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 المقدمة

الحمد هللا الذي علم بالقلم، علم اإلنسان ما لم يعلم، والصالة والسالم                 

 - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -، سيدنا محمد  ذير، والسراج المنير  على البشير الن  

الذي محا اهللا به ظلمات الجهل والكفر، وأزال معالم الوثنية والـضالل،            

وعلى آله وأصـحابه شـموس العلـم         وأعلى به منار التوحيد واإليمان    

  :والعرفان، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين 

  :وبعد 

 بخلقه وإحسانه إليهم أن حـرم       -وتعالى سبحانه   - من رحمة اهللا        فإن

 صـلَّى اُهللا علَيـِه      - النبي وجعله كبيرة من كبائر الذنوب كما قال      , الربا

لَّمسوِبقَاتِ  « : -والم عبوا الستَِنب؟ قَالَ :  ، قَالُوا »اجنا هموَل اللَِّه وسا ري  :

فِْس الَِّتي حرم اللَّه ِإلَّا ِبالحقِّ، وَأكُْل الربا، الشِّرك ِباللَِّه، والسحر، وقَتُْل النَّ«

وَأكُْل ماِل اليِتيِم، والتَّولِّي يوم الزحِف، وقَـذْفُ المحـصنَاِت المْؤِمنَـاِت            

    .)١(»الغَاِفالَِت

لما فيه من األضرار العظيمة   الربا   - سبحانه وتعالى  -     وإنما حرم اهللا  

ويقتل مشاعر الشفقة والرحمـة     ,  فهو يسبب العداوة بين الناس     خلقهعلى  

ويؤدي إلى انهيار اقتصاد المجتمع بسبب تلكؤ الدائن عـن           ,في اإلنسان 

 واإلثقال علـى    ,العمل وإخالده إلى الراحة والكسل طمعا في ربح الفائدة        

وفيه انهيار أخالق المجتمع بـسبب انعـدام        , المدين بااللتزامات الربوية  

التعاون بين أفراده مما يؤدي حتما إلى شيوع األنانية واألثرة فيـه بـدل             

 طبقتين  كما أنه يؤدي إلى انقسام المجتمع إلى      , التضحية والمحبة واإليثار  

وطبقة الفقراء  , طبقة المستغلين والمتحكمين برؤوس أموالهم    , متنازعتين

                                                 
ب�رقم  , ١٠ ص٤ج: ص�حیح اإلم�ام البخ�اري    :  انظ�ر  : أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما  -١

    ١٤٥: برقم , ٩٢ ص١ج: وصحیح اإلمام مسلم , ٢٧٦٦
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الـه بـدون    فالمرابي يزيد م  ,  وأتعابهم من غير حق    كلت جهودهم الذين أُ 

ويضطرب , فتفسد الحياة , حيث يترك التجارة التي ينتفع بها الناس      , تعب

   .وترتفع األسعار, األمن

أو غير ,  أو شركة أو مؤسسة    أو بنكا  وما أحد تعامل بالربا فردا كان          

 - تعـالى  -ذكر اهللا  : " )١(قال السرخسي ,  إال كان عاقبة أمره خسرا     ذلك

   : ات آلكل الربا خمسا من العقوب

لَا يقُومون إلَّا كَما يقُوم الَّـِذي        {  :- تعالى -قال اهللا , التخبط: أحدها       

   سالْم ِمن طَانالشَّي طُهتَخَبأن بطنه ينتفخ يـوم القيامـة        :والمعنى )٢(} ي  ,

 وكلما رام القيام يسقط فيكون بمنزلة الذي أصـابه          بحيث ال تحمله قدماه   

   .ر كالمصروع الذي ال يقدر أن يقومفيصي, مس من الشيطان

 والمراد )٣(} يمحقُ اللَّه الربا   { : - تعالى -قال اهللا , المحق : والثاني     

تى ال ينتفع هو    ذهاب البركة واالستمتاع ح   : وقيل  ,  الهالك واالستئصال  :

     .به وال ولده بعده

حـرٍب ِمـن اللَّـِه      نُوا بِ فَْأذَ {  :- تعالى -قال اهللا , الحرب : والثالث     

 اهللا ورسـوله    أعلموا الناس أكلة الربا أنكم حرب     : والمعنى   )٤(} ورسوِلِه

    .بمنزلة قطاع الطريق

  

                                                 
 -دار المعرف��ة: الناش��ر , بت��صرف وتلخ��یص , ١١٠ – ١٠٩ ص١٢ج:  المب��سوط للسرخ��سي  -١

  م١٩٩٣-ھـ١٤١٤:  تاریخ النشر -بیروت

  من سورة البقرة٢٧٥:  اآلیة -٢

  من سورة البقرة٢٧٦:  اآلیة -٣

  من سورة البقرة٢٧٩:  اآلیة -٤
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ربـا إن   وذَروا ما بِقي ِمن ال     {  :- تعالى -قال اهللا , الكفر : والرابع     

 كُنْتُم      ْؤِمِنيناَ {  :- تعالى- وقال)١(} ملَاو كُلَّ كَفَّاٍر َأِثيمللَّه ِحب٢(}ٍ  ي( 

   .أي كفار باستحالل الربا

ومن عاد فَُأولَِئك     { :- تعالى -قال اهللا , الخلود في النار   : والخامس     

ونا خَاِلدِفيه مالنَّاِر ه ابح٣(} َأص(.  

