن 

عبارة عن مؤسسة مالیة تقوم بتجمیع األموال عبارة عن مؤسسة مالیة تقوم بتجمیع األموال : : تعریف المصرف اإلسالمي بأنھ تعریف المصرف اإلسالمي بأنھ 
ا وتنمیتھا لصالح المشتركین ، وإعادة بناء المجتمع المسلم ، وتحقیق ا وتنمیتھا لصالح المشتركین ، وإعادة بناء المجتمع المسلم ، وتحقیق واستثمارھواستثمارھ

  ..التعاون اإلسالمي ، على وفق األصول الشرعیة التعاون اإلسالمي ، على وفق األصول الشرعیة 
اجتناب المعامالت الربویة ، والعقود المحظورة شرعًا ، اجتناب المعامالت الربویة ، والعقود المحظورة شرعًا ، : : وأھم تلك األصول وأھم تلك األصول 

وتوزیع جمیع األرباح بحسب االتفاق دون استغالل حاجة المضطر أو المحتاج ، وتوزیع جمیع األرباح بحسب االتفاق دون استغالل حاجة المضطر أو المحتاج ، 
 أھل الحاجة عن طریق القرض الحسن ، والدعوة إلى اإلسالم اقتصادیًا  أھل الحاجة عن طریق القرض الحسن ، والدعوة إلى اإلسالم اقتصادیًا ومساعدةومساعدة

  ) ) ٣٣.(.(واجتماعیًا واجتماعیًا 
وھذا یبین بوضوح طبیعة المصرف اإلسالمي والنشاطات التي یلتزم فیھا وھذا یبین بوضوح طبیعة المصرف اإلسالمي والنشاطات التي یلتزم فیھا 
بأصول وأحكام ومقاصد الشریعة الغراء ، وأنھ ال یقتصر عملھ على مجرد التعامل بأصول وأحكام ومقاصد الشریعة الغراء ، وأنھ ال یقتصر عملھ على مجرد التعامل 

ت أخرى ، فإذا كان عدم التعامل بالربا ت أخرى ، فإذا كان عدم التعامل بالربا بدون فائدة ؛ بل لھ غایات وأھداف ونشاطابدون فائدة ؛ بل لھ غایات وأھداف ونشاطا
أحد أركان المصرف اإلسالمي ، ویعتبر شرطًا ضروریًا لقیامھ ومعامالتھ ونشاطھ أحد أركان المصرف اإلسالمي ، ویعتبر شرطًا ضروریًا لقیامھ ومعامالتھ ونشاطھ 

، حیث لم یقم المصرف اإلسالمي من أجل أن الربا حرام ، حیث لم یقم المصرف اإلسالمي من أجل أن الربا حرام ) ) ٤٤((، إال أنھ غیر كاف ، إال أنھ غیر كاف 
؛ بل قام من أجل تطبیق اإلسالم بجمیع أوامره ونواھیھ في مجاالت ؛ بل قام من أجل تطبیق اإلسالم بجمیع أوامره ونواھیھ في مجاالت ) ) ٥٥((فحسب فحسب 

                                                           

سمیر رمضان الشیخ ، سمیر رمضان الشیخ ، / / قومات نجاحھا ، دقومات نجاحھا ، دالبنوك اإلسالمیة ، خصائصھا ، أھمیتھا ، مالبنوك اإلسالمیة ، خصائصھا ، أھمیتھا ، م) ) ١١((
   . .٥٥صص

   . .١٠١٠اتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ، صاتفاقیة إنشاء االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمیة ، ص) ) ٢٢((
   .  . ٣٧٥٥٣٧٥٥//٥٥وھبة مصطفى الزحیلي ، وھبة مصطفى الزحیلي ، / / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، دالفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، د) ) ٣٣((
  ١٤١٤محمود عبد الكریم إرشید ، صمحمود عبد الكریم إرشید ، ص/ / الشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، دالشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، د) ) ٤٤((

  . . ، بتصرف ، بتصرف 
في الغرب ، وال تسمي مصارف إسالمیة ، في الغرب ، وال تسمي مصارف إسالمیة ، ) ) الفائدة الفائدة ( ( وذلك لظھور مصارف ال تتعامل بالربا وذلك لظھور مصارف ال تتعامل بالربا ) ) ٥٥((

حیث إن الكثیر من تجارب ونظم المصارف في بلدان غیر إسالمیة استخدمت نظم بدیلة حیث إن الكثیر من تجارب ونظم المصارف في بلدان غیر إسالمیة استخدمت نظم بدیلة 
للفائدة ، مثال بنوك القریة وبنوك االدخار في ألمانیا ، وبعض بنوك الوالیات المتحدة للفائدة ، مثال بنوك القریة وبنوك االدخار في ألمانیا ، وبعض بنوك الوالیات المتحدة 

  . . ن لیس معنى ذلك أنھا بنوك إسالمیة ن لیس معنى ذلك أنھا بنوك إسالمیة األمریكیة ، ولكاألمریكیة ، ولك
 ، الشامل في معامالت  ، الشامل في معامالت ٢٣٤٢٣٤وجدي محمود حسین ، صوجدي محمود حسین ، ص/ / اقتصادیات النقود والبنوك ، داقتصادیات النقود والبنوك ، د: : انظر انظر 

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١٤١٤محمود عبد الكریم إرشید ، صمحمود عبد الكریم إرشید ، ص/ / وعملیات المصارف اإلسالمیة ، دوعملیات المصارف اإلسالمیة ، د



 

 

 - ١٢ - 

، وھذا ھو ما جعل المسلمین وغیر المسلمین یقبلون على التعامل معھ ، وھذا ھو ما جعل المسلمین وغیر المسلمین یقبلون على التعامل معھ ) ) ١١ ( (عملھعملھ
 ؛ ألنھ یقوم على مباديء أخالقیة وأدبیة في الجانب  ؛ ألنھ یقوم على مباديء أخالقیة وأدبیة في الجانب -- أي المصرف اإلسالمي  أي المصرف اإلسالمي ––

  ))٢٢.(.(المالي ، ویعمل على خلق مجتمع آمن یسوده الرخاء المالي ، ویعمل على خلق مجتمع آمن یسوده الرخاء 

ب اطاب اطا  

رف اص ارف اص ا  

ھا عن غیرھا من المصارف الربویة أو ھا عن غیرھا من المصارف الربویة أو للمصارف اإلسالمیة خصائص تمیزللمصارف اإلسالمیة خصائص تمیز
 أي  أي ––التجاریة القائمة على أساس الفائدة المصرفیة إیداعًا وإقراضًا ، حیث إنھا التجاریة القائمة على أساس الفائدة المصرفیة إیداعًا وإقراضًا ، حیث إنھا 

 كما أسلفنا تقوم على أسس ومعاییر شرعیة مستمدة من  كما أسلفنا تقوم على أسس ومعاییر شرعیة مستمدة من --المصارف اإلسالمیة المصارف اإلسالمیة 
  ::الشریعة اإلسالمیة ، وعلى فكرة الحالل والحرام ، وأھم ھذه الخصائص ما یلي الشریعة اإلسالمیة ، وعلى فكرة الحالل والحرام ، وأھم ھذه الخصائص ما یلي 

حیث تحرم ھذه حیث تحرم ھذه : : م التعامل بالفائدة في عملیاتھ أخذًا أو عطاًء م التعامل بالفائدة في عملیاتھ أخذًا أو عطاًء  عد عد--١١
المصارف فكرة التعامل بالفائدة الثابتة والمحددة سلفًا على اعتبار أنھا ربا ، مما المصارف فكرة التعامل بالفائدة الثابتة والمحددة سلفًا على اعتبار أنھا ربا ، مما 
دعا جماھیر المسلمین الحریصین على الرزق الحالل التعامل معھا ؛ ألن اإلسالم قد دعا جماھیر المسلمین الحریصین على الرزق الحالل التعامل معھا ؛ ألن اإلسالم قد 

 یعلن اهللا سبحانھ الحرب بلفظھا في القرآن  یعلن اهللا سبحانھ الحرب بلفظھا في القرآن ، ولم، ولم) ) ٣٣((حرم الربا تحریمًا قطعیًا أبدیًا حرم الربا تحریمًا قطعیًا أبدیًا 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوَذُروا َما َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوَذُروا َما : " : " الكریم كلھ إال على آكل الربا في قولھ الكریم كلھ إال على آكل الربا في قولھ 

ِھ َوِإْن ِھ َوِإْن َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن ، َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّھ َوَرُسوِلَبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن ، َفِإْن َلْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب ِمَن اللَِّھ َوَرُسوِل
  ))٤٤" .(" .(ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َلا َتْظِلُموَن َوَلا ُتْظَلُموَن ُتْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َلا َتْظِلُموَن َوَلا ُتْظَلُموَن 

والمصرف اإلسالمي بذلك ینسجم مع غیره من المؤسسات المالیة األخرى والمصرف اإلسالمي بذلك ینسجم مع غیره من المؤسسات المالیة األخرى 
التي تشكل في مجموعھا المجتمع اإلسالمي وال یتناقض معھا وال یتسبب في خلق التي تشكل في مجموعھا المجتمع اإلسالمي وال یتناقض معھا وال یتسبب في خلق 

  ..تناقض في بنیة المجتمع المسلم تناقض في بنیة المجتمع المسلم 
وللمنھج االقتصادي في اإلسالم بصدد عدم التعامل بنظام سعر الفائدة الربویة وللمنھج االقتصادي في اإلسالم بصدد عدم التعامل بنظام سعر الفائدة الربویة 
موقف محدد وحاسم ال لبس فیھ وال تلبیس ، ھو أن النقود رؤوس أموال یتجر بھا موقف محدد وحاسم ال لبس فیھ وال تلبیس ، ھو أن النقود رؤوس أموال یتجر بھا 
ال فیھا ، وإذا وقعت المخالفة في ھذا المبدأ االقتصادي االعتقادي وقع من الفساد ال فیھا ، وإذا وقعت المخالفة في ھذا المبدأ االقتصادي االعتقادي وقع من الفساد 

  ))٥٥.(.(في المعامالت ما ال یعلمھ إال اهللا في المعامالت ما ال یعلمھ إال اهللا 
  

                                                           

 ،  ، ٤٦٤٦صصرفیق یونس المصري ، رفیق یونس المصري ، / / المصارف اإلسالمیة ، رؤیة شرعیة لعدد منھا ، دالمصارف اإلسالمیة ، رؤیة شرعیة لعدد منھا ، د) ) ١١((
  . . بتصرف بتصرف 

  ٣١٣١رشاد نعمان شایع العامري ، صرشاد نعمان شایع العامري ، ص/ / الخدمات المصرفیة االئتمانیة في البنوك اإلسالمیة ، دالخدمات المصرفیة االئتمانیة في البنوك اإلسالمیة ، د) ) ٢٢((
  . . ، بتصرف ، بتصرف 

 ، عقود  ، عقود ١٧١١٧١سعید الخضري وآخرون ، صسعید الخضري وآخرون ، ص/ / اقتصادیات النقود والبنوك واالستثمار ، داقتصادیات النقود والبنوك واالستثمار ، د) ) ٣٣((
مالت وعملیات مالت وعملیات  ، الشامل في معا ، الشامل في معا٦٣٦٣أمیرة فتحي عوض محمد ، صأمیرة فتحي عوض محمد ، ص/ / االستثمار المصرفیة ، داالستثمار المصرفیة ، د
السید السید / /  ، العملیات المصرفیة ، د ، العملیات المصرفیة ، د١٦١٦محمود عبد الكریم إرشید ، صمحمود عبد الكریم إرشید ، ص/ / المصارف اإلسالمیة ، دالمصارف اإلسالمیة ، د
محمد البغدادي ، محمد البغدادي ، / / اصرة ، داصرة ، د ، إدارة المؤسسات المالیة المع ، إدارة المؤسسات المالیة المع٦٢٦٢ ،  ، ٦١٦١عطیة عبد الواحد ، صعطیة عبد الواحد ، ص

  . . ، بتصرف ، بتصرف ٢٣٤٢٣٤ ،  ، ٢٢٧٢٢٧وجدي محمود حسین ، صوجدي محمود حسین ، ص/ / دداقتصادیات النقود والبنوك ، اقتصادیات النقود والبنوك ،  ، ،٧٧٧٧صص
   ) .  ) . ٢٧٩٢٧٩ ،  ، ٢٧٨٢٧٨( ( اآلیتان رقم اآلیتان رقم : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٤٤((
   .  . ٦٤٦٤أمیرة فتحي محمد ، صأمیرة فتحي محمد ، ص/ / عقود االستثمار المصرفیة ، دعقود االستثمار المصرفیة ، د) ) ٥٥((
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حیث تخضع المصارف اإلسالمیة للرقابة حیث تخضع المصارف اإلسالمیة للرقابة : :  الخضوع للرقابة الشرعیة  الخضوع للرقابة الشرعیة --٢٢
الشرعیة باإلضافة إلى الرقابة المالیة ، حتى تنطبق معامالتھا مع أحكام الشریعة الشرعیة باإلضافة إلى الرقابة المالیة ، حتى تنطبق معامالتھا مع أحكام الشریعة 
اإلسالمیة الغراء ، وھذه الرقابة ال وجود لھا في المصارف التجاریة أو الربویة اإلسالمیة الغراء ، وھذه الرقابة ال وجود لھا في المصارف التجاریة أو الربویة 

).).١١ ( (  
حیث إن المصرف اإلسالمي ھو حیث إن المصرف اإلسالمي ھو : : ر الحالل ر الحالل  توجیھ كل الجھد إلى االستثما توجیھ كل الجھد إلى االستثما--٣٣

مصرف تنمیة بالدرجة األولى ، واالستثمار في المشاریع والشركات المساھمة مصرف تنمیة بالدرجة األولى ، واالستثمار في المشاریع والشركات المساھمة 
وتمویل التجارة الداخلیة والخارجیة عن طریق المشاركات ھو طریق لتحقیق النفع وتمویل التجارة الداخلیة والخارجیة عن طریق المشاركات ھو طریق لتحقیق النفع 

وتتمثل أنشطة المصارف اإلسالمیة في وتتمثل أنشطة المصارف اإلسالمیة في . . للمجتمع ولمساھمیھ وأصحاب الودائع بھ للمجتمع ولمساھمیھ وأصحاب الودائع بھ 
الودائع بمختلف أنواعھا ودفعھا للمستثمرین من أفراد ومؤسسات مقابل الودائع بمختلف أنواعھا ودفعھا للمستثمرین من أفراد ومؤسسات مقابل قبول قبول 

المشاركة في األرباح ، والحصول على نسبة منھا عند تحقیقھا ، ولم تقتصر المشاركة في األرباح ، والحصول على نسبة منھا عند تحقیقھا ، ولم تقتصر 
المجاالت التى تشارك فیھا المصارف اإلسالمیة على قطاعات معینة ، وإنما شملت المجاالت التى تشارك فیھا المصارف اإلسالمیة على قطاعات معینة ، وإنما شملت 

  ..كافة القطاعات الزراعیة والصناعیة والخدمیة واإلسكان كافة القطاعات الزراعیة والصناعیة والخدمیة واإلسكان 
كما تنوعت أنشطتھا وأصبحت تشمل مشاركة المستثمرین ، والمضاربة في كما تنوعت أنشطتھا وأصبحت تشمل مشاركة المستثمرین ، والمضاربة في 
بعض األصول السریعة العائد ، والبیع بالتقسیط ، والتمویل بالقرض الحسن ، كل بعض األصول السریعة العائد ، والبیع بالتقسیط ، والتمویل بالقرض الحسن ، كل 

  ))٢٢.(.(ذلك في إطار إسالمي واضح بعیدًا عن النظام الربوي ذلك في إطار إسالمي واضح بعیدًا عن النظام الربوي 
فالمصرف الربوي ال یھتم بماھیة المشروع الذي یمولھ ، أو دوره الذي فالمصرف الربوي ال یھتم بماھیة المشروع الذي یمولھ ، أو دوره الذي 

یؤدیھ في المجتمع طالما أنھ سیحقق من وراء تمویلھ لھذا المشروع فائدة ربویة یؤدیھ في المجتمع طالما أنھ سیحقق من وراء تمویلھ لھذا المشروع فائدة ربویة سس
، والمال المستدان بالربا لیس ھمھ أن ینشيء أنفع المشروعات البشریة ، بل ھمھ ، والمال المستدان بالربا لیس ھمھ أن ینشيء أنفع المشروعات البشریة ، بل ھمھ 
أن ینشيء أكثرھا ربحًا ، ولو كان الربح إنما یأتي من القضاء على المجتمع أن ینشيء أكثرھا ربحًا ، ولو كان الربح إنما یأتي من القضاء على المجتمع 

  ..وتدمیر معنویاتھ وتدمیر معنویاتھ 
 العادلة في المصرف اإلسالمي تقوم على التعاون بین  العادلة في المصرف اإلسالمي تقوم على التعاون بین بینما نرى أن المشاركةبینما نرى أن المشاركة

الممول وطالب التمویل في حالتي الربح أو الخسارة ، كما أن أعمال ھذا المصرف الممول وطالب التمویل في حالتي الربح أو الخسارة ، كما أن أعمال ھذا المصرف 
تخضع لقواعد الحالل والحرام التي یحددھا اإلسالم وتستھدف حاجات المجتمع تخضع لقواعد الحالل والحرام التي یحددھا اإلسالم وتستھدف حاجات المجتمع 

نھ لیس نھ لیس ومصلحة الجماعة ، مما یدفعھ إلي تنشیط عملیات التنمیة بالمجتمع ؛ ألومصلحة الجماعة ، مما یدفعھ إلي تنشیط عملیات التنمیة بالمجتمع ؛ أل
أمامھ إال استخدام كل طاقاتھ لتشغیل ما لدیھ من أموال في ھذا السبیل وإیجاد أمامھ إال استخدام كل طاقاتھ لتشغیل ما لدیھ من أموال في ھذا السبیل وإیجاد 

  ..فرص العمل للناس فرص العمل للناس 
وألن المصرف اإلسالمي ینطلق من تصور اإلسالم ومنھجھ الخاص في الحیاة وألن المصرف اإلسالمي ینطلق من تصور اإلسالم ومنھجھ الخاص في الحیاة 
، فإن استثماراتھ المباشرة ومشاركتھ تخضع لمعاییر الحالل والحرام التى یحددھا ، فإن استثماراتھ المباشرة ومشاركتھ تخضع لمعاییر الحالل والحرام التى یحددھا 

  ::ى ذلك ما یلي ى ذلك ما یلي اإلسالم ویترتب علاإلسالم ویترتب عل
 توجیھ االستثمار وتركیزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التى تشبع  توجیھ االستثمار وتركیزه في دائرة إنتاج السلع والخدمات التى تشبع --أأ

  ..الحاجات السویة لإلنسان المسلم الحاجات السویة لإلنسان المسلم 

                                                           

  ١٦١٦محمود عبد الكریم إرشید ، صمحمود عبد الكریم إرشید ، ص/ / الشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، دالشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، د) ) ١١((
  . . ،  بتصرف ،  بتصرف 

ب منھ ، اقتصادیات ب منھ ، اقتصادیات  ، وقری ، وقری٦٤٦٤أمیرة فتحي محمد ، صأمیرة فتحي محمد ، ص/ / عقود االستثمار المصرفیة ، دعقود االستثمار المصرفیة ، د) ) ٢٢((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٢٣٥٢٣٥وجدي محمود حسین ، صوجدي محمود حسین ، ص/ / النقود والبنوك ، دالنقود والبنوك ، د



 

 

 - ١٤ - 

  

  ..في دائرة الحالل في دائرة الحالل ) ) ١١(( تحري أن یقع المنتج سلعة كان أم خدمة  تحري أن یقع المنتج سلعة كان أم خدمة --بب
) ) تمویل تصنیع بیع شراء تمویل تصنیع بیع شراء ( (  تحري أن یكون كل مراحل العملیة اإلنتاجیة  تحري أن یكون كل مراحل العملیة اإلنتاجیة --جج

  ..لحالل لحالل ضمن دائرة اضمن دائرة ا
منسجمة مع دائرة منسجمة مع دائرة ) ) أجور نظام عمل أجور نظام عمل ( (  تحري أن یكون كل أسباب اإلنتاج  تحري أن یكون كل أسباب اإلنتاج --دد

  ..الحالل الحالل 
 تحكیم مبدأ احتیاجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد  تحكیم مبدأ احتیاجات المجتمع ومصلحة الجماعة قبل النظر إلى العائد --ھـھـ

  ))٢٢.(.(الذي یعود على الفرد الذي یعود على الفرد 
إن ھدف المصارف الربویة ھو الربح ، إن ھدف المصارف الربویة ھو الربح ، : :  النزعة االجتماعیة اإلنسانیة  النزعة االجتماعیة اإلنسانیة --٤٤

ربح ممكن ، بینما ھدف المصارف اإلسالمیة ھو التعاون ، ودرء ربح ممكن ، بینما ھدف المصارف اإلسالمیة ھو التعاون ، ودرء وتحقیق أكبر وتحقیق أكبر 
الضرر ، ودفع الحاجة ، من طریق القروض الحسنة التي ال تأخذ فائدة علیھا ، الضرر ، ودفع الحاجة ، من طریق القروض الحسنة التي ال تأخذ فائدة علیھا ، 
وصرف الزكاة إلى األسر الفقیرة ، وطلبة العلم ، وبناء المساجد ، ودعم الجمعیات وصرف الزكاة إلى األسر الفقیرة ، وطلبة العلم ، وبناء المساجد ، ودعم الجمعیات 

ومأوًى وعالجًا ، وبتحفیظ ومأوًى وعالجًا ، وبتحفیظ الخیریة التي تعنى برعایة الفقراء طعامًا وغذاء وكساء الخیریة التي تعنى برعایة الفقراء طعامًا وغذاء وكساء 
القرآن ، وإعداد الجیل على منھج التربیة اإلسالمیة في سیرتھا السلفیة األولى ، القرآن ، وإعداد الجیل على منھج التربیة اإلسالمیة في سیرتھا السلفیة األولى ، 

  ))٣٣.(.(مع األخذ بما تقتضیھ المعاصرة والحداثة والتطور النافع المفید مع األخذ بما تقتضیھ المعاصرة والحداثة والتطور النافع المفید 
وتعنى المصارف اإلسالمیة بربط التنمیة االقتصادیة بالتنمیة االجتماعیة في وتعنى المصارف اإلسالمیة بربط التنمیة االقتصادیة بالتنمیة االجتماعیة في 

 متكامل صحیح ، فیسیر العمل من أجل توفیر الرخاء  متكامل صحیح ، فیسیر العمل من أجل توفیر الرخاء ُأطر متوازنة وتنسیقُأطر متوازنة وتنسیق
االقتصادي ، مع التھذیب االجتماعي القائم على االلتزام بآداب اإلسالم وِقَیمھ االقتصادي ، مع التھذیب االجتماعي القائم على االلتزام بآداب اإلسالم وِقَیمھ 
وأخالقھ االجتماعیة في كل مناحي الحیاة ومسیرة المعامالت ، فال غش ، وال خداع وأخالقھ االجتماعیة في كل مناحي الحیاة ومسیرة المعامالت ، فال غش ، وال خداع 

 ، منعًا ألكل أموال  ، منعًا ألكل أموال ، وال تغریر ، وال تدلیس ، وال مقامرة ، وال غبن في المعامالت، وال تغریر ، وال تدلیس ، وال مقامرة ، وال غبن في المعامالت
الناس بالباطل ، وحفاظًا على شیوع روح الود والحب والطمأنینة ، ومنع الناس بالباطل ، وحفاظًا على شیوع روح الود والحب والطمأنینة ، ومنع 
المنازعات بین الناس ، وتحقیق أكبر قدر ممكن من االستقرار في الحیاة واألوطان المنازعات بین الناس ، وتحقیق أكبر قدر ممكن من االستقرار في الحیاة واألوطان 
اإلسالمیة ، وتقویة وازع الدین ، وخشیة اهللا تعالى ورقابتھ في السر والعلن ، اإلسالمیة ، وتقویة وازع الدین ، وخشیة اهللا تعالى ورقابتھ في السر والعلن ، 

 أمینًا صالحًا منتجًا ، یعمل بوحي من دینھ وضمیره  أمینًا صالحًا منتجًا ، یعمل بوحي من دینھ وضمیره حتى یكون المواطن عضوًاحتى یكون المواطن عضوًا
الذي ال رقیب علیھ إال اهللا تعالى ، ویتقن أعمالھ ویضاعف جھوده في اإلنتاج ، الذي ال رقیب علیھ إال اهللا تعالى ، ویتقن أعمالھ ویضاعف جھوده في اإلنتاج ، 
والتصنیع ، وتحسین الثمار والزروع وغیر ذلك من األنظمة االقتصادیة وتقویة والتصنیع ، وتحسین الثمار والزروع وغیر ذلك من األنظمة االقتصادیة وتقویة 

  ) ) ٤٤.(.(التجارة القائمة على الثقة ، وإفادة األمة اإلسالمیة التجارة القائمة على الثقة ، وإفادة األمة اإلسالمیة 

                                                           

ھي أي عمل أو جھد ُیبذل لتلبیة وسد احتیاجات اآلخرین أو طلباتھم ، ویشمل ذلك ھي أي عمل أو جھد ُیبذل لتلبیة وسد احتیاجات اآلخرین أو طلباتھم ، ویشمل ذلك : : الخدمة الخدمة ) ) ١١((
المنافع العامة كخدمة الھاتف والنقل ، وكذلك بعض األعمال المھنیة كالغسیل وتنظیف المنافع العامة كخدمة الھاتف والنقل ، وكذلك بعض األعمال المھنیة كالغسیل وتنظیف 

    ..صیانة واإلصالح ، وما شابھ ذلك صیانة واإلصالح ، وما شابھ ذلك المالبس ، وأعمال الالمالبس ، وأعمال ال
معجم مصطلحات معجم مصطلحات  ،  ، ١٨٨١٨٨ ،  ، ١٨٧١٨٧المعجم الوجیز ، صالمعجم الوجیز ، ص ،  ، ٢٢١٢٢١//١١المعجم الوسیط ، المعجم الوسیط ، : : انظر انظر 

 ..٤٩٦٤٩٦االقتصاد والمال وإدارة األعمال ، صاالقتصاد والمال وإدارة األعمال ، ص
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٦٥٦٥ ،  ، ٦٤٦٤أمیرة فتحي محمد ، صأمیرة فتحي محمد ، ص/ / عقود االستثمار المصرفیة ، دعقود االستثمار المصرفیة ، د) ) ٢٢((
 ، وقریب منھ اقتصادیات  ، وقریب منھ اقتصادیات ٣٧٥٨٣٧٥٨ ،  ، ٣٧٥٧٣٧٥٧/ / ٥٥یلي ، یلي ، وھبة الزحوھبة الزح/ / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، دالفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، د) ) ٣٣((

 ، العملیات  ، العملیات ١٧٢١٧٢ ،  ، ١٧١١٧١سعید الخضري ، وآخرون ، صسعید الخضري ، وآخرون ، ص/ / النقود والبنوك واالستثمار ، دالنقود والبنوك واالستثمار ، د
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٦١٦١السید عطیة عبد الواحد ، صالسید عطیة عبد الواحد ، ص/ / المصرفیة ، دالمصرفیة ، د

   .  . ٣٧٥٨٣٧٥٨ ،  ، ٣٧٥٧٣٧٥٧/ / ٥٥وھبة الزحیلي ، وھبة الزحیلي ، / / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، دالفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، د) ) ٤٤((
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حیث تستخدم المصارف الربویة حیث تستخدم المصارف الربویة : : استخدام صیغ شرعیة كثیرة للتمویل استخدام صیغ شرعیة كثیرة للتمویل   --٥٥

وھي صیغة القرض بفائدة ، وھي صیغة القرض بفائدة ، ) ) الدائنین الدائنین ( ( التجاریة صیغة واحدة للتعامل مع العمالء التجاریة صیغة واحدة للتعامل مع العمالء 
مھما اختلفت مسمیاتھا وصورھا ، أما المصارف اإلسالمیة فلھا صیغ شرعیة مھما اختلفت مسمیاتھا وصورھا ، أما المصارف اإلسالمیة فلھا صیغ شرعیة 

  ))١١.(.(حنیف حنیف كثیرة ، تلبي حاجات كافة المجتمع مع موافقتھا للشرع الكثیرة ، تلبي حاجات كافة المجتمع مع موافقتھا للشرع ال
 المساواة بین طرفي التعامل ، والوضوح في العمل ، والثقة في االستثمار  المساواة بین طرفي التعامل ، والوضوح في العمل ، والثقة في االستثمار --٦٦

حیث ال تعرف المصارف الربویة ھذه المبادئ ، وإنما المھم تشغیل األموال حیث ال تعرف المصارف الربویة ھذه المبادئ ، وإنما المھم تشغیل األموال : : 
بمعرفة إدارة المصرف ، وإعادة اإلقراض إلى غیر المودعین بسعر فائدة أعلى من بمعرفة إدارة المصرف ، وإعادة اإلقراض إلى غیر المودعین بسعر فائدة أعلى من 

 اإلسالمیة ال غموض فیھا ، وكل أعمالھا  اإلسالمیة ال غموض فیھا ، وكل أعمالھا بینما المصارفبینما المصارف. . سعر فائدة الودائع سعر فائدة الودائع 
واضحة ، ویھمھا توفیر ثقة المتعاملین مع إدارة المصرف ، وال تعتمد على واضحة ، ویھمھا توفیر ثقة المتعاملین مع إدارة المصرف ، وال تعتمد على 

مع مع ) ) شركة العنان في الفقھ اإلسالمي شركة العنان في الفقھ اإلسالمي ( ( اإلقراض بالفائدة ، وتلتزم بعقد المشاركة اإلقراض بالفائدة ، وتلتزم بعقد المشاركة 
العمیل أو صاحب رأس المال ، فیساھم الشریك والمصرف في رأس المال واإلدارة العمیل أو صاحب رأس المال ، فیساھم الشریك والمصرف في رأس المال واإلدارة 

أما الخسارة فتكون بنسبة أما الخسارة فتكون بنسبة . . ویقسم الربح بنسبة یتفقان علیھا بالتراضي مقدمًا ویقسم الربح بنسبة یتفقان علیھا بالتراضي مقدمًا ، ، 
  ))٢٢.(.(رأس المال ، إال إذا كانت الخسارة بسبب التعدي أو التقصیر رأس المال ، إال إذا كانت الخسارة بسبب التعدي أو التقصیر 

وفي مجال تشغیل األموال أو استثمارھا یعتمد المصرف على نوع آخر من وفي مجال تشغیل األموال أو استثمارھا یعتمد المصرف على نوع آخر من 
ف كل التمویل ، ف كل التمویل ، الشركات ھو شركات القراض أو المضاربة التي یقدِّم فیھا المصرالشركات ھو شركات القراض أو المضاربة التي یقدِّم فیھا المصر

بینما یقوم الشریك المضارب باإلدارة والعمل ، وفقًا لشروط محددة یعینھا بینما یقوم الشریك المضارب باإلدارة والعمل ، وفقًا لشروط محددة یعینھا 
ویحدد نصیب ویحدد نصیب . . المصرف حسبما یعرف في الفقھ اإلسالمي بالمضاربة المقیدة المصرف حسبما یعرف في الفقھ اإلسالمي بالمضاربة المقیدة 

المضارب في الربح بالتراضي بین الجانبین مقدمًا ، أما الخسارة فیتحملھا المضارب في الربح بالتراضي بین الجانبین مقدمًا ، أما الخسارة فیتحملھا 
جھوده الذي بذلھ في إدارة المشروع ، جھوده الذي بذلھ في إدارة المشروع ، المصرف وحده ، ویفقد الشریك المضارب مالمصرف وحده ، ویفقد الشریك المضارب م
  ..ما لم تكن الخسائر بسبب التعدي أو التقصیر ما لم تكن الخسائر بسبب التعدي أو التقصیر 

أما في نطاق االستیراد كشراء السیارات والسلع التجاریة سواء من داخل أما في نطاق االستیراد كشراء السیارات والسلع التجاریة سواء من داخل 
البالد أو خارجھا ، فیلجأ المصرف اإلسالمي إلى نوع من البیوع یسمى بیع البالد أو خارجھا ، فیلجأ المصرف اإلسالمي إلى نوع من البیوع یسمى بیع 

انة كان للمشتري الخیار بنقض انة كان للمشتري الخیار بنقض المرابحة ، وھو من بیوع األمانة ، فإن ظھرت خیالمرابحة ، وھو من بیوع األمانة ، فإن ظھرت خی
ویستطیع المصرف أن یأخذ ربحًا معقوًال على شراء السلعة ، سواء أكان ویستطیع المصرف أن یأخذ ربحًا معقوًال على شراء السلعة ، سواء أكان . . الصفقة الصفقة 

أم مقسطًا أم مؤجًال ألجل معین ، ویجوز في رأي جمھور أم مقسطًا أم مؤجًال ألجل معین ، ویجوز في رأي جمھور ) ) نقدیًا نقدیًا ( ( البیع حاًال البیع حاًال 
الفقھاء أن یكون سعر التقسیط أو المؤجل أعلى من السعر الحاّل أو النقدي ، الفقھاء أن یكون سعر التقسیط أو المؤجل أعلى من السعر الحاّل أو النقدي ، 

  ) ) ٣٣.(.(د السعر تحدیدًا نھائیًا عند االتفاق على البیع د السعر تحدیدًا نھائیًا عند االتفاق على البیع بشرط تحدیبشرط تحدی
إن مبدأ اإلخاء اإلسالمي یوجب إن مبدأ اإلخاء اإلسالمي یوجب : :  األخذ بمبدأ الرحمة والتسامح والیسر  األخذ بمبدأ الرحمة والتسامح والیسر --٧٧  

على عاملي المصرف اإلسالمي األخذ بید المسلم إلنقاذه من عسر أو ضیق طارئ على عاملي المصرف اإلسالمي األخذ بید المسلم إلنقاذه من عسر أو ضیق طارئ 

                                                           

  ١٦١٦محمود عبد الكریم إرشید ، صمحمود عبد الكریم إرشید ، ص/ / ت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، دت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، دالشامل في معامالالشامل في معامال) ) ١١((
  . . ، بتصرف ، بتصرف ٦١٦١السید عطیة عبد الواحد ، صالسید عطیة عبد الواحد ، ص/ / دد، وقریب منھ العملیات المصرفیة المعاصرة ،، وقریب منھ العملیات المصرفیة المعاصرة ،

 ، وفي نفس المعنى الشامل  ، وفي نفس المعنى الشامل ٣٧٥٩٣٧٥٩ ،  ، ٣٧٥٨٣٧٥٨//٥٥وھبة الزحیلي ، وھبة الزحیلي ، / / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، دالفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، د) ) ٢٢((
محمد محمد / /  ، إدارة المؤسسات المالیة المعاصرة ، د ، إدارة المؤسسات المالیة المعاصرة ، د١٦١٦صصفي معامالت وعملیات المصارف ، في معامالت وعملیات المصارف ، 

   . .٧٧٧٧البغدادي ، صالبغدادي ، ص
   . .٣٧٥٩٣٧٥٩ ،  ، ٣٧٥٨٣٧٥٨//٥٥وھبة الزحیلي ، وھبة الزحیلي ، / / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، دالفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، د) ) ٣٣((
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املتھ النصح املتھ النصح أو أزمة ألمت بھ ، فال إرھاق وال إعنات في المطالبة ، ویعتمد في معأو أزمة ألمت بھ ، فال إرھاق وال إعنات في المطالبة ، ویعتمد في مع
واإلرشاد ، واألمانة والصدق ، واإلخالص والتسامح ، ویتعامل بالقرض الحسن ، واإلرشاد ، واألمانة والصدق ، واإلخالص والتسامح ، ویتعامل بالقرض الحسن ، 
ویمھل المدین الغریم عند العسر ، أخذًا بنظریة المیسرة المقررة في القرآن الكریم ویمھل المدین الغریم عند العسر ، أخذًا بنظریة المیسرة المقررة في القرآن الكریم 

ٌر َلُكْم ِإْن ٌر َلُكْم ِإْن َوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْیَوِإْن َكاَن ُذو ُعْسَرٍة َفَنِظَرٌة ِإَلى َمْیَسَرٍة َوَأْن َتَصدَُّقوا َخْی: " : " في قولھ تعالى في قولھ تعالى 
  ) ) ١١" .(" .(ُكْنُتْم َتْعَلُموَن ُكْنُتْم َتْعَلُموَن 

أما المصارف التجاریة غیر اإلسالمیة فنظرتھا مادیة محضة ، ال تعنى أما المصارف التجاریة غیر اإلسالمیة فنظرتھا مادیة محضة ، ال تعنى 
باألخالق ، وال تراعى ظروف المقترض ، وإنما یھمھا مصلحتھا وتحقیق أرباحھا باألخالق ، وال تراعى ظروف المقترض ، وإنما یھمھا مصلحتھا وتحقیق أرباحھا 
، بغض النظر عن أوضاع العمیل مع المصرف ، فإذا لم یقم بتسدید ما علیھ من ، بغض النظر عن أوضاع العمیل مع المصرف ، فإذا لم یقم بتسدید ما علیھ من 

  ) ) ٢٢.(.(متراكمة تبادر إلى الحجز على ممتلكاتھ التي قدمھا رھنًا بالقرض متراكمة تبادر إلى الحجز على ممتلكاتھ التي قدمھا رھنًا بالقرض فوائد فوائد 
حیث إن المصرف اإلسالمي عند حیث إن المصرف اإلسالمي عند : :  مراعاة الترتیب الشرعي لألولویات  مراعاة الترتیب الشرعي لألولویات --٨٨

قیامھ بوظیفتھ التمویلیة مطالب بمراعاة الترتیب الشرعي لألولویات ، وھي قیامھ بوظیفتھ التمویلیة مطالب بمراعاة الترتیب الشرعي لألولویات ، وھي 
بویة فھي ال تراعي بویة فھي ال تراعي الضروري ثم الحاجي ثم التحسیني ، أما المصارف التجاریة الرالضروري ثم الحاجي ثم التحسیني ، أما المصارف التجاریة الر
  ))٣٣.(.(الترتیب الشرعي لھذه األولویات عند قیامھا بوظیفتھا التمویلیة الترتیب الشرعي لھذه األولویات عند قیامھا بوظیفتھا التمویلیة 

لیس كل أحد یستطیع التعامل مع لیس كل أحد یستطیع التعامل مع : :  سعة رقعة التعامل مع العمالء  سعة رقعة التعامل مع العمالء --٩٩
المصارف التجاریة الربویة ، وإنما األمر مقصور غالبًا على األغنیاء ، فتعطى المصارف التجاریة الربویة ، وإنما األمر مقصور غالبًا على األغنیاء ، فتعطى 

قدیم ضمانات عقاریة أو عینیة قدیم ضمانات عقاریة أو عینیة القروض لكبار العمالء والذین یستطیعون تالقروض لكبار العمالء والذین یستطیعون ت
  ..كالبضائع والمعدات واآلالت كالبضائع والمعدات واآلالت 

أما المصارف اإلسالمیة فتتعامل مع جمیع الناس ، حتى أبسط الحرفیین أما المصارف اإلسالمیة فتتعامل مع جمیع الناس ، حتى أبسط الحرفیین 
وصغار الكسبة وصغار التجار ، وحدیثي التخرج من الجامعات ، فتمول وصغار الكسبة وصغار التجار ، وحدیثي التخرج من الجامعات ، فتمول 
المشروعات الصغیرة ، وتساعد في توفیر المسكن والمأوى للشاب الذي یرید المشروعات الصغیرة ، وتساعد في توفیر المسكن والمأوى للشاب الذي یرید 

  ) ) ٤٤.(.(واالستقرار في حیاتھ العائلیة واالستقرار في حیاتھ العائلیة الزواج الزواج 
تتقاضى المصارف التجاریة عمولة على تتقاضى المصارف التجاریة عمولة على : :  العدالة في تقدیر العمولة  العدالة في تقدیر العمولة --١٠١٠

جمیع أوجھ نشاط التعامل معھا ، أما المصارف اإلسالمیة فتتقاضى عمولة مطابقة جمیع أوجھ نشاط التعامل معھا ، أما المصارف اإلسالمیة فتتقاضى عمولة مطابقة 
تمامًا للجھد المبذول أو السعي في تحقیق مصلحة العمیل ، فیأخذ المصرف النفقات تمامًا للجھد المبذول أو السعي في تحقیق مصلحة العمیل ، فیأخذ المصرف النفقات 

التي أنفقھا على قرض معین بذاتھ ، كما یأخذ مصاریف القرض الحسن التي أنفقھا على قرض معین بذاتھ ، كما یأخذ مصاریف القرض الحسن الفعلیة الفعلیة 
. . مرة واحدة في بدایة القرض ، ومبلغًا موحدًا على القرض غیر مرتبط بقیمتھ مرة واحدة في بدایة القرض ، ومبلغًا موحدًا على القرض غیر مرتبط بقیمتھ 

ال یأخذ أیة مصاریف على ال یأخذ أیة مصاریف على " " بنك دبي اإلسالمي بنك دبي اإلسالمي " " وبعض ھذه المصارف مثل وبعض ھذه المصارف مثل 
    ) ) ٥٥.(.(ة ة القرض الحسن وإنما یأخذ فقط مبلغ القرض دون أي مصاریف أو زیادالقرض الحسن وإنما یأخذ فقط مبلغ القرض دون أي مصاریف أو زیاد

  
  
  

                                                           

   ) .  ) . ٢٨٠٢٨٠( ( اآلیة رقم اآلیة رقم : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ١١((
   . .٣٧٥٧//٥٥وھبة الزحیلي ، وھبة الزحیلي ، / / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، دالفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، د) ) ٢٢((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٦١٦١ السید عطیة عبد الواحد ، ص السید عطیة عبد الواحد ، ص//العملیات المصرفیة المعاصرة ، دالعملیات المصرفیة المعاصرة ، د) ) ٣٣((
   . .٣٧٦٢٣٧٦٢//٥٥وھبة الزحیلي ، وھبة الزحیلي ، / / الفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، دالفقھ اإلسالمي وأدلتھ ، د) ) ٤٤((
  ..المرجع السابق ، نفس الموضع المرجع السابق ، نفس الموضع ) ) ٥٥((
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  الفصل األولالفصل األول

  تعريف التورقتعريف التورق

  وتكييفه وحكمهوتكييفه وحكمه
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  الفصل األولالفصل األول

  تعريف التورق وتكييفه وحكمه تعريف التورق وتكييفه وحكمه 

  ::تمھید تمھید 
في ھذا الفصل أبین تعریف التورق ، وتكییفھ ، وحكمھ ، وسوف أتناول ذلك في ھذا الفصل أبین تعریف التورق ، وتكییفھ ، وحكمھ ، وسوف أتناول ذلك 

  ::من خالل ثالثة مباحث على النحو التالي من خالل ثالثة مباحث على النحو التالي 
 وبیان خصائصھ ، والتمییز بینھ وبین ما  وبیان خصائصھ ، والتمییز بینھ وبین ما في تعریف التورق ،في تعریف التورق ،: : المبحث األول المبحث األول 

  ..یشابھھ من المصطلحات یشابھھ من المصطلحات 
  ..في التكییف الفقھي للتورق في التكییف الفقھي للتورق : : المبحث الثاني المبحث الثاني 
  ..في حكم التورق في حكم التورق : : المبحث الثالث المبحث الثالث 

  املبحث األول املبحث األول 

  تعريف التورق وبيان خصائصهتعريف التورق وبيان خصائصه

    والتمييز بينه وبني ما يشابهه من املصطلحاتوالتمييز بينه وبني ما يشابهه من املصطلحات

  ::تعریف التورق تعریف التورق : : أوًال أوًال 
  : :  في اللغة  في اللغة --أأ

ھ�و طل�ُب ال�َوِرقِِ بك�سر ال�راء ، وھ�و النق�ُد الم�ضروُب م�ن          ھ�و طل�ُب ال�َوِرقِِ بك�سر ال�راء ، وھ�و النق�ُد الم�ضروُب م�ن          : : الَتورُق في اللغ�ة    الَتورُق في اللغ�ة    
الِفضة ، أي الدََّراِھم ، ثم صار یطلق عل�ى طل�ب النق�د عام�ة ، س�واء ك�ان م�ضروبًا              الِفضة ، أي الدََّراِھم ، ثم صار یطلق عل�ى طل�ب النق�د عام�ة ، س�واء ك�ان م�ضروبًا              
م�ن الف��ضة ، أو ال��ذھب ، وھ��ي ال��دنانیر ، أو غیرھم��ا ، فبق��ي أص��ُل اللف��ظ ، وص��ار  م�ن الف��ضة ، أو ال��ذھب ، وھ��ي ال��دنانیر ، أو غیرھم��ا ، فبق��ي أص��ُل اللف��ظ ، وص��ار  

فھوم النقد حتى صار یطلق عل�ى طل�ب النق�ود           فھوم النقد حتى صار یطلق عل�ى طل�ب النق�ود           التوسع في مدلولھ تبعًا للتوسع في م      التوسع في مدلولھ تبعًا للتوسع في م      
  ) ) ١١.(.(الورقیة التي یتم التعامل بھا اآلن في جمیع دول العالم الورقیة التي یتم التعامل بھا اآلن في جمیع دول العالم 

وعلى ذل�ك ف�التورق اس�تعمل عن�د المتق�دمین ف�ي طل�ب النق�ود الف�ضیة ، وھ�ي                  وعلى ذل�ك ف�التورق اس�تعمل عن�د المتق�دمین ف�ي طل�ب النق�ود الف�ضیة ، وھ�ي                  
الدراھم ، واستعمل عند المعاصرین ف�ي طل�ب النق�ود الورقی�ة ، أي العمل�ة الورقی�ة                   الدراھم ، واستعمل عند المعاصرین ف�ي طل�ب النق�ود الورقی�ة ، أي العمل�ة الورقی�ة                   

).).٢٢((    
أي أي : : إذا طل�َب ال�َوِرق      إذا طل�َب ال�َوِرق      : : اس�تورق الرَُّج�ُل     اس�تورق الرَُّج�ُل     : : للفعل َتورق ، یقال     للفعل َتورق ، یقال     والتورق مصدر   والتورق مصدر   

إذا َص���ار َذا َوِرق ، إذا َص���ار َذا َوِرق ، : : ال���دََّراِھم الِف���ضیة ، أو ال���دََّراِھُم اْلَم���ْضُروَبُة ، وَأْوَرق الرَُّج���ُل   ال���دََّراِھم الِف���ضیة ، أو ال���دََّراِھُم اْلَم���ْضُروَبُة ، وَأْوَرق الرَُّج���ُل   
 َوَرُج�ٌل    َوَرُج�ٌل   الرَُّج�ُل اْلَكِثی�ُر ال�َوِرق ،      الرَُّج�ُل اْلَكِثی�ُر ال�َوِرق ،      : : إذا َكُثَر َماُلُھ وَدراِھُم�ھ ، وال�َورَّاُق         إذا َكُثَر َماُلُھ وَدراِھُم�ھ ، وال�َورَّاُق         : : وَأْوَرق الرَُّجُل   وَأْوَرق الرَُّجُل   

أي الم�اُل الم�ضروب م�ن الِف�ضة ،          أي الم�اُل الم�ضروب م�ن الِف�ضة ،          : : َأي َكِثیُر الدََّراِھِم ، َوَرُجٌل كثیر ال�َوِرق         َأي َكِثیُر الدََّراِھِم ، َوَرُجٌل كثیر ال�َوِرق         : : َورَّاق  َورَّاق  
م��ال م��ال : : وق��د ُعب��ر ب��اْلَوَرُق ع��ن الم��ال الكثی��ر ت��شبیھًا ل��ھ ف��ي الكث��رة ب��الَوَرق ، فیق��ال   وق��د ُعب��ر ب��اْلَوَرُق ع��ن الم��ال الكثی��ر ت��شبیھًا ل��ھ ف��ي الكث��رة ب��الَوَرق ، فیق��ال   

                                                           

 ،  ، ٣٣٦٣٣٦//١١ ، مختار الصحاح ،  ، مختار الصحاح ، ٩٢٢٩٢٢//١١ ، مجمل اللغة ،  ، مجمل اللغة ، ٣٧٦٣٧٦ ،  ، ٣٧٥٣٧٥//١٠١٠لسان العرب ، لسان العرب ، ) ) ١١((
عدھا ، المعجم الوسیط ، عدھا ، المعجم الوسیط ،  ، وما ب ، وما ب٤٥٨٤٥٨//٢٦٢٦ ، تاج العروس ،  ، تاج العروس ، ٩٢٨٩٢٨//١١القاموس المحیط ، القاموس المحیط ، 

عبد الفتاح عبد الفتاح / /  ، تكییف التورق المصرفي ، د ، تكییف التورق المصرفي ، د٦٦٦٦٦٦ ،  ، ٦٦٥٦٦٥ ، المعجم الوجیز ، ص ، المعجم الوجیز ، ص١٠٢٦١٠٢٦//٢٢
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٢محمود إدریس ، صمحمود إدریس ، ص

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٤٤سعید بوھراوة ، صسعید بوھراوة ، ص/ / التورق المصرفي ، دالتورق المصرفي ، د) ) ٢٢((
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َدَراِھَم َوِإِبٍل َوَغْی�ِر َذِل�َك ،     َدَراِھَم َوِإِبٍل َوَغْی�ِر َذِل�َك ،     اْلَماُل ِمْن   اْلَماُل ِمْن   : : أي كثیر ، َواْلَوَرُق َأْیًضا ِبَفْتِح الرَّاِء        أي كثیر ، َواْلَوَرُق َأْیًضا ِبَفْتِح الرَّاِء        : : كالَوَرق  كالَوَرق  
  ) ) ١١.(.(َأي َكِثیُر الَوَرِق والماِل َأي َكِثیُر الَوَرِق والماِل : : َرُجٌل َورَّاق َرُجٌل َورَّاق : : یقال یقال 

أي النق��د أي النق��د ( ( وق��د س��میت ھ��ذه الم��سألة ب��التورق ؛ ألن المق��صود منھ��ا ال��َوِرق       وق��د س��میت ھ��ذه الم��سألة ب��التورق ؛ ألن المق��صود منھ��ا ال��َوِرق       
  ) ) ٢٢.(.(ال البیع ال البیع ) ) المضروب من الفضة المضروب من الفضة 

  : :  في االصطالح  في االصطالح --بب
: : فقھ�اء الحنابل�ة ، وأرادوا ب�ھ    فقھ�اء الحنابل�ة ، وأرادوا ب�ھ    بلفظھ إال في كت�ب    بلفظھ إال في كت�ب    " " التورق  التورق  " " لم یرد مصطلح    لم یرد مصطلح    

أن یشتري المرء سلعة نسیئة ، ثم یبیعھا نقدًا لغیر البائع بأقل مما اشتراھا ب�ھ ،    أن یشتري المرء سلعة نسیئة ، ثم یبیعھا نقدًا لغیر البائع بأقل مما اشتراھا ب�ھ ،    " " 
  ))٣٣" .(" .(لرغبتھ في الحصول على النقد لرغبتھ في الحصول على النقد 

  ::ومما جاء في كتب الحنابلة في ذلك ومما جاء في كتب الحنابلة في ذلك 
ا ُیَساِوي ا ُیَساِوي إَلى َنْقٍد َفاْشَتَرى َمإَلى َنْقٍد َفاْشَتَرى َم( ( إْنَساٌن إْنَساٌن ) ) َوَلْو اْحَتاَج َوَلْو اْحَتاَج : " ( : " ( جاء في كشاف القناع جاء في كشاف القناع 

ِمْن ِمْن ) ) َمْسَأَلَة التََّورُِّق َمْسَأَلَة التََّورُِّق ( ( َأْي َھِذِه اْلَمْسَأَلُة ُتَسمَّى َأْي َھِذِه اْلَمْسَأَلُة ُتَسمَّى ) ) َوِھَي َوِھَي .... ( .... ( ِماَئًة ِبِماَئٍة َوَخْمِسیَن ِماَئًة ِبِماَئٍة َوَخْمِسیَن 
  ))٤٤" .(" .(اْلَوِرِق َوُھَو اْلِفضَُّة ؛ ِلَأنَّ ُمْشَتِرَي السِّْلَعِة َیِبیُع ِبَھا اْلَوِرِق َوُھَو اْلِفضَُّة ؛ ِلَأنَّ ُمْشَتِرَي السِّْلَعِة َیِبیُع ِبَھا 

ِلَنْقٍد ، َفاْشَتَرى ِلَنْقٍد ، َفاْشَتَرى ( ( إْنَساٌن إْنَساٌن ) ) اَج اَج َوَكَذا َلْو اْحَتَوَكَذا َلْو اْحَت: " ( : " ( وجاء في مطالب أولي النھي وجاء في مطالب أولي النھي 
؛ َأْي ؛ َأْي ) ) َوِھَي َوِھَي ) .... ( ) .... ( ِلَیَتَوسََّع ِبَثَمِنِھ ِلَیَتَوسََّع ِبَثَمِنِھ ( ( ؛ َكِماَئٍة َوَخْمِسیَن َمَثًلا ؛ َكِماَئٍة َوَخْمِسیَن َمَثًلا ) ) َما ُیَساِوي ِماَئًة ِبَأْكَثَر َما ُیَساِوي ِماَئًة ِبَأْكَثَر 

َأنَّ ُمْشَتِرَي َأنَّ ُمْشَتِرَي ِمْن اْلَوِرِق ، َوُھَو اْلِفضَُّة ؛ ِلِمْن اْلَوِرِق ، َوُھَو اْلِفضَُّة ؛ ِل) ) َمْسَأَلَة التََّورُِّق َمْسَأَلَة التََّورُِّق ( ( َھِذِه اْلَمْسَأَلُة ُتَسمَّى َھِذِه اْلَمْسَأَلُة ُتَسمَّى : : 
  ))٥٥" .(" .(السِّْلَعِة َیِبیُع ِبَھا السِّْلَعِة َیِبیُع ِبَھا 

ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوي مائة ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوي مائة : " : " وجاء في الروض المربع وجاء في الروض المربع 
  ))٦٦" .(" .(مسألة التورق مسألة التورق : : بأكثر لیتوسع بثمنھ فال بأس ، وتسمى بأكثر لیتوسع بثمنھ فال بأس ، وتسمى 
ًفا ًفا َوَمْن اْحَتاَج ِلَنْقٍد َفاْشَتَرى َما ُیَساِوي َأْلَوَمْن اْحَتاَج ِلَنْقٍد َفاْشَتَرى َما ُیَساِوي َأْل: " : " وجاء في شرح منتھي اإلرادات وجاء في شرح منتھي اإلرادات 

  ))٧٧" .(" .(ِبَأْكَثَر ِلَیَتَوسََّع ِبَثَمِنِھ َفَلا َبْأَس َنصا ، َوُیَسمَّى التََّورَُّق ِبَأْكَثَر ِلَیَتَوسََّع ِبَثَمِنِھ َفَلا َبْأَس َنصا ، َوُیَسمَّى التََّورَُّق 
ومسألة التورق تخالف بیع العینة ، بأن ومسألة التورق تخالف بیع العینة ، بأن : " : " وجاء في شرح زاد المستقنع وجاء في شرح زاد المستقنع 

: : المشتري ال یبیعھا على بائعھا األول ، بل یبیعھا على شخص آخر ، وصورتھا المشتري ال یبیعھا على بائعھا األول ، بل یبیعھا على شخص آخر ، وصورتھا 

                                                           

  ١٠١١٠١//٦٦ ، معجم مقاییس اللغة ،  ، معجم مقاییس اللغة ، ٩٢٢٩٢٢//١١ ، مجمل اللغة ،  ، مجمل اللغة ، ٣٧٦٣٧٦ ،  ، ٣٧٥٣٧٥//١٠١٠لسان العرب ، لسان العرب ، ) ) ١١((
 ، تاج  ، تاج ٩٢٨٩٢٨//١١ ، القاموس المحیط ،  ، القاموس المحیط ، ٣٣٦٣٣٦//١١ ، مختار الصحاح ،  ، مختار الصحاح ، ٣٢٩٣٢٩//٢٢، أساس البالغة ، ، أساس البالغة ، 

  ٦٦٥٦٦٥ ، المعجم الوجیز ، ص ، المعجم الوجیز ، ص١٠٢٦١٠٢٦//٢٢ ، وما بعدھا ، المعجم الوسیط ،  ، وما بعدھا ، المعجم الوسیط ، ٤٥٨٤٥٨//٢٦٢٦العروس ، العروس ، 
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٦٦٦٦٦٦، ، 

 ، معجم لغة الفقھاء ، لمحمد رواس قلعة جي ،  ، معجم لغة الفقھاء ، لمحمد رواس قلعة جي ، ٣٠٢٣٠٢//٢٩٢٩مجموع الفتاوي ، البن تیمیة ، مجموع الفتاوي ، البن تیمیة ، ) ) ٢٢((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١٥٠١٥٠//١١د قنیبي ، د قنیبي ، حامحام

 ، الروض  ، الروض ٦١٦١//٣٣ ، مطالب أولي النھي ،  ، مطالب أولي النھي ، ٣٣٧٣٣٧//٤٤ ، اإلنصاف ،  ، اإلنصاف ، ١٨٦١٨٦//٣٣كشاف القناع ، كشاف القناع ، ) ) ٣٣((
 ،  ، ٢٦٢٦//٢٢ ، شرح منتھي اإلرادات ،  ، شرح منتھي اإلرادات ، ٣١٦٣١٦//٦٦ ، الفروع ، البن مفلح ،  ، الفروع ، البن مفلح ، ٣١٨٣١٨//١١المربع ، المربع ، 

 ، مجموع  ، مجموع ٥٠٥٠//٦٦ ، الفتاوي الكبري ،  ، الفتاوي الكبري ، ٣٢٧٣٢٧//١١مختصر الفتاوى المصریة ، البن تیمیة ، مختصر الفتاوى المصریة ، البن تیمیة ، 
  ١٣٤١٣٤//٣٣ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٥٦١٥٦//٦٦ ، تھذیب سنن أبي داود ،  ، تھذیب سنن أبي داود ، ٥٠٠٥٠٠ ،  ، ٣٠٢٣٠٢//٢٩٢٩اوى ، اوى ، الفتالفت
   .  . ٥٩٥٩//٣٣ ، شرح زاد المستقنع ،  ، شرح زاد المستقنع ، ١٣٥١٣٥، ، 

   .  . ١٨٦١٨٦//٣٣كشاف القناع ، كشاف القناع ، ) ) ٤٤((
   .  . ٦١٦١//٣٣مطالب أولي النھي مطالب أولي النھي ) ) ٥٥((
   .  . ٣١٨٣١٨//١١الروض المربع ، الروض المربع ، ) ) ٦٦((
   .  . ٢٦٢٦//٢٢شرح منتھي اإلرادات ، شرح منتھي اإلرادات ،  ))٧٧((



 

 

 - ٢٠ - 

یشتري سلعة بنسیئة إلى سنة بأكثر من ثمنھا نقدًا ، یشتري سلعة بنسیئة إلى سنة بأكثر من ثمنھا نقدًا ، أن یحتاج رجل إلى دراھم ، فأن یحتاج رجل إلى دراھم ، ف
  ))١١" .(" .(ثم یبیعھا على غیر البائع األول ؛ ألنھ إذا باعھا على األول فھي بیع العینة ثم یبیعھا على غیر البائع األول ؛ ألنھ إذا باعھا على األول فھي بیع العینة 

َلْو اْحَتاَج إَلى َنْقٍد ، َفاْشَتَرى َما ُیَساِوي ِماَئًة ِبِماَئٍة َلْو اْحَتاَج إَلى َنْقٍد ، َفاْشَتَرى َما ُیَساِوي ِماَئًة ِبِماَئٍة : " : " وجاء في اإلنصاف وجاء في اإلنصاف 
  ))٢٢" .(" .(َورُِّق َورُِّق َوِھَي َمْسَأَلُة التََّوِھَي َمْسَأَلُة التَّ... ... َوَخْمِسیَن َوَخْمِسیَن 

، ، ... ... َوَلْو اْحَتاَج إَلى َنْقٍد َفاْشَتَرى َما ُیَساِوي ِماَئًة ِبِماَئَتْیِن َوَلْو اْحَتاَج إَلى َنْقٍد َفاْشَتَرى َما ُیَساِوي ِماَئًة ِبِماَئَتْیِن : " : " وفي الفروع وفي الفروع 
  ))٣٣" .(" .(َوِھَي التََّورُُّق َوِھَي التََّورُُّق 

إَذا َكاَن َمْقُصوُد اْلُمْشَتِري الدََّراِھَم َوَغَرُضُھ َأْن إَذا َكاَن َمْقُصوُد اْلُمْشَتِري الدََّراِھَم َوَغَرُضُھ َأْن : " : " وجاء في مجموع الفتاوي وجاء في مجموع الفتاوي 
؛ ِلَأنَّ ؛ ِلَأنَّ " " َمْسَأَلُة التََّورُِّق َمْسَأَلُة التََّورُِّق " " َأَجٍل ِلَیِبیَعَھا َوَیْأُخَذ َثَمَنَھا َفَھِذِه ُتَسمَّى َأَجٍل ِلَیِبیَعَھا َوَیْأُخَذ َثَمَنَھا َفَھِذِه ُتَسمَّى َیْشَتِرَي السِّْلَعَة إَلى َیْشَتِرَي السِّْلَعَة إَلى 

  ))٤٤" .(" .(َغَرَضُھ اْلَوِرُق َلا السِّْلَعُة َغَرَضُھ اْلَوِرُق َلا السِّْلَعُة 
َوِإْن َكاَن اْلُمْشَتِري َیْأُخُذ السِّْلَعَة َفَیِبیُعَھا ِفي َمْوِضٍع َوِإْن َكاَن اْلُمْشَتِري َیْأُخُذ السِّْلَعَة َفَیِبیُعَھا ِفي َمْوِضٍع : " : " وجاء في موضع آخر وجاء في موضع آخر 

: : َفَھِذِه ُتَسمَّى َفَھِذِه ُتَسمَّى . . ِماَئِة َوَیِبیُعَھا ِبَسْبِعیَن ِلَأْجِل اْلَحاَجِة إَلى َدَراِھَم ِماَئِة َوَیِبیُعَھا ِبَسْبِعیَن ِلَأْجِل اْلَحاَجِة إَلى َدَراِھَم َیْشَتِریَھا ِبَیْشَتِریَھا ِب: : آَخَر آَخَر 
  ))٥٥" .(" .(َمْسَأَلُة التََّورُِّق َمْسَأَلُة التََّورُِّق 

َوِإن َكاَن الُمْشَتِري َیْأُخذ الّسْلَعة َوِإن َكاَن الُمْشَتِري َیْأُخذ الّسْلَعة : " : " وجاء في مختصر الفتاوي المصریة وجاء في مختصر الفتاوي المصریة 
جل اْلَحاجة ِإَلى الدََّراِھم ، جل اْلَحاجة ِإَلى الدََّراِھم ، فیبیعھا ِفي َموِضع آخر فیشتریھا ِبِماَئٍة ویبیعھا بتسعین ألفیبیعھا ِفي َموِضع آخر فیشتریھا ِبِماَئٍة ویبیعھا بتسعین أل

  ))٦٦" .(" .(َفِھَي َمْسَأَلة التورق َفِھَي َمْسَأَلة التورق 
" " والتورق معروف بغیر ھذا اللفظ عند الشافعیة ، فھ�و عن�دھم مع�روف باس�م      والتورق معروف بغیر ھذا اللفظ عند الشافعیة ، فھ�و عن�دھم مع�روف باس�م      

فھ�و  فھ�و  : : وأم�ا الزرنق�ة   وأم�ا الزرنق�ة   : " : " ، فقد جاء في الزاھر في غریب ألفاظ ال�شافعي     ، فقد جاء في الزاھر في غریب ألفاظ ال�شافعي     " " الزرنقة  الزرنقة  
ثم ق�ال   ثم ق�ال   " . " .  بائعھا بالنقد     بائعھا بالنقد    أن یشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل ، ثم یبیعھا من غیر           أن یشتري الرجل سلعة بثمن إلى أجل ، ثم یبیعھا من غیر           

  ) ) ٧٧" .(" .(وھي العینة الجائزة وھي العینة الجائزة : " : " 
أما بقیة الفقھاء فقد عرفوا ھذه المسألة ، وأشاروا لحكمھا في معرض كالمھم أما بقیة الفقھاء فقد عرفوا ھذه المسألة ، وأشاروا لحكمھا في معرض كالمھم 

  . . عن العینة ، أو بیوع اآلجال ، ولكن دون إطالق أیة تسمیة خاصة علیھا عن العینة ، أو بیوع اآلجال ، ولكن دون إطالق أیة تسمیة خاصة علیھا 
 بثمن  بثمن ھو شراء السلعةھو شراء السلعة: : نخلص من ھذا إلى أن التورق في اصطالح الفقھاء نخلص من ھذا إلى أن التورق في اصطالح الفقھاء 

  ) ) ٨٨.(.(مؤجل ، ثم بیعھا نقدًا من غیر البائع بأقل مما اشتریت بھ للحصول علي النقد مؤجل ، ثم بیعھا نقدًا من غیر البائع بأقل مما اشتریت بھ للحصول علي النقد 
أن یشتري الشخص سلعة نسیئة ، ثم یبیعھا نقدًا لغیر البائع بثمن أقل أن یشتري الشخص سلعة نسیئة ، ثم یبیعھا نقدًا لغیر البائع بثمن أقل : : أو ھو أو ھو 

  ))٩٩.(.(مما اشتراھا بھ ، لیحصل بذلك على النقد مما اشتراھا بھ ، لیحصل بذلك على النقد 
  

                                                           

   .  . ٥٩٥٩//٣٣شرح زاد المستقنع ، للحمد ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ) ١١((
   .  . ٣٣٧٣٣٧//٤٤اإلنصاف ، اإلنصاف ، ) ) ٢٢((
   .  . ٣١٦٣١٦//٦٦الفروع ، البن مفلح ، الفروع ، البن مفلح ، ) ) ٣٣((
   .  . ٣٠٢٣٠٢//٢٩٢٩مجموع الفتاوي ، البن تیمیة ، مجموع الفتاوي ، البن تیمیة ، ) ) ٤٤((
   .  . ٥٠٠٥٠٠//٢٩٢٩المرجع السابق ، المرجع السابق ، ) ) ٥٥((
   .  . ٣٢٧٣٢٧//١١مختصر الفتاوى المصریة ، البن تیمیة ، مختصر الفتاوى المصریة ، البن تیمیة ، ) ) ٦٦((
  . .١٤٣١٤٣//١١الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، ألبي منصور األزھري ، الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، ألبي منصور األزھري ، ) ) ٧٧((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١٥٠١٥٠//١١معجم لغة الفقھاء ، لمحمد رواس قلعة جي ، حامد قنیبي ، معجم لغة الفقھاء ، لمحمد رواس قلعة جي ، حامد قنیبي ، ) ) ٨٨((
 ، معجم المصطلحات المالیة  ، معجم المصطلحات المالیة ٩٦٦٩٦٦ المباديء والممارسات ، ص المباديء والممارسات ، ص––النظام المالي اإلسالمي النظام المالي اإلسالمي ) ) ٩٩((

 ، موسوعة علم االقتصاد  ، موسوعة علم االقتصاد ١٥٣١٥٣//١١نزیھ كمال حماد ، نزیھ كمال حماد ، / / واالقتصادیة في لغة الفقھاء ، دواالقتصادیة في لغة الفقھاء ، د
   .  . ٢٢٤٢٢٤، محمد برھام المشاعلي ، ص، محمد برھام المشاعلي ، صواالقتصاد اإلسالمي والبورصة واالقتصاد اإلسالمي والبورصة 
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ند تعریفھا ند تعریفھا وھذا ھو ما عبرت تقریبًا عنھ الموسوعة الفقھیة الكویتیة عوھذا ھو ما عبرت تقریبًا عنھ الموسوعة الفقھیة الكویتیة ع
َأْن َیْشَتِرَي ِسْلَعًة َنِسیَئًة ، ُثمَّ َیِبیَعَھا َأْن َیْشَتِرَي ِسْلَعًة َنِسیَئًة ، ُثمَّ َیِبیَعَھا : : َوالتََّورُُّق ِفي اِالْصِطَالِح َوالتََّورُُّق ِفي اِالْصِطَالِح : " : " للتورق بقولھا للتورق بقولھا 

  ))١١" .(" .( ِبَأَقل ِممَّا اْشَتَراَھا ِبِھ ؛ ِلَیْحُصل ِبَذِلَك َعَلى النَّْقِد  ِبَأَقل ِممَّا اْشَتَراَھا ِبِھ ؛ ِلَیْحُصل ِبَذِلَك َعَلى النَّْقِد -- ِلَغْیِر اْلَباِئِع  ِلَغْیِر اْلَباِئِع --َنْقًدا َنْقًدا 
بیع بیع : " : " لتابع لرابطة العالم اإلسالمي بقولھ لتابع لرابطة العالم اإلسالمي بقولھ وعرفھ المجمع الفقھي اإلسالمي اوعرفھ المجمع الفقھي اإلسالمي ا

ھو شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ ، بثمن مؤجل ، ثم یبیعھا ھو شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ ، بثمن مؤجل ، ثم یبیعھا : : التورُّق التورُّق 
  ))٢٢) " .() " .(الورق الورق ( ( المشتري بنقد لغیر البائع ، للحصول على النقد المشتري بنقد لغیر البائع ، للحصول على النقد 

: " : " وعرفھ مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بقولھ وعرفھ مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بقولھ 
سلعة بثمن مؤجل سلعة بثمن مؤجل ) ) المستورق المستورق ( ( ھو شراء شخص ھو شراء شخص : : الح الفقھاء الح الفقھاء التورق في اصطالتورق في اصط

من أجل أن یبیعھا نقدًا بثمن أقل غالبًا إلى غیر من اشُتریت منھ بقصد الحصول من أجل أن یبیعھا نقدًا بثمن أقل غالبًا إلى غیر من اشُتریت منھ بقصد الحصول 
  ))٣٣" .(" .(على النقد على النقد 

وعرفتھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة وعرفتھ اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة 
 سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبیعھا بثمن  سلعة بثمن مؤجل ، ثم تبیعھا بثمن ھي أن تشتريھي أن تشتري: : مسألة التورق مسألة التورق : " : " بقولھا بقولھا 

  ))٤٤" .(" .(حال على غیر من اشتریتھا منھ بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنھا حال على غیر من اشتریتھا منھ بالثمن المؤجل ؛ من أجل أن تنتفع بثمنھا 
: : بقولھا  بقولھا  ) ) ٥٥((وعرفتھ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة        وعرفتھ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة        

ش��راء س��لعة ب��ثمن آج��ل م��ساومة أو مرابح��ة ث��م بیعھ��ا إل��ى غی��ر م��ن     ش��راء س��لعة ب��ثمن آج��ل م��ساومة أو مرابح��ة ث��م بیعھ��ا إل��ى غی��ر م��ن     : : الت��ورق الت��ورق " " 
  ))٦٦" .(" .(للحصول على النقد بثمن حال للحصول على النقد بثمن حال اشتریت منھ اشتریت منھ 

، فیشتري سلعة نسیئة ، فیشتري سلعة نسیئة ) ) نقود نقود ( ( أن یحتاج رجل إلى دراھم أن یحتاج رجل إلى دراھم : : وصورة التورق وصورة التورق 
إلى سنة مثًال بثمن یزید عن ثمنھا نقدًا ، ثم یبیعھا على غیر البائع األول ؛ ألنھ إذا إلى سنة مثًال بثمن یزید عن ثمنھا نقدًا ، ثم یبیعھا على غیر البائع األول ؛ ألنھ إذا 

إنسان یرید أن یتزوج ، ولیس عنده إنسان یرید أن یتزوج ، ولیس عنده : : ومثالھ ومثالھ . . باعھا على األول فھي بیع عینة باعھا على األول فھي بیع عینة 
موال ، فیشتري سیارة بمائة ألف جنیھ مؤجلة لمدة سنة ، ثم یبیعھا لغیر البائع موال ، فیشتري سیارة بمائة ألف جنیھ مؤجلة لمدة سنة ، ثم یبیعھا لغیر البائع أأ

  ))٧٧.(.(بتسعین ألف جنیھ لیدفع تكالیف الزواج ، أو لیسدد ما علیھ من الدیون بتسعین ألف جنیھ لیدفع تكالیف الزواج ، أو لیسدد ما علیھ من الدیون 

                                                           

   . .١٤٧١٤٧//١٤١٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ) ١١((
قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ ) ) ٢٢((

   .  . ٣٢٠٣٢٠م ، صم ، ص١٩٩٨١٩٩٨  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في رجب الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في رجب 
 )  ) ٥٥//١٩١٩ (  ( ١٧٩١٧٩لمنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم لمنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم قرار مجمع الفقھ اإلسالمى اقرار مجمع الفقھ اإلسالمى ا) ) ٣٣((

في في ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة 
  : : م ، على الرابط التالي م ، على الرابط التالي ٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠جمادى األولى جمادى األولى 

//hhtttt::////١٩١٩sshh..cc--iiiiffaa..oorrgg//qqrraarrtt--ttwwssyyaatt  
   . .١٦١١٦١//١٣١٣لجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة ، لجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء في المملكة العربیة السعودیة ، فتاوي الفتاوي ال) ) ٤٤((
ھي منظمة دولیة مقرھا البحرین ھي منظمة دولیة مقرھا البحرین : : ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ) ) ٥٥((

، تضطلع بإعداد وإصدار معاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، وقد أنشئت ھذه ، تضطلع بإعداد وإصدار معاییر المحاسبة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، وقد أنشئت ھذه 
م ، وتضم في عضویتھا المصارف المركزیة  والمؤسسات المالیة م ، وتضم في عضویتھا المصارف المركزیة  والمؤسسات المالیة ١٩١٩٩١٩١الھیئة سنة الھیئة سنة 

  ..اإلسالمیة ، وعدد كبیر من المشاركین في الصناعة المالیة اإلسالمیة ، وعدد كبیر من المشاركین في الصناعة المالیة 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٩٧٥٩٧٥ المباديء والممارسات ، ص المباديء والممارسات ، ص––النظام المالي اإلسالمي النظام المالي اإلسالمي : : انظر انظر 

   . .٧٦٧٧٦٧ ، ص ، صالمعاییر الشرعیة  لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیةالمعاییر الشرعیة  لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة) ) ٦٦((
 ،  ، ٥٩٥٩//٣٣ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ١٣٧١٣٧//٤٤شرح زاد المستقنع ، البن عثیمین ، شرح زاد المستقنع ، البن عثیمین ، ) ) ٧٧ ( (

  ..بتصرف بتصرف 
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وبالتأمل في تعریفات التورق وصورتھ یتبین أنھ یحتوي على عقدین وبالتأمل في تعریفات التورق وصورتھ یتبین أنھ یحتوي على عقدین 
  : : الشرعیة الشرعیة منفصلین ، كل عقد قائم بذاتھ ، ومستوف ألركانھ وشروطھ منفصلین ، كل عقد قائم بذاتھ ، ومستوف ألركانھ وشروطھ 

ل  أل ل لعق  أل كانه : : لعق  كانه عق بيع    : : عق بيع 

  .         .          البائع  البائع --١١
  .            .             المشتري  المشتري --٢٢
ویكون الثمن ویكون الثمن ( ( ، والثمن ، والثمن ) ) السلعة الحاضرة والمقبوضة السلعة الحاضرة والمقبوضة ( (  محل العقد وھو  محل العقد وھو --٣٣

  ) .) .مؤجًال إلى أجل معلوم مؤجًال إلى أجل معلوم 

لثاني  لثاني لعق  كانه : : لعق  لسلعة  كانه عق بيع على نف  لسلعة    . . عق بيع على نف 

  .. لھذه السلعة بثمن مؤجل  لھذه السلعة بثمن مؤجل وھو المشتريوھو المشتري: :  البائع  البائع --١١
  . . وھو شخص ثالث وھو شخص ثالث : :  والمشتري  والمشتري --٢٢
وھو السلعة المشتراة بثمن مؤجل ، والمباعة بالثمن غیر وھو السلعة المشتراة بثمن مؤجل ، والمباعة بالثمن غیر : :  محل العقد  محل العقد --٣٣

  ) .) .النقدي النقدي ( ( المؤجل المؤجل 
  : :  وقد یكون ھناك عقد ثالث على ھذه السلعة  وقد یكون ھناك عقد ثالث على ھذه السلعة 

بأن یبیعھا المشتري الثالث من المشتري األول فتعود السلعة إلى مالكھا بأن یبیعھا المشتري الثالث من المشتري األول فتعود السلعة إلى مالكھا 
ي بعد ھذه البیوع ، وھذا الشخص الثالث ال یكون وكیًال للبائع وال شریكًا لھ ي بعد ھذه البیوع ، وھذا الشخص الثالث ال یكون وكیًال للبائع وال شریكًا لھ األصلاألصل

  )      )      ١١.(.(وال مضاربًا وال مضاربًا 
وھ��ذا الت��ورق ی��سمیھ فقھ��اء الع��صر ب��التورق الفقھ��ي ، والت��ورق الحقیق��ي ،      وھ��ذا الت��ورق ی��سمیھ فقھ��اء الع��صر ب��التورق الفقھ��ي ، والت��ورق الحقیق��ي ،      
والت��ورق الب��سیط ، أو ت��ورق علم��اء ال��سلف ، أو الت��ورق ال��ذي عرف��ھ الفقھ��اء ،       والت��ورق الب��سیط ، أو ت��ورق علم��اء ال��سلف ، أو الت��ورق ال��ذي عرف��ھ الفقھ��اء ،       

عنھ الفقھاء ، وأیضًا ن�سبة إل�ى كت�ب الفق�ھ القدیم�ة ،              عنھ الفقھاء ، وأیضًا ن�سبة إل�ى كت�ب الفق�ھ القدیم�ة ،              باعتباره التورق الذي تحدث     باعتباره التورق الذي تحدث     
  ))٢٢.(.(كما یسمونھ أیضًا بالتورق الفردي نسبة إلى أن الذین یمارسونھ ھم األفراد كما یسمونھ أیضًا بالتورق الفردي نسبة إلى أن الذین یمارسونھ ھم األفراد 

  
  ::خصائص التورق خصائص التورق : : ثانیًا ثانیًا 

یظھر من خالل التعریفات السابقة للتورق ، وصورتھ ، أنھ یختص یظھر من خالل التعریفات السابقة للتورق ، وصورتھ ، أنھ یختص 
    ::بالخصائص التالیة بالخصائص التالیة 

، أو ، أو ) ) المستورق المستورق ( ( ف ، وھي طالب التورق ف ، وھي طالب التورق  أن لھذا التورق ثالثة أطرا أن لھذا التورق ثالثة أطرا--١١
، وبائع السلعة األول ، والمشتري ، وبائع السلعة األول ، والمشتري ) ) مؤجل مؤجل ( ( المشتري األول للسلعة بثمن نسیئة المشتري األول للسلعة بثمن نسیئة 

الثاني للسلعة ، وھو بذلك یختلف عن البیع المطلق الذي یتضمن طرفین ، كما الثاني للسلعة ، وھو بذلك یختلف عن البیع المطلق الذي یتضمن طرفین ، كما 
  ..یختلف عن بیع العینة الذي یتضمن طرفین فقط ، وھما البائع والمشتري یختلف عن بیع العینة الذي یتضمن طرفین فقط ، وھما البائع والمشتري 

على على ) ) المستورق المستورق ( ( ایة من ھذا التورق ھي حصول طالب التورق ایة من ھذا التورق ھي حصول طالب التورق  أن الغ أن الغ--٢٢
ال المتاجرة بالسلعة ، أو االنتفاع بھا ؛ ألن حاجتھ إلى النقود ال ال المتاجرة بالسلعة ، أو االنتفاع بھا ؛ ألن حاجتھ إلى النقود ال ) ) السیولة السیولة ( ( النقود النقود 

                                                           

حسن علي الشاذلي ، حسن علي الشاذلي ، / / التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ) ١١((
   . .٤٤ ،  ، ٣٣عماد بركات ، صعماد بركات ، ص/ / منذر قحف ، دمنذر قحف ، د/ /  ، التورق في التطبیق المعاصر ، د ، التورق في التطبیق المعاصر ، د٢٣٢٣صص

التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا ومتبوعًا بدل أن یكون تابعًا ، للشیخ عز التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا ومتبوعًا بدل أن یكون تابعًا ، للشیخ عز ) ) ٢٢((
 ،  ، ١٤٢١٤٢ ،  ، ١٠٩١٠٩محمد دفیش محمود ، صمحمد دفیش محمود ، ص/ /  ، بیع التورق وحكمھ ، د ، بیع التورق وحكمھ ، د٣٣الدین خوجھ ، صالدین خوجھ ، ص

  ..بتصرف بتصرف 



 

 

 - ٢٣ - 

ُتسد إال بذلك ، فال ُتسد باالقتراض الحسن ، وھو ال یصرح للطرفین اآلخرین بذلك ُتسد إال بذلك ، فال ُتسد باالقتراض الحسن ، وھو ال یصرح للطرفین اآلخرین بذلك 
لغایة منھ ھي حصول الزیادة لصاحب لغایة منھ ھي حصول الزیادة لصاحب ، والتورق بذلك یختلف عن بیع العینة ؛ ألن ا، والتورق بذلك یختلف عن بیع العینة ؛ ألن ا

العینة بالبیع الذي یتضمن القرض ، كما أن ھذه الغایة تكون معلومة لجمیع العینة بالبیع الذي یتضمن القرض ، كما أن ھذه الغایة تكون معلومة لجمیع 
  ..األطراف األطراف 

 في ھذا التورق تكون السلعة في حوزة البائع األول وملكھ ، ویقوم  في ھذا التورق تكون السلعة في حوزة البائع األول وملكھ ، ویقوم --٣٣
  ..المستورق بشرائھا المستورق بشرائھا 

 ، فال یعید  ، فال یعید  في ھذا التورق البائع األول ال توجد لھ أیة عالقة ببیع السلعة في ھذا التورق البائع األول ال توجد لھ أیة عالقة ببیع السلعة--٤٤
شراءھا لنفسھ ال مباشرة وال بواسطة ، كما في العینة ، وال یكون وكیًال عن شراءھا لنفسھ ال مباشرة وال بواسطة ، كما في العینة ، وال یكون وكیًال عن 

  ))١١.(.(المستورق في بیع السلعة المستورق في بیع السلعة 
 في ھذا التورق یكون المشتري الثاني للسلعة غیر البائع األول ، وھو بذلك  في ھذا التورق یكون المشتري الثاني للسلعة غیر البائع األول ، وھو بذلك --٥٥

  ..یختلف عن بیع العینة الذي یكون المشتري الثاني فیھ ھو البائع األول للسلعة یختلف عن بیع العینة الذي یكون المشتري الثاني فیھ ھو البائع األول للسلعة 
للسلعة التي للسلعة التي ) ) المستورق المستورق ( (  في ھذا التورق یتم قبض طالب التورق  في ھذا التورق یتم قبض طالب التورق --٦٦

  ..اشتراھا ، وتدخل في ضمانھ ، وبذلك یكون البیع مستقرًا اشتراھا ، وتدخل في ضمانھ ، وبذلك یكون البیع مستقرًا 
 في ھذا التورق یوجد فصل كامل بین التصرفات التعاقدیة ، حیث یقوم  في ھذا التورق یوجد فصل كامل بین التصرفات التعاقدیة ، حیث یقوم --٧٧

بشراء السلعة بعقد بیع آجل ، مستوفي األركان بشراء السلعة بعقد بیع آجل ، مستوفي األركان ) ) المستورق المستورق ( ( طالب التورق طالب التورق 
 الشرعیة ، ثم تنتھي ھذه العملیة لتبدأ عملیة أخرى منفصلة عنھا تمامًا ،  الشرعیة ، ثم تنتھي ھذه العملیة لتبدأ عملیة أخرى منفصلة عنھا تمامًا ، والشرطوالشرط

وھي إعادة بیع المستورق للسلعة لغیر بائع السلعة بثمن أقل حال للحصول على وھي إعادة بیع المستورق للسلعة لغیر بائع السلعة بثمن أقل حال للحصول على 
النقود ، فال یكون العقد المستقل ذریعة إلى عقد آخر مستقل عنھ ، وھو بھذا النقود ، فال یكون العقد المستقل ذریعة إلى عقد آخر مستقل عنھ ، وھو بھذا 

 مع بعضھما ، فال یبیع السلعة  مع بعضھما ، فال یبیع السلعة یختلف عن بیع العینة الذي یتضمن عقدین مرتبطینیختلف عن بیع العینة الذي یتضمن عقدین مرتبطین
باألجل إال إذا تعھد المشتري أنھ سوف یبیعھا لھ ، أو لوكیلھ بالنقد بسعر أقل ، باألجل إال إذا تعھد المشتري أنھ سوف یبیعھا لھ ، أو لوكیلھ بالنقد بسعر أقل ، 

  ) ) ٢٢.(.(فیحصل التواطؤ على ذلك ، وتتحقق الحیلة على الربا فیحصل التواطؤ على ذلك ، وتتحقق الحیلة على الربا 
  

  ::التمییز بین التورق وبین ما یشابھھ من مصطلحات التمییز بین التورق وبین ما یشابھھ من مصطلحات : : ثالثًا ثالثًا 
العینة العینة : :  ھذه المصطلحات ھي  ھذه المصطلحات ھي ھناك عدة مصطلحات تتشابھ مع التورق ، وأھمھناك عدة مصطلحات تتشابھ مع التورق ، وأھم

، والمرابحة لآلمر بالشراء ، وسوف أتناولھما لبیان أوجھ الشبھ واالختالف بینھما ، والمرابحة لآلمر بالشراء ، وسوف أتناولھما لبیان أوجھ الشبھ واالختالف بینھما 
  ::وبین التورق ، وذلك فیما یلي وبین التورق ، وذلك فیما یلي 

  

  :: أوجھ الشبھ واالختالف بین التورق والعینة  أوجھ الشبھ واالختالف بین التورق والعینة --أأ
 النق��ُد  النق��ُد م�شتقة م�ن الَع�یُن ، وھ�ي    م�شتقة م�ن الَع�یُن ، وھ�ي    : : ِبَك�ْسِر اْلَع�ْیِن وف�تح الع�ین     ِبَك�ْسِر اْلَع�ْیِن وف�تح الع�ین     : : اْلِعیَن�ُة ف�ي اللغ�ة    اْلِعیَن�ُة ف�ي اللغ�ة    

الَحاض��ُر ال��ذي یح��صل للم��شتري م��ن ف��وره ؛ ألن الم��شتري إنم��ا ی��شتري ال��سلعة        الَحاض��ُر ال��ذي یح��صل للم��شتري م��ن ف��وره ؛ ألن الم��شتري إنم��ا ی��شتري ال��سلعة        
بنسیئة أو مؤجلة لیبیعھا لبائعھا بعین حاضرة أقل مما اشتراھا بھ تصل إلیھ معجلة بنسیئة أو مؤجلة لیبیعھا لبائعھا بعین حاضرة أقل مما اشتراھا بھ تصل إلیھ معجلة 

  . . لیصل بھا إلى مقصودة لیصل بھا إلى مقصودة 

                                                           

 ، التورق في  ، التورق في ٥٥ ،  ، ٤٤محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٤٤ ،  ، ٣٣عماد بركات ، صعماد بركات ، ص/ / منذر قحف ، دمنذر قحف ، د/ / معاصر ، دمعاصر ، دالتطبیق الالتطبیق ال

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٥٥ ،  ، ٤٤محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((



 

 

 - ٢٤ - 

ال�سلف ، والبی�ع اآلج�ل ، والزی�ادة          ال�سلف ، والبی�ع اآلج�ل ، والزی�ادة          : : منھ�ا   منھ�ا   : : وھي تطل�ق ف�ي اللغ�ة عل�ى مع�ان            وھي تطل�ق ف�ي اللغ�ة عل�ى مع�ان            
  ..البیع الصوري للسلعة للمحتاج إلى النقود البیع الصوري للسلعة للمحتاج إلى النقود التي تحصل من التي تحصل من 

أخذ بالعینة ، أو َأعط�ى  أخذ بالعینة ، أو َأعط�ى  : : اشترى بنسیئة ، وعین التاجُر   اشترى بنسیئة ، وعین التاجُر   : : اعتان الرجل   اعتان الرجل   : : یقال  یقال  
إذا باع سلعتھ ب�ثمن إل�ى أج�ل ث�م اش�تراھا م�ن م�شتریھا        إذا باع سلعتھ ب�ثمن إل�ى أج�ل ث�م اش�تراھا م�ن م�شتریھا        : : بھا ، وعین التاجر ِعینًة    بھا ، وعین التاجر ِعینًة    

  . . بأقل من ذلك الثمن بأقل من ذلك الثمن 
سلعتھ إلى أج�ل ث�م ی�شتریھا م�ن       سلعتھ إلى أج�ل ث�م ی�شتریھا م�ن       وذلك بأن یبیع الرجل     وذلك بأن یبیع الرجل     : : واالسم الِعینة بالكسر    واالسم الِعینة بالكسر    

المشتري فى المجلس بثمن حال أقل من الثمن الذي باعھا بھ لھذا الم�شتري لی�سلم        المشتري فى المجلس بثمن حال أقل من الثمن الذي باعھا بھ لھذا الم�شتري لی�سلم        
  . . من الربا من الربا 

ألن مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بدلھا عینًا ، أي نقدًا ألن مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بدلھا عینًا ، أي نقدًا : : وقیل لھذا البیع ِعینة وقیل لھذا البیع ِعینة           
  ))١١.(.(حاضرًا حاضرًا 

 ِعیَنٌة ؛ ِلَأنَّ ُمْشَتِرَي السِّْلَعِة إَلى َأَجٍل       ِعیَنٌة ؛ ِلَأنَّ ُمْشَتِرَي السِّْلَعِة إَلى َأَجٍل      ِلَھَذا اْلَبْیعِ ِلَھَذا اْلَبْیعِ : : َوِقیَل  َوِقیَل  : " : " جاء في رد المحتار     جاء في رد المحتار     
  ))٢٢" .(" .(َیْأُخُذ َبَدَلَھا َعْیًنا ، َأْي َنْقًدا َحاِضًرا َیْأُخُذ َبَدَلَھا َعْیًنا ، َأْي َنْقًدا َحاِضًرا 

وسمیت عینة بحصول النقد لصاحب العینة ؛ وذل�ك أن      وسمیت عینة بحصول النقد لصاحب العینة ؛ وذل�ك أن      : " : " وجاء في المجموع    وجاء في المجموع    
العین ھو المال الحاضر ، فالمشتري إنم�ا ی�شتریھا لیبیعھ�ا بع�ین حاض�ر ی�صل إلی�ھ             العین ھو المال الحاضر ، فالمشتري إنم�ا ی�شتریھا لیبیعھ�ا بع�ین حاض�ر ی�صل إلی�ھ             

  ))٣٣" .(" .(ده ده من نقمن نق
م�سألة العین�ِة ؛ ألن م�شتري ال�سلعة     م�سألة العین�ِة ؛ ألن م�شتري ال�سلعة     : : وُت�سمى  وُت�سمى  : " : " وجاء ف�ي منتھ�ي اإلرادات    وجاء ف�ي منتھ�ي اإلرادات    

  ))٤٤" .(" .(إلى أجل یأخُذ بدلھا عینًا ، أي نقدًا حاضرًا  إلى أجل یأخُذ بدلھا عینًا ، أي نقدًا حاضرًا  
  

 ھ��ي أن یبی��ع الرج��ل س��لعة ب��ثمن معل��وم إل��ى أج��ل ث��م  ھ��ي أن یبی��ع الرج��ل س��لعة ب��ثمن معل��وم إل��ى أج��ل ث��م ::والعین��ة ف��ي االص��طالح والعین��ة ف��ي االص��طالح 
  ..كثیر فى ذمتھ كثیر فى ذمتھ یشتریھا من المشترى قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل منھ لیبقى الیشتریھا من المشترى قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل منھ لیبقى ال

أن یبیع الرجل س�لعتھ ب�ثمن إل�ى أج�ل ، ث�م ی�شتریھا م�ن م�شتریھا                    أن یبیع الرجل س�لعتھ ب�ثمن إل�ى أج�ل ، ث�م ی�شتریھا م�ن م�شتریھا                    : : وقیل ھي   وقیل ھي   
  ))٥٥.(.(نقدًا بأقل من ذلك الثمن الذي باعھا بھ نقدًا بأقل من ذلك الثمن الذي باعھا بھ 

                                                           

 ،  ، ٢٥٦٢٥٦//١١ ، مختار الصحاح ،  ، مختار الصحاح ، ٢٦٢٢٦٢//١١ ، المصباح المنیر ،  ، المصباح المنیر ، ٣٠٦٣٠٦//١٣١٣لسان العرب ، لسان العرب ، ) ) ١١((
ج اللغة وصحاح العربیة ، ج اللغة وصحاح العربیة ،  ، تا ، تا٤٤٧٤٤٧//١١ ، أساس البالغة ،  ، أساس البالغة ، ٢٥٤٢٥٤//٢٢القاموس المحیط ، القاموس المحیط ، 

  ١١٦٩١١٦٩//٢٢ ، تفسیر القرطبى ،  ، تفسیر القرطبى ، ٣٢٥٣٢٥//٥٥ ، رد المحتار ،  ، رد المحتار ، ٤٤٤٤٤٤ ، المعجم الوجیز ، ص ، المعجم الوجیز ، ص١٧٤٢١٧٤٢//٥٥
 ،  ، ٢٦٤٢٦٤//٩٩ ، كفایة النبیھ ،  ، كفایة النبیھ ، ١٥٣١٥٣//١٠١٠ ، المجموع شرح المھذب ،  ، المجموع شرح المھذب ، ٤٠٤٤٠٤//٤٤، مواھب الجلیل ، ، مواھب الجلیل ، 
  ٢٢٤٥٤٥//٥٥ ، نیل األوطار ،  ، نیل األوطار ، ٥٧٥٧//٢٢ ، سبل السالم ،  ، سبل السالم ، ٤٨٤٨//٤٤ ، المبدع ،  ، المبدع ، ٢٥٢٢٥٢//١١منتھي اإلرادات ، منتھي اإلرادات ، 

   .  . ١٥٥١٥٥//٢٢، تھذیب سنن أبي داود ، ، تھذیب سنن أبي داود ، 
   .  . ٣٢٥٣٢٥//٥٥رد المحتار ، رد المحتار ، ) ) ٢٢((
   .  . ١٥٣١٥٣//١٠١٠المجموع ، المجموع ، ) ) ٣٣((
   .  . ٢٥٢٢٥٢//١١منتھي اإلرادات ، منتھي اإلرادات ، ) ) ٤٤((
 ، رحمة األمة فى اختالف األئمة ،  ، رحمة األمة فى اختالف األئمة ، ٤٠٤٤٠٤//٤٤ ، مواھب الجلیل ،  ، مواھب الجلیل ، ٣٢٥٣٢٥//٥٥رد المحتار ، رد المحتار ، ) ) ٥٥((

 ،  ، ٥١٥١للبكري ، صللبكري ، ص ، االعتناء فى الفرق واالستثناء ،  ، االعتناء فى الفرق واالستثناء ، ٢٠١٢٠١//٢٢ ، األم ، للشافعي ،  ، األم ، للشافعي ، ١٨٣١٨٣صص
 ،  ، ٣١٣٣١٣ ، ھدایة الراغب ، ص ، ھدایة الراغب ، ص١٩٩١٩٩//١١ ، الروض المربع ،  ، الروض المربع ، ١٢٧١٢٧//٤٤المغني ، البن قدامة ، المغني ، البن قدامة ، 

   .  . ٥٧٥٧//٢٢سبل السالم ، سبل السالم ، 



 

 

 - ٢٥ - 

أن یبی��ع الرج��ل متاع��ھ إل��ى أج��ل ث��م ی��شتریھ مم��ن اش��تراه من��ھ ف��ي      أن یبی��ع الرج��ل متاع��ھ إل��ى أج��ل ث��م ی��شتریھ مم��ن اش��تراه من��ھ ف��ي      : : أو ھ��ي أو ھ��ي 
  ))١١.(.(المجلس بثمن حال أقل منھ لیسلم من الربا المجلس بثمن حال أقل منھ لیسلم من الربا 

  : :  في بعض األمور ویختلف معھا في أمور أخرى  في بعض األمور ویختلف معھا في أمور أخرى والتورق یتفق مع العینةوالتورق یتفق مع العینة

  ::أوجھ االتفاق بین التورق والعینة أوجھ االتفاق بین التورق والعینة 

    ::یتشابھ التورق والعینة في عدة أمور ، ھي یتشابھ التورق والعینة في عدة أمور ، ھي 

أكث�ر  أكث�ر  ) ) ن�سیئة  ن�سیئة  ( (  أن البائع في كل منھما یبیع السلعة للمشتري بثمن مؤج�ل           أن البائع في كل منھما یبیع السلعة للمشتري بثمن مؤج�ل          --١١
  ..من الثمن الحال في السوق من الثمن الحال في السوق 

  ..مقصودة حقیقة للمشتري مقصودة حقیقة للمشتري  أن السلعة في كل منھما وسیطة الغیة غیر  أن السلعة في كل منھما وسیطة الغیة غیر --٢٢

للم��شتري ، فالنق��د للم��شتري ، فالنق��د ) ) النق��د النق��د ( (  أن الب��ائع ف��ي ك��ل منھم��ا ھ��و م��صدر ال��سیولة   أن الب��ائع ف��ي ك��ل منھم��ا ھ��و م��صدر ال��سیولة  --٣٣
  ..یحصل عن طریقھ وبواسطتھ یحصل عن طریقھ وبواسطتھ 

 أن قصد المشتري في كلیھم�ا واح�د ، وھ�و الح�صول عل�ى النق�ود حت�ى ل�و                   أن قصد المشتري في كلیھم�ا واح�د ، وھ�و الح�صول عل�ى النق�ود حت�ى ل�و                  --٤٤
  ..كان ذلك بكلفة وخسارة كان ذلك بكلفة وخسارة 

  .. أن كلیھما فیھ بیعة مؤجلة وأخرى معجلة  أن كلیھما فیھ بیعة مؤجلة وأخرى معجلة --٥٥

  ..ا اتخذ حیلة أو مخرجًا لتفادي اإلقراض الربوي ا اتخذ حیلة أو مخرجًا لتفادي اإلقراض الربوي  أن كلیھم أن كلیھم--٦٦

 أن حاجة العمیل في كل منھما إلى النقد أو المال باعتباره جھة عج�ز م�الي        أن حاجة العمیل في كل منھما إلى النقد أو المال باعتباره جھة عج�ز م�الي       --٧٧
).).٢٢((  

  ::أوجھ االختالف بین التورق والعینة أوجھ االختالف بین التورق والعینة 
  

  ::یختلف التورق عن العینة في عدة أمور ، ھي یختلف التورق عن العینة في عدة أمور ، ھي 

ا ب�ھ ن�سیئة ، أم�ا     ا ب�ھ ن�سیئة ، أم�ا      أن التورق ال رجوع فیھ للسلعة إلى البائع بأقل مما باعھ            أن التورق ال رجوع فیھ للسلعة إلى البائع بأقل مما باعھ           --١١
ف��ي العین��ة ف��ال ب��د م��ن رج��وع ال��سلعة إل��ى الب��ائع األول بأق��ل مم��ا باعھ��ا ب��ھ ن��سیئة   ف��ي العین��ة ف��ال ب��د م��ن رج��وع ال��سلعة إل��ى الب��ائع األول بأق��ل مم��ا باعھ��ا ب��ھ ن��سیئة   
لیحصل لھ الزیادة الربویة ، حیث تكون السلعة قد خرجت من ملكھ ف�ي البی�ع األول         لیحصل لھ الزیادة الربویة ، حیث تكون السلعة قد خرجت من ملكھ ف�ي البی�ع األول         

) ) الب�ائع األول  الب�ائع األول  ( ( إلى المشترى بثمن مؤجل ، ثم ع�ادت ف�ي البی�ع الث�اني إل�ى مالكھ�ا           إلى المشترى بثمن مؤجل ، ثم ع�ادت ف�ي البی�ع الث�اني إل�ى مالكھ�ا           
ی��صبح نتیج��ة ھ��ذین البیع��ین أن یثب��ت ف��ي ذم��ة الم��شتري األول ی��صبح نتیج��ة ھ��ذین البیع��ین أن یثب��ت ف��ي ذم��ة الم��شتري األول ب��ثمن ح��ال ، بحی��ث ب��ثمن ح��ال ، بحی��ث 

  ، ، " " مائة مائة " " الثمن المؤجل ، وھو مثًال مائة وخمسون في الوقت الذي قبض فیھ الثمن المؤجل ، وھو مثًال مائة وخمسون في الوقت الذي قبض فیھ 

                                                           

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٥٣١٥٣١//١١التوقیف على مھمات التعاریف ، للمناوي ، التوقیف على مھمات التعاریف ، للمناوي ، ) ) ١١((
ھناء محمد ھالل ھناء محمد ھالل / / ، د، د) ) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ( ( التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ) ) ٢٢((

 ، أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ،  ، أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، ٤٤٤٤لحنیطي ، صلحنیطي ، صاا
  . .  ،  بتصرف  ،  بتصرف ٣٦٨٣٦٨صص



 

 

 - ٢٦ - 

  ))١١.(.(ولذلك ذھب جمھور الفقھاء إلى حرمتھا أو عدم جوازھا ولذلك ذھب جمھور الفقھاء إلى حرمتھا أو عدم جوازھا 
 أن الم��شتري الث��اني لل��سلعة ف��ي الت��ورق ھ��و غی��ر الب��ائع األول ، أم��ا ف��ي      أن الم��شتري الث��اني لل��سلعة ف��ي الت��ورق ھ��و غی��ر الب��ائع األول ، أم��ا ف��ي     --٢٢

ون المشتري الثاني فیھا ھ�و الب�ائع األول لل�سلعة ، وب�ذلك یك�ون للت�ورق         ون المشتري الثاني فیھا ھ�و الب�ائع األول لل�سلعة ، وب�ذلك یك�ون للت�ورق         العینة فیك العینة فیك 
طال��ب الت��ورق ، وب��ائع ال��سلعة األول ، والم��شتري الث��اني   طال��ب الت��ورق ، وب��ائع ال��سلعة األول ، والم��شتري الث��اني   : : ثالث��ة أط��راف ، وھ��ي  ثالث��ة أط��راف ، وھ��ي  

  . . للسلعة ، وأما في العینة فلھا طرفان للسلعة ، وأما في العینة فلھا طرفان 
 أن االستغالل في العینة واضح ، حیث یؤدي األمر إلى أننا إذا ألغینا السلعة  أن االستغالل في العینة واضح ، حیث یؤدي األمر إلى أننا إذا ألغینا السلعة --٣٣
ین الصفقتین ، كانت دراھم بدراھم ، بأكثر منھا ، أو بأجل ، وذلك ھ�و الرب�ا      ین الصفقتین ، كانت دراھم بدراھم ، بأكثر منھا ، أو بأجل ، وذلك ھ�و الرب�ا      في ھات في ھات 

، أما في التورق فال یوجد فیھ ھذا المعنى ، إذ السلعة تذھب إلى شخص ثال�ث غی�ر      ، أما في التورق فال یوجد فیھ ھذا المعنى ، إذ السلعة تذھب إلى شخص ثال�ث غی�ر      
  ..بائعھا األول نسیئة بائعھا األول نسیئة 

                                                           

  ::اختلف الفقھاء في حكم بیع العینة على رأیین اختلف الفقھاء في حكم بیع العینة على رأیین ) ) ١١((
وذھب إلى ھذا جمھور الفقھاء من الحنفیة ، والمالكیة ، وذھب إلى ھذا جمھور الفقھاء من الحنفیة ، والمالكیة ، . . أن بیع العینة غیر جائز أن بیع العینة غیر جائز : : الرأي األول الرأي األول 

 ابن عباس ، وعائشة ، وعبد اهللا بن عمر ، وأنس بن مالك ،  ابن عباس ، وعائشة ، وعبد اهللا بن عمر ، وأنس بن مالك ، عنعن: : والحنابلة ، وروى ذلك والحنابلة ، وروى ذلك 
وعمر بن عبد العزیز ، والحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وربیعة بن عبد الرحمن ، وعمر بن عبد العزیز ، والحسن البصري ، والشعبي ، والنخعي ، وربیعة بن عبد الرحمن ، 
وعبد العزیز بن أبي سلمة ، والثوري ، واألوزاعي ، وأبي الزناد ، وإسحاق بن راھویھ ، وعبد العزیز بن أبي سلمة ، والثوري ، واألوزاعي ، وأبي الزناد ، وإسحاق بن راھویھ ، 

الحكم ، ومسروق ، وابن عون ، وأكثر أھل الحكم ، ومسروق ، وابن عون ، وأكثر أھل وابن سیرین ، وعطاء ، وإیاس بن معاویة ، ووابن سیرین ، وعطاء ، وإیاس بن معاویة ، و
  ..العلم العلم 

    ..وذھب إلى ھذا الشافعیة وذھب إلى ھذا الشافعیة . . أن بیع العینة جائز أن بیع العینة جائز : : الرأي الثاني الرأي الثاني 
ھو ما ذھب إلیھ الرأي األول من عدم جواز أو حرمة بیع العینة ؛ ألن ھذا البیع ھو ھو ما ذھب إلیھ الرأي األول من عدم جواز أو حرمة بیع العینة ؛ ألن ھذا البیع ھو : : والراجح والراجح 

اب والسنة وإجماع اب والسنة وإجماع ذریعة إلى الربا المحرم في الشرع تحریمًا قاطعًا بصریح نصوص الكتذریعة إلى الربا المحرم في الشرع تحریمًا قاطعًا بصریح نصوص الكت
  ..األمة األمة 

 ، المحیط البرھاني ،  ، المحیط البرھاني ، ٤٦١٤٦١//٨٨ ، البنایة ،  ، البنایة ، ٢١٢٢١٢//٧٧ ، فتح القدیر ،  ، فتح القدیر ، ١٩٨١٩٨//٥٥بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ، : : انظر انظر 
 ، العنایة ،  ، العنایة ، ٣٢٦٣٢٦ ،  ، ٣٢٥٣٢٥//٥٥ ، الدر المختار ،  ، الدر المختار ، ٢٢٢٢٢٢ ،  ، ١٦٣١٦٣//٤٤ ، تبیین الحقائق ،  ، تبیین الحقائق ، ١٣٩١٣٩//٧٧
 ،  ، ١٣٨١٣٨/ / ١١ ، شرح ابن ملك علي مجمع البحرین ،  ، شرح ابن ملك علي مجمع البحرین ، ٣٦٣٦//١٤١٤ ، المبسوط ،  ، المبسوط ، ٢١١٢١١ ،  ، ١٤٨١٤٨//٧٧

 ، التفریع ، البن الجالب  ، التفریع ، البن الجالب ٧٩٧٩//١١ ، إرشاد السالك ،  ، إرشاد السالك ، ٩٤٩٤//٣٣ ، الھدایة ،  ، الھدایة ، ٢٥٦٢٥٦//٦٦البحر الرائق ، البحر الرائق ، 
 ، جواھر  ، جواھر ٤٥٤٥//٢٢ ، الشرح الصغیر ،  ، الشرح الصغیر ، ٢٢٦٢٢٦//٢٢ ، بدایة المجتھد ،  ، بدایة المجتھد ، ٣٨٣٨//٢٢ ، المعونة ،  ، المعونة ، ١٠٤١٠٤//٢٢، ، 

 ، القوانین  ، القوانین ٤٠٤٤٠٤//٤٤ ، مواھب الجلیل ،  ، مواھب الجلیل ، ١٤٩١٤٩ ،  ، ١٤٨١٤٨//٢٢ ، الفواكھ الدوانى ،  ، الفواكھ الدوانى ، ٤٩٤٩/ / ٢٢اإلكلیل ، اإلكلیل ، 
 ، البیان  ، البیان ٢٥٦٢٥٦//٢٢ ، أسھل المدارك ،  ، أسھل المدارك ، ٣٢٥٣٢٥//٢٢ ، الكافي ، البن عبد البر ،  ، الكافي ، البن عبد البر ، ٢٩٣٢٩٣//١١یة ، یة ، الفقھالفقھ

 ،  ، ٥٦٠٥٦٠//٢٢ ، اإلشراف علي نكت الخالف ،  ، اإلشراف علي نكت الخالف ، ٢٩٤٢٩٤//٦٦ ، التاج واإلكلیل ،  ، التاج واإلكلیل ، ٢١٢٢١٢//٧٧والتحصیل ، والتحصیل ، 
 ، مختصر المزني ،  ، مختصر المزني ، ٣١١٣١١//٥٥ ، نھایة المطلب ،  ، نھایة المطلب ، ٣٣٣٣//٣٣ ، األم ،  ، األم ، ١٦١٦//٥٥الذخیرة ، للقرافي ، الذخیرة ، للقرافي ، 

 ، روضة الطالبین  ، روضة الطالبین ٤٨٧٤٨٧//٥٥ ، الحاوي ، للماوردي ،  ، الحاوي ، للماوردي ، ١٣٧١٣٧//٥٥ز ، ز ،  ، العزیز شرح الوجی ، العزیز شرح الوجی٢٠١٢٠١//٢٢
 ، حاشیة الرملي الكبیر  ، حاشیة الرملي الكبیر ٣٣٠٣٣٠//٥٥ ، البیان ، للعمراني ،  ، البیان ، للعمراني ، ٤٧٧٤٧٧//٣٣ ، نھایة المحتاج ،  ، نھایة المحتاج ، ٤١٨٤١٨//٣٣، ، 
 ، منتھي  ، منتھي ٢٢٠٢٢٠//٣٣ ، كشاف القناع ،  ، كشاف القناع ، ٣٦٦٣٦٦//٤٤ ، اإلنصاف ،  ، اإلنصاف ، ١٢٧١٢٧//٤٤ ، المغني ،  ، المغني ، ٤١٤١//٢٢، ، 

 ،  ، ١٤٥١٤٥//١١لروض المربع ، لروض المربع ،  ، ا ، ا١٣١١٣١ ، ھدایة الراغب ، ص ، ھدایة الراغب ، ص٢٥٢٢٥٢ ،  ، ٢٥١٢٥١//١١اإلرادات ، اإلرادات ، 
 ، إعالم  ، إعالم ٤٤٧٤٤٧ ،  ، ٤٣٦٤٣٦ ،  ، ٤٣٢٤٣٢//٢٩٢٩ ، مجموع الفتاوي ،  ، مجموع الفتاوي ، ٥٢٥٢ ،  ، ٥١٥١//٦٦الفتاوي الكبري ، الفتاوي الكبري ، 

 ، الشرح الكبیر  ، الشرح الكبیر ٧٥٧٥//٢٢ ، شرح الزركشي ،  ، شرح الزركشي ، ٤٨٤٨//٤٤ ، المبدع ،  ، المبدع ، ١٧٧١٧٧ ،  ، ١٣٥١٣٥//٣٣الموقعین ، الموقعین ، 
 ، مجلة األحكام الشرعیة ، للقاري ،  ، مجلة األحكام الشرعیة ، للقاري ، ١٦١٦//٢٢ ، الكافي ، البن قدامة ،  ، الكافي ، البن قدامة ، ٤٤٤٤//٤٤على متن المقنع ، على متن المقنع ، 

   . .١١٨٠٨٠صص
  



 

 

 - ٢٧ - 

) ) ال�سیولة  ال�سیولة  ( ( في الحصول عل�ى النق�د   في الحصول عل�ى النق�د   ) ) المستورق المستورق ( (  أن غایة طالب التورق     أن غایة طالب التورق    --٤٤
، وأما في العین�ة ف�إن   ، وأما في العین�ة ف�إن   ) ) البائع األول للسلعة نسیئة البائع األول للسلعة نسیئة ( ( خر  خر  غیر مصرح بھا للطرف اآل    غیر مصرح بھا للطرف اآل    

ھذه الغایة م�صرح بھ�ا ، وھ�ي تك�ون معلوم�ة للط�رفین ، وی�تم ب�التواطؤ عل�ى ذل�ك                 ھذه الغایة م�صرح بھ�ا ، وھ�ي تك�ون معلوم�ة للط�رفین ، وی�تم ب�التواطؤ عل�ى ذل�ك                 
، من خالل الفرق بین ، من خالل الفرق بین ) ) البائع األول للسلعة نسیئة     البائع األول للسلعة نسیئة     ( ( لیحصل الزیادة لصاحب العینة     لیحصل الزیادة لصاحب العینة     

  ))١١ .( .(الثمنین ، أي ثمن بیعھا نسیئة بأكثر مما اشتراھا بھ نقدًاالثمنین ، أي ثمن بیعھا نسیئة بأكثر مما اشتراھا بھ نقدًا
  :: أوجھ الشبھ واالختالف بین التورق والمرابحة لآلمر بالشراء  أوجھ الشبھ واالختالف بین التورق والمرابحة لآلمر بالشراء --بب

ربح�ت ف�ى    ربح�ت ف�ى    : : مصدر من ال�ربح وھ�و الزی�ادة ، یق�ال            مصدر من ال�ربح وھ�و الزی�ادة ، یق�ال            : : فى اللغة   فى اللغة   : : بیع المرابحة   بیع المرابحة   
ربح�ت ، وأربح�ھ عل�ى       ربح�ت ، وأربح�ھ عل�ى       : : كسبت ، وأربحت تجارتھ     كسبت ، وأربحت تجارتھ     : : تجارة ربحًا ، وَرَبحًا ، ورباحًا       تجارة ربحًا ، وَرَبحًا ، ورباحًا       

 أعطیتھ ربحًا ، وباع الشئ مرابح�ًة         أعطیتھ ربحًا ، وباع الشئ مرابح�ًة        ::أعطاه ربحًا ، وأربحت الرجل إرباحًا       أعطاه ربحًا ، وأربحت الرجل إرباحًا       : : سلعتھ  سلعتھ  
  ))٢٢.(.(أي برأس المال مع زیادة معلومة أي برأس المال مع زیادة معلومة : : 

ھ��ي بی��ع ال��سلعة بثمنھ��ا األول ال��ذي اش��تراھا ب��ھ الب��ائع م��ع  ھ��ي بی��ع ال��سلعة بثمنھ��ا األول ال��ذي اش��تراھا ب��ھ الب��ائع م��ع  : : وف��ى االص��طالح وف��ى االص��طالح 
  ..زیادة ربح معلوم القدر للبائع والمشترى زیادة ربح معلوم القدر للبائع والمشترى 

، ، اشتریتھا بعشرة اشتریتھا بعشرة : : البیع بزیادة على الثمن األول ، فیقول البائع البیع بزیادة على الثمن األول ، فیقول البائع : :       وقیل ھي       وقیل ھي 
  ))٣٣.(.(تربحني درھمًا لكل دینار أو غیر ذلك تربحني درھمًا لكل دینار أو غیر ذلك : : وتربحني دینارًا أو دینارین ، أو یقول وتربحني دینارًا أو دینارین ، أو یقول 

َأن یعرف َصاحب الّسْلَعة الُمْشَتِري َأن یعرف َصاحب الّسْلَعة الُمْشَتِري  : ": "       یقول ابن ُجزي في تصویر ھذا البیع        یقول ابن ُجزي في تصویر ھذا البیع 
ْشَرة ْشَرة َأن َیُقول اْشَتَرْیتَھا ِبعَأن َیُقول اْشَتَرْیتَھا ِبع: : بكم اْشَتَراَھا َوَیْأُخذ ِمْنُھ ربحًا إما على اْلُجْمَلة ، مثل بكم اْشَتَراَھا َوَیْأُخذ ِمْنُھ ربحًا إما على اْلُجْمَلة ، مثل 

وتربحني ِدیَنارا َأو دینارین ، وإما على التَّْفِصیل ، َوُھَو َأن َیُقول تربحني درھمًا وتربحني ِدیَنارا َأو دینارین ، وإما على التَّْفِصیل ، َوُھَو َأن َیُقول تربحني درھمًا 
  ))٤٤" .(" .(لكل ِدیَنار َأو غیر َذِلك لكل ِدیَنار َأو غیر َذِلك 

أو أو ( ( طلب الفرد أو المشتري من شخص آخر طلب الفرد أو المشتري من شخص آخر : :   والمرابحة لآلمر بالشراء ، ھي   والمرابحة لآلمر بالشراء ، ھي 
ك على ك على أن یشتري لھ سلعة معینة بمواصفات محددة ، وذلأن یشتري لھ سلعة معینة بمواصفات محددة ، وذل) ) المصرف اإلسالمي المصرف اإلسالمي 

أساس وعد منھ بشراء تلك السلعة الالزمة لھ مرابحة ، وذلك بالنسبة أو الربح أساس وعد منھ بشراء تلك السلعة الالزمة لھ مرابحة ، وذلك بالنسبة أو الربح 

                                                           

حسن علي الشاذلي ، حسن علي الشاذلي ، / / التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٠١٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٤٢٤٢صص

   . .٢٥١٢٥١//١١ ، المعجم الوجیز ،  ، المعجم الوجیز ، ١٣٤١٣٤//١١ ، مختار الصحاح ،  ، مختار الصحاح ، ١٣١١٣١//١١المصباح المنیر ، المصباح المنیر ، ) ) ٢٢((
 ، االختیار ،  ، االختیار ، ٦٢٦٢//٣٣ ، الھدایة ،  ، الھدایة ، ٦٣٦٣/ / ١١ ، النھر الفائق ،  ، النھر الفائق ، ٣٢٩٣٢٩ ،  ، ٣٢٧٣٢٧//٥٥ائع ، ائع ، بدائع الصنبدائع الصن) ) ٣٣((

 ، بلغة  ، بلغة ١٤٥١٤٥ ، التعریفات ، ص ، التعریفات ، ص١٨٦١٨٦//١١ ، شرح ابن ملك ،  ، شرح ابن ملك ، ٢٥٢٢٥٢//٥٥ ، فتح القدیر ،  ، فتح القدیر ، ٣٤٣٤//٢٢
 ،  ، ٧٧٧٧//٢٢ ، الشرح الصغیر ،  ، الشرح الصغیر ، ١٧٤١٧٤//١١ ، القوانین الفقھیة ،  ، القوانین الفقھیة ، ٨٩٨٩//٢٢ ، المعونة ،  ، المعونة ، ٧٧٧٧//٢٢السالك ، السالك ، 

 ،  ، ٨٣٨٣//٢٢ ، جواھر اإلكلیل ،  ، جواھر اإلكلیل ، ٢٥٧٢٥٧//٤٤ الكبیر ، للدردیر ،  الكبیر ، للدردیر ،  ، الشرح ، الشرح٢٥٧٢٥٧//٤٤حاشیة الدسوقي ، حاشیة الدسوقي ، 
 ، حاشیة القلیوبي ،  ، حاشیة القلیوبي ، ٤٧٩٤٧٩//٢٢ ، مغنى المحتاج ،  ، مغنى المحتاج ، ٥٧٥٧//٢٢ ، المھذب ،  ، المھذب ، ٤٣٢٤٣٢//٦٦مواھب الجلیل ، مواھب الجلیل ، 

 ، المغني ،  ، المغني ، ٢٧٥٢٧٥ ،  ، ٢٧٤٢٧٤//٢٢ ، شرح جالل الدین المحلى علي منھاج الطالبین ،  ، شرح جالل الدین المحلى علي منھاج الطالبین ، ٢٧٣٢٧٣//٢٢
 ، الروض المربع ،  ، الروض المربع ، ٣٢٤٣٢٤//١١ ، ھدایة الراغب ،  ، ھدایة الراغب ، ٢٣١٢٣١//١١ ، العدة شرح العمدة ،  ، العدة شرح العمدة ، ٥٧٢٥٧٢//٥٥
 ، التوقیف على مھمات التعاریف ،  ، التوقیف على مھمات التعاریف ، ١٢١١٢١ ، مجلة األحكام الشرعیة ، للقاري ، ص ، مجلة األحكام الشرعیة ، للقاري ، ص٢٠٦٢٠٦//١١

   . .٦٤٧٦٤٧//١١للمناوي ، للمناوي ، 
   . .١٧٤١٧٤//١١القوانین الفقھیة ، البن جزي ، القوانین الفقھیة ، البن جزي ، ) ) ٤٤((



 

 

 - ٢٨ - 

المتفق علیھ ، ویدفع الثمن على دفعات ، أو على أقساط تبعًا إلمكانیاتھ وقدرتھ المتفق علیھ ، ویدفع الثمن على دفعات ، أو على أقساط تبعًا إلمكانیاتھ وقدرتھ 
  ))١١.(.(المالیة المالیة 

  : : وھي تكون وفق الخطوات التالیة وھي تكون وفق الخطوات التالیة 
یارة أو بضاعة یارة أو بضاعة  یأتي العمیل إلى المصرف اإلسالمي ویطلب منھ أن یشتري لھ س یأتي العمیل إلى المصرف اإلسالمي ویطلب منھ أن یشتري لھ س--١١

تنفیذ ھذه العملیة أنھ تنفیذ ھذه العملیة أنھ معینة ویحدد لھ مواصفاتھا ، ویتعھد بأنھ في حالة معینة ویحدد لھ مواصفاتھا ، ویتعھد بأنھ في حالة 
  ..سیشتریھاسیشتریھا

  .. یقوم المصرف بشراء تلك السیارة أو البضاعة ویقبضھا وتدخل في ملكیتھ  یقوم المصرف بشراء تلك السیارة أو البضاعة ویقبضھا وتدخل في ملكیتھ --٢٢
 ثم یقوم المصرف ببیع تلك السیارة أو البضاعة للعمیل اآلمر بالشراء ونسبة  ثم یقوم المصرف ببیع تلك السیارة أو البضاعة للعمیل اآلمر بالشراء ونسبة --٣٣

 ألف ،  ألف ، ١٠٠١٠٠ن المصرف قد اشترى السیارة أو البضاعة بـ ن المصرف قد اشترى السیارة أو البضاعة بـ ربح معلوم ، فلنفرض أربح معلوم ، فلنفرض أ
  ))٢٢.(.( آالف مقسطة على أقساط شھریة أو نحو ذلك  آالف مقسطة على أقساط شھریة أو نحو ذلك ١١٠١١٠فیبعھا لھ بـ فیبعھا لھ بـ 

 وھي جائزة شرعًا عند جمھور الفقھاء المعاصرین ؛ ألنھ عقد مشروع لیس  وھي جائزة شرعًا عند جمھور الفقھاء المعاصرین ؛ ألنھ عقد مشروع لیس 
  ) ) ٣٣.(.(فیھ محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة فیھ محظور شرعي إذا توافرت الشروط المطلوبة 

أن المرابحة قد تكون أن المرابحة قد تكون : :  لآلمر بالشراء  لآلمر بالشراء    والعالقة بین التورق والمرابحة   والعالقة بین التورق والمرابحة
لكنھما لكنھما . . وسیلة من وسائل التورق ، فیشتري المتورق السلعة بطریق المرابحة وسیلة من وسائل التورق ، فیشتري المتورق السلعة بطریق المرابحة 

الغایة من كل منھما ؛ فالمشتري في المرابحة یقصد تملك الغایة من كل منھما ؛ فالمشتري في المرابحة یقصد تملك : : یختلفان من حیث یختلفان من حیث 
السلعة واالنتفاع بھا ، في حین أن المتورق ال یقصد من المعاملة ذلك ، وإنما السلعة واالنتفاع بھا ، في حین أن المتورق ال یقصد من المعاملة ذلك ، وإنما 

  ) ) ٤٤.(.(ھا الحصول على المال أو السیولة ھا الحصول على المال أو السیولة یقصد منیقصد من
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

