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  بسم اهللا الرحمن الرحیم

الة الحم���د هللا رب الع���املین ، خل���ق ف���سوى ، وق���در فھ���دى ، وال���ص 
أرس�لھ رب�ھ بالھ�دى    ، والسالم على الرحمة المھداة ، محمد بن عب�د اهللا    

ودی���ن الح���ق لیخ���رج الن���اس م���ن عب���ادة العب���اد إل���ى عب���ادة رب العب���اد ،    
فأخرجھم من ظلم�ات الكف�ر إل�ى ن�ور اإلیم�ان ، ص�لى اهللا علی�ھ وعل�ى آل�ھ                  
 األطھار وص�حبھ األخی�ار ، وم�ن اھت�دى بھدی�ھ ، واس�تن ب�سنتھ ، واقتف�ى               

  .أثره إلى یوم الدین 

  وبعد

فإن المعامالت ھي عصب الحیاة وقوامھا ، وبھا وعلیھا وفي فلكھا           
 تقوم حیاة العباد ، وقد ُعِرَفت المعامالت بشتى أنواعھا قبل مبعث النبي 

، فجاء اإلسالم والع�رب یتع�املون فیم�ا بی�نھم بعق�وٍد ش�تى ، ف�أقر اإلس�الم                    
 وألغى ما یخالفھا ، وأدخ�ل التع�دیالت     منھا ما یوافق النصوص الشرعیة ،     

  .على ما یحتاج منھا

وق��د أف��اض الفقھ��اء الق��دامى ف��ي تف��صیل أحك��ام المع��امالت تف��صیًال    
دقیقًا ، فاق ف�ي دقت�ھ وبیان�ھ س�ائر الت�شریعات الوض�عیة ، حت�ى ل�وحظ أن               
المصارف باتت تتعامل بالعدید من الصیغ التمویلیة التي ج�اء بھ�ا اإلس�الم              

ا ب��دائل لل��صیغ الربوی��ة الت��ي تتعام��ل بھ��ا ، م��ع إدخ��ال بع��ض      ، باعتبارھ��
التعدیالت التي تواك�ب التط�ور وت�سایر الع�صر ، ف�ي الوق�ت الذی�سعت فی�ھ                    

  .إلى المحافظة على حظھا من األرباح 

ومن بین الصیغ التي تبنتھ�ا الم�صارف ھ�ي ص�یغة الت�ورق ، إال أن          
التورق الم�صرفي  " المالحظ وبوضوح أن تلك المصارف استخدمت تعبیر  

في تعامالتھا ، تمییزًا لھ عن التورق الفردي الذي عرف�ھ الفقھ�اء ق�دیما          " 
  :، وأفاضوا في بیان حكمھ ، وبالتالي یكون أمامنا نوعان من التورق 

التورق الفردي ، وھو الذي ی�تم ب�ین األف�راد ، دون اللج�وء               : األول  
  .إلى مؤسساٍت مصرفیة 

 وھ��و الت��ورق ال��ذي ی��تم داخ��ل أروق��ة  :الت��ورق الم��صرفي : الث��اني 
  .المصارف اإلسالمیة 

  .وما یعنینا في ھذا البحث ھو التورق الفقھي ، ولیس التورق المصرفي 
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  :مشكلة البحث 

  :تبدو مشكلة ھذا البحث في ثالثة أمور 

الخل��ط ب��ین بی��وع العین��ة وب��ین الت��ورق ، حی��ث إن       :  األم��ر األول 
أج��رى علی��ھ حكمھ��ا ، ف��ي ح��ین جع��ل   ال��بعض أدخ��ل الت��ورق ف��ي العین��ة و  

  .البعض اآلخر التورق معاملًة مستقلًة عن العینة ، لوجود الفروق بینھما 

استخدام بعض الفقھاء للفظ الكراھة عند بیانھم لحكم        : األمر الثاني   
ھذه المعامل�ة، حی�ث أث�ار ھ�ذا االس�تخدام إش�كاًال ، فھ�ذا اللف�ظ ق�د اس�تعملھ            

عض اآلخر اس�تعملھ ف�ي الكراھ�ة ذاتھ�ا ، مم�ا       بعض الفقھاء للحرمة ، والب    
  .یؤدي إلى وجود اختالف في الحكم الشرعي 

مدى إمكانیة إعمال النیة في بیان حك�م ھ�ذه المعامل�ة         : األمر الثالث   
، إذ الجمیع یتفق على أن غرض المستورق لیس ھ�و ال�سلعة ، وإنم�ا ھ�و      

 على القصد والنیة    النقد ، وبالتالي ھل یمكن بناء الحكم في مسألة التورق         
.  

  :المنھج المتبع في البحث 

اتبعت في ھذا البحث المنھج التحلیلي المق�ارن ، حی�ث قم�ت بتحلی�ل             
الن��صوص ال��واردة ع��ن الفقھ��اء ف��ي الم��سألة ، ث��م المقارن��ة بینھ��ا وتحدی��د  
اآلراء ، م��ع ذك��ر األدل��ة وم��ا ورد علیھ��ا م��ن مناق��شات ، وص��وًال لل��رأي       

  .الراجح ، وأسباب الترجیح 

  :وقد جاء ھذا البحث في مقدمٍة ومبحثین وخاتمة 

  .في أھمیة الموضوع : المقدمة 

  .تعریف التورق الفردي وصوره : المبحث األول 

  .الحكم الشرعي للتورق الفردي : المبحث الثاني 

  .في نتائج البحث : الخاتمة 
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  املبحث األول

  تعريف التورق الفردي وصوره              

 ًأو ر رديورق اف ا  

  :اللغة  التورق في

:  وھو الفضة المضروبة ، وقیل – بكسر الراء – مأخوذ من الَوِرْق
  .مأخوذ من الفضة عمومًا ، مضروبًة كانت أو غیر مضروبة 

ال��واو وال��راء والق��اف أص��الن ی��دالن عل��ى خی��ٍر : " ق��ال اب��ن ف��ارس 
ل��وان ، ف��األول  وم��ال ، وأص��لھ ورق ال��شجر ، واآلخ��ر عل��ى ل��وٍن م��ن األ     

الورق ورق الشجر ، والورق المال من قیاس ورق ال�شجر ، ألن ال�شجرة    
  ) .١" (إذا تحات ورقھا انجردت كالرجل الفقیر 

ت��ورق الحی��وان أي َأَك��َل ال��ورق ،  : والت��ورق م��صدر ت��ورق ، یق��ال  
وأورق الشجر أي خرج ورقھ ، وأصلھ م�ن ال�ورق بف�تح ال�راء ، وال�ورق        

ان ھي النقرة المضروبة ، وھ�ى ال�دراھم م�ن الف�ضة ،              بكسر الراء واإلسك  
: وتجم��ع عل��ى أوراق ، ویطل��ق أی��ضًا عل��ى الرج��ل ال��ذى كث��ر مال��ھ ، یق��ال 

  ) .٢(أورق الرجل أي كثر مالھ ودراھمھ 

اس��تورق الرج��ل ، أي :یق��ال " ال��ورق " والت��ورق ھ��و طل��ب النق��ود 
ل��دراھم رج��ل وارق ، أي كثی��ر ا : طل��ب ال��ورق ، فھ��و م��ستورق ، ویق��ال   

)٣(.  

                                                           

عبد الـسالم  /  ، تحقيق  ٦/١٠١،  "ورق  " معجم مقاييس اللغة ، البن فارس مادة        ) ١(

 .م ١٩٧٩ -ـ  ه١٣٩٩ بيروت ، –هارون ، طبعة دار الفكر 

 ،  ٢/٦٥٥،  " ورق" المصباح المنير في غريب الشرح الكبير ، للفيـومي ،مـادة            ) ٢(

"  بيروت ، القاموس المحيط ، للفيروز آبـادي ، مـادة             –طبعة دار الكتب العلمية     

 بيروت ، –مؤسسة الرسالة ، طبعة مؤسسة الرسالة     /  ، تحقيق    ٣٢٣ص  "  ورق

  . م٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦الطبعة الثامنة 

عبد اهللا الجبوري طبعة مطبعة     /  ، تحقيق د   ١/١٨٧غريب الحديث ، البن قتيبة ،       ) ٣(

 . هـ ١٣٩٧ بغداد ، الطبعة الثانية –العاني 
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  :في القرآن والسنة – بكسر الراء –وقد ورد ذكر الورق 

: "  ورد قول�ھ تع��الى ف�ي ق��صة أص�حاب الكھ��ف    :القــرآن  ففــي -

، ) ١" (فابعثوا أحدكم بورقكم ھذه إل�ى المدین�ة فلینظ�ر أیھ�ا أزك�ى طعام�ًا                 
وھى بكسر الراء قراءة ابن كثیر ونافع وابن عامر والكسائي وحفص عن         

ب�سكون  " بورقكم " وقرأ أبو عمرو وحمزة وأبو بكر عن عاصم        عاصم ،   
" ب�ورقكم   " الراء ، وحذفوا الكسرة لثقلھ�ا ، وھم�ا لغت�ان ، وق�رأ الزج�اج                 

  ) .٢(بكسر الواو وسكون الراء 

: في حدیث أبي الدرداء رضي اهللا عن�ھ        ورد قولھ    : وفى السنة  -

 وأرفعھا في درجاتكم ، أال أنبئكم بخیر أعمالكم ، وأرضاھا عند ملیككم ،    " 
وخی��ر لك��م م��ن إعط��اء ال��ذھب وال��ورق، وم��ن أن تلق��وا ع��دوكم فت��ضربوا     

ذك�ر اهللا  : وم�ا ذاك یارس�ول اهللا ؟ ق�ال    : أعناقھم وی�ضربوا أعن�اقكم؟ ق�الوا      
)٣. (  

وبن��اًء عل��ى ذل��ك ف��التورق ھ��و طل��ب النق��ود م��ن الف��ضة ،إال أن ھ��ذا   
 كان أو فضة ، ویلحق بھما المفھوم اتسع لیشمل طلب النقد عمومًا ، ذھباً   

ما یستجد من نقوٍدتقتضیھا طبیعة التعامالت ، أي أن اللفظ باٍق على أصلھ 
  .لكن مفھومھ قد اتسع 

  :االصطالح  التورق في

تعرض الفقھاء القدامى منھم والمعاصرین لتعریف التورق ِوْف�َق م�ا       
  :ارتآه كل منھم ، وذلك على النحو التالي 

  :ى الفقھاء القدامى  تعریف التورق لد-١

یكاد یتف�ق الكت�اب والب�احثون عل�ى أن م�صطلح الت�ورق ل�م ی�ستعمل                
باس��مھ إال عل��ى أل��سنة مت��أخري الحنابل��ة وف��ى كتاب��اتھم ، وق��د ورد ھ��ذا        

شراء الشخص سلعًة معین�ًة إل�ى أج�ٍل ، ث�م     : المصطلح في كتبھم مرادًا بھ    
اشترى ب�ھ ، وغالب�ًا م�ا    یقوم ببیعھا بعد ذلك بثمٍن حاٍل أقل من الثمن الذى    

  .یكون ذلك للحاجة إلى النقد 

                                                           

 . من سورة الكهف ١٩جزء اآلية رقم ) ١(

 . القاهرة – ، طبعة دار الكتب المصرية ١٠/٣٧٥تفسير القرطبي، ) ٢(

 ، ٥/٤٥٩دب ، باب ما جاء في فضل الـذكر ،  الحديث أخرجه الترمذي ، كتاب األ     ) ٣(

 ،  ٢/٢٩٥ ، الموطـأ ،      ٢/١٢٤٥وابن ماجة ، كتاب األدب ، باب فضل الـذكر ،            

  .٣٦/٣٣مسند اإلمام أحمد ، 
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:  بذلك فقال – َقدَِّس اهللا روحھ –وقد صرح شیخ اإلسالم ابن تیمیة 
وإن ك��ان الم��شترى یأخ��ذ ال��سلعة فیبیعھ��ا ف��ي موض��ٍع آخ��ر ، فی��شتریھا    " 

" بمائة ویبیعھا بتسعین ألجل الحاجة إل�ى ال�دراھم ، فھ�ي م�سألة الت�ورق                  
)١. (  

ل��و احت��اج إل��ى نق��ٍد فاش��ترى م��ا   : " اإلن��صاف  ف��ي رداويوق��ال الم��
یساوي مائًة بمائٍة وخمسین فال بأس ، نص علی�ھ وھ�و الم�ذھب ، وعلی�ھ               
األص��حاب ، وھ��ي م��سألة الت��ورق م��ن ال��ورق وھ��و الف��ضة ، ألن م��شتري  

  ) .٢" (السلعة یبیع بھا 

ھ أما بقیة الفقھاء فلم یذكروا التورق صراحًة ، ولكنھم ذكروا أحكام     
  :في مواضع متفرقة 

وم�ن  : " فالحنفیة اعتبروه صورًة من صور العینة ، فقال الب�ابرتي     
الن����اس م����ن ص����ور للعین����ة ص����ورًا أخ����رى ، وھ����و أن یجع����ل المق����رض   
والم��ستقرض بینھم��ا ثال��ث ، فیبی��ع ص��احب الثوِب��الثوَب ب��اثني ع��شر م��ن      
المستقرض ، ثم إن المستقرض یبیع�ھ م�ن الثال�ث بع�شرة ، وی�سلم الث�وب                 
إلی�ھ ، ث�م یبی�ع الثال�ث الث�وب م�ن المق�رض بع�شرة ، ویأخ�ذ من�ھ ع�شرة ،            
ویدفعھ إلى المستقرض فتندفع حاجتھ ، وإنم�ا توس�طا بثال�ٍث احت�رازًا ع�ن                
شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، وھو مذموم اخترعھ أكلة الرب�ا      

) "٣. (  

اعتب�روه م�ن   والمالكیة ذكروه في ثنایا حدیثھم عن بیوع اآلج�ال ، و      
أي ) كخ�ذ  : " ( باب الربا ، قال أبو العباس ال�صاوي ف�ي ال�شرح ال�صغیر             

قیم�ة لم�ا   ) بثم�انین   ( أي س�لعة    ) بمائ�ة م�ا     ( كقول البائع لمشتٍر خذ من�ي       

                                                           

:  ، تحقيـق  ٣٢٧مختصر الفتاوى المصرية البن تيمية ، لبدر الدين البعلي ، ص       ) ١(

الـسعودية ، الطبعـة الثانيـة     – الدمام –محمد حامد الفقي ، طبعة دار ابن القيم      

 . م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦

 بيـروت ،    –لعربـي    ، طبعة دار إحياء التراث ا      ٤/٣٧٧اإلنصاف ، للمرداوي ،     ) ٢(

 .الطبعة الثانية

 . ، طبعة دار الفكر ٧/٢١٢العناية شرح الهداية ،للبابرتي ، ) ٣(
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سلعتي بثمانین وأرد : فیھ من رائحة الربا ، وال سیما إذا قال لھ المشتري 
  ) .١" ( خذ مني بمائة ھذا ربا ، بل: لك عنھا مائة ، فقال المأمور 

أم��ا ال��شافعیة فم��ع ذك��رھم ل��ھ ض��من بی��وع العین��ة ، إال أنھ��م أطلق��وا  
وأم��ا الزرنق��ة فھ��و أن   : " ، فق��ال الھ��روي ال��شافعي   " الزرنق��ة " علی��ھ 

یشتري الرجل س�لعًة ب�ثمٍن إل�ى أج�ل ، ث�م یبیعھ�ا م�ن غی�ر بائعھ�ا بالنق�د ،                    
نھ�ا كان�ت تأخ�ذ م�ن        وھذا ج�ائز عن�د جمی�ع الفقھ�اء ، وروي ع�ن عائ�شة أ               

معاویة عطاؤھا عشرة آالف درھم ، وتأخذ الزرنقة مع ذلك ، وھي العین�ة         
  ) .٢" (الجائزة 

  : تعريف التورق لدى المعاصرين -٢

فرق البعض عند تعریفھ للتورق بین أنواعھ ، وعرف كل نوٍع على       
  ) :٣(حده ، ففرق بین ثالثة أنواع 

طلب شخٍص للنقود السائلة من     : وُیعرَُّف بأنھ   : التورق الفردي   ) أ(
بثمٍن مؤجل وتملكھ لھا ، ثم ) البائع ( خالل شرائھ لسلعٍة من شخٍص آخٍر 

) غی��ر الب��ائع ( ببیعھ��ا نق��دًا ب��سعٍر أق��ل ل��شخٍص ثال��ٍث ) الم��شترى ( قیام��ھ 
  .للحصول على النقد لتمویل حاجاٍت أخرى مختلفة 

ش��راء : المیبأنھ وعرف��ھ المجم��ع الفقھ��ي الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس�� 
سلعٍةفي حوزة البائع وملكھ بثمٍن مؤجل ، ثم یبی�ع الم�شترى ال�سلعة بنق�ٍد                

  ) .٤" (الورق " لغیر البائع للحصول على النقد 

ویع��رف بأن��ھ طل��ب األف��راد للنق��ود   : الت��ورق الم��صرفیالمباشر ) ب(
ال��سائلة م��ن خ��الل إعط��اء أم��ر للبن��ك ل��شراء س��لعًة مطروح��ًةفي األس��واق   

                                                           

، طبعـة    ٣/١٣١حاشية الصاوي على الشرح الصغير ، ألبي العباس الصاوي ،           ) ١(

 .دار المعارف 

 ،  ١/١٤٣الزاهر في غريب ألفاظ الشافعي ، لمحمد بن أحمد األزهري الهروي ،             ) ٢(

 .مسعد عبد الحميد السعدني ، طبعة دار الطالئع / تحقيق 

، بحـث   ) المـنظم   ( التورق الفردي والتورق المصرفي     : حسين كامل فهمي    / د) ٣(

 – التي عقـدت فـي الـشارقة         ١٩دورة  مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، ال      

  .٤اإلمارات العربية المتحدة ، ص 

،  " ١٥" قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، الدورة رقم  : يراجع  ) ٤(

 . م ٣١/١٠/١٩٩١ هـ الموافق ١٤١٩ رجب ١١والمنعقدة بمكة المكرمة في 
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ة أو المحلیة ، ثم بیعھا للعمیل ب�سعٍر آج�ل ، ث�م یوك�ل العمی�ل البن�ك                   العالمی
  .لیبیعھا نیابًة عنھ بسعٍر حاٍل لشخٍص ثالث 

ھو أن یتولى البائع ترتیب الحصول على النقد للمتورق ب�أن          : وقیل  
یبیعھ سلعة بأجل ، ثم یبیعھا نیابًة عنھ نقدًا أو بقبض الثمن من الم�شترى       

  ) .١(، ویسلمھ للمتورق 

وی�راد ب�ھ طل�ب البن�وك اإلس�المیة          : العك�سي    التورق المصرفي ) ج(
للنق��ود ال��سائلة م��ن عمالئھ��ا م��ن خ��الل توس��یط عملی��ات تق��وم بھ��ا البن��وك   
لصالح العمالء لشراء بعض السلع من األسواق العالمیة أو المحلیة ب�سعٍر           

ك حال ، ثم بیعھ�ا للبن�ك ب�سعٍر آج�ل ، عل�ى أن یت�صرف فیھ�ا البن�ك بع�د ذل�                
  .بالبیع لشخٍص ثالث 

قی��ام : وعرف��ھ المجم��ع الفقھ��ي الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المیبأنھ      
لی��ست م��ن ال��ذھب أو ( الم��صرف بعم��ل نمط��ى ی��تم فی��ھ ترتی��ب بی��ع س��لعٍة  

من أسواق السلع العالمیة أو غیرھا على المستورق بثمٍن آج�ل ،     ) الفضة  
لع�رف والع�ادة ب�أن    على أن یلت�زم الم�صرف إم�ا ب�شرٍطفي العق�د أو بحك�م ا           

ین��وب عن���ھ ف���ي بیعھ���ا عل���ى م���شتٍر آخ���ر ب���ثمٍن حاض���ر ، وت���سلیم ثمنھ���ا  
  ) .٢(للمستورق 

قی�ام عمی�ل یطل�ب س�یولًة بتوكی�ل          : وعرف البعض التورق عمومًا بأن�ھ          
البنك في بیع سلعٍة لھ في السوق الحاضر بعد أن اشتراھا من�ھ ب�ثمٍن آج�ل              

)٣. (  

                                                           

 عملية نقدية لـآلراء الفقهيـة ،        التورق المصرفي ، دراسة   : سعيد بو هراوة    / د) ١(

اإلمـارات   –، الـشارقة   " ١٩" مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، الدورة رقم       

 .٤العربية المتحدة ، ص 

،  " ١٧" قرار المجمع الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، الدورة رقم         : يراجع  ) ٢(

ـ  ٢٣ – ١٩والتي عقدت في مكة المكرمة في الفتـرة مـن             هــ   ١٤٢٤وال   ش

 . م ٢٠٠٣ ديسمبر ١٧ – ١٣الموافق 

التورق ، مفهومـه وممارسـاته واآلثـار االقتـصادية          : عبد الرحمن يسري    / د) ٣(

المترتبة على ترويجه من خالل بنوك إسالمية ، مجلة مجمـع الفقـه اإلسـالمي               

  .٢ اإلمارات العربية المتحدة ، ص –الشارقة  " ١٩" الدولي ، الدورة رقم 
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أن ی�شترى س�لعًة ن�سیئًة       : كویتیة بقولھ�ا    وعرفتھ الموسوعة الفقھیة ال      
 بأق�ل مم�ا اش�تراھا ب�ھ لیح�صل ب�ذلك عل�ى               – لغی�ر الب�ائع      –ثم یبیعھا نق�دًا     

  .)١(النقد 

  :ومن خالل ما سبق يتضح ما يلى 

أظھرت التعریفات السابقة أن التورق الفردي یتمثل فیما یل�ي         : أوًال  
:  

 – م��ثًال –ى س��نٍة أن یحت��اج إل��ى نق��ود ، فی��شترى س��لعًة ن��سیئًة إل��  -
بثمٍن یزید عن ثمنھا نقدًا ، ثم یبیعھا لب�ائٍع یختل�ف ع�ن الب�ائع األول ، ألن      

  .البیع لنفس البائع یعتبر من باب العینة 

 أن یشترى المدین سلعًة نسیئًة بطریق المرابحة لآلم�ر بال�شراء ،         -
 .وبثمٍن یزید عن سعر یومھا ، ویبیعھا بسعٍر أقل إلى الدائن 

ترى الرجل السلعة من ت�اجٍر ب�أكثر م�ن س�عر یومھ�ا ، عل�ى         أن یش  -
أن ی�دفع ن�صف ثمنھ�ا معج�ًال ، والن�صف اآلخ�ر ن�سیئًة أي مؤج�ل ، فیأخ��ذ         
الم��شترى ال��سلعة ، ث��م یبیعھ��ا بالنق��د بأق��ل م��ن ثمنھ��ا ال��ذى اش��تراھا ب��ھ ،   
وینتفع المشترى بالب�اقي ، وبع�د تم�ام ال�سنة یق�وم بت�سدید ال�ثمن المؤج�ل                    

)٢. ( 

إن التورق بناًء على التعریف�ات ال�سابقة یعن�ي طل�ب ال�سیولة      : ًا  ثانی
النقدیة بطریق الشراء والبیع ، حیث إن المتورق ال یملك شیئًا یبیعھ حت�ى    
یحصل على النقود التي یریدھا ، فیشترى بالنسیئة ویبی�ع ح�اًال ب�سعٍر أق�ل            

 م�ا  من السعر الذى اشترى بھ ، فیحصل على م�ا یری�د ، وھ�ذا المعن�ى ھ�و              
أشارت إلیھ عبارات فقھاء الحنابلة ، أما من الناحی�ة االقت�صادیة ف�التورق              
بیع مخصوص ُوِضَع لتحقیق سیولة نقدیٍة مقصودٍة ، وقد یدفع�ھ إل�ى ذل�ك               
الضرورة المتمثلة في الحاجة إلى المال ، أو قد تكون لدیھ خطة الس�تخدام    

ر ، أي أن النق��ود الت��ي ح��صل علیھ��ا ف��ي م��شروعات تحق��ق ل��ھ نفع��ًا أكب��       
الت��ورق بی��ع م��ن ن��وع خ��اص یختل��ف ع��ن البی��ع بمعن��اه المع��روف عن��د          

                                                           

 ، إصـدار وزارة األوقـاف والـشؤون    ١٤/١٤٧الموسوعة الفقهية الكويتيـة ،   ) ١(

 .اإلسالمية الكويتية 

التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية في الفقه اإلسالمي ،        : محمد عثمان شبير    / د) ٢(

 اإلمـارات  –، الـشارقة   " ١٩" مجلة مجمع الفقه اإلسالمي الدولي ، الدورة رقم       

  .٦ ، ٥ العربية المتحدة ، ص
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االقتصادیین والشرعیین ، والذى یتخیر فیھ الب�ائع أف�ضل األس�عار ل�سلعتھ            
)١. (  

وبن���اًء عل���ى م���ا س���بق أرى ت���رجیح التعری���ف ال���ذي أورده المجم���ع 
 عل�ى   الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، حیث إن ھذا التعریف اش�تمل           

الضوابط الخاصة بھ�ذه العملی�ة ، وأورد م�ن القی�ود م�ا یجع�ل م�ن الت�ورق                
  .معاملًة شرعیة ال تشوبھا شائبة الربا ، أو تدخل فیھا الحیل الممنوعة 

  : صور التورق الفردي : ثانياً 

من خالل مطالعة ما أورده الفقھاء في التورق الف�ردي ، یت�ضح أن�ھ      
  : یأتي على ثالث صور 

شراء السلعة باألجل ، وبیعھا لشخٍص آخٍر نق�دًا ،          : ألولى  الصورة ا 
لحاجت��ھ إل��ى النق��ود ، دون زی��ادٍةفي مقاب��ل األج��ل ، والمفت��رض ف��ي ھ��ذه      

  .الصورة أن المستوِرق ال علم لھ بھا 

شراء السلعة باألجل ، وبیعھا بالنقد ل�شخٍص آخ�ر         : الصورة الثانیة   
أن الب�ائع األول والم�ستوِرق عل�ى    نقدًا ، دون زیادٍة ف�ي مقاب�ل األج�ل ، إال       

  .علٍم بالھدف من ھذه المعاملة 

شراء سلعٍة باألجل ، وبیعھا بالنق�د ل�شخص آخ�ر ،            : الصورةالثالثة  
مع زیادٍة ف�ي مقاب�ل األج�ل ، أي أن الم�ستوِرق یبی�ع ال�سلعة نق�دًا ب�سعرھا          

   .الموجود باألسواق ، ولكن البائع األول زاد علیھ في سعرھا مقابل األجل

والصورتان األولى والثانیة ال تثیران م�شكلة م�ن الناحی�ة الفقھی�ة ،             
فھما جائزتان ، وإن كان بعض فقھاء الحنفیةوالمالكیة صرحوا بالكراھة ، 
إال أن�ھ یمك��ن حم��ل الكراھ��ة عل��ى التنزی�ھ ، حی��ث إن الزی��ادة منتفی��ة ھن��ا ،   

  .وبالتالي تخرج المعاملة من دائرة الربا 

                                                           

التـورق مفهومـه    : عبـد الـرحمن يـسري       / د: يراجع قريب من هذا المعنى      ) ١(

وممارساته واآلثار االقتصادية المترتبة على ترويجه من خالل بنـوك إسـالمية ،             

  .٢السابق ، ص 
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األولى والثانیة معروفًا في صدر اإلس�الم       بصورتیھوقد كان التورق    
 واستمر العمل بھ حت�ى وقتن�ا الحاض�ر ، إال            - وإن كانت التسمیة مختلفة      -

أن المالحظ ھو التفاوت في نسبة التعامل بھ من دولٍة ألخرى ، حی�ث ك�ان                
األفراد والتجار یلجأون إلى شراء سلعٍة م�ن التج�ار وال�وكالء باألج�ل ، ث�م             

  . بیعھا بالنقد إلى  آخرین ، رغبًة منھم في سد حاجاتھم من النقودیعیدون 

وإنما الخالف وقع واحتدم بین الفقھاء ، القدامى منھم والمعاصرین         
  :في حكم الصورة الثالثة ، وھو ما سنفرده تفصیًال في الصفحات التالیة 
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  املبحث الثاني

  احلكم الشرعي للتورق الفردي

عي للتورق الفردي جدًال كبی�رًا ف�ي الوس�ط        أثارت مسألة الحكم الشر   
الفقھي ، القدیم من�ھ والمعاص�ر ، ولع�ل ك�ًال م�ن المجی�زین والم�انعین لھ�م                    
م��ن األدل��ة م��ا یب��رر م��ا ذھب��وا إلی��ھ ، وم��ا دام��ت الم��سألة ت��دور ف��ي نط��اق  

  .الخالف الفقھي ، فاإلنكار على أٍي من الفریقین غیر مقبول 

ن أع�رض تف�صیًال لھ�ذه الم�سألة       وقد آث�رت ف�ي ال�صفحات القادم�ة أ         
مبینًا حكمھا وما ورد ب�شأنھا عن�د فقھائناالق�دامى ، ث�م أع�رض لم�ا أورده                  
المعاصرون ، س�واء عل�ى الم�ستوى الف�ردي أو الجم�اعي ، وحاول�ت عن�د               
ع��رض الم��سألة ل��دى فقھائن��ا الق��دامى األج��الء تحلی��ل م��ا نق��ل ع��نھم بغی��ة    

ر ف�ي ذل�ك وف�ق المقاص�د ال�شرعیة      الجزم بإثبات األقوال لھ�م ، محل�ًال األم�         
والقواعد التي بنیت علیھا المذھب الفقھیة ، لذا جاء ھذا المبحث في ثالثة 

  :مطالب على النحو التالي 

حكم التورق الفردي لدى الفقھاء الق�دامى والمعاص�رین         :المطلب األول       
.  