فإنه , ة كلها  الشرائع السماوي   كان اإلسالم حرم الربا كما حرمته         وإذا  

 القروض الربوية التي يتم التعامل بهـا        ال خالف بين أهل العلم على أن      

, من الربا , أو المؤسسات ,  الشركات أو,  البنوك أومن خالل األفراد    سواء  

والربا الـذي   "  : )٤(يقول أبو بكر الجصاص   وفي هذا   , بل هي عين الربا   

لدنانير إلـى أجـل     كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم وا        

 حتى قال   ....به      ر ما استقرض على ما يتراضون       بزيادة على مقدا  

دراهم أو  ولم يكن تعاملهم بالربا إال على الوجه الذي ذكرنا من قرض            : 

معلـوم  : "  )٥(ويقول في موضع آخر   . " الزيادة دنانير إلى أجل مع شرط    

، فكانت الزيـادة    طةمؤجال بزيادة مشرو   ربا الجاهلية إنما كان قرضا     أن

 -أجمع المسلمون نقال عن نبـيهم     : "  )٦( ويقول القرطبي  " بدال من األجل  

                                                 
  من سورة البقرة٢٧٨:  اآلیة -١

  من سورة البقرة٢٧٦:  اآلیة -٢

  من سورة البقرة٢٧٥:  اآلیة -٣

 ع��ضو لجن��ة  -محم��د ص��ادق القمح��اوي   :  المحق��ق, ١٨٤ ص٢:  للج��صاص   أحك��ام الق��رآن -٤

 ت�اریخ الطب�ع   -وتبیر -دار إحیاء التراث العربي:  الناشر, مراجعة المصاحف باألزھر الشریف 

  ھـ١٤٠٥: 

  ١٨٦ص: المرجع السابق   -٥

,  وإب�راھیم أطف�یش  ,أحم�د البردون�ي   :  تحقیق, ٢٤١ ص ٣ج : لقرطبي ل   الجامع ألحكام القرآن    -٦

    م١٩٦٤ -ھـ ١٣٨٤الثانیة،:   الطبعة- القاھرة-دار الكتب المصریة :  الناشر
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   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عولو كان قبضة   , رباأن اشتراط الزيادة في السلف       -ص

 : " )١(ويقول ابن قدامـة   ". سعود، أو حبة واحدة     ممن علف كما قال ابن      

:  حرام بال خالف، قال ابن المنـذر      وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو        

لف زيادة أو هدية فأسـلف      على أن المسلف إذا شرط على المست      أجمعوا  

  ". على ذلك أن أخذ الزيادة على ذلك ربا 

لجـأ إليهـا إال     حرم القروض الربوية التي ال ي     قد       وإذا كان اإلسالم    

وجد طرقا  فإنه أ , عندما ال يجد من يقرضه قرضا حسنا      المحتاج إلى النقد    

وعلى رأسـها  ,  للقضاء على هذه القروض المحرمة   وبدائل شرعية  كثيرة

 فـي  , أصحاب األموال إلى إقراض المحتاجين قرضا حسنا        اإلسالم دعوة

سواء أكان   , للمقرض أضعافا كثيرة   - سبحانه وتعالى  -مقابل مضاعفة اهللا  

  أو على مستوى,أو على مستوى الجماعات, القرض على مستوى األفراد   

 ومن هـذه البـدائل     تحقيقا لمبدأ التكافل االجتماعي بين األمة      الحكومات

ركة يكون رأس المـال فيهـا مـن          وهي ش   المضاربة ةشرك :الشرعية  

والعمل من شخص آخر، والربح مشترك بينهما بالقـدر المتفـق            شخص

بشروط  )٣(بيع شيء مؤجل بثمن معجل    وهو   بيع السلم : ومنها    ،)٢(عليه

                                                 
 -ھ��ـ ١٣٨٨:  ت��اریخ الن��شر , ھرةمكتب��ة الق��ا :  الناش��ر, ٢٤٠ ص٤ج :  المغن��ي الب��ن قدام��ة  -١

وزارة األوق����اف  : ص����ادرة ع����ن , ١١٢ ص٣٣ج : الموس����وعة الفقھی����ة الكویتی����ة  ,م١٩٦٨