التورق التورق : : ، ولھ أیضًا ، ولھ أیضًا   ٣٠٩٣٠٩محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / المعامالت المالیة المعاصرة ، دالمعامالت المالیة المعاصرة ، د) ) ١١((
، الشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیة ، ، الشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلسالمیة ،   ١١١١مصرفیة ، صمصرفیة ، صالفقھي وتطبیقاتھ الالفقھي وتطبیقاتھ ال

   . .٧٥٧٥محمود عبد الكریم إرشید ، صمحمود عبد الكریم إرشید ، ص/ / دد
  ١١٣١١٣موسوعة علم االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي والبورصة ، محمد برھام المشاعلي ، صموسوعة علم االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي والبورصة ، محمد برھام المشاعلي ، ص) ) ٢٢((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١١٤١١٤، ، 
: :  بعدھا ، ولھ أیضًا  بعدھا ، ولھ أیضًا  ، وما ، وما٣٠٩٣٠٩محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / المعامالت المالیة المعاصرة ، دالمعامالت المالیة المعاصرة ، د) ) ٣٣((

 ، الشامل في معامالت وعملیات المصارف  ، الشامل في معامالت وعملیات المصارف ١١١١التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، صالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، ص
 ، وما بعدھا ، موسوعة علم  ، وما بعدھا ، موسوعة علم ٧٥٧٥محمود عبد الكریم أحمد إرشید ، صمحمود عبد الكریم أحمد إرشید ، ص/ / اإلسالمیة ، داإلسالمیة ، د

   . .١١٤١١٤االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي والبورصة ، محمد برھام المشاعلي ، صاالقتصاد واالقتصاد اإلسالمي والبورصة ، محمد برھام المشاعلي ، ص
   . .١١١١محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / وتطبیقاتھ المصرفیة ، دوتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي التورق الفقھي ) ) ٤٤((



 

 

 - ٢٩ - 

  املبحث الثانياملبحث الثاني

  التكييف الفقهي للتورقالتكييف الفقهي للتورق

إذا كان الحكم على األمر غیر المنصوص علیھ یعتمد اعتمادًا أساسیًا على إذا كان الحكم على األمر غیر المنصوص علیھ یعتمد اعتمادًا أساسیًا على 
تكییفھ الفقھي ، فال بد من بیان التكییف الفقھي للتورق ، وھذا التكییف لم یكن تكییفھ الفقھي ، فال بد من بیان التكییف الفقھي للتورق ، وھذا التكییف لم یكن 

  ::ما اختلفوا فیھ على رأیین ما اختلفوا فیھ على رأیین ، وإن، وإن) ) ١١((محل اتفاق بین الفقھاء محل اتفاق بین الفقھاء 
 أن التورق یكیف على أنھ بیع عینة ، حیث اعتبر الفقھاء  أن التورق یكیف على أنھ بیع عینة ، حیث اعتبر الفقھاء ::الرأي األول الرأي األول 

أصحاب ھذا الرأي أن التورق صورة من صور بیع العینة ، ومن ثم فإنھ یأخذ أصحاب ھذا الرأي أن التورق صورة من صور بیع العینة ، ومن ثم فإنھ یأخذ 
  ..حكمھا حكمھا 

أي أن ھذا الرأي یعتبر العالقة بین التورق والعینة ھي عالقة توافق ؛ ألن أي أن ھذا الرأي یعتبر العالقة بین التورق والعینة ھي عالقة توافق ؛ ألن 
  ..ر العینةر العینةالتورق صورة من صوالتورق صورة من صو
، ، ) ) ٤٤((، وابن عابدین ، وابن عابدین ) ) ٣٣((، والزیلعي ، والزیلعي ) ) ٢٢((الشافعیة الشافعیة : : وذھب إلي ھذا وذھب إلي ھذا 

، واإلمام أحمد في روایة ، واإلمام أحمد في روایة ) ) ٦٦.(.(، وابن شاش من المالكیة ، وابن شاش من المالكیة ) ) ٥٥((والنسفي من الحنفیة والنسفي من الحنفیة 
  ))٧٧.(.(عنھ عنھ 

  ::وفیما یلي بعض النصوص التي تؤید ما ذھبوا إلیھ وفیما یلي بعض النصوص التي تؤید ما ذھبوا إلیھ 
ْأِتَي ُھَو إَلى َتاِجٍر ، ْأِتَي ُھَو إَلى َتاِجٍر ، َأْن َیَأْن َی : "  : " -- بعد أن ذكر صور بیع العینة  بعد أن ذكر صور بیع العینة ––قال الزیلعي قال الزیلعي 

َفَیْطُلَب ِمْنُھ اْلَقْرَض ، َوَیْطُلَب التَّاِجُر الرِّْبَح ، َوَیَخاُف ِمْن الرَِّبا ، َفَیِبیَعُھ التَّاِجُر َثْوًبا َفَیْطُلَب ِمْنُھ اْلَقْرَض ، َوَیْطُلَب التَّاِجُر الرِّْبَح ، َوَیَخاُف ِمْن الرَِّبا ، َفَیِبیَعُھ التَّاِجُر َثْوًبا 
َلى َلى ُیَساِوي َعَشَرًة َمَثًلا َبَخْمَسَة َعَشَر َنِسیَئًة ِلَیِبیَعُھ ُھَو ِفي السُّوِق ِبَعَشَرٍة ، َفَیِصَل إُیَساِوي َعَشَرًة َمَثًلا َبَخْمَسَة َعَشَر َنِسیَئًة ِلَیِبیَعُھ ُھَو ِفي السُّوِق ِبَعَشَرٍة ، َفَیِصَل إ

  ))٨٨" .(" .(اْلَعَشَرِة َوَیِجُب َعَلْیِھ ِلْلَباِئِع َخْمَسَة َعَشَر إَلى َأَجٍل اْلَعَشَرِة َوَیِجُب َعَلْیِھ ِلْلَباِئِع َخْمَسَة َعَشَر إَلى َأَجٍل 
اْخَتَلَف اْلَمَشاِیُخ ِفي َتْفِسیِر اْلِعیَنِة الَِّتي َوَرَد النَّْھُي َعْنَھا اْخَتَلَف اْلَمَشاِیُخ ِفي َتْفِسیِر اْلِعیَنِة الَِّتي َوَرَد النَّْھُي َعْنَھا : " : " وقال ابن عابدین وقال ابن عابدین 

ى آَخَر َوَیْسَتْقِرَضُھ َعَشَرَة َدَراِھَم ى آَخَر َوَیْسَتْقِرَضُھ َعَشَرَة َدَراِھَم َتْفِسیُرَھا َأْن َیْأِتَي الرَُّجُل اْلُمْحَتاُج إَلَتْفِسیُرَھا َأْن َیْأِتَي الرَُّجُل اْلُمْحَتاُج إَل: : َقاَل َبْعُضُھْم َقاَل َبْعُضُھْم . . 
َوَلا َیْرَغُب اْلُمْقِرُض ِفي اْلِإْقَراِض َطَمًعا ِفي َفْضٍل َلا َیَناُلُھ ِباْلَقْرِض َفَیُقوُل َلا ُأْقِرُضك َوَلا َیْرَغُب اْلُمْقِرُض ِفي اْلِإْقَراِض َطَمًعا ِفي َفْضٍل َلا َیَناُلُھ ِباْلَقْرِض َفَیُقوُل َلا ُأْقِرُضك 

َشَرٌة َشَرٌة ، َوَلِكْن َأِبیُعك َھَذا الثَّْوَب إْن ِشْئت ِباْثَنْي َعَشَر ِدْرَھًما َوِقیَمُتُھ ِفي السُّوِق َع، َوَلِكْن َأِبیُعك َھَذا الثَّْوَب إْن ِشْئت ِباْثَنْي َعَشَر ِدْرَھًما َوِقیَمُتُھ ِفي السُّوِق َع
ِلَیِبیَعُھ ِفي السُّوِق ِبَعَشَرٍة َفَیْرَضى ِبِھ اْلُمْسَتْقِرُض َفَیِبیُعُھ َكَذِلَك ، َفَیْحُصُل ِلَربِّ الثَّْوِب ِلَیِبیَعُھ ِفي السُّوِق ِبَعَشَرٍة َفَیْرَضى ِبِھ اْلُمْسَتْقِرُض َفَیِبیُعُھ َكَذِلَك ، َفَیْحُصُل ِلَربِّ الثَّْوِب 

ِھَي َأْن ُیْدِخَلا َبْیَنُھَما َثاِلًثا َفَیِبیُع ِھَي َأْن ُیْدِخَلا َبْیَنُھَما َثاِلًثا َفَیِبیُع : : َوَقاَل َبْعُضُھْم َوَقاَل َبْعُضُھْم . . ِدْرَھًما َوِلْلُمْشَتِري َقْرُض َعَشَرٍة ِدْرَھًما َوِلْلُمْشَتِري َقْرُض َعَشَرٍة 
ْوَبُھ ِمْن اْلُمْسَتْقِرِض ِباْثَنْي َعَشَر ِدْرَھًما َوُیْسِلُمُھ إَلْیِھ ُثمَّ َیِبیُعُھ اْلُمْسَتْقِرُض ْوَبُھ ِمْن اْلُمْسَتْقِرِض ِباْثَنْي َعَشَر ِدْرَھًما َوُیْسِلُمُھ إَلْیِھ ُثمَّ َیِبیُعُھ اْلُمْسَتْقِرُض اْلُمْقِرُض َثاْلُمْقِرُض َث

ِمْن الثَّاِلِث ِبَعَشَرٍة َوُیْسِلُمُھ إَلْیِھ ُثمَّ َیِبیُعُھ الثَّاِلُث ِمْن َصاِحِبِھ َوُھَو اْلُمْقِرُض ِبَعَشَرٍة ِمْن الثَّاِلِث ِبَعَشَرٍة َوُیْسِلُمُھ إَلْیِھ ُثمَّ َیِبیُعُھ الثَّاِلُث ِمْن َصاِحِبِھ َوُھَو اْلُمْقِرُض ِبَعَشَرٍة 

                                                           

   . .١٢١٢محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
   . .٧٨٧٨//٣٣األم ، للشافعي ، األم ، للشافعي ، ) ) ٢٢((
   . .١٦٣١٦٣//٤٤تبیین الحقائق ، للزیلعي ، تبیین الحقائق ، للزیلعي ، ) ) ٣٣((
   . .٢٧٣٢٧٣//٥٥رد المحتار ، البن عابدین ، رد المحتار ، البن عابدین ، ) ) ٤٤((
   . .١١٢١١٢//١١طلبة الطلبة ، للنسفي ، طلبة الطلبة ، للنسفي ، ) ) ٥٥((
   . .٦٨٩٦٨٩//٢٢عقد الجواھر الثمینة ، البن شاش ، عقد الجواھر الثمینة ، البن شاش ، ) ) ٦٦((
   . .١٥٦١٥٦ ،  ، ١٥٥١٥٥//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، تھذیب سنن أبي داود ، ) ) ٧٧((
   . .١٦٣١٦٣//٤٤تبیین الحقائق ، للزیلعي ، تبیین الحقائق ، للزیلعي ، ) ) ٨٨((



 

 

 - ٣٠ - 

ْأُخُذ ِمْنُھ اْلَعَشَرَة َوَیْدَفُعَھا ِلْلُمْسَتْقِرِض َفَیْحُصَل ِلْلُمْسَتْقِرِض َعَشَرٌة ْأُخُذ ِمْنُھ اْلَعَشَرَة َوَیْدَفُعَھا ِلْلُمْسَتْقِرِض َفَیْحُصَل ِلْلُمْسَتْقِرِض َعَشَرٌة َوُیْسِلُمُھ إَلْیِھ ، َوَیَوُیْسِلُمُھ إَلْیِھ ، َوَی
  ))١١" .(" .(َوِلَصاِحِب الثَّْوِب َعَلْیِھ اْثَنا َعَشَر ِدْرَھًما َوِلَصاِحِب الثَّْوِب َعَلْیِھ اْثَنا َعَشَر ِدْرَھًما 
: : ، ِقیَل ، ِقیَل " " ُكِرَه َبْیُع اْلِعیَنِة ُكِرَه َبْیُع اْلِعیَنِة " " َوِفي اْلَحِدیِث َوِفي اْلَحِدیِث : " : " وقال النسفي في تفسیر العینة وقال النسفي في تفسیر العینة 

َوُھَو الصَِّحیُح ِھَي َأْن َوُھَو الصَِّحیُح ِھَي َأْن : :  َما َباَع ِبَأَقلَّ ِممَّا َباَع َقْبَل َنْقِد الثََّمِن ، َوِقیَل  َما َباَع ِبَأَقلَّ ِممَّا َباَع َقْبَل َنْقِد الثََّمِن ، َوِقیَل ِھَي ِشَراُءِھَي ِشَراُء
َیْشَتِرَي َثْوًبا َمَثًلا ِمْن إْنَساٍن ِبَعَشَرِة َدَراِھَم إَلى َشْھٍر َوُھَو ُیَساِوي َثَماِنَیًة ُثمَّ َیِبیَعُھ َیْشَتِرَي َثْوًبا َمَثًلا ِمْن إْنَساٍن ِبَعَشَرِة َدَراِھَم إَلى َشْھٍر َوُھَو ُیَساِوي َثَماِنَیًة ُثمَّ َیِبیَعُھ 

ْحُصُل َلُھ َثَماِنَیٌة َوَیْحُصُل َعَلْیِھ َعَشَرُة َدَراِھَم َدْیٌن ، ُسمَِّیْت ْحُصُل َلُھ َثَماِنَیٌة َوَیْحُصُل َعَلْیِھ َعَشَرُة َدَراِھَم َدْیٌن ، ُسمَِّیْت ِمْن إْنَساٍن َنْقًدا ِبَثَماِنَیٍة َفَیِمْن إْنَساٍن َنْقًدا ِبَثَماِنَیٍة َفَی
  ))٢٢" .(" .(ِبَھا ِلَأنَُّھ َوَصَل ِبَھا ِمْن َدْیٍن إَلى َعْیٍن ِبَھا ِلَأنَُّھ َوَصَل ِبَھا ِمْن َدْیٍن إَلى َعْیٍن 

، واضح أنھ یشمل غیر األول ، والصورة ، واضح أنھ یشمل غیر األول ، والصورة " " ُثمَّ َیِبیَعُھ ِمْن إْنَساٍن ُثمَّ َیِبیَعُھ ِمْن إْنَساٍن : " : " وقولھ وقولھ 
 ؛ ألن شراء ما باع بأقل مما باع ھي التي  ؛ ألن شراء ما باع بأقل مما باع ھي التي األولى التي ذكرھا ھي العینة الثنائیةاألولى التي ذكرھا ھي العینة الثنائیة

  ))٣٣.(.(تعود فیھا السلع للبائع تعود فیھا السلع للبائع 
في بیان أحكام بیاعات قد عرفت بأھل في بیان أحكام بیاعات قد عرفت بأھل : : الفرع الثامن الفرع الثامن : " : " وقال ابن شاش وقال ابن شاش 

ومنھا أن یكون اإلنسان متھمًا یشتري لیبیع ، ال لیأكل ، فیبیع منھ إنسان ومنھا أن یكون اإلنسان متھمًا یشتري لیبیع ، ال لیأكل ، فیبیع منھ إنسان ... ... العینة العینة 
بعتھ بثمانیة ، فحط عني من الربح بعتھ بثمانیة ، فحط عني من الربح : : ي ي طعامًا مثًال بعشرة إلى أجل ، فیقول المشترطعامًا مثًال بعشرة إلى أجل ، فیقول المشتر

" " قدر الدینارین ، فیمنع إذا كان المقصود البیع ، وكانا أو أحدھما من أھل العینة قدر الدینارین ، فیمنع إذا كان المقصود البیع ، وكانا أو أحدھما من أھل العینة 
).).٤٤((  

َفَما َتُقوُلوَن ِإَذا َلْم ُتَعْد السِّْلَعة ِإَلْیِھ َبْل َرَجَعْت َفَما َتُقوُلوَن ِإَذا َلْم ُتَعْد السِّْلَعة ِإَلْیِھ َبْل َرَجَعْت : : َفِإْن ِقیَل َفِإْن ِقیَل : " : " وقال ابن القیم وقال ابن القیم 
ِلَأنَّ اْلَمْقُصود ِمْنَھا ِلَأنَّ اْلَمْقُصود ِمْنَھا ، ، َھِذِه َمْسَأَلة التََّورُّق َھِذِه َمْسَأَلة التََّورُّق : :  ِعیَنة ؟ ِقیَل  ِعیَنة ؟ ِقیَل ِإَلى َثاِلث َھْل ُتَسمُّوَن َذِلَكِإَلى َثاِلث َھْل ُتَسمُّوَن َذِلَك

َوَأْطَلَق َعَلْیَھا َوَأْطَلَق َعَلْیَھا ، ، َوَقْد َنصَّ َأْحَمد ِفي ِرَواَیة َأِبي َداُوَد َعَلى َأنََّھا ِمْن اْلِعیَنة َوَقْد َنصَّ َأْحَمد ِفي ِرَواَیة َأِبي َداُوَد َعَلى َأنََّھا ِمْن اْلِعیَنة ، ، اْلَوِرق اْلَوِرق 
  ))٥٥" .(" .(ِاْسمَھا ِاْسمَھا 
لة ، ولیس بیع عینة لة ، ولیس بیع عینة  أن التورق یكیف على أنھ معاملة مستق أن التورق یكیف على أنھ معاملة مستق::الرأي الثاني الرأي الثاني   

؛ وذلك ألن التورق ال یعتبر من بیع العینة ؛ ألن العین المباعة في التورق ال ترجع ؛ وذلك ألن التورق ال یعتبر من بیع العینة ؛ ألن العین المباعة في التورق ال ترجع 
إلى البائع األول ، وال یعلم البائع بنیة المشتري بذلك ، أما في بیع العینة ، فإن إلى البائع األول ، وال یعلم البائع بنیة المشتري بذلك ، أما في بیع العینة ، فإن 

  ..العین ترجع إلى البائع األول ، وبتواطؤ بینھما العین ترجع إلى البائع األول ، وبتواطؤ بینھما 
توافق بین التورق والعینة ، لوجود توافق بین التورق والعینة ، لوجود أي أن ھذا الرأي ینفي وجود عالقة أي أن ھذا الرأي ینفي وجود عالقة 

فوارق بینھما ، أھمھا أن المشتري الثاني للسلعة في التورق ھو شخص آخر غیر فوارق بینھما ، أھمھا أن المشتري الثاني للسلعة في التورق ھو شخص آخر غیر 
  ..البائع األول لھا ، دون وجود تواطؤ بینھ وبین البائع األول البائع األول لھا ، دون وجود تواطؤ بینھ وبین البائع األول 

، والكمال بن الھمام من الحنفیة ، والكمال بن الھمام من الحنفیة ) ) ٦٦((بعض فقھاء المالكیة بعض فقھاء المالكیة : : وذھب إلى ھذا وذھب إلى ھذا 
  ))٨٨.(.(وبعض الحنابلة وبعض الحنابلة   ،،) ) ٧٧((

                                                           

   . .٢٧٣٢٧٣//٥٥رد المحتار ، البن عابدین ، رد المحتار ، البن عابدین ، ) ) ١١((
   . .١١٢١١٢//١١طلبة الطلبة ، للنسفي ، طلبة الطلبة ، للنسفي ، ) ) ٢٢((
   . .١٤١٤سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٣٣((
   . .٦٨٩٦٨٩//٢٢عقد الجواھر الثمینة ، البن شاش ، عقد الجواھر الثمینة ، البن شاش ، ) ) ٤٤((
   . .١٥٦١٥٦ ،  ، ١٥٥١٥٥//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، تھذیب سنن أبي داود ، ) ) ٥٥((
   . .٣٩٤٣٩٤//٤٤ ، مواھب الجلیل ،  ، مواھب الجلیل ، ١٧٩١٧٩ ،  ، ١٧٨١٧٨//١١القوانین الفقھیة ، البن جزي ، القوانین الفقھیة ، البن جزي ، ) ) ٦٦((
   . .٢١٣٢١٣//٧٧فتح القدیر ، البن الھمام ، فتح القدیر ، البن الھمام ، ) ) ٧٧((
   . .٥٩٥٩//٣٣ المستقنع ، للحمد ،  المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد ، شرح زاد٢٦٢٦//٢٢ ، شرح منتھى اإلرادات ،  ، شرح منتھى اإلرادات ، ١٨٦١٨٦//٣٣كشاف القناع ، كشاف القناع ، ) ) ٨٨((



 

 

 - ٣١ - 

  ::وفیما یلي نذكر بعض النصوص التي تؤید ما ذھبوا إلیھ وفیما یلي نذكر بعض النصوص التي تؤید ما ذھبوا إلیھ 
جاء في فتح القدیر بعد التعلیق على بیع جاریة بألف درھم حالة أو نسیئة جاء في فتح القدیر بعد التعلیق على بیع جاریة بألف درھم حالة أو نسیئة 
فقبضھا ، ثم باعھا من البائع بخمسمائة قبل أن ینقد الثمن األول ال یجوز البیع فقبضھا ، ثم باعھا من البائع بخمسمائة قبل أن ینقد الثمن األول ال یجوز البیع 

َرَجْت ِمْنُھ َلا ُیَسمَّى َبْیَع اْلِعیَنِة ؛ ِلَأنَُّھ ِمْن َرَجْت ِمْنُھ َلا ُیَسمَّى َبْیَع اْلِعیَنِة ؛ ِلَأنَُّھ ِمْن َوَما َلْم َتْرِجْع إَلْیِھ اْلَعْیُن الَِّتي َخَوَما َلْم َتْرِجْع إَلْیِھ اْلَعْیُن الَِّتي َخ: " : " الثاني الثاني 
  ))١١" .(" .(اْلَعْیِن اْلُمْسَتْرَجَعِة َلا اْلَعْیِن ُمْطَلًقا اْلَعْیِن اْلُمْسَتْرَجَعِة َلا اْلَعْیِن ُمْطَلًقا 

ومسألة التورق تخالف بیع العینة ، بأن ومسألة التورق تخالف بیع العینة ، بأن : " : " وجاء في شرح زاد المستقنع وجاء في شرح زاد المستقنع 
: : المشتري ال یبیعھا على بائعھا األول ، بل یبیعھا على شخص آخر ، وصورتھا المشتري ال یبیعھا على بائعھا األول ، بل یبیعھا على شخص آخر ، وصورتھا 

أن یحتاج رجل إلى دراھم ، فیشتري سلعة بنسیئة إلى سنة بأكثر من ثمنھا نقدًا ، أن یحتاج رجل إلى دراھم ، فیشتري سلعة بنسیئة إلى سنة بأكثر من ثمنھا نقدًا ، 
  ))٢٢" .(" .(ثم یبیعھا على غیر البائع األول ؛ ألنھ إذا باعھا على األول فھي بیع العینة ثم یبیعھا على غیر البائع األول ؛ ألنھ إذا باعھا على األول فھي بیع العینة 

َلْو اْحَتاَج إَلى َنْقٍد ، َفاْشَتَرى َما ُیَساِوي ِماَئًة ِبِماَئٍة َلْو اْحَتاَج إَلى َنْقٍد ، َفاْشَتَرى َما ُیَساِوي ِماَئًة ِبِماَئٍة : " : " وجاء في اإلنصاف وجاء في اإلنصاف 
" " َفِھَي اْلِعیَنُة َفِھَي اْلِعیَنُة ... ... َفِإْن َباَعُھ ِلَمْن اْشَتَرى ِمْنُھ َفِإْن َباَعُھ ِلَمْن اْشَتَرى ِمْنُھ ... ... َوِھَي َمْسَأَلُة التََّورُِّق َوِھَي َمْسَأَلُة التََّورُِّق ... ... َن َن َوَخْمِسیَوَخْمِسی

).).٣٣((  
  ::التكییف الراجح التكییف الراجح 

 واهللا أعلم  واهللا أعلم ––بعد العرض السابق آلراء الفقھاء في تكییف التورق ، یظھر لي بعد العرض السابق آلراء الفقھاء في تكییف التورق ، یظھر لي 
 مستقلة عن بیع  مستقلة عن بیع  أن ما ذھب إلیھ الرأي الثاني من تكییف التورق على أنھ معاملة أن ما ذھب إلیھ الرأي الثاني من تكییف التورق على أنھ معاملة––

العینة ، ھو التكییف األولى بالقبول والرجحان ، لوجود أوجھ اختالف بین التورق العینة ، ھو التكییف األولى بالقبول والرجحان ، لوجود أوجھ اختالف بین التورق 
  ..والعینة والعینة 

  ::وقد ذھب إلي ھذا كثیر من الفقھاء المعاصرین ، ومن ذلك وقد ذھب إلي ھذا كثیر من الفقھاء المعاصرین ، ومن ذلك 
أما مسألة التورق التي یسمیھا أما مسألة التورق التي یسمیھا : " : " الشیخ عبد العزیز بن باز ، حیث یقول الشیخ عبد العزیز بن باز ، حیث یقول 

رى ، لیست من جنس مسألة العینة ؛ ألن رى ، لیست من جنس مسألة العینة ؛ ألن فھي معاملة أخفھي معاملة أخ) ) ٤٤((بعض الناس الوعدة بعض الناس الوعدة 

                                                           

   . .٢١٣٢١٣//٧٧فتح القدیر ، البن الھمام ، فتح القدیر ، البن الھمام ، ) ) ١١((
   . .٥٩٥٩//٣٣شرح زاد المستقنع ، للحمد ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ) ٢٢((
   . .٣٧٧٣٧٧//٤٤اإلنصاف ، للمرداوي ، اإلنصاف ، للمرداوي ، ) ) ٣٣((
من الوعد ، وھو اإلخبار عن فعل المرء أمرًا في المستقبل یتعلق بالغیر ، من الوعد ، وھو اإلخبار عن فعل المرء أمرًا في المستقبل یتعلق بالغیر ، : : الوعدة في اللغة الوعدة في اللغة ) ) ٤٤((

  . . سواء أكان خیرًا ، أم شرًا سواء أكان خیرًا ، أم شرًا 
  والوعدة في عرف بعض الناس في المملكة العربیة السعودیة تطلق على التورق ، حیث كان   والوعدة في عرف بعض الناس في المملكة العربیة السعودیة تطلق على التورق ، حیث كان 

كالسكر من التجار باألجل ، ویعیدون بیعھ نقدًا إلى تجار آخرین في كالسكر من التجار باألجل ، ویعیدون بیعھ نقدًا إلى تجار آخرین في : : الناس یشترون السلع الناس یشترون السلع 
سبیل الحصول على النقود ، وكانوا یستفتون العلماء فیھا ، فقد اسُتفتي الشیخ محمد بن سبیل الحصول على النقود ، وكانوا یستفتون العلماء فیھا ، فقد اسُتفتي الشیخ محمد بن 

  ..ن عبد اللطیف آل الشیخ رحمھ اهللا ؛ فأجاب بجوازھا في المشھور من المذھب ن عبد اللطیف آل الشیخ رحمھ اهللا ؛ فأجاب بجوازھا في المشھور من المذھب إبراھیم بإبراھیم ب
 ویرجع سبب تسمیتھم التورق بذلك االسم إلى أن المدین یخبر الدائن أنھ موعود بشراء سلعة  ویرجع سبب تسمیتھم التورق بذلك االسم إلى أن المدین یخبر الدائن أنھ موعود بشراء سلعة 

سآخذ سآخذ : : إلى أجل ، وسیبیعھا لیحصل على النقود المحتاج إلیھا لسداد الدین ، فیقول للدائن إلى أجل ، وسیبیعھا لیحصل على النقود المحتاج إلیھا لسداد الدین ، فیقول للدائن 
  . .  كل حال  كل حال وعدة وسأبیعھا علىوعدة وسأبیعھا على

 ، مفردات ألفاظ القرآن ،  ، مفردات ألفاظ القرآن ، ٦٧٤٦٧٤ ، المعجم الوجیز ، ص ، المعجم الوجیز ، ص٣٦٠٣٦٠//١١المصباح المنیر ، المصباح المنیر ، : : انظر انظر 
 ، مجموع فتاوي ابن باز ، مفتي المملكة العربیة السعودیة السابق ،  ، مجموع فتاوي ابن باز ، مفتي المملكة العربیة السعودیة السابق ، ٥٢٦٥٢٦لألصفھاني ، صلألصفھاني ، ص

 ، فتاوي ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل الشیخ ، مفتي  ، فتاوي ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل الشیخ ، مفتي ٥١٥١//١٩١٩
/ /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٥٥٥٥ ،  ، ٥٤٥٤//٧٧بیة السعودیة سابقًا ، بیة السعودیة سابقًا ، المملكة العرالمملكة العر

   . .٧٧محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص
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المشتري فیھا اشترى السلعة من شخص إلى أجل وباعھا من آخر نقدًا من أجل المشتري فیھا اشترى السلعة من شخص إلى أجل وباعھا من آخر نقدًا من أجل 
  )  )  ١١" .(" .(حاجتھ للنقد حاجتھ للنقد 

" " المسألة الثالثة المسألة الثالثة " " وأما وأما : " : " والشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ حیث یقول والشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ حیث یقول 
" " ھي مسألة ھي مسألة وھي إذا باع السلعة على من اشتراھا منھ بأقل من الثمن األول ، فوھي إذا باع السلعة على من اشتراھا منھ بأقل من الثمن األول ، ف

المحرمة بالسنة ، لكونھا ربا ، وأما بیعھا من غیره فھي المسألة المسماة المحرمة بالسنة ، لكونھا ربا ، وأما بیعھا من غیره فھي المسألة المسماة " " العینة العینة 
  ) ) ٢٢" " .(" " .(مسألة التورقمسألة التورق" " بالوعدة ، وھيبالوعدة ، وھي

أن التورق معاملة مستقلة ؛ أن التورق معاملة مستقلة ؛ : " : " والدكتور محمد عثمان شبیر ، حیث یقول والدكتور محمد عثمان شبیر ، حیث یقول 
عة في عة في أن المشتري للسلأن المشتري للسل: : منھا منھا ... ... وذلك ألنھ یختلف عن العینة من عدة وجوه وذلك ألنھ یختلف عن العینة من عدة وجوه 

التورق ھو غیر البائع األول ، وأما في العینة فیكون المشتري الثاني فیھا ھو التورق ھو غیر البائع األول ، وأما في العینة فیكون المشتري الثاني فیھا ھو 
أن الغایة من التورق ھي حصول المستورق على أن الغایة من التورق ھي حصول المستورق على : : البائع األول للسلعة ، ومنھا البائع األول للسلعة ، ومنھا 

، وقد تكون ھذه الغایة غیر مصرح بھا للطرف اآلخر ، وأما ، وقد تكون ھذه الغایة غیر مصرح بھا للطرف اآلخر ، وأما ) ) السیولة السیولة ( ( النقد النقد 
لصاحب العینة ، وھي تكون معلومة للطرفین لصاحب العینة ، وھي تكون معلومة للطرفین الغایة من العینة فھي حصول الزیادة الغایة من العینة فھي حصول الزیادة 

  )       )       ٣٣" .(" .(، ویتم التواطؤ على ذلك ، ویتم التواطؤ على ذلك 
: " : " وھذا ھو ما أخذت بھ أیضًا الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، حیث جاء فیھا وھذا ھو ما أخذت بھ أیضًا الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، حیث جاء فیھا 

 َوَراَءُه  َوَراَءُه َوَال ِصَلَة َبْیَن التََّورُِّق َوَبْیَن اْلِعیَنِة ِإالَّ ِفي َتْحِصیل النَّْقِد اْلَحال ِفیِھَما ، َوِفیَماَوَال ِصَلَة َبْیَن التََّورُِّق َوَبْیَن اْلِعیَنِة ِإالَّ ِفي َتْحِصیل النَّْقِد اْلَحال ِفیِھَما ، َوِفیَما
ُمَتَباِیَناِن ؛ ألَِنَّ اْلِعیَنَة َال ُبدَّ ِفیَھا ِمْن ُرُجوِع السِّْلَعِة ِإَلى اْلَباِئِع األَْوَّل ِبِخَالِف التََّورُِّق ، ُمَتَباِیَناِن ؛ ألَِنَّ اْلِعیَنَة َال ُبدَّ ِفیَھا ِمْن ُرُجوِع السِّْلَعِة ِإَلى اْلَباِئِع األَْوَّل ِبِخَالِف التََّورُِّق ، 

ْیَف ْیَف َفِإنَُّھ َلْیَس ِفیِھ ُرُجوُع اْلَعْیِن ِإَلى اْلَباِئِع ، ِإنََّما ُھَو َتَصرُُّف اْلُمْشَتِري ِفیَما َمَلَكُھ َكَفِإنَُّھ َلْیَس ِفیِھ ُرُجوُع اْلَعْیِن ِإَلى اْلَباِئِع ، ِإنََّما ُھَو َتَصرُُّف اْلُمْشَتِري ِفیَما َمَلَكُھ َك
  ))٤٤" .(" .(َشاَء َشاَء 

وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، حیث نصت على وھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، حیث نصت على 
شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ، ثم بیعھا إلى غیر من شراء سلعة بثمن آجل مساومة أو مرابحة ، ثم بیعھا إلى غیر من : : التورق التورق : " : " أن أن 

فھي شراء سلعة بثمن آجل فھي شراء سلعة بثمن آجل : : أما العینة أما العینة . . اشتریت منھ للحصول على النقد الحال اشتریت منھ للحصول على النقد الحال 
  ))٥٥" .(" .(ثمن حال أقل ثمن حال أقل وبیعھا إلى من اشتریت منھ بوبیعھا إلى من اشتریت منھ ب

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                            

                                                           

   . .٥١٥١//١٩١٩مجموع فتاوي ابن باز ، مجموع فتاوي ابن باز ، ) ) ١١((
   . .٥٥٥٥ ،  ، ٥٤٥٤//٧٧فتاوي ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل الشیخ ، فتاوي ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل الشیخ ، ) ) ٢٢((
   . .١٢١٢ثمان شبیر ، صثمان شبیر ، صمحمد عمحمد ع/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٣٣((
   . .١٤٧١٤٧//١٤١٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ) ٤٤((
   . .١٢١٢المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، صالمعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، ص) ) ٥٥((
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  املبحث الثالثاملبحث الثالث

  حكم التورقحكم التورق

كما اختلف الفقھاء في التكییف الفقھي للتورق ، اختلفوا في حكمھ ، ومحل كما اختلف الفقھاء في التكییف الفقھي للتورق ، اختلفوا في حكمھ ، ومحل 
" " أن یشتري الشخص السلعة بقصد الحصول على النقود أن یشتري الشخص السلعة بقصد الحصول على النقود : : ھذا االختالف بینھم ھذا االختالف بینھم 

ئع ، أما إذا اشتراھا بقصد االتجار بھا ، ئع ، أما إذا اشتراھا بقصد االتجار بھا ، ، وبیعھا لغیر البا، وبیعھا لغیر البا" " الدنانیر والدراھم الدنانیر والدراھم 
وتحصیل الربح ؛ فال یدخل ذلك في ھذا االختالف ؛ ألنھ التجارة التي أباحھا اهللا ، وتحصیل الربح ؛ فال یدخل ذلك في ھذا االختالف ؛ ألنھ التجارة التي أباحھا اهللا ، 
وكذلك إذا اشتراھا بقصد االنتفاع بعینھا أو استھالكھا ، ثم باعھا لغیر البائع لحاجة وكذلك إذا اشتراھا بقصد االنتفاع بعینھا أو استھالكھا ، ثم باعھا لغیر البائع لحاجة 

 خالف بین أھل العلم  خالف بین أھل العلم طارئة ؛ ألن ھذا مما اتفق الفقھاء على جوازه ، وال یوجد ثمةطارئة ؛ ألن ھذا مما اتفق الفقھاء على جوازه ، وال یوجد ثمة
  )  )  ١١.(.(في جواز ذلك في جواز ذلك 

  ::وقد اختلف الفقھاء في حكم التورق على ثالثة آراء وقد اختلف الفقھاء في حكم التورق على ثالثة آراء 
  .. أن التورق جائز شرعًا  أن التورق جائز شرعًا ::الرأي األول الرأي األول 

، والشافعیة ، والشافعیة ) ) ٣٣((، والمالكیة في قول ، والمالكیة في قول ) ) ٢٢((بعض الحنفیة بعض الحنفیة : : وذھب إلى ھذا وذھب إلى ھذا 
د ، وھي د ، وھي ، والحنابلة في الروایة التي ُنص علیھا في المذھب عن اإلمام أحم، والحنابلة في الروایة التي ُنص علیھا في المذھب عن اإلمام أحم) ) ٤٤((

  ))٥٥.(.(الروایة المشھورة والمعتمدة عندھم في المذھب الروایة المشھورة والمعتمدة عندھم في المذھب 
  ))٦٦.(.(وھو قول إیاس بن معاویة وھو قول إیاس بن معاویة 

الشیخ عبد العزیز الشیخ عبد العزیز : : وقد ذھب إلى ھذا أكثر الفقھاء المعاصرین ، ومن ذلك وقد ذھب إلى ھذا أكثر الفقھاء المعاصرین ، ومن ذلك 
، والشیخ عبد الرزاق ، والشیخ عبد الرزاق ) ) ٨٨((، والشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ ، والشیخ محمد بن إبراھیم آل الشیخ ) ) ٧٧((بن باز بن باز 

                                                           

  ٣٦٢٣٦٢//٢٢ ، مغني المحتاج ،  ، مغني المحتاج ، ٦٨٩٦٨٩//٢٢ ، عقد الجواھر الثمینة ، البن شاش ،  ، عقد الجواھر الثمینة ، البن شاش ، ٦٢٦٢//٢٢االختیار ، االختیار ، ) ) ١١((
 ،  الدرر السنیة  ،  الدرر السنیة ١٧٦١٧٦//١١ ، القواعد النورانیة ،  ، القواعد النورانیة ، ٥٠٢٥٠٢//٢٢٩٩، مجموع الفتاوي ، البن تیمیة ، ، مجموع الفتاوي ، البن تیمیة ، 

محمد عثمان شبیر ، محمد عثمان شبیر ، / /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٣١٣١//٦٦في األجوبة النجدیة ، في األجوبة النجدیة ، 
 ، التورق والتورق  ، التورق والتورق ٣٠٢٣٠٢نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ /  ، أحكام العقود المدنیة ، د ، أحكام العقود المدنیة ، د١٣١٣صص

  ١٣١٣//٧٧ فتاوي الشیخ عبد اهللا بن جبرین ،  فتاوي الشیخ عبد اهللا بن جبرین ،  ، ،١١١١سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / المنظم ، دالمنظم ، د
 ،  ، ٩١٩١محمود عبد الكریم إرشید ، صمحمود عبد الكریم إرشید ، ص/ / ، الشامل في معامالت المصارف اإلسالمیة ، د، الشامل في معامالت المصارف اإلسالمیة ، د

  ..بتصرف بتصرف 
 ، فتح القدیر ، البن  ، فتح القدیر ، البن ٣٢٦٣٢٦ ،  ، ٣٢٥٣٢٥//٥٥ ، رد المحتار ، البن عابدین ،  ، رد المحتار ، البن عابدین ، ١٩٩١٩٩//٥٥بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ، ) ) ٢٢((

   . .٢١٢٢١٢//٧٧الھمام ، الھمام ، 
   . .١٧٩١٧٩ ،  ، ١٧٨١٧٨//١١، ، القوانین الفقھیة ، البن جزي القوانین الفقھیة ، البن جزي ) ) ٣٣((
 ،  ، ٢٨٨٢٨٨//٥٥ ، الحاوي ، للماوردي ،  ، الحاوي ، للماوردي ، ١٣٧١٣٧//٤٤ ، العزیز شرح الوجیز ،  ، العزیز شرح الوجیز ، ٧٩٧٩//٣٣األم ، للشافعي ، األم ، للشافعي ، ) ) ٤٤((

   . .٣٦٣٣٦٣//٩٩كفایة النبیھ ، كفایة النبیھ ، 
 اإلنصاف ، للمرداوي ،  اإلنصاف ، للمرداوي ، ٢٦٢٦//٢٢ ، شرح منتھى اإلرادات ،  ، شرح منتھى اإلرادات ، ١٨٦١٨٦//٣٣كشاف القناع ، للبھوتي ، كشاف القناع ، للبھوتي ، ) ) ٥٥((

 ، الروض  ، الروض ٣١٦٣١٦//٦٦ البن مفلح ،  البن مفلح ،  ، الفروع ، ، الفروع ،٥٩٥٩//٣٣ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٣٣٧٣٣٧//٤٤
 ، الدرر السنیة في  ، الدرر السنیة في ٦١٦١//٣٣ ، مطالب أولي النھى ،  ، مطالب أولي النھى ، ٣٨٨٣٨٨//١١ ، المبدع ،  ، المبدع ، ٣١٨٣١٨//١١المربع ، المربع ، 

   . .١٥٦١٥٦ ،  ، ١٥٥١٥٥//٢٢ ، تھذیب سنن أبي داود ،  ، تھذیب سنن أبي داود ، ١٠٧١٠٧ ،  ، ٣٢٣٢//٦٦األجوبة النجدیة ، األجوبة النجدیة ، 
   . .٥٠٥٠//٦٦ ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ،  ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ، ١٥٦١٥٦//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، البن القیم ، تھذیب سنن أبي داود ، البن القیم ، ) ) ٦٦((
   . .٢٤٥٢٤٥ ،  ، ١٠٣١٠٣ ،  ، ٩٩٩٩ ،  ، ٥١٥١//١٩١٩مجوع فتاوي ابن باز ، مجوع فتاوي ابن باز ، ) ) ٧٧((
   . .٥٥٥٥//٧٧فتاوي ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل الشیخ ، فتاوي ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم عبد اللطیف آل الشیخ ، ) ) ٨٨((



 

 

 - ٣٤ - 

، والشیخ عبد اهللا بن سلیمان ، والشیخ عبد اهللا بن سلیمان ) ) ٢٢((ي ي ، والدكتور حسن علي الشاذل، والدكتور حسن علي الشاذل) ) ١١((عفیفي عفیفي 
، ، ) ) ٥٥((، والدكتور محمد عثمان شبیر ، والدكتور محمد عثمان شبیر ) ) ٤٤((، والشیخ عبد اهللا بن جبرین ، والشیخ عبد اهللا بن جبرین ) ) ٣٣((المنیع المنیع 

، ، ) ) ٧٧((، والشیخ محمد بن صالح عثیمین ، والشیخ محمد بن صالح عثیمین ) ) ٦٦((والشیخ صالح بن فوزان الفوزان والشیخ صالح بن فوزان الفوزان 
، والدكتور الصدیق محمد األمین الضریر ، والدكتور الصدیق محمد األمین الضریر ) ) ٨٨((والدكتور وھبة مصطفي الزحیلي والدكتور وھبة مصطفي الزحیلي 

، ، ) ) ١١١١((، والدكتور عبد اهللا المطلق ، والدكتور عبد اهللا المطلق ) ) ١٠١٠((یخ محمد تقي العثماني یخ محمد تقي العثماني ، والش، والش) ) ٩٩((
، والدكتور ، والدكتور ) ) ١٣١٣((، والدكتور نزیھ كمال حماد ، والدكتور نزیھ كمال حماد ) ) ١٢١٢((والدكتور محمد العلي القري والدكتور محمد العلي القري 

، والدكتور عماد ، والدكتور عماد ) ) ١٥١٥((، والدكتور منذر قحف ، والدكتور منذر قحف ) ) ١٤١٤((عبد الحمید محمود البعلي عبد الحمید محمود البعلي 
نایف بن نایف بن ، والدكتور ، والدكتور ) ) ١٧١٧((، والدكتور عبد الفتاح محمود إدریس ، والدكتور عبد الفتاح محمود إدریس ) ) ١٦١٦((بركات بركات 

، والدكتور ، والدكتور ) ) ١٩١٩((، والدكتور خالد بن علي المشیقح ، والدكتور خالد بن علي المشیقح ) ) ١٨١٨((جمعان الجریدان جمعان الجریدان 
، ، ) ) ٢١٢١((، والدكتور سعد حمدان اللحیاني ، والدكتور سعد حمدان اللحیاني ) ) ٢٠٢٠((إبراھیم عبد اللطیف العبیدي إبراھیم عبد اللطیف العبیدي 

                                                           

   . .٢١٤٢١٤//١١فتاوي الشیخ عبد الرزاق عفیفي ، فتاوي الشیخ عبد الرزاق عفیفي ، ) ) ١١((
   . .٣٣٣٣حسن علي الشاذلي ، صحسن علي الشاذلي ، ص/ / التورق حقیقتھ والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق حقیقتھ والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ) ٢٢((
ق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان ق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان حكم التورحكم التور) ) ٣٣((

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٥١٣٥١المنیع ، صالمنیع ، ص
 ،  ، ٢٠٤٢٠٤//٣٣ ، بحث مختصر في التورق مالھ وما علیھ ،  ، بحث مختصر في التورق مالھ وما علیھ ، ١٩٧١٩٧ ،  ، ١٩٣١٩٣ ،  ، ١٩٢١٩٢//٣٣المعاصرة ، المعاصرة ، 

٢٠٥٢٠٥. .   
   . .١٣١٣//٧٧اهللا بن جبرین ، اهللا بن جبرین ، فتاوي الشیخ عبد فتاوي الشیخ عبد ) ) ٤٤((
   . .٢٠٢٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٥٥((
   . .٥١١٥١١ ،  ، ٥٠٥٥٠٥ ،  ، ٥٠٤٥٠٤//٢٢مجموع فتاوي الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، مجموع فتاوي الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، ) ) ٦٦((
   . .٢٢//١٦١٦فتاوي نور على الدرب ، للشیخ محمد بن صالح عثیمین ، فتاوي نور على الدرب ، للشیخ محمد بن صالح عثیمین ، ) ) ٧٧((
وھبة مصطفي الزحیلي وھبة مصطفي الزحیلي / / روف والمصرفي المنظم ، دروف والمصرفي المنظم ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المع) ) ٨٨((

  ..  ٥٣٥٣المعامالت المالیة المعاصرة ، صالمعامالت المالیة المعاصرة ، ص: :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٢١٢، ص، ص
الصدیق محمد األمین الضریر ، الصدیق محمد األمین الضریر ، / / حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دحكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ) ٩٩((

   . .٤٠٠٤٠٠صص
   . .١١١١، ،   ١٠١٠أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، صأحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، ص) ) ١٠١٠((
على شاشة القناة السعودیة الفضائیة ، وذلك في حلقة على شاشة القناة السعودیة الفضائیة ، وذلك في حلقة " " فتاوى فتاوى " " قال بذلك في برنامج قال بذلك في برنامج ) ) ١١١١((

  ..م م ٢٠١٨٢٠١٨ أكتوبر أكتوبر٩٩  --ھـ ھـ ١٤٤٠١٤٤٠ محرم  محرم ٢٩٢٩یوم الثالثاء یوم الثالثاء 
   . .٣٣محمد العلي القري ، صمحمد العلي القري ، ص/ / التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ، دالتورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ، د) ) ١٢١٢((
   . .٢١٢١ماد ، صماد ، صنزیھ كمال حنزیھ كمال ح/ / التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، دالتورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د) ) ١٣١٣((
   . .١٦١٦عبد الحمید محمود البعلي ، صعبد الحمید محمود البعلي ، ص/ / التورَّق الجائز والممنوع شرعًا ، دالتورَّق الجائز والممنوع شرعًا ، د) ) ١٤١٤((
   . .١٢٢٣١٢٢٣عماد بركات ، صعماد بركات ، ص/ / منذر قحف ، دمنذر قحف ، د/ / التورق في التطبیق المعاصر ، دالتورق في التطبیق المعاصر ، د) ) ١٥١٥((
  ..المرجع السابق ، نفس الموضع المرجع السابق ، نفس الموضع ) ) ١٦١٦((
الموقف الموقف  :  :  ، ولھ أیضًا ، ولھ أیضًا١٢١٢عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي ، دتكییف التورق المصرفي ، د) ) ١٧١٧((

   . .٩٠٩٠الفقھي من التورق ، صالفقھي من التورق ، ص
   . .٣٠٧٣٠٧نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / أحكام العقود المدنیة ، دأحكام العقود المدنیة ، د) ) ١٨١٨((
   . .١٣٤١٣٤//١١فتاوي الدكتور خالد بن علي المشیقح ، فتاوي الدكتور خالد بن علي المشیقح ، ) ) ١٩١٩((
إبراھیم عبد الطیف إبراھیم العبیدي ، إبراھیم عبد الطیف إبراھیم العبیدي ، / / حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، دحقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د) ) ٢٠٢٠((

   . .٧٣٧٣صص
   . .٣٣سعد حمدان اللحیاني ، صسعد حمدان اللحیاني ، ص/ / التمویلي ، دالتمویلي ، دالتورَّق ودوره التورَّق ودوره ) ) ٢١٢١((



 

 

 - ٣٥ - 

، ، ) ) ٢٢((، والدكتور محمد عبد اللطیف البنا ، والدكتور محمد عبد اللطیف البنا ) ) ١١((والدكتور لؤي عزمي الغزاوي والدكتور لؤي عزمي الغزاوي 
، والدكتور محمد ، والدكتور محمد ) ) ٤٤((الجندي الجندي ، والدكتور محمد ، والدكتور محمد ) ) ٣٣((والدكتور أحمد الحجي الكردي والدكتور أحمد الحجي الكردي 

  ) ) ٦٦.(.(، والشیخ عز الدین خوجة ، والشیخ عز الدین خوجة ) ) ٥٥((دفیش محمود دفیش محمود 
وھذا ھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة وھذا ھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة 

  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩المكرمة في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في رجب المكرمة في الدورة الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في رجب 
المنبثق عن منظمة المؤتمر المنبثق عن منظمة المؤتمر ، ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ، ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي ) ) ٧٧((م م ١٩٩٨١٩٩٨أكتوبر أكتوبر 

دولة اإلمارات دولة اإلمارات ( ( اإلسالمي في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة اإلسالمي في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة 
  ––  ٢٦٢٦ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ جمادى األولى  جمادى األولى ٥٥  --١١في الفترة من في الفترة من ) ) العربیة المتحدة العربیة المتحدة 

، وھیئة ، وھیئة ) ) ٩٩((، والموسوعة الفقھیة الكویتیة ، والموسوعة الفقھیة الكویتیة ) ) ٨٨((م م ٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان ٣٠٣٠
، وھیئة المحاسبة والمراجعة ، وھیئة المحاسبة والمراجعة ) ) ١٠١٠((ملكة العربیة السعودیة ملكة العربیة السعودیة كبار العلماء بالمكبار العلماء بالم

، واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ، واللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ) ) ١١١١((للمؤسسات المالیة اإلسالمیة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
  ))١٢١٢.(.(بالمملكة العربیة السعودیة بالمملكة العربیة السعودیة 

  .. أن التورق غیر جائز شرعًا  أن التورق غیر جائز شرعًا ::الرأي الثاني الرأي الثاني 
  

                                                           

   . .٢١٣٢١٣لؤي عزمي الغزاوي ، صلؤي عزمي الغزاوي ، ص/ / أحكام التورق المصرفي المنظم ، دأحكام التورق المصرفي المنظم ، د) ) ١١((
محمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف / / التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د) ) ٢٢((

   . .٧٧محمود البنا ، صمحمود البنا ، ص
   . .٨٨، ص، صأحمد الحجي الكردي أحمد الحجي الكردي / / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٣٣((
 ، بحث على شبكة األلوكة على  ، بحث على شبكة األلوكة على ١٠١٠محمد الجندي ، صمحمد الجندي ، ص/ / التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٤٤((

  ::  الرابط التالي الرابط التالي 
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  ..١٤٥١٤٥ ،  ، ١٤٢١٤٢محمد دفیش محمود ، صمحمد دفیش محمود ، ص/ / بیع التورق ، دبیع التورق ، د) ) ٥٥((
خدومًا بدل أن یكون خادمًا ومتبوعًا بدل أن یكون تابعًا ، للشیخ عز خدومًا بدل أن یكون خادمًا ومتبوعًا بدل أن یكون تابعًا ، للشیخ عز التورق صار التمویل مالتورق صار التمویل م) ) ٦٦((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٣الدین خوجھ ، صالدین خوجھ ، ص
 ،  ، ٣٢٠٣٢٠قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، صقرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ص) ) ٧٧((

٣٢١٣٢١. .   
 )  ) ٥٥//١٩١٩ (  ( ١١٧٩٧٩قرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم قرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم ) ) ٨٨((

  : : على الرابط التالي على الرابط التالي 
//hhtttt::////١٩١٩sshh..cc--iiiiffaa..oorrgg//qqrraarrtt--ttwwssyyaatt  

   . .١٤٧١٤٧//١٤١٤الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، ) ) ٩٩((
   . .٣٢٢٣٢٢//٤٤أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ، أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ، ) ) ١٠١٠((
 ،  ، ٧٦٨٧٦٨، ص، صلھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة المعاییر الشرعیة المعاییر الشرعیة ) ) ١١١١((

  ..وما بعدھا وما بعدھا 
   . .٨٠٨٠//١١١١ ،  ، ٢٥٦٢٥٦ ،  ، ٢٥٣٢٥٣ ،  ، ١٦١١٦١//٣٣فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ، فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ، ) ) ١٢١٢((



 

 

 - ٣٦ - 

وھي اختیار ابن وھي اختیار ابن الحنابلة في روایة ثانیة عن اإلمام أحمد ، الحنابلة في روایة ثانیة عن اإلمام أحمد ، : : وذھب إلى ھذا وذھب إلى ھذا 
  ))١١.(.(تیمیة تیمیة 

الدكتور حسین حامد حسان الدكتور حسین حامد حسان : : وممن ذھب إلى ھذا من الفقھاء المعاصرین وممن ذھب إلى ھذا من الفقھاء المعاصرین 
، والدكتور علي أحمد السالوس ، والدكتور علي أحمد السالوس ) ) ٣٣((، والدكتور سامي بن إبراھیم السویلم ، والدكتور سامي بن إبراھیم السویلم ) ) ٢٢((
  ))٥٥.(.(، والشیخ صالح الحصین ، والشیخ صالح الحصین ) ) ٤٤((

  .. أن التورق مكروه شرعًا  أن التورق مكروه شرعًا ::الرأي الثالث الرأي الثالث 
، واإلمام أحمد ، واإلمام أحمد ) ) ٧٧((، والمالكیة في قول ، والمالكیة في قول ) ) ٦٦((بعض الحنفیة بعض الحنفیة : : وذھب إلى ھذا وذھب إلى ھذا 
  ))٨٨.(.(في روایة ثالثة عنھ في روایة ثالثة عنھ 

  ))٩٩.(.(وھو قول عمر بن عبد العزیز وھو قول عمر بن عبد العزیز 
  ::األدلــــــة األدلــــــة 

  ::أدلة الرأى األول أدلة الرأى األول : : أوًال أوًال 
  –– من جواز التورق شرعًا  من جواز التورق شرعًا ––استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ 

  ::بأدلة من الكتاب ، والسنة ، وقواعد الفقھ ، والمعقول بأدلة من الكتاب ، والسنة ، وقواعد الفقھ ، والمعقول 
  : :  الكتاب  الكتاب --أأ

  : : استدلوا من الكتاب بما یلي استدلوا من الكتاب بما یلي 
  ))١٠١٠" .(" .(َوَأَحلَّ الّلُھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا َوَأَحلَّ الّلُھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا : " : "  عموم قولھ تعالى  عموم قولھ تعالى --١١

                                                           

 ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٣٨٨٣٨٨//١١ ، المبدع ،  ، المبدع ، ٣١٦٣١٦//٦٦ ، الفروع ،  ، الفروع ، ٣٣٧٣٣٧//٤٤اإلنصاف ، اإلنصاف ، ) ) ١١((
 ، المستدرك على مجموع الفتاوي ، البن  ، المستدرك على مجموع الفتاوي ، البن ٣٩٢٣٩٢//٥٥ ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ،  ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ، ٥٩٥٩//٣٣

   . .١٠٧١٠٧//٦٦ ، الدرر السنیة في األجوبة النجدیة ،  ، الدرر السنیة في األجوبة النجدیة ، ٩٩//٤٤یة ، یة ، تیمتیم
تعلیق على بحوث التورق في مؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ التاسعة عشرة تعلیق على بحوث التورق في مؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ التاسعة عشرة ) ) ٢٢((

سامي سامي / /  ، التورق والتورق المنظم ، د ، التورق والتورق المنظم ، د٢٢حسین حامد حسان ، صحسین حامد حسان ، ص/ / المنعقد بإمارة الشارقة ، دالمنعقد بإمارة الشارقة ، د
   .  . ١٠٣١٠٣ریاض بن راشد عبد اهللا ، صریاض بن راشد عبد اهللا ، ص ، التورق المصرفي ،  ، التورق المصرفي ، ١٨١٨بن إبراھیم السویلم ، صبن إبراھیم السویلم ، ص

   . .١٨١٨سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٣٣((
: :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٢٤٢٤ ،  ، ٢٣٢٣ ،  ، ١١علي أحمد السالوس ، صعلي أحمد السالوس ، ص/ / التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٤٤((

 ، العینة والتورق  ، العینة والتورق ٦٢٠٦٢٠موسوعة االقتصاد اإلسالمي والقضایا الفقھیة المعاصرة ، صموسوعة االقتصاد اإلسالمي والقضایا الفقھیة المعاصرة ، ص
   . .٤٨٥٤٨٥المصرفي ، صالمصرفي ، صوالتورق والتورق 

 ، التورق المصرفي ،  ، التورق المصرفي ، ١٧١٧سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٥٥((
   . .١٠٣١٠٣ریاض بن راشد عبد اهللا ، صریاض بن راشد عبد اهللا ، ص

 ، الدر  ، الدر ٢١٢٢١٢//٧٧ ، فتح القدیر ، البن الھمام ،  ، فتح القدیر ، البن الھمام ، ٣٢٦٣٢٦ ،  ، ٣٢٥٣٢٥//٥٥رد المحتار ، البن عابدین ، رد المحتار ، البن عابدین ، ) ) ٦٦((
   . .٣٢٥٣٢٥//٥٥المختار ، المختار ، 

 ، الشرح  ، الشرح ٣٩٤٣٩٤//٤٤ ، مواھب الجلیل ،  ، مواھب الجلیل ، ٨٩٨٩//٧٧، البیان والتحصیل ، ، البیان والتحصیل ،   ٨٩٨٩//٣٣حاشیة الدسوقي ، حاشیة الدسوقي ، ) ) ٧٧((
 ، شرح الخرشي ،  ، شرح الخرشي ، ١٦٨١٦٨ ،  ، ١٦٧١٦٧//٣٣ ، المدونة ، لإلمام مالك ،  ، المدونة ، لإلمام مالك ، ١٣١١٣١//٣٣الصغیر ، للدردیر ، الصغیر ، للدردیر ، 

٧٦٧٦//٣٣//٥٥. .   
 ، الدرر السنیة في األجوبة  ، الدرر السنیة في األجوبة ٣٨٨٣٨٨//١١ ، المبدع ،  ، المبدع ، ٣١٦٣١٦//٦٦ ، الفروع ،  ، الفروع ، ٣٣٧٣٣٧//٤٤اإلنصاف ، اإلنصاف ، ) ) ٨٨((

   . .١٥٦١٥٦ ،  ، ١٥٥١٥٥//٢٢ود ، ود ،  ، تھذیب سنن أبي دا ، تھذیب سنن أبي دا٣٢٣٢//٦٦النجدیة ، النجدیة ، 
 ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ٥٠٥٠//٦٦ ،  ، ٢١٢١//٤٤ ، الفتاوي الكبري ،  ، الفتاوي الكبري ، ١٥٦١٥٦//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، تھذیب سنن أبي داود ، ) ) ٩٩((

   . .٣٢٣٢//٦٦ ، الدرر السنیة في األجوبة النجدیة ،  ، الدرر السنیة في األجوبة النجدیة ، ١٣٥١٣٥ ،  ، ١٣٤١٣٤//٣٣
   ) . ) .٢٧٥٢٧٥( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ١٠١٠((



 

 

 - ٣٧ - 

  : : وجھ الداللة وجھ الداللة 
أن ھذه اآلیة قد دلت بعمومھا على حل البیع بصفة عامة ، إال ما وردت أن ھذه اآلیة قد دلت بعمومھا على حل البیع بصفة عامة ، إال ما وردت 

 أركانھ  أركانھ النصوص بتحریمھ وإخراجھ من ھذا العموم ، والتورق بیع استوفىالنصوص بتحریمھ وإخراجھ من ھذا العموم ، والتورق بیع استوفى
وشروطھ وال یفضي إلى الربا ، فیتناولھ عموم اآلیة ، فیكون مباحًا ؛ حیث ال وشروطھ وال یفضي إلى الربا ، فیتناولھ عموم اآلیة ، فیكون مباحًا ؛ حیث ال 
مخصص یخرجھ من دائرة اإلباحة أو الحل إلى غیرھا ، فیبقي على ھذا العموم مخصص یخرجھ من دائرة اإلباحة أو الحل إلى غیرھا ، فیبقي على ھذا العموم 
حتى یقوم الدلیل على تخصیصھ ؛ ألن التورق یتضمن شراء السلعة باألجل بعقد حتى یقوم الدلیل على تخصیصھ ؛ ألن التورق یتضمن شراء السلعة باألجل بعقد 

على أي محذور شرعي ، وال یوجد على أي محذور شرعي ، وال یوجد صحیح مكتمل األركان والشروط ولم یشتمل صحیح مكتمل األركان والشروط ولم یشتمل 
فیھ أي تواطؤ ، وإذا انتقلت السلعة إلى ملك المشترى جاز لھ التصرف فیھا بجمیع فیھ أي تواطؤ ، وإذا انتقلت السلعة إلى ملك المشترى جاز لھ التصرف فیھا بجمیع 

  ))١١.(.(أنواع التصرف من انتفاع وبیع وإجارة وھبة وغیر ذلك أنواع التصرف من انتفاع وبیع وإجارة وھبة وغیر ذلك 
ُموِم ُموِم َھَذا ِمْن ُعَھَذا ِمْن ُع) ) َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا : ( : ( َقْوُلُھ َتَعاَلى َقْوُلُھ َتَعاَلى : " : " قال القرطبي قال القرطبي 

... " . ... " . اْلُقْرآِن ، َواْلَأِلُف َواللَّاُم ِلْلِجْنِس َلا ِلْلَعْھِد ِإْذ َلْم َیَتَقدَّْم َبْیٌع َمْذُكوٌر َیْرِجُع ِإَلْیِھ ، اْلُقْرآِن ، َواْلَأِلُف َواللَّاُم ِلْلِجْنِس َلا ِلْلَعْھِد ِإْذ َلْم َیَتَقدَّْم َبْیٌع َمْذُكوٌر َیْرِجُع ِإَلْیِھ ، 
ُھ ُھ َوِإَذا َثَبَت َأنَّ اْلَبْیَع َعامٌّ َفُھَو ُمَخصٌَّص ِبَما َذَكْرَناُه ِمَن الرَِّبا َوَغْیِر َذِلَك ِممَّا ُنِھَي َعْنَوِإَذا َثَبَت َأنَّ اْلَبْیَع َعامٌّ َفُھَو ُمَخصٌَّص ِبَما َذَكْرَناُه ِمَن الرَِّبا َوَغْیِر َذِلَك ِممَّا ُنِھَي َعْن

َوُمِنَع اْلَعْقُد َعَلْیِھ ، َكاْلَخْمِر َواْلَمْیَتِة َوَحَبِل اْلَحَبَلِة ، َوَغْیِر َذِلَك ِممَّا ُھَو َثاِبٌت ِفي َوُمِنَع اْلَعْقُد َعَلْیِھ ، َكاْلَخْمِر َواْلَمْیَتِة َوَحَبِل اْلَحَبَلِة ، َوَغْیِر َذِلَك ِممَّا ُھَو َثاِبٌت ِفي 
  ))٢٢" .(" .(السُّنَِّة َوِإْجَماِع اْلُأمَِّة النَّْھُي َعْنُھ السُّنَِّة َوِإْجَماِع اْلُأمَِّة النَّْھُي َعْنُھ 

  ))٣٣. " .(. " .(......َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأْوُفوا ِباْلُعُقوِد : " : "  وقولھ تعالي  وقولھ تعالي --٢٢
  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

أن اهللا تعالي قد أمر في ھذه اآلیة عباده المؤمنین بالوفاء بالعقود التي أن اهللا تعالي قد أمر في ھذه اآلیة عباده المؤمنین بالوفاء بالعقود التي 
استوفت أركانھا وشروطھا وخلت من الموانع الشرعیة ، والتورق عقد استوفي استوفت أركانھا وشروطھا وخلت من الموانع الشرعیة ، والتورق عقد استوفي 
أركانھ وشروطھ وخال من أي موانع شرعیة ، فیكون واجب الوفاء بھ ؛ كما یجب أركانھ وشروطھ وخال من أي موانع شرعیة ، فیكون واجب الوفاء بھ ؛ كما یجب 

  ))٤٤.(.(جائزة شرعًا جائزة شرعًا الوفاء بغیره من العقود الالوفاء بغیره من العقود ال
  

                                                           

، مجموع فتاوي ابن باز ، ، مجموع فتاوي ابن باز ،   ٣٥٦٣٥٦//٣٣ ، تفسیر القرطبي ،  ، تفسیر القرطبي ، ٥٩٥٩//٣٣شرح زاد المستقنع ، للحمد ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ) ١١((
  ١٤١٤ ،  ، ١٣١٣محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٩٦٩٦ ،  ، ٥٠٥٠//١٩١٩

  ٨٨وھبة الزحیلي ، صوھبة الزحیلي ، ص/ / ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د
 بن  بن ، حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا، حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٥٠٣٥٠سلیمان المنیع ، صسلیمان المنیع ، ص
 ، أحكام  ، أحكام ٢٠٣٢٠٣//٣٣ ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ،  ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ، ١٧٦١٧٦//٣٣التمویلیة المعاصرة ، التمویلیة المعاصرة ، 

/ /  ، التورق وآثاره االقتصادیة ، د ، التورق وآثاره االقتصادیة ، د٣٠٥٣٠٥نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / العقود المدنیة ، دالعقود المدنیة ، د
إبراھیم عبد إبراھیم عبد / /  ، حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د ، حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د٥٤٥٤د ، صد ، صسعد عبد محمسعد عبد محم

 ، على الرابط  ، على الرابط ٣٣، ص، ص) ) مفھومھ ، حكمھ ، كیفیة تطبیقھ مفھومھ ، حكمھ ، كیفیة تطبیقھ ( (  ، التورق  ، التورق ٥٨٥٨اللطیف العبیدي ، صاللطیف العبیدي ، ص
  . . تصرف تصرف  ، ب ، بhhttmmll..hhttttpp::////wwwwww..ffeeqqhhwweebb..ccoomm//vvbb//tt١١٦٧٧١١٦٧٧: : التالي التالي 

   . .٣٥٦٣٥٦//٣٣تفسیر القرطبي ، تفسیر القرطبي ، ) ) ٢٢((
   ) . ) .١١( (  من اآلیة  من اآلیة سورة المائدة ، جزءسورة المائدة ، جزء) ) ٣٣((
 ، أحكام  ، أحكام ١١٣١١٣//٢٢ ، تفسیر البیضاوي ،  ، تفسیر البیضاوي ، ٣٣//٢٢ ، تفسیر الخازن ،  ، تفسیر الخازن ، ٣٢٣٢//٦٦تفسیر القرطبي ، تفسیر القرطبي ، ) ) ٤٤((

  ٧٧//٣٣ ، أحكام القرآن ، للكیا الھراسي ،  ، أحكام القرآن ، للكیا الھراسي ، ٥٥//٢٢ ، تفسیر الماوردي ،  ، تفسیر الماوردي ، ٦٦٦٦//٢٢القرآن ، للشافعي ، القرآن ، للشافعي ، 
 ، تفسیر ابن عطیة ،  ، تفسیر ابن عطیة ، ٦٦//٢٢ ،  ، ١٢٨١٢٨//٥٥ ، اإلنصاف ،  ، اإلنصاف ، ٢٨٥٢٨٥//٣٣، أحكام القرآن ، للجصاص ، ، أحكام القرآن ، للجصاص ، 

  .. ، وما بعدھا ، بتصرف  ، وما بعدھا ، بتصرف ٢٤٢٢٤٢//٨٨ ، المحلى ، البن حزم ،  ، المحلى ، البن حزم ، ١٤١٤//٢٢
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َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن : " : "  وقولھ تعالي  وقولھ تعالي --٣٣
  ))١١..... " .(..... " .(َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم 

  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 
عضًا بالباطل ، عضًا بالباطل ، أن اهللا تعالي قد نھي عباده المؤمنین عن أكل أموال بعضھم بأن اهللا تعالي قد نھي عباده المؤمنین عن أكل أموال بعضھم ب

أي بأي نوع من أنواع المكاسب التى ھي غیر شرعیة ، كالربا ، والغش ، والنصب أي بأي نوع من أنواع المكاسب التى ھي غیر شرعیة ، كالربا ، والغش ، والنصب 
، والقمار ، والخیانة ، والرشوة ، والخداع ، وشھادة الزور ، والیمین الكاذبة ، ، والقمار ، والخیانة ، والرشوة ، والخداع ، وشھادة الزور ، والیمین الكاذبة ، 

، وأباح ، وأباح ) ) ٢٢((وما جرى مجرى ذلك من سائر أصناف الحیل التى لم تبحھا الشریعة وما جرى مجرى ذلك من سائر أصناف الحیل التى لم تبحھا الشریعة 
ضًا عن تراض ، ولكن ھذا التراض مقرون بضابط عام ؛ ضًا عن تراض ، ولكن ھذا التراض مقرون بضابط عام ؛ لھم أكل أموال بعضھم بعلھم أكل أموال بعضھم بع

؛ والتورق بیع عن تراض ، ؛ والتورق بیع عن تراض ، ) ) ٣٣ ( (--  --وھو أال یحل ما حرم اهللا تعالى ورسولھ وھو أال یحل ما حرم اهللا تعالى ورسولھ 
اكتملت أركانھ ، وشروطھ ، ولیس فیھ أي نوع من المكاسب غیر الشرعیة ، اكتملت أركانھ ، وشروطھ ، ولیس فیھ أي نوع من المكاسب غیر الشرعیة ، 

  ..فیكون جائزًا شرعًا فیكون جائزًا شرعًا 
َذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإ: " : "  وقولھ تعالى  وقولھ تعالى --٤٤
  ))٥٥) " .() " .(٤٤((َفاْكُتُبوُه َفاْكُتُبوُه 

  : :  وجھ الداللة  وجھ الداللة 
أن اهللا تعالى أمر بكتابة الدین المؤجل لتوثیقھ وحفظھ من الجحود واإلنكار أن اهللا تعالى أمر بكتابة الدین المؤجل لتوثیقھ وحفظھ من الجحود واإلنكار 

، وبیع التورق نوع من المداینات ، ولم تشبھ أي شائبة من ، وبیع التورق نوع من المداینات ، ولم تشبھ أي شائبة من ) ) ٦٦((أو النسیان أو النسیان 
 ھذه اآلیة ، فیكون جائزًا كسائر المداینات الجائزة  ھذه اآلیة ، فیكون جائزًا كسائر المداینات الجائزة شوائب الحرمة فیدخل في عمومشوائب الحرمة فیدخل في عموم

                                                           

   ) . ) .٢٩٢٩( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة النساء سورة النساء ) ) ١١((
 ،  ، ١٢٧١٢٧ / /٣٣ ، أحكام القرآن ، للجصاص ،  ، أحكام القرآن ، للجصاص ، ١٠٥١٠٥ ، تفسیر الجاللین ، ص ، تفسیر الجاللین ، ص٤٧٩٤٧٩//١١تفسیر ابن كثیر ، تفسیر ابن كثیر ، ) ) ٢٢((

  ٥٢١٥٢١//١١ ،  ،  ، تفسیر الزمخشري ، تفسیر الزمخشري٤٠٨٤٠٨//١١ ، أحكام القرآن ، البن العربي ،  ، أحكام القرآن ، البن العربي ، ٨١٨١//٢٢تفسیر البیضاوي ، تفسیر البیضاوي ، 
 ، تفسیر المنار ، لمحمد رشید رضا ،  ، تفسیر المنار ، لمحمد رشید رضا ، ٣٤٧٣٤٧//١١ ، تفسیر الخازن ،  ، تفسیر الخازن ، ٦٩٦٩//١٠١٠ ، تفسیر الرازي  ، تفسیر الرازي ٥٢٢٥٢٢،،
 ،  ، ١٠٥١٠٥//١١ ، مختصر من تفسیر اإلمام الطبري ، للتجیبي ،  ، مختصر من تفسیر اإلمام الطبري ، للتجیبي ، ٥٤٤٥٤٤//١١ ، تفسیر الشوكانى ،  ، تفسیر الشوكانى ، ٤٠٤٠ ،  ، ٣٩٣٩//٥٥

 ،  ،  ، زاد المسیر فى علم التفسیر ، زاد المسیر فى علم التفسیر١٧٢٠١٧٢٠//٣٣ ، تفسیر القرطبى ،  ، تفسیر القرطبى ، ٢٢١٢٢١ ،  ، ٩٧٩٧//١١تفسیر النسفي ، تفسیر النسفي ، 
   . .١١٣١١٣ ، المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم ، ص ، المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم ، ص١٩٤١٩٤//٢٢ ،  ، ١٩٤١٩٤//١١

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٩٤٢٩٤حسن علي الشاذلي ، صحسن علي الشاذلي ، ص/ / التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ ، د) ) ٣٣((
 " . (  " . ( الدَّْیَن ِبَأَجِلِھ ، ِلَأنَُّھ َأْدَفُع ِللنَِّزاِع ، َوَأْقَطُع ِلْلِخَلاِفالدَّْیَن ِبَأَجِلِھ ، ِلَأنَُّھ َأْدَفُع ِللنَِّزاِع ، َوَأْقَطُع ِلْلِخَلاِف: : َأِي َأِي " " َفاْكُتُبوُه َفاْكُتُبوُه : " : " َقْوُلُھ َقْوُلُھ : " : " قال الشوكاني قال الشوكاني ) ) ٤٤((

   )  ) ٣٤٤٣٤٤//١١تفسیر الشوكاني ، تفسیر الشوكاني ، 
   ) . ) .٢٨٢٢٨٢( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٥٥((
َھَذا ِإْرَشاٌد َھَذا ِإْرَشاٌد ) ) َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإذا َتداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإلى َأَجٍل ُمَسمى َفاْكُتُبوُه َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإذا َتداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإلى َأَجٍل ُمَسمى َفاْكُتُبوُه : ( : ( َفَقْوُلُھ َفَقْوُلُھ : " : " قال ابن كثیر قال ابن كثیر ) ) ٦٦((

ِمِنیَن ِإَذا َتَعاَمُلوا ِبُمَعاَمَلاٍت ُمَؤجََّلٍة َأْن َیْكُتُبوَھا ، ِلَیُكوَن َذِلَك َأْحَفَظ ِلِمْقَداِرَھا ِمِنیَن ِإَذا َتَعاَمُلوا ِبُمَعاَمَلاٍت ُمَؤجََّلٍة َأْن َیْكُتُبوَھا ، ِلَیُكوَن َذِلَك َأْحَفَظ ِلِمْقَداِرَھا ِمْنُھ َتَعاَلى ِلِعَباِدِه اْلُمْؤِمْنُھ َتَعاَلى ِلِعَباِدِه اْلُمْؤ
ذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّھ ذِلُكْم َأْقَسُط ِعْنَد اللَِّھ : ( : ( َوِمیَقاِتَھا َوَأْضُبَط ِللشَّاِھِد ِفیَھا ، َوَقْد َنبََّھ َعَلى َھَذا ِفي آِخِر اْلآَیِة َحْیُث َقاَل َوِمیَقاِتَھا َوَأْضُبَط ِللشَّاِھِد ِفیَھا ، َوَقْد َنبََّھ َعَلى َھَذا ِفي آِخِر اْلآَیِة َحْیُث َقاَل 

" " أمر منھ تعالى بالكتابة ِللتَّْوِثَقِة َواْلِحْفِظ أمر منھ تعالى بالكتابة ِللتَّْوِثَقِة َواْلِحْفِظ ) ) َفاْكُتُبوُه َفاْكُتُبوُه : ( : ( َوَقْوُلُھ َوَقْوُلُھ ) .... ) .... َأْقَوُم ِللشَّھاَدِة َوَأْدنى َألَّا َتْرتاُبوا َأْقَوُم ِللشَّھاَدِة َوَأْدنى َألَّا َتْرتاُبوا وََو
   )  ) ٥٥٩٥٥٩//١١تفسیر ابن كثیر ، تفسیر ابن كثیر ، . ( . ( 

 ، والتداین تفاعل  ، والتداین تفاعل أي تعاملتم بالدین أو داین بعضكم بعضًاأي تعاملتم بالدین أو داین بعضكم بعضًا) ) إذا َتَداَیْنُتْم إذا َتَداَیْنُتْم : ( : ( قولھ قولھ : " : " وقال عالء الخازن وقال عالء الخازن 
َوْلَیْكُتْب َوْلَیْكُتْب : ( : ( ثم بین اهللا تعالى كیفیة الكتابة فقال تعالى ثم بین اهللا تعالى كیفیة الكتابة فقال تعالى .... .... من الدین یقال داینتھ إذا عاملتھ بالدین من الدین یقال داینتھ إذا عاملتھ بالدین 

أي بالحق من غیر زیادة وال أي بالحق من غیر زیادة وال ) ) ِباْلَعْدِل ِباْلَعْدِل ( ( أي لیكتب الدین بین الطالب والمطلوب كاتب أي لیكتب الدین بین الطالب والمطلوب كاتب ) ) َبْیَنُكْم َكاِتٌب َبْیَنُكْم َكاِتٌب 
، قیل إن فائدة الكتابة ھي حفظ المال من الجانبین ؛ ألن صاحب ، قیل إن فائدة الكتابة ھي حفظ المال من الجانبین ؛ ألن صاحب نقصان وال تقدیم أجل وال تأخیره نقصان وال تقدیم أجل وال تأخیره 

ومن ومن ، ، الدین إذا علم أن حقھ مقید بالكتابة تعذر علیھ طلب زیادة أو تقدیم المطالبة قبل حلول األجل الدین إذا علم أن حقھ مقید بالكتابة تعذر علیھ طلب زیادة أو تقدیم المطالبة قبل حلول األجل 
فلما كانت ھذه فلما كانت ھذه ، ، علیھ الدین إذا عرف ذلك تعذر علیھ الجحود أو النقص من أصل الدین الذي علیھ علیھ الدین إذا عرف ذلك تعذر علیھ الجحود أو النقص من أصل الدین الذي علیھ 

   ) )٣٠٥٣٠٥ ،  ، ٣٠٤٣٠٤//١١تفسیر الخازن ، تفسیر الخازن ، " . ( " . ( ابة أمر اهللا تعالى بھا ابة أمر اهللا تعالى بھا الفائدة من الكتالفائدة من الكت
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شرعًا ؛ إذ الظاھر من عموم اآلیة الجواز ؛ ألن اهللا تعالى أمر بكتابة الدین وأجلھ ، شرعًا ؛ إذ الظاھر من عموم اآلیة الجواز ؛ ألن اهللا تعالى أمر بكتابة الدین وأجلھ ، 
    ))١١.(.(واألمر بكتابتھ فرع عن الجواز ، والتورق دین فیشملھ الحكم واألمر بكتابتھ فرع عن الجواز ، والتورق دین فیشملھ الحكم 

اآلیة اآلیة " " ُنوا ِإذا َتداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ُنوا ِإذا َتداَیْنُتْم ِبَدْیٍن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَم: " : " َقْوُلُھ َتَعاَلى َقْوُلُھ َتَعاَلى : " : " قال القرطبي قال القرطبي 
  ))٢٢" .(" .(ھي تتناول جمیع المدائنات إجماعًا ھي تتناول جمیع المدائنات إجماعًا ... ... 

َیْعِني ِإَذا َتَباَیْعُتْم ِبَدْیٍن َأِو اْشَتَرْیُتْم ِبِھ ، َأْو َیْعِني ِإَذا َتَباَیْعُتْم ِبَدْیٍن َأِو اْشَتَرْیُتْم ِبِھ ، َأْو " " ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِإَذا َتَداَیْنُتْم : " ": " "وقال الطبري وقال الطبري 
ِإَلى َوْقٍت َمْعُلوٍم َوقَّتُُّموُه َبْیَنُكْم ِإَلى َوْقٍت َمْعُلوٍم َوقَّتُُّموُه َبْیَنُكْم : :  َیُقوُل  َیُقوُل ،،" " ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى " " َتَعاَطْیُتْم ، َأْو َأَخْذُتْم ِبِھ َتَعاَطْیُتْم ، َأْو َأَخْذُتْم ِبِھ 

، ُكلُّ َذِلَك ِمَن الدُُّیوِن اْلُمَؤجََّلِة ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى ِإَذا َكاَنْت آَجاُلَھا ، ُكلُّ َذِلَك ِمَن الدُُّیوِن اْلُمَؤجََّلِة ِإَلى َأَجٍل ُمَسمى ِإَذا َكاَنْت آَجاُلَھا ... ... ، َوَقْد َیْدُخُل ، َوَقْد َیْدُخُل 
  ))٣٣" .(" .(َمْعُلوَمًة ِبَحدٍّ َمْوُقوٍف َعَلْیِھ َمْعُلوَمًة ِبَحدٍّ َمْوُقوٍف َعَلْیِھ 

 داخلة في المداینة التي  داخلة في المداینة التي -- التورق  التورق  أي مسألة أي مسألة––ألنھا ألنھا : " ... : " ... وقال ابن باز وقال ابن باز 
أباحھا اهللا ؛ وألنھا لیست وسیلة إلى الربا ؛ ألن المشتري ال یبیع السلعة على الذي أباحھا اهللا ؛ وألنھا لیست وسیلة إلى الربا ؛ ألن المشتري ال یبیع السلعة على الذي 
اشتراھا منھ ، وإنما یبیعھا على غیره ولیس ھناك تواطؤ بین الثالثة على ھذه اشتراھا منھ ، وإنما یبیعھا على غیره ولیس ھناك تواطؤ بین الثالثة على ھذه 

  ))٤٤" .(" .(المعاملة المعاملة 
  : :  المناقشة  المناقشة 

جاءت في جواز بیع السلم كما جاءت في جواز بیع السلم كما أن ھذا االستدالل غیر مسلم ؛ ألن ھذه اآلیة أن ھذا االستدالل غیر مسلم ؛ ألن ھذه اآلیة 
  ..قال ابن عباس ، وتوثیق الدین بالكتابة والرھن ، فال تدل على جواز بیع التورق قال ابن عباس ، وتوثیق الدین بالكتابة والرھن ، فال تدل على جواز بیع التورق 

  ::وأجیب عن ھذا بوجھین وأجیب عن ھذا بوجھین 
أن ھذه اآلیة وإن كانت جاءت في جواز بیع السلم وتوثیق الدین أن ھذه اآلیة وإن كانت جاءت في جواز بیع السلم وتوثیق الدین : : األول األول 

اللفظ ال اللفظ ال بالكتابة والرھن ؛ إال أنھ یدخل فیھ بیع التورق ؛ ألن العبرة بعموم بالكتابة والرھن ؛ إال أنھ یدخل فیھ بیع التورق ؛ ألن العبرة بعموم 
  ..بخصوص السبب بخصوص السبب 

أن ھذه اآلیة جاءت في البیع اآلجل الذي یدخل فیھ بیع التورق ، أن ھذه اآلیة جاءت في البیع اآلجل الذي یدخل فیھ بیع التورق ، : : الثاني الثاني 
فالمشتري یشتري السلعة بنسیئة ، ویبیعھا بالنقد من غیر بائعھا ، من أجل فالمشتري یشتري السلعة بنسیئة ، ویبیعھا بالنقد من غیر بائعھا ، من أجل 

  ))٥٥.(.(الحصول على النقود الحصول على النقود 
  : :  السنة  السنة --بب  

  -- ، َوَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة  ، َوَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة ُروي َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريُِّروي َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ: :  واستدلوا من السنة بما  واستدلوا من السنة بما 
َعَلى َخْیَبَر ، َعَلى َخْیَبَر ، ) ) ٧٧((َرُجًلا َرُجًلا ) ) ٦٦(( اْسَتْعَمَل  اْسَتْعَمَل --  --َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  :  : --َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما 

                                                           

 ، تفسیر الطبري  ، تفسیر الطبري ٥٥٩٥٥٩//١١ ، تفسیر ابن كثیر ،  ، تفسیر ابن كثیر ، ٢١٤٢١٤//١١ ، تفسیر الخازن ،  ، تفسیر الخازن ، ٣٧٧٣٧٧//٣٣تفسیر القرطبي ، تفسیر القرطبي ، ) ) ١١((
 ، السیل الجرار ،  ، السیل الجرار ، ٢٦٨٢٦٨//١١ ، أحكام القرآن ، البن العربي ،  ، أحكام القرآن ، البن العربي ، ٣٤٤٣٤٤//١١ ، تفسیر الشوكاني ،  ، تفسیر الشوكاني ، ٦٩٦٩//٥٥، ، 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣١١٣١١//٣٣ ،  ، ١٠٣١٠٣ ،  ، ٩٦٩٦ ،  ، ٥٠٥٠//١٩١٩ باز ،  باز ،  ، مجموع فتاوي ابن ، مجموع فتاوي ابن٥٥٠٥٥٠//١١

   . .٣٧٧٣٧٧//٣٣تفسیر القرطبي ، تفسیر القرطبي ، ) ) ٢٢((
   . .٧٠٧٠ ،  ، ٦٩٦٩//٥٥تفسیر الطبري ، تفسیر الطبري ، ) ) ٣٣((
   .  . ١٠٣١٠٣//١٩١٩مجموع فتاوي ابن باز ، مجموع فتاوي ابن باز ، ) ) ٤٤((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١٨١٨محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٥٥((
  ) )   ٢٠٥٢٠٥//٥٥نیل األوطار ، نیل األوطار ، . ( . ( أي أمر أي أمر : : استعمل استعمل ) ) ٦٦((
 ، بفتح السین المھملة ، وتخفیف  ، بفتح السین المھملة ، وتخفیف -- وھذا ھو األرجح  وھذا ھو األرجح ––سواد بن غزیة سواد بن غزیة : : فقیل ھو فقیل ھو : : اختلف فى اسمھ اختلف فى اسمھ ) ) ٧٧((

ھو مالك بن ھو مالك بن : : الواو ، وفى آخره دال مھملة ، وبفتح الغین وكسر الزاي ، وتشدید الیاء ، وقیل الواو ، وفى آخره دال مھملة ، وبفتح الغین وكسر الزاي ، وتشدید الیاء ، وقیل 
زیة بمعجمة زیة بمعجمة أن اسمھ سواد بن غأن اسمھ سواد بن غ: : صرح أبو عوانة والدارقطني صرح أبو عوانة والدارقطني " : " " : " الشوكانى الشوكانى " " قال قال .  .  صعصعة صعصعة 

  " ." .فزاى فیاء مشددة كعطیة فزاى فیاء مشددة كعطیة 
   .  . ٣٦٣٦//٤٤ ، نصب الرایة ،  ، نصب الرایة ، ٩٩//١٢١٢عمدة القاري ، عمدة القاري ،  ، ،٢٠٥٢٠٥//٥٥ ، نیل األوطار،  ، نیل األوطار، ٧٧٧٧//٣٣ ،  ، صحیح البخاريصحیح البخاري: : انظر انظر 



 

 

 - ٤٠ - 

َال َال : : َأُكلُّ َتْمِر َخْیَبَر َھَكَذا ؟ ، َقاَل َأُكلُّ َتْمِر َخْیَبَر َھَكَذا ؟ ، َقاَل  :  : --  --، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ ) ) ١١((َفَجاَءُه ِبَتْمٍر َجِنیٍب َفَجاَءُه ِبَتْمٍر َجِنیٍب 
ِمْن َھَذا ِبالصَّاَعْیِن ، َوالصَّاَعْیِن ِبالثََّالَثِة ، ِمْن َھَذا ِبالصَّاَعْیِن ، َوالصَّاَعْیِن ِبالثََّالَثِة ، ) ) ٢٢(( َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّا َلَنْأُخُذ الصَّاَع  َرُسوَل اللَِّھ ِإنَّا َلَنْأُخُذ الصَّاَع َواللَِّھ َیاَواللَِّھ َیا

ِبالدََّراِھِم ِبالدََّراِھِم ) ) ٤٤((ِبالدََّراِھِم ، ُثمَّ اْبَتْع ِبالدََّراِھِم ، ُثمَّ اْبَتْع ) ) ٣٣((َال َتْفَعْل ، ِبْع الَجْمَع َال َتْفَعْل ، ِبْع الَجْمَع  :  : --  --َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ 
  ))٥٥" .(" .(َجِنیًبا َجِنیًبا 

  : : وجھ الداللة وجھ الداللة 
ھذا الحدیث أفاد جواز التورق متى كان مستوفیًا ألركانھ وشروطھ ولم ینطِو ھذا الحدیث أفاد جواز التورق متى كان مستوفیًا ألركانھ وشروطھ ولم ینطِو أن أن 

على محذور شرعي ؛ ألنھ نص جلي في جواز عقد صفقتین متتالیتین على شيء على محذور شرعي ؛ ألنھ نص جلي في جواز عقد صفقتین متتالیتین على شيء 
واحد من غیر تواطؤ كما ھو في التورق ، الجتناب الوقوع في الربا ، وإذا جاز ھذا واحد من غیر تواطؤ كما ھو في التورق ، الجتناب الوقوع في الربا ، وإذا جاز ھذا 

  -- لتجنب الوقوع في ربا النسیئة  لتجنب الوقوع في ربا النسیئة الجتناب ربا الفضل ، فاألولى جواز عقد مثل ذلكالجتناب ربا الفضل ، فاألولى جواز عقد مثل ذلك
الذي قد یترتب على اإلقراض في مقابل زیادة عن مبلغ القرض لقاء األجل الممنوح الذي قد یترتب على اإلقراض في مقابل زیادة عن مبلغ القرض لقاء األجل الممنوح 

 ؛ ألن الحدیث قد دل على أن الحیلة إذا كانت بھدف الوصول إلى أمر  ؛ ألن الحدیث قد دل على أن الحیلة إذا كانت بھدف الوصول إلى أمر --للمقترض للمقترض 
جائز شرعًا ، فلیس ھناك ما یمنع منھا ، فلو كان بیع الجمع بالدراھم ، ثم شراء جائز شرعًا ، فلیس ھناك ما یمنع منھا ، فلو كان بیع الجمع بالدراھم ، ثم شراء 

 بھا ، فكذلك ھنا في  بھا ، فكذلك ھنا في --  --ر الجنیب بالدراھم حیلة محرمة لما أذن رسول اهللا ر الجنیب بالدراھم حیلة محرمة لما أذن رسول اهللا التمالتم

                                                           

بفتح الجیم ، وكسر النون ، وسكون الیاء ، ھو التمر الجید غیر المختلط بغیره ، بفتح الجیم ، وكسر النون ، وسكون الیاء ، ھو التمر الجید غیر المختلط بغیره ، : : الَجِنْیب الَجِنْیب ) ) ١١((
ھو نوع من التمر من أعاله ، وقیل غیر ذلك ، ھو نوع من التمر من أعاله ، وقیل غیر ذلك ، : : یل یل ھو نوع جید من أنواع التمر ، وقھو نوع جید من أنواع التمر ، وق: : وقیل وقیل 

  . . وھو بخالف الجمع وھو بخالف الجمع 
 ، الحاوي  ، الحاوي ٢٥٠٢٥٠//٥٥ ، نیل األوطار ،  ، نیل األوطار ، ١٢١٥١٢١٥//٣٣ ، صحیح مسلم ،  ، صحیح مسلم ، ٧٧٧٧//٣٣صحیح البخاري ، صحیح البخاري ، : : انظر انظر 

 ، سبل السالم ،  ، سبل السالم ، ٣٦٣٦//٤٤ ، نصب الرایة ،  ، نصب الرایة ، ٩٩//١٢١٢ ، عمدة القاري ،  ، عمدة القاري ، ٢٨٩٢٨٩//٥٥، للماوردي ، ، للماوردي ، 
   .  . ٣٢٠٣٢٠لؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان ، صلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان ، ص ، اللؤ ، اللؤ١١٢١١٢//٣٣ ، الفتاوي الكبري ،  ، الفتاوي الكبري ، ٥٢٥٢//٣٣

  . .  كیلو جرام  كیلو جرام ٢٫٠٤٢٫٠٤مكیال تكال بھ الحبوب ونحوھا ، والصاع بالمیزان الحدیث مكیال تكال بھ الحبوب ونحوھا ، والصاع بالمیزان الحدیث : : الصاع الصاع ) ) ٢٢((
ویعتبر الصاع من أشھر المكاییل العربیة التى ذكرھا الفقھاء ؛ ألنھ یكال بھ وتدور علیھ أحكام ویعتبر الصاع من أشھر المكاییل العربیة التى ذكرھا الفقھاء ؛ ألنھ یكال بھ وتدور علیھ أحكام 

" " ِبِھ ِحْمُل َبِعیٍر َوَأَنا ِبِھ َزِعیٌم ِبِھ ِحْمُل َبِعیٍر َوَأَنا ِبِھ َزِعیٌم   ِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَءِقُد ُصَواَع اْلَمِلِك َوِلَمْن َجاَءَقاُلوا َنْفَقاُلوا َنْف: " : " المسملین ، وفي التنزیل المسملین ، وفي التنزیل 
   )  ) ٧٢٧٢آیة آیة : : سورة یوسف سورة یوسف . ( . ( 

 ،  ، ٣٧٤٣٧٤ ، المعجم الوجیز ، ص ، المعجم الوجیز ، ص٢١٠٢١٠ ، المصباح المنیر ، ص ، المصباح المنیر ، ص٢٠٩٢٠٩مختار الصحاح ، صمختار الصحاح ، ص: : انظر انظر 
ى تقدیر ى تقدیر  ، اآلثار المترتبة عل ، اآلثار المترتبة عل٥٥٥٥فكرى أحمد عكاز ، صفكرى أحمد عكاز ، ص/ / المقادیر فى الفقھ اإلسالمى ، دالمقادیر فى الفقھ اإلسالمى ، د

 ، المكاییل والموزاین الشرعیة ،  ، المكاییل والموزاین الشرعیة ، ٨٦٥٨٦٥جوده عبد الغنى بسیونى ، صجوده عبد الغنى بسیونى ، ص/ / المعاییر الشرعیة ، دالمعاییر الشرعیة ، د
   . .٢٥٢٥على جمعة محمد ، صعلى جمعة محمد ، ص/ / دد

ھو التمُر المجمع من أنواع ھو التمُر المجمع من أنواع : : وقیل وقیل . . ھو التمُر المختلط بغیره ، أو ھو التمر الردئ ھو التمُر المختلط بغیره ، أو ھو التمر الردئ : : الَجمُع الَجمُع ) ) ٣٣((
  ..متفرقة لردائتھ متفرقة لردائتھ 

 ، الحاوي ،  ، الحاوي ، ٢٥٢٥//٥٥ ، نیل األوطار ،  ، نیل األوطار ، ١٢١٥١٢١٥//٣٣یح  مسلم ، یح  مسلم ،  ، صح ، صح٧٧٧٧//٣٣صحیح البخاري ، صحیح البخاري ، : : انظر انظر 
 ،  ، ١١٢١١٢//٣٣ ، الفتاوي الكبري ، البن تیمیة ،  ، الفتاوي الكبري ، البن تیمیة ، ٥٢٥٢//٣٣ ، سبل السالم ،  ، سبل السالم ، ٢٨٩٢٨٩//٥٥للماوردي ، للماوردي ، 

   . .٢٣٠٢٣٠اللؤلؤ والمرجان ، صاللؤلؤ والمرجان ، ص
  " ." .ثم اشتر بالدراھم جنیبًا ثم اشتر بالدراھم جنیبًا : " : " وفى روایة بلفظ وفى روایة بلفظ ) ) ٤٤((
 َباُب ِإَذا َأَراَد َبْیَع َتْمٍر ِبَتْمٍر َخْیٍر ِمْنُھ ،  َباُب ِإَذا َأَراَد َبْیَع َتْمٍر ِبَتْمٍر َخْیٍر ِمْنُھ ، في ِكَتاُب الُبُیوِع ،في ِكَتاُب الُبُیوِع ،: : البخاري في صحیحھ البخاري في صحیحھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ٥٥((

في ِكَتاُب اْلُمَساَقاِة ، َباُب َبْیِع الطََّعاِم في ِكَتاُب اْلُمَساَقاِة ، َباُب َبْیِع الطََّعاِم : : ، ومسلم في صحیحھ ، ومسلم في صحیحھ  )  ) ٢٢٠١٢٢٠١( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٧٧٧٧//٣٣
   )  . )  .١٥٩٣١٥٩٣( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ١٢١٥١٢١٥//٣٣ِمْثًلا ِبِمْثٍل ، ِمْثًلا ِبِمْثٍل ، 



 

 

 - ٤١ - 

من غیر تواطؤ ، من غیر تواطؤ ، ) ) النقد النقد ( ( التورق یتم شراء السلعة لغرض الحصول على الورق التورق یتم شراء السلعة لغرض الحصول على الورق 
  ))١١.(.(فیعد حیلة جائزة ولیس  حیلة محرمة فیعد حیلة جائزة ولیس  حیلة محرمة 

  :: قواعد الفقھ  قواعد الفقھ --جج
  ::واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي 

  " ." .ت اإلباحة ت اإلباحة األصل في المعامالاألصل في المعامال: " : " قاعدة قاعدة   --١١
بأن األصل في المعامالت اإلباحة أو الحل حتى یرد دلیل بالحظر أو بأن األصل في المعامالت اإلباحة أو الحل حتى یرد دلیل بالحظر أو : : حیث قالوا حیث قالوا 

التحریم ، ومما یدخل في ذلك التورق ؛ ألنھ معاملة استوفت أركانھا وشروطھا التحریم ، ومما یدخل في ذلك التورق ؛ ألنھ معاملة استوفت أركانھا وشروطھا 
الشرعیة ، وخلت من الموانع الشرعیة ، ولم ینطوي على أي تواطؤ للوصول إلى الشرعیة ، وخلت من الموانع الشرعیة ، ولم ینطوي على أي تواطؤ للوصول إلى 

ل یخرجھ من ھذا األصل ، فیكون باقیًا على اإلباحة ل یخرجھ من ھذا األصل ، فیكون باقیًا على اإلباحة الربا المحرم ، ولم یرد دلیالربا المحرم ، ولم یرد دلی
  ))٢٢.(.(والحل ، ومن یقول بغیر ذلك فعلیھ الدلیل والحل ، ومن یقول بغیر ذلك فعلیھ الدلیل 

َواْلَقاِعَدُة اْلُمْسَتِمرَُّة ِفي َأْمَثاِل َھَذا التَّْفِرَقِة َبْیَن اْلِعَباَداِت َواْلَقاِعَدُة اْلُمْسَتِمرَُّة ِفي َأْمَثاِل َھَذا التَّْفِرَقِة َبْیَن اْلِعَباَداِت : " : " قال الشاطبي قال الشاطبي 
َفى ِفیِھ ِبَعَدِم اْلُمَناَفاِة ُدوَن َأْن َتْظَھَر َفى ِفیِھ ِبَعَدِم اْلُمَناَفاِة ُدوَن َأْن َتْظَھَر َواْلُمَعاَمَلاِت ، َفَما َكاَن ِمَن اْلِعَباَداِت َلا ُیْكَتَواْلُمَعاَمَلاِت ، َفَما َكاَن ِمَن اْلِعَباَداِت َلا ُیْكَت

اْلُمَلاَءَمُة ؛ ِلَأنَّ اْلَأْصَل ِفیَھا التََّعبُُّد ُدوَن اِلاْلِتَفاِت ِإَلى اْلَمَعاِني ، َواْلَأْصَل ِفیَھا َأْن َلا اْلُمَلاَءَمُة ؛ ِلَأنَّ اْلَأْصَل ِفیَھا التََّعبُُّد ُدوَن اِلاْلِتَفاِت ِإَلى اْلَمَعاِني ، َواْلَأْصَل ِفیَھا َأْن َلا 
 التََّعبَُّداِت ؛ َفَكَذِلَك َما َیَتَعلَُّق ِبَھا  التََّعبَُّداِت ؛ َفَكَذِلَك َما َیَتَعلَُّق ِبَھا ُیْقِدَم َعَلْیَھا ِإلَّا ِبِإْذٍن ؛ ِإْذ َلا َمَجاَل ِلْلُعُقوِل ِفي اْخِتَراِعُیْقِدَم َعَلْیَھا ِإلَّا ِبِإْذٍن ؛ ِإْذ َلا َمَجاَل ِلْلُعُقوِل ِفي اْخِتَراِع

ِمَن الشُُّروِط ، َوَما َكاَن ِمَن اْلَعاِدیَّاِت ُیْكَتَفى ِفیِھ ِبَعَدِم اْلُمَناَفاِة ؛ ِلَأنَّ اْلَأْصَل ِفیَھا ِمَن الشُُّروِط ، َوَما َكاَن ِمَن اْلَعاِدیَّاِت ُیْكَتَفى ِفیِھ ِبَعَدِم اْلُمَناَفاِة ؛ ِلَأنَّ اْلَأْصَل ِفیَھا 
" "  یدل الدلیل على خالفھ  یدل الدلیل على خالفھ اِلاْلِتَفاُت ِإَلى اْلَمَعاِني ُدوَن التََّعبُِّد ، َواْلَأْصَل ِفیَھا اْلِإْذُن َحتَّىاِلاْلِتَفاُت ِإَلى اْلَمَعاِني ُدوَن التََّعبُِّد ، َواْلَأْصَل ِفیَھا اْلِإْذُن َحتَّى

).).٣٣((  
ِإنَّ اْلَأْصَل ِفي اْلُمَعاَمَلاِت اْلِإَباَحُة َحتَّى َیِرَد ِإنَّ اْلَأْصَل ِفي اْلُمَعاَمَلاِت اْلِإَباَحُة َحتَّى َیِرَد : " : " وقال ابن حجر العسقالني وقال ابن حجر العسقالني 

  ))٤٤" .(" .(الشَّْرُع ِبِخَلاِف َذِلَك الشَّْرُع ِبِخَلاِف َذِلَك 
إن األصل في المعامالت الصحة فال یبطل منھا إال ما إن األصل في المعامالت الصحة فال یبطل منھا إال ما : " : " وقال الشیخ ابن باز وقال الشیخ ابن باز 

 لیس فیھا غرر وال ما یقتضي  لیس فیھا غرر وال ما یقتضي -- التورق  التورق ––معاملة معاملة قام الدلیل على بطالنھ ، وھذه القام الدلیل على بطالنھ ، وھذه ال
  ) ) ٥٥" .(" .(بطالنھا فوجب أن تكون صحیحة بطالنھا فوجب أن تكون صحیحة 

                                                           

 ، تكییف التورق المصرفي  ، تكییف التورق المصرفي ٣٤٣٤لم ، صلم ، صسامي بن إبراھیم السویسامي بن إبراھیم السوی/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ١١((
نایف نایف / /  ، أحكام العقود المدنیة ، د ، أحكام العقود المدنیة ، د١١١١عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / وحكمھ الشرعي ، دوحكمھ الشرعي ، د

إبراھیم إبراھیم / /  ، حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د ، حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د٣٠٤٣٠٤بن جمعان الجریدان ، صبن جمعان الجریدان ، ص
د عبد محمد ، د عبد محمد ، سعسع/ /  ، التورق وآثاره االقتصادیة ، د ، التورق وآثاره االقتصادیة ، د٥٨٥٨ ،  ، ٥٧٥٧عبد اللطیف العبیدي ، صعبد اللطیف العبیدي ، ص

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٥٤٥٤صص
 ، بحث  ، بحث ٥٠٥٠ ،  ، ٤٥٤٥//١٩١٩ ، مجموع فتاوي ابن باز ،  ، مجموع فتاوي ابن باز ، ٥٩٥٩//٣٣شرح زاد المستقنع ، للحمد ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ) ٢٢((

التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن 
میة في میة في التورق كما تجریھ المصارف اإلسالالتورق كما تجریھ المصارف اإلسال: :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٧٧١٧٧ ،  ، ١٥٥١٥٥//٣٣سلیمان المنیع ، سلیمان المنیع ، 

 ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ٣٤٣٣٤٣الوقت الحاضر ، صالوقت الحاضر ، ص
  ٣٠٥٣٠٥نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ /  ، أحكام العقود المدنیة ، د ، أحكام العقود المدنیة ، د٨٨وھبة الزحیلي ، صوھبة الزحیلي ، ص/ / ، د، د

 ، حقیقة  ، حقیقة ١١١١عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٦٢٦٢، ص، صإبراھیم عبد اللطیف العبیديإبراھیم عبد اللطیف العبیدي/ / الفقھي والتورق المصرفي، دالفقھي والتورق المصرفي، دق ق بیع التوربیع التور

   . .٤٤٠٤٤٠//١١الموافقات ، الموافقات ، ) ) ٣٣((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٦٩٢٦٩//١٣١٣فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، البن حجر العسقالني ، فتح الباري بشرح صحیح البخاري ، البن حجر العسقالني ، ) ) ٤٤((
   .  . ٤٥٤٥//١٩١٩مجموع فتاوي ابن باز ، مجموع فتاوي ابن باز ، ) ) ٥٥((
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إن األصل في الشرع حل جمیع المعامالت إال ما قام إن األصل في الشرع حل جمیع المعامالت إال ما قام : " : " وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر 
  ))١١ " .( " .(–– التورق  التورق ––الدلیل على منعھ ، وال نعلم حجة شرعیة تمنع ھذه المعاملة الدلیل على منعھ ، وال نعلم حجة شرعیة تمنع ھذه المعاملة 

ذا یعني أن من یقول بجواز التورق ال ذا یعني أن من یقول بجواز التورق ال وھوھ: " : " وقال الشیخ عبد اهللا بن المنیع وقال الشیخ عبد اهللا بن المنیع 
یطالب بالدلیل ؛ ألن األصل معھ ، وإنما المطالب بالدلیل من یقول بحرمة بیع یطالب بالدلیل ؛ ألن األصل معھ ، وإنما المطالب بالدلیل من یقول بحرمة بیع 

  ))٢٢" .(" .(التورق ؛ ألنھ یقول بخالف األصل التورق ؛ ألنھ یقول بخالف األصل 
  ))٣٣" .(" .(الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة : " : "  قاعدة  قاعدة --٢٢            

مة لكثیر من األفراد الذین ال مة لكثیر من األفراد الذین ال بأن التورق یمثل حاجة ملحة ومھبأن التورق یمثل حاجة ملحة ومھ: : حیث قالوا حیث قالوا 
یجدون من یقرضھم قرضًا حسنًا ، فیلجأون إلى ھذه المعاملة لسد حاجاتھم وتلبیة یجدون من یقرضھم قرضًا حسنًا ، فیلجأون إلى ھذه المعاملة لسد حاجاتھم وتلبیة 
رغباتھم ، السیما وأنھ قد استوفى األركان والشروط الشرعیة ، ولم تشبھ شائبة رغباتھم ، السیما وأنھ قد استوفى األركان والشروط الشرعیة ، ولم تشبھ شائبة 
من شوائب الحرمة ، أو لم ینطِو على تواطؤ للتحایل علي الربا ، فیكون جائزًا ؛ من شوائب الحرمة ، أو لم ینطِو على تواطؤ للتحایل علي الربا ، فیكون جائزًا ؛ 

یعد مخرجًا لكثیر من األفراد والفقراء الذین ال یجدون من یقرضھم القرض یعد مخرجًا لكثیر من األفراد والفقراء الذین ال یجدون من یقرضھم القرض ألنھ ألنھ 
الحسن ، وال من یسد خلتھم ، وال دیونھم سواء كان من آحاد الناس أو من الحسن ، وال من یسد خلتھم ، وال دیونھم سواء كان من آحاد الناس أو من 
المصارف أو المؤسسات النقدیة أو غیرھا ، مما یترتب علیھ وقوع كثیر من الناس المصارف أو المؤسسات النقدیة أو غیرھا ، مما یترتب علیھ وقوع كثیر من الناس 

التشریع اإلسالمي ، التشریع اإلسالمي ، في حرج وضیق ، ورفع الحرج والضیق عن الناس من أسس في حرج وضیق ، ورفع الحرج والضیق عن الناس من أسس 
. . سد الخلة التي وقع فیھا صاحب الحاجة سد الخلة التي وقع فیھا صاحب الحاجة : : األول األول : : وھذا التورق یحقق لھم أمرین وھذا التورق یحقق لھم أمرین 

  ))٤٤.(.(عدم الوقوع في حبائل الربا ، ومحاربة اهللا ورسولھ عدم الوقوع في حبائل الربا ، ومحاربة اهللا ورسولھ : : الثاني الثاني 
  

وألن الفقیر قد تدعوه الحاجة إلى ھذه المعاملة بل قد وألن الفقیر قد تدعوه الحاجة إلى ھذه المعاملة بل قد : " : " قال الشیخ ابن باز قال الشیخ ابن باز 
  ))٥٥" .(" .(رضھ ، أو یتصدق علیھ رضھ ، أو یتصدق علیھ یضطر إلیھا لفقره وعدم من یقیضطر إلیھا لفقره وعدم من یق

وألن الحاجة تدعو إلى ذلك كثیرًا ؛ ألن المحتاج في وألن الحاجة تدعو إلى ذلك كثیرًا ؛ ألن المحتاج في : " : " وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر           
األغلب ال یجد من یساعده في قضاء حاجتھ بالتبرع وال بالقرض فحینئذ تشتد األغلب ال یجد من یساعده في قضاء حاجتھ بالتبرع وال بالقرض فحینئذ تشتد 

" " حاجتھ إلى ھذه المعاملة حتى یتخلص مما قد شق علیھ في قضاء دین ونحوه حاجتھ إلى ھذه المعاملة حتى یتخلص مما قد شق علیھ في قضاء دین ونحوه 
).).٦٦((  

                                                           

   .  . ٥٠٥٠//١٩١٩المرجع السابق ، المرجع السابق ، ) ) ١١((
ورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیع ، ورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیع ، بحث التأصیل الفقھي للتبحث التأصیل الفقھي للت) ) ٢٢((
   . .٣٤٣٣٤٣التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، صالتورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، ص: :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٥٥١٥٥//٣٣
ي ي  ، المنثور ف ، المنثور ف١٨٠١٨٠ ،  ، ١٦٠١٦٠//١١ ، األشباه والنظائر ، للسیوطي ،  ، األشباه والنظائر ، للسیوطي ، ٧٥٧٥ ،  ، ٩١٩١//١١األشباه والنظائر ، البن نجیم ، األشباه والنظائر ، البن نجیم ، ) ) ٣٣((

 ، الممتع  ، الممتع ٢٣٢٣//١١ ، مجلة األحكام العدلیة مع شرحھا ، لسلیم باز رستم اللبناني ،  ، مجلة األحكام العدلیة مع شرحھا ، لسلیم باز رستم اللبناني ، ٢٤٢٤ ،  ، ٢٥٢٥//٢٢القواعد ، للزركشي ، القواعد ، للزركشي ، 
محمد صدقي بن محمد صدقي بن / /  ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ ، د ، الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ ، د٢٠٣٢٠٣مسلم بن محمد الدوسري ، صمسلم بن محمد الدوسري ، ص/ / في القواعد الفقھیة ، دفي القواعد الفقھیة ، د

   . .٢٤٢٢٤٢أحمد بن محمد البورنو ، صأحمد بن محمد البورنو ، ص
 ، شرح  ، شرح ٣١٨٣١٨ ، الروض المربع ،  ، الروض المربع ، ٦١٦١//٣٣ ، مطالب أولى النھي ،  ، مطالب أولى النھي ، ٣٨٨٣٨٨//٣٣ ، المبدع ،  ، المبدع ، ١٨٦١٨٦//٣٣كشاف القناع ، كشاف القناع ، ) ) ٤٤((

 ،  ، ٥٩٥٩//٣٣ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٣١٦٣١٦//٦٦ ، الفروع ،  ، الفروع ، ٣٣٧٣٣٧//٤٤ ، اإلنصاف ،  ، اإلنصاف ، ٢٦٢٦//٢٢منتھي اإلرادات ، منتھي اإلرادات ، 
المنیع ، المنیع ،  ، بحث التأصیل الفقھي للتورق ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان  ، بحث التأصیل الفقھي للتورق ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان ١٠٣١٠٣ ،  ، ٩٩٩٩//١٩١٩مجموع فتاوي ابن باز ، مجموع فتاوي ابن باز ، 

 ،  ، ٣٤٤٣٤٤حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، ص حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، ص : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٧٦١٧٦ ،  ، ١٥٦١٥٦//٣٣
/ /  ، ما بعدھا ، أحكام العقود المدنیة ، د ، ما بعدھا ، أحكام العقود المدنیة ، د٢٠٣٢٠٣//٣٣ ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ،  ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ، ٣٥٢٣٥٢ ،  ، ٣٥١٣٥١

 ،  ، ١٤١٤محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / یة ، دیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرف ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرف٣٠٥٣٠٥نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص
عبد الحلیم محمد عبد الحلیم محمد / /  ، التورق المصرفي ، د ، التورق المصرفي ، د١١١١عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي ، دتكییف التورق المصرفي ، د

   .  . ٥٢٥٢ ،  ، ٥١٥١منصور علي ، صمنصور علي ، ص

   .  . ٩٩٩٩//١٩١٩مجموع فتاوي ابن باز ، مجموع فتاوي ابن باز ، ) ) ٥٥((
   .  . ١٠٣١٠٣//١٩١٩المرجع السابق ، المرجع السابق ، ) ) ٦٦((



 

 

 - ٤٣ - 

  ::المناقشة المناقشة 
بأن الحاجة ال تكفي الستباحة المحرم ، ورفع الحرج أصل من بأن الحاجة ال تكفي الستباحة المحرم ، ورفع الحرج أصل من : : وقش ھذا وقش ھذا نن

أصول التشریع بال ریب ، لكن رفع الحرج یستلزم سد أبواب الربا ؛ ألن الربا من أصول التشریع بال ریب ، لكن رفع الحرج یستلزم سد أبواب الربا ؛ ألن الربا من 
  ))١١.(.(أعظم مصادر الحرج والمشقة والعنت أعظم مصادر الحرج والمشقة والعنت 

  ::وأجیب عن ھذا وأجیب عن ھذا 
أن ال أن ال : : بأن ما یجوز للحاجة لیس على إطالقھ ، وإنما ھو مقید بقیود ، منھا بأن ما یجوز للحاجة لیس على إطالقھ ، وإنما ھو مقید بقیود ، منھا 

یكون قد ورد فیھ نص یمنعھ بخصوصھ ، ولم یكن لھ نظیر في الشرع یمكن إلحاقھ یكون قد ورد فیھ نص یمنعھ بخصوصھ ، ولم یكن لھ نظیر في الشرع یمكن إلحاقھ 
بھ ، ولكن كان فیھ نفع ومصلحة ، فأین استباحة المحرم والوقوع في الربا ، بھ ، ولكن كان فیھ نفع ومصلحة ، فأین استباحة المحرم والوقوع في الربا ، 

  ))٢٢.(.(والحال أنھ ال یوجد نص یمنع عملیة التورق والحال أنھ ال یوجد نص یمنع عملیة التورق 
  :: المعقول  المعقول --دد

  : : واستدلوا من المعقول بما یلي واستدلوا من المعقول بما یلي 
 توافرت فیھ أركانھ وشروطھ وانتفت منھ أسباب  توافرت فیھ أركانھ وشروطھ وانتفت منھ أسباب  أن ھذا التورق بیع أن ھذا التورق بیع--١١

  ))٣٣.(.(فساده أو بطالنھ ، فكان جائزًا فساده أو بطالنھ ، فكان جائزًا 
 أنھ ال یظھر في ھذا التورق قصد الربا وال صورتھ ، فیكون معاملة  أنھ ال یظھر في ھذا التورق قصد الربا وال صورتھ ، فیكون معاملة --٢٢

  ) ) ٤٤.(.(جائزة جائزة 
 أن صورة ھذا التورق كما بینھا الحنابلة وغیرھم ، لیس فیھا معاملة  أن صورة ھذا التورق كما بینھا الحنابلة وغیرھم ، لیس فیھا معاملة --٣٣

سلعة للمرة األولى ، وكل ما فیھ أن سلعة للمرة األولى ، وكل ما فیھ أن ثانیة بین المتورق وبین من باع منھ الثانیة بین المتورق وبین من باع منھ ال
المتورق اشترى سلعة بمبلغ معین من المال إلى أجل ، وبیوع اآلجال مشروعة المتورق اشترى سلعة بمبلغ معین من المال إلى أجل ، وبیوع اآلجال مشروعة 

ُتُوفَِّي َرُسوُل ُتُوفَِّي َرُسوُل : " : "  ، َقاَلْت  ، َقاَلْت -- َرِضَي اُهللا َعْنَھا  َرِضَي اُهللا َعْنَھا --باتفاق الفقھاء ؛ لما روي َعْن َعاِئَشَة باتفاق الفقھاء ؛ لما روي َعْن َعاِئَشَة 
، ، ) ) ٦٦" (" ( ، ِبَثَالِثیَن َصاًعا ِمْن َشِعیٍر  ، ِبَثَالِثیَن َصاًعا ِمْن َشِعیٍر َمْرُھوَنٌة ِعْنَد َیُھوِديٍَّمْرُھوَنٌة ِعْنَد َیُھوِديٍّ) ) ٥٥(( َوِدْرُعُھ  َوِدْرُعُھ --    --اِهللا اِهللا 

اْشَتَرى اْشَتَرى  : "  : " --    -- أیضًا ؛ َأنَّ النَِّبيَّ  أیضًا ؛ َأنَّ النَِّبيَّ -- َرِضَي اُهللا َعْنَھا  َرِضَي اُهللا َعْنَھا --وما روي َعْن َعاِئَشَة وما روي َعْن َعاِئَشَة 
  ) ) ٧٧" .(" .(َطَعاًما ِمْن َیُھوِديٍّ ِإَلى َأَجٍل ، َوَرَھَنُھ ِدْرًعا ِمْن َحِدیٍد َطَعاًما ِمْن َیُھوِديٍّ ِإَلى َأَجٍل ، َوَرَھَنُھ ِدْرًعا ِمْن َحِدیٍد 

                                                           

   .  . ٣٨٣٨اھیم السویلم ، صاھیم السویلم ، صسامي بن إبرسامي بن إبر/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ١١((
   .  . ١٩١٩محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((
 ، حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ،  ، حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، ٦٣٦٣//٣٣األم ، للشافعي ، األم ، للشافعي ، ) ) ٣٣((

بحث التأصیل الفقھي للتورق في بحث التأصیل الفقھي للتورق في : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٥٠٣٥٠للشیخ عبد بن سلیمان المنیع ، صللشیخ عبد بن سلیمان المنیع ، ص
 ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ  ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ١٧٦١٧٦//٣٣الحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، الحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، ضوء اضوء ا

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٣٠٥٣٠٥نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ /  ، أحكام العقود المدنیة ، د ، أحكام العقود المدنیة ، د٢٠٣٢٠٣//٣٣، ، 
بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن ) ) ٤٤((

حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٥٧١٥٧ ،  ، ١٥٦١٥٦//٣٣سلیمان المنیع ، سلیمان المنیع ، 
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٣٤٤٣٤٤في الوقت الحاضر ، صفي الوقت الحاضر ، ص

َعْن َعْبُد الَواِحِد َعْن َعْبُد الَواِحِد : : َوَقاَل ُمَعلى َوَقاَل ُمَعلى . . ِدْرٌع ِمْن َحِدیٍد ِدْرٌع ِمْن َحِدیٍد : : َحدَّثنا اَألْعَمُش َحدَّثنا اَألْعَمُش : : َوَقاَل َیْعَلى َوَقاَل َیْعَلى : " : " قال البخاري قال البخاري ) ) ٥٥((
   ) . ) .٤٩٤٩//٤٤صحیح  البخاري ، صحیح  البخاري ، " . ( " . ( ُھ ِدْرًعا ِمْن َحِدیٍد ُھ ِدْرًعا ِمْن َحِدیٍد َرَھَنَرَھَن: : ، َعِن اَألْعَمِش ، َوَقاَل ، َعِن اَألْعَمِش ، َوَقاَل 

    --في ِكَتاُب الِجَھاِد َوالسَِّیِر ، َباُب َما ِقیَل ِفي ِدْرِع النَِّبيِّ في ِكَتاُب الِجَھاِد َوالسَِّیِر ، َباُب َما ِقیَل ِفي ِدْرِع النَِّبيِّ : : البخاري في صحیحھ البخاري في صحیحھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ٦٦((
   ) . ) .٢٩١٦٢٩١٦( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٤٩٤٩//٤٤ ، َوالَقِمیِص ِفي الَحْرِب ،  ، َوالَقِمیِص ِفي الَحْرِب ، --
 ِبالنَِّسیَئِة ،  ِبالنَِّسیَئِة ، --    --َتاُب الُبُیوِع ، َباُب ِشَراِء النَِّبيِّ َتاُب الُبُیوِع ، َباُب ِشَراِء النَِّبيِّ في ِكفي ِك: : البخاري في صحیحھ البخاري في صحیحھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ٧٧((

   ) . ) .٢٦٠٥٢٦٠٥( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٧٣٧٣//٣٣



 

 

 - ٤٤ - 

ھ السلعة اشتراط أن یبیعھا لھ ، ھ السلعة اشتراط أن یبیعھا لھ ،  أنھ لم یكن بین المتورق وبین من باع من أنھ لم یكن بین المتورق وبین من باع من--٤٤
فضًال عن بیعھا بثمن أعلى أو أقل مما اشتراھا بھ ، إذ السلعة صارت ملكًا فضًال عن بیعھا بثمن أعلى أو أقل مما اشتراھا بھ ، إذ السلعة صارت ملكًا 
للمتورق ، لھ فیھا كل وجوه التصرف المشروعة ، ومن ثم فال یتصور أن یكون للمتورق ، لھ فیھا كل وجوه التصرف المشروعة ، ومن ثم فال یتصور أن یكون 
ثمة استغالل لحاجتھ أو أكل مالھ بالباطل ، ولیس بالضرورة أن یشتري المتورق ثمة استغالل لحاجتھ أو أكل مالھ بالباطل ، ولیس بالضرورة أن یشتري المتورق 

لى من قیمتھا الحقیقیة حتى یقال بوجود ھذا االستغالل ؛ ألن لى من قیمتھا الحقیقیة حتى یقال بوجود ھذا االستغالل ؛ ألن السلعة بثمن أعالسلعة بثمن أع
الفرض أن المشتري أمیر نفسھ ، یشتري ممن شاء بما شاء وكیف شاء ، ال یقیده الفرض أن المشتري أمیر نفسھ ، یشتري ممن شاء بما شاء وكیف شاء ، ال یقیده 
في ذلك شيء ، ومن المعروف بداھة أن ثمن السلعة المؤجل دائمًا ما یكون أعلى في ذلك شيء ، ومن المعروف بداھة أن ثمن السلعة المؤجل دائمًا ما یكون أعلى 

لبیع تم عن رضا لبیع تم عن رضا من ثمنھا حاًال ولیس في ذلك استغالل لحاجة المتورق ؛ ألن امن ثمنھا حاًال ولیس في ذلك استغالل لحاجة المتورق ؛ ألن ا
منھما ، وتفرقا على ھذا الثمن ، وال یتصور أن من یبیع سلعة إلى أجل بثمن أعلى منھما ، وتفرقا على ھذا الثمن ، وال یتصور أن من یبیع سلعة إلى أجل بثمن أعلى 
مما تباع بھ بثمن حال ، مستغًال لحاجة من یشتریھا منھ إلى أجل ، فبیع الشيء مما تباع بھ بثمن حال ، مستغًال لحاجة من یشتریھا منھ إلى أجل ، فبیع الشيء 
نسیئة بثمن أعلى مما یباع بھ حاًال ال محظور فیھ شرعًا ، إذا تراضى المتعاقدان نسیئة بثمن أعلى مما یباع بھ حاًال ال محظور فیھ شرعًا ، إذا تراضى المتعاقدان 

  ))١١.(.(ھ شائبة ھ شائبة علیھ ، ولم یكن فیعلیھ ، ولم یكن فی
 أن محتاج النقد عادة ال یتمكن من توفیر احتیاجاتھ في أغلب األحیان إال  أن محتاج النقد عادة ال یتمكن من توفیر احتیاجاتھ في أغلب األحیان إال --٥٥

وھذا من أفضل الطرق والوسائل وھذا من أفضل الطرق والوسائل : : القرض الحسن القرض الحسن : : بأربع وسائل حصرًا ، األولى بأربع وسائل حصرًا ، األولى 
القرض الربوي المحرم بالنص واإلجماع القرض الربوي المحرم بالنص واإلجماع : : الثانیة الثانیة . . لكنھ غیر متیسر لكل واحد لكنھ غیر متیسر لكل واحد 

الحصول على المال بطریق الھبة والھدیة الحصول على المال بطریق الھبة والھدیة : : ة ة الثالثالثالث. . ومعلومة أضراره وآثاره ومعلومة أضراره وآثاره 
والمنحة واإلرث ، وھذه الصورة قد تحصل ولكنھا في األعم األغلب ال تحصل لكل والمنحة واإلرث ، وھذه الصورة قد تحصل ولكنھا في األعم األغلب ال تحصل لكل 

الحصول على المال بطریق بیع الحصول على المال بطریق بیع : : الرابعة الرابعة . . الناس ؛ ألنھا مرتبطة بإرادات الغیر الناس ؛ ألنھا مرتبطة بإرادات الغیر 
 في  في التورق ، وبما أن بیع التورق توافرت فیھ األركان والشروط المعتبرة شرعًاالتورق ، وبما أن بیع التورق توافرت فیھ األركان والشروط المعتبرة شرعًا

العقد ، فیكون معتبرًا وصحیحًا شرعًا ، السیما وأن الربا لیس مقصودًا في ھذا العقد ، فیكون معتبرًا وصحیحًا شرعًا ، السیما وأن الربا لیس مقصودًا في ھذا 
البیع ، وال أنھ صورة من صوره كما أنھ یغطي حاجة الناس في معامالتھم الیومیة البیع ، وال أنھ صورة من صوره كما أنھ یغطي حاجة الناس في معامالتھم الیومیة 

  )  )  ٢٢.(.(للنقد فھو بدیل شرعي عن التمویالت الربویة المحرمة للنقد فھو بدیل شرعي عن التمویالت الربویة المحرمة 
  

، فإنھ لیس ممنوعًا في ، فإنھ لیس ممنوعًا في  أن ھذا التورق وإن كان قصد المتورق منھ النقد  أن ھذا التورق وإن كان قصد المتورق منھ النقد --٦٦
الشرع ؛ ألنھ لیس حیلة إلى الربا ، لعدم وجود تواطؤ بین المتورق ومن ابتاع منھ الشرع ؛ ألنھ لیس حیلة إلى الربا ، لعدم وجود تواطؤ بین المتورق ومن ابتاع منھ 
السلعة كما ھو في العینة التي ورد النھي عنھا وذھب جمھور الفقھاء إلي حرمتھا السلعة كما ھو في العینة التي ورد النھي عنھا وذھب جمھور الفقھاء إلي حرمتھا 
؛ ألن صورة العینة التي وردت نصوص الشرع بالنھي عنھا إلفضائھا إلى الربا ، ؛ ألن صورة العینة التي وردت نصوص الشرع بالنھي عنھا إلفضائھا إلى الربا ، 

 بیع السلعة فیھا إلى من باعھا أوًال ، لما یترتب على بیعھا منھ  بیع السلعة فیھا إلى من باعھا أوًال ، لما یترتب على بیعھا منھ ھي التي یكونھي التي یكون
بثمن أعلى الربا في جانب المشتري ، وبیعھا منھ بثمن أقل حصول الربا في جانبھ بثمن أعلى الربا في جانب المشتري ، وبیعھا منھ بثمن أقل حصول الربا في جانبھ 
، مع توسیط سلعة بین النقدین غیر مقصودة بالبیع وال االبیتاع ، فیؤول األمر إلى ، مع توسیط سلعة بین النقدین غیر مقصودة بالبیع وال االبیتاع ، فیؤول األمر إلى 

                                                           

   .  . ١٤١٤ ،  ، ١٣١٣عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ١١((
 بن  بن بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللابحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا) ) ٢٢((

حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٧٧١٧٧ ،  ، ١٧٦١٧٦//٣٣سلیمان المنیع ، سلیمان المنیع ، 
  ٢٠٣٢٠٣//٣٣ ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ،  ، بحث مختصر في التورق ما لھ وما علیھ ، ٣٥٢٣٥٢ ،  ، ٣٥١٣٥١في الوقت الحاضر ، صفي الوقت الحاضر ، ص

إبراھیم عبد اللطیف العبیدي إبراھیم عبد اللطیف العبیدي / / ، وما بعدھا ، حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د، وما بعدھا ، حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د
   .  . ٦٢٦٢ ،  ، ٦١٦١، ص، ص



 

 

 - ٤٥ - 

ولد عنھ ربا الفضل ، أو ربا النسیئة ولد عنھ ربا الفضل ، أو ربا النسیئة بیع نقد بأكثر منھ متحدًا معھ في الجنس ، فیتبیع نقد بأكثر منھ متحدًا معھ في الجنس ، فیت
إذا تأخر قبض الفرق بین ثمن السلعة حاًال وثمنھا مؤجًال ، أو تأخر قبض جزء من إذا تأخر قبض الفرق بین ثمن السلعة حاًال وثمنھا مؤجًال ، أو تأخر قبض جزء من 
الثمن ، ومن األخبار التي ذكرت صورة العینة المفضیة إلى الربا ، ما رواه َأِبو الثمن ، ومن األخبار التي ذكرت صورة العینة المفضیة إلى الربا ، ما رواه َأِبو 

 َفَدَخَلْت  َفَدَخَلْت -- َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا  َرِضَي اللَُّھ َعْنَھا --اِئَشَة اِئَشَة َعِن اْمَرَأِتِھ َأنََّھا َدَخَلْت َعَلى َعَعِن اْمَرَأِتِھ َأنََّھا َدَخَلْت َعَلى َع، ، ِإْسَحاَق السَُّبْیِعيِّ ِإْسَحاَق السَُّبْیِعيِّ 
َیا َیا : : َفَقاَلْت ُأمُّ َوَلِد َزْیِد ْبِن َأْرَقَم َفَقاَلْت ُأمُّ َوَلِد َزْیِد ْبِن َأْرَقَم ، ، َمَعَھا ُأمُّ َوَلِد َزْیِد ْبِن َأْرَقَم اْلَأْنَصاِريِّ َواْمَرَأٌة ُأْخَرى َمَعَھا ُأمُّ َوَلِد َزْیِد ْبِن َأْرَقَم اْلَأْنَصاِريِّ َواْمَرَأٌة ُأْخَرى 

َوِإنِّي اْبَتْعُتُھ َوِإنِّي اْبَتْعُتُھ ، ، اَئِة ِدْرَھٍم َنِسیَئًة اَئِة ِدْرَھٍم َنِسیَئًة ُأمَّ اْلُمْؤِمِنیَن ِإنِّي ِبْعُت ُغَلاًما ِمْن َزْیِد ْبِن َأْرَقَم ِبَثَماِنِمُأمَّ اْلُمْؤِمِنیَن ِإنِّي ِبْعُت ُغَلاًما ِمْن َزْیِد ْبِن َأْرَقَم ِبَثَماِنِم
ِإنَّ ِإنَّ ، ، ِبْئَسَما اْشَتَرْیِت َوِبْئَسَما َشَرْیِت ِبْئَسَما اْشَتَرْیِت َوِبْئَسَما َشَرْیِت : " : " َفَقاَلْت َلَھا َعاِئَشُة َفَقاَلْت َلَھا َعاِئَشُة ، ، ِبِستِِّماَئِة ِدْرَھٍم َنْقًدا ِبِستِِّماَئِة ِدْرَھٍم َنْقًدا 

: : لفظ لفظ ، وفي روایة أخري ب، وفي روایة أخري ب) ) ١١" (" ( َقْد َبَطَل ِإلَّا َأْن َیُتوَب  َقْد َبَطَل ِإلَّا َأْن َیُتوَب --  --ِجَھاَدُه َمَع َرُسوِل اللَِّھ ِجَھاَدُه َمَع َرُسوِل اللَِّھ 
َفَأْبِلِغي َزْیًدا َأنَُّھ َقْد َأْبَطَل ِجَھاَدُه َمَع َفَأْبِلِغي َزْیًدا َأنَُّھ َقْد َأْبَطَل ِجَھاَدُه َمَع ، ، ِبْئَسَما َشَرْیِت َوَما اْشَتَرْیِت ِبْئَسَما َشَرْیِت َوَما اْشَتَرْیِت : " : " َفَقاَلْت َفَقاَلْت " .... " .... 