  .رديأقوال الفقھاء وأدلتھم في حكم التورق الف: المطلب الثاني         

  .الرأي الراجحفي حكم التورق الفردي :المطلب الثالث         



 

- ٢٦٥٨ -

  اطب اول

  م اورق اردي دى اء ادا وارن

تع��ددت النق��ول وتباین��ت ع��ن الفقھ��اء ف��ي حك��م الت��ورق ، إم��ا ب��ذكره  
صراحًة ، أو بقیاسھ على غیره ، أو إدراجھ ضمن صور العینة ، وعرض              

ون ص��راحًة ، وأع��رض لحك��م الت��ورق الف��ردي ل��دى الفقھ��اء    ل��ھ المعاص��ر
  :القدامى والمعاصرین في الفرعین التالیین 

  الفرع األول

  حكم التورق الفردي لدى الفقهاء القدامى

تع��رض الفقھ��اء لبی��ان حك��م التورق��الفردي ، وج��اءت أق��والھم عل��ى    
  :النحو التالي 

  :حكم التورق الفردي عند الحنفية : أوالً 

ت نصوص فقھ�اء الحنفی�ة دال�ًة عل�ى أن الحك�م األص�لیللتورق                تواتر
الف��ردي عن��دھم ھ��و الج��واز ، وإن كرھ��ھ بع��ض علم��اء الم��ذھب وأئمت��ھ ،   

  :وجاءت نصوصھم على النحو التالي 

َوَش�َرْطَنا َأْن َیُك�وَن ال�شَِّراُء ِم�ْن         : "  قال الزیلعیف�ي تبی�ین الحق�ائق         -
َأنَُّھ َلْو َباَعُھ اْلُمْشَتِري ِمْن َرُجٍل َأْو َوَھَبُھ ِلَرُجٍل َأْو   ُمْشَتِریِھ َأْو ِمْن َواِرِثِھ ؛ لِ     

َأْوَصى ِلَرُجٍل ، ُثمَّ اْشَتَراُه اْلَباِئُع اْلَأوَُّل ِمْن َذِلَك الرَُّجِل َیُج�وُز ؛ ِل�َأنَّ اْخِتَل�اَف                
  ) .١" (َسَبِب اْلِمْلِك َكاْخِتَلاِف اْلَعْیِن 

اَع َرُج��ٌل َش��ْیًئا َنْق��ًدا َأْو َن��ِسیَئًة ، َوَقَب��َضُھ   َب��: " ..... وق��ال الكاس��اني 
اْلُمْشَتِري َوَلْم َیْنُقْد َثَمَنُھ ، َأنَُّھ َلا َیُجوُز ِلَباِئِعِھ َأْن َیْشَتِرَیُھ ِمْن ُم�ْشَتِریِھ ِبَأَق�لَّ      

 ) .٢" (ِمْن َثَمِنِھ الَِّذي َباَعُھ ِمْنُھ ِعْنَدَنا 

َوُذِكَر َعْن ال�شَّْعِبيِّ َأنَّ�ُھ َك�اَن        ........ : " ..وقال السرخسیفیالمبسوط   
َلا َحتَّى َأِبیَع�َك ، َوِإنََّم�ا َأَراَد   : َأْقِرْضِني َفَیُقوُل : َیْكَرُه َأْن َیُقوَل الرَُّجُل ِللرَُّجِل    

َع�َشَر  ِبَھَذا إْثَباَت َكَراَھِة اْلِعیَنِة ، َوُھَو َأْن َیِبیَعُھ َما ُی�َساِوي َع�َشَرًة ِبَخْم�َسَة                

                                                           

 القـاهرة ،    – ، طبعة المطبعة األميرية ، بوالق        ٤/٥٥تبيين الحقائق ،للزيلعي ،     ) ١(

 . هـ ١٣١٣الطبعة األولى 

 بيروت ، الطبعة    – ، طبعة دار الكتب العلمية       ٥/١٨٩بدائع الصنائع ،للكاساني ،     ) ٢(

 .م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الثانية 
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ِلَیِبیَع��ُھ اْلُم��ْسَتْقِرُض ِبَع��َشَرٍة ، َفَیْح��ُصَل ِلْلُمْق��ِرِض ِزَی��اَدٌة ، َوَھ��َذا ِف��ي َمْعَن��ى     
َقْرٍض َجرَّ َمْنَفَعًة ، َواْلِإْقَراُض َمْنُدوٌب إَلْیِھ ِفي الشَّْرِع َواْلَغَرُر َحَراٌم ، إلَّا َأنَّ 

ا إَلى اِلاْمِتَن�اِع ِممَّ�ا َی�ْدُنوا إَلْی�ِھ َواْلِإْق�َداِم َعَل�ى           اْلُبَخَلاَء ِمْن النَّاِس َتَطرَُّقوا ِبَھذَ    
إَذا َتَب�اَیْعُتْم ِب�اْلَعْیِن َواتََّبْع�ُتْم       « َما ُنُھوا َعْنُھ ِمْن اْلُغُروِر ، َوِبَنْحِوِه َوَرَد اْلَأَثُر          

 ) .١(» َأْذَناَب اْلَبَقِر َذَلْلُتْم َحتَّى ُیْطَمَع ِفیُكْم 

مام التوفیق بین قول من قال بالجواز وق�ول م�ن ق�ال             وحاول ابن الھ  
ثم الذى یقع فیقلبي أن ما یخرجھ الدافع إن فعلت كان     : " بالكراھة ، فقال    

صورة یعود فیھا إلیھ ھو أو بعضھ ، كعود الث�وب أو الحری�ر ف�ي ال�صورة             
األولى ، وكعود العشرة ف�ي ص�ورة إق�راض الخم�سة ع�شر فمك�روه ، وإال               

خالف األولى عل�ى بع�ض االحتم�االت ، ك�أن یحت�اج الم�دیون             فال كراھة إال    
فیأبى المسئول أن یقرض بل أن یبیع ما یساوى عشرة بخمسة ع�شر إل�ى               
أجل ، فیشتریھ المدیون ویبیعھ في السوق بعشرة حالة ، وال بأس في ھذا 
، فإن األجل یقابلھ قسط من الثمن ، والقرض غیر واجب علیھ دائم�ًا ، ب�ل         

ف�إن ترك�ھ لمج�رد رغب�ة عن�ھ إل�ى زی�ادة ال�دنیا فمك�روه ، أو          ھو من�دوب ،     
لعارض یع�ذر ب�ھ ف�ال ، وإنم�ا یع�رف ذل�ك ف�ي خ�صوصیات الم�واد ، وم�الم               
ترجع إلیھ الع�ین الت�ي خرج�ت من�ھ ال ی�سمى بی�ع العین�ة ، ألن�ھ م�ن الع�ین                        

 ) .٢" (وإال فكل بیع بیع عینة .... المسترجعة ال العین مطلقًا 

حم�د عل�ى أن الكراھ�ة إنم�ا تك�ون إذا أدت ھ�ذه       وحمل البعض ق�ول م    
ال��صورة إل��ى الوص��ول إل��ى الق��رض ال��ذى یج��ر منفع��ة ، أو بمعن��ى أدق إذا  

  .أدت ھذه الصورة إلى الربا 

وحیلة أخ�رى أن یبی�ع المق�رض    : " ... یقول قاضي خان فیالفتاوى   
من المستقرض سلعة بثمن مؤجل ، ویدفع السلعة إلى المستقرض، ث�م إن       

رض یبیعھا من غیره بأقل مم�ا اش�ترى ، ث�م ذل�ك الغی�ر یبیعھ�ا م�ن                   المستق
المقرض بما اشترى لتصل السلعة إلیھ بعینھا ، ویأخ�ذ ال�ثمن ویدفع�ھ إل�ى                
المستقرض ، فیصل المستقرض إلى القرض ، ویح�صل ال�ربح للمق�رض ،      

  ) .٣" (وھذه الحیلة ھي العینة التي ذكرھا محمد رحمھ اهللا تعالى 

سبق من النصوص الت�ي نقلناھ�ا ع�ن ال�سادة الحنفی�ة             ومن خالل ما    
  :یمكننا استخالص ما یلي 

                                                           

 . بيروت – ، طبعة دار المعرفة ١٤/٣٦المبسوط ، للسرخسي ، ) ١(

 . بيروت – ، طبعة عالم الكتب ٧/٢١٣فتح القدير ، البن الهمام ، ) ٢(

  . ٣/١١٢فتاوى قاضي خان ، ) ٣(
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إن الحنفیة انقسموا فیما بینھم ، فبعضھم أجاز الت�ورق ،            -١
وال��بعض اآلخ��ر منع��ھ أو كرھ��ھ ، إال أن علم��اء الم��ذھب     
الحنف���ي ض���عفوا ق���ول محم���د ، وذھب���وا إل���ى أن الكراھ���ة 

ي للعین��ة لی��ست للت��ورق ال��ذى عرف��ھ الحنابل��ة ، وإنم��ا ھ��  
الت���ي ترج���ع فیھ���ا ال���سلعة للب���ائع األول ، إذ یك���ون ذل���ك   

  .وسیلًة إلى الربا 

إن لفظ الكراھة المذكور ف�ي ق�ول محم�د ل�یس م�رادًا من�ھ              -٢
الكراھة بمعناھا الشرعي ؛ ب�ل ی�راد بھ�ا التح�ریم ، وی�دل                

ھ��ذا البی��ع  : " عل��ى ذل��ك ق��ول محم��د نف��سھ ، حی��ث ق��ال    
) ١" (رع��ھ أكل��ة الرب��ا  فیقلب��ي كأمث��ال الجب��ال ذم��یم ، اخت 

فھذا القول ال یدل فق�ط عل�ى مج�رد الكراھ�ة الت�ي تقت�ضى           
 .المنع ؛ بل إنھ غلظ فیھ وشدد 

إن األئمة كانوا یحتاطون كثیرًا في إط�الق لف�ظ التح�ریم ،            -٣
وك����انوا یطلق����ون الكراھ����ة ، فأخط����أ المت����أخرون ونف����وا 
التحریم عن الفعل ، مستندین إلى ع�ین اللف�ظ ال�وارد ع�ن        

ق��دمین ، وأغفل��وا ھ��ذا األم��ر ، وم��ا یھ��دفون إلی��ھ م��ن المت
 .جراء إطالقھ 

وقد غل�ط كثی�ر م�ن أتب�اع     : " وقد نبھ ابن القیم على ھذا األمر فقال     
األئمة على أئمتھم ، حیث تورع األئمة عن إطالق لفظ التح�ریم ، وأطلق�وا                

 ،  لفظ الكراھة ، فنفى المتأخرون التحریم عما أطل�ق علی�ھ األئم�ة الكراھ�ة              
ثم سھل علیھم لفظ الكراھة ، وخفت مؤنت�ھ عل�یھم ، فحمل�ھ بع�ضھم عل�ى                 
التنزیھ ، وتجاوز بھ آخرون إل�ى كراھ�ة ت�رك األول�ى ، وھ�ذا كثی�ر ج�دًافي                   

  " .تصرفاتھم ، فحصل بسببھ غلط عظیم على الشریعة وعلى األئمة 

وق�د ق�ال   : " واستطرد اب�ن الق�یم حدیث�ھ ب�ذكر مث�ال عل�ى ذل�ك فق�ال             
أحم��د ف��ي الجم��ع ب��ین األخت��ین بمل��ك الیم��ین أكرھ��ھ ، وال أق��ول ھ��و  اإلم��ام 

حرام ، ومذھبھ تحریمھ ، وإنما تورع عن إط�الق لف�ظ التح�ریم ألج�ل ق�ول         
  ) .٢" (عثمان 

                                                           

 . ،  ٧/٢١٢العناية شرح الهداية ،للبابرتي ، ) ١(

محمد عبد الـسالم ، طبعـة دار        /  ، تحقيق    ١/٣٢إعالم الموقعين ، البن القيم ،       ) ٢(

 . بيروت –الكتب العلمية 
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  :حكم التورق عند المالكية : ثانياً 

  :عرض المالكیة للتورق وحكمھ في موضعین فیمصنفاتھم 

ل ، ولك�نھم أعط�وه حكم�ًا    إدراجھ ض�من بی�وع اآلج�ا    :الموضع األول   
  .یخالف حكم ھذه البیوع 

وسئل مالك عن رجل ممن یع�ین یبی�ع ال�سلعة م�ن      : " قال ابن رشد    
الرجل بثمٍن إلى أجل ، فإذا قبضھا منھ ابتاعھا منھ رجٌل حاضر كان قاعدُا    
معھما ، فباعھا منھ ، ثم إن الذي باعھا األول اشتراھا منھ بعد ، وذلك في 

ال خیر في ھذا ، ورآه كأنھ محلل فیما بینھما ، وق�ال         : ال  موضع واحد ، ق   
  ) .١" (إنما یریدون إجازة المكروه : 

في حاشیتھ على التحریم إذا كان المشتریالثاني ھ�و          ونص الدسوقي 
وعد ھذا البیع من البی�وع الت�ي یتط�رق إلیھ�ا         : " ..... البائع األول ، فقال     

 ، فلو كانت نقدًا كانت الثانیة نق�دًا أو     التھمة ، أن تكون البیعة األولى ألجل      
ألجٍل فلیست من ھذا الباب ، أن یكون الب�ائع ثانی�ًا ھ�و الم�شتري أوًال ، أو                    

 ) .٢" (تنزل منزلتھ ، والبائع أوًال ھو المشتري ثانیًا أو من تنزل منزلتھ 

وقال القرافي حاسمًا لھ�ذه الم�سألة ومبین�ًا أن المن�ع إنم�ا یك�ون ف�ي                  
إن�ا إنم�ا نمن�ع أن یك�ون         : " ..... لعق�د الث�اني م�ن الب�ائع األول          حالة كون ا  

 ) .٣" (العقد الثاني من البائع األول 

: وبالتالي فالقول عند المالكیة ھو المنع ، واستدلوا بقول ابن عم�ر            
أت��ى علین��ا زم��ان م��ا ی��رى أح��د من��ا أن��ھ أح��ق بال��دینار وال��درھم م��ن أخی��ھ     

إذا تب�ایع الن�اس بالعین�ة ،     :  یق�ول     سمعت رس�ول اهللا   : المسلم ، ثم قال     
وأخذتم أذناب البقر ، ورضیتم بالزرع ، وتركتم الجھاد سلط اهللا عل�یكم ذًال      

  ) .٤(ال ینزعھ حتى ترجعوا إلى دینكم 

                                                           

محمد حجي وآخرون ، طبعـة      /  ، تحقيق د   ٧/٨٩البيان والتحصيل ، البن رشد ،       ) ١(

 . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨ الطبعة الثانية  بيروت ،–دار الغرب اإلسالمي 

 . ، طبعة دار الفكر ٣/٧٧حاشية الدسوقي ، لمحمد بن عرفة ، ) ٢(

 . بيروت – ، طبعة عالم الكتب ٣/٢٧٧الفروق ،للقرافي ، ) ٣(

 ، وقال ٣/٢٧٤سنن أبي داود ، كتاب أبواب اإلجارة ، باب في النهي عن العينة ، ) ٤(

  .٦/٥١٩ للبيهقي ، حديث صحيح ، السنن الكبرى ،: 
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بل إن ابن رشد اعتمد في تأسیس تح�ریم المالكی�ة لھ�ذا الن�وع عل�ى                  
 البی�وع  –ل�ذرائع   أي الحك�م با –ومن ذل�ك    : " أنھا ذریعة إلى الربا ، فقال       

التي ظاھرھا الصحة ویتوصل بھا إلى استباحة الربا ، وذل�ك مث�ل أن یبی�ع         
الرجل سلعًة من رجٍل بمائ�ة دین�ار إل�ى أج�ل ، ث�م یبتاعھ�ا بخم�سین نق�دًا ،             
فیكونان قد توصال بما أظھراه من البیع الصحیح إلى سلٍف خمسین دین�ارًا            

  ) .١" ( یجوز في مائٍة إلى أجل ، وذلك حرام ال یحل وال

ومن النصوص السابقة یتضح أن ھذه المعاملة في موضعھا لدى المالكی�ة             
  .ضمن بیوع اآلجال معاملة محرمة شرعًا ، ألنھا وسیلة إلى الربا 

قال الدكتور السالوس موضحًا رأي المالكیة في م�سألة الت�ورق بع�د             
 لج�واز  لم یأت في أق�وال المالكی�ة أي ذك�رٍ   : " أن نقل جزءًا من نصوصھم   

ما عرف بالتورق؛ بل جاء النص على المنع ، ویتضح ھذا جلیًا فیم�ا نقل�ھ         
الخرش���ي عل���ى مخت���صر خلی���ل ، وم���ن المق���دمات الممھ���دات ، والبی���ان       
والتح��صیل الب��ن رش��د الج��د ، وم��ن عق��د الج��واھر الثمین��ة الب��ن ش��اش ،      
ونالحظ النص على الحكم على أھل العینة بأنھم یعلمون الرب�ا وی�ستحلونھ             
، والمراد بالم�ستحلین للعین�ة ، ومنھ�ا م�ا ع�رف ب�التورق ، ف�التورق عن�د               
المالكیة إذن من الربا المحرم بالنسبة ألھ�ل العین�ة ، كم�ا یت�ضح أن اإلم�ام                
مالكًا والمالكیة یفرقون بین أھ�ل العین�ة وغی�رھم ، ف�یمكن أن یمنع�وا أھ�ل                   

  ) .٢" (العینة مما یجیزون لغیرھم 

المالكی��ة ص��ورة الت��ورق عن��د ح��دیثھم ع��ن    ذك��ر : الموض��ع الث��اني  
العین��ة وص��ورھا ، وذك��روه ب��صورٍة واض��حة للعی��ان ، وحكم��وا ببطالن��ھ ،   

  .ألنھ عین الربا 

إذا ج��اء ش��خٌص آلخ��ٍر : " فق��ال الخرش��یفي ش��رحھ عل��ى المخت��صر  
ھذا ال یح�ل ، ولك�ن أبیع�ك    : سلفني ثمانین وأرد لك مائة ، فقال        : وقال لھ   

  ) .٣" ( بمائة ، فھذا من العینة المكروھة سلعًة قیمتھا ثمانین

                                                           

 ، طبعة دار الغرب اإلسالمي ، الطبعـة         ٢/٣٩المقدمات الممهدات ، البن رشد ،       ) ١(

 . م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى 

الدولي ،   التورق حقيقته وأنواعه ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي       : عليالسالوس  / د) ٢(

  . ١٥ ، ١٤ اإلمارات العربية المتحدة ، ص –، الشارقة  " ١٩" الدورة رقم 

  ، طبعـة  ٥/١٠٦شرح الخرشي على مختصر خليل ،لمحمد بن عبد اهللا الخرشي     ) ٣(

 . بيروت –دار الفكر 



 

- ٢٦٦٣ -

وھ��ذه ال���صورة الت��ي ذكرھ���ا الخرش���ي م��ن الوض���وح بمك���ان ، ألن    
الغرض في األساس ھو النقد ، فالمعاملة وإن ظھر منھا أنھا بیع م�شروع   
إال أنھا في الحقیقة من بیوع العینة التي یتوصل بھا إلى الربا ، فكان اس�م       

  .البیع ذریعًة إلى الحرام 

فى مصنفات المالكیة ظھرت ص�ورتان للت�ورق بمعن�اه المع�روف ،       و
  :وھاتان الصورتان ھما 

أن یشتري الرجل الشيء الذي قیمتھ عشرًة ب�ستة  : الصورة األولى   
 أي بعد –عشر ، نصفھا معجل والنصف اآلخر مؤجل ، ثم یبیعھا بعد ذلك        

المعجل��ة ،  بع��شرٍة حال��ة ، فیعط��ي الب��ائع األول الثمانی��ة دراھ��م    –قب��ضھا 
  .وینتفع بالدرھمین ، وتبقى في ذمتھ الثمانیة دراھم المؤجلة 

وھ��ذه ال��صورة منعھ��ا المالكی��ة ، وجعلوھ��ا م��ن العین��ة المحرم��ة ،       
وقیدوا ھذا المن�ع بم�ا إذا ك�ان الب�ائع م�ن أھ�ل العین�ة ، أي ال�ذین اتخ�ذوھا                      

االنتف�اع  مھنًة للكسب ، أما إذا لم یكن البائع من أھل العینة ، وك�ان ق�صده    
بالسلعة ، فال شيءفي ذلك ، ألن المشتري باعھا لشخٍص آخر غیر الب�ائع              

  .األول ، مما یعطي لھ حریًةفي الثمن الذي یبیع بھ 

وق����د ص����رح اإلم����ام مال����ك بھ����ذا الحك����م ،ونقل����ھ اب����ن أب����ي زی����د      
ول��و باع��ھ وھ��و مم��ن یع��ین راوی��ة زی��ٍت    : ق��ال مال��ك  : " القیروانیبقول��ھ 

ع�شرة ، وع�شرة إل�ى أج�ل ، ف�ال خی�ر فی�ھ إن ك�ان              بعشرین على أن ینقده     
وھ��ذا فیم��ا  : وق��ال ف��ي الواض��حة ع��ن مال��ك    ....... مبتاعھ��ا یری��د بیعھ��ا   

یشتریھ لیبیعھ لحاجتھ إلى ثمنھ ، فأما من یشتري لحاجتھ من ثوٍب یلب�سھ    
  ) .١" (ودابٍة یركبھا أو خادٍم یخدمھ ، فال بأس بذلك كلھ 

ذا اش�ترى طعام�ًا أو غی�ره عل�ى أن         إ: " وقال عبد المل�ك ب�ن حبی�ب         
ینق��د بع��ض ثمن��ھ وی��ؤخر بع��ضھ إل��ى أج��ل ، ف��إن ك��ان اش��تراه لیبیع��ھ كل��ھ    
لحاجتھ لثمنھ ، فال خیر فیھ ، وكأنھ إذا باعھ بعشرٍة نقدًا وعشرًة إلى أجٍل          

خذ فبع منھ بما ترید أن تنقدني ، وم�ا بق�ي فھ�و ل�ك ببقی�ة ال�ثمن               : قال لھ   
ھذا أھل العینة ، وھو ق�ول مال�ك رض�ي اهللا تع�الى           إلى األجل ، وإنما یعمل      

أنا قلتھ ، قالھ ربیع�ة وغی�ره قبل�ي        : عنھ ، وقد روجع فیھا غیر مرٍة فقال         
) "٢. (  

                                                           

  .١١/٣٤٤البيان والتحصيل ، ) ١(

 . بيروت – ، طبعة دار الفكر ٥/١٠٤منح الجليل ، للشيخ عليش ، ) ٢(
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أن یقوم المشتري بشراء السلعة بثمٍن مؤجٍل یزی�د  : الصورة الثانیة             
ع ب�سعرھا   على سعرھا الحقیقي لیبیعھ�ا حال�ة ، وعن�د البی�ع ال ی�تمكن م�ن البی�                  

الحقیقي؛ بل بسعٍر أقل ، فیعمد إلى البائع لیخفض لھ سعرھا لیصل إلى ال�سعر         
  .الحقیقي ، حتى یتحقق لھ الحصول على النقد ، فیستجیب لھ البائع 

وھ��ذه ال��صورة أی��ضًا منعھ��ا المالكی��ة ، ألنھ��ا معامل��ة أھ��ل العین��ة ،     
ن ذل�ك من�دوب   ولیس المنع من حط البائع جزءًا من الثمن للمشترى ؛ بل إ  

إلیھ عند الحاجة ، ولكن المنع إنما ھو من الحط ألجل الحصول عل�ى النق�د            
والھبوط بمقدار الفائدة ، كما أن ھذه المعاملة في صورتھا ھذه ما ھ�ي إال           

  .استحالل صریح للربا ، وھو مما یتھم فیھ المتعاملین بالعینة 

تي إل��ى ھ��و أن الرج��ل ی��أ : " ق��ال اب��ن رش��د ف��ي البی��ان والتح��صیل    
أس��لفني ع��شرة مثاقی��ل ف��ي أح��د ع��شر : الرج��ل م��ن أھ��ل العین��ة فیق��ول ل��ھ 

ال أس�لفك إیاھ�ا إال ف�ي ثالث�ة ع�شر مثق�اًال ،              : مثقاًال إلى شھر ، فیق�ول ل�ھ         
فیتراوضان حتى یتفق معھ على أن یسلفھ العشرة ویرد علیھ اثن�ي ع�شرة    

شرة دن�انیر ،  إن ھذا ال یحل ، ولكن عندي سلعة قیمتھ�ا ع�       : ، ثم یقول لھ     
أبیعھا منك باثني عشر دینارًا إلى شھر ، فتبیعھا أنت بعشرة ، فیتم لك م�ا          
أردت ، فیأخذ منھ السلعة على ھذا ، فیبیعھا بثمانیة مثاقیل ، ثم یأتي إلیھ            

لم تساِو السلعة عشرة دنانیر وقد وض�عت فیھ�ا وض�یعًة كبی�ًرة        : فیقول لھ   
التي وض�عتھا وم�ا یج�ب لھ�ا م�ن           من العشرة ، فحط عني من االثني عشر         

ال��دینارین الل��ذین بنی��ت عل��ى أن ت��ربح مع��ي ف��ي الع��شرة ، وذل��ك دین��اران     
وخمسا دینار ، فیحط ذلك عنھ تتمیما لما كان راوض�ھ علی�ھ م�ن أن ی�ربح                 
مع�ھ ف�ي الع�شرة دین�ارین ، فیأخ�ذ من�ھ ف�ي الثمانی�ة الت�ي ب�اع ال�سلعة بھ�ا             

ما إلى أن أسلفھ ثمانیة مثاقیل في تسعة وثالثة أخماس ، فیؤول األمر بینھ
تسعة وثالث�ة أخم�اس ، فھ�ذا مم�ا ی�تھم فی�ھ أھ�ل العین�ة ویحمل�ون علی�ھ ،                 

  ) .١" (لعلمھم بالربا واستحاللھم لھ 

وبن��اًء عل���ى ذل��ك ف���التورق ب��شتى ص���وره ممن��وع عن���د المالكی���ة ،     
یستویفي ذلك اعتباره من بیوع اآلجال ، أو اعتباره من صور العینة ، لما       

  .یھ من استحالٍل للربا ، وذریعة للوصول إلى الحرام ف

وبالجمل��ة فھ��ؤالء ق��وم علم��وا ف��ساد س��لٍف ج��ر  : " ق��ال اب��ن ش��اش 
منفعة وما ینخرط في س�لكھ م�ن الغ�رر والرب�ا ، فتحیل�وا عل�ى ج�وازه ب�أن           
جعلوا سلفًا حتى یظھر فیھا صورة الحل ، ومقاصدھم التوصل إلى الح�رام           

مای��ة ال��ذرائع ، وس��حب أذی��ال ال��تھم عل��ى س��ائر    ، وق��د ق��دمنا أن أص��لنا ح 

                                                           

  . ٨٦ ، ٧/٨٥البيان والتحصيل ، البن رشد ، ) ١(
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المتعاملین حتى بدت محایلھا أو خفت ، وأمكن القصد إلیھا من المتعاملین            
) "١. (  

  :حكم التورق عند الشافعية : ثالثاً 

ذھب��ت الغالبی��ة العظم��ى م��ن الب��احثین المعاص��رین مم��ن كتب��وا ف��ي      
تم��دوا ف��ي ذل��ك موض��وع الت��ورق إل��ى أن ال��شافعیة یجی��زون الت��ورق ، واع

 أن  – م�ن وجھ�ة نظ�رھم        –على ن�صوص وردت ف�ي كت�ب ال�شافعیة تؤك�د             
  ) .٢(اإلمام الشافعي یجیز ھذه المعاملة 

  :ومن النصوص التي اعتمدوا علیھا 

وإذا كانت ھذه السلعة لي كسائر مالي ، لم ال أبی�ع          : " قال الشافعي   
 ) .٣" (ملكي بما شئت وشاء المشتري 

                                                           

حميد . د:  ، وتحقيق  ٢/٤٥٣ الثمينة في مذهب عالم  المدينة، البن شاش ،           عقد الجواهر ) ١(

 . لبنان –بن محمد لحمر ، طبعة دار الغرب اإلسالمي، بيروت 

التورق الفردي والتورق المصرفي    : حسين كامل فهمي    / د: من هؤالء على سبيل المثال      ) ٢(

 " ١٩" المي ، في الدورة رقـم       ، في بحثه المنشور في مجلة مجمع الفقه اإلس        " المنظم  " 

التـورق  : وهبهالزحيلي  /  ، د  ٧في مدينة الشارقة بدولة اإلمارات العربية المتحدة ، ص          

" حقيقته وأنواعه الفقهي المعروف والمصرفي المنظم ، مجلة مجمع الفقه ، الدورة رقـم   

والتوريق ، التورق حقيقته والفرق بينه وبين العينة : حسن الشاذلي /  ، د٨،  ص  " ١٩

التـورق  : إبراهيم أحمد عثمان    /  ، د  ٢٤،  ص     " ١٩" مجلة مجمع الفقه ، الدورة رقم       

" حقيقته وأنواعه الفقهي المعروف والمصرفي المنظم ، مجلة مجمع الفقه ، الدورة رقـم   

أحمد بن عبد العزيز الحداد ، التـورق حقيقتـه وأنواعـه الفقهـي              /  ، د  ٧، ص    " ١٩

نزيه /  ، د  ٤، ص    " ١٩"  المنظم ، مجلة مجمع الفقه ، الدورة رقم          المعروف والمصرفي 

، ص  " ١٩" التورق حكمه وتطبيقاته المعاصرة ، مجلة مجمع الفقه ، الدورة رقم : حماد 

التورق حقيقته وأنواعه الفقهي المعروف والمصرفي المنظم       : عبد العزيز الخياط    /  ، د  ٣