   مصر- األولى، مطابع دار الصفوة :الطبعة والشئون اإلسالمیة بالكویت،

  ١٩ ص٥ج :  المغني البن قدامة-٢

ا ل�م یتعج�ل فی�ھ ق�بض     لكن�ھ جع�ل لقب�ا عل�ى م�        ,  م�ن البی�وع    وإن س�مي س�لما فھ�و بی�ع         :  السلم -٣

حاش��یة الع��دوي عل��ى ش��رح كفای��ة  : انظ��ر  .فحقیقت��ھ تق��دیم ال��ثمن وت��أخیر المثم��ون . المثم��ون

یوس�ف  :  المحق�ق  ١٧٧-١٧٦ ص٢ج:  عل�ي ال�صعیدي الع�دوي     الح�سن  ألب�ي  الطالب الرباني 

 م١٩٩٤ -ھ��ـ١٤١٤:  ت��اریخ الن��شر  -بی��روت - دار الفك��ر:  الناش��ر, ال��شیخ محم��د البق��اعي  

دار :  الناش�ر , ١٩ ص٢ج :  الولید محمد بن أحمد ب�ن رش�د القرطب�ي     ألبي الممھداتالمقدمات  

 ٩ج :الموس�وعة الفقھی�ة الكویتی�ة     ,م١٩٨٨ -ھ�ـ   ١٤٠٨األول�ى،   :  الطبع�ة  الغرب اإلسالمي، 
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ومن خالله يستطيع المحتاج إلـى النقـد قـضاء          , تب الفقه مذكورة في ك  

دفع الزكاة  : ومنها  , حاجته بطريق مشروع ال خالف عليه بين أهل العلم        

ا  سد ,ونحو ذلك ,  والغريب المنقطع  كوالفقير الذي ال يمل   , ن المحتاج للمدي

  .وجبرا لخلتهم ورفعا لمستواهم لحاجتهم

فـي القـديم    لباحثون والمتخصصون        وهذه البدائل تناولها الفقهاء وا    

كتاب من كتـب الفقـه مـن       أي   حيث لم يخلو     , تامة باستفاضةوالحديث  

 أو  ,أو الشركات , أو السلم ,  سواء في باب الزكاة    الحديث عن هذه البدائل     

محتاج إلى النقد   دائل التي يمكن أن يلجأ إليها ال      وبقي من هذه الب    ,القرض

بـديل  دى هذه الطرق السالفة الذكر      عندما ال يستطيع الحصول عليه بإح     

فـي  لجوء شـخص     الذي يقوم على     شرعي آخر وهو التورق الشرعي    

 لم يستطع الحصول عليه بأي طريق مـن الطـرق           حاجة ماسة إلى نقد   

إلى شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثـم يبيـع             الشرعية  

 اا اشـتراه  السلعة على شخص آخر غير الذي اشتراها منه، بثمن أقل مم          

ودون أن يكون هناك تواطؤ بين األطراف الثالثة، فهو عمل يقوم به            , به

حقق فيها أركـان    تيلنقود بعقود حقيقية    من ا اجته   لسد ح  المحتاج إلى النقد  

 وهذا محور حديثي في هذا الموضـوع الـذي لـم            ,عقد البيع وشروطه  

يـره مـن    كما تناولوا غيتناوله الباحثون كبديل شرعي للقروض الربوية 

 في كثير من الدول العربيـة        سيما بعد أن دخلت البنوك     ,البدائل الشرعية 

 , بكل قوة في التعامل بالتورق     واإلسالمية خاصة في دول الخليج العربي     

وبدأت تلجأ إلى أساليب بعيدة كل البعد عن التورق الشرعي الذي أباحـه             

  .القروض الربويةاإلسالم ليكون بديال شرعيا عن 

                                                                                                             
 الثانی���ة، دار : الطبع���ة وزارة األوق���اف وال���شئون اإلس���المیة بالكوی���ت،  : ص���ادرة ع���ن, ٨ص

  ھـ ١٤٢٧ -١٤٠٤ - الكویت-السالسل
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 هنا تأتي أهمية هذا البحث لكونه يتعرض لذكر أحـد البـدائل                  ومن

وهي البدائل التي يتوق الناس إليها ويبحثون       , الشرعية للقروض الربوية  

  .عنها كمخرج شرعي للقروض الربوية

, وأربعـة مباحـث   , وقد جعلت للبحث خطة قسمتها إلى مقدمة           هذا  

  . وخاتمة

ــة  ــا المقدم ــة الب  : فأم ــى خطب ــشتمل عل ــثفت ــه,ح .                                      وخطت

.                                                                           ثالثـة مطالـب    ويشتمل على ,  ففي مفهوم التورق   :وأما المبحث األول    

  . لغة واصطالحا في تعريف التورق:المطلب األول 

  .التورق والتوريقفي الفرق بين   :المطلب الثاني

  .في الفرق بين التورق والعينة : المطلب الثالث

.                                                                           ويشتمل على ثالثة مطالب, ففي أنواع التورق : وأما المبحث الثاني