َأَرَأْیِت ِإْن َلْم آُخْذ ِمْنُھ ِإلَّا َرْأَس َماِلي َأَرَأْیِت ِإْن َلْم آُخْذ ِمْنُھ ِإلَّا َرْأَس َماِلي : : َفَقاَلْت َلَھا َفَقاَلْت َلَھا ، ، " "  ِإلَّا َأْن َیُتوَب  ِإلَّا َأْن َیُتوَب --  --َرُسوِل اللَِّھ َرُسوِل اللَِّھ 
، ومن ثم ، ومن ثم ) ) ٣٣) " () " (٢٢(( َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھى َفَلُھ َما َسَلَف  َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھى َفَلُھ َما َسَلَف : ": "َقاَلْت َقاَلْت ، ، ؟ ؟ 

فلیست كل معاملة یقصد منھا النقد تكون عینة ، بل المقصود بھا المعاملة المفضیة فلیست كل معاملة یقصد منھا النقد تكون عینة ، بل المقصود بھا المعاملة المفضیة 
َأَرَأْیِت َأَرَأْیِت : " : " إلى الربا بداللة حدیث عائشة ، وقولھا ألم ولد زید بن أرقم لما قالت لھا إلى الربا بداللة حدیث عائشة ، وقولھا ألم ولد زید بن أرقم لما قالت لھا 

َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھى َفَلُھ َفَمْن َجاَءُه َمْوِعَظٌة ِمْن َربِِّھ َفاْنَتَھى َفَلُھ : " : " َقاَلْت َقاَلْت ، ، ْم آُخْذ ِمْنُھ ِإلَّا َرْأَس َماِلي ؟ ْم آُخْذ ِمْنُھ ِإلَّا َرْأَس َماِلي ؟ ِإْن َلِإْن َل
  ))٤٤.(.(، مما یدل على حل البیع منھ إن لم یزد ثمن الشراء عن ثمن البیع ، مما یدل على حل البیع منھ إن لم یزد ثمن الشراء عن ثمن البیع " " َما َسَلَف َما َسَلَف 
 أن ھذا التورق فیھ تحقیق المصلحة من غیر أي مخالفة شرعیة ،  أن ھذا التورق فیھ تحقیق المصلحة من غیر أي مخالفة شرعیة ، --٧٧
ذلك في تحقیق مصلحة المتورق في الحصول على المال الذي یریده ، ذلك في تحقیق مصلحة المتورق في الحصول على المال الذي یریده ، ویتجلى ویتجلى 

ٍ ، فما  ٍ ، فما وتحقیق دورة اقتصادیة للمال تعود بالنفع على كثیر من أفراد المجتمع وتحقیق دورة اقتصادیة للمال تعود بالنفع على كثیر من أفراد المجتمع
، فھي كما قال ابن ، فھي كما قال ابن ) ) ٥٥((وضعت الشریعة إال لتحقیق مصالح العباد في الحال والمآل وضعت الشریعة إال لتحقیق مصالح العباد في الحال والمآل 

 اْلِعَباِد ، َھَذا َفْصٌل َعِظیُم النَّْفِع ِجدا َوَقَع ِبَسَبِب  اْلِعَباِد ، َھَذا َفْصٌل َعِظیُم النَّْفِع ِجدا َوَقَع ِبَسَبِب الشَِّریَعُة َمْبِنیٌَّة َعَلى َمَصاِلِحالشَِّریَعُة َمْبِنیٌَّة َعَلى َمَصاِلِح: " : " القیم القیم 
اْلَجْھِل ِبِھ َغَلٌط َعِظیٌم َعَلى الشَِّریَعِة َأْوَجَب ِمْن اْلَحَرِج َواْلَمَشقَِّة َوَتْكِلیِف َما َلا َسِبیَل اْلَجْھِل ِبِھ َغَلٌط َعِظیٌم َعَلى الشَِّریَعِة َأْوَجَب ِمْن اْلَحَرِج َواْلَمَشقَِّة َوَتْكِلیِف َما َلا َسِبیَل 

ى ُرَتِب اْلَمَصاِلِح َلا َتْأِتي ِبِھ ؛ َفِإنَّ ى ُرَتِب اْلَمَصاِلِح َلا َتْأِتي ِبِھ ؛ َفِإنَّ إَلْیِھ َما ُیْعَلُم َأنَّ الشَِّریَعَة اْلَباِھَرَة الَِّتي ِفي َأْعَلإَلْیِھ َما ُیْعَلُم َأنَّ الشَِّریَعَة اْلَباِھَرَة الَِّتي ِفي َأْعَل
الشَِّریَعَة َمْبَناَھا َوَأَساُسَھا َعَلى اْلِحَكِم َوَمَصاِلِح اْلِعَباِد ِفي اْلَمَعاِش َواْلَمَعاِد ، َوِھَي الشَِّریَعَة َمْبَناَھا َوَأَساُسَھا َعَلى اْلِحَكِم َوَمَصاِلِح اْلِعَباِد ِفي اْلَمَعاِش َواْلَمَعاِد ، َوِھَي 

ْسَأَلٍة َخَرَجْت َعْن ْسَأَلٍة َخَرَجْت َعْن َعْدٌل ُكلَُّھا ، َوَرْحَمٌة ُكلَُّھا ، َوَمَصاِلُح ُكلَُّھا ، َوِحْكَمٌة ُكلَُّھا ؛ َفُكلُّ َمَعْدٌل ُكلَُّھا ، َوَرْحَمٌة ُكلَُّھا ، َوَمَصاِلُح ُكلَُّھا ، َوِحْكَمٌة ُكلَُّھا ؛ َفُكلُّ َم
اْلَعْدِل إَلى اْلَجْوِر، َوَعْن الرَّْحَمِة إَلى ِضدَِّھا ، َوَعْن اْلَمْصَلَحِة إَلى اْلَمْفَسَدِة ، َوَعْن اْلَعْدِل إَلى اْلَجْوِر، َوَعْن الرَّْحَمِة إَلى ِضدَِّھا ، َوَعْن اْلَمْصَلَحِة إَلى اْلَمْفَسَدِة ، َوَعْن 
اْلِحْكَمِة إَلى اْلَبْعِث ؛ َفَلْیَسْت ِمْن الشَِّریَعِة َوِإْن ُأْدِخَلْت ِفیَھا ِبالتَّْأِویِل ؛ َفالشَِّریَعُة َعْدُل اْلِحْكَمِة إَلى اْلَبْعِث ؛ َفَلْیَسْت ِمْن الشَِّریَعِة َوِإْن ُأْدِخَلْت ِفیَھا ِبالتَّْأِویِل ؛ َفالشَِّریَعُة َعْدُل 
اللَِّھ َبْیَن ِعَباِدِه ، َوَرْحَمُتُھ َبْیَن َخْلِقِھ ، َوِظلُُّھ ِفي َأْرِضِھ ، َوِحْكَمُتُھ الدَّالَُّة َعَلْیِھ َوَعَلى اللَِّھ َبْیَن ِعَباِدِه ، َوَرْحَمُتُھ َبْیَن َخْلِقِھ ، َوِظلُُّھ ِفي َأْرِضِھ ، َوِحْكَمُتُھ الدَّالَُّة َعَلْیِھ َوَعَلى 

 َأَتمَّ َدَلاَلًة َوَأْصَدُقَھا ، َوِھَي ُنوُرُه الَِّذي ِبِھ َأْبَصَر اْلُمْبِصُروَن ،  َأَتمَّ َدَلاَلًة َوَأْصَدُقَھا ، َوِھَي ُنوُرُه الَِّذي ِبِھ َأْبَصَر اْلُمْبِصُروَن ، --  --ِصْدِق َرُسوِلِھ ِصْدِق َرُسوِلِھ 

                                                           

   ) . ) .٣٠٠٣٣٠٠٣( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٤٧٨٤٧٨//٣٣في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، : : الدارقطني فى سننھ الدارقطني فى سننھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ١١((
   ) . ) .٢٧٥٢٧٥( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٢٢((
   ) . ) .٣٠٠٢٣٠٠٢( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٤٧٧٤٧٧//٣٣في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، : : الدارقطني فى سننھ الدارقطني فى سننھ : : أخرجھ أخرجھ ) )   ٣٣    (    (
حتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن حتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االبحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء اال) ) ٤٤((

حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٥٦١٥٦//٣٣سلیمان المنیع ، سلیمان المنیع ، 
عبد الفتاح عبد الفتاح / /  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د٣٤٤٣٤٤الوقت الحاضر ، صالوقت الحاضر ، ص
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١٤١٤محمود إدریس ، صمحمود إدریس ، ص

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٥٢٥٢ ،  ، ٥١٥١حلیم محمد ، صحلیم محمد ، صعبد العبد ال/ / التورق المصرفي ، دالتورق المصرفي ، د) ) ٥٥((



 

 

 - ٤٦ - 

 اْھَتَدى اْلُمْھَتُدوَن ، َوِشَفاُؤُه التَّامُّ الَِّذي ِبِھ َدَواُء ُكلِّ َعِلیٍل ، َوَطِریُقُھ  اْھَتَدى اْلُمْھَتُدوَن ، َوِشَفاُؤُه التَّامُّ الَِّذي ِبِھ َدَواُء ُكلِّ َعِلیٍل ، َوَطِریُقُھ َوُھَداُه الَِّذي ِبِھَوُھَداُه الَِّذي ِبِھ
  ))١١" .(" .(اْلُمْسَتِقیُم الَِّذي َمْن اْسَتَقاَم َعَلْیِھ َفَقْد اْسَتَقاَم َعَلى َسَواِء السَِّبیِل اْلُمْسَتِقیُم الَِّذي َمْن اْسَتَقاَم َعَلْیِھ َفَقْد اْسَتَقاَم َعَلى َسَواِء السَِّبیِل 

یھ ، ومن یھ ، ومن  أن السلعة في بیع التورق التي خرجت من البائع ؛ لم ترجع إل أن السلعة في بیع التورق التي خرجت من البائع ؛ لم ترجع إل--٨٨
  ) ) ٢٢.(.(ثم فإنھ ال محذور فیھ ثم فإنھ ال محذور فیھ 

  : : المناقشة المناقشة 
  ..نوقش ھذا بأن العبرة بمآل العقد ، وھو الحصول على النقود بزیادة ، وھو الربا نوقش ھذا بأن العبرة بمآل العقد ، وھو الحصول على النقود بزیادة ، وھو الربا 

  ::وأجیب عن ھذا وأجیب عن ھذا 
 كما تبین فیما  كما تبین فیما ––بأن حقیقة بیع التورق ھي الحصول على النقود بخسارة بأن حقیقة بیع التورق ھي الحصول على النقود بخسارة 

ا في العینة ، فأین الربا ا في العینة ، فأین الربا  ، وبائع السلعة للمتورق ال یستفید من الخسارة كم ، وبائع السلعة للمتورق ال یستفید من الخسارة كم--سبق سبق 
  ))٣٣.(.(في ھذا التورق ، حتى یكون محرمًا في ھذا التورق ، حتى یكون محرمًا 

  
  ::أدلة الرأي الثاني أدلة الرأي الثاني : : ثانیًا ثانیًا 

 من عدم جواز التورق شرعًا  من عدم جواز التورق شرعًا ––استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ 
  :: بأدلة من السنة ، واألثر ، والقیاس ، وقواعد الفقھ ، والمعقول  بأدلة من السنة ، واألثر ، والقیاس ، وقواعد الفقھ ، والمعقول ––

  
  :: السنة  السنة --أأ  

  : :  یلي  یلي استدلوا من السنة بمااستدلوا من السنة بما
  --َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ َسِمْعُت َرُسوَل اللَِّھ : :  ، َقاَل  ، َقاَل –– رضي اهللا عنھما  رضي اهللا عنھما –– ما ُروي َعِن اْبِن ُعَمَر  ما ُروي َعِن اْبِن ُعَمَر --١١

  -- ِإَذا َتَباَیْعُتْم ِباْلِعیَنِة ، َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر ، َوَرِضیُتْم ِبالزَّْرِع ، َوَتَرْكُتُم ِإَذا َتَباَیْعُتْم ِباْلِعیَنِة ، َوَأَخْذُتْم َأْذَناَب اْلَبَقِر ، َوَرِضیُتْم ِبالزَّْرِع ، َوَتَرْكُتُم : " : "  َیُقوُل  َیُقوُل
  ))٤٤" .(" .( ُذلا َلا َیْنِزُعُھ َحتَّى َتْرِجُعوا ِإَلى ِدیِنُكْم  ُذلا َلا َیْنِزُعُھ َحتَّى َتْرِجُعوا ِإَلى ِدیِنُكْم اْلِجَھاَد ، َسلََّط اللَُّھ َعَلْیُكْماْلِجَھاَد ، َسلََّط اللَُّھ َعَلْیُكْم

َلَقْد َأَتى َعَلْیَنا َزَماٌن َوَما ِمنَّا َلَقْد َأَتى َعَلْیَنا َزَماٌن َوَما ِمنَّا : : َقاَل َقاَل : " : " وفي روایة أخري َعْن اْبِن ُعَمَر بلفظ وفي روایة أخري َعْن اْبِن ُعَمَر بلفظ 
  ––ت َرُسوَل اللَِّھ ت َرُسوَل اللَِّھ َرُجٌل َیَرى َأنَُّھ َأَحقُّ ِبِدیَناِرِه َوِدْرَھِمِھ ِمْن َأِخیِھ اْلُمْسِلِم ، َوَلَقْد َسِمْعَرُجٌل َیَرى َأنَُّھ َأَحقُّ ِبِدیَناِرِه َوِدْرَھِمِھ ِمْن َأِخیِھ اْلُمْسِلِم ، َوَلَقْد َسِمْع

-- إَذا َضنَّ النَّاُس ِبالدِّیَناِر َوالدِّْرَھِم ، َوَتَباَیُعوا ِباْلِعیَنِة ، َوَتَرُكوا اْلِجَھاَد ، إَذا َضنَّ النَّاُس ِبالدِّیَناِر َوالدِّْرَھِم ، َوَتَباَیُعوا ِباْلِعیَنِة ، َوَتَرُكوا اْلِجَھاَد ، : :  َیُقوُل  َیُقوُل
  ُعوا ُعوا َواتََّبُعوا َأْذَناَب اْلَبَقِر ؛ َأْدَخَل اللَُّھ َعَلْیِھْم ُذلا َلا َیْنِزُعُھ َعْنُھْم َحتَّى َیُتوُبوا َوُیَراِجَواتََّبُعوا َأْذَناَب اْلَبَقِر ؛ َأْدَخَل اللَُّھ َعَلْیِھْم ُذلا َلا َیْنِزُعُھ َعْنُھْم َحتَّى َیُتوُبوا َوُیَراِج

                                                           

   . .١١١١//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ١١((
   .  . ١٤١٤محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١٩١٩المرجع السابق ، صالمرجع السابق ، ص) ) ٣٣((
 ،  ، ٢٢٤٧٤٧//٣٣في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي النَّْھِي َعِن الِعیَنِة ، في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي النَّْھِي َعِن الِعیَنِة ، : : أبو داود في سننھ أبو داود في سننھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ٤٤((

في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباُب َما َوَرَد ِفي في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباُب َما َوَرَد ِفي : : ، والبیھقي في السنن الكبري ، والبیھقي في السنن الكبري  )  ) ٣٤٦٢٣٤٦٢( ( حدیث رقم حدیث رقم 
، وأورده الشوكاني فى نیل ، وأورده الشوكاني فى نیل  )  ) ١٠٧٠٣١٠٧٠٣( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٥١٦٥١٦//٥٥َكَراِھَیِة التََّباُیِع ِباْلِعیَنِة ، َكَراِھَیِة التََّباُیِع ِباْلِعیَنِة ، 

صححھ ، قال صححھ ، قال الحدیث أخرجھ أیضًا الطبراني وابن القطان والحدیث أخرجھ أیضًا الطبراني وابن القطان و: " : "  ، وقال  ، وقال ٢٤٤٢٤٤//٥٥األوطار ، األوطار ، 
وقد ورد النھي عن العینة من طرق وقد ورد النھي عن العینة من طرق ... ... قال الذھبي قال الذھبي : : ورجالھ ثقات ورجالھ ثقات : : الحافظ فى بلوغ المرام الحافظ فى بلوغ المرام 

وھذه الطرق وھذه الطرق ... ... عقد لھا البیھقي فى سننھ بابًا ساق فیھ جمیع ما ورد في ذلك وذكر عللھ عقد لھا البیھقي فى سننھ بابًا ساق فیھ جمیع ما ورد في ذلك وذكر عللھ 
  " ." .یشد بعضھا بعضًا یشد بعضھا بعضًا 



 

 

 - ٤٧ - 

  ))١١" .(" .(ِدیَنُھْم ِدیَنُھْم 
  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

أن ھذا الحدیث نص في تحریم العینة ؛ ألنھا ذریعة إلى الربا المحرم ، أن ھذا الحدیث نص في تحریم العینة ؛ ألنھا ذریعة إلى الربا المحرم ، 
 في الحدیث ، فیكون  في الحدیث ، فیكون --    --والتورق صورة من صور العینة التي حرمھا الرسول والتورق صورة من صور العینة التي حرمھا الرسول 

  ))٢٢.(.(التورق محرمًا مثلھا ؛ ألنھ یتخذ أیضًا ذریعة إلى الربا المحرم مثل العینة التورق محرمًا مثلھا ؛ ألنھ یتخذ أیضًا ذریعة إلى الربا المحرم مثل العینة 
  ::شة شة المناقالمناق

  ::نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 
أن ھذا الحدیث نص في العینة ، ولیس فیھ ما یدل على تحریم التورق أن ھذا الحدیث نص في العینة ، ولیس فیھ ما یدل على تحریم التورق : : األول األول 

  ..، فیكون باقیًا على األصل في المعامالت من الحل واإلباحة ، فیكون باقیًا على األصل في المعامالت من الحل واإلباحة 
 غیر مسلم ؛  غیر مسلم ؛ --    --أن القول بأن التورق كالعینة التى حرمھا الرسول أن القول بأن التورق كالعینة التى حرمھا الرسول : : الثاني الثاني 

  ..ق أن بینا ق أن بینا ، كما سب، كما سب) ) ٣٣((لوجود اختالف بینھما لوجود اختالف بینھما 
 : "  : " --  --َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : :  وما َرَوى اْبُن َبطََّة ِبِإْسَناِدِه إَلى اْلَأْوَزاِعيِّ َقاَل  وما َرَوى اْبُن َبطََّة ِبِإْسَناِدِه إَلى اْلَأْوَزاِعيِّ َقاَل --٢٢

  ))٤٤" .(" .(َیْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َیْسَتِحلُّوَن الرَِّبا ِباْلَبْیِع َیْأِتي َعَلى النَّاِس َزَماٌن َیْسَتِحلُّوَن الرَِّبا ِباْلَبْیِع 
  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

 استحالل الربا  استحالل الربا أن ھذا الحدیث یدل على تحریم التورق ؛ ألن فیھ إخبارًا عنأن ھذا الحدیث یدل على تحریم التورق ؛ ألن فیھ إخبارًا عن
باسم البیع ، أي التورق ، حیث إن الناس یستحلون بھ الربا المحرم لیسلموا منھ باسم البیع ، أي التورق ، حیث إن الناس یستحلون بھ الربا المحرم لیسلموا منھ 
ویعتبرونھا صورة من البیع الحالل ، وھي محرمة ؛ ألنھ ما ھو إال حیلة للوصول ویعتبرونھا صورة من البیع الحالل ، وھي محرمة ؛ ألنھ ما ھو إال حیلة للوصول 
إلي الربا المحرم ، إذ ھو استحالل للربا بأدني الحیل ، وما كان اهللا لیحرم الربا إلي الربا المحرم ، إذ ھو استحالل للربا بأدني الحیل ، وما كان اهللا لیحرم الربا 

لة إلیھ ، وھو التورق ، وإال كان تناقضًا ، وھو محال علیھ لة إلیھ ، وھو التورق ، وإال كان تناقضًا ، وھو محال علیھ ویترك ما كان وسیویترك ما كان وسی
  ))٥٥.(.(سبحانھ ، وتعالي عن ذلك علوًا كبیرًا سبحانھ ، وتعالي عن ذلك علوًا كبیرًا 

                                                           

َأْخَبَرَناُه َأْخَبَرَناُه : " : " بلفظ بلفظ  )  ) ١٠١٠٣٧٣٣٧٣( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٣٠٥٣٠٥//١٣١٣: : البیھقي في شعب اإلیمان البیھقي في شعب اإلیمان : : أخرجھ أخرجھ ) ) ١١((
َنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَُّد ْبُن َیْعُقوَب ، َنا ُمَحمَُّد ْبُن َنا َأُبو اْلَعبَّاِس ُمَحمَُّد ْبُن َیْعُقوَب ، َنا ُمَحمَُّد ْبُن : : َأُبو َعْبِد اِهللا اْلَحاِفُظ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ، َقاَلا َأُبو َعْبِد اِهللا اْلَحاِفُظ ، َوُمَحمَُّد ْبُن ُموَسى ، َقاَلا 

َعْبُد اْلَواِرُث ، َحدََّثِني َلْیٌث ، َعْبُد اْلَواِرُث ، َحدََّثِني َلْیٌث ، ِإْسَحاَق الصََّغاِنيُّ ، َنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمٍرو َأُبو َمْعَمٍر اْلِمْنَقِريُّ ، َنا ِإْسَحاَق الصََّغاِنيُّ ، َنا َعْبُد اِهللا ْبُن َعْمٍرو َأُبو َمْعَمٍر اْلِمْنَقِريُّ ، َنا 
َأَتى َعَلْیَنا َأَتى َعَلْیَنا : : َعْبُد اْلَمِلِك ، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َقاَل َعْبُد اْلَمِلِك ، َعْن َعَطاِء ْبِن َأِبي َرَباٍح ، َعِن اْبِن ُعَمَر ، َقاَل : : َحدََّثِني َرُجٌل ُیَقاُل َلُھ َحدََّثِني َرُجٌل ُیَقاُل َلُھ 

  --  –– اْلُمْسِلِم ، َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا  اْلُمْسِلِم ، َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َزَماٌن َوَما َنَرى َأَحَدَنا َأنَُّھ َأَحقُّ ِبالدِّیَناِر َوالدِّْرَھِم ِمْن َأِخیِھَزَماٌن َوَما َنَرى َأَحَدَنا َأنَُّھ َأَحقُّ ِبالدِّیَناِر َوالدِّْرَھِم ِمْن َأِخیِھ
: :  َقاَل  َقاَل ––ِإَذا َضنَّ النَّاُس ِبالدِّیَناِر َوالدِّْرَھِم ، َوَتَباَیُعوا ِباْلِعیَنِة ، َوَتتَِّبُعوا َأْذَناَب اْلَبَقِر ِإَذا َضنَّ النَّاُس ِبالدِّیَناِر َوالدِّْرَھِم ، َوَتَباَیُعوا ِباْلِعیَنِة ، َوَتتَِّبُعوا َأْذَناَب اْلَبَقِر : " : " َیُقوُل َیُقوُل 

 َأْدَخَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َعَلْیِھم  َأْدَخَل اُهللا َعزَّ َوَجلَّ َعَلْیِھم --" "  اِهللا  اِهللا َوَتَرُكوا اْلِجَھاَد ِفي َسِبیِلَوَتَرُكوا اْلِجَھاَد ِفي َسِبیِل: " : " َقاَل َعْبُد اْلَواِرِث َأْحِسُبُھ َقاَل َقاَل َعْبُد اْلَواِرِث َأْحِسُبُھ َقاَل 
َرَواُه َجِریُر ْبُن َعْبِد اْلَحِمیِد ، َعْن َلْیٍث ، َعْن َعَطاٍء ، َرَواُه َجِریُر ْبُن َعْبِد اْلَحِمیِد ، َعْن َلْیٍث ، َعْن َعَطاٍء ، " " ُذلا َلا َیْرَفْعُھ َعْنُھْم َحتَّى ُیْرِجُعوا ِدیَنُھْم ُذلا َلا َیْرَفْعُھ َعْنُھْم َحتَّى ُیْرِجُعوا ِدیَنُھْم 

َوَرَواُه َوَرَواُه . . َقاَل اْبُن ُعَمَر َقاَل اْبُن ُعَمَر : : َجاِھٍد ، َقاَل َجاِھٍد ، َقاَل َوَرَواُه َجِریُر ْبُن َحاِزٍم ، َعْن َلْیٍث ، َعْن ُمَوَرَواُه َجِریُر ْبُن َحاِزٍم ، َعْن َلْیٍث ، َعْن ُم. . َعْن ِإْبَراِھیَم َعْن ِإْبَراِھیَم 
، وأخرجھ ، وأخرجھ " " َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن اْلُخَراَساِنيُّ ، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيُّ ، َعْن َناِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر َأُبو َعْبِد الرَّْحَمِن اْلُخَراَساِنيُّ ، َعْن َعَطاٍء اْلُخَراَساِنيُّ ، َعْن َناِفٍع ، َعِن اْبِن ُعَمَر 

، والرویاني ، والرویاني  )  ) ١٣٥٨٥١٣٥٨٥( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٤٣٣٤٣٣//١٢١٢: : بلفظ قریب الطبراني في المعجم الكبیر بلفظ قریب الطبراني في المعجم الكبیر 
   ) . ) .١٤٢٢١٤٢٢( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٤١٤٤١٤//٢٢: : في مسنده في مسنده 

   . .٦٠٦٠//٣٣ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ١٣٥١٣٥ ،  ، ١٣٤١٣٤//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ٢٢((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٩١٩محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٣٣((
 ،  ، ٤٦٤٦//٦٦ ، الفتاوي الكبري ،  ، الفتاوي الكبري ، ١٣٢١٣٢//٣٣ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٤٢١٤٢//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، تھذیب سنن أبي داود ، ) ) ٤٤((

   .  . ٥٢٥٢//٣٣ ، عون المعبود ،  ، عون المعبود ، ٢٤٥٢٤٥//٥٥ ، نیل األوطار ،  ، نیل األوطار ، ٤٤٧٧
 ،  ، ٤٦٤٦//٦٦ ، الفتاوي الكبري ،  ، الفتاوي الكبري ، ١٣٢١٣٢//٣٣ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٥٤١٥٤//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، تھذیب سنن أبي داود ، ) ) ٥٥((

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٥٢٤٥٢٤//٥٥ ، نیل األوطار ،  ، نیل األوطار ، ١٧١١٧١



 

 

 - ٤٨ - 

، ، َوَلِكنَّ�ُھ ِبَتْغِیی�ِر َأْس�َماِئَھا     َوَلِكنَّ�ُھ ِبَتْغِیی�ِر َأْس�َماِئَھا     ، ، َفَھَذا ِإْخَبار َعْن ِاْس�ِتْحَلال اْلَمَح�اِرم        َفَھَذا ِإْخَبار َعْن ِاْس�ِتْحَلال اْلَمَح�اِرم        : " : " قال ابن القیم    قال ابن القیم    
، ، َوِھ��َي الرَِّب��ا َواْلَخْم��ر َوالزَِّن��ا  َوِھ��َي الرَِّب��ا َواْلَخْم��ر َوالزَِّن��ا  ، ، َباَحتَھا َباَحتَھا َوِإْظَھارَھ��ا ِف��ي ُص��َور ُتْجَع��ل َوِس��یَلة ِإَل��ى ِاْس��تِ  َوِإْظَھارَھ��ا ِف��ي ُص��َور ُتْجَع��ل َوِس��یَلة ِإَل��ى ِاْس��تِ  

" " َوَقْد َوَقَع�ْت الثََّلاَث�ة   َوَقْد َوَقَع�ْت الثََّلاَث�ة   ، ، َوُیْسَتَباح اِلاْسم الَِّذي ُسمَِّي ِبِھ     َوُیْسَتَباح اِلاْسم الَِّذي ُسمَِّي ِبِھ     ، ، َفُیَسمَّى ُكّل ِمْنَھا ِبَغْیِر ِاْسمَھا      َفُیَسمَّى ُكّل ِمْنَھا ِبَغْیِر ِاْسمَھا      
).).١١((  

  ::المناقشة المناقشة 
  : : نوقش االستدالل من وجھین نوقش االستدالل من وجھین 

اع الحدیث الضعیف ، فال اع الحدیث الضعیف ، فال أن ھذا الحدیث مرسل ، فھو نوع من أنوأن ھذا الحدیث مرسل ، فھو نوع من أنو: : األول األول 
  . . یصح االستدالل بھ یصح االستدالل بھ 

أنھ على فرض التسلیم بصحة الحدیث ، فإن االستدالل بھ على تحریم أنھ على فرض التسلیم بصحة الحدیث ، فإن االستدالل بھ على تحریم : : الثاني الثاني 
التورق غیر مسلم ؛ ألن شراح الحدیث قالوا إنھ یراد بھ العینة ، والتورق لیس التورق غیر مسلم ؛ ألن شراح الحدیث قالوا إنھ یراد بھ العینة ، والتورق لیس 

  ..، فال تقوم لكم بھ حجة على المدعي ، فال تقوم لكم بھ حجة على المدعي ) ) ٢٢((بعینة لوجود فوارق بینھما بعینة لوجود فوارق بینھما 
  : : ثرثر األ األ--بب

، ، ) ) ٣٣((ِإَذا اْسَتَقْمَت ِبَنْقٍد ِإَذا اْسَتَقْمَت ِبَنْقٍد : " : " بما روي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل بما روي َعِن اْبِن َعبَّاٍس َقاَل : : واستدلوا من األثر  واستدلوا من األثر  
َوِبْعَت ِبَنْقٍد ، َفَلا َبْأَس ِبِھ ، َوِإَذا اْسَتَقْمَت ِبَنْقٍد َفِبْعَت ِبَنِسیَئٍة ، َفَلا ، ِإنََّما َذِلَك َوِرٌق َوِبْعَت ِبَنْقٍد ، َفَلا َبْأَس ِبِھ ، َوِإَذا اْسَتَقْمَت ِبَنْقٍد َفِبْعَت ِبَنِسیَئٍة ، َفَلا ، ِإنََّما َذِلَك َوِرٌق 

  ))٤٤" .(" .(ِبَوِرٍق ِبَوِرٍق 
  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

 األثر یدل على عدم جواز التورق ؛ ألن معناه أنك إذا َقوَّمت السلعة  األثر یدل على عدم جواز التورق ؛ ألن معناه أنك إذا َقوَّمت السلعة أن ھذاأن ھذا
بنقد ، ثم بعتھا بنسیئة ، وكان مقصود المشتري شراء دراھم معجلة بدراھم مؤجلھ بنقد ، ثم بعتھا بنسیئة ، وكان مقصود المشتري شراء دراھم معجلة بدراھم مؤجلھ 
مع زیادة ، فال خیر فیھ ؛ ألنھ یؤول إلى الربا ، وھذا بخالف ما إذا َقوَّم السلعة بنقد مع زیادة ، فال خیر فیھ ؛ ألنھ یؤول إلى الربا ، وھذا بخالف ما إذا َقوَّم السلعة بنقد 

  ))٥٥.(.( السلعة  السلعة وباعھا بھ ؛ ألن المقصود من البیعوباعھا بھ ؛ ألن المقصود من البیع
  

  ::المناقشة المناقشة 
أن االستدالل بھذا األثر غیر مسلم ؛ ألن ھذا األثر لم یورده أھل الحدیث في أن االستدالل بھذا األثر غیر مسلم ؛ ألن ھذا األثر لم یورده أھل الحدیث في 
باب العینة والتورق ، وإنما أوردوه في أبواب أخرى ، حیث أورده الصنعاني في باب العینة والتورق ، وإنما أوردوه في أبواب أخرى ، حیث أورده الصنعاني في 

بع ھذا بكذا فما زاد فلك ، وكیف إن باعھ بدین ، ھذا باإلضافة بع ھذا بكذا فما زاد فلك ، وكیف إن باعھ بدین ، ھذا باإلضافة : : باب الرجل یقول باب الرجل یقول 

                                                           

   .  . ١٤٢١٤٢//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، تھذیب سنن أبي داود ، ) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٩١٩یر ، صیر ، صمحمد عثمان شبمحمد عثمان شب/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((
َیْعِني إَذا َقوَّْمتَھا ِبَنْقٍد ُثمَّ ِبْعتَھا َنِسیًئا َكاَن َمْقُصوُد اْلُمْشَتِري اْشِتَراَء َدَراِھَم َیْعِني إَذا َقوَّْمتَھا ِبَنْقٍد ُثمَّ ِبْعتَھا َنِسیًئا َكاَن َمْقُصوُد اْلُمْشَتِري اْشِتَراَء َدَراِھَم : " : " قال ابن تیمیة قال ابن تیمیة ) ) ٣٣((

 ُأِریُد َأْلَف ِدْرَھٍم َفُیْخِرُج  ُأِریُد َأْلَف ِدْرَھٍم َفُیْخِرُج ُمَعجََّلٍة ِبَدَراِھَم ُمَؤجََّلٍة ، َوَھَذا َشْأُن اْلُمَورِِّقیَن ، َفِإنَّ الرَُّجَل َیْأِتیِھ َفَیُقوُلُمَعجََّلٍة ِبَدَراِھَم ُمَؤجََّلٍة ، َوَھَذا َشْأُن اْلُمَورِِّقیَن ، َفِإنَّ الرَُّجَل َیْأِتیِھ َفَیُقوُل
 َیُقوُل َأَقْمت السِّْلَعَة َوَقوَّْمتَھا َواْسَتَقْمتَھا  َیُقوُل َأَقْمت السِّْلَعَة َوَقوَّْمتَھا َواْسَتَقْمتَھا --َلُھ ِسْلَعًة ُتَساِوي َأْلَف ِدْرَھٍم َوَھَذا ُھَو اِلاْسِتَقاَمُة َلُھ ِسْلَعًة ُتَساِوي َأْلَف ِدْرَھٍم َوَھَذا ُھَو اِلاْسِتَقاَمُة 

ْمتَھا ِبَأْلٍف َقاَل اْشَتَرْیتَھا ِبَأْلٍف ْمتَھا ِبَأْلٍف َقاَل اْشَتَرْیتَھا ِبَأْلٍف  َفِإَذا َقوَّ َفِإَذا َقوَّ--ِبَمْعًنى َواِحٍد َوِھَي ُلَغٌة َمكِّیٌَّة َمْعُروَفٌة ِبَمْعَنى التَّْقِویِم ِبَمْعًنى َواِحٍد َوِھَي ُلَغٌة َمكِّیٌَّة َمْعُروَفٌة ِبَمْعَنى التَّْقِویِم 
   )  ) ٥٠٥٠//٦٦الفتاوي الكبرى ، الفتاوي الكبرى ، " . ( " . ( َوِماَئَتْیِن ، َأْو َأْكَثَر َأْو َأَقلَّ َوِماَئَتْیِن ، َأْو َأْكَثَر َأْو َأَقلَّ 

ِبْع َھَذا ِبَكَذا ، َفَما ِبْع َھَذا ِبَكَذا ، َفَما : : في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباٌب الرَُّجُل َیُقوُل في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباٌب الرَُّجُل َیُقوُل : : عبد الرزاق في مصنفھ عبد الرزاق في مصنفھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ٤٤((
   ) . ) .١٥٠٢٨١٥٠٢٨( (  ، رقم  ، رقم ٢٣٦٢٣٦//٨٨ِإْن َباَعُھ ِبَدْیٍن ؟ ، ِإْن َباَعُھ ِبَدْیٍن ؟ ، َزاَد َفَلَك ، َوَكْیَف َزاَد َفَلَك ، َوَكْیَف 

محمد محمد / /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٥٠٥٠//٦٦الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ، ) ) ٥٥((
   . .١٦١٦عثمان شبیر ، صعثمان شبیر ، ص



 

 

 - ٤٩ - 

 أنھ أجاز بیع التورق بصورتھ  أنھ أجاز بیع التورق بصورتھ –– رضي اهللا عنھما  رضي اهللا عنھما –– عن ابن عباس  عن ابن عباس إلى أنھ رويإلى أنھ روي
  ))١١.(.(المعروفة ؛ فلو حمل على التورق لمنعھ ابن عباس المعروفة ؛ فلو حمل على التورق لمنعھ ابن عباس 

  :: القیاس  القیاس --ج ج 
  : : واستدلوا من القیاس بما یلي واستدلوا من القیاس بما یلي 

  : :  القیاس على العینة  القیاس على العینة --١١
بقیاس التورق على العینة ، بجامع أن كًال منھما حیلة للتوصل للربا ، بقیاس التورق على العینة ، بجامع أن كًال منھما حیلة للتوصل للربا ، : : حیث قالوا حیث قالوا 

  ))٢٢.(.(لعینة محرمة ، فیكون التورق محرمًا مثلھا لعینة محرمة ، فیكون التورق محرمًا مثلھا واوا
  ::المناقشة المناقشة 

  : : نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 
ال نسلم لكم االستدالل بھذا القیاس ؛ ألنھ قیاس مع الفارق ال نسلم لكم االستدالل بھذا القیاس ؛ ألنھ قیاس مع الفارق : : الوجھ األول الوجھ األول 

  ..فیكون باطًال فیكون باطًال 
  ::وبیان الفرق من ناحیتین وبیان الفرق من ناحیتین 

أن العینة ال بد فیھا من رجوع العین إلى البائع األول ، بخالف أن العینة ال بد فیھا من رجوع العین إلى البائع األول ، بخالف : : األولى األولى 
التورق فإنھ لیس فیھ رجوع للعین إلى بائعھا األول ، وإنما یبیعھا المشتري إلى التورق فإنھ لیس فیھ رجوع للعین إلى بائعھا األول ، وإنما یبیعھا المشتري إلى 

  ))٣٣.(.(غیر ھذا البائع غیر ھذا البائع 
أن االستغالل في بیع العینة واضح ، حیث یؤدي األمر إلى أننا إذا أن االستغالل في بیع العینة واضح ، حیث یؤدي األمر إلى أننا إذا : : الثانیة الثانیة 

ألغینا السلعة في ھاتین الصفقتین ، كانت دراھم بدراھم ، بأكثر منھا ، أو بأجل ألغینا السلعة في ھاتین الصفقتین ، كانت دراھم بدراھم ، بأكثر منھا ، أو بأجل 
، أما بیع التورق فال یوجد فیھ ھذا المعنى إذ السلعة تذھب إلى ، أما بیع التورق فال یوجد فیھ ھذا المعنى إذ السلعة تذھب إلى وذلك ھو الربا وذلك ھو الربا 

  ))٤٤.(.(شخص ثالث غیر مالكھا األول شخص ثالث غیر مالكھا األول 
على فرض التسلیم بصحة القیاس وعدم وجود الفارق بین على فرض التسلیم بصحة القیاس وعدم وجود الفارق بین : : الوجھ الثاني الوجھ الثاني 

المقیس والمقیس علیھ فھو غیر مسلم أیضًا ؛ ألن األصل المقیس علیھ مختلف في المقیس والمقیس علیھ فھو غیر مسلم أیضًا ؛ ألن األصل المقیس علیھ مختلف في 
 وقال البعض بجوازه ، ومن ثم فھو قیاس على  وقال البعض بجوازه ، ومن ثم فھو قیاس على حكمھ ، حیث حرمھ بعض الفقھاء ،حكمھ ، حیث حرمھ بعض الفقھاء ،

أمر مختلف فیھ فال یصح ، وأیضًا ال یتعدى إلى ھذا الموضوع الختالف أطراف كل أمر مختلف فیھ فال یصح ، وأیضًا ال یتعدى إلى ھذا الموضوع الختالف أطراف كل 
  ))٥٥.(.(من العقدین من العقدین 

  :: القیاس على بیع المضطر  القیاس على بیع المضطر --٢٢            
حیث قالوا بقیاس بیع التورق على بیع المضطر بجامع أن كًال منھما لم حیث قالوا بقیاس بیع التورق على بیع المضطر بجامع أن كًال منھما لم 

بیع ، وإنما انصرفت إلى الحصول على المال بالحیلة بیع ، وإنما انصرفت إلى الحصول على المال بالحیلة تنصرف فیھ اإلرادة إلى ھذا التنصرف فیھ اإلرادة إلى ھذا ال
المحرمة ؛ ألن غالبیة من یتعاملون بالتورق تدفعھم حاجتھم إلى التعامل بھ ، المحرمة ؛ ألن غالبیة من یتعاملون بالتورق تدفعھم حاجتھم إلى التعامل بھ ، 

                                                           

   . .١٦١٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
   . .٦٠٦٠//٣٣ح زاد المستقنع ، للحمد ، ح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شر ، شر١٣٥١٣٥ ،  ، ١٣٤١٣٤//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ٢٢((
 ، واألم ،  ، واألم ، ٦٨٩٦٨٩/ / ٢٢ ، وعقد الجواھر ، البن شاش ،  ، وعقد الجواھر ، البن شاش ، ٢١٣٢١٣//٧٧فتح القدیر ، البن الھمام ، فتح القدیر ، البن الھمام ، ) ) ٣٣((

   . .١٨٦١٨٦//٣٣ ، كشاف القناع ، للبھوتي ،  ، كشاف القناع ، للبھوتي ، ٧٨٧٨//٣٣للشافعي ، للشافعي ، 
حسن على الشاذلي ، حسن على الشاذلي ، / / التورق ، حقیقتھ وحكمھ والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ) ٤٤((

/ /  ، أحكام العقود المدنیة ، د ، أحكام العقود المدنیة ، د٥٤٥٤ ،  ، ٥٣٥٣عبد الحلیم محمد ، صعبد الحلیم محمد ، ص/ / ق المصرفي ، دق المصرفي ، د ، التور ، التور٣٢٣٢صص
   .   .  ٣٠٦٣٠٦نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص

 ، القواعد النورانیة ، البن تیمیة،  ، القواعد النورانیة ، البن تیمیة، ٦٠٦٠//٣٣ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ١٣٥١٣٥ ،  ، ١٣٤١٣٤//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ٥٥((
   . .١٥٦١٥٦//٢٢ تھذیب سنن أبي داود ،  تھذیب سنن أبي داود ، ٥٠٥٠//٦٦، الفتاوي الكبري ، ، الفتاوي الكبري ، ١٧٦١٧٦//١١



 

 

 - ٥٠ - 

َ َقْد َنَھى َ َقْد َنَھى  " "--  ––فیصیر التورق مفضیًا إلى بیع المضطر ، وھو محرم ؛ ألن النَِّبيُّ فیصیر التورق مفضیًا إلى بیع المضطر ، وھو محرم ؛ ألن النَِّبيُّ 
، وما أفضى إلى ، وما أفضى إلى ) ) ١١" (" (ِع الثََّمَرِة َقْبَل َأْن ُتْدِرَك ِع الثََّمَرِة َقْبَل َأْن ُتْدِرَك َعْن َبْیِع اْلُمْضَطرِّ ، َوَبْیِع اْلَغَرِر ، َوَبْیَعْن َبْیِع اْلُمْضَطرِّ ، َوَبْیِع اْلَغَرِر ، َوَبْی

  ))٢٢.(.(محرم كان محرمًا محرم كان محرمًا 
  ::المناقشة المناقشة 

  : : نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 
  ، ومن ، ومن ) ) ٣٣((أن األصل المقیس علیھ ، وھو بیع المضطر مختلف في حكمھ أن األصل المقیس علیھ ، وھو بیع المضطر مختلف في حكمھ : : األول األول 

                                                           

 )  ) ٣٣٨٢٣٣٨٢( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٢٥٥٢٥٥//٣٣ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي َبْیِع اْلُمْضَطرِّ ، ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي َبْیِع اْلُمْضَطرِّ ، : : أبو داود في سننھ أبو داود في سننھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ١١((
 ،  ، ٢٩٢٩//٦٦ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباُب َما َجاَء ِفي َبْیِع اْلُمْضَطرِّ َوَبْیِع اْلُمْكَرِه ، ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباُب َما َجاَء ِفي َبْیِع اْلُمْضَطرِّ َوَبْیِع اْلُمْكَرِه ، : : ، والبیھقي في السنن الكبرى ، والبیھقي في السنن الكبرى 

   ) . ) .١١٠٧٧١١٠٧٧( ( حدیث رقم حدیث رقم 
  ١٥٦١٥٦//٢٢ ، تھذیب سنن أبي داود ،  ، تھذیب سنن أبي داود ، ١٣٤١٣٤//٣٣ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ٥٩٥٩//٣٣شرح زاد المستقنع ، للحمد ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ) ٢٢((

سامي بن إبراھیم السویلم ، سامي بن إبراھیم السویلم ، / /  ، التورق والتورق المنظم ، د ، التورق والتورق المنظم ، د٥٠٥٠//٦٦، الفتاوي الكبري ، البن تیمیة ، ، الفتاوي الكبري ، البن تیمیة ، 
رق المصرفي رق المصرفي  ، تكییف التو ، تكییف التو٤٠٤٠ ،  ، ٣٩٣٩ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ /  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د٢٧٢٧صص

  . . ،بتصرف ،بتصرف ١٢١٢عبد الفتاح محمود إدریس، صعبد الفتاح محمود إدریس، ص/ / وحكمھ الشرعي،دوحكمھ الشرعي،د
في اللغة ھو االحتیاج الشدید ، والمضطر ھو الملجأ إلى الشيء ولیس لھ في اللغة ھو االحتیاج الشدید ، والمضطر ھو الملجأ إلى الشيء ولیس لھ : : االضطرار االضطرار : : بیع المضطر بیع المضطر ) ) ٣٣((

  ..منھ بد منھ بد 
  ..ھو الشخص الذي یبلغ حدًا إن لم یتناول الممنوع شرعًا ھلك أو قارب الھالك ھو الشخص الذي یبلغ حدًا إن لم یتناول الممنوع شرعًا ھلك أو قارب الھالك : : وفي االصطالح وفي االصطالح 

لمضطر غیر المكره ؛ إذ االضطرار ظروف تلم باإلنسان تجعلھ في حالة تھدد نفسھ أو أھلھ ، كما لو لمضطر غیر المكره ؛ إذ االضطرار ظروف تلم باإلنسان تجعلھ في حالة تھدد نفسھ أو أھلھ ، كما لو واوا
ألمت بھ فاقة فوقع في جوع شدید ، ولم یجد مأكوًال حالًال یسد بھ رمقھ ویبقي على حیاتھ وحیاة أھلھ ألمت بھ فاقة فوقع في جوع شدید ، ولم یجد مأكوًال حالًال یسد بھ رمقھ ویبقي على حیاتھ وحیاة أھلھ 

اه لو خلي ونفسھ مما اه لو خلي ونفسھ مما فیضطر إلى تناول المحرم ، أما اإلكراه فھو حمل الغیر على أن یفعل ما ال یرضفیضطر إلى تناول المحرم ، أما اإلكراه فھو حمل الغیر على أن یفعل ما ال یرض
  ..لیس بحق لیس بحق 

وعلى ذلك فبیع المضطر ما یقدم على إبرامھ مضطر إلیھ ، وقد اختلف الفقھاء في حكم بیع المضطر على وعلى ذلك فبیع المضطر ما یقدم على إبرامھ مضطر إلیھ ، وقد اختلف الفقھاء في حكم بیع المضطر على 
  : : رأیین رأیین 

 إال  إال --وذھب إلى ھذا الحنفیة ، والمالكیة ، وھو قول الشافعیة وذھب إلى ھذا الحنفیة ، والمالكیة ، وھو قول الشافعیة . . أن بیع المضطر غیر صحیح أن بیع المضطر غیر صحیح : : الرأي األول الرأي األول 
 ، والحنابلة في إحدي الروایتین عن  ، والحنابلة في إحدي الروایتین عن ––لسداد حق علیھ فیكون صحیحًا لسداد حق علیھ فیكون صحیحًا إذا كان المضطر إلى بیع مالھ إذا كان المضطر إلى بیع مالھ 

  ..اإلمام أحمد اإلمام أحمد 
وذھب إلى ھذا الحنابلة في الروایة الثانیة عن اإلمام أحمد وذھب إلى ھذا الحنابلة في الروایة الثانیة عن اإلمام أحمد . . أن بیع المضطر صحیح أن بیع المضطر صحیح : : الرأي الثاني الرأي الثاني 

  ..واألصح عندھم في المذھب واألصح عندھم في المذھب 
أو محرم ؛ وذلك ألن المضطر قد أو محرم ؛ وذلك ألن المضطر قد ھو ما ذھب إلیھ الرأي األول من أن بیع المضطر غیر صحیح ھو ما ذھب إلیھ الرأي األول من أن بیع المضطر غیر صحیح : : والراجح والراجح 

َیا َأیَُّھا َیا َأیَُّھا : " : " ألجأتھ حالتھ إلى ھذا البیع ، فرضاه منعدم ، فیفسد العقد الذي خال منھ ، وقد قال سبحانھ ألجأتھ حالتھ إلى ھذا البیع ، فرضاه منعدم ، فیفسد العقد الذي خال منھ ، وقد قال سبحانھ 
  ٢٩٢٩: : النساء النساء ( ( ، ، . " . " ....الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم 

، فاستثنى من حرمة أخذ األموال بالباطل ، ما كان بیعًا عن رضا من الطرفین ، فإذا لم یكن رضا لم ، فاستثنى من حرمة أخذ األموال بالباطل ، ما كان بیعًا عن رضا من الطرفین ، فإذا لم یكن رضا لم ) ) 
  ..تكن العالقة من المستثنى ، بل تكون من المستثنى منھ ، حیث تبقى على أصل الحرمة تكن العالقة من المستثنى ، بل تكون من المستثنى منھ ، حیث تبقى على أصل الحرمة 

 ،  ، ٨٤٢٨٤٢ ،  ، ٦٦٥٦٦٥//٢٢، ،  ، المعجم الوسیط  ، المعجم الوسیط ٢١١٢١١//٥٥ ،  ، ٤٨٤٤٨٤ ،  ، ١١٨١١٨//٤٤ ،  ، ٣٣٦٣٣٦//٣٣لسان العرب ، لسان العرب ، : : انظر انظر 
 ، الكافي ،  ، الكافي ، ٥٩٥٩//٥٥ ، رد المحتار ،  ، رد المحتار ، ٣٧٩٣٧٩ ، المعجم الوجیز ، ص ، المعجم الوجیز ، ص٦٦٥٦٦٥ ،  ، ٨٤٢٨٤٢//١١القاموس المحیط ، القاموس المحیط ، 

  ٤١٨٤١٨//٣٣ ، روضة الطالبین ،  ، روضة الطالبین ، ١٥٣١٥٣//٩٩ ، المجموع ،  ، المجموع ، ٩٩//٣٣ ، شرح الخرشي ،  ، شرح الخرشي ، ٣٦١٣٦١//١١البن عبد البر ، البن عبد البر ، 
رق بینھ وبین رق بینھ وبین  ، التورق حقیقتھ وحكمھ والف ، التورق حقیقتھ وحكمھ والف٣٣//٤٤ ، الفروع ،  ، الفروع ، ٧٧//٤٤ ، المبدع ،  ، المبدع ، ٢٦٥٢٦٥//٤٤، اإلنصاف ، ، اإلنصاف ، 

/ /  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د١٥١٥حسن علي الشاذلي ، صحسن علي الشاذلي ، ص/ / العینة والتوریق ، دالعینة والتوریق ، د
   .  . ١٢١٢عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص
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  ..ثم فإنھ ال یصح القیاس علیھ ثم فإنھ ال یصح القیاس علیھ 
  -- حكم األصل المقیس علیھ  حكم األصل المقیس علیھ أن الحدیث الذي اعتمدوا علیھ في إثباتأن الحدیث الذي اعتمدوا علیھ في إثبات: : الثاني الثاني 

 ، ضعیف ، ال یحتج بھ ، ومن ثم فال ینھض حجة في  ، ضعیف ، ال یحتج بھ ، ومن ثم فال ینھض حجة في --وھو حرمة بیع المضطر وھو حرمة بیع المضطر 
حدیث ضعیف ، وقال ابن القطان حدیث ضعیف ، وقال ابن القطان : : قال عبد الحق قال عبد الحق : " : " إثبات الدعوى ، قال المناوي إثبات الدعوى ، قال المناوي 

صالح بن عامر نكرة ، صالح بن عامر نكرة ، : : وفي المیزان وفي المیزان . . صالح ؛ ال یعرف ، والتمیمي ال یعرف صالح ؛ ال یعرف ، والتمیمي ال یعرف : : 
ر في حدیث لعلي مرفوعًا أنھ نھى عن بیع المضطر ، والحدیث ر في حدیث لعلي مرفوعًا أنھ نھى عن بیع المضطر ، والحدیث بل ال وجود لھ ، ذكبل ال وجود لھ ، ذك

َلْو اْسَتَنَد َھَذاِن اْلَخَبَراِن ًألخذنا ِبِھَما ُمَساِرِعیَن ، َلْو اْسَتَنَد َھَذاِن اْلَخَبَراِن ًألخذنا ِبِھَما ُمَساِرِعیَن ، : " : " وقال ابن حزم وقال ابن حزم ) . ) . ١١" (" (منقطع منقطع 
  ))٢٢" .(" .(وَلِكنَُّھَما ُمْرَسَالِن ، َوَال َیُجوُز اْلَقْوُل ِفي الدِّیِن ِباْلُمْرَسِل وَلِكنَُّھَما ُمْرَسَالِن ، َوَال َیُجوُز اْلَقْوُل ِفي الدِّیِن ِباْلُمْرَسِل 

التسلیم بصحة الحدیث الذي دل على حرمة بیع المضطر ، التسلیم بصحة الحدیث الذي دل على حرمة بیع المضطر ، على فرض على فرض : : الثالث الثالث 
وصالحیتھ لالحتجاج بھ ، فإنھ ال ینھض حجة في حرمة بیع التورق ؛ ألن المعنى وصالحیتھ لالحتجاج بھ ، فإنھ ال ینھض حجة في حرمة بیع التورق ؛ ألن المعنى 

  ))٣٣.(.(الذي من أجلھ منع بیع المضطر ، ال یظھر في بیع التورق الذي من أجلھ منع بیع المضطر ، ال یظھر في بیع التورق 
: : أحدھما أحدھما : : بیع المضطر یكون على وجھین بیع المضطر یكون على وجھین : " : " قال ابن األثیر في بیان معناه قال ابن األثیر في بیان معناه 

أن یضطر أن یضطر : : والثاني والثاني . .  إلى العقد عن طریق اإلكراه علیھ ، فال ینعقد العقد  إلى العقد عن طریق اإلكراه علیھ ، فال ینعقد العقد أن یضطرأن یضطر
" " إلى البیع لدین أو مؤونة ترھقھ ، فیبیع ما في یده بالوكس من أجل الضرورة إلى البیع لدین أو مؤونة ترھقھ ، فیبیع ما في یده بالوكس من أجل الضرورة 

بأن یضطر الرجل إلى طعام ، أو شراب ، أو لباس ، بأن یضطر الرجل إلى طعام ، أو شراب ، أو لباس ، : : وقد فسره ابن عابدین وقد فسره ابن عابدین ) . ) . ٤٤((
من جاع من جاع : " : " ومثل لھ ابن حزم بما یلي ومثل لھ ابن حزم بما یلي  .  . ))٥٥((وال یبیعھا البائع إال بأكثر من ثمنھا وال یبیعھا البائع إال بأكثر من ثمنھا 

وخشي الموت ، فباع ما یحیي بھ نفسھ وأھلھ ، وكمن لزمھ فداء نفسھ أو حمیمھ وخشي الموت ، فباع ما یحیي بھ نفسھ وأھلھ ، وكمن لزمھ فداء نفسھ أو حمیمھ 
من دار الحرب ، أو كمن أكرھھ ظالم على غرم مالھ بالضغط ولم یكرھھ على البیع من دار الحرب ، أو كمن أكرھھ ظالم على غرم مالھ بالضغط ولم یكرھھ على البیع 

وھذا وھذا ) . ) . ٦٦" (" (، لكن ألزمھ المال فقط ، فیباع في أداء ما أكره علیھ بغیر حق ، لكن ألزمھ المال فقط ، فیباع في أداء ما أكره علیھ بغیر حق 
  ..معني ال یقع في بیع التورق معني ال یقع في بیع التورق الال

  :: قواعد الفقھ  قواعد الفقھ --دد
  ::واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي 

  " :" :األمور بمقاصدھا األمور بمقاصدھا : " : "  قاعدة  قاعدة --١١
بأن المتورق في ھذه المعاملة لم یشتِر السلعة إال قاصدًا للثمن ، بأن المتورق في ھذه المعاملة لم یشتِر السلعة إال قاصدًا للثمن ، : : حیث قالوا حیث قالوا 

 ألجلھ  ألجلھ أي أن قصده من ھذه المعاملة ھو دراھم بدراھم إلى أجل ، فھذا المعنى الذيأي أن قصده من ھذه المعاملة ھو دراھم بدراھم إلى أجل ، فھذا المعنى الذي
ُحرَِّم الربا موجود في ھذه المعاملة بعینھ مع زیادة اْلُكْلَفِة بشراء السلعة وبیعھا ُحرَِّم الربا موجود في ھذه المعاملة بعینھ مع زیادة اْلُكْلَفِة بشراء السلعة وبیعھا 
بالخسارة ، ومتى كان مقصود ھذا المتورق ھو دراھم بدراھم إلى أجل ، سواء كان بالخسارة ، ومتى كان مقصود ھذا المتورق ھو دراھم بدراھم إلى أجل ، سواء كان 

                                                           

   . .٤٣٠٤٣٠//٦٦فیض القدیر ، للمناوي ، فیض القدیر ، للمناوي ، ) ) ١١((
  .. ، بتصرف یسیر  ، بتصرف یسیر ٢٢٢٢//٩٩المحلى ، البن حزم ، المحلى ، البن حزم ، ) ) ٢٢((
 ، التورق المصرفي ،  ، التورق المصرفي ، ١٦١٦ثمان شبیر ، صثمان شبیر ، صمحمد عمحمد ع/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٣٣((

نایف بن جمعان الجریدان ، نایف بن جمعان الجریدان ، / /  ، أحكام العقود المدنیة ، د ، أحكام العقود المدنیة ، د٥٥٥٥ ،  ، ٥٤٥٤عبد الحلیم محمد ، صعبد الحلیم محمد ، ص/ / دد
   . .٣٠٦٣٠٦صص

   . .٥٣٤٥٣٤النھایة في غریب الحدیث واألثر ، البن األثیر ، صالنھایة في غریب الحدیث واألثر ، البن األثیر ، ص) ) ٤٤((
   . .٢٧٣٢٧٣//٥٥رد المحتار ، البن عابدین ، رد المحتار ، البن عابدین ، ) ) ٥٥((
   . .١٣١١٣١//٤٤المحلى ، البن حزم ، المحلى ، البن حزم ، ) ) ٦٦((
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یبیع ثم یبتاع أو یبیع ویقرض و ما أشبھ ذلك ، فإن ذلك ذریعة إلى الربا المحرم ؛ یبیع ثم یبتاع أو یبیع ویقرض و ما أشبھ ذلك ، فإن ذلك ذریعة إلى الربا المحرم ؛ 
  ))١١.(.(بمقاصدھا وال عبرة بالظاھر بمقاصدھا وال عبرة بالظاھر وذلك ألن األمور وذلك ألن األمور 
  ::المناقشة المناقشة 

  ::نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 
أن قصد المتورق الحصول على النقد أو الدراھم بالدراھم من خالل أن قصد المتورق الحصول على النقد أو الدراھم بالدراھم من خالل : :  األول  األول 

شرائھ سلعة إلى أجل وبیعھا لغیر من ابتاعھا منھ بثمن أقل ال تحظره الشریعة ، شرائھ سلعة إلى أجل وبیعھا لغیر من ابتاعھا منھ بثمن أقل ال تحظره الشریعة ، 
ائع ال یبیع ما عنده إال ائع ال یبیع ما عنده إال وإال لكانت كل البیاعات محظورة شرعًا ، بحسبان أن البوإال لكانت كل البیاعات محظورة شرعًا ، بحسبان أن الب

للحصول على النقد ، وكذا المشتري إنما قصد مما یشتري قضاء حاجتھ بما ابتاع ، للحصول على النقد ، وكذا المشتري إنما قصد مما یشتري قضاء حاجتھ بما ابتاع ، 
والحصول على النقد إن عن لھ أن یبیع ما ابتاعھ لغیر من ابتاع منھ بأقل أو أكثر والحصول على النقد إن عن لھ أن یبیع ما ابتاعھ لغیر من ابتاع منھ بأقل أو أكثر 
من الثمن الذي اشترى بھ ، وأكثر الناس ال یشتري األعیان بقصد االنتفاع بھا ، من الثمن الذي اشترى بھ ، وأكثر الناس ال یشتري األعیان بقصد االنتفاع بھا ، 

لھ في ابتیاعھا ، إال الحصول على النقد من بیعھا بعد حین إن وجد ثمنًا لھ في ابتیاعھا ، إال الحصول على النقد من بیعھا بعد حین إن وجد ثمنًا وال غرض وال غرض 
مناسبًا لھ ، سواء كان بأكثر مما اشترى أو أقل ، ما دام لغیر من ابتاع منھ ، فإن مناسبًا لھ ، سواء كان بأكثر مما اشترى أو أقل ، ما دام لغیر من ابتاع منھ ، فإن 
اعتبر ھذا من الربا المحرم باعتبار قصده للنقد ، فإن كل بیاعات الناس منذ البعثة اعتبر ھذا من الربا المحرم باعتبار قصده للنقد ، فإن كل بیاعات الناس منذ البعثة 

  ))٢٢.(.(ول بذلك أحد من أولي النھى ول بذلك أحد من أولي النھى حتى یومنا من ھذا القبیل ، وال یقحتى یومنا من ھذا القبیل ، وال یق
أن المتورق قد أتي عمًال ظاھره الجواز من غیر تواطؤ للوصول إلى أن المتورق قد أتي عمًال ظاھره الجواز من غیر تواطؤ للوصول إلى : : الثاني الثاني 

الربا ولم یتبین من جھتھ إرادة الحرام ، فال یجوز اتھامھ بقصد الحرام إلبطال الربا ولم یتبین من جھتھ إرادة الحرام ، فال یجوز اتھامھ بقصد الحرام إلبطال 
عقده بذلك ، إذ لو جاز إبطال العقود بمثل ھذه التھم لتعرض أغلبھا لإلبطال ، ولما عقده بذلك ، إذ لو جاز إبطال العقود بمثل ھذه التھم لتعرض أغلبھا لإلبطال ، ولما 

  ))٣٣.(.( منھا شيء  منھا شيء سلمسلم
أصل ما أذھب إلیھ أن كل عقد كان صحیحًا في الظاھر لم أصل ما أذھب إلیھ أن كل عقد كان صحیحًا في الظاھر لم : " : " قال الشافعي قال الشافعي 

أبطلھ بتھمة وال بعادة بین المتبایعین وأجزتھ بصحة الظاھر ، وأكره لھما النیة إذا أبطلھ بتھمة وال بعادة بین المتبایعین وأجزتھ بصحة الظاھر ، وأكره لھما النیة إذا 
  ))٤٤" .(" .(كانت النیة لو أظھرت كانت تفسد البیع كانت النیة لو أظھرت كانت تفسد البیع 

عھ منھ بأقل من الثمن عھ منھ بأقل من الثمن أن المتورق یبیع ما اشتراه بأجل لغیر من ابتاأن المتورق یبیع ما اشتراه بأجل لغیر من ابتا: : الثالث الثالث 
  ..الذي اشترى بھ من غیر أي تواطؤ ، فكیف یكون ذلك ذریعة للربا المحرم الذي اشترى بھ من غیر أي تواطؤ ، فكیف یكون ذلك ذریعة للربا المحرم 

أن بیع التورق ھو بیع صدر من أھلھ مضافًا إلى محلھ مستوفیًا أن بیع التورق ھو بیع صدر من أھلھ مضافًا إلى محلھ مستوفیًا : : الرابع الرابع 
لجمیع أركانھ وشروطھ ، ولم تشبھ أي شائبة من شوائب الحرمة ، فیكون صحیحًا لجمیع أركانھ وشروطھ ، ولم تشبھ أي شائبة من شوائب الحرمة ، فیكون صحیحًا 

انھ وشروطھ ، وخلوه من شوائب الحرمة ، دون انھ وشروطھ ، وخلوه من شوائب الحرمة ، دون ، النعقاده صحیحًا باستیفاء أرك، النعقاده صحیحًا باستیفاء أرك
النظر إلى ما وراء ذلك ؛ ألن ھذا ھو المعول علیھ فى صحة العقود أو بطالنھا إذ النظر إلى ما وراء ذلك ؛ ألن ھذا ھو المعول علیھ فى صحة العقود أو بطالنھا إذ 
أن مبناھا على الظاھر ، أما قصد العاقدین أو نیتھما فأمر باطني ال دخل لھ فى أن مبناھا على الظاھر ، أما قصد العاقدین أو نیتھما فأمر باطني ال دخل لھ فى 

  ) ) ٥٥.(.(صحة البیع أو بطالنھ ؛ ألنھ یصعب الوقوف علیھ فى الغالب صحة البیع أو بطالنھ ؛ ألنھ یصعب الوقوف علیھ فى الغالب 
  

                                                           

   . .٦٠٦٠//٣٣ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ١٣٥١٣٥//٣٣ إعالم الموقعین ،  إعالم الموقعین ، ))١١((
 ،  ، ١٤١٤عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٢٢((

  . . بتصرف بتصرف 
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٤٧٤٧//٩٩ ، المحلى ،  ، المحلى ، ٧٥٧٥//٣٣األم ، للشافعي ، األم ، للشافعي ، ) ) ٣٣((
   .  . ٧٥٧٥//٣٣األم ، األم ، ) ) ٤٤((
   . . ، بتصرف ، بتصرف١٦٣١٦٣//٩٩ ، المجموع ،  ، المجموع ، ٦٣٦٣//٣٣األم ، األم ، ) ) ٥٥((
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  " : " : ما أدى إلى الحرام فھو حرام ما أدى إلى الحرام فھو حرام : " : " عدة عدة  قا قا--٢٢
إن ھذه المعاملة تؤدي إلى الربا المحرم ؛ ألنھا ما ھي إال حیلة إن ھذه المعاملة تؤدي إلى الربا المحرم ؛ ألنھا ما ھي إال حیلة : : حیث قالوا حیث قالوا 

من الحیل الباطلة التي جاءت الشریعة بإبطالھا للوصول إلى الربا ، فتكون محرمة من الحیل الباطلة التي جاءت الشریعة بإبطالھا للوصول إلى الربا ، فتكون محرمة 
  . . ؛ ألن الوسیلة إلى المحرم محرم ؛ ألن الوسیلة إلى المحرم محرم 

  ::المناقشة المناقشة 
  ::نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 

أن المشتري في ھذه المعاملة ال یبیعھا على بائعھا األول حتى تكون أن المشتري في ھذه المعاملة ال یبیعھا على بائعھا األول حتى تكون : : ل ل األواألو
وسیلة للربا المحرم ، بل یبیعھا على شخص آخر من غیر أي تواطؤ للوصول إلى وسیلة للربا المحرم ، بل یبیعھا على شخص آخر من غیر أي تواطؤ للوصول إلى 

أن یحتاج رجل إلى دراھم ، فیشتري سلعة بنسیئة إلى سنة أن یحتاج رجل إلى دراھم ، فیشتري سلعة بنسیئة إلى سنة : : الربا ، وصورتھا الربا ، وصورتھا 
ألول ؛ ألنھ إذا باعھا على األول ألول ؛ ألنھ إذا باعھا على األول بأكثر من ثمنھا نقدًا ، ثم یبیعھا على غیر البائع ابأكثر من ثمنھا نقدًا ، ثم یبیعھا على غیر البائع ا

  ))١١.(.(فھي بیع العینة المحرم ؛ ألنھ وسیلة للربا فھي بیع العینة المحرم ؛ ألنھ وسیلة للربا 
أن ھذه المعاملة لیست حیلة للوصول إلى الحرام ، وإنما ھي وسیلة أن ھذه المعاملة لیست حیلة للوصول إلى الحرام ، وإنما ھي وسیلة : : الثاني الثاني 

  ))٢٢.(.(للفرار منھ ، فتكون مشروعة للفرار منھ ، فتكون مشروعة 
  :: المعقول  المعقول --ھـھـ

  ::واستدلوا من المعقول بما یلي واستدلوا من المعقول بما یلي 
حصول على النقد بزیادة ، وھو الربا الذي حصول على النقد بزیادة ، وھو الربا الذي  أن القصد من التعامل بالتورق ال أن القصد من التعامل بالتورق ال--١١

حرمھ اهللا تعالى ، حیث إنھ یؤول إلى شراء دراھم بدراھم زائدة ، وأن السلعة ال حرمھ اهللا تعالى ، حیث إنھ یؤول إلى شراء دراھم بدراھم زائدة ، وأن السلعة ال 
  ))٣٣.(.(تكون إال واسطة غیر مقصودة تكون إال واسطة غیر مقصودة 

  ::المناقشة المناقشة 
  ::نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 

أن القول بأن التورق ذریعة إلى الربا ؛ ألن المتورق یقصد الحصول أن القول بأن التورق ذریعة إلى الربا ؛ ألن المتورق یقصد الحصول : :  األول  األول 
 بزیادة غیر مسلم ؛ ألن كون المقصود منھ ھو النقد ال یوجب تحریمھ وال  بزیادة غیر مسلم ؛ ألن كون المقصود منھ ھو النقد ال یوجب تحریمھ وال على النقدعلى النقد

كراھتھ ؛ ألن مقصود التجار غالبًا في المعامالت ھو تحصیل نقود أكثر بنقود أقل كراھتھ ؛ ألن مقصود التجار غالبًا في المعامالت ھو تحصیل نقود أكثر بنقود أقل 
والسلع المبیعة ھي الواسطة في ذلك ، وإنما یمنع مثل ھذا العقد إذا كان البیع والسلع المبیعة ھي الواسطة في ذلك ، وإنما یمنع مثل ھذا العقد إذا كان البیع 

ذلك یتخذ حیلة على الربا ، وصورة ذلك یتخذ حیلة على الربا ، وصورة والشراء من شخص واحد كمسألة العینة ، فإن والشراء من شخص واحد كمسألة العینة ، فإن 
أن یشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم یبیعھا علیھ بثمن أقل أن یشتري شخص سلعة من آخر بثمن في الذمة ثم یبیعھا علیھ بثمن أقل : : ذلك ذلك 

ینقده إیاه ؛ فھذا ممنوع شرعًا لما فیھ من الحیلة على الربا ، وتسمى ھذه المسألة ینقده إیاه ؛ فھذا ممنوع شرعًا لما فیھ من الحیلة على الربا ، وتسمى ھذه المسألة 
 ما یدل  ما یدل –– رضي اهللا عنھما  رضي اهللا عنھما ––العینة ، وقد ورد فیھا من حدیث عائشة وابن عمر العینة ، وقد ورد فیھا من حدیث عائشة وابن عمر 

  ))٤٤.(.(عھا عھا على منعلى من

                                                           

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٥٦٥٦//٣٣شرح زاد المستقنع ، للحمد ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٥٧٥٧عبد الحلیم محمد ، صعبد الحلیم محمد ، ص/ / التورق المصرفي ، دالتورق المصرفي ، د) ) ٢٢((
 ، الفتاوي الكبري ،  ، الفتاوي الكبري ، ١٣٥١٣٥//٣٣ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٥٦١٥٦ ،  ، ١٥٥١٥٥//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، تھذیب سنن أبي داود ، ) ) ٣٣((

/ / فیة ، دفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصر ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصر٦٠٦٠//٣٣ ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زاد المستقنع ، للحمد ، ٥٠٥٠//٦٦
عبد الفتاح عبد الفتاح / /  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د١٦١٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١٢١٢محمود إدریس ، صمحمود إدریس ، ص
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٢٠٢٠ ،  ، ١٩١٩محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٤٤((



 

 

 - ٥٤ - 

كما ال نسلم أیضًا أن ھذا المتورق یحصل على النقد في ھذا البیع كما ال نسلم أیضًا أن ھذا المتورق یحصل على النقد في ھذا البیع : : الثاني الثاني 
 كما ذكرت سابقًا  كما ذكرت سابقًا ––بزیادة كما تقولون في ھذا التورق ، وإنما یحصل علیھ بخسارة بزیادة كما تقولون في ھذا التورق ، وإنما یحصل علیھ بخسارة 

 ، وبائع السلعة لھ ال یستفید من ھذه الخسارة ؛ ألن السلعة ال ترجع لھ كما في  ، وبائع السلعة لھ ال یستفید من ھذه الخسارة ؛ ألن السلعة ال ترجع لھ كما في --
  ))١١.(.(ى طرف ثالث من غیر تواطؤ للوصول إلى الربا ى طرف ثالث من غیر تواطؤ للوصول إلى الربا بیع العینة ، وإنما ترجع إلبیع العینة ، وإنما ترجع إل

 أن في التورق أكل لمال المتورق بالباطل ، وقد نھي الشارع عن ذلك  أن في التورق أكل لمال المتورق بالباطل ، وقد نھي الشارع عن ذلك --٢٢
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َتُكوَن : " : " بقولھ تعالى بقولھ تعالى 

، والنھي عن أكل أموال الناس بالباطل یقتضي ، والنھي عن أكل أموال الناس بالباطل یقتضي ) ) ٢٢" (" (ْنُكْم ْنُكْم ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِم
  ))٣٣.(.(حرمة ما یفضي إلى ذلك ، وھو التورق ، فیكون محرمًا حرمة ما یفضي إلى ذلك ، وھو التورق ، فیكون محرمًا 

  : : المناقشة المناقشة 
  ::نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 

أن القول بأن التورق فیھ أكًال لمال المتورق بالباطل غیر مسلم ؛ أن القول بأن التورق فیھ أكًال لمال المتورق بالباطل غیر مسلم ؛ : : األول األول 
ھ أي شائبة حرمة وال یوجد ھ أي شائبة حرمة وال یوجد ألنھ بیع مستكمل أركانھ وشروطھ الشرعیة ولم تشبألنھ بیع مستكمل أركانھ وشروطھ الشرعیة ولم تشب

تواطؤ فیھ بین المتورق والبائع األول الذي اشترى منھ المتورق السلعة على تواطؤ فیھ بین المتورق والبائع األول الذي اشترى منھ المتورق السلعة على 
رجوع السلعة إلیھ بأقل من ثمنھا الذي باعھا بھ كما في العینة ، ولكن البائع باع رجوع السلعة إلیھ بأقل من ثمنھا الذي باعھا بھ كما في العینة ، ولكن البائع باع 
السلعة إلى غیره ، فكان بیعًا صحیحًا ؛ ألن السلعة لم ترجع السلعة فیھ إلى بائعھا السلعة إلى غیره ، فكان بیعًا صحیحًا ؛ ألن السلعة لم ترجع السلعة فیھ إلى بائعھا 

  .. بأقل مما باعھا بھ ، ولم یكن فیھ أكل لمال المتورق بالباطل  بأقل مما باعھا بھ ، ولم یكن فیھ أكل لمال المتورق بالباطل األولاألول
أن التورق لیس من المكاسب غیر الشرعیة المنھي عنھا في اآلیة أن التورق لیس من المكاسب غیر الشرعیة المنھي عنھا في اآلیة : : الثاني الثاني 

؛ ألنھا تؤدي إلى أكل مال المتورق بالباطل ؛ ؛ ألنھا تؤدي إلى أكل مال المتورق بالباطل ؛ ... ... كالربا والقمار والغش والخداع كالربا والقمار والغش والخداع 
ائع والمشترى كما ائع والمشترى كما وإنما ھو المكاسب المشروعة ھي التي تكون عن تراض من البوإنما ھو المكاسب المشروعة ھي التي تكون عن تراض من الب

أمر اهللا ؛ فإذا تحقق ذلك كانت حالًال ، فالشریعة اإلسالمیة أرست قاعدة عامة ؛ أمر اهللا ؛ فإذا تحقق ذلك كانت حالًال ، فالشریعة اإلسالمیة أرست قاعدة عامة ؛ 
وأساسًا راسخًا لتبادل األموال أال وھو الرضا ؛ فإذا وجد الرضا وجد إباحة التجارة وأساسًا راسخًا لتبادل األموال أال وھو الرضا ؛ فإذا وجد الرضا وجد إباحة التجارة 
؛ وتقلیب األموال من ذمة إلى ذمة ؛ وإذا لم یوجد الرضا وجد أكل أموال الناس ؛ وتقلیب األموال من ذمة إلى ذمة ؛ وإذا لم یوجد الرضا وجد أكل أموال الناس 

التراضي ھو المبیح للتجارة ؛ وھو ركن فى العقد ، ولكن ھذا التراضي التراضي ھو المبیح للتجارة ؛ وھو ركن فى العقد ، ولكن ھذا التراضي بالباطل ؛ فبالباطل ؛ ف
 ؛ وھنا فى ھذا  ؛ وھنا فى ھذا --  --مقرون بضابط عام ؛ وھو أال یحل ما حرم اهللا تعالى ورسولھ مقرون بضابط عام ؛ وھو أال یحل ما حرم اهللا تعالى ورسولھ 

العقد ؛ الركن وھو التراضي موجود ؛ ومحل العقد من سلعھ وثمن حالل ؛ سواء العقد ؛ الركن وھو التراضي موجود ؛ ومحل العقد من سلعھ وثمن حالل ؛ سواء 
  ))٤٤.(.(نھما صحیحًا نھما صحیحًا فى العقد األول ؛ أو فى العقد الثانى ؛ فیكون كل مفى العقد األول ؛ أو فى العقد الثانى ؛ فیكون كل م

  ::أدلة الرأي الثالث أدلة الرأي الثالث : : ثالثًا ثالثًا 
 من أن التورق مكروه شرعًا  من أن التورق مكروه شرعًا ––استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ   

  :: بما یلي  بما یلي ––
  

                                                           

   .  . ٢٠٢٠المرجع السابق ، صالمرجع السابق ، ص) ) ١١((
   . . ) )٢٩٢٩( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة النساء سورة النساء ) ) ٢٢((
   .  . ١٣١٣عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٣٣((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٢٩٤٢٩٤حسن علي الشاذلي ، صحسن علي الشاذلي ، ص/ / التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ ، د) ) ٤٤((



 

 

 - ٥٥ - 

 أن بیع التورق ال یقع إال من رجل مضطر إلى النقود ؛ ألن الموسر یضن  أن بیع التورق ال یقع إال من رجل مضطر إلى النقود ؛ ألن الموسر یضن --١١
بالنقد بأقل بالنقد بأقل علیھ بالقرض ، فیضطر إلى أن یشتري منھ سلعة بنسیئة ، ثم یبیعھا علیھ بالقرض ، فیضطر إلى أن یشتري منھ سلعة بنسیئة ، ثم یبیعھا 

  ))١١.(.(مما اشتراھا بھ ، لیحصل على النقود ، وھو بیع مكروه مما اشتراھا بھ ، لیحصل على النقود ، وھو بیع مكروه 
  ::المناقشة المناقشة 

بأن بیع التورق ال یدخل في معنى المضطر ، ھذا باإلضافة إلى بأن بیع التورق ال یدخل في معنى المضطر ، ھذا باإلضافة إلى : : نوقش ھذا نوقش ھذا 
  ..، كما بینا سابقًا ، كما بینا سابقًا ) ) ٢٢((أن بیع المضطر مما اختلف الفقھاء في صحتھ أن بیع المضطر مما اختلف الفقھاء في صحتھ 

ن التي جاء بھ الشرُع ن التي جاء بھ الشرُع  أن في بیع التورق اإلعراض عن مبرة القرض الحس أن في بیع التورق اإلعراض عن مبرة القرض الحس--٢٢
، ابتغاء وجھ اهللا ، ابتغاء وجھ اهللا ) ) ٣٣((وندب إلیھ الناس لتیسیر أمور عباده وتفریج كربھم وندب إلیھ الناس لتیسیر أمور عباده وتفریج كربھم 

: " : " واحتساب ما عنده من الخیر والثواب العظیم والجزاء الحسن ، بقولھ تعالى واحتساب ما عنده من الخیر والثواب العظیم والجزاء الحسن ، بقولھ تعالى 
ْنَد اللَِّھ ُھَو َخْیًرا ْنَد اللَِّھ ُھَو َخْیًرا َوَأْقِرُضوا اللََّھ َقْرًضا َحَسًنا َوَما ُتَقدُِّموا ِلَأْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِعَوَأْقِرُضوا اللََّھ َقْرًضا َحَسًنا َوَما ُتَقدُِّموا ِلَأْنُفِسُكْم ِمْن َخْیٍر َتِجُدوُه ِع

  ) ) ٤٤" .(" .(َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْسَتْغِفُروا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم َوَأْعَظَم َأْجًرا َواْسَتْغِفُروا اللََّھ ِإنَّ اللََّھ َغُفوٌر َرِحیٌم 
  ::المناقشة المناقشة 

بأن اإلعراض عن مبرة القرض الحسن الذي حث علیھ الشرع بأن اإلعراض عن مبرة القرض الحسن الذي حث علیھ الشرع : : نوقش ھذا نوقش ھذا 
  ))٥٥.(.(وندب إلیھ ال یترتب علیھ حكم شرعي من كراھة أو غیرھا وندب إلیھ ال یترتب علیھ حكم شرعي من كراھة أو غیرھا 

رائحة الربا ، وھي الزیادة في الثمن ألجل األجل ، أو ألنھ رائحة الربا ، وھي الزیادة في الثمن ألجل األجل ، أو ألنھ  أن ھذا البیع فیھ  أن ھذا البیع فیھ --٣٣
یضارع الربا كما قال ابن عقیل الحنبلي إنما كره ذلك ؛ ألن البائع بزیادة یقصد یضارع الربا كما قال ابن عقیل الحنبلي إنما كره ذلك ؛ ألن البائع بزیادة یقصد 

  ))٦٦.(.(الزیادة غالبًا ، وإذا كان كذلك كان مكروھًا الزیادة غالبًا ، وإذا كان كذلك كان مكروھًا 
  ::المناقشة المناقشة 

  أن القول بأن بیع التورق فیھ رائحة الربا ، أو فیھ مضارعةأن القول بأن بیع التورق فیھ رائحة الربا ، أو فیھ مضارعة: : نوقش ھذا نوقش ھذا 
؛ ألنھ بیع توافرت فیھ ؛ ألنھ بیع توافرت فیھ ) ) ٧٧((للربا غیر مسلم ؛ ألنھ لیس فیھ أیة داللة على الربا للربا غیر مسلم ؛ ألنھ لیس فیھ أیة داللة على الربا 

أركانھ وشروطھ ، وخال من الموانع الشرعیة ، ولیس فیھ تواطؤ على رجوع أركانھ وشروطھ ، وخال من الموانع الشرعیة ، ولیس فیھ تواطؤ على رجوع 
السلعة لبائعھا بثمن أقل مما باعھا بھ إلى أجل ، وإنما بیعت السلعة إلى طرف ثالث السلعة لبائعھا بثمن أقل مما باعھا بھ إلى أجل ، وإنما بیعت السلعة إلى طرف ثالث 

  ..غیره ، كما تبین فیما سبق غیره ، كما تبین فیما سبق 
  ::راجح راجح الرأي الالرأي ال

بعد العرض السابق آلراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات ، بعد العرض السابق آلراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات ، 
 أن ما ذھب إلیھ الرأي األول من جواز التورق ، ھو  أن ما ذھب إلیھ الرأي األول من جواز التورق ، ھو –– واهللا أعلم  واهللا أعلم ––یظھر لي یظھر لي 

                                                           

 ، إعالم  ، إعالم ٥٠٥٠//٦٦ ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ،  ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ، ١٥٦١٥٦//٢٢تھذیب سنن أبي داود ، ابن القیم ، تھذیب سنن أبي داود ، ابن القیم ، ) ) ١١((
 ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ ٥٩٥٩//٣٣د المستقنع ، للحمد ، د المستقنع ، للحمد ،  ، شرح زا ، شرح زا١٣٤١٣٤//٣٣الموقعین ، الموقعین ، 

 ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة  ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ١٦١٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / المصرفیة ، دالمصرفیة ، د
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ١٦١٦محمد عبد اللطیف البنا ، صمحمد عبد اللطیف البنا ، ص/ / ونوافذھا في أوربا ، دونوافذھا في أوربا ، د

   .  . ٢٢٠٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٣٢٥٣٢٥//٥٥ ، الدر المختار ،  ، الدر المختار ، ٢٧٣٢٧٣//٥٥رد المحتار ، رد المحتار ، ) ) ٣٣((
   ) .  ) . ٢٠٢٠( ( اآلیة رقم اآلیة رقم : : سورة المزمل سورة المزمل ) ) ٤٤((
   .  . ٢٠٢٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٥٥((
 ، شرح زاد المستقنع ،  ، شرح زاد المستقنع ، ٨٩٨٩//٣٣ ، حاشیة الدسوقي ،  ، حاشیة الدسوقي ، ١٣١١٣١//٣٣الشرح الصغیر ، للدردیر ، الشرح الصغیر ، للدردیر ، ) ) ٦٦((

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٥٩٥٩//٣٣للحمد ، للحمد ، 
   .  . ٢٠٢٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٧٧((



 

 

 - ٥٦ - 

األولى بالقبول والرحجان ، وذلك لقوة أدلتھ ووجاھتھا ، وضعف أدلة المخالفین ؛ األولى بالقبول والرحجان ، وذلك لقوة أدلتھ ووجاھتھا ، وضعف أدلة المخالفین ؛ 
حرم في الشرع تحریمًا قاطعًا ؛ ألن السلعة حرم في الشرع تحریمًا قاطعًا ؛ ألن السلعة وألن ھذا البیع لیس ذریعة إلى الربا الموألن ھذا البیع لیس ذریعة إلى الربا الم

لم ترجع فیھ إلى بائعھا مرة أخرى بأقل مما باعھا نسیئة كما في العینة المحرمة ، لم ترجع فیھ إلى بائعھا مرة أخرى بأقل مما باعھا نسیئة كما في العینة المحرمة ، 
ولم یوجد فیھ قصد التواطؤ إلعادتھا إلى بائعھا األول بأقل مما باعھا بھ ، ولذلك ولم یوجد فیھ قصد التواطؤ إلعادتھا إلى بائعھا األول بأقل مما باعھا بھ ، ولذلك 

ملك البائع األول ، ملك البائع األول ، اآلجل والحال لم یدخل في اآلجل والحال لم یدخل في : : فإن في ھذا البیع الفرق بین الثمنین فإن في ھذا البیع الفرق بین الثمنین 
وإنما ھو خسارة تحملھا المستورق ، وھو لیس زیادة حاصلة للبائع األول وإنما ھو خسارة تحملھا المستورق ، وھو لیس زیادة حاصلة للبائع األول 
باعتباره مقدمًا للتمویل النقدي للمستورق ، ومن المعلوم أن الخسارة بقصد باعتباره مقدمًا للتمویل النقدي للمستورق ، ومن المعلوم أن الخسارة بقصد 
الحصول على أمر النقد جائز شرعًا ، فقد قرر الفقھاء أن لصاحب السلعة جواز الحصول على أمر النقد جائز شرعًا ، فقد قرر الفقھاء أن لصاحب السلعة جواز 

" " بیع الوضیعة بیع الوضیعة : " : " ھ في الفقھ اإلسالمي اسم ھ في الفقھ اإلسالمي اسم بیعھا بخسارة ، وھو ما یطلق علیبیعھا بخسارة ، وھو ما یطلق علی
، فضًال عن أن ھذا البیع توافرت فیھ ، فضًال عن أن ھذا البیع توافرت فیھ ) ) ٢٢" (" (بیع المرابحة بیع المرابحة : " : " ، الذي یقابل ، الذي یقابل ) ) ١١((

أركانھ وشروطھ الشرعیة ، ولم تشبھ أي شائبة من شوائب الحرمة التي تمنع أركانھ وشروطھ الشرعیة ، ولم تشبھ أي شائبة من شوائب الحرمة التي تمنع 
  ..جوازه شرعًا جوازه شرعًا 

قبول ، نظرًا قبول ، نظرًا وتجدر اإلشارة إلى أنھ إذا كان القول بالجواز ھو األولى بالوتجدر اإلشارة إلى أنھ إذا كان القول بالجواز ھو األولى بال
لحاجة الناس الیوم وقلة المقرضین القرض الحسن الذي حث علیھ الشرع ، لما لحاجة الناس الیوم وقلة المقرضین القرض الحسن الذي حث علیھ الشرع ، لما 
فیھ من التفریج والتیسیر على الناس في قضاء حاجاتھم الحاضرة ، أرى مع ذلك فیھ من التفریج والتیسیر على الناس في قضاء حاجاتھم الحاضرة ، أرى مع ذلك 

  ::للخروج من الخالف أنھ یمكن االحتیاط للجواز تقییده بقیدین للخروج من الخالف أنھ یمكن االحتیاط للجواز تقییده بقیدین 
إن لم یكن محتاجًا فال یجوز ، إن لم یكن محتاجًا فال یجوز ، أن یكون المتورق محتاجًا إلى المال ، فأن یكون المتورق محتاجًا إلى المال ، ف: : األول األول 

  ..كمن یلجأ إلى بیع التورق لیقرض غیره كمن یلجأ إلى بیع التورق لیقرض غیره 

                                                           

واحدة الوضائع ، وھى مأخوذة من الوضع ، والوضیعة واحدة الوضائع ، وھى مأخوذة من الوضع ، والوضیعة : : الوضیعة فى اللغة الوضیعة فى اللغة : : بیع الوضیعة بیع الوضیعة ) ) ١١((
وضع فالن من فالن وضعًا ، إذا حط من قدره ودرجتھ ، وضع فالن من فالن وضعًا ، إذا حط من قدره ودرجتھ ، : : ھي الحطیطة والخسارة ، یقال ھي الحطیطة والخسارة ، یقال 

أي حط عنھ ، ووضع عن أي حط عنھ ، ووضع عن : : أرخصھ ، ووضع عنھ فى البیع من الثمن أرخصھ ، ووضع عنھ فى البیع من الثمن  :  : وحط السعر عنھوحط السعر عنھ
إذا خسر فیھا ، فھو موضوع إذا خسر فیھا ، فھو موضوع : : أنقص مما لھ علیھ شیئًا ، ووضع الرجل فى تجارتھ أنقص مما لھ علیھ شیئًا ، ووضع الرجل فى تجارتھ : : مدینة مدینة 

 التى ھي من  التى ھي من ––فى تجارتھ ، وتسمى الوضیعة أیضًا بالمواضعة ، أو النقیصة ، أو المحاطة فى تجارتھ ، وتسمى الوضیعة أیضًا بالمواضعة ، أو النقیصة ، أو المحاطة 
  . . و بیع الحطیطة و بیع الحطیطة  ، أو المخاسرة ، أ ، أو المخاسرة ، أ--الحط وھو النقص الحط وھو النقص 

ھي بیع السلعة بمثل الثمن األول الذي اشترى بھ البائع مع نقصان شيء معلوم ھي بیع السلعة بمثل الثمن األول الذي اشترى بھ البائع مع نقصان شيء معلوم : : وفى االصطالح وفى االصطالح 
  ..منھ منھ 

 ،  ، ٦٧٣٦٧٣//١١ ، المعجم الوجیز ،  ، المعجم الوجیز ، ٣٩٤٣٩٤//١١ ، المصباح المنیر ،  ، المصباح المنیر ، ٣٨٨٣٨٨//١١مختار الصحاح ، مختار الصحاح ، : : انظر انظر 
 البحرین ،  البحرین ،  ، شرح ابن ملك على مجمع ، شرح ابن ملك على مجمع٣٣٣٣//٥٧٥٧ ، بدائع الصنائع ،  ، بدائع الصنائع ، ٥٧٥٧//٢٢النظم المستعذب ، النظم المستعذب ، 

 ، حاشیة  ، حاشیة ٧٧٧٧//٢٢ ، بلغة السالك ،  ، بلغة السالك ، ١٧٦١٧٦ ، التعریفات ، ص ، التعریفات ، ص٣٤٣٤//٢٢ ، االختیار ،  ، االختیار ، ١٨٦١٨٦//١١
 ، جواھر اإلكلیل ،  ، جواھر اإلكلیل ، ٢٦٣٢٦٣//٢٢ ، وما بعدھا ، الشرح الكبیر ، للدردیر ،  ، وما بعدھا ، الشرح الكبیر ، للدردیر ، ٢٥٧٢٥٧//٢٢الدسوقي ، الدسوقي ، 

 ،  ، ٤٨١٤٨١//٢٢ ، مغنى المحتاج ،  ، مغنى المحتاج ، ٢٨٣٢٨٣//٥٥ ، الحاوي ، للماوردي ،  ، الحاوي ، للماوردي ، ٢٥٧٢٥٧//٢٢ ، المھذب ،  ، المھذب ، ٨٤٨٤//٢٢
 ،  ، ٢٧٣٢٧٣//٢٢ ، حاشیة قلیوبي ،  ، حاشیة قلیوبي ، ٢٧٥٢٧٥//٢٢لى علي منھاج الطالبین ، لى علي منھاج الطالبین ، شرح جالل الدین المحشرح جالل الدین المح

 ، ھدایة الراغب ،  ، ھدایة الراغب ، ٢٠٦٢٠٦//١١ ، الروض المربع ،  ، الروض المربع ، ٥٧٩٥٧٩//٥٥ ، المغني ،  ، المغني ، ٢٧٥٢٧٥//٢٢حاشیة عمیرة ، حاشیة عمیرة ، 
   . .١٢١١٢١ ، مجلة األحكام الشرعیة ، للقاري ،  ص ، مجلة األحكام الشرعیة ، للقاري ،  ص٣٢٤٣٢٤صص

   .  . ٢١٢١محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((



 

 

 - ٥٧ - 

أن ال یتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، أن ال یتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، : : الثاني الثاني 
فإن تمكن من الحصول على المال بطرقة أخرى لم یجز بیع التورق ؛ ألنھ ال حاجة فإن تمكن من الحصول على المال بطرقة أخرى لم یجز بیع التورق ؛ ألنھ ال حاجة 

  ))١١.(.(بھ إلیھ بھ إلیھ 
لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ وقد قرر المجمع الفقھي اإلسالمي التابع وقد قرر المجمع الفقھي اإلسالمي التابع 
ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤١٩١٤١٩ رجب  رجب ١١١١الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 

م جواز ھذا التورق كما سبق أن أشرنا ، فبعد أن قام بتوصیفھ قرر م جواز ھذا التورق كما سبق أن أشرنا ، فبعد أن قام بتوصیفھ قرر ١٩٩٨١٩٩٨//١٠١٠//٣١٣١
أن بیع التورق جائز شرعًا ، وبھ قال جمھور العلماء ؛ ألن األصل في البیوع أن بیع التورق جائز شرعًا ، وبھ قال جمھور العلماء ؛ ألن األصل في البیوع 

، ولم یظھر في ، ولم یظھر في ) ) ٢٢" (" (َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا : " : " تعالى تعالى اإلباحة ، لقول اهللا اإلباحة ، لقول اهللا 
ھذا البیع ربًا ال قصدًا وال صورة ؛ وألن الحاجة داعیة إلى ذلك لقضاء دین ، أو ھذا البیع ربًا ال قصدًا وال صورة ؛ وألن الحاجة داعیة إلى ذلك لقضاء دین ، أو 

وھو أن ال یبیع المشتري وھو أن ال یبیع المشتري : : زواج أو غیرھما ، ثم وضع المجمع ضابطًا للجواز زواج أو غیرھما ، ثم وضع المجمع ضابطًا للجواز 
 بائعھا األول ، ال مباشرة وال بالواسطة ، فإن  بائعھا األول ، ال مباشرة وال بالواسطة ، فإن السلعة بثمن أقل مما اشتراھا بھ علىالسلعة بثمن أقل مما اشتراھا بھ على

فعل فقد وقعا في بیع العینة ، المحرم شرعًا ، الشتمالھ على حیلة الربا فصار عقدًا فعل فقد وقعا في بیع العینة ، المحرم شرعًا ، الشتمالھ على حیلة الربا فصار عقدًا 
  ) ) ٤٤) .() .(٣٣((محرمًا محرمًا 

وقرر مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ وقرر مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ 
في في ) ) ولة اإلمارات العربیة المتحدة ولة اإلمارات العربیة المتحدة دد( ( التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة 

م جواز ھذا التورق أیضًا بنفس م جواز ھذا التورق أیضًا بنفس ٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠جمادى األولى جمادى األولى 
  ))٥٥.(.(ھذه الضوابط التي جاءت في قرار المجمع الفقھي اإلسالمي بمكة ھذه الضوابط التي جاءت في قرار المجمع الفقھي اإلسالمي بمكة 

وأفتت ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة بجواز ھذا التورق ؛ وأفتت ھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة بجواز ھذا التورق ؛ 
  ))٦٦.(.( وال یصدق علیھ أنھ بیعتان في بیعة  وال یصدق علیھ أنھ بیعتان في بیعة ألنھ ال ربا فیھ ،ألنھ ال ربا فیھ ،

كما قررت لجنة المعاییر الشرعیة في ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات كما قررت لجنة المعاییر الشرعیة في ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات 
المالیة اإلسالمیة ، جواز ھذا التورق بضوابطھ الشرعیة ، حیث جاء في المعیار المالیة اإلسالمیة ، جواز ھذا التورق بضوابطھ الشرعیة ، حیث جاء في المعیار 

محل محل ( ( یمكن أن یكون المتورق ھو العمیل ، وذلك بشرائھ السلعة یمكن أن یكون المتورق ھو العمیل ، وذلك بشرائھ السلعة : " : " الثالثین الثالثین 
  ))٧٧" .(" .(من المؤسسة ، ثم یبیعھا لغیرھا لتحصیل السیولة من المؤسسة ، ثم یبیعھا لغیرھا لتحصیل السیولة  )  ) التورقالتورق

                                                           

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٠٨٣٠٨ ،  ، ٣٠٧٣٠٧نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / العقود المدنیة ، دالعقود المدنیة ، دأحكام أحكام ) ) ١١((
   ) .  ) . ٢٧٥٢٧٥( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٢٢((
   . .٣٢١٣٢١ ،  ، ٣٢٠٣٢٠قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، صقرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، ص) ) ٣٣((
  ..سوف أذكر ھذا القرار بعد قلیل نظرًا ألھمیتھ سوف أذكر ھذا القرار بعد قلیل نظرًا ألھمیتھ : : تنبیھ تنبیھ ) ) ٤٤((
 )  ) ٥٥//١٩١٩ (  ( ١٧٩١٧٩ع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم ع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم قرار مجمقرار مجم) ) ٥٥((

  : : على الرابط التالي على الرابط التالي 
//hhtttt::////١٩١٩sshh..cc--iiiiffaa..oorrgg//qqrraarrtt--ttwwssyyaatt  

( ( تاریخ تاریخ  )  ) ١١١١//٣٣( ( أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ، قرار رقم أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ، قرار رقم ) ) ٦٦((
   . .٤٣١٤٣١  --٤٢٧٤٢٧//٤٤) ) ھـ ھـ ١٣٩٧١٣٩٧//١٠١٠//١٦١٦

   . .٧٦٧٧٦٧رعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، صرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، صالمعاییر الشالمعاییر الش) ) ٧٧((
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وقد ركزت ھذه القرارات والفتاوى الصادرة عن الھیئات السابقة ، على وقد ركزت ھذه القرارات والفتاوى الصادرة عن الھیئات السابقة ، على 
الضوابط الشرعیة لھذا التورق ، حتى یكون جائزًا أو صحیحًا شرعًا ، ویمكن ذكر الضوابط الشرعیة لھذا التورق ، حتى یكون جائزًا أو صحیحًا شرعًا ، ویمكن ذكر 

  ))١١:(:(أھمھا فیما یلي أھمھا فیما یلي 
اء السلعة بالثمن اآلجل ، مرابحة   اء السلعة بالثمن اآلجل ، مرابحة    أن یتم استیفاء المتطلبات الشرعیة لعقد شر        أن یتم استیفاء المتطلبات الشرعیة لعقد شر       --١١

، ویراعى في بیع المرابحة لآلم�ر بال�شراء وج�ود ال�سلعة ، وتمل�ك الب�ائع لھ�ا قب�ل                       ، ویراعى في بیع المرابحة لآلم�ر بال�شراء وج�ود ال�سلعة ، وتمل�ك الب�ائع لھ�ا قب�ل                       
  ..بیعھا ، وفي حال وجود وعد ملزم ، فإنھ یجب أن یكون من طرف واحد بیعھا ، وفي حال وجود وعد ملزم ، فإنھ یجب أن یكون من طرف واحد 

 أن تكون السلعة المباع�ة م�ن غی�ر ال�ذھب ، أو الف�ضة ، أو العم�الت الورقی�ة           أن تكون السلعة المباع�ة م�ن غی�ر ال�ذھب ، أو الف�ضة ، أو العم�الت الورقی�ة          --٢٢      
  ..المعاصرة المعاصرة 

  . .  أن تكون السلعة المباعة معینة تعیینًا یمیزھا عن موجودات البائع األخرى  أن تكون السلعة المباعة معینة تعیینًا یمیزھا عن موجودات البائع األخرى --٣٣
 أن یك��ون ال��شراء حقیقی��ًا ، ول��یس ص��وریًا ، ویف��ضل أن ت��تم العملی��ة بال��سلع      أن یك��ون ال��شراء حقیقی��ًا ، ول��یس ص��وریًا ، ویف��ضل أن ت��تم العملی��ة بال��سلع     --٤٤

  ..المحلیة المحلیة 
 أن ی��تم ق��بض ال��سلعة حقیق��ة أو حكم��ًا ب��التمكن فع��ًال م��ن الق��بض الحقیق��ي ،        أن ی��تم ق��بض ال��سلعة حقیق��ة أو حكم��ًا ب��التمكن فع��ًال م��ن الق��بض الحقیق��ي ،       --٥٥

  ..بضھا من قبل المتورق بضھا من قبل المتورق وانتفاء أي قید أو إجراء یحول دون قوانتفاء أي قید أو إجراء یحول دون ق
لغیر البائع الذي اشتریت من�ھ باألج�ل ،         لغیر البائع الذي اشتریت من�ھ باألج�ل ،         ) ) محل التورق   محل التورق   ( (  أن یكون بیع السلعة       أن یكون بیع السلعة      --٦٦

بأقل مما اش�تراھا ب�ھ ، ال مباش�رة ، وال بالواس�طة ، وذل�ك لتجن�ب العین�ة المحرم�ة                 بأقل مما اش�تراھا ب�ھ ، ال مباش�رة ، وال بالواس�طة ، وذل�ك لتجن�ب العین�ة المحرم�ة                 
  ..شرعًا شرعًا 

 أن ال یكون ھناك ربط بین عقد شراء السلعة باألجل ، وعقد بیعھ�ا ب�ثمن ح�ال             أن ال یكون ھناك ربط بین عقد شراء السلعة باألجل ، وعقد بیعھ�ا ب�ثمن ح�ال            --٧٧
یق��ة ت��سلب العمی��ل حق��ھ ف��ي ق��بض ال��سلعة ، س��واء أك��ان ال��ربط ب��النص ف��ي      یق��ة ت��سلب العمی��ل حق��ھ ف��ي ق��بض ال��سلعة ، س��واء أك��ان ال��ربط ب��النص ف��ي      ، بطر، بطر

  ..المستندات ، أم بالعرف ، أم بتصمیم اإلجراءات المستندات ، أم بالعرف ، أم بتصمیم اإلجراءات 
وفیما یلي نص القرار الذي اتخذه المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة وفیما یلي نص القرار الذي اتخذه المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة 

  : : العالم اإلسالمي بجواز التورق ألھمیتھ العالم اإلسالمي بجواز التورق ألھمیتھ 
      القرار الخامس    القرار الخامس

  بشأن حكم بیع التورُّقبشأن حكم بیع التورُّق
 الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نبى بعده ، سیدنا ونبینا  الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نبى بعده ، سیدنا ونبینا ""

  ::محمد وعلى آلھ وصحبھ ، أما بعد محمد وعلى آلھ وصحبھ ، أما بعد 
فإن مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي ، في دورتھ فإن مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي ، في دورتھ 

 رجب  رجب ١١١١الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، التي بدأت یوم السبت الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، التي بدأت یوم السبت 
  ..م قد نظر في موضوع حكم بیع التورُّق م قد نظر في موضوع حكم بیع التورُّق ١٩٩١٩٩٨٨//١٠١٠//٣١٣١ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤١٩١٤١٩
  

                                                           

 ،  ، ٣٢١٣٢١ ،  ، ٣٢٠٣٢٠قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، صقرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، ص: : انظر انظر ) ) ١١((
( ( تاریخ تاریخ  )  ) ١١١١//٣٣( ( أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ، قرار رقم أبحاث ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة السعودیة ، قرار رقم 

 ، فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ،  ، فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء ، ٤٣١٤٣١  --  ٤٢٧٤٢٧//٤٤) ) ھـ ھـ ١٣٩٧١٣٩٧//١٠١٠//١٦١٦
، المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة ، المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة  )  ) ١٩٢٩٧١٩٢٩٧( (  ، الفتوى رقم  ، الفتوى رقم ١٦١١٦١//١٣١٣

 ، أبحاث الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقھ  ، أبحاث الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقھ ٧٦٩٧٦٩ ،  ، ٧٦٨٧٦٨للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، صللمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، ص
  ..اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، بجدة اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، بجدة 
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وبعد التداول والمناقشة ، والرجوع إلى األدلة ، والقواعد الشرعیة ، وكالم وبعد التداول والمناقشة ، والرجوع إلى األدلة ، والقواعد الشرعیة ، وكالم 
  ::العلماء في ھذه المسألة قرر المجلس ما یأتي العلماء في ھذه المسألة قرر المجلس ما یأتي 

ھو شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ ، بثمن مؤجل ھو شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ ، بثمن مؤجل : : أن بیع التورُّق أن بیع التورُّق : : أوًال أوًال 
  ) .) .الورق الورق ( ( البائع ، للحصول على النقد البائع ، للحصول على النقد ، ثم یبیعھا المشتري بنقد لغیر ، ثم یبیعھا المشتري بنقد لغیر 

أن بیع التورق ھذا جائز شرعًا ، وبھ قال جمھور العلماء ؛ ألن أن بیع التورق ھذا جائز شرعًا ، وبھ قال جمھور العلماء ؛ ألن : : ثانیًا ثانیًا 
) ) ١١" (" (َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا : " : " األصل في البیوع اإلباحة ، لقول اهللا تعالى األصل في البیوع اإلباحة ، لقول اهللا تعالى 

ن الحاجة داعیة إلى ذلك ن الحاجة داعیة إلى ذلك ، ولم یظھر في ھذا البیع ربًا ال قصدًا وال صورة ؛ وأل، ولم یظھر في ھذا البیع ربًا ال قصدًا وال صورة ؛ وأل
  ..لقضاء دین ، أو زواج أو غیرھما لقضاء دین ، أو زواج أو غیرھما 

جواز ھذا البیع مشروط ، بأن ال یبیع المشتري السلعة بثمن أقل مما جواز ھذا البیع مشروط ، بأن ال یبیع المشتري السلعة بثمن أقل مما : : ثالثًا ثالثًا 
اشتراھا بھ على بائعھا األول ، ال مباشرة وال بالواسطة ، فإن فعل فقد وقعا في بیع اشتراھا بھ على بائعھا األول ، ال مباشرة وال بالواسطة ، فإن فعل فقد وقعا في بیع 

  ..ار عقدًا محرمًا ار عقدًا محرمًا العینة ، المحرم شرعًا ، الشتمالھ على حیلة الربا فصالعینة ، المحرم شرعًا ، الشتمالھ على حیلة الربا فص
 یوصي المسلمین بالعمل بما شرعھ  یوصي المسلمین بالعمل بما شرعھ -- وھو یقرر ذلك  وھو یقرر ذلك --: : إن المجلس إن المجلس : : رابعًا رابعًا 
لعباده من القرض الحسن من طیب أموالھم ، طیبة بھ نفوسھم ، ابتغاء لعباده من القرض الحسن من طیب أموالھم ، طیبة بھ نفوسھم ، ابتغاء   اهللا سبحانھاهللا سبحانھ

مرضاة اهللا ، ال یتبعھ مّن وال أذى وھو من أجل أنواع اإلنفاق في سبیل اهللا تعالى ، مرضاة اهللا ، ال یتبعھ مّن وال أذى وھو من أجل أنواع اإلنفاق في سبیل اهللا تعالى ، 
اون والتعاطف ، والتراحم بین المسلمین ، وتفریج كرباتھم ، وسد اون والتعاطف ، والتراحم بین المسلمین ، وتفریج كرباتھم ، وسد لما فیھ من التعلما فیھ من التع

حاجاتھم ، وإنقاذھم من اإلثقال بالدیون ، والوقوع في المعامالت المحرمة ، وأن حاجاتھم ، وإنقاذھم من اإلثقال بالدیون ، والوقوع في المعامالت المحرمة ، وأن 
النصوص الشرعیة في ثواب اإلقراض الحسن ، والحث علیھ كثیرة ال تخفى كما النصوص الشرعیة في ثواب اإلقراض الحسن ، والحث علیھ كثیرة ال تخفى كما 

  ..المماطلة المماطلة یتعین على المستقرض التحلي بالوفاء ، وحسن القضاء وعدم یتعین على المستقرض التحلي بالوفاء ، وحسن القضاء وعدم 
وصلى اهللا على سیدنا محمد ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا ، وصلى اهللا على سیدنا محمد ، وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیمًا كثیرًا ، 

  ))٢٢" .(" .(والحمد هللا رب العالمین والحمد هللا رب العالمین 
فھذا ھو التورق اإلسالمي الذي ینبغي األخذ بھ وتطبیقھ في المصارف فھذا ھو التورق اإلسالمي الذي ینبغي األخذ بھ وتطبیقھ في المصارف 
اإلسالمیة ؛ لكن التطبیقات التي تقوم بھا ھذه المصارف الیوم للتورق ھي المشكلة اإلسالمیة ؛ لكن التطبیقات التي تقوم بھا ھذه المصارف الیوم للتورق ھي المشكلة 

رف ال تستغرق فترة معاملة التورق لدیھا أكثر من خمس دقائق ، رف ال تستغرق فترة معاملة التورق لدیھا أكثر من خمس دقائق ، ، فبعض المصا، فبعض المصا
بحیث یحصل ھذا العمیل طالب التورق على الشیك أو المبلغ مباشرة ، فباهللا متى بحیث یحصل ھذا العمیل طالب التورق على الشیك أو المبلغ مباشرة ، فباهللا متى 
اشترى العمیل السلعة ، ومتى قبضھا ، ولمن باعھا ، وكیف باعھا بھذه السرعة ، اشترى العمیل السلعة ، ومتى قبضھا ، ولمن باعھا ، وكیف باعھا بھذه السرعة ، 

لتورق كما تجریھ ھذه لتورق كما تجریھ ھذه إن ھذه المعاملة تؤكد بما ال یدع مجاًال للشك أن ھذا اإن ھذه المعاملة تؤكد بما ال یدع مجاًال للشك أن ھذا ا
المصارف صوري بكل ما تحملھ الكلمة من معنى ، كما سنرى في الفصل الثاني المصارف صوري بكل ما تحملھ الكلمة من معنى ، كما سنرى في الفصل الثاني 

  ))٣٣.(.(من ھذا البحث إن شاء اهللا من ھذا البحث إن شاء اهللا 
  

  
  
  

                                                           

   ) .  ) . ٢٧٥٢٧٥( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ١١((
 ،  ، ٣٢٠٣٢٠قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، صقرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ص) ) ٢٢((

٣٢١٣٢١ .  .   
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٠٨٣٠٨ ،  ، ٣٠٧٣٠٧نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / أحكام العقود المدنیة ، دأحكام العقود المدنیة ، د) ) ٣٣((
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  الفصل الثانيالفصل الثاني

  التطبيقات املعاصرة للتورقالتطبيقات املعاصرة للتورق

  يف املصارف اإلسالميةيف املصارف اإلسالمية

  وموقف الفقه اإلسالمي منهاوموقف الفقه اإلسالمي منها
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  الثانيالثانيالفصل الفصل 

  ات املعاصرة للتورق يف املصارف اإلسالميةات املعاصرة للتورق يف املصارف اإلسالميةالتطبيقالتطبيق

  وموقف الفقه اإلسالمي منهاوموقف الفقه اإلسالمي منها

  ::   تمھید    تمھید 
 تتمثل التطبیقات المعاصرة للتورق في المصارف اإلسالمیة ف�ي ن�وعین ھم�ا        تتمثل التطبیقات المعاصرة للتورق في المصارف اإلسالمیة ف�ي ن�وعین ھم�ا       

التورق المصرفي ، والت�ورق العك�سي ، وھ�ذا یقت�ضي أن أتن�اول ك�ل ن�وع منھم�ا          التورق المصرفي ، والت�ورق العك�سي ، وھ�ذا یقت�ضي أن أتن�اول ك�ل ن�وع منھم�ا          : : 
  ::تالي تالي علي حدة ، وذلك من خالل مبحثین على النحو العلي حدة ، وذلك من خالل مبحثین على النحو ال

  ..في التورق المصرفي وموقف الفقھ اإلسالمي منھ في التورق المصرفي وموقف الفقھ اإلسالمي منھ : : المبحث األول المبحث األول 
  ..في التورق العكسي وموقف الفقھ اإلسالمي منھ في التورق العكسي وموقف الفقھ اإلسالمي منھ : : المبحث الثاني المبحث الثاني 

    املبحث األول  املبحث األول

      التورق املصريف  التورق املصريف

  ::تمھید تمھید 
في ھذا المبحث أتناول التورق المصرفي كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ، في ھذا المبحث أتناول التورق المصرفي كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ، 

 منھ ، وطریقة إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي  منھ ، وطریقة إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي فأبین تعریفھ ، والغایةفأبین تعریفھ ، والغایة
  ::، وتكییفھ ، وحكمھ ، وذلك من خالل ثالثة مطالب على النحو التالي ، وتكییفھ ، وحكمھ ، وذلك من خالل ثالثة مطالب على النحو التالي 

تعریف التورق المصرفي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة تعریف التورق المصرفي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة : : المطلب األول المطلب األول 
  ..إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھيإجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي

  ..قھي للتورق المصرفي قھي للتورق المصرفي التكییف الفالتكییف الف: : المطلب الثاني المطلب الثاني 
  ..حكم التورق المصرفي حكم التورق المصرفي : : المطلب الثالث المطلب الثالث 

  اطب اولاطب اول

  رورق اف ار  رورق اف ار  

  وبیان الغایة منھ وطریقة إجرائھ والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھيوبیان الغایة منھ وطریقة إجرائھ والمقارنة بینھ وبین التورق الفقھي
  ::تعریف التورق المصرفي تعریف التورق المصرفي : : أوًال أوًال 

أن یقوم المصرف اإلسالمي باالتفاق مع أن یقوم المصرف اإلسالمي باالتفاق مع : " : " یقصد بالتورق المصرفي یقصد بالتورق المصرفي 
من یحتاجون إلى النقد على أن یبیعھ سلعة إلى أجل بثمن أعلى من سعر من یحتاجون إلى النقد على أن یبیعھ سلعة إلى أجل بثمن أعلى من سعر شخص مشخص م

یومھا ، ثم یوكل المشتري المصرف اإلسالمي لیبیع لھ السلعة بثمن نقدي أقل یومھا ، ثم یوكل المشتري المصرف اإلسالمي لیبیع لھ السلعة بثمن نقدي أقل 
عادة من الثمن المؤجل الذي اشترى بھ السلعة لیحصل المتورق بذلك على الثمن عادة من الثمن المؤجل الذي اشترى بھ السلعة لیحصل المتورق بذلك على الثمن 

  ))١١" .(" .(ه المعاملة ه المعاملة النقدي ، وتبقى ذمتھ مشغولة للمصرف بالثمن األكثر لھذالنقدي ، وتبقى ذمتھ مشغولة للمصرف بالثمن األكثر لھذ
بترتیب عملیة التورق للمشتري ، بترتیب عملیة التورق للمشتري ، ) ) المصرف المصرف ( ( قیام البائع قیام البائع : " : " وقیل ھو وقیل ھو 

بحیث یبیع سلعة على المتورق بثمن آجل ، ثم ینوب البائُع عن المشتري ببیع بحیث یبیع سلعة على المتورق بثمن آجل ، ثم ینوب البائُع عن المشتري ببیع 

                                                           

   . .٢٠٢٠مد عثمان شبیر ، صمد عثمان شبیر ، صمحمح/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، د) ) ١١((
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السلعة نقدًا لطرف آخر ، ویسلم الثمن النقدي للمتورق ، ولھذا الغرض قد یتفق السلعة نقدًا لطرف آخر ، ویسلم الثمن النقدي للمتورق ، ولھذا الغرض قد یتفق 
یشتري السلعة نقدًا بثمن أقل من السعر الفوري یشتري السلعة نقدًا بثمن أقل من السعر الفوري البائع مع الطرف اآلخر مسبقًا لالبائع مع الطرف اآلخر مسبقًا ل

  ))١١" .(" .(السائد السائد 
قیام المصرف أو المؤسسة المالیة بترتیب عملیة التورق قیام المصرف أو المؤسسة المالیة بترتیب عملیة التورق : " : " وقیل ھو وقیل ھو 

 وھي غالبًا معدن من المعادن المتوفرة في  وھي غالبًا معدن من المعادن المتوفرة في ––للعمیل ، بحیث یبیع المصرف سلعة للعمیل ، بحیث یبیع المصرف سلعة 
بیع السلعة بیع السلعة  على العمیل بثمن آجل ، ثم یوكل العمیل المصرف ب على العمیل بثمن آجل ، ثم یوكل العمیل المصرف ب––األسواق الدولیة األسواق الدولیة 

  ))٢٢" .(" .(نقدًا لطرف آخر ، ویسلم المصرف الثمن النقدي للعمیل نقدًا لطرف آخر ، ویسلم المصرف الثمن النقدي للعمیل 
عبارة عن تورق منظم یقوم بھ البنك أو المصرف للمتورق عبارة عن تورق منظم یقوم بھ البنك أو المصرف للمتورق : " : " وقیل ھو وقیل ھو 

نیابة عنھ ، مسبوق بإجراء مرابحة آلمره ، حیث یقوم البنك أو المصرف بابتیاع نیابة عنھ ، مسبوق بإجراء مرابحة آلمره ، حیث یقوم البنك أو المصرف بابتیاع 
، ثم بیعھا من غیره بنقد ، ثم بیعھا من غیره بنقد السلعة المأمور بشرائھا ، وبیعھا من المتورق بثمن آجل السلعة المأمور بشرائھا ، وبیعھا من المتورق بثمن آجل 

  ))٣٣" .(" .(، لیسلم بعد إلى المتورق ، لیسلم بعد إلى المتورق 
تحصیل النقد بشراء سلعة من المصرف وتوكیلھ في بیعھا وقید تحصیل النقد بشراء سلعة من المصرف وتوكیلھ في بیعھا وقید : " : " وقیل ھو وقیل ھو 

  ))٤٤" .(" .(ثمنھا في حساب المشتري ثمنھا في حساب المشتري 
قیام المصرف بعمل نمطي قیام المصرف بعمل نمطي : " : " وعرفھ المجمع الفقھي اإلسالمي بمكة بأنھ وعرفھ المجمع الفقھي اإلسالمي بمكة بأنھ 

من أسواق السلع العالمیة من أسواق السلع العالمیة ) ) و الفضة و الفضة لیست من الذھب ألیست من الذھب أ( ( یتم فیھ ترتیب بیع سلعة یتم فیھ ترتیب بیع سلعة 
 إما بشرط في  إما بشرط في ––أو غیرھا ، على المستورق بثمن آجل ؛ على أن یلتزم المصرف أو غیرھا ، على المستورق بثمن آجل ؛ على أن یلتزم المصرف 

 بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشتٍر آخر بثمن  بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشتٍر آخر بثمن ––العقد أو بحكم العرف والعادة العقد أو بحكم العرف والعادة 
  ))٥٥" .(" .(حاضر ، وتسلیم ثمنھا للمستورق حاضر ، وتسلیم ثمنھا للمستورق 

 شراء المستورق سلعة  شراء المستورق سلعة : ": "أما مجمع الفقھ اإلسالمي بجدة فقد عرفھ بأنھ أما مجمع الفقھ اإلسالمي بجدة فقد عرفھ بأنھ 
( ( من األسواق المحلیة ، أو الدولیة ، أو ما شابھھا ، بثمن مؤجل یتولى البائع من األسواق المحلیة ، أو الدولیة ، أو ما شابھھا ، بثمن مؤجل یتولى البائع 

ترتیب بیعھا ، إما بنفسھ أو بتوكیل غیره ، أو بتواطؤ المستورق مع ترتیب بیعھا ، إما بنفسھ أو بتوكیل غیره ، أو بتواطؤ المستورق مع ) ) الممول الممول 
  ))٦٦" .(" .(البائع على ذلك ، وذلك بثمن حال أقل غالبًا البائع على ذلك ، وذلك بثمن حال أقل غالبًا 

تورق المصرفي لیس مقصودًا تورق المصرفي لیس مقصودًا وبالتأمل في التعریفات السابقة یتبین أن الوبالتأمل في التعریفات السابقة یتبین أن ال
  ))٧٧.(.(لذاتھ ، وإنما مقصود لغیره ، فالمستورق ال ھم لھ إال المال لسد حاجتھ لذاتھ ، وإنما مقصود لغیره ، فالمستورق ال ھم لھ إال المال لسد حاجتھ 

                                                           

   . .٤٠٤٠سامي بن إبراھیم سویلم ، صسامي بن إبراھیم سویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ١١((
  ٥٠٥٥٠٥عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دالتورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ) ٢٢((

   . .١٢٢٣١٢٢٣عماد بركات ، صعماد بركات ، ص/ / منذر قحف ، دمنذر قحف ، د/ / ، وقریب منھ التورق في التطبیق المعاصر ، د، وقریب منھ التورق في التطبیق المعاصر ، د
   . .٥٥عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / رق المصرفي وحكمھ الشرعي ، درق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التوتكییف التو) ) ٣٣((
عبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص عبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص / / التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دالتورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ) ٤٤((

  .. ، بتصرف یسیر  ، بتصرف یسیر ٥٠٥٥٠٥
قرارات المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ السابعة عشرة المنعقدة قرارات المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ السابعة عشرة المنعقدة ) ) ٥٥((

  ١٧١٧  --١٣١٣ الموافق  الموافق --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤ ، شوال  ، شوال ٢٣٢٣  --  ١٩١٩ي الفترة من ي الفترة من بمكة المكرمة فبمكة المكرمة ف
   . .٢٧٢٧م ، صم ، ص٢٠٠٣٢٠٠٣دیسمبردیسمبر

قرارات الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر قرارات الدورة التاسعة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر ) ) ٦٦((
   . .١٢١٢اإلسالمي بجدة ، صاإلسالمي بجدة ، ص

للطیف للطیف محمد عبد امحمد عبد ا/ / التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د) ) ٧٧((
   . .٢١٢١البنا ، صالبنا ، ص
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وقد سمى ھذا التورق بالمصرفي ؛ النتسابھ إلى المصارف ؛ ألن المصرف وقد سمى ھذا التورق بالمصرفي ؛ النتسابھ إلى المصارف ؛ ألن المصرف 
، وتمییزًا لھ عن المسمى القدیم لھ الذي تعرضت لھ ، وتمییزًا لھ عن المسمى القدیم لھ الذي تعرضت لھ ) ) ١١((ھو الذي یجري معاملتھ ھو الذي یجري معاملتھ 

 الماضي ، وبخاصة المذھب الحنبلي ، ولكن الصیغة  الماضي ، وبخاصة المذھب الحنبلي ، ولكن الصیغة بعض المذاھب الفقھیة فيبعض المذاھب الفقھیة في
الجدیدة التي معنا ھي صیغة جدیدة استخدمتھا المصارف اإلسالمیة بمواصفات الجدیدة التي معنا ھي صیغة جدیدة استخدمتھا المصارف اإلسالمیة بمواصفات 

  ))٢٢.(.(جدیدة لم تكن في الصیغة القدیمة جدیدة لم تكن في الصیغة القدیمة 
وُیسمى ھذا التورق أیضًا بالتورق المنظم ، والتورق المصرفي المنظم ، وُیسمى ھذا التورق أیضًا بالتورق المنظم ، والتورق المصرفي المنظم ، 

  ..والتورق المؤسسي ، والتورق الصوري والتورق المؤسسي ، والتورق الصوري 
أن یحتاج شخص أو شركة أو مؤسسة لمبلغ أن یحتاج شخص أو شركة أو مؤسسة لمبلغ : : ة التورق المصرفي ة التورق المصرفي وصوروصور

وال یجد ھذا المبلغ في مالھ ، وال وال یجد ھذا المبلغ في مالھ ، وال ) ) وحدة نقدیة وحدة نقدیة ( ( نقدي معین مثًال سبعین ألف نقدي معین مثًال سبعین ألف 
  ––یرتضي االقتراض بالربا توقیًا لحرمتھ ، فیتقدم بطلب تورق لمصرف إسالمي یرتضي االقتراض بالربا توقیًا لحرمتھ ، فیتقدم بطلب تورق لمصرف إسالمي 

وم المصرف وم المصرف  للحصول على المبلغ المطلوب ، فیق للحصول على المبلغ المطلوب ، فیق––یتعامل بالتورق اإلسالمي یتعامل بالتورق اإلسالمي 
الزنك ، والبرونز ، والنیكل ، الزنك ، والبرونز ، والنیكل ، : : غالبًا معدن ، مثل غالبًا معدن ، مثل ( ( بشراء سلعة معینة لنفسھ بشراء سلعة معینة لنفسھ 

، ثم یبیعھا للعمیل المتورق باألجل أو ، ثم یبیعھا للعمیل المتورق باألجل أو ) ) وحدة نقدیة وحدة نقدیة ( ( بثمانین ألف بثمانین ألف ) ) والنحاس والنحاس 
بالتقسیط ، ویوكل العمیل المتورق المصرف في بیعھا في السوق لشخص ثالث بالتقسیط ، ویوكل العمیل المتورق المصرف في بیعھا في السوق لشخص ثالث 

 ، أو یبیعھا للبائع األول الذي باع السلعة إلى  ، أو یبیعھا للبائع األول الذي باع السلعة إلى ))وحدة نقدیة وحدة نقدیة ( ( نقدًا بسبعین ألف نقدًا بسبعین ألف 
، فیبیعھا ویقبض ، فیبیعھا ویقبض ) ) وھذا ھو الغالب كون السلعة لم تتحرك من مكانھا وھذا ھو الغالب كون السلعة لم تتحرك من مكانھا ( ( المصرف المصرف 

 ، أو یودع ثمنھا في حساب العمیل ،  ، أو یودع ثمنھا في حساب العمیل ، -- أي العمیل المتورق  أي العمیل المتورق ––ثمنھا ویسلمھ إلیھ ثمنھا ویسلمھ إلیھ 
 (  ( ویبقي على العمیل المتورق أن یسدد للمصرف ثمن السلعة وھو ثمانین ألفویبقي على العمیل المتورق أن یسدد للمصرف ثمن السلعة وھو ثمانین ألف

  ))٣٣.(.(على أقساط على أقساط ) ) وحدة نقدیة وحدة نقدیة 
  : : الغایة من التورق المصرفي الغایة من التورق المصرفي : : ثانیًا ثانیًا 

لجأت المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة إلى صیغة التورق المصرفي لجأت المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة إلى صیغة التورق المصرفي 
  : : لتحقیق مجموعة من الغایات واألھداف تتمثل فیما یلي لتحقیق مجموعة من الغایات واألھداف تتمثل فیما یلي 

مشاریعھم مشاریعھم  تمویل األفراد والشركات ، وتوفیر السیولة الالزمة لتمویل  تمویل األفراد والشركات ، وتوفیر السیولة الالزمة لتمویل --١١
  ..،وقد اعتبرتھ المصارف بدیًال شرعیًا عن القرض الربوي ،وقد اعتبرتھ المصارف بدیًال شرعیًا عن القرض الربوي تصادیة واالجتماعیةتصادیة واالجتماعیةاالقاالق

                                                           

  ٥٠١٥٠١عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دالتورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ) ١١((
ھناء محمد ھالل ھناء محمد ھالل / / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " " ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ 

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١١عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ /  ، تكییف التورق المصرفي ، د ، تكییف التورق المصرفي ، د١٩١٩، ص، ص
 ،  ، ٢٣٢٣شوقي أحمد دنیا ، صشوقي أحمد دنیا ، ص/ / التورق المصرفي ، التصویر االقتصادي والحكم الشرعي ، دالتورق المصرفي ، التصویر االقتصادي والحكم الشرعي ، د) ) ٢٢((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٤٢٤
 ، التورق ، حقیقتھ وحكمھ ،  ، التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، ٢٠٢٠ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٣٣((

 ، أحكام التورق  ، أحكام التورق ٣٦٣٦حسن علي الشاذلي ، صحسن علي الشاذلي ، ص/ / والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دوالفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د
  ٦٦سعید ھراوة ، صسعید ھراوة ، ص/ /  ، التورق المصرفي ، د ، التورق المصرفي ، د٢١٥٢١٥لؤي عزمي الغزاوي ، صلؤي عزمي الغزاوي ، ص/ /  ، د ، دالمصرفيالمصرفي

/ /  ، التورق والتورق المنظم ، د ، التورق والتورق المنظم ، د٥٥أحمد محمد الجیوسي ، صأحمد محمد الجیوسي ، ص/ /  ، التورق المصرفي ، د ، التورق المصرفي ، د٢٤٢٤، ، 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٢١٢أحمد الحجي الكردي ، صأحمد الحجي الكردي ، ص



 

 

 - ٦٤ - 

 تمكین المدینین من سداد دیونھم لدى المصارف التجاریة ، حیث تستخدم  تمكین المدینین من سداد دیونھم لدى المصارف التجاریة ، حیث تستخدم --٢٢
المصارف اإلسالمیة التورق لتحویل المدین للمصارف التجاریة للتعامل مع المصارف اإلسالمیة التورق لتحویل المدین للمصارف التجاریة للتعامل مع 

  ..المصارف اإلسالمیة المصارف اإلسالمیة 
دیھ من سیولة فائضة في السلع الدولیة دیھ من سیولة فائضة في السلع الدولیة  استثمار المصرف اإلسالمي ما ل استثمار المصرف اإلسالمي ما ل--٣٣

أو المحلیة عن طریق المتاجرة بھذه السلع ، حیث یقوم المصرف بشراء السلعة أو المحلیة عن طریق المتاجرة بھذه السلع ، حیث یقوم المصرف بشراء السلعة 
من شركة في السوق الدولیة بوسائل االتصال الحدیثة ، ومن ثم بیعھا للمتورق من شركة في السوق الدولیة بوسائل االتصال الحدیثة ، ومن ثم بیعھا للمتورق 
باألجل مساومة أو مرابحة ، بأكثر من سعر یومھا ، ثم یبیعھا المصرف نیابة عن باألجل مساومة أو مرابحة ، بأكثر من سعر یومھا ، ثم یبیعھا المصرف نیابة عن 

، وقد یبیعھا للشركة التي اشترى  منھا السلعة ، ویستفید ، وقد یبیعھا للشركة التي اشترى  منھا السلعة ، ویستفید ) ) العمیل العمیل  (  ( المالكالمالك
  ) ) ١١.(.(المصرف من فرق السعرین المصرف من فرق السعرین 

فالغایة من التورق المصرفي ھي توفیر السیولة النقدیة التي یمكن من فالغایة من التورق المصرفي ھي توفیر السیولة النقدیة التي یمكن من 
خاللھا عمل مشروعات ، أو سداد دیون أو قضاء حاجیات ، ھذا من ناحیة من خاللھا عمل مشروعات ، أو سداد دیون أو قضاء حاجیات ، ھذا من ناحیة من 

فیستغل السیولة التي لدیھ بوفرة في عملیات فیستغل السیولة التي لدیھ بوفرة في عملیات المستورق ، أما من ناحیة المصرف المستورق ، أما من ناحیة المصرف 
  ))٢٢.(.(البیع والشراء ویستفید من فروق األسعار البیع والشراء ویستفید من فروق األسعار 

    ::إجراءات التورق المصرفي كما تجریھ المصارف اإلسالمیة إجراءات التورق المصرفي كما تجریھ المصارف اإلسالمیة : : ثالثًا ثالثًا 
تتم عملیة التورق المصرفي وفق إجراءات معینة تقوم بھا المصارف تتم عملیة التورق المصرفي وفق إجراءات معینة تقوم بھا المصارف 

متورق في الحصول على النقد متورق في الحصول على النقد اإلسالمیة ، وبناًء على ذلك فإنھ إذا رغب العمیل الاإلسالمیة ، وبناًء على ذلك فإنھ إذا رغب العمیل ال
من خالل التورق المصرفي ، فإن ھذه العملیة تتم لدي المصارف اإلسالمیة وفق من خالل التورق المصرفي ، فإن ھذه العملیة تتم لدي المصارف اإلسالمیة وفق 

  ::اإلجراءات التالیة اإلجراءات التالیة 
یتقدم العمیل المستورق للمصرف اإلسالمي بطلب تمویل بأسلوب التورق یتقدم العمیل المستورق للمصرف اإلسالمي بطلب تمویل بأسلوب التورق   --١١

  ..المصرفي المصرفي 
یعرض المصرف قائمة بأسعار السلع ، لیحدد لھ العمیل نوع السلعة یعرض المصرف قائمة بأسعار السلع ، لیحدد لھ العمیل نوع السلعة   --٢٢

  .. واألجل  واألجل والثمنوالثمن
یطلب المصرف من العمیل المستورق وعدًا بالشراء ، وتوكیلھ ببیع یطلب المصرف من العمیل المستورق وعدًا بالشراء ، وتوكیلھ ببیع   --٣٣

  ..السلعة المشتراة السلعة المشتراة 
 تساوي  تساوي -- المحلیة أو الدولیة  المحلیة أو الدولیة –– یقوم المصرف بشراء السلعة من السوق  یقوم المصرف بشراء السلعة من السوق --٤٤

  ..قیمتھا المبلغ الذي یحتاجھ العمیل المتورق قیمتھا المبلغ الذي یحتاجھ العمیل المتورق 
وب وب  بموجب الوعد یقوم المصرف ببیع السلعة للعمیل المستورق بأسل بموجب الوعد یقوم المصرف ببیع السلعة للعمیل المستورق بأسل--٥٥

  ..المرابحة لآلمر بالشراء ، وتقسیط الثمن المرابحة لآلمر بالشراء ، وتقسیط الثمن 
لحساب لحساب ) ) النقد النقد ( (  بموجب الوكالة یقوم المصرف ببیع السلعة بسعر الحال  بموجب الوكالة یقوم المصرف ببیع السلعة بسعر الحال --٦٦

  ..العمیل المستورق ، ویودع ثمنھا في حساب العمیل لدي المصرف العمیل المستورق ، ویودع ثمنھا في حساب العمیل لدي المصرف 

                                                           

ورق ورق  ، الت ، الت٢٣٢٣ ،  ، ٢٢٢٢محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، د) ) ١١((
محمد عبد اللطیف البنا ، محمد عبد اللطیف البنا ، / / المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالمنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د

   . .٢١٢١صص
محمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف / / التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د) ) ٢٢((

   . .٢١٢١البنا ، صالبنا ، ص
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 یستوفي المصرف أقساط بیع المرابحة من العمیل المستورق حسب  یستوفي المصرف أقساط بیع المرابحة من العمیل المستورق حسب --٧٧
  ) ) ١١.(.(االتفاق االتفاق 

االتفاقات التي تبرمھا المصارف والمؤسسات المالیة االتفاقات التي تبرمھا المصارف والمؤسسات المالیة ویالحظ أن صیغ ویالحظ أن صیغ 
اإلسالمیة للتورق المصرفي ال تخلو من االختالف في بعض الجزئیات أو اإلسالمیة للتورق المصرفي ال تخلو من االختالف في بعض الجزئیات أو 
التفصیالت ، لكنھا في الجملة تتفق على بناء وتركیب المنظومة التعاقدیة لعملیة التفصیالت ، لكنھا في الجملة تتفق على بناء وتركیب المنظومة التعاقدیة لعملیة 

  ))٢٢.(.(التورق المصرفي وفق ھذه اإلجراءات سالفة الذكر التورق المصرفي وفق ھذه اإلجراءات سالفة الذكر 
  ::ین التورق المصرفي والتورق الفقھي ین التورق المصرفي والتورق الفقھي المقارنة بالمقارنة ب: : رابعًا رابعًا 

اختلف الباحثون المعاصرون في تحدید العالقة بین التورق المصرفي اختلف الباحثون المعاصرون في تحدید العالقة بین التورق المصرفي 
والتورق الفقھي ، فذھب بعضھم إلى أن العالقة بینھما عالقة توافق ، وأنھ لیس والتورق الفقھي ، فذھب بعضھم إلى أن العالقة بینھما عالقة توافق ، وأنھ لیس 
ھناك اختالف بینھما ، وأن التورق المصرفي ھو التورق المعروف لدي الفقھاء ھناك اختالف بینھما ، وأن التورق المصرفي ھو التورق المعروف لدي الفقھاء 

غالبیة الباحثین إلى أن العالقة بینھما عالقة تباین واختالف غالبیة الباحثین إلى أن العالقة بینھما عالقة تباین واختالف ، في حین ذھب ، في حین ذھب ) ) ٣٣((
).).٤٤ ( (  

                                                           

: : ، وقریب منھ ، وقریب منھ   ٢٣٢٣محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، د) ) ١١((
 ، التورق المنظم كما تجریھ  ، التورق المنظم كما تجریھ ٢٣٢٣ ،  ، ٢٢٢٢ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، د

 ، التورق  ، التورق ٢٢٢٢محمد عبد اللطیف البنا ، صمحمد عبد اللطیف البنا ، ص/ / المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالمصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د
/ /  ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د١٢١٢أحمد الحجي الكردي ، صأحمد الحجي الكردي ، ص/ / والتورق المنظم ، دوالتورق المنظم ، د

/ /  ، حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د ، حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د٢١٤٢١٤عزمي الغزاوي ، صعزمي الغزاوي ، صلؤي لؤي 
نزیھ نزیھ / /  ، التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د ، التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د٤٠٥٤٠٥ ،  ، ٤٠٤٤٠٤الصدیق محمد الضریر ، صالصدیق محمد الضریر ، ص

عبد اهللا بن حسن عبد اهللا بن حسن / /  ، التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د ، التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د٢٢٢٢كمال حماد ، كمال حماد ، 
   . . ، بتصرف ، بتصرف٥٠٤٥٠٤ ،  ، ٥٠٣٥٠٣السعیدي ، صالسعیدي ، ص

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٢٢٢نزیھ كمال حماد ، نزیھ كمال حماد ، / / التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، دالتورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د) ) ٢٢((
التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان ) ) ٣٣((

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٦٠٣٦٠ ،  ، ٣٥٩٣٥٩المنیع ، صالمنیع ، ص
 ، بیع الوفاء والعینة والتورق ، للشیخ عبد القادر  ، بیع الوفاء والعینة والتورق ، للشیخ عبد القادر ١٩٣١٩٣ ،  ، ١٩٢١٩٢//٣٣التمویلیة المعاصرة ، التمویلیة المعاصرة ، 

/ / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " "  التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  ، ،٢٢٢٢العماري ، صالعماري ، ص
/ / ، التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د، التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د  ٣٣٣٣ ،  ، ٣٢٣٢إبراھیم أحمد عثمان ، صإبراھیم أحمد عثمان ، ص

  ..ف ف  ، بتصر ، بتصر٥٠٨٥٠٨عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص
ذھب إلى ذلك المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ذھب إلى ذلك المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ) ) ٤٤((

  . . ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ، وكثیر من العلماء ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ، وكثیر من العلماء 
، ،   ٢٦٢٦قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، صقرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ص  ::انظر انظر 

: :  ، والرابط التالي  ، والرابط التالي ٢٣١٢٣١ ،  ، ٣٢٠٣٢٠ ،  ، ٢٧٢٧
hhttttpp::////wwwwww..tthheemmwwll..oorrgg//FFaattwwaa//ddeeffaauulltt..aassppxx??dd==١١&&cciiddii==١٤٥١٤٥&&ll==AA

RR&&cciidd==وقرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة وقرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة                                                         ١٠١٠
  : : على الرابط التالي على الرابط التالي  )  ) ٥٥//١٩١٩ (  ( ١٧٩١٧٩لمؤتمر اإلسالمي بجدة رقم لمؤتمر اإلسالمي بجدة رقم اا
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، فبالرغم من أنھما یتفقان ، فبالرغم من أنھما یتفقان ) ) ١١((واألولى باالعتبار أن بینھما تباینًا واختالفًا واألولى باالعتبار أن بینھما تباینًا واختالفًا 
في الغایة وھي الحصول على النقود عن طریق شراء سلعة باألجل وبیعھا بالثمن في الغایة وھي الحصول على النقود عن طریق شراء سلعة باألجل وبیعھا بالثمن 

  ::الحال ، إال أنھما یختلفان من عدة أوجھ ، وھي الحال ، إال أنھما یختلفان من عدة أوجھ ، وھي 
 التورق المصرفي ھو تورق مؤسسي منظم ، إذ أن لھ إجراءات مقننة  التورق المصرفي ھو تورق مؤسسي منظم ، إذ أن لھ إجراءات مقننة --١

وموظفین متخصصین ، وصیغًا نمطیة ومنظومات تعاقدیة ، ولھ إجراءاتھ ووثائقھ وموظفین متخصصین ، وصیغًا نمطیة ومنظومات تعاقدیة ، ولھ إجراءاتھ ووثائقھ 
التي تتكرر في عملیاتھ بشكل یجعل التورق ذاتھ نشاطًا شبھ مستقل عن األنشطة التي تتكرر في عملیاتھ بشكل یجعل التورق ذاتھ نشاطًا شبھ مستقل عن األنشطة 

لسیولة بوجود أسواق جاھزة لسیولة بوجود أسواق جاھزة التجاریة المعتادة ، ولھ السلعة التي استوفت شرائط االتجاریة المعتادة ، ولھ السلعة التي استوفت شرائط ا
أما في التورق الفقھي فتبدأ العملیة أما في التورق الفقھي فتبدأ العملیة . . للتبادل وباعة ومشترین متفرغین لھذا العمل للتبادل وباعة ومشترین متفرغین لھذا العمل 

وتنتھي بصورة شبھ عفویة ومن دون أي ترتیبات مسبقة أو إجراءات ، كما أنھا وتنتھي بصورة شبھ عفویة ومن دون أي ترتیبات مسبقة أو إجراءات ، كما أنھا 
تتم في خضم عملیات البیع والشراء التي تقع في األسواق حتى ال تكاد تعرف تتم في خضم عملیات البیع والشراء التي تقع في األسواق حتى ال تكاد تعرف 

  ))٢٢.(.(من باقي ما یقع من مبادالت في األسواق من باقي ما یقع من مبادالت في األسواق بضاعة المتورق بضاعة المتورق 
 التورق المصرفي عملیاتھ مرتبطة مع بعضھا البعض ، حیث یقوم  التورق المصرفي عملیاتھ مرتبطة مع بعضھا البعض ، حیث یقوم --٢٢

المصرف باتفاقات سابقة على العملیة مع كل من الجھة التي یشتري منھا ، المصرف باتفاقات سابقة على العملیة مع كل من الجھة التي یشتري منھا ، 
والجھة التي یبیع علیھا لیضمن استقرار السعر ، وعدم تذبذبھ ، وھو تواطؤ والجھة التي یبیع علیھا لیضمن استقرار السعر ، وعدم تذبذبھ ، وھو تواطؤ 

 ، وبمجرد توقیع العمیل على األوراق تتم عملیة البیع  ، وبمجرد توقیع العمیل على األوراق تتم عملیة البیع یقترب من بیع العینةیقترب من بیع العینة
والشراء ، ویدخل في ذمة العمیل دیون ، ویدخل في حسابھ ثمن السلعة بالنقد ، أو والشراء ، ویدخل في ذمة العمیل دیون ، ویدخل في حسابھ ثمن السلعة بالنقد ، أو 

أما التورق الفقھي فیجمع بین عقدین منفصلین عن بعضھما البعض ، أما التورق الفقھي فیجمع بین عقدین منفصلین عن بعضھما البعض ، . . یتسلمھ یتسلمھ 
تنتھي ھذه تنتھي ھذه حیث یقوم العمیل بشراء للسلعة مستوفیة أركان البیع باألجل ، ثم حیث یقوم العمیل بشراء للسلعة مستوفیة أركان البیع باألجل ، ثم 

العملیة لتبدأ عملیة أخرى منفصلة تمامًا ، وھي بیع السلعة التي اشتراھا بثمن حال العملیة لتبدأ عملیة أخرى منفصلة تمامًا ، وھي بیع السلعة التي اشتراھا بثمن حال 
).).٣٣((  

 في التورق المصرفي یكون المصرف وكیًال عن المشتري في بیع السلعة  في التورق المصرفي یكون المصرف وكیًال عن المشتري في بیع السلعة --٣٣
التي اشتراھا منھ ، ولوال وكالة المصرف بالبیع نقدًا لما أقدم العمیل على ھذه التي اشتراھا منھ ، ولوال وكالة المصرف بالبیع نقدًا لما أقدم العمیل على ھذه 

لوكالة عن البیع اآلجل النھار ھذا التمویل من أساسھ ، لوكالة عن البیع اآلجل النھار ھذا التمویل من أساسھ ، المعاملة ، ولو انفصلت االمعاملة ، ولو انفصلت ا

                                                           

 ، التورق كما  ، التورق كما ٢٥٢٥ ،  ، ٢٤٢٤محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
 ، التورق  ، التورق ٥٠٥٥٠٥عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دتجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د

 ، العینة والتورق  ، العینة والتورق ٩٩ ،  ، ٨٨محمد العلي القري ، صمحمد العلي القري ، ص/ / تجریھ المصارف اإلسالمیة ، دتجریھ المصارف اإلسالمیة ، دكما كما 
موسوعة القضایا موسوعة القضایا : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٤٨٥٤٨٥السالوس ، صالسالوس ، صأحمد أحمد علي علي / / والتورق المصرفي ، دوالتورق المصرفي ، د

 ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف  ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف ٦٠٥٦٠٥الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، صالفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، ص
 ، أحكام التورق المصرفي  ، أحكام التورق المصرفي ٢٥٢٥محمد عبد اللطیف البنا ، صمحمد عبد اللطیف البنا ، ص/ / اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، داإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢١٣٢١٣لؤي عزمي الغزاوي ، صلؤي عزمي الغزاوي ، ص/ / ، د، د
 ، التورق كما تجریھ المصارف  ، التورق كما تجریھ المصارف ٢١٢١ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، د) ) ٢٢((

عبد الرحمن بن رباح عبد الرحمن بن رباح / /  ، التورق المصرفي ، د ، التورق المصرفي ، د٩٩ ،  ، ٨٨محمد العلي القري ، صمحمد العلي القري ، ص/ / اإلسالمیة ، داإلسالمیة ، د
 ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في  ، التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في ٢١٢١رشید الردادي ، صرشید الردادي ، صبن بن 

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٥٢٥محمد عبد اللطیف البنا ، صمحمد عبد اللطیف البنا ، ص/ / أوربا ، دأوربا ، د
  ٥٠٨٥٠٨عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دالتورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د  ))٣٣((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٥٢٥شبیر ، صشبیر ، صمحمد عثمان محمد عثمان / / ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د



 

 

 - ٦٧ - 

في حین أن البائع في التورق الفقھي ال عالقة لھ ببیع السلعة مطلقًا ، وال عالقة لھ في حین أن البائع في التورق الفقھي ال عالقة لھ ببیع السلعة مطلقًا ، وال عالقة لھ 
  ))١١.(.(بالمشتري الثاني بالمشتري الثاني 

 في التورق المصرفي لم یتم قبض السلعة ؛ ال من قبل العمیل ، وال من  في التورق المصرفي لم یتم قبض السلعة ؛ ال من قبل العمیل ، وال من --٤٤
 یضمن المنھي عنھ شرعًا ، بینما في  یضمن المنھي عنھ شرعًا ، بینما في قبل المصرف ، وھذا یؤدي إلى ربح ما لمقبل المصرف ، وھذا یؤدي إلى ربح ما لم

التورق الفقھي یتم قبض السلعة من قبل العمیل المستورق ، ویكون بالخیار بین التورق الفقھي یتم قبض السلعة من قبل العمیل المستورق ، ویكون بالخیار بین 
أن یحتفظ بالسلعة أو یبیعھا بنفسھ في السوق ؛ ألنھ قبضھا قبضًا یتمكن بھ من أن یحتفظ بالسلعة أو یبیعھا بنفسھ في السوق ؛ ألنھ قبضھا قبضًا یتمكن بھ من 

  ))٢٢.(.(التصرف فیھا بما یشاء التصرف فیھا بما یشاء 
عمیل من التورق عمیل من التورق بھدف البھدف ال) ) المصرف المصرف ( (  في التورق المصرفي یعلم البائع  في التورق المصرفي یعلم البائع --٥٥

، وھو الحصول على النقود ، وذلك لوجود تفاھم مسبق بین الطرفین على أن ، وھو الحصول على النقود ، وذلك لوجود تفاھم مسبق بین الطرفین على أن 
الشراء بأجل إنما ھدفھ الوصول للنقد من خالل البیع الحال الالحق ، في حین أن الشراء بأجل إنما ھدفھ الوصول للنقد من خالل البیع الحال الالحق ، في حین أن 
البائع في التورق الفقھي ال یعلم بھدف المشتري األول من الشراء ، وقد كانت البائع في التورق الفقھي ال یعلم بھدف المشتري األول من الشراء ، وقد كانت 

شأتھا تمتنع عن إجراء بیع المرابحة لآلمر بالشراء شأتھا تمتنع عن إجراء بیع المرابحة لآلمر بالشراء المصارف اإلسالمیة في بدایة نالمصارف اإلسالمیة في بدایة ن
إذا علمت أنھ یرید بیع السلعة بقصد الحصول على النقود ؛ بناء على فتوى إذا علمت أنھ یرید بیع السلعة بقصد الحصول على النقود ؛ بناء على فتوى 

  ))٣٣.(.(شرعیة بذلك شرعیة بذلك 
 في التورق المصرفي االتفاق المسبق بكتابة عقود أمر ظاھر وشرط  في التورق المصرفي االتفاق المسبق بكتابة عقود أمر ظاھر وشرط --٦٦

بسیطة تلقائیة بسیطة تلقائیة أساسي ، أما في التورق الفقھي فال ، حیث تتم فیھ المعاملة بصورة أساسي ، أما في التورق الفقھي فال ، حیث تتم فیھ المعاملة بصورة 
  ))٤٤.(.(تحرك الفرد فیھا حاجتھ وتنصب على البضاعة الحقیقیة التي باألسواق تحرك الفرد فیھا حاجتھ وتنصب على البضاعة الحقیقیة التي باألسواق 

 في التورق المصرفي قد ترجع السلعة إلى الشركة التي باعتھا إلى  في التورق المصرفي قد ترجع السلعة إلى الشركة التي باعتھا إلى --٧٧
المصرف ، وبھذا یكون التورق المصرفي صورة من صور العینة ، أما في التورق المصرف ، وبھذا یكون التورق المصرفي صورة من صور العینة ، أما في التورق 

دیة من مالك أصلي إلى المتورق إلى دیة من مالك أصلي إلى المتورق إلى الفقھي فإن السلعة تدور السلعة دورتھا العاالفقھي فإن السلعة تدور السلعة دورتھا العا
  ))٥٥.(.(مالك جدید ، ثم منھ إلى أطراف أخرى مالك جدید ، ثم منھ إلى أطراف أخرى 

                                                           

  ٥٠٨٥٠٨عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دالتورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د  ))١١((
 ، التورق الفقھي  ، التورق الفقھي ٤٠٤٠سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / ، التورق والتورق المنظم ، د، التورق والتورق المنظم ، د

 ، أحكام التورق المصرفي المنظم ،  ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، ٢٥٢٥محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / وتطبیقاتھ المصرفیة  ، دوتطبیقاتھ المصرفیة  ، د
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢١٣٢١٣لؤي عزمي الغزاوي ، صلؤي عزمي الغزاوي ، ص/ / دد

 ، التورق ، حقیقتھ  ، التورق ، حقیقتھ ٢٥٢٥محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢١٢١ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / وأنواعھ ، دوأنواعھ ، د

 ، التورق  ، التورق ٢٥٢٥ ،  ، ٢٤٢٤محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٣٣((
محمد عبد اللطیف البنا ، محمد عبد اللطیف البنا ، / / ھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالمنظم كما تجریالمنظم كما تجری

 ، التورق  ، التورق ٤٠٤٠سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ /  ، التورق والتورق المنظم ، د ، التورق والتورق المنظم ، د٢٥٢٥صص
/ /  ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د٢١٢١عبد الرحمن بن رباح الردادي ، صعبد الرحمن بن رباح الردادي ، ص/ / المصرفي ، دالمصرفي ، د

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢١٠٢١٠لؤي عزمي الغزاوي ، صلؤي عزمي الغزاوي ، ص
محمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف / / التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د) ) ٤٤((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٥٢٥البنا ، صالبنا ، ص
 ، العینة  ، العینة ٢٦٢٦ ،  ، ٢٥٢٥محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٥٥((

: : ضًا ضًا  ، وما بعدھا ، ولھ أی ، وما بعدھا ، ولھ أی٤٨٥٤٨٥علي أحمد السالوس ، صعلي أحمد السالوس ، ص/ / والتورق والتورق المصرفي ، دوالتورق والتورق المصرفي ، د
  .. ، وما بعدھا ، بتصرف  ، وما بعدھا ، بتصرف ٦٠٥٦٠٥موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، صموسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، ص



 

 

 - ٦٨ - 

 في التورق المصرفي یستلم المستورق النقد من البائع نفسھ الذي صار  في التورق المصرفي یستلم المستورق النقد من البائع نفسھ الذي صار --٨٨
مدینًا لھ بالثمن اآلجل ، أي صار مشغول الذمة لھ ، أما في التورق الفقھي فإن مدینًا لھ بالثمن اآلجل ، أي صار مشغول الذمة لھ ، أما في التورق الفقھي فإن 

  ))١١.(.( دون أي تدخل من البائع  دون أي تدخل من البائع المستورق یقبض الثمن من المشتري الثاني مباشرةالمستورق یقبض الثمن من المشتري الثاني مباشرة
 في التورق المصرفي ال یرى المستورق السلعة المبیعة بنفسھ ، وال  في التورق المصرفي ال یرى المستورق السلعة المبیعة بنفسھ ، وال --٩٩

یراھا المصرف الذي وكلھ في شرائھا ، فیكون والحال ھذه من قبیل بیع ما لم یرى یراھا المصرف الذي وكلھ في شرائھا ، فیكون والحال ھذه من قبیل بیع ما لم یرى 
، أما في التورق الفقھي فإن المستورق یرى السلعة المبیعة ویعاینھا معاینة ، أما في التورق الفقھي فإن المستورق یرى السلعة المبیعة ویعاینھا معاینة 

  ..حقیقیة بنفسھ حقیقیة بنفسھ 
في التورق المصرفي یشترط المصرف على البائع المستورق أن یبیع في التورق المصرفي یشترط المصرف على البائع المستورق أن یبیع   --١٠١٠

السلعة المبیعة بأقل مما اشتراھا بھ من المصرف ، أما في التورق الفقھي فإنھ ال السلعة المبیعة بأقل مما اشتراھا بھ من المصرف ، أما في التورق الفقھي فإنھ ال 
یشترط البائع على المستورق أن یبیع ما ابتاعھ بأقل من الثمن الذي اشتراه بھ ، یشترط البائع على المستورق أن یبیع ما ابتاعھ بأقل من الثمن الذي اشتراه بھ ، 

ي ابتاعھ بھ أو بأقل أو بأكثر ي ابتاعھ بھ أو بأقل أو بأكثر بل إن المستورق مخیر بین أن یبیعھ بمثل ثمنھ الذبل إن المستورق مخیر بین أن یبیعھ بمثل ثمنھ الذ
).).٢٢((  

 التورق المصرفي معاملة صوریة في كل جوانبھا غالبًا ، إذ المستورق  التورق المصرفي معاملة صوریة في كل جوانبھا غالبًا ، إذ المستورق --١١١١
وكل المصرف في شراء العین المتورق بھا ؛ ألن المصرف ال یملكھا وإنما یقوم وكل المصرف في شراء العین المتورق بھا ؛ ألن المصرف ال یملكھا وإنما یقوم 
بالتعاقد علیھا من سوق البضائع العالمي عن طریق بیت من بیوت السمسرة ، بالتعاقد علیھا من سوق البضائع العالمي عن طریق بیت من بیوت السمسرة ، 

ا بالسعر المتفق علیھ ، على أن یتم تسلیمھا للمصرف في ا بالسعر المتفق علیھ ، على أن یتم تسلیمھا للمصرف في الذي یتولى شراءھالذي یتولى شراءھ
تاریخ الحق ، وعند مجيء األجل یتولى بیت السمسرة تسلیم األوراق المفیدة إتمام تاریخ الحق ، وعند مجيء األجل یتولى بیت السمسرة تسلیم األوراق المفیدة إتمام 
البیع ومعھا شھادة التخزین ، كل ذلك من خالل األوراق ، دون أن تكون من البیع ومعھا شھادة التخزین ، كل ذلك من خالل األوراق ، دون أن تكون من 

ما قام ما قام المصرف ممارسة فعلیة للشراء أو القبض أو المعاینة أو نحوھا ، وكالمصرف ممارسة فعلیة للشراء أو القبض أو المعاینة أو نحوھا ، وك
المصرف بالشراء یقوم ببیع العین والحصول على ثمنھا بالطریقة ذاتھا دون المصرف بالشراء یقوم ببیع العین والحصول على ثمنھا بالطریقة ذاتھا دون 
معاینة أو قبض أو تسلم أو تسلیم ، مما یفید أن التورق المصرفي  لیس بیعًا معاینة أو قبض أو تسلم أو تسلیم ، مما یفید أن التورق المصرفي  لیس بیعًا 
حقیقیًا ، وإنما ھو بیع صوري ، أو معاملة صوریة ، أما التورق الفقھي فھو بیع حقیقیًا ، وإنما ھو بیع صوري ، أو معاملة صوریة ، أما التورق الفقھي فھو بیع 

 ، یتم فیھا بیع وابتیاع وقبض وتسلیم  ، یتم فیھا بیع وابتیاع وقبض وتسلیم حقیقي أو معاملة حقیقیة في كل جوانبھاحقیقي أو معاملة حقیقیة في كل جوانبھا
  ))٣٣.(.(حقیقي للعوض والمعوضحقیقي للعوض والمعوض

المصرف ، والعمی�ل طال�ب      المصرف ، والعمی�ل طال�ب      : :  في التورق المصرفي عدد األطراف أربعة         في التورق المصرفي عدد األطراف أربعة        --١٢١٢
، والب���ائع األول لل���سلعة ، والم���شتري النھ���ائي لل���سلعة ،   ، والب���ائع األول لل���سلعة ، والم���شتري النھ���ائي لل���سلعة ،   ) ) الم���ستورق الم���ستورق ( ( الت���ورق الت���ورق 

( ( عمی���ل عمی���ل فالم���صرف ال یمل���ك ال���سلعة ابت���داء ، وإنم���ا ی���شتریھا بن���اء عل���ى طل���ب ال   فالم���صرف ال یمل���ك ال���سلعة ابت���داء ، وإنم���ا ی���شتریھا بن���اء عل���ى طل���ب ال   

                                                           

 ، أحكام التورق المصرفي  ، أحكام التورق المصرفي ٢١٢١عبد الرحمن بن رباح الردادي ، صعبد الرحمن بن رباح الردادي ، ص/ / التورق المصرفي ، دالتورق المصرفي ، د) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢١٣٢١٣لؤي عزمي الغزاوي ، صلؤي عزمي الغزاوي ، ص/ / المنظم ، دالمنظم ، د

 ، بتصرف  ، بتصرف ٨٨بد الفتاح محمود إدریس ، صبد الفتاح محمود إدریس ، صعع/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٢٢((
..  

 ، وقریب  ، وقریب ٨٨عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٣٣((
 ، العینة  ، العینة ٢٦٢٦ ،  ، ٢٥٢٥محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / منھ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دمنھ التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د

: : ھا ، ولھ أیضًا ھا ، ولھ أیضًا  ، وما بعد ، وما بعد٤٨٥٤٨٥علي أحمد السالوس ، صعلي أحمد السالوس ، ص/ / والتورق والتورق المصرفي ، دوالتورق والتورق المصرفي ، د
 ، وما بعدھا ، أحكام  ، وما بعدھا ، أحكام ٦٠٥٦٠٥موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، صموسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي ، ص

  .. ،  بتصرف  ،  بتصرف ٢١٣٢١٣ ،  ، ٢١٠٢١٠لؤي عزمي الغزاوي ، صلؤي عزمي الغزاوي ، ص/ / التورق المصرفي المنظم ، دالتورق المصرفي المنظم ، د
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، ثم یبیعھا لھ بثمن مؤجل ، ثم ینوب عنھ في بیعھا مرة ثانیة لط�رف                ، ثم یبیعھا لھ بثمن مؤجل ، ثم ینوب عنھ في بیعھا مرة ثانیة لط�رف                ) ) المستورق  المستورق  
رابع بثمن نقدي أقل من ثمن الشراء ، فھناك ثالثة عقود منفصلة ، أما في التورق     رابع بثمن نقدي أقل من ثمن الشراء ، فھناك ثالثة عقود منفصلة ، أما في التورق     

، والب�ائع لل�سلعة ،      ، والب�ائع لل�سلعة ،      ) ) الم�ستورق   الم�ستورق   ( ( طالب الت�ورق    طالب الت�ورق    : : الفقھي فإن عدد األطراف ثالثة      الفقھي فإن عدد األطراف ثالثة      
  ))١١.(.(، ووجود عقدین منفصلین ، ووجود عقدین منفصلین والمشتري لھا من المستورق والمشتري لھا من المستورق 

ب اطاب اطا  

 رورق ا ف اا رورق ا ف اا  

  ::اختلف الفقھاء المعاصرون في التكییف الفقھي للتورق المصرفي على رأیین اختلف الفقھاء المعاصرون في التكییف الفقھي للتورق المصرفي على رأیین 
  .. أن التورق المصرفي ھو تورق فقھي  أن التورق المصرفي ھو تورق فقھي ::الرأي األول الرأي األول 

حیث ذھب أصحاب ھذا االتجاه إلى أن التورق المصرفي كما تجریھ حیث ذھب أصحاب ھذا االتجاه إلى أن التورق المصرفي كما تجریھ 
سالمیة ُیكیف على أنھ تورق فقھي ؛ لوجود تشابھ بینھما في عدد سالمیة ُیكیف على أنھ تورق فقھي ؛ لوجود تشابھ بینھما في عدد المصارف اإلالمصارف اإل

األطراف والعقود والغایة منھ ، فالمصرف اإلسالمي یشتري السلعة حقیقة ، كما األطراف والعقود والغایة منھ ، فالمصرف اإلسالمي یشتري السلعة حقیقة ، كما 
  ))٢٢.(.(یفعل أي تاجر ، ثم یبیعھا للعمیل الذي یقوم بتوكیل المصرف ببیع السلعة یفعل أي تاجر ، ثم یبیعھا للعمیل الذي یقوم بتوكیل المصرف ببیع السلعة 

  ))٣٣.(.( وتصرفات متداخلة  وتصرفات متداخلة  أنھ معاملة مركبة من مجموعة عقود أنھ معاملة مركبة من مجموعة عقود::الرأي الثاني الرأي الثاني           
حیث ذھب أصحاب ھذا االتجاه إلى أن التكییف الفقھي للتورق المصرفي كما حیث ذھب أصحاب ھذا االتجاه إلى أن التكییف الفقھي للتورق المصرفي كما 
تجریھ المصارف اإلسالمیة أنھ معاملة مركبة تجمع بین عدة عقود وتصرفات تجریھ المصارف اإلسالمیة أنھ معاملة مركبة تجمع بین عدة عقود وتصرفات 
متداخلة ، تجعلھ أشبھ ما یكون ببیع العینة ، ھذا باإلضافة إلى اشتمالھ على بعض متداخلة ، تجعلھ أشبھ ما یكون ببیع العینة ، ھذا باإلضافة إلى اشتمالھ على بعض 

  ..اإلشكاالت الشرعیة اإلشكاالت الشرعیة 
 ذك فإن التورق المصرفي ال یكیف على أنھ تورق فقھي ، لوجود  ذك فإن التورق المصرفي ال یكیف على أنھ تورق فقھي ، لوجود وعلىوعلى

فوارق بینھما ، إنما یكیف على أنھ معاملة تجمع بین عقود وتصرفات متداخلة فوارق بینھما ، إنما یكیف على أنھ معاملة تجمع بین عقود وتصرفات متداخلة 
وعد من المتورق للمصرف بشراء السلعة ، وعد من المتورق للمصرف بشراء السلعة ، : : ومرتبطة مع بعضھا البعض ، وھي ومرتبطة مع بعضھا البعض ، وھي 

قد شراء قد شراء واتفاق مواعدة بین المصرف والبائع األول على البیع والشراء ، وعواتفاق مواعدة بین المصرف والبائع األول على البیع والشراء ، وع
السلعة بین المصرف والبائع األول ، وعقد مرابحة لآلمر بالشراء بین المصرف السلعة بین المصرف والبائع األول ، وعقد مرابحة لآلمر بالشراء بین المصرف 

بأن یشتري السلعة إلى أجل بثمن یزید عن ثمنھا الحال ، وعقد وكالة بأن یشتري السلعة إلى أجل بثمن یزید عن ثمنھا الحال ، وعقد وكالة : : والمتورق والمتورق 
، إذا ، إذا ) ) الوسیط الوسیط ( ( بین المتورق والمصرف ، وعقد وكالة بین المصرف والسمسار بین المتورق والمصرف ، وعقد وكالة بین المصرف والسمسار 

ي ھذه الحالة ال تتحرك السلعة المباعة من ي ھذه الحالة ال تتحرك السلعة المباعة من كانت السلعة في السوق الدولیة ، وفكانت السلعة في السوق الدولیة ، وف

                                                           

محمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف / / التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د) ) ١١((
/ /  ، التورق المصرفي ، د ، التورق المصرفي ، د٧٧أحمد محمد الجیوسي ، صأحمد محمد الجیوسي ، ص/ /  ، التورق المصرفي ، د ، التورق المصرفي ، د٢٦٢٦صصالبنا ، البنا ، 

لؤي لؤي / /  ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د ، أحكام التورق المصرفي المنظم ، د٢٢٢٢ ،  ، ٢١٢١عبد الرحمن بن رباح الردادي ، صعبد الرحمن بن رباح الردادي ، ص
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢١٣٢١٣ ،  ، ٢١٠٢١٠عزمي الغزاوي ، صعزمي الغزاوي ، ص

هللا بن سلیمان هللا بن سلیمان حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد احكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد ا) ) ٢٢((
بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٦٠٣٦٠ ،  ، ٣٥٩٣٥٩المنیع ، صالمنیع ، ص

 ، بیع الوفاء والعینة والتورق ، للشیخ عبد القادر العماري ،  ، بیع الوفاء والعینة والتورق ، للشیخ عبد القادر العماري ، ١٧٦١٧٦//٣٣التمویلیة المعاصرة ، التمویلیة المعاصرة ، 
   . .٢٦٢٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ /  ، التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د ، التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٢٦٢٦صص

 ، التورق ،  ، التورق ، ١١١١حسین حامد حسان ، صحسین حامد حسان ، ص/ / لشریعة اإلسالمیة منھ ، دلشریعة اإلسالمیة منھ ، دالتورق وموقف االتورق وموقف ا) ) ٣٣((
/ /  ، التورق حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د ، التورق حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د٢٦٢٦ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / حقیقتھ وأنواعھ ، دحقیقتھ وأنواعھ ، د

   . .٢٢٢٢نزیھ كمال حماد ، صنزیھ كمال حماد ، ص
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مكانھا ، وال یتم قبضھا من قبل المشتري أو وكیلھ ، مما یجعل البیع والشراء مكانھا ، وال یتم قبضھا من قبل المشتري أو وكیلھ ، مما یجعل البیع والشراء 
صوریین ، وعقد بیع السلعة من قبل المصرف للمشتري األخیر ؛ فھذه العقود صوریین ، وعقد بیع السلعة من قبل المصرف للمشتري األخیر ؛ فھذه العقود 

  ))١١.(.(والتصرفات تجعل التورق المصرفي یختلف كل االختالف عن التورق الفقھي والتصرفات تجعل التورق المصرفي یختلف كل االختالف عن التورق الفقھي 
  ::ییف الراجح ییف الراجح التكالتك    

 أن األولى بالقبول والرحجان ھو ما ذھب إلیھ  أن األولى بالقبول والرحجان ھو ما ذھب إلیھ -- واهللا أعلم  واهللا أعلم --والذي یظھر لي والذي یظھر لي 
أصحاب الرأي الثاني من أن التورق المصرفي ھو غیر التورق الفقھي المعروف أصحاب الرأي الثاني من أن التورق المصرفي ھو غیر التورق الفقھي المعروف 
عند الفقھاء ، وإنما ھو معاملة مركبة من مجموعة عقود وتصرفات متداخلة عند الفقھاء ، وإنما ھو معاملة مركبة من مجموعة عقود وتصرفات متداخلة 

نھما من فروق عدیدة ، أھمھا أن التورق نھما من فروق عدیدة ، أھمھا أن التورق ومرتبطة مع بعضھا البعض ، وذلك لما بیومرتبطة مع بعضھا البعض ، وذلك لما بی
الفقھي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ، وقبضھا الفقھي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك المشتري ، وقبضھا 
قبضًا حقیقیًا ، وتقع في ضمانھ ، ثم یقوم ببیعھا ھو بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، وقد قبضًا حقیقیًا ، وتقع في ضمانھ ، ثم یقوم ببیعھا ھو بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، وقد 

اآلجل اآلجل : : یتمكن المتورق من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق بین الثمنین یتمكن المتورق من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق بین الثمنین 
، وھذا ال یتوافر في معاملة التورق ، وھذا ال یتوافر في معاملة التورق ) ) المصرف المصرف ( ( والحال ال یدخل في ملك البائع والحال ال یدخل في ملك البائع 

المصرفي التي تجریھا بعض المصارف اإلسالمیة ، ولذلك ال یمكن تكییفھا على المصرفي التي تجریھا بعض المصارف اإلسالمیة ، ولذلك ال یمكن تكییفھا على 
  ))٢٢.(.(أنھا تورق فقھي أنھا تورق فقھي 

  اطب اثاطب اث

رورق ام ارورق ام ا    

فھم في فھم في اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي تبعًا الختالاختلف الفقھاء المعاصرون في حكم التورق المصرفي تبعًا الختال
  ::التكییف الفقھي لھ على رأیین التكییف الفقھي لھ على رأیین 

   . أن التورق المصرفي غیر جائز شرعًا أن التورق المصرفي غیر جائز شرعًا::الرأي األول الرأي األول 
: : وذھب إلى ھذا أغلب الفقھاء المعاصرین ، وممن ذھب إلى ھذا الرأي وذھب إلى ھذا أغلب الفقھاء المعاصرین ، وممن ذھب إلى ھذا الرأي 

، والدكتور ، والدكتور ) ) ٤٤((، والدكتور علي أحمد السالوس ، والدكتور علي أحمد السالوس ) ) ٣٣((الدكتور حسین حامد حسان الدكتور حسین حامد حسان 
، ، ) ) ٦٦((تور وھبة مصطفي الزحیلي تور وھبة مصطفي الزحیلي ، والدك، والدك) ) ٥٥((الصدیق محمد األمین الضریر الصدیق محمد األمین الضریر 

، والدكتور ، والدكتور ) ) ٨٨((، والشیخ محمد المختار السالمي ، والشیخ محمد المختار السالمي ) ) ٧٧((والدكتور عبد العزیز الخیاط والدكتور عبد العزیز الخیاط 

                                                           

 ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ،  ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، ٢٦٢٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
   . .٢٦٢٦ ھالل ، ص ھالل ، صھناء محمدھناء محمد/ / دد

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٧٢٧ ،  ، ٢٦٢٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((
   . .١٢١٢حسین حامد حسان ، صحسین حامد حسان ، ص/ / التورق وموقف الشریعة اإلسالمیة منھ ، دالتورق وموقف الشریعة اإلسالمیة منھ ، د) ) ٣٣((
موسوعة موسوعة : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٤٤٤٤ ،  ، ٢٥٢٥علي أحمد السالوس ، صعلي أحمد السالوس ، ص/ / التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٤٤((

 ، العینة والتورق والتورق  ، العینة والتورق والتورق ٦٢٠٦٢٠ضایا الفقھیة المعاصرة ، صضایا الفقھیة المعاصرة ، صاالقتصاد اإلسالمي والقاالقتصاد اإلسالمي والق
   . .٤٨٥٤٨٥المصرفي ، صالمصرفي ، ص

   . .٤١٦٤١٦، ص، صالصدیق محمد الضریرالصدیق محمد الضریر/ / ا تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، دا تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، دحكم التورق كمحكم التورق كم) ) ٥٥((
   . .١٢١٢وھبة الزحیلي ، صوھبة الزحیلي ، ص/ / ، د، د الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم، أنواعھ، أنواعھالتورق ، حقیقتھالتورق ، حقیقتھ) ) ٦٦((
عبد العزیز عزت الخیاط ، عبد العزیز عزت الخیاط ، / / واعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، دواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، دالتورق حقیقتھ وأنالتورق حقیقتھ وأن) ) ٧٧((

   . .١١١١صص
   . .١٨١٨التورق ، للشیخ محمد المختار السالمي ، صالتورق ، للشیخ محمد المختار السالمي ، ص) ) ٨٨((
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، والدكتور عبد اهللا ، والدكتور عبد اهللا ) ) ٢٢((، والدكتور رفیق یونس المصري ، والدكتور رفیق یونس المصري ) ) ١١((محمد عثمان شبیر محمد عثمان شبیر 
، والدكتور عبد ، والدكتور عبد ) ) ٤٤((، والدكتور سامي بن إبراھیم السویلم ، والدكتور سامي بن إبراھیم السویلم ) ) ٣٣((بن حسن السعیدي بن حسن السعیدي 

) ) ٧٧((، والدكتور عماد بركات ، والدكتور عماد بركات ) ) ٦٦((، والدكتور منذر قحف ، والدكتور منذر قحف ) ) ٥٥(( محمود البعلي  محمود البعلي الحمیدالحمید
، ، ) ) ٩٩((، والدكتور إبراھیم فاضل الدبو ، والدكتور إبراھیم فاضل الدبو ) ) ٨٨((، والدكتور عبد الفتاح محمود إدریس ، والدكتور عبد الفتاح محمود إدریس 

، والدكتور ، والدكتور ) ) ١١١١((، والشیخ عز الدین خوجة ، والشیخ عز الدین خوجة ) ) ١٠١٠((والدكتور أحمد محمد الجیوسي والدكتور أحمد محمد الجیوسي 
، والدكتور لؤي ، والدكتور لؤي ) ) ١٣١٣((ریدان ریدان ، والدكتور نایف بن جمعان الج، والدكتور نایف بن جمعان الج) ) ١٢١٢((سعید بوھراوة سعید بوھراوة 
، والدكتور إبراھیم عبد ، والدكتور إبراھیم عبد ) ) ١٥١٥((، والدكتور حسین كامل فھمي ، والدكتور حسین كامل فھمي ) ) ١٤١٤((عزمي الغزاوي عزمي الغزاوي 
، والدكتور سعید ، والدكتور سعید ) ) ١٧١٧((، والدكتور محمد عبد اللطیف البنا ، والدكتور محمد عبد اللطیف البنا ) ) ١٦١٦((اللطیف العبیدي اللطیف العبیدي 

، والدكتور أحمد ، والدكتور أحمد ) ) ١٩١٩((، والدكتور محمد بن عبد اهللا الشبانة ، والدكتور محمد بن عبد اهللا الشبانة ) ) ١٨١٨((عبد محمد عبد محمد 
  ، ، ) ) ٢١٢١((الدكتور محمد دفیش محمود الدكتور محمد دفیش محمود ، و، و) ) ٢٠٢٠((علي عبد اهللا علي عبد اهللا 

                                                           

   . .٢٨٢٨محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  ، د) ) ١١((
   . .١٧١٧رفیق یونس المصري ، صرفیق یونس المصري ، ص/ / الجامع في أصول الربا ، دالجامع في أصول الربا ، د) ) ٢٢((
   . .٥٣٣٥٣٣عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / تجریھ المصارف ، دتجریھ المصارف ، دالتورق كما التورق كما ) ) ٣٣((
   . .٥٥٥٥ ،  ، ٥٤٥٤ ،  ، ٤٠٤٠سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٤٤((
   . .١٧١٧ ،  ، ١٦١٦عبد الحمید محمود البعلي ، صعبد الحمید محمود البعلي ، ص/ / التورق الجائز والممنوع شرعًا ، دالتورق الجائز والممنوع شرعًا ، د) ) ٥٥((
   . .٣١٣١كات ، صكات ، صعماد برعماد بر/ / منذر قحف ، دمنذر قحف ، د/ / التورق في التطبیق المعاصر ، دالتورق في التطبیق المعاصر ، د) ) ٦٦((
  ..المرجع السابق ، نفس الموضع المرجع السابق ، نفس الموضع ) ) ٧٧((
   . .٢١٢١عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٨٨((
   . .٨٨إبراھیم فاضل الدبو،صإبراھیم فاضل الدبو،ص/ / التورق حقیقتھ،أنواعھ،الفقھي المعروف والمصرفي المنظم،دالتورق حقیقتھ،أنواعھ،الفقھي المعروف والمصرفي المنظم،د) ) ٩٩((
   . .١٨١٨مد الجیوسي ، صمد الجیوسي ، صأحمد محأحمد مح/ / التورق المصرفي بین المجیزین والمانعین ، دالتورق المصرفي بین المجیزین والمانعین ، د) ) ١٠١٠((
التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا ومتبوعًا بدل أن یكون تابعًا ، للشیخ عز التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا ومتبوعًا بدل أن یكون تابعًا ، للشیخ عز ) ) ١١١١((

   . .٩٩ ،  ، ٨٨الدین خوجة ، صالدین خوجة ، ص
   . .٢٥٢٥سعید بوھراوة ، صسعید بوھراوة ، ص/ / التورق المصرفي ، دالتورق المصرفي ، د) ) ١٢١٢((
   . .٣١٢٣١٢نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / أحكام العقود المدنیة ، دأحكام العقود المدنیة ، د) ) ١٣١٣((
   . .٢١٨٢١٨لؤي عزمي الغزاوي ، صلؤي عزمي الغزاوي ، ص/ / مصرفي في الفقھ اإلسالمي ، دمصرفي في الفقھ اإلسالمي ، دأحكام التورق الأحكام التورق ال) ) ١٤١٤((
   . .٥٢٥٢ ،  ، ٥٠٥٠حسین كامل فھمي ، صحسین كامل فھمي ، ص/ / ، د، د) ) المنظم المنظم ( ( التورق الفردي والتورق المصرفي التورق الفردي والتورق المصرفي ) ) ١٥١٥((
إبراھیم عبد اللطیف إبراھیم العبیدي ، إبراھیم عبد اللطیف إبراھیم العبیدي ، / / حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، دحقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د) ) ١٦١٦((

   . .١١٩١١٩صص
محمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف / / مصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دمصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ الالتورق المنظم كما تجریھ ال) ) ١٧١٧((

  ..ت ت ..طط.. ، ب ، ب٦٤٦٤محمود البنا ، صمحمود البنا ، ص
   . .٥٩٥٩ ،  ، ٥٨٥٨سعد عبد محمد ، سعد عبد محمد ، / / التورق المصرفي وآثاره االقتصادیة ، دالتورق المصرفي وآثاره االقتصادیة ، د) ) ١٨١٨((
محمد بن عبد اهللا الشبانة ، علي شبكة محمد بن عبد اهللا الشبانة ، علي شبكة / / التورق نافذة الربا في المعامالت المصرفیة ، دالتورق نافذة الربا في المعامالت المصرفیة ، د) ) ١٩١٩((

  wwwwww..ssaaaaiidd..nneett  : : اإلنترنت علي موقع اإلنترنت علي موقع 
أحمد علي عبد اهللا ، أحمد علي عبد اهللا ، / / البنوك اإلسالمیة ، غایتھا ، واقعھا ، والصعوبات التي تواجھھا ، دالبنوك اإلسالمیة ، غایتھا ، واقعھا ، والصعوبات التي تواجھھا ، د) ) ٢٠٢٠((

   . .٢٩٢٩صص
   . .١٤٥١٤٥ ،  ، ١٤٢١٤٢محمد دفیش محمود ، صمحمد دفیش محمود ، ص/ / بیع التورق ، دبیع التورق ، د) ) ٢١٢١((
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  ))٢٢) .() .(١١((والدكتور حامد العلي والدكتور حامد العلي 
وھذا ھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة وھذا ھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة 

  --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤المكرمة في الدورة السابعة عشرة  المنعقدة بمكة المكرمة في شوال المكرمة في الدورة السابعة عشرة  المنعقدة بمكة المكرمة في شوال 
عن منظمة المؤتمر عن منظمة المؤتمر ، ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق ، ومجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق ) ) ٣٣((م م ٢٠٠٣٢٠٠٣دیسمبر دیسمبر 

دولة اإلمارات دولة اإلمارات ( ( اإلسالمي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة اإلسالمي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
  ––  ٢٦٢٦ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ جمادى األولى  جمادى األولى ٥٥  --١١في الفترة من في الفترة من ) ) العربیة المتحدة العربیة المتحدة 

  ))٤٤.(.(م م ٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان ٣٠٣٠
  .. أن التورق المصرفي جائز شرعًا  أن التورق المصرفي جائز شرعًا ::الرأي الثاني الرأي الثاني 

، والشیخ ، والشیخ ) ) ٥٥((لدكتور علي محیي الدین القرة داغي لدكتور علي محیي الدین القرة داغي اا: : وممن ذھب إلى ھذا وممن ذھب إلى ھذا 
، والشیخ ، والشیخ ) ) ٧٧((، والدكتور حسن علي الشاذلي ، والدكتور حسن علي الشاذلي ) ) ٦٦((عبد اهللا بن سلیمان المنیع عبد اهللا بن سلیمان المنیع 

، والدكتور نزیھ كمال ، والدكتور نزیھ كمال ) ) ٩٩((، والدكتور محمد العلي القري ، والدكتور محمد العلي القري ) ) ٨٨((محمد تقي العثماني محمد تقي العثماني 
م م ، والدكتور موسي آد، والدكتور موسي آد) ) ١١١١((، والدكتور محمد عبد الغفار الشریف ، والدكتور محمد عبد الغفار الشریف ) ) ١٠١٠((حماد حماد 

                                                           

   :  : الرابط التاليالرابط التاليشبكة اإلنترنت على شبكة اإلنترنت على حامد العلي علي حامد العلي علي / / فتوي دفتوي د) ) ١١((
hhttttpp::////wwwwww..hh--aallaallii..nneett//ff__ooppeenn..pphhpp??iidd==٠٠dd٠٦٣٧٠٦٣٧aa٢٢--ddcc٢٢bb--١٠٢٩١٠٢٩--aa٦٢٦٢aa--
٠٠١٠٠٠١٠ddcc٩١٩١ccff٦٩٦٩  

الحلیم الحلیم محمد عبد محمد عبد / / شوقي أحمد دنیا ، ودشوقي أحمد دنیا ، ود/ / دد: : وقد أخذ بھذا الرأي كثیر من االقتصادیین ، من ذلك وقد أخذ بھذا الرأي كثیر من االقتصادیین ، من ذلك ) ) ٢٢((
  ..یوسف إبراھیم یوسف إبراھیم / / عبد الرحمن  یسري ، دعبد الرحمن  یسري ، د/ / عمر ، دعمر ، د

 ،  ، ٣٢٣٢شوقي أحمد دنیا ، صشوقي أحمد دنیا ، ص/ / التورق المصرفي ، التصور االقتصادي والحكم الشرعي ، دالتورق المصرفي ، التصور االقتصادي والحكم الشرعي ، د: : انظر انظر 
 ، مجلة االقتصاد  ، مجلة االقتصاد ١٨١٨محمد عبد الحلیم عمر ، صمحمد عبد الحلیم عمر ، ص/ / التورق والتوریق المفاھیم األساسیة ، دالتورق والتوریق المفاھیم األساسیة ، د

   . .٦٣٦٣  ––  ٥٤٥٤، ص، ص )  ) ٢٧٤٢٧٤( ( اإلسالمي ، العدد اإلسالمي ، العدد 
 ،  ، ٢٦٢٦قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، صقرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ص) ) ٣٣((

: : والرابط التالي والرابط التالي  .  . ٢٧٢٧
hhttttpp::////wwwwww..tthheemmwwll..oorrgg//FFaattwwaa//ddeeffaauulltt..aassppxx??dd==١١&&cciiddii==١٤٥١٤٥&&ll==AARR

&&cciidd==١٠١٠                                                                                                
 (  ( ١٧٩١٧٩قرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم قرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم : : انظر انظر ) ) ٤٤((

  : : على الرابط التالي على الرابط التالي  )  ) ٥٥//١٩١٩
//hhtttt::////١٩١٩sshh..cc--iiiiffaa..oorrgg//qqrraarrtt--ttwwssyyaatt  

   . .٢٥٦٢٥٦غي ، صغي ، صعلي محیي الدین القرة داعلي محیي الدین القرة دا/ / حكم التورق في الفقھ اإلسالمي ، دحكم التورق في الفقھ اإلسالمي ، د) ) ٥٥((
حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان ) ) ٦٦((

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٥١٣٥١المنیع ، صالمنیع ، ص
   . .١٩٣١٩٣ ،  ، ١٩٢١٩٢//٣٣المعاصرة ، المعاصرة ، 

   . .٣٣٣٣حسن علي الشاذلي ، صحسن علي الشاذلي ، ص/ / ، د، دالتورق حقیقتھ والفرق بینھ وبین العینة والتوریق التورق حقیقتھ والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ) ) ٧٧((
   . .١٩١٩ ،  ، ١٨١٨ ،  ، ١٢١٢أحكام التورق وتطبیقات المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، صأحكام التورق وتطبیقات المصرفیة ، للشیخ محمد تقي العثماني ، ص) ) ٨٨((
   . .١٠١٠محمد العلي القري ، صمحمد العلي القري ، ص/ / التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ، دالتورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ، د) ) ٩٩((
   . .٧٧٧٧نزیھ كمال حماد ، صنزیھ كمال حماد ، ص/ / التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، دالتورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د) ) ١٠١٠((
   . .١٢٥١٢٥محمد عبد الغفار الشریف ، صمحمد عبد الغفار الشریف ، ص/ / المصرفیة للتورق ، دالمصرفیة للتورق ، دالتطبیقات التطبیقات ) ) ١١١١((
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،والدكتور إبراھیم أحمد ،والدكتور إبراھیم أحمد ) ) ٢٢((، والدكتور عبد الرحمن بن رباح الردادي ، والدكتور عبد الرحمن بن رباح الردادي ) ) ١١((عیسي عیسي 
  ))٣٣.(.(عثمان عثمان 

  ::األدلـــــة األدلـــــة 
  : : أدلة الرأي األول أدلة الرأي األول : : أوًال أوًال 

 من عدم جواز التورق  من عدم جواز التورق ––استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ 
  :: بأدلة من السنة ، وقواعد الفقھ ، والمعقول  بأدلة من السنة ، وقواعد الفقھ ، والمعقول ––المصرفي المصرفي 

  :: السنة  السنة --أأ
  : : تدلوا من السنة بما یلي تدلوا من السنة بما یلي اساس
َلا َیِحلُّ َلا َیِحلُّ : " : "   َقاَل   َقاَل --    -- ما روي عن َعْبِد اللَِّھ ْبَن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  ما روي عن َعْبِد اللَِّھ ْبَن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ --١١
َوَبْیٌع ، َوَلا َشْرَطاِن ِفي َبْیٍع ، َوَلا ِرْبُح َما َلْم ُیْضَمْن ، َوَلا َبْیُع َما َلْیَس َوَبْیٌع ، َوَلا َشْرَطاِن ِفي َبْیٍع ، َوَلا ِرْبُح َما َلْم ُیْضَمْن ، َوَلا َبْیُع َما َلْیَس ) ) ٤٤((َسَلٌف َسَلٌف 
  ) ) ٥٥" .(" .(ِعْنَدَك ِعْنَدَك 

    ::وجھ الداللة وجھ الداللة 
أن ھذا الحدیث أفاد حرمة البیع والعقد الذي تضمن أكثر من شرط ، والتورق أن ھذا الحدیث أفاد حرمة البیع والعقد الذي تضمن أكثر من شرط ، والتورق 
المصرفي تضمن أكثر من شرط ، ففیھ اشتراط المشتري توكیل المصرف في شراء المصرفي تضمن أكثر من شرط ، ففیھ اشتراط المشتري توكیل المصرف في شراء 
السلعة المتورق بھا ، وقبضھا ، وبیعھا وتسلیمھا إلى المشتري الثاني وقبض السلعة المتورق بھا ، وقبضھا ، وبیعھا وتسلیمھا إلى المشتري الثاني وقبض 

مستورق السلعة بأكثر من مستورق السلعة بأكثر من ثمنھا منھ ، وعدم فسخ الوكالة ، وفیھ شرط شراء الثمنھا منھ ، وعدم فسخ الوكالة ، وفیھ شرط شراء ال
ثمنھا الذي اشتراھا المصرف بھ ، وفیھ شرط بیعھا بأقل من الثمن الذي اشتراھا ثمنھا الذي اشتراھا المصرف بھ ، وفیھ شرط بیعھا بأقل من الثمن الذي اشتراھا 
المستورق بھ ، ومن شأنھ ھذه الشروط فیھ أن تجعلھ غیر مشروع ؛ لن النھى عن المستورق بھ ، ومن شأنھ ھذه الشروط فیھ أن تجعلھ غیر مشروع ؛ لن النھى عن 

  ))٦٦.(.(شيء یقتضي فساد المنھي عنھ وبطالنھ شيء یقتضي فساد المنھي عنھ وبطالنھ 

                                                           

موسي آدم عیسي ، موسي آدم عیسي ، / / تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي اإلسالمي ، دتطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي اإلسالمي ، د) ) ١١((
   . .١١٠١١٠صص

عبد الرحمن بن رباح بن رشید عبد الرحمن بن رباح بن رشید / / التورق المصرفي ، تكییفھ الفقھي وحكمھ الشرعي ، دالتورق المصرفي ، تكییفھ الفقھي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٢٢((
   . .٣٦٣٦الردادي ، صالردادي ، ص

إبراھیم أحمد إبراھیم أحمد / / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " " أنواعھ أنواعھ التورق ، حقیقتھ ، التورق ، حقیقتھ ، ) ) ٣٣((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٥٣٥عثمان ، صعثمان ، ص

  ..َأْي َقْرٍض َأْي َقْرٍض " : " : َلا َیِحلُّ َسَلٌف َلا َیِحلُّ َسَلٌف   : "   : " --    --معني قولھ معني قولھ ) ) ٤٤((
 ، تحفة  ، تحفة ٤٠٠٤٠٠//٣٣ روضة الطالبین ،  روضة الطالبین ، ٣٥١٣٥١//٥٥ ، الحاوي ، للماوردي ،  ، الحاوي ، للماوردي ، ٤٤٦٤٤٦//٦٦فتح القدیر ، فتح القدیر ، : : انظر انظر 

 ،  ، ٣٩١٣٩١//٣٣ ، شرح الزرقاني علي الموطأ ،  ، شرح الزرقاني علي الموطأ ، ٢٩٢٢٩٢//٩٩ ،  ،  ، عون المعبود ، عون المعبود٤٩٣٤٩٣//٤٤األحوذي ، األحوذي ، 
   . .٤٤١٤٤١//٢٩٢٩مجموع الفتاوي ، البن تیمیة ، مجموع الفتاوي ، البن تیمیة ، 

في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي الرَُّجِل َیِبیُع َما َلْیَس ِعْنَدُه ، في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي الرَُّجِل َیِبیُع َما َلْیَس ِعْنَدُه ، : : أبو داود في سننھ أبو داود في سننھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ٥٥((
 َباُب َما َجاَء ِفي  َباُب َما َجاَء ِفي في ِكَتاب اْلُبُیوِع ،في ِكَتاب اْلُبُیوِع ،: : ، والترمذي في سننھ ، والترمذي في سننھ  )  ) ٣٥٠٤٣٥٠٤( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٢٨٣٢٨٣//٣٣

َوَھَذا َحِدیٌث َحَسٌن َوَھَذا َحِدیٌث َحَسٌن : " : " ، وقال ، وقال  )  ) ١٢٣٤١٢٣٤( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٥٢٦٥٢٦//٢٢النَّْھِي َعْن َبْیَعَتْیِن ِفي َبْیَعٍة ، النَّْھِي َعْن َبْیَعَتْیِن ِفي َبْیَعٍة ، 
  " ." .َصِحیٌح َصِحیٌح 

 ، أحكام العقود المدنیة ،  ، أحكام العقود المدنیة ، ١٥١٥عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي ، دتكییف التورق المصرفي ، د) ) ٦٦((
   .  . ٣١٠٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / دد
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َمْن َباَع َبْیَعَتْیِن َمْن َباَع َبْیَعَتْیِن  : "  : " --    --لنَِّبيُّ لنَِّبيُّ َقاَل اَقاَل ا: :  وما روي َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة ، َقاَل  وما روي َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة ، َقاَل --٢٢
  ))٢٢" .(" .(َأِو الرَِّبا َأِو الرَِّبا ) ) ١١((ِفي َبْیَعٍة ، َفَلُھ َأْوَكُسُھَما ِفي َبْیَعٍة ، َفَلُھ َأْوَكُسُھَما 

  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 
أن ھذا الحدیث أفاد حرمة إجراء بیعتین على مبیع واحد ، والتورق أن ھذا الحدیث أفاد حرمة إجراء بیعتین على مبیع واحد ، والتورق 
المصرفي فیھ یتم إجراء بیعتین على مبیع واحد ، إحداھما بنسیئة والثانیة بنقد ، المصرفي فیھ یتم إجراء بیعتین على مبیع واحد ، إحداھما بنسیئة والثانیة بنقد ، 
وكالھما یتم في صفقة واحدة على مبیع واحد ، ومن شأن ھذا البیع أن یكون وكالھما یتم في صفقة واحدة على مبیع واحد ، ومن شأن ھذا البیع أن یكون 
محرمًا ، للنھي عنھ ، فیكون التورق الذي یتم فیھ ذلك باطًال ، القتضاء النھي محرمًا ، للنھي عنھ ، فیكون التورق الذي یتم فیھ ذلك باطًال ، القتضاء النھي 

  ))٣٣.(.(الفساد الفساد 
  : :  قواعد الفقھ  قواعد الفقھ --بب

  : : واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي واستدلوا من قواعد الفقھ بما یلي 
" "  لأللفاظ والمباني  لأللفاظ والمباني العبرة فى العقود للمقاصد والمعاني الالعبرة فى العقود للمقاصد والمعاني ال: " : "  قاعدة  قاعدة --١١
).).٤٤ ( (  

بأن أحكام العقود ال ُتبنى على األلفاظ والمباني ، إنما ُتنبي على بأن أحكام العقود ال ُتبنى على األلفاظ والمباني ، إنما ُتنبي على : : حیث قالوا حیث قالوا 
ِإنََّما ِإنََّما  : "  : " --  ––النیات الباعثة علیھا ، والمقاصد الدافعة إلیھا ، لقول رسول اهللا النیات الباعثة علیھا ، والمقاصد الدافعة إلیھا ، لقول رسول اهللا 

المتعاقدین المتعاقدین ، ولذلك فإنھ في العقد ال ُینظر إلى ألفاظ ، ولذلك فإنھ في العقد ال ُینظر إلى ألفاظ ) ) ٥٥" (" (اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت 
  ..وعباراتھما ، بل ُینظر إلى مقصدھما ونیتھما منھ وعباراتھما ، بل ُینظر إلى مقصدھما ونیتھما منھ 

                                                           

نقصْتُھ ، ووكسھ نقصْتُھ ، ووكسھ : : نقصھ ، وقد وَكْسُت فالنًا نقصھ ، وقد وَكْسُت فالنًا : : وكس الشئ یكسھ وكس الشئ یكسھ : : النَّْقُص ، یقال النَّْقُص ، یقال : : الَوْكُس الَوْكُس ) ) ١١((
أي أي : :  فلھ أوكسھما  فلھ أوكسھما --  ––أي نقص ، وقولھ أي نقص ، وقولھ : : نقصھ ، وأیضًا وكس الشئ وكسًا نقصھ ، وأیضًا وكس الشئ وكسًا : : وكسًا وكسًا 

  ..أنقصھما ، ووكس من باب وعد أنقصھما ، ووكس من باب وعد 
 ، نیل  ، نیل ٦٨٠٦٨٠عجم الوجیز ، صعجم الوجیز ، ص ، الم ، الم٣٩٨٣٩٨//١١ ، المصباح المنیر ،  ، المصباح المنیر ، ٣٩١٣٩١//١١مختار الصحاح ، مختار الصحاح ، : : انظر انظر 

   . .١٤١١٤١//٢٢ ، تھذیب سنن أبي داود ،  ، تھذیب سنن أبي داود ، ١٩١٩//٣٣ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٦٠١٦٠//٥٥األوطار ، األوطار ، 
 ،  ، ٢٧٤٢٧٤//٣٣في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفیَمْن َباَع َبْیَعَتْیِن ِفي َبْیَعٍة ، في ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفیَمْن َباَع َبْیَعَتْیِن ِفي َبْیَعٍة ، : : أبو داود في سننھ أبو داود في سننھ : : أخرجھ أخرجھ ) ) ٢٢((

 ، حدیث  ، حدیث ٥٦١٥٦١//٥٥لنَّْھِي َعْن َبْیَعَتْیِن ِفي َبْیَعٍة ، لنَّْھِي َعْن َبْیَعَتْیِن ِفي َبْیَعٍة ، ، في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب ا، في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب ا )  ) ٣٤٦١٣٤٦١( ( حدیث رقم حدیث رقم 
،  والھیثمي ،  والھیثمي  )  ) ٤٩٧٤٤٩٧٤( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٣٤٨٣٤٨//١١١١: : ، وابن حبان فى صحیحھ ، وابن حبان فى صحیحھ  )  ) ١٠٨٧٩١٠٨٧٩( ( رقم رقم 

في كتاب اْلبُیوع ، َباب َما نھى َعنُھ ِفي البیع َعن الشُُّروط َوَغیرَھا ، في كتاب اْلبُیوع ، َباب َما نھى َعنُھ ِفي البیع َعن الشُُّروط َوَغیرَھا ، : : فى موارد الظمآن فى موارد الظمآن 
فى ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، باب َباُب فى ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، باب َباُب : : حجر فى بلوغ المرام حجر فى بلوغ المرام ، وابن ، وابن  )  ) ١١١٠١١١٠( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٢٧٢٢٧٢//١١

: : ، وابن أبى شیبة فى مصنفھ ، وابن أبى شیبة فى مصنفھ  )  ) ٨٠٢٨٠٢( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٢٣٣٢٣٣//١١ُشُروِطِھ َوَما ُنِھَي َعْنُھ ِمْنُھ ، ُشُروِطِھ َوَما ُنِھَي َعْنُھ ِمْنُھ ، 
   ) .  ) . ٢٠٨٣٤٢٠٨٣٤( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٥٩٤٥٩٤//١٠١٠

یة ، یة ،  ، أحكام العقود المدن ، أحكام العقود المدن١٥١٥عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي ، دتكییف التورق المصرفي ، د) ) ٣٣((
  .  .   ، بتصرف  ، بتصرف ٣١١٣١١نایف بن جمعان ، صنایف بن جمعان ، ص/ / دد

 ، مجلة األحكام العدلیة مع شرحھا درر الحكام ، لعلى  ، مجلة األحكام العدلیة مع شرحھا درر الحكام ، لعلى ٩٠٩٠//١١األشباه والنظائر ، البن نجیم ، األشباه والنظائر ، البن نجیم ، ) ) ٤٤((
 ،  ، ١٥١١٥١ ، شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد الزرقا ، ص ، شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد الزرقا ، ص١٨١٨//١١، ،  )  ) ٣٣( ( حیدر ، المادة حیدر ، المادة 

عبد عبد / / یز في شرح القواعد الفقھیة ، دیز في شرح القواعد الفقھیة ، د ، الوج ، الوج٢٥٠٢٥٠//١١موسوعة القواعد الفقھیة ، للبورنو ، موسوعة القواعد الفقھیة ، للبورنو ، 
  ..٨٦٨٦مسلم بن محمد الدوسري ، صمسلم بن محمد الدوسري ، ص/ /  ، الممتع في القواعد الفقھیة ،د ، الممتع في القواعد الفقھیة ،د١١٤٤الكریم زیدان ، صالكریم زیدان ، ص

  --  ––َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا َسِمْعُت َرُسوَل اِهللا : :  َقاَل  َقاَل -- َرِضَي اُهللا َعْنُھ  َرِضَي اُهللا َعْنُھ --ھذا جزء من حدیث عن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب ھذا جزء من حدیث عن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب ) ) ٥٥((
لنِّیَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى ، َفَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا لنِّیَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى ، َفَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا ِإنََّما اَألْعَماُل ِباِإنََّما اَألْعَماُل ِبا: " : " َیُقوُل َیُقوُل 

َوَرُسوِلِھ ، َفِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِھ ، َوَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ لُدْنَیا ُیِصیُبَھا ، َأِو اْمَرَأٍة َیَتَزوَُّجَھا ، َوَرُسوِلِھ ، َفِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِھ ، َوَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ لُدْنَیا ُیِصیُبَھا ، َأِو اْمَرَأٍة َیَتَزوَُّجَھا ، 
  " ." .َلْیِھ َلْیِھ َفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإَفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإ



 

 

 - ٧٥ - 

الَِّذي ُیَمیُِّز َبْیَن َھَذا التََّصرُِّف َوَھَذا ُھَو اْلَقْصُد َوالنِّیَُّة ، الَِّذي ُیَمیُِّز َبْیَن َھَذا التََّصرُِّف َوَھَذا ُھَو اْلَقْصُد َوالنِّیَُّة ، : " : " یقول ابن تیمیة یقول ابن تیمیة 
ْسَماُء َتْتَبُع اْلَمَقاِصَد ، ْسَماُء َتْتَبُع اْلَمَقاِصَد ، َفَلْوَلا َمَقاِصُد اْلِعَباِد َوِنیَّاُتُھْم َلَما اْخَتَلَفْت َھِذِه اْلَأْحَكاُم ، ُثمَّ اْلَأَفَلْوَلا َمَقاِصُد اْلِعَباِد َوِنیَّاُتُھْم َلَما اْخَتَلَفْت َھِذِه اْلَأْحَكاُم ، ُثمَّ اْلَأ

َوَلا َیُجوُز ِلَأَحٍد َأْن َیُظنَّ َأنَّ اْلَأْحَكاَم اْخَتَلَفْت ِبُمَجرَِّد اْخِتَلاِف َأْلَفاٍظ َلْم َتْخَتِلْف َمَعاِنیَھا َوَلا َیُجوُز ِلَأَحٍد َأْن َیُظنَّ َأنَّ اْلَأْحَكاَم اْخَتَلَفْت ِبُمَجرَِّد اْخِتَلاِف َأْلَفاٍظ َلْم َتْخَتِلْف َمَعاِنیَھا 
ُؤَھا َوَأْحَكاُمَھا ، ُؤَھا َوَأْحَكاُمَھا ، َوَمَقاِصُدَھا ، َبْل َلمَّا اْخَتَلَفْت اْلَمَقاِصُد ِبَھِذِه اْلَأْفَعاِل اْخَتَلَفْت َأْسَماَوَمَقاِصُدَھا ، َبْل َلمَّا اْخَتَلَفْت اْلَمَقاِصُد ِبَھِذِه اْلَأْفَعاِل اْخَتَلَفْت َأْسَما

  ))١١" .(" .(َوِإنََّما اْلَمَقاِصُد َحَقاِئُق اْلَأْفَعاِل َوِقَواُمَھا ، َوِإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت َوِإنََّما اْلَمَقاِصُد َحَقاِئُق اْلَأْفَعاِل َوِقَواُمَھا ، َوِإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت 
َوَھَذا ُكلُُّھ َیُدلُّ َعَلى َأنَّ ُصَوَر اْلُعُقوِد َغْیُر َكاِفَیٍة ِفي َوَھَذا ُكلُُّھ َیُدلُّ َعَلى َأنَّ ُصَوَر اْلُعُقوِد َغْیُر َكاِفَیٍة ِفي : " ... : " ... ویقول ابن القیم ویقول ابن القیم 

َھا إلَّا إَذا َلْم َیْقِصْد ِبَھا َقْصًدا َفاِسًدا ، َوُكلُّ َما َلْو َشَرَطُھ ِفي َھا إلَّا إَذا َلْم َیْقِصْد ِبَھا َقْصًدا َفاِسًدا ، َوُكلُّ َما َلْو َشَرَطُھ ِفي ِحلَِّھا َوُحُصوِل َأْحَكاِمِحلَِّھا َوُحُصوِل َأْحَكاِم
اْلَعْقِد َكاَن َحَراًما َفاِسًدا َفَقْصُدُه َحَراٌم َفاِسٌد ، َواْشِتَراُطُھ إْعَلاُن إْظَھاٍر ِلْلَفَساِد ، اْلَعْقِد َكاَن َحَراًما َفاِسًدا َفَقْصُدُه َحَراٌم َفاِسٌد ، َواْشِتَراُطُھ إْعَلاُن إْظَھاٍر ِلْلَفَساِد ، 

وُن َأَشدَّ َفَساًدا ِمْن اِلاْشِتَراِط َظاِھًرا ِمْن وُن َأَشدَّ َفَساًدا ِمْن اِلاْشِتَراِط َظاِھًرا ِمْن َوَقْصُدُه َوِنیَُّتُھ ِغشٌّ َوِخَداٌع َوَمْكٌر ؛ َفَقْد َیُكَوَقْصُدُه َوِنیَُّتُھ ِغشٌّ َوِخَداٌع َوَمْكٌر ؛ َفَقْد َیُك
" " َھِذِه اْلِجَھِة ، َواِلاْشِتَراُط الظَّاِھُر َأَشدُّ َفَساًدا ِمْنُھ ِمْن ِجَھِة إْعَلاِن اْلُمَحرَِّم َوِإْظَھاِرِه َھِذِه اْلِجَھِة ، َواِلاْشِتَراُط الظَّاِھُر َأَشدُّ َفَساًدا ِمْنُھ ِمْن ِجَھِة إْعَلاِن اْلُمَحرَِّم َوِإْظَھاِرِه 

).).٢٢((  
 وإذا نظرنا إلى التورق المصرفي ، تأملنا أنھ ضرب من البیوع التى قصد  وإذا نظرنا إلى التورق المصرفي ، تأملنا أنھ ضرب من البیوع التى قصد 

ا قصد الشارع من تشریع البیع ، حیث إن العرف یشھد أن المتورق ا قصد الشارع من تشریع البیع ، حیث إن العرف یشھد أن المتورق بھا خالف مبھا خالف م
والمصرف لم یقصدا في التورق المصرفي حقیقة البیع ، وإنما أدخال السلعة من والمصرف لم یقصدا في التورق المصرفي حقیقة البیع ، وإنما أدخال السلعة من 
باب التلبیس ، فلم یكن فعلھما إال ذریعة للوصول إلى الربا الحرام ، والعبرة فى باب التلبیس ، فلم یكن فعلھما إال ذریعة للوصول إلى الربا الحرام ، والعبرة فى 

ا ، ال باألسماء واأللفاظ الظاھرة ا ، ال باألسماء واأللفاظ الظاھرة العقود بالنیات الباعثة علیھا والمقاصد الدافعة إلیھالعقود بالنیات الباعثة علیھا والمقاصد الدافعة إلیھ
، أو الصور وظواھر األمور ، ولذلك فإن من قصد بالبیع الربا ، حصل لھ الربا وال ، أو الصور وظواھر األمور ، ولذلك فإن من قصد بالبیع الربا ، حصل لھ الربا وال 

  ) ) ٣٣.(.(یعصمھ من ذلك تحایلھ بصورة البیع الحالل واسمھ یعصمھ من ذلك تحایلھ بصورة البیع الحالل واسمھ 
ا ا َوَھَكَذا اْلِحَیُل الرَِّبِویَُّة ؛ َفِإنَّ الرَِّبا َلْم َیُكْن َحَراًمَوَھَكَذا اْلِحَیُل الرَِّبِویَُّة ؛ َفِإنَّ الرَِّبا َلْم َیُكْن َحَراًم: " ... : " ... یقول ابن القیم یقول ابن القیم   

ِلُصوَرِتِھ َوَلْفِظِھ ، َوِإنََّما َكاَن َحَراًما ِلَحِقیَقِتِھ الَِّتي اْمَتاَز ِبَھا َعْن َحِقیَقِة اْلَبْیِع ؛ َفِتْلَك ِلُصوَرِتِھ َوَلْفِظِھ ، َوِإنََّما َكاَن َحَراًما ِلَحِقیَقِتِھ الَِّتي اْمَتاَز ِبَھا َعْن َحِقیَقِة اْلَبْیِع ؛ َفِتْلَك 
اْلَحِقیَقُة َحْیُث ُوِجَدْت ُوِجَد التَّْحِریُم ِفي َأيِّ ُصوَرٍة ُركَِّبْت َوِبَأيِّ َلْفٍظ َعبََّر َعْنَھا ؛ َفَلْیَس اْلَحِقیَقُة َحْیُث ُوِجَدْت ُوِجَد التَّْحِریُم ِفي َأيِّ ُصوَرٍة ُركَِّبْت َوِبَأيِّ َلْفٍظ َعبََّر َعْنَھا ؛ َفَلْیَس 

                                                                                                                                        

 ، حدیث  ، حدیث ٢٢//١١ ،  ، --  ––في ِكَتاُب َبْدِء اْلَوِحي ، َكْیَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي ِإَلى َرُسوِل في ِكَتاُب َبْدِء اْلَوِحي ، َكْیَف َكاَن َبْدُء الَوْحِي ِإَلى َرُسوِل : :  أخرجھ البخارى  أخرجھ البخارى 
، وِكَتاُب اِإلیَماِن ، َباُب َما َجاَء ِإنَّ اَألْعَماَل ِبالنِّیَِّة َوالِحْسَبِة َوِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى ، ، وِكَتاُب اِإلیَماِن ، َباُب َما َجاَء ِإنَّ اَألْعَماَل ِبالنِّیَِّة َوالِحْسَبِة َوِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى ،  )  ) ١١( ( رقم رقم 

 َوَأْصَحاِبِھ ِإَلى  َوَأْصَحاِبِھ ِإَلى --  ––، وكتاب مناقب األنصار ، َباُب ِھْجَرِة النَِّبيِّ ، وكتاب مناقب األنصار ، َباُب ِھْجَرِة النَِّبيِّ  )  ) ٥٤٥٤( ( م م  ، حدیث رق ، حدیث رق٢١٢١//١١
، وِكَتاُب الِعْتِق َوَفْضِلِھ ، َباُب الَخَطأ َوالنِّْسَیاِن ، وِكَتاُب الِعْتِق َوَفْضِلِھ ، َباُب الَخَطأ َوالنِّْسَیاِن  )  ) ٣٨٩٧٣٨٩٧( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٣٨٩٧٣٨٩٧//٥٥الَمِدیَنِة ، الَمِدیَنِة ، 

، ،  )  ) ٢٥٢٨٢٥٢٨( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ١٩٠١٩٠//٣٣ْجِھ اِهللا ، ْجِھ اِهللا ، ِفي الَعَتاَقِة َوالطََّالِق َوَنْحِوِه ، َوَال َعَتاَقَة ِإالَّ ِلَوِفي الَعَتاَقِة َوالطََّالِق َوَنْحِوِه ، َوَال َعَتاَقَة ِإالَّ ِلَو
 ،  ، ٢٩٢٩//٩٩وِكَتاُب الِحَیِل ، َباٌب ِفي َتْرِك الِحَیِل َوَأنَّ ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى ِفي اَألْیَماِن َوَغْیِرَھا ، وِكَتاُب الِحَیِل ، َباٌب ِفي َتْرِك الِحَیِل َوَأنَّ ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى ِفي اَألْیَماِن َوَغْیِرَھا ، 

 حدیث  حدیث  ، ،١٧٥١٧٥//٨٨، وِكَتاُب اَألْیَماِن َوالنُُّذوِر ، َباُب النِّیَِّة ِفي اَألْیَماِن ، ، وِكَتاُب اَألْیَماِن َوالنُُّذوِر ، َباُب النِّیَِّة ِفي اَألْیَماِن ،  )  ) ٦٩٥٣٦٩٥٣( ( حدیث رقم حدیث رقم 
، وِكَتاُب النَِّكاِح ، َباُب َمْن َھاَجَر َأْو َعِمَل َخْیًرا ِلَتْزِویِج اْمَرَأٍة َفَلُھ َما َنَوى ، ، وِكَتاُب النَِّكاِح ، َباُب َمْن َھاَجَر َأْو َعِمَل َخْیًرا ِلَتْزِویِج اْمَرَأٍة َفَلُھ َما َنَوى ،  )  ) ٦٦٨٩٦٦٨٩( ( رقم رقم 

 :  : --  ––فى ِكَتاُب اْلِإَماَرِة ، َباُب َقْوِلِھ فى ِكَتاُب اْلِإَماَرِة ، َباُب َقْوِلِھ : : ، ومسلم فى صحیحھ ، ومسلم فى صحیحھ  )  ) ٥٠٧٠٥٠٧٠(( ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٤٤//٧٧
( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ١٥١٥١٥١٥//٣٣ُھ َیْدُخُل ِفیِھ اْلَغْزُو َوَغْیُرُه ِمَن اْلَأْعَماِل ، ُھ َیْدُخُل ِفیِھ اْلَغْزُو َوَغْیُرُه ِمَن اْلَأْعَماِل ، ِإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَِّة ، َوَأنَِّإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَِّة ، َوَأنَّ

١٩٠٧١٩٠٧. ( . (   
   . .٦١٦١//٦٦الفتاوي لكبري ، البن تیمیة ، الفتاوي لكبري ، البن تیمیة ، ) ) ١١ ( (
   . .١٣٦١٣٦//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ٢٢((
 ،   ،  ٩٣٩٣//٣٣ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٤٨١٤٨//٧٧ ، العنایة شرح الھدایة ،  ، العنایة شرح الھدایة ، ١٣٩١٣٩//٧٧المحیط البرھاني ، المحیط البرھاني ، ) ) ٣٣((

 ،  ، ٢٤٥٢٤٥//٥٥ ، نیل األوطار ،  ، نیل األوطار ، ٢٦٣٢٦٣//٦٦ ، الفتاوي الكبري ،  ، الفتاوي الكبري ، ١٥٢١٥٢//٢٢ داود ،  داود ، تھذیب سنن أيتھذیب سنن أي
  ..بتصرف بتصرف 
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 ِفي اْلَأْسَماِء َوُصَوِر اْلُعُقوِد ، َوِإنََّما الشَّْأُن ِفي َحَقاِئِقَھا َوَمَقاِصِدَھا َوَما ُعِقَدْت  ِفي اْلَأْسَماِء َوُصَوِر اْلُعُقوِد ، َوِإنََّما الشَّْأُن ِفي َحَقاِئِقَھا َوَمَقاِصِدَھا َوَما ُعِقَدْت الشَّْأُنالشَّْأُن
  ))١١" .(" .(ُعِلَم َأنَّ اْلَواِجَب النََّظُر إَلى اْلَحِقیَقِة َواْلَمْقُصوِد َلا إَلى ُمَجرَِّد الصُّوَرِة ُعِلَم َأنَّ اْلَواِجَب النََّظُر إَلى اْلَحِقیَقِة َواْلَمْقُصوِد َلا إَلى ُمَجرَِّد الصُّوَرِة ... ... َلُھ َلُھ 

أن أن " " وم علیھا التشریع اإلسالمي وم علیھا التشریع اإلسالمي من القواعد التي یقمن القواعد التي یق: " : " ویقول البعض ویقول البعض 
، فالعبرة بالمقاصد والنیات ، ولھذا ، فالعبرة بالمقاصد والنیات ، ولھذا " " العبرة في العقود للمعاني ال لأللفاظ والمبانيالعبرة في العقود للمعاني ال لأللفاظ والمباني

البد من النظر إلى المقصـد والغایة من أداة التورق المصرفي في تعامل ھذه البد من النظر إلى المقصـد والغایة من أداة التورق المصرفي في تعامل ھذه 
المصارف في حقیقة أمرھا ، وبموجب عقود تأسیسھا ، فإنھا مبنیة على أساس أن المصارف في حقیقة أمرھا ، وبموجب عقود تأسیسھا ، فإنھا مبنیة على أساس أن 

ومن ھنا ومن ھنا ... ... قود ھي مجال عملھا ، فھي تتاجر في النقود ولیست تتاجر بالنقود قود ھي مجال عملھا ، فھي تتاجر في النقود ولیست تتاجر بالنقود النالن
نالحظ أن أداة التورق المعمول بھا من ِقَبل المصارف في توفیر التمویل لمن یحتاج نالحظ أن أداة التورق المعمول بھا من ِقَبل المصارف في توفیر التمویل لمن یحتاج 
إلیھ ، إنما ھَي وسیلة إلیجاد المخرج الستحالل الربا تحت مسمى الشراء والبیع إلیھ ، إنما ھَي وسیلة إلیجاد المخرج الستحالل الربا تحت مسمى الشراء والبیع 

ن بیع السلع التي یتم التعامل بھا في السوق ، ن بیع السلع التي یتم التعامل بھا في السوق ، في السوق الدولیة للسلع ، فالقصد مفي السوق الدولیة للسلع ، فالقصد م
ومن ثم بیعھا لصالح المشتري من المصرف إنما قصد من ذلك استحالل اإلقراض ومن ثم بیعھا لصالح المشتري من المصرف إنما قصد من ذلك استحالل اإلقراض 

فواقع ممارسة المصارف ألداة التورق بالشراء والبیع ، ال ینزع فواقع ممارسة المصارف ألداة التورق بالشراء والبیع ، ال ینزع ... ... أو االقتراض أو االقتراض 
ا ا عنھا صفة الربا ، وأن ما یؤخذ من ربح ھو ربا على المال المقرض ، وكذا معنھا صفة الربا ، وأن ما یؤخذ من ربح ھو ربا على المال المقرض ، وكذا م

یعطى على المال المقترض ، وإن تغیرت المسمیات ، وإن عمل عقود باسم بیوع یعطى على المال المقترض ، وإن تغیرت المسمیات ، وإن عمل عقود باسم بیوع 
التقسیط أو المرابحة أو شراء السلع وبیعھا في سوق السلع المستقبلیة ال یغیر من التقسیط أو المرابحة أو شراء السلع وبیعھا في سوق السلع المستقبلیة ال یغیر من 
طبیعة التعامل ومقصده وغایتھ ، ومن یجیز التورق ینظر للصورة في حین أن طبیعة التعامل ومقصده وغایتھ ، ومن یجیز التورق ینظر للصورة في حین أن 

یقة ، وھي الحصول على نقد حاضر یقة ، وھي الحصول على نقد حاضر صاحب المعاملة نفسھ ال ینظر للصورة بل للحقصاحب المعاملة نفسھ ال ینظر للصورة بل للحق
بمؤجل أكثر منھ ، وھذا ما جعل كثیرًا من الناس یظنون أن الشریعة ال تتعامل بمؤجل أكثر منھ ، وھذا ما جعل كثیرًا من الناس یظنون أن الشریعة ال تتعامل 
بالحقائق بل بالرسوم والمظاھر ، ولذلك جنحوا إلى إنكار حكمة التشریع والمصالح بالحقائق بل بالرسوم والمظاھر ، ولذلك جنحوا إلى إنكار حكمة التشریع والمصالح 
التي جاء بھا ؛ ألن ھذه المصالح والحكم ال تكون إال باعتبار الحقائق والغایات ، التي جاء بھا ؛ ألن ھذه المصالح والحكم ال تكون إال باعتبار الحقائق والغایات ، 

ناء الحكم على الصورة دون الحقیقة یجعل الناس أقل إیمانًا بالشریعة وتعظیمًا ناء الحكم على الصورة دون الحقیقة یجعل الناس أقل إیمانًا بالشریعة وتعظیمًا فبفب
أن مقصد الشرع من ربط التمویل بالبیوع أن مقصد الشرع من ربط التمویل بالبیوع ... ... لھا ، ومن ثم أقل التزامًا بأحكامھا لھا ، ومن ثم أقل التزامًا بأحكامھا 

ھو أن یكون التمویل تابعًا للمبادالت ، أما التورق وسائر صور العینة فھي على ھو أن یكون التمویل تابعًا للمبادالت ، أما التورق وسائر صور العینة فھي على 
وھذا مع مناقضتھ لحكمة وھذا مع مناقضتھ لحكمة . . ابعة للتمویل ابعة للتمویل النقیض من ذلك ، تجعل المبادالت تالنقیض من ذلك ، تجعل المبادالت ت

  ))٢٢((" ." .التشریع التشریع 
إنھ ال غموض في أن النتیجة التي یرید المتورق أن یصل إنھ ال غموض في أن النتیجة التي یرید المتورق أن یصل : " : " ویقول أیضًا ویقول أیضًا 

إلیھا في التورق المصرفي ، ھي عین النتیجة التي یصل إلیھا المقترض بربا ، إلیھا في التورق المصرفي ، ھي عین النتیجة التي یصل إلیھا المقترض بربا ، 
حاضرًا حاضرًا فالنیة تؤثر في العقود واألعمال بالنیات ، والمتورق ینوي حصول النقد فالنیة تؤثر في العقود واألعمال بالنیات ، والمتورق ینوي حصول النقد 

مقابل دین في الذمة أكثر منھ ، وھو عین ربا النسیئة المحرم ، فمن نوى ھذه مقابل دین في الذمة أكثر منھ ، وھو عین ربا النسیئة المحرم ، فمن نوى ھذه 
النتیجة فلھ ما نوى ، فاألمور بمقاصدھا ، وأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني النتیجة فلھ ما نوى ، فاألمور بمقاصدھا ، وأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني 
ال لأللفاظ والمباني ، وبموجب ذلك فإن العمل والتصرف الصحیح ال یقع إال بالنیة ، ال لأللفاظ والمباني ، وبموجب ذلك فإن العمل والتصرف الصحیح ال یقع إال بالنیة ، 

                                                           

   . .٩٣٩٣//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ١١((
  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٧١٧١ ،  ، ٧٠٧٠ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٢٢((
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نواه ، وھذا دلیل على أن من نوى بالبیع عقد الربا حصل لھ نواه ، وھذا دلیل على أن من نوى بالبیع عقد الربا حصل لھ والعامل لیس لھ إال ما والعامل لیس لھ إال ما 
  ))١١((" ." .الربا ، وال یعصمھ من حرمة الربا صورة البیع الربا ، وال یعصمھ من حرمة الربا صورة البیع 

  " ." .سُد الذرائع سُد الذرائع : " : "  قاعدة  قاعدة --٢٢
بأن اهللا تعالي أمر بسد الذرائع وكل ما یكون ذریع�ة إلیھ�ا بقول�ھ      بأن اهللا تعالي أمر بسد الذرائع وكل ما یكون ذریع�ة إلیھ�ا بقول�ھ      : : حیث قالوا   حیث قالوا   

... " ... "  ُدوِن اللَِّھ َفَی�ُسبُّوا اللَّ�َھ َع�ْدًوا ِبَغْی�ِر ِعْل�ٍم       ُدوِن اللَِّھ َفَی�ُسبُّوا اللَّ�َھ َع�ْدًوا ِبَغْی�ِر ِعْل�ٍم      َوَلا َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمنْ    َوَلا َتُسبُّوا الَِّذیَن َیْدُعوَن ِمنْ    : " : " تعالي  تعالي  
، وإذا ك��ان اهللا تع��الي س��د ذریع��ة الرب��ا بتحریم��ھ لھ��ا تحریم��ًا قاطع��ًا ل��یس ف��ي    ، وإذا ك��ان اهللا تع��الي س��د ذریع��ة الرب��ا بتحریم��ھ لھ��ا تحریم��ًا قاطع��ًا ل��یس ف��ي    ) ) ٢٢((

ال��شریعة اإلس��المیة فح��سب ، وإنم��ا ف��ي ك��ل ال��شرائع ال��سماویة بن��صوص ص��ریحة   ال��شریعة اإلس��المیة فح��سب ، وإنم��ا ف��ي ك��ل ال��شرائع ال��سماویة بن��صوص ص��ریحة   
في ذریع�ة إلیھ�ا فیج�ب    في ذریع�ة إلیھ�ا فیج�ب    لما لھ من مفاسد وأض�رار ، والت�ورق الم�صر   لما لھ من مفاسد وأض�رار ، والت�ورق الم�صر   ) ) ٣٣((وواضحة  وواضحة  

سد بابھ وإغالق�ھ بتحریم�ھ مث�ل الرب�ا عم�ًال ب�سد ال�ذرائع ؛ ألن ف�ي تج�ویز الت�ورق                   سد بابھ وإغالق�ھ بتحریم�ھ مث�ل الرب�ا عم�ًال ب�سد ال�ذرائع ؛ ألن ف�ي تج�ویز الت�ورق                   
الم���صرفي اس���تحالل لذریع���ة الرب���ا المح���رم ب���أدني الحی���ل م���ع اس���تواء المف���سدة ،  الم���صرفي اس���تحالل لذریع���ة الرب���ا المح���رم ب���أدني الحی���ل م���ع اس���تواء المف���سدة ،  

  . . والوسائل في الشرع لھا حكم المقاصد والوسائل في الشرع لھا حكم المقاصد 
ِمَلِة الَِّتي َلَعَنْت آِكَل الرَِّبا َوُموِكَلُھ ِمَلِة الَِّتي َلَعَنْت آِكَل الرَِّبا َوُموِكَلُھ َفَكْیَف َیِلیُق ِبالشَِّریَعِة اْلَكاَفَكْیَف َیِلیُق ِبالشَِّریَعِة اْلَكا: " : " یقول ابن القیم یقول ابن القیم 

، َوَباَلَغْت ِفي َتْحِریِمِھ ، َوآَذَنْت َصاِحَبُھ ِبَحْرٍب ِمْن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ، َأْن ُتِبیَحُھ ِبَأْدَنى ، َوَباَلَغْت ِفي َتْحِریِمِھ ، َوآَذَنْت َصاِحَبُھ ِبَحْرٍب ِمْن اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ، َأْن ُتِبیَحُھ ِبَأْدَنى 
  ))٤٤" .(" .(اْلِحَیِل َمَع اْسِتَواِء اْلَمْفَسَدِة اْلِحَیِل َمَع اْسِتَواِء اْلَمْفَسَدِة 

 ِمْن اْلِحَیِل ُیْمِكُن اْسِتْحَلاُل اْلَمَحاِرِم ِبَھا ،  ِمْن اْلِحَیِل ُیْمِكُن اْسِتْحَلاُل اْلَمَحاِرِم ِبَھا ، َفِإنَّ َأْدَنى اْلِحیَلِةَفِإنَّ َأْدَنى اْلِحیَلِة: " : " ویقول ابن تیمیة ویقول ابن تیمیة 
َوِإَذا َكاَن التَّْحِریُم اْلُمَتَضمُِّن ِلَجْلِب َمَصاِلِح َخْلِقِھ َوَدْفِع اْلَمَفاِسِد َعْنُھْم َیُزوُل ِبَأْدَنى َوِإَذا َكاَن التَّْحِریُم اْلُمَتَضمُِّن ِلَجْلِب َمَصاِلِح َخْلِقِھ َوَدْفِع اْلَمَفاِسِد َعْنُھْم َیُزوُل ِبَأْدَنى 

                                                           

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٤٠٤٠المرجع السابق ، صالمرجع السابق ، ص) ) ١١((
   ) .  ) . ١٠٨١٠٨( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة األنعام سورة األنعام ) ) ٢٢((
إن أقرضت إن أقرضت : : قول الرب قول الرب  ) : "  ) : " ٣٥٣٥ :  : ٢٢٢٢( ( إصحاح إصحاح : : جاء فى سفر الخروج جاء فى سفر الخروج : : التوراة التوراة ففى ففى ) ) ٣٣((

  " ." .لشعبي الفقیر الذي عـندك فال تكن لھ كالمرابى ، ال تضعوا علیھ ربا لشعبي الفقیر الذي عـندك فال تكن لھ كالمرابى ، ال تضعوا علیھ ربا 
ال تقرض أخاك ربا ، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا ال تقرض أخاك ربا ، ربا فضة أو ربا طعام أو ربا  ) : "  ) : " ٢٣٢٣( ( إصحاح إصحاح : : وجاء فى سفر التثنیة وجاء فى سفر التثنیة 

  " .   " .   شىء مما یقرض بالربا شىء مما یقرض بالربا 
إذا افتقر أخوك وقصرت یده عندك إذا افتقر أخوك وقصرت یده عندك  ) : "  ) : " ٢٧٢٧ :  : ٢٦٢٦ :  : ٢٥٢٥( ( إصحاح إصحاح : :  فى سفر الالوبین  فى سفر الالوبین وجاءوجاء

فاعضده غریبًا أو مستوطنًا ال تأخذ منھ ربا وال مرابحة ، بل أحسن إلیھ ، فضتك ال تعطھ فاعضده غریبًا أو مستوطنًا ال تأخذ منھ ربا وال مرابحة ، بل أحسن إلیھ ، فضتك ال تعطھ 
  " . " . بالربا ، وطعامك ال تعطھ بالمرابحة أنا الرب إلھك بالربا ، وطعامك ال تعطھ بالمرابحة أنا الرب إلھك 

  " . " . من ال یعط بربا من ال یعط بربا المؤالمؤ ) : "  ) : " ٢٤٢٤( ( إصحاح إصحاح : : وجاء فى سفر المزامیر وجاء فى سفر المزامیر 
إذا أقرضت ماًال ألحد فال تقف منھ إذا أقرضت ماًال ألحد فال تقف منھ  ) : "  ) : " ٣٥٣٥ :  : ٢٥٢٥ :  : ٢٢٢٢( ( إصحاح إصحاح : : وجاء فى سفر الخروج  وجاء فى سفر الخروج  

إذا افتقر أخوك فاحملھ ال تطلب منھ ربًا وال منفعة إذا افتقر أخوك فاحملھ ال تطلب منھ ربًا وال منفعة . . موقف الدائن ، ال تطلب منھ ربحًا لمالك موقف الدائن ، ال تطلب منھ ربحًا لمالك 
  ) )  وما بعدھا  وما بعدھا ١٠٠١٠٠التوراة ، صالتوراة ، ص" . ( " . ( 

وإن أقرضتم وإن أقرضتم  ) : "  ) : " ٣٥٣٥( ( فى اإلصحاح السادس ، اآلیة فى اإلصحاح السادس ، اآلیة  :  : جاء فى إنجیل لوقاجاء فى إنجیل لوقا: : وفى اإلنجیل وفى اإلنجیل 
الذین ترجون أن تستردوا منھم فأى فضل لكم ، فإن الخطاه أیضًا یقرضون الخطاه لكى الذین ترجون أن تستردوا منھم فأى فضل لكم ، فإن الخطاه أیضًا یقرضون الخطاه لكى 

  " . " . یستردوا منھم المثل یستردوا منھم المثل 
بل أحبوا أعداءكم ، وأحسنوا وأقرضوا وأنتم ال ترجون شیئًا ، فیكون بل أحبوا أعداءكم ، وأحسنوا وأقرضوا وأنتم ال ترجون شیئًا ، فیكون  ) : "  ) : " ٣٦٣٦( ( وفى اآلیة وفى اآلیة 

ا بنى العلي ، فإنھ منعم على غیر الشاكرین ، فكونوا رحماء كما أن ا بنى العلي ، فإنھ منعم على غیر الشاكرین ، فكونوا رحماء كما أن أجركم عظیمًا وتكونوأجركم عظیمًا وتكونو
   )  ) ١٢٥١٢٥اإلنجیل ، العھد الجدید ، صاإلنجیل ، العھد الجدید ، ص" . ( " . ( أباكم أیضًا رحیم أباكم أیضًا رحیم 

  .  .  ، بتصرف ، بتصرف ١٥٣١٥٣//٢٢ ، تھذیب سنن أبي داود،  ، تھذیب سنن أبي داود، ١٣٢١٣٢//٣٣ ،  ، ١١٠٩٠٩ ،  ، ١٠٨١٠٨//٢٢إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) )   ٤٤((



 

 

 - ٧٨ - 

 ، َوَكاَن إَلى اللَِّعِب َأْقَرُب ِمْنُھ  ، َوَكاَن إَلى اللَِّعِب َأْقَرُب ِمْنُھ َسْعٍي َغْیَر َمْقُصوٍد ، َلْم َیُكْن ِفیِھ َكِبیُر َفاِئَدٍة َوَلا َمْصَلَحٍةَسْعٍي َغْیَر َمْقُصوٍد ، َلْم َیُكْن ِفیِھ َكِبیُر َفاِئَدٍة َوَلا َمْصَلَحٍة
  ))١١" .(" .(إَلى اْلَجدِّ َكَما َتَقدََّم َتْقِریُر َذِلَك ِفي اْلَأِدلَِّة اْلَعامَِّة إَلى اْلَجدِّ َكَما َتَقدََّم َتْقِریُر َذِلَك ِفي اْلَأِدلَِّة اْلَعامَِّة 

  :: المعقول  المعقول --جج
  : : واستدلوا من المعقول بما یلي واستدلوا من المعقول بما یلي 

 أن التورق المصرفي حیلة ووسیلة من وسائل الربا ؛ وذلك ألن نیة البیع  أن التورق المصرفي حیلة ووسیلة من وسائل الربا ؛ وذلك ألن نیة البیع --١١
ة في عملیة التورق المصرفي ، فالسلعة محل العقد ال تھم ة في عملیة التورق المصرفي ، فالسلعة محل العقد ال تھم والشراء غیر موجودوالشراء غیر موجود

المستورق في أي شيء ، وھو ال یرید شراءھا وال بیعھا ، وإنما یرید من ھذا المستورق في أي شيء ، وھو ال یرید شراءھا وال بیعھا ، وإنما یرید من ھذا 
التعاقد مجرد الحصول على مال نقدي الذي ال یتم إال بمقابل وكلفة زائدة مؤجلة ، التعاقد مجرد الحصول على مال نقدي الذي ال یتم إال بمقابل وكلفة زائدة مؤجلة ، 

 ولذلك فإن  ولذلك فإن فالتواطؤ والتحایل على الربا واضح في صیغة التورق المصرفي ،فالتواطؤ والتحایل على الربا واضح في صیغة التورق المصرفي ،
التورق المصرفي حیلة محرمة ؛ ألن المقصود بھا تحلیل الحرام ، وھو الحصول التورق المصرفي حیلة محرمة ؛ ألن المقصود بھا تحلیل الحرام ، وھو الحصول 
على النقد الحال في مقابل دفع أكبر منھ مقابل األجل ، واتخذت من سلسلة البیوع على النقد الحال في مقابل دفع أكبر منھ مقابل األجل ، واتخذت من سلسلة البیوع 
واالتفاقیات التي شاركت فیھ مجموعة من المؤسسات بخطة محكمة ، وھذه العقود واالتفاقیات التي شاركت فیھ مجموعة من المؤسسات بخطة محكمة ، وھذه العقود 

ا ، بل إنھا الرابطة التي تجمع عقودًا في عقد واحد ا ، بل إنھا الرابطة التي تجمع عقودًا في عقد واحد ال ھدف وال غایة للمتورقین فیھال ھدف وال غایة للمتورقین فیھ
وإن لم یصرح بذلك ، لكنھ معلوم بالقطع من القرائن واألحوال وطبیعة المعاملة وإن لم یصرح بذلك ، لكنھ معلوم بالقطع من القرائن واألحوال وطبیعة المعاملة 

).).٢٢((  
 أن التورق المصرفي ال یدخل في بیع التورق الذي أجازه الفقھاء ؛ ألنھ  أن التورق المصرفي ال یدخل في بیع التورق الذي أجازه الفقھاء ؛ ألنھ --٢٢

 ، إال أنھ یختلف  ، إال أنھ یختلف وإن كان متفقًا معھ في شراء السلعة نسیئة بأكثر من ثمنھا نقدًاوإن كان متفقًا معھ في شراء السلعة نسیئة بأكثر من ثمنھا نقدًا
عنھ في اشتراط بیع السلعة بالثمن الذي اشتراھا بھ المصرف ، أي بأقل مما عنھ في اشتراط بیع السلعة بالثمن الذي اشتراھا بھ المصرف ، أي بأقل مما 
اشتراھا بھ المستورق ، وفي أن یتولي ھذا البیع المصرف الذي اشتریت منھ لمن اشتراھا بھ المستورق ، وفي أن یتولي ھذا البیع المصرف الذي اشتریت منھ لمن 
یشاء بتوكیل من المستورق ، والمستورق في التورق الفقھي ھو الذي یتولى بیع یشاء بتوكیل من المستورق ، والمستورق في التورق الفقھي ھو الذي یتولى بیع 