التـورق  : إبراهيم فاضل الـدبو     /  ، د  ٤، ص    " ١٩" ، مجلة مجمع الفقه ، الدورة رقم        

 ، الموسـوعة    ٥حقيقته أنواعه الفقهي المعروف والمصرفي المـنظم ، الـسابق ، ص             

  . ١٤٨/ ١٤الفقهية الكويتية ، 

 ، طبعة دار    ٨/١٨٣مختصر المزني ، إلسماعيل بن يحيى بن إسماعيل المزني ،           ) ٣(

 .م ١٩٩٠ -هـ ١٤١٠ بيروت ، –المعرفة 
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ُھَو َأْن َیِبی�َع َغْی�َرُه َش�ْیًئا ِب�َثَمٍن ُمَؤجَّ�لٍ ، َوُی�َسلَِّمُھ               َو: " وقال النووي   
ِإَلْیھِ ، ُثمَّ َیْشَتِرَیُھ َقْبَل َقْبِض الثََّمِن ِبَأَقلَّ ِمْن َذِلَك الثََّمِن َنْقًدا ، َوَكَذا َیُجوُز َأْن   

، َس�َواٌء َق�َبَض ال�ثََّمَن اْل�َأوََّل َأْم     َیِبیَع ِبَثَمٍن َنْقًدا َوَیْشَتِرَي ِبَأْكَثَر ِمْنُھ ِإَلى َأَجٍل     
َل��ا ، َوَس��َواٌء َص��اَرِت اْلِعیَن��ُة َع��اَدًة َل��ُھ َغاِلَب��ًة ِف��ي اْلَبَل��ِد ، َأْم َل��ا ، َھ��َذا ُھ��َو         
ال���صَِّحیُح اْلَمْع���ُروُف ِف���ي ُكُت���ِب اْلَأْص���َحاِب ، َوَأْفَت���ى اْلُأْس���َتاُذ َأُب���و ِإْس���َحاَق     

ُخ َأُبو ُمَحمٍَّد ِبَأنَُّھ ِإَذا َصاَر َع�اَدًة َل�ُھ ، َص�اَر اْلَبْی�ُع الثَّ�اِني             اِلاْسَفَراِییِنيُّ َوالشَّیْ 
 ) .١" (َكاْلَمْشُروِط ِفي اْلَأوَِّل ، َفَیْبُطَلاِن َجِمیًعا 

 بكسر المھملة –ویكره بیع العینة : " وقال الشیخ زكریا األنصاري 
ل��ى ذي الحاج��ة ،  لم��ا فیھ��ا م��ن االس��تظھار ع –وإس��كان التحتی��ة وب��النون 

وھو أن یبیعھ عینًا بثمن كثیر مؤجل ویسلمھا ل�ھ ، ث�م ی�شتریھا من�ھ بنق�د              
 ) .٢" (یسیر ، فیصح ذلك ولو صار عادًة لھ غالبة 

َف��ِإَذا اْش��َتَرى الرَُّج��ُل ِم��ْن الرَُّج��ِل ال��سِّْلَعَة َفَقَب��َضَھا : " وق��ال ال��شافعي 
 َأْن َیْبَتاَعَھ�ا ِم�ْن الَّ�ِذي اْش�َتَراَھا ِمْن�ُھ َوِم�ْن              َوَكاَن الثََّمُن إَلى َأَج�ٍل ، َفَل�ا َب�ْأسَ         

َغْیِرِه ، ِبَنْقٍد َأَق�لَّ َأْو َأْكَث�َر ِممَّ�ا اْش�َتَراَھا ِب�ِھ َأْو ِب�َدْیٍن َك�َذِلَك ، َأْو َع�َرٍض ِم�ْن                   
ُة ِم�ْن  اْلُعُروِض ، َساَوى اْلَعَرَض َما َشاَء َأْن ُیَساِوَي ، َوَلْیَسْت اْلَبْیَع�ُة الثَّاِنَی�             

اْلَبْیَعِة اْلُأوَلى ِبَسِبیٍل ، َأَل�ا َت�َرى َأنَّ�ُھ َك�اَن ِلْلُم�ْشَتِري اْلَبْیَع�ُة اْل�ُأوَلى إْن َكاَن�ْت                     
َأَمًة َأْن ُیِصیَبَھا َأْو َیَھَبَھا َأْو ُیْعِتَقَھا َأْو َیِبیَعَھا ِممَّْن َش�اَء َغْی�َر َبْیِع�ِھ ِبَأَق�لَّ َأْو            

َھا ِب��ِھ َن��ِسیَئًة ، َف��ِإَذا َك��اَن َھَك��َذا َفَم��ْن َحرََّمَھ��ا َعَل��ى الَّ��ِذي      َأْكَث��َر ِممَّ��ا اْش��َتَرا 
اْش�َتَراَھا؟ َوَكْی�َف َیَت�َوھَُّم َأَح�ٌد ؟ َوَھ�َذا إنََّم��ا َتَملََّكَھ�ا ِمْلًك�ا َجِدی�ًدا ِب�َثَمٍن َلَھ�ا َل��ا           

ِر اْلُمَت�َأخَِّرِة ، َوَكْی�َف إْن َج�اَز    ِبال�دََّناِنیِر اْلُمَت�َأخَِّرِة ، َأنَّ َھ�َذا َك�اَن َثَمًن�ا ِلل�دََّناِنی      
 ) .٣" (َھَذا َعَلى الَِّذي َباَعَھا َلا َیُجوُز َعَلى َأَحٍد َلْو اْشَتَراَھا 

وبن���اء عل���ى الن���صوص ال���سابقة وغیرھ���ا ، رأى أغل���ب الكت���اب أن            
الشافعیة یجیزون التورق حتى ولو كانت نیة المشترى الوصول إل�ى الرب�ا           

 بظ��اھر العق��د ال بم��ا  – كم��ا ق��ال الن��ووي  –ر عن��د ال��شافعیة  ؛ ألن االعتب��ا
ینویھ العاقدان ، فھم یعملون الظاھر ویعتدون بھ دون النظر إلى ما قصده             

                                                           

زهير الشاويش ، طبعة المكتـب      /  ، تحقيق    ٣/٤١٩روضة الطالبين ، للنووي ،      ) ١(

 .م ١٩٩١ -هـ ١٤١٢ عمان ، الطبعة الثالثة – دمشق – بيروت –اإلسالمي 

 ، طبعة دار    ٢/٤١أسنى المطالب شرح روض الطالب ، للشيخ زكريا األنصاري ،           ) ٢(

 .الكتاب اإلسالمي 

 .  بيروت – دار المعرفة  ، طبعة٣/٧٩األم ، للشافعي ، ) ٣(
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ًا ، وبیع السالح المتعاقدان ، ولذلك لم یحرموا بیع العنب لمن یعصره خمر       
  .لمن یعصي اهللا

مم��ن وأك��ره بی��ع العن��ب  : " وق��د نق��ل الن��ووي ع��ن ال��شافعي قول��ھ    
  ) .١" (یعصر الخمر ، والسیف ممن یعصي اهللا بھ ، وال أنقض ھذا البیع 

  . جائز وال شيءفیھ – بناء على ذلك –وبالتالي فالتورق عندھم 

  :حكم التورق عند الحنابلة : رابعاً 

شاع لدى الكثیرین ممن كتب�وا ف�ي الت�ورق أن اإلم�ام أحم�د أول م�ن                
أحدھما بالجواز ، والثاني بالكراھة ، ذكر التورق بلفظھ ، وأن فیھقولین ، 

وفي ھذه المسألة لغط كبیر یجب إیضاحھ حت�ى ال تخ�تلط المف�اھیم ، وذل�ك                 
  :في محورین أساسیین 

  ن  ظور اط  اور اول 

القول بأن اإلم�ام أحم�د رحم�ھ اهللا أول م�ن ذك�ر الت�ورق بلفظ�ھ غی�ر           
ما وقع تحت یدي من أمھات كت�ب     قول صحیح ؛ إذ إنھ بالبحث والتدقیق فی       

الحنابلة وجدت أن لفظ التورق ورد ذكره في مواض�ع متع�ددة ، وم�ن ھ�ذه            
  :المواضع 

ونق�ل  : "  ھـ ٧٦٣ جاء في كتاب الفروع البن مفلح المتوفى سنة      -
المروزي فیمن یبیع الشيء ثم یجده یباع ، یشتریھ بأقل مما باعھ بالنقد ؟ 

س ، ول�و احت�اج إل�ى نق�د فاش�ترى م�ا ی�ساوى        ال ، ولك�ن ب�أكثر ال ب�أ   : قال  
مائة بم�ائتین م�ثال ف�ال ب�أس ، ن�ص علی�ھ ، وھ�ى الت�ورق ، وعن�ھ یك�ره ،                  

  ) .٢" (وحرمھ شیخنا 

:  ھ�ـ    ٨٨٤ وجاء في المبدع لبرھان الدین بن مفلح المتوفى س�نة            -
فلو احتاج إلى نقد فاشترى ما ی�ساوى مائ�ة بثم�انین ، ف�ال ب�أس ، ن�ص                    " 

) ٣" (ثل التورق ، وعنھ یكره ، وحرمھ الشیخ تق�ي ال�دین          علیھ ، وھى م   
. 

                                                           

  . ٨/١٨٢مختصر المزني ، ) ١(

عبد اهللا بن عبد المحـسن التركـي ،         /  ، تحقيق د   ٦/٣١٦الفروع ، البن مفلح ،      ) ٢(

 .طبعة مؤسسة الرسالة 

 بيـروت ،    – ، طبعة دار الكتب العلمية       ٤/٤٩المبدع ، لبرهان الدين بن مفلح ،        ) ٣(

 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨الطبعة األولى 
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لو : فائدة : "  ھـ ٨٨٥ جاء في اإلنصاف للمرداوي المتوفى سنة  -
احتاج إلى نقد ، فاشترى ما یساوى مائة بمائة وخمسین ، فال بأس ، نص 
علیھ وھو المذھب وعلیھ األصحاب ، وھى مسألة التورق ، وعن�ھ یك�ره ،    

تاره الشیخ تقي الدین ، فإن باعھ لمن اشترا منھ ل�م یج�ز       وعنھ یحرم ، اخ   
 ) .١" (، وھى العینة 

 جاء في الروض المربع لمن�صور ب�ن ی�ونس ب�ن إدری�س البھ�وتي         -
ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوى مائ�ة         : "  ھـ   ١٠٥١المتوفى سنة   

 ) .٢" (بأكثر لیتوسع بثمنھ ، فال بأس ، وتسمى مسألة التورق 

وم��ن احت��اج إل��ى نق��د : " البھ��وتیفي ش��رح منتھ��ى اإلرادات  وق��ال -
فاش��ترى م��ا ی��ساوى ألف��ًا ب��أكثر لیتوس��ع بثمن��ھ ، ف��ال ب��أس ن��صًا ، وی��سمى 

 ) .٣" (تورقًا 

إل��ى نق��د   ( إن��سان  ) ول��و احت��اج  : " (  وق��ال ف��ي ك��شاف القن��اع    -
وھي ( نص علیھ ) فاشترى ما یساوى مائة بمائة وخمسین مثًال فال بأس   

من الورق وھ�و الف�ضة ، ألن        ) مسألة التورق   ( ذه المسألة تسمى    أي ھ ) 
 ) .٤" (مشتري السلعة یبیع بھا 

 جاء في مطال�ب أول�ي النھ�ى لم�صطفى ب�ن س�عد الرحیبانی�الحنبلي                 -
ِلَنْقٍد، َفاْشَتَرى َم�ا  ( إْنَساٌن ) َوَكَذا َلْو اْحَتاَج   : " (  ھـ   ١٢٤٣المتوفى سنة   

؛ َفَل�ا َب�ْأَس     ) ِلَیَتَوسَّ�َع ِبَثَمِن�ِھ     ( ؛ َكِماَئ�ٍة َوَخْم�ِسیَن َمَثًل�ا        ) َرُیَساِوي ِماَئًة ِبَأْكثَ  
ِم�ْن  ) َمْسَأَلَة التَّ�َورُّقِ (؛ َأْي َھِذِه اْلَمْسَأَلُة ُتَسمَّى   ) َوِھَي(ِبَذِلَك ، َنصَّ َعَلْیِھ ،      

؛ ) َوَیتَِّجُھ َوَعْكُسَھا (َھا ،   اْلَوِرق ، َوُھَو اْلِفضَُّة ؛ ِلَأنَّ ُمْشَتِرَي السِّْلَعِة َیِبیُع بِ         
ِفي اْلُحْكِم ، َوُھَو َأْن َیْحَتاَج ِلَنْقدٍ ، َفَیِبیَع ) ِمْثُلَھا(َعْكُس َمْسَأَلِة التََّورُِّق : َأْي 

                                                           

  . ٤/٣٣٧اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ، للمرداوي ، ) ١(

 .  ، طبعة دار المؤيد ، مؤسسة الرسالة ١/٣١٨الروض المربع ، ) ٢(

 - هـ   ١٤١٤ ، طبعة عالم الكتب ، الطبعة األولى         ٢/٢٦شرح منتهى اإلرادات ،     ) ٣(

 . م ١٩٩٣

 ، طبعـة دار     ٣/١٨٦كشاف القناع ، لمنصور بن يونس بن إدريس البهـوتي ،            ) ٤(

 . بيروت –الكتب العلمية 



 

- ٢٦٦٩ -

َما ُیَساِوي ِماَئ�ًة ِبَخْم�ِسیَن ِباْخِتَی�اِرِه ِلَیَتَوسَّ�َع ِبَھ�ا ؛ َفَیُج�وَز َذِل�َك ِبَل�ا ِن�َزاٍع ،                      
 ) .١" (تَِّجٌھ َوُھَو ُم

ومن خالل ما سبق عرضھ م�ن ن�صوص تتعل�ق ب�التورقفي الم�ذھب               
الحنبلي یتضح أن ھذا المصطلح لم یذكره اإلم�ام أحم�د ، كم�ا ی�دعي أغل�ب              
الباحثین ، وھذا ال یمنع أن یكون قد عرف معناه ، بل لم یعرفھ المتقدمون 

ت ش��یخ م��ن فقھ��اء الحنابل��ة ، وأول ظھ��وٍر لھ��ذا اللف��ظ ك��ان ف��ي م��صنفا       
اإلسالم ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم ، وتوالى تباعًا ذكر ھذا المصطلح ف�ي        
كت��ب الحنابل��ة ، أي أن الن��صوص الت��ي عرض��ناھا كان��ت مت��أخرة ع��ن اب��ن   
تیمیة ، فالسابق ھو ابن تیمیة ، وتبعھ فقھاء الحنابلة الذین جاءوا بعده ،              

  .ھـ٧٢٨حیث توفي ابن تیمیة سنة 

میة وابن القیم نصوص ذكر فیھا اسم الت�ورق  وقد وردت عن ابن تی  
وحكم�ھ تف�صیًال ، إال أن ھ�ذه الن�صوص أو بع��ضھا عل�ى األق�ل یحت�اج إل��ى        

  :تحلیٍل وبیان ، على النحو التالي 

  :النصوص الواردة عن ابن تیمیة وابن القیم 

ْت َسدُّ الذَِّریَعِة ، َوَلْو َكانَ    : الثَّاِني: " .....  جاء في الفتاوى الكبرى      -
َعْكَس َمْسَأَلِة اْلِعیَنِة َعْن َتَواُطٍؤ ، َفِفیِھ ِرَواَیَتاِن َعْن َأْحَمَد ، َوِھ�َي َأْن َیِبیَع�ُھ          
َحالا ، ُثمَّ َیْبَتاَع ِمْن�ُھ ِب�َأْكَثَر ُمَؤجًَّل�ا ، َوَأمَّ�ا َم�َع التََّواُط�ِؤ َفِرًب�ا ُمْحَت�اٌل َعَلْی�ھِ ،                

 الدََّراِھَم َواْبَتاَع السِّْلَعَة إَلى َأَجٍل ِلَیِبیَعَھا ؛ َوَیْأُخَذ َوَلْو َكاَن َمْقُصوُد اْلُمْشَتِري   
َثَمَنَھا ، َفَھَذا ُیَسمِّي التََّورَُّق ، َوِفي َكَراَھِتِھ َع�ْن َأْحَم�َد ِرَواَیَت�اِن ، َواْلَكَراَھ�ُة         

ْلُمْشَتِري الَِّذي َغَرُض�ُھ   َقْوُل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزیِز َوَماِلٍك ِفیَما َأُظنُّ ، ِبِخَلاِف ا          
التَِّجاَرُة ، َأْو َغَرُضُھ اِلاْنِتَفاُع َواْلِقْنَیُة ، َفَھَذا َیُجوُز ِشَراُؤُه إَلى َأَجٍل ِباِلاتَِّفاِق 
، َفِفي اْلُجْمَلِة َأْھ�ُل اْلَمِدیَن�ِة َوُفَقَھ�اُء اْلَح�ِدیِث َم�اِنُعوَن ِم�ْن َأْن�َواِع الرَِّب�ا َمْنًع�ا                 

 ُمَراِعًی��ا ِلَمْق��ُصوِد ال��شَِّریَعِة َوُأُص��وِلَھا ، َوَق��ْوُلُھْم ِف��ي َذِل��َك ُھ��َو الَّ��ِذي   ُمْحَكًم��ا
  ) .٢" (ُیْؤَثُر ِمْثُلُھ َعْن الصََّحاَبِة ، َوَیُدلُّ َعَلْیِھ َمَعاِني اْلِكَتاِب َوالسُّنَّة 

َراِھَم َوَلْو َكاَن َمْقُصوُد اْلُمْشَتِري الدَّ    : "  جاء في القواعد النورانیة      -
َواْبَتاَع السِّْلَعَة ِإَلى َأَجٍل ِلَیِبیَعَھا َوَیْأُخَذ َثَمَنَھ�ا ، َفَھ�َذا ُی�َسمَّى التَّ�َورُّقَ ، َوِف�ي             
َكَراَھِتِھ َعْن أحمد ِرَواَیَتاِن ، َواْلَكَراَھُة َقْوُل ُعَمَر ْبِن َعْبِد اْلَعِزیِز ومالك ِفیَما 

                                                           

 ، طبعة المكتب اإلسالمي   ٣/٦١مطالب أوليالنهى ، لمصطفى بن سعد الرحيباني ،         ) ١(

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥ بيروت ، الطبعة الثانية –

 بيـروت ،    – ، طبعة دار الكتـب العلميـة         ٤/٢١الفتاوى الكبرى ، البن تيمية ،       ) ٢(

 .م ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٨الطبعة األولى 



 

- ٢٦٧٠ -

لَّ��ِذي َغَرُض��ُھ التَِّج��اَرُة ، َأْو َغَرُض��ُھ اِلاْنِتَف��اُع َأِو    َأُظ��ّنُ ، ِبِخَل��اِف اْلُم��ْشَتِري ا  
َأْھ�ُل اْلَمِدیَن�ِة   : اْلِقْنَیةُ ، َفَھَذا َیُجوُز ِشَراُؤُه ِإَلى َأَجٍل ِباِلاتَِّف�اِق ، َفِف�ي اْلُجْمَل�ِة         

یَن ِلَمْق��ُصوِد َوُفَقَھ��اُء اْلَح��ِدیِث َم��اِنُعوَن ِم��ْن َأْن��َواِع الرَِّب��ا َمْنًع��ا ُمْحَكًم��ا ُم��َراعِ   
الشَِّریَعِة َوُأُصوِلَھا ، َوَقْوُلُھْم ِفي َذِلَك ُھَو الَّ�ِذي ُی�ْؤَثُر َمْثُل�ُھ َع�ِن ال�صََّحاَبِة ،                   

  ) .١" (َوَتُدلُّ َعَلْیِھ َمَعاِني اْلِكَتاِب َوالسُّنَِّة 

وتحرم مسألة التورق وھ�و  : "  جاء في المستدرك على المجموع     -
   .)٢" (روایة عن أحمد 

إَذا َك�اَن َمْق�ُصوُد اْلُم�ْشَتِري ال�دََّراِھَم         : "  جاء في مجم�وع الفت�اوى        -
" َوَغَرُضُھ َأْن َیْشَتِرَي السِّْلَعَة إَلى َأَجٍل ِلَیِبیَعَھا ، َوَیْأُخَذ َثَمَنَھا َفَھ�ِذِه ُت�َسمَّى               

 َوَق�ْد اْخَتَل�َف اْلُعَلَم�اُء ِف�ي     ، ِلَأنَّ َغَرَضُھ اْلَوِرُق َلا السِّْلَعُة ،     " َمْسَأَلُة التََّورُِّق   
َكَراَھِتِھ ، َفَكِرَھُھ ُعَمُر ْبُن َعْبِد اْلَعِزیِز َوَطاِئَفٌة ِمْن َأْھِل اْلَمِدیَنِة ِمْن اْلَماِلِكیَّ�ِة               
َوَغْی���ِرِھْم ، َوُھ���َو إْح���َدى ال���رَِّواَیَتْیِن َع���ْن َأْحَم���د ، َوَرخَّ���َص ِفی���ِھ آَخ���ُروَن ،  

  ) .٣" (ُتُھ َواْلَأْقَوى َكَراَھ

َأن َی���ْشَتِري : الثَّاِل���ث : "  ج���اء ف���ى مخت���صر الفت���اوى الم���صریة   -
ال�ّسْلَعة ِش��َراء َثابت��ا ، ث�مَّ َیِبیعَھ��ا للم��ستدین َثاِنًی�ا ، فیبیعھ��ا َأح��دھَما ، َفَھ��ِذِه    
تسمى التورق ، ِلَأن َغَرض الُمْشَتِري ُھَو اْلَورق ، َفَیْأُخذ ماَئة َویبقى َعَلْیِھ         

ِعْشُروَن مثال ، فقد َنازع ِفي َذِلك الّسلف ، واألقوى َأنھ یْنَھى َعنُھ ، ماَئة وَ 
التورق َربا ، َفِإن اهللا ح�رم َأخ�ذ َدَراِھ�م ِب�َدَراِھم َأكث�ر               : َقاَل عمر بن اْلَعِزیز     

ِمْنَھا ِإَلى أجل لما ِفي َذِلك من َضَرر اْلُمْحَت�اج ، َوأك�ل َمال�ھ ِباْلَباِط�ِل ، َوَھ�َذا           
ْعنى َمْوُجود ِفي َھِذه الصُّوَرة ، َوِإنََّما اْلَأْعَمال ِبالنِّیَّاِت ، َوالَِّذي َأَباَحُھ اهللا اْلَم

لْلبی��ع َوالتَِّج��اَرة ، وك��ل ق��رض ج��ر َمْنَفَع��ة َفُھ��َو َرب��ا ، َكَم��ا یْق��رض ص��ناعھ   

                                                           

أحمد بن محمد الخليل ، طبعة    /  ، تحقيق د   ١/٧٦القواعد النورانية ، البن تيمية ،       ) ١(

 .هـ ١٤٢٢ السعودية ، الطبعة األولى –دار ابن الجوزي 

محمد بـن عبـد     /  ، تحقيق    ٤/٩المستدرك على مجموع الفتاوى ، البن تيمية ،         ) ٢(

 .هـ ١٤١٨الرحمن بن قاسم ، الطبعة األولى 

عبد الرحمن بن محمد بـن      /  ، تحقيق    ٢٩/٣٠٢جموع الفتاوى ، البن تيمية ،       م) ٣(

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦قاسم ، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة المصحف ، 



 

- ٢٦٧١ -

ة لیح���ابوه ِباْل���ُأْجَرِة ، َأو یْقرض���ُھ َمائ���ھ ویبیع���ھ س���ْلَعة َت���َساِوي ماَئ���ة ِبِماَئ��� 
 .)١" (َوخمسین ، َوَنْحو َذِلك ، َفُھَو َربا 

ومن خالل ما سبق من النصوص التي نقلناھا عن شیخ اإلسالم ابن    
  :تیمیة ، یتضح لنا ما یلي 

إن ھذه النصوص الت�ي نقلناھ�ا ع�ن اب�ن تیمی�ة ورد فیھ�ا                 -١
ذكر التورق صراحًة بمعن�اه المع�روف ، ویع�د اب�ن تیمی�ة              

 بلفظ�ھ ومعن�اه ف�ي الم�ذھب      أول من ذكر الت�ورق ص�راحةً      
الحنبل��ي ، وش��اع اس��تعمال ھ��ذا اللف��ظ بع��د ذل��ك ف��ي كت��ب    

  .المذھب 

إن الن����صوص ال����سابقة قاطب����ة ورد فیھ����ا ذك����ر الحك����م      -٢
 بن��اًء –ال��شرعي للت��ورق ، وانق��سم الحنابل��ة ف��ي حكم��ھ    

 إلى فریقین ، فریق یرى الجواز –على ما قالھ ابن تیمیة 
 ، -تعبی�ر اب�ن تیمی�ة     عل�ى ح�د   –، وھو قول لإلمام أحمد    

وفری��ق ی��رى المن��ع ، وھ��و ق��ول اب��ن تیمی��ة ، وق��ول ل��دى 
اإلمام أحمد ، وھذا الحكم لم یذكر في كتب ابن تیمیة فقط             

 .، بل نقلھ من جاء بعده من فقھاء المذھب 

إن الحدیث عن التورق أورده اب�ن تیمی�ة وم�ن ج�اء بع�ده            -٣
 أم�ر  من متأخري الحنابلة عند حدیثھم عن العین�ة ، وھ�ذا       

ل��ھ داللت��ھ عن��د تحلیلن��ا آلراء الفقھ��اء عموم��ًا ف��ي م��سألة   
 .التورق 

وقد ُنِقَل عن ابن القیم العدید من النصوصفي شأن التورق ، أقت�صر             
فم�ا تقول�ون إذا ل�م تع�د     : ف�إن قی�ل   : " على واح�ٍد منھ�ا ، یق�ول اب�ن الق�یم            

ذه ھ� : السلعة إلیھ ، ب�ل رجع�ت إل�ى ثال�ث ، ھ�ل ت�سمون ذل�ك عین�ة ؟ قی�ل                         
مسألة التورق ، ألن المقصود منھا الورق ، وقد نص أحمد في ورایة أبي     
داود على أنھا من العینة ، وأطلق علیھا اس�مھا ، وق�د اختل�ف ال�سلف ف�ي        

التورق أخی�ة  : كراھیتھا ، فكان عمر بن عبد العزیز یكرھھا ، وكان یقول           
 الرب���ا ، ورخ���ص فیھ���ا إی���اس ب���ن معاوی���ة ، وع���ن أحم���د فیھ���ا روایت���ان    

منصوصتان ، وعلل الكراھة في إحداھما بأنھ بیع مضطر ، وقد روى أب�و               
  " . نھى عن بیع المضطر داود عن علي أن النبي

                                                           

محمد حامد الفقي ، /  ، تحقيق د١/٣٢٥مختصر الفتاوى المصرية ، البن تيمية ،        ) ١(

 . م ١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦ السعودية ، – الدمام –طبعة دار ابن القيم 



 

- ٢٦٧٢ -

فأحم�د  : " ویشرح ابن القیم موقف اإلمام أحمد ووجھة نظره ق�ائًال           
رحمھ اهللا تعالى أشار إلى أن العینة إنما تقع من رجٍل مضطٍر إلى نقٍد؛ ألن 

 بالقرض ، فیضطر إلى أن یشتري منھ سلعة ثم یبیعھا        الموسر یضن علیھ  
، فإن اشتراھا منھ بائعھا كانت عینة ، وإن باعھا من غی�ره فھ�ي الت�ورق          
، ومقصودھفي الموضعین الثمن، فقد حصل ف�ي ذمت�ھ مؤج�ل مقاب�ل ل�ثمٍن        
ح��ال أنق��ص من��ھ، وال معن��ى للرب��ا إال ھ��ذا، لكن��ھ رب��ا س��لم ل��م یح��صل ل��ھ       

  ) .١" (ولمالم یقصده كان ربا بسھولة مقصوده إال بمشقة ، 

 ور اا  دم أ  ولا    

أرى واهللا أعل�م أن ن�سبة الق�ول ف��ي الت�ورق لإلم�ام أحم�د رض��ي اهللا       
عنھ لم تكن؛ ألنھ لم یتكلم فیھ صراحًة ، وإنما تكلم فی�ھ ض�منًا ع�ن طری�ق                  

لحك�م ، فك�ان حك�م ال�صور         بیانھ لحكم بعض الصور التي تتداخل مع�ھ ف�ي ا          
  .عنده حكما للتورق 

  :حكم التورق لدى المذاهب األخرى : خامساً 

أجاز الزیدیة التورق شریطة أال یكون وسیلًة إلى الربا :  الزیدیة   -أ  
وال ی�صح بی�ع العین�ة ، واس�تثنوا م�ن            : " ....، فقد جاء في التاج المذھب       

 یبی��ع م��ن غی��ره بأق��ل مم��ا ذل��ك أن یبیع��ھ م��ن غی��ر الب��ائع ، فإن��ھ یج��وز أن 
اشتراه إال أن یقصد الحیلة ، كأن یكون الغیر وكیل البائع ، أو ش�ریكًا ، أو          

  ) .٢" (مضاربًا ، فإنھ ال یجوز 

ی��رى اإلمامی��ة أن الت��ورق ج��ائز ش��ریطة أال یك��ون     :  اإلمامی��ة -ب 
مشروطًا في العق�د ، ألنھ�م اش�ترطوا ھ�ذا ال�شرط لج�واز العین�ة ، وبالت�الي          

  ) .٣(عمال قیاس األولى یكون التورق جائزًا فباست

لدى اإلباضیة خالف في جواز التورق م�ن عدم�ھ ،    :  اإلباضیة   –ج  
  ) .٤(والراجح والمعتمد عندھم الجواز 

  

                                                           