  .التورق الفرديفي   :المطلب األول 

  .ورق المصرفيالتفي   :المطلب الثاني

  .التورق العكسيفي   :لثالمطلب الثا

.                                                                           ثالثة مطالبويشتمل على , في حكم التورقف  :لثوأما المبحث الثا

  .حكم التورق الفرديفي  : المطلب األول

  .يفي حكم التورق المصرف :  الثانيمطلبال

  .في حكم التورق العكسي  :لثالمطلب الثا

  .بيان التورق البديل عن القروض الربويةفي  ف :رابعوأما المبحث ال

  .نتائج البحث، وتوصياتي فيهأهم فتشتمل على  : وأما الخاتمة

  

  

  المبحث األول
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  مفهوم التورق

 في هـذا المبحـث عـن مفهـوم          - تعالى -سوف أتكلم إن شاء اهللا         

 الفرق بينه وبـين   و,  لغة واصطالحا  معناهبيان  من حيث   ذلك  و ,التورق

 تحصيل النقـد الحـال       في تراكهم جميعا اش  على أساس  العينةو, التوريق

 علـى   ا أذكره البمطثالثة  وعليه فسوف يشتمل هذا المبحث على        ,فيهم

  : النحو التالي 

  المطلب األول

  في تعريف التورق لغة واصطالحا

 والورق بكسر الراء الدراهم المضروبة      الورق، طلب    : لغة التورق     

 )١(ابن منظور قال  , الفضة مضروبة أو غير مضروبة    : من الفضة وقيل    

الورق  : )٢( وقال أبو عبيدةَ   ,الورق الدراهم المضروبة كما في الصحاح     : 

 { : -تعالى - ومن ذلك قوله   ,ال كانت مضروبة كالدراهم أو     سواء الفضة

                                                 
الثالث�ة،  :  الطبع�ة  - بی�روت -دار ص�ادر :  الناش�ر  ,٣٧٥ ص١٠ج : لسان العرب الب�ن منظ�ور       -١

 ھـ١٤١٤

 أن�یس الفقھ��اء ف�ي تعریف��ات األلف�اظ المتداول��ة ب�ین الفقھ��اء لقاس�م ب��ن عب�د اهللا ب��ن أمی�ر عل��ي        -٢

, می�ة دار الكت�ب العل  :  الناش�ر  یحیى ح�سن م�راد    :  المحقق ١٠٨ص: القونوي الرومي الحنفي    

مجموع��ة م��ن  :  المحق��ق    ٤٩٥ ص٢٦ج: ت��اج الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس للزَّبی��دي     

مكت�ب  : تحقی�ق  , ٩٢٨ص: الق�اموس المح�یط للفیروزآب�ادى     ,دار الھدای�ة  : الناش�ر    ,المحققین

مؤس��سة :  الناش��ر ,محم��د نع��یم العرق��ُسوسي: بإش��راف  تحقی��ق الت��راث ف��ي مؤس��سة الرس��الة 

مخت��ار , م٢٠٠٥ھ��ـ ١٤٢٦الثامن��ة، :  الطبع��ة - بی��روت-والتوزی��ع الرس��الة للطباع��ة والن��شر  

المكتبة العصریة والدار :  الناشر, یوسف الشیخ محمد: المحقق  ،٣٣٦ص: الصحاح للرازي 

 ٢ج: الم�صباح المنی�ر للفی�ومي    , م١٩٩٩/ ھ�ـ  ١٤٢٠الخام�سة  :  الطبع�ة    - بیروت -النموذجیة

, ١٤٧ ص١٤ج :وس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة   الم- بی��روت-المكتب��ة العلمی��ة: الناش��ر  ٦٥٥ص

   وزارة األوقاف والشئون اإلسالمیة بالكویت : صادرة عن
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   كُمدثُوا َأحعِدينَةِ   فَابِذِه ِإلَى الْمه ِرِقكُموذلـك أنهـم    ,  أي فضتكم هذه   )١(} ِبو

فتصدقوا منها , كانوا قد استصحبوا معهم دراهم من منازلهم لحاجتهم إليها       

    رفَجةَ بِنعن  أ ما روي أيضاويدل عليه ,)٢(وبقي منها

دع٣(َأس(    ِالْكُلَاب موي َأنْفُه ُأِصيب)اِهلِ  )٤ِفي الْج       ِرٍق فََأنْتَنو ِة، فَاتَّخَذَ َأنْفًا ِمني

 يتَِّخذَ َأنْفًا ِمن ذَهـبٍ     َأن -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -فََأمره النَِّبي  «    علَيِه  

«)٥(  ِويقد رو  ِن ابع رما   -ِن عمنْهع اللَّه ِضيوُل   « قَاَلأنه   -رساتَّخَذَ ر