خل للبائع في ذلك ، وقد یبیع المستورق السلعة بأقل خل للبائع في ذلك ، وقد یبیع المستورق السلعة بأقل السلعة التي اشتراھا ، وال دالسلعة التي اشتراھا ، وال د
  ))٣٣.(.(مما اشتراھا بھ ، أو بمثلھ ، أو بأكثر منھ مما اشتراھا بھ ، أو بمثلھ ، أو بأكثر منھ 

 أن التزام البائع في التورق المصرفي بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر  أن التزام البائع في التورق المصرفي بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر --٣٣
، أو ترتیب من یشتریھا ، یجعلھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعًا ، سواء أكان ، أو ترتیب من یشتریھا ، یجعلھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعًا ، سواء أكان 

  ))٤٤.(.(راحة في العقد ، أم بحكم العرف والعادة المتبعة راحة في العقد ، أم بحكم العرف والعادة المتبعة االلتزام مشروطًا صااللتزام مشروطًا ص
 أن المقصود من التورق المصرفي شراء دراھم بدراھم والسلعة واسطة  أن المقصود من التورق المصرفي شراء دراھم بدراھم والسلعة واسطة --٤٤

بینھما ، حیث إن غرض طرفي التعامل ھو الحصول على نقد بنقد مؤجل والسلعة بینھما ، حیث إن غرض طرفي التعامل ھو الحصول على نقد بنقد مؤجل والسلعة 

                                                           

   .  . ٢٦٣٢٦٣//٦٦الفتاوي الكبري ، الفتاوي الكبري ، ) )   ١١((
 ، حكم التورق كما تجریھ  ، حكم التورق كما تجریھ ٤١٤١ ،  ، ٤٠٤٠ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / اعھ ، داعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنوالتورق ، حقیقتھ ، أنو) ) ٢٢((

  . .  ، بتصرف  ، بتصرف ٤١٧٤١٧الصدیق محمد الضریر ، صالصدیق محمد الضریر ، ص/ / المصارف في الوقت الحاضر ، دالمصارف في الوقت الحاضر ، د
  ٤١٦٤١٦الصدیق محمد الضریر ، صالصدیق محمد الضریر ، ص/ / حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دحكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ) ٣٣((

 ، أحكام  ، أحكام ١٦١٦محمود إدریس ، صمحمود إدریس ، صعبد الفتاح عبد الفتاح / / ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د
   . .٣١٠٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / العقود المدنیة ، دالعقود المدنیة ، د

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٧٢٧محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي ، دالتورق الفقھي ، د) ) ٤٤((



 

 

 - ٧٩ - 

درھم بدرھمین درھم بدرھمین : : واسطة بین النقدین ، وھو منطبق على قول بعض أھل العلم واسطة بین النقدین ، وھو منطبق على قول بعض أھل العلم 
  ))١١.(.(ا حریرة ا حریرة بینھمبینھم

 أن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض  أن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض --٥٥
، حیث ال یتم فیھا قبض العین حقیقة أو حكمًا ، حیث ال یتم فیھا قبض العین حقیقة أو حكمًا ) ) ٢٢((الشرعي الالزم لصحة المعاملة الشرعي الالزم لصحة المعاملة 

؛ ألن البنك یقوم بشرائھا من السوق العالمیة لیتسلم بعد شھادة بتخزینھا ، وھذه ؛ ألن البنك یقوم بشرائھا من السوق العالمیة لیتسلم بعد شھادة بتخزینھا ، وھذه 
قیًا أو حكمیًا لھا ، وال تمثل سند ملكیة ، فیكون بیعًا خالیًا قیًا أو حكمیًا لھا ، وال تمثل سند ملكیة ، فیكون بیعًا خالیًا الشھادة ال تمثل قبضًا حقیالشھادة ال تمثل قبضًا حقی

  ))٣٣.(.(من قبض المبیع من قبض المبیع 
 أن واقع ھذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة للمستورق فیھا  أن واقع ھذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة للمستورق فیھا --٦٦

من المصرف في معامالت البیع والشراء التي تجري منھ ، والتي ھي صوریة في من المصرف في معامالت البیع والشراء التي تجري منھ ، والتي ھي صوریة في 
ائھا أن تعود علیھ بزیادة على ما قدم ائھا أن تعود علیھ بزیادة على ما قدم معظم أحوالھا ، إذ أن ھدف المصرف من إجرمعظم أحوالھا ، إذ أن ھدف المصرف من إجر

من تمویل ، وھذه المعاملة غیر التورق الفقھي المعروف عند الفقھاء ، لما بینھما من تمویل ، وھذه المعاملة غیر التورق الفقھي المعروف عند الفقھاء ، لما بینھما 
من فروق عدیدة ، فالتورق الفقھي یقوم علي شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل من فروق عدیدة ، فالتورق الفقھي یقوم علي شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل 
  في ملك المشتري ، ویقبضھا قبضًا حقیقًا ، وتقع في ضمانھ ، ثم یقوم ھو ببیعھافي ملك المشتري ، ویقبضھا قبضًا حقیقًا ، وتقع في ضمانھ ، ثم یقوم ھو ببیعھا

بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، قد یتمكن من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق بین بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، قد یتمكن من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق بین 
الثمنین اآلجل والحال ال یدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة ، لغرض الثمنین اآلجل والحال ال یدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة ، لغرض 
تبریر الحصول على زیادة لما قدم من تمویل لھا ، بمعامالت صوریة في معظم تبریر الحصول على زیادة لما قدم من تمویل لھا ، بمعامالت صوریة في معظم 

  ))٤٤.(.(أحوالھا أحوالھا 
بیع العینة الذي منعھ جمھور الفقھاء ھو بیع العینة الذي منعھ جمھور الفقھاء ھو  أن إلحاق التورق المصرفي ب أن إلحاق التورق المصرفي ب--٧٧

الذي یقتضیھ النظر الصحیح ؛ ألن القصد من التورق المصرفي ھو الحصول على الذي یقتضیھ النظر الصحیح ؛ ألن القصد من التورق المصرفي ھو الحصول على 
النقد ، فیتم شراء سلعة مؤجلة السداد لیبیعھا بقصد الحصول على النقد ؛ وألن النقد ، فیتم شراء سلعة مؤجلة السداد لیبیعھا بقصد الحصول على النقد ؛ وألن 
المصرف ھو الذي یبیع السلعة للمتورق نسیئة بأكثر من ثمنھا نقدًا ، وھو الذي المصرف ھو الذي یبیع السلعة للمتورق نسیئة بأكثر من ثمنھا نقدًا ، وھو الذي 

لى بیعھا لمن یشاء نقدًا وبأقل من ثمنھا الذي باعھا ھو بھ ، فال فرق بین ھذا لى بیعھا لمن یشاء نقدًا وبأقل من ثمنھا الذي باعھا ھو بھ ، فال فرق بین ھذا یتویتو
وبین شراء المصرف لنفسھ ، فالمصرف یتولى كل شيء في التورق المصرفي ، وبین شراء المصرف لنفسھ ، فالمصرف یتولى كل شيء في التورق المصرفي ، 

  ))٥٥.(.(ولیس على المستورق سوى بیان مبلغ التمویل ولیس على المستورق سوى بیان مبلغ التمویل 
البیع بنسیئة والبیع البیع بنسیئة والبیع : :  أنھ یتم في التورق المصرفي ارتباط بین البیعتین  أنھ یتم في التورق المصرفي ارتباط بین البیعتین --٨٨

بنقد ، فإحداھما مشروط في اآلخر ، والمصرف ھو الذي یبیع السلعة نسیئة بأكثر بنقد ، فإحداھما مشروط في اآلخر ، والمصرف ھو الذي یبیع السلعة نسیئة بأكثر 
                                                           

 ، حكم التورق كما تجریھ  ، حكم التورق كما تجریھ ٤١٤١ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ١١((
   .  . ٤١٨٤١٨ ،  ، ٤١٧٤١٧یر ، صیر ، صالصدیق محمد الضرالصدیق محمد الضر/ / المصارف في الوقت الحاضر ، دالمصارف في الوقت الحاضر ، د

 ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ ٢٧٢٧محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي ، دالتورق الفقھي ، د) ) ٢٢((
   . .١٦١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / الشرعي ، دالشرعي ، د

   . .١٦١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٣٣((
 ،  ، ١٦١٦ الفتاح محمود إدریس ، ص الفتاح محمود إدریس ، صعبدعبد/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٤٤((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٤٨٤٨سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د
  ٤١٦٤١٦الصدیق محمد الضریر ، صالصدیق محمد الضریر ، ص/ / حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دحكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د) ) ٥٥((

 ، تكییف التورق  ، تكییف التورق ٤٢٤٢ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ /  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د٤١٧٤١٧، ، 
 ، أحكام العقود المدنیة ،  ، أحكام العقود المدنیة ، ١٦١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ /  وحكمھ الشرعي ، د وحكمھ الشرعي ، دالمصرفيالمصرفي

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣١٠٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / دد
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من ثمنھا نقدًا ، ویشترط على المستورق أن یوكلھ في بیعھا نقدًا بأقل مما باعھا من ثمنھا نقدًا ، ویشترط على المستورق أن یوكلھ في بیعھا نقدًا بأقل مما باعھا 
لھ بھ نسیئة ویسلمھ الثمن ، ویلتزم المصرف بھذا ، ولوال التزام المصرف ببیع لھ بھ نسیئة ویسلمھ الثمن ، ویلتزم المصرف بھذا ، ولوال التزام المصرف ببیع 

المستورق شراء السلعة من المصرف بأكثر من المستورق شراء السلعة من المصرف بأكثر من السلعة نقدًا وتسلیمھ الثمن ما قبل السلعة نقدًا وتسلیمھ الثمن ما قبل 
  ))١١.(.(ثمنھا نقدًا ثمنھا نقدًا 

 أن التوكیل من المستورق للمصرف ینافي مقتضى عقد الوكالة ؛ ألن ما  أن التوكیل من المستورق للمصرف ینافي مقتضى عقد الوكالة ؛ ألن ما --٩٩
یعملھ المصرف باعتباره وكیًال ینافي مصلحة المستورق ، فھو یبیع السلعة بثمن یعملھ المصرف باعتباره وكیًال ینافي مصلحة المستورق ، فھو یبیع السلعة بثمن 

ھنا تنافي ھنا تنافي ، وإذا كانت الوكالة ، وإذا كانت الوكالة ) ) ٢٢((أقل من الثمن الذي اشترى بھ المستورق أقل من الثمن الذي اشترى بھ المستورق 
مصلحة األصیل ، كانت منافیة لمقصود عقد الوكالة فیبطل انضمامھا إلى التورق ، مصلحة األصیل ، كانت منافیة لمقصود عقد الوكالة فیبطل انضمامھا إلى التورق ، 
إذ ال خالف بین الفقھاء أن كل شرط یناقض مقصود العقد فھو باطل ، وإن كانوا إذ ال خالف بین الفقھاء أن كل شرط یناقض مقصود العقد فھو باطل ، وإن كانوا 
یختلفون في بطالن العقد الذي انضم إلیھ الشرط ، أو في بعض المسائل الجزئیة یختلفون في بطالن العقد الذي انضم إلیھ الشرط ، أو في بعض المسائل الجزئیة 

 ، إال أن ھذا ھو األصل المتفق علیھ ، قال ابن تیمیة  ، إال أن ھذا ھو األصل المتفق علیھ ، قال ابن تیمیة ھل تنطبق علیھا القاعدة أو الھل تنطبق علیھا القاعدة أو ال
اْلَعْقَد ِإَذا َكاَن َلُھ َمْقُصوٌد ُیَراُد ِفي َجِمیِع ُصَوِرِه ، َوُشِرَط ِفیِھ َما ُیَناِفي َذِلَك اْلَعْقَد ِإَذا َكاَن َلُھ َمْقُصوٌد ُیَراُد ِفي َجِمیِع ُصَوِرِه ، َوُشِرَط ِفیِھ َما ُیَناِفي َذِلَك : " : " 

، َفَلا َیْحُصُل ، َفَلا َیْحُصُل َبْیَن ِإْثَباِت اْلَمْقُصوِد َوَنْفِیِھ َبْیَن ِإْثَباِت اْلَمْقُصوِد َوَنْفِیِھ : : اْلَمْقُصوَد ، َفَقْد َجَمَع َبْیَن اْلُمَتَناِقَضْیِن اْلَمْقُصوَد ، َفَقْد َجَمَع َبْیَن اْلُمَتَناِقَضْیِن 
  ) ) ٣٣" .(" .(َوِمْثُل َھَذا الشَّْرِط َباِطٌل ِباِلاتَِّفاِق َوِمْثُل َھَذا الشَّْرِط َباِطٌل ِباِلاتَِّفاِق . . َشْيٌء َشْيٌء 

إذا تقرر ذلك فإن اشتراط الوكالة في التورق المصرفي یناقض مقصود إذا تقرر ذلك فإن اشتراط الوكالة في التورق المصرفي یناقض مقصود 
الوكالة التي یراد بھا في جمیع صورھا ، وھو العمل لمصلحة األصیل ، فیكون الوكالة التي یراد بھا في جمیع صورھا ، وھو العمل لمصلحة األصیل ، فیكون 

ام الوكالة إلى التورق شرط في ام الوكالة إلى التورق شرط في االشتراط باطًال بال خالف ، وال ریب أن انضماالشتراط باطًال بال خالف ، وال ریب أن انضم
عملیة التورق المصرفي حتي ولو لم یصرح بھ في العقود والوثائق الخاصة بھا ؛ عملیة التورق المصرفي حتي ولو لم یصرح بھ في العقود والوثائق الخاصة بھا ؛ 
فإنھ لوال ھذه الوكالة لما قبل المستورق بالشراء من البنك ابتداء ، فالشرط منظور فإنھ لوال ھذه الوكالة لما قبل المستورق بالشراء من البنك ابتداء ، فالشرط منظور 
فیھ إلى قیام البائع بالوكالة من أجل تحصیل النقد في نھایة األمر ، فھي إذن فیھ إلى قیام البائع بالوكالة من أجل تحصیل النقد في نھایة األمر ، فھي إذن 

طة عرفًا وضمنًا في العملیة ، وإذا كانت الوكالة مشروطة في البیع ، وكان طة عرفًا وضمنًا في العملیة ، وإذا كانت الوكالة مشروطة في البیع ، وكان مشرومشرو
ھذا االشتراط ینافي مقتضى الوكالة نفسھا ، كان االشتراط باطًال ، وھذا یعني ھذا االشتراط ینافي مقتضى الوكالة نفسھا ، كان االشتراط باطًال ، وھذا یعني 
بطالن انضمام الوكالة للتورق المصرفي ، وھذا یبطل التورق المصرفي ، وھو بطالن انضمام الوكالة للتورق المصرفي ، وھذا یبطل التورق المصرفي ، وھو 

  ))٤٤.(.(المطلوب المطلوب 
ن المشتري النھائي ، حیث یتفق ن المشتري النھائي ، حیث یتفق  أن التورق المصرفي یقتضي ضما أن التورق المصرفي یقتضي ضما--١٠١٠

المصرف مع طرف مستقل یلتزم بشراء السلع التي یتوسط فیھا ، وھذا االلتزام المصرف مع طرف مستقل یلتزم بشراء السلع التي یتوسط فیھا ، وھذا االلتزام 
ضمان للسعر الذي یباع بھ المبیع أال یتجاوز حدودًا معینة ؛ حمایة من تقلب ضمان للسعر الذي یباع بھ المبیع أال یتجاوز حدودًا معینة ؛ حمایة من تقلب 

                                                           

 ، حكم  ، حكم ١٦١٦عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ١١((
 ،  ، ٤١٧٤١٧یر ، صیر ، صالصدیق محمد الضرالصدیق محمد الضر/ / التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دالتورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د

   . .٣١٠٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / أحكام العقود المدنیة ، دأحكام العقود المدنیة ، د
 ، التورق كما تجریھ المصارف في الوقت  ، التورق كما تجریھ المصارف في الوقت ٤٦٤٦سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق ، دالتورق ، د) ) ٢٢((

 ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ ٥٢٠٥٢٠عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / الحاضر ، دالحاضر ، د
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٧١٧یس ، صیس ، صعبد الفتاح محمود إدرعبد الفتاح محمود إدر/ / الشرعي ، دالشرعي ، د

   . .٢٨٠٢٨٠//١١القواعد النورانیة ، البن تیمیة ، القواعد النورانیة ، البن تیمیة ، ) ) ٣٣((
 ، حكم التورق كما  ، حكم التورق كما ٤٧٤٧ ،  ، ٤٦٤٦سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٤٤((

   . .٤١٧٤١٧الصدیق محمد الضریر ، صالصدیق محمد الضریر ، ص/ / تجریھ المصارف ، دتجریھ المصارف ، د
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األسعار ، ویقابل ھذا الضمان التزام المصرف بالبیع علیھ ، بمعنى أنھ ال یحق األسعار ، ویقابل ھذا الضمان التزام المصرف بالبیع علیھ ، بمعنى أنھ ال یحق 
ع السلع في السوق حتى ولو ارتفع سعرھا عن المتفق علیھ مع ع السلع في السوق حتى ولو ارتفع سعرھا عن المتفق علیھ مع للمصرف أن یبیللمصرف أن یبی

من المصرف بالبیع على من المصرف بالبیع على : : المشتري الثاني ، وبذلك یكون ھذا الضمان لطرفین المشتري الثاني ، وبذلك یكون ھذا الضمان لطرفین 
  ) ) ١١.(.(المشتري الثاني ، ومن المشتري بالشراء بالثمن المحدد المشتري الثاني ، ومن المشتري بالشراء بالثمن المحدد 

 أن التورق المصرفي فیھ كلفة وخسارة للمستورق المحتاج للنقد ؛  أن التورق المصرفي فیھ كلفة وخسارة للمستورق المحتاج للنقد ؛ --١١١١
تري السلعة بثمن أعلى نسیئة ، ثم یبیعھا بثمن حال أقل من الثمن تري السلعة بثمن أعلى نسیئة ، ثم یبیعھا بثمن حال أقل من الثمن وذلك ألنھ یشوذلك ألنھ یش

الذي اشتراھا بھ ، إضافة إلى المصروفات والنفقات اإلداریة األخرى التي یتحملھا الذي اشتراھا بھ ، إضافة إلى المصروفات والنفقات اإلداریة األخرى التي یتحملھا 
المستورق ، وھذا فیھ كلفة وخسارة أكثر مما لو كان قد اقترض من البنك الربوي المستورق ، وھذا فیھ كلفة وخسارة أكثر مما لو كان قد اقترض من البنك الربوي 

) .) .٢٢((  
، ، ... ...  وخسارة للمحتاج للنقد  وخسارة للمحتاج للنقد إن مسألة التورق فیھا كلفةإن مسألة التورق فیھا كلفة: " : " یقول البعض یقول البعض 

فأي فرق بین مصیر السلعة إلى البائع وبین مصیرھا إلى غیره ؟ بل قد یكون فأي فرق بین مصیر السلعة إلى البائع وبین مصیرھا إلى غیره ؟ بل قد یكون 
َعْوْدھا إلى البائع أْرَفَق بالمشتري وأقل كلفة علیھ وأرفع لخسارتھ وتعینھ ، فكیف  َعْوْدھا إلى البائع أْرَفَق بالمشتري وأقل كلفة علیھ وأرفع لخسارتھ وتعینھ ، فكیف  
ُتحرمون الضرر الیسیر وتبیحون ما ھو أعظم منھ والحقیقة في الموضعین واحدة ُتحرمون الضرر الیسیر وتبیحون ما ھو أعظم منھ والحقیقة في الموضعین واحدة 

ة ، بخمسة عشر وبینھما حریرة رجعت في أحدى الصورتین إلى مالكھا ة ، بخمسة عشر وبینھما حریرة رجعت في أحدى الصورتین إلى مالكھا وھي عشروھي عشر
  ))٣٣" .(" .(وفي الثانیة إلى غیره ، فالمستورق یبیع السلعة بسعر التكلفة أو أقل وفي الثانیة إلى غیره ، فالمستورق یبیع السلعة بسعر التكلفة أو أقل 

 أن التورق المصرفي یدخل في بیع العینة المحرم عند جمھور الفقھاء ؛  أن التورق المصرفي یدخل في بیع العینة المحرم عند جمھور الفقھاء ؛ --١٢١٢
 یحصل علیھ  یحصل علیھ ألن المصرف ھو مصدر السیولة للمتورق في الحالتین ، فالنقدألن المصرف ھو مصدر السیولة للمتورق في الحالتین ، فالنقد

وبواسطتھ ، ولوال علم المشتري بأن البنك سیوفر لھ النقد الحاضر الحقًا لما أقبل وبواسطتھ ، ولوال علم المشتري بأن البنك سیوفر لھ النقد الحاضر الحقًا لما أقبل 
  ))٤٤.(.(على ھذا العمل ابتداًء على ھذا العمل ابتداًء 

 أن التورق المصرفي ینطوي على بیع ما ال یملك ، وذلك ألنھ یجري  أن التورق المصرفي ینطوي على بیع ما ال یملك ، وذلك ألنھ یجري --١٣١٣
على سلع لیست مملوكة ال للمصرف وال للمستورق ؛ ألن الصورة المفترضة لعقد على سلع لیست مملوكة ال للمصرف وال للمستورق ؛ ألن الصورة المفترضة لعقد 

المصرفي ھي أن النقد الذي یأخذه المستورق ھو ثمن السلعة التي بیعت لھ المصرفي ھي أن النقد الذي یأخذه المستورق ھو ثمن السلعة التي بیعت لھ التورق التورق 
، وھذا األمر یكذبھ الواقع ، فإن عقود التورق المصرفي تجري على سلع موصوفة ، وھذا األمر یكذبھ الواقع ، فإن عقود التورق المصرفي تجري على سلع موصوفة 
أي غیر معینة ، فھي لیست مملوكة ال للمصرف الذي باعھا على المستورق ، وال أي غیر معینة ، فھي لیست مملوكة ال للمصرف الذي باعھا على المستورق ، وال 

رد الذي یبیع للمصرف ، فھو رد الذي یبیع للمصرف ، فھو للمستورق الذي وكل البنك في بیعھا ، بل وال للموللمستورق الذي وكل البنك في بیعھا ، بل وال للمو
یعقد صفقات مع المصرف بكمیات أكبر مما عنده حقیقة من السلع ، ومما یؤكد یعقد صفقات مع المصرف بكمیات أكبر مما عنده حقیقة من السلع ، ومما یؤكد 
عدم ارتباط مبلغ التمویل بالسلعة وثمنھا أن المصرف یلتزم بإیداع المبلغ المتفق عدم ارتباط مبلغ التمویل بالسلعة وثمنھا أن المصرف یلتزم بإیداع المبلغ المتفق 

                                                           

التكافؤ التكافؤ : :  ولھ أیضًا  ولھ أیضًا  ، ،٥٠٥٠سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ١١((
عبد عبد / /  ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د ، تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د٢٠٢٠االقتصادي بین الربا والتورق ، صاالقتصادي بین الربا والتورق ، ص

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٦١٦الفتاح محمود إدریس ، صالفتاح محمود إدریس ، ص
أحمد بن أحمد بن / / التورق المصرفي ، حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، دالتورق المصرفي ، حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د) ) ٢٢((

 ،  ، ٤١٤١ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / قتھ ، أنواعھ ، دقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق ، حقی ، التورق ، حقی١١١١عبد العزیز الحداد ، صعبد العزیز الحداد ، ص
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٥١٥١

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٥١٥١ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٣٣((
 ، أحكام  ، أحكام ١٨١٨عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٤٤((

   . . ، بتصرف ، بتصرف٣١٠٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / العقود المدنیة ، دالعقود المدنیة ، د
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علیھ في حساب العمیل خالل فترة وجیزة ، مع أنھ من المعلوم أن بیع أي سلعة علیھ في حساب العمیل خالل فترة وجیزة ، مع أنھ من المعلوم أن بیع أي سلعة 
خلو من المخاطرة ، إما لتقلب األسعار ، أو لعدم وفاء المشتري ، أو خلو من المخاطرة ، إما لتقلب األسعار ، أو لعدم وفاء المشتري ، أو مھما كانت ال یمھما كانت ال ی

لظھور عیب في السلعة ، أو التأخر في البیع ، أو لغیر ذلك ، ومع ھذا كلھ یتم لظھور عیب في السلعة ، أو التأخر في البیع ، أو لغیر ذلك ، ومع ھذا كلھ یتم 
إیداع المبلغ المتفق علیھ دون تأخیر أو نقصان ، باإلضافة إلى أن ما یقوم بھ إیداع المبلغ المتفق علیھ دون تأخیر أو نقصان ، باإلضافة إلى أن ما یقوم بھ 

ة قد تقدمھ اتفاق وعدد ة قد تقدمھ اتفاق وعدد المصرف من بیع وشراء في السوق الدولیة أو المحلیالمصرف من بیع وشراء في السوق الدولیة أو المحلی
  ))١١.(.(اإلجراءات واألحكام التي ینبغي أن یخضع لھا عقد البیع عند وجوده اإلجراءات واألحكام التي ینبغي أن یخضع لھا عقد البیع عند وجوده 

 أن السلعة التي یشتریھا المستورق من المصرف في التورق المصرفي  أن السلعة التي یشتریھا المستورق من المصرف في التورق المصرفي --١٤١٤
غیر حاضرة ، وغیر مرئیة ، وغیر معینة من وجھ ، وغیر مقبوضة من وجھ آخر غیر حاضرة ، وغیر مرئیة ، وغیر معینة من وجھ ، وغیر مقبوضة من وجھ آخر 

  ))٢٢.(.(خالفة في البیع خالفة في البیع ، وھو مظنة الصوریة واالحتیال ، والم، وھو مظنة الصوریة واالحتیال ، والم
 أن المستورق في التورق المصرفي لم یتحمل مخاطرة السلعة أو  أن المستورق في التورق المصرفي لم یتحمل مخاطرة السلعة أو --١٥١٥

، وفي حدیث َعْبِد اللَِّھ ْبَن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل ، وفي حدیث َعْبِد اللَِّھ ْبَن َعْمٍرو َأنَّ َرُسوَل ) ) ٣٣((ضمانھا ، فھي لم تدخل في ضمانھ ضمانھا ، فھي لم تدخل في ضمانھ 
ِرْبُح َما َلْم ِرْبُح َما َلْم َلا َیِحلُّ َسَلٌف َوَبْیٌع ، َوَلا َشْرَطاِن ِفي َبْیٍع ، َوَلا َلا َیِحلُّ َسَلٌف َوَبْیٌع ، َوَلا َشْرَطاِن ِفي َبْیٍع ، َوَلا : " : "  َقاَل  َقاَل --    --اللَِّھ اللَِّھ 

  )  )  ٤٤" .(" .(ُیْضَمْن ، َوَلا َبْیُع َما َلْیَس ِعْنَدَك ُیْضَمْن ، َوَلا َبْیُع َما َلْیَس ِعْنَدَك 
 أن المتورق في التورق المصرفي یوكل المصرف في بیع السلعة قبل  أن المتورق في التورق المصرفي یوكل المصرف في بیع السلعة قبل --١٦١٦

 لحكیم بن حزام  لحكیم بن حزام ––    ––، وذلك منھي عنھ شرعًا بقول رسول اهللا ، وذلك منھي عنھ شرعًا بقول رسول اهللا ) ) ٥٥((أن یتملكھا أن یتملكھا 
––  –– "  "  ٦٦" .(" .(َال َتِبْع َما َلْیَس ِعْنَدَك َال َتِبْع َما َلْیَس ِعْنَدَك ( (  

                                                           

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٦٨٦٨عبد الحلیم محمد ، صعبد الحلیم محمد ، ص/ / التورق المصرفي ، دالتورق المصرفي ، د) ) ١١((
   . .٥٣١٥٣١، ص، صعبد اهللا بن حسن السعیديعبد اهللا بن حسن السعیدي/ / ا تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، دا تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، دالتورق كمالتورق كم) ) ٢٢((
 ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ٧٤٧٤ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٣٣((

   . .١٠١٠وھبة الزحیلي ، صوھبة الزحیلي ، ص/ / الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، دالفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د
  ..سبق تخریجھ سبق تخریجھ ) ) ٤٤((
   . .٧٤٧٤ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٥٥((
َیْأِتیِني الرَُّجُل َیْأِتیِني الرَُّجُل : :  َفُقْلُت  َفُقْلُت --    --َأَتْیُت َرُسوَل اِهللا َأَتْیُت َرُسوَل اِهللا : :  َقاَل  َقاَل --  --جزء من حدیث َعْن َحِكیِم ْبِن ِحَزاٍم جزء من حدیث َعْن َحِكیِم ْبِن ِحَزاٍم ) ) ٦٦((

  " ." .َال َتِبْع َما َلْیَس ِعْنَدَك َال َتِبْع َما َلْیَس ِعْنَدَك ::،َأْبَتاُع َلُھ ِمَن السُّوِق، ُثمَّ َأِبیُعُھ ؟ َقاَل،َأْبَتاُع َلُھ ِمَن السُّوِق، ُثمَّ َأِبیُعُھ ؟ َقاَلييَیْسَأُلِني ِمَن الَبْیِع َما َلْیَس ِعْنِدَیْسَأُلِني ِمَن الَبْیِع َما َلْیَس ِعْنِد
 ،  ، ٢٨٣٢٨٣//٣٣فى ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي الرَُّجِل َیِبیُع َما َلْیَس ِعْنَدُه ، فى ِكَتاب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي الرَُّجِل َیِبیُع َما َلْیَس ِعْنَدُه ، : : أبو داود في سننھ أبو داود في سننھ : :  أخرجھ  أخرجھ 

ِع ، َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِھَیِة َبْیِع ِع ، َباُب َما َجاَء ِفي َكَراِھَیِة َبْیِع فى كتاُب اْلُبُیوفى كتاُب اْلُبُیو: : ، والترمذي فى سننھ ، والترمذي فى سننھ  )  ) ٣٥٠٣٣٥٠٣( ( حدیث رقم حدیث رقم 
فى كتاُب فى كتاُب : : ، والنسائي في السنن الكبرى ، والنسائي في السنن الكبرى  )   )  ١٢٣٢١٢٣٢( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٥٢٥٥٢٥//٢٢َما َلْیَس ِعْنَدَك ، َما َلْیَس ِعْنَدَك ، 

، وفي السنن الصغرى ، وفي السنن الصغرى  )  ) ٦١٦٢٦١٦٢( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٥٩٥٩//٦٦اْلُبُیوِع ، باب َبْیُع َما َلْیَس ِعْنَد الَباِئِع ، اْلُبُیوِع ، باب َبْیُع َما َلْیَس ِعْنَد الَباِئِع ، 
( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٢٦٤٢٦٤//٧٧ُیوِع ، باب َبْیُع َما َلْیَس ِعْنَد الَباِئِع ، ُیوِع ، باب َبْیُع َما َلْیَس ِعْنَد الَباِئِع ، فى كتاُب اْلُبفى كتاُب اْلُب) : ) : المجتبى المجتبى ( ( 

في ِكَتاُب التَِّجاَراِت ، َباُب النَّْھِي َعْن َبْیِع َما َلْیَس ِعْنَدَك ، في ِكَتاُب التَِّجاَراِت ، َباُب النَّْھِي َعْن َبْیِع َما َلْیَس ِعْنَدَك ، : : ، وابن ماجة في سننھ ، وابن ماجة في سننھ  )  ) ٤٦٥٦٤٦٥٦
: : لكبرى لكبرى ، والبیھقي فى السنن ا، والبیھقي فى السنن ا )  ) ٢١٨٧٢١٨٧( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٧٣٧٧٣٧//٢٢َوَعْن ِرْبِح َما َلْم ُیْضَمْن ، َوَعْن ِرْبِح َما َلْم ُیْضَمْن ، 

  ١٠٤٢٢١٠٤٢٢( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٤٣٨٤٣٨//٥٥فى كتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب َمْن َقاَل َلا َیُجوُز َبْیُع اْلَعْیِن اْلَغاِئَبِة ، فى كتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب َمْن َقاَل َلا َیُجوُز َبْیُع اْلَعْیِن اْلَغاِئَبِة ، 
في كتاب البیوع ، باب النھي عن بیع ما ال یملكھ في كتاب البیوع ، باب النھي عن بیع ما ال یملكھ : : ، وأورده الشوكاني في نیل األوطار ، وأورده الشوكاني في نیل األوطار ) ) 

الحدیث أخرجھ الحدیث أخرجھ  "  " ::، وقال ، وقال  )  ) ٢١٨٤٢١٨٤( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ١٦٣١٦٣//٥٥لیمضى فیشتریھ ویسلمھ ، لیمضى فیشتریھ ویسلمھ ، 
حسن صحیح  ، وقد روى من غیر وجھ عن حسن صحیح  ، وقد روى من غیر وجھ عن : : أیضًا ابن حبان في صحیحھ ، وقال الترمذي أیضًا ابن حبان في صحیحھ ، وقال الترمذي 

َعْن َجدِِّه عن أبى َعْن َجدِِّه عن أبى ، ، َعْن َأِبیِھ َعْن َأِبیِھ ، ، َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب َعْن َعْمِرو ْبِن ُشَعْیٍب ، ، وقد احتج بھ النسائي وقد احتج بھ النسائي .... .... انتھى انتھى . . حكیم حكیم 
َلا َیِحلُّ َسَلٌف َلا َیِحلُّ َسَلٌف  "   "  --    --رسول اهللا رسول اهللا : : داود والترمذي وصححھ والنسائي وابن ماجة ، قال داود والترمذي وصححھ والنسائي وابن ماجة ، قال 

  "  ."  .َوَلا َبْیُع َما َلْیَس ِعْنَدَك َوَلا َبْیُع َما َلْیَس ِعْنَدَك ، ، َوَلا ِرْبٌح َما َلْم ُیْضَمْن َوَلا ِرْبٌح َما َلْم ُیْضَمْن ، ، َوَبْیٌع ، َوَلا َشْرَطاِن ِفي َبْیٍع َوَبْیٌع ، َوَلا َشْرَطاِن ِفي َبْیٍع 



 

 

 - ٨٣ - 

نھ یترتب على ممارسة المصارف اإلسالمیة للتورق المصرفي العدید نھ یترتب على ممارسة المصارف اإلسالمیة للتورق المصرفي العدید  أ أ--١٧١٧  
  ::من السلبیات ، ویتجلى ذلك فیما یلي من السلبیات ، ویتجلى ذلك فیما یلي 

 أنھ سیؤدي إلى فقدان المصارف اإلسالمیة ألساس وجودھا ، وسند  أنھ سیؤدي إلى فقدان المصارف اإلسالمیة ألساس وجودھا ، وسند -- أ أ
َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم : " : " مشروعیتھا ، فھي وجدت لمحاربة الربا ، ولرفع شعار مشروعیتھا ، فھي وجدت لمحاربة الربا ، ولرفع شعار 

، وبدخولھا في التورق المصرفي تقترب من العینة التي ھي حیلة على ، وبدخولھا في التورق المصرفي تقترب من العینة التي ھي حیلة على ) ) ١١ " ( " (الرَِّباالرَِّبا
  . . الربا الربا 

 أنھ سوف یبعد ھذه المصارف عن تحقیق التنمیة االقتصادیة ؛ ألن  أنھ سوف یبعد ھذه المصارف عن تحقیق التنمیة االقتصادیة ؛ ألن --بب
ممارسة المصارف للتورق المصرفي تجعلھا تتاجر في سلع وھمیة ، وھي مجرد ممارسة المصارف للتورق المصرفي تجعلھا تتاجر في سلع وھمیة ، وھي مجرد 

 رأسمالیة تسھم في  رأسمالیة تسھم في أسماء تنتقل في السجالت ، وھي في حقیقتھا لیست سلعًاأسماء تنتقل في السجالت ، وھي في حقیقتھا لیست سلعًا
  . . اإلنتاج ، وال ھي سلع استھالكیة ، وإن كانت فھي ال تستخدم من أجل ذلك اإلنتاج ، وال ھي سلع استھالكیة ، وإن كانت فھي ال تستخدم من أجل ذلك 

 أنھ سوف یؤدي إلى استغناء المصارف اإلسالمیة مستقبًال عن كثیر من  أنھ سوف یؤدي إلى استغناء المصارف اإلسالمیة مستقبًال عن كثیر من -- ج ج
صیغ العقود واألدوات األخرى من المضاربة واالستصناع والسلم ، وسوف تكون صیغ العقود واألدوات األخرى من المضاربة واالستصناع والسلم ، وسوف تكون 

   . .عملیة التورق المصرفي ھي السائدةعملیة التورق المصرفي ھي السائدة
 أنھ سیحول المصارف اإلسالمیة إلى مؤسسات تمویل شخصي تنظر إلى  أنھ سیحول المصارف اإلسالمیة إلى مؤسسات تمویل شخصي تنظر إلى --دد

  ))٢٢.(.(مالءة الشخص فقط ، دون النظر إلى استعماالت النقود المقدمة للعمیل مالءة الشخص فقط ، دون النظر إلى استعماالت النقود المقدمة للعمیل 
  : : أدلة الرأي الثاني أدلة الرأي الثاني : : ثانیًا ثانیًا 

 من جواز التورق المصرفي  من جواز التورق المصرفي ––استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ 
  ::ل ل  بأدلة من الكتاب ، والمعقو بأدلة من الكتاب ، والمعقو––

  : :  الكتاب  الكتاب --أأ
  : : استدلوا من الكتاب بما یلي استدلوا من الكتاب بما یلي 

  ))٣٣" .(" .(َوَأَحلَّ الّلُھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا َوَأَحلَّ الّلُھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرَِّبا : " : "  قولھ تعالى  قولھ تعالى --١١
  : :  وجھ الداللة  وجھ الداللة 

أن اهللا تعالى أحل جمیع صور البیع إال ما دل دلیل على تحریمھ ، حیث أن اهللا تعالى أحل جمیع صور البیع إال ما دل دلیل على تحریمھ ، حیث 
، ، ) ) ٤٤" (" (لّلُھ اْلَبْیَع لّلُھ اْلَبْیَع َوَأَحلَّ اَوَأَحلَّ ا" " جاءت اآلیة الكریمة بلفظ العموم في كلمة البیع جاءت اآلیة الكریمة بلفظ العموم في كلمة البیع 

والعموم في ذلك مستفاد من األلف والالم الدالة على استغراق جمیع أنواع البیع والعموم في ذلك مستفاد من األلف والالم الدالة على استغراق جمیع أنواع البیع 
وصیغھ إال ما دل الدلیل على تخصیصھ من العموم بالتحریم ، والتورق المصرفي وصیغھ إال ما دل الدلیل على تخصیصھ من العموم بالتحریم ، والتورق المصرفي 
من البیوع المشمولة بالعموم في الحل فیبقى على أصل اإلباحة والحل ، وأنھ نوع من البیوع المشمولة بالعموم في الحل فیبقى على أصل اإلباحة والحل ، وأنھ نوع 

باحة بنص اآلیة الكریمة ؛ ألنھ ال دلیل من نص صریح من كتاب اهللا باحة بنص اآلیة الكریمة ؛ ألنھ ال دلیل من نص صریح من كتاب اهللا من البیوع الممن البیوع الم
 رضي اهللا  رضي اهللا –– ، وال من عمل الصحابة  ، وال من عمل الصحابة --    --تعالى ، وال من سنة رسولھ محمد تعالى ، وال من سنة رسولھ محمد 

                                                           

   ) . ) .٢٧٥٢٧٥( ( جزء من اآلیة  جزء من اآلیة  : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ١١((
نذر نذر مم/ /  ، التورق في التطبیق المعاصر ، د ، التورق في التطبیق المعاصر ، د٢٨٢٨محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي ، دالتورق الفقھي ، د) ) ٢٢((

 ، التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا ،  ، التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا ، ٢٥٢٥  --  ٢٠٢٠عماد بركات ، صعماد بركات ، ص/ / قحف ، دقحف ، د
   . .٧٧للشیخ عز الدین خوجة ، صللشیخ عز الدین خوجة ، ص

  ) .) .٢٧٥٢٧٥((جزء من اآلیة  جزء من اآلیة  : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٣٣((
  ) .) .٢٧٥٢٧٥((جزء من اآلیة  جزء من اآلیة  : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٤٤((
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 على حرمة التورق المصرفي ، فیكون داخًال في عموم ما أحل اهللا من البیع  على حرمة التورق المصرفي ، فیكون داخًال في عموم ما أحل اهللا من البیع --عنھم عنھم 
).).١١((  

  : : المناقشة المناقشة 
  : : نوقش ھذا بوجوه نوقش ھذا بوجوه 

بأن معاملة التورق المصرفي بیع ، إذ ھي معاملة مفتقدة بأن معاملة التورق المصرفي بیع ، إذ ھي معاملة مفتقدة ال نسلم ال نسلم : : األول األول 
العلم بحقیقة المبیع علمًا نافیًا للجھالة العلم بحقیقة المبیع علمًا نافیًا للجھالة : : لبعض شروط صحة البیع ، والتي منھا لبعض شروط صحة البیع ، والتي منھا 

عنھ ، ورؤیتھ ، إذ الفرض أن العین المتورق بھا ال تباع على أنھا عینًا موصوفة عنھ ، ورؤیتھ ، إذ الفرض أن العین المتورق بھا ال تباع على أنھا عینًا موصوفة 
ینًا معینة ، ومن شروط ینًا معینة ، ومن شروط في ذمة بائعھا ، یتم اإلسالم فیھا ، بل تباع على أنھا عفي ذمة بائعھا ، یتم اإلسالم فیھا ، بل تباع على أنھا ع

العلم بجنسھا وقدرھا وصفتھا بما ینفي الجھالة عنھا ، وھذا العلم العلم بجنسھا وقدرھا وصفتھا بما ینفي الجھالة عنھا ، وھذا العلم : : صحة بیعھا صحة بیعھا 
یتم بالرؤیة ، إال أن ھذه الرؤیة مفتقدة ممن یشتریھا ، أو ممن أمر البنك بشرائھا یتم بالرؤیة ، إال أن ھذه الرؤیة مفتقدة ممن یشتریھا ، أو ممن أمر البنك بشرائھا 

المفسد المفسد ) ) ٢٢((، أو ممن تباع لھ بأمر المتورق ، وھذا مفض إلى الجھالة والغرر ، أو ممن تباع لھ بأمر المتورق ، وھذا مفض إلى الجھالة والغرر 
  ))٣٣.(.(للعقد للعقد 

 أي العین  أي العین ––أنھ إذا سلم أن المشتري عاین العین المتورق بھا أنھ إذا سلم أن المشتري عاین العین المتورق بھا : : الثاني الثاني 
 وعلم بھا بما ینفي الجھالة عنھا ، إال أنھ لم یتحقق منھ قبض لھا حقیقة  وعلم بھا بما ینفي الجھالة عنھا ، إال أنھ لم یتحقق منھ قبض لھا حقیقة ––المبیعة المبیعة 

                                                           

یخ عبد اهللا بن سلیمان یخ عبد اهللا بن سلیمان حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشحكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للش) ) ١١((
بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٤٣٣٤٣المنیع ، صالمنیع ، ص
   . .١٥٤١٥٤ ،  ، ١٥٣١٥٣//٣٣المعاصرة ، المعاصرة ، 

حیث یشترط الفقھاء بصفة عامة في المحل الذي یتعلق بھ االلتزام انتفاء الغرر ، والغرر حیث یشترط الفقھاء بصفة عامة في المحل الذي یتعلق بھ االلتزام انتفاء الغرر ، والغرر ) ) ٢٢((
َیُكوَن َمْعُلوَم اْلُوُجوِد ، َمْعُلوَم الصَِّفِة ، َیُكوَن َمْعُلوَم اْلُوُجوِد ، َمْعُلوَم الصَِّفِة ،  "  " :: بأن  بأن -- كما یقول ابن رشد  كما یقول ابن رشد --ینتفي عن الشيء ینتفي عن الشيء 

  " ." .َمْعُلوَم اْلَقْدِر ، َوَمْقُدوًرا َعَلى َتْسِلیِمِھ َمْعُلوَم اْلَقْدِر ، َوَمْقُدوًرا َعَلى َتْسِلیِمِھ 
وانتفاء الغرر شرط متفق علیھ في الجملة في االلتزامات التي تترتب على المعاوضات ، كالبیع وانتفاء الغرر شرط متفق علیھ في الجملة في االلتزامات التي تترتب على المعاوضات ، كالبیع 

ثناء بعضھا بالنسبة لوجود محل ثناء بعضھا بالنسبة لوجود محل ھذا مع استھذا مع است. . واإلجارة ، مبیعًا وثمنًا ومنفعة وعمًال وأجرة واإلجارة ، مبیعًا وثمنًا ومنفعة وعمًال وأجرة 
االلتزام وقت التصرف ، كالسلم ، واإلجارة ، واالستصناع ، فإنھا أجیزت استحسانًا مع عدم االلتزام وقت التصرف ، كالسلم ، واإلجارة ، واالستصناع ، فإنھا أجیزت استحسانًا مع عدم 
وجود المسلم فیھ ، والمنفعة ، والعمل ، وذلك للحاجة ، ویراعى كذلك الخالف في بیع الثمر وجود المسلم فیھ ، والمنفعة ، والعمل ، وذلك للحاجة ، ویراعى كذلك الخالف في بیع الثمر 

  ..قبل بدو صالحھ قبل بدو صالحھ 
معاوضات ، فإن األمر یختلف بالنسبة لغیرھا من معاوضات ، فإن األمر یختلف بالنسبة لغیرھا من وإذا كان شرط انتفاء الغرر متفقًا علیھ في الوإذا كان شرط انتفاء الغرر متفقًا علیھ في ال

تبرعات ، كالھبة بال عوض واإلعارة ، وتوثیقات كالرھن والكفالة وغیرھا ، فأجاز الحنفیة تبرعات ، كالھبة بال عوض واإلعارة ، وتوثیقات كالرھن والكفالة وغیرھا ، فأجاز الحنفیة 
والحنابلة التبرعات مع الجھالة ، ومنعھا الشافعیة ، وفرق المالكیة في ذلك بین ما تؤثر فیھ والحنابلة التبرعات مع الجھالة ، ومنعھا الشافعیة ، وفرق المالكیة في ذلك بین ما تؤثر فیھ 

ا ، وما ال تؤثر فیھ الجھالة والغرر من ا ، وما ال تؤثر فیھ الجھالة والغرر من الجھالة والغرر من التبرعات ، فقالوا بجوازھالجھالة والغرر من التبرعات ، فقالوا بجوازھ
  ..التبرعات فقالوا بعدم جوازھا التبرعات فقالوا بعدم جوازھا 

 ، األشباه  ، األشباه ١٥٨١٥٨ ،  ، ١٥٦١٥٦ ،  ، ١٤٨١٤٨، ، ١٤٧١٤٧ ،  ، ٣٣//٥٥ ، بدائع الصنائع ،  ، بدائع الصنائع ، ٨٨٨٨//٥٥تبیین الحقائق ، تبیین الحقائق ، : : انظر انظر 
 ،  ، ٤٣٣٤٣٣//٦٦ ، االستذكار ،  ، االستذكار ، ١٦٩١٦٩//٣٣ ، الفروق ، للقرافي ،  ، الفروق ، للقرافي ، ٩٢٩٢ ،  ، ٩١٩١//١١والنظائر ، البن نجیم ، والنظائر ، البن نجیم ، 

 ،  ، ٣٩١٣٩١ ،  ، ٢٤٢٤ ، التمھید ، البن عبد البر ،  ، التمھید ، البن عبد البر ، ٢٢٦٢٢٦ ،  ، ٢٢٠٢٢٠ ،  ، ١٧٢١٧٢   ، ،١٤٨١٤٨//٢٢بدایة المجتھد ، بدایة المجتھد ، 
 ، المنثور في القواعد ،  ، المنثور في القواعد ، ٢٢٢٢ ،  ، ٢١٢١//٣٣ ، وما بعدھا ، نھایة المحتاج ،  ، وما بعدھا ، نھایة المحتاج ، ٤٠٢٤٠٢//١١المھذب ، المھذب ، 

 ، منتھي اإلرادات ،  ، منتھي اإلرادات ، ٢٨٢٨//٢٢ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٣٩١٣٩ ،  ، ١٣٨١٣٨ /  / ٣٣ ،  ، ٤٠٣٤٠٣ ،  ، ٤٠١٤٠١ ،  ، ٤٠٠٤٠٠//٢٢
   . .١١١١//٢٢، البن قدامة ، ، البن قدامة ،  ، وما بعدھا ، الكافي  ، وما بعدھا ، الكافي ٤٣٤٤٣٤ / /٥٥ ، المغني ،  ، المغني ، ٢٤٨٢٤٨//١١

 ، أحكام  ، أحكام ٢١٢١عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٣٣((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣١٠٣١٠نایف بن جمعان الجریدان ، صنایف بن جمعان الجریدان ، ص/ / العقود المدنیة ، دالعقود المدنیة ، د
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أو حكمًا ، والقبض شرط في استقرار الملك إذا سلم أن ملكیتھا انتقلت إلیھ ؛ ألن أو حكمًا ، والقبض شرط في استقرار الملك إذا سلم أن ملكیتھا انتقلت إلیھ ؛ ألن 
منقوالت عند أبي یوسف ، والمالكیة ، منقوالت عند أبي یوسف ، والمالكیة ، القبض في كل شيء بحسبھ ، فالقبض في الالقبض في كل شيء بحسبھ ، فالقبض في ال

والحنابلة ، ومشھور مذھب الشافعیة ، یتم بنقل العین وتحویلھا عن موضعھا إلى والحنابلة ، ومشھور مذھب الشافعیة ، یتم بنقل العین وتحویلھا عن موضعھا إلى 
، وعند جمھور الحنفیة ، وقول للمالكیة ، والشافعي ، وروایة ، وعند جمھور الحنفیة ، وقول للمالكیة ، والشافعي ، وروایة ) ) ١١((موضع غیره موضع غیره 

، أنھ یتم بالتخلیة بین المشتري وبین المبیع بحیث ال یكون ھناك ، أنھ یتم بالتخلیة بین المشتري وبین المبیع بحیث ال یكون ھناك ) ) ٢٢((عن أحمد عن أحمد 
 من انتفاعھ بھ ، وقبض العین المتورق بھا غیر متحقق فیھ النقل أو بالتخلیة  من انتفاعھ بھ ، وقبض العین المتورق بھا غیر متحقق فیھ النقل أو بالتخلیة حائلحائل

الذي قال بھ الفریقان ، فتكون غیر مقبوضة حقیقة ، وال یكون ھناك قبض حكمي الذي قال بھ الفریقان ، فتكون غیر مقبوضة حقیقة ، وال یكون ھناك قبض حكمي 
لھا كذلك ؛ ألن ما یقوم بھ بیت السمسرة من شراء للسلعة ، إنما یكون من خالل لھا كذلك ؛ ألن ما یقوم بھ بیت السمسرة من شراء للسلعة ، إنما یكون من خالل 

 وال تسلیم أصًال السلعة ، ومن  وال تسلیم أصًال السلعة ، ومن األوراق وال یكون من بیت السمسرة تسلم لھااألوراق وال یكون من بیت السمسرة تسلم لھا
المصارف ما یذكر أن ابتیاع السلع من السوق العالمیة وتسلمھا یتم عن طریق المصارف ما یذكر أن ابتیاع السلع من السوق العالمیة وتسلمھا یتم عن طریق 
األوراق وشھادة تخزین ھذه السلع فقط ، دون أن یكون منھا تسلم فعلي لھا ، وال األوراق وشھادة تخزین ھذه السلع فقط ، دون أن یكون منھا تسلم فعلي لھا ، وال 
یعد قبض شھادة تخزین السلع قبضًا حقیقیًا أو حكمیًا لھا ؛ ألن شھادة التخزین یعد قبض شھادة تخزین السلع قبضًا حقیقیًا أو حكمیًا لھا ؛ ألن شھادة التخزین 

العین ، ولیست في حكمھا ، وال تعد بدیًال عنھا حال تلفھا أو فقدھا أو العین ، ولیست في حكمھا ، وال تعد بدیًال عنھا حال تلفھا أو فقدھا أو لیست ھي لیست ھي 
سرقتھا ؛ ألن الفرض أن ھذه الشھادة تلقى تبعة قبض العین على المشتري ، ألنھا سرقتھا ؛ ألن الفرض أن ھذه الشھادة تلقى تبعة قبض العین على المشتري ، ألنھا 
وھي في المخزن المشار إلیھ بالشھادة لم تدخل في ضمانھ ، فال یكون ذلك قبضًا وھي في المخزن المشار إلیھ بالشھادة لم تدخل في ضمانھ ، فال یكون ذلك قبضًا 

تسلیم الفعلي أو الحكمي لھا ممن تباع تسلیم الفعلي أو الحكمي لھا ممن تباع حكمیًا لھا كذلك ، ھذا فضًال عن عدم تحقق الحكمیًا لھا كذلك ، ھذا فضًال عن عدم تحقق ال
  ))٣٣.(.(إلیھ بیعًا نھائیًا إلیھ بیعًا نھائیًا 

أنھ یترتب على القول بأن السلع المتعاقد علیھا لم تقبض حقیقة أو أنھ یترتب على القول بأن السلع المتعاقد علیھا لم تقبض حقیقة أو : : الثالث الثالث 
حكمًا ، أن ال یجوز للمتورق أو لغیره بیعھا ؛ ألنھ یكون من قبیل بیع ما لم یقبض حكمًا ، أن ال یجوز للمتورق أو لغیره بیعھا ؛ ألنھ یكون من قبیل بیع ما لم یقبض 

  ))٤٤((..، وما لم یدخل في ضمان بائعھ ، وكالھما منھي عنھ ، وما لم یدخل في ضمان بائعھ ، وكالھما منھي عنھ 
أن المقرر في الشرع أنھ ال ینعقد البیع إال إذا كان ھناك نیة للبیع أن المقرر في الشرع أنھ ال ینعقد البیع إال إذا كان ھناك نیة للبیع : : الرابع الرابع 

ونیة للشراء ، والنیة في البیع تعني أن یقصد الشخص بتعبیره معاوضة مال بمال ونیة للشراء ، والنیة في البیع تعني أن یقصد الشخص بتعبیره معاوضة مال بمال 
َفالنِّیَُّة ُروُح اْلَعَمِل َفالنِّیَُّة ُروُح اْلَعَمِل : " : " ویقصد كذلك آثاره وھي التملیك والتملك ، یقول ابن القیم ویقصد كذلك آثاره وھي التملیك والتملك ، یقول ابن القیم 

، ونیة البیع ، ونیة البیع ) ) ٥٥" (" (ُھ ، َوُھَو َتاِبٌع َلَھا َیِصحُّ ِبِصحَِّتَھا َوَیْفُسُد ِبَفَساِدَھا ُھ ، َوُھَو َتاِبٌع َلَھا َیِصحُّ ِبِصحَِّتَھا َوَیْفُسُد ِبَفَساِدَھا َوُلبُُّھ َوِقَواُمَوُلبُُّھ َوِقَواُم
ونیة الشراء یعبر عنھما باإلرادة فال بد أن یكون التعبیر صادر عن إرادة ، تتجھ ونیة الشراء یعبر عنھما باإلرادة فال بد أن یكون التعبیر صادر عن إرادة ، تتجھ 
إلنشاء التزام عقدي ، وفي البیع تكون اإلرادة عبارة عن نیة التملیك والتملك وما إلنشاء التزام عقدي ، وفي البیع تكون اإلرادة عبارة عن نیة التملیك والتملك وما 

  . . ك من تسلیم للمبیع واستالم الثمن ك من تسلیم للمبیع واستالم الثمن یترتب على ذلیترتب على ذل

                                                           

 ، الشرح الصغیر ،  ، الشرح الصغیر ، ٦٨٦٨//٢١٢١ ، المبسوط ،  ، المبسوط ، ٣٣٢٣٣٢//٦٦ ، بدائع الصنائع ،  ، بدائع الصنائع ، ٦٣٦٣//٦٦تبیین الحقائق ، تبیین الحقائق ، ) ) ١١((
 ،  ، ٢٧٦٢٧٦ ،  ، ٢٧٥٢٧٥//٩٩ ، المجموع ،  ، المجموع ، ٤١٧٤١٧//٤٤ ، مواھب الجلیل ،  ، مواھب الجلیل ، ٦١٩٦١٩//٢٢ح الجلیل ، ح الجلیل ،  ، من ، من٢٦٥٢٦٥//٤٤

   . .٣٧١٣٧١//٤٤المغني ، المغني ، 
 ، المجموع ،  ، المجموع ، ٢٨٣٢٨٣//٤٤ ، المنتقي ، للباجي ،  ، المنتقي ، للباجي ، ٥١٦٥١٦//٦٦ ، فتح القدیر ،  ، فتح القدیر ، ٤٥٠٤٥٠//٦٦بدائع الصنائع ، بدائع الصنائع ، ) ) ٢٢((

   . .٤٧٠٤٧٠//٤٤اإلنصاف ، اإلنصاف ،  ‘  ‘ ٢٢٠٢٢٠//٤٤ ، المغني ،  ، المغني ، ٤٤٤٤٤٤//٨٨ ، العزیز شرح الوجیز ،  ، العزیز شرح الوجیز ، ١٧٧١٧٧//٩٩
 ،  ، ٢١٢١عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ /  المصرفي وحكمھ الشرعي ، د المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورقتكییف التورق) ) ٣٣((

  ..بتصرف بتصرف 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٢٢٢المرجع السابق ، صالمرجع السابق ، ص) ) ٤٤((
   . .٩١٩١//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ٥٥((
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ولما كانت النیة أمرًا باطنًا فمن المقرر أنھ إذا خفي االستدالل على الباطن ولما كانت النیة أمرًا باطنًا فمن المقرر أنھ إذا خفي االستدالل على الباطن 
فالعبرة بالظاھر ؛ ألن الظاھر دلیل الباطن ویعول على القرائن الظاھرة ألنھا تدل فالعبرة بالظاھر ؛ ألن الظاھر دلیل الباطن ویعول على القرائن الظاھرة ألنھا تدل 

یع یع على اإلرادة الباطنیة ، وعلیھ فإذا كانت ھناك قرینة یستدل بھا على نیة البعلى اإلرادة الباطنیة ، وعلیھ فإذا كانت ھناك قرینة یستدل بھا على نیة الب
والشراء فالنیة بالقرینة ، وكذلك إذا كانت ھناك قرینة یستدل بھا على عدم نیة والشراء فالنیة بالقرینة ، وكذلك إذا كانت ھناك قرینة یستدل بھا على عدم نیة 
البیع والشراء فإن عدم النیة یثبت بھذه القرینة ، وفي عملیات التورق المصرفي البیع والشراء فإن عدم النیة یثبت بھذه القرینة ، وفي عملیات التورق المصرفي 
نجد أن السلعة محل العقد ال تھم العمیل في أي شيء فھو أصًال ال یرید شراء سلعة نجد أن السلعة محل العقد ال تھم العمیل في أي شيء فھو أصًال ال یرید شراء سلعة 

مویل ولن یحصل علیھ إال بكلفة زائدة ، فعقد البیع مویل ولن یحصل علیھ إال بكلفة زائدة ، فعقد البیع وال بیع سلعة ولكن یحتاج إلى توال بیع سلعة ولكن یحتاج إلى ت
مجرد وسیلة للحصول على مال نقدي بمقابل أجل زائد ، إذن فھذه قرینة تدل على مجرد وسیلة للحصول على مال نقدي بمقابل أجل زائد ، إذن فھذه قرینة تدل على 
عدم قصد البیع والشراء وعدم قصد آثار العقد والغایة إذا اتضحت إماراتھا عدم قصد البیع والشراء وعدم قصد آثار العقد والغایة إذا اتضحت إماراتھا 

اتھا اتھا وشواھدھا تفسد التصرف ، والمقرر أن ما یؤدي إلیھ العقد إذا اتضحت إماروشواھدھا تفسد التصرف ، والمقرر أن ما یؤدي إلیھ العقد إذا اتضحت إمار
وشواھدھا تفسد التصرف ، والمقرر أن ما یؤدي إلیھ العقد إذا كان یخالف إرادة وشواھدھا تفسد التصرف ، والمقرر أن ما یؤدي إلیھ العقد إذا كان یخالف إرادة 

  ))١١.(.(الشارع ومقاصده وجب منعھ الشارع ومقاصده وجب منعھ 
َأنَّ اْلُمَكلََّف ِإنََّما ُكلَِّف ِباْلَأْعَماِل ِمْن جھة قصد الشارع بھا َأنَّ اْلُمَكلََّف ِإنََّما ُكلَِّف ِباْلَأْعَماِل ِمْن جھة قصد الشارع بھا : " : "  یقول الشاطبي  یقول الشاطبي 

َذِلَك ؛ َكاَنْت ِبَفْرِض اْلَقاِصِد َوَساِئَل ِلَما َقَصَد َلا َذِلَك ؛ َكاَنْت ِبَفْرِض اْلَقاِصِد َوَساِئَل ِلَما َقَصَد َلا ِفي اْلَأْمِر َوالنَّْھِي ، َفِإَذا َقَصَد ِبَھا َغْیَر ِفي اْلَأْمِر َوالنَّْھِي ، َفِإَذا َقَصَد ِبَھا َغْیَر 
َمَقاِصَد ، ِإْذ َلْم َیْقِصْد ِبَھا َقْصَد الشَّاِرِع َفَتُكوَن َمْقُصوَدًة ، َبْل َقَصَد َقْصًدا آَخَر َجَعَل َمَقاِصَد ، ِإْذ َلْم َیْقِصْد ِبَھا َقْصَد الشَّاِرِع َفَتُكوَن َمْقُصوَدًة ، َبْل َقَصَد َقْصًدا آَخَر َجَعَل 

ُصوٌد َوِسیَلًة ِعْنَدُه ، َوَما ُصوٌد َوِسیَلًة ِعْنَدُه ، َوَما اْلِفْعَل َأِو التَّْرَك َوِسیَلًة َلُھ ؛ َفَصاَر َما ُھَو ِعْنَد الشَّاِرِع َمْقاْلِفْعَل َأِو التَّْرَك َوِسیَلًة َلُھ ؛ َفَصاَر َما ُھَو ِعْنَد الشَّاِرِع َمْق
  ) ) ٢٢" .(" .(َكاَن َشْأُنُھ َھَذا َنْقٌض ِلِإْبَراِم الشَّاِرِع ، َوَھْدٌم ِلَما َبَناُه َكاَن َشْأُنُھ َھَذا َنْقٌض ِلِإْبَراِم الشَّاِرِع ، َوَھْدٌم ِلَما َبَناُه 

َأنَّ اْلآِخَذ ِباْلَمْشُروِع ِمْن َحْیُث َلْم َیْقِصْد ِبِھ َأنَّ اْلآِخَذ ِباْلَمْشُروِع ِمْن َحْیُث َلْم َیْقِصْد ِبِھ : " : "  ویقول في موضع آخر  ویقول في موضع آخر 
 َحِقیَقًة ؛ ِلَأنَّ الشَّاِرَع ِإنََّما َشَرَعُھ ِلَأْمٍر  َحِقیَقًة ؛ ِلَأنَّ الشَّاِرَع ِإنََّما َشَرَعُھ ِلَأْمٍر الشَّاِرُع َذِلَك اْلَقْصَد آِخٌذ ِفي َغْیِر َمْشُروٍعالشَّاِرُع َذِلَك اْلَقْصَد آِخٌذ ِفي َغْیِر َمْشُروٍع

َمْعُلوٍم ِباْلَفْرِض ، َفِإَذا َأَخَذ ِباْلَقْصِد ِإَلى َغْیِر َذِلَك اْلَأْمِر اْلَمْعُلوِم ؛ َفَلْم َیْأِت ِبَذِلَك َمْعُلوٍم ِباْلَفْرِض ، َفِإَذا َأَخَذ ِباْلَقْصِد ِإَلى َغْیِر َذِلَك اْلَأْمِر اْلَمْعُلوِم ؛ َفَلْم َیْأِت ِبَذِلَك 
اْلَأْخِذ ، ِمْن َحْیُث َصاَر اْلَأْخِذ ، ِمْن َحْیُث َصاَر اْلَمْشُروِع َأْصًلا ، َوِإَذا َلْم َیْأِت ِبِھ َناَقَض الشَّاِرَع ِفي َذِلَك اْلَمْشُروِع َأْصًلا ، َوِإَذا َلْم َیْأِت ِبِھ َناَقَض الشَّاِرَع ِفي َذِلَك 

  ))٣٣" .(" .(َكاْلَفاِعِل ِلَغْیِر َما ُأِمَر ِبِھ َوالتَّاِرِك ِلَما ُأِمَر ِبِھ َكاْلَفاِعِل ِلَغْیِر َما ُأِمَر ِبِھ َوالتَّاِرِك ِلَما ُأِمَر ِبِھ 
إذن طالما أن نیة البیع والشراء لم تثبت في عقد التورق فإن العقود إذن طالما أن نیة البیع والشراء لم تثبت في عقد التورق فإن العقود 
بمرامیھا ومعانیھا ال بألفاظھا ومبانیھا ، فالعملیة مجرد أوراق للتحایل على فعل لم بمرامیھا ومعانیھا ال بألفاظھا ومبانیھا ، فالعملیة مجرد أوراق للتحایل على فعل لم 

لھ مباشرة دون ھذه األوراق وھو الحصول على النقد والتمویل بفائدة لھ مباشرة دون ھذه األوراق وھو الحصول على النقد والتمویل بفائدة یبح فعیبح فع
  ) ) ٤٤.(.(لصالح الدائن لصالح الدائن 

إن ھذا التورق یتضمن بیعًا وابتیاعًا صوریین ، إن ھذا التورق یتضمن بیعًا وابتیاعًا صوریین ، : " : " ولذلك یقول البعض ولذلك یقول البعض 
باعتبار أن أساس مشروعیة العقود حاجة الناس إلیھا ، ومن ثم فمشروعیة البیع باعتبار أن أساس مشروعیة العقود حاجة الناس إلیھا ، ومن ثم فمشروعیة البیع 

بیع لالنتفاع بھ ، وھذا مفتقد في التورق بیع لالنتفاع بھ ، وھذا مفتقد في التورق واالبتیاع تقوم على احتیاج عاقدھا للمواالبتیاع تقوم على احتیاج عاقدھا للم
المصرفي إن قیل بأنھ بیع ، إذ أن المتورق لم یقصد االنتفاع بالمبیع ، وإنما مجرد المصرفي إن قیل بأنھ بیع ، إذ أن المتورق لم یقصد االنتفاع بالمبیع ، وإنما مجرد 
الحصول على النقد بتوسیط سلعة غیر مقصودة ، وھذا صرف للعقد عن أصل ما الحصول على النقد بتوسیط سلعة غیر مقصودة ، وھذا صرف للعقد عن أصل ما 

                                                           

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٥٩٥٩ھناء محمد ھالل الحنیطي ، صھناء محمد ھالل الحنیطي ، ص/ / التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ١١((
   . .٣١٣١ ،  ، ٣٠٣٠//٣٣الموافقات ، للشاطبي ، الموافقات ، للشاطبي ، ) ) ٢٢((
   . .٥٧٣٥٧٣//٣٣  المرجع السابق ،المرجع السابق ،) ) ٣٣((
   . .٦٠٦٠ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٤٤((



 

 

 - ٨٧ - 

" " شرع لھ ، وھو نوع من العبث والتالعب بشرع اهللا تعالى ، نھي عنھ الشارع شرع لھ ، وھو نوع من العبث والتالعب بشرع اهللا تعالى ، نھي عنھ الشارع 
).).١١((  

أن المصرف یشترط على المتورق أنھ إذا باع السلعة المتورق أن المصرف یشترط على المتورق أنھ إذا باع السلعة المتورق : : الخامس الخامس 
بھا نقدًا ، فإنھ یبیعھا بأقل من الثمن الذي باعھا بھ إلى المتورق ، وھذا االشتراط بھا نقدًا ، فإنھ یبیعھا بأقل من الثمن الذي باعھا بھ إلى المتورق ، وھذا االشتراط 
ال تقتضیھ مصلحة المتورق ، الذي یقع في ظروف ألجأتھ إلى إجراء ھذه المعاملة ال تقتضیھ مصلحة المتورق ، الذي یقع في ظروف ألجأتھ إلى إجراء ھذه المعاملة 

لجأه إلى قبول إضاعة مالھ علیھ ، وھو لجأه إلى قبول إضاعة مالھ علیھ ، وھو للحصول على نقد ، ومن ثم فإن المصرف أللحصول على نقد ، ومن ثم فإن المصرف أ
نوع من اإلكراه یفسد التوكیل ویفسد المعاملة التي یقوم بھا الوكیل ، باعتبار أنھ نوع من اإلكراه یفسد التوكیل ویفسد المعاملة التي یقوم بھا الوكیل ، باعتبار أنھ 
إن لم یقبل المتورق ھذا الشرط ، فلن یقوم المصرف بالعملیة ولن یحصل المتورق إن لم یقبل المتورق ھذا الشرط ، فلن یقوم المصرف بالعملیة ولن یحصل المتورق 

على على على النقد المطلوب من العملیة ، واإلكراه یعدم الرضا واالختیار ، ویؤثر على النقد المطلوب من العملیة ، واإلكراه یعدم الرضا واالختیار ، ویؤثر 
تصرفات المكره فیبطلھا عند المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، فیبطل ما یترتب تصرفات المكره فیبطلھا عند المالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة ، فیبطل ما یترتب 
علیھ التوكیل من بیع وابتیاع وقبض وإقباض ، فضًال عن إفضاء ھذا الشرط إلى علیھ التوكیل من بیع وابتیاع وقبض وإقباض ، فضًال عن إفضاء ھذا الشرط إلى 
إضاعة جزء من مالھ ، الذي یمثل الفرق بین ثمن ابتیاعھ السلعة من المصرف إضاعة جزء من مالھ ، الذي یمثل الفرق بین ثمن ابتیاعھ السلعة من المصرف 

، وتسبب ، وتسبب ) ) ٢٢((ة المال منھي عنھ شرعًا ة المال منھي عنھ شرعًا وثمن بیع المصرف لھا من الغیر ، وإضاعوثمن بیع المصرف لھا من الغیر ، وإضاع
) ) ٣٣((المصرف في إضاعتھ على المتورق من اإلضرار بھ ، وھو منھي عنھ كذلك المصرف في إضاعتھ على المتورق من اإلضرار بھ ، وھو منھي عنھ كذلك 

).).٤٤((  
: : أحدھما أحدھما : : إن التورق المصرفي اسم لمعاملة تجمع بین عقدین إن التورق المصرفي اسم لمعاملة تجمع بین عقدین : : السادس السادس 

البیع حاًال لطرف آخر بثمن أقل من البیع حاًال لطرف آخر بثمن أقل من : : الشراء بثمن مؤجل من طرف ، والثاني الشراء بثمن مؤجل من طرف ، والثاني 
ل عقد على انفراده مشروعًا ال یعني أن المجموع مشروع ، ل عقد على انفراده مشروعًا ال یعني أن المجموع مشروع ، المؤجل ، وكون كالمؤجل ، وكون ك
مطلقًا ، دون أن یفھم منھ أي شروط أو عقود إضافیة مطلقًا ، دون أن یفھم منھ أي شروط أو عقود إضافیة " " البیع البیع " " واآلیة إنما تناولت واآلیة إنما تناولت 

  ) ) ٥٥.(.(تخل بمقصوده ، فلفظ البیع في اآلیة ال یتناول صورة التورق المصرفي تخل بمقصوده ، فلفظ البیع في اآلیة ال یتناول صورة التورق المصرفي 
                                                           

   . .٢٢٢٢عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ١١((
ِإنَّ اَهللا َحرََّم ِإنَّ اَهللا َحرََّم  :  : --    --َقاَل النَِّبيُّ َقاَل النَِّبيُّ : :  ، َقاَل  ، َقاَل -- رضي اهللا عنھ  رضي اهللا عنھ --حیث روي َعِن الُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة حیث روي َعِن الُمِغیَرِة ْبِن ُشْعَبَة ) ) ٢٢((

ِقیَل َوَقاَل ، َوَكْثَرَة السَُّؤاِل ِقیَل َوَقاَل ، َوَكْثَرَة السَُّؤاِل : : ُعُقوَق اُألمََّھاِت ، َوَوْأَد الَبَناِت ، َوَمَنَع َوَھاِت ، َوَكِرَه َلُكْم ُعُقوَق اُألمََّھاِت ، َوَوْأَد الَبَناِت ، َوَمَنَع َوَھاِت ، َوَكِرَه َلُكْم : : ْیُكْم ْیُكْم َعَلَعَل
كتاٌب ِفي اِالْسِتْقَراِض َوَأَداِء الدُُّیوِن كتاٌب ِفي اِالْسِتْقَراِض َوَأَداِء الدُُّیوِن : : البخاري في صحیحھ البخاري في صحیحھ : : أخرجھ أخرجھ " . ( " . ( ، َوِإَضاَعَة الَماِل ، َوِإَضاَعَة الَماِل 
 ، ومسلم  ، ومسلم ٢٤٠٨٢٤٠٨ ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ١٥٧١٥٧//٣٣ ، َباُب َما ُیْنَھى َعْن ِإَضاَعِة الَماِل ،  ، َباُب َما ُیْنَھى َعْن ِإَضاَعِة الَماِل ، َوالَحْجِر َوالتَّْفِلیِسَوالَحْجِر َوالتَّْفِلیِس

في ِكَتاُب اْلَأْقِضَیِة ، َباُب النَّْھِي َعْن َكْثَرِة اْلَمَساِئِل ِمْن َغْیِر َحاَجٍة ، َوالنَّْھِي َعْن في ِكَتاُب اْلَأْقِضَیِة ، َباُب النَّْھِي َعْن َكْثَرِة اْلَمَساِئِل ِمْن َغْیِر َحاَجٍة ، َوالنَّْھِي َعْن : : في صحیحھ في صحیحھ 
 ، حدیث  ، حدیث ١٣٤١١٣٤١//٣٣َمُھ ، َأْو َطَلِب َما َلا َیْسَتِحقُُّھ ، َمُھ ، َأْو َطَلِب َما َلا َیْسَتِحقُُّھ ، َمْنٍع َوَھاِت ، َوُھَو اِلاْمِتَناُع ِمْن َأَداِء َحقٍّ َلِزَمْنٍع َوَھاِت ، َوُھَو اِلاْمِتَناُع ِمْن َأَداِء َحقٍّ َلِز

   )  ) ٥٩٣٥٩٣رقم رقم 
ِإنَّ اَهللا َیْرَضى َلُكْم ِإنَّ اَهللا َیْرَضى َلُكْم  : "  : " --    --َقاَل َرُسوُل اِهللا َقاَل َرُسوُل اِهللا : :  ، َقاَل  ، َقاَل -- رضي اهللا عنھ  رضي اهللا عنھ --وروي َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة وروي َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة 

، َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِھ َشْیًئا ، َوَأْن َتْعَتِصُموا ِبَحْبِل ، َوَلا ُتْشِرُكوا ِبِھ َشْیًئا ، َوَأْن َتْعَتِصُموا ِبَحْبِل َأْن َتْعُبُدوُه َأْن َتْعُبُدوُه : : َثَلاًثا ، َوَیْكَرُه َلُكْم َثَلاًثا ، َفَیْرَضى َلُكْم َثَلاًثا ، َوَیْكَرُه َلُكْم َثَلاًثا ، َفَیْرَضى َلُكْم 
أخرجھ أخرجھ " . ( " . ( ِقیَل َوَقاَل ، َوَكْثَرَة السَُّؤاِل ، َوِإَضاَعِة اْلَماِل ِقیَل َوَقاَل ، َوَكْثَرَة السَُّؤاِل ، َوِإَضاَعِة اْلَماِل : : اِهللا َجِمیًعا َوَلا َتَفرَُّقوا ، َوَیْكَرُه َلُكْم اِهللا َجِمیًعا َوَلا َتَفرَُّقوا ، َوَیْكَرُه َلُكْم 

   ) . ) .١٧١٥١٧١٥ ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ١٣٤٠١٣٤٠//٣٣ ،  ، في ِكَتاُب اْلَأْقِضَیِة ، َباُب َقِضیَِّة ِھْنٍدفي ِكَتاُب اْلَأْقِضَیِة ، َباُب َقِضیَِّة ِھْنٍد: : مسلم في صحیحھ مسلم في صحیحھ 
--َقاَل َرُسوُل اِهللا َقاَل َرُسوُل اِهللا : :  ، َقاَل  ، َقاَل -- َرِضَي اُهللا َعْنُھَما  َرِضَي اُهللا َعْنُھَما –– حیث روي َعِن َعْن ِعْكِرَمَة ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس حیث روي َعِن َعْن ِعْكِرَمَة ، َعِن اْبِن َعبَّاٍس))٣٣((

    -- " :  " :  في َأْبَواُب اْلَأْحَكاِم ، َباُب في َأْبَواُب اْلَأْحَكاِم ، َباُب : : ابن ماجة في سننھ ابن ماجة في سننھ : : أخرجھ أخرجھ . ( . ( " " َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر َلا َضَرَر َوَلا ِضَراَر
  ٥٥٥٥//٥٥: :  ، وأحمد في مسنده  ، وأحمد في مسنده ٢٣٤١٢٣٤١ ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٢٣٢٢٣٢//٣٣ي َحقِِّھ َما َیُضرُّ ِبَجاِرِه ، ي َحقِِّھ َما َیُضرُّ ِبَجاِرِه ، َمْن َبَنى ِفَمْن َبَنى ِف

   ) . ) .٢٨٦٥٢٨٦٥، حدیث رقم ، حدیث رقم 
   . .٢٢٢٢عبد الفتاح محمود إدریس ، صعبد الفتاح محمود إدریس ، ص/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٤٤((
  .. ، بتصرف یسیر  ، بتصرف یسیر ٣٢٣٢سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٥٥((



 

 

 - ٨٨ - 

ین كل ین كل أن مضمون ھذه الحجة أن التورق یتكون من عقدأن مضمون ھذه الحجة أن التورق یتكون من عقد: " : " یقول البعض یقول البعض 
منھما حالل ، فالمجموع إذن حالل ، وھذا خطأ ؛ ألن حكم البیع المفرد یخالف البیع منھما حالل ، فالمجموع إذن حالل ، وھذا خطأ ؛ ألن حكم البیع المفرد یخالف البیع 
الذي انضم إلیھ عقد آخر ، فالبیع مفردًا مشروع ، والسلف أیضًا مشروع ، لكن الذي انضم إلیھ عقد آخر ، فالبیع مفردًا مشروع ، والسلف أیضًا مشروع ، لكن 

ُحْكَم اْلَجْمِع ُحْكَم اْلَجْمِع : " : " اجتماع البیع مع السلف ممنوع بنص الحدیث ، ولذلك قال العلماء اجتماع البیع مع السلف ممنوع بنص الحدیث ، ولذلك قال العلماء 
، فقد نھى علیھ الصالة والسالم عن بیع وسلف ، وكل ، فقد نھى علیھ الصالة والسالم عن بیع وسلف ، وكل ) ) ١١" (" (ْفِریِق ْفِریِق ُیَخاِلُف ُحْكَم التَُّیَخاِلُف ُحْكَم التَّ

واحد منھما لو انفرد لجاز ، ونھى اهللا تعالى عن الجمع بین األختین في النكاح ، واحد منھما لو انفرد لجاز ، ونھى اهللا تعالى عن الجمع بین األختین في النكاح ، 
  ))٣٣) .() .(٢٢" (" (مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادھا مع جواز العقد على كل واحدة بانفرادھا 

َواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َواَلُكْم َبْیَنُكْم ِباْلَباِطِل ِإلَّا َأْن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا َأْم: " : "  وقولھ تعالى  وقولھ تعالى --٢٢
  ) ) ٤٤" .(" .(َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم  َتُكوَن ِتَجاَرًة َعْن َتَراٍض ِمْنُكْم  

  : : وجھ الداللة وجھ الداللة 
في ھذه اآلیة ینھى اهللا تعالى عباده المؤمنین عن أن یأكلوا أموال بعضھم في ھذه اآلیة ینھى اهللا تعالى عباده المؤمنین عن أن یأكلوا أموال بعضھم 
بعضًا بالباطل ، أي بأنواع المكاسب التي ھي غیر شرعیة كأنواع الربا والقمار وما بعضًا بالباطل ، أي بأنواع المكاسب التي ھي غیر شرعیة كأنواع الربا والقمار وما 
جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحیل وإن ظھرت في غالب الحكم الشرعي مما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحیل وإن ظھرت في غالب الحكم الشرعي مما 
یعلم اهللا أن متعاطیھا إنما یرید الحیلة على الربا ، لكن الَمتاجر المشروعة التي یعلم اهللا أن متعاطیھا إنما یرید الحیلة على الربا ، لكن الَمتاجر المشروعة التي 
تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوھا وتسببوا بھا في تحصیل األموال ، تكون عن تراض من البائع والمشتري فافعلوھا وتسببوا بھا في تحصیل األموال ، 

رًا منھیًا عنھ ، وكل صفقة تجاریة من رًا منھیًا عنھ ، وكل صفقة تجاریة من وأن الذي یشتري لیبیع بعد ذلك لم یرتكب أموأن الذي یشتري لیبیع بعد ذلك لم یرتكب أم
البائع ھي أصلھا دراھم تحولت إلى سلعة ، ثم إن صاحبھا یبیعھا فتتحول إلى البائع ھي أصلھا دراھم تحولت إلى سلعة ، ثم إن صاحبھا یبیعھا فتتحول إلى 
دراھم أكثر من األولى ، وھو ربح التجار الحالل ، وھو التجارة بالنقود یشتري دراھم أكثر من األولى ، وھو ربح التجار الحالل ، وھو التجارة بالنقود یشتري 
  بالنقود سلعة ، ثم یبیع بالنقود سلعة ، أما المنھي عنھ فھو أن یبیع النقود لتعودبالنقود سلعة ، ثم یبیع بالنقود سلعة ، أما المنھي عنھ فھو أن یبیع النقود لتعود

إلیھ النقود ، والفرق بینھما كبیر فالتعامل بالنقود یتحمل التاجر تبعة الرد بالعیب ، إلیھ النقود ، والفرق بینھما كبیر فالتعامل بالنقود یتحمل التاجر تبعة الرد بالعیب ، 
، إن مقصود التجارة ، إن مقصود التجارة ) ) ٥٥((وتبعة العود عند االستحقاق والنقود ال تتعین بالتعیین وتبعة العود عند االستحقاق والنقود ال تتعین بالتعیین 

                                                           

   . .٢١١٢١١//١١قواعد النورانیة ، البن تیمیة ، قواعد النورانیة ، البن تیمیة ، الال) ) ١١((
َوِلَأنَّ اِلاْسِتْقَراَء ِمَن الشَّْرِع َعرََّف َأنَّ ِلِلاْجِتَماِع َتْأِثیًرا ِفي َأْحَكاٍم َلا َوِلَأنَّ اِلاْسِتْقَراَء ِمَن الشَّْرِع َعرََّف َأنَّ ِلِلاْجِتَماِع َتْأِثیًرا ِفي َأْحَكاٍم َلا : " : " جاء في الموافقات جاء في الموافقات ) ) ٢٢((

يٍّ َمَع اِلاْجِتَماِع َبْیَن يٍّ َمَع اِلاْجِتَماِع َبْیَن َوَیْسَتِوي ِفي َذِلَك اِلاْجِتَماُع َبْیَن َمْأُموٍر َوَمْنِھَوَیْسَتِوي ِفي َذِلَك اِلاْجِتَماُع َبْیَن َمْأُموٍر َوَمْنِھ. . َتُكوُن َحاَلَة اِلاْنِفَراِد َتُكوُن َحاَلَة اِلاْنِفَراِد 
، وكل ِمْنُھَما َلِو ، وكل ِمْنُھَما َلِو " " َعْن َبْیٍع َوَسَلٍف َعْن َبْیٍع َوَسَلٍف : ": "َمْأُموَرْیِن َأْو َمْنِھیَّْیِن ؛ َفَقْد َنَھى َعَلْیِھ الصََّلاُة َوالسََّلاُم َمْأُموَرْیِن َأْو َمْنِھیَّْیِن ؛ َفَقْد َنَھى َعَلْیِھ الصََّلاُة َوالسََّلاُم 

َع َجَواِز اْلَعْقِد َعَلى ُكلِّ َع َجَواِز اْلَعْقِد َعَلى ُكلِّ َوَنَھى اللَُّھ َتَعاَلى َعِن اْلَجْمِع َبْیَن اْلُأْخَتْیِن ِفي النَِّكاِح َمَوَنَھى اللَُّھ َتَعاَلى َعِن اْلَجْمِع َبْیَن اْلُأْخَتْیِن ِفي النَِّكاِح َم. . اْنَفَرَد َلَجاَز اْنَفَرَد َلَجاَز 
َواِحَدٍة ِباْنِفَراِدَھا ، َوِفي اْلَحِدیِث النَّْھُي َعِن اْلَجْمِع َبْیَن اْلَمْرَأِة َوَعمَِّتَھا ، َواْلَمْرَأِة َوَخاَلِتَھا ، َواِحَدٍة ِباْنِفَراِدَھا ، َوِفي اْلَحِدیِث النَّْھُي َعِن اْلَجْمِع َبْیَن اْلَمْرَأِة َوَعمَِّتَھا ، َواْلَمْرَأِة َوَخاَلِتَھا ، 

َنى ِفي َمْسَأَلِتَنا ِمْن َحْیُث َكاَن َنى ِفي َمْسَأَلِتَنا ِمْن َحْیُث َكاَن ، َوُھَو َداِخٌل ِباْلَمْع، َوُھَو َداِخٌل ِباْلَمْع" " ِإَذا َفَعْلُتْم َذِلَك ؛ َقَطْعُتْم َأْرَحاَمُكْمِإَذا َفَعْلُتْم َذِلَك ؛ َقَطْعُتْم َأْرَحاَمُكْم: " : " َوَقاَل َوَقاَل 
ِلْلَجْمِع ُحْكٌم َلْیَس ِلِلاْنِفَراِد ؛ َفَكاِن االجتماع مؤثًرا ، وھو َدِلیٌل ، َوَكاَن َتْأِثیُرُه ِفي َقْطِع اْلَأْرَحاِم ِلْلَجْمِع ُحْكٌم َلْیَس ِلِلاْنِفَراِد ؛ َفَكاِن االجتماع مؤثًرا ، وھو َدِلیٌل ، َوَكاَن َتْأِثیُرُه ِفي َقْطِع اْلَأْرَحاِم 

َنَھى َعْن َجْمِع اْلُمْفَتِرِق َوَتْفِریِق َنَھى َعْن َجْمِع اْلُمْفَتِرِق َوَتْفِریِق وََو... ... َوُھَو َرْفُع اِلاْجِتَماِع ، َوُھَو َدِلیٌل َأْیًضا َعَلى َتْأِثیِر اِلاْجِتَماِع َوُھَو َرْفُع اِلاْجِتَماِع ، َوُھَو َدِلیٌل َأْیًضا َعَلى َتْأِثیِر اِلاْجِتَماِع 
اْلُمْجَتِمِع َخْشَیَة الصََّدَقِة ، َوَذِلَك َیْقَتِضي َأنَّ ِلِلاْجِتَماِع َتْأِثیًرا َلْیَس ِلِلاْنِفَراِد ، َواْقِتَضاُؤُه َأنَّ اْلُمْجَتِمِع َخْشَیَة الصََّدَقِة ، َوَذِلَك َیْقَتِضي َأنَّ ِلِلاْجِتَماِع َتْأِثیًرا َلْیَس ِلِلاْنِفَراِد ، َواْقِتَضاُؤُه َأنَّ 

. . ًما َلْیَس ِلِلاْنِفَراِد ، َوَلْو ِفي َسْلِب اِلاْنِفَراِد ًما َلْیَس ِلِلاْنِفَراِد ، َوَلْو ِفي َسْلِب اِلاْنِفَراِد ِلِلاْنِفَراِد ُحْكًما َلْیَس ِلِلاْجِتَماِع ُیَبیُِّن َأنَّ ِلِلاْجِتَماِع ُحْكِلِلاْنِفَراِد ُحْكًما َلْیَس ِلِلاْجِتَماِع ُیَبیُِّن َأنَّ ِلِلاْجِتَماِع ُحْك
... " . ( ... " . ( َوَنَھى َعِن اْلَخِلیَطْیِن ِفي اْلَأْشِرَبِة ؛ ِلَأنَّ ِلاْجِتَماَعُھَما َتْأِثیًرا ِفي َتْعِجیِل ِصَفِة اإلسكار َوَنَھى َعِن اْلَخِلیَطْیِن ِفي اْلَأْشِرَبِة ؛ ِلَأنَّ ِلاْجِتَماَعُھَما َتْأِثیًرا ِفي َتْعِجیِل ِصَفِة اإلسكار 

  )) ، وما بعدھا  ، وما بعدھا ٥٦٨٥٦٨//٣٣الموافقات ، للشاطبي ، الموافقات ، للشاطبي ، 
  .. ، بتصرف یسیر  ، بتصرف یسیر ٣٢٣٢سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ /  د دالتورق والتورق المنظم ،التورق والتورق المنظم ،) ) ٣٣((
   ) . ) .٢٩٢٩( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة النساء سورة النساء ) ) ٤٤((
   . .٢١٢١التورق والتورق المصرفي ، للشیخ محمد المختار السالمي ، صالتورق والتورق المصرفي ، للشیخ محمد المختار السالمي ، ص) ) ٥٥((
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غالبًا في المعامالت ھو تحصیل نقود أكثر بنقود أقل ، والسلع المبیعة ھي الواسطة غالبًا في المعامالت ھو تحصیل نقود أكثر بنقود أقل ، والسلع المبیعة ھي الواسطة 
ثل ھذا العقد إذا كان البیع والشراء من شخص واحد كمسألة ثل ھذا العقد إذا كان البیع والشراء من شخص واحد كمسألة في ذلك ، وإنما یمنع مفي ذلك ، وإنما یمنع م

، ولم یقل أحد إن التاجر إذا كان یقصد ، ولم یقل أحد إن التاجر إذا كان یقصد ) ) ١١((العینة ، فإن ذلك یتخذ حیلة على الربا العینة ، فإن ذلك یتخذ حیلة على الربا 
بتجارتھ الحصول على نقد أكثر إن ھذه التجارة تكون محرمة فكذلك التورق بتجارتھ الحصول على نقد أكثر إن ھذه التجارة تكون محرمة فكذلك التورق 

، فظاھر ، فظاھر ) ) ٢٢((ما ما المصرفي ، فإن المقصود منھ النقد ، والمبیع ھو الواسطة بینھالمصرفي ، فإن المقصود منھ النقد ، والمبیع ھو الواسطة بینھ
النصوص یقتضي جواز كل بیع ، إال ما خص بدلیل وقد خص البیع متفاضًال على النصوص یقتضي جواز كل بیع ، إال ما خص بدلیل وقد خص البیع متفاضًال على 
المعیار الشرعي فبقي البیع متساویًا على ظاھر العموم ، فالتورق المصرفي من المعیار الشرعي فبقي البیع متساویًا على ظاھر العموم ، فالتورق المصرفي من 

  ) ) ٣٣.(.(البیوع الجائزة ألنھ تجارة عن تراض ولم یأت دلیل یقضي بأنھ غیر جائز البیوع الجائزة ألنھ تجارة عن تراض ولم یأت دلیل یقضي بأنھ غیر جائز 
  : :   المناقشة   المناقشة 

   : :نوقش ھذا بوجوهنوقش ھذا بوجوه
أن التورق المصرفي لیس من التجارة التي أباحھا اهللا تعالي وجعلھا أن التورق المصرفي لیس من التجارة التي أباحھا اهللا تعالي وجعلھا : : األول األول 

سببًا ألكل الناس أموال بعضھم بعضًا عن تراض ؛ ألن التجارة التي أباحھا اهللا ھي سببًا ألكل الناس أموال بعضھم بعضًا عن تراض ؛ ألن التجارة التي أباحھا اهللا ھي 
التي یكون المشتري غرضھ أن یتجر فیھا ، وھذا المعنى غیر موجود في التورق التي یكون المشتري غرضھ أن یتجر فیھا ، وھذا المعنى غیر موجود في التورق 

صرفي ھو أخذ دراھم بدراھم أكثر منھا صرفي ھو أخذ دراھم بدراھم أكثر منھا المصرفي ؛ ألن المقصود في التورق المالمصرفي ؛ ألن المقصود في التورق الم
إلى أجل ، وقد حرم اهللا ذلك ، لما في ذلك من ضرر المحتاج ، وأكل مالھ بالباطل إلى أجل ، وقد حرم اهللا ذلك ، لما في ذلك من ضرر المحتاج ، وأكل مالھ بالباطل 

  ) ) ٥٥" .(" .(إنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى إنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى  : "  : " --  --، وقد قال ، وقد قال ) ) ٤٤((
ِھِم ِبَدَراِھَم َأْكَثَر ِمْنَھا ُمَحرٌَّم ِفْعُلُھ َوَقْصُدُه ، ِھِم ِبَدَراِھَم َأْكَثَر ِمْنَھا ُمَحرٌَّم ِفْعُلُھ َوَقْصُدُه ، إنَّ إْعَطاَء الدََّراإنَّ إْعَطاَء الدََّرا: " : " یقول ابن تیمیة یقول ابن تیمیة 

َفَھَذا َمْقُصوٌد ُمَحرٌَّم ، َفَیُكوُن ُمْھَدًرا ِفي الشَّْرِع ، َوَلا َیَتَرتَُّب َعَلْیِھ َأْحَكاُم اْلَبْیِع َفَھَذا َمْقُصوٌد ُمَحرٌَّم ، َفَیُكوُن ُمْھَدًرا ِفي الشَّْرِع ، َوَلا َیَتَرتَُّب َعَلْیِھ َأْحَكاُم اْلَبْیِع .... .... 
  ))٦٦" .(" .(الصَّاِلَحِة الصَّاِلَحِة 

یبیع لیربح ، أما یبیع لیربح ، أما أنھ یوجد فرق بین التاجر والمتورق ، فالتاجر أنھ یوجد فرق بین التاجر والمتورق ، فالتاجر : : الثاني الثاني 
  ))٧٧.(.(المتورق فیبیع لیحصل على النقد ربح أم خسر المتورق فیبیع لیحصل على النقد ربح أم خسر 

أن القول بأن المتورق شأنھ شأن التاجر فكما أن التاجر یشتري أن القول بأن المتورق شأنھ شأن التاجر فكما أن التاجر یشتري : : وتوضیحھ وتوضیحھ 
فإن ھذا الموقف یعكس الغفلة عن فإن ھذا الموقف یعكس الغفلة عن . . ویبیع لتحصیل النقد ، فكذلك المتورق وال فرق ویبیع لتحصیل النقد ، فكذلك المتورق وال فرق 

 والمتورق ، فالتاجر یقصد  والمتورق ، فالتاجر یقصد طبیعة النشاط االقتصادي الذي یھدف إلیھ كل من التاجرطبیعة النشاط االقتصادي الذي یھدف إلیھ كل من التاجر
من الشراء والبیع الربح ، أي أن یكون ثمن البیع أعلى من ثمن الشراء ، وھذه من الشراء والبیع الربح ، أي أن یكون ثمن البیع أعلى من ثمن الشراء ، وھذه 

فھو یشتري بثمن آجل فھو یشتري بثمن آجل : : حقیقة التجارة ، لكن المتورق یقصد العكس بالضبط حقیقة التجارة ، لكن المتورق یقصد العكس بالضبط 
                                                           

اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة : : أنواع البیوع التي یستعملھا كثیر من الناس ، إعداد أنواع البیوع التي یستعملھا كثیر من الناس ، إعداد ) ) ١١((
   . .٥٥٥٥واإلفتاء ، صواإلفتاء ، ص

   . .٢٤٧٢٤٧خالد بن على المشیقح ، صخالد بن على المشیقح ، ص/ / التورق المصرفي عن طریق بیع المعادن ، دالتورق المصرفي عن طریق بیع المعادن ، د) ) ٢٢((
 ،  ، ٤٤الفرق بین البیع والربا في الشریعة اإلسالمیة ، للشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، صالفرق بین البیع والربا في الشریعة اإلسالمیة ، للشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، ص) ) ٣٣((

 ، التورق حقیقتھ ،  ، التورق حقیقتھ ،   wwwwww..AAllffuuzzaann..nneett//iissllaamm::على شبكة اإلنترنت علي موقع على شبكة اإلنترنت علي موقع 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٢٣٢ ،  ، ٣١٣١ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / أنواعھ ، دأنواعھ ، د

 ،  ، ٦١٦١ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ /  ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د٣١٣١//٦٦الفتاوي الكبري ، الفتاوي الكبري ، ) ) ٤٤((
  ..بتصرف بتصرف 

  ..سبق تخریجھ سبق تخریجھ ) ) ٥٥((
   . .٣١٣١//٦٦الفتاوي الكبري ، الفتاوي الكبري ، ) ) ٦٦((
   . .٢٤٧٢٤٧خالد بن على المشیقح ، صخالد بن على المشیقح ، ص/ / التورق المصرفي عن طریق بیع المعادن ، دالتورق المصرفي عن طریق بیع المعادن ، د) ) ٧٧((
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فكیف یقارن بالتاجر فكیف یقارن بالتاجر . . مرتفع لیبیع بثمن نقدي أقل ، أي أن المتورق ھدفھ الخسارة مرتفع لیبیع بثمن نقدي أقل ، أي أن المتورق ھدفھ الخسارة 
؟ والتاجر یبیع لیربح ، سواء أكان الثمن حاضرًا أم مؤجًال ، فال ؟ والتاجر یبیع لیربح ، سواء أكان الثمن حاضرًا أم مؤجًال ، فال الذي یھدف للربح الذي یھدف للربح 

یقال إن ھدفھ النقد ، بل ھدفھ الربح ، أما المتورق فھو یبیع لیحصل على النقد یقال إن ھدفھ النقد ، بل ھدفھ الربح ، أما المتورق فھو یبیع لیحصل على النقد 
الحاضر ، ولو عرض علیھ ثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي اشترى بھ السلعة الحاضر ، ولو عرض علیھ ثمن مؤجل أعلى من الثمن الذي اشترى بھ السلعة 

یمكن الحصول على یمكن الحصول على لرفض بیعھا بھ ، ألنھ یبحث عن السیولة ولیس الربح ، وال لرفض بیعھا بھ ، ألنھ یبحث عن السیولة ولیس الربح ، وال 
  ))١١.(.(السیولة إال بتكلفة تعادل خسارتھ في بیع السلعة السیولة إال بتكلفة تعادل خسارتھ في بیع السلعة 

أنھ من أبرز خصائص الحیل منافاتھا لحكمة التشریع من العقد الذي أنھ من أبرز خصائص الحیل منافاتھا لحكمة التشریع من العقد الذي : : الثالث الثالث 
یتذرع بھ المحتال ، وھذا واضح في التورق المصرفي ، إذ یشتري المتورق السلعة یتذرع بھ المحتال ، وھذا واضح في التورق المصرفي ، إذ یشتري المتورق السلعة 

راء ابتداء ؛ ألن الشراء شرع راء ابتداء ؛ ألن الشراء شرع لیبیعھا بخسارة ، فالبیع بخسارة ینافي مقتضى الشلیبیعھا بخسارة ، فالبیع بخسارة ینافي مقتضى الش
لتحقیق مصلحة المشتري ، وھي إما االنتفاع بالسلعة ، وإما التجارة فیھا من خالل لتحقیق مصلحة المشتري ، وھي إما االنتفاع بالسلعة ، وإما التجارة فیھا من خالل 
بیعھا بربح ، وفي كلتا الحالتین یحقق العقد مصلحة المشتري ، أما المتورق فھو بیعھا بربح ، وفي كلتا الحالتین یحقق العقد مصلحة المشتري ، أما المتورق فھو 
یشتري لیبیع بخسارة ، فال ھو انتفع باستھالك السلعة وال ھو ربح بالمتاجرة فیھا یشتري لیبیع بخسارة ، فال ھو انتفع باستھالك السلعة وال ھو ربح بالمتاجرة فیھا 

وال ریب أن ھذا ینافي حكمة تشریع البیع أصًال ، ولذلك یصبح الشراء عبثًا ، وال ریب أن ھذا ینافي حكمة تشریع البیع أصًال ، ولذلك یصبح الشراء عبثًا ، ، ، 
وھذا شأن الحیل المذمومة عمومًا ، بل یصبح مقصود المتورق مناقضًا لمقصود وھذا شأن الحیل المذمومة عمومًا ، بل یصبح مقصود المتورق مناقضًا لمقصود 
العقد الذي شرع ألجلھ ، وال یجوز لھ أن یقصد بالعقد نقیض مقصود الشارع منھ العقد الذي شرع ألجلھ ، وال یجوز لھ أن یقصد بالعقد نقیض مقصود الشارع منھ 

  ) ) ٢٢ .( .(وإال كان قصده المناقض لمقصود الشارع باطًالوإال كان قصده المناقض لمقصود الشارع باطًال
أن مقصود المتورق في التورق المصرفي كما نعلم ھو بیع السلعة أن مقصود المتورق في التورق المصرفي كما نعلم ھو بیع السلعة : : الرابع الرابع 

بأقل مما اشتراھا بھ ، فالمتورق ال حاجة لھ في السلعة ، بل قصده الوحید ھو بأقل مما اشتراھا بھ ، فالمتورق ال حاجة لھ في السلعة ، بل قصده الوحید ھو 
الحصول على نقد حال لیدفع أكثر منھ بعد أجل معین ، وأن السلعة ھي وسیلة ذلك الحصول على نقد حال لیدفع أكثر منھ بعد أجل معین ، وأن السلعة ھي وسیلة ذلك 

س قصد المتورق ، ال على أساس س قصد المتورق ، ال على أساس ، وبذلك یحكم على ھذه المعاملة على أسا، وبذلك یحكم على ھذه المعاملة على أسا
االتفاقیات والعقود التي قدمت وسیلة للوصول إلى ھذه الغایة ، فالمقاصد في االتفاقیات والعقود التي قدمت وسیلة للوصول إلى ھذه الغایة ، فالمقاصد في 

، فمن األصول الكلیة القطعیة أن قصد ، فمن األصول الكلیة القطعیة أن قصد ) ) ٤٤((، كما ھو معلوم ، كما ھو معلوم ) ) ٣٣((العقود معتبرة العقود معتبرة 
المكلف في العمل یجب أن یتفق مع قصد الشارع في تشریع ذلك العمل ، فإذا خالف المكلف في العمل یجب أن یتفق مع قصد الشارع في تشریع ذلك العمل ، فإذا خالف 

ي العمل قصد الشارع في تشریع ھذا العمل بطل قصد المكلف وصح ي العمل قصد الشارع في تشریع ھذا العمل بطل قصد المكلف وصح قصد المكلف فقصد المكلف ف

                                                           

   . .١٣١٣سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق ، دالتورق ، دالتكافؤ االقتصادي بین الربا والتكافؤ االقتصادي بین الربا و) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٦٢٦سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٢٢((
إنَّ اْلَمَقاِصَد َواِلاْعِتَقاَداِت ُمْعَتَبَرٌة ِفي التََّصرَُّفاِت َواْلَعاَداِت ، َكَما ِھَي إنَّ اْلَمَقاِصَد َواِلاْعِتَقاَداِت ُمْعَتَبَرٌة ِفي التََّصرَُّفاِت َواْلَعاَداِت ، َكَما ِھَي : " : " یقول ابن تیمیة یقول ابن تیمیة ) ) ٣٣((

َقرَُّباِت َواْلِعَباَداِت ، َفَیْجَعُل الشَّْيَء َحَلاًلا ، َأْو َحَراًما ، َأْو َصِحیًحا ، َأْو َفاِسًدا َأْو َقرَُّباِت َواْلِعَباَداِت ، َفَیْجَعُل الشَّْيَء َحَلاًلا ، َأْو َحَراًما ، َأْو َصِحیًحا ، َأْو َفاِسًدا َأْو ُمْعَتَبَرٌة ِفي التَُّمْعَتَبَرٌة ِفي التَّ
َصِحیًحا ِمْن َوْجٍھ ، َفاِسًدا ِمْن َوْجٍھ ، َكَما َأنَّ اْلَقْصَد ِفي اْلِعَباَدِة َیْجَعُلَھا َواِجَبًة ، َأْو ُمْسَتَحبًَّة ، َصِحیًحا ِمْن َوْجٍھ ، َفاِسًدا ِمْن َوْجٍھ ، َكَما َأنَّ اْلَقْصَد ِفي اْلِعَباَدِة َیْجَعُلَھا َواِجَبًة ، َأْو ُمْسَتَحبًَّة ، 

   )  ) ٥٤٥٤//٦٦الفتاوي الكبري ، الفتاوي الكبري ،  (  ( " ." .ًة ، َأْو َصِحیَحًة ، َأْو َفاِسَدًة ًة ، َأْو َصِحیَحًة ، َأْو َفاِسَدًة َأْو ُمَحرََّمَأْو ُمَحرََّم
إنَّ اْلَمَقاِصَد ُمْعَتَبَرٌة ِفي التََّصرَُّفاِت ِمْن اْلُعُقوِد َوَغْیِرَھا ، َفِإنَّ َھَذا َیْجَتثُّ إنَّ اْلَمَقاِصَد ُمْعَتَبَرٌة ِفي التََّصرَُّفاِت ِمْن اْلُعُقوِد َوَغْیِرَھا ، َفِإنَّ َھَذا َیْجَتثُّ : " : " ویقول في موضع آخر ویقول في موضع آخر 

َیْقِصُد ِبالتََّصرُِّف َمْقُصوَدَھا الَِّذي ُجِعَل ِلَأْجِلِھ ، َبْل َیْقِصُد َیْقِصُد ِبالتََّصرُِّف َمْقُصوَدَھا الَِّذي ُجِعَل ِلَأْجِلِھ ، َبْل َیْقِصُد َقاِعَدَة اْلِحَیِل ؛ ِلَأنَّ اْلُمْحَتاَل ُھَو الَِّذي َلا َقاِعَدَة اْلِحَیِل ؛ ِلَأنَّ اْلُمْحَتاَل ُھَو الَِّذي َلا 
ِبِھ إمَّا اْسِتْحَلاَل ُمَحرٍَّم ، َأْو إْسَقاَط َواِجٍب َأْو َنْحَو َذِلَك ، ِمْثُل اْلُمَحلِِّل الَِّذي َلا َیْقِصُد َمْقُصوَد ِبِھ إمَّا اْسِتْحَلاَل ُمَحرٍَّم ، َأْو إْسَقاَط َواِجٍب َأْو َنْحَو َذِلَك ، ِمْثُل اْلُمَحلِِّل الَِّذي َلا َیْقِصُد َمْقُصوَد 

 َبْیَن الزَّْوَجْیِن ، َوِإنََّما َیْقِصُد َنِقیَض النَِّكاِح َوُھَو الطََّلاُق ِلَتُعوَد  َبْیَن الزَّْوَجْیِن ، َوِإنََّما َیْقِصُد َنِقیَض النَِّكاِح َوُھَو الطََّلاُق ِلَتُعوَد النَِّكاِح ِمْن اْلُأْلَفِة َوالسََّكِن الَِّتيالنَِّكاِح ِمْن اْلُأْلَفِة َوالسََّكِن الَِّتي
َوَكَذِلَك اْلُمِعیُن َلا َیْقِصُد َمْقُصوَد اْلَبْیِع ِمْن َنْقِل اْلِمْلِك ِفي اْلَمِبیِع إَلى اْلُمْشَتِري ، َوَكَذِلَك اْلُمِعیُن َلا َیْقِصُد َمْقُصوَد اْلَبْیِع ِمْن َنْقِل اْلِمْلِك ِفي اْلَمِبیِع إَلى اْلُمْشَتِري ، . . إَلى اْلَأوَِّل إَلى اْلَأوَِّل 

   ) )٧٦٧٦//٦٦الفتاوي الكبري ، الفتاوي الكبري ،  (  ( ... " .... " .ْلًفا َحالًَّة ِبَأْلٍف َوِماَئَتْیِن ُمَؤجََّلًة ، ْلًفا َحالًَّة ِبَأْلٍف َوِماَئَتْیِن ُمَؤجََّلًة ، َوِإنََّما َیْقِصُد َأْن ُیْعِطَي َأَوِإنََّما َیْقِصُد َأْن ُیْعِطَي َأ
  .. بتصرف  بتصرف ٢٧٢٧ ،  ، ٢٦٢٦سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٤٤((



 

 

 - ٩١ - 

قصد الشارع ، فیبطل بذلك العمل المخالف وال یترتب علیھ أثر ، وعلى ھذا فإن قصد الشارع ، فیبطل بذلك العمل المخالف وال یترتب علیھ أثر ، وعلى ھذا فإن 
  ))١١.(.(التورق المصرفي یكون باطًال التورق المصرفي یكون باطًال 

ًقا ًقا َقْصُد الشَّاِرِع ِمَن اْلُمَكلَِّف َأْن َیُكوَن َقْصُدُه ِفي اْلَعَمِل ُمَواِفَقْصُد الشَّاِرِع ِمَن اْلُمَكلَِّف َأْن َیُكوَن َقْصُدُه ِفي اْلَعَمِل ُمَواِف: " : " یقول الشاطبي یقول الشاطبي 
وُكلُّ َمِن اْبَتَغى ِفي َتَكاِلیِف الشَِّریَعِة َغْیَر َما ُشِرَعْت َلُھ ، َفَقْد وُكلُّ َمِن اْبَتَغى ِفي َتَكاِلیِف الشَِّریَعِة َغْیَر َما ُشِرَعْت َلُھ ، َفَقْد ... ... ِلَقْصِدِه ِفي التشریع ِلَقْصِدِه ِفي التشریع 

  ))٢٢" .(" .(َناَقَض الشریعة ، وكل مناقضة باطلة َناَقَض الشریعة ، وكل مناقضة باطلة 
ى ى َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسمَیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا ِإَذا َتَداَیْنُتْم ِبَدْیٍن ِإَلى َأَجٍل ُمَسم: " : "  وقولھ تعالى  وقولھ تعالى --٣٣

  ))٣٣... " .(... " .(َفاْكُتُبوُه َفاْكُتُبوُه 
  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

في اآلیة إرشاد من اهللا تعالى لعباده في معامالتھم إلى حفظ حقوقھم بالطرق في اآلیة إرشاد من اهللا تعالى لعباده في معامالتھم إلى حفظ حقوقھم بالطرق 
النافعة واإلصالحات التي ال یقترح العقالء أعلى وال أكمل منھا ، والتورق النافعة واإلصالحات التي ال یقترح العقالء أعلى وال أكمل منھا ، والتورق 

  ))٤٤.(.(المصرفي نوع من المداینة الجائزة الداخلة في عموم اآلیة المصرفي نوع من المداینة الجائزة الداخلة في عموم اآلیة 
  : : المناقشة المناقشة 

ملیة التورق المصرفي لیست من المداینة في شيء ، فالبائع ھو مصدر ملیة التورق المصرفي لیست من المداینة في شيء ، فالبائع ھو مصدر إن عإن ع
السیولة للمشتري ، فالنقد یحصل عن طریقھ وبواسطتھ ، ولواله لما وجدت السیولة للمشتري ، فالنقد یحصل عن طریقھ وبواسطتھ ، ولواله لما وجدت 
العملیة ، والمشتري إنما یقبل على التورق لعلمھ بأن البائع سیدبر لھ السیولة العملیة ، والمشتري إنما یقبل على التورق لعلمھ بأن البائع سیدبر لھ السیولة 

فر لھ النقد لما رضي فر لھ النقد لما رضي والنقد الحاضر الحقًا ، ولو علم المشتري أن البائع لن یووالنقد الحاضر الحقًا ، ولو علم المشتري أن البائع لن یو
أوفر لك مائة نقدًا أوفر لك مائة نقدًا : : بالشراء ابتداء ، فحاصل العملیة إذن أن المصرف یقول للعمیل بالشراء ابتداء ، فحاصل العملیة إذن أن المصرف یقول للعمیل 

مقابل أن تكون مدینًا لي بمائة وعشرین مؤجلة ، وھذا ھو الربا ، فالبائع وظیفتھ مقابل أن تكون مدینًا لي بمائة وعشرین مؤجلة ، وھذا ھو الربا ، فالبائع وظیفتھ 
توفیر النقد للمدین مقابل دین بزیادة في ذمتھ ، فحقیقة العملیة ھي نقد حاضر توفیر النقد للمدین مقابل دین بزیادة في ذمتھ ، فحقیقة العملیة ھي نقد حاضر 

  ))٥٥.(.(ر منھ ، لذلك فھي لیست من المعاملة الداخلة في المداینة ر منھ ، لذلك فھي لیست من المعاملة الداخلة في المداینة بمؤجل أكثبمؤجل أكث
فالمشتري ال یشتري السلعة إال ألنھ یعلم أنھ یبیع ما اشتراه بثمن مؤجل بنقد فالمشتري ال یشتري السلعة إال ألنھ یعلم أنھ یبیع ما اشتراه بثمن مؤجل بنقد 
حال أقل منھ ، والمشتري الثاني أو األخیر إذا لم یكن ھو البائع األول یشتري لیبیع حال أقل منھ ، والمشتري الثاني أو األخیر إذا لم یكن ھو البائع األول یشتري لیبیع 

موعھا دون الحكم على كل عملیة موعھا دون الحكم على كل عملیة ھو أیضًا ، فھذه العملیة یجب الحكم علیھا في مجھو أیضًا ، فھذه العملیة یجب الحكم علیھا في مج
أو عقد منھا على انفراد ثم ینظر إلى قصد أطراف المعاملة ، وھو أنھم یتعاونون أو عقد منھا على انفراد ثم ینظر إلى قصد أطراف المعاملة ، وھو أنھم یتعاونون 
على الوصول إلى ھدف واحد تتحد فیھ إرادتھم ، ھو توفیر مبالغ نقدیة للمتعاملین على الوصول إلى ھدف واحد تتحد فیھ إرادتھم ، ھو توفیر مبالغ نقدیة للمتعاملین 
حتى یدفعوا أكثر منھا بعد أجل ، وال شك في أن غایة ھذه العملیة محرمة ونتیجتھا حتى یدفعوا أكثر منھا بعد أجل ، وال شك في أن غایة ھذه العملیة محرمة ونتیجتھا 

                                                           

تعلیق على بحوث التورق ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار تعلیق على بحوث التورق ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار ) ) ١١((
ھناء محمد ھالل ، ھناء محمد ھالل ، / /  ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د٤٤ین حامد حسان ، صین حامد حسان ، صحسحس/ / والتنمیة ، دوالتنمیة ، د

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٦٢٦٢صص
   . .٥٧٢٥٧٢//٣٣الموافقات ، للشاطبي ، الموافقات ، للشاطبي ، ) ) ٢٢((
   ) . ) .٢٨٢٢٨٢( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٣٣((
 ،  ، ٩٨٩٨تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، صتفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، ص) ) ٤٤((

 ، التورق  ، التورق ٢٤٧٢٤٧خالد بن علي المشیقح ، صخالد بن علي المشیقح ، ص/ / یق بیع المعادن ، دیق بیع المعادن ، دالتورق المصرفي عن طرالتورق المصرفي عن طر
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٣٣٣ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / حقیقتھ ، أنواعھ ، دحقیقتھ ، أنواعھ ، د

 ، التورق  ، التورق ١٩١٩سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق ، دالتكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق ، د) ) ٥٥((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٦٣٦٣ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / حقیقتھ ، أنواعھ ، دحقیقتھ ، أنواعھ ، د
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نوعة شرعًا ، أال وھي حصول المتورقین على نقود حالة في مقابل االلتزام نوعة شرعًا ، أال وھي حصول المتورقین على نقود حالة في مقابل االلتزام مممم
بنقود أكثر منھا بعد أجل ، وللمجموع في الشریعة حكم یختلف عن حكم كل فرد من بنقود أكثر منھا بعد أجل ، وللمجموع في الشریعة حكم یختلف عن حكم كل فرد من 

   ))١١.(.(أفراده ، فالسلف جائز وحده ، والبیع جائز وحده فإذا اجتمعا حرما معًا أفراده ، فالسلف جائز وحده ، والبیع جائز وحده فإذا اجتمعا حرما معًا 
  : :  السنة  السنة --بب

  --َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ ، َوَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َعْن َأِبي َسِعیٍد الُخْدِريِّ ، َوَعْن َأِبي ُھَرْیَرَة ُروي ُروي : :  واستدلوا من السنة بما  واستدلوا من السنة بما 
 اْسَتْعَمَل َرُجًلا َعَلى َخْیَبَر ، َفَجاَءُه ِبَتْمٍر  اْسَتْعَمَل َرُجًلا َعَلى َخْیَبَر ، َفَجاَءُه ِبَتْمٍر --  --َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ َأنَّ َرُسوَل اللَِّھ  :  : --َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما َرِضَي اللَُّھ َعْنُھَما 

َال َواللَِّھ َیا َرُسوَل َال َواللَِّھ َیا َرُسوَل : : َأُكلُّ َتْمِر َخْیَبَر َھَكَذا ؟ ، َقاَل َأُكلُّ َتْمِر َخْیَبَر َھَكَذا ؟ ، َقاَل  :  : --  --َجِنیٍب ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ َجِنیٍب ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ 
  --اللَِّھ ِإنَّا َلَنْأُخُذ الصَّاَع ِمْن َھَذا ِبالصَّاَعْیِن ، َوالصَّاَعْیِن ِبالثََّالَثِة ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ اللَِّھ ِإنَّا َلَنْأُخُذ الصَّاَع ِمْن َھَذا ِبالصَّاَعْیِن ، َوالصَّاَعْیِن ِبالثََّالَثِة ، َفَقاَل َرُسوُل اللَِّھ 

  ))٢٢" .(" .(َال َتْفَعْل ، ِبْع الَجْمَع ِبالدََّراِھِم ، ُثمَّ اْبَتْع ِبالدََّراِھِم َجِنیًبا َال َتْفَعْل ، ِبْع الَجْمَع ِبالدََّراِھِم ، ُثمَّ اْبَتْع ِبالدََّراِھِم َجِنیًبا  :  : --
    ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

  --أن ھذا الحدیث قد دل على جواز التورق المصرفي وإباحتھ ؛ ألن النبي أن ھذا الحدیث قد دل على جواز التورق المصرفي وإباحتھ ؛ ألن النبي 
 أرشد إلي ھذا المخرج لالبتعاد بواسطتھ عن حقیقة الربا وصورتھ إلى طریقة  أرشد إلي ھذا المخرج لالبتعاد بواسطتھ عن حقیقة الربا وصورتھ إلى طریقة --

لیس فیھا قصد الربا وال صورتھ ، وإنما ھي عقد بیع صحیح مشتمل على تحقق لیس فیھا قصد الربا وال صورتھ ، وإنما ھي عقد بیع صحیح مشتمل على تحقق 
 ، ولم یكن قصد الحصول على  ، ولم یكن قصد الحصول على شروط البیع وأركانھ وانتفاء أسباب بطالنھ أو فسادهشروط البیع وأركانھ وانتفاء أسباب بطالنھ أو فساده

التمر الجنیب ، واألخذ بالمخرج إلى ذلك مانعًا من اعتبار اإلجراء الذي وجھ إلیھ التمر الجنیب ، واألخذ بالمخرج إلى ذلك مانعًا من اعتبار اإلجراء الذي وجھ إلیھ 
 فدل ذلك على جواز البیوع التي یتوصل بھا إلى تحقیق المطالب  فدل ذلك على جواز البیوع التي یتوصل بھا إلى تحقیق المطالب --  --رسول اهللا رسول اهللا 

والغایات من البیوع إذا كانت بصیغ شرعیة معتبرة بعیدة عن صیغ الربا وصوره والغایات من البیوع إذا كانت بصیغ شرعیة معتبرة بعیدة عن صیغ الربا وصوره 
غرض منھا الحصول على السیولة للحاجة إلیھا ، وھذا ھو ما یتم في غرض منھا الحصول على السیولة للحاجة إلیھا ، وھذا ھو ما یتم في ولو كان الولو كان ال

  ))٣٣.(.(التورق المصرفي فیكون جائزًا التورق المصرفي فیكون جائزًا 
  ::المناقشة المناقشة 

  ::نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 
أن ھذا الحدیث ال یصح االحتجاج بھ علي جواز التورق المصرفي أن ھذا الحدیث ال یصح االحتجاج بھ علي جواز التورق المصرفي : : األول األول 

ق ق وإباحتھ ؛ ألن الغرض من الحدیث ھو الخروج من الربا ، والغرض من التوروإباحتھ ؛ ألن الغرض من الحدیث ھو الخروج من الربا ، والغرض من التور
  ..المصرفي ھو الدخول في الربا المصرفي ھو الدخول في الربا 

أن بائع الجمع لیس ملزمًا بالشراء من بائع الجنیب ، فالبیعتان في أن بائع الجمع لیس ملزمًا بالشراء من بائع الجنیب ، فالبیعتان في : :   الثاني   الثاني 
الحدیث مستقلتان إحداھما عن األخرى ، ولیس كذلك التورق المصرفي المتفق الحدیث مستقلتان إحداھما عن األخرى ، ولیس كذلك التورق المصرفي المتفق 

  ) ) ٤٤.(.(علیھ بین أطرافھ الثالثة علیھ بین أطرافھ الثالثة 
  
  

                                                           

/ /  ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د٧٧حسین حامد حسان ، صحسین حامد حسان ، ص/ / ى بحوث التورق ، دى بحوث التورق ، دتعلیق علتعلیق عل) ) ١١((
  .. ، بتصرف ، بتصرف٦٣٦٣ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص

  ..سبق تخریجھ  سبق تخریجھ  ) ) ٢٢((
حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان ) ) ٣٣((

 في ضوء االحتیاجات التمویلیة  في ضوء االحتیاجات التمویلیة بحث التأصیل الفقھي للتورقبحث التأصیل الفقھي للتورق: :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٤٣٣٤٣المنیع ، صالمنیع ، ص
   . .١٥٤١٥٤ ،  ، ١٥٣١٥٣//٣٣المعاصرة ، المعاصرة ، 

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٦٦٦٦ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٤٤((
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  : :  قواعد الفقھ  قواعد الفقھ -- ج ج
األصل في العقود والمعامالت الحل األصل في العقود والمعامالت الحل  "  " ::واستدلوا من قواعد الفقھ بقاعدة واستدلوا من قواعد الفقھ بقاعدة 
  " . " . واإلباحة حتى یرد الدلیل بالتحریم والحظر واإلباحة حتى یرد الدلیل بالتحریم والحظر 

بأن مقتضى ھذه القاعدة أن األصل في العقود والمعامالت التي لم بأن مقتضى ھذه القاعدة أن األصل في العقود والمعامالت التي لم : : حیث قالوا حیث قالوا           
یرد دلیل صریح بتحریمھا ، ولیس فیھا مخالفة لنصوص الشرع وقواعده ومبادئھ یرد دلیل صریح بتحریمھا ، ولیس فیھا مخالفة لنصوص الشرع وقواعده ومبادئھ 

مًال بھذه القاعدة ، ومما یدخل في ذلك التورق مًال بھذه القاعدة ، ومما یدخل في ذلك التورق وأحكامھ ، فإنھا تعتبر مباحة عوأحكامھ ، فإنھا تعتبر مباحة ع
المصرفي حیث لم یرد دلیل بتحریمھ ، فیبقي على األصل العام في العقود المصرفي حیث لم یرد دلیل بتحریمھ ، فیبقي على األصل العام في العقود 
والمعامالت وھو الحل واإلباحة حتي یرد دلیل بتحریمھ فیخرج من ھذا األصل العام والمعامالت وھو الحل واإلباحة حتي یرد دلیل بتحریمھ فیخرج من ھذا األصل العام 