 . بيروت – ، طبعة دار الفكر ٤/٤٨٧تهذيب السنن ، البن القيم ، ) ١(

 ، طبعة مكتبـة     ٣/٣٧٥التاج المذهب ألحكام المذهب ، ألحمد بن قاسم الصنعاني ،         )٢(

 .اليمن 

  . ٣/٥١٥الروضة البهية شرح اللمعة الدمشقية ، ) ٣(

 – طبعة مكتبة اإلرشاد      ، ٧/٣٢٥شرح كتاب النيل وشفاء العليل ، البن أطفيش ،          ) ٤(

 .جدة 
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  الفرع الثاني

  حكم التورق الفردي لدى الفقهاء المعاصرين

كان التورق الفردي مث�ار خ�الف ب�ین فقھ�اء الم�ذاھب الثمانی�ة ، م�ا                  
یٍز بإطٍالق ، ومانع بإطالق ، ومجیز مع وضع جملة م�ن ال�ضوابط              بین مج 

والقی��ود ، وك���ان ب���دیھیًا أن یك��ون لھ���ذا الخ���الف أث��ره عن���د ع���رض ھ���ذه    
المعاملة على المعاصرین للنظر في حكمھ�ا ، ل�ذا ف�إنھم انق�سموا ب�شأنھا ،       
وأعرض ألبرز ما ورد فیھا مرجئًا تفاصیلھا عند عرض االستدالل لألقوال     

  :ك فیما یلي ، وذل

  :رأي الشیخ عبد العزیز بن باز : أوًال 

یرى الشیخ عبد العزیز ب�ن ب�از ج�واز الت�ورق ، حی�ث یق�رر أن�ھ إذا                    
ك��ان مق��صود الم��شتري بیع��ھ واالنتف��اع بثمن��ھ ، ول��یس مق��صوده االنتف��اع   
بال�سلعة نف��سھا ، فھ��ذه المعامل�ة ت��سمى م��سألة الت�ورق ، وی��سمیھا بع��ض    

ر اب��ن ب��از أن العلم��اء اختلف��وافي ج��واز الت��ورق  ویق��ر" الوع��دة " العام��ة 
أنھ��ا ممنوع��ة أو مكروھ��ة ، ألن المق��صود منھ��ا   : أح��دھما : عل��ى ق��ولین 

ش��راء درھ��ٍم ب��درھم ، وإنم��ا ال��سلعة الطبیعی��ة واس��طة غی��ر مق��صودة ،         
والقول الثاني للعلماء جواز ھذه المعاملة لمسیس الحاجة ، ألن�ھ ل�یس ك�ل              

  ) .١(قد یجد من یقرضھ بدون ربا أحٍد اشتدت حاجتھ إلى الن

  :رأي الشیخ محمد بن صالح العثیمین : ثانیًا 

 إلى ج�واز الت�ورق ، وعل�ل         – رحمھ اهللا    –ذھب الشیخ ابن عثیمین     
ذل��ك بحاج��ة الن��اس وقل��ة المقرض��ین ، إال أن��ھ وض��ع جمل��ًة م��ن ال��شروط      

أن : الق�سم الخ�امس   : " للجواز ، فقد جاء ف�ي فت�واه ف�ي ھ�ذا الخ�صوص           
تاج إلى دراھم وال یجد من یقرض�ھ ، فی�شترى س�لعَة ب�ثمٍن مؤج�ٍل ، ث�م                 یح

یبی��ع ال��سلعة عل��ى ش��خٍص آخ��ر غی��ر ال��ذى اش��تراھا من��ھ ، فھ��ذه م��سألة       
التورق ، وقد اختلف العلماء رحمھم اهللا في جوازھا ، فمنھم من قال أنھ�ا             
جائزة ، ألن الرجل یشترى ال�سلعة ویك�ون غرض�ھ إم�ا ع�ین ال�سلعة وإم�ا                    

ا ، وكالھم��ا غ��رض ص��حیح ، وم��ن العلم��اء م��ن ق��ال أی��ضًا إنھ��ا ال  عوض��ھ
تج��وز ، ألن الغ��رض منھ��ا أخ��ذ دراھ��م ب��دراھم ، ودخل��ت ال��سلعة بینھم��ا       
تحلیًال ، وتحلیل المح�ارم بالوس�ائل الت�ي ال یرتف�ع بھ�ا ح�صول المف�سدة ال             

                                                           

مجلة البحوث اإلسالمية الصادرة عن الرئاسة العامة للبحوث العلميـة واإلفتـاء            ) ١(

 هـ ، بهامش كتـاب  ١٤١٢رمضان  " ١" بالمملكة العربية السعودية ، العدد رقم   

  . ٥٠عمليات التورق وتطبيقاتها االقتصادية ، ص 
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ولكن نظرًا لحاجة الناس الیوم ، وقل�ة المقرض�ین     : " ثم قال   " یعنى شیئًا   
  :بغي القول بالجواز بشروط ین

 أن یكون محتاجًا إلى الدراھم ، فإن لم یك�ن محتاج�ًا ف�ال یج�وز ،                  -١
  .كمن یلجأ إلى ھذه الطریقة لیدین من غیره 

 أال ی���تمكن م���ن الح���صول عل���ى الم���ال بط���رٍق أخ���رى مباح���ة ،     -٢
كالقرض ، فإن تمكن من الحصول على المال بطریق�ٍة أخ�رى ل�م تج�ز ھ�ذه                 

 .نھ ال حاجة لدیھ إلیھا الطریقة ، أل

:  أال ی��شتمل العق��د عل��ى م��ا ی��شبھ ص��ورة الرب��ا ، مث��ل أن یق��ول   -٣
بعتك إیاھا العشرة أحد عشر ، أو نحو ذلك ، فإن اشتمل على ذلك فھو إما            

كأن�ھ درھ�م   : مكروه أو محرم ، نقل عن اإلمام أحمد أنھ ق�ال ف�ي مث�ل ھ�ذا       
لی��ھ ف��الطریق ال��صحیح أن  ب��دراھم ال ی��صح ، ھ��ذا ك��الم اإلم��ام احم��د ، وع  

بعت�ك إیاھ�ا    : یعرف الدائن قیمة السلعة ومقدار ربحھ ، ثم یقول للمستدین           
 .بكذا وكذا إلى سنة 

 نھ�ى    أال یبیعھا المستدین إال بعد قبضھا وحیازتھا ، ألن النبي          -٤
عن بیع السلع قبل أن یحوزھا التجار إلى رحالھم ، فإذا تمت ھذه الشروط        

ل بجواز مسألة التورق متوج�ھ ك�یال یح�صل ت�ضییق عل�ى      األربعة فإن القو  
الناس ، ولیكن معلومًا أنھ ال یجوز أن یبیعھ�ا الم�ستدین عل�ى ال�دائن بأق�ل                  

 ) .١(مما اشتراھا بھ بأي حاٍل من األحوال ، ألن ھذه مسألة العینة 

  :رأي الشیخ محمد بن إبراھیم : ثالثًا 

 العربی��ة ال��سعودیة  أفت��ى ال��شیخ محم��د ب��ن إب��راھیم مفت��ي المملك��ة     
األس��بق بج��واز الت��ورق ، حی��ث ص��رح ب��أن الم��شھور ج��وازه ، وھ��ذا ھ��و    

  ) .٢(الصواب من وجھة نظره 

  :رأي الشیخ عبد اهللا المنیع : رابعًا 

اس��تفتى ال��دكتور عب��د اهللا ب��ن س��لیمان المنی��ع ف��ي حك��م الت��ورق ف��ي   
 ھ�ل   –  حفظ�ھ اهللا   –فضیلة ال�شیخ عب�د اهللا المنی�ع         : " فتوى جاء فینصھا    

ت��تم عملی��ات البی��ع وال��شراء بنظ��ام الت��ورق تح��ت إش��رافكم كھیئ��ة رقاب��ة       

                                                           

أشرف عبد المقـصود ،     /  ، جمع    ٤٠٩ ، ص    فقه وفتاوى البيوع ، البن عثيمين     ) ١(

 . م ١٩٩٥ - هـ ١٤١٦مكتبة أضواء السلف 

 ، جمع وترتيب محمد بن عبد الرحمن بن         ٧/٦٣فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم ،       ) ٢(

 .هـ ١٣٩٩ مكة المكرمة ، الطبعة األولى –قاسم ، طبعة مطبعة الحكومة 
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شرعیة ، ألنى قمت بتعبئة البیانات في فرع أحد البنوك التي تشاركون في   
ھیئتھ الشرعیة ، ثم تم إبالغي بأن المبل�غ ق�د ن�زل فیح�سابي دون أن أرى           

كم ، أرج��و بیع��ًا أو ش��راًء ، ولك��ن أخب��رت آن��ذاك أن ذل��ك ی��تم بمتابع��ة م��ن     
  " .إفادتي وجزاكم اهللا خیرًا 

  :وجاء جواب الدكتور المنیع على النحو التالي 

الحم���د هللا وح���ده ، وال���صالة وال���سالم عل���ى رس���ول اهللا وبع���د ،     " 
ما ذكره األخ ال�سائل الك�ریم بأن�ھ ق�د           : وعلیكم السالم ورحمة اهللا وبركاتھ      

ر ج�وازه من�ا فق�ط ؛    صدر منا جواز التورق ، نقول نعم ، والتورق لم یصد   
وإنما ھو رأي جمھ�ور أھ�ل العل�م فیم�ا یتعل�ق ب�صحتھ ، ق�ال ب�ھ مجموع�ة                    
كبی������������رة م������������ن علم������������اء الم������������ذاھب المختلف������������ة ، كالم������������ذھب   
الحنفیوالمالكیوالشافعیوالحنبلي ، كما ص�در م�ن س�ماحة ال�شیخ محم�د ب�ن               

 واللجن�ة الدائم��ة  – رحمھم�ا اهللا  –إب�راھیم ، وال�شیخ عب�د العزی�ز ب�ن ب�از       
ح���وث العلمی���ة واإلفت���اء ، وك���ذلك مجم���ع الفق���ھ الت���ابع لرابط���ة الع���الم    للب

اإلس��المي ، وغی��رھم والكثی��ر م��ن الھیئ��ات الرقابی��ة ال��شرعیة للمؤس��سات  
  ) .١" (المالیة ، كلھم صدر منھم الحكم بجواز التورق

  :رأي المجمع الفقھي اإلسالمي : خامسأ 

مي الت�ورق ، حی�ث   أجاز المجمع الفقھي التابع لرابط�ة الع�الم اإلس�ال    
 ١٤١٩قرر ذلك صراحة في دورتھ الخامسة عشرة ، والمنعقدة في رجب            

  :  م ، وجاء في قراره ما یلى ١٩٩٨ أكتوبر -ھـ 

إن بیع التورق ھو شراء سلعة في حوزة الب�ائع وملك�ھ ب�ثمٍن    : أوًال  
الورق "ع ، للحصول على النقد   مؤجل ، ثم یبیعھا المشترى بنقد لغیر البائ       

".  

إن بیع التورق ھذا جائز ش�رعًا ، وق�ال ب�ھ جمھ�ور العلم�اء ،                 :انیًا  ث
" وأحل اهللا البیع وحرم الرب�ا   " ألن األصل في البیوع اإلباحة لقولھ تعالى        

                                                           

كما تجريه المصارف اإلسـالمية فـي       حكم التورق   : عبد اهللا المنيع    / د: يراجع  ) ١(

 ، بحث مقدم إلى المجمع الفقهي التابع لرابطة العـالم     ٣١٣الوقت الحاضر ،  ص      

التأصـيل الفقهيفـي ضـوء      : عبد المنيـع    / ، د  " ١٧" اإلسالمي ، الدورة رقم     

االحتياطات التمويلية المعاصرة ، بحث مقدم إلى مؤتمر دور المؤسسات المصرفية           

 دولـة اإلمـارات العربيـة    – االستثمار والتنمية ، جامعة الـشارقة  اإلسالمية في 

  . ٦٧ م ، ص ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣المتحدة ، صفر 
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، ولم یظھر في ھذا البیع ربا ، ال ق�صدًا وال ص�ورة ، وألن الحاج�ة داعی�ة           
  .إلى ذلك لقضاء دین أو زواج أو غیرھما 

 البیع مشروط بأال یبیع المشترى السلعة ب�ثمٍن أق�ل           جواز ھذا : ثالثًا  
مما اشتراھا بھ على بائعھا األول ، ال مباشرًة ، وال بالوس�اطة ، ف�إن فع�ل                 

، ف�صار  شرعًا ، الشتمالھ عل�ى ص�یغة الرب�ا       فقد وقعا في بیع العقد المحرم       
  .عقدًا محرمًا 

  :رأي الموسوعة الفقھیة الكویتیة : سادسًا 

الفقھیة الكویتیة التورق بناًء عل�ى م�ا نقلت�ھ ع�ن     أجازت الموسوعة   
 فقد جاء فیھا ما یل�ى    – على حد تعبیر ُكتَّاب الموسوعة       –جمھور العلماء   

جمھور العلماء على إباحت�ھ ، س�واء م�ن س�موه تورق�ًا              : حكم التورق   : " 
وھم الحنابلة ، أو من لم یسمھ بھذا االسم ، وھم من عدا الحنابلة ، لعموم 

ب�ع الجم�ع   :  لعامل�ھ عل�ى خیب�ر    ولقول�ھ  " وأحل اهللا البیع  " لى  قولھ تعا 
بال��دراھم ، ث��م ابت��ع بال��دراھم جنیب��ًا ، وألن��ھ ل��م یظھ��ر فی��ھ ق��صد الرب��ا وال   
صورتھ ، وكرھھ عمر بن عبد العزیز ومحمد بن الحسن الشیباني ، وق�ال              

، ھو خالف األول�ى ، واخت�ار تحریم�ھ اب�ن تیمی�ة واب�ن الق�یم               : ابن الھمام   
  ) .١" (ألنھ بیع المضطر ، والمذھب عند الحنابلة إباحتھ 

  :رأي اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء : سابعًا 

أفت�ت اللجن��ة الدائم��ة للبح�وث العلمی��ة واإلفت��اء ف�ي المملك��ة العربی��ة    
إذا ك�ان  : " السعودیة فیبادىء أمرھا بمنع التورق ، حیث جاء في فتواھا          

إال الدراھم ، فیشتري السلعة بمائٍة مؤجلة ، ویبیعھا ف�ي    المشتري ال یرید    
ال�سوق ب�سبعین حال�ة ، فھ�ذا كم�ا ق�ال اب�ن عب�اس دراھ�م ب�دراھم وبینھم�ا            
حریرة ، وكرھھ بعض أھل العلم منھم عمر بن عبد العزیز ، فینبغي تجنب 
تعاطیھ احتیاطًا ، وبراءًة للذمة وخروجًا من الخالف ، وممن أفتى في ھذه 

، ث�م  " لة من أئمة الدعوة الشیخ عبد اهللا بن محمد بن عب�د الوھ�اب           المسأ
عادت اللجنة بعد ذلك وأفتت ب�الجواز زم�ن أن ترأس�ھا ال�شیخ عب�د العزی�ز            

  ) .٢(بن باز رحمھ اهللا 

 

                                                           

  . ١٤/١٤٨الموسوعة الفقهية الكويتية ، ) ١(

  . ١٩٢٩٧ ، ١٦٤٠٢ ، ٤٢١ ، ١٠١: يراجع فتاوى اللجنة أرقام ) ٢(
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ب اطا  

  أوال اء وأدم  م اورق اردي

نھم م��ن خ��الل م��ا س��بق عرض��ھ م��ن ن��صوص الفقھ��اء ، الق��دامى م��   
إن العلماء اختلفوا في حكم التورق الفردي ،  : والمعاصرین ، یمكن القول     
  :وانتھى خالفھم إلى قولین 

یرى جواز الت�ورق ، وھ�و ق�ول الحنفی�ة ، والمالكی�ة ،           :القول األول   
  ) .١(والشافعیة، وقول عند اإلمام أحمد 

ی�رى ع�دم ج�واز الت�ورق ، وھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ ش�یخ                 : القول الثاني   
سالم ابن تیمیة ، وتلمیذه ابن الق�یم ، وق�ول عن�د اإلم�ام أحم�د ، ومحم�د           اإل

ب���ن الح���سن م���ن الحنفی���ة ، وھ���و م���ا ذھ���ب إلی���ھ أی���ضًا ال���دكتور یوس���ف   
القرض���اوي ، وھیئ���ة الرقاب���ة ال���شرعیة ف���ي م���صرف قط���ر اإلس���المي ،     
ومصرف فیصل اإلسالمي في البح�رین ، وھیئ�ة الرقاب�ة ال�شرعیة ل�شركة               

  ) .٢(ة ، والدكتور حسین حامد حسان الراجحي المصرفی

  :أدلة القول األول 

اس��تدل أص��حاب الق��ول األول عل��ى ق��ولھم بج��واز الت��ورق بجمل��ٍةمن   
  :األدلة النقلیة والعقلیة أذكرھا فیما یلي 

  :استدلوا بجملٍة من اآلیات منھا : من الكتاب :أوًال 

  ) .٣" (وأحل اهللا البیع وحرم الربا : " قولھ تعالى ) أ(

                                                           

 البيـان والتحـصيل ،    ،٥/٣٢٦ ، حاشية ابن عابـدين ،  ٤/٥٥تبيين الحقائق ،   ) ١(

 ، ٦/٣١٦ ، الفـروع ، البـن مفلـح ،     ٣/٢٧٧ ، الفروق ، للقرافـي ،        ٧/١٧٦

  .٤/٣٣٧اإلنصاف ، 

 ٤/٢١ ، الفتاوى الكبرى ، البن تيمية ،   ٢٩/٣٠٢مجموع الفتاوى ، البن تيمية ،       ) ٢(

 ، بدائع الصنائع ،     ٤/٣٣٧ ، اإلنصاف ،     ٣/١٨٢، إعالم الموقعين ، البن القيم ،        

التـورق  : سـامي الـسويلم     /  ، د  ٥/٣٢٥ ، الدر المختار ، للحصكفي ،        ٥/١٩٨

 ، بحث مقدم للمجمع الفقهياإلسالمي      ١٨والتورق المنظم ، دراسة تأصيلية ، ص        

 . هـ ١٤٢٤التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، مكة المكرمة ، جمادى االخرة 

 . من سورة البقرة  ) ٢٧٥( جزء اآلية رقم ) ٣(
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  :وجه الداللة 

" دلت اآلیة على ِحِل جمیع البیوع ب�صیغة العم�وم ال�واردة ف�ي لف�ظ             
، حیث إن العم�وم م�ستفاد م�ن األل�ف وال�الم المفی�دة لالس�تغراق ،                  " البیع  

فتبق��ى البی��وع عل��ى أص��ل الح��ل إال م��ا ورد ال��دلیل عل��ى تحریم��ھ منھ��ا،           
تبق�ى عل�ى   والتورق من البی�وع الت�ي ل�م ی�رد ف�ي تحریمھ�ا دلی�ل خ�اص ، ف             

  .أصل اإلباحة 

ھ���ذا م��ن عم���وم  : " ......... ق��ال القرطبیف���ي تف��سیره لھ���ذه اآلی��ة    
القرآن ، واأللف والالم للجنس ال للعھد ، إذ لم یتقدم بیع مذكور یرجع إلیھ 

وإذا ثبت أن البیع عام ، فھذا مخ�صص بم�ا ذكرن�اه م�ن الرب�ا وغی�ر        ...... 
خمور والمیت�ة وحب�ل الحبل�ة ،    ذلك مما ن�ص علی�ھ ، ومن�ع العق�د علی�ھ ك�ال          

  ) .١" (وغیر ذلك مما ھو ثابت بالسنة وإجماع األمة النھي عنھ 

ُعُم�وٌم ِف�ي    " َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع    : " َقْوُلُھ َعزَّ َوَجلَّ  : " وقال الجصاص   
 ِف�ي اللَُّغ�ِة ،      إَباَحِة َساِئِر اْلِبَیاَعاِت ، ِلَأنَّ َلْف�َظ اْلَبْی�ِع َمْوُض�وٌع ِلَمْعًن�ى َمْعُق�ولٍ              

َوُھَو َتْمِلیُك اْلَماِل ِبَماٍل ِبِإیَجاٍب َوَقُبوٍل َعْن َتَراٍض ِمْنُھَما ، َوَھَذا ُھ�َو َحِقیَق�ُة     
ُثمَّ ِمْنُھ َجاِئٌز َوِمْنُھ َفاِسٌد ، إلَّ�ا َأنَّ َذِل�َك َغْی�ُر َم�اِنٍع     ; اْلَبْیِع ِفي َمْفُھوِم اللَِّساِن   

اللَّْفِظ َمَت�ى اْخَتَلْفَن�ا ِف�ي َج�َواِز َبْی�ٍع َأْو َف�َساِدِه ، َوَل�ا ِخَل�اَف         ِمْن اْعِتَباِر ُعُموِم    
َبْیَن َأْھِل اْلِعْلِم َأنَّ َھِذِه اْلآَیَة َوِإْن َكاَن َمْخَرُجَھ�ا َمْخ�َرَج اْلُعُم�وِم َفَق�ْد ُأِری�َد ِب�ِھ              

ِبَیاَعاِت ، َنْح�ُو َبْی�ِع َم�ا َل�ْم     اْلُخُصوُص ، ِلَأنَُّھْم ُمتَِّفُقوَن َعَلى َحْظِر َكِثیٍر ِمْن الْ       
ُیْقَبْض ، َوَبْیِع َما َلْیَس ِعْنَد اْلِإْنَساِن ، َوَبْیِع اْلَغَرِر َواْلَمَجاِھیِل ، َوَعْقِد اْلَبْی�ِع       
َعَل��ى اْلُمَحرََّم��اِت ِم��ْن اْلَأْش��َیاِء ، َوَق��ْد َك��اَن َلْف��ُظ اْلآَی��ِة ُیوِج��ُب َج��َواَز َھ��ِذِه           

َوِإنََّما ُخصَّْت ِمْنَھا ِبَدَلاِئَل ، إلَّا َأنَّ َتْخِصی�َصَھا َغْی�ُر َم�اِنٍع اْعِتَب�اَر        اْلِبَیاَعاِت ،   
  ) .٢" (ُعُموِم َلْفِظ اْلآَیِة ِفیَما َلْم َتُقْم الدََّلاَلُة َعَلى َتْخِصیِصِھ 

  :املناقشة 

  :نوقش االستدالل باآلية السابقة بالمناقشات اآلتية 

                                                           

 القاهرة  – ، طبعة دار الكتب المصرية       ٣/٣٥٦ ألحكام القرآن ، للقرطبي ،       الجامع) ١(

. 

محمد صادق قمحاوي ، طبعة دار      /  ، تحقيق    ٢/١٨٩أحكام القرآن ، للجصاص ،      ) ٢(

 .هـ ١٤٠٥ بيروت ، –إحياء التراث العربي 
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ة االس�تدالل ، وال ن�سلم لك�م بنتیجت�ھ ؛ ف�نحن        إننا نسلم لكم مقدم�     -١
ن�سلم لك��م أن الع��ام یبق��ى عل��ى عموم��ھ حت��ى ی��رد المخ��صص ، ون��سلم لك��م  
أی��ضًا أن األص��ل ف��ي المع��امالت الح��ل حت��ى ی��رد دلی��ل التح��ریم ، إال أنن��ا ال   
نسلم لكم بالنتیجة التیھي جواز التورق لدخولھ في عموم البیع الذى أحل�ھ             

كم��ا ذك��ر أكث��ر -ثی��رة تنھ��ى ع��ن بی��ع العین��ة ، والت��ورق  اهللا ؛فھن��اك أدل��ة ك
 إحدى صور العینة ، وبالتالي فاالستدالل باآلیة في ھ�ذا الموض�ع       -العلماء  

  .ال یستقیم 

 إن اآلی��ة دل��ت عل��ى ح��ل البی��ع مطلق��ًا ، ول��م تتن��اول بی��ع الت��ورق  -٢
ال��ذى ت��ضمن عق��دین ول��یس عق��دًا واح��دًا ، ومعل��وم أن حك��م العق��د الواح��د   

 ).١( نھى عن بیعتین في بیعة ف عن حكم العقدین ، ألن النبيیختل

 إن منفعة التبادل التي تجبر الزیادة لألج�ل ف�ي الت�ورق متیقن�ة ،                 -٣
ألن المتورق قطعًا ال یرید السلعة وال ینتف�ع بھ�ا ، وإنم�ا ُجِعَل�ت ال�سلعة أو               

ة العملی��ة بكاملھ��ا وس��یلة للح��صول عل��ى النق��د ، ف��إذا انتف��ت منفع��ة ال��سلع   
تعین��ت الزی��ادة لألج��ل الت��ي تحملھ��ا المت��ورق دون مقاب��ل ، وبھ��ذا یك��ون       
الت��ورق أس��وأ م��ن الرب��ا ، ألن��ھ یت��ضمن تك��الیف البی��ع وال��شراء والق��بض     

 ) .٢(والحیازة ، وھي كلھا ال توجد في الربا 

 إن المتأمل بدقة في ھذه اآلیة یلحظ أنھا صارت دلیًال أصیًال لكل             -٤
یلٍة ربویة ، ألن الحیل�ة الربوی�ة ف�ي ظاھرھ�ا بی�ع ،      من أراد التدلیل على ح   

وف��ي باطنھ��ا رب��ا ، وبالت��الي ف��إن ص��ح االس��تدالل باآلی��ة عل��ى إح��دى ھ��ذه    
الحیل لزم على الفور ص�حة االس�تدالل عل�ى الجمی�ع ، وإن بط�ل االس�تدالل         
على واحدٍة بطل في الجمیع ، ومعلوم أنھ ال یوج�د أح�د م�ن الفقھ�اء یجی�ز                   

 استثناء ، وبالتالي فإن استدل أحد الفریقین باآلیة لم ُیَسلِّم      جمیع الحیل بال  
لھ اآلخر ، مع أن نسبة االستدالل واحدة ف�ي األم�رین ، وھ�ذا یعن�ي أن�ھ ال                  
یسلم االستدالل بھذه اآلیة على حیلٍة من الحیل الربوی�ة مطلق�ًا ، ی�ستویفي       

 .)٣(ذلك التورق وغیره 

                                                           

 ، الترمذي ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في النهـي عـن       ١١/٢٠٣مسند أحمد ،    ) ١(

 ، سـنن    ٣/٥٢٥حديث حسن صحيح ، سنن الترمذي ،        : تين في بيعة ، وقال      بيع

  .٧/٢٩٥النسائي ، كتاب البيوع ، باب النهي عن بيعتين في بيعة ، 

  . ٥٨التورق ، حكمه وتطبيقاته المعاصرة ، السابق ، ص : نزيه حماد / د) ٢(

لمنظم ، دراسـة    التورق والتورق ا  : سامي السويلم   / د: يراجع في نفس المعنى     ) ٣(

  . ٢٣٩تأصيلية ، السابق ، ص 
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  :اجلواب 

 م���سألة الجم���ع ب���ین العق���دین فیھ���ا یج���اب ع���ن ھ���ذه المناق���شة ب���أن
تفصیالت كثیرة ، ولم ترد على إطالقھ�ا ، ولكنھ�ا تخ�تص باجتم�اع ال�سلف        
والمعاوض���ة ، ك���القرض والبی���ع إذا ك���ان بینھم���ا ارتب���اط ، ألن المع���اوض  
یشترط على المقترض المعاوضة بسعٍر أعل�ى م�ن س�عر المث�ل ، وھ�ذا ھ�و        

ت�ورق ل�یس داخ�ًال ف�ي الجم�ع          عین المنفعة المنبثقة عن الق�رض ، وبی�ع ال         
الممنوع ، مع مالحظة أن العقدین في التورق ال یرتبطان في صیغٍة واحدة 
، فك��ل منھم��ا عق��د م��ستقل ل��ھ كیان��ھ وذاتیت��ھ، أي أنھم��ا عق��دان ال ارتب��اط    

  ) .١(بینھما 

َوِمْن َذِلَك َمَساِئُل ُبُیوِع اْلآَجاِل ؛      : " .... الموافقات   في قال الشاطبي 
ِفیَھا التََّحیَُّل ِإَلى َبْی�ِع ِدْرَھ�ٍم َنْق�ًدا ِب�ِدْرَھَمْیِن ِإَل�ى َأَج�ٍل ، َلِك�ْن ِبَعْق�َدْیِن ُك�لُّ             َفِإنَّ  

َواِحٍد ِمْنُھَما َمْقُصوٌد ِفي َنْفِسِھ ، َوِإْن َكاَن اْلَأوَُّل َذِریَعًة ؛ َفالثَّاِني َغْی�ُر َم�اِنٍع       
 َلَن�ا اِلاْنِتَف�اَع ِبَجْل�ِب اْلَم�َصاِلِح َوَدْرِء اْلَمَفاِس�ِد            ؛ ِلَأنَّ الشَّاِرَع ِإَذا َكاَن َق�ْد َأَب�احَ        

َعَلى ُوُجوٍه َمْخُصوَصٍة ، َفَتَحرِّي اْلُمَكلَِّف ِتْلَك اْلُوُجوَه َغْیُر َقاِدٍح ، َوِإلَّا َك�اَن       
َل َل��ْیَس َقاِدًح��ا ِف��ي َجِمی��ِع اْلُوُج��وِه اْلَم��ْشُروَعةِ ، َوِإَذا ُف��ِرَض َأنَّ اْلَعْق��َد اْل��َأوَّ    

ِبَمْقُصوِد اْلَعاِقدِ ، َوِإنََّما َمْقُصوُدُه الثَّاِني ، َفاْلَأوَُّل ِإًذا ُمَنزٌَّل َمْنِزَلَة اْلَوَساِئِل ،             
َواْلَوَساِئُل َمْقُصوَدٌة َشْرًعا ِمْن َحْیُث ِھَي َوَساِئُل ، َوَھ�َذا ِمْنَھ�ا ، َف�ِإْن َج�اَزِت                 

اِئُل ، َفْلَیُجْز َما َنْحُن ِفیِھ ، َوِإْن ُمِنَع َما َنْح�ُن ِفی�ِھ          اْلَوَساِئُل ِمْن َحْیُث ِھَي َوسَ    
؛ َفْلُتْمَن��ِع اْلَوَس��اِئُل َعَل��ى اْلِإْطَل��اِق ، َلِكنََّھ��ا َلْی��َسْت َعَل��ى اْلِإْطَل��اِق َمْمُنوَع��ًة ِإلَّ��ا 

  ) .٢" (ِبَدِلیٍل ، َفَكَذِلَك ُھَنا َلا یمنع إال بدلیل 

ھ��ا ال��ذین آمن��وا ال ت��أكلوا أم��والكم بی��نكم    ی��ا أی: " تع��الى  قول��ھ) ب(
  ) .٣" (بالباطل إال أن تكون تجارة عن تراض منكم 

  :وجھ الداللة 

أوضح اهللا تب�ارك وتع�الى أن المع�امالت مبناھ�ا یق�وم عل�ى الرض�ا ،                  
ونھى عن ك�ل معامل�ٍة ت�تم بغی�ر رض�اءأطرافھا ، إذ یع�د أكًالألم�وال الن�اس                

                                                           

التـورق الفقهـي وتطبيقاتـه      : محمد عثمان شـبير     / د: قريب من هذا المعنى     ) ١(

  . ٢٣المصرفية المعاصرة في الفقه اإلسالمي ، السابق ، ص 

مشهور حسن سلمان ، طبعة دار ابن       /  ، تحقيق    ٣/١٢٧الموافقات ، للشاطبي ،     ) ٢(

 . م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٧ولى عفان ، الطبعة األ

 . من سورة النساء ٢٩صدر اآلية رقم ) ٣(
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 بتراضي أطرافھا ، وبالتالي تدخل في عموم بالباطل ، والتورق معاملٌة تتم
المعامالت المباحة القائمة على الرضا ، إذ المعامالت یكتفى بع�دم منافاتھ�ا     

  .ألصول الشرع 

وذكر المفسرون أن االستثناء الوارد في اآلیة ھو استثناء منقط�ع ،           
ألن التجارة التي تقع بالتراضي لیست من جنس أكل أموال الناس بالباط�ل             

)١(.   