 خَاتَما ِمن وِرٍق، فَكَان ِفي يِدِه، ثُم كَان ِفي يِد           -لَّى اُهللا علَيِه وسلَّم   ص -اِهللا

                                                 
 من سورة الكھف١٩:  اآلیة -١

دار طیب�ة للن�شر   :  الناشر, سامي بن محمد سالمة   :  المحقق, ١٤٥ ص ٥ج: ابن كثیر    تفسیر   -٢

 م١٩٩٩ -ھـ١٤٢٠الثانیة :  الطبعة, والتوزیع

ص��فوان التمیم��ي ال��سعدي، وقی��ل     ب��ن  َعْرَفَج��ُة ْب��ُن َأْس��َعَد ْب��ِن َك��ِرٍب        :ص��حابي جلی��ل اس��مھ   -٣

فأص�یب أنف�ھ، ث�م أس�لم      كان من الفرسان في الجاھلیة، وشھد الكالب   , من بني تمیم  , اْلُعَطاِرِديُّ

اإلصابة في تمییز :  انظر ترجمتھ . أن یتخذ أنفا من ذھب- صلى اللَّھ علیھ وسّلم-فأذن لھ النبّي

 وعل��ى ,ع��ادل أحم��د عب��د الموج��ود :  تحقی��ق, ٤٠٠ ص٤ج : ب��ن حج��ر الع��سقالني  البةال��صحا

 الطبق�ات  , ھ�ـ ١٤١٥ -األول�ى  :  الطبع�ة  - بی�روت  -دار الكتب العلمیة    :  الناشر, محمد معوض 

دار الكتب العلمیة :  الناشر, محمد عبد القادر عطا:  تحقیق   ٣٢ ص ٧ج  :بن سعد الالكبرى

 م١٩٩٠ -ھـ ١٤١٠ولى، األ:  الطبعة - بیروت-

. بضم القاف وفتح الالم اسم ماء ك�ان ب�ھ ی�وم م�ن أی�ام الع�رب ب�ین الب�صرة والكوف�ة          :  الُكالب -٤

دار إحی�اء  : الناش�ر  ,٥٥٥ص٦ج  : ل�سھیلي  لالروض األنف ف�ي ش�رح ال�سیرة النبوی�ة       : انظر  

 ھـ١٤١٢األولى، :  الطبعة - بیروت-التراث العربي

: انظ��ر , ص��حیح: ق��ال األلب��اني , ٥١٦١: ب��رقم , ١٦٣ ص ٨ج: الن��سائي ف��ي س��ننھ   أخرج��ھ -٥

 -مكتب المطبوعات اإلسالمیة:  الناشر, عبد الفتاح أبو غدة  :  تحقیق, السنن الصغرى للنسائي  

برقم  ,٣٩٨ص ٣٣وأخرجھ أحمد في مسنده ج    , م١٩٨٦ –ھـ  ١٤٠٦الثانیة،  :  الطبعة -حلب

د عبد اهللا بن عبد  :  إشراف ,، وآخرون  عادل مرشد  -شعیب األرنؤوط    : المحقق, ٢٠٢٧١: 

  م٢٠٠١ -ھـ ١٤٢١ ,األولى:  الطبعة, مؤسسة الرسالة:  الناشر ,التركي المحسن
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َأِبي بكٍْر، ثُم كَان ِفي يِد عمر، ثُم كَان ِفي يِد عثْمان، حتَّى وقَع ِمنْه ِفـي                 

    .)١(» ِبْئِر َأِريٍس نَقْشُه محمد رسوُل اِهللا

أصل التورق طلب النقود من الفضة، ثم تحول        أن   : خالصة القول و     

عملة ورقية، فبقـي    و  أ, ذهباو  أ, المفهوم إلى طلب النقد سواء أكان فضة      

  .)٢(أصل اللفظ، وصار التوسع في مدلوله تبعا للتوسع في مفهوم النقد

يشتري أحد الناس سلعة نسيئة ثم أن   : فمعناهوأما التورق اصطالحا     

  .)٣(صل بذلك على النقديعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحيب

ل، ثم يبيعها آلخـر نقـدا،       مؤجأن يشتري سلعة بثمن     :  مثال ذلك      

  .ويحصل على ثمنها الحال؛ لحاجته إلى النقود اليوم

 المـشتري    يدل على أن من شرط التورق أن يبيـع             وهذا التعريف  

أما إذا باعها لمن اشتراها منه فـال        , البائع األول ير  طالب النقد السلعة لغ   

تي كما سـيأ المنهي عنه وإنما يكون ذلك من باب بيع العينة  , يكون تورقا 

  - تعالى-بعد إن شاء اهللافيما 

                                                 
: ب��رقم  ,١٥٧ ص٧ج: ص��حیح البخ��اري : انظ��ر ,  وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما  أخرج��ھ البخ��اري-١