).).١١((  
  ::المناقشة المناقشة 

ن ھذا األصل ن ھذا األصل ال ریب أن األصل في العقود والمعامالت الحل واإلباحة ، لكال ریب أن األصل في العقود والمعامالت الحل واإلباحة ، لك
یقابلھ أن األصل في الحیل التحریم ، وھو أصل شھدت لھ نصوص متضافرة من یقابلھ أن األصل في الحیل التحریم ، وھو أصل شھدت لھ نصوص متضافرة من 
الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، وھذه القاعدة أخص من قاعدة األصل في الكتاب والسنة وأقوال الصحابة ، وھذه القاعدة أخص من قاعدة األصل في 
المعامالت الحل واإلباحة ؛ ألنھا تتناول الحیل دون غیرھا ، ومعلوم أنھ إذا تعارض المعامالت الحل واإلباحة ؛ ألنھا تتناول الحیل دون غیرھا ، ومعلوم أنھ إذا تعارض 

 للدلیلین معًا ، وال نزاع في أن التورق  للدلیلین معًا ، وال نزاع في أن التورق العام والخاص قدم الخاص ألنھ إعمالالعام والخاص قدم الخاص ألنھ إعمال
المصرفي حیلة للحصول على النقد ، وإنما النزاع ھل ھو حیلة جائزة أو ممنوعة ، المصرفي حیلة للحصول على النقد ، وإنما النزاع ھل ھو حیلة جائزة أو ممنوعة ، 
وإذا كان األصل في الحیل التحریم ، فالتورق المصرفي محرم حتى یثبت الدلیل وإذا كان األصل في الحیل التحریم ، فالتورق المصرفي محرم حتى یثبت الدلیل 

یة یة ؛ ألن التورق المصرفي لھ صلة بالربا والعینة والحیل الربو؛ ألن التورق المصرفي لھ صلة بالربا والعینة والحیل الربو) ) ٢٢((على خالف ذلك على خالف ذلك 
، فصار األصل فیھ ھو التحریم أو الحظر والمنع ، ولیس الجواز أو الحل واإلباحة ، فصار األصل فیھ ھو التحریم أو الحظر والمنع ، ولیس الجواز أو الحل واإلباحة 

).).٣٣((  
  :: المعقول  المعقول --دد

  :: واستدلوا من المعقول بما یلي  واستدلوا من المعقول بما یلي 
أنھ یعد بدیًال شرعیًا أنھ یعد بدیًال شرعیًا : :  أن التورق المصرفي یحقق فوائد ومنافع ، منھا  أن التورق المصرفي یحقق فوائد ومنافع ، منھا --١١

والتسھیالت والتسھیالت لالقتراض بفائدة ربویة محرمة ، وھو وسیلة للحصول على السیولة لالقتراض بفائدة ربویة محرمة ، وھو وسیلة للحصول على السیولة 
  ))٤٤.(.(المالیة لكل من المؤسسات المالیة واألفراد المالیة لكل من المؤسسات المالیة واألفراد 

                                                           

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن ) ) ١١((
جریھ المصارف اإلسالمیة في جریھ المصارف اإلسالمیة في حكم التورق كما تحكم التورق كما ت: :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٥٥١٥٥//٣٣سلیمان المنیع ، سلیمان المنیع ، 

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٤٥٣٤٥الوقت الحاضر ، صالوقت الحاضر ، ص
   . .٣٨٣٨ ،  ، ٣٧٣٧سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٢٢((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٦٦٦٦ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٣٣((
ورق كما تجریھ ورق كما تجریھ  ، الت ، الت٢٨٢٨محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٤٤((

 ، أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ،  ، أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، ٨٨محمد العلي القري ، صمحمد العلي القري ، ص/ / المصارف اإلسالمیة ، دالمصارف اإلسالمیة ، د
ھناء محمد ھالل ، ھناء محمد ھالل ، / /  ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د ، التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د١٢١٢للشیخ محمد تقي العثماني ، صللشیخ محمد تقي العثماني ، ص

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٦٦٦٦صص



 

 

 - ٩٤ - 

  ::المناقشة المناقشة 
بأن الربا الذي حرمھ اإلسالم ال یخلو من فوائد ومنافع ، ولكن بأن الربا الذي حرمھ اإلسالم ال یخلو من فوائد ومنافع ، ولكن : : نوقش ھذا نوقش ھذا 

نتیجة الموازنة الشرعیة بین المنافع والمضار المعتبرة في تقریر الحكم ، فإذا نتیجة الموازنة الشرعیة بین المنافع والمضار المعتبرة في تقریر الحكم ، فإذا 
التورق المصرفي كانت النتیجة أن التورق المصرفي كانت النتیجة أن أجرینا تلك الموازنة بین المنافع والمضار في أجرینا تلك الموازنة بین المنافع والمضار في 

المضار أعظم من المنافع التي ترتبت علیھ ، وأما المنافع فھي أقل بكثیر من المضار أعظم من المنافع التي ترتبت علیھ ، وأما المنافع فھي أقل بكثیر من 
  ))١١.(.(األضرار المترتبة علیھ األضرار المترتبة علیھ 

 أن الحاجة للنقد ماسة ؛ وال یوجد من یقرض بدون فوائد ، كما أنھ لیس  أن الحاجة للنقد ماسة ؛ وال یوجد من یقرض بدون فوائد ، كما أنھ لیس --٢٢
  ))٢٢.(.(كل من احتاج إلى مال وجد من یقرضھ كل من احتاج إلى مال وجد من یقرضھ 

  ::المناقشة المناقشة 
  : : ثالثة أوجھ ثالثة أوجھ نوقش ھذا بنوقش ھذا ب

أن عد التورق حاجة توھم من أصحابھ ، وھو وإن كان فھو حاجة أن عد التورق حاجة توھم من أصحابھ ، وھو وإن كان فھو حاجة : : األول األول 
المصرف وحده في زیادة فائدتھ ، وأن احتیاجات السیولة احتیاجات غیر مؤسسة المصرف وحده في زیادة فائدتھ ، وأن احتیاجات السیولة احتیاجات غیر مؤسسة 
كون ھذه المصارف تعمل بدون تورق وأمورھا سارت على ما یرام ، أما تفویت كون ھذه المصارف تعمل بدون تورق وأمورھا سارت على ما یرام ، أما تفویت 

دم المصرفیة اإلسالمیة ، وإنما دم المصرفیة اإلسالمیة ، وإنما الفرصة فال یقول عاقل بجواز تفویت فرصة تخالفرصة فال یقول عاقل بجواز تفویت فرصة تخ
یرفض أیة فرصة تكون على حساب األسس والمباديء التي قامت علیھا المصرفیة یرفض أیة فرصة تكون على حساب األسس والمباديء التي قامت علیھا المصرفیة 

  ))٣٣.(.(اإلسالمیة اإلسالمیة 
أن شح الناس عن الصدقات واإلقراض بال فوائد إنما ھو بسبب أن شح الناس عن الصدقات واإلقراض بال فوائد إنما ھو بسبب : : الثاني الثاني 

انتشار الحیل الربویة التي تسمح بالوصول لنفس نتیجة الربا ، وھي منع المعروف انتشار الحیل الربویة التي تسمح بالوصول لنفس نتیجة الربا ، وھي منع المعروف 
غالل المحتاجین ، فإذا احتاج اإلنسان إلى نقد وجد لألسف من یعینھ على غالل المحتاجین ، فإذا احتاج اإلنسان إلى نقد وجد لألسف من یعینھ على واستواست

  ..االحتیال ولم یجد من یعینھ على الحالل االحتیال ولم یجد من یعینھ على الحالل 
أن فیما شرعھ اهللا من أسالیب التمویل ، كالسلم والبیع بأجل وسائر أن فیما شرعھ اهللا من أسالیب التمویل ، كالسلم والبیع بأجل وسائر : : الثالث الثالث 

أنواع المبادالت النافعة ، ُغنیة عن الحرام ، لكن شدة الحرص على الدنیا من جھة أنواع المبادالت النافعة ، ُغنیة عن الحرام ، لكن شدة الحرص على الدنیا من جھة 
وغلبة الجمود والتقلید من جھة أخرى ، أدى إلى تضییق سبل الحالل وتوسیع وغلبة الجمود والتقلید من جھة أخرى ، أدى إلى تضییق سبل الحالل وتوسیع ، ، 

  ))٤٤.(.(سبل الحرام سبل الحرام 
َوَلَقْد َتَأمَّْلُت َأْغَلَب َما َأْوَقَع النَّاَس ِفي اْلِحَیِل ، َفَوَجْدُتُھ َأَحَد َوَلَقْد َتَأمَّْلُت َأْغَلَب َما َأْوَقَع النَّاَس ِفي اْلِحَیِل ، َفَوَجْدُتُھ َأَحَد : " : " قال ابن تیمیة قال ابن تیمیة 

وِرِھْم ، َفَلْم َیْسَتِطیُعوا َدْفَع َھَذا وِرِھْم ، َفَلْم َیْسَتِطیُعوا َدْفَع َھَذا ِإمَّا ُذُنوٌب ُجوُزوا َعَلْیَھا ِبَتْضِییٍق ِفي ُأُمِإمَّا ُذُنوٌب ُجوُزوا َعَلْیَھا ِبَتْضِییٍق ِفي ُأُم: : َشْیَئْیِن َشْیَئْیِن 
الضِّیِق ِإلَّا ِباْلِحَیِل ، َفَلْم َتِزْدُھُم اْلِحَیُل ِإلَّا َبَلاًء ، َكَما َجَرى ِلَأْصَحاِب السَّْبِت ِمَن اْلَیُھوِد الضِّیِق ِإلَّا ِباْلِحَیِل ، َفَلْم َتِزْدُھُم اْلِحَیُل ِإلَّا َبَلاًء ، َكَما َجَرى ِلَأْصَحاِب السَّْبِت ِمَن اْلَیُھوِد 

) ) ٥٥" (" (یَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُھْم یَِّباٍت ُأِحلَّْت َلُھْم َفِبُظْلٍم ِمَن الَِّذیَن َھاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْیِھْم َطَفِبُظْلٍم ِمَن الَِّذیَن َھاُدوا َحرَّْمَنا َعَلْیِھْم َط: " : " ، َوَكَما َقاَل َتَعاَلى ، َوَكَما َقاَل َتَعاَلى 
، َوَھَذا الذَّْنُب َذْنٌب َعَمِليٌّ ، َوِإمَّا ُمَباَلَغٌة ِفي التَّْشِدیِد ِلَما اْعَتَقُدوُه ِمْن َتْحِریِم الشَّاِرِع ، َوَھَذا الذَّْنُب َذْنٌب َعَمِليٌّ ، َوِإمَّا ُمَباَلَغٌة ِفي التَّْشِدیِد ِلَما اْعَتَقُدوُه ِمْن َتْحِریِم الشَّاِرِع 

اِد ، َوِإلَّا َفَمِن اِد ، َوِإلَّا َفَمِن ، َفاْضَطرَُّھْم َھَذا اِلاْعِتَقاُد ِإَلى اِلاْسِتْحَلاِل ِباْلِحَیِل ، َوَھَذا ِمْن َخَطِأ اِلاْجِتَھ، َفاْضَطرَُّھْم َھَذا اِلاْعِتَقاُد ِإَلى اِلاْسِتْحَلاِل ِباْلِحَیِل ، َوَھَذا ِمْن َخَطِأ اِلاْجِتَھ

                                                           

  ..ف ف  ، بتصر ، بتصر٢٨٢٨محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
/ /  ، التورق المصرفي ، د ، التورق المصرفي ، د٣٨٣٨سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٢٢((

   . .١٨١٨سعید بوھراوة ، صسعید بوھراوة ، ص
   . .٢٠٢٠ ،  ، ١٩١٩سعید بوھراوة ، صسعید بوھراوة ، ص/ / التورق المصرفي ، دالتورق المصرفي ، د) ) ٣٣((
   . .٣٨٣٨سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ٤٤((
   ) . ) .١٦١٦٠٠( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة النساء سورة النساء ) ) ٥٥((



 

 

 - ٩٥ - 

اتََّقى اللََّھ َوَأَخَذ َما َأَحلَّ َلُھ ، َوَأدَّى َما َأْوَجَب َعَلْیِھ ، َفِإنَّ اللََّھ َلا ُیْحِوُجُھ ِإَلى اْلِحَیِل اتََّقى اللََّھ َوَأَخَذ َما َأَحلَّ َلُھ ، َوَأدَّى َما َأْوَجَب َعَلْیِھ ، َفِإنَّ اللََّھ َلا ُیْحِوُجُھ ِإَلى اْلِحَیِل 
-- َبَعَث َنِبیََّنا  َبَعَث َنِبیََّنا اْلُمْبَتَدَعِة َأَبًدا ، َفِإنَُّھ ُسْبَحاَنُھ َلْم َیْجَعْل َعَلْیَنا ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج ، َوِإنََّمااْلُمْبَتَدَعِة َأَبًدا ، َفِإنَُّھ ُسْبَحاَنُھ َلْم َیْجَعْل َعَلْیَنا ِفي الدِّیِن ِمْن َحَرٍج ، َوِإنََّما

  -- ١١" .(" .( ِباْلَحِنیِفیَِّة السَّْمَحِة  ِباْلَحِنیِفیَِّة السَّْمَحِة((  
  ::الرأي الراجح الرأي الراجح 

بعد العرض السابق آلراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یظھر بعد العرض السابق آلراء الفقھاء وأدلتھم وما ورد علیھا من مناقشات یظھر 
 أن ما ذھب إلیھ الرأي األول من عدم جواز التورق المصرفي  أن ما ذھب إلیھ الرأي األول من عدم جواز التورق المصرفي –– واهللا أعلم  واهللا أعلم ––لي لي 

القبول والرحجان ، وذلك لقوة أدلتھ القبول والرحجان ، وذلك لقوة أدلتھ كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ھو األولى بكما تجریھ المصارف اإلسالمیة ھو األولى ب
ووجاھتھا وسالمتھا من المناقشات وضعف أدلة المخالفین ؛ وألن ھذا النوع من ووجاھتھا وسالمتھا من المناقشات وضعف أدلة المخالفین ؛ وألن ھذا النوع من 
التورق إنما ھو حیلة ألخذ الربا وإعطائھ ، وتجویز ذلك یتناقض مع ما ورد في التورق إنما ھو حیلة ألخذ الربا وإعطائھ ، وتجویز ذلك یتناقض مع ما ورد في 
الشرع في من تحریم للربا تحریمًا قاطعاًً ، وھذا التورق نوع من التحایل الذي الشرع في من تحریم للربا تحریمًا قاطعاًً ، وھذا التورق نوع من التحایل الذي 

ھ المصارف اإلسالمیة لفتح الباب ألكل الربا وتوسیع نطاقھ بین المسلمین ، ھ المصارف اإلسالمیة لفتح الباب ألكل الربا وتوسیع نطاقھ بین المسلمین ، تمارستمارس
؛ ألنھ ؛ ألنھ " " سد الذرائع سد الذرائع : " : " وإذا كان كذلك فیجب منعھ وسده وإغالقھ ، عمًال بقاعدة وإذا كان كذلك فیجب منعھ وسده وإغالقھ ، عمًال بقاعدة 

یؤدي إلي ھذا الربا المحرم ، واهللا تعالي إذا حرم شیئًا حرم كل ما كان طریقًا لھ أو یؤدي إلي ھذا الربا المحرم ، واهللا تعالي إذا حرم شیئًا حرم كل ما كان طریقًا لھ أو 
رم شیئًا ثم یبیحھ بأدني الحیل ألن ھذا تناقض ، وھو رم شیئًا ثم یبیحھ بأدني الحیل ألن ھذا تناقض ، وھو سبیًال إلیھ ؛ ألنھ لم یكن لیحسبیًال إلیھ ؛ ألنھ لم یكن لیح

  ..محال علیھ سبحانھ ، وتعالي عن ذلك علوًا كبیرًا محال علیھ سبحانھ ، وتعالي عن ذلك علوًا كبیرًا 
ِلْلَوَساِئِل ُحْكُم اْلَمَقاِصِد ، َلمَّا َكاَنْت اْلَمَقاِصُد َلا ُیَتَوصَُّل إَلْیَھا ِلْلَوَساِئِل ُحْكُم اْلَمَقاِصِد ، َلمَّا َكاَنْت اْلَمَقاِصُد َلا ُیَتَوصَُّل إَلْیَھا : " : " قال ابن القیم قال ابن القیم 

 ُطُرُقَھا َوَأْسَباُبَھا َتاِبَعًة َلَھا ُمْعَتَبَرًة ِبَھا ،  ُطُرُقَھا َوَأْسَباُبَھا َتاِبَعًة َلَھا ُمْعَتَبَرًة ِبَھا ، إلَّا ِبَأْسَباٍب َوُطُرٍق ُتْفِضي إَلْیَھا َكاَنْتإلَّا ِبَأْسَباٍب َوُطُرٍق ُتْفِضي إَلْیَھا َكاَنْت
َفَوَساِئُل اْلُمَحرََّماِت َواْلَمَعاِصي ِفي َكَراَھِتَھا َواْلَمْنِع ِمْنَھا ِبَحَسِب إْفَضاِئَھا إَلى َغاَیاِتَھا َفَوَساِئُل اْلُمَحرََّماِت َواْلَمَعاِصي ِفي َكَراَھِتَھا َواْلَمْنِع ِمْنَھا ِبَحَسِب إْفَضاِئَھا إَلى َغاَیاِتَھا 

ِتَھا َواْلِإْذِن ِفیَھا ِبَحَسِب ِتَھا َواْلِإْذِن ِفیَھا ِبَحَسِب َواْرِتَباَطاِتَھا ِبَھا ، َوَوَساِئُل الطَّاَعاِت َواْلُقُرَباِت ِفي َمَحبََّواْرِتَباَطاِتَھا ِبَھا ، َوَوَساِئُل الطَّاَعاِت َواْلُقُرَباِت ِفي َمَحبَّ
إْفَضاِئَھا إَلى َغاَیِتَھا ؛ َفَوِسیَلُة اْلَمْقُصوِد َتاِبَعٌة ِلْلَمْقُصوِد ، َوِكَلاُھَما َمْقُصوٌد ، َلِكنَُّھ إْفَضاِئَھا إَلى َغاَیِتَھا ؛ َفَوِسیَلُة اْلَمْقُصوِد َتاِبَعٌة ِلْلَمْقُصوِد ، َوِكَلاُھَما َمْقُصوٌد ، َلِكنَُّھ 

 َشْیًئا  َشْیًئا َمْقُصوٌد َقْصَد اْلَغاَیاِت ، َوِھَي َمْقُصوَدٌة َقْصَد اْلَوَساِئِل ؛ َفِإَذا َحرََّم الرَّبُّ َتَعاَلىَمْقُصوٌد َقْصَد اْلَغاَیاِت ، َوِھَي َمْقُصوَدٌة َقْصَد اْلَوَساِئِل ؛ َفِإَذا َحرََّم الرَّبُّ َتَعاَلى
َوَلُھ ُطُرٌق َوَوَساِئُل ُتْفِضي إَلْیِھ َفِإنَُّھ ُیَحرُِّمَھا َوَیْمَنُع ِمْنَھا ، َتْحِقیًقا ِلَتْحِریِمِھ ، َوَتْثِبیًتا َوَلُھ ُطُرٌق َوَوَساِئُل ُتْفِضي إَلْیِھ َفِإنَُّھ ُیَحرُِّمَھا َوَیْمَنُع ِمْنَھا ، َتْحِقیًقا ِلَتْحِریِمِھ ، َوَتْثِبیًتا 
َلُھ ، َوَمْنًعا َأْن ُیْقَرَب ِحَماُه ، َوَلْو َأَباَح اْلَوَساِئَل َوالذََّراِئَع اْلُمْفِضَیَة إَلْیِھ َلَكاَن َذِلَك َلُھ ، َوَمْنًعا َأْن ُیْقَرَب ِحَماُه ، َوَلْو َأَباَح اْلَوَساِئَل َوالذََّراِئَع اْلُمْفِضَیَة إَلْیِھ َلَكاَن َذِلَك 
َنْقًضا ِللتَّْحِریِم ، َوِإْغَراًء ِللنُُّفوِس ِبِھ ، َوِحْكَمُتُھ َتَعاَلى َوِعْلُمُھ َیْأَبى َذِلَك ُكلَّ اْلِإَباِء ، َنْقًضا ِللتَّْحِریِم ، َوِإْغَراًء ِللنُُّفوِس ِبِھ ، َوِحْكَمُتُھ َتَعاَلى َوِعْلُمُھ َیْأَبى َذِلَك ُكلَّ اْلِإَباِء ، 
َبْل ِسَیاَسُة ُمُلوِك الدُّْنَیا َتْأَبى َذِلَك ؛ َفِإنَّ َأَحَدُھْم إَذا َمَنَع ُجْنَدُه َأْو َرِعیََّتُھ َأْو َأْھَل َبْیِتِھ َبْل ِسَیاَسُة ُمُلوِك الدُّْنَیا َتْأَبى َذِلَك ؛ َفِإنَّ َأَحَدُھْم إَذا َمَنَع ُجْنَدُه َأْو َرِعیََّتُھ َأْو َأْھَل َبْیِتِھ 

َشْيٍء ُثمَّ َأَباَح َلُھْم الطُُّرَق َواْلَأْسَباَب َوالذََّراِئَع اْلُمَوصَِّلَة إَلْیِھ َلُعدَّ ُمَتَناِقًضا ، َشْيٍء ُثمَّ َأَباَح َلُھْم الطُُّرَق َواْلَأْسَباَب َوالذََّراِئَع اْلُمَوصَِّلَة إَلْیِھ َلُعدَّ ُمَتَناِقًضا ، ِمْن ِمْن 
َوَكَذِلَك اْلَأِطبَّاُء إَذا َأَراُدوا َحْسَم الدَّاِء َوَكَذِلَك اْلَأِطبَّاُء إَذا َأَراُدوا َحْسَم الدَّاِء . . َوَلَحَصَل ِمْن َرِعیَِّتِھ َوُجْنِدِه ِضدُّ َمْقُصوِدِه َوَلَحَصَل ِمْن َرِعیَِّتِھ َوُجْنِدِه ِضدُّ َمْقُصوِدِه 

ُرِق َوالذََّراِئِع اْلُمَوصَِّلِة إَلْیِھ ، َوِإلَّا َفَسَد َعَلْیِھْم َما َیُروُموَن ُرِق َوالذََّراِئِع اْلُمَوصَِّلِة إَلْیِھ ، َوِإلَّا َفَسَد َعَلْیِھْم َما َیُروُموَن َمَنُعوا َصاِحَبُھ ِمْن الطَُّمَنُعوا َصاِحَبُھ ِمْن الطُّ
َفَما الظَّنُّ ِبَھِذِه الشَِّریَعِة اْلَكاِمَلِة الَِّتي ِھَي ِفي َأْعَلى َدَرَجاِت اْلِحْكَمِة َفَما الظَّنُّ ِبَھِذِه الشَِّریَعِة اْلَكاِمَلِة الَِّتي ِھَي ِفي َأْعَلى َدَرَجاِت اْلِحْكَمِة . . إْصَلاَحُھ إْصَلاَحُھ 

َھا َوَمَواِرَدَھا َعِلَم َأنَّ اللََّھ َتَعاَلى َوَرُسوَلُھ َھا َوَمَواِرَدَھا َعِلَم َأنَّ اللََّھ َتَعاَلى َوَرُسوَلُھ َواْلَمْصَلَحِة َواْلَكَماِل ؟ َوَمْن َتَأمََّل َمَصاِدَرَواْلَمْصَلَحِة َواْلَكَماِل ؟ َوَمْن َتَأمََّل َمَصاِدَر
َسدَّ الذََّراِئَع اْلُمْفِضَیَة إَلى اْلَمَحاِرِم ِبَأْن َحرََّمَھا َوَنَھى َعْنَھا ، َوالذَِّریَعُة َما َكاَن َوِسیَلًة َسدَّ الذََّراِئَع اْلُمْفِضَیَة إَلى اْلَمَحاِرِم ِبَأْن َحرََّمَھا َوَنَھى َعْنَھا ، َوالذَِّریَعُة َما َكاَن َوِسیَلًة 

  ))٢٢" .(" .(َوَطِریًقا إَلى الشَّْيِء َوَطِریًقا إَلى الشَّْيِء 

                                                           

   . .١٨٨١٨٨//١١القواعد النورانیة ، البن تیمیة ، القواعد النورانیة ، البن تیمیة ، ) ) ١١((
   . .١٠٩١٠٩ ،  ، ١٠٨١٠٨//٢٢إعالم الموقعین إعالم الموقعین ) ) ٢٢((
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لفقھي اإلسالمي التابع لرابطة لفقھي اإلسالمي التابع لرابطة وفیما یلي نّص القرار الذي اتخذه المجمع اوفیما یلي نّص القرار الذي اتخذه المجمع ا
  ::العالم اإلسالمي ألھمیتھ العالم اإلسالمي ألھمیتھ 

  القرار الثانيالقرار الثاني
  التورق كما تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضرالتورق كما تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر: : بشأن موضوع بشأن موضوع 

الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آلھ وصحبھ ، الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على رسول اهللا ، وعلى آلھ وصحبھ ، " " 
  : : أما بعد أما بعد 

سالمي في دورتھ سالمي في دورتھ  فإن مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإل فإن مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإل
ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤//١٠١٠//٢٣٢٣  --  ١٩١٩السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة ، في الفترة من 

التورق كما التورق كما : " : " م ، قد نظر في موضوع م ، قد نظر في موضوع ٢٠٠٣٢٠٠٣//١٢١٢//١٧١٧  --  ١٣١٣: : الذي یوافقھ الذي یوافقھ 
  " . " . تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر 

 وبعد االستماع إلى األبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي  وبعد االستماع إلى األبحاث المقدمة حول الموضوع ، والمناقشات التي 
حولھ ، تبین للمجلس أن التورق الذي تجریھ بعض المصارف في الوقت حولھ ، تبین للمجلس أن التورق الذي تجریھ بعض المصارف في الوقت دارت دارت 

لیست من لیست من ( ( قیـام المصرف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بیع سلعة قیـام المصرف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بیع سلعة : : الحاضر ھو الحاضر ھو 
من أسواق السلع العالمیة أو غیرھا ، على المستورق بثمن من أسواق السلع العالمیة أو غیرھا ، على المستورق بثمن ) ) الذھب أو الفضة الذھب أو الفضة 

 بأن  بأن ––رف والعادة رف والعادة  إما بشرط في العقد أو بحكم الع إما بشرط في العقد أو بحكم الع––آجل ، على أن یلتزم المصرف آجل ، على أن یلتزم المصرف 
  . . ینوب عنھ في بیعھا على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسلیم ثمنھا للمستورق ینوب عنھ في بیعھا على مشتر آخر بثمن حاضر ، وتسلیم ثمنھا للمستورق 

  : : وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما یلي وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس المجمع ما یلي 
  ::عدم جواز التورق الذي سبق توصیفھ في التمھید لألمور اآلتیة عدم جواز التورق الذي سبق توصیفھ في التمھید لألمور اآلتیة : : أوًال أوًال 

 لمشتر آخر أو  لمشتر آخر أو  أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بیع السلعة أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بیع السلعة--١١
ترتیب من یشتریھا یجعلھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعًا ، سواء أكان االلتزام ترتیب من یشتریھا یجعلھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعًا ، سواء أكان االلتزام 

  ..مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة مشروطًا صراحة أم بحكم العرف والعادة المتبعة 
 أن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض  أن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض --٢٢

  ..الشرعي الالزم لصحة المعاملة الشرعي الالزم لصحة المعاملة 
قوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمى قوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمى  أن واقع ھذه المعاملة ی أن واقع ھذه المعاملة ی--٣٣

بالمستورق فیھا من المصرف في معامالت البیع والشراء التي تجري منھ والتي بالمستورق فیھا من المصرف في معامالت البیع والشراء التي تجري منھ والتي 
ھي صوریة في معظم أحوالھا ، ھدف البنك من إجرائھا أن تعود علیھ بزیادة على ھي صوریة في معظم أحوالھا ، ھدف البنك من إجرائھا أن تعود علیھ بزیادة على 

وھذه المعاملة غیر التورق الحقیقي المعروف عند الفقھاء ، وھذه المعاملة غیر التورق الحقیقي المعروف عند الفقھاء ، . . ما قدم من تمویل ما قدم من تمویل 
ذي سبق للمجمع في دورتھ الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعامالت حقیقیة ذي سبق للمجمع في دورتھ الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعامالت حقیقیة والوال

وذلك لما بینھما من فروق عدیدة فصلت القول فیھا وذلك لما بینھما من فروق عدیدة فصلت القول فیھا ... ... وشروط محددة بینھا قراره وشروط محددة بینھا قراره 
فالتورق الحقیقي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل فالتورق الحقیقي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل . . البحوث المقدمة البحوث المقدمة 

ي ضمانھ ، ثم یقوم ببیعھا ھو ي ضمانھ ، ثم یقوم ببیعھا ھو في ملك المشتري ویقبضھا قبضًا حقیقیًا وتقع ففي ملك المشتري ویقبضھا قبضًا حقیقیًا وتقع ف
بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، قد یتمكن من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق بین بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، قد یتمكن من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق بین 
الثمنین اآلجل والحال ال یدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض الثمنین اآلجل والحال ال یدخل في ملك المصرف الذي طرأ على المعاملة لغرض 
تسویغ الحصول على زیادة لما قدم من تمویل لھذا الشخص بمعامالت صوریة في تسویغ الحصول على زیادة لما قدم من تمویل لھذا الشخص بمعامالت صوریة في 

  . . ھذا ال یتوافر في المعاملة المبینة التي تجریھا بعض المصارف ھذا ال یتوافر في المعاملة المبینة التي تجریھا بعض المصارف معظم أحوالھا ، ومعظم أحوالھا ، و
یوصي مجلس المجمع جمیع المصارف بتجنب المعامالت المحرمة یوصي مجلس المجمع جمیع المصارف بتجنب المعامالت المحرمة : : ثانیًا ثانیًا 

كما أن المجلس إذ یقدر جھود المصارف اإلسالمیة في كما أن المجلس إذ یقدر جھود المصارف اإلسالمیة في . . امتثاًال ألمر اهللا تعالى امتثاًال ألمر اهللا تعالى 
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م لذلك المعامالت م لذلك المعامالت إنقاذ األمة اإلسالمیة من بلوى الربا ، فإنھ یوصي بأن تستخدإنقاذ األمة اإلسالمیة من بلوى الربا ، فإنھ یوصي بأن تستخد
الحقیقیة المشروعة دون اللجوء إلى معامالت صوریة تؤول إلى كونھا تمویًال الحقیقیة المشروعة دون اللجوء إلى معامالت صوریة تؤول إلى كونھا تمویًال 

  ))١١" .(" .(واهللا الموفق واهللا الموفق . . محضًا بزیادة ترجع إلى الممول محضًا بزیادة ترجع إلى الممول 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

  ٢٦٢٦قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، صقرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ص) ) ١١((
                                :: ، والرابط التالي  ، والرابط التالي ٢٧٢٧، ، 
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  املبحث الثانياملبحث الثاني

  التورق العكسيالتورق العكسي

  ::تمھید تمھید 
ة ، ة ، في ھذا المبحث أتناول التورق العكسي كما تجریھ المصارف اإلسالمیفي ھذا المبحث أتناول التورق العكسي كما تجریھ المصارف اإلسالمی

فأبین تعریفھ ، والغایة منھ ، وطریقة إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین أنواع التورق فأبین تعریفھ ، والغایة منھ ، وطریقة إجرائھ ، والمقارنة بینھ وبین أنواع التورق 
  ::األخرى ، وتكییفھ ، وحكمھ ، وذلك من خالل ثالثة مطالب على النحو التالي األخرى ، وتكییفھ ، وحكمھ ، وذلك من خالل ثالثة مطالب على النحو التالي 

تعریف التورق العكسي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة تعریف التورق العكسي ، وبیان الغایة منھ ، وطریقة : : المطلب األول المطلب األول 
  ..ورق األخرى ورق األخرى إجراءاتھ ، والمقارنة بینھ وبین أنواع التإجراءاتھ ، والمقارنة بینھ وبین أنواع الت

  ..التكییف الفقھي للتورق العكسي التكییف الفقھي للتورق العكسي : : المطلب الثاني المطلب الثاني 
  ..حكم التورق العكسي حكم التورق العكسي : : المطلب الثالث المطلب الثالث 

  اطب اولاطب اول

 ورق اف ار ورق اف ار  

  وبیان الغایة منھ وطریقة إجرائھ والمقارنة بینھ وبین أنواع التورق األخرىوبیان الغایة منھ وطریقة إجرائھ والمقارنة بینھ وبین أنواع التورق األخرى
  ::تعریف التورق العكسي تعریف التورق العكسي : : أوًال أوًال 

بتوكیل المصرف اإلسالمي في بتوكیل المصرف اإلسالمي في ) ) المودع المودع ( ( م العمیل م العمیل ھو أن یقوھو أن یقو: : التورق العكسي التورق العكسي 
شراء سلعة معینة ، ویسلم العمیل المصرف الثمن نقدًا ، ثم یقوم المصرف بشراء شراء سلعة معینة ، ویسلم العمیل المصرف الثمن نقدًا ، ثم یقوم المصرف بشراء 

  ))١١.(.(ھذه السلعة من العمیل بثمن مؤجل ، وبربح یتم االتفاق علیھ مع العمیل ھذه السلعة من العمیل بثمن مؤجل ، وبربح یتم االتفاق علیھ مع العمیل 
ل ل طلب المصارف اإلسالمیة للنقود السائلة من عمالئھا ، من خالطلب المصارف اإلسالمیة للنقود السائلة من عمالئھا ، من خال: : وقیل ھو وقیل ھو 

توسیط عملیات تقوم بھا المصارف لصالح العمالء ، لشراء بعض السلع من توسیط عملیات تقوم بھا المصارف لصالح العمالء ، لشراء بعض السلع من 
السواق الدولیة أو المحلیة ، بسعر حال ، ثم بیعھا للمصرف بسعر آجل على أن السواق الدولیة أو المحلیة ، بسعر حال ، ثم بیعھا للمصرف بسعر آجل على أن 

  ))٢٢.(.(یتصرف فیھا المصرف بعد ذلك بالبیع لشخص ثالث یتصرف فیھا المصرف بعد ذلك بالبیع لشخص ثالث 
وعلى ذلك ففي التورق العكسي المتورق ھو المصرف ، والممول ھو العمیل وعلى ذلك ففي التورق العكسي المتورق ھو المصرف ، والممول ھو العمیل 

 لم یقف طلب التورق المصرفي عند المتعاملین مع المصرفي اإلسالمي ،  لم یقف طلب التورق المصرفي عند المتعاملین مع المصرفي اإلسالمي ، ، حیث، حیث
وإنما انتقل إلى المصرف نفسھ ، فأصبح المصرف ھو الذي یستورق لجذب ودائع وإنما انتقل إلى المصرف نفسھ ، فأصبح المصرف ھو الذي یستورق لجذب ودائع 
العمالء ، ویحقق للمودعین زیادة في ودائعھم المصرفیة ، ویسمى ھذا النوع من العمالء ، ویحقق للمودعین زیادة في ودائعھم المصرفیة ، ویسمى ھذا النوع من 

                                                           

 ، الموسوعة المیسرة  ، الموسوعة المیسرة ٣٠٣٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
 البنا ،  البنا ، محمد عبد اللطیف محمودمحمد عبد اللطیف محمود/ /  ، التورق المنظم ، د ، التورق المنظم ، د٧٢٨٧٢٨//٢٢في فقھ القضایا المعاصرة ، في فقھ القضایا المعاصرة ، 

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٢٣٢صص
 ، التمویل  ، التمویل ٣٣حسین كامل فھمي ، صحسین كامل فھمي ، ص/ / ، د، د" " المنظم المنظم " " التورق الفردي والتورق المصرفي التورق الفردي والتورق المصرفي ) ) ٢٢((

 ، بتصرف  ، بتصرف ٤٤رجال فیروز ، صرجال فیروز ، ص/ / مریمت عدیلة ، دمریمت عدیلة ، د/ / بالتورق المصرفي وآثاره االقتصادیة ، دبالتورق المصرفي وآثاره االقتصادیة ، د
  ..یسیر یسیر 



 

 

 - ٩٩ - 

و المنتج البدیل عن الودیعة و المنتج البدیل عن الودیعة التورق أیضًا المرابحة العكسیة ، أو مقلوب التورق ، أالتورق أیضًا المرابحة العكسیة ، أو مقلوب التورق ، أ
  ))١١.(.(ألجل ، واالستثمار المباشر ، واالستثمار بالمرابحة ألجل ، واالستثمار المباشر ، واالستثمار بالمرابحة 

إن المصارف ھنا ھي التي بحاجة للسیولة ، فتطلب إن المصارف ھنا ھي التي بحاجة للسیولة ، فتطلب : " : " ولذلك یقول البعض ولذلك یقول البعض 
من عمالئھا ، من خالل توسیط عملیات تقوم بھا البنوك لصالح العمالء ، لشراء من عمالئھا ، من خالل توسیط عملیات تقوم بھا البنوك لصالح العمالء ، لشراء 

لیة ، بسعر حال ، ثم یقوم ببیعھا للبنك لیة ، بسعر حال ، ثم یقوم ببیعھا للبنك بعض السلع من األوراق العالمیة أو المحبعض السلع من األوراق العالمیة أو المح
  ))٢٢" .(" .(بسعر آجل ، على أن یتصرف فیھا المصرف بعد ذلك بالبیع لشخص ثالث بسعر آجل ، على أن یتصرف فیھا المصرف بعد ذلك بالبیع لشخص ثالث 

أن یقوم العمیل بتسلیم المصرف اإلسالمي مبلغًا أن یقوم العمیل بتسلیم المصرف اإلسالمي مبلغًا : : وصورة التورق العكسي وصورة التورق العكسي 
، ویوكل المصرف في شراء سلعة ، ویوكل المصرف في شراء سلعة  )  ) ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠( ( معینًا من المال كمائة ألف جنیھ معینًا من المال كمائة ألف جنیھ 

مبلغ ، فیشتریھا المصرف من األسواق الدولیة أو المحلیة ، ومن ثم مبلغ ، فیشتریھا المصرف من األسواق الدولیة أو المحلیة ، ومن ثم محددة بذلك المحددة بذلك ال
ببیعھا لنفسھ بثمن مؤجل ، وبھامش ربح یتم االتفاق ببیعھا لنفسھ بثمن مؤجل ، وبھامش ربح یتم االتفاق ) ) المصرف المصرف ( ( یقوم الوكیل یقوم الوكیل 

جنیھ جنیھ  )  ) ١١٠٠٠٠١١٠٠٠٠( ( علیھ بین المصرف والعمیل ، قد یصل إلى مائة وعشرة آالف علیھ بین المصرف والعمیل ، قد یصل إلى مائة وعشرة آالف 
).).٣٣((  

  ::الغایة من التورق العكسي الغایة من التورق العكسي : : ثانیًا ثانیًا 
اإلسالمیة صیغة التورق العكسي لمنافسة البنوك التجاریة اإلسالمیة صیغة التورق العكسي لمنافسة البنوك التجاریة اتخذت المصارف اتخذت المصارف 

، التى تتفنن في جذب المودعین وتغریھم بزیادة الفوائد تارة ، وبوعد أصحاب ، التى تتفنن في جذب المودعین وتغریھم بزیادة الفوائد تارة ، وبوعد أصحاب 
الحظوظ بجوائز مغریة تارة أخرى ، فلجأت المصارف اإلسالمیة لھذه الطریقة الحظوظ بجوائز مغریة تارة أخرى ، فلجأت المصارف اإلسالمیة لھذه الطریقة 

  : : مستھدفة تحقیق األھداف والغایات التالیة مستھدفة تحقیق األھداف والغایات التالیة 
رباحًا على ودائعھم بطریقة التورق العكسي ، وھذا رباحًا على ودائعھم بطریقة التورق العكسي ، وھذا  أن تحقق للمودعین أ أن تحقق للمودعین أ--١١

  ..مما یشجع المودعین على التعامل مع المصارف اإلسالمیة دون غیرھا مما یشجع المودعین على التعامل مع المصارف اإلسالمیة دون غیرھا 
 توفیر السیولة الالزمة للمصارف اإلسالمیة عن طریق التورق العكسي ،  توفیر السیولة الالزمة للمصارف اإلسالمیة عن طریق التورق العكسي ، --٢٢

المنتج البدیل للودیعة إلى أجل في البنوك التجاریة التى حرمتھا الشریعة اإلسالمیة المنتج البدیل للودیعة إلى أجل في البنوك التجاریة التى حرمتھا الشریعة اإلسالمیة 
  ..لتضمنھا الربا لتضمنھا الربا 

                                                           

" " حقیقتھ ، أنواعھ حقیقتھ ، أنواعھ  ، التورق ،  ، التورق ، ١٨١٨أحمد الحجي الكردي ، صأحمد الحجي الكردي ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ١١((
 ، التورق الفقھي  ، التورق الفقھي ٨٨إبراھیم فاضل الدبو ، صإبراھیم فاضل الدبو ، ص/ / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم 

علي علي / /  ، التورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، د ، التورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، د٣٠٣٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / وتطبیقاتھ المصرفیة ، دوتطبیقاتھ المصرفیة ، د
 ،  ، ١٨١٨وھبة الزحیلي ، صوھبة الزحیلي ، ص/ /  ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ ، د ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ ، د٤٢٤٢أحمد السالوس ، صأحمد السالوس ، ص

إبراھیم أحمد عثمان إبراھیم أحمد عثمان / / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " "  ، حقیقتھ ، أنواعھ  ، حقیقتھ ، أنواعھ التورقالتورق
 ، البیان الختامي الصادر عن  ، البیان الختامي الصادر عن ١١١١١١محمد دفیش محمود ، صمحمد دفیش محمود ، ص/ /  ، بیع التورق ، د ، بیع التورق ، د٣٥٣٥، ص، ص

المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة 
 نوفمبر  نوفمبر ٨٨  --  ٣٣ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٢٨١٤٢٨ شوال  شوال ٢٧٢٧  --  ٢٢٢٢ الفترة من  الفترة من عشرة المنعقدة بمكة فيعشرة المنعقدة بمكة في

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٦١٦م ، صم ، ص٢٠٠٧٢٠٠٧
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٢٣٢محمد عبد اللطیف البنا ، صمحمد عبد اللطیف البنا ، ص/ / التورق المنظم ، دالتورق المنظم ، د) ) ٢٢((
/ /  ، التورق المنظم ، د ، التورق المنظم ، د٣٠٣٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٣٣((

  ..ف ف  ، بتصر ، بتصر٣٢٣٢محمد عبد اللطیف البنا ، صمحمد عبد اللطیف البنا ، ص



 

 

 - ١٠٠ - 

: " : "  تمكین المودعین من السحب من الودائع االستثماریة وفق مسألة  تمكین المودعین من السحب من الودائع االستثماریة وفق مسألة --٣٣
، بحیث یتنازل العمیل عن جزء من دیون للمصرف مقابل ، بحیث یتنازل العمیل عن جزء من دیون للمصرف مقابل  ))١١" (" (ضع وتعجل ضع وتعجل 

  ..سحب الودیعة االستثماریة سحب الودیعة االستثماریة 

                                                           

أن یتفق الدائن والمدین على إسقاط حصة من الدین بشرط أن أن یتفق الدائن والمدین على إسقاط حصة من الدین بشرط أن " : " : ضع وتعجل ضع وتعجل " " المقصود بمسألة المقصود بمسألة ) ) ١١((
  . . یعجل المدین الباقى یعجل المدین الباقى 

  " ." .ضع وتعجل ضع وتعجل " " فشرط ھذا الدین أن یكون آجًال ، فإن كان عاجًال لم یدخل في مسألة فشرط ھذا الدین أن یكون آجًال ، فإن كان عاجًال لم یدخل في مسألة 
دینارًا إلى سنة من بیع أو دینارًا إلى سنة من بیع أو أن یكون لرجل على آخر عشرون أن یكون لرجل على آخر عشرون : : وقد صور الفقھاء ھذه المسألة فقالوا وقد صور الفقھاء ھذه المسألة فقالوا 

سلف ، فلما مر نصف السنة مثًال احتاج رب الدین إلى دینھ ، فسأل غریمھ أن یقبضھ ، فأبى إال إلى سلف ، فلما مر نصف السنة مثًال احتاج رب الدین إلى دینھ ، فسأل غریمھ أن یقبضھ ، فأبى إال إلى 
  ..حلول األجل ، فقال رب الدین أعطني اآلن عشرة وأحط عنك العشرة الباقیة حلول األجل ، فقال رب الدین أعطني اآلن عشرة وأحط عنك العشرة الباقیة 

ْقِھ َجِلیَلُة اْلِمْقَداِر ِمْنُھ ، َیِجُب َأْن ُتَتَأمََّل ْقِھ َجِلیَلُة اْلِمْقَداِر ِمْنُھ ، َیِجُب َأْن ُتَتَأمََّل َوَھِذِه َمْسَأَلٌة ِفي اْلِفَوَھِذِه َمْسَأَلٌة ِفي اْلِف: : وقد عبر الفقھاء عن ذلك ، فیقول الطحاوي وقد عبر الفقھاء عن ذلك ، فیقول الطحاوي 
َحتَّى ُیوَقَف َعَلى اْلَوْجِھ ِفیَھا ِإْن َشاَء اُهللا ، َوِھَي َحِطیَطُة اْلَبْعِض ِمَن الدَّْیِن اْلُمَؤجَِّل ، ِلَیُكوَن َسَبًبا َحتَّى ُیوَقَف َعَلى اْلَوْجِھ ِفیَھا ِإْن َشاَء اُهللا ، َوِھَي َحِطیَطُة اْلَبْعِض ِمَن الدَّْیِن اْلُمَؤجَِّل ، ِلَیُكوَن َسَبًبا 

  " ." .ِلَتْعِجیِل َبِقیَِّتِھ ِلَتْعِجیِل َبِقیَِّتِھ 
وبھذا نأخذ ، من وجب لھ دین على إنسان إلى أجل وبھذا نأخذ ، من وجب لھ دین على إنسان إلى أجل : : ل محمد ل محمد قاقا: " : " ویقول محمد بن الحسن الشیباني ویقول محمد بن الحسن الشیباني 

فسأل أن یضع عنھ ویعجل لھ ما بقي لم ینبغ ذلك ؛ ألنھ یعجل قلیًال بكثیر دینًا فكأنھ یبیع قلیًال نقدًا فسأل أن یضع عنھ ویعجل لھ ما بقي لم ینبغ ذلك ؛ ألنھ یعجل قلیًال بكثیر دینًا فكأنھ یبیع قلیًال نقدًا 
  " ." .بكثیر دینًا بكثیر دینًا 
َعَلى َأْن ُیَبرَِّئُھ ِمْن اْلَباِقي َلْم َیُجْز َوَردَّ َعَلى َأْن ُیَبرَِّئُھ ِمْن اْلَباِقي َلْم َیُجْز َوَردَّ َوَلْو َعجََّل َلُھ َبْعَض اْلِكَتاَبِة َوَلْو َعجََّل َلُھ َبْعَض اْلِكَتاَبِة ) : ... ) : ... َقاَل الشَّاِفِعيُّ َقاَل الشَّاِفِعيُّ : " ( : " ( ویقول المزني ویقول المزني 

  " ." .َعَلْیِھ َما َأَخَذ َوَلْم ُیْعِتْق َعَلْیِھ َما َأَخَذ َوَلْم ُیْعِتْق 
َضْع َعنِّي َبْعَضُھ ، َوُأَعجُِّل َلك َبِقیََّتُھ َضْع َعنِّي َبْعَضُھ ، َوُأَعجُِّل َلك َبِقیََّتُھ : : إَذا َكاَن َعَلْیِھ َدْیٌن ُمَؤجٌَّل ، َفَقاَل ِلَغِریِمِھ إَذا َكاَن َعَلْیِھ َدْیٌن ُمَؤجٌَّل ، َفَقاَل ِلَغِریِمِھ : : َفْصٌل َفْصٌل  : ": "ویقول ابن قدامة ویقول ابن قدامة 

   " . " .......َلْم َیُجْز َلْم َیُجْز . . 
  : : وقد اختلف الفقھاء في حكم التعامل بھذه المسألة على ثالثة آراء وقد اختلف الفقھاء في حكم التعامل بھذه المسألة على ثالثة آراء 

اإلمام أبو حنیفة ، ومحمد ، اإلمام أبو حنیفة ، ومحمد ، : : وذھب إلى ھذا وذھب إلى ھذا . . غیر جائز شرعًا غیر جائز شرعًا " " ضع وتعجل ضع وتعجل " " أن التعامل بمسألة أن التعامل بمسألة : : الرأي األول الرأي األول 
 ، وزید بن ثابت  ، وزید بن ثابت والمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة في الصحیح عندھم في المذھب ، وھو قول عمر بن الخطابوالمالكیة ، والشافعیة ، والحنابلة في الصحیح عندھم في المذھب ، وھو قول عمر بن الخطاب

، وعبد اهللا بن عمر ، والمقداد بن األسود ، وعمر بن عبد العزیز ، وسعید بن المسیب ، والحسن البصري ، ، وعبد اهللا بن عمر ، والمقداد بن األسود ، وعمر بن عبد العزیز ، وسعید بن المسیب ، والحسن البصري ، 
وحماد بن أبي سلیمان ، وسفیان الثوري ، وإسحاق بن راھویة ، والشعبي ، ومحمد بن سیرین ، وسعید بن وحماد بن أبي سلیمان ، وسفیان الثوري ، وإسحاق بن راھویة ، والشعبي ، ومحمد بن سیرین ، وسعید بن 

  ..العلم العلم جبیر ، َوُھَشْیٌم ، َواْبُن ُعَلیََّة ، وأكثر أھل جبیر ، َوُھَشْیٌم ، َواْبُن ُعَلیََّة ، وأكثر أھل 
زفر من الحنفیة ، واإلمام أحمد في زفر من الحنفیة ، واإلمام أحمد في : : وذھب إلى ھذا وذھب إلى ھذا . . أن التعامل بمسألة ضع وتعجل جائز شرعًا أن التعامل بمسألة ضع وتعجل جائز شرعًا : : الرأي الثاني الرأي الثاني 

  ..روایة ثانیة ، وھي اختیار ابن تیمیة ، وابن القیم ، وھو قول ابن عباس ، وأبى ثور ، وإبراھیم النخعي روایة ثانیة ، وھي اختیار ابن تیمیة ، وابن القیم ، وھو قول ابن عباس ، وأبى ثور ، وإبراھیم النخعي 
صلح صلح ( ( إال في صورة واحدة ، وھذه الصورة ھي إال في صورة واحدة ، وھذه الصورة ھي " " وتعجل وتعجل ضع ضع " " أنھ ال یجوز التعامل بمسألة أنھ ال یجوز التعامل بمسألة : : الرأي الثالث الرأي الثالث 

الحنفیة في روایة عندھم ، والحنابلة في روایة ثالثة عن اإلمام الحنفیة في روایة عندھم ، والحنابلة في روایة ثالثة عن اإلمام : : وذھب إلى ھذا وذھب إلى ھذا ) . ) . المكاتب عن دین المكاتبة المكاتب عن دین المكاتبة 
  ..أحمد أحمد 
ألن ألن ؛ ألنھا ربا صریح ؛ و؛ ألنھا ربا صریح ؛ و" " ضع وتعجل ضع وتعجل " " ھو ما ذھب إلیھ الرأي األول من عدم جواز التعامل بمسألة ھو ما ذھب إلیھ الرأي األول من عدم جواز التعامل بمسألة : : والراجح والراجح 

عدم جوازھا موافق للقواعد الشرعیة التى جاءت بتحریم الربا والذرائع المؤدیة إلیھ ، وعلى أقل أحوالھا ففیھا عدم جوازھا موافق للقواعد الشرعیة التى جاءت بتحریم الربا والذرائع المؤدیة إلیھ ، وعلى أقل أحوالھا ففیھا 
  ..شبھة الربا ، والبعد عن الشبھات مطلوب شبھة الربا ، والبعد عن الشبھات مطلوب 

 ، أحكام القرآن  ، أحكام القرآن ٣٥١٣٥١//٢٢ ، الدر المنتقى في شرح الملتقى ،  ، الدر المنتقى في شرح الملتقى ، ٢٥٩٢٥٩//٧٧ ، البحر الرائق ،  ، البحر الرائق ، ٤٣٤٣//٥٥تبیین الحقائق ، تبیین الحقائق ، : : انظر انظر 
 ، وما بعدھا ، كفایة الطالب الرباني ،  ، وما بعدھا ، كفایة الطالب الرباني ، ٦٢٦٢//١١١١ ، شرح مشكل اآلثار ، للطحاوي ،  ، شرح مشكل اآلثار ، للطحاوي ، ٤٦٧٤٦٧//١١اص ، اص ، ، للجص، للجص

 ،  ، ١٦٧١٦٧//٣٣ روایة محمد بن الحسن الشیباني ،  روایة محمد بن الحسن الشیباني ، –– ، الموطأ ، لإلمام مالك  ، الموطأ ، لإلمام مالك ٤٩٢٤٩٢//٢٠٢٠ ، االستذكار ،  ، االستذكار ، ١٨٩١٨٩//٣٣
 ، وما  ، وما ١١٩٢١١٩٢//٢٢، ،  ، المعونة   ، المعونة  ٦٦٩٦٦٩//٢٢ ، الكافي ، البن عبد البر ،  ، الكافي ، البن عبد البر ، ٢٠٦٢٠٦//١١ روایة سوید الحدثاني ،  روایة سوید الحدثاني ، ––الموطأ الموطأ 

 ، وما  ، وما ٦٤٦٤//٥٥ ، المنتقى شرح الموطأ ،  ، المنتقى شرح الموطأ ، ٣٢١٣٢١//٣٣ ، شرح الزرقاني على الموطأ ،  ، شرح الزرقاني على الموطأ ، ٣٣//٦٦بعدھا ، شرح الخرشي ، بعدھا ، شرح الخرشي ، 
 ، وما بعدھا ،  ، وما بعدھا ، ٢٦٧٢٦٧//٢٢٢٢ ، الحاوي ، للماوردي ،  ، الحاوي ، للماوردي ، ٤٣٧٤٣٧//٨٨ ، مختصر المزني ،  ، مختصر المزني ، ٤٩٠٤٩٠//٦٦بعدھا ، االستذكار ، بعدھا ، االستذكار ، 

  ٢٠٩٢٠٩//١١ ، فتح الوھاب ،  ، فتح الوھاب ، ٤٨٥٤٨٥//٣٣لطالبین ، لطالبین ،  ، روضة ا ، روضة ا٨٩٨٩//٥٥ ، العزیز شرح الوجیز ،  ، العزیز شرح الوجیز ، ٢١٦٢١٦//٢٢أسنى المطالب ، أسنى المطالب ، 
 ، اإلنصاف  ، اإلنصاف ٢٩٠٢٩٠//٦٦ ،  ، ٥٠١٥٠١//٥٥ ، المغني ، البن قدامة ،  ، المغني ، البن قدامة ، ٦٩٦٩//٢٢، اإلشراف على مذاھب أھل العلم ، البن المنذر ، ، اإلشراف على مذاھب أھل العلم ، البن المنذر ، 

 ، المحرر ، البن  ، المحرر ، البن ٢٦٦٢٦٦//٦٦ ، الشرح الكبیر على متن المقنع ،  ، الشرح الكبیر على متن المقنع ، ٢٧٩٢٧٩//٤٤ ، المبدع ،  ، المبدع ، ٢٦٤٢٦٤//٤٤ ، الفروع ،  ، الفروع ، ٢٣٦٢٣٦//٥٥، ، 
 ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٥٢١٥٢ ، االختیارات الفقھیة البن تیمیة ، ص ، االختیارات الفقھیة البن تیمیة ، ص٣٩٢٣٩٢//٣٣ناع ، ناع ،  ، كشاف الق ، كشاف الق٣٤٢٣٤٢//١١تیمیة ، تیمیة ، 

 ، وما بعدھا ، مصنف  ، وما بعدھا ، مصنف ٧١٧١//٨٨ ، مصنف عبد الرزاق ،  ، مصنف عبد الرزاق ، ٣٣٥٣٣٥//١٠١٠ ،  ، ٢٨٢٨//٦٦ ، السنن الكبرى ، للبیھقي ،  ، السنن الكبرى ، للبیھقي ، ٢٩١٢٩١//٣٣
 ، فقھ اإلمام  ، فقھ اإلمام ٤٠٠٤٠٠محمد رواس قلعجي ، صمحمد رواس قلعجي ، ص/ /  ، موسوعة فقھ عمر بن الخطاب ، د ، موسوعة فقھ عمر بن الخطاب ، د٣٩١٣٩١//١١١١ابن أبي شیبة ، ابن أبي شیبة ، 

   . .٤٧٥٤٧٥//٢٢أحمد بن موسى السھلي ، أحمد بن موسى السھلي ، / / بن سیرین ، دبن سیرین ، دمحمد محمد 
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 تمكین المودع من زیادة ودیعتھ االستثماریة عن طریق التورق العكسي ،  تمكین المودع من زیادة ودیعتھ االستثماریة عن طریق التورق العكسي ، --٤٤

رف اإلسالمیة مع المبلغ الجدید المودع من قبل العمیل مثلما رف اإلسالمیة مع المبلغ الجدید المودع من قبل العمیل مثلما بحیث تتعامل المصابحیث تتعامل المصا
  ..تعاملت مع المبلغ األول ، عن طرق التورق العكسي تعاملت مع المبلغ األول ، عن طرق التورق العكسي 

 استثمار المصارف اإلسالمیة ما لدیھا من سیولة عن طریق المتاجرة  استثمار المصارف اإلسالمیة ما لدیھا من سیولة عن طریق المتاجرة --٥٥
بھذه السلع ، حیث یقوم المصرف بشراء السلعة من شركة في السوق الدولیة بھذه السلع ، حیث یقوم المصرف بشراء السلعة من شركة في السوق الدولیة 

ثة لحساب العمیل ، ومن ثم یبیعھا لنفسھ باألجل مرابحة ، ثة لحساب العمیل ، ومن ثم یبیعھا لنفسھ باألجل مرابحة ، بوسائل االتصال الحدیبوسائل االتصال الحدی
بأكثر من سعر یومھا ، ثم یبیعھا المصرف مرة ثانیة إما لعمیل من عمالء بأكثر من سعر یومھا ، ثم یبیعھا المصرف مرة ثانیة إما لعمیل من عمالء 
المصرف ، أو للشركة التي اشترى منھا السلعة ، ویستفید المصرف من فروق المصرف ، أو للشركة التي اشترى منھا السلعة ، ویستفید المصرف من فروق 

  ))١١.(.(األسعار األسعار 
   : :طریقة إجراء التورق العكسي في المصارف اإلسالمیةطریقة إجراء التورق العكسي في المصارف اإلسالمیة: : ثالثًا ثالثًا 

  ::یتم تنفیذ عملیة التورق العكسي في المصارف اإلسالمیة وفقًا لإلجراءات التالیة یتم تنفیذ عملیة التورق العكسي في المصارف اإلسالمیة وفقًا لإلجراءات التالیة     
  .. یتقدم العمیل بإیداع مبلغ من المال في حسابھ لدى المصرف  یتقدم العمیل بإیداع مبلغ من المال في حسابھ لدى المصرف --١١
 یتقدم المصرف للعمیل بتوجیھھ لشراء سلعة ثمنھا قدر المبلغ الذي في  یتقدم المصرف للعمیل بتوجیھھ لشراء سلعة ثمنھا قدر المبلغ الذي في --٢٢

یجري االتفاق علیھ یجري االتفاق علیھ حسابھ ، لیشتریھا المصرف منھ مرابحة ، وبھامش ربح حسابھ ، لیشتریھا المصرف منھ مرابحة ، وبھامش ربح 
بینھما وفقًا لوقت تأجیل الثمن ، ویفضل المصرف أن تكون السلعة مما یتیسر لھ بینھما وفقًا لوقت تأجیل الثمن ، ویفضل المصرف أن تكون السلعة مما یتیسر لھ 

  ..بیعھا في الحال وبأقل نقص بیعھا في الحال وبأقل نقص 
 یعرض المصرف على العمیل صاحب الحساب أن یتوكل عنھ في شراء  یعرض المصرف على العمیل صاحب الحساب أن یتوكل عنھ في شراء --٣٣

  ..السلعة ، وال یلزمھ بذلك إن كان قادرًا على شراء السلعة التي یریدھا المصرف السلعة ، وال یلزمھ بذلك إن كان قادرًا على شراء السلعة التي یریدھا المصرف 
توكل المصرف بعد تملك العمیل للسلعة ببیعھا لنفسھ بثمن مؤجل لمدة توكل المصرف بعد تملك العمیل للسلعة ببیعھا لنفسھ بثمن مؤجل لمدة  ی ی--٤٤
  ..محدودة محدودة 
 في حال عدول المصرف عن الشراء بعد شراء العمیل السلعة ؛ فإن  في حال عدول المصرف عن الشراء بعد شراء العمیل السلعة ؛ فإن --٥٥

العمیل یعامل المصرف بمقتضى أحكام الوعد الملزم ؛ ألن وعد العمیل وعد ملزم العمیل یعامل المصرف بمقتضى أحكام الوعد الملزم ؛ ألن وعد العمیل وعد ملزم 
  ..بأن یشتري منھ السلعة مرابحة بعد تملكھ إیاھا بأن یشتري منھ السلعة مرابحة بعد تملكھ إیاھا 

 حال رغبة العمیل في السداد المبكر لمدیونیتھ على المصرف أو  حال رغبة العمیل في السداد المبكر لمدیونیتھ على المصرف أو  في في--٦٦
سحب المبلغ ؛ فإن المصرف یتیح لھ تحقیق ھذه الرغبة ، لكن یدخل معھ في سحب المبلغ ؛ فإن المصرف یتیح لھ تحقیق ھذه الرغبة ، لكن یدخل معھ في 

  " ." .ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " مسألة مسألة 
 في حال توفر مبلغ لدى العمیل یرغب في إضافتھ إلى حسابھ ، فیمكنھ  في حال توفر مبلغ لدى العمیل یرغب في إضافتھ إلى حسابھ ، فیمكنھ --٧٧

جراءات المتخذة في أول عملیة جراءات المتخذة في أول عملیة إجراء عملیة التورق العكسي مع المصرف وفق اإلإجراء عملیة التورق العكسي مع المصرف وفق اإل
  ))٢٢.(.(تورق عكسي مع المصرف تورق عكسي مع المصرف 

  

                                                           

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣١٣١ ،  ، ٣٠٣٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
 ، التورق المنظم كما  ، التورق المنظم كما ٣٠٣٠محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((

 ،  ، ٣٣٣٣ ،  ، ٣٢٣٢مد عبد اللطیف البنا ، صمد عبد اللطیف البنا ، صمحمح/ / تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دتجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٥٢٥ھناء محمد ھالل ، صھناء محمد ھالل ، ص/ / وقریب منھ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، دوقریب منھ التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، د
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المقارنة بین التورق العكسي وبین كل من التورق الفقھي والتورق المقارنة بین التورق العكسي وبین كل من التورق الفقھي والتورق : : رابعًا رابعًا 
  : : المصرفي المصرفي 

الذي تجریھ المصارف اإلسالمیة الذي تجریھ المصارف اإلسالمیة " " التورق العكسي التورق العكسي " " یشتبھ مصطلح یشتبھ مصطلح 
 ،  ، بمصطلحین یؤثران على مفھومھ وحكمھ الشرعي ، حیث یجعالن علیھ غبشًابمصطلحین یؤثران على مفھومھ وحكمھ الشرعي ، حیث یجعالن علیھ غبشًا

وھما التورق الفقھي ، والتورق المصرفي ؛ فال بد من تبدید ھذا الغبش الذي وھما التورق الفقھي ، والتورق المصرفي ؛ فال بد من تبدید ھذا الغبش الذي 
یالبس ذلك المصطلح ، ولتحقیق ذلك سأتناول عالقة التورق العكسي بكل التورق یالبس ذلك المصطلح ، ولتحقیق ذلك سأتناول عالقة التورق العكسي بكل التورق 

  : : الفقھي والتورق المصرفي ، وذلك فیما یلي الفقھي والتورق المصرفي ، وذلك فیما یلي 
  : :  التورق العكسي والتورق الفقھي  التورق العكسي والتورق الفقھي --أأ

عالقة بین التورق الفقھي والتورق عالقة بین التورق الفقھي والتورق اختلف الفقھاء المعاصرون في تحدید الاختلف الفقھاء المعاصرون في تحدید ال
العكسي ، فذھب بعضھم إلى أن العالقة بینھما عالقة توافق ، وأنھ لیس ھناك العكسي ، فذھب بعضھم إلى أن العالقة بینھما عالقة توافق ، وأنھ لیس ھناك 

، ، ) ) ١١((اختالف بینھما ، وإنما التورق العكسي ھو التورق المعروف لدى الفقھاء اختالف بینھما ، وإنما التورق العكسي ھو التورق المعروف لدى الفقھاء 
في حین ذھب غالبیة الفقھاء والباحثین المعاصرین إلى أن العالقة بینھما عالقة في حین ذھب غالبیة الفقھاء والباحثین المعاصرین إلى أن العالقة بینھما عالقة 

  ))٢٢.(.(ختالف ختالف تباین واتباین وا
واألولى باالعتبار أن بینھما تباینًا واختالفًا ، فبالرغم من أنھما یتفقان في واألولى باالعتبار أن بینھما تباینًا واختالفًا ، فبالرغم من أنھما یتفقان في 

عن طریق شراء سلعة باألجل وبیعھا بالثمن الحال عن طریق شراء سلعة باألجل وبیعھا بالثمن الحال ) ) السیولة السیولة ( ( الحصول على النقد الحصول على النقد 
  : : ، إال أنھما یختلفان من عدة وجوه وھي ، إال أنھما یختلفان من عدة وجوه وھي 

ض ، ض ،  أن التورق الفقھي یجمع بین عقدین منفصلین عن بعضھما البع أن التورق الفقھي یجمع بین عقدین منفصلین عن بعضھما البع--١١
حیث یقوم العمیل بشراء للسلعة مستوفیة أركان البیع باألجل ، ثم تنتھي ھذه حیث یقوم العمیل بشراء للسلعة مستوفیة أركان البیع باألجل ، ثم تنتھي ھذه 
العملیة لتبدأ عملیة أخرى منفصلة عنھا تمامًا ، وھي بیع السلعة التي اشتراھا العملیة لتبدأ عملیة أخرى منفصلة عنھا تمامًا ، وھي بیع السلعة التي اشتراھا 

 مرتبطة مع بعضھا البعض ،  مرتبطة مع بعضھا البعض ، ھھأما في التورق العكسي ؛ فإن عملیاتأما في التورق العكسي ؛ فإن عملیات. . بثمن حال بثمن حال 
ل بشراء السلعة بھامش ربح متفق ل بشراء السلعة بھامش ربح متفق حیث یقوم المصرف بإعطاء وعد ملزم للعمیحیث یقوم المصرف بإعطاء وعد ملزم للعمی

علیھ إلى أجل معین ، وھو تواطؤ یقترب من بیع العینة ، وبمجرد توقیع العمیل علیھ إلى أجل معین ، وھو تواطؤ یقترب من بیع العینة ، وبمجرد توقیع العمیل 
  ..على األوراق تتم عملیة البیع والشراء ، ویدخل في ذمة المصرف دیون للعمیل على األوراق تتم عملیة البیع والشراء ، ویدخل في ذمة المصرف دیون للعمیل 

  

                                                           

التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان ) ) ١١((
یاجات یاجات بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتبحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحت: :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٦٠٣٦٠ ،  ، ٣٥٩٣٥٩المنیع ، صالمنیع ، ص

الفقھي المعروف الفقھي المعروف " " ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ   ١٩٣١٩٣ ،  ، ١٩٢١٩٢//٣٣التمویلیة المعاصرة ، التمویلیة المعاصرة ، 
، التورق كما تجریھ المصارف في ، التورق كما تجریھ المصارف في   ٣٥٣٥إبراھیم أحمد عثمان ، صإبراھیم أحمد عثمان ، ص/ / ، د، د" " والمصرفي المنظم والمصرفي المنظم 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٥٠٨٥٠٨عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / الوقت الحاضر ، دالوقت الحاضر ، د

مي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، مي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ذھب إلى ذلك المجمع الفقھي اإلسالذھب إلى ذلك المجمع الفقھي اإلسال) ) ٢٢((
  ..ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ، وكثیر من العلماء ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ، وكثیر من العلماء 

قرار المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ قرار المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ : : انظر انظر 
م ، وقرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق م ، وقرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق ٢٠٠٣٢٠٠٣ دیسمبر  دیسمبر --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤السابعة عشرة ، شوال السابعة عشرة ، شوال 

  : : على الرابط التالي على الرابط التالي  )  ) ٥٥//١٩١٩ (  ( ١٧٩١٧٩عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم 
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 - ١٠٣ - 

 في التورق العكسي یكون المصرف وكیًال عن العمیل في شراء السلعة  في التورق العكسي یكون المصرف وكیًال عن العمیل في شراء السلعة --٢٢
ي حسابھ ، ووكیًال عنھ في البیع لنفسھ ، ولوال وكالة المصرف ي حسابھ ، ووكیًال عنھ في البیع لنفسھ ، ولوال وكالة المصرف بالمبلغ الموجود فبالمبلغ الموجود ف

بالشراء والبیع نسیئة لما أقدم العمیل على ھذه المعاملة ، ولو انفصلت الوكالة عن بالشراء والبیع نسیئة لما أقدم العمیل على ھذه المعاملة ، ولو انفصلت الوكالة عن 
الشراء والبیع اآلجل ألنھار ھذا التمویل من أساسھ ، في حین أن البائع في التورق الشراء والبیع اآلجل ألنھار ھذا التمویل من أساسھ ، في حین أن البائع في التورق 

  ..الفقھي ال عالقة لھ ببیع السلعة مطلقًا الفقھي ال عالقة لھ ببیع السلعة مطلقًا 
في التورق العكسي لم یتم قبض السلعة ال من قبل العمیل وال من قبل في التورق العكسي لم یتم قبض السلعة ال من قبل العمیل وال من قبل   --٣٣

  ..المصرف ، وھذا یؤدي إلى ربح ما لم یضمن المنھي عنھ شرعًا المصرف ، وھذا یؤدي إلى ربح ما لم یضمن المنھي عنھ شرعًا 
 في التورق العكسي یوجھ المصرف العمیل إلى أن یتوكل في الشراء  في التورق العكسي یوجھ المصرف العمیل إلى أن یتوكل في الشراء --٤٤

والبیع ، في حین أن البائع في التورق الفقھي ال یعلم بھدف المشتري األول من والبیع ، في حین أن البائع في التورق الفقھي ال یعلم بھدف المشتري األول من 
  ..لشراء لشراء اا

 في التورق الفقھي تدور السلعة دورتھا العادیة من مالك أصلي إلى  في التورق الفقھي تدور السلعة دورتھا العادیة من مالك أصلي إلى --٥٥
المتورق إلى المالك جدید ، ثم إلى أطراف أخرى ، أما في التورق العكسي فالسلعة المتورق إلى المالك جدید ، ثم إلى أطراف أخرى ، أما في التورق العكسي فالسلعة 
قد ترجع إلى الشركة التي باعتھا إلى العمیل ، وبھذا تكون صورة من صور العینة قد ترجع إلى الشركة التي باعتھا إلى العمیل ، وبھذا تكون صورة من صور العینة 

  ))١١.(.(، كما أن البیع یكون صوریًا كما سبق ، كما أن البیع یكون صوریًا كما سبق 
  : :  التورق العكسي والتورق المصرفي  التورق العكسي والتورق المصرفي --بب

اختلف الفقھاء المعاصرون في تحدید العالقة بین التورق المصرفي والتورق اختلف الفقھاء المعاصرون في تحدید العالقة بین التورق المصرفي والتورق 
العكسي ، فذھب بعضھم إلى أن العالقة بینھما عالقة توافق ، وأنھ لیس ھناك العكسي ، فذھب بعضھم إلى أن العالقة بینھما عالقة توافق ، وأنھ لیس ھناك 
اختالف بینھما ، وإنما التورق العكسي والتورق المصرفي ھما صورتان للتورق اختالف بینھما ، وإنما التورق العكسي والتورق المصرفي ھما صورتان للتورق 

، في حین ذھب غالبیة الفقھاء والباحثین المعاصرین ، في حین ذھب غالبیة الفقھاء والباحثین المعاصرین ) ) ٢٢(( لدى الفقھاء  لدى الفقھاء المعروفالمعروف
  ) ) ٣٣.(.(إلى أن العالقة بینھما عالقة تباین واختالف إلى أن العالقة بینھما عالقة تباین واختالف 

  

                                                           

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٣٣٣ ،  ، ٣٢٣٢محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان ) ) ٢٢((

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٣٦٠٣٦٠ ،  ، ٣٥٩٣٥٩المنیع ، صالمنیع ، ص
الفقھي المعروف الفقھي المعروف " " ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ   ١٩٣١٩٣ ،  ، ١٩٢١٩٢//٣٣اصرة ، اصرة ، التمویلیة المعالتمویلیة المع

، التورق كما تجریھ المصارف في ، التورق كما تجریھ المصارف في   ٣٥٣٥إبراھیم أحمد عثمان ، صإبراھیم أحمد عثمان ، ص/ / ، د، د" " والمصرفي المنظم والمصرفي المنظم 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٥٠٨٥٠٨عبد اهللا بن حسن السعیدي ، صعبد اهللا بن حسن السعیدي ، ص/ / الوقت الحاضر ، دالوقت الحاضر ، د

الم اإلسالمي بمكة المكرمة ، الم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ذھب إلى ذلك المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العذھب إلى ذلك المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة الع) ) ٣٣((
  . . ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ، وكثیر من العلماء ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ، وكثیر من العلماء 

 ،  ، ٢٦٢٦قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، صقرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، ص: : انظر انظر 
بع لرابطة العالم اإلسالمي بع لرابطة العالم اإلسالمي البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التاالبیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التاوو ،  ، ٢٧٢٧

 شوال  شوال ٢٧٢٧  --٢٢٢٢بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 
 ، وقرار مجمع الفقھ اإلسالمى  ، وقرار مجمع الفقھ اإلسالمى ١٧١٧ ،  ، ١٦١٦م ، صم ، ص٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر  نوفمبر ٨٨--٣٣ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٢٨١٤٢٨

  : : على الرابط التالي على الرابط التالي  )  ) ٥٥//١٩١٩ (  ( ١٧٩١٧٩المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم 
//hhtttt::////١٩١٩sshh..cc--iiiiffaa..oorrgg//qqrraarrtt--ttwwssyyaatt  

  



 

 

 - ١٠٤ - 

واألولى باالعتبار أن بینھما تباینًا واختالفًا ، فبالرغم من أنھما یتفقان في واألولى باالعتبار أن بینھما تباینًا واختالفًا ، فبالرغم من أنھما یتفقان في 
عقد عقد أنھما یتضمنان أنھما یتضمنان : : أنھما ینقصھما قبض للسلعة ، ومنھا أنھما ینقصھما قبض للسلعة ، ومنھا : : عدة أمور ، منھا عدة أمور ، منھا 

أنھما ال یعمالن على دوران السلعة أنھما ال یعمالن على دوران السلعة : : الوكالة من قبل المصرف للعمیل ، ومنھا الوكالة من قبل المصرف للعمیل ، ومنھا 
المشتراة دورتھا الطبیعیة ، وإنما قد ترجع السلعة إلى الشركة التى باعتھا ، وھذا المشتراة دورتھا الطبیعیة ، وإنما قد ترجع السلعة إلى الشركة التى باعتھا ، وھذا 

  : : مما یقربھما من بیع العینة ، إال أنھما یختلفان من عدة وجوه ، نذكر منھا مما یقربھما من بیع العینة ، إال أنھما یختلفان من عدة وجوه ، نذكر منھا 
و مصدر السیولة للعمیل ، أما في و مصدر السیولة للعمیل ، أما في  في التورق المصرفي المصرف ھ في التورق المصرفي المصرف ھ--١١

  ..التورق العكسي فإن العمیل ھو مصدر السیولة للمصرف نفسھ التورق العكسي فإن العمیل ھو مصدر السیولة للمصرف نفسھ 
 في التورق المصرفي المصرف یشتري ویبیع نیابة عن العمیل ، أما في  في التورق المصرفي المصرف یشتري ویبیع نیابة عن العمیل ، أما في --٢٢

  ..یبیع لنفسھ یبیع لنفسھ ) ) المصرف المصرف ( ( التورق العكسي فإن الوكیل التورق العكسي فإن الوكیل 
فع األقساط فع األقساط  في التورق المصرفي العمیل ھو المدین للمصرف ، ویلتزم بد في التورق المصرفي العمیل ھو المدین للمصرف ، ویلتزم بد--٣٣

في موعدھا ، أما في التورق العكسي فإن العمیل ھو الدائن للمصرف ، ویمكنھ أن في موعدھا ، أما في التورق العكسي فإن العمیل ھو الدائن للمصرف ، ویمكنھ أن 
ضع ضع : " : " یطالب المصرف بتعجیل تسدید بعض الدیون مع الحط منھا ، وفق مسألة یطالب المصرف بتعجیل تسدید بعض الدیون مع الحط منھا ، وفق مسألة 

  " ." .وتعجل وتعجل 
 في التورق المصرفي ال یضمن المصرف للعمیل شیئًا ، أما في التورق  في التورق المصرفي ال یضمن المصرف للعمیل شیئًا ، أما في التورق --٤٤

ل كل رأس المال والربح ، وھذا مما یجعل ل كل رأس المال والربح ، وھذا مما یجعل العكسي فإن المصرف یضمن للعمیالعكسي فإن المصرف یضمن للعمی
  ..التورق العكسي من قبیل قرض جر نفعًا التورق العكسي من قبیل قرض جر نفعًا 

 في التورق العكسي یتمكن العمیل من تعجیل استیفاء بعض الثمن المؤجل  في التورق العكسي یتمكن العمیل من تعجیل استیفاء بعض الثمن المؤجل --٥٥
، حیث یتنازل عن ، حیث یتنازل عن " " ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " قبل انتھاء األجل المحدد على أساس مسألة قبل انتھاء األجل المحدد على أساس مسألة 

  ))١١.(.(جود في التورق المصرفي جود في التورق المصرفي ھامش الربح المتعلق بذلك المبلغ ، وھذا غیر موھامش الربح المتعلق بذلك المبلغ ، وھذا غیر مو

ب اطاب اطا  

ف ااف اا  ورق ا ورق ا   

اختلف الفقھاء المعاصرون في التكییف الفقھي للتورق العكسي على ثالثة اختلف الفقھاء المعاصرون في التكییف الفقھي للتورق العكسي على ثالثة 
  ::آراء آراء 

 أن التورق العكسي یكیف على أنھ معاملة حدیثة تجمع عدة  أن التورق العكسي یكیف على أنھ معاملة حدیثة تجمع عدة ::الرأي األول الرأي األول 
تاجرة في السلع الدولیة أو تاجرة في السلع الدولیة أو عقود في صیغة واحدة ، وھي التورق المصرفي ، والمعقود في صیغة واحدة ، وھي التورق المصرفي ، والم

المحلیة ، ومسألة شراء الوكیل لنفسھ ، وإلزام الوكیل بالشراء والبیع لنفسھ المحلیة ، ومسألة شراء الوكیل لنفسھ ، وإلزام الوكیل بالشراء والبیع لنفسھ 
  ))٢٢.(.(بھامش ربح معین ، وتضمینھ لرأس المال بھامش ربح معین ، وتضمینھ لرأس المال 

 أن التورق العكسي یكیف على أنھ بیع وشراء بطریق التورق  أن التورق العكسي یكیف على أنھ بیع وشراء بطریق التورق ::الرأي الثاني الرأي الثاني 
أن یقوم العمیل أن یقوم العمیل  :  : ، وتفصیل ذلك، وتفصیل ذلك" " ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " الفقھي ، ویتضمن مسألة الفقھي ، ویتضمن مسألة 

بتحویل ھذه المبالغ المودعة لدى المصرف من قروض في ذمة المصرف إلى بتحویل ھذه المبالغ المودعة لدى المصرف من قروض في ذمة المصرف إلى 
ودائع استثماریة ، یتولى مالكھا مباشرة نشاط البیع والشراء بھا ، فیقوم المصرف ودائع استثماریة ، یتولى مالكھا مباشرة نشاط البیع والشراء بھا ، فیقوم المصرف 
بشراء سلعة معینة من السلع الدولیة أو المحلیة بقدر المبلغ الموجود في حساب بشراء سلعة معینة من السلع الدولیة أو المحلیة بقدر المبلغ الموجود في حساب 

                                                           

 ،  ، ٣٨٣٨علي القرة داغي ، صعلي القرة داغي ، ص/ / تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتریًا ، دتطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتریًا ، د) ) ١١((
   . .٣٣٣٣محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٣٩٣٩

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٣٣٣محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((



 

 

 - ١٠٥ - 

شراء ھذه السلعة بما قامت بھ على صاحبھا ، شراء ھذه السلعة بما قامت بھ على صاحبھا ، العمیل ، ثم یقوم المصرف بالعمیل ، ثم یقوم المصرف ب
باإلضافة إلى ھامش ربحي یجري االتفاق علیھ بین المصرف وصاحب الحساب باإلضافة إلى ھامش ربحي یجري االتفاق علیھ بین المصرف وصاحب الحساب 
مالك السلعة ، وألجل سداد مدیونیة العمیل على المصرف یسحب بعض المبالغ ، مالك السلعة ، وألجل سداد مدیونیة العمیل على المصرف یسحب بعض المبالغ ، 

، وفي حال وجود مبلغ لدى صاحب ، وفي حال وجود مبلغ لدى صاحب " " ضع وتجعل ضع وتجعل : " : " یدخل مع البنك في مسألة یدخل مع البنك في مسألة 
مھ إلى مبلغھ االستثماري ؛ یقوم العمیل باإلجراءات التي أجراھا مھ إلى مبلغھ االستثماري ؛ یقوم العمیل باإلجراءات التي أجراھا الحساب یرغب ضالحساب یرغب ض

أول مرة ، وھكذا یتیسر للعمیل بھذا المنتج البدیل المرونة في سحب ما یریده من أول مرة ، وھكذا یتیسر للعمیل بھذا المنتج البدیل المرونة في سحب ما یریده من 
مبلغ ، وتوظیف ما یستجد لدیھ من مال بطریقھ شرعیة تضمن لھ العائد الربحي ، مبلغ ، وتوظیف ما یستجد لدیھ من مال بطریقھ شرعیة تضمن لھ العائد الربحي ، 

  ))١١.(.(كما تضمن لھ سھولة السداد في أي وقت یریده كما تضمن لھ سھولة السداد في أي وقت یریده 
 أن التورق العكسي یكیف على أنھ ودیعة مصرفیة إلى أجل ،  أن التورق العكسي یكیف على أنھ ودیعة مصرفیة إلى أجل ، ::لرأي الثالث لرأي الثالث اا  

وھي في حقیقتھا قرض بفائدة ، حیث إنھ یشبھ الودیعة ألجل لدى المصارف وھي في حقیقتھا قرض بفائدة ، حیث إنھ یشبھ الودیعة ألجل لدى المصارف 
( ( التقلیدیة أو التجاریة ، والودیعة ألجل ھي أن یودع العمیل مبلغًا من المال التقلیدیة أو التجاریة ، والودیعة ألجل ھي أن یودع العمیل مبلغًا من المال 

 في المقابل في المقابل  في المقابل في المقابل جنیھ مثًال لدى المصرف ، ویلتزم المصرف لھجنیھ مثًال لدى المصرف ، ویلتزم المصرف لھ )  ) ١٠٠٠٠٠١٠٠٠٠٠
جنیھ مثًال بعد مضي فترة جنیھ مثًال بعد مضي فترة  )  ) ١١٠٠٠٠١١٠٠٠٠( ( بأكثر منھ بنسبة محددة متفق علیھا ، بأكثر منھ بنسبة محددة متفق علیھا ، 

محددة ، وھو األجل المشار إلیھ ، والمقصود من ھذا المنتج ھو الوصول إلى نفس محددة ، وھو األجل المشار إلیھ ، والمقصود من ھذا المنتج ھو الوصول إلى نفس 
النتیجة ، وھو أن یسلم العمیل للمصرف مبلغًا من المال على أن یضمن لھ النتیجة ، وھو أن یسلم العمیل للمصرف مبلغًا من المال على أن یضمن لھ 

بلغًا أكثر منھ بنسبة محددة متفق علیھا ، أي أن بلغًا أكثر منھ بنسبة محددة متفق علیھا ، أي أن المصرف بعدة مدة محددة مالمصرف بعدة مدة محددة م
النتیجة واحدة في األمرین ، وھى نقد حاضر من العمیل للمصرف ، مقابل نقد النتیجة واحدة في األمرین ، وھى نقد حاضر من العمیل للمصرف ، مقابل نقد 

  ))٢٢.(.(مؤجل في ذمة المصرف أكثر منھ للعمیل مؤجل في ذمة المصرف أكثر منھ للعمیل 
ظھر في األیام األخیرة ما عرف باسم ظھر في األیام األخیرة ما عرف باسم : " : " یقول الدكتور علي السالوس یقول الدكتور علي السالوس 

تج ھو تورق عكسي ؛ حیث إن طالب تج ھو تورق عكسي ؛ حیث إن طالب المنتج البدیل للودیعة ألجل ، وھذا المنالمنتج البدیل للودیعة ألجل ، وھذا المن
القرض ھو المصرف ولیس العمیل ، وبحث ھذا المنتج المجمع الفقھي في دورتھ القرض ھو المصرف ولیس العمیل ، وبحث ھذا المنتج المجمع الفقھي في دورتھ 

وبعد العرض ناقشت مناقشة علمیة تبین التكییف الشرعي لھذا المنتج وبعد العرض ناقشت مناقشة علمیة تبین التكییف الشرعي لھذا المنتج ... ... األخیرة األخیرة 
البدیل ، وثبت من ھذه المناقشة أن المنتج ال یختلف عن الودیعة ألجل من حیث البدیل ، وثبت من ھذه المناقشة أن المنتج ال یختلف عن الودیعة ألجل من حیث 

  ))٣٣" .(" .(مال مع الزیادة مقابل الزمن ؛ فھو عقد قرض ربوي مال مع الزیادة مقابل الزمن ؛ فھو عقد قرض ربوي ضمان أصل الضمان أصل ال

                                                           

بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بن ) ) ١١((
التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في : : ، ولھ أیضًا ، ولھ أیضًا   ١٩٣١٩٣ ،  ، ١٩٢١٩٢//٣٣سلیمان المنیع ، سلیمان المنیع ، 

محمد عثمان محمد عثمان / /  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د٣٦٠٣٦٠ ،  ، ٣٥٩٣٥٩الوقت الحاضر ، صالوقت الحاضر ، ص
/ / ، د، د" " المنظم المنظم " "  ، وقریب من ھذا التورق الفردي والتورق المصرفي  ، وقریب من ھذا التورق الفردي والتورق المصرفي ٣٥٣٥ ،  ، ٣٤٣٤شبیر ، صشبیر ، ص

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٦١٦ ،  ، ١٥١٥حسین كامل فھمي ، صحسین كامل فھمي ، ص
 ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ  ، التورق الفقھي وتطبیقاتھ ٤٢٤٢علي أحمد السالوس ، صعلي أحمد السالوس ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٢٢((

ھي ھي الفقالفق" "  ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ  ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ ٣٤٣٤محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / المصرفیة ، دالمصرفیة ، د
   . .١٨١٨وھبة الزحیلي ، صوھبة الزحیلي ، ص/ / ، د، د" " المعروف والمصرفي المنظم المعروف والمصرفي المنظم 

  .. ، بتصرف یسیر  ، بتصرف یسیر ٤٢٤٢علي أحمد السالوس ، صعلي أحمد السالوس ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٣٣((



 

 

 - ١٠٦ - 

 أن التورق العكسي یكیف على أنھ صورة من صور التورق  أن التورق العكسي یكیف على أنھ صورة من صور التورق ::الرأي الرابع الرأي الرابع 
المصرفي ، حیث ال فرق بینھ وبین التورق المصرفي ، سوي في كون المستورق المصرفي ، حیث ال فرق بینھ وبین التورق المصرفي ، سوي في كون المستورق 

  ))١١.(.(في ھذه الصورة ھو المصرف ، والممول ھو العمیل في ھذه الصورة ھو المصرف ، والممول ھو العمیل 
  ::التكییف الراجح التكییف الراجح 

  –– واهللا أعلم  واهللا أعلم ––مل في ھذه التكییفات الفقھیة للتورق العكسي یظھر لي مل في ھذه التكییفات الفقھیة للتورق العكسي یظھر لي بالتأبالتأ
أن أقربھا إلي الصواب ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي األول من أن التورق العكسي أن أقربھا إلي الصواب ما ذھب إلیھ أصحاب الرأي األول من أن التورق العكسي 
معاملة تجمع عدة عقود في صیغة واحدة ، أي معاملة حدیثة مركبة من عدة عقود معاملة تجمع عدة عقود في صیغة واحدة ، أي معاملة حدیثة مركبة من عدة عقود 

، وال یمكن تكییفھ على أنھ ، وال یمكن تكییفھ على أنھ ، فال یمكن تكییف التورق العكسي على أنھ تورق فقھي ، فال یمكن تكییف التورق العكسي على أنھ تورق فقھي 
ودیعة إلى أجل ؛ ألنھ وإن كان یتضمنھا إال أنھ جاء متضمنًا لعدة عقود وتصرفات ودیعة إلى أجل ؛ ألنھ وإن كان یتضمنھا إال أنھ جاء متضمنًا لعدة عقود وتصرفات 

وكالة المصرف في البیع والشراء وكالة المصرف في البیع والشراء : : أخرى غیر موجودة في الودیعة إلى أجل منھا أخرى غیر موجودة في الودیعة إلى أجل منھا 
لنفسھ ، والمتاجرة في السلع الدولیة أو المحلیة ، لنفسھ ، والمتاجرة في السلع الدولیة أو المحلیة ، ) ) المصرف المصرف ( ( ، وبیع الوكیل ، وبیع الوكیل 

لآلمر بالشراء ، والوعد الملزم بالشراء ، وضمان رأس المال والربح ، لآلمر بالشراء ، والوعد الملزم بالشراء ، وضمان رأس المال والربح ، والمرابحة والمرابحة 
، فھذه العقود والتصرفات تجعل التورق العكسي أعم ، فھذه العقود والتصرفات تجعل التورق العكسي أعم " " ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " ومسألة ومسألة 

: : وأشمل من الودیعة ألجل التي تكیف على أنھا قرض بفائدة ، وتقربھ من كل من وأشمل من الودیعة ألجل التي تكیف على أنھا قرض بفائدة ، وتقربھ من كل من 
اًء على ذلك یمكن تكییف اًء على ذلك یمكن تكییف التورق المصرفي ، وبیع العینة ، وقرض جر نفعًا ، وبنالتورق المصرفي ، وبیع العینة ، وقرض جر نفعًا ، وبن

التورق العكسي بأنھ یتضمن عدة صیغ ، وھي التورق المصرفي الذي ینطوي على التورق العكسي بأنھ یتضمن عدة صیغ ، وھي التورق المصرفي الذي ینطوي على 
المتاجرة بالسلع الدولیة أو المحلیة ، وعقد الوكالة بما فیھا من بیع الوكیل لنفسھ المتاجرة بالسلع الدولیة أو المحلیة ، وعقد الوكالة بما فیھا من بیع الوكیل لنفسھ 
، والمرابحة لآلمر بالشراء ، والوعد الملزم بالشراء ، وضمانھ لكل من رأس المال ، والمرابحة لآلمر بالشراء ، والوعد الملزم بالشراء ، وضمانھ لكل من رأس المال 

  ) ) ٢٢" .(" .(ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " متفق علیھ ، ومسألة متفق علیھ ، ومسألة والربح الوالربح ال

   اطب اثاطب اث

ورق ام اورق ام ا  

اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم التورق العكسي تبعًا الختالفھم في اختلف الفقھاء المعاصرون في حكم التورق العكسي تبعًا الختالفھم في 
  ::تكییفھ الفقھي ، وذلك على رأیین تكییفھ الفقھي ، وذلك على رأیین 

  .. أن التورق العكسي غیر جائز شرعًا  أن التورق العكسي غیر جائز شرعًا ::الرأي الثاني الرأي الثاني 
، والدكتور محمد ، والدكتور محمد ) ) ٣٣((لسالوس لسالوس الدكتور علي أحمد االدكتور علي أحمد ا: : وممن ذھب إلى ھذا وممن ذھب إلى ھذا 

، والدكتور أحمد الحجي ، والدكتور أحمد الحجي ) ) ٥٥((، والدكتور إبراھیم فاضل الدبو ، والدكتور إبراھیم فاضل الدبو ) ) ٤٤((عثمان شبیر عثمان شبیر 
                                                           

" "  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ  ، التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ١٨١٨أحمد الحجي الكردي ، صأحمد الحجي الكردي ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٨٨ فاضل الدبو ، ص فاضل الدبو ، صإبراھیمإبراھیم/ / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم 

حسن علي الشاذلي ، حسن علي الشاذلي ، / / التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ) ٢٢((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٥٣٥صص

موسوعة موسوعة : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ٤٢٤٢علي أحمد السالوس ، صعلي أحمد السالوس ، ص/ / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د) ) ٣٣((
محمد محمد / / قاتھ المصرفیة ، دقاتھ المصرفیة ، د ، التورق الفقھي وتطبی ، التورق الفقھي وتطبی٦٢٠٦٢٠القضایا الفقھیة المعاصرة ، صالقضایا الفقھیة المعاصرة ، ص

  ..١٨١٨وھبة الزحیلي ، صوھبة الزحیلي ، ص/ /  ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ ، د ، التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ ، د٣٤٣٤عثمان شبیر ، صعثمان شبیر ، ص
   . .٣٦٣٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٤٤((
إبراھیم فاضل إبراھیم فاضل / / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " " التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ) ) ٥٥((

   . .٨٨الدبو ، صالدبو ، ص
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، والدكتور محمد دفیش ، والدكتور محمد دفیش ) ) ٢٢((، والدكتور محمد عبد اللطیف البنا ، والدكتور محمد عبد اللطیف البنا ) ) ١١((الكردي الكردي 
  ) ) ٤٤.(.(، والدكتور حسین كامل فھمي ، والدكتور حسین كامل فھمي ) ) ٣٣((محمود محمود 

بع لرابطة العالم بع لرابطة العالم وھذا ھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي اإلسالمي التاوھذا ھو ما ذھب إلیھ المجمع الفقھي اإلسالمي التا
، ، ) ) ٥٥((م م ٢٠٠٧٢٠٠٧  --ھـ ھـ ١٤٣٨١٤٣٨اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة 

ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ 
في في ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة 

) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان ٣٠٣٠  ––  ٢٦٢٦ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ جمادى األولى  جمادى األولى ٥٥  --  ١١الفترة من الفترة من 
  ))٧٧.(.(، وكثیر من الھیئات والمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، وكثیر من الھیئات والمؤسسات المالیة اإلسالمیة ) ) ٦٦((م م ٢٠٠٩٢٠٠٩

  .. أن التورق العكسي جائز شرعًا  أن التورق العكسي جائز شرعًا ::الرأي الثاني الرأي الثاني 
، والدكتور إبراھیم ، والدكتور إبراھیم ) ) ٨٨((الدكتور حسن علي الشاذلي الدكتور حسن علي الشاذلي : : وممن ذھب إلى ھذا وممن ذھب إلى ھذا 

  ))٩٩.(.(أحمد عثمان أحمد عثمان 
  ::األدلــــــة األدلــــــة 

  ::ة الرأي األول ة الرأي األول أدلأدل: : أوًال أوًال 
 من عدم جواز التورق  من عدم جواز التورق ––استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ 

  : :  ، بأدلة من الكتاب ، والسنة ، والمعقول  ، بأدلة من الكتاب ، والسنة ، والمعقول --العكسي العكسي 
  :: الكتاب  الكتاب --أأ

  : : استدلوا من الكتاب بما یلي استدلوا من الكتاب بما یلي 

                                                           

   . .١٨١٨أحمد الحجي الكردي ، صأحمد الحجي الكردي ، ص/ / التورق والتورق المنظم ، دالتورق والتورق المنظم ، د) ) ١١((
محمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف / / التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د) ) ٢٢((

   . .٣٢٣٢البنا ، صالبنا ، ص
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٤٥١٤٥ ،  ، ١٤٢١٤٢محمد دفیش محمود ، صمحمد دفیش محمود ، ص/ / بیع التورق ، دبیع التورق ، د) ) ٣٣((
 ،  ، ٥٢٥٢ ،  ، ٥٠٥٠حسین كامل فھمي ، صحسین كامل فھمي ، ص/ / ، د، د "  " المنظمالمنظم" " التورق الفردي والتورق المصرفي التورق الفردي والتورق المصرفي ) ) ٤٤((

  ..بتصرف بتصرف 
البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة ) ) ٥٥((

  --ھـ ھـ ١٤٢٨١٤٢٨ شوال  شوال ٢٧٢٧  --٢٢٢٢المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 
   . .١٧١٧ ،  ، ١٦١٦م ، صم ، ص٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر  نوفمبر ٨٨--٣٣الموافق الموافق 

 (  ( ١٧٩١٧٩قرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم قرار مجمع الفقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم : : انظر انظر ) ) ٦٦((
  : : على الرابط التالي على الرابط التالي  )  ) ٥٥//١٩١٩

//hhtttt::////١٩١٩sshh..cc--iiiiffaa..oorrgg//qqrraarrtt--ttwwssyyaatt    
ومن ذلك ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك العربي اإلسالمي الدولي في األردن ، وندوة البركة ومن ذلك ھیئة الرقابة الشرعیة للبنك العربي اإلسالمي الدولي في األردن ، وندوة البركة ) ) ٧٧((

   )  . )  .٣٣//٢٨٢٨( ( في فتواھا رقم في فتواھا رقم 
 ، التورق المنظم  ، التورق المنظم ٣٧٣٧محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د: : ظر ظر انان

   . .٣٤٣٤،،٣٣٣٣محمد عبد اللطیف البنا ،صمحمد عبد اللطیف البنا ،ص/ / ف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ،دف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ،دكما تجریھ المصاركما تجریھ المصار
حسن علي الشاذلي ، حسن علي الشاذلي ، / / التورق ، حقیقتھ ، وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ ، وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ) ٨٨((

  ..تصرف تصرف  ، ب ، ب٣٥٣٥صص
إبراھیم أحمد إبراھیم أحمد / / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " " التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ) ) ٩٩((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٥٣٥عثمان ، صعثمان ، ص
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  ))١١... " .(... " .(َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم : " ... : " ...  قولھ تعالي  قولھ تعالي --١١
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإْن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإْن : " : "  وقولھ تعالى  وقولھ تعالى --٢٢

  ))٢٢" .(" .(ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن 
َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا الرَِّبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َلا َتْأُكُلوا الرَِّبا َأْضَعاًفا ُمَضاَعَفًة : " : "  وقولھ تعالى  وقولھ تعالى --٣٣

  ))٣٣" .(" .(َن َن َواتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحوَواتَُّقوا اللََّھ َلَعلَُّكْم ُتْفِلُحو
  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

أن ھذه اآلیات نص جلي في تحریم الربا تحریمًا قاطعًا ، والتورق العكسي أن ھذه اآلیات نص جلي في تحریم الربا تحریمًا قاطعًا ، والتورق العكسي 
ذریعة إلى ھذا الربا المحرم ، فیكون محرمًا مثلھ ؛ ألن ما كان ذریعة إلى الشيء ذریعة إلى ھذا الربا المحرم ، فیكون محرمًا مثلھ ؛ ألن ما كان ذریعة إلى الشيء 
یأخذ حكمھ ، فالوسیلة إلى المحرم یكون محرمًا ، والوسیلة إلى المباح یأخذ حكمھ یأخذ حكمھ ، فالوسیلة إلى المحرم یكون محرمًا ، والوسیلة إلى المباح یأخذ حكمھ 

  .. الوسائل في الشرع لھا حكم المقاصد  الوسائل في الشرع لھا حكم المقاصد المباح ؛ ألنالمباح ؛ ألن
  :: السنة  السنة --بب

  ::استدلوا من السنة بما یلي استدلوا من السنة بما یلي 
َسِمْعُت َرُسوَل َسِمْعُت َرُسوَل : :  َقاَل  َقاَل -- َرِضَي اُهللا َعْنُھ  َرِضَي اُهللا َعْنُھ -- ما روي عن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب  ما روي عن ُعَمَر ْبَن الَخطَّاِب --١١  

 ، َفَمْن َكاَنْت  ، َفَمْن َكاَنْت ِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوىِإنََّما اَألْعَماُل ِبالنِّیَّاِت ، َوِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى: " : "  َیُقوُل  َیُقوُل --  ––اِهللا اِهللا 
ِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِھ ، َفِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِھ ، َوَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ لُدْنَیا ِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِھ ، َفِھْجَرُتُھ ِإَلى اِهللا َوَرُسوِلِھ ، َوَمْن َكاَنْت ِھْجَرُتُھ لُدْنَیا 

  ))٤٤" .(" .(ُیِصیُبَھا ، َأِو اْمَرَأٍة َیَتَزوَُّجَھا ، َفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإَلْیِھ ُیِصیُبَھا ، َأِو اْمَرَأٍة َیَتَزوَُّجَھا ، َفِھْجَرُتُھ ِإَلى َما َھاَجَر ِإَلْیِھ 
  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

 العبرة في المعامالت والعقود التي یقوم بھا اإلنسان ،  العبرة في المعامالت والعقود التي یقوم بھا اإلنسان ، أن ھذا الحدیث أفاد أنأن ھذا الحدیث أفاد أن
إنما ھو بالنیة الدافعة إلي إلیھا ، ولذلك فإن من نوى بعقد البیع الربا كان مرابیًا ، إنما ھو بالنیة الدافعة إلي إلیھا ، ولذلك فإن من نوى بعقد البیع الربا كان مرابیًا ، 
والعمیل في التورق العكسي إنما یقصد الربا المحرم ولیس حقیقة البیع ، فیكون والعمیل في التورق العكسي إنما یقصد الربا المحرم ولیس حقیقة البیع ، فیكون 

المتحایل بھا على الربا المحرم المتحایل بھا على الربا المحرم محرمًا مثل الربا ، وال یعصمھ من ذلك صورة البیع محرمًا مثل الربا ، وال یعصمھ من ذلك صورة البیع 
 في  في -- المتورق  المتورق --؛ ألن المعتبر في األعمال إنما ھي المقاصد والنیات ، والمصرف ؛ ألن المعتبر في األعمال إنما ھي المقاصد والنیات ، والمصرف 

التورق العكسي ینوي منھ حصول النقد حاضرًا لھ مقابل دین في ذمتھ بأكثر منھ التورق العكسي ینوي منھ حصول النقد حاضرًا لھ مقابل دین في ذمتھ بأكثر منھ 
  ))٥٥.(.(للعمیل ، وھو عین ربا النسیئة المحرم للعمیل ، وھو عین ربا النسیئة المحرم 

 اْلَعَمِل َوُلبُُّھ َوِقَواُمُھ ، َوُھَو َتاِبٌع َلَھا َیِصحُّ  اْلَعَمِل َوُلبُُّھ َوِقَواُمُھ ، َوُھَو َتاِبٌع َلَھا َیِصحُّ َفالنِّیَُّة ُروُحَفالنِّیَُّة ُروُح : "  : " --یقول ابن القیم یقول ابن القیم 
 َقْد َقاَل َكِلَمَتْیِن َكَفَتا َوَشَفَتا َوَتْحَتُھَما ُكُنوُز  َقْد َقاَل َكِلَمَتْیِن َكَفَتا َوَشَفَتا َوَتْحَتُھَما ُكُنوُز --  --ِبِصحَِّتَھا َوَیْفُسُد ِبَفَساِدَھا ، َوالنَِّبيُّ ِبِصحَِّتَھا َوَیْفُسُد ِبَفَساِدَھا ، َوالنَِّبيُّ 

، َفَبیََّن ِفي ، َفَبیََّن ِفي " " ِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى ِإنََّما ِلُكلِّ اْمِرٍئ َما َنَوى إنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت ، َوإنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت ، َو: " : " اْلِعْلِم ، َوُھَما َقْوُلُھ اْلِعْلِم ، َوُھَما َقْوُلُھ 
اْلُجْمَلِة اْلُأوَلى َأنَّ اْلَعَمَل َلا َیَقُع إلَّا ِبالنِّیَِّة ، َوِلَھَذا َلا َیُكوُن َعَمٌل إلَّا ِبِنیٍَّة ، ُثمَّ َبیََّن ِفي اْلُجْمَلِة اْلُأوَلى َأنَّ اْلَعَمَل َلا َیَقُع إلَّا ِبالنِّیَِّة ، َوِلَھَذا َلا َیُكوُن َعَمٌل إلَّا ِبِنیٍَّة ، ُثمَّ َبیََّن ِفي 

 إلَّا َما َنَواُه َوَھَذا َیُعمُّ اْلِعَباَداِت  إلَّا َما َنَواُه َوَھَذا َیُعمُّ اْلِعَباَداِت اْلُجْمَلِة الثَّاِنَیِة َأنَّ اْلَعاِمَل َلْیَس َلُھ ِمْن َعَمِلِھاْلُجْمَلِة الثَّاِنَیِة َأنَّ اْلَعاِمَل َلْیَس َلُھ ِمْن َعَمِلِھ
َواْلُمَعاَمَلاِت َواْلَأْیَماَن َوالنُُّذوَر َوَساِئَر اْلُعُقوِد َواْلَأْفَعاِل ، َوَھَذا َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َمْن َنَوى َواْلُمَعاَمَلاِت َواْلَأْیَماَن َوالنُُّذوَر َوَساِئَر اْلُعُقوِد َواْلَأْفَعاِل ، َوَھَذا َدِلیٌل َعَلى َأنَّ َمْن َنَوى 

ُة اْلَبْیِع ، َوَأنَّ َمْن َنَوى ُة اْلَبْیِع ، َوَأنَّ َمْن َنَوى ِباْلَبْیِع َعْقَد الرَِّبا َحَصَل َلُھ الرَِّبا ، َوَلا َیْعِصُمُھ ِمْن َذِلَك ُصوَرِباْلَبْیِع َعْقَد الرَِّبا َحَصَل َلُھ الرَِّبا ، َوَلا َیْعِصُمُھ ِمْن َذِلَك ُصوَر
                                                           

   ) . ) .٢٧٥٢٧٥( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ١١((
   ) . ) .٢٧٨٢٧٨( ( اآلیة اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٢٢((
  ) .) .١٣٠١٣٠( ( اآلیة اآلیة : : سورة آل عمران سورة آل عمران ) ) ٣٣((
  ..سبق تخریجھ سبق تخریجھ ) ) ٤٤((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ١٧١٧سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ /  المنظم ، د المنظم ، دالتورق والتورقالتورق والتورق) ) ٥٥((



 

 

 - ١٠٩ - 

ِبَعْقِد النَِّكاِح التَّْحِلیَل َكاَن ُمَحلًَّلا ، َوَلا ُیْخِرُجُھ ِمْن َذِلَك ُصوَرُة َعْقِد النَِّكاِح ؛ ِلَأنَُّھ َقْد ِبَعْقِد النَِّكاِح التَّْحِلیَل َكاَن ُمَحلًَّلا ، َوَلا ُیْخِرُجُھ ِمْن َذِلَك ُصوَرُة َعْقِد النَِّكاِح ؛ ِلَأنَُّھ َقْد 
  ))١١" .(" .(َنَوى َذِلَك ، َوِإنََّما ِلاْمِرٍئ َما َنَوى َنَوى َذِلَك ، َوِإنََّما ِلاْمِرٍئ َما َنَوى 

: " : " َوَقْد َفصََّل َقْوُلُھ َوَقْد َفصََّل َقْوُلُھ : : ِلَمَقاِصِد َعاِمِلَھا ِلَمَقاِصِد َعاِمِلَھا اْلَأْعَماُل َتاِبَعٌة اْلَأْعَماُل َتاِبَعٌة : " : " وقال في موضع آخر وقال في موضع آخر 
. . ، اْلَأْمَر ِفي َھِذِه اْلِحَیِل َوَأْنَواِعَھا ، اْلَأْمَر ِفي َھِذِه اْلِحَیِل َوَأْنَواِعَھا " " إنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت ، َوِإنََّما ِلاْمِرٍئ َما َنَوى إنََّما اْلَأْعَماُل ِبالنِّیَّاِت ، َوِإنََّما ِلاْمِرٍئ َما َنَوى 

ْیَس ِلْلَعْبِد ِمْن َظاِھِر َقْوِلِھ َوَعَمِلِھ ْیَس ِلْلَعْبِد ِمْن َظاِھِر َقْوِلِھ َوَعَمِلِھ َفَأْخَبَر َأنَّ اْلَأْعَماَل َتاِبَعٌة ِلَمَقاِصِدَھا َوِنیَّاِتَھا ، َوَأنَُّھ َلَفَأْخَبَر َأنَّ اْلَأْعَماَل َتاِبَعٌة ِلَمَقاِصِدَھا َوِنیَّاِتَھا ، َوَأنَُّھ َل
إلَّا َما َنَواُه َوَأْبَطَنُھ َلا َما َأْعَلَنُھ َوَأْظَھَرُه ، َوَھَذا َنصٌّ ِفي َأنَّ َمْن َنَوى التَّْحِلیَل َكاَن إلَّا َما َنَواُه َوَأْبَطَنُھ َلا َما َأْعَلَنُھ َوَأْظَھَرُه ، َوَھَذا َنصٌّ ِفي َأنَّ َمْن َنَوى التَّْحِلیَل َكاَن 

ْلَمْكَر َواْلِخَداَع َكاَن ْلَمْكَر َواْلِخَداَع َكاَن ُمَحلًِّلا ، َوَمْن َنَوى الرَِّبا ِبَعْقِد التََّباُیِع َكاَن َراِبًیا ، َوَمْن َنَوى اُمَحلًِّلا ، َوَمْن َنَوى الرَِّبا ِبَعْقِد التََّباُیِع َكاَن َراِبًیا ، َوَمْن َنَوى ا
َوَیْكِفي َھَذا اْلَحِدیُث َوْحَدُه ِفي إْبَطاِل اْلِحَیِل ، َوِلَھَذا َصدََّر ِبِھ َحاِفُظ َوَیْكِفي َھَذا اْلَحِدیُث َوْحَدُه ِفي إْبَطاِل اْلِحَیِل ، َوِلَھَذا َصدََّر ِبِھ َحاِفُظ . . َماِكًرا ُمَخاِدًعا َماِكًرا ُمَخاِدًعا 

ِة ِة  َأْبَطَل َظاِھَر ِھْجَر َأْبَطَل َظاِھَر ِھْجَر--  --اْلُأمَِّة ُمَحمَُّد ْبُن إْسَماِعیَل اْلُبَخاِريُّ إْبَطاَل اْلِحَیِل ، َوالنَِّبيُّ اْلُأمَِّة ُمَحمَُّد ْبُن إْسَماِعیَل اْلُبَخاِريُّ إْبَطاَل اْلِحَیِل ، َوالنَِّبيُّ 
  ))٢٢" .(" .(ُمَھاِجِر ُأمِّ َقْیٍس ِبَما َأْبَطَنُھ َوَنَواُه ِمْن إَراَدِة ُأمِّ َقْیٍس ُمَھاِجِر ُأمِّ َقْیٍس ِبَما َأْبَطَنُھ َوَنَواُه ِمْن إَراَدِة ُأمِّ َقْیٍس 

   : "  : " --    --َقاَل َرُسوُل اللَِّھ َقاَل َرُسوُل اللَِّھ : :  َقاَل  َقاَل –– َرِضَي اُهللا َعْنُھ  َرِضَي اُهللا َعْنُھ –– وما روي َعْن َعِليٍّ  وما روي َعْن َعِليٍّ --٢٢
  )  )  ٣٣" .(" .(ُكلُّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو ِرًبا ُكلُّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو ِرًبا 

                                                           

   . .٩١٩١//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ١١((
   . .١٣٠١٣٠//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ٢٢((
بلوغ المرام ، فى ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َأْبَواُب السََّلِم بلوغ المرام ، فى ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َأْبَواُب السََّلِم : : ابن حجر فى ابن حجر فى  :  : --    --عن علي بن أبى طالب عن علي بن أبى طالب : : أخرجھ أخرجھ ) ) ٣٣((

َوِإْسَناُدُه َساِقٌط ، َوِإْسَناُدُه َساِقٌط ، ، ، َرَواُه اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة َرَواُه اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة : " : " ، وقال ، وقال  )  ) ٨١٤٨١٤( ( حدیث رقم حدیث رقم  ،  ، ٢٥٣٢٥٣//١١َواْلَقْرِض ، َوالرَّْھِن ، َواْلَقْرِض ، َوالرَّْھِن ، 
، ، " " َوَلُھ َشاِھٌد َضِعیٌف َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد ِعْنَد اْلَبْیَھِقيِّ ، َوآَخُر َمْوُقوٌف َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َسَلاٍم ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ َوَلُھ َشاِھٌد َضِعیٌف َعْن َفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد ِعْنَد اْلَبْیَھِقيِّ ، َوآَخُر َمْوُقوٌف َعْن َعْبِد اللَِّھ ْبِن َسَلاٍم ِعْنَد اْلُبَخاِريِّ 

 حجر أیضًا ، في المطالب العالیة ، في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب الزَّْجِر َعِن اْلَقْرِض ِإَذا َجّر َمْنَفَعًة ،  حجر أیضًا ، في المطالب العالیة ، في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب الزَّْجِر َعِن اْلَقْرِض ِإَذا َجّر َمْنَفَعًة ، وأورده ابنوأورده ابن
في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب اْلَقْرِض في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب اْلَقْرِض : : ، وأورده ابن حجر أیضًا في التلخیص الحبیر ، وأورده ابن حجر أیضًا في التلخیص الحبیر  )  ) ١٤٤٠١٤٤٠( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٣٦٢٣٦٢//٧٧
َلْم َیِصحَّ ِفیِھ َشْيٌء َوَأمَّا إَماُم َلْم َیِصحَّ ِفیِھ َشْيٌء َوَأمَّا إَماُم : : َقاَل ُعَمُر ْبُن َبْدٍر ِفي اْلُمْغِني َقاَل ُعَمُر ْبُن َبْدٍر ِفي اْلُمْغِني : " : " ، وقال ، وقال  )  ) ١٢٣٥١٢٣٥( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٨٠٨٠//٣٣، ، 

إنَُّھ َصحَّ ، َوَتِبَعُھ اْلَغَزاِليُّ ، َوَقْد َرَواُه اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة ِفي ُمْسَنِدِه ِمْن َحِدیِث َعِليٍّ ِباللَّْفِظ إنَُّھ َصحَّ ، َوَتِبَعُھ اْلَغَزاِليُّ ، َوَقْد َرَواُه اْلَحاِرُث ْبُن َأِبي ُأَساَمَة ِفي ُمْسَنِدِه ِمْن َحِدیِث َعِليٍّ ِباللَّْفِظ : : اْلَحَرَمْیِن َفَقاَل اْلَحَرَمْیِن َفَقاَل 
: " : " ِل ، َوِفي إْسَناِدِه َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب َوُھَو َمْتُروٌك ، َوَرَواُه اْلَبْیَھِقيُّ ِفي اْلَمْعِرَفِة َعْن ُفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد َمْوُقوًفا ِل ، َوِفي إْسَناِدِه َسوَّاُر ْبُن ُمْصَعٍب َوُھَو َمْتُروٌك ، َوَرَواُه اْلَبْیَھِقيُّ ِفي اْلَمْعِرَفِة َعْن ُفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد َمْوُقوًفا اْلَأوَّاْلَأوَّ

 َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ، َوُأَبيِّ ْبن َكْعٍب ،  َعْن اْبِن َمْسُعوٍد ، َوُأَبيِّ ْبن َكْعٍب ، َوَرَواُه ِفي السَُّنِن اْلُكْبَرىَوَرَواُه ِفي السَُّنِن اْلُكْبَرى" . " . ُكلُّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو َوْجٌھ ِمْن ُوُجوِه الرَِّبا ُكلُّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو َوْجٌھ ِمْن ُوُجوِه الرَِّبا 
فى ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي فى ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباٌب ِفي : : ، وأورده الحارثي في مسنده ، وأورده الحارثي في مسنده " " َوَعْبِد اللَِّھ ْبِن َسَلاٍم ، َواْبِن َعبَّاٍس ، َمْوُقوًفا َعَلْیِھْم َوَعْبِد اللَِّھ ْبِن َسَلاٍم ، َواْبِن َعبَّاٍس ، َمْوُقوًفا َعَلْیِھْم 

ني في عمدة القاري بنفس اللفظ بدون ذكر ني في عمدة القاري بنفس اللفظ بدون ذكر ، وأورده العی، وأورده العی )  ) ٤٣٧٤٣٧( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٥٠٠٥٠٠//١١اْلَقْرِض َیُجرُّ اْلَمْنَفَعَة ، اْلَقْرِض َیُجرُّ اْلَمْنَفَعَة ، 
ُكلُّ ُكلُّ : " : "  أنھ قال  أنھ قال --    -- ، وأورده عن أبي مرزوق التیجیى عن فضالة بن عبید صاحب النبي  ، وأورده عن أبي مرزوق التیجیى عن فضالة بن عبید صاحب النبي ١٠٦١٠٦//١٢١٢راویھ ، راویھ ، 

لُّ َقْرٍض َجرَّ لُّ َقْرٍض َجرَّ في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباٌب ُكفي ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباٌب ُك: : ، البیھقي في السنن الكبري ، البیھقي في السنن الكبري " " َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو َوْجٌھ ِمْن ُوُجوِه الرَِّبا َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو َوْجٌھ ِمْن ُوُجوِه الرَِّبا 
 ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٢٢٥٢٢٥//١٠١٠: : ، وأورد الربیع األزدي في مسنده ، وأورد الربیع األزدي في مسنده  )  ) ١٠٧١٥١٠٧١٥( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٣٥٠٣٥٠//٥٥َمْنَفَعًة َفُھَو ِرًبا ، َمْنَفَعًة َفُھَو ِرًبا ، 

أنھ نھى عن االحتكار ، أنھ نھى عن االحتكار ،  : "  : " --    --، في نفس المعنى عن جابر بن زید قال بلغني عن رسول اهللا ، في نفس المعنى عن جابر بن زید قال بلغني عن رسول اهللا  )  ) ٥٩٣٥٩٣( ( 
: : وقال وقال  : "  : " ٧٣٧٣ ،  ، ٧٢٧٢//٣٣: :  ، قال الصنعاني في سبل السالم  ، قال الصنعاني في سبل السالم ""وعن سلف جر منفعة ، وعن بیع ما لیس عندك وعن سلف جر منفعة ، وعن بیع ما لیس عندك 

رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط ؛ ألن في إسناده سوار بن مصعب الھمداني المؤذن األعمى وھو رواه الحارث بن أبي أسامة وإسناده ساقط ؛ ألن في إسناده سوار بن مصعب الھمداني المؤذن األعمى وھو 
ُكلُّ َقْرٍض ُكلُّ َقْرٍض : " : " متروك ، ولھ شاھد ضعیف عن فضالة بن عبید عند البیھقي ، أخرجھ البیھقي في المعرفة بلفظ متروك ، ولھ شاھد ضعیف عن فضالة بن عبید عند البیھقي ، أخرجھ البیھقي في المعرفة بلفظ 

، وآخر موقوف عن عبداهللا بن سالم عند البخاري ، لم أجده في البخاري ، وآخر موقوف عن عبداهللا بن سالم عند البخاري ، لم أجده في البخاري " " َفَعًة َفُھَو َوْجٌھ ِمْن ُوُجوِه الرَِّبا َفَعًة َفُھَو َوْجٌھ ِمْن ُوُجوِه الرَِّبا َجرَّ َمْنَجرَّ َمْن
في باب االستقراض ، وال نسبھ المصنف في التلخیص إلى البخاري ، بل قال إنھ رواه البیھقي في السنن في باب االستقراض ، وال نسبھ المصنف في التلخیص إلى البخاري ، بل قال إنھ رواه البیھقي في السنن 

فلو كان في فلو كان في . . انتھى انتھى . . ن عباس موقوفًا علیھم ن عباس موقوفًا علیھم الكبري عن بن مسعود وأبي بن كعب وعبد اهللا بن سالم وابالكبري عن بن مسعود وأبي بن كعب وعبد اهللا بن سالم واب
البخاري لما أھمل نسبتھ إلیھ في التلخیص ، والحدیث بعد صحتھ ال بد من التوفیق بینھ وبین ما تقدم ، وذلك البخاري لما أھمل نسبتھ إلیھ في التلخیص ، والحدیث بعد صحتھ ال بد من التوفیق بینھ وبین ما تقدم ، وذلك 
بأن ھذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة ، وأما لو كانت تبرعًا من بأن ھذا محمول على أن المنفعة مشروطة من المقرض أو في حكم المشروطة ، وأما لو كانت تبرعًا من 

، وأورده البوصیري في إتحاف الخیرة المھرة ، وأورده البوصیري في إتحاف الخیرة المھرة " " تحب لھ أن یعطي خیرًا مما أخذه تحب لھ أن یعطي خیرًا مما أخذه المقترض  فقد تقدم أنھ یسالمقترض  فقد تقدم أنھ یس
في ِكَتاُب اْلَقْرِض ، َباٌب ِفي َھِدیَِّة اْلَمْدُیوِن ِلَصاِحِب الدَّْیِن َوِفي ُكلِّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة ، في ِكَتاُب اْلَقْرِض ، َباٌب ِفي َھِدیَِّة اْلَمْدُیوِن ِلَصاِحِب الدَّْیِن َوِفي ُكلِّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة ، : : بزوائد المسانید العشرة بزوائد المسانید العشرة 

 ھذا إسناد ضعیف ، لضعف سوار بن مصعب الھمداني ،  ھذا إسناد ضعیف ، لضعف سوار بن مصعب الھمداني ، : ": "، بلفظھ ، وقال ، بلفظھ ، وقال  )  ) ٢٩٣٦٢٩٣٦( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٣٨٠٣٨٠//٣٣
، رواه ، رواه " " ُكلُّ َقْرٍض جرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو َوْجٌھ من وجوه الربا ُكلُّ َقْرٍض جرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو َوْجٌھ من وجوه الربا : " : " َوَلُھ َشاِھٌد َمْوُقوٌف َعَلى ِفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد ، َوَلْفُظُھ َوَلُھ َشاِھٌد َمْوُقوٌف َعَلى ِفَضاَلَة ْبِن ُعَبْیٍد ، َوَلْفُظُھ 

 ، في  ، في ٦٠٦٠//٤٤: : ، وأورده الزیلعي في نصب الرایة ، وأورده الزیلعي في نصب الرایة " " الحاكم في المستدرك ، والبیھقي ِفي ُسَنِنِھ اْلُكْبَرى َواللَّْفُظ َلُھ الحاكم في المستدرك ، والبیھقي ِفي ُسَنِنِھ اْلُكْبَرى َواللَّْفُظ َلُھ 
  " ." .وَسّوار بن مصعب متروك وَسّوار بن مصعب متروك : " : " ثم قال ثم قال ، ، الحوالة ، وعزاه إلى الحارث في مسنده الحوالة ، وعزاه إلى الحارث في مسنده 