  :املناقشة 

ن��وقش االس��تدالل بھ��ذه اآلی��ة عل��ى ج��واز الت��ورق ، ودخول��ھ ف��ي         
المع��امالت الت��ي ت��تم بالتراض��ي ب��أن ھ��ذا االس��تدالل وإن ك��ان ف��ي ظ��اھره      
واقعی��ًا ، إال أن��ھ أھم��ل طبیع��ة الن��شاط االقت��صادي ال��ذي یق��وم ب��ھ ك��ل م��ن      

دف��ھ الط��رفین ف��ي الت��ورق ، فالت��اجر یھ��دف إل��ى ال��ربح ، بینم��ا المت��ورق ھ 
الخسارة ، إذ إنھ یشتري بثمٍن آجٍل مرتفٍع لیبی�ع ب�ثمٍن ح�اٍل أق�ل ، ف�الفرق           
كبیر بین المعاملتین ، فالتج�ارة ھ�دفھا ال�ربح ، بینم�ا الت�ورق الھ�دف من�ھ                   
النقد ، وھذا یعني أن التورق ینافي حكمة الشارع في تشریع المع�امالت ،               

بت�داًء ، إذ ال�شراء ُش�ِرَع        ألن البیع بالخسارة مناٍف قطعًا لمقتضي الشراء ا       
لتحقیق مصلحة المشتري التي تتمثل إم�ا ف�ي االنتف�اع بال�سلعة أو االتج�ار                
فیھا ، وفي الحالتین ف�إن العق�د محق�ق لم�صلحتھ ، أم�ا المت�ورق فھ�و كم�ا                 
قلنا ی�شتري لیبی�ع بالخ�سارة ، ف�ال ھ�و انتف�ع بال�سلعة ، وال ھ�و ت�اجر بھ�ا                

)٢. (  

ا ال�ذین آمن�وا إذا ت�داینتم ب�دین إل�ى أج�ل         ی�ا أیھ�   : " قولھ تع�الى    ) ج(
  ) .٣" (مسمى فاكتبوه 

  :وجه الداللة 

دلت اآلیة على ج�واز الت�ورق ، ألن�ھ یع�د م�ن ب�اب الم�داینات ، فھ�و            
یت��ضمن ش��راء س��لعة بأج��ل ، وھ��ذه ال��سلعة إذا ت��سلمھا الم��شتري ك��ان ل��ھ  
مطل��ق الحری��ة ف��ي الت��صرف فیھ��ا ، فل��ھ بیعھ��ا مت��ى وف��ي أي وق��ت ش��اء ، 

  .ألي شخص أراد و
                                                           

محمد علي شـاهين ،     /  ، تحقيق    ١/٣٦٦تفسير الخازن ، لعالء الدين الشيحي ،        ) ١(

 .هـ ١٤١٥ بيروت ، الطبعة األولى –طبعة دار الكتب العلمية 

  . ٢٦التورق والتورق المنظم ، السابق ، ص : ساميالسويلم / د) ٢(

 . من سورة البقرة ٢٨٢صدر اآلية رقم ) ٣(
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إذا : " .......... " وقد أوضح ابن جریر الطبري ھذا المعنى بقولھ         
یعني إذا تبایعتم بدین ، أو اشتریتم بھ ، أو تعاطیتم ، أو أخذتم بھ      " تداینتم

إل�ى وق�ت معل�وم وقتم�وه بی�نكم ، وق�د ی�دخل               : ، یقول   " إلى أجٍل مسمى  " 
لم مسمى أجل بیع�ھ ، ی�صیر   في ذلك القرض والسلم ، وكل ما جاز فیھ الس     

دینا على بائع م�ا أس�لم إلی�ھ فی�ھ ، ویحتم�ل بی�ع الحاض�ر الج�ائز بیع�ھ م�ن                      
األمالك باألثمان المؤجلة ، كل ذلك من الدیون المؤجلة إل�ى أج�ل م�سمى ،                

  ) .١" (إذا كانت آجالھا معلومة بحٍد موقوف علیھ 

  :املناقشة 

  :نوقش االستدالل بهذه اآلية بما يلي 

ھ اس��تدالل ف��ي غی��ر محل��ھ ، فاآلی��ة إنم��ا تح��دثت ع��ن ال��دیون     إن��-١
وتوثیقھا ، وكیفیة اإلشھاد علیھا ، ولم تتعرض من قریٍب أو بعیٍد للتورق             
وال لحكم��ھ ، ألن التوثی��ق واإلش��ھاد ال یكون��ان إال ف��ي معامل��ٍة م��شروعٍة ،  

 .وبالتالي فاالستدالل غیر سدید 

ن م��سألة المداین��ة ، ألن   إن م��سألة الت��ورق بعی��دةً ك��ل البع��د ع��    -٢
الب��ائع ھ��و م��صدر ال��سیولة للم��شتري ، فالنق��د إنم��ا یح��صل ع��ن طریق��ھ         
وبواسطتھ ، ولواله ما ُوِجَدت العملیة من أساسھا ، وقبول الم�شتري إنم�ا              
كان على أساس أن البائع سیؤخر لھ م�ا یحتاج�ھ م�ن نق�د ، ول�وال ذل�ك م�ا                       

تري ال�سلعة إال لعلم�ھ بأن�ھ    ارتضى المعاملة من البدایة ، فالم�شتري ال ی�ش    
یبیع ما اشتراه مؤجًال بنقٍد ح�اٍل أق�ل ، والم�شتري الث�اني أو األخی�ر إذا ل�م                    
یكن ھو الب�ائع األول ی�شتري لیبی�ع ھ�و أی�ضًا ، فھ�ذه العملی�ة یج�ب الحك�م                      
علیھا في جملتھا دون النظر إلى كٍل منھم�ا عل�ى ح�دة ، م�ع مراع�اة ق�صد                    

فیم��ا بی��نھم ، وھ��و ت��وفیر مب��الغ نقدی��ة      أطرافھ��ا ال��ذي ق��د یك��ون واح��دًا     
للمتعاملین حتى یدفعوا أكثر منھا بعد فترة ، وال شك أن غایة ھذه العملی�ة       
محرمة ، ونتیجتھا ممنوعة شرعًا ، أال وھي حصول المتورقین على نقوٍد 
حالة في مقاب�ل دف�ع أكث�ر منھ�ا بع�د أج�ل مح�دد ، وللمجم�وع ف�ي ال�شریعة             

                                                           

 –أحمد محمد شاكر ، طبعة مؤسسة الرسـالة  /  ، تحقيق   ٦/٤٣تفسير الطبري ،    ) ١(

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠بيروت ، الطبعة األولى 



 

- ٢٦٨٣ -

 م�ن أف�راده ، فال�سلف عل�ى انف�راد، والبی�ع            حكم یختل�ف ع�ن حك�م ك�ل ف�رد          
 ) .١(كذلك ، وإذا اجتمعا معًا حرما 

  :من السنة : ثانیًا 

اس��تدلوا م��ن ال��سنة عل��ى ج��واز الت��ورق بم��ا روي ع��ن أب��ي س��عید      
 اس�تعمل رج�ًال عل�ى خیب�ر ، فج�اءه      الخدري وأبي ھریرة أن رس�ول اهللا       

ال واهللا ی�ا  : ب�ر ھك�ذا ؟ ق�ال    َأُكلُّ تم�ر خی   : بتمٍر جنیب ، فقال رسول اهللا       
رس�ول اهللا ، إن��ا لنأخ�ذ ال��صاع م�ن ھ��ذا بال�صاعین ، وال��صاعین بالثالث��ة ،     

ال تفعل ، بع الجمع بالدراھم ، ثم ابتع بالدراھم جنیبًا           : فقال رسول اهللا    
)٢. (  

  :وجه الداللة 

إج��ازة ھ��ذا : " وج��ھ ال��دكتور المنی��ع االس��تدالل بھ��ذا الح��دیث ق��ائًال   
لالبتعاد بواسطتھ عن حقیق�ة الرب�ا وص�ورتھ ، وإل�ى ص�یغة ل�یس                المخرج  

فیھا قصد الربا وال صورتھ ، وھي عق�د بی�ع ص�حیح م�شتمل عل�ى تحقی�ق               
ش��روط البی��ع وأركان��ھ ، وانتف��ت عن��ھ موان��ع بطالن��ھ أو ف��ساده ، ول��م یك��ن 
ھناك قصد الحصول على التمر الجنی�ب ، واألخ�ذ ب�المخرج إل�ى ذل�ك مانع�ًا                  

 ، ف�دل ذل�ك عل�ى ج�واز          ج�راء ال�ذى وج�ھ إلی�ھ رس�ول اهللا            من اعتبار اإل  
البیوع التي یتوصل بھا إلى تحقیق المطالب والغایات من البی�وع إذا كان�ت          
بصیٍغ شرعیٍة معتبرة ، بعیدة عن صیغ الربا وصوره ، ول�و ك�ان الغ�رض                

  ) .٣" (منھا الحصول على السیولة للحاجة إلیھا 

                                                           

التكافؤ االقتصادي بين التـورق والربـا ،        : سامي السويلم   / د: في نفس المعنى    ) ١(

ورق حكمه وتطبيقاته المعاصرة ، السابق ، الت: نزيه حماد   /  ، د  ٣٦السابق ، ص    

  . ٦٣ص 

الحديث أخرجه البخاري ، كتاب البيوع ، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خيـر منـه ،         ) ٢(

 ، ومسلم ، كتاب البيوع ، باب بيع الطعام مثالً بمثـل ،              ٣/٧٧صحيح البخاري ،    

  . ٣/١٢١٥صحيح مسلم ، 

ي في ضوء االحتياطات التمويلية المعاصـرة ،        التأصيل الفقه : عبد اهللا المنيع    / د) ٣(

  . ٧٢السابق ، ص 
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 الحصول على ال�سیولة أو النق�د ال   ویؤكد المجیزون للتورق بأن نیة 
أث��ر لھ��ا م��ا دام البی��ع ق��د ت��م بأركان��ھ وش��روطھ ، ف��ضًال ع��ن أن ھ��ذه النی��ة  

  .لیست محرمة ، بل ھیفي إطار اإلباحة ، كما أن النیة قد تتغیر 

 المعاملة من الصیغة المحرم�ة الت�ي ت�شتمل عل�ى     وقد حول النبي  
تحقی��ق مق��صود ك��ل واح��ٍد م��ن  الرب��ا إل��ى ص��یغة البی��ع ال��ذى ال رب��ا فی��ھ ، ل 

 عن��دما أم��ره ب��البیع بال��صفة الت��ي بینھ��ا ، ف��إن ال��نص  العاق��دین ، ف��النبي
ی��شمل م��ا إذا ت��م البی��ع وال��شراء ب��ین اثن��ین فق��ط ، كم��ا ی��شمل دخ��ول ثال��ث 

  ) .١(معھما ، وبالتالي فالحدیث یدل داللًة واضحة على جواز التورق 

ع الجم�ع بال�دراھم ، ث�م       ب�  قول�ھ   : " یقول الشاطبي في الموافقات     
ابتع بالدراھم جنیبًا ، فالق�صد ببی�ع الجمی�ع بال�دراھم التوص�ل إل�ى ح�صول                  
الجنیب بالجمیع لك�ن عل�ى وج�ٍھ مب�اح ، وال ف�رق ف�ي الق�صد ب�ین ح�صول                      

  ) .٢ " (ذلك مع عاقٍد واحٍد أو عاقدین ، إذ لم یفصل النبي 

  :املناقشة 

ل مح�ل نظ�ر ؛ إذ ھ�و دلی�ل     نوقش االستدالل بھذا الحدیث بأنھ استدال  
 ینصب على تغییر حقیقة المعاملة ول�یس  للمنع ال للجواز ، فقصد النبي    

  أبع��د م��ا یك��ون ع��ن ذل��ك ، فق��د أم��ر النب��ي       تغیی��ر ش��كلھا ، ف��النبي   
الصحابي أن یغیر المعاملة م�ن معامل�ٍة مرفوض�ة م�ن الوجھ�ة ال�شرعیة ،                 

تق�وم عل�ى الم�ساواة ، وت�ؤدي     لقیامھا على االستغالل ، إلى معاملة عادل�ٍة   
النقود فیھا وظیفتھا بالطریقة التي ال تؤثر على حق�وق اآلخ�رین ، كم�ا أن             
الح���دیث ی���ستدل ب���ھ عل���ى جمی���ع ص���ور العین���ة ، والمجی���زون للت���ورق ال  
یجیزون بقیة صور العینة ، وبالتالي فما كان جواب�ًا لھ�م ع�ن ھ�ذا الح�دیث          

  ) .٣(فھو جواب للمانعین منھا مطلقًا 

                                                           

التورق حقيقته وحكمه والفرق بينه وبين العينة والتوريـق ،          : حسن الشاذلي   / د) ١(

 اإلمـارات العربيـة     –الشارقة   " ١٩" مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ، الدورة رقم        

  . ٢٨المتحدة ، ص 

 .  ٣/١٣٠الموافقات ، للشاطبي ، ) ٢(

مراجعة فتاوى ندوات البركة ، بحـوث نـدوة         : علي محيى الدين القرة داغي      / د) ٣(

 م  ٢٠٠٨ سبتمبر   - هـ   ١٤٢٩لالقتصاد اإلسالمي ، رمضان      " ٢٩" البركة رقم   
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  :جلواب ا

یجاب عن ھذه المناقشة بأن بیع العین�ة ثبت�ت حرمت�ھ ب�نٍص ص�حیٍح              
غی��ر ح��دیث أب��ي س��عید وأب��ي ھری��رة ال��ذي نح��ن ب��صدده ، كم��ا أن وج��ھ        
االستدالل بھذا الحدیث على جواز العینة محل نظر ؛ ألن الحدیث مطلق ت�م     
تقیی��ده ب��صورة البی��ع ال��صحیح ، وال ی��شمل البی��ع الح��رام كالعین��ة ، أم��ا         

ت��ورق فھ��و بی��ع ص��حیح ی��شملھ الح��دیث ، وھ��و ك��المخرج ال��ذي یبتع��د        ال
  ) .١(بواسطتھ عن حقیقة الربا وصورتھ 

  :القیاس : ثالثًا 

 اس���تدلوا بقی���اس الت���ورق عل���ى المع���امالت الم���شروعة ، فالت���اجر   
یشتري بالنق�د ویبی�ع بالنق�د ، وی�شتري بالنق�د ویبی�ع بالن�سیئة ، وی�شتري                  

في ھذه الحالة قد یبی�ع الت�اجر م�ا اش�تراه بزی�ادٍة            بالنسیئة ویبیع بالنقد ، و    
على الثمن الذى اشترى بھ ، وقد یبیعھ بأقل مخافة كساده ، أو رغبًة من�ھ         
في الحصول على النقد ، ویجوز أیضًا أن یبیعھ بثمٍن أقل لیتورق ویحصل             
على النقد لیسد ب�ھ حاجت�ھ ، وال ش�ك أن ف�ي ھ�ذا الفع�ل م�صلحة معتب�رة ،            

النظ��ر ال��شرعي ب��ین أن یك��ون مق��صوده م��ن ال��شراء أوًال       وال ف��رق ف��ي  
م�صلحة الت��ورق ، أو م��صلحة االس��ترباح ، أو م��صلحة االنتف��اع ب��المبیع ،  

  ) .٢(فكل ذلك مشروع وال یوجد ما یمنعھ 

  :المعقول : رابعًا 

  : استدلوا على جواز التورق بالمعقول من وجوه 

إن : احة ، حیث قالوا قاعدة األصل في المعامالت اإلب : الوجھ األول   
المعامالت األصل فیھا الحل إلى أن یرد دلی�ل التح�ریم ، ول�م ی�رد ف�ي ش�أن              
التورق دلیل یمنع من التعامل بھ ، وأضاف القائلون بالجواز ب�أن م�ن ق�ال                

                                                                                                                                          

التورق حقيقته وأنواعه الفقهي المعروف والمـصرفي  : إبراهيم أحمد عثمان    / ، د 

  . ١٨المنظم ، السابق ، ص 

التورق ، حقيقته أنواعه الفقهي المعروف والمـصرفي        :  أحمد عثمان    إبراهيم/ د) ١(

  . ١٨المنظم ، السابق ، ص 

الفقهي المعروف والمـصرفي    ( التورق ، حقيقته ، أنواعه      : هناء محمد هالل    / د) ٢(

 اإلمـارات  –الشارقة  " ١٩" ، مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ، الدورة رقم      ) المنظم  

  . ٩ ، ٨ العربية المتحدة ، ص
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بإباح��ة الت��ورق ال یج��وز أن ُیَطاَل��َب ب��دلیل عل��ى قول��ھ ، ألن األص��ل مع��ھ ،   
قول بالتحریم ، ألن قولھ ج�اء عل�ى خ�الف         والذي ُیَطاَلَب بالدلیل ھو الذي ی     

  ) .١(األصل 

  :املناقشة 

  :نوقش االستدالل بهذه القاعدة بما يلي

 االس�����تدالل بھ�����ذه القاع�����دة اس�����تدالل غی�����ر س�����دید ؛ ألن ھ�����ذه القاع�����دة  -١

لی��ست مح��ل اتف��اق ب��ین العلم��اء ، ب��ل ورد فیھ��ا للعلم��اء ق��والن ، فق��د ذھ��ب         

كی����ة ، وال����شافعیة ، والحنابل����ة إل����ى جمھ����ور الفقھ����اء م����ن الحنفی����ة ، والمال

  ) .٢(أن األصل في المعامالت اإلباحة حتى یرد الدلیل على الحظر 

: وق���د قی���د فخ���ر اإلس���الم الب���زدوي ھ���ذا الم���ذھب ب���زمن الفت���رة ، فق���ال    

إن الن����اس ل����ن ُیْتَرُك����وا س����دى فی����شيٍء م����ن األزم����ان ، وإنم����ا ھ����ذا بن����اًء " 

 التحریف����ات ، فل����م یب����ق  عل����ى زم����ن الفت����رة ، الخ����تالف ال����شرائع ووق����وع  

االعتق���اد ، والوث���وق عل���ى ش���يء م���ن ال���شرائـع ، فظھ���رت اإلب���ـاحة بمعن���ى    

  ) .٣" (عـدم العقاب 

وذھ�����ب اب�����ن ح�����زم الظ�����اھري ، وبع�����ض المالكی�����ة إل�����ى أن األص�����ل ف�����ي     

، ومعل���وم أن���ھ ال  )  ٤(المع���امالت الحظ���ر حت���ى ی���رد ال���دلیل عل���ى اإلباح���ة      

                                                           

الفقهـي المعـروف    ( التـورق ، حقيقتـه ، أنواعـه         : إبراهيم أحمد عثمان    / د) ١(

  . ١٢، السابق ، ص ) والمصرفي المنظم 

 ، طبعـة دار الغـرب اإلسـالمي          ١/١٥٥الذخيرة ، ألحمد بن إدريس القرافي ،        ) ٢(

 محمـد /   ، تحقيـق      ٤/٢٦٩م ، التمهيد في أصول الفقه ،        ١٩٩٤الطبعة األولى   

 . بيروت –حسين هيتو ، طبعة مؤسسة الرسالة 

 ، طبعـة دار     ١/٢٢٣غمز عيون البصائر شرح األشباه والنظـائر ، للحمـوي ،            ) ٣(

 . بيروت –الكتب العلمية 

 ، طبعة مطبعة العاصمة     ٥/١٥اإلحكام في أصول األحكام ، البن حزم الظاهري ،          ) ٤(

 ، طبعـة دار  ٦٨١بـاجي ، ص   القاهرة ، إحكام الفصول في أحكام األصول ، لل  –

 .م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥الغرب اإلسالمي ، الطبعة األولى 
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 المجم���ع علی���ھ ، وبالت���الي فاألخ���ذ بأح���د   ُیْنَك���ُر المختل���ف فی���ھ ، وإنم���ا ُیْنَك���رُ  

  .الرأیین لیس بأولى من األخذ بالرأي اآلخر 

 س���لمنا لك���م األخ���ذ ب���رأي الجمھ���ور القاض���ي ب���أن األص���ل ف���ي      -٢
المع��امالت اإلباح��ة ، لك��ن ھ��ذه القاع��دة ال مج��ال إلعمالھ��ا ف��ي م��سألتنا ؛       

ریم العین�ة  لورود أدلٍة صریحٍة وقویٍة على تحریم ھذه المعاملة ، كأدلة تح�       
  .وأدلة تحریم التحلیل 

 االستدالل بأص�ل اإلباح�ة ُمَع�اَرٌض بقاع�دٍة مفادھ�ا أن األص�ل ف�ي           -٣
الحی��ل التح��ریم ، وق��د ت��واترت األدل��ة عل��ى اعتبارھ��ا ، والمت��أملفي فق��ھ         
المعامالت یلحظ وبوضوح أن قاعدة األصل ف�ي الحی�ل التح�ریم أخ�ص م�ن                

وإذا تع�ارض الع�ام والخ�اص َوَج�َب         قاعدة األصل ف�ي المع�امالت اإلباح�ة ،          
  .تقدیم الخاص على العام كما ھو مقرر لدى علماء األصول 

  :اجلواب 

  :یجاب عن ھذه المناقشة بجوابین 

س��لمنا لك��م أن األص��ل ف��ي الحی��ل التح��ریم ، ب��ل إنن��ا  : الج��واب األول 
نؤك��د عل��ى ض��رورة التم��سك بھ��ذه القاع��دة ، ولك��ن أی��ن ھ��ي الحیل��ة ف��ي       

 ما یریده المتورق ھو الحصول على النقد ، وفى س�بیل ذل�ك           التورق ، فكل  
قد یخسر بعض النقود ، وھو أمر جائز إذا ما أعملنا مبدأ التراض�ي ، وأن                

  .العقد شریعة المتعاقدین 

إن الحی��ل الباطل��ة الت��ي ورد النھ��ي عنھ��ا ھ��ي تل��ك : الج��واب الث��اني 
 نظ��ر الت��ي تھ��دم أص��وًال ش��رعیة وتن��اقض م��صلحة ش��رعیة معتب��رة ف��ي       

ال��شارع ، أم��ا إذا كان��ت الحیل��ة ال تھ��دم أص��ًال ش��رعیًا وال تن��اقض م��صلحة  
م��شھود لھ��ا ، ف��ال ت��دخل ف��ي النھ��ي ، وال یمك��ن الحك��م ببطالنھ��ا ، وبی��ع       

 ال یمكن أن یكون حیلًة للوصول إلى الرب�ا ، إذ            – بناًء على ذلك     –التورق  
 بخ�سارة ،    المتورق ال یقصد من وراء المعاملة سوى الحصول عل�ى النق�د           

  ) .١(وھذا أمر جائز شرعًا ولیس ممنوعًا 

إن السلعة في بیع التورق ال ترج�ع إل�ى الب�ائع ال�ذي              : الوجھ الثاني   
ت��م ال��شراء من��ھ ، وبالت��الي ال م��انع م��ن ذل��ك ، كم��ا أن الحاج��ة إل��ى العم��ل   

                                                           

التورق والتورق المنظم ،    : سامي السويلم   /  ، د  ٣/١٢٤الموافقات ، للشاطبي ،     ) ١(

التورق الفقهي وتطبيقاته المـصرفية  : محمد عثمان شبير   /  ، د  ٣٩السابق ، ص    

  . ٢٤ص المعاصرة في الفقه اإلسالمي ، السابق ، 
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ب��التورق حاج��ة ماس��ة ، ف��ال ی��ستطیع ك��ل الن��اس إیج��اد م��ن یقرض��ھم ،          
  ) .١(مًال بإنزال الحاجة منزلة الضرورة فیلجأون إلى التورق ع

إن المحتاج إلى النقد لیس أمامھ في س�بیل الح�صول     : الوجھ الثالث   
  :علیھ إال أن یسلك أحد طرٍق أربع 

 الق��رض الح��سن ، وھ��و ال��ذى ل��یس فی��ھ زی��ادة عل��ى رأس الم��ال  -١
  .المقترض ، وھو مندوب إلیھ 

الرب�وي، وھ�و ع�ین     القرض بالفائدة ، أو ما یطلق علیھ القرض      -٢
 .الربا الذى حرمھ اإلسالم 

 الھبة من الغی�ر ، وھ�ذه أی�ضًا ال تت�اح لكاف�ة الن�اس ، الرتباطھ�ا                    -٣
 .بإرادة الغیر ورضاه ، فھي احتمالیة قد تحدث وقد ال تحدث 

 ) .٢( اللجوء للتورق للحصول على ما یحتاج -٤

 فی��ھ ف��األول ال یتی��سر ف��ي األغل��ب األع��م ، الس��یما ف��ي ع��صر غلب��ت  
المادی��ات ، وس��یطرت فی��ھ ال��شھوات ، والث��اني مت��اح لك��ل أح��د ، فك��ل أح��د  
یمكن��ھ الح��صول علی��ھ ، إال أن��ھ طری��ق حرم��ھ اإلس��الم ونھ��ى عن��ھ ، وأم��ر  
باجتناب���ھ ، لم���ا ل���ھ م���ن آث���اٍر خطی���رٍة وم���دمرٍة عل���ى الم���ستویین الف���ردي 

الغی�ر ،  والجماعي ، والھبة ال تتاح للكل ، ألنھا كما قررنا مرھونة ب�إرادة          
فال یبقى من وجھة نظر المجیزین إال التورق الذى ھو بیع اكتملت صورتھ 

  .الشرعیة 

  :املناقشة 

  :نوقش ھذا االستدالل بما یلى 

 إن مج���رد الحاج���ة ال تكف���ي للعم���ل بالمحرم���ات ، وم���ع أن رف���ع -١
الحرج أصل من أصول التشریع ، لكنھ یستلزم س�د أب�واب الرب�ا ، إذ الرب�ا                   

  .اب الحرج في الشریعة اإلسالمیة من أعظم أسب

 إن��ھ ال یمك��ن الق���ول مطلق��ًا ب��أن الن���اس امتنع��وا م��ن ال���صدقات       -٢
واإلق��راض بالح��سنى ، ألن ھ��ذا االمتن��اع إنم��ا ك��ان س��ببھ انت��شار الحی��ل         

                                                           

التورق الفقهي وتطبيقاته المصرفية المعاصرة في الفقـه        : محمد عثمان شبير    / د) ١(

  . ١٩اإلسالمي ، السابق ، ص 

حكم التورق كما تجريه المـصارف اإلسـالمية فـي الوقـت        : عبد اهللا المنيع    / د) ٢(

  . ٣١٧الحاضر ، السابق ، ص 
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الربوی��ة الت��ي ت��صل بن��ا إل��ى نف��س نتیج��ة الرب��ا ، وھ��ي االس��تغالل لحاج��ة     
 .المحتاجین 

لی�ة الم�شروعة فیھ�ا م�ا یغنین�ا ع�ن             إن استعمال األس�الیب التموی     -٣
الوقوع في براثن المحرمات ، لكن الجمود والتقلی�د أدى إل�ى توس�یع س�بل                

 ) .١(الحرام وتضییق سبل الحالل 

  :أدلة القول الثاني 

استدل أصحاب القول الثاني على ق�ولھم بع�دم ج�واز الت�ورق باألدل�ة       
  :اآلتیة 

ھا س�ابقًا داخ�ل ف�ي معن�ى         إن التورق بالصورة التي ت�م تحدی�د       : أوًال  
الربا ، ألن الغرض الرئیس من ھذه المعاملة ھو الحصول على الم�ال ع�ن               
طریق بی�ع ال�سلعة ب�ثمٍن معج�ل ، علم�ًا أن�ھ اش�تراھا م�ؤجًال ب�ثمٍن أعل�ى ،              
فلیس ذلك إال قرضًا ج�ر منفع�ة ، لك�ن ب�صورة ع�صریة ، فال�شراء باألج�ل          

یة إنم��ا تق��ررت ألج��ل   م��ن حی��ث األص��ل م��شروع ، إال أن ھ��ذه الم��شروع     
االنتفاع بالسلعة ، أو االتجار بھا ، ال للحصول على النقد ، أي أن ال�شراء               

  .بھذا القصد ممنوع شرعًا 

أن ی�شتري  : أح�دھما  : الشراء على ثالث�ة أن�واع       : " قال ابن تیمیة    
ال��سلعة م��ن یق��صد االنتف��اع بھ��ا ، كاألك��ل وال��شرب واللب��اس ، فھ��ذه ھ��ي      

أن یشتریھا من یقصد أن یتجر بھا إما : ا اهللا ، والثاني التجارة التي أباحھ
في ذلك البلد وإما في غیره ، فھذه ھي التجارة الت�ي أباحھ�ا اهللا ، والثال�ث        

أال یكون مق�صوده ال ھ�ذا وال ھ�ذا ؛ ب�ل مق�صوده دراھ�م لحاجت�ھ إلیھ�ا ،                 : 
خذ وقد تعذر علیھ أن یستسلف قرضًا أو سلمًا ، فیشتري سلعًة لیبیعھا ویأ            

  ) .٢" (ثمنھا ، فھذا ھو التورق 

  :املناقشة 

  :نوقش االستدالل السابق بمناقشتین 

إنھ ال یوج�د أص�ل ش�رعي ی�دل عل�ى حرم�ة ال�شراء بھ�دف                : األولى  
الح��صول عل��ى النق��د ، ب��ل إن ذل��ك مج��رد رأٍي ال یع��ضده دلی��ل ش��رعي أو    
برھان صحیح ، فاألصل ع�دم التفری�ق ف�ي الحك�م ب�ین م�ن ك�ان ق�صده م�ن           

                                                           

التورق المـنظم ، الـسابق ، ص        التورق و : سامى السويلم   / د: يراجع بتصرف   ) ١(

٢٤٨ .  