 ١٦٥٦ ص٣ج : ص�حیح م�سلم   , ھـ  ١٤٢٢ ,دار طوق النجاة الطبعة األولى    : الناشر  , ٥٨٧٣

   - بیروت-دار إحیاء التراث العربي : الناشر, محمد فؤاد عبد الباقي:  المحقق, ٢٠٩١: برقم 

التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاص�رة لل�شیخ عب�د اهللا ب�ن             : انظر   -٢

ت��صدرھا رئاس��ة إدارة  , بح��ث من��شور بمجل��ة البح��وث اإلس��المیة   , ٣٥١ص: س��لیمان المنی��ع  

:  الث��اني وال��سبعون: الع��دد , العلمی��ة واإلفت��اء بالری��اض بالمملك��ة العربی��ة ال��سعودیة البح��وث 

  ھـ١٤٢٥

دار :  الناش�ر , ٣٣٧ ص٤ج: لع�الء ال�دین الم�رداوي        اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف      -٣

الروض المرب�ع ش�رح زاد الم�ستقنع الب�ن     ,  بدون تاریخ,الثانیة:  الطبعة, إحیاء التراث العربي  

 ك�شاف القن�اع ع�ن م�تن      - مؤس�سة الرس�الة    -دار المؤی�د    :   الناش�ر  ٣١٨ص: یس البھوتى   إدر

الموس�وعة الفقھی�ة   , دار الكتب العلمی�ة : الناشر  , ١٨٦ ص ٣ج: اإلقناع البن إدریس البھوتى     

  ١٤٧ ص١٤ج :الكویتیة 
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 شراء سلعة    :التورقبيع  :  بقوله   )١(     وقد عرفه مجمع الفقه اإلسالمي    

المشتري بنقد لغير البـائع      هاثم يبيع , في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل     

  .)الورق    (للحصول على النقد

في لجوء شخص :  هو أن التورق     ومن هنا يتبين لنا بجالء ووضوح 

 لم يستطع الحصول عليه بأي طريق مـن الطـرق           حاجة ماسة إلى نقد   

 بثمن مؤجل، ثـم يبيـع        شراء سلعة في حوزة البائع وملكه      إلىالشرعية  

 ار الذي اشتراها منه، بثمن أقل مما اشـتراه        السلعة على شخص آخر غي    

، ودون أن يكون هناك تواطؤ بين األطراف الثالثة، فهو عمل يقوم به             به

  فالعناصر األساسية للتورق   .اجته للنقود بعقود حقيقية يجريها    فرد لسد ح  

  : هي 

  .  حصول شخص على النقد-١       

  .  شراء سلعة نسيئة-٢       

  .لعة بأقل من ثمن الشراء  بيع الس-٣       

    بيعها لغير بائعها-٤       

طـالع عنـوان     ي  وعلى كل من   ,والسؤال الذي يطرح نفسه علينا          

  ؟سم باسم آخرولم ي, البحث لماذا سمي التورق بهذا االسم

 لمقـصود منـه   ن ا  أل  :بهذا االسـم  سمي  التورق  أن   : والجواب       

 بهذا المصطلح الواقع أن هذه التسمية لم تردو ,البيع ال - النقد  أي -الورق

 بـنفس هـذا      في كتـبهم    عليها  نصوا  إنهم  حيث ،إال عند فقهاء الحنابلة   

                                                 
خام�سة  مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلس�المي ف�ي دورت�ھ ال           قرارات  :  انظر   -١

 ١٠ /٣١ ھـ الموافق ١٤١٩ رجب ١١ : المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت یوم السبت, عشرة

   م١٩٩٨/ 
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بيع   باب فمنهم من ذكرها في    وإن ذكروها في مواضع مختلفة    , )١(مسمىال

ومنهم من ذكرهـا فـي بـاب        , )٢(السلعة نسيئة كما فعل صاحب اإلقناع     

: ما نصه   جميعا  قاال  وقد   )٣(تهى اإلرادات شارح من ذلك  التسعير كما ذكر    

ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما يساوي مائة بمائة وخمسين فـال بـأس              " 

تكلموا عنها في مسائل     أما غيرهم من الفقهاء فقد       )٤(" وهي مسألة التورق  

خال بعض فقهاء الشافعية الـذين      ,  دون أن يسموها باسم معين     بيع العينة 

  .)٥( سموها بالزرنقة

     

  

  

  

  

                                                 
  : تھ�ذیب اللغ�ة ألب�ي من�صور األزھ�ري الھ�روي      : انظ�ر  . اِلاْس�م ُھ�َو الم�سمَّى   :   َقاَل َأُبو ُعبیدة   -١

 -بی��روت - دار إحی��اء الت��راث العرب��ي: الناش��ر , محم��د ع��وض مرع��ب:  المحق��ق, ٧٩ص١٣ج