 

 

 - ١١٠ - 

: :  َقاَل  َقاَل --    -- ، أن النَِّبيِّ  ، أن النَِّبيِّ -- َرِضَي اُهللا َعْنُھ  َرِضَي اُهللا َعْنُھ --ِن ُعَبْیٍد ِن ُعَبْیٍد  وما روي َعْن َفَضاَلَة ْب وما روي َعْن َفَضاَلَة ْب--٣٣
  ))١١" .(" .(ُكلُّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو َوْجٌھ ِمْن ُوُجوِه الرَِّبا ُكلُّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو َوْجٌھ ِمْن ُوُجوِه الرَِّبا " " 

  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 
أن ھذین الحدیثین یدالن على أن القرض الذي یجر منفعة ھو ربا ، والتورق أن ھذین الحدیثین یدالن على أن القرض الذي یجر منفعة ھو ربا ، والتورق 

التي ُعرفت في البنوك التجاریة أو التي ُعرفت في البنوك التجاریة أو " " جل جل الودیعة ألالودیعة أل: " : " العكسي یتضمن معاملة العكسي یتضمن معاملة 
، فتكون الفائدة ، فتكون الفائدة " " الربویة ، وھي تدخل في مفھوم كل قرض جر نفعًا فھو ربا الربویة ، وھي تدخل في مفھوم كل قرض جر نفعًا فھو ربا 

  ))٢٢.(.(المأخوذة علیھ في الحقیقة ھي ربا محرم شرعًا المأخوذة علیھ في الحقیقة ھي ربا محرم شرعًا 
  :: المعقول  المعقول --بب

  : : واستدلوا من المعقول بما یلي واستدلوا من المعقول بما یلي 
ن جھة كون ن جھة كون  أن ھذه المعاملة مماثلة لمسألة العینة المحرمة شرعًا م أن ھذه المعاملة مماثلة لمسألة العینة المحرمة شرعًا م--١١

السلعة المبیعة لیست مقصودة لذاتھا ، فتأخذ حكمھا ، خصوصًا أن المصرف یلتزم السلعة المبیعة لیست مقصودة لذاتھا ، فتأخذ حكمھا ، خصوصًا أن المصرف یلتزم 
  ..للعمیل بشراء ھذه السلعة منھ للعمیل بشراء ھذه السلعة منھ 

 أن ھذه  المعاملة تدخل في مفھوم التورق المصرفي ، فما علل بھ منع  أن ھذه  المعاملة تدخل في مفھوم التورق المصرفي ، فما علل بھ منع --٢٢
  ..التورق المصرفي من علل توجد في ھذه المعاملة التورق المصرفي من علل توجد في ھذه المعاملة 

ن التمویل اإلسالمي القائم على ربط ن التمویل اإلسالمي القائم على ربط  أن ھذه المعاملة تنافي الھدف م أن ھذه المعاملة تنافي الھدف م--٣٣
  ))٣٣.(.(التمویل بالنشاط الحقیقي ، بما یعزز النمو والرخاء االقتصادي التمویل بالنشاط الحقیقي ، بما یعزز النمو والرخاء االقتصادي 

أن التورق العكسي ینطبق علیھ بیعتان في بیعة ، وشرط وبیع ، وربح أن التورق العكسي ینطبق علیھ بیعتان في بیعة ، وشرط وبیع ، وربح   --٤٤
  ..ما لم یضمن ، وبیع ما ال یملك ، وذلك منھي عنھ ما لم یضمن ، وبیع ما ال یملك ، وذلك منھي عنھ 

یر مستوف یر مستوف  أن التعامل في التورق العكسي یتم بشكل صوري ، وغ أن التعامل في التورق العكسي یتم بشكل صوري ، وغ--٥٥
  ))٤٤.(.(لشروط القبض الحقیقي لشروط القبض الحقیقي 

أن التورق العكسي یتضمن أن یبیع الوكیل لنفسھ ، وھو ممنوع شرعًا أن التورق العكسي یتضمن أن یبیع الوكیل لنفسھ ، وھو ممنوع شرعًا   --٦٦
).).٥٥((  

 أن المصرف عندما یقبض الثمن من العمیل نقدًا فھو یقبضھ قبض ضمان  أن المصرف عندما یقبض الثمن من العمیل نقدًا فھو یقبضھ قبض ضمان --٧٧
ولیس قبض أمانة ، إذ یتصرف فیھ بمجرد قبضھ لمصلحتھ ، كما ھو الحال في ولیس قبض أمانة ، إذ یتصرف فیھ بمجرد قبضھ لمصلحتھ ، كما ھو الحال في 

لخزینة ، وإذا كان القبض قبض ضمان امتنع أن یكون لخزینة ، وإذا كان القبض قبض ضمان امتنع أن یكون جمیع األموال التي ترد لجمیع األموال التي ترد ل
المصرف وكیًال عن العمیل ، بل یكون بمثابة المقترض ألنھ ضامن للمال ، ثم في المصرف وكیًال عن العمیل ، بل یكون بمثابة المقترض ألنھ ضامن للمال ، ثم في 
نھایة األمر یثبت في ذمة المصرف دین نقدي للعمیل أكثر مما قبضھ منھ ، وھذا نھایة األمر یثبت في ذمة المصرف دین نقدي للعمیل أكثر مما قبضھ منھ ، وھذا 

  ..ھو الربا ھو الربا 

                                                           

في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب ُكلِّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو ِرًبا ، في ِكَتاُب اْلُبُیوِع ، َباُب ُكلِّ َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة َفُھَو ِرًبا ، : : البیھقي في السنن الكبري البیھقي في السنن الكبري : : أخرجھ أخرجھ ) ) ١١((
   ). ).١٠٩٣١٠٩٣٣٣( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ٥٧٣٥٧٣//٥٥

   . .٣٦٣٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((
البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة ) ) ٣٣((

ھـ ، ھـ ، ١٤٢٨١٤٢٨ شوال  شوال ٢٧٢٧  --٢٢٢٢المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 
   . .١٧١٧ ،  ، ١٦١٦م ، صم ، ص٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر  نوفمبر ٨٨  --٣٣الموافق الموافق 

   . .٥١٥١حسین كامل فھمي ، صحسین كامل فھمي ، ص/ / ، د، د" " المنظم المنظم " " التورق الفردي والتورق المصرفي التورق الفردي والتورق المصرفي ) ) ٤٤((
   . .٣٦٣٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٥٥((



 

 

 - ١١١ - 

  
لحة موكلھ لحة موكلھ  أن التمییز بین تصرف الوكیل لمصلحتھ وبین تصرفھ لمص أن التمییز بین تصرف الوكیل لمصلحتھ وبین تصرفھ لمص--٨٨

یرجع إلى نیة الوكیل ، كما ھو معلوم عند الفقھاء ومحل اتفاق بینھم ، فلو اشترى یرجع إلى نیة الوكیل ، كما ھو معلوم عند الفقھاء ومحل اتفاق بینھم ، فلو اشترى 
الوكیل ونوى الشراء لنفسھ لم یكن تصرفھ لموكلھ وكانت السلعة ملكھ وفي ضمانھ الوكیل ونوى الشراء لنفسھ لم یكن تصرفھ لموكلھ وكانت السلعة ملكھ وفي ضمانھ 
، والنیة كما ھو معلوم تتبع المقاصد والغایات ، وھذا ھو شأن العقالء ، والمصرف ، والنیة كما ھو معلوم تتبع المقاصد والغایات ، وھذا ھو شأن العقالء ، والمصرف 

ملكھ ؛ ألنھ ھو الذي سیشتریھا ، وھو َیِعُد العمیل بذلك من ملكھ ؛ ألنھ ھو الذي سیشتریھا ، وھو َیِعُد العمیل بذلك من مراده أن تكون السلعة مراده أن تكون السلعة 
أول األمر ، فشراؤه نیابة عن العمیل مقید حقیقة وعرفًا بأنھ سیشتري ھذه السلعة أول األمر ، فشراؤه نیابة عن العمیل مقید حقیقة وعرفًا بأنھ سیشتري ھذه السلعة 
بعینھا من العمیل ، وھذا یناقض كونھ وكیًال عنھ ؛ ألن الوكیل یجب أن یتصرف بعینھا من العمیل ، وھذا یناقض كونھ وكیًال عنھ ؛ ألن الوكیل یجب أن یتصرف 

، ولیس لمصلحة ، ولیس لمصلحة لمصلحة األصیل ، وھنا التصرف في حقیقة األمر لمصلحتھ لمصلحة األصیل ، وھنا التصرف في حقیقة األمر لمصلحتھ 
  ))١١.(.(األصیل األصیل 
 أن ھذا المنتج أسوأ من التورق المصرفي الذي صدر قرار المجمع  أن ھذا المنتج أسوأ من التورق المصرفي الذي صدر قرار المجمع --٩٩

وكیًال وكیًال ) ) الدائن الدائن ( ( الفقھي اإلسالمي بمنعھ ، وذلك أن التورق المصرفي یجعل البائع الفقھي اإلسالمي بمنعھ ، وذلك أن التورق المصرفي یجعل البائع 
ویسلمھ ویسلمھ ) ) نظریًا على األقل نظریًا على األقل ( ( في البیع النقدي ، فیقبض النقد من طرف ثالث في البیع النقدي ، فیقبض النقد من طرف ثالث 

لمھ الدائن مباشرة للمدین ، فالنقد والدین في االستثمار لمھ الدائن مباشرة للمدین ، فالنقد والدین في االستثمار للمدین ، وھنا النقد یسللمدین ، وھنا النقد یس
الدائن والمدین ، أما في التورق المصرفي فالنقد الدائن والمدین ، أما في التورق المصرفي فالنقد : : المباشر منحصر بین الطرفین المباشر منحصر بین الطرفین 

من طرف ثالث مستقل عنھما ، فإذا كان تحصیل النقد الحاضر من طرف ثالث ال من طرف ثالث مستقل عنھما ، فإذا كان تحصیل النقد الحاضر من طرف ثالث ال 
فثبوت التھمة إذا فثبوت التھمة إذا یبرر التورق المصرفي وال ینفي عنھ تھمة االحتیال على الربا ، یبرر التورق المصرفي وال ینفي عنھ تھمة االحتیال على الربا ، 

  ..كان النقد الحاضر من الدائن من باب أولى كان النقد الحاضر من الدائن من باب أولى 
 أن المصرف یعلن عن ھذا المنتج ویسوقھ للعمالء بأنھ استثمار یضمن  أن المصرف یعلن عن ھذا المنتج ویسوقھ للعمالء بأنھ استثمار یضمن --١٠١٠

فیھ المصرف الثمن اآلجل للعمیل ، فھو بذلك یلتزم بأن یشتري السلعة من العمیل فیھ المصرف الثمن اآلجل للعمیل ، فھو بذلك یلتزم بأن یشتري السلعة من العمیل 
بت بقرائن األحوال بت بقرائن األحوال ، وھذا ثا، وھذا ثا) ) بافتراض صحة ھذا التوكیل بافتراض صحة ھذا التوكیل ( ( بعد شرائھا نیابة عنھ بعد شرائھا نیابة عنھ 

  ..وبصریح الھدف المعلن من المنتج وبعلم جمیع األطراف وبصریح الھدف المعلن من المنتج وبعلم جمیع األطراف 
وھذا االلتزام غیر صحیح ؛ ألنھ یقع قبل تملك المصرف للسلعة ، فھو من وھذا االلتزام غیر صحیح ؛ ألنھ یقع قبل تملك المصرف للسلعة ، فھو من 
جنس االلتزام بالوعد في المرابحة لآلمر بالشراء ، وإذا كان االلتزام بالوعد في جنس االلتزام بالوعد في المرابحة لآلمر بالشراء ، وإذا كان االلتزام بالوعد في 

 مقابل نقد مؤجل ، فالمنع من  مقابل نقد مؤجل ، فالمنع من المرابحة ممنوعًا مع أن حصیلة المرابحة ھي سلعةالمرابحة ممنوعًا مع أن حصیلة المرابحة ھي سلعة
  ))٢٢.(.(االلتزام ھنا أولى وآكد ؛ ألن حصیلة المعاملة ھي نقد حاضر بنقد مؤجل االلتزام ھنا أولى وآكد ؛ ألن حصیلة المعاملة ھي نقد حاضر بنقد مؤجل 

 أن المعاملة في حقیقتھا ال تختلف عن الودیعة ألجل ، والجمیع یعلم  أن المعاملة في حقیقتھا ال تختلف عن الودیعة ألجل ، والجمیع یعلم --١١١١
" " حریرة حریرة " " ھذه النتیجة ، سواء من العمالء أو من المصارف ، والسلع ما ھي إال ھذه النتیجة ، سواء من العمالء أو من المصارف ، والسلع ما ھي إال 

 من ھناك ، ولیس ألي من الطرفین فیھا مصلحة وال غرض  من ھناك ، ولیس ألي من الطرفین فیھا مصلحة وال غرض تدخل من ھنا لتخرجتدخل من ھنا لتخرج
إال تحلیل مبادلة النقد الحاضر بالنقد المؤجل بین المصرف والعمیل ، وھذا ھو ربا إال تحلیل مبادلة النقد الحاضر بالنقد المؤجل بین المصرف والعمیل ، وھذا ھو ربا 
النسیئة المجمع على تحریمھ ، واألصل المتفق علیھ كما صرح العلماء بإجماع النسیئة المجمع على تحریمھ ، واألصل المتفق علیھ كما صرح العلماء بإجماع 

 في الدین ؛  في الدین ؛ ، ھو منع التحایل، ھو منع التحایل) ) ٣٣((–– رضي اهللا عنھم  رضي اهللا عنھم ––الصحابة والسلف الصالح الصحابة والسلف الصالح 
                                                           

  .. ، وما بعدھا  ، وما بعدھا ٢٧٢٧سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / منتجات التورق المصرفیة ، دمنتجات التورق المصرفیة ، د) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٢٩٢٩  --  ٢٢٧٧المرجع السابق ، صالمرجع السابق ، ص) ) ٢٢((
 ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ١٤٦١٤٦ ،  ، ١٣٧١٣٧ ،  ، ٢٧٢٧بیان الدلیل على بطالن التحلیل ، البن تیمیة ، صبیان الدلیل على بطالن التحلیل ، البن تیمیة ، ص) ) ٣٣((

   .  . ١٣٨١٣٨ ،  ، ١٣٧١٣٧ ،  ، ١٣٦١٣٦ ،  ، ١٣٠١٣٠//٣٣البن القیم ، البن القیم ، 



 

 

 - ١١٢ - 

ألنھ استخفاف بأحكام الشرع واستحالل للمحرمات ، فھو لذلك أشد من إتیان ألنھ استخفاف بأحكام الشرع واستحالل للمحرمات ، فھو لذلك أشد من إتیان 
  ))١١.(.(المحرم صراحة المحرم صراحة 

  --    --َوِممَّا َیُدلُّ َعَلى التَّْحِریِم َأنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّھ َوِممَّا َیُدلُّ َعَلى التَّْحِریِم َأنَّ َأْصَحاَب َرُسوِل اللَِّھ : " : " یقول ابن القیم یقول ابن القیم 
ْجَماُعُھْم ُحجٌَّة َقاِطَعٌة ، َبْل ِھَي ِمْن ْجَماُعُھْم ُحجٌَّة َقاِطَعٌة ، َبْل ِھَي ِمْن َأْجَمُعوا َعَلى َتْحِریِم َھِذِه اْلِحَیِل َوِإْبَطاِلَھا ، َوِإَأْجَمُعوا َعَلى َتْحِریِم َھِذِه اْلِحَیِل َوِإْبَطاِلَھا ، َوِإ

َوَھِذِه َوَھِذِه ... ... َأْقَوى اْلُحَجِج َوآَكِدَھا ، َوَمْن َجَعَلُھْم َبْیَنُھ َوَبْیَن اللَِّھ َفَقْد اْسَتْوَثَق ِلِدیِنِھ َأْقَوى اْلُحَجِج َوآَكِدَھا ، َوَمْن َجَعَلُھْم َبْیَنُھ َوَبْیَن اللَِّھ َفَقْد اْسَتْوَثَق ِلِدیِنِھ 
 ُتوِجُب اْشِتَھاَرَھا  ُتوِجُب اْشِتَھاَرَھا َوَقاِئُع ُمَتَعدَِّدٌة ِلَأْشَخاٍص ُمَتَعدَِّدٍة ِفي َأْزَماٍن ُمَتَعدَِّدٍة ، َواْلَعاَدُةَوَقاِئُع ُمَتَعدَِّدٌة ِلَأْشَخاٍص ُمَتَعدَِّدٍة ِفي َأْزَماٍن ُمَتَعدَِّدٍة ، َواْلَعاَدُة

َوُظُھوَرَھا َبْیَنُھْم ، َلا ِسیََّما َوَھُؤَلاِء َأْعَیاُن اْلُمْفِتیَن ِمْن الصََّحاَبِة الَِّذیَن َكاَنْت َتْضِبُط َوُظُھوَرَھا َبْیَنُھْم ، َلا ِسیََّما َوَھُؤَلاِء َأْعَیاُن اْلُمْفِتیَن ِمْن الصََّحاَبِة الَِّذیَن َكاَنْت َتْضِبُط 
 ، َوَمَع  ، َوَمَع َأْقَواَلُھْم ، َوَتْنَتِھي إَلْیِھْم َفَتاِویھْم ، َوالنَّاُس ُعُنٌق َواِحٌد إَلْیِھْم ُمَتَلقُّوَن ِلَفَتاِویِھْمَأْقَواَلُھْم ، َوَتْنَتِھي إَلْیِھْم َفَتاِویھْم ، َوالنَّاُس ُعُنٌق َواِحٌد إَلْیِھْم ُمَتَلقُّوَن ِلَفَتاِویِھْم

َھَذا َفَلْم ُیْحَفْظ َعْن َأَحٍد ِمْنُھْم اْلِإْنَكاُر َوَلا إَباَحُة اْلِحَیِل َمَع َتَباُعِد اْلَأْوَقاِت َوَزَواِل َھَذا َفَلْم ُیْحَفْظ َعْن َأَحٍد ِمْنُھْم اْلِإْنَكاُر َوَلا إَباَحُة اْلِحَیِل َمَع َتَباُعِد اْلَأْوَقاِت َوَزَواِل 
َوِإَذا َثَبَت َھَذا َعْنُھْم ِفیَما َذَكْرَنا ِمْن اْلِحَیِل َفُھَو َدِلیٌل َعَلى َقْوِلِھْم َوِإَذا َثَبَت َھَذا َعْنُھْم ِفیَما َذَكْرَنا ِمْن اْلِحَیِل َفُھَو َدِلیٌل َعَلى َقْوِلِھْم ... ... َأْسَباِب السُُّكوِت ،َأْسَباِب السُُّكوِت ،

َفُكلُّ َمْن َلُھ َمْعِرَفٌة ِباْلآَثاِر َوُأُصوِل اْلِفْقِھ َوَمَساِئِلِھ ُثمَّ َأْنَصَف َفُكلُّ َمْن َلُھ َمْعِرَفٌة ِباْلآَثاِر َوُأُصوِل اْلِفْقِھ َوَمَساِئِلِھ ُثمَّ َأْنَصَف ... ...  ُھَو َأْعَظُم ِمْنَھا  ُھَو َأْعَظُم ِمْنَھا ِفیَماِفیَما
َلْم َیُشكَّ َأنَّ َتْقِریَر َھَذا اْلِإْجَماِع ِمْنُھْم َعَلى َتْحِریِم اْلِحَیِل َوِإْبَطاِلَھا َوُمَناَفاِتَھا ِللدِّیِن َلْم َیُشكَّ َأنَّ َتْقِریَر َھَذا اْلِإْجَماِع ِمْنُھْم َعَلى َتْحِریِم اْلِحَیِل َوِإْبَطاِلَھا َوُمَناَفاِتَھا ِللدِّیِن 

" " ْقِریِر إْجَماِعِھْم َعَلى اْلَعَمِل ِباْلِقَیاِس َوَغْیِر َذِلَك ِممَّا ُیدََّعى ِفیِھ إْجَماُعُھْم ْقِریِر إْجَماِعِھْم َعَلى اْلَعَمِل ِباْلِقَیاِس َوَغْیِر َذِلَك ِممَّا ُیدََّعى ِفیِھ إْجَماُعُھْم َأْقَوى ِمْن َتَأْقَوى ِمْن َت
).).٢٢((  

 أن ممارسة المصارف اإلسالمیة للتورق العكسي تترتب علیھ سلبیات  أن ممارسة المصارف اإلسالمیة للتورق العكسي تترتب علیھ سلبیات --١٢١٢
  ::وأضرار عدیدة ، ویتجلى ذلك في اآلتي وأضرار عدیدة ، ویتجلى ذلك في اآلتي 

 المعامالت الربویة  المعامالت الربویة  أن ھذه الممارسة زلة شنیعة قد تجر إلى صبغ بعض أن ھذه الممارسة زلة شنیعة قد تجر إلى صبغ بعض––أأ
بالصبغة اإلسالمیة ، أو الشرعیة ، وفي ھذا خطر عظیم على األمة ، فلما كانت بالصبغة اإلسالمیة ، أو الشرعیة ، وفي ھذا خطر عظیم على األمة ، فلما كانت 
ھذه المعاملة ربًا صریحًا كان الناس أبعد عنھا ، ومن قارفھا یعلم خطأه وعصیانھ ھذه المعاملة ربًا صریحًا كان الناس أبعد عنھا ، ومن قارفھا یعلم خطأه وعصیانھ 
لوضوحھا ، أما وقد ُألبست لباس الدین ، فإنھا ستنطلي على كثیر من المسلمین لوضوحھا ، أما وقد ُألبست لباس الدین ، فإنھا ستنطلي على كثیر من المسلمین 

وقد وقع ھذا في عدد من المنتجات المالیة حتى أن بعضھم وقد وقع ھذا في عدد من المنتجات المالیة حتى أن بعضھم عامتھم وخاصتھم ، عامتھم وخاصتھم ، 
  ..أباح العینة التي ذھب جمھور الفقھاء إلي حرمتھا أباح العینة التي ذھب جمھور الفقھاء إلي حرمتھا 

 أن ھذه الممارسة ستعود على ھذه النھضة االفتصادیة اإلسالمیة  أن ھذه الممارسة ستعود على ھذه النھضة االفتصادیة اإلسالمیة --بب
المباركة بنتائج سیئة ، وقد تذوب في خضم البنوك التجاریة ، من حیث ال تشعر المباركة بنتائج سیئة ، وقد تذوب في خضم البنوك التجاریة ، من حیث ال تشعر 

ًا وإننا نعلم قوة البنوك الربویة عالمیًا وتأثیرھا ًا وإننا نعلم قوة البنوك الربویة عالمیًا وتأثیرھا تحت غطاء األسلمة ، خصوصتحت غطاء األسلمة ، خصوص
  ..وانتشارھا وتبني معظم الدول لھا في سیاستھا المالیة وانتشارھا وتبني معظم الدول لھا في سیاستھا المالیة 

تدور في فلك تدور في فلك ) ) ٣٣(( أن ھذا التوجھ یجعل المؤسسات المالیة اإلسالمیة  أن ھذا التوجھ یجعل المؤسسات المالیة اإلسالمیة --جج
المنتجات التي تتعامل بھا البنوك التجاریة ، حیث تنتظر المصارف اإلسالمیة ماذا المنتجات التي تتعامل بھا البنوك التجاریة ، حیث تنتظر المصارف اإلسالمیة ماذا 

وتعتبر وتعتبر ، ثم تلبسھا الرداء اإلسالمي ، ، ثم تلبسھا الرداء اإلسالمي ، ) ) ٤٤((جات الھندسة المالیة جات الھندسة المالیة یقدمون من منتیقدمون من منت

                                                           

   . .٢٩٢٩  --٢٧٢٧سامي بن إبراھیم السویلم ، صسامي بن إبراھیم السویلم ، ص/ / منتجات التورق المصرفیة ، دمنتجات التورق المصرفیة ، د) ) ١١((
     . .١٣٧١٣٧ ،  ، ١٣٦١٣٦//٣٣إعالم الموقعین ، البن القیم ، إعالم الموقعین ، البن القیم ، ) ) ٢٢((
مصطلح یشمل جمیع المؤسسات المالیة التي تقدم خدمات مصطلح یشمل جمیع المؤسسات المالیة التي تقدم خدمات : : المؤسسات المالیة اإلسالمیة المؤسسات المالیة اإلسالمیة   ))٣٣((

  ..ومنتجات مالیة إسالمیة ومنتجات مالیة إسالمیة 
  ..  ٩٧٣٩٧٣ المباديء والممارسات ، ص المباديء والممارسات ، ص––النظام المالي اإلسالمي النظام المالي اإلسالمي : : انظر انظر 

عملیة بناء أو ابتكار أدوات مالیة عملیة بناء أو ابتكار أدوات مالیة  " :  " : FFiinnaanncciiaall  EEnnggiinneeeerriinngg" " الھندسة المالیة الھندسة المالیة ) ) ٤٤((
  ..تستخدم في عملیة التمویل تستخدم في عملیة التمویل جدیدة جدیدة 



 

 

 - ١١٣ - 

ھذا المنتج من ابتكارات المصارف اإلسالمیة ، وھذا مما یحمل البعض على ھذا المنتج من ابتكارات المصارف اإلسالمیة ، وھذا مما یحمل البعض على 
  ))١١((..التساھل في تحلیل ما حرم اهللا من المعامالت الربویة التساھل في تحلیل ما حرم اهللا من المعامالت الربویة 

  ::أدلة الرأي الثاني أدلة الرأي الثاني : : ثانیًا ثانیًا 
  –– جواز التورق العكسي  جواز التورق العكسي  من من––استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ استدل أصحاب ھذا الرأي على ما ذھبوا إلیھ 

  ::بأدلة من الكتاب ، والمعقول بأدلة من الكتاب ، والمعقول 
  :: الكتاب  الكتاب --أأ

  ) ) ٢٢" .(" .(َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم " " : : استدلوا من الكتاب بعموم قولھ تعالى استدلوا من الكتاب بعموم قولھ تعالى 
  ::وجھ الداللة وجھ الداللة 

أن ھذه اآلیة تدل على جواز التورق العكسي ؛ ألنھ ال یعدو أن یكون بیعًا أن ھذه اآلیة تدل على جواز التورق العكسي ؛ ألنھ ال یعدو أن یكون بیعًا 
فیشملھ حكم اآلیة ، فیكون جائزًا ومباحًا كسائر البیوع التي تناولھا العموم في فیشملھ حكم اآلیة ، فیكون جائزًا ومباحًا كسائر البیوع التي تناولھا العموم في 

  ))٣٣.(.(اآلیة اآلیة 
  ::المناقشة المناقشة 

  ::نوقش ھذا من ثالثة أوجھ نوقش ھذا من ثالثة أوجھ 
ري ؛ ري ؛ أن التورق العكسي وإن كان بیعًا كما تقولون إال أنھ بیع صوأن التورق العكسي وإن كان بیعًا كما تقولون إال أنھ بیع صو: : األول األول 

ألن المقصود بھ لیس حقیقة البیع ، وإنما المقصود منھ ھو النقد ، والسلعة غیر ألن المقصود بھ لیس حقیقة البیع ، وإنما المقصود منھ ھو النقد ، والسلعة غیر 
  ..مقصودة فیھ أصًال مقصودة فیھ أصًال 

أنھ على فرض التسلیم بأن التورق العكسي بیع ، فإنھ مفتقد لبعض أنھ على فرض التسلیم بأن التورق العكسي بیع ، فإنھ مفتقد لبعض : : الثاني الثاني 
  ..شروط صحة البیع ، كالقبض للسلعة حقیقة أو حكمًا شروط صحة البیع ، كالقبض للسلعة حقیقة أو حكمًا 

لعكسي بیع ، إال أنھ بیع منھي لعكسي بیع ، إال أنھ بیع منھي أنھ علي فرض التسلیم بأن التورق اأنھ علي فرض التسلیم بأن التورق ا: : الثالث الثالث 
عنھ كسائر البیوع المنھي عنھا التي تخرج من عموم اآلیة ، مثل بیع الخمر ، عنھ كسائر البیوع المنھي عنھا التي تخرج من عموم اآلیة ، مثل بیع الخمر ، 
والخنزیر ، وحبل الحبلة ، وبیع وسلف ؛ وذلك ألن التورق العكسي حیلة ربویة والخنزیر ، وحبل الحبلة ، وبیع وسلف ؛ وذلك ألن التورق العكسي حیلة ربویة 

  ) ) ٤٤.(.(فیخرج من ھذا العموم فیخرج من ھذا العموم 
  : :  المعقول  المعقول --بب  

  ::  واستدلوا من المعقول بما یلي   واستدلوا من المعقول بما یلي 
رق العكسي یقوم على بیع المشتري السلعة التي رق العكسي یقوم على بیع المشتري السلعة التي  أن التو أن التو--١١    

اشتراھا بثمن حال من غیر بائعھا بثمن مؤجل بزیادة عما اشتراھا بھ ، والتجارة اشتراھا بثمن حال من غیر بائعھا بثمن مؤجل بزیادة عما اشتراھا بھ ، والتجارة 

                                                                                                                                        

   . .٨٠٨٠عصام أبو النصر ، صعصام أبو النصر ، ص/ / أسواق األوراق المالیة ، دأسواق األوراق المالیة ، د: :         انظر         انظر 
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٦٣٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ١١((
   ) . ) .٢٧٥٢٧٥( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٢٢((
 التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا  التمویلیة المعاصرة ، للشیخ عبد اهللا بحث في التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجاتبحث في التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات) ) ٣٣((

حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في : :  ، ولھ أیضًا  ، ولھ أیضًا ١٥٣١٥٣//٣٣بن سلیمان المنیع ، بن سلیمان المنیع ، 
سامي بن إبراھیم السویلم ، سامي بن إبراھیم السویلم ، / /  ، التورق والتورق المنظم ، د ، التورق والتورق المنظم ، د٣٤٢٣٤٢الوقت الحاضر ، صالوقت الحاضر ، ص

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣١٣١صص
 ،  ، ١٧١٧فتاح محمود إدریس ، صفتاح محمود إدریس ، صعبد العبد ال/ / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د) ) ٤٤((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٣٣٣علي أحمد السالوس ، صعلي أحمد السالوس ، ص/ / التورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ وأنواعھ ، د



 

 

 - ١١٤ - 

كلھا تقوم علي ذلك ، إذ ھي تقلیب المال بیعًا وشراًء نقدًا وبأجل للحصول علي كلھا تقوم علي ذلك ، إذ ھي تقلیب المال بیعًا وشراًء نقدًا وبأجل للحصول علي 
  ))١١.(.(الربح بطریقة مشروعة ، والتورق العكسي من ھذه الطرق المشروعة الربح بطریقة مشروعة ، والتورق العكسي من ھذه الطرق المشروعة 

  ::لمناقشة لمناقشة اا
  ::نوقش ھذا من وجھین نوقش ھذا من وجھین 

( ( أنھ في التورق العكسي الذي یشتري ویبیع لنفسھ ھو المصرف أنھ في التورق العكسي الذي یشتري ویبیع لنفسھ ھو المصرف : : األول األول 
؛ ألن ھذا من مقتضیاتھ ، ولوال ھذا لما قبل العمیل أن یدخل فیھ أصًال ، ؛ ألن ھذا من مقتضیاتھ ، ولوال ھذا لما قبل العمیل أن یدخل فیھ أصًال ، ) ) الوكیل الوكیل 

  ))٢٢.(.(ومن المعلوم أن بیع الوكیل لنفسھ ، ممنوع شرعًا ومن المعلوم أن بیع الوكیل لنفسھ ، ممنوع شرعًا 
الطرق المشروعة في تقلیب المال ؛ الطرق المشروعة في تقلیب المال ؛ أن التورق العكسي لیس من أن التورق العكسي لیس من : : الثاني الثاني 

ألنھ ما ھو إال تحایل لتحصیل النقد الحاضر بأكثر منھ في الذمة ، وھذا ھو الربا ألنھ ما ھو إال تحایل لتحصیل النقد الحاضر بأكثر منھ في الذمة ، وھذا ھو الربا 
  ))٣٣.(.(المحرم المحرم 
أنھ یعطي العمیل أنھ یعطي العمیل : :  أن التورق العكسي یحقق عدة فوائد ومنافع ، منھا  أن التورق العكسي یحقق عدة فوائد ومنافع ، منھا --٢٢  

ونة ونة فرصة االستفادة من المبالغ المودعة في حسابھ لدى المصرف ، كما یعطیھ مرفرصة االستفادة من المبالغ المودعة في حسابھ لدى المصرف ، كما یعطیھ مر
أن مبالغ العمیل المودعة في المصرف تكون في أن مبالغ العمیل المودعة في المصرف تكون في : : ومنھا ومنھا . . في السحب واإلیداع في السحب واإلیداع 

  ..وضع استثماري مباح ؛ ألنھ منتج مبني على البیع والشراء وضع استثماري مباح ؛ ألنھ منتج مبني على البیع والشراء 
  ::المناقشة المناقشة 

بأن الربا الذي حرمھ الشرع ال یخلو من فوائد ومنافع ، ولكن بأن الربا الذي حرمھ الشرع ال یخلو من فوائد ومنافع ، ولكن : : نوقش ھذا نوقش ھذا 
معتبرة في تقریر الحكم في معتبرة في تقریر الحكم في نتیجة الموازنة الشرعیة بین المنافع والمضار ھي النتیجة الموازنة الشرعیة بین المنافع والمضار ھي ال

ذلك ، فإذا أجرینا تلك الموازنة بین المنافع والمضار في التورق العكسي كانت ذلك ، فإذا أجرینا تلك الموازنة بین المنافع والمضار في التورق العكسي كانت 
النتیجة أن المضار أعظم من المنافع التي تترتب علیھ ، ولذا فإن المنافع ال تؤثر النتیجة أن المضار أعظم من المنافع التي تترتب علیھ ، ولذا فإن المنافع ال تؤثر 

  ))٤٤.(.(في الحكم بعدم الجواز في الحكم بعدم الجواز 
  ::الرأي الراجح الرأي الراجح 

ما ورد علیھا من مناقشات ، ما ورد علیھا من مناقشات ، بعد العرض السابق آلراء الفقھاء وأدلتھم وبعد العرض السابق آلراء الفقھاء وأدلتھم و
 أن ما ذھب إلیھ الرأي األول من عدم جواز التورق  أن ما ذھب إلیھ الرأي األول من عدم جواز التورق –– واهللا أعلم  واهللا أعلم ––یظھر لي یظھر لي 

  : : العكسي ھو األولى بالقبول والرجحان ، وذلك لما یأتي العكسي ھو األولى بالقبول والرجحان ، وذلك لما یأتي 
  . . قوة أدلتھ ووجاھتھا ، وضعف أدلة المخالفین قوة أدلتھ ووجاھتھا ، وضعف أدلة المخالفین   --١١
 أن التورق العكسي یتضمن التورق المصرفي ویزید علیھ بعدة أمور  أن التورق العكسي یتضمن التورق المصرفي ویزید علیھ بعدة أمور --٢٢

لنفسھ ، والدخول في لنفسھ ، والدخول في ) ) المصرف المصرف ( ( أن یبیع الوكیل أن یبیع الوكیل : : نوعة شرعًا ، ومن ذلك نوعة شرعًا ، ومن ذلك مممم
  ))٥٥((..، وأنھ قرض جر نفعًا ، وأنھ قرض جر نفعًا " " ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " مسألة مسألة 
  

                                                           

حسن علي الشاذلي ، حسن علي الشاذلي ، / / التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د) ) ١١((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٥٣٥صص

   . . ، بتصرف ، بتصرف٣٦٣٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٢٢((
محمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف / / التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د) ) ٣٣((

  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٣٣٣البنا ، صالبنا ، ص
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٧٣٧ ،  ، ٣٦٣٦محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د) ) ٤٤((
  .. ، بتصرف  ، بتصرف ٣٦٣٦المرجع السابق ، صالمرجع السابق ، ص) ) ٥٥((



 

 

 - ١١٥ - 

 أن التورق العكسي في حقیقتھ ما ھو إال حیلة للربا المحرم باسم البیع ؛  أن التورق العكسي في حقیقتھ ما ھو إال حیلة للربا المحرم باسم البیع ؛ --٣٣
ي حیلة ي حیلة  بأدن بأدنألنھ بیع في الظاھر وربا في الباطن ، فیكون في إباحتھ استحالل للرباألنھ بیع في الظاھر وربا في الباطن ، فیكون في إباحتھ استحالل للربا

رمت الربا ، رمت الربا ، وھذا تناقض ال یلیق بشریعة اهللا الكاملة التي حوھذا تناقض ال یلیق بشریعة اهللا الكاملة التي حمع استواء المفسدة ،مع استواء المفسدة ،
  ..وبالغت في تحریمھ ، وآذنت صاحبھ بحرب من اهللا ورسولھ وبالغت في تحریمھ ، وآذنت صاحبھ بحرب من اهللا ورسولھ ولعنت آكلھ وموكلھ ،ولعنت آكلھ وموكلھ ،
، ، َفِإنَّ َأْدَنى اْلِحیَلِة ِمْن اْلِحَیِل ُیْمِكُن اْسِتْحَلاُل اْلَمَحاِرِم ِبَھا َفِإنَّ َأْدَنى اْلِحیَلِة ِمْن اْلِحَیِل ُیْمِكُن اْسِتْحَلاُل اْلَمَحاِرِم ِبَھا : " : " قال ابن تیمیة قال ابن تیمیة 

َوِإَذا َكاَن التَّْحِریُم اْلُمَتَضمُِّن ِلَجْلِب َمَصاِلِح َخْلِقِھ َوَدْفِع اْلَمَفاِسِد َعْنُھْم َیُزوُل ِبَأْدَنى َوِإَذا َكاَن التَّْحِریُم اْلُمَتَضمُِّن ِلَجْلِب َمَصاِلِح َخْلِقِھ َوَدْفِع اْلَمَفاِسِد َعْنُھْم َیُزوُل ِبَأْدَنى 
َسْعٍي َغْیَر َمْقُصوٍد ، َلْم َیُكْن ِفیِھ َكِبیُر َفاِئَدٍة َوَلا َمْصَلَحٍة ، َوَكاَن إَلى اللَِّعِب َأْقَرُب ِمْنُھ َسْعٍي َغْیَر َمْقُصوٍد ، َلْم َیُكْن ِفیِھ َكِبیُر َفاِئَدٍة َوَلا َمْصَلَحٍة ، َوَكاَن إَلى اللَِّعِب َأْقَرُب ِمْنُھ 

  ))١١" .(" .(َما َتَقدََّم َتْقِریُر َذِلَك ِفي اْلَأِدلَِّة اْلَعامَِّة َما َتَقدََّم َتْقِریُر َذِلَك ِفي اْلَأِدلَِّة اْلَعامَِّة إَلى اْلَجدِّ َكإَلى اْلَجدِّ َك
َفَكْیَف َیِلیُق ِبالشَِّریَعِة اْلَكاِمَلِة الَِّتي َلَعَنْت آِكَل الرَِّبا َوُموِكَلُھ َفَكْیَف َیِلیُق ِبالشَِّریَعِة اْلَكاِمَلِة الَِّتي َلَعَنْت آِكَل الرَِّبا َوُموِكَلُھ : " : " وقال ابن القیم وقال ابن القیم 

وِلِھ ، َأْن ُتِبیَحُھ ِبَأْدَنى وِلِھ ، َأْن ُتِبیَحُھ ِبَأْدَنى ، َوَباَلَغْت ِفي َتْحِریِمِھ ، َوآَذَنْت َصاِحَبُھ ِبَحْرٍب ِمْن اللَِّھ َوَرُس، َوَباَلَغْت ِفي َتْحِریِمِھ ، َوآَذَنْت َصاِحَبُھ ِبَحْرٍب ِمْن اللَِّھ َوَرُس
  ))٢٢" .(" .(اْلِحَیِل َمَع اْسِتَواِء اْلَمْفَسَدِة اْلِحَیِل َمَع اْسِتَواِء اْلَمْفَسَدِة 

 أن فى األخذ بما ذھب إلیھ ھذا الرأى بعدًا عن الشبھات ، وال شك أن  أن فى األخذ بما ذھب إلیھ ھذا الرأى بعدًا عن الشبھات ، وال شك أن --٤٤
البعد عن الشبھات أمر مطلوب شرعًا ؛ ألن من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ البعد عن الشبھات أمر مطلوب شرعًا ؛ ألن من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ 

ِإنَّ اْلَحَلاَل َبیٌِّن ، َوِإنَّ اْلَحَراَم َبیٌِّن ِإنَّ اْلَحَلاَل َبیٌِّن ، َوِإنَّ اْلَحَراَم َبیٌِّن  : "  : "  قال قال--  ––وعرضھ ، لما روى أن رسول اهللا وعرضھ ، لما روى أن رسول اهللا 
، َوَبْیَنُھَما ُمْشَتِبَھاٌت َلا َیْعَلُمُھنَّ َكِثیٌر ِمَن النَّاِس ، َفَمِن اتََّقى الشُُّبَھاِت اْسَتْبَرَأ ، َوَبْیَنُھَما ُمْشَتِبَھاٌت َلا َیْعَلُمُھنَّ َكِثیٌر ِمَن النَّاِس ، َفَمِن اتََّقى الشُُّبَھاِت اْسَتْبَرَأ ) ) ٣٣((

الرَّاِعي َیْرَعى َحْوَل الرَّاِعي َیْرَعى َحْوَل ِلِدیِنِھ ، َوِعْرِضِھ ، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُُّبَھاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم ، َكِلِدیِنِھ ، َوِعْرِضِھ ، َوَمْن َوَقَع ِفي الشُُّبَھاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم ، َك
" " اْلِحَمى ، ُیوِشُك َأْن َیْرَتَع ِفیِھ ، َأَلا َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى ، َأَلا َوِإنَّ ِحَمى اِهللا َمَحاِرُمُھ اْلِحَمى ، ُیوِشُك َأْن َیْرَتَع ِفیِھ ، َأَلا َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى ، َأَلا َوِإنَّ ِحَمى اِهللا َمَحاِرُمُھ 

).).٤٤((  
 أن فى األخذ بما ذھب إلیھ ھذا الرأى سدًا لذریعة الربا المحرم شرعًا ؛  أن فى األخذ بما ذھب إلیھ ھذا الرأى سدًا لذریعة الربا المحرم شرعًا ؛ --٥٥

    ))٥٥.(.( منعًا من الوصول إلیھا  منعًا من الوصول إلیھا ألن ھذه المعاملة مؤدیة إلیھا ، فتحرمألن ھذه المعاملة مؤدیة إلیھا ، فتحرم
 أن حكمة تحریم الربا تقتضى تحریم التورق العكسي ، بل إن تحریمھ  أن حكمة تحریم الربا تقتضى تحریم التورق العكسي ، بل إن تحریمھ --٦٦

أعظم من تحریم الربا ذاتھ ؛ ألن فیھ مكر وخدیعة للتحایل على الحرام بالحالل بعد أعظم من تحریم الربا ذاتھ ؛ ألن فیھ مكر وخدیعة للتحایل على الحرام بالحالل بعد 

                                                           

   .  . ٢٦٣٢٦٣//٦٦، ، الفتاوي الكبري ، البن تیمیة الفتاوي الكبري ، البن تیمیة ) )   ١١((
 ، بتصرف  ، بتصرف ١٥٣١٥٣//٢٢ ، تھذیب سنن أبي داود ،  ، تھذیب سنن أبي داود ، ١٣٢١٣٢//٣٣ ،  ، ١٠٩١٠٩ ،  ، ١٠٨١٠٨//٢٢إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) )   ٢٢((

  .  .  
إَلْخ ، ِفیِھ َتْقِسیٌم ِلْلَأْحَكاِم إَلى َثَلاَثِة َأْشَیاَء إَلْخ ، ِفیِھ َتْقِسیٌم ِلْلَأْحَكاِم إَلى َثَلاَثِة َأْشَیاَء ) ) اْلَحَلاُل َبیٌِّن اْلَحَلاُل َبیٌِّن : ( : ( َقْوُلُھ َقْوُلُھ : " : " یقول اإلمام الشوكاني یقول اإلمام الشوكاني ) ) ٣٣((

لشَّْيَء إمَّا َأْن َیُنصَّ الشَّاِرُع َعَلى َطَلِبِھ َمَع اْلَوِعیِد َعَلى َتْرِكِھ ، َأْو لشَّْيَء إمَّا َأْن َیُنصَّ الشَّاِرُع َعَلى َطَلِبِھ َمَع اْلَوِعیِد َعَلى َتْرِكِھ ، َأْو َوُھَو َتْقِسیٌم َصِحیٌح ، ِلَأنَّ اَوُھَو َتْقِسیٌم َصِحیٌح ، ِلَأنَّ ا
اْلَحَلاُل اْلَبیُِّن ، اْلَحَلاُل اْلَبیُِّن ، : : َیُنصَّ َعَلى َتْرِكِھ َمَع اْلَوِعیِد َعَلى ِفْعِلِھ َأْو َلا َیُنصَّ َعَلى َواِحٍد ِمْنُھَما ، َفاْلَأوَُّل َیُنصَّ َعَلى َتْرِكِھ َمَع اْلَوِعیِد َعَلى ِفْعِلِھ َأْو َلا َیُنصَّ َعَلى َواِحٍد ِمْنُھَما ، َفاْلَأوَُّل 

اْلُمْشَتَبُھ ِلَخَفاِئِھ َفَلا ُیْدَرى َأَحَلاٌل ُھَو َأْم َحَراٌم ؟ َوَما َكاَن َھَذا اْلُمْشَتَبُھ ِلَخَفاِئِھ َفَلا ُیْدَرى َأَحَلاٌل ُھَو َأْم َحَراٌم ؟ َوَما َكاَن َھَذا : : َبیُِّن ، َوالثَّاِلُث َبیُِّن ، َوالثَّاِلُث اْلَحَراُم اْلاْلَحَراُم اْل: : َوالثَّاِني َوالثَّاِني 
َسِبیُلُھ َیْنَبِغي اْجِتَناُبُھ ؛ ِلَأنَُّھ إْن َكاَن ِفي َنْفِس اْلَأْمِر َحَراًما َفَقْد َبِرَئ ِمْن التََّبَعِة ، َوِإْن َكاَن َحَلاًلا َسِبیُلُھ َیْنَبِغي اْجِتَناُبُھ ؛ ِلَأنَُّھ إْن َكاَن ِفي َنْفِس اْلَأْمِر َحَراًما َفَقْد َبِرَئ ِمْن التََّبَعِة ، َوِإْن َكاَن َحَلاًلا 

نیل نیل " . ( " . ( ْد اْسَتَحقَّ اْلَأْجَر َعَلى التَّْرِك ِلَھَذا اْلَقْصِد ؛ ِلَأنَّ اْلَأْصَل ُمْخَتَلٌف ِفیِھ َحْظٌر َأْو إَباَحٌة ْد اْسَتَحقَّ اْلَأْجَر َعَلى التَّْرِك ِلَھَذا اْلَقْصِد ؛ ِلَأنَّ اْلَأْصَل ُمْخَتَلٌف ِفیِھ َحْظٌر َأْو إَباَحٌة َفَقَفَق
   )  ) ٢٤٧٢٤٧//٥٥األوطار ، األوطار ، 

فى فى : : مسلم فى صحیحھ مسلم فى صحیحھ : :  أخرجھ  أخرجھ -- رضي اهللا عنھ  رضي اهللا عنھ ––جزء من حدیث َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر جزء من حدیث َعِن النُّْعَماِن ْبِن َبِشیٍر ) ) ٤٤((
   ) . ) .١٥٩٩١٥٩٩( (  ، حدیث رقم  ، حدیث رقم ١١٢١٩١١٢١٩//٣٣ِة ، َباُب َأْخِذ اْلَحَلاِل َوَتْرِك الشُُّبَھاِت ،  ِة ، َباُب َأْخِذ اْلَحَلاِل َوَتْرِك الشُُّبَھاِت ،  ِكَتاُب اْلُمَساَقاِكَتاُب اْلُمَساَقا

   .  . ٤٩٨٤٩٨ ، بیع العینة ، ص  ، بیع العینة ، ص ١٣٢١٣٢//٣٣إعالم الموقعین ، إعالم الموقعین ، ) ) ٥٥((



 

 

 - ١١٦ - 

إلباسھ ثوب الحالل ، ولذلك یمكن القول بأن محض القیاس ومصالح العباد قاضیین إلباسھ ثوب الحالل ، ولذلك یمكن القول بأن محض القیاس ومصالح العباد قاضیین 
  ))١١.(.(بتحریمھ بتحریمھ 

وقد أخذ بھذا الرأي المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة وقد أخذ بھذا الرأي المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة 
المكرمة ، ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ، المكرمة ، ومجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة ، 

، ویكفینا أن نذكر قراري ، ویكفینا أن نذكر قراري ) ) ٢٢((وكثیر من الھیئات والمؤسسات المالیة اإلسالمیة وكثیر من الھیئات والمؤسسات المالیة اإلسالمیة 
إلسالمي بجدة في ھذا الصدد على إلسالمي بجدة في ھذا الصدد على المجمع الفقھي اإلسالمي بمكة ، ومجمع الفقھ االمجمع الفقھي اإلسالمي بمكة ، ومجمع الفقھ ا

  ::النحو التالي النحو التالي 
  ::قرار المجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة قرار المجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة   --أأ

  القرار الرابعالقرار الرابع
  ""المنتج البدیل عن الودیعة ألجل المنتج البدیل عن الودیعة ألجل : " : " بشأن موضوع بشأن موضوع 

الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ؛ نبینا محمد ، الحمد هللا وحده ، والصالة والسالم على من ال نبي بعده ؛ نبینا محمد ، " " 
  ::لھ وصحبھ ، أما بعد لھ وصحبھ ، أما بعد وعلى آوعلى آ

فإن مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورتھ فإن مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي في دورتھ 
ھـ ھـ ١٤٢٨١٤٢٨ شوال  شوال ٢٦٢٦  ––  ٢٢٢٢التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

المنتج البدیل عن المنتج البدیل عن : ( : ( م قد نظر في موضوع م قد نظر في موضوع ٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر  نوفمبر ٧٧  ––  ٣٣الذي یوافقھ الذي یوافقھ 
مصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء مصارف في الوقت الحاضر تحت أسماء ، والذي تجریھ بعض ال، والذي تجریھ بعض ال) ) الودیعة ألجل الودیعة ألجل 

التورق العكسي ، المرابحة العكسیة ، أو مقلوب التورق ، التورق العكسي ، المرابحة العكسیة ، أو مقلوب التورق ، : : عدیدة ، منھا عدیدة ، منھا 
واالستثمار المباشر ، واالستثمار بالمرابحة ، ونحوھا من األسماء المحدثة أو التي واالستثمار المباشر ، واالستثمار بالمرابحة ، ونحوھا من األسماء المحدثة أو التي 

  ..یمكن إحداثھا یمكن إحداثھا 
  ::والصورة الشائعة لھذا المنتج تقوم على ما یلي والصورة الشائعة لھذا المنتج تقوم على ما یلي 

المصرف في شراء سلعة محددة ، وتسلیم المصرف في شراء سلعة محددة ، وتسلیم ) )  المودع  المودع (( توكیل العمیل  توكیل العمیل --١١
  ..العمیل للمصرف الثمن حاضرًا العمیل للمصرف الثمن حاضرًا 

 ثم شراء المصرف للسلعة من العمیل بثمن مؤجل ، وبھامش ربح یجري  ثم شراء المصرف للسلعة من العمیل بثمن مؤجل ، وبھامش ربح یجري --٢٢
  ..االتفاق علیھ االتفاق علیھ 

وبعد االستماع إلى البحوث والمناقشات المستفیضة حول ھذا الموضوع ، وبعد االستماع إلى البحوث والمناقشات المستفیضة حول ھذا الموضوع ، 
  ::لي لي قرر المجلس عدم جواز ھذه المعاملة ؛ لما یقرر المجلس عدم جواز ھذه المعاملة ؛ لما ی

 أن ھذه المعاملة مماثلة لمسألة العینة المحرمة شرعًا ، من جھة كون  أن ھذه المعاملة مماثلة لمسألة العینة المحرمة شرعًا ، من جھة كون --١١
السلعة المبیعة لیست مقصودة لذاتھا ، فتأخذ حكمھا ، خصوصًا أن المصرف یلتزم السلعة المبیعة لیست مقصودة لذاتھا ، فتأخذ حكمھا ، خصوصًا أن المصرف یلتزم 

  ..للعمیل بشراء ھذه السلعة منھ للعمیل بشراء ھذه السلعة منھ 

                                                           

 ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ،  ، الفتاوي الكبرى ، البن تیمیة ، ١٣٢١٣٢//٣٣ ، إعالم الموقعین ،  ، إعالم الموقعین ، ٢٤٥٢٤٥//٥٥نیل األوطار ، نیل األوطار ، ) ) ١١((
٢٦٣٢٦٣//٦٦. .   

 للبنك العربي اإلسالمي الدولي في األردن ، وندوة البركة  للبنك العربي اإلسالمي الدولي في األردن ، وندوة البركة ومن ذلك ھیئة الرقابة الشرعیةومن ذلك ھیئة الرقابة الشرعیة) ) ٢٢((
   )  . )  .٣٣//٢٨٢٨( ( في فتواھا رقم في فتواھا رقم 

 ،  ، ٣٧٣٧محمد عثمان شبیر ، صمحمد عثمان شبیر ، ص/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة المعاصرة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة المعاصرة ، د: : انظر انظر 
محمد عبد اللطیف محمد عبد اللطیف / / التورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، د

   . .٣٤٣٤ ،  ، ٣٣٣٣البنا ، صالبنا ، ص



 

 

 - ١١٧ - 

وقد سبق وقد سبق " " التورق المصرفي المنظمالتورق المصرفي المنظم" "  أن ھذه المعاملة تدخل في مفھوم أن ھذه المعاملة تدخل في مفھوم--٢٢
ریم التورق المنظم بقراره الثاني في دورتھ السابعة عشرة ، ریم التورق المنظم بقراره الثاني في دورتھ السابعة عشرة ، للمجمع أن قرر تحللمجمع أن قرر تح

  ..وما علل بھ منع التورق المصرفي من علل یوجد في ھذه المعاملة وما علل بھ منع التورق المصرفي من علل یوجد في ھذه المعاملة 
 أن ھذه المعاملة تنافي الھدف من التمویل اإلسالمي، القائم على ربط  أن ھذه المعاملة تنافي الھدف من التمویل اإلسالمي، القائم على ربط --٣٣

  ..التمویل بالنشاط الحقیقي ، بما یعزز النمو والرخاء االقتصادي التمویل بالنشاط الحقیقي ، بما یعزز النمو والرخاء االقتصادي 
 إذ یقدر جھود المصارف اإلسالمیة في رفع بلوى الربا عن األمة  إذ یقدر جھود المصارف اإلسالمیة في رفع بلوى الربا عن األمة والمجلسوالمجلس          

اإلسالمیة ، ویؤكد على أھمیة التطبیق الصحیح للمعامالت المشروعة واالبتعاد عن اإلسالمیة ، ویؤكد على أھمیة التطبیق الصحیح للمعامالت المشروعة واالبتعاد عن 
المعامالت المشبوھة أو الصوریة التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنھ یوصي یما یلي المعامالت المشبوھة أو الصوریة التي تؤدي إلى الربا المحرم فإنھ یوصي یما یلي 

  :  :  
نب الربا بكافة صوره نب الربا بكافة صوره  أن تحرص المصارف والمؤسسات المالیة على تج أن تحرص المصارف والمؤسسات المالیة على تج--١١

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللََّھ َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن : " : " وأشكالھ ؛ امتثاًال لقولھ سبحانھ وأشكالھ ؛ امتثاًال لقولھ سبحانھ 
  ))١١" .(" .(الرِّبا ِإن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن الرِّبا ِإن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنیَن 

 تأكید دور المجامع الفقھیة ، والھیئات العلمیة المستقلة ، في ترشید  تأكید دور المجامع الفقھیة ، والھیئات العلمیة المستقلة ، في ترشید --٢٢
  ..ف اإلسالمیة ؛ لتحقیق مقاصد وأھداف االقتصاد اإلسالمي ف اإلسالمیة ؛ لتحقیق مقاصد وأھداف االقتصاد اإلسالمي وتوجیھ مسیرة المصاروتوجیھ مسیرة المصار

 إیجاد ھیئة علیا في البنك المركزي في كل دولة إسالمیة ، مستقلة عن  إیجاد ھیئة علیا في البنك المركزي في كل دولة إسالمیة ، مستقلة عن --٣٣
المصارف التجاریة ، تتكون من العلماء الشرعیین والخبراء المالیین ؛ لتكون المصارف التجاریة ، تتكون من العلماء الشرعیین والخبراء المالیین ؛ لتكون 

  ..میة میة مرجعًا للمصارف اإلسالمیة ، والتأكد من أعمالھا وفق الشریعة اإلسالمرجعًا للمصارف اإلسالمیة ، والتأكد من أعمالھا وفق الشریعة اإلسال
  ))٢٢" .(" .(واهللا ولي التوفیق وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ واهللا ولي التوفیق وصلى اهللا وسلم على نبینا محمد وآلھ وصحبھ 

  : :  قرار مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة  قرار مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة --بب
   ) )٥٥//١٩١٩ (  ( ١٧٩١٧٩ قرار مجمع الفقھ اإلسالمى رقم  قرار مجمع الفقھ اإلسالمى رقم 

الفقھي المعروف والمصرفي الفقھي المعروف والمصرفي ( ( التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ : " : " بشأن موضوع بشأن موضوع 
  ))م م المنظالمنظ

  ""بسم اهللا الرحمن الرحیمبسم اهللا الرحمن الرحیم" " 
الحمد هللا رب العالمین ، والصالة على نبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلھ الحمد هللا رب العالمین ، والصالة على نبینا محمد خاتم النبیین وعلى آلھ 

  ..وصحبھ أجمعین وصحبھ أجمعین 
إن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي  الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر إن مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي  الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر 

دولة اإلمارات دولة اإلمارات ( ( اإلسالمي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة اإلسالمي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 
  ––  ٢٦٢٦ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ جمادى األولى  جمادى األولى ٥٥  --١١في الفترة من في الفترة من ) ) لمتحدة لمتحدة العربیة االعربیة ا

  ..م م ٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان ٣٠٣٠
التورق التورق : " : " بعد اطالعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع بعد اطالعھ على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع 

، وبعد استماعھ إلى ، وبعد استماعھ إلى ) ) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ( ( ، حقیقتھ ، أنواعھ ، حقیقتھ ، أنواعھ 

                                                           

   ) . ) .٢٧٨٢٧٨( ( اآلیة اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ١١((
البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة ) ) ٢٢((

ھـ ، ھـ ، ١٤٢٨١٤٢٨ شوال  شوال ٢٧٢٧  --٢٢٢٢المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 
   . .١٧١٧ ،  ، ١٦١٦م ، صم ، ص٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر  نوفمبر ٨٨--٣٣الموافق الموافق 
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 االطالع على قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي  االطالع على قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي المناقشات التي دارت حولھ ، وبعدالمناقشات التي دارت حولھ ، وبعد
  : : التابع لرابط العالم اإلسالمي بمكة المكرمة بھذا الخصوص ، قرر ما یلي التابع لرابط العالم اإلسالمي بمكة المكرمة بھذا الخصوص ، قرر ما یلي 

  ::أنواع التورق وأحكامھا أنواع التورق وأحكامھا : : أوًال أوًال 
سلعة سلعة ) ) المستورق المستورق ( ( ھو شراء شخص ھو شراء شخص : :  التورق في اصطالح الفقھاء  التورق في اصطالح الفقھاء --١١

ى غیر من اشُتریت منھ بقصد ى غیر من اشُتریت منھ بقصد بثمن مؤجل من أجل أن یبیعھا نقدًا بثمن أقل غالبًا إلبثمن مؤجل من أجل أن یبیعھا نقدًا بثمن أقل غالبًا إل
  . . الحصول على النقد الحصول على النقد 

  ..وھذا التورق جائز شرعًا ، شرط أن یكون مستوفیًا لشروط البیع المقررة شرعًا وھذا التورق جائز شرعًا ، شرط أن یكون مستوفیًا لشروط البیع المقررة شرعًا 
ھو شراء المستورق سلعة من ھو شراء المستورق سلعة من : :  التورق المنظم في االصطالح المعاصر  التورق المنظم في االصطالح المعاصر --٢٢

) ) الممول الممول ( ( األسواق المحلیة أو الدولیة أو ما شابھھا بثمن مؤجل یتولى البائع األسواق المحلیة أو الدولیة أو ما شابھھا بثمن مؤجل یتولى البائع 
ترتیب بیعھا ، إما بنفسھ أو بتوكیل غیره ، أو بتواطؤ المستورق مع البائع على ترتیب بیعھا ، إما بنفسھ أو بتوكیل غیره ، أو بتواطؤ المستورق مع البائع على 

  ..ذلك ، وذلك بثمن حال أقل غالبًا ذلك ، وذلك بثمن حال أقل غالبًا 
ھو صورة التورق المنظم نفسھا مع كون المستورق ھو صورة التورق المنظم نفسھا مع كون المستورق : :  التورق العكسي  التورق العكسي --٣٣

  ..ھو المؤسسة ، والممول ھو العمیل ھو المؤسسة ، والممول ھو العمیل 
ن فیھما تواطؤًا بین ن فیھما تواطؤًا بین وذلك ألوذلك أل) ) المنظم والعكسي المنظم والعكسي ( ( ال یجوز التورقان ال یجوز التورقان : : ثانیًا ثانیًا 

الممول والمستورق ، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا ، تحایًال لتحصیل النقد الحاضر الممول والمستورق ، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا ، تحایًال لتحصیل النقد الحاضر 
  ..بأكثر منھ في الذمة ، وھو ربا بأكثر منھ في الذمة ، وھو ربا 

  : : ویوصي بما یلي ویوصي بما یلي 
 التأكید على المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة باستخدام صیغ  التأكید على المصارف والمؤسسات المالیة اإلسالمیة باستخدام صیغ --أأ

ب الصیغ المحرمة ب الصیغ المحرمة االستثمار والتمویل المشروعة في جمیع أعمالھا ، وتجناالستثمار والتمویل المشروعة في جمیع أعمالھا ، وتجن
المشبوھة التزامًا بالضوابط الشرعیة بما یحقق مقاصد الشریعة الغراء ، ویجلي المشبوھة التزامًا بالضوابط الشرعیة بما یحقق مقاصد الشریعة الغراء ، ویجلي 
فضیلة االقتصاد اإلسالمي للعالم الذي یعاني من التقلبات والكوارث االقتصادیة فضیلة االقتصاد اإلسالمي للعالم الذي یعاني من التقلبات والكوارث االقتصادیة 

  ..المرة تلو األخرى المرة تلو األخرى 
 تشجیع القرض الحسن لتجنب المحتاجین للجوء للتورق ، وإنشاء  تشجیع القرض الحسن لتجنب المحتاجین للجوء للتورق ، وإنشاء --بب

  ))١١" .(" .(واهللا أعلم واهللا أعلم . . ة اإلسالمیة صنادیق للقرض الحسن ة اإلسالمیة صنادیق للقرض الحسن المؤسسات المالیالمؤسسات المالی
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                           

 )  ) ٥٥//١٩١٩ (  ( ١٧٩١٧٩فقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم فقھ اإلسالمى المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة رقم قرار مجمع القرار مجمع ال) ) ١١((
  : : على الرابط التالي على الرابط التالي 
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  الخاتمةالخاتمة
بع��د أن انتھی��ت بحم��د هللا وتوفیق��ھ م��ن ھ��ذا البح��ث ، أب��ین ف��ى ھ��ذه الخاتم��ة     بع��د أن انتھی��ت بحم��د هللا وتوفیق��ھ م��ن ھ��ذا البح��ث ، أب��ین ف��ى ھ��ذه الخاتم��ة     

  : : النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خالل بحثي وذلك على النحو التالي النتائج والتوصیات التي توصلت إلیھا من خالل بحثي وذلك على النحو التالي 
  ::النتائج النتائج : : أوًال أوًال 

ل زم��ان ومك��ان ؛ ألنھ��ا ش��ریعة كامل��ة    ل زم��ان ومك��ان ؛ ألنھ��ا ش��ریعة كامل��ة     أن ال��شریعة اإلس��المیة ص��الحة لك��   أن ال��شریعة اإلس��المیة ص��الحة لك��  --١١
شاملة ، تقوم على أسس راسخة ، وقواعد ثابتة ، لھا بف�ضل اهللا ق�درة فائق�ة عل�ى                 شاملة ، تقوم على أسس راسخة ، وقواعد ثابتة ، لھا بف�ضل اهللا ق�درة فائق�ة عل�ى                 
مسایرة كل ما یستجد من أمور وقضایا تھم المسلمین فى جمی�ع من�احي الحی�اة م�ن       مسایرة كل ما یستجد من أمور وقضایا تھم المسلمین فى جمی�ع من�احي الحی�اة م�ن       
غیر تنكر لھا ما دامت تحقق مصلحة مشروعة وال تخ�الف ن�صًا م�ن كت�اب أو س�نة                غیر تنكر لھا ما دامت تحقق مصلحة مشروعة وال تخ�الف ن�صًا م�ن كت�اب أو س�نة                

  ..مع أحكامھا وقواعدھا ومبادئھا العامة مع أحكامھا وقواعدھا ومبادئھا العامة أو تتعارض أو تتعارض 
 أن المصرف اإلسالمي ھو عبارة عن مؤسسة مالیة تقوم بتجمیع  أن المصرف اإلسالمي ھو عبارة عن مؤسسة مالیة تقوم بتجمیع --٢٢

األموال واستثمارھا وتنمیتھا لصالح المشتركین ، وإعادة بناء المجتمع المسلم ، األموال واستثمارھا وتنمیتھا لصالح المشتركین ، وإعادة بناء المجتمع المسلم ، 
  ..وتحقیق التعاون اإلسالمي ، على وفق األصول الشرعیة وتحقیق التعاون اإلسالمي ، على وفق األصول الشرعیة 

عن غیرھا من المصارف الربویة عن غیرھا من المصارف الربویة  للمصارف اإلسالمیة خصائص تمیزھا  للمصارف اإلسالمیة خصائص تمیزھا --٣٣
أو التجاریة القائمة على أساس الفائدة المصرفیة إیداعًا وإقراضًا ؛ ألنھا مصارف أو التجاریة القائمة على أساس الفائدة المصرفیة إیداعًا وإقراضًا ؛ ألنھا مصارف 
تقوم على أسس ومعاییر شرعیة مستمدة من الشریعة اإلسالمیة ، وعلى فكرة تقوم على أسس ومعاییر شرعیة مستمدة من الشریعة اإلسالمیة ، وعلى فكرة 

عدم التعامل بالفائدة في عملیاتھ أخذًا أو عدم التعامل بالفائدة في عملیاتھ أخذًا أو : : الحالل والحرام ، وأھم ھذه الخصائص الحالل والحرام ، وأھم ھذه الخصائص 
 والخضوع للرقابة الشرعیة ، وتوجیھ كل الجھد إلى االستثمار الحالل ،  والخضوع للرقابة الشرعیة ، وتوجیھ كل الجھد إلى االستثمار الحالل ، عطاًء ،عطاًء ،

والنزعة االجتماعیة اإلنسانیة ، واستخدام صیغ شرعیة كثیرة للتمویل ، والمساواة والنزعة االجتماعیة اإلنسانیة ، واستخدام صیغ شرعیة كثیرة للتمویل ، والمساواة 
بین طرفي التعامل ، والوضوح في العمل ، والثقة في االستثمار ، واألخذ بمبدأ بین طرفي التعامل ، والوضوح في العمل ، والثقة في االستثمار ، واألخذ بمبدأ 

الشرعي لألولویات ، وسعة رقعة الشرعي لألولویات ، وسعة رقعة الرحمة والتسامح والیسر ، ومراعاة الترتیب الرحمة والتسامح والیسر ، ومراعاة الترتیب 
التعامل مع العمالء ، والعدالة في تقدیر العمولة على جمیع أوجھ نشاط التعامل التعامل مع العمالء ، والعدالة في تقدیر العمولة على جمیع أوجھ نشاط التعامل 

  ..معھا معھا 
 أن التورق ھو شراء السلعة بثمن مؤجل ، ثم بیعھا نقدًا لغیر البائع بأقل  أن التورق ھو شراء السلعة بثمن مؤجل ، ثم بیعھا نقدًا لغیر البائع بأقل --٤٤

وھذا التورق یسمیھ فقھاء العصر بالتورق وھذا التورق یسمیھ فقھاء العصر بالتورق . . مما اشتریت بھ للحصول علي النقد مما اشتریت بھ للحصول علي النقد 
قھي ، والتورق الحقیقي ، والتورق البسیط ، أو تورق علماء السلف ، أو قھي ، والتورق الحقیقي ، والتورق البسیط ، أو تورق علماء السلف ، أو الفالف

التورق الذي عرفھ الفقھاء ، باعتباره التورق الذي تحدث عنھ الفقھاء ، وأیضًا التورق الذي عرفھ الفقھاء ، باعتباره التورق الذي تحدث عنھ الفقھاء ، وأیضًا 
نسبة إلى كتب الفقھ القدیمة ، كما یسمونھ أیضًا بالتورق الفردي نسبة إلى أن نسبة إلى كتب الفقھ القدیمة ، كما یسمونھ أیضًا بالتورق الفردي نسبة إلى أن 

  ..الذین یمارسونھ ھم األفراد الذین یمارسونھ ھم األفراد 
أن التورق ال رجوع فیھ أن التورق ال رجوع فیھ : :  عن العینة في وجوه أھمھا  عن العینة في وجوه أھمھا  یختلف التورق یختلف التورق--٥٥

للسلعة إلى البائع األول بأقل مما باعھا بھ نسیئة ، أما في العینة فال بد من رجوع للسلعة إلى البائع األول بأقل مما باعھا بھ نسیئة ، أما في العینة فال بد من رجوع 
السلعة إلى البائع األول بأقل مما باعھا بھ نسیئة لیحصل لھ الزیادة الربویة ، كما السلعة إلى البائع األول بأقل مما باعھا بھ نسیئة لیحصل لھ الزیادة الربویة ، كما 

غایة من كل منھما ؛ غایة من كل منھما ؛ أنھ یختلف عن بیع المرابحة لآلمر بالشراء من حیث الأنھ یختلف عن بیع المرابحة لآلمر بالشراء من حیث ال
فالمشتري في المرابحة یقصد تملك السلعة واالنتفاع بھا ، في حین أن المتورق ال فالمشتري في المرابحة یقصد تملك السلعة واالنتفاع بھا ، في حین أن المتورق ال 

  ..یقصد من المعاملة ذلك ، وإنما یقصد منھا الحصول على المال أو السیولة یقصد من المعاملة ذلك ، وإنما یقصد منھا الحصول على المال أو السیولة 
  



 

 

 - ١٢٠ - 

 ، أنھ معاملة مستقلة عن  ، أنھ معاملة مستقلة عن -- وفقًا للرأي الراجح  وفقًا للرأي الراجح -- التكییف الفقھي للتورق  التكییف الفقھي للتورق --٦٦
ارق بینھما ، أھمھا أن المشتري الثاني للسلعة في التورق ارق بینھما ، أھمھا أن المشتري الثاني للسلعة في التورق بیع العینة ، لوجود فوبیع العینة ، لوجود فو

  ..ھو شخص آخر غیر البائع األول لھا دون وجود تواطؤ بینھ وبین البائع األول ھو شخص آخر غیر البائع األول لھا دون وجود تواطؤ بینھ وبین البائع األول 
، وما ذھب إلیھ المجمع الفقھي ، وما ذھب إلیھ المجمع الفقھي  التورق جائز شرعًا وفقًا للرأي الراجح  التورق جائز شرعًا وفقًا للرأي الراجح --٧٧

المنعقدة بمكة المنعقدة بمكة اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ الخامسة عشرة اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ الخامسة عشرة 
م ، ومجمع الفقھ م ، ومجمع الفقھ ١٩٩٨١٩٩٨//١٠١٠//٣١٣١ھـ الموافق ھـ الموافق ١٤١٩١٤١٩ رجب  رجب ١١١١المكرمة في المكرمة في 

اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ السابعة عشرة اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ السابعة عشرة 
، وھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة ، ولجنة المعاییر ، وھیئة كبار العلماء في المملكة العربیة السعودیة ، ولجنة المعاییر   ............

سات المالیة اإلسالمیة ؛ ألن األصل سات المالیة اإلسالمیة ؛ ألن األصل الشرعیة في ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسالشرعیة في ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤس
، وھذا ، وھذا ) ) ١١" (" (َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا : " : " في البیوع اإلباحة ، لقول اهللا تعالى في البیوع اإلباحة ، لقول اهللا تعالى 

أصل متیقن بأدلة مستفیضة ، ولم یثبت تحریم التورق یقینًا ، فیبقى على األصل ؛ أصل متیقن بأدلة مستفیضة ، ولم یثبت تحریم التورق یقینًا ، فیبقى على األصل ؛ 
 ھذا البیع ربًا ال قصدًا وال  ھذا البیع ربًا ال قصدًا وال ألن ما ثبت بیقین ال یزول إال بیقین ، ولم یظھر فيألن ما ثبت بیقین ال یزول إال بیقین ، ولم یظھر في

صورة ؛ وألن ھذا القول مبني على مراعاة مصالح العباد والتي ھي مقصد عظیم صورة ؛ وألن ھذا القول مبني على مراعاة مصالح العباد والتي ھي مقصد عظیم 
من مقاصد ھذا الدین الحنیف ؛ ألن الحاجة داعیة إلى ذلك لقضاء دین ، أو زواج من مقاصد ھذا الدین الحنیف ؛ ألن الحاجة داعیة إلى ذلك لقضاء دین ، أو زواج 
أو غیرھما ، كما أن القول بالجواز فیھ تیسیر على الناس وتخفیف علیھم في أو غیرھما ، كما أن القول بالجواز فیھ تیسیر على الناس وتخفیف علیھم في 

؛ ؛ ) ) ٢٢" (" (ُیِریُد اللَُّھ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَلا ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر ُیِریُد اللَُّھ ِبُكُم اْلُیْسَر َوَلا ُیِریُد ِبُكُم اْلُعْسَر : " : "  تعالى یقول  تعالى یقول معامالتھم ، واهللامعامالتھم ، واهللا
وألن بیع التورق لیس ذریعة إلى الربا المحرم في الشرع تحریمًا قاطعًا ؛ ألن وألن بیع التورق لیس ذریعة إلى الربا المحرم في الشرع تحریمًا قاطعًا ؛ ألن 
السلعة لم ترجع فیھ إلى بائعھا األول مرة أخرى بأقل مما باعھا نسیئة كما في السلعة لم ترجع فیھ إلى بائعھا األول مرة أخرى بأقل مما باعھا نسیئة كما في 

 یوجد فیھ قصد التواطؤ إلعادتھا إلى بائعھا األول بأقل مما  یوجد فیھ قصد التواطؤ إلعادتھا إلى بائعھا األول بأقل مما العینة المحرمة ، ولمالعینة المحرمة ، ولم
باعھا بھ ، فضًال عن أن ھذا البیع توافرت فیھ أركانھ وشروطھ الشرعیة ، ولم باعھا بھ ، فضًال عن أن ھذا البیع توافرت فیھ أركانھ وشروطھ الشرعیة ، ولم 

  ..تشبھ أي شائبة من شوائب الحرمة التي تمنع جوازه شرعًا تشبھ أي شائبة من شوائب الحرمة التي تمنع جوازه شرعًا 
 ،  ، -- كما سبق أن ذكرنا  كما سبق أن ذكرنا --ورغم أن القول بالجواز ھو الراجح واألولي بالقبول ورغم أن القول بالجواز ھو الراجح واألولي بالقبول 

رًا لحاجة الناس الیوم وقلة المقرضین القرض الحسن الذي حث علیھ الشرع ، رًا لحاجة الناس الیوم وقلة المقرضین القرض الحسن الذي حث علیھ الشرع ، نظنظ
لما فیھ من التفریج والتیسیر على الناس في قضاء حاجاتھم الحاضرة ، فإنني أرى لما فیھ من التفریج والتیسیر على الناس في قضاء حاجاتھم الحاضرة ، فإنني أرى 

  ::مع ذلك للخروج من الخالف أنھ یمكن االحتیاط للجواز تقییده بقیدین مع ذلك للخروج من الخالف أنھ یمكن االحتیاط للجواز تقییده بقیدین 
لم یكن محتاجًا فال یجوز ، لم یكن محتاجًا فال یجوز ، أن یكون المتورق محتاجًا إلى المال ، فإن أن یكون المتورق محتاجًا إلى المال ، فإن : : األول األول 

  ..كمن یلجأ إلي بیع التورق لیقرض غیره كمن یلجأ إلي بیع التورق لیقرض غیره 
أن ال یتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، أن ال یتمكن من الحصول على المال بطرق أخرى مباحة كالقرض ، : : الثاني الثاني 

فإن تمكن من الحصول على المال بطرق أخرى لم یجز بیع التورق ؛ ألنھ ال حاجة فإن تمكن من الحصول على المال بطرق أخرى لم یجز بیع التورق ؛ ألنھ ال حاجة 
  ..بھ إلیھ بھ إلیھ 
ل نمطي یتم فیھ ل نمطي یتم فیھ  التورق المصرفي ھو عبارة عن قیام المصرف بعم التورق المصرفي ھو عبارة عن قیام المصرف بعم--٨٨

من أسواق السلع العالمیة أو من أسواق السلع العالمیة أو ) ) لیست من الذھب أو الفضة لیست من الذھب أو الفضة ( ( ترتیب بیع سلعة ترتیب بیع سلعة 
 إما بشرط في العقد  إما بشرط في العقد ––غیرھا ، على المستورق بثمن آجل ؛ على أن یلتزم المصرف غیرھا ، على المستورق بثمن آجل ؛ على أن یلتزم المصرف 

                                                           

   ) .  ) . ٢٧٥٢٧٥( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ١١((
  ) . ) . ١٨٥١٨٥( ( جزء من اآلیة جزء من اآلیة : : سورة البقرة سورة البقرة ) ) ٢٢((



 

 

 - ١٢١ - 

 بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشتٍر آخر بثمن حاضر ،  بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشتٍر آخر بثمن حاضر ، ––أو بحكم العرف والعادة أو بحكم العرف والعادة 
  ..وتسلیم ثمنھا للمستورق وتسلیم ثمنھا للمستورق 

لتورق المصرفي ُسمي بذلك ؛ النتسابھ إلي المصارف ؛ ألن المصرف لتورق المصرفي ُسمي بذلك ؛ النتسابھ إلي المصارف ؛ ألن المصرف  ا ا--٩٩
ھو الذي یجري معاملتھ ، وتمییزًا لھ عن المسمي القدیم لھ الذي تعرضت لھ بعض ھو الذي یجري معاملتھ ، وتمییزًا لھ عن المسمي القدیم لھ الذي تعرضت لھ بعض 
المذاھب الفقھیة في الماضي ، وبخاصة المذھب الحنبلي ، ولكن الصیغة الجدیدة المذاھب الفقھیة في الماضي ، وبخاصة المذھب الحنبلي ، ولكن الصیغة الجدیدة 

 بمواصفات جدیدة لم  بمواصفات جدیدة لم التي معنا ھي صیغة جدیدة استخدمتھا المصارف اإلسالمیةالتي معنا ھي صیغة جدیدة استخدمتھا المصارف اإلسالمیة
  ..تكن في الصیغة القدیمة المعروفة عند الفقھاء تكن في الصیغة القدیمة المعروفة عند الفقھاء 

 ، أنھ غیر  ، أنھ غیر -- وفقًا للرأي الراجح  وفقًا للرأي الراجح -- التكییف الفقھي للتورق المصرفي  التكییف الفقھي للتورق المصرفي --١٠١٠
التورق الفقھي المعروف عند الفقھاء ، وإنما ھو معاملة مركبة من مجموعة عقود التورق الفقھي المعروف عند الفقھاء ، وإنما ھو معاملة مركبة من مجموعة عقود 

نھما من فروق عدیدة نھما من فروق عدیدة وتصرفات متداخلة ومرتبطة مع بعضھا البعض ، وذلك لما بیوتصرفات متداخلة ومرتبطة مع بعضھا البعض ، وذلك لما بی
، أھمھا أن التورق الفقھي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك ، أھمھا أن التورق الفقھي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بثمن آجل تدخل في ملك 
المشتري ، وقبضھا قبضًا حقیقیًا ، وتقع في ضمانھ ، ثم یقوم ببیعھا ھو بثمن حال المشتري ، وقبضھا قبضًا حقیقیًا ، وتقع في ضمانھ ، ثم یقوم ببیعھا ھو بثمن حال 
لحاجتھ إلیھ ، وقد یتمكن المتورق من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق بین لحاجتھ إلیھ ، وقد یتمكن المتورق من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق بین 

، وھذا ال یتوافر في ، وھذا ال یتوافر في ) ) المصرف المصرف ( ( والحال ال یدخل في ملك البائع والحال ال یدخل في ملك البائع اآلجل اآلجل : : الثمنین الثمنین 
معاملة التورق المصرفي التي تجریھا بعض المصارف اإلسالمیة ، ولذلك ال یمكن معاملة التورق المصرفي التي تجریھا بعض المصارف اإلسالمیة ، ولذلك ال یمكن 

  ..تكییفھا على أنھا تورق فقھي تكییفھا على أنھا تورق فقھي 
 التورق المصرفي غیر جائز شرعًا وفقًا للرأي الراجح ، وما ذھب إلیھ  التورق المصرفي غیر جائز شرعًا وفقًا للرأي الراجح ، وما ذھب إلیھ --١١١١

 العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في الدورة السابعة  العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في الدورة السابعة المجمع الفقھي التابع لرابطةالمجمع الفقھي التابع لرابطة
م ، ومجمع م ، ومجمع ٢٠٠٣٢٠٠٣ دیسمبر  دیسمبر --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شوال عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في شوال 

الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ التاسعة الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ التاسعة 
رة من رة من في الفتفي الفت) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة عشرة المنعقدة في إمارة الشارقة 

م ؛ م ؛ ٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان ٣٠٣٠  ––  ٢٦٢٦ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٣٠١٤٣٠ جمادى األولى  جمادى األولى ٥٥  --  ١١
ألن ھذا النوع من التورق إنما ھو حیلة ألخذ الربا وإعطائھ ، وتجویز ذلك یتناقض ألن ھذا النوع من التورق إنما ھو حیلة ألخذ الربا وإعطائھ ، وتجویز ذلك یتناقض 
مع ما ورد في الشرع من تحریم للربا تحریمًا قاطعاًً ، وھذا التورق نوع من مع ما ورد في الشرع من تحریم للربا تحریمًا قاطعاًً ، وھذا التورق نوع من 

یة لفتح الباب ألكل الربا وتوسیع نطاقھ بین یة لفتح الباب ألكل الربا وتوسیع نطاقھ بین التحایل الذي تمارسھ المصارف اإلسالمالتحایل الذي تمارسھ المصارف اإلسالم
سد سد : " : " المسلمین ، وإذا كان كذلك فیجب منعھ وسده وإغالقھ ، عمًال بقاعدة المسلمین ، وإذا كان كذلك فیجب منعھ وسده وإغالقھ ، عمًال بقاعدة 

؛ ألنھ یؤدي إلى الربا المحرم ، واهللا تعالى إذا حرم شیئًا حرم كل ما كان ؛ ألنھ یؤدي إلى الربا المحرم ، واهللا تعالى إذا حرم شیئًا حرم كل ما كان " " الذرائع الذرائع 
ني الحیل ألن ھذا ني الحیل ألن ھذا طریقًا لھ أو سبیًال إلیھ ؛ ألنھ لم یكن لیحرم شیئًا ثم یبیحھ بأدطریقًا لھ أو سبیًال إلیھ ؛ ألنھ لم یكن لیحرم شیئًا ثم یبیحھ بأد
  ..تناقض ، وھو محال علیھ سبحانھ ، وتعالى عن ذلك علوًا  كبیرًا تناقض ، وھو محال علیھ سبحانھ ، وتعالى عن ذلك علوًا  كبیرًا 

بتوكیل المصرف بتوكیل المصرف ) ) المودع المودع ( (  التورق العكسي ھو أن یقوم العمیل  التورق العكسي ھو أن یقوم العمیل --١٢١٢
اإلسالمي في شراء سلعة معینة ، ویسلم العمیل المصرف الثمن نقدًا ، ثم یقوم اإلسالمي في شراء سلعة معینة ، ویسلم العمیل المصرف الثمن نقدًا ، ثم یقوم 

 وبربح یتم االتفاق علیھ مع  وبربح یتم االتفاق علیھ مع المصرف بشراء ھذه السلعة من العمیل بثمن مؤجل ،المصرف بشراء ھذه السلعة من العمیل بثمن مؤجل ،
  ..العمیل العمیل 

 ، أنھ معاملة  ، أنھ معاملة -- وفقًا للرأي الراجح  وفقًا للرأي الراجح -- التكییف الفقھي للتورق العكسي التكییف الفقھي للتورق العكسي--١٣١٣
تجمع عدة عقود في صیغة واحدة ، أي معاملة حدیثة مركبة من عدة عقود ، فال تجمع عدة عقود في صیغة واحدة ، أي معاملة حدیثة مركبة من عدة عقود ، فال 
یمكن تكییف التورق العكسي على أنھ تورق فقھي ، وال یمكن تكییفھ على أنھ یمكن تكییف التورق العكسي على أنھ تورق فقھي ، وال یمكن تكییفھ على أنھ 

 ؛ ألنھ وإن كان یتضمنھا إال أنھ جاء متضمنًا لعدة عقود وتصرفات  ؛ ألنھ وإن كان یتضمنھا إال أنھ جاء متضمنًا لعدة عقود وتصرفات ودیعة إلى أجلودیعة إلى أجل



 

 

 - ١٢٢ - 

وكالة المصرف في البیع والشراء وكالة المصرف في البیع والشراء : : أخرى غیر موجودة في الودیعة إلى أجل منھا أخرى غیر موجودة في الودیعة إلى أجل منھا 
لنفسھ ، والمتاجرة في السلع الدولیة أو المحلیة ، لنفسھ ، والمتاجرة في السلع الدولیة أو المحلیة ، ) ) المصرف المصرف ( ( ، وبیع الوكیل ، وبیع الوكیل 

 وضمان رأس المال والربح ،  وضمان رأس المال والربح ، والمرابحة لآلمر بالشراء ، والوعد الملزم بالشراء ،والمرابحة لآلمر بالشراء ، والوعد الملزم بالشراء ،
، فھذه العقود والتصرفات تجعل التورق العكسي أعم ، فھذه العقود والتصرفات تجعل التورق العكسي أعم " " ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " ومسألة ومسألة 

: : وأشمل من الودیعة ألجل التي تكیف على أنھا قرض بفائدة ، وتقربھ من كل من وأشمل من الودیعة ألجل التي تكیف على أنھا قرض بفائدة ، وتقربھ من كل من 
التورق المصرفي ، وبیع العینة ، وقرض جر نفعًا ، وبناًء على ذلك یمكن تكییف التورق المصرفي ، وبیع العینة ، وقرض جر نفعًا ، وبناًء على ذلك یمكن تكییف 

نھ یتضمن عدة صیغ ، وھي التورق المصرفي الذي ینطوي على نھ یتضمن عدة صیغ ، وھي التورق المصرفي الذي ینطوي على التورق العكسي بأالتورق العكسي بأ
المتاجرة بالسلع الدولیة أو المحلیة ، وعقد الوكالة بما فیھا من بیع الوكیل لنفسھ المتاجرة بالسلع الدولیة أو المحلیة ، وعقد الوكالة بما فیھا من بیع الوكیل لنفسھ 
، والمرابحة لآلمر بالشراء ، والوعد الملزم بالشراء ، وضمانھ لكل من رأس المال ، والمرابحة لآلمر بالشراء ، والوعد الملزم بالشراء ، وضمانھ لكل من رأس المال 

  " ." .ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " والربح المتفق علیھ ، ومسألة والربح المتفق علیھ ، ومسألة 
 التورق العكسي غیر جائز شرعًا وفقًا للرأي الراجح ، وما ذھب إلیھ  التورق العكسي غیر جائز شرعًا وفقًا للرأي الراجح ، وما ذھب إلیھ --١٤١٤

المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة برابطة العالم اإلسالمي المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة برابطة العالم اإلسالمي 
 شوال  شوال ٢٦٢٦  ––  ٢٢٢٢في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من 

جمع الفقھ اإلسالمي المنبثق جمع الفقھ اإلسالمي المنبثق م ، ومم ، وم٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر  نوفمبر ٧٧  ––  ٣٣ھـ الذي یوافقھ ھـ الذي یوافقھ ١٤٢٨١٤٢٨
عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة عن منظمة المؤتمر اإلسالمي بجدة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة في إمارة 

 جمادى األولى  جمادى األولى ٥٥  --  ١١في الفترة من في الفترة من ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( الشارقة الشارقة 
م ، وكثیر من الھیئات م ، وكثیر من الھیئات ٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان ٣٠٣٠  ––  ٢٦٢٦ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٣٠١٤٣٠

أن التورق العكسي یتضمن التورق المصرفي أن التورق العكسي یتضمن التورق المصرفي اإلسالمیة ، اإلسالمیة ، والمؤسسات المالیة والمؤسسات المالیة 
) ) المصرف المصرف ( ( أن یبیع الوكیل أن یبیع الوكیل : : ویزید علیھ بعدة أمور ممنوعة شرعًا ، ومن ذلك ویزید علیھ بعدة أمور ممنوعة شرعًا ، ومن ذلك 

، وأنھ قرض جر نفعًا ؛ وألن ، وأنھ قرض جر نفعًا ؛ وألن " " ضع وتعجل ضع وتعجل : " : " لنفسھ ، والدخول في مسألة لنفسھ ، والدخول في مسألة 
نھ بیع في نھ بیع في التورق العكسي في حقیقتھ ما ھو إال حیلة للربا المحرم باسم البیع ؛ ألالتورق العكسي في حقیقتھ ما ھو إال حیلة للربا المحرم باسم البیع ؛ أل

الظاھر وربا في الباطن ، فیكون في إباحتھ استحالل للربا بأدني حیلة مع استواء الظاھر وربا في الباطن ، فیكون في إباحتھ استحالل للربا بأدني حیلة مع استواء 
المفسدة ، وھذا تناقض ال یلیق بشریعة اهللا الكاملة التي حرمت الربا ، ولعنت آكلھ المفسدة ، وھذا تناقض ال یلیق بشریعة اهللا الكاملة التي حرمت الربا ، ولعنت آكلھ 

ن في ن في وموكلھ ، وبالغت في تحریمھ ، وأذنت صاحبھ بحرب من اهللا ورسولھ ؛ وألوموكلھ ، وبالغت في تحریمھ ، وأذنت صاحبھ بحرب من اهللا ورسولھ ؛ وأل
وع من التورق بعد عن الشبھات ، وال شك أن البعد عن وع من التورق بعد عن الشبھات ، وال شك أن البعد عن القول بعدم جواز ھذا النالقول بعدم جواز ھذا الن

الشبھات أمر مطلوب شرعًا ؛ ألن من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ؛ الشبھات أمر مطلوب شرعًا ؛ ألن من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ؛ 
وألن فى ھذا القول سدًا لذریعة الربا المحرم شرعًا ؛ ألن ھذه المعاملة مؤدیة إلیھا وألن فى ھذا القول سدًا لذریعة الربا المحرم شرعًا ؛ ألن ھذه المعاملة مؤدیة إلیھا 

حریم الربا تقتضى حریم الربا تقتضى ، فتحرم منعًا من الوصول إلیھا ؛ وفضًال عن ھذا فإن حكمة ت، فتحرم منعًا من الوصول إلیھا ؛ وفضًال عن ھذا فإن حكمة ت
تحریم التورق العكسي ، بل إن تحریمھ أعظم من تحریم الربا ذاتھ ؛ ألن فیھ مكرًا تحریم التورق العكسي ، بل إن تحریمھ أعظم من تحریم الربا ذاتھ ؛ ألن فیھ مكرًا 
وخدیعة للتحایل على الحرام بالحالل بعد إلباسھ ثوب الحالل ، ولذلك یمكن القول وخدیعة للتحایل على الحرام بالحالل بعد إلباسھ ثوب الحالل ، ولذلك یمكن القول 

  ..بأنھ محض القیاس ومصالح العباد قاضیین بتحریمھ بأنھ محض القیاس ومصالح العباد قاضیین بتحریمھ 
  ::التوصیات التوصیات : : ثانیًا ثانیًا 

على تقوى اهللا االحتیاط في المعامالت المالیة ، على تقوى اهللا االحتیاط في المعامالت المالیة ،  أوصى كل مسلم حریص  أوصى كل مسلم حریص --١١
والبعد عن كل ما یخالطھ شبھة الربا ، تجنبًا من الوقوع فیھ ، إذ البعد عن والبعد عن كل ما یخالطھ شبھة الربا ، تجنبًا من الوقوع فیھ ، إذ البعد عن 
الشبھات أمر مطلوب شرعًا ؛ ألن من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ؛ الشبھات أمر مطلوب شرعًا ؛ ألن من اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ؛ 

 اْلَحَراَم َبیٌِّن ، َوَبْیَنُھَما  اْلَحَراَم َبیٌِّن ، َوَبْیَنُھَما ِإنَّ اْلَحَلاَل َبیٌِّن ، َوِإنَِّإنَّ اْلَحَلاَل َبیٌِّن ، َوِإنَّ: " : "  قال  قال --  ––لما روى أن رسول اهللا لما روى أن رسول اهللا 
ُمْشَتِبَھاٌت َلا َیْعَلُمُھنَّ َكِثیٌر ِمَن النَّاِس ، َفَمِن اتََّقى الشُُّبَھاِت اْسَتْبَرَأ ِلِدیِنِھ ، َوِعْرِضِھ ، ُمْشَتِبَھاٌت َلا َیْعَلُمُھنَّ َكِثیٌر ِمَن النَّاِس ، َفَمِن اتََّقى الشُُّبَھاِت اْسَتْبَرَأ ِلِدیِنِھ ، َوِعْرِضِھ ، 



 

 

 - ١٢٣ - 

 َأْن  َأْن َوَمْن َوَقَع ِفي الشُُّبَھاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم ، َكالرَّاِعي َیْرَعى َحْوَل اْلِحَمى ، ُیوِشُكَوَمْن َوَقَع ِفي الشُُّبَھاِت َوَقَع ِفي اْلَحَراِم ، َكالرَّاِعي َیْرَعى َحْوَل اْلِحَمى ، ُیوِشُك
  ))١١" .(" .(َیْرَتَع ِفیِھ ، َأَلا َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى ، َأَلا َوِإنَّ ِحَمى اِهللا َمَحاِرُمُھ َیْرَتَع ِفیِھ ، َأَلا َوِإنَّ ِلُكلِّ َمِلٍك ِحًمى ، َأَلا َوِإنَّ ِحَمى اِهللا َمَحاِرُمُھ 

 أوصي كل مسلم یرغب في التعامل مع المصارف اإلسالمیة أن یستفرغ  أوصي كل مسلم یرغب في التعامل مع المصارف اإلسالمیة أن یستفرغ --٢٢
وسعھ ویبذل قصارى جھده في التأكد من أن المعامالت التى یرغب في إجرائھا وسعھ ویبذل قصارى جھده في التأكد من أن المعامالت التى یرغب في إجرائھا 

أي محرمات أو مخالفات شرعیة ، حتى یكون ھذا التعامل أي محرمات أو مخالفات شرعیة ، حتى یكون ھذا التعامل معھا ال تنطوي على معھا ال تنطوي على 
  ..حالل إن شاء اهللا تعالى فیفوز بالسعادة فى الدنیا والنعیم فى اآلخرة حالل إن شاء اهللا تعالى فیفوز بالسعادة فى الدنیا والنعیم فى اآلخرة 

 أوصي القائمین على أمر المصارف اإلسالمیة بضرورة البعد عن طرق  أوصي القائمین على أمر المصارف اإلسالمیة بضرورة البعد عن طرق --٣٣
التعامل والتمویل غیر الشرعیة ، حتى تتوافق أعمالھا مع الغرض الذي أنشئت من التعامل والتمویل غیر الشرعیة ، حتى تتوافق أعمالھا مع الغرض الذي أنشئت من 

لھ ، فتكون مصارف إسالمیة حقیقیة یتم التعامل فیھا وفق قواعد الشرع لھ ، فتكون مصارف إسالمیة حقیقیة یتم التعامل فیھا وفق قواعد الشرع أجأج
اإلسالمى وأحكامھ ، بعیدًا عن كل المعامالت المحرمة أو المنطویة على المؤخذات اإلسالمى وأحكامھ ، بعیدًا عن كل المعامالت المحرمة أو المنطویة على المؤخذات 
والمخالفات الشرعیة ، ال أن تكون ھذه المصارف مجرد اسم اتخذتھ لتخدع بھ والمخالفات الشرعیة ، ال أن تكون ھذه المصارف مجرد اسم اتخذتھ لتخدع بھ 

ھي لیس لھا نصیب منھ في ھي لیس لھا نصیب منھ في أبناء األمة اإلسالمیة وتحقق منھ أمواًال طائلة وأبناء األمة اإلسالمیة وتحقق منھ أمواًال طائلة و
أعمالھا ، وحتي تكون ھذه المصارف مالذًا ألبناء األمة اإلسالمیة یرفع عنھم أعمالھا ، وحتي تكون ھذه المصارف مالذًا ألبناء األمة اإلسالمیة یرفع عنھم 

  ..الحرج ویعصمھم من الوقوع في براثن البنوك التجاریة الربویة الحرج ویعصمھم من الوقوع في براثن البنوك التجاریة الربویة 
 أوصي بضرورة العمل على إنشاء مرجعیة شرعیة موحدة للمصارف  أوصي بضرورة العمل على إنشاء مرجعیة شرعیة موحدة للمصارف --٤٤  

مصارف وفق قواعد الشرع ومبادئھ مصارف وفق قواعد الشرع ومبادئھ اإلسالمیة تھتم بتوحید آلیات العمل في ھذه الاإلسالمیة تھتم بتوحید آلیات العمل في ھذه ال
  ..وأحكامھ حتي ال تنطوي أعمالھا على أي محرمات أو مخالفات شرعیة وأحكامھ حتي ال تنطوي أعمالھا على أي محرمات أو مخالفات شرعیة 

 أوصى فقھاء األمة المعاصرین بعقد المزید من الندوات والحلقات العلمیة  أوصى فقھاء األمة المعاصرین بعقد المزید من الندوات والحلقات العلمیة --٥٥  
المتخصصة بمشاركة رجال القانون واالقتصاد لمناقشة األمور المستجدة فى نطاق المتخصصة بمشاركة رجال القانون واالقتصاد لمناقشة األمور المستجدة فى نطاق 

ضوعات الشائكة منھا كما ھو فى موضوع المعامالت ضوعات الشائكة منھا كما ھو فى موضوع المعامالت المعامالت السیما الموالمعامالت السیما المو
المصرفیة ، وبیان حكمھا الشرعي بعد التشاور وتبادل الرأى ، لما فى ذلك من المصرفیة ، وبیان حكمھا الشرعي بعد التشاور وتبادل الرأى ، لما فى ذلك من 

  . . خدمة شرع اهللا ، والبعد عن أي خالف ال یخدم مصالح المسلمین خدمة شرع اهللا ، والبعد عن أي خالف ال یخدم مصالح المسلمین 
فھذا ھو جھدي المتواضع ، رجوت بھ أن أنال بعضًا من شرف فھذا ھو جھدي المتواضع ، رجوت بھ أن أنال بعضًا من شرف : : وأخیرًا وأخیرًا 

لمجال السامي ، فإن كنت قد أصبت فیھ وجھ الحق الذي ینشده لمجال السامي ، فإن كنت قد أصبت فیھ وجھ الحق الذي ینشده المشاركة فى ھذا االمشاركة فى ھذا ا
كل باحث مخلص مجد ، فللھ وحده الحمد والفضل والمنة ، وذلك فضل اهللا یؤتیھ كل باحث مخلص مجد ، فللھ وحده الحمد والفضل والمنة ، وذلك فضل اهللا یؤتیھ 
من یشاء ، وإن كانت األخرى فحسبي أنني بشر أصیب وأخطئ ، والكمال هللا وحده من یشاء ، وإن كانت األخرى فحسبي أنني بشر أصیب وأخطئ ، والكمال هللا وحده 

  . . ، واهللا من وراء القصد إنھ نعم الولي ونعم النصیر ، واهللا من وراء القصد إنھ نعم الولي ونعم النصیر 
ان��ا أن الحم��د هللا رب الع��المین ، وص��لى اهللا وس��لم عل��ى س��یدنا      ان��ا أن الحم��د هللا رب الع��المین ، وص��لى اهللا وس��لم عل��ى س��یدنا      وآخ��ر دعووآخ��ر دعو

  ..محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین 
  
  
  
  
  

                                                           

  ..سبق تخریجھ سبق تخریجھ ) ) ١١((
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  فھرس المراجعفھرس المراجع
  ::القرآن الكریم  القرآن الكریم  : : أوًال أوًال 

  
  ::كتب التفسیر وعلومھ كتب التفسیر وعلومھ : : ثانیًا ثانیًا 

  
: : أحكام القرآن ، لإلمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، تحقیق أحكام القرآن ، لإلمام أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي ، تحقیق * * 

 بیروت ، سنة  بیروت ، سنة ––دار إحیاء التراث العربي دار إحیاء التراث العربي : : طبعة طبعة محمد صادق القمحاوي ، محمد صادق القمحاوي ، 
  ..ھـ ھـ ١٤٠٥١٤٠٥

أحكام القرآن ، لإلمام علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري ، الملقب بعماد أحكام القرآن ، لإلمام علي بن محمد بن علي أبو الحسن الطبري ، الملقب بعماد * * 
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، : : الدین ، المعروف بالكیا الھراسي الشافعي ، طبعة الدین ، المعروف بالكیا الھراسي الشافعي ، طبعة 

  ..ھـ ھـ ١٤٠٥١٤٠٥الطبعة الثانیة ، سنة الطبعة الثانیة ، سنة 
أحم����د ب����ن الح����سین ب����ن عل����ي ب����ن موس����ى  أحم����د ب����ن الح����سین ب����ن عل����ي ب����ن موس����ى  : : ي ، جم����ع ي ، جم����ع أحك����ام الق����رآن لل����شافعأحك����ام الق����رآن لل����شافع* * 

 الق�اھرة ،   الق�اھرة ،  ––مكتب�ة الخ�انجي   مكتب�ة الخ�انجي   : : الُخْسَرْوِجردي الخراساني أبو بكر البیھقي ، الناش�ر        الُخْسَرْوِجردي الخراساني أبو بكر البیھقي ، الناش�ر        
  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤  --ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤الطبعة الثانیة ، سنة الطبعة الثانیة ، سنة 

أحكام القرآن ، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري اإلشبیلي أحكام القرآن ، القاضي محمد بن عبد اهللا أبو بكر بن العربي المعافري اإلشبیلي * * 
  ..ت ت .. بیروت ، الطبعة األولى ، ب بیروت ، الطبعة األولى ، ب--حیاء التراث العربي حیاء التراث العربي دار إدار إ: : المالكي ، طبعة المالكي ، طبعة 

، لإلم�ام أب�و الف�داء إس�ماعیل         ، لإلم�ام أب�و الف�داء إس�ماعیل         "  "  تفسیر الق�رآن العظ�یم      تفسیر الق�رآن العظ�یم      " " تفسیر ابن كثیر المسمى     تفسیر ابن كثیر المسمى     * * 
  --دار الكت��ب العلمی��ة دار الكت��ب العلمی��ة : : ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي الب��صري ث��م الدم��شقي ، الناش��ر  ب��ن عم��ر ب��ن كثی��ر القرش��ي الب��صري ث��م الدم��شقي ، الناش��ر  

  ..ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩بیروت ، الطبعة األولى ، سنة بیروت ، الطبعة األولى ، سنة 
، ألبو ، ألبو " " المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز " " لمسمي لمسمي تفسیر ابن عطیة ، اتفسیر ابن عطیة ، ا* * 

محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي ، محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطیة األندلسي المحاربي ، 
  ..ھـ ھـ ١٤٢٢١٤٢٢ بیروت ، الطبعة األولى ، سنة  بیروت ، الطبعة األولى ، سنة ––دار الكتب العلمیة دار الكتب العلمیة : : طبعة طبعة 

ي ناصر ي ناصر ، للقاض، للقاض" " أنوار التنزیل وأسرار التأویل أنوار التنزیل وأسرار التأویل " " تفسیر البیضاوي ، المسمي تفسیر البیضاوي ، المسمي * * 
  ..ت ت .. بیروت ، ب بیروت ، ب––دار الفكر دار الفكر ::طبعة طبعة ، ، ن عمر بن محمد الشیرازي البیضاوين عمر بن محمد الشیرازي البیضاويالدین بالدین ب

جالل الدین محمد بن أحمد المحلى ، وجالل        جالل الدین محمد بن أحمد المحلى ، وجالل        : : تفسیر الجاللین ، لإلمامین الجلیلین      تفسیر الجاللین ، لإلمامین الجلیلین      *  *  
  ..ت ت . . مكتبة النھضة بغداد ، بمكتبة النھضة بغداد ، ب: : الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطي ، طبعة الدین عبد الرحمن بن أبى بكر السیوطي ، طبعة 

، لعالء الدین علي بن ، لعالء الدین علي بن " "  لباب التأویل في معاني التنزیل لباب التأویل في معاني التنزیل""تفسیر الخازن ، المسمي تفسیر الخازن ، المسمي * * 
دار دار : : محمد بن إبراھیم بن عمر الشیحي أبو الحسن ، المعروف بالخازن ، الناشر محمد بن إبراھیم بن عمر الشیحي أبو الحسن ، المعروف بالخازن ، الناشر 

  ..ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥ بیروت ، الطبعة األولى ، سنة  بیروت ، الطبعة األولى ، سنة ––الكتب العلمیة الكتب العلمیة 
  فتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علمفتح القدیر الجامع بین فني الروایة والدرایة من علم" " تفسیر الشوكاني ، المسمي تفسیر الشوكاني ، المسمي * * 

 القاھرة ، سنة  القاھرة ، سنة ––، للقاضي محمد بن علي الشوكاني ، طبعة دار الحدیث ، للقاضي محمد بن علي الشوكاني ، طبعة دار الحدیث " " التفسیر التفسیر 
  . . م م ٢٠٠٧٢٠٠٧  --ھـ ھـ ١٤٢٧١٤٢٧

، لإلمام محمد بن ، لإلمام محمد بن " " جامع البیان عن تأویل آي القرآن جامع البیان عن تأویل آي القرآن " " تفسیر الطبري ، المسمي تفسیر الطبري ، المسمي * * 
دار ھجر للطباعة دار ھجر للطباعة : : جریر بن یزید بن غالب اآلملي أبو جعفر الطبري ، الناشر جریر بن یزید بن غالب اآلملي أبو جعفر الطبري ، الناشر 

  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١  --ھـ ھـ ١٤٢٢١٤٢٢واإلعالن ، الطبعة األولى ، سنة واإلعالن ، الطبعة األولى ، سنة والنشر والتوزیع والنشر والتوزیع 
  



 

 

 - ١٢٥ - 

، لإلمام أبو عبد اهللا محمد ، لإلمام أبو عبد اهللا محمد " " الجامع ألحكام القرآن الجامع ألحكام القرآن " " تفسیر القرطبي ، المسمي تفسیر القرطبي ، المسمي * * 
: : بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي ، طبعة بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي شمس الدین القرطبي ، طبعة 

  ..م م ١٩٦٤١٩٦٤  --ھـ ھـ ١٣٨٤١٣٨٤ القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة  القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة ––دار الكتب المصریة دار الكتب المصریة 
تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تفسیر الكریم الرحمن في تفسیر كالم المنان ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، * * 

  ..م م ١٩٩٦١٩٩٦  --ھـ ھـ ١٤١٦١٤١٦ لبنان ، سنة  لبنان ، سنة --مؤسسة الرسالة ، بیروت مؤسسة الرسالة ، بیروت : : طبعة طبعة 
، للقاضي أبو الحسن علي بن ، للقاضي أبو الحسن علي بن " " النكت والعیون النكت والعیون " " تفسیر الماوردي ، المسمي تفسیر الماوردي ، المسمي * * 

دار دار : : ر بالماوردي ، طبعة ر بالماوردي ، طبعة محمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ، الشھیمحمد بن محمد بن حبیب البصري البغدادي ، الشھی
  ..ت ت .. لبنان ، ب لبنان ، ب–– بیروت  بیروت --الكتب العلمیة الكتب العلمیة 

، لل�شیخ محم�د رش�ید رض�ا ،     ، لل�شیخ محم�د رش�ید رض�ا ،     " " تفسیر الحك�یم ال�شھیر      تفسیر الحك�یم ال�شھیر      " " تفسیر المنار ، المسمي     تفسیر المنار ، المسمي     *  *  
 لبن��ان ، الطبع��ة الثانی��ة ، س��نة   لبن��ان ، الطبع��ة الثانی��ة ، س��نة  --دار المعرف��ة للطباع��ة والن��شر ، بی��روت  دار المعرف��ة للطباع��ة والن��شر ، بی��روت  : : الناش��ر الناش��ر 
  ..م م ١٩٧٣١٩٧٣

 بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي ،  بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي ، تفسیر النسفي ، ألبو البركات عبد اهللاتفسیر النسفي ، ألبو البركات عبد اهللا* * 
  ..م م ٢٠٠٥٢٠٠٥دار النفائس ـ بیروت ، سنة دار النفائس ـ بیروت ، سنة : : طبعة طبعة 

زاد المسیر في علم التفسیر ، لإلمام جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي ، زاد المسیر في علم التفسیر ، لإلمام جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن الجوزي ، * * 
  ..ھـ ھـ ١٤٢٢١٤٢٢  بیروت ، الطبعة األولى سنة   بیروت ، الطبعة األولى سنة ––دار الكتاب العربي دار الكتاب العربي : : الناشر الناشر 

ألقاویل في وجوه التأویل ، لإلم�ام أب�و القاس�م         ألقاویل في وجوه التأویل ، لإلم�ام أب�و القاس�م         الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون ا     الكشاف عن حقائق التنزیل وعیون ا     * * 
دار إحیاء الت�راث العرب�ي      دار إحیاء الت�راث العرب�ي      : : محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار اهللا ، طبعة           محمود بن عمرو بن أحمد الزمخشري جار اهللا ، طبعة           

  ..ت ت .. بیروت ، ب بیروت ، ب––
: : مختصر من تفسیر اإلمام الطبرى ، ألبى یحیى محمد بن صالح التجیبى ، طبعة مختصر من تفسیر اإلمام الطبرى ، ألبى یحیى محمد بن صالح التجیبى ، طبعة * * 

  ..م م ١٩٨٠١٩٨٠الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة الھیئة المصریة العامة للكتاب ، سنة 
، لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن ، لإلمام أبو عبد اهللا محمد بن عمر بن " " التفسیر الكبیر التفسیر الكبیر " " ح الغیب ، المسمي ح الغیب ، المسمي مفاتیمفاتی* * 

الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري ، طبعة الحسن بن الحسین التیمي الرازي الملقب بفخر الدین الرازي خطیب الري ، طبعة 
  ..ھـ ھـ ١٤٢١١٤٢١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة األولى ، سنة دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة األولى ، سنة : : 
عروف بالراغب عروف بالراغب مفردات ألفاظ القرآن ، للحسین بن محمد بن المفضل الممفردات ألفاظ القرآن ، للحسین بن محمد بن المفضل الم* * 

  ..ت ت ..دار القلم ـ دمشق ، بدار القلم ـ دمشق ، ب: : األصفھاني أبو القاسم ، الناشر األصفھاني أبو القاسم ، الناشر 
المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم ، إصدار وطبع المجلس األعلى للشئون المنتخب فى تفسیر القرآن الكریم ، إصدار وطبع المجلس األعلى للشئون * * 

  --ھـ ھـ ١٤١٦١٤١٦اإلسالمیة بوزارة األوقاف ، القاھرة ، الطبعة الثامنة عشر ، سنة اإلسالمیة بوزارة األوقاف ، القاھرة ، الطبعة الثامنة عشر ، سنة 
  ..م م ١٩٩٥١٩٩٥

  ::كتب الحدیث وعلومھ كتب الحدیث وعلومھ : : ثالثًا ثالثًا 
یرة المھرة بزوائد المسانید العشرة ، ألبو العباس شھاب الدین أحمد بن یرة المھرة بزوائد المسانید العشرة ، ألبو العباس شھاب الدین أحمد بن إتحاف الخإتحاف الخ* * 

أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي ، أبي بكر بن إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري الكناني الشافعي ، 
  ..م م ١٩٩٩١٩٩٩  --ھـ ھـ ١٤٢٠١٤٢٠ الریاض ، الطبعة األولى ، سنة  الریاض ، الطبعة األولى ، سنة ––دار الوطن للنشر دار الوطن للنشر : : الناشرالناشر

 بن محمد بن عبد البر بن عاصم  بن محمد بن عبد البر بن عاصم االستذكار ، لإلمام أبو عمر یوسف بن عبد اهللاالستذكار ، لإلمام أبو عمر یوسف بن عبد اهللا* * 
 بیروت ، الطبعة األولى ، سنة  بیروت ، الطبعة األولى ، سنة ––دار الكتب العلمیة دار الكتب العلمیة : : النمري القرطبي ، الناشر النمري القرطبي ، الناشر 

  ..م م ٢٠٠٠٢٠٠٠  --ھـ ھـ ١٤٢١١٤٢١



 

 

 - ١٢٦ - 

بلوغ المرام من أدلة األحكام ، للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بلوغ المرام من أدلة األحكام ، للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد * * 
سابعة ، سنة سابعة ، سنة  الریاض ، الطبعة ال الریاض ، الطبعة ال––دار الفلق دار الفلق : : بن حجر العسقالني ، الناشر بن حجر العسقالني ، الناشر 

  ..ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤
تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، ألبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم تحفة األحوذي بشرح جامع الترمذي ، ألبو العال محمد عبد الرحمن بن عبد الرحیم * * 

  ..ت ت .. بیروت ، ب بیروت ، ب––دار الكتب العلمیة دار الكتب العلمیة : : ھـ ، طبعة ھـ ، طبعة ١٣٥٣١٣٥٣المباركفوري المتوفى المباركفوري المتوفى 
التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ، للحافظ أبو الفضل أحمد بن التلخیص الحبیر في تخریج أحادیث الرافعي الكبیر ، للحافظ أبو الفضل أحمد بن * * 

 مصر ،  مصر ، ––مؤسسة قرطبة مؤسسة قرطبة : :  أحمد بن حجر العسقالني ، الناشر  أحمد بن حجر العسقالني ، الناشر علي بن محمد بنعلي بن محمد بن
  ..م م ١٩٩٥١٩٩٥  --ھـ ھـ ١٤١٦١٤١٦الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 

التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ، لإلمام أبو عمر یوسف بن عبد اهللا التمھید لما في الموطأ من المعاني واألسانید ، لإلمام أبو عمر یوسف بن عبد اهللا * * 
وزارة عموم األوقاف وزارة عموم األوقاف : : بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، طبعة بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي ، طبعة 

  ..ھـ ھـ ١٣٨٧١٣٨٧ المغرب ، سنة  المغرب ، سنة ––یة یة والشؤون اإلسالموالشؤون اإلسالم
سبل السالم ، لإلمام محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني ، الكحالني ثم سبل السالم ، لإلمام محمد بن إسماعیل بن صالح بن محمد الحسني ، الكحالني ثم * * 

  ..ت ت ..دار الحدیث ، بدار الحدیث ، ب: : الصنعاني ، المعروف كأسالفھ باألمیر ، طبعة الصنعاني ، المعروف كأسالفھ باألمیر ، طبعة 
سنن أبي داود ، لإلمام أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد سنن أبي داود ، لإلمام أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد * * 

  ..ت ت .. بیروت ، ب بیروت ، ب––المكتبة العصریة ، صیدا المكتبة العصریة ، صیدا : : طبعة طبعة لسَِِّجْستاني ،لسَِِّجْستاني ،بن عمرو األزدي ابن عمرو األزدي ا
 أبو عبد اهللا محمد بن یزید  أبو عبد اهللا محمد بن یزید -- وماجة اسم أبیھ یزید  وماجة اسم أبیھ یزید --سنن ابن ماجة ، البن ماجة سنن ابن ماجة ، البن ماجة * * 

دار الرسالة العالمیة ، دار الرسالة العالمیة ، : : شعیب األرنؤوط ، وآخرون ، طبعة شعیب األرنؤوط ، وآخرون ، طبعة : : القزویني ، تحقیق القزویني ، تحقیق 
  ..م م ٢٠٠٩٢٠٠٩  --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 

، لإلمام محمد بن عیسى بن َسْورة بن ، لإلمام محمد بن عیسى بن َسْورة بن " " الجامع الكبیر الجامع الكبیر " " لترمذي ، المسمي لترمذي ، المسمي سنن اسنن ا* * 
  ––دار الغرب اإلسالمي دار الغرب اإلسالمي : : موسى بن الضحاك ، الترمذي ، أبو عیسى ، طبعة موسى بن الضحاك ، الترمذي ، أبو عیسى ، طبعة 

  ..م م ١٩٩٨١٩٩٨بیروت ، سنة بیروت ، سنة 
سنن الدار قطني ، لإلمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحم�د ب�ن النعم�ان ب�ن دین�ار            سنن الدار قطني ، لإلمام أبو الحسن علي بن عمر بن أحم�د ب�ن النعم�ان ب�ن دین�ار            * * 

 لبنان ، الطبعة األولى ،  لبنان ، الطبعة األولى ، ––مؤسسة الرسالة ، بیروت مؤسسة الرسالة ، بیروت  :  : البغدادي الدار قطني ، طبعةالبغدادي الدار قطني ، طبعة
  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤  --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤سنة سنة 

 المجتبى من السنن ، لإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ب�ن               المجتبى من السنن ، لإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب ب�ن              --السنن الصغرى   السنن الصغرى   * * 
مكت�ب المطبوع�ات اإلس�المیة    مكت�ب المطبوع�ات اإلس�المیة    : : ھـ ، الناش�ر    ھـ ، الناش�ر    ٣٠٣٣٠٣علي الخراساني النسائي المتوفى     علي الخراساني النسائي المتوفى     

  ..م م ١٩٨٦١٩٨٦  --ھـ ھـ ١٤٠٦١٤٠٦ حلب ، الطبعة الثانیة ، سنة  حلب ، الطبعة الثانیة ، سنة ––
السنن الكبرى ، لإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني السنن الكبرى ، لإلمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعیب بن علي الخراساني * * 

  --ھـ ھـ ١٤٢١١٤٢١ بیروت ، الطبعة األولى ، سنة  بیروت ، الطبعة األولى ، سنة ––مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة : : النسائي ، طبعة النسائي ، طبعة 
  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١

السنن الكبرى ، لإلمام أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي السنن الكبرى ، لإلمام أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي * * 
 لبنان ، الطبعة  لبنان ، الطبعة ––دار الكتب العلمیة ، بیروت دار الكتب العلمیة ، بیروت : : ة ة الخراساني أبو بكر البیھقي ، طبعالخراساني أبو بكر البیھقي ، طبع

  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣  --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤الثالثة ، سنة الثالثة ، سنة 
شرح الزرقانى على الموطأ ، لمحمد بن عبد الب�اقى ب�ن یوس�ف الزرق�انى المت�وفى                  شرح الزرقانى على الموطأ ، لمحمد بن عبد الب�اقى ب�ن یوس�ف الزرق�انى المت�وفى                  * * 

دار الكت���ب العلمی���ة ، بی���روت ، الطبع���ة األول���ى ، س���نة  دار الكت���ب العلمی���ة ، بی���روت ، الطبع���ة األول���ى ، س���نة  : : ھ���ـ ، طبع���ة ھ���ـ ، طبع���ة ١١٢٢١١٢٢س���نة س���نة 
  ..ھـ ھـ ١٤١١١٤١١



 

 

 - ١٢٧ - 

بو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن بو جعفر أحمد بن محمد بن سالمة بن عبد الملك بن شرح مشكل اآلثار ، لإلمام أشرح مشكل اآلثار ، لإلمام أ* * 
: : ھـ ، تحقیق ھـ ، تحقیق ٣٢١٣٢١سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي المتوفى سلمة األزدي الحجري المصري المعروف بالطحاوي المتوفى 

  --ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى ، سنة مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى ، سنة : : شعیب األرنؤوط ، الناشر شعیب األرنؤوط ، الناشر 
  ..م م ١٤٩٤١٤٩٤

خراساني خراساني شعب اإلیمان ، ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الشعب اإلیمان ، ألحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي ال* * 
مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار مكتبة الرشد للنشر والتوزیع بالریاض بالتعاون مع الدار : : أبو بكر البیھقي ، طبعة أبو بكر البیھقي ، طبعة 

  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣  --ھـ ھـ ١٤٢٣١٤٢٣السلفیة ببومباي بالھند ، الطبعة األولى ، سنة السلفیة ببومباي بالھند ، الطبعة األولى ، سنة 
صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان ، لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ * * 

 بیروت  بیروت ––مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة : : رمي الُبستي ، طبعة رمي الُبستي ، طبعة بن َمْعبَد التمیمي ، أبو حاتم  الدابن َمْعبَد التمیمي ، أبو حاتم  الدا
  ..م م ١٩٩٣١٩٩٣  --ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤، الطبعة الثانیة ، سنة ، الطبعة الثانیة ، سنة 

: : صحیح البخارى ، لإلمام محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخارى الجعفي ، طبعة صحیح البخارى ، لإلمام محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخارى الجعفي ، طبعة * * 
  ..م م ١٩٨٧١٩٨٧  --ھـ ھـ ١٤٠٧١٤٠٧ الیمامة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة  الیمامة ، بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة ––دار ابن كثیردار ابن كثیر

بن الحجاج أبو الحسین القشیرى النیسابورى ، طبعة بن الحجاج أبو الحسین القشیرى النیسابورى ، طبعة صحیح مسلم ، لإلمام مسلم صحیح مسلم ، لإلمام مسلم * * 
  ..ت ت ..دار إحیاء التراث ، بیروت ، لبنان ، بدار إحیاء التراث ، بیروت ، لبنان ، ب: : 
عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، ألبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن عمدة القاري شرح صحیح البخاري ، ألبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن * * 

دار دار : : ھـ ، طبعة ھـ ، طبعة ٨٥٥٨٥٥أحمد بن حسین الغیتابى الحنفي بدر الدین العینى المتوفى أحمد بن حسین الغیتابى الحنفي بدر الدین العینى المتوفى 
  ..ت ت ..وت ، بوت ، ب بیر بیر––إحیاء التراث العربي إحیاء التراث العربي 

عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ألبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي ، عون المعبود شرح سنن أبي داود ، ألبو الطیب محمد شمس الحق العظیم آبادي ، * * 
 المدینة المنورة ، الطبعة  المدینة المنورة ، الطبعة --المكتبة السلفیة المكتبة السلفیة : : العظیم آبادي ، طبعة العظیم آبادي ، طبعة : : وشھرتھ وشھرتھ 