  . ٢٩/٤٤٢مجموع الفتاوى ، البن تيمية ، ) ٢(



 

- ٢٦٩٠ -

لشراء االنتفاع أو االتج�ار ، وب�ین م�ن ك�ان ق�صده الح�صول عل�ى النق�د ،                      ا
  .ألن كل ھذه القصود مشروعة جائزة ومشروعة 

  

ف��إذا : " ق��ال اب��ن عثیم��ین مبین��ًا ت��أثیر الق��صد عل��ى ص��حة المعامل��ة  
اشترى الرجل السلعة ، وك�ان غرض�ھ ع�ین تل�ك ال�سلعة ، أو ك�ان غرض�ھ                   

  ) .١" (تصرف المالك في ملكھ عوضھا ، فكالھما غرض صحیح كما ی

القول بقیاس المتورق على المقترض بالربا بجامع الزی�ادة         : الثانیة  
الملتزمة في ذمة كٍل منھما قیاس مع الفارق ؛ ألن ھذه العل�ة غی�ر م�ؤثرة                 
لمنافاتھ��ا ألص��ٍل ش��رعٍي م��ؤداه أن ح��صول المحت��اج وغی��ره عل��ى النق��د         

و أمر محظ�ور ش�رعًا ف�ي م�سألة     المعجل مقابل بدٍل مؤجل أكثر منھ إنما ھ       
القرض الربوي ، والعینة التي ھي حیلة إلیھ فقط ، أما الحصول علیھ عن           
طریق عقود مشروعة أو مخارج شرعیة فلیست من ھ�ذا القبی�ل ، ب�ل ھ�و            

  .جائز مرخص فیھ 

إن التورق یعد إحدى صور العینة التي ورد الحك�م بتحریمھ�ا           : ثانیًا  
إذا تب��ایعتم بالعین��ة ، وأخ��ذتم أذن��اب   : " ف��ي ح��دیث اب��ن عم��ر ف��ي قول��ھ 

البقر ، ورضیتم بالزرع ، وتركتم الجھاد ، س�لط اهللا عل�یكم ذًال ، ال ینزع�ھ       
  ) .٢" (حتى ترجعوا إلى دینكم 

فالقصد من المعاملتین واح�د ، وھ�و الح�صول عل�ى النق�د م�ع زی�ادة                 
  .التكلفة، أي أنھ ربا صریح 

َراَد َأْن َیِبیَع ِماَئًة ِبِماَئٍة َوِعْشِریَن إَلى َأَجٍل        ِإنَّ َمْن أَ  : " قال ابن القیم    
، َفَأْعَطى ِس�ْلَعًة ِب�الثََّمِن اْلُمَؤجَّ�ِل ، ُث�مَّ اْش�َتَراَھا ِب�الثََّمِن اْلَح�اّلِ ، َوَل�ا َغ�َرَض                     

َدَراِھ�ُم  : مَّ�ِة  ِلَواِحٍد ِمْنُھَما ِفي السِّْلَعِة ِبَوْجٍھ َما ، َوِإنََّما ِھَي َكَما َق�اَل َفِقی�ُھ اْلأُ     
ِبَدَراِھَم َدَخَلْت َبْیَنُھَما َحِریَرٌة ، َفَلا َفْرَق َبْیَن َذِلَك َوَبْیَن ِماَئٍة ِبِماَئٍة َوِعْشِریَن             
ِدْرَھًما ِبَلا ِحیَلٍة َأْلَبتََّة ، َلا ِفي َشْرٍع َوَل�ا ِف�ي َعْق�ٍل َوَل�ا ُع�ْرٍف ، َب�ْل اْلَمْف�َسَدُة                   

َم الرَِّب��ا ِبَعْیِنَھ��ا َقاِئَم��ٌة َم��َع اِلاْحِتَی��اِل َأْو َأْزَی��ُد ِمْنَھ��ا ، َفِإنََّھ��ا    الَِّت��ي ِلَأْجِلَھ��ا َح��رَّ 
َت��َضاَعَفْت ِباِلاْحِتَی��اِل َل��ْم َت��ْذَھْب َوَل��ْم َت��ْنُقْص ، َفِم��ْن اْلُم��ْسَتِحیِل َعَل��ى َش��ِریَعِة   

َن َفاِعَلُھ َوُیْؤِذَن�ُھ ِبَح�ْرٍب ِمْن�ُھ        َأْحَكِم اْلَحاِكِمیَن َأْن ُیَحرَِّم َما ِفیِھ َمْفَسَدٌة ، َوَیْلعَ        
َوَرُسوِلِھ ، َوُیوِعَدُه َأَشدَّ اْلَوِعیِد ، ُثمَّ ُیِبیَح التََّحیَُّل َعَلى ُحُصوِل َذِلَك ِبَعْیِن�ِھ ،            

                                                           

  . ٧كتاب المداينة ، البن عثيمين ، السابق ، ص ) ١(

الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب البيوع ، باب في النهي عن بيع العينة ، سنن أبي        ) ٢(

  . ٩/٣٩٦د أحمد ، حديث صحيح ، مسن:  ، وقال األلباني عنه ٣/٢٧٤داود ، 
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ِة َسَواٌء َمَع ِقَیاِم ِتْلَك اْلَمْفَسَدِة َوِزَیاَدِتَھا ِبَتَعِب اِلاْحِتَیاِل ِفي َمْع�ِصَیِة َوُمَخاَدَع�            
اللَِّھ َوَرُسوِلِھ ، َھَذا َلا َیْأِتي ِبِھ َشْرٌع ، َفِإنَّ الرَِّب�ا َعَل�ى اْل�َأْرِض َأْس�َھُل َوَأَق�لُّ                  
َمْفَسَدًة ِمْن الرَِّبا ِبُسلٍَّم َطِویٍل ، َصْعِب التََّراِقي َیَتَراَبىاْلُمَتَراِبَیاِن َعَل�ى َرْأِس�ِھ        

) "١. (  

  :املناقشة 

  :ق بمناقشتین نوقش االستدالل الساب

الق��ول بع��دم ج��واز الت��ورق قیاس��ًا عل��ى العین��ة قی��اس م��ع  : إح��داھما 
الفارق ؛ النتفاء علة تحریم العینة وعدم وجودھا في التورق ، ففي العینة      
إذا استرجع البائع سلعتھ ص�ارت كأنھ�ا ل�م تخ�رج م�ن ی�ده ، ویك�ون األم�ر                 

لبائع ، ألن ال�سلعة ال      كلھ دائر في نطاق العبث ، أما في التورق فال فائدة ل           
تعود إلیھ أصًال ، بل إنھا تباع إل�ى ش�خٍص آخ�ر ال عالق�ة ل�ھ بعملی�ة البی�ع           

  .األولى 

القول بأن التورق بیع دراھٍم ب�دراھم دخل�ت بینھم�ا حری�رة             : الثانیة  
ق��ول مح��ل نظ��ر ؛ ألن الق��صد ال یعتب��ر س��ببًا للتح��ریم ، إذ إن ق��صد التج��ار   

صیل نقود أكثر بنقود أقل ، وتكون السلعة        وھدفھم في غالب معامالتھم تح    
المبیعةھي الواسطة ، والمنع في ھذه المعامل�ة یتحق�ق فیم�ا إذا ك�ان البی�ع              

  ) .٢(والشراء من شخٍص واحد 

ال یخف�ى أن جمی�ع وس�ائل التج�ارة        : " .... عبد اهللا المنی�ع     / یقول د 
ر الغرض من بیٍع وشراٍء ومشاركٍة ومرابحٍة وغیر ذلك من آلیات االستثما

م���ن اس���تخدامھا ممارس���ة التج���ارة ع���ن طری���ق الح���صول عل���ى النق���ود        
واالس��تزادة منھ��ا ، وجمی��ع ھ��ذه اآللی��ات وس��یلة ذل��ك ، كم��ا ال یخف��ى أن       

  ) .٣" (التورق یختلف عن العینة 

                                                           

  . ٣/١٤٢إعالم الموقعين ، البن القيم ، ) ١(

  . ١٩/٥٠مجموع الفتاوى ، البن باز ، ) ٢(

حكم التورق كما تجريه المـصارف اإلسـالمية فـي الوقـت        : عبد اهللا المنيع    / د) ٣(

  . ٨الحاضر ، السابق ، ص 
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 إن التورق داخل في البی�ع االض�طراري ، وق�د نھ�ى النب�ي            : ثالثًا  
  ) .١(عن بیع المضطر 

تقع من رجٍل غالبًا ما یكون في حال�ة اض�طرار ،            أن العینة   : وبیانھ  
وال یرت��ضي الب��ائع إقراض��ھ ، فی��ضطر إل��ى ش��راء س��لعٍة مؤجل��ة ب��ثمن ،       
ویبیعھا حالٍة لمن اشتراھا منھ بثمن أقل ، أما التورق فھو نف�س ال�صورة               
إال أن�ھ یبیعھ�ا حال�ٍة ل�شخٍص غی�ر الب�ائع األول ، والمق�صد ف�ي المع��املتین         

 على المال ، فالربا فیھما ، إال أنھ ربا بسلم لم یح�صل       الثمن ، أو الحصول   
  ) ٢(لھ مقصوده إال بمشقة ، ولو لم یقصده كان ربا بسھولة 

  :املناقشة 

نوقش القول باعتبار بیع التورق من قبیل بیع االضطرار بمناق�شات           
  :أربع 

إن حدیث النھي عن بیع المضطر حدیث فیھ مقال : المناقشة األولى 
ل��و اس��تند ھ��ذان الخب��ران ألخ��ذنا بھم��ا م��سرعین ،       : " ح��زم ، ق��ال اب��ن  

، وق��ال ) ٣" (ولكنھم��ا مرس��الن ، وال یج��وز الق��ول ف��ي ال��دین بالمرس��ل     
صالح بن : حدیث ضعیف ، وقال ابن القطان : قال عبد الحق : " المناوي 

عامر ال یعرف ، والتمیمي ال یعرف ، وفي المیزان صالح بن عامر نكرة ، 
  ) .٤" (ھ بل ال وجود ل

وق��د روي ھ��ذا الح��دیث بروای��اٍت ع��دة أقواھ��ا م��ا رواه أب��و داود ف��ي  
: خطبن��ا عل��ي رض��ي اهللا عن��ھ ق��ال  : س��ننھ ع��ن ش��یخ م��ن بن��ي تم��یم ق��ال   

سیأتي على الناس زمان عضوض ، یعض الموسر عل�ى م�ا ف�ي یدی�ھ ول�م             
یعز األشرار ، ویستذل " وال تنسوا الفضل بینكم " یؤمر بذلك ، قال تعالى 

                                                           

 ،  ٣/٢٥٥طر ،   الحديث أخرجه أبو داود ، كتاب البيوع ، باب فـي بيـع المـض              ) ١(

 ، والبيهقي في الـسنن      ٢/٢٥٣ ، مسند أحمد ،      ٤/٣٢٧مصنف ابن أبي شيبة ،      

  . ٦/٢٩الكبرى ، كتاب البيوع ، باب ما جاء في بيع المضطر وبيع المكره ، 

  . ٥/١٠٨مختصر سنن أبي داود ، ) ٢(

 . بيروت – ، طبعة دار الفكر ٧/٥١٢المحلى ، البن حزم ، ) ٣(

 مـصر ،  – ، طبعة المكتبة التجاريـة الكبـرى   ٦/٤٣٠ للمناوي ،   فيض القدير ،  ) ٤(

 .هـ ١٣٥٦الطبعة األولى 
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 عن بی�ع الغ�رر ،   ألخیار ، وما یمنع المضطرون ، وقد نھى رسول اهللا        ا
  ) .١" (وعن بیع الثمرة قبل أن تطعم 

ع�ن بی�ع   إن المعنى الذى ألجلھ نھى رسول اهللا       : المناقشة الثانیة   
المضطر ال یوجد في التورق ، إذ إن ش�راح الح�دیث ف�سروا بی�ع الم�ضطر                   

العق�د بطری�ق اإلك�راه ، فالعق�د باط�ل       أن یعقد الشخص    : بتفسیرین ، األول    
أن ی��ضطر إل��ى البی��ع ل��سبٍب موج��ٍب ل��ذلك ،    : الض��طرار العاق��د ، والث��اني  

كدیٍنمرھق ، أو مؤنة مرھقة ، فیبیع ما تحت یده باألقل لل�ضرورة ، وھ�ذا                
، " وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى میسرة   " سبیلھ أن ینظر ، لقولھ تعالى       
  ) .٢(ة عند أكثر أھل العلم ولكن العقد صحیح مع الكراھ

: یقول الدكتور عبد اهللا المنیع معترضًا عل�ى االس�تدالل بھ�ذا ال�دلیل               
 ع�ن  القول بأن التورق ال یأخذ ب�ھ إال م�ضطر ، وق�د نھ�ى رس�ول اهللا              " 

بی��ع الم��ضطر ق��ول فی��ھ نظ��ر ؛ وال تظھ��ر وجاھ��ة االس��تدالل علی��ھ بح��دیث    
استدالل في غیر محل�ھ ، حی�ث        النھي عن بیع المضطر ، ألن االستدالل بھ         

إن حقیقة التورق ظھور الرغبة من صاحبھا في الحصول على نق�د یغط�ي              
بھ حاجتھ إلیھ ، سواء أكانت الحاجة مما تقتضیھا م�صلحتھ ف�ي االكت�ساب        
أم مما تقتضیھا حاجتھ أو غیر ذلك ، وھ�ذا ال یع�د اض�طرارا إل�ى الح�صول       

لی��ھ لتغطی��ة الحاج��ة ب��ھ ،  عل��ى النق��د ، وإنم��ا ھ��ي الرغب��ة ف��ي الح��صول ع  
  ) .٣" (والرغبة حاجًة ولیست ضرورة 

القول ب�أن المت�ورق م�ضطر ال ی�ستقیم ف�ي أغل�ب              : المناقشة الثالثة   
األحوال ؛ إذ لیس كل من لجأ إلى التورق یكون في حالة اض�طرار؛ ب�ل ق�د                   
یلجأ الشخص للتورق لالنتفاع بالم�ال ف�ي التج�ارة ، إذ یح�صل عل�ى الم�ال                  

 ویربح الكثیر ، ویرد ما علیھ للبائع األول ، فلیس ھذا من قبی�ل            فیتاجر بھ 
االضطرار ، بدلیل أن الفقھاء فرقوا بین م�ن یحت�اج للنق�د لالنتف�اع ب�ھ ف�ي                  

  .مأكٍل وملبٍس ومشرٍب ، وبین من یحتاجھ للتجارة 

                                                           

 .الحديث سبق تخريجه ) ١(

 ، طبعـة دار     ٩/٢٣٦عون المعبود ، لمحمد أشرف بن أمير بن علي بن حيدر ،             ) ٢(

هـ ،  معالم السنن ، للخطـابي ،         ١٤١٥ بيروت ، الطبعة الثانية      –الكتب العلمية   

 .  حلب ، الطبعة األولى –عة المطبعة العلمية  ، طب٣/٨٧

حكم التورق كما تجريه المـصارف اإلسـالمية فـي الوقـت        : عبد اهللا المنيع    / د) ٣(

  . ٦الحاضر ، السابق ، ص 
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إن الق�ول باعتب�ار المت�ورق م�ضطرًا مبن�ي عل�ى             : المناقشة الرابع�ة    
فتھ ، فالم��ضطر ھ��و ال��ذي تلحق��ھ م��شقة ، وال  تحدی��د معن��ى الم��ضطر وص�� 

ی��سمى م��ضطرًا إال بع��د ب��ذل الجھ��د واس��تنفاد ال��سبل ف��ي ق��ضاء حاجت��ھ ،      
وبالت��الي فل��یس م��ن الع��دل والمعق��ول واإلن��صاف أن یطل��ق عل��ى ال��شخص   
م��ضطرًا لمج��رد أن شخ��صًا أو شخ��صین امتنع��ا م��ن إقراض��ھ ، وإال اعتب��ر   

  .امالتھم أغلب الناس مضطرین ، وبالتالي تبطل مع

فوج��دنا ك��ل م��ن یبت��اع ق��وت نف��سھ وأھل��ھ لألك��ل   : " ق��ال اب��ن ح��زم 
واللباس فإنھ مضطر إلى ابتیاعھ بال ش�ك ، فل�و بط�ل ابتی�اع ھ�ذا الم�ضطر           

) ١" (لبطل بیع كل من ال یصیب القوت من ضیعتھ ، وھذا باطل لإلط�الق               
.  

اس�تدلوا عل�ى ع�دم ج�واز الت�ورق بق�ول عب�د اهللا ب�ن عب�اس                 : رابعًا  
إذا استقمت بنقٍد ثم بعت بنقٍد ف�ال ب�أس ، وإذا اس�تقمت     : " رضي اهللا عنھ    

  ) .٢" (بنقٍد فبعت نسیئًة فال خیر فیھ ، تلك ورق بورق 

  :وجه الداللة 

" إن عبد اهللا بن عباس بقولھ ھذا منع التورق ، إذ إن قولھ      : قالوا  
لبائع إذا ح�دد    أي حددت قیمة السلعة نقدًا ، ومفاد ھذا أن ا         " استقمت بنقد   

للمشتري قیمة السلعة نقدًا ، ثم باعھا لھ بأج�ٍل ب�ثمٍن أعل�ى من�ھ ، دل ذل�ك       
على أن مقصود المشتري ھو بیع السلعة للح�صول عل�ى ال�دراھم ، ول�یس      
االنتفاع بھ�ا ، فتك�ون المعامل�ة ِوْف�َق ھ�ذه ال�صورة دراھ�م حاض�رٍة ب�دراھم            

  ) .٣(مؤجلة 

وھ��ذا ش��أن : "  أیم��ا وض��وح ق��ال اب��ن تیمی��ة موض��حًا ھ��ذه ال��صورة
أری�د أل�ف درھ�م ، فیخ�رج ل�ھ س�لعًة       : المورقین ، فإن الرجل یأتی�ھ فیق�ول         

أقم�ت ال�سلعة قومتھ�ا    : تساوي أل�ف درھ�م ، وھ�ذا ھ�و االس�تقامة ، تق�ول               
واس��تقمتھا بمعن��ًى واح��د ، وھ��ي لغ��ة مكی��ة معروف��ة بمعن��ى التق��ویم ، ف��إذا 

  ) .٤" (ن أو أكثر اشترھا بألٍف ومائتی: قومتھا بألٍف قال 

                                                           

  . ٧/٥١٢المحلى ، البن حزم ، ) ١(

  . ٨/٢٣٦األثر أخرجه عبد الرزاق في المصنف ، ) ٢(

  . ٢٣ورق المنظم ، السابق ، ص التورق والت: سامي السويلم / د) ٣(

  . ٦/٥٠الفتاوى الكبرى ، البن تيمية ، ) ٤(
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ممن�وع ، ألن اب�ن عب�اس ق�ال ھ�ذا الق�ول ، ول�م             وعلى ذلك فالتورق  
  .یعلم لھ مخالف من الصحابة ، فكان حجة 

  :املناقشة 

  :نوقش االستدالل بقول ابن عباس بما یلي 

 إن ھذا األثر ل�م ی�ورده أھ�ل الح�دیث ف�ي ب�اب العین�ة والت�ورق ،                      -١
ب�ع  : د أورده الصنعانیفي باب الرجل یقول إنما أوردوه في أبواب ُأَخْر ، فق   

  .ھذا بكذا ، فما زاد فلك وكیف إن باعھ بدین 

 االحتجاجبأن قول ابن عباس لم یخالف�ھ ال�صحابة م�ردود بثب�وت               -٢
مخالفة بعض الصحابة ، بل كثیرھم یخالفھ مخالفًة فعلیة ، حیث إن الكثیر             

یوس�ف اعتم�د ف�ي      منھم فعلھ وعمل بھ ، ونقل ص�احب ف�تح الق�دیر أن أب�ا                
نف��ي الكراھ��ة ع��ن ھ��ذه المعامل��ة وإباحتھ��ا بفع��ل كثی��ٍر م��ن ال��صحابة لھ��ا ،  

 ) .١(وحمدوا على ذلك ، ولم یدخلوه ضمن الربا 

  :اجلواب 

یج�اب ع�ن ھ�ذه المناق�شة بأن�ھ عل�ى ف�رض الت�سلیم ب�صحة م�ا نقل�ھ            
  :صاحب فتح القدیر عن أبي یوسف ، فإنھ منقوض بما یلى 

 عن الصحابة في ھ�ذا األم�ر ، ول�م ُیْع�َرْف ف�ي                إنھ لم یثبت شيء    -١
كت���ب األحادی���ث واآلث���ار ش���يٌء م���ن ھ���ذا القبی���ل ، ومعل���وم أن النق���ل ع���ن 

  .الصحابة ال بد وأن یكون بإسناٍد صحیٍح حتى تقوم بھ الحجة 

 إن ما قالھ أبو یوسف یظھر منھ أن الصحابة عملوا بھ ولم ینكر -٢
علھ م�ردود ؛ إذ إن�ھ ق�د ثب�ت التح�ریم      علیھم أحد ، بدلیل أنھم حمدوا على ف   

عن ابن عباس رضي اهللا عن�ھ ، ب�ل إن ش�یخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة نق�ل ع�ن               
كرھوا أن یساومھ بنق�د ث�م یبیع�ھ بن�سأ ، وھ�ذا           : محمد بن سیرین أنھ قال      

یفید أن الصحابة كرھوا ھذا الفعل ، ألن محم�د ب�ن س�یرین إذا ق�ال كرھ�وا                  
 ) .٢(ھ ینقل عنھم إنما یرید بذلك الصحابة ، ألن

 على فرض التسلیم بثبوت النقل ع�ن ال�صحابة بإثب�ات فعلھ�م ل�ھ                -٣
وتجویزھم إیاه ، فإن فعلھم ھذا مع�ارض بنھ�ي آخ�ر ، وھ�و م�ا ص�در ع�ن         

                                                           

  .٦/٢٢٤فتحالقدير ، البن الهمام ، ) ١(

  . ٢٠٣بيان الدليل ، البن تيمية ، ص ) ٢(
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ابن عباس ، فیجب األخذ بما وافق النص والقیاس ، وما یتوافق ومقاص�د               
 .الشریعة ومصلحة المتعاملین ، وكذلك مصلحة المجتمع 

استدلوا على تحریم التورق بجمل�ٍة م�ن اآلث�ار الت�ي وردت               : خامسًا
  :عن السلف والفقھاء تفید منعھ ، ومن ھذه اآلثار 

ما رواه عبد الرزاق عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن : األثر األول 
: فقل�ت   : أرید أن تشتري متاع�ًا عین�ة ، فاطلب�ھ ل�ي ، ق�ال                : أختھ قالت لھ    

: فبعتھا طعامًا بذھب إلى أجٍل واستوفتھ ، فقالت    : فإن عندي طعامًا ، قال      
أنا أبیعھ لك ، قال فبعتھ لھ�ا ، فوق�ع ف�ي           : انظر لي من یبتاعھ مني ، قلت        

انظ�ر أال تك�ون   : نفسي من ذلك شيء ، ف�سألت س�عید ب�ن الم�سیب ، فق�ال          
ف�ذلك الرب�ا مح�ضًا ، فخ�ذ         : أن�ا ص�احبھ ، ق�ال        : قل�ت   : أنت ص�احبھ ؟ ق�ال       

  ) .١(ردد إلیھا الفضل رأس مالك وا

  :وجه الداللة 

دل ھ��ذا األث��ر عل��ى حرم��ة الت��ورق ، وھ��ذه الدالل��ة تكم��ن ف��ي النق��اط  
  ) :٢(التالیة 

 إن ھذا األثر یدل صراحة على تحریم التورق ، ودخولھفي نطاق -١
الربا ، وس�ماه س�عید ب�ن الم�سیب الرب�ا المح�ض ، أي رب�ا ال ش�بھة فی�ھ ،                       

بن أبي عاصم ل�یس ل�ھ م�ن أخت�ھ إال رأس�مالھ              فھو ربا خالص ، وأن داود       
  .الذى یعادل الثمن النقدي ، وكل ما زاد على ذلك فھو باطل ال یحل 

                                                           

  . ٨/٢٩٤مصنف عبد الرزاق ، ) ١(

  . ٤موقف السلف من التورق المنظم ، ص : سامي السويلم / د) ٢(
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 إن القول بالتحربم الصادر من سعید بن المسیب ل�یس بق�وٍل جدی�ٍد             -٢     
علی��ھ ؛ ب��ل إن��ھ َعِل��َم بھ��ذا الحك��م قب��ل ذل��ك ، إذ إن��ھ لق��ي َجْمَع��ًا كبی��رًا م��ن      

 ِصْھَرًا ألبي ھریرة ، ومقیم�ًا بالمدین�ة المن�ورة ، ب�ل ك�ان           الصحابة ، وكان  
 وأصحابھ ، وبالتالي فل�یس الحك�م ال�ذي ص�در           أعلم الناس بأقضیة النبي   

منھ حكمًا اجتھادیًا ، بل ھو موروث العلم الذى سمعھ من الصحابة وتعلمھ 
 .منھم 

 إن أخ��ت داود ب��ن أب��ي عاص��م س��مت ھ��ذه المعامل��ة عین��ة ، فق��د    -٣
أری��د أن ت��شتري متاع��ًا عین��ة ، ول��م یك��ن ق��صدھا العین��ة الثنائی��ة ،  : قال��ت 

وإنما كان قصدھا الت�ورق ، أي العین�ة الثالثی�ة األط�راف ، وبمقت�ضى ھ�ذا                  
 .القصد صدرت الفتوى من سعید بن المسیب 

ما رواه عبد الرزاق عن أبي كعب عب�د رب�ھ ب�ن عبی�د             : األثر الثاني   
إني أبیع الحریر ، فیبتاع      : -أي البصري    –قلت للحسن   : األزدي أنھ قال    

بع��ھ لن��ا ، فأن��ت أعل��م بال��سوق ، فق��ال : من��ي الم��رأة واألعراب��ي ، یقول��ون 
) ١(ال تبعھ ، وال تشتره ، وال ترشده ، إال أن ترشده إلى السوق : الحسن 

.  

روي عبد الرازق أیضًا ع�ن رزی�ق ب�ن أب�ي س�لمى أن�ھ          :األثر الثالث   
یبیع�ھ  : ب�ع وات�ق اهللا ، ق�ال      : ی�ع الحری�ر ، فق�ال        سألت الحسن عن ب   : قال  

إذا بعتھ فال تدل علیھ أحدًا ، وال تكون منھ في شيء ، ادفع : لنفسھ ؟ قال 
  ) .٢(إلیھ متاعًا َوَدْعُھ 

  :وجه الداللة 

  :یستدل بھذین األثرین على حرمة التورق من وجوه 

ذاك للحصول كان الغالب آن" إني أبیع الحریر " قولھ : الوجھ األول  
على النقد ھو بیع الحری�ر والمت�اجرة فی�ھ ع�ن طری�ق ش�رائھ بأج�ل وبیع�ھ                    

، " دراھم بدراھم بینھم�ا حری�رة   " نقدًا ، ولذلك قال ابن عباس في العینة        
وتسمى العینة أحیانًا بیع الحریرة ، ویفھم م�ن ھ�ذا أن أب�ا كع�ب ربم�ا ب�اع                    

بع واتق : الروایة الثانیة بأجٍل لمن یریدون العینة ، ولھذا قال الحسن في       
اهللا ، أي لكث��رة م��ا یالب��س بی��ع الحری��ر م��ن الوق��وع ف��ي العین��ة ب��صورھا      

  .المختلفة 

                                                           

  . ٨/٢٩٤زاق ، مصنف عبد الر) ١(

  . ٨/٢٩٥مصنف عبد الرزاق ، ) ٢(
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إن ج��واب الح��سن الب��صري ص��ریح ف��ي من��ع الب��ائع  : الوج��ھ الث��اني 
بأج��ل م��ن أن یت��دخل ب��أي ص��ورٍة م��ن ال��صور لتح��صیل النق��د للم��شترى ،     

ھ متاعًا ودعھ ، وھذا یقتضي ال تكون منھ في شيء ، ادفع إلی: ولھذا قال 
منع توسط البائع بأجل لمن یرید النقد حتى لو كان بمجرد الداللة على م�ن   

 .یشتریھ نقدًا ، وھذا صریح في منعھ 

أي ال تبع الحری�ر نیاب�ًة       " ال تبعھ   " في قول الحسن    : الوجھ الثالث   
وھذا ، أي ال تشتره منھ ، " وال تشتره " عمن اشتراه منك بأجل ، وقولھ 

أي ال تدل�ھ عل�ى م�ن ی�شتریھ     " وال ترش�ده  " منع للعینة الثنائی�ة ، وقول�ھ       
إذا بعتھ فال تدل علیھ أحدًا ، ومعناه    : منھ نقدًا ، وقال في الروایة األخرى        

أنھ إذا بعت الحریر واشتراه منك المتورق ، فال تدل علیھ من یشترى منھ              
تین ، وعلى ك�ل تق�دیر فھ�و    بنقد ، فمجموع الروایتین منع للداللة من الجھ      

 .ادفع إلیھ متاعھ ودعھ : نھي عن التدخل في عملیة التورق ، ولھذا قال 

إن ھذا التدخل ممن�وع وإن ك�ان الم�شتري ال یح�سن             : الوجھ الرابع   
: فیبت�اع من�ي األعراب�ي والم�رأة ، یقول�ون         " التعامل ف�ي ال�سوق ، لقول�ھ         
ھاه الح�سن ع�ن الت�دخل لعلم�ھ     ، ومع ذلك ن" بعھ لنا ، فأنت أعلم بالسوق       

أن ھؤالء مرادھم النقد ال االنتفاع أو االتجار ، ول�و ك�ان ھ�ذا الم�راد ح�الًال        
طیب��ًا لكان��ت اإلعان��ة علی��ھ مطلوب��ة م��شروعة ، فلم��ا كان��ت اإلعان��ة عل��ى       
تحصیل النقد بھذه الصورة ممنوعة ، ك�ان ھ�ذا الطری�ق مح�ل ش�بھة عل�ى                  

 ) .١(أقل تقدیر 

  :قھاء نصوص الف: سادسًا 

استدلوا بجملٍة من لنصوص التي وردت عن الفقھاء في ھذا ال�شأن            
  : ،أجتزىء منھا ما یلي 

ورد عن اإلمام مالك رضي اهللا عن�ھ ن�صًا قاطع�ًا یفی�د              : النص األول   
سألت مالكًا عن الرجل یبیع : تحریم التورق ، فقد روي أن ابن القاسم قال 

: ب البیع بینھما ، قال المبتاع للبائع السلعة بمائة دیناٍر إلى أجل ، فإذا وج
ال خی�ر فی��ھ  : بعھ�ا ل�ي م��ن رج�ٍل بنق��د ، ف�إني ال أب�صر البی��ع ، فق�ال مال��ك       

  ) .٢(ونھي عنھ 

                                                           

  . ٥ ، ٤موقف السلف من التورق المنظم ، السابق ، ص : سامي السويلم / د) ١(

 بيروت ، الطبعة    – ، طبعة دار الكتب العلمية       ٣/١٦٧المدونة ، لمالك بن أنس ،       ) ٢(

 . م ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥األولى 
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  :ومن ھذا النص المنقول عن اإلمام مالك یتضح ما یلي 

 إن المعاملة التي ُسِئَل عنھا اإلمام مالك ھي التورق بعین�ھ ؛ ألن           -١
من البائع أن یبیع السلعة نقدًا نیابًة عن�ھ لرج�ٍل آخ�ر        المشتري بأجٍل یطلب    

بعھ�ا ل�ي م�ن رج�ٍل     : فإذا وجب البیع بینھما ق�ال المبت�اع للب�ائع           " ، فقولھ   
" بعھا لي ، أي بعھا نیابًة عني ، وقول�ھ        : أي قال المشتري للبائع     " بنقد  

  .أي شخص ثالث " من رجل 

ب�ل ورد   " ال خی�ر فی�ھ      "  إن اإلمام مالكًا منع ھذا التعام�ل بقول�ھ           -٢
ق�ال  : " عنھ أیضًا نصوص أخ�رى ، منھ�ا م�ا ج�اء ف�ي الن�وادر والزی�ادات           

" ال خیر فیھ : وال یلي بیعھا لمبتاعھا منھ یسألھ ذلك ، قال أشھب : مالك 
، وقول مالك ھذا موافق لفتوى سعید بن المسیب التي ذكرناھا س�ابقًا        ) ١(

مال�ك وارث عل�م أھ�ل المدین�ة ، وف�ى      ، وھو أمر لیس بالغریب؛ ألن اإلمام     
 .مقدمة علماء المدینة سعید بن المسیب رضي اهللا عنھ 

ھ��و نف��س التعلی��ل ال��ذي " إن��ي ال أب��صر البی��ع "  ق��ول الم��شتري -٣
ُسِئَل عنھ الحسن الب�صري ، وم�ع ذل�ك ف�إن الج�واب ك�ان حاس�مًاقاطعًا ف�ي                  

عامل��ة أم��رًا التح��ریم ، مم��ا یؤك��د أن��ھ ل��و ك��ان ق��صد الم��شتري ف��ي ھ��ذه الم  
م��شروعًا ، لكان��ت اإلعان��ة علی��ھ ھ��ي األخ��رى محم��ودة ، ولك��ن لم��ا كان��ت   

 .اإلعانة علیھ مذمومة ، كان ذلك دلیًال على أن المعاملة ذاتھا مذمومة 

 إن ما قالھ اإلمام مالك رضي اهللا عنھ یتفق مع ما ورد عن�ھ ف�ي               -٤
 للب���ائع الم��سائل الخاص���ة ب��التورق ، وجمیعھ���ا متفق��ة عل���ى أن أي ت��دخل    

 ) .٢(لتسھیل التورق للمتورق یجعل المعاملة محرمة 

أورد اإلمام محمد بن الحسن ال�شیباني ص�احب اإلم�ام         :النص الثاني   
أب����ي حنیف����ة ن����صوصًا عدی����دة ف����ي ھ����ذه الم����سألة، أقت����صر منھ����ا عل����ى  

  :نصینیظھران بوضوٍح صفة التحریم في التورق ،ھما 

حم���د ب���ن الح���سن  ورد ھ���ذا ال���نص ف���ي كت���اب المب���سوط لم  : األول 
ولو باعھ لرجل ، ل�م یك�ن ینبغ�ي ل�ھ          : " المعروف بكتاب األصل ، قال فیھ       

  أن یشتریھ بأقل من ذلك قبل أن ینقد لنفسھ وال لغیره ، وال ینبغي للذي 

                                                           

 . بيروت – ، طبعة دار الكتب العلمية ٣/١٩٧النوادر والزيادات ، البن رشد ، ) ١(

  . ٦ ، ٥موقف السلف من التورق المنظم ، السابق ، ص : سامي السويلم / د) ٢(
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باع��ھ أن ی��شتریھ أی��ضًا بأق��ل م��ن ذل��ك لنف��سھ وال لغی��ره ، ألن��ھ ھ��و    
  ) .١" (البائع 

محم�د ب�ن الح�سن یج�د أنھ�ا       والمالحظ في ھذه الصورة الت�ي ذكرھ�ا         
ھ��ي ذاتھ��ا العین��ة ثالثی��ة األط��راف ، وق��د ذكرھ��ا محم��د عق��ب ذك��ره للعین��ة   

شراء ما باع بأق�ل مم�ا ب�اع قب�ل انتق�اد      " الثنائیة ، وسماھا فقھاء الحنفیة    
وینفي محمد بن الحسن الجواز في ھذه الصورة نفیًا واض�حًا ، إذ        " الثمن  

 یشتریھ أیضًا بأقل م�ن ذل�ك لنف�سھ وال    وال ینبغي للذي باعھ أن " إن قولھ   
أن�ھ ال یج�وز للوكی�ل    : ، حی�ث إن معن�ى العب�ارة    " لغیره ، ألن�ھ ھ�و الب�ائع        

الذي باشر البیع أن یشتري المبیع بأقل من الثمن الذي باع بھ قبل أن ینقد 
الم��شتري ال��ثمن ، س��واء ك��ان ھ��ذا ال��شراء لم��صلحة الوكی��ل نف��سھ ، أو        

  ) .٢(لمصلحة غیره 

ورد ھذا النص في كتاب الجامع الصغیر لمحمد ب�ن الح�سن            : ني  الثا
رجل كفل عن رجل بأمره ، ف�أمره أن یتع�ین علی�ھ             : " الشیباني ، قال فیھ     

  ) .٣" (حریرًا ، فالشرى للكفیل ، والربح الذي ربحھ البائع علیھ 

  :وداللة ھذا النص على حرمة التورق تظھر في المحاور التالیة 

أي یتعام��ل بالعین��ة ، وق��د تكل��م " یتع��ین " إن قول��ھ : المح��ور األول 
فقھ��اء الحنفی��ة ع��ن العین��ة ، وأوض��حوا أنھ��ا م��ن األم��ور المنھ��ي عنھ��ا ،    

إذا تب�ایعتم بالعین�ة ، وأخ�ذتم أذن�اب           : " مستندین إلى حدیث رسول اهللا      
البقر ، ورضیتم بالزرع ، وتركتم الجھاد ، س�لط اهللا عل�یكم ذًال ، ال ینزع�ھ       

 ) .٤" (عوا إلى دینكم حتى ترج

إن الحنفیة عرفوا العینة بما یشمل مفھوم التورق،      : المحور الثاني   
 . مما یؤكد دخولھ ضمن العینة 

م��ضمون ھ��ذه ال��صیغة أن اآلم��ر محت��اج للنق��د ،     : المح��ور الثال��ث  
  فیطلب من المأمور أن یشتري حریرًا لمصلحة اآلمر بثمٍن مؤجل ، ثم یبیع 

                                                           

 . كراتشي – ، طبعة إدارة علوم القرآن ٥/٢٠٤المبسوط ، لمحمد بن الحسن ، ) ١(

ق ، موقف السلف من التورق المنظم ، الساب: سامي السويلم / د: يراجع بتصرف   ) ٢(

  . ٦ص 

 ،  ١/٣٧١،  " النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير       " الجامع الصغير مع شرحه     ) ٣(

 .  بيروت –طبعة عالم الكتب 

 .الحديث سبق تخريجه ) ٤(
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قٍد أقل من الثمن اآلجل ، وی�سلم النق�د لآلم�ر ، أو ی�وفي               المأمور الحریر بن  
بھ الدین الذي كفلھ عنھ ، واألصل في ھذه الحالة أن یطالب المأمور اآلمر       
بالثمن اآلجل ، ألن األخیر ھو الم�شتري لل�سلعة أص�الًة ، إال أن محم�د ب�ن       

ل الحسن یرى أن المأمور لیس لھ أن یطالب اآلمر بالثمن اآلجل ، ولھذا قا
، أي أن ال��ثمن " فال��شرى للكفی��ل ، وال��ربح ال��ذي ربح��ھ الب��ائع علی��ھ   : " 

اآلجل یثبت ف�ي ذم�ة الم�أمور أم�ام الب�ائع ، وال یثب�ت ف�ي ذم�ة اآلم�ر أم�ام                      
المأمور ، أن الشراء ال یكون لآلمر ، بل للمأمور وعلیھ ، فإن الم�أمور ال           

 ب�ھ عن�ھ دون أي    یطالب اآلمر إال بمق�دار النق�د ال�ذي س�لمھ إی�اه ، أو وف�ى                
زیادة ، وھذا یقتضي تح�ریم ھ�ذه الزی�ادة ، ألن األص�ل أن یطال�ب الم�أمور            
اآلمر بالثمن كامًال ، إذ الشراء في األصل لآلمر ، ألنھ المحتاج ، فإذا بطل   
كون الشراء لھ ، امتنع أن یطالب الم�أمور اآلم�ر بالزی�ادة ع�ن النق�د ال�ذي            

ت الزیادة في ذم�ة اآلم�ر ، ول�وال ذل�ك      سلمھ إیاه ، وھذا یستلزم تحریم إثبا      
 .لما حكم ببطالنھا 

إن ھذا الحكم لیس ھو رأي محمد بن الحسن وحده     : المحور الرابع   
؛ بل ھو قول أئم�ة الم�ذھب الحنف�ي ، ألن كت�اب الج�امع ال�صغیر م�ن كت�ب                      
ظاھر الروایة المعتمدة في المذھب الحنفي ، والتي یفت�ى بم�ا فیھ�ا قطع�ا ،              

مذھب الحنف�ي عل�ى ھ�ذا الحك�م إال أنھ�م اختلف�وا ف�ي تعلیل�ھ ،                   ومع اتفاق ال  
فعللھ  بعضھم بأنھ ضمان من اآلمر لما یخسره المأمور بالفرق بین الثمن       

ض�مان الخ��سران باط��ل ، وعلل��ھ ال��بعض  : اآلج�ل وال��ثمن النق��دي ، وق��الوا  
اآلخر بأنھ توكیل م�ع جھال�ة مق�دار ال�سلعة وال�ثمن ، فھ�ي وكال�ة باطل�ة ،                     

 متفقون على أن المأمور بھ ھو العینة المذمومة ، وعلى أن الزی�ادة      لكنھم
ال تثب��ت ف��ي ذم��ة اآلم��ر ، وال حاج��ة للتعلی��ل بع��د ذل��ك ب��أكثر م��ن أن ھ��ذه      
المعاملة من العینة المنھي عنھا بنص الحدیث ، فال تثبت الزیادة ف�ي ح�ق                

، وإذا اآلمر ألنھا ربا ، ویتحملھ�ا الم�أمور ، ألن�ھ ھ�و ال�ذي باش�ر ال�شراء          
علم المأمور أنھ ال یحق لھ مطالبة اآلمر بالزیادة ، فإن�ھ س�یمتنع ع�ن ھ�ذا            

 .التعامل من األساس 

إن موق��ف محم��د ب�ن الح��سن یؤك��د بك��ل وض��وح  : المح�ور الخ��امس  
ھذا البیع في قلبي كأمث�ال الجب�ال ، ذم�یم      : " عبارتھ المشھورة في العینة     

ر على العینة الثنائیة ، بل ی�شمل        ، وھذا الذم ال یقتص    " اخترعھ أكلة الربا    
 ) .١(التورق 

                                                           

  . ٧ ، ٦موقف السلف من التورق المنظم ، السابق ، ص : سامي السويلم / د) ١(
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  اطب اث

  ارأي ارا  م اورق اردي

من خ�الل م�ا س�بق عرض�ھ م�ن أدل�ة الف�ریقین ، ومناق�شة م�ا أمك�ن                     
منھ��ا ، أرى أن��ھ ف��ي س��بیل الوص��ول إل��ى ق��وٍل مخت��اٍر ف��ي ھ��ذه الم��سألة ،    

  :، ھي ینبغي علینا إیضاح جملٍة من الحقائق األساسیة 

م��دى ش��رعیة الق��صد م��ن المعامل��ة ، وك��ذلك م��دى ش��رعیة        : أوًال 
الوسیلة المستخدمة ، فتحلیل المعامل�ة كم�ا ت�م ت�صویرھا یظھ�ر أن الق�صد          
منھ��ا الح��صول عل��ى النق��د ، وھ��ذا باتف��اق الجمی��ع ، ول��یس مق��صودًا منھ��ا  
ال��سلعة ب��أي وج��ٍھ م��ن الوج��وه ، وھ��ذا الق��صد وإن ك��ان م��شروعًا إال أن       

لة المستخدمة لتحقیقھ وسیلة غیر مشروعة ، إذ الوسیلة ھ�ي ع�ین              الوسی
الرب��ا ، فھ��ي نق��ٌد بنق��ٍد زائ��د ، دخل��ت بینھم��ا ال��سلعة م��ن ب��اب الت��ضلیل           

  .والتحایل ، ولیس للربا معنًى إال ھذا 

العب��رة ف��ي العق��ود والت��صرفات ھ��ل ھ��ي بالق��صد والمعن��ى أم  : ثانی��ًا 
ت دل��یًال قوی��ًا لم��ن أج��از الت��ورق ، ب��اللفظ والمبن��ى ، لع��ل ھ��ذه القاع��دة كان��

إن العبرة باللفظ والمبن�ى ال بالق�صد والمعن�ى ، وم�ع ت�سلیمنا          : حیث قالوا   
الكامل بھذه القاعدة ، إال أنھا ال تنطبق على إطالقھ�ا ؛ فمج�ال تطبیقھ�ا إذا            
كانت المعاملة مطلقة خالیة من القرائن التي ترجح أحد الج�انبین ، أم�ا إذا                

دل عل�ى ت�رجیح أي منھم�ا ، فیج�ب العم�ل بم�ا اتجھ�ت إلی�ھ                 وجدت قرائن ت  
إرادة المتعاق��دین ، والمتعاق��دان ف��ي الت��ورق اتجھ��ت نیتھم��ا إل��ى اس��تعمال   
النقد مع استعمال الوسیلة المؤدیة إل�ى الرب�ا ، ف�ال مج�ال للتحای�ل وإعم�ال                

  .اللفظ مع وضوح قصد المتعاقدین 

أف�رادًا أم ھیئ�ات وض�عوا       إن المجی�زین للت�ورق س�واء أك�انوا          : ثالثًا  
  :جملة من الضوابط لجوازه ، وھذه الضوابط ھي 

 أن ی��تم اس��تیفاء المتطلب��ات ال��شرعیة لعق��د ش��راء ال��سلعة ب��الثمن اآلج��ل         -١
مساومة أو مرابحة ، ویراعي في بیع المرابحة لآلمر بال�شراء وج�ود ال�سلعة           

یج�ب أن یك�ون   وتملك البائع لھا قبل بیعھا ، وفي ح�ال وج�ود وع�د مل�زم فإن�ھ       
  .من طرف واحد 

 أن تك�ون ال�سلعة المباع�ة م�ن غی��ر ال�ذھب والف�ضة ، أو العم�الت الورقی��ة        -٢
 .المعاصرة 

میزھ���ا ع���ن موج���ودات الب���ائع   أن تك���ون ال���سلعة المباع���ة معین���ة تعیین���ًا ی -٣
 .األخرى
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 أن یك��ون ال��شراء حقیقی��ًا ول��یس ص��وریًا ، ویف��ضل أن ت��تم العملی��ة بال��سلع -٤
 .المحلیة 

 أن یتم قبض ال�سلعة حقیق�ة أو حكم�ًا ب�التمكن فع�ًال م�ن الق�بض الحقیق�ي ،                  -٥
 .وانتفاء أي قید أو إجراء یحول دون قبضھا من قبل المتورق 

 لغیر البائع الذى اشتریت منھ باألجل - محل التورق - أن یكون بیع السلعة -٦
ن�ة المحرم�ة   بأقل مما اشتراھا بھ ال مباشرة وال بالواس�طة ، وذل�ك لتجن�ب العی      

 .شرعًا 

 أال یكون ھناك ربط بین عقد شراء السلعة باألجل ، وعقد بیعھا بثمٍن ح�ال              -٧
، بطریقٍة تسلب العمیل حقھ في قبض السلعة ، سواء أكان ھ�ذا ال�ربط ب�النص                 

 ) .١(في المستندات ، أم بالعرف ، أم بتعمیم اإلجراءات 

ھ�ذه المعامل�ة   وأرى أن وضع العلم�اء لھ�ذه ال�ضوابط دلی�ل عل�ى أن               
في أصلھا تشوبھا شوائب ، وما ُوِضَعْت ھذه الضوابط إال إلزال�ة ال�شوائب    

  .العالقة بھا وتقویمھا 

ل��ذلك ف��إنني أرى أن الت��ورق الف��ردي ب��صورتھ الت��ي عرض��ناھا أم��ر            
وذل��ك ف��ي تق��دیري  ممن��وع ش��رعا ، وال یج��وز فعل��ھ ، وال اإلق��دام علی��ھ ،   

  :لألسباب التالیة

 إن نیة المتعاقدین اتجھت إلى قصٍد آخر یختلف عن القصد :ل السبب األو 

ال��رئیس م��ن البی��ع وال��شراء ، وھ��و الح��صول عل��ى النق��د بزی��ادة ، فظ��اھر   
المعاملة بی�ع وش�راء ، وباطنھ�ا ق�رض ج�ر منفع�ة ، ومعل�وم أن النی�ة لھ�ا            

إنم��ا األعم��ال   : " دور كبی��ر ف��ي قب��ول األعم��ال وردھ��ا ، لق��ول النب��ي      
، وھ�و أم�ر ی�دخل ف�ي نط�اق      ) ٢" (إنم�ا لك�ل ام�رىٍء م�ا ن�وى      بالنی�ات ، و 

  .الحرمة ، إذ في ھذه الحالة ال یخرج عن كونھ قرضًا جر نفعًا 

إن القصد ال مؤاخ�ذة علی�ھ ، ألن الق�صد ال�ذى ال مؤاخ�ذة             : وال یقال   
علیھ ھو القصد المشروع الذى یخلو من نیة منعقدة على أم�ر منھ�ي عن�ھ             

بدایة ش�راء ال�سلعة باآلج�ل ، وبیعھ�ا بالعاج�ل ب�سعٍر             ، فنیة المتورق من ال    

                                                           

الفقهي التابع لرابطة العالم اإلسالمي     قرار المجمع   : يراجع في بيان هذه الضوابط      ) ١(

( بشأن التورق ، وقرار هيئة كبار العلماء فى المملكة العربيـة الـسعودية رقـم                

 . هـ ١٣٩٧ /١٠ / ١٦الصادر بتاريخ  ) ٣/١١

 .الحديث سبق تخريجه ) ٢(
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أقل مما اشترى بھ ، وبالتالي فق�د جع�ل البی�ع وال�شراء ص�ورة یخ�رج بھ�ا                 
  .من ظھور المعاملة بمظھر القرض الربوي 

 إن الت�ورق یع�د م�ن األم�ور الم�شتبھات ، وق�د أم�ر                  :السبب الثاني   

س�معت رس�ول اهللا    :  باتقائھا في حدیث النعمان بن بشیر حیث قال النبي
   الحالل بین والحرام بین وبینھما أمور م�شبھات ال یعلمھ�ا كثی�ر      :  یقول

من الناس ، فمن اتقى الشبھات فقد استبرأ لدینھ وعرضھ ، ومن وقع ف�ي        
ال��شبھات ك��راٍع یرع��ى ح��ول الحم��ى یوش��ك أن یوافق��ھ ، أال وإن لك��ل مل��ك   

إن في الجسد مضغة إذا حمى ، أال وإن حمى اهللا في أرضھ محارمھ ، أال و
" صلحت صلح الجسد كل�ھ ، وإذا ف�سدت ف�سد الج�سد كل�ھ أال وھ�ي القل�ب                  

)١. (  

 إن القول بكراھة التورق ھو في ذاتھ قول ب�التحریم           :السبب الثالث   
، فقد سبق وأن قررن�ا أن المتق�دمین م�ن األئم�ة ك�ان ل�دیھم ورع وتخ�وف               

 الكراھ�ة ، أي أنھ�م أرادوا    في إطالق لفظ التحریم ، ف�أطلقوا ب�دال من�ھ لف�ظ            
  .كراھة التحریم ، فھو كراھة في اللفظ تحریم في المعنى 

 إن الموسوعة الفقھی�ة الكویتی�ة ل�م تك�ن دقیق�ة عن�د          :السبب الرابع   
جمھ�ور  : حك�م الت�ورق   : " عرضھا لحكم التورق ، فقد جاء فیھ�ا م�ا یل�ي        

 ، أو م�ن ل��م  العلم�اء عل�ى إباحت�ھ ، س�واء م�ن س��موه تورق�ًا وھ�م الحنابل�ة        
وأح�ل اهللا   " یسمھ بھذا االسم ، وھم من عدا الحنابلة ، لعموم قولھ تع�الى              

ب��ع الجم��ع بال��دراھم ، ث��م ابت��ع     :  لعامل��ھ عل��ى خیب��ر   ولقول��ھ " البی��ع 
بالدراھم جنیبًا ، وألنھ لم یظھر فیھ قصد الربا وال صورتھ ، وكرھ�ھ عم�ر       

ھو خ�الف  :  ابن الھمام بن عبد العزیز ومحمد بن الحسن الشیباني ، وقال  
األول��ى ، واخت��ار تحریم��ھ اب��ن تیمی��ة واب��ن الق��یم ، ألن��ھ بی��ع الم��ضطر ،       

  ) .٢" (والمذھب عند الحنابلة إباحتھ 

ھذا ھو النص المنقول عن الموسوعة بشأن الحكم الشرعیللتورق ، 
  :ولنا على ھذا النص مالحظات أھمھا 

ق إلى الجمھور ، مع إن الموسوعة نسبت القول بحواز التور   : أوًال  
أن المالكیة ال یجیزونھ بناء على م�ا قررن�اه س�ابقًا عن�د بی�ان م�وقفھم م�ن             

  .التورق ، وقد أسھبنا في عرض النصوص التي توضح رأیھم بجالء 

                                                           

 ،  ١/٢٠الحديث أخرجه البخاري ، كتاب اإليمان ، باب فضل من استبرأ لدينـه ،               ) ١(

  . ٣/١٢٢١كتاب المساقاة ، باب أخذ الحالل وترك الشبهات ، ومسلم ، 

  . ١٤/١٤٨الموسوعة الفقهية الكويتية ، ) ٢(
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إن نسبة القول بج�واز الت�ورق إل�ى اإلم�ام أحم�د مح�ل نظ�ر ؛                : ثانیًا  
 وھن�اك َب�ْوٌن زمن�ٌى    ألن التورق بلفظ�ھ ل�م یعرف�ھ العلم�اء قب�ل اب�ن تیمی�ة ،                

شاسع بین اإلمام أحمد وبین ابن تیمیة ، وإنما اإلمام أحم�د منع�ھ ألن ھ�ذه     
الصورة عنده إحدى صور العینة ، ھذا من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى ف�إن    
كل م�ن نق�ل ق�ول اإلم�ام أحم�د ب�الجواز ھ�م م�ن مت�أخري الحنابل�ة ، أي أن                    

الث�امن الھج�ري ، وھ�ذا ظ�اھر     جمیعھم جاء بعد ابن تیمیة ، أي في الق�رن    
  .بوضوح من المراجع التي اعتمدت علیھا الموسوعة 

إن الموسوعة عللت اإلباح�ة بأن�ھ ل�م یظھ�ر ف�ي ھ�ذه المعامل�ة            : ثالثًا
قصد الرب�ا وال ص�ورتھ ، وھ�ذا أم�ر یب�دو غی�ر ص�حیح ؛ ألن ص�ورة الرب�ا              

لعة وإن كانت غیر واضحة فقصد الربا واضح وضوحًا ال خفاء فیھ ، فال�س             
  .وسیلة للحصول على مال ورده بزیادة 

 إن المجمع الفقھي التابع لرابط�ة الع�الم اإلس�المي     :السبب الخامس   
: في قراره الصادر بشأن التورق التبس علیھ األمر ، حیث جاء في قراره    

إن بی��ع الت��ورق ھ��و ش��راء س��لعة ف��ي ح��وزة الب��ائع وملك��ھ ب��ثمن   : أوًال " 
 ال�ورق  –نقد لغیر البائع للحصول على النق�د   مؤجل ، ثم یبیعھا المشترى ب     

وھ��ذه ال��صورة الم��ذكورة ف��ي الق��رار ال خ��الف علیھ��ا ، فھ��ي ج��ائزة      " –
باالتفاق ، إذ ھ�ي عملی�ة بی�ع وش�راء عادی�ة ، أي أن م�ا ذك�ره الق�رار ف�ي                       
ھذه الفقرة خارج عن محل النزاع ، فالنزاع في البی�ع ح�اًال ب�ٍسعر أق�ل م�ن         

  .ؤجًال السعر الذى اشترى بھ م

ج�واز ھ�ذا البی�ع م�شروط     : " وجاء في البند الثالث م�ن ھ�ذا الق�رار         
بأال یبیع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراھا بھ على بائعھ�ا األول ، ال        
مباشرة وال بالوساطة ، فإن فعل فقد وقع�ا ف�ي بی�ع العق�د المح�رم ش�رعًا ،                

قرار من��ع البی��ع ، ف��ال" الش��تمالھ عل��ى ص��یغة الرب��ا ، ف��صار عق��دًا محرم��ا  
بسعر أقل على البائع ، ألنھ حینئذ یكون من باب العینة المحرم�ة ، وك�ذلك            

  .اشترط القرار أال یتوسط البائع في بیعھا بثمن أقل 

ولكن أال یع�د عل�م الب�ائع أن الم�شتري س�یبیعھا ب�ثمٍن أق�ل كافی�ًا ف�ي                    
بیع ال�سالح  القول بمنعھا ، ألنھ بذلك یكون مشاركًا ، أال ترى أنھ ال یجوز         

ل��شخص یعل��م أن��ھ سی��ستخدمھ ف��ي مع��صیة ، أو بی��ع العن��ب لم��ن یعل��م أن��ھ   
  .سیعصره خمرًا ، أي أن منع التورق إنما ھو سدًا لذریعة الربا 
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  اخلامتة

الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، سید األولین واآلخ�رین   
ن س�ار عل�ى     ، ورحمة اهللا للعالمین ، سیدنا محم�د وعل�ى آل�ھ وص�حبھ وم�               

  .نھجھم واتبع ھداھم إلى یوم الدین 

  وبعد

  :فإنھ بعد الدراسةالمتأنیة لموضوع التورق اتضح لي ما یلى 

التورق معاملة قدیمة ، تكلم عنھا متأخروا الحنابلة ، وتبعھم          : أوًال  
بعد ذلك من جاء بعدھم ، وانحصرت صوره في ثالث صور ، اثنت�ان منھ�ا                

لى الجواز ، والثالثة ھي التي وقع فیھ�ا الخ�الف        محل اتفاق بین الفقھاء ع    
  .بینھم 

التورق الفردي معاملة مختلف في جوازھا ، فأجازھا البعض  : ثانیًا  
  .ومنعھا البعض اآلخر 

 من مؤیدات المنع لھذه المعاملة ھو القصد من ھذه المعاملة ،  :ثالثًا
ل�ى النق�د   فقصد المتعاملین ل�یس مج�رد البی�ع وال�شراء ؛ وإنم�ا الح�صول ع       

بزیادة ، معتمدین على التورق وسیلًة یتحقق بھا ھذا الغرض ، والنیة كما   
  .ھو مقرر لھا دورھا في تقریر األحكام الشرعیة 

 إن السبب الرئیس في اشتداد الخالف ب�ین الفقھ�اء ف�ي حك�م               :رابعًا  
التورق ھو الخلط بین التورق والعینة ، حیث اعتبره ال�بعض إح�دى ص�ور      

  .ي حین اعتبره البعض اآلخر معاملة مستقلة العینة ، ف

التورق الفقھي بناء عل�ى م�ا توص�لنا إلی�ھ معامل�ة ممنوع�ة             : خامسًا
ش��رعًا ، الخ��تالف ق��صد المتعاق��دین ع��ن الغ��رض ال��رئیس م��ن المعامل��ة ،    

   .إضافة إلى أنھا تعد من األمور المشتبھات

  

   كثیرًاوصلى اهللا على نبینا محمٍد وعلى آلھ وصحبھ وسلم تسلیما
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راا   

  :القرآن الكریم : أوًال 

  :التفسیر : ثانیًا 

١ أحكام القرآن ، ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي  ، تحقیق  /
  .ھـ ١٤٠٥ بیروت ، –محمد صادق قمحاوي ، طبعة دار إحیاء التراث العربي 

٢ د على شاھین ، طبعة دار محم/  تفسیر الخازن ، لعالء الدین الشیحي ، تحقیق
  .ھـ ١٤١٥ بیروت ، الطبعة األولى –الكتب العلمیة 

٣ عبد الرحمن بن /  تفسیر السعدي ، لعبد الرحمن بن ناصر السعدي ، تحقیق
  . م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠ بیروت ، الطبعة األولى –معال ، طبعة مؤسسة الرسالة 

٤الطبري ، لمحمد بن جریر  جامع البیان في تأویل القرآن ، المعروف بتفسیر 
أحمد محمد شاكر ، / بن یزید بن كثیر بن غالب اآلملي، أبو جعفر الطبري ، تحقیق 

  .م ٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢٠ بیروت ، الطبعة األولى –طبعة مؤسسة الرسالة 

٥ الجامع ألحكام القرآن ، ألبى عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح 
أحمد البردوني وإبراھیم / ن القرطبي ، تحقیق األنصاري الخزرجي شمس الدی

  . القاھرة–أطفیش ، طبعة دار الكتب المصریة 

  :كتب الحدیث وشروحھ : ثالثًا 

٦ الجامع الصحیح ، المعروف بسنن الترمذي ، لمحمد بن عیسى بن َسْورة بن 
بشار عواد معروف ، طبعة دار الغرب / موسى بن الضحاك، الترمذي ، تحقیق 

  .  بیروت –مي اإلسال

٧ ، الجامع المسند الصحیح ، لمحمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي 
محمد زھیر بن ناصر الناصر ، طبعة دار طوق النجاة ، الطبعة األولى / تحقیق 
  .ھـ ١٤٢٢

٨ ، الجامع الصحیح ، لإلمام مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشیریالنیسابوري 
  . بیروت –د عبد الباقي ، طبعة دار إحیاء التراث العربي محمد فؤا/ تحقیق 

٩ حاشیة ابن القیم ، مطبوع مع عون المعبود شرح سنن أبى داود ، طبعة دار 
  .ھـ ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الثانیة –الكتب العلمیة 

١٠ سنن أبى داود ، ألبي داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد 
محمد محیى الدین عبد الحمید ، طبعة / زدي السَِّجْستاني ، تحقیق بن عمرو األ

  . بیروت –المكتبة العصریة، صیدا 

١١ السنن الكبرى ، لمحمد بن الحسین بن علي بن موسى الخراساني، أبو بكر 
 لبنان –محمد عبد القادر عطا ، طبعة دار الكتب العلمیة، بیروت / البیھقي ، تحقیق 
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 ،  

  . م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤لثة ، الطبعة الثا

١٢ محمد /  سنن ابن ماجة ، ألبى عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ، تحقیق
  . فیصل عیسى البابي الحلبي -فؤاد عبد الباقي ، طبعة دار إحیاء الكتب العربیة 

١٣ عون المعبود شرح سنن أبى داود ، لمحمد أشرف بن أمیر بن علي بن 
  ھـ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الثانیة –دار الكتب العلمیة  ، طبعة ٩/٢٣٦حیدر ، 

١٤غریب الحدیث ، ألبى محمد عبد اهللا بن مسلم بن قتیبة الدینوري ، تحقیق د  /
  . ھـ ١٣٩٧ بغداد ، الطبعة الثانیة –عبد اهللا الجبوري طبعة مطبعة العاني 

١٥ المدعو بعبد  فیض القدیر شرح الجامع الصغیر ،للمناوي ، لزین الدین محمد
الرؤوف بن تاج العارفین بن علي بن زین العابدین الحدادي المناوي ، طبعة المكتبة 

  .ھـ ١٣٥٦ مصر ، الطبعة األولى –التجاریة الكبرى 

١٦ شعیب األرناؤوط ، طبعة مؤسسة الرسالة ، /  مسند اإلمام أحمد ، تحقیق
  . م ٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١الطبعة األولى 

١٧، للخطابي ، ألبي سلیمان حمد بن محمد بن إبراھیم بن الخطاب  معالم السنن
  . حلب ، الطبعة األولى –البستي المعروف بالخطابي، طبعة المطبعة العلمیة 

١٨ المصنف ، ألبي بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني الصنعاني
روت ، الطبعة  بی–حبیب الرحمن األعظمي ، طبعة المكتب اإلسالمي / ، تحقیق 
  .ھـ ١٤٠٣الثانیة ، 

١٩ المصنف في األحادیث واآلثار ، ألبي بكر بن أبي شیبة عبد اهللا بن محمد بن 
كمال یوسف الحوت ، طبعة / إبراھیم بن عثمان بن خواستي العبسي ، تحقیق 

  .ھـ ١٤٠٩ الریاض ، الطبعة األولى –مكتبة الرشد 

٢٠حمد بن عبد اهللا الشوكاني الیمني ،  نیل األوطار ، لمحمد بن علي بن م
   القاھرة–عصام الضبابطي ، طبعة دار الحدیث / تحقیق 

 :الفقھ : رابعًا 

  :الفقھ الحنفي 

٢١ بدائع الصنائع ،للكاساني ، لعالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
 -ـ ھ١٤٠٦ بیروت ، الطبعة الثانیة –الكاساني الحنفي ، طبعة دار الكتب العلمیة 

  .م ١٩٨٦

٢٢ تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، لعثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر 
 ١٣١٣ القاھرة ، الطبعة األولى –الدین الزیلعي، طبعة المطبعة األمیریة ، بوالق 

  .ھـ 

٢٣ النافع الكبیر لمن یطالع الجامع الصغیر "  الجامع الصغیر مع شرحھ " ،
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  .روت  بی–طبعة عالم الكتب 

٢٤ رد المحتار على الدر المختار المعروف بحاشیة ابن عابدین ، ، لمحمد أمین 
  . م ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢ بیروت ، الطبعة الثانیة –،  طبعة دار الفكر 

٢٥ العنایة شرح الھدایة ، لمحمد بن محمد بن محمود البابرتي ، طبعة دار 
  .  بیروت–الفكر 

٢٦، لمحمد بن الحسن الشیباني ، طبعة إدارة علوم  المبسوط المعروف باألصل 
 . كراتشي –القرآن 

٢٧ بیروت –المبسوط ،للسرخسي ، طبعة دار المعرفة .  

  : الفقھ المالكي –ب 

٢٨محمد حجى وآخرون ، طبعة دار /  البیان والتحصیل ، البن رشد ، تحقیق د
 . م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨ بیروت ، الطبعة الثانیة –الغرب اإلسالمي 

٢٩ حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر ، ألبى العباس الصاوي ، طبعة دار 
  .المعارف 

٣٠ حاشیة الدسوقي ، لمحمد بن عرفة ، طبعة دار الفكر .  

٣١ الذخیرة ، ألحمد بن إدریس القرافي ، طبعة دار الغرب اإلسالمي  الطبعة
  م١٩٩٤األولى 

٣٢عبد اهللا الخرشي ، طبعة دار  شرح الخرشي لمختصر خلیل ، لمحمد بن 
  . بیروت –الفكر 

٣٣ طھ /  شرح الزرقاني على الموطأ ، لمحمد بن عبد الباقیاألزھري ، تحقیق
ھـ ١٤٢٤ القاھرة ، الطبعة األولى –عبد الرؤوف سعد ، طبعة مكتبة الثقافة الدینیة 

  .م ٢٠٠٣ -

٣٤بد الرحمن المالكي الفروق ، ألبي العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن ع
 . بیروت –الشھیر بالقرافي ، طبعة عالم الكتب 

٣٥ بیروت ، الطبعة األولى –المدونة ، لمالك بن أنس ، طبعة دار الكتب العلمیة 
  . م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥

٣٦ المقدمات الممھدات ، البن رشد ، طبعة دار الغرب اإلسالمي ، الطبعة األولى 
  . م ١٩٨٨ -ھـ ١٤٠٨

٣٧نح الجلیل شرح مختصر خلیل ، لمحمد بن أحمد بن محمد علیش ، طبعة  م
  . بیروت –دار الفكر 

٣٨ الموافقات ، إلبراھیم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشھیر بالشاطبي
 -ھـ ١٤١٧مشھور حسن سلمان ، طبعة دار ابن عفان ، الطبعة األولى / ، تحقیق 



 

- ٢٧١٠ -

  . م ١٩٩٧

٣٩بیروت – ، البن رشد ، طبعة دار الكتب العلمیة  النوادر والزیادات .  

  : الفقھ الشافعي –ج 

٤٠ أسنى المطالب شرح روض الطالب ، للشیخ زكریا األنصاري ، طبعة دار 
  .الكتاب اإلسالمي 

٤١ ، بیروت – ، طبعة دار المعرفة ٣/٧٩األم ، لإلمام الشافعي .  

٤٢زھیر /  النووي ، تحقیق  روضة الطالبین ، لیحیى بن زكریا بن شرف
 عمان ، الطبعة الثالثة – دمشق – بیروت –الشاویش ، طبعة المكتب اإلسالمي 

  .م ١٩٩١ -ھـ ١٤١٢

٤٣ المجموع شرح المھذب ، لیحیى بن زكریا بن شرف النووي ، طبعة دار 
 .الفكر 

٤٤ مختصر المزني ، إلسماعیل بن یحیى بن إسماعیل المزني ، طبعة دار 
  .م ١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ بیروت ، –ة المعرف

  : الفقھ الحنبلي –د 

٤٥ محمد عبد السالم ، /  إعالم الموقعین عن رب العالمین ، البن القیم ، تحقیق
  . بیروت –طبعة دار الكتب العلمیة 

٤٦ ، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد بن حنبل 
محمد حامد الفقي ، طبعة دار / رداوي ، تحقیق ألبى الحسن على بن سلیمان الم

  . بیروت –إحیاء التراث العربي 

٤٧ على بن نایف الشحوذ ، طبعة دار الفكر / الحسبة ، البن تیمیة ، تحقیق– 
  .م ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥بیروت ، الطبعة الثانیة 

٤٨ ھـ ١٣٩٧ حاشیة الروض المربع ، لعبد الرحمن بن قاسم ، الطبعة األولى.  

٤٩ الروض المربع شرح زاد المستقنع ، لمنصور بن یونس بن صالح الدین 
  .ابن حسن بن إدریس البھوتیالحنبلي، طبعة دار المؤید ، مؤسسة الرسالة 

٥٠ ١٤١٤ شرح منتھى اإلرادات ،للبھوتي ، طبعة عالم الكتب ، الطبعة األولى 
  . م ١٩٩٣ -ھـ 

٥١ن تیمیة ، طبعة دار الكتب العلمیة  الفتاوى الكبرى ، لشیخ اإلسالم اب– 
  .م ١٩٨٧ -ھـ ١٤٠٨بیروت ، الطبعة األولى 

٥٢ الفروع ، لمحمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین
عبد اهللا بن عبد المحسن التركي ، طبعة مؤسسة / المقدسي الرامیني ، تحقیق د

  . م ٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤األولى : الرسالة ، الطبعة



 

- ٢٧١١ -

٥٣أحمد بن محمد الخلیل ، طبعة دار /  القواعد النورانیة ، البن تیمیة ، تحقیق د
 .ھـ ١٤٢٢ السعودیة ، الطبعة األولى –ابن الجوزي

٥٤ كشاف القناع ، لمنصور بن یونس بن إدریس البھوتي ، طبعة دار الكتب 
  . بیروت –العلمیة 

٥٥محمد بن / لبعلي ، تحقیق  كشف المخدرات ، لعبد الرحمن بن عبد اهللا ا
 -ھـ ١٤٢٣ بیروت ، الطبعة األولى –ناصر العجمي ، طبعة دار البشائر اإلسالمیة 

 . م ٢٠٠٣

٥٦ بیروت ، الطبعة –المبدع ، لبرھان الدین بن مفلح ، طبعة دار الكتب العلمیة 
  . م ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨األولى 

٥٧ رحمن بن محمد بن قاسم ، عبد ال/  مجموع الفتاوى ، البن تیمیة ، تحقیق
 .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٦طبعة مجمع الملك فھد لطباعة المصحف ، 

٥٨محمد حامد الفقي ، /  مختصر الفتاوى المصریة ، البن تیمیة ، تحقیق د
  . م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ السعودیة ، – الدمام –طبعة دار ابن القیم 

٥٩محمد : لبعلي ، تحقیق  مختصر الفتاوى المصریة البن تیمیة ، لبدر الدین ا
 -ھـ ١٤٠٦ السعودیة ، الطبعة الثانیة – الدمام –حامد الفقي ، طبعة دار ابن القیم 

  . م ١٩٨٦

٦٠ مطالب أولى النھى ، لمصطفى بن سعد الرحیباني ، طبعة المكتب اإلسالمي 
 .م ١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ بیروت ، الطبعة الثانیة –

٦١محمد بن عبد / بن تیمیة ، تحقیق  المستدرك على مجموع الفتاوى ، ال
  .ھـ ١٤١٨الرحمن بن قاسم ، الطبعة األولى 

  :المذاھب األخرى : ھـ 

٦٢ التاج المذھب ألحكام المذھب ، ألحمد بن قاسم الصنعاني ، طبعة مكتبة 
  .الیمن 

٦٣ ، الروضة البھیة شرح اللمعة الدمشقیة ، لزین الدین بن على المعاملي 
  . بیروت –م اإلسالمي طبعة دار العال

٦٤ شرح النیل وشفاء العلیل ، لمحمد بن یوسف بن عیسى بن أطفیش ، طبعة 
  . جدة –مكتبة اإلرشاد 

٦٥ المحلى باآلثار ، لعلى بن أحمد بن سعید بن حزم الظاھري ، طبعة دار الفكر 
  . بیروت –

٦٦اإلسالمیة  الموسوعة الفقھیة الكویتیة ، إصدار وزارة األوقاف والشئون – 
  .بدولة الكویت 

  :المؤلفات والبحوث المعاصرة : خامسًا 



 

- ٢٧١٢ -

٦٧الفقھي المعروف ( التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ : إبراھیم فاضل الدبو /  د
، مدینة الشارقة  " ١٩" ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمیالدولي ، الدورة رقم ) المنظم 

  . اإلمارات العربیة المتحدة –

٦٨حقیقة بیع التورق الفقھي والتورق : یم عبد اللطیف العبیدي إبراھ/  د
  . م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩المصرفي ، الطبعة األولى 

٦٩التورق حقیقتھ وأنواعھ الفقھي المعروف : إبراھیم أحمد عثمان /  د
 –، مدینة الشارقة  " ١٩" والمصرفي المنظم ، مجلة مجمع الفقھ ، الدورة رقم 

  .تحدة اإلمارات العربیة الم

٧٠أحمد بن عبد العزیز الحداد ، التورق حقیقتھ وأنواعھ الفقھي المعروف /  د
 –، مدینة الشارقة  " ١٩" والمصرفي المنظم ، مجلة مجمع الفقھ ، الدورة رقم 

  .اإلمارات العربیة المتحدة 

٧١عملیات التورق وتطبیقاتھا ، طبعة دار النفائس : أحمد فھد الرشیدي /  د– 
  . م ٢٠٠٥دن ، الطبعة األولى األر

٧٢المنظم ( التورق الفردي والتورق والمصرفي : حسین كامل فھمى /  د ( ،
 –مدینة الشارقة  " ١٩" بحث مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمیالدولي ، الدورة 

  .اإلمارات العربیة المتحدة 

٧٣ار التوریق المصرفي للدیون ، الممارسة واإلط: حسین فتحیعثمان /  د
القانوني ، بحث مقدم لمؤتمر أسواق األوراق المالیة والبورصات ، كلیة الشریعة 

  .والقانون باإلمارات العربیة المتحدة 

٧٤تعلیق على بحوث التورق في مؤتمر دور : حسین حامد حسان /  د
المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار والتنمیة ، والذى عقد بكلیة الشریعة 

 جامعة الشارقة ، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، في –سات اإلسالمیة والدرا
   م ،٢٠٠٢ مایو ٩ – ٧الفترة من 

٧٥ التورق حقیقتھ والفرق بینھ وبین العینة والتوریق ، مجلة :  حسن الشاذلي
   " .١٩" مجمع الفقھ ، الدورة رقم 

٧٦عادن ، بحث منشور التورق المصرفي عن طریق بیع الم: خالد المشیقح /  د
" ، المجلد  " ٣٠" بمجلة جامعة أم القرى لعلوم الشریعة واللغة العربیة ، العدد 

  .ھـ ١٤٢٥، جمادى األولى  " ١٨

٧٧التورق في البنوك ھل ھو مبارك أم مشؤوم ، : رفیق یونس المصري /  د
 العزیز ،  جامعة الملك عبد–ندوة حوار األربعاء ، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي 

   .٢٠٠٣ /١٠/ ٨ الموافق - ھـ ١٢/٨/١٤٢٤األربعاء 

  :سامى السویلم / د

٧٨ التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورق ، ورقة عمل مقدمة إلى ندوة البركة 



 

- ٢٧١٣ -

ھـ ١٤٢٤ رمضان ٢ – شعبان ٢٩الرابعة والعشرین ، المنعقدة في الفترة من 
  . م ٢٠٠٣ أكتوبر ٢٧ – ٢٥الموافق 

٧٩م ٢٠٠٤ السلف من التورق المنظم ، الطبعة األولى  موقف .  

٨٠ بحث مقدم للمجمع ١٨ التورق والتورق المنظم ، دراسة تأصیلیة ، ص ، 
الفقھیاإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، مكة المكرمة ، جمادى االخرة 

   ھـ١٤٢٤

٨١ة لآلراء الفقھیة التورق المصرفي ، دراسة عملیة نقدی: سعید بو ھراوة /  د
 –، مدینة الشارقة  " ١٩" ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمیالدولي ، الدورة رقم 

  .اإلمارات العربیة المتحدة 

٨٢التورق والتورق المصرفي ، بحث مقدم : الصدیق محمد األمین الضریر /  د
 – ٨ن إلى ندوة البركة الثانیة والعشرین لالقتصاد اإلسالمیالتي عقدت في الفترة م

   م ،٢٠٠٢ یونیھ ٢٠ – ١٩ - ھـ ١٤٢٣ ربیع اآلخر ٩

٨٣التورق ، مفھومھ وممارساتھ واآلثار االقتصادیة : عبد الرحمن یسرى /  د
المترتبة على ترویجھ من خالل بنوك إسالمیة ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمیالدولي ، 

  .ة   اإلمارات العربیة المتحد–مدینة الشارقة  " ١٩" الدورة رقم 

٨٤التورق حقیقتھ وأنواعھ الفقھي المعروف : عبد العزیز الخیاط /  د
 –، مدینة الشارقة  " ١٩" والمصرفي المنظم ، مجلة مجمع الفقھ ، الدورة رقم 

  .اإلمارات العربیة المتحدة  

  :عبد اهللا المنیع / د

٨٥مقدم  حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، بحث 
  ، " ١٧" إلى المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، الدورة رقم 

٨٦ التأصیل الفقھیفي ضوء االحتیاطات التمویلیة المعاصرة ، بحث مقدم إلى 
مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار والتنمیة ، جامعة 

  .  م ٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣ صفر  دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،–الشارقة 

٨٧ حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر ، بحث مقدم 
 ١٩للمجمع الفقھیاإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، والمنعقد في الفترة من 

 . م ٢٠٠٣ كانون األول ١٧ – ١٣ھـ الموافق ١٤٢٤ شوال ٢٣ –

٨٨الحتیاطات التمویلیة المعاصرة ، بحث مقدم إلى  التأصیل الفقھیفي ضوء ا
مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة فى االستثمار والتنمیة ، جامعة 

  . م ٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٣ دولة اإلمارات العربیة المتحدة ، صفر –الشارقة 

٨٩ /  التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر : عبد اهللا السعیدي )
بحث منشور بمجلة المجمع )  دراسة تصویریة فقھیة –صرفي المنظم التورق الم

 - ھـ ١٤٢٥ ، سنة ١٨ ، العدد ١٥الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، السنة 



 

- ٢٧١٤ -

 . م ٢٠٠٤

٩٠التورق المصرفي المنظم وآثاره : عبد اهللا بن سلیمان بن عبد العزیز /  ، د
 ٥٢إلمام محمد بن سعود ، العدد االقتصادیة ، بحث منشور فى مجلة جامعة  ا

 . ھـ ١٤٢٦شوال 

٩١العینة والتورقوالتورقالمصرفي ، مجلة المجمع الفقھى : على السالوس /  د
 ٢٣ – ١٩ ، والتي عقدت في الفترة من ١٧التابع لرابطة العالم اإلسالمي ، الدورة 

  .  م ٢٠٠٣ كانون األول ١٧ – ١٣ - ھـ ١٤٢٤شوال 

٩٢التورق حقیقتھ وأنواعھ ، مجلة مجمع الفقھ : س على السالو/  د
 اإلمارات العربیة المتحدة –، مدینة الشارقة  " ١٩" اإلسالمیالدولي ، الدورة رقم 

.  

٩٣مراجعة فتاوى ندوات البركة ، بحوث : على محیى الدین القرة داغي /  د
 ٢٠٠٨بر  سبتم- ھـ ١٤٢٩لالقتصاد اإلسالمي ، رمضان  " ٢٩" ندوة البركة رقم 

  م

٩٤ فتاوى الشیخ محمد بن إبراھیم ، جمع وترتیب محمد بن عبد الرحمن بن 
  .ھـ ١٣٩٩ مكة المكرمة ، الطبعة األولى –قاسم ، طبعة مطبعة الحكومة 

٩٥ أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة ، مجلة : محمد تقى العثماني /  الشیخ
 اإلمارات –، مدینة الشارقة  " ١٩" مجمع الفقھ اإلسالمیالدولي ، الدورة رقم 

 . العربیة المتحدة 

٩٦التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة في الفقھ : محمد عثمان شبیر /  د
 –، الشارقة  " ١٩" اإلسالمي ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمیالدولي ، الدورة رقم 

  .اإلمارات العربیة المتحدة 

٩٧ أشرف / فقھ وفتاوى البیوع ، جمع : محمد بن صالح بن عثیمین /  الشیخ
  .م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦عبد المقصود ، مكتبة أضواء السلف 

٩٨التطبیقات المصرفیة للتورق ، بحث مقدم إلى : محمد عبد الغفار الشریف /  د
  .م ٢٠٠٣ نوفمبر - ھـ ١٤٢٣ المنعقدة في رمضان ٢٣ندوة البركة رقم 

٩٩لتورق نافذة الربا في المعامالت المصرفیة ا: محمد بن عبد اهللا الشیباني /  د
 ٢٠٠٤ ینایر - ھـ ١٤٢٤ ، ذي القعدة ١٨، السنة  " ١٩٥" ، مجلة البیان ، العدد 

  م 

١٠٠التورق المصرفیفي التطبیق المعاصر ، : عماد بركات / منذر قحف ، د/  د
ستقبل ، بحث مقدم إلى مؤتمر المؤسسات المالیة اإلسالمیة معالم الواقع وآفاق الم

 / ٥ / ١٠ – ٨مدینة العین ، في الفترة من _ جامعة اإلمارات العربیة المتحدة 
  .  م ٢٠٠٥

١٠١تطبیقات التورق واستخداماتھ فى العمل : موسى آدم عیسى /  د



 

- ٢٧١٥ -

المصرفیاإلسالمي ، مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار 
 مایو - ھـ ١٤٢٣ العربیة المتحدة ، صفر  اإلمارات–والتنمیة ، جامعة الشارقة 

  . م ٢٠٠٢

١٠٢الفقھي المعروف ( التورق ، حقیقتھ ، أنواعھ : ھناء محمد ھالل /  د
الشارقة  " ١٩" ، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، الدورة رقم ) والمصرفي المنظم 

 . اإلمارات العربیة المتحدة –

١٠٣آلمر بالشراء ، طبعة مكتبة وھبة بیع المرابحة ل: یوسف القرضاوي /  د– 
  .القاھرة 

١٠٤التورق حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة ، مجلة مجمع الفقھ ، : نزیھ حماد /   د
  . اإلمارات العربیة المتحدة –، مدینة الشارقة  " ١٩" الدورة رقم 

١٠٥المعامالت المالیة المعاصرة ، طبعة دار الفكر : وھبة الزحیلي /  د– 
   .٢٠٠٢ھـ ، ١٤٢٣الطبعة األولى دمشق ، 

١٠٦االستثمار الجماعیفي الحقوق اآلجلة ، طبعة دار الفكر : ھشام فضلى /  د
  . م ٢٠٠٤ – اإلسكندریة –الجامعي 

  :كتب اللغة : سادسًا 

١٠٧ تاج العروس من جواھر القاموس ، للمرتضى الزبیدي ، تحقیق  /
  .مجموعة من المحققین ، طبعة دار الھدایة 

١٠٨ محمد عوض /  تھذیب اللغة ، لمحمد بن أحمد األزھریالھروي ، تحقیق
 .  م ٢٠٠١ بیروت ، الطبعة األولى –مرعب ، طبعة دار إحیاء التراث العربي 

١٠٩ بیروت ، الطبعة األولى –التعریفات ،للجرجاني ، طبعة دار الكتب العلمیة 
  . م ١٩٨٣ -ھـ ١٤٠٣

١١٠الشافعي ، لمحمد بن أحمد األزھریالھروي ،  الزاھر في غریب ألفاظ 
  .مسعد عبد الحمید السعدني ، طبعة دار الطالئع / تحقیق 

١١١ طلبة الطلبة في االصطالحات الفقھیة ، لنجم الدین النسفي ، طبعة المطبعة 
  . بغداد –العامرة ، مكتبة المثنى 

١١٢ لرسالة ، طبعة مؤسسة ا/  القاموس المحیط ، للفیروز آبادي ، تحقیق
  . م ٢٠٠٥ - ھـ ١٤٢٦ بیروت ، الطبعة الثامنة –مؤسسة الرسالة 

١١٣ مؤسسة – لسان العرب ، البن منظور ، طبعة دار إحیاء التراث العربي 
  .م ١٩٩٨,  بیروت ، الطبعة األولى –التاریخ اإلسالمي 

١١٤ العامة محمود خاطر ، طبعــة الھیئة/  مختار الصحاح ، للرازي ، تحقیق 
  .للكتاب 

١١٥ المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ،للفیومي ، طبعة دار الكتب 



 

- ٢٧١٦ -

   بیروت–العلمیة 

١١٦ عبد السالم ھارون ، طبعة /  معجم مقاییس اللغة ، البن فارس ، تحقیق
  .م ١٩٧٩ - ھـ ١٣٩٩ بیروت ، –دار الفكر 

  :كتب األصول والقواعد : سابعًا 

١١٧ول في أحكام األصول ،للباجي ، طبعة دار الغرب اإلسالمي ،  إحكام الفص
  .م ١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥الطبعة األولى 

١١٨ اإلحكام في أصول األحكام ، البن حزم الظاھري ، طبعة مطبعة العاصمة – 
  القاھرة

١١٩ التمھید في تخریج الفروع علي األصول ، عبد الرحیم بن الحسن بن علي 
 بیروت –محمد حسین ھیتو ، طبعة مؤسسة الرسالة / تحقیق اإلسنوي الشافعّي ،  

.  

١٢٠ غمز عیون البصائر شرح األشباه والنظائر ،للحموي ، طبعة دار الكتب 

 . بیروت –العلمیة 

  