  م٢٠٠١ ,األولى: الطبعة 

عبد اللطی�ف  :  المحقق, ٧٧ ص٢ج: المقدسي ألبي النجا في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل      اإلقناع -٢

      لبنان-بیروت -دار المعرفة:  الناشر, محمد موسى السبكي

ع��الم :  الناش��ر, ٢٦ ص٢ج: ب��ن إدری��س البھ��وتى الحنبل��ى   ال منتھ��ى اإلراداتش��رح:  انظ��ر  -٣

     م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤  األولى:  الطبعة, كتبال

  المراجع السابقة -٤

الِعیَن�ُة  :  الزَّرَنَق�ةُ :   ق�اَل اب�ُن اَألْعراِب�يَ   ,ومنھا ھذه الصورة, ولھا صور, العینة: الزرنقة ھي    -٥

. ْیِره بأَقل ِممَّا اْشتراهَأْن َیَشتِرَي الّشْيَء بَأْكثَر من َثَمِنھ ِإَلى َأَجٍل، ثمَّ َیِبیَعھ ِمْنُھ َأو من َغ:  َوُھَو

:  المحق�ق , ١٤٣ص :  منصور األزھري الھ�روي يب أل الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي  :انظر  

تاج العروس من جواھر القاموس للزَّبیدي       ,دار الطالئع :  الناشر ,مسعد عبد الحمید السعدني   

  ١٤١ ص١٠ج : لسان العرب البن منظور , ٤٠٤ ص٢٥ج: 
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  المطلب الثاني

  الفرق بين التورق والتوريق

 في هذا المطلب عن الفـرق بـين         - تعالى -     سوف أتكلم إن شاء اهللا    

 مـن غيـر البـاحثين       -حيث يخلط كثير من النـاس     , التورق والتوريق 

 علـى    بين هذين المـصطلحين    -والمتخصصين في الجانب االقتصادي   

والواقـع أنـه    , ة النقدية للمستفيد  أساس أنهما يشتركان في توفير السيول     

بالرغم من اشتراكهما في هذا األمر إال أنهما يختلفان في طريقة الحصول 

وهذا أمر واضح غاية الوضـوح مـن        , على هذه السيولة اختالفا كبيرا    

في طريقـة الحـصول     خالل معناهما الذي يدل على اختالفهما كما قلت         

  .على هذه السيولة

 شراء سلعة في حوزة البائع       : هو  في بيان معناه   سبق كما   فالتورق     

ثم يبيعها المشتري بنقد لغير البائع للحـصول علـى          , وملكه بثمن مؤجل  

  .)١()الورق(النقد 

الحصول على األموال باالستناد إلـى الـديون   :  فهو أما التوريـق       

وبعبـارة  . المصرفية القائمة وذلك عن طريق إيجاد أصول مالية جديـدة       

فإن مصطلح التوريق يعني تحويل الموجودات المالية من المقرض أخرى 

أو , األصلي إلى اآلخرين، والذي يتم غالباً من خالل الـشركات الماليـة           

  .)٢(ويسمى بالتسنيد أو التصكيك. الشركات ذات األغراض الخاصة

                                                 
مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلس�المي ف�ي دورت�ھ الخام�سة             قرارات  :  انظر   -١

 ١٠ /٣١ ھ�ـ المواف�ق   ١٤١٩ رج�ب  ١١  :المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت یوم السبت , عشر

   م١٩٩٨/ 

  محمد عثمان شبیر للدكتورالمعاصرة في الفقھ اإلسالمي  التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة-٢

ھن��اء : لل�دكتورة  ) الفقھ�ي المع��روف والم�صرفي الم��نظم   (  حقیقت�ھ أنواع��ھ  الت�ورق , ١٣ص: 
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التوريق التقليدي  :  بقوله   )١( الدولي      وقد عرفه مجمع الفقه اإلسالمي    

متساوية القيمة قابلـة للتـداول،   ) سندات(لديون إلى أوراق مالية تحويل ا 

وهذه السندات تمثل ديناً بفائدة لحاملها في ذمـة مـصدرها وال يجـوز              

  .إصدار هذه السندات وال تداولها شرعاً

 وإن   التوريـق،   غير أن التورق      ومن هنا يتبين لنا بجالء ووضوح       

 , النقديـة للمـستفيد    الـسيولة  ر توفي كان الهدف من كل منهما واحد وهو      

 بإعادة بيعهـا     أو البنك  شراء سلعة باألجل وقيام المشتري    :  هو   فالتورق

جعـل  : أما التوريق فهو    , لغير البائع األول؛ بقصد الحصول على النقود      

الديون مدونة في صكوك أو سندات، وجعلها قابلـة للتـداول بـالطرق             

 جعل الـدين    : بمعنى آخر    و أ ،)٢( بقصد الحصول على السيولة    التجارية

 - في الفترة ما بين ثبوته في الذمة وحلول أجلـه          -المؤجل في ذمة الغير   

وهو ما يعرف بتوريق الـديون      . )٣(صكوكاً قابلة للتداول في سوق ثانوية     

وكل , نفعاالشتماله على قرض جر     , وهو غير جائز شرعا   , أو تصكيكها 

                                                                                                             
(  نقال عن خالد أمین عبد اهللا الخلفیة العلمیة والعملیة للتوری�ق       ١٧ص: محمد ھالل الحنیطي    

  ٣٩، ص١٩٩٥ إتحاد المصارف العربیة،) التوریق كأداة مالیة حدیثة 

فق��ھ اإلس��المي ال��دولي المنبث��ق ع��ن منظم��ة   مجل��س مجم��ع ال انظ��ر ھ��ذا التعری��ف ف��ي ق��رارات  -١

دولة اإلمارات العربیة (المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة         

  ) إبریل( نیسان ٣٠ - ٢٦ھـ، الموافق ١٤٣٠ جمادى األولى ٥ إلى ١من ) المتحدة

الت�ورق الفقھ�ي وتطبیقات�ھ       ,٢ ص: إب�راھیم فاض�ل ال�دبو       : أنواع�ھ لل�دكتور     , التورق حقیقت�ھ   -٢

التورق حقیقت�ھ  , ١٣ص :  محمد عثمان شبیر للدكتورالمعاصرة في الفقھ اإلسالمي  المصرفیة

: ھن��اء محم��د ھ��الل الحنیط��ي    : لل��دكتورة ) الفقھ��ي المع��روف والم��صرفي الم��نظم    ( أنواع��ھ 

  ٣٩ص: ق الخلفیة العلمیة والعملیة للتوری:  نقال عن خالد أمین عبد اهللا في بحثھ ١٧ص

ھناء محم�د ھ�الل   : للدكتورة ) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم (  التورق حقیقتھ، أنواعھ     -٣

  ١٧ص: الحنیطي 
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تـى المجمـع الفقهـي       وبـذلك أف   )١(ألنه ربا  قرض جر نفعا فهو حرام    

 حيث جاء في قرارات الدورة      )٢(اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي    

الديون، بحيـث تكـون     ) تصكيك(ال يجوز توريق    : " السادسة عشرة له    

, قابلة للتداول في سوق ثانوية؛ ألنه في معنى حـسم األوراق التجاريـة            

أن يدفع البنك قيمة    وخصم األوراق التجارية ال يجوز شرعاً؛ ألن حقيقته         

الورقة التجارية من شيك أو كمبيالة قبل موعد استحقاقها، وبعد حسم مبلغ 

معين يمثل فائدة من القيمة المذكورة في الورقة عن المدة الواقعـة بـين              

وذلك باإلضافة إلـى عمولـة البنـك        , تاريخ الخصم وموعد االستحقاق   

أنها قرض ) الحسم(م والتكييف الفقهي لعملية الخص. ومصاريف التحصيل

ربوي، فالعميل اقترض من البنك مبلغاً من المال على أن يدفع أكثر منه،             

أن يقترض تسعمائة دينـار علـى أن        : وهو قيمة الورقة التجارية مثل      

  .يدفعها من قيمة الورقة ألف دينار

 ألنه يقوم على بيـع    , فهو جائز شرعا  ,      أما توريق األعيان والمنافع   

 خـالل   ويـتم ذلـك مـن     , ل محل التوريق لحملة الصكوك    حقيقي لألص 

وطرحها للتـداول مـن خـالل        األصول المدرة للدخل وذلك بتصكيكها    

                                                 
مرق�اة المف�اتیح ش�رح     , ٣٥٦ ص ٣ج: بن رج�ب الحنبل�ي       ال  فتح الباري شرح صحیح البخاري     -١

 : دین العین�ى  بدر ال�   ل البنایة شرح الھدایة  , ١٩٢٦ ص ٥ج : القاري لھروي   ل مشكاة المصابیح 

 الفواكھ الدواني على رسالة ابن أبي زید القیرواني ألحمد بن غانم بن س�الم ب�ن     ,٤٩٣ ص ٨ج

حاش�یة   م١٩٩٥ -ھ�ـ   ١٤١٥:  تاریخ الن�شر  , دار الفكر : الناشر   ,٨٩ ص ٢ج: مھنا النفراوي   

 الناش�ر  ,١٨ ص٣ج:  سلیمان بن محمد بن عمر الُبَجْیَرِمّي المصري لالبجیرمي على الخطیب 
 م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥: تاریخ النشر  دار الفكر: 

  .٣٢٧ص: قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي  -٢
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, )١ ()اقتصاد حقيقي ( ةياالكتتاب فيها وذلك الستنادها على موجودات حقيق      

صـل فـي العقـود      األ على أسـاس أن     , وهذا النوع ال شك في إجازته