  ..م م ١٩٦٨١٩٦٨  --ھـ ھـ ١٣٨٨١٣٨٨الثانیة ، سنة الثانیة ، سنة 
  فتح الباري شرح صحیح البخاري ، لإلمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضلفتح الباري شرح صحیح البخاري ، لإلمام أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل* * 

محمد فؤاد عبد الباقي ، قام محمد فؤاد عبد الباقي ، قام : : العسقالني الشافعي ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھالعسقالني الشافعي ، رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ
محب الدین الخطیب ، علیھ تعلیقات العالمة محب الدین الخطیب ، علیھ تعلیقات العالمة : : بإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھبإخراجھ وصححھ وأشرف على طبعھ

  ..ھـ ھـ ١٣٧٩١٣٧٩ بیروت ، سنة  بیروت ، سنة ––دار المعرفة دار المعرفة : : عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز ، طبعة عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز ، طبعة : : 
الي محمد أنور شاه بن معظم شاه الي محمد أنور شاه بن معظم شاه فیض الباري على صحیح البخاري ، ألمفیض الباري على صحیح البخاري ، ألم* * 

 لبنان ،  لبنان ، ––دار الكتب العلمیة ، بیروت دار الكتب العلمیة ، بیروت : : الكشمیري الھندي ثم الدیوبندي ، طبعة الكشمیري الھندي ثم الدیوبندي ، طبعة 
  ..م م ٢٠٠٥٢٠٠٥  -- ھـ  ھـ ١٤٢٦١٤٢٦الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 

فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ، لزین الدین محمد المدعو بعبد الرؤوف بن * * 
: :  ثم المناوي القاھري ، طبعة  ثم المناوي القاھري ، طبعة تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحداديتاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي

  ..ھـ ھـ ١٣٥٦١٣٥٦ مصر ، الطبعة األولى ، سنة  مصر ، الطبعة األولى ، سنة ––المكتبة التجاریة الكبرى المكتبة التجاریة الكبرى 
اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان إماما المحدثین البخارى ومسلم فى اللؤلؤ والمرجان فیما اتفق علیھ الشیخان إماما المحدثین البخارى ومسلم فى * * 

محمد فؤاد عبد الباقي ، محمد فؤاد عبد الباقي ، : : صحیحیھما اللذین ھما أصح الكتب المصنفة ، وضعھ صحیحیھما اللذین ھما أصح الكتب المصنفة ، وضعھ 
  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١اھرة ، سنة اھرة ، سنة  الق الق--دار الحدیث دار الحدیث : : طبعة طبعة 

مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، لإلمام أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني مسند اإلمام أحمد بن حنبل ، لإلمام أبو عبد اهللا أحمد بن محمد بن حنبل الشیباني * * 
ھـ ھـ ١٤٣٢١٤٣٢ دار المنھاج ، الطبعة األولى ، سنة  دار المنھاج ، الطبعة األولى ، سنة --جمعیة المكنز اإلسالمي جمعیة المكنز اإلسالمي : : ، الناشر ، الناشر 

  ..م م ٢٠١١٢٠١١  --



 

 

 - ١٢٨ - 

مكتبة دار مكتبة دار : : مسند الربیع ، للربیع بن حبیب بن عمر األزدي البصري ، طبعة مسند الربیع ، للربیع بن حبیب بن عمر األزدي البصري ، طبعة * * 
  ..ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥ سلطنة عمان ، الطبعة األولى ، سنة  سلطنة عمان ، الطبعة األولى ، سنة ––لحكمة ، بیروت لحكمة ، بیروت اا
  ––مؤسسة قرطبة مؤسسة قرطبة : : مسند الرویاني ، ألبو بكر محمد بن ھارون الرُّویاني ، الناشر مسند الرویاني ، ألبو بكر محمد بن ھارون الرُّویاني ، الناشر * * 

  ..ھـ ھـ ١٤١٦١٤١٦القاھرة ، الطبعة األولى ، سنة القاھرة ، الطبعة األولى ، سنة 
مصنف ابن أبي شیبة ، لإلمام  أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن مصنف ابن أبي شیبة ، لإلمام  أبو بكر بن أبي شیبة، عبد اهللا بن محمد بن * * 

دار القبلة ، ومؤسسة علوم دار القبلة ، ومؤسسة علوم : : عثمان بن خواستي العبسي ، طبعة عثمان بن خواستي العبسي ، طبعة إبراھیم بن إبراھیم بن 
  ..ھـ ھـ ١٤٢٧١٤٢٧القرآن ، الطبعة األولى ، سنـة القرآن ، الطبعة األولى ، سنـة 

المصنف ، لإلمام أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني المصنف ، لإلمام أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني * * 
 بیروت ، الطبعة الثانیة ،  بیروت ، الطبعة الثانیة ، –– الھند ، المكتب اإلسالمي  الھند ، المكتب اإلسالمي --المجلس العلمي المجلس العلمي : : ، طبعة ، طبعة 

  ..ھـ ھـ ١٤١٤٠٣٠٣سنة سنة 
المَطالُب الَعالَیُة ِبَزَواِئِد المَسانید الّثَماِنَیِة ، للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن المَطالُب الَعالَیُة ِبَزَواِئِد المَسانید الّثَماِنَیِة ، للحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن * * 

  دار   دار --دار العاصمة للنشر والتوزیع دار العاصمة للنشر والتوزیع : : محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ، الناشر محمد بن أحمد بن حجر العسقالني ، الناشر 
  ..م م ٢٠٠٠٢٠٠٠  -- ھـ  ھـ ١٤٢٠١٤٢٠الغیث للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى ، سنة الغیث للنشر والتوزیع ، الطبعة األولى ، سنة 

لیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي أبو القاسم الطبراني ، لیمان بن أحمد بن أیوب بن مطیر اللخمي أبو القاسم الطبراني ، المعجم الكبیر ، لسالمعجم الكبیر ، لس* * 
  ..ت ت .. القاھرة ، الطبعة الثانیة ، ب القاھرة ، الطبعة الثانیة ، ب––مكتبة ابن تیمیة مكتبة ابن تیمیة : : الناشر الناشر 

موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، ألبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن موارد الظمآن إلى زوائد ابن حبان ، ألبو الحسن نور الدین علي بن أبي بكر بن * * 
  ..ت ت ..دار الكتب العلمیة ، بدار الكتب العلمیة ، ب: : سلیمان الھیثمي ، الناشر سلیمان الھیثمي ، الناشر 

، لإلمام مالك بن أنس بن ، لإلمام مالك بن أنس بن ) ) روایة سوید بن سعید الحدثاني روایة سوید بن سعید الحدثاني ( ( مام مالك مام مالك موطأ اإلموطأ اإل* * 
دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة األولى ، دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة األولى ، : : مالك بن عامر األصبحي المدني ، الناشر مالك بن عامر األصبحي المدني ، الناشر 

  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤سنة سنة 
روایة محمد بن روایة محمد بن ( ( موطأ اإلمام مالك ، لإلمام مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي موطأ اإلمام مالك ، لإلمام مالك بن أنس أبو عبداهللا األصبحي * * 

 دمشق ،  دمشق ، ––دار القلم دار القلم : : تقي الدین الندوي ، الناشر تقي الدین الندوي ، الناشر / / دد: : ، تحقیق ، تحقیق ) ) الحسن الشیباني الحسن الشیباني 
  ..م م ١٩٩١١٩٩١  --ھـ ھـ ١٤١٣١٤١٣األولى ، سنة األولى ، سنة : : الطبعة الطبعة 

المنتقى شرح الموطأ ، لإلمام أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن المنتقى شرح الموطأ ، لإلمام أبو الولید سلیمان بن خلف بن سعد بن أیوب بن * * 
 مصر ،  مصر ، ––مطبعة السعادة مطبعة السعادة : : وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي ، طبعة وارث التجیبي القرطبي الباجي األندلسي ، طبعة 

   . .ھـھـ١٣٣٢١٣٣٢الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 
نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الزیلع�ي ، جم�ال               نصب الرایة ألحادیث الھدایة مع حاشیتھ بغیة األلمعي في تخریج الزیلع�ي ، جم�ال               * * 

مؤس�سة الری�ان   مؤس�سة الری�ان   : : الدین أب�و محم�د عب�د اهللا ب�ن یوس�ف ب�ن محم�د الزیلع�ي ، طبع�ة              الدین أب�و محم�د عب�د اهللا ب�ن یوس�ف ب�ن محم�د الزیلع�ي ، طبع�ة              
 السعودیة  السعودیة –– لبنان ، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ، جدة  لبنان ، دار القبلة للثقافة اإلسالمیة ، جدة ––للطباعة والنشر ، بیروت    للطباعة والنشر ، بیروت    

  ..م م ١٩٩٧١٩٩٧  --  ھـھـ١٤١٨١٤١٨، الطبعة األولى ، سنة ، الطبعة األولى ، سنة 
النھایة في غریب الحدیث واألثر ، لمجد الدین أبو السعادات المبارك ب�ن محم�د ب�ن     النھایة في غریب الحدیث واألثر ، لمجد الدین أبو السعادات المبارك ب�ن محم�د ب�ن     * * 

ھ�ـ ،  ھ�ـ ،  ٦٠٦٦٠٦محمد ب�ن محم�د اب�ن عب�د الك�ریم ال�شیباني الج�زري اب�ن األثی�ر المت�وفى              محمد ب�ن محم�د اب�ن عب�د الك�ریم ال�شیباني الج�زري اب�ن األثی�ر المت�وفى              
  ..م م ١٩٧٩١٩٧٩  --ھـ ھـ ١٣٩٩١٣٩٩ بیروت ، سنة  بیروت ، سنة ––المكتبة العلمیة المكتبة العلمیة : : الناشر الناشر 

د بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ، د بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ، نیل األوطار ، للقاضي محمد بن علي بن محمنیل األوطار ، للقاضي محمد بن علي بن محم* * 
  ..م م ١٩٩٣١٩٩٣  --ھـ ھـ ١٤١٣١٤١٣ مصر ، الطبعة األولى ، سنة  مصر ، الطبعة األولى ، سنة --دار الحدیث دار الحدیث : : طبعة طبعة 

  
  ::معاجم اللغة والتعریفات معاجم اللغة والتعریفات : : رابعًا رابعًا 



 

 

 - ١٢٩ - 

  
أساس البالغة ، ألبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا ، أساس البالغة ، ألبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد، الزمخشري جار اهللا ، * * 

  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩ولى ، سنة ولى ، سنة  لبنان ، الطبعة األ لبنان ، الطبعة األ––دار الكتب العلمیة ، بیروت دار الكتب العلمیة ، بیروت : : طبعة طبعة 
  ..م م ١٩٩٨١٩٩٨

تاج العروس من جواھر القاموس ، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني ، تاج العروس من جواھر القاموس ، محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني ، * * 
  بیروت ،   بیروت ، ––دار الفكر دار الفكر : : ھـ ، الناشر ھـ ، الناشر ١٢٠٥١٢٠٥الملّقب بمرتضى الزَّبیدي المتوفى الملّقب بمرتضى الزَّبیدي المتوفى 

  ..ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 
بد الرؤوف بن تاج بد الرؤوف بن تاج التوقیف على مھمات التعاریف ، لزین الدین محمد المدعو بعالتوقیف على مھمات التعاریف ، لزین الدین محمد المدعو بع* * 

عالم عالم : : العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري ، الناشر العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي ثم المناوي القاھري ، الناشر 
  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠--ھـ ھـ ١٤١٠١٤١٠ القاھرة ، الطبعة األولى ، سنة  القاھرة ، الطبعة األولى ، سنة --الكتب الكتب 

الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي أبو الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي ، لمحمد بن أحمد بن األزھري الھروي أبو * * 
  ..ت ت ..دار الطالئع ، بدار الطالئع ، ب: : منصور ، الناشر منصور ، الناشر 

ان العرب ، لمحمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل ، جمال الدین ابن منظور ان العرب ، لمحمد بن مكرم بن على ، أبو الفضل ، جمال الدین ابن منظور لسلس* * 
 بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة  بیروت ، الطبعة الثالثة ، سنة ––دار صادر دار صادر : : األنصاري الرویفعي اإلفریقي ، طبعة األنصاري الرویفعي اإلفریقي ، طبعة 

  ..ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤
الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، ألبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، ألبو نصر إسماعیل بن حماد الجوھري * * 

    ھـھـ١٤٠٧١٤٠٧ بیروت ، الطبعة الرابعة ، سنة  بیروت ، الطبعة الرابعة ، سنة ––ین ین دار العلم للمالیدار العلم للمالی: : الفارابي ، الناشر الفارابي ، الناشر 
  ..م م ١٩٨٧١٩٨٧  --
ن النسفي ن النسفي طلبة الطلبة ، لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل أبو حفص نجم الدیطلبة الطلبة ، لعمر بن محمد بن أحمد بن إسماعیل أبو حفص نجم الدی **

  ..ھـ ھـ ١٣١١١٣١١المطبعة العامرة ، مكتبة المثنى ببغداد ، سنة المطبعة العامرة ، مكتبة المثنى ببغداد ، سنة : : ھـ ،الناشرھـ ،الناشر٥٣٧٥٣٧المتوفى المتوفى 
وب الفیروزآبادى ، وب الفیروزآبادى ،  بن یعق بن یعقالقاموس المحیط ، للعالمة اللغوي مجد الدین محمدالقاموس المحیط ، للعالمة اللغوي مجد الدین محمد* * 

  ..م م ١٩٩٧١٩٩٧ بیروت ، لبنان ، الطبعة األولى ، سنة  بیروت ، لبنان ، الطبعة األولى ، سنة ––دار إحیاء التراث العربى دار إحیاء التراث العربى ::طبعة طبعة 
دار دار : : كتاب التعریفات ، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ، الناشر كتاب التعریفات ، لعلي بن محمد بن علي الزین الشریف الجرجاني ، الناشر * * 

  ..م م ١٩٨٣١٩٨٣  --ھـ ھـ ١٤٠٣١٤٠٣ لبنان ، الطبعة األولى ، سنة  لبنان ، الطبعة األولى ، سنة ––الكتب العلمیة ، بیروت الكتب العلمیة ، بیروت 
حمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین ، دار حمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أبو الحسین ، دار مجمل اللغة ، ألمجمل اللغة ، أل* * 

  ..م م ١٩٨٦١٩٨٦  --ھـ ھـ ١٤٠٦١٤٠٦ بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة  بیروت ، الطبعة الثانیة ، سنة ––مؤسسة الرسالة مؤسسة الرسالة : : النشر النشر 
مختار الصحاح ، لزین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي مختار الصحاح ، لزین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي * * 

 صیدا ، الطبعة  صیدا ، الطبعة –– بیروت  بیروت  الدار النموذجیة ، الدار النموذجیة ،--المكتبة العصریة المكتبة العصریة : : الرازي ، الناشر الرازي ، الناشر 
  ..م م ١٩٩٩١٩٩٩  --ھـ ھـ ١٤٢٠١٤٢٠الخامسة ، سنةالخامسة ، سنة

المصباح المنیر في غریب الشرح الكبی�ر ، ألحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي الفی�ومي ث�م                       المصباح المنیر في غریب الشرح الكبی�ر ، ألحم�د ب�ن محم�د ب�ن عل�ي الفی�ومي ث�م                       * * 
  ..ت ت .. بیروت ، ب بیروت ، ب––المكتبة العلمیة المكتبة العلمیة : : الحموي أبو العباس ، الناشر الحموي أبو العباس ، الناشر 

د ، د ، نزیھ كمال حمانزیھ كمال حما/ / معجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء ، دمعجم المصطلحات المالیة واالقتصادیة في لغة الفقھاء ، د* * 
  ..م م ٢٠٠٨٢٠٠٨  --ھـ ھـ ١٤٢٩١٤٢٩ دمشق ، الطبعة األولى ، سنة  دمشق ، الطبعة األولى ، سنة ––دار القلم دار القلم : : الناشر الناشر 

معجم مقاییس اللغة ، ألحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أب�و الح�سین ،            معجم مقاییس اللغة ، ألحمد بن فارس بن زكریاء القزویني الرازي أب�و الح�سین ،            * * 
  ..م م ١٩٧٩١٩٧٩  --ھـ ھـ ١٣٩٩١٣٩٩دار الفكر ، سنة دار الفكر ، سنة : : طبعة طبعة 

  داردار: :  حامد صادق قنیبي ، الناشر  حامد صادق قنیبي ، الناشر --محمد رواس قلعجي محمد رواس قلعجي / / معجم لغة الفقھاء ، دمعجم لغة الفقھاء ، د* * 
  ..م م ١٩٨٨١٩٨٨  --ھـ ھـ ١٤٠٨١٤٠٨النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، سنة النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، الطبعة الثانیة ، سنة 



 

 

 - ١٣٠ - 

  --ھـ ھـ ١٤١١١٤١١المعجم الوجیز ، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم ، سنة المعجم الوجیز ، طبعة خاصة بوزارة التربیة والتعلیم ، سنة * * 
  ..م م ١٩٩٩٠١٩٩٩٠

المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، إبراھیم مصطفى ، أحمد الزیات ، المعجم الوسیط ، مجمع اللغة العربیة بالقاھرة ، إبراھیم مصطفى ، أحمد الزیات ، * * 
  ..ت ت ..دار الدعوة ، بدار الدعوة ، ب: :  ، الناشر  ، الناشر حامد عبد القادر ، محمد النجارحامد عبد القادر ، محمد النجار

النَّْظُم الُمْسَتْعَذُب ِفي تْفِسیر غریِب أْلَف�اِظ المَھ�ّذِب ، لمحم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن                      النَّْظُم الُمْسَتْعَذُب ِفي تْفِسیر غریِب أْلَف�اِظ المَھ�ّذِب ، لمحم�د ب�ن أحم�د ب�ن محم�د ب�ن                      * * 
: : ھ�ـ ، الناش�ر   ھ�ـ ، الناش�ر   ٦٣٣٦٣٣سلیمان بن بطال الركبي أبو عبد اهللا المع�روف ببط�ال المت�وفى      سلیمان بن بطال الركبي أبو عبد اهللا المع�روف ببط�ال المت�وفى      

  . . م م ١٩٨٨١٩٨٨المكتبة التجاریة ، مكة المكرمة ، سنة المكتبة التجاریة ، مكة المكرمة ، سنة 
  ::أصول الفقھ وقواعده أصول الفقھ وقواعده كتب كتب : : خامساًً خامساًً 

األشباه والنظائر على مذھب اإلمام أبى حنیفة النعمان ، لزین العابدین بن إبراھیم األشباه والنظائر على مذھب اإلمام أبى حنیفة النعمان ، لزین العابدین بن إبراھیم * * 
  ..ت ت .. لبنان ، ب لبنان ، ب--دار الكتب العلمیة ، بیروت دار الكتب العلمیة ، بیروت : : بن نجیم ، طبعة بن نجیم ، طبعة 

: : األشباه والنظائر ، لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ، طبعة األشباه والنظائر ، لإلمام عبد الرحمن بن أبي بكر، جالل الدین السیوطي ، طبعة * * 
  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠  --ھـ ھـ ١٤١١١٤١١ ، الطبعة األولى ، سنة  ، الطبعة األولى ، سنة دار الكتب العلمیةدار الكتب العلمیة

دار القل�م ، دم�شق      دار القل�م ، دم�شق      : : شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد بن الشیخ الزرقا ، طبعة            شرح القواعد الفقھیة ، للشیخ أحمد بن الشیخ الزرقا ، طبعة            * * 
  ..م م ١٩٨٩١٩٨٩، الطبعة الثانیة ، سنة ، الطبعة الثانیة ، سنة 

الفروق ، لإلمام أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الفروق ، لإلمام أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي * * 
  ..ت ت ..كتب ، بكتب ، بعالم العالم ال: : الشھیر بالقرافي ، طبعة الشھیر بالقرافي ، طبعة 

القواعد النورانیة الفقھیة ، لإلمام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن القواعد النورانیة الفقھیة ، لإلمام تقي الدین أبو العباس أحمد بن عبد الحلیم بن * * 
عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي عبد السالم بن عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي 

 المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة األولى ،  المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة األولى ، --دار ابن الجوزي دار ابن الجوزي : : الدمشقي ، طبعة الدمشقي ، طبعة 
  ..ھـ ھـ ١٤٢٢١٤٢٢سنة سنة 

لموافقات ، لإلمام إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر لموافقات ، لإلمام إبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر اا* * 
  ..م م ١٩٩٧١٩٩٧  --ھـ ھـ ١٤١٧١٤١٧دار ابن عفان ، الطبعة األولى ، سنة دار ابن عفان ، الطبعة األولى ، سنة : : بالشاطبي ، طبعة بالشاطبي ، طبعة 

دار دار : : مسلم بن محم�د ب�ن ماج�د الدوس�ري ، طبع�ة       مسلم بن محم�د ب�ن ماج�د الدوس�ري ، طبع�ة       / / الممتع في القواعد الفقھیة ، د     الممتع في القواعد الفقھیة ، د     * * 
ھ��ـ ھ��ـ ١٤٢٨١٤٢٨بع��ة األول��ي ، س��نة  بع��ة األول��ي ، س��نة   المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة ، الط المملك��ة العربی��ة ال��سعودیة ، الط––زدن��ي ، الری��اض زدن��ي ، الری��اض 

  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧
المنثور في القواعد الفقھیة ، لإلمام أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن المنثور في القواعد الفقھیة ، لإلمام أبو عبد اهللا بدر الدین محمد بن عبد اهللا بن * * 

وزارة األوقاف الكویتیة ، الطبعة الثانیة ، سنة وزارة األوقاف الكویتیة ، الطبعة الثانیة ، سنة : : بھادر الزركشي ، الناشر بھادر الزركشي ، الناشر 
  ..م م ١٩٨٥١٩٨٥  --ھـ ھـ ١٤٠٥١٤٠٥

 أبو الحارث الغزي ،  أبو الحارث الغزي ، محمد صدقي بن أحمد البورنومحمد صدقي بن أحمد البورنو/ / موسوعة القواعد الفقھیة ، دموسوعة القواعد الفقھیة ، د* * 
  ..ت ت ..مؤسسة الرسالة ، بمؤسسة الرسالة ، ب: : طبعة طبعة 

محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي محمد صدقي بن أحمد بن محمد البورنو أبي / / الوجیز في إیضاح قواعد الفقھ ، دالوجیز في إیضاح قواعد الفقھ ، د* * 
مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، : : الحارث الغزي ، طبعة الحارث الغزي ، طبعة 

  ..م م ١٩٩٦١٩٩٦  --ھـ ھـ ١٤١٦١٤١٦الطبعة الرابعة ، سنة الطبعة الرابعة ، سنة 
عبد الكریم زیدان ، عبد الكریم زیدان ، / / فقھیة في الشریعة اإلسالمیة ، دفقھیة في الشریعة اإلسالمیة ، دالوجیز في شرح القواعد الالوجیز في شرح القواعد ال* * 

 لبنان ، الطبعة  لبنان ، الطبعة ––مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت : : طبعة طبعة 
  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١  --ھـ ھـ ١٤٢٢١٤٢٢األولي ، سنة األولي ، سنة 

  



 

 

 - ١٣١ - 

  : : كتب الفقھ كتب الفقھ : : سادسًا سادسًا 
  ::الفقھ الحنفى الفقھ الحنفى 

لدحي مجد لدحي مجد االختیار لتعلیل المختار ، لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الباالختیار لتعلیل المختار ، لعبد اهللا بن محمود بن مودود الموصلي الب* * 
مطبعة مطبعة : : الشیخ محمود أبو دقیقة ، طبعة الشیخ محمود أبو دقیقة ، طبعة : : الدین أبو الفضل الحنفي ، بتعلیقات الدین أبو الفضل الحنفي ، بتعلیقات 

  ..م م ١٩٣٧١٩٣٧  --ھـ ھـ ١٣٥٦١٣٥٦ القاھرة ، سنة  القاھرة ، سنة --الحلبي الحلبي 
البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لإلمام زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف البحر الرائق شرح كنز الدقائق ، لإلمام زین الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف * * 

سالمي ، الطبعة سالمي ، الطبعة دار الكتاب اإلدار الكتاب اإل: : ھـ ، الناشر ھـ ، الناشر ٩٧٠٩٧٠بابن نجیم المصري المتوفى بابن نجیم المصري المتوفى 
  ..ت ت ..الثانیة ، بالثانیة ، ب

بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، لإلمام عالء الدین ، أبو بكر بن مسعود بن بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ، لإلمام عالء الدین ، أبو بكر بن مسعود بن * * 
دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة دار الكتب العلمیة ، الطبعة الثانیة : : ھـ ، طبعة ھـ ، طبعة ٥٨٧٥٨٧أحمد الكاساني الحنفي المتوفى أحمد الكاساني الحنفي المتوفى 

  ..م م ١٩٨٦١٩٨٦  --ھـ ھـ ١٤٠٦١٤٠٦، سنة ، سنة 
ن علي بن محجن البارعي فخر ن علي بن محجن البارعي فخر تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، لإلمام عثمان بتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، لإلمام عثمان ب* * 

 بوالق ، القاھرة ،  بوالق ، القاھرة ، ––المطبعة الكبرى األمیریة المطبعة الكبرى األمیریة : : الدین الزیلعي الحنفي ، طبعة الدین الزیلعي الحنفي ، طبعة 
  ..ھـ ھـ ١٣١٣١٣١٣الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 

البنایة شرح الھدایة ، لإلمام  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن البنایة شرح الھدایة ، لإلمام  أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن * * 
 لبنان ،  لبنان ، ––لمیة ، بیروت لمیة ، بیروت حسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ، دار الكتب العحسین الغیتابى الحنفى بدر الدین العینى ، دار الكتب الع

  ..م م ٢٠٠٠٢٠٠٠  --ھـ ھـ ١٤٢٠١٤٢٠الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 
المحامي فھمي المحامي فھمي : : درر الحكام شرح مجلة األحكام ، لعلي حیدر ، تحقیق تعریب درر الحكام شرح مجلة األحكام ، لعلي حیدر ، تحقیق تعریب * * 

  ..ت ت .. لبنان ، بیروت ، ب لبنان ، بیروت ، ب--دار الكتب العلمیة دار الكتب العلمیة : : الحسیني ، الناشر الحسیني ، الناشر 
لمحمد بن علي لمحمد بن علي الدر المختار شرح تنویر األبصار في فقھ مذھب اإلمام أبي حنیفة ، الدر المختار شرح تنویر األبصار في فقھ مذھب اإلمام أبي حنیفة ، * * 

ھـ ، ھـ ، ١٠٨٨١٠٨٨بن محمد الحصني المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي ، المتوفى بن محمد الحصني المعروف بعالء الدین الحصكفي الحنفي ، المتوفى 
  ..ت ت .. بیروت ، ب بیروت ، ب--دار الفكردار الفكر: : طبعة طبعة 

الدر المنتقى فى شرح الملتقى ، للشیخ محمد بن على بن محمد الحصنى المعروف الدر المنتقى فى شرح الملتقى ، للشیخ محمد بن على بن محمد الحصنى المعروف * * 
  ––  دار الكتب العلمیة ، بیروتدار الكتب العلمیة ، بیروت: : ھـ ، طبعة ھـ ، طبعة ١٠٨٨١٠٨٨بالعالء الحصكفى المتوفى سنة بالعالء الحصكفى المتوفى سنة 

  . . م م ١٩٩٨١٩٩٨  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩لبنان ، الطبعة األولى ، سنة لبنان ، الطبعة األولى ، سنة 
رد المحتار على الدر المختار ، البن عابدین ، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز رد المحتار على الدر المختار ، البن عابدین ، محمد أمین بن عمر بن عبد العزیز * * 

 بیروت ، الطبعة  بیروت ، الطبعة --دار الفكردار الفكر: : ھـ ، طبعة ھـ ، طبعة ١٢٥٢١٢٥٢عابدین الدمشقي الحنفي المتوفى عابدین الدمشقي الحنفي المتوفى 
  ..م م ١٩٩٢١٩٩٢  --ھـ ھـ ١٤١٢١٤١٢الثانیة ، سنة الثانیة ، سنة 

 بن عبد العزیز بن أمین الدین ، على مجمع البحرین  بن عبد العزیز بن أمین الدین ، على مجمع البحرین شرح ابن ملك ، لعبد اللطیفشرح ابن ملك ، لعبد اللطیف* * 
وملتقى النھرین فى فروع الحنفیة ، ألحمد بن على بن تغلب الساعاتى الحنفى ، وملتقى النھرین فى فروع الحنفیة ، ألحمد بن على بن تغلب الساعاتى الحنفى ، 

   ) . ) .٢٣٠٠٢٣٠٠( ( مخطوط بالمكتبة األزھریة ، فقھ حنفي ، تحت رقم مخطوط بالمكتبة األزھریة ، فقھ حنفي ، تحت رقم 
دار دار : : ، لسلیم باز رستم اللبناني ، طبعة ، لسلیم باز رستم اللبناني ، طبعة ) ) مجلة األحكام العدلیة مجلة األحكام العدلیة ( ( شرج المجلة شرج المجلة * * 

  ..ت ت ..تب العلمیة ، بیروت ، بتب العلمیة ، بیروت ، بالكالك
: : شرح العنایة على الھدایة ، لإلمام أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي ، طبعة شرح العنایة على الھدایة ، لإلمام أكمل الدین محمد بن محمود البابرتي ، طبعة * * 

  ..م م ١٩٩٥١٩٩٥  --ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥ لبنان ، الطبعة األولى ، سنة  لبنان ، الطبعة األولى ، سنة --دار الكتب العلمیة ، بیروت دار الكتب العلمیة ، بیروت 
فتح القدیر ، لإلمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن فتح القدیر ، لإلمام كمال الدین محمد بن عبد الواحد السیواسي المعروف بابن * * 

  ..ت ت ..دار الفكر ، بدار الفكر ، ب: : ام ، طبعة ام ، طبعة الھمالھم



 

 

 - ١٣٢ - 

مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ، لإلمام إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الَحَلبي مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ، لإلمام إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الَحَلبي * * 
 بیروت ، الطبعة األولى ، سنة  بیروت ، الطبعة األولى ، سنة --دار الكتب العلمیة ، لبنان دار الكتب العلمیة ، لبنان : : الحنفي ، طبعة الحنفي ، طبعة 

  ..م م ١٩٩٨١٩٩٨  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩
ضي اهللا عنھ ، ألبو ضي اهللا عنھ ، ألبو المحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة رالمحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أبي حنیفة ر* * 

المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري المعالي برھان الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري 
 لبنان ، الطبعة األولى ، سنة  لبنان ، الطبعة األولى ، سنة ––دار الكتب العلمیة ، بیروت دار الكتب العلمیة ، بیروت : : الحنفي ، الناشر الحنفي ، الناشر 

  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤  --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤
  ::المبسوط ، لإلمام محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي ، الناشر المبسوط ، لإلمام محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخسي ، الناشر * * 

  ..م م ١٩٩٣١٩٩٣  --ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤ بیروت ، سنة  بیروت ، سنة ––دار المعرفة دار المعرفة 
دار الكتب دار الكتب : : ملتقى األبحر ، لإلمام إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلبى ، طبعة ملتقى األبحر ، لإلمام إبراھیم بن محمد بن إبراھیم الحلبى ، طبعة * * 

  ..م م ١٩٩٨١٩٩٨  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩ لبنان ، الطبعة األولى ، سنة  لبنان ، الطبعة األولى ، سنة ––العلمیة ، بیروت العلمیة ، بیروت 
النھر الفائق بشرح كنز الدقائق ، للعالمة عمر بن إبراھیم بن نجیم المصري النھر الفائق بشرح كنز الدقائق ، للعالمة عمر بن إبراھیم بن نجیم المصري * * 

   ) . ) .٥٥٥٥٥٥( ( الحنفي ، مخطوط فقھ حنفي ، بدار الكتب المصریة ، تحت رقم الحنفي ، مخطوط فقھ حنفي ، بدار الكتب المصریة ، تحت رقم 
الھدایة شرح بدایة المبتدي ، لإلمام علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني الھدایة شرح بدایة المبتدي ، لإلمام علي بن أبي بكر بن عبد الجلیل الفرغاني * * 

  ..ت ت ..المكتبة اإلسالمیة ، بالمكتبة اإلسالمیة ، ب: : المرغیناني أبو الحسن برھان الدین ، طبعة المرغیناني أبو الحسن برھان الدین ، طبعة 
  ::الفقھ المالكى الفقھ المالكى 

 الَمَساِلِك ِفي فقِھ اإلَماِم َماِلك ، لعبد الرحمن بن محمد بن  الَمَساِلِك ِفي فقِھ اإلَماِم َماِلك ، لعبد الرحمن بن محمد بن إْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرِفإْرَشاُد السَّاِلك إلَى َأشَرِف* * 
شركة مكتبة شركة مكتبة : : عسكر البغدادي أبو زید أو أبو محمد شھاب الدین المالكي ، الناشر عسكر البغدادي أبو زید أو أبو محمد شھاب الدین المالكي ، الناشر 

  ..ت ت .. مصر ، الطبعة الثالثة ، ب مصر ، الطبعة الثالثة ، ب--ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده 
 مالك ، ألبي بكر بن حسن  مالك ، ألبي بكر بن حسن أسھل المدارك شرح إرشاد السالك في مذھب إمام األئمةأسھل المدارك شرح إرشاد السالك في مذھب إمام األئمة* * 

  ..ت ت ..المكتبة العصریة ، بالمكتبة العصریة ، ب: : الكشناوي ، طبعة الكشناوي ، طبعة 
اإلشراف على نكت مسائل الخالف ، للقاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن اإلشراف على نكت مسائل الخالف ، للقاضي أبو محمد عبد الوھاب بن علي بن * * 

  --ھـ ھـ ١٤٢٠١٤٢٠دار ابن حزم ، الطبعة األولى ، سنة دار ابن حزم ، الطبعة األولى ، سنة : : نصر البغدادي المالكي ، طبعة نصر البغدادي المالكي ، طبعة 
  مم١٩٩٩١٩٩٩

ل لمسائل المستخرجة ، للقاضي أبو ل لمسائل المستخرجة ، للقاضي أبو البیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلیالبیان والتحصیل والشرح والتوجیھ والتعلی* * 
  ––دار الغرب اإلسالمي ، بیروت دار الغرب اإلسالمي ، بیروت : : الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، طبعة الولید محمد بن أحمد بن رشد القرطبي ، طبعة 

  ..م م ١٩٨٨١٩٨٨  --ھـ ھـ ١٤٠٨١٤٠٨لبنان ، الطبعة الثانیة ،سنة لبنان ، الطبعة الثانیة ،سنة 
بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، لإلمام القاضي أبى الولید محمد بن أحمد بن بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، لإلمام القاضي أبى الولید محمد بن أحمد بن * * 

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى شركة مكتبة ومطبعة مصطفى : : دلسي ، طبعة دلسي ، طبعة محمد بن أحمد بن رشد القرطبي األنمحمد بن أحمد بن رشد القرطبي األن
  ..م م ١٩٧٥١٩٧٥  --ھـ ھـ ١٣٩٥١٣٩٥البابي الحلبي وأوالده بمصر ، الطبعة الرابعة ، سنة البابي الحلبي وأوالده بمصر ، الطبعة الرابعة ، سنة 

بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي ، للشیخ أحمد بن محمد بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي ، للشیخ أحمد بن محمد * * 
الصاوى المالكى ، على الشرح الصغیر ، ألحمد بن محمد بن أحمد الدردیر ، الصاوى المالكى ، على الشرح الصغیر ، ألحمد بن محمد بن أحمد الدردیر ، 

  ..ت ت .. المعارف ، ب المعارف ، بداردار: : الناشر الناشر 
التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ، لمحمد بن یوسف بن أبي القاسم بن یوسف * * 

دار الكتب العلمیة ، الطبعة دار الكتب العلمیة ، الطبعة : : العبدري الغرناطي أبو عبد اهللا المواق المالكي ، طبعة العبدري الغرناطي أبو عبد اهللا المواق المالكي ، طبعة 
  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤  --ھـ ھـ ١٤١٦١٤١٦األولى ، سنة األولى ، سنة 



 

 

 - ١٣٣ - 

 الحسن أبو القاسم  الحسن أبو القاسم التفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس ، لعبید اهللا بن الحسین بنالتفریع في فقھ اإلمام مالك بن أنس ، لعبید اهللا بن الحسین بن* * 
 لبنان ، الطبعة األولى  لبنان ، الطبعة األولى ––دار الكتب العلمیة ، بیروت دار الكتب العلمیة ، بیروت : : ابن الَجلَّاب المالكي ، الناشر ابن الَجلَّاب المالكي ، الناشر 

  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧  -- ھـ  ھـ ١٤٢٨١٤٢٨، سنة ، سنة 
جواھر اإلكلیل شرح مختصر العالمة خلیل فى مذھب اإلمام مالك إمام دار التنزیل ، جواھر اإلكلیل شرح مختصر العالمة خلیل فى مذھب اإلمام مالك إمام دار التنزیل ، * * 

 لبنان ،  لبنان ، ––لمیة ، بیروت لمیة ، بیروت دار الكتب العدار الكتب الع: : لصالح عبد السمیع اآلبي األزھري ، طبعة لصالح عبد السمیع اآلبي األزھري ، طبعة 
  ..م م ١٩٩٧١٩٩٧الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي * * 
  ..ت ت ..دار الفكر ، بدار الفكر ، ب: : ھـ ، طبعة ھـ ، طبعة ١٢٣٠١٢٣٠المتوفىالمتوفى

الذخیرة ، ألبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الذخیرة ، ألبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي * * 
  بیروت ، الطبعة األولى ، سنة   بیروت ، الطبعة األولى ، سنة --دار الغرب اإلسالميدار الغرب اإلسالمي: : عة عة الشھیر بالقرافي ، طبالشھیر بالقرافي ، طب

  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤
شرح مختصر خلیل للخرشي ، لمحمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا ، شرح مختصر خلیل للخرشي ، لمحمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا ، * * 

  ..ت ت .. بیروت ، ب بیروت ، ب––دار الفكر للطباعة دار الفكر للطباعة : : طبعة طبعة 
الشرح الصغیر ، ألحمد بن محمد بن أحمد الدردیر ، مطبوع مع بلغة السالك الشرح الصغیر ، ألحمد بن محمد بن أحمد الدردیر ، مطبوع مع بلغة السالك * * 

سالك المعروف بحاشیة الصاوي علي الشرح الصغیر ، للشیخ أحمد بن سالك المعروف بحاشیة الصاوي علي الشرح الصغیر ، للشیخ أحمد بن ألقرب المألقرب الم
  ..ت ت ..دار المعارف ، بدار المعارف ، ب: : محمد الصاوى المالكى ، الناشر محمد الصاوى المالكى ، الناشر 

الشرح الكبیر ، للشیخ أبى البركات سیدي أحمد بن محمد العدوى الشھیر بالدردیر الشرح الكبیر ، للشیخ أبى البركات سیدي أحمد بن محمد العدوى الشھیر بالدردیر * * 
 ،  ، ، مطبوع مع حاشیة الدسوقى علیھ ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى، مطبوع مع حاشیة الدسوقى علیھ ، لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقى المالكى

  ..ت ت ..دار الفكر ، بدار الفكر ، ب: : طبعة طبعة 
ھـ ، ھـ ، ٦١٦٦١٦عقد الجواھر الثمینة ، لعبد اهللا بن نجم بن شاس جالل الدین المتوفى عقد الجواھر الثمینة ، لعبد اهللا بن نجم بن شاس جالل الدین المتوفى * * 

  ..المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة 
فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك ، لمحمد بن أحمد بن محمد فتح العلي المالك في الفتوى على مذھب اإلمام مالك ، لمحمد بن أحمد بن محمد * * 

  ..ت ت ..دار المعرفة ، بدار المعرفة ، ب: : علیش ، أبو عبد اهللا المالكي ، الناشر علیش ، أبو عبد اهللا المالكي ، الناشر 
الفواكھ الدواني ، شرح الشیخ أحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا النفراوي المالكى الفواكھ الدواني ، شرح الشیخ أحمد بن غنیم بن سالم بن مھنا النفراوي المالكى * * 

األزھري ، على رسالة أبى محمد عبد اهللا بن أبى زید عبد الرحمن القیرواني األزھري ، على رسالة أبى محمد عبد اهللا بن أبى زید عبد الرحمن القیرواني 
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابى الحلبي وأوالده بمصر ، : : المالكى ، طبعة المالكى ، طبعة 

  ..ھـ ھـ ١٣٧٤١٣٧٤الطبعة الثالثة ، سنة الطبعة الثالثة ، سنة 
لفقھیة ، ألبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا ابن جزي لفقھیة ، ألبو القاسم محمد بن أحمد بن محمد بن عبد اهللا ابن جزي القوانین االقوانین ا* * 

 لبنان ، الطبعة الثانیة ،  لبنان ، الطبعة الثانیة ، ––دار الكتب العلمیة ، بیروت دار الكتب العلمیة ، بیروت : : الكلبي الغرناطي ، طبعة الكلبي الغرناطي ، طبعة 
  ..م م ٢٠٠٦٢٠٠٦  --ھـھـ١٤٢٧١٤٢٧سنة سنة 

الكافي في فقھ أھل المدینة ، لإلمام أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد الكافي في فقھ أھل المدینة ، لإلمام أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد * * 
  --مكتبة الریاض الحدیثة ، الریاض مكتبة الریاض الحدیثة ، الریاض : :  القرطبي ، الناشر  القرطبي ، الناشر البر بن عاصم النمريالبر بن عاصم النمري

  ..م م ١٩٨٠١٩٨٠  --ھـ ھـ ١٤٠٠١٤٠٠السعودیة ، الطبعة الثانیة ، سنة السعودیة ، الطبعة الثانیة ، سنة 
كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني ، للشیخ أبو الحسن المالكي ، كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني ، للشیخ أبو الحسن المالكي ، * * 

  ..ھـ ھـ ١٤١٢١٤١٢ بیروت ، سنة  بیروت ، سنة ––دار الفكر دار الفكر : : الناشر الناشر 
لك بن عامر األصبحي المدني ، الطبعة لك بن عامر األصبحي المدني ، الطبعة المدونة ، لإلمام مالك بن أنس بن ماالمدونة ، لإلمام مالك بن أنس بن ما*  *  

  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤األولى ، سنة األولى ، سنة 



 

 

 - ١٣٤ - 

، للقاضي أبو محمد ، للقاضي أبو محمد " " اإلمام مالك بن أنس اإلمام مالك بن أنس " " المعونة على مذھب عالم المدینة المعونة على مذھب عالم المدینة * * 
المكتبة التجاریة ، المكتبة التجاریة ، : : عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ، طبعة عبد الوھاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي المالكي ، طبعة 

  ..ت ت .. مكة المكرمة ، ب مكة المكرمة ، ب--مصطفى أحمد الباز مصطفى أحمد الباز 
یل شرح مختصر خلیل ، لمحمد بن أحمد بن محمد علیش ، أبو عبد اهللا یل شرح مختصر خلیل ، لمحمد بن أحمد بن محمد علیش ، أبو عبد اهللا منح الجلمنح الجل* * 

  ..م م ١٩٨٩١٩٨٩  --ھـ ھـ ١٤٠٩١٤٠٩  بیروت ، سنة   بیروت ، سنة ––دار الفكر دار الفكر : : المالكي ، الناشر المالكي ، الناشر 
مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ، لشمس الدین أبو عبد اهللا محمد بن محمد * * 

دار دار : : بعة بعة بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب المالكي ، طبن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي ، المعروف بالحطاب المالكي ، ط
  ..م م ١٩٩٢١٩٩٢  --ھـ ھـ ١٤١٢١٤١٢الفكر ، الطبعة الثالثة ، سنة الفكر ، الطبعة الثالثة ، سنة 

  ::الفقھ الشافعى الفقھ الشافعى 
أسني المطالب في شرح روض الطالب ، لشیخ اإلسالم زكریا ب�ن محم�د ب�ن زكری�ا          أسني المطالب في شرح روض الطالب ، لشیخ اإلسالم زكریا ب�ن محم�د ب�ن زكری�ا          * * 

  ..ت ت ..دار الكتاب اإلسالمي ، بدار الكتاب اإلسالمي ، ب: : األنصاري زین الدین أبو یحیى السنیكي ، طبعة  األنصاري زین الدین أبو یحیى السنیكي ، طبعة  
و بك��ر محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن المن��ذر     و بك��ر محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن المن��ذر     اإلش��راف عل��ى م��ذاھب العلم��اء ، لإلم��ام أب��    اإلش��راف عل��ى م��ذاھب العلم��اء ، لإلم��ام أب��    * * 

 اإلم���ارات العربی���ة  اإلم���ارات العربی���ة --مكتب��ة مك���ة الثقافی���ة ، رأس الخیم��ة   مكتب��ة مك���ة الثقافی���ة ، رأس الخیم��ة   : : النی��سابوري ، الناش���ر  النی��سابوري ، الناش���ر  
  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤  --ھـ ھـ ١٤٢٥١٤٢٥المتحدة ، الطبعة األولى ، سنة المتحدة ، الطبعة األولى ، سنة 

االعتناء فى الفرق واالس�تثناء ، لإلم�ام ب�در ال�دین محم�د ب�ن أب�ى بك�ر ب�ن س�لیمان               االعتناء فى الفرق واالس�تثناء ، لإلم�ام ب�در ال�دین محم�د ب�ن أب�ى بك�ر ب�ن س�لیمان               * * 
  ..ت ت ..طط..البكري الشافعى ، بالبكري الشافعى ، ب

ألم ، لإلمام الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع        ألم ، لإلمام الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع        اا* * 
  ––دار المعرف�ة    دار المعرف�ة    : : بن عبد المطلب بن عب�د من�اف المطلب�ي القرش�ي المك�ي ، الناش�ر                  بن عبد المطلب بن عب�د من�اف المطلب�ي القرش�ي المك�ي ، الناش�ر                  

  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠  --ھـ ھـ ١٤١٠١٤١٠بیروت ، سنة بیروت ، سنة 
البیان في مذھب اإلمام الشافعي ، ألبي یحیي بن أبي الخیر سالم العمران�ي ، طبع�ة       البیان في مذھب اإلمام الشافعي ، ألبي یحیي بن أبي الخیر سالم العمران�ي ، طبع�ة       * * 

  ..ت ت ..دار المنھاج ، بدار المنھاج ، ب: : 
حاش��یة الرمل��ي الكبی��ر ، مطبوع��ة م��ع أس��ني المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب ،    حاش��یة الرمل��ي الكبی��ر ، مطبوع��ة م��ع أس��ني المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب ،    * * 

دار الكت�اب اإلس�المي   دار الكت�اب اإلس�المي   : : لشیخ اإلسالم زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري ، الناشر   لشیخ اإلسالم زكریا بن محمد بن زكریا األنصاري ، الناشر   
  ..ت ت ..، ب، ب

حاشیة الشیخ ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن أحم�د ب�ن س�المة القلی�وبي عل�ى ش�رح ج�الل             حاشیة الشیخ ش�ھاب ال�دین أحم�د ب�ن أحم�د ب�ن س�المة القلی�وبي عل�ى ش�رح ج�الل             * * 
 منھاج الطالبین فى الفقھ الشافعى ، لإلمام النووي مطبوع�ة م�ع              منھاج الطالبین فى الفقھ الشافعى ، لإلمام النووي مطبوع�ة م�ع             الدین المحلى على  الدین المحلى على  

دار الفكر ، بی�روت ،  دار الفكر ، بی�روت ،  : : الشرح المذكور ، وحاشیة الشیخ عمیرة علیھ أیضًا ، طبعة        الشرح المذكور ، وحاشیة الشیخ عمیرة علیھ أیضًا ، طبعة        
  . . م م ١٩٩٨١٩٩٨  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩الطبعة األولى ، سنة  الطبعة األولى ، سنة  

 بی��روت ،  بی��روت ، ––دار الفك��ر دار الفك��ر : : حاش��یة عمی��رة ، لل��شیخ أحم��د البرل��سي عمی��رة ، الناش��ر  حاش��یة عمی��رة ، لل��شیخ أحم��د البرل��سي عمی��رة ، الناش��ر  * * 
  ..م م ١٩٩٥١٩٩٥  --ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥ون طبعة ، سنة ون طبعة ، سنة بدبد: : الطبعة الطبعة 

الحاوي الكبیر فى فقھ مذھب اإلمام الشافعي رض�ي اهللا عن�ھ ، لإلم�ام القاض�ي أب�ى               الحاوي الكبیر فى فقھ مذھب اإلمام الشافعي رض�ي اهللا عن�ھ ، لإلم�ام القاض�ي أب�ى               * * 
دار الكت�ب العلمی�ة ،    دار الكت�ب العلمی�ة ،    : : الحسن على بن محمد بن حبیب الم�اوردي الب�صري ، طبع�ة              الحسن على بن محمد بن حبیب الم�اوردي الب�صري ، طبع�ة              

  . . م م ١٩٩٩١٩٩٩  --ھـ ھـ ١٤٢٠١٤٢٠بیروت ، سنة بیروت ، سنة 
م�د ب�ن عب�د ال�رحمن الدم�شقي      م�د ب�ن عب�د ال�رحمن الدم�شقي      رحمة األم�ة ف�ى اخ�تالف األئم�ة ، ألب�ى عب�د اهللا مح               رحمة األم�ة ف�ى اخ�تالف األئم�ة ، ألب�ى عب�د اهللا مح               * * 

  --ھـ ھـ ١٤٠١١٤٠١مطابع قطر الوطنیة ، الدوحة ، قطر ، سنة مطابع قطر الوطنیة ، الدوحة ، قطر ، سنة : : العثماني الشافعي ، طبعة   العثماني الشافعي ، طبعة   
  ..م م ١٩٨١١٩٨١



 

 

 - ١٣٥ - 

روضة الطالبین وعمدة المفت�ین ، لإلم�ام أب�و زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف            روضة الطالبین وعمدة المفت�ین ، لإلم�ام أب�و زكری�ا محی�ي ال�دین یحی�ى ب�ن ش�رف            * * 
 عم�ان ، الطبع�ة الثالث�ة ،     عم�ان ، الطبع�ة الثالث�ة ،    -- دمشق  دمشق ––المكتب اإلسالمي ، بیروت     المكتب اإلسالمي ، بیروت     : : النووي ، الناشر    النووي ، الناشر    

  ..م م ١٩٩١١٩٩١  --ھـ ھـ ١٤١٢١٤١٢ة ة سنسن
 ھ��ـ ، عل��ى منھ��اج  ھ��ـ ، عل��ى منھ��اج ٨٦٤٨٦٤ش�رح ج��الل ال��دین محم��د ب��ن أحم��د المحل�ى المت��وفى س��نة   ش�رح ج��الل ال��دین محم��د ب��ن أحم��د المحل�ى المت��وفى س��نة   * * 

دار الفك�ر ، بی�روت ، الطبع�ة    دار الفك�ر ، بی�روت ، الطبع�ة    : : الطالبین ف�ى الفق�ھ ال�شافعى لإلم�ام الن�ووي ، طبع�ة            الطالبین ف�ى الفق�ھ ال�شافعى لإلم�ام الن�ووي ، طبع�ة            
  ..م م ١٩٩٨١٩٩٨  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩األولى ، سنة األولى ، سنة 

 ب��ن عب��د  ب��ن عب��د العزی��ز ش��رح ال��وجیز المع��روف بال��شرح الكبی��ر ، لعب��د الك��ریم ب��ن محم��د  العزی��ز ش��رح ال��وجیز المع��روف بال��شرح الكبی��ر ، لعب��د الك��ریم ب��ن محم��د  * * 
 لبن�ان   لبن�ان  ––دار الكتب العلمیة ، بیروت      دار الكتب العلمیة ، بیروت      : : الكریم أبو القاسم الرافعي القزویني ، الناشر        الكریم أبو القاسم الرافعي القزویني ، الناشر        

  ..م م ١٩٩٧١٩٩٧  --ھـ ھـ ١٤١٧١٤١٧، الطبعة األولى ، سنة ، الطبعة األولى ، سنة 
فتح الوھ�اب ب�شرح م�نھج الط�الب ، ل�شیخ اإلس�الم زكری�ا ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن               فتح الوھ�اب ب�شرح م�نھج الط�الب ، ل�شیخ اإلس�الم زكری�ا ب�ن محم�د ب�ن أحم�د ب�ن               * * 

فك��ر للطباع��ة  فك��ر للطباع��ة  دار الدار ال: : زكری��ا األن��صاري ، زی��ن ال��دین أب��و یحی��ى ال��سنیكي ، طبع��ة      زكری��ا األن��صاري ، زی��ن ال��دین أب��و یحی��ى ال��سنیكي ، طبع��ة      
  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤  --ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤والنشر ، سنة والنشر ، سنة 

كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ، ألحمد بن محمد بن علي األنصاري أبو العباس نجم            كفایة النبیھ في شرح التنبیھ ، ألحمد بن محمد بن علي األنصاري أبو العباس نجم            * * 
دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة األولى دار الكتب العلمیة ، بیروت ، الطبعة األولى : : الدین ، المعروف بابن الرفعة ، طبعة     الدین ، المعروف بابن الرفعة ، طبعة     

  ..م م ٢٠٠٩٢٠٠٩، سنة ، سنة 
 الدین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي ،      الدین یحی�ى ب�ن ش�رف الن�ووي ،     المجموع شرح المھذب ، لإلمام أبو زكریا محیي   المجموع شرح المھذب ، لإلمام أبو زكریا محیي   * * 

  ..ت ت ..دار الفكر ، بدار الفكر ، ب: : مع تكملة السبكي والمطیعي ، الناشر مع تكملة السبكي والمطیعي ، الناشر 
، إلسماعیل بن یحیى بن إسماعیل ، إلسماعیل بن یحیى بن إسماعیل ) ) مطبوع ملحقًا باألم للشافعي مطبوع ملحقًا باألم للشافعي ( ( مختصر المزني مختصر المزني * * 

  --ھ��ـ ھ��ـ ١٤١٠١٤١٠ بی��روت ، س��نة الن��شر   بی��روت ، س��نة الن��شر  ––دار المعرف��ة دار المعرف��ة : : أب��و إب��راھیم المزن��ي ، الناش��ر  أب��و إب��راھیم المزن��ي ، الناش��ر  
  ..م م ١٩٩٠١٩٩٠

معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ�اج ، ل��شمس ال��دین محم��د ب��ن أحم��د  معرف��ة مع��اني ألف��اظ المنھ�اج ، ل��شمس ال��دین محم��د ب��ن أحم��د  مغن�ي المحت��اج إل��ى  مغن�ي المحت��اج إل��ى  * * 
دار الكت��ب العلمی��ة ، الطبع�ة األول��ى ، س��نة  دار الكت��ب العلمی��ة ، الطبع�ة األول��ى ، س��نة  : : الخطی�ب ال��شربیني ال��شافعي ، الناش�ر   الخطی�ب ال��شربیني ال��شافعي ، الناش�ر   

  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤  --ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥
نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، لشمس ال�دین محم�د ب�ن أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن             نھایة المحتاج إلى شرح المنھاج ، لشمس ال�دین محم�د ب�ن أب�ي العب�اس أحم�د ب�ن             * * 

ر ، بی�روت ، الطبع�ة األخی�رة ، س�نة      ر ، بی�روت ، الطبع�ة األخی�رة ، س�نة      دار الفك�  دار الفك�  : : حمزة شھاب ال�دین الرمل�ي ، طبع�ة          حمزة شھاب ال�دین الرمل�ي ، طبع�ة          
  ..م م ١٩٨٤١٩٨٤  --ھـ ھـ ١٤٠٤١٤٠٤

نھایة المطلب فى درایة المذھب ، إلمام الحرمین عبد الملك بن عبد اهللا بن یوس�ف      نھایة المطلب فى درایة المذھب ، إلمام الحرمین عبد الملك بن عبد اهللا بن یوس�ف      * * 
وزارة األوقاف والشئون الدینیة بدول�ة قط�ر ، الطبع�ة األول�ى ،        وزارة األوقاف والشئون الدینیة بدول�ة قط�ر ، الطبع�ة األول�ى ،        : : الجوینى ، الناشر    الجوینى ، الناشر    

  . . م م ٢٠٠٧٢٠٠٧  --ھـ ھـ ١٤٢٨١٤٢٨سنة سنة 
 ، ألب��و إس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف        ، ألب��و إس��حاق إب��راھیم ب��ن عل��ي ب��ن یوس��ف       المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام ال��شافعي    المھ��ذب ف��ي فق��ھ اإلم��ام ال��شافعي    * * 

  ..ت ت ..دار الكتب العلمیة ، بدار الكتب العلمیة ، ب: : الشیرازي ، الناشرالشیرازي ، الناشر
  ::الفقھ الحنبلى الفقھ الحنبلى 

إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین ، اإلم�ام محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد              إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین ، اإلم�ام محم�د ب�ن أب�ي بك�ر ب�ن أی�وب ب�ن س�عد              * * 
 یی��روت ، الطبع��ة   یی��روت ، الطبع��ة  ––دار الكت��ب العلمی��ة  دار الكت��ب العلمی��ة  : : ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة ، طبع��ة    ش��مس ال��دین اب��ن ق��یم الجوزی��ة ، طبع��ة    

  ..م م ١٩٩١١٩٩١  --ھـ ھـ ١٤١١٤١١١األولى ، سنة األولى ، سنة 
: : ، المؤل�ف    ، المؤل�ف    " " مطبوع ض�من الفت�اوى الكب�رى المجل�د الراب�ع            مطبوع ض�من الفت�اوى الكب�رى المجل�د الراب�ع            " " االختیارات الفقھیة   االختیارات الفقھیة   * * 

ھ�ـ ،   ھ�ـ ،   ٧٢٨٧٢٨تقي الدین أبو العباس أحمد ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحران�ي المت�وفى                    تقي الدین أبو العباس أحمد ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن تیمی�ة الحران�ي المت�وفى                    



 

 

 - ١٣٦ - 

دار المعرف��ة ، دار المعرف��ة ، : : عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��اس البعل��ى الدم��شقي ، الناش��ر     عل��ي ب��ن محم��د ب��ن عب��اس البعل��ى الدم��شقي ، الناش��ر     : : المحق��ق المحق��ق 
  ..م م ١٩٧٨١٩٧٨  --ھـ ھـ ١٣٩٧١٣٩٧ لبنان ، سنة   لبنان ، سنة  --بیروت بیروت 

اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، لعالء الدین أبو الحسن علي ب�ن س�لیمان    اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، لعالء الدین أبو الحسن علي ب�ن س�لیمان    * * 
دار إحیاء التراث العربي ، الطبع�ة  دار إحیاء التراث العربي ، الطبع�ة  : : المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، الناشر    المرداوي الدمشقي الصالحي الحنبلي ، الناشر    

  ..ت ت ..الثانیة ، بالثانیة ، ب
د د عب� عب� : : علماء نج�د األع�الم ، المحق�ق    علماء نج�د األع�الم ، المحق�ق    : : الدرر السنیة في األجوبة النجدیة ، المؤلف   الدرر السنیة في األجوبة النجدیة ، المؤلف   * * 

  ..م م ١٩٩٦١٩٩٦  --ھـ ھـ ١٤١٧١٤١٧الرحمن بن محمد بن قاسم ، الطبعة السادسة ، سنة الرحمن بن محمد بن قاسم ، الطبعة السادسة ، سنة 
الروض المربع شرح زاد المستنقع ف�ي اخت�صار المقن�ع ، لمن�صور ب�ن ی�ونس ب�ن                  الروض المربع شرح زاد المستنقع ف�ي اخت�صار المقن�ع ، لمن�صور ب�ن ی�ونس ب�ن                  * * 

دار الفك�ر للطباع�ة   دار الفك�ر للطباع�ة   : : صالح الدین بن ح�سن ب�ن إدری�س البھ�وتي الحنبل�ي ، الناش�ر         صالح الدین بن ح�سن ب�ن إدری�س البھ�وتي الحنبل�ي ، الناش�ر         
  ..ت ت .. لبنان ، ب لبنان ، ب––والنشر ، بیروت والنشر ، بیروت 

  ..، لحمد بن عبد اهللا بن عبد العزیز الحمد ، المكتبة الشاملة ، لحمد بن عبد اهللا بن عبد العزیز الحمد ، المكتبة الشاملة شرح زاد المستقنع شرح زاد المستقنع * * 
  --دار المؤی�د  دار المؤی�د  : : شرح زاد المستقنع ، لمحمد بن صالح بن محمد العثیم�ین ، الناش�ر        شرح زاد المستقنع ، لمحمد بن صالح بن محمد العثیم�ین ، الناش�ر        * * 

  ..ت ت ..مؤسسة الرسالة ، بمؤسسة الرسالة ، ب
شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، لشمس الدین محمد ب�ن عب�د اهللا الزرك�شي                شرح الزركشي على مختصر الخرقي ، لشمس الدین محمد ب�ن عب�د اهللا الزرك�شي                * * 

  ..ھـ ھـ ١٤٢٣١٤٢٣لكتب العلمیة ، بیروت لكتب العلمیة ، بیروت دار ادار ا: : المصري الحنبلي، الناشر المصري الحنبلي، الناشر 
ال��شرح الكبی��ر عل��ى م��تن المقن��ع ، لعب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة         ال��شرح الكبی��ر عل��ى م��تن المقن��ع ، لعب��د ال��رحمن ب��ن محم��د ب��ن أحم��د ب��ن قدام��ة         * * 

دار الكت�اب العرب�ي     دار الكت�اب العرب�ي     : : المقدسي الجماعیلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدین ، الناش�ر           المقدسي الجماعیلي الحنبلي أبو الفرج شمس الدین ، الناش�ر           
  ..ت ت ..للنشر والتوزیع ، بللنشر والتوزیع ، ب

، لمن�صور   ، لمن�صور   " " ھى  ھى  دقائق أولي النھى لشرح المنت    دقائق أولي النھى لشرح المنت    " " شرح منتھى اإلرادات ، المسمي      شرح منتھى اإلرادات ، المسمي      * * 
ع�الم  ع�الم  : : بن یونس بن ص�الح ال�دین ب�ن ح�سن ب�ن إدری�س البھ�وتى الحنبل�ى ، طبع�ة                  بن یونس بن ص�الح ال�دین ب�ن ح�سن ب�ن إدری�س البھ�وتى الحنبل�ى ، طبع�ة                  

  ..م م ١٩٩٣١٩٩٣  --ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤الكتب ، الطبعة األولى ، سنة الكتب ، الطبعة األولى ، سنة 
العدة شرح العمدة فى فقھ إمام السنة أحمد ب�ن حنب�ل ال�شیباني ، لبھ�اء ال�دین عب�د              العدة شرح العمدة فى فقھ إمام السنة أحمد ب�ن حنب�ل ال�شیباني ، لبھ�اء ال�دین عب�د              * * 

لعربی��ة ، فی��صل عی��سى لعربی��ة ، فی��صل عی��سى دار إحی�اء الكت��ب ا دار إحی�اء الكت��ب ا : : ال�رحمن ب��ن إب��راھیم المقدس��ي ، طبع��ة  ال�رحمن ب��ن إب��راھیم المقدس��ي ، طبع��ة  
  ..ت ت ..البابي الحلبي ، بالبابي الحلبي ، ب

الفتاوى الكبرى ، لتقي الدین أبو العباس أحمد ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم ب�ن               الفتاوى الكبرى ، لتقي الدین أبو العباس أحمد ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن عب�د ال�سالم ب�ن               * * 
دار دار : : عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ، طبعة    عبد اهللا بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة الحراني الحنبلي الدمشقي ، طبعة    

  ..م م ١٩٨٧١٩٨٧  --ھـ ھـ ١٤٠٨١٤٠٨الكتب العلمیة ، الطبعة األولى ، سنة الكتب العلمیة ، الطبعة األولى ، سنة 
ع وتصحیح الفروع ، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد اهللا شمس               ع وتصحیح الفروع ، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج أبو عبد اهللا شمس               الفروالفرو* * 

دار الكتب العلمیة ، بی�روت      دار الكتب العلمیة ، بی�روت      : : الدین المقدسي الرامیني ثم الصالحي الحنبلي ، طبعة         الدین المقدسي الرامیني ثم الصالحي الحنبلي ، طبعة         
  ..ھـ ھـ ١٤١٨١٤١٨، سنة ، سنة 

الكافي في فقھ اإلمام أحمد ، ألبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن  الكافي في فقھ اإلمام أحمد ، ألبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد بن  * * 
دس�ي ث�م الدم�شقي الحنبل�ي ، ال�شھیر ب�ابن قدام�ة المقدس�ي ،            دس�ي ث�م الدم�شقي الحنبل�ي ، ال�شھیر ب�ابن قدام�ة المقدس�ي ،            قدامة الجماعیلي المق  قدامة الجماعیلي المق  

  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤  --ھـ ھـ ١٤١٤١٤١٤دار الكتب العلمیة ، الطبعة األولى ، سنة دار الكتب العلمیة ، الطبعة األولى ، سنة : : طبعة طبعة 
كشاف القناع عن متن اإلقناع ، لمنصور بن یونس بن صالح الدین اب�ن ح�سن ب�ن         كشاف القناع عن متن اإلقناع ، لمنصور بن یونس بن صالح الدین اب�ن ح�سن ب�ن         * * 

  . . ت ت ..دار الكتب العلمیة ، بدار الكتب العلمیة ، ب: : إدریس البھوتي الحنبلي ، طبعة إدریس البھوتي الحنبلي ، طبعة 



 

 

 - ١٣٧ - 

رح المقن��ع ، إلب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د اب��ن مفل��ح أب��و    رح المقن��ع ، إلب��راھیم ب��ن محم��د ب��ن عب��د اهللا ب��ن محم��د اب��ن مفل��ح أب��و    المب��دع ش��المب��دع ش��* * 
دار عالم الكتب ، الریاض ، س�نة     دار عالم الكتب ، الریاض ، س�نة     : :  ھـ ، الناشر      ھـ ، الناشر     ٨٨٤٨٨٤إسحاق برھان الدین المتوفى     إسحاق برھان الدین المتوفى     

  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣  --ھـ ھـ ١٤٢٣١٤٢٣
مكتبة القانون  مكتبة القانون  : : مجلة األحكام الشرعیة ، للقاضي أحمد بن عبد اهللا القاري ، طبعة             مجلة األحكام الشرعیة ، للقاضي أحمد بن عبد اهللا القاري ، طبعة             * * 

ھ�ـ  ھ�ـ  ١٤٣٧١٤٣٧ملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الثانیة ، س�نة         ملكة العربیة السعودیة ، الطبعة الثانیة ، س�نة          الم  الم --واالقتصاد ، الریاض    واالقتصاد ، الریاض    
  ..م م ٢٠١٦٢٠١٦  --
مجموع الفتاوى ، لشیخ اإلس�الم تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن               مجموع الفتاوى ، لشیخ اإلس�الم تق�ي ال�دین أب�و العب�اس أحم�د ب�ن عب�د الحل�یم ب�ن               * * 

مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة الم��صحف ال��شریف ، المدین��ة   مجم��ع المل��ك فھ��د لطباع��ة الم��صحف ال��شریف ، المدین��ة   : : تیمی��ة الحران��ي ، طبع��ة تیمی��ة الحران��ي ، طبع��ة 
  ..م م ١١٩٩٥٩٩٥  --ھـ ھـ ١٤١٦١٤١٦ المملكة العربیة السعودیة ، سنة  المملكة العربیة السعودیة ، سنة --النبویة النبویة 

المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحم�د ب�ن حنب�ل ، لعب�د ال�سالم ب�ن عب�د اهللا ب�ن                    المحرر في الفقھ على مذھب اإلمام أحم�د ب�ن حنب�ل ، لعب�د ال�سالم ب�ن عب�د اهللا ب�ن                    * * 
ھ�ـ ،  ھ�ـ ،  ٦٥٢٦٥٢الخضر ب�ن محم�د ب�ن تیمی�ة الحران�ي أب�و البرك�ات  مج�د ال�دین المت�وفى                الخضر ب�ن محم�د ب�ن تیمی�ة الحران�ي أب�و البرك�ات  مج�د ال�دین المت�وفى                

  ..م م ١٩٨٤١٩٨٤  --ھـ ھـ ١٤٠٤١٤٠٤ الریاض ، الطبعة الثانیة ، سنة  الریاض ، الطبعة الثانیة ، سنة --مكتبة المعارف مكتبة المعارف : : الناشر الناشر 
میة ، محمد بن علي بن أحمد ب�ن عم�ر ب�ن یعل�ى     میة ، محمد بن علي بن أحمد ب�ن عم�ر ب�ن یعل�ى     مختصر الفتاوى المصریة البن تی   مختصر الفتاوى المصریة البن تی   * * 

  --عب��د المجی��د س��لیم  عب��د المجی��د س��لیم  : : ھ��ـ ، المحق��ق ھ��ـ ، المحق��ق ٧٧٨٧٧٨أب��و عب��د اهللا ب��در ال��دین البعل��ّي المت��وفى  أب��و عب��د اهللا ب��در ال��دین البعل��ّي المت��وفى  
 تصویر دار الكت�ب العلمی�ة ،    تصویر دار الكت�ب العلمی�ة ،   --مطبعة السنة المحمدیة    مطبعة السنة المحمدیة    : : محمد حامد الفقي ، الناشر      محمد حامد الفقي ، الناشر      

  ..ت ت ..بب
بده ال�سیوطي  بده ال�سیوطي  مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ، لمصطفى بن سعد بن ع   مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ، لمصطفى بن سعد بن ع   * * 

شھرة ، الرحیباني مولدًا ثم الدمشقي الحنبلي ، الناش�ر المكت�ب اإلس�المي ، الطبع�ة         شھرة ، الرحیباني مولدًا ثم الدمشقي الحنبلي ، الناش�ر المكت�ب اإلس�المي ، الطبع�ة         
  ..م م ١٩٩٤١٩٩٤  --ھـ ھـ ١٤١٥١٤١٥الثانیة ، سنة الثانیة ، سنة 

المغني شرح مختصر الخرقي ، ألبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد      المغني شرح مختصر الخرقي ، ألبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد      * * 
امة المقدسي ، امة المقدسي ، بن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، الشھیر بابن قدبن قدامة الجماعیلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي ، الشھیر بابن قد

دار إحی���اء الت���راث العرب���ي ، الطبع���ة األول���ى ، س���نة   دار إحی���اء الت���راث العرب���ي ، الطبع���ة األول���ى ، س���نة   : : ھ���ـ ، طبع���ة ھ���ـ ، طبع���ة ٦٢٠٦٢٠المت���وفى المت���وفى 
  ..ھـ ھـ ١٤٠٥١٤٠٥

منتھى اإلرادات ، لتقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر ب�ابن النج�ار         منتھى اإلرادات ، لتقي الدین محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي الشھیر ب�ابن النج�ار         * * 
  ..م م ١٩٩٩١٩٩٩  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى ، سنة مؤسسة الرسالة ، الطبعة األولى ، سنة : : ، الناشر ، الناشر 

دار دار : : دة الطال�ب ، لعثم�ان أحم�د النج�دي الحنبل�ى ، طبع�ة           دة الطال�ب ، لعثم�ان أحم�د النج�دي الحنبل�ى ، طبع�ة           ھدایة الراغب ل�شرح عم�     ھدایة الراغب ل�شرح عم�     * * 
  . . ت ت ..إحیاء الكتب العربیة ، بإحیاء الكتب العربیة ، ب

   : :الفقھ العامالفقھ العام
السیل الجرار المتدفق على ح�دائق األزھ�ار ، لإلم�ام محم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن            السیل الجرار المتدفق على ح�دائق األزھ�ار ، لإلم�ام محم�د ب�ن عل�ي ب�ن محم�د ب�ن            * * 

  ..ت ت ..دار ابن حزم ، الطبعة األولى ، بدار ابن حزم ، الطبعة األولى ، ب: : عبد اهللا الشوكاني الیمني ، الناشر عبد اهللا الشوكاني الیمني ، الناشر 
 ، لإلم��ام أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سي       ، لإلم��ام أب��و محم��د عل��ي ب��ن أحم��د ب��ن س��عید ب��ن ح��زم األندل��سي      المحل��ى باآلث��ارالمحل��ى باآلث��ار* * 

  ..ت ت ..  بیروت ، ب  بیروت ، ب––دار الفكر دار الفكر : : القرطبي الظاھري ، طبعة القرطبي الظاھري ، طبعة 
  ::مؤلفات حدیثة فى الفقھ اإلسالمى ومؤلفات أخري متنوعة مؤلفات حدیثة فى الفقھ اإلسالمى ومؤلفات أخري متنوعة : : سابعًا سابعًا 

ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة ال�سعودیة       ھیئة كبار العلماء بالمملكة العربیة ال�سعودیة       : : أبحاث ھیئة كبار العلماء ، المؤلف       أبحاث ھیئة كبار العلماء ، المؤلف       * * 
  ..تبة الشاملة تبة الشاملة ، المك، المك
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: : نایف بن جمعان الجریدان ، طبعة نایف بن جمعان الجریدان ، طبعة / / أحكام العقود المدنیة ، دراسة مقارنة ، دأحكام العقود المدنیة ، دراسة مقارنة ، د* * 
 المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة األولى ،  المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة األولى ، --مكتبة القانون واالقتصاد ، الریاض مكتبة القانون واالقتصاد ، الریاض 

  ..م م ٢٠١٤٢٠١٤  --ھـ ھـ ١٤٣٥١٤٣٥سنة سنة 
  ..م م ١٩٩٣١٩٩٣دار الكتاب المقدس ، سـنة دار الكتاب المقدس ، سـنة : : اإلنجیل ، العھد الجدید ، طبعة اإلنجیل ، العھد الجدید ، طبعة * * 
 بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، منشور  بحث التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة ، منشور **

ضمن بحوث وفتاوي في االقتصاد إلسالمي ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیع ، ضمن بحوث وفتاوي في االقتصاد إلسالمي ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیع ، 
 الریاض ، الطبعة األولي ، سنة  الریاض ، الطبعة األولي ، سنة ––عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزیع : : طبعة طبعة 

  ..م م ٢٠١٦٢٠١٦  --ھـ ھـ ١٤٣٧١٤٣٧
مالھ وما علیھ ، منشور ضمن بحوث وفتاوي في مالھ وما علیھ ، منشور ضمن بحوث وفتاوي في بحث مختصر في التورق بحث مختصر في التورق * * 

عالم الكتب عالم الكتب : : االقتصاد إلسالمي ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیع ، طبعة االقتصاد إلسالمي ، للشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیع ، طبعة 
  ..م م ٢٠١٦٢٠١٦  --ھـ ھـ ١٤٣٧١٤٣٧ الریاض ، الطبعة األولي ، سنة  الریاض ، الطبعة األولي ، سنة ––للطباعة والنشر والتوزیع للطباعة والنشر والتوزیع 

لدوحة لدوحة مطابع امطابع ا: : بیع الوفاء والعینة والتورق ، للشیخ عبد القادر العماري ، طبعة بیع الوفاء والعینة والتورق ، للشیخ عبد القادر العماري ، طبعة * * 
  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤مصرف قطر اإلسالمي ، سنة مصرف قطر اإلسالمي ، سنة : :  الدوحة ، الناشر  الدوحة ، الناشر ––الحدیثة الحدیثة 

رجال فیروز رجال فیروز / / مریمت عدیلة ، دمریمت عدیلة ، د/ / التمویل بالتورق المصرفي وآثاره االقتصادیة ، دالتمویل بالتورق المصرفي وآثاره االقتصادیة ، د* * 
  ..ت ت ..طط..، ب، ب

  ..ت ت ..ھیئة الطوائف للدراسات الكتابیة ، الطبعة األولى ، بھیئة الطوائف للدراسات الكتابیة ، الطبعة األولى ، ب: : التوراة ، طبعة التوراة ، طبعة * * 
  ..ت ت ..طط..عبد الحمید محمود البعلي ، بعبد الحمید محمود البعلي ، ب/ /  ، د ، د التورق الجائز والممنوع شرعًا التورق الجائز والممنوع شرعًا**
 التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا ومتبوعًا بدل أن یكون تابعًا ،  التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا ومتبوعًا بدل أن یكون تابعًا ، **

  ..ت ت ..طط..للشیخ عز الدین خوجة ، بللشیخ عز الدین خوجة ، ب
عبد الحلیم محمد منصور عبد الحلیم محمد منصور / /  التورق المصرفي تكییفھ الفقھي وحكمھ الشرعي ، د التورق المصرفي تكییفھ الفقھي وحكمھ الشرعي ، د**

  ..م م ٢٠١٦٢٠١٦  --  ٢٠١٥٢٠١٥سنة سنة : : علي ، طبعة علي ، طبعة 
عبد الرحمن بن رباح بن عبد الرحمن بن رباح بن / / تورق المصرفي تكییفھ الفقھي وحكمھ الشرعي ، دتورق المصرفي تكییفھ الفقھي وحكمھ الشرعي ، د ال ال**

  ..ت ت ..طط..رشید الردادي ، برشید الردادي ، ب
وزارة األوق�اف  وزارة األوق�اف  : : التورق المصرفي ، ری�اض ب�ن راش�د عب�د اهللا آل رش�ود ، طبع�ة         التورق المصرفي ، ری�اض ب�ن راش�د عب�د اهللا آل رش�ود ، طبع�ة         * * 

  ..م م ٢٠١٣٢٠١٣  --ھـ ھـ ١٤٣٤١٤٣٤والشؤون اإلسالمیة ، دولة قطر ، الطبعة األولى ، سنة والشؤون اإلسالمیة ، دولة قطر ، الطبعة األولى ، سنة 
محمد عبد محمد عبد / / المصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالمصارف اإلسالمیة ونوافذھا في أوربا ، دالتورق المنظم كما تجریھ التورق المنظم كما تجریھ * * 

  ..ت ت ..طط..اللطیف محمود البنا ، باللطیف محمود البنا ، ب
مركز أبحاث االقتصاد مركز أبحاث االقتصاد : : سعد حمدان اللحیاني ، طبعة سعد حمدان اللحیاني ، طبعة / / التورَّق ودوره التمویلي ، دالتورَّق ودوره التمویلي ، د* * 

  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١اإلسالمي ، جامعة الملك عبد العزیز ، سنة اإلسالمي ، جامعة الملك عبد العزیز ، سنة 
  ––دار القل�م ، دم�شق   دار القل�م ، دم�شق   : : ة ة رفیق یونس الم�صري ، طبع�  رفیق یونس الم�صري ، طبع�  / /  الجامع في أصول الربا ، د      الجامع في أصول الربا ، د     **

  ..م م ١٩٩١١٩٩١  --ھـ ھـ ١٤١٢١٤١٢سوریا ، الطبعة األولى ، سنة سوریا ، الطبعة األولى ، سنة 
إبراھیم عبد الطیف إبراھیم إبراھیم عبد الطیف إبراھیم / / حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، دحقیقة بیع التورق الفقھي والتورق المصرفي ، د* * 

 إدارة البحوث ،  إدارة البحوث ، ––دائرة الشئون اإلسالمیة والعمل الخیري بدبي دائرة الشئون اإلسالمیة والعمل الخیري بدبي : : العبیدي ، طبعة العبیدي ، طبعة 
  ..م م ٢٠٠٨٢٠٠٨  --ھـ ھـ ١٤٢٩١٤٢٩الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 

محم�ود عب�د الك�ریم أحم�د        محم�ود عب�د الك�ریم أحم�د        / / الشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلس�المیة ، د        الشامل في معامالت وعملیات المصارف اإلس�المیة ، د        * * 
 األردن ، الطبع��ة األول��ي ، س��نة   األردن ، الطبع��ة األول��ي ، س��نة  ––دار النف��ائس للن��شر والتوزی��ع  دار النف��ائس للن��شر والتوزی��ع  : : إرش��ید ، طبع��ة  إرش��ید ، طبع��ة  

  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١  --ھـ ھـ ١٤٢١١٤٢١
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دار الفك��ر دار الفك��ر : : أمی��رة فتح��ي ع��وض محم��د ، طبع��ة   أمی��رة فتح��ي ع��وض محم��د ، طبع��ة   / / عق��ود االس��تثمار الم��صرفیة ، د عق��ود االس��تثمار الم��صرفیة ، د * * 
  ..م م ٢٠١٠٢٠١٠طبعة األولى ، سنة طبعة األولى ، سنة  اإلسكندریة ، ال اإلسكندریة ، ال––الجامعي الجامعي 

فتاوى الشیخ ابن جبرین ، للشیخ عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبرین ، فتاوى الشیخ ابن جبرین ، للشیخ عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عبد اهللا بن جبرین ، * * 
  ..المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة 

فتاوى الشیخ عبد ال�رزاق عفیف�ي ، المؤل�ف ال�شیخ عب�د ال�رزاق عفیف�ي ، المكتب�ة            فتاوى الشیخ عبد ال�رزاق عفیف�ي ، المؤل�ف ال�شیخ عب�د ال�رزاق عفیف�ي ، المكتب�ة            * * 
  ..الشاملة الشاملة 

ال��د ب��ن عل��ي الم��شیقح ، ال��د ب��ن عل��ي الم��شیقح ، خخ/ / دد: : فت��اوى ال��دكتور خال��د ب��ن عل��ي الم��شیقح ، المؤل��ف  فت��اوى ال��دكتور خال��د ب��ن عل��ي الم��شیقح ، المؤل��ف  * * 
  ..المكتبة الشاملة المكتبة الشاملة 

فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف آل الشیخ المتوفى فتاوى ورسائل سماحة الشیخ محمد بن إبراھیم بن عبد اللطیف آل الشیخ المتوفى * * 
: : محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الناشر محمد بن عبد الرحمن بن قاسم ، الناشر : : ھـ ، جمع وترتیب وتحقیق ھـ ، جمع وترتیب وتحقیق ١٣٨٩١٣٨٩

  ..ھـ ھـ ١٣٩٩١٣٩٩مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، الطبعة األولى ، سنة مطبعة الحكومة بمكة المكرمة ، الطبعة األولى ، سنة 
ائم�ة للبح�وث العلمی�ة واإلفت�اء بالمملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، جم�ع                ائم�ة للبح�وث العلمی�ة واإلفت�اء بالمملك�ة العربی�ة ال�سعودیة، جم�ع                فتاوى اللجنة الد  فتاوى اللجنة الد  * * 

رئاس�ة إدارة البح�وث العلمی�ة    رئاس�ة إدارة البح�وث العلمی�ة    : : أحمد ب�ن عب�د ال�رزاق ال�دویش ، الناش�ر            أحمد ب�ن عب�د ال�رزاق ال�دویش ، الناش�ر            : : وترتیب  وترتیب  
  ..ت ت .. الریاض ، ب الریاض ، ب–– اإلدارة العامة للطبع  اإلدارة العامة للطبع --واإلفتاء واإلفتاء 

فت��اوى ن��ور عل��ى ال��درب ، لل��شیخ محم��د ب��ن ص��الح ب��ن محم��د العثیم��ین المت��وفى      فت��اوى ن��ور عل��ى ال��درب ، لل��شیخ محم��د ب��ن ص��الح ب��ن محم��د العثیم��ین المت��وفى      * * 
  .. ، المكتبة الشاملة  ، المكتبة الشاملة ھـھـ١٤٢١١٤٢١

 س�وریَّة   س�وریَّة  --دار الفك�ر  دار الفك�ر  : : َوْھَبة مصطفى الزَُّحْیِلّي ، الناشر      َوْھَبة مصطفى الزَُّحْیِلّي ، الناشر      / / الِفْقُھ اإلسالميُّ وأدلَُّتُھ ، د    الِفْقُھ اإلسالميُّ وأدلَُّتُھ ، د    * * 
  ..ت ت .. دمشق ، الطبعة الرَّابعة ، ب دمشق ، الطبعة الرَّابعة ، ب––
أحم�د ب�ن موس�ى ال�سھلي ،     أحم�د ب�ن موس�ى ال�سھلي ،     / / ھـ ، دھـ ، د١١٠١١٠فقھ اإلمام محمد بن سیرین المتوفى سنة    فقھ اإلمام محمد بن سیرین المتوفى سنة    * * 

  --ھ���ـ ھ���ـ ١٤٢١١٤٢١ط���ائف ، الطبع���ة األول���ى ، س���نة   ط���ائف ، الطبع���ة األول���ى ، س���نة   مكتب���ة البی���ان الحدیث���ة ، ال مكتب���ة البی���ان الحدیث���ة ، ال : : طبع���ة طبع���ة 
  ..ھـ ھـ ٢٠٠٠٢٠٠٠

حمود بن عبداهللا المطر حمود بن عبداهللا المطر : : مجموع فتاوى الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، جمع مجموع فتاوى الشیخ صالح بن فوزان الفوزان ، جمع * * 
دار ابن خزیمة الریاض ، الطبعة األولى دار ابن خزیمة الریاض ، الطبعة األولى : :  عبد الكریم بن صالح المقرن ، الناشر  عبد الكریم بن صالح المقرن ، الناشر ––

  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣  --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤، سنة ، سنة 
ھـ ھـ ١٤٢٠١٤٢٠اهللا بن باز رحمھ اهللا المتوفى اهللا بن باز رحمھ اهللا المتوفى مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن عبد مجموع فتاوى العالمة عبد العزیز بن عبد * * 

  ..محمد بن سعد الشویعر ، المكتبة الشاملة محمد بن سعد الشویعر ، المكتبة الشاملة : : ، أشرف على جمعھ وطبعھ ، أشرف على جمعھ وطبعھ 
رفیق یونس الم�صري ، طبع�ة     رفیق یونس الم�صري ، طبع�ة     / / المصارف اإلسالمیة ، رؤیة شرعیة لعدد منھا ، د        المصارف اإلسالمیة ، رؤیة شرعیة لعدد منھا ، د        * * 

  ..ھـ ھـ ١٤١٦١٤١٦مركز النشر العلمي ، جامعة الملك عبد العزیز ، جدة ، سنة مركز النشر العلمي ، جامعة الملك عبد العزیز ، جدة ، سنة : : 
دار الفك��ر المعاص��ر ، دار الفك��ر المعاص��ر ، : : وھب��ة الزحیل��ي ، طبع��ة  وھب��ة الزحیل��ي ، طبع��ة  / / ی��ة المعاص��رة ، دی��ة المعاص��رة ، دالمع��امالت المالالمع��امالت المال* * 

  --ھ�ـ  ھ�ـ  ١٤٢٣١٤٢٣ سوریھ ، الطبعة األولي ، س�نة   سوریھ ، الطبعة األولي ، س�نة  –– لبنان ، دار الفكر ، دمشق      لبنان ، دار الفكر ، دمشق     ––بیروت  بیروت  
  ..م م ٢٠٠٢٢٠٠٢

: : محم�د عثم�ان ش�بیر ، طبع�ة     محم�د عثم�ان ش�بیر ، طبع�ة     / / المعامالت المالیة المعاصرة فى الفقھ اإلسالمى ، د  المعامالت المالیة المعاصرة فى الفقھ اإلسالمى ، د  * * 
  --ھ���ـ ھ���ـ ١٤٢٧١٤٢٧طبع���ة ال���سادسة ، س���نة  طبع���ة ال���سادسة ، س���نة   األردن ، ال األردن ، ال––دار النف���ائس للن���شر والتوزی���ع  دار النف���ائس للن���شر والتوزی���ع  

  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧
 المعاییر الشرعیة ، النص الكامل للمعاییر الشرعیة التي تم اعتمادھا حتى صفر  المعاییر الشرعیة ، النص الكامل للمعاییر الشرعیة التي تم اعتمادھا حتى صفر **

م ، إصدار ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة م ، إصدار ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة ٢٠١٧٢٠١٧ نوفمبر  نوفمبر --ھـ ھـ ١٤٣٩١٤٣٩
  ..اإلسالمیة ، المنامة ، البحرین اإلسالمیة ، المنامة ، البحرین 



 

 

 - ١٤٠ - 

فكرى أحم�د عك�از ،      فكرى أحم�د عك�از ،      / / ات العصریة ، د   ات العصریة ، د   المقادیر فى الفقھ اإلسالمى فى ضوء التسمی      المقادیر فى الفقھ اإلسالمى فى ضوء التسمی      * * 
  ..ت ت ..البربري للطباعة الحدیثة ، بالبربري للطباعة الحدیثة ، ب: : طبعة طبعة 

الق��دس لإلع��الن  الق��دس لإلع��الن  : : عل��ى جمع��ة محم��د ، طبع��ة   عل��ى جمع��ة محم��د ، طبع��ة   / / المكایی��ل والم��وازین ال��شرعیة ، د المكایی��ل والم��وازین ال��شرعیة ، د * * 
  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١  --ھـ ھـ ١٤٢١١٤٢١ القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة  القاھرة ، الطبعة الثانیة ، سنة --والنشر والتسویق والنشر والتسویق 

محم��د محم��د / / ھ��ـ ، دھ��ـ ، د٢٣٢٣ س��نة  س��نة موس��وعة فق��ھ عم��ر ب��ن الخط��اب رض��ي اهللا عن��ھ المت��وفى موس��وعة فق��ھ عم��ر ب��ن الخط��اب رض��ي اهللا عن��ھ المت��وفى * * 
  --ھ�ـ  ھ�ـ  ١٤٠٩١٤٠٩دار النفائس ، بیروت ، الطبعة الرابع�ة ، س�نة       دار النفائس ، بیروت ، الطبعة الرابع�ة ، س�نة       : : رواس قلعجي ، طبعة     رواس قلعجي ، طبعة     

  ..م م ١٩٨٩١٩٨٩
الموسوعة الفقھی�ة ، إص�دار وزارة األوق�اف وال�شئون اإلس�المیة بدول�ة الكوی�ت ،               الموسوعة الفقھی�ة ، إص�دار وزارة األوق�اف وال�شئون اإلس�المیة بدول�ة الكوی�ت ،               * * 

  . . م م ١٩٩٤١٩٩٤  -- ھـ  ھـ ١٤١٤١٤١٤الطبعة األولى ، سنة الطبعة األولى ، سنة 
على أحمد ال�سالوس  على أحمد ال�سالوس  / /  اإلسالمى ، د  اإلسالمى ، د موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد    موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد    * * 

 مكتب�ة   مكتب�ة  –– دار الثقافة ، الدوح�ة ، قط�ر     دار الثقافة ، الدوح�ة ، قط�ر    ––مؤسسة الریان ، بیروت ، لبنان       مؤسسة الریان ، بیروت ، لبنان       : : ، طبعة   ، طبعة   
 مكتب��ة الترم��ذي ، الح��سین ، الق��اھرة ، الطبع��ة      مكتب��ة الترم��ذي ، الح��سین ، الق��اھرة ، الطبع��ة     ––دار الق��رآن ، م��صر ، ال��شرقیة   دار الق��رآن ، م��صر ، ال��شرقیة   

  ..م م ٢٠٠٨٢٠٠٨  --ھـ ھـ ١٤٢٨١٤٢٨الحادیة عشرة ، سـنة الحادیة عشرة ، سـنة 
ة ، مرك��ز التمی��ز البحث��ي ف��ي فق��ھ  ة ، مرك��ز التمی��ز البحث��ي ف��ي فق��ھ  الموس��وعة المی��سرة ف��ي فق��ھ الق��ضایا المعاص��ر  الموس��وعة المی��سرة ف��ي فق��ھ الق��ضایا المعاص��ر  * * 

الق��ضایا المعاص��رة ، جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود اإلس��المیة ، المملك��ة العربی��ة    الق��ضایا المعاص��رة ، جامع��ة اإلم��ام محم��د ب��ن س��عود اإلس��المیة ، المملك��ة العربی��ة    
  .  .  م م ٢٠١٥٢٠١٥  --ھـ ھـ ١٤٣٦١٤٣٦السعودیة ، الطبعة الثانیة ، السعودیة ، الطبعة الثانیة ، 

  ::كتب االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي كتب االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي : : ثامنًا ثامنًا 
عبد الحمید عبد الحمید / /  د دإدارة المخاطر االئتمانیة من وجھتي النظر المصرفیة والقانونیة ،إدارة المخاطر االئتمانیة من وجھتي النظر المصرفیة والقانونیة ،* * 

 اإلسكندریة ،  اإلسكندریة ، ––منشأة المعارف منشأة المعارف : : الشواربي ، محمد عبد الحمید الشورابي ، طبعة الشواربي ، محمد عبد الحمید الشورابي ، طبعة 
  . . ت ت ..بب
  ..م م ٢٠١٠٢٠١٠سنة سنة : : محمد البغدادي ، طبعة محمد البغدادي ، طبعة / / إدارة المؤسسات المالیة المعاصرة ، دإدارة المؤسسات المالیة المعاصرة ، د* * 
س��میر رم��ضان س��میر رم��ضان / / البن��وك اإلس��المیة ، خصائ��صھا ، أھمیتھ��ا ، مقوم��ات نجاحھ��ا ، د البن��وك اإلس��المیة ، خصائ��صھا ، أھمیتھ��ا ، مقوم��ات نجاحھ��ا ، د * * 

  ..ت ت ..مركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزھر ، بمركز صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي بجامعة األزھر ، ب: : الشیخ ، طبعة الشیخ ، طبعة 
  ––إیتراك للنشر والتوزیع إیتراك للنشر والتوزیع : : محسن أحمد الخضیري ، طبعة محسن أحمد الخضیري ، طبعة / / البنوك اإلسالمیة ، دالبنوك اإلسالمیة ، د* * 

  ..م م ١٩٩٩١٩٩٩القاھرة ، الطبعة الثالثة ، سنة القاھرة ، الطبعة الثالثة ، سنة 
اتفاقی��ة إن��شاء االتح��اد ال��دولي للبن��وك اإلس��المیة ، مط��ابع االتح��اد ال��دولي للبن��وك     اتفاقی��ة إن��شاء االتح��اد ال��دولي للبن��وك اإلس��المیة ، مط��ابع االتح��اد ال��دولي للبن��وك     * * 

  ..م م ١٩٧٧١٩٧٧ القاھرة ، سنة  القاھرة ، سنة –– ، مصر الجدیدة  ، مصر الجدیدة اإلسالمیةاإلسالمیة
رشاد نعمان شایع العامري رشاد نعمان شایع العامري / / الخدمات المصرفیة االئتمانیة في البنوك اإلسالمیة ، دالخدمات المصرفیة االئتمانیة في البنوك اإلسالمیة ، د* * 

  . . م م ٢٠١٢٢٠١٢دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ، لطبعة األولى ، سنة دار الفكر الجامعي ، اإلسكندریة ، لطبعة األولى ، سنة : : ، طبعة ، طبعة 
على على / / ، د، ددور البنوك اإلسالمیة في تطویر التبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة دور البنوك اإلسالمیة في تطویر التبادل التجاري بین الدول اإلسالمیة * * 

  ..م م ٢٠٠١٢٠٠١قندیل شحاتھ ، الطبعة الثانیة ، سنة قندیل شحاتھ ، الطبعة الثانیة ، سنة 
السید عطیة عبد الواحد ، السید عطیة عبد الواحد ، / / العملیات المصرفیة المعاصرة من منظور إسالمي ، دالعملیات المصرفیة المعاصرة من منظور إسالمي ، د* * 

  ..ت ت .. القاھرة ، الطبعة األولى ، ب القاھرة ، الطبعة األولى ، ب––دار النھضة العربیة دار النھضة العربیة : : طبعة طبعة 
على على أحمد محمد أحمد محمد / / سعید الخضري ، دسعید الخضري ، د/ / اقتصادیات النقود والبنوك واالستثمار ، داقتصادیات النقود والبنوك واالستثمار ، د* * 

  ..م م ٢٠٠٦٢٠٠٦  --  ٢٠٠٥٢٠٠٥سنة سنة : : أسماء محمد زكى ، طبعة أسماء محمد زكى ، طبعة / / معوض ، دمعوض ، د
اقتصادیات النقود والبنوك ومدخل النظم المصرفیة في البلدان النامیة واالقتصاد اقتصادیات النقود والبنوك ومدخل النظم المصرفیة في البلدان النامیة واالقتصاد * * 

  ..ت ت ..طط..وجدي محمود حسین ، بوجدي محمود حسین ، ب/ / اإلسالمي ، داإلسالمي ، د



 

 

 - ١٤١ - 

المصارف اإلسالمیة وما لھا من دور مأمول وعملي في التنمیة الشاملة ، عبد المصارف اإلسالمیة وما لھا من دور مأمول وعملي في التنمیة الشاملة ، عبد * * 
  ..ت ت ..طط.. الحمر ، ب الحمر ، بالملك یوسفالملك یوسف

: : نبیھ غطاس ، الناشر نبیھ غطاس ، الناشر : : معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال ، إعداد معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال ، إعداد * * 
  ..م م ١٩٨٠١٩٨٠مكتبة لبنان ، الطبعة األولي ، سنة مكتبة لبنان ، الطبعة األولي ، سنة 

: : موسوعة علم االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي ، محمد برھام المشاعلي ، طبعة موسوعة علم االقتصاد واالقتصاد اإلسالمي ، محمد برھام المشاعلي ، طبعة * * 
  ..م م ٢٠٠٩٢٠٠٩  --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠ ، سنة  ، سنة  الریاض ، الطبعة األولي الریاض ، الطبعة األولي––مكتبة القانون واالقتصاد مكتبة القانون واالقتصاد 

  ١٤٢٥١٤٢٥  سامي بن إبراھیم السویلم ، شعبانسامي بن إبراھیم السویلم ، شعبان/ / موقف السلف من التورق المنظم ، دموقف السلف من التورق المنظم ، د* * 
  ..ت ت ..طط..م ، بم ، ب  ٢٠٠٤٢٠٠٤  سبتمبرسبتمبر  --  ھـھـ
 المباديء والممارسات ، ترجمة كرسي سابك لدراسات  المباديء والممارسات ، ترجمة كرسي سابك لدراسات ––النظام المالي اإلسالمي النظام المالي اإلسالمي * * 

ن سعود اإلسالمیة ن سعود اإلسالمیة األسواق المالیة ، برنامج كراسي البحث ، جامعة اإلمام محمد باألسواق المالیة ، برنامج كراسي البحث ، جامعة اإلمام محمد ب
  ..ھـ ھـ ١٤٣٥١٤٣٥، الریاض ، الریاض 

      ::األبحاث العلمیة والمجالت األبحاث العلمیة والمجالت : : تاسعًا تاسعًا 
لؤي عزمي الغزاوي ، لؤي عزمي الغزاوي ، / / أحكام التورق المصرفي المنظم في الفقھ اإلسالمي ، دأحكام التورق المصرفي المنظم في الفقھ اإلسالمي ، د* * 

  ..م م ٢٠١١٢٠١١مجلة جامعة الخلیل للبحوث ، المجلد السادس ، العدد الثاني ، سنة مجلة جامعة الخلیل للبحوث ، المجلد السادس ، العدد الثاني ، سنة 
 محمد تقي العثماني ، بحث مقدم  محمد تقي العثماني ، بحث مقدم أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخأحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، للشیخ* * 

مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة 
في جمادى في جمادى ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة عشرة ، المنعقدة عشرة ، المنعقدة 

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠األولى األولى 
لشرعیة بین القدیم والحدیث فى العبادات لشرعیة بین القدیم والحدیث فى العبادات اآلثار المترتبة على تقدیر المعاییر ااآلثار المترتبة على تقدیر المعاییر ا* * 

جودة عبد الغنى بسیونى ، مجلة كلیة الشریعة والقانون جودة عبد الغنى بسیونى ، مجلة كلیة الشریعة والقانون / / والمعامالت المالیة ، دوالمعامالت المالیة ، د
  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣  --ھـ ھـ ١٤٢٣١٤٢٣بطنطا ، العدد السادس عشر ، سنة بطنطا ، العدد السادس عشر ، سنة 

اللجنة الدائمة للبحوث اللجنة الدائمة للبحوث : : أنواع البیوع التي یستعملھا كثیر من الناس ، إعداد أنواع البیوع التي یستعملھا كثیر من الناس ، إعداد * * 
جلة البحوث اإلسالمیة ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن جلة البحوث اإلسالمیة ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن العلمیة واإلفتاء ، مالعلمیة واإلفتاء ، م

  --الرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالریاضالرئاسة العامة إلدارات البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالریاض
  ..المملكة العربیة السعودیة ، العدد السابع والثالثون المملكة العربیة السعودیة ، العدد السابع والثالثون 

أحمد علي أحمد علي / / البنوك اإلسالمیة ، غایتھا ، واقعھا ، والصعوبات التي تواجھھا ، دالبنوك اإلسالمیة ، غایتھا ، واقعھا ، والصعوبات التي تواجھھا ، د* * 
 رمضان  رمضان ٢٢  –– شعبان  شعبان ٢٩٢٩ ، بحث مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرین  ، بحث مقدم لندوة البركة الرابعة والعشرین عبد اهللاعبد اهللا
  ..ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤

البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي البیان الختامي الصادر عن المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي * * 
  ٢٧٢٧  --  ٢٢٢٢بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من بمكة المكرمة في دورتھ التاسعة عشرة المنعقدة بمكة في الفترة من 

  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧ نوفمبر  نوفمبر ٨٨  --  ٣٣ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٢٨١٤٢٨شوال شوال 
/ / ، د، د" " صورة من البیوع المستحدثة صورة من البیوع المستحدثة " " بیع التورق وحكمھ في الفقھ اإلسالمي بیع التورق وحكمھ في الفقھ اإلسالمي * * 

  ..ت ت ..محمد دفیش محمود الجمیلي ، مجلة كلیة اإلمام األعظم ، بمحمد دفیش محمود الجمیلي ، مجلة كلیة اإلمام األعظم ، ب
موسي آدم موسي آدم / / تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي اإلسالمي ، دتطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي اإلسالمي ، د* * 

سالمیة في االستثمار سالمیة في االستثمار عیسي ، بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلعیسي ، بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإل
  ..م م ٢٠٠٢٢٠٠٢ مایو  مایو --ھـ ھـ ١٤٢٣١٤٢٣والتنمیة ، جامعة الشارقة ، صفر والتنمیة ، جامعة الشارقة ، صفر 



 

 

 - ١٤٢ - 

محمد عبد الغفار الشریف ، بحث مقدم إلى ندوة محمد عبد الغفار الشریف ، بحث مقدم إلى ندوة / / التطبیقات المصرفیة للتورق ، دالتطبیقات المصرفیة للتورق ، د* * 
  . . م م ٢٠٠٢٢٠٠٢ نوفمبر  نوفمبر --ھـ ھـ ١٤٢٣١٤٢٣البركة الثالثة والعشرین ، رمضان البركة الثالثة والعشرین ، رمضان 

علي القرة داغي ، علي القرة داغي ، / / شتریًا ، دشتریًا ، دتطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك متطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك م* * 
بحث مقدم لندوة البركة الثامنة والعشرین لالقتصاد اإلسالمي بجدة ، في رمضان بحث مقدم لندوة البركة الثامنة والعشرین لالقتصاد اإلسالمي بجدة ، في رمضان 

  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧ سبتمبر  سبتمبر --ھـ ھـ ١٤٢٨١٤٢٨
تعلیق على بحوث التورق ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في تعلیق على بحوث التورق ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في * * 

لموافق لموافق  ا ا--ھـ ھـ ١٤٢٣١٤٢٣ صفر  صفر ٢٨٢٨  ––  ٢٦٢٦حسین حامد حسان ، حسین حامد حسان ، / / االستثمار والتنمیة ، داالستثمار والتنمیة ، د
  . . م م ٢٠٠٢٢٠٠٢ مایو  مایو ٩٩  ––  ٧٧
تعلیق على بحوث التورق ، مؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة تعلیق على بحوث التورق ، مؤتمر مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة * * 

حسین حامد حسان ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة في حسین حامد حسان ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة في / / المؤتمر اإلسالمي ، دالمؤتمر اإلسالمي ، د
  .. دولة اإلمارات العربیة المتحدة  دولة اإلمارات العربیة المتحدة ––إمارة الشارقة إمارة الشارقة 

سامي بن إبراھیم السویلم ، ورقة عمل سامي بن إبراھیم السویلم ، ورقة عمل / /  د دالتكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق ،التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق ،* * 
  --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤ رمضان  رمضان ٢٢  –– شعبان  شعبان ٢٩٢٩مقدمة إلى ندوة البركة الرابعة والعشرین ، مقدمة إلى ندوة البركة الرابعة والعشرین ، 

  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣ أكتوبر  أكتوبر ٢٧٢٧  --٢٥٢٥
عبد الفتاح محمود إدریس ، بحث عبد الفتاح محمود إدریس ، بحث / / تكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، دتكییف التورق المصرفي وحكمھ الشرعي ، د* * 

جامعة عجلون جامعة عجلون مقدم إلي مؤتمر التورق المصرفي والحیل الربویة الذي نظمتھ مقدم إلي مؤتمر التورق المصرفي والحیل الربویة الذي نظمتھ 
  ..م م ٢٠١٢٢٠١٢ نسیان ، سنة  نسیان ، سنة ١٩١٩  ––  ١٨١٨الوطنیة ، الوطنیة ، 

إبراھیم إبراھیم / / ، د، د" " الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم " " التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ * * 
أحمد عثمان ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر أحمد عثمان ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر 

ة اإلمارات ة اإلمارات دولدول( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة 
   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) العربیة المتحدة العربیة المتحدة 

إبراھیم فاضل إبراھیم فاضل / / التورق حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، دالتورق حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د* * 
الدبو ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدبو ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، 

دولة اإلمارات العربیة دولة اإلمارات العربیة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة دة دة الدورة التاسعة عشرة ، المنعقالدورة التاسعة عشرة ، المنعق
   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) المتحدة المتحدة 

علي أحمد السالوس ، بحث مقدم مجمع الفقھ علي أحمد السالوس ، بحث مقدم مجمع الفقھ / / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ ، د* * 
اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة 

  --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( ارة الشارقة ارة الشارقة في إمفي إم
   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( ( نیسان نیسان 

عبد العزیز عبد العزیز / / التورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، دالتورق ، حقیقتھ ، وأنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د* * 
عزت الخیاط ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر عزت الخیاط ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر 

دولة اإلمارات دولة اإلمارات ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة التاسعة عشرة ، المنعقدة التاسعة عشرة ، المنعقدة اإلسالمي ، الدورة اإلسالمي ، الدورة 
   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) العربیة المتحدة العربیة المتحدة 

وھبة وھبة / / التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، دالتورق ، حقیقتھ ، أنواعھ الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د   *    * 
ة المؤتمر ة المؤتمر مصطفي الزحیلي ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظممصطفي الزحیلي ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظم

دولة اإلمارات دولة اإلمارات ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة 
   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) العربیة المتحدة العربیة المتحدة 



 

 

 - ١٤٣ - 

ھناء ھناء / / ، د، د) ) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ( ( التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ * * 
مع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة مع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة محمد ھالل الحنیطي ، بحث مقدم مجمحمد ھالل الحنیطي ، بحث مقدم مج

دولة دولة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة 
) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) اإلمارات العربیة المتحدة اإلمارات العربیة المتحدة 

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩
ي ي حسن علحسن عل/ / التورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، دالتورق ، حقیقتھ وحكمھ ، والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، د* * 

الشاذلي ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي الشاذلي ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي 
دولة اإلمارات العربیة دولة اإلمارات العربیة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة 

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) المتحدة المتحدة 
كمال حماد ، بحث مقدم مجمع كمال حماد ، بحث مقدم مجمع نزیھ نزیھ / / التورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، دالتورق ، حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، د  *   * 

الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، 
في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة المنعقدة المنعقدة 

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠
 حسین كامل فھمي ، بحث مقدم  حسین كامل فھمي ، بحث مقدم //، د، د) ) المنظم المنظم ( ( التورق الفردي والتورق المصرفي التورق الفردي والتورق المصرفي * * 

مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة 
في جمادى في جمادى ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة عشرة ، المنعقدة عشرة ، المنعقدة 

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠األولى األولى 
حمد عثمان شبیر ، بحث مقدم مجمع حمد عثمان شبیر ، بحث مقدم مجمع مم/ / التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة ، د* * 

الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، 
في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة المنعقدة المنعقدة 

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠
محمد العلي محمد العلي / / راسة فقھیة اقتصادیة ، دراسة فقھیة اقتصادیة ، دالتورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ، دالتورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة ، د  *   * 

القري ، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي القري ، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 
  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣ دیسمبر  دیسمبر --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال 

عبد اهللا بن محمد بن حسن عبد اهللا بن محمد بن حسن / / التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دالتورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د* * 
، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي السعیدي السعیدي 

  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣ دیسمبر  دیسمبر --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال 
 المؤتمر العلمي  المؤتمر العلمي عماد بركات ،عماد بركات ،/ / منذر قحف ، دمنذر قحف ، د/ / التورق في التطبیق المعاصر ، دالتورق في التطبیق المعاصر ، د* * 

  ..ت ت ..مارات العربیة المتحدة ، بمارات العربیة المتحدة ، بكلیة الشریعة والقانون ، جامعة اإلكلیة الشریعة والقانون ، جامعة اإلالسنوي الرابع ،السنوي الرابع ،
التورق ، للشیخ محمد المختار السالمي ، بحث مقدم لندوة البركة الرابعة التورق ، للشیخ محمد المختار السالمي ، بحث مقدم لندوة البركة الرابعة * * 

  ..ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤ رمضان  رمضان ٢٢ شعبان ،  شعبان ، ٢٩٢٩والعشرین والعشرین 
أحمد محمد الجیوسي ، بحث مقدم أحمد محمد الجیوسي ، بحث مقدم / / التورق المصرفي بین المجیزین والمانعین ، دالتورق المصرفي بین المجیزین والمانعین ، د* * 

 نظمتھ جامعة عجلون الوطنیة ،  نظمتھ جامعة عجلون الوطنیة ، إلي مؤتمر التورق المصرفي والحیل الربویة الذيإلي مؤتمر التورق المصرفي والحیل الربویة الذي
  ..م م ٢٠١٢٢٠١٢ نسیان ، سنة  نسیان ، سنة ١٩١٩  ––  ١٨١٨

شوقي أحمد دنیا ، شوقي أحمد دنیا ، / / التورق المصرفي ، التصور االقتصادي والحكم الشرعي ، دالتورق المصرفي ، التصور االقتصادي والحكم الشرعي ، د* * 
بحث منشور في ندوة التورق والتوریق بین الشریعة اإلسالمیة والتطبیق المالي بحث منشور في ندوة التورق والتوریق بین الشریعة اإلسالمیة والتطبیق المالي 



 

 

 - ١٤٤ - 

 من  من ٩٩ یوم االثنین  یوم االثنین المعاصر ، بمركز صالح لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة األزھر ،المعاصر ، بمركز صالح لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة األزھر ،
  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧ من نوفمبر  من نوفمبر ١٩١٩ھـ ، الموافق ھـ ، الموافق ١٤٢٨١٤٢٨ذي القعدة ذي القعدة 

/ / التورق المصرفي ، حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، دالتورق المصرفي ، حقیقتھ ، أنواعھ ، الفقھي المعروف والمصرفي المنظم ، د* * 
أحمد بن عبد العزیز الحداد ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة أحمد بن عبد العزیز الحداد ، بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة 

دولة دولة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة منعقدة منعقدة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، الالمؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، ال
) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) اإلمارات العربیة المتحدة اإلمارات العربیة المتحدة 

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩
سعید بوھراوة ، سعید بوھراوة ، / / التورق المصرفي ، دراسة تحلیلیة نقدیة لآلراء الفقھیة ، دالتورق المصرفي ، دراسة تحلیلیة نقدیة لآلراء الفقھیة ، د* * 

بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة بحث مقدم مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة 
في في ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة تاسعة عشرة ، المنعقدة تاسعة عشرة ، المنعقدة الال

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( (  نیسان  نیسان --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠جمادى األولى جمادى األولى 
خالد بن على المشیقح ، مجلة خالد بن على المشیقح ، مجلة / / التورق المصرفي عن طریق بیع المعادن ، دالتورق المصرفي عن طریق بیع المعادن ، د* * 

ات ات البحوث اإلسالمیة ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن الرئاسة العامة إلدارالبحوث اإلسالمیة ، مجلة دوریة محكمة تصدر عن الرئاسة العامة إلدار
 المملكة العربیة السعودیة ،  المملكة العربیة السعودیة ، --البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالریاضالبحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد بالریاض

  ..العدد الثالث والسبعون العدد الثالث والسبعون 
سعد عبد محمد ، مجلة كلیة بغداد للعلوم سعد عبد محمد ، مجلة كلیة بغداد للعلوم / / التورق المصرفي وآثاره االقتصادیة ، دالتورق المصرفي وآثاره االقتصادیة ، د* * 

  ..م م ٢٠١٣٢٠١٣االقتصادیة الجامعة ، العدد السابع والثالثون ، سنة االقتصادیة الجامعة ، العدد السابع والثالثون ، سنة 
 المصرفي ، للشیخ محمد المختار السالمي ، مجلة االقتصاد  المصرفي ، للشیخ محمد المختار السالمي ، مجلة االقتصاد التورق والتورقالتورق والتورق* * 

  ..م م ٢٠٠٤٢٠٠٤ مارس  مارس --ھـ ھـ ١٤٢٥١٤٢٥، محرم ، محرم  )  ) ٢٧٤٢٧٤( ( ، العدد ، العدد  )  ) ٢٤٢٤( ( اإلسالمي ، مجلد اإلسالمي ، مجلد 
محمد عبد الحلیم عمر ، بحث منشور في محمد عبد الحلیم عمر ، بحث منشور في / / التورق والتوریق المفاھیم األساسیة ، دالتورق والتوریق المفاھیم األساسیة ، د* * 

 المعاصر ، بمركز  المعاصر ، بمركز ندوة التورق والتوریق بین الشریعة اإلسالمیة والتطبیق الماليندوة التورق والتوریق بین الشریعة اإلسالمیة والتطبیق المالي
ھـ ھـ ١٤٢٨١٤٢٨ من ذي القعدة  من ذي القعدة ٩٩صالح لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة األزھر ، یوم االثنین صالح لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة األزھر ، یوم االثنین 

  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧ من نوفمبر  من نوفمبر ١٩١٩، الموافق ، الموافق 
سامي بن إبراھیم السویلم ، بحث سامي بن إبراھیم السویلم ، بحث / / التورق والتورق المنظم ، دراسة تأصیلیة ، دالتورق والتورق المنظم ، دراسة تأصیلیة ، د* * 

مي بمكة المكرمة في مي بمكة المكرمة في مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسال
  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣ دیسمبر  دیسمبر --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤دورتھ السابعة عشرة ، شوال دورتھ السابعة عشرة ، شوال 

حسین حامد حسان ، مجلة االقتصاد حسین حامد حسان ، مجلة االقتصاد / / التورق وموقف الشریعة اإلسالمیة منھ ، دالتورق وموقف الشریعة اإلسالمیة منھ ، د* * 
ھـ ، أغسطس ھـ ، أغسطس ١٤٢٤١٤٢٤، جمادي اآلخرة ، جمادي اآلخرة  )  ) ٢٣٢٣( ( ، مجلد ، مجلد  )  ) ٢٦٧٢٦٧( ( اإلسالمي ، العدد اإلسالمي ، العدد 

  ..م م ٢٠٠٢٢٠٠٢
حمد الحجي الكردي ، بحث مقدم للندوة حمد الحجي الكردي ، بحث مقدم للندوة أأ/ / التورق المنظم والتورق المنظم ، دالتورق المنظم والتورق المنظم ، د* * 

  ..م م ٢٠١٠٢٠١٠//٤٤//٢١٢١  --  ٢٢الخامسة للمؤتمر الدولي لالقتصاد اإلسالمي المنعقد في الخامسة للمؤتمر الدولي لالقتصاد اإلسالمي المنعقد في 
علي محیي الدین القرة داغي ، بحث مقدم إلى علي محیي الدین القرة داغي ، بحث مقدم إلى / / حكم التورق في الفقھ اإلسالمي ، دحكم التورق في الفقھ اإلسالمي ، د* * 

مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمي في االستثمار والتنمیة ، جامعة مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمي في االستثمار والتنمیة ، جامعة 
  ..م م ٢٠٠٢٢٠٠٢ مایو  مایو --ھـ ھـ ١٤٢٣١٤٢٣، صفر ، صفر الشارقة الشارقة 

حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، للشیخ عبد اهللا  *  * 
بن سلیمان المنیع ، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم بن سلیمان المنیع ، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم 



 

 

 - ١٤٥ - 

 دیسمبر  دیسمبر --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال اإلسالمي بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال 
  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣

الصدیق محمد األمین الصدیق محمد األمین / / حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، دحكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر ، د* * 
الضریر ، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي الضریر ، بحث مقدم إلي المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 

  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣ دیسمبر  دیسمبر --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال بمكة المكرمة في دورتھ السابعة عشرة ، شوال 
 السالوس ، بحث مقدم للمجمع  السالوس ، بحث مقدم للمجمع علي أحمدعلي أحمد/ / العینة والتورق والتورق المصرفي ، دالعینة والتورق والتورق المصرفي ، د* * 

الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، الدورة السابعة الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، الدورة السابعة 
  ..م م ٢٠٠٣٢٠٠٣ دیسمبر  دیسمبر --ھـ ھـ ١٤٢٤١٤٢٤عشرة ، شوال عشرة ، شوال 

قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة في * * 
  ..م م ١٩٩٨١٩٩٨  --ھـ ھـ ١٤١٩١٤١٩ة في رجب ة في رجب دورتھ الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمدورتھ الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرم

قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة ، * * 
  ..ت ت ..طط..بب
  . . م م ٢٠٠٤٢٠٠٤  --ھـ ھـ ١٤٢٥١٤٢٥، محرم ، محرم  )  ) ٢٧٤٢٧٤( ( مجلة االقتصاد اإلسالمي ، العدد مجلة االقتصاد اإلسالمي ، العدد * * 
سامي بن إبراھیم السویلم ، بحث مقدم مجمع الفقھ سامي بن إبراھیم السویلم ، بحث مقدم مجمع الفقھ / / منتجات التورق المصرفیة ، دمنتجات التورق المصرفیة ، د* * 

سالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة سالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي ، الدورة التاسعة عشرة ، المنعقدة اإلاإل
  --ھـ ھـ ١٤٣٠١٤٣٠في جمادى األولى في جمادى األولى ) ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة دولة اإلمارات العربیة المتحدة ( ( في إمارة الشارقة في إمارة الشارقة 

   .  . مم٢٠٠٩٢٠٠٩) ) إبریل إبریل ( ( نیسان نیسان 
عبد الفتاح محمود إدریس ، بحث منشور في عبد الفتاح محمود إدریس ، بحث منشور في / / الموقف الفقھي من التورق ، دالموقف الفقھي من التورق ، د* * 

التوریق بین الشریعة اإلسالمیة والتطبیق المالي المعاصر ، بمركز التوریق بین الشریعة اإلسالمیة والتطبیق المالي المعاصر ، بمركز ندوة التورق وندوة التورق و
ھـ ھـ ١٤٢٨١٤٢٨ من ذي القعدة  من ذي القعدة ٩٩صالح لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة األزھر ، یوم االثنین صالح لالقتصاد اإلسالمي ، جامعة األزھر ، یوم االثنین 

  ..م م ٢٠٠٧٢٠٠٧ من نوفمبر  من نوفمبر ١٩١٩، الموافق ، الموافق 
  

  " :" :اإلنترنت اإلنترنت " " شبكة المعلومات الدولیة شبكة المعلومات الدولیة : : عاشرًا عاشرًا 
  

  :  :  ، على الرابط التالي ، على الرابط التالي ) ) مفھومھ ، حكمھ ، كیفیة تطبیقھ مفھومھ ، حكمھ ، كیفیة تطبیقھ ( ( التورق التورق * * 
                                                                                                                                                          

hhttttpp::////wwwwww..ffeeqqhhwweebb..ccoomm//vvbb//tt١١٦٧٧١١٦٧٧..hhttmmll  
  

األلوكة على األلوكة على محمد الجندي ، بحث على شبكة محمد الجندي ، بحث على شبكة / / التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، دالتورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، د* * 
                                                                                        : : الرابط التالي الرابط التالي 

                                                                                                                                                                                
                                                                                                              

hhtttt::////wwwwww..aalluukkaahh..nneett//ccuullttuurree//٠/٢٥٤٥٧٠/٢٥٤٥٧                                                    
                                                                                                                                                

محمد بن عبد اهللا الشبانة ، محمد بن عبد اهللا الشبانة ، / / التورق نافذة الربا في المعامالت المصرفیة ، دالتورق نافذة الربا في المعامالت المصرفیة ، د* *   
: : على شبكة اإلنترنت علي موقع على شبكة اإلنترنت علي موقع  wwwwww..ssaaaaiidd..nneett                                                                                                

  : : الرابط التالي الرابط التالي شبكة اإلنترنت على شبكة اإلنترنت على حامد العلي علي حامد العلي علي / / فتوى دفتوى د* * 

http://www.feqhweb.com/vb/t11677.html
http://www.saaid.net/


 

 

 - ١٤٦ - 

  
hhttttpp::////wwwwww..hh--aallaallii..nneett//ff__ooppeenn..pphhpp??iidd==٠٠dd٠٦٣٧٠٦٣٧aa٢٢--ddcc٢٢bb--
١٠٢٩١٠٢٩--aa٦٢٦٢aa--٠٠١٠٠٠١٠ddcc٩١٩١ccff٦٩٦٩  

الفرق بین البیع والربا في الشریعة اإلسالمیة ، للشیخ صالح بن فوزان الفوزان الفرق بین البیع والربا في الشریعة اإلسالمیة ، للشیخ صالح بن فوزان الفوزان * * 
  ::، على شبكة اإلنترنت علي موقع ، على شبكة اإلنترنت علي موقع 

      wwwwww..AAllffuuzzaann..nneett//iissllaamm  
 قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة  قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة **      

                                                                                    ::، والرابط التالي ، والرابط التالي 
            
  
hhttttpp::////wwwwww..tthheemmwwll..oorrgg//FFaattwwaa//ddeeffaa
uulltt..aassppxx??dd==١١&&cciiddii==١٤٥١٤٥&&ll==AARR&&cciidd

==١٠١٠                                                                                                            
ق��رار مجم��ع الفق��ھ اإلس��المى المنبث��ق ع��ن منظم��ة الم��ؤتمر اإلس��المي بج��دة رق��م   ق��رار مجم��ع الفق��ھ اإلس��المى المنبث��ق ع��ن منظم��ة الم��ؤتمر اإلس��المي بج��دة رق��م   * * 

  : : على الرابط التالي على الرابط التالي  )  ) ٥٥//١٩١٩ (  ( ١٧٩١٧٩
//hhtttt::////١٩١٩sshh..cc--iiiiffaa..oorrgg//qqrraarrtt--ttwwssyyaatt  

  
  تم بحمد اهللاتم بحمد اهللا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                    
  

  

http://www.h-alali.net/f_open.php?id=0d0637a2-dc2b-1029-a62a-0010dc91cf69
http://www.h-alali.net/f_open.php?id=0d0637a2-dc2b-1029-a62a-0010dc91cf69
http://www.alfuzan.net/islam
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=145&l=AR&cid=10
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=145&l=AR&cid=10
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=145&l=AR&cid=10
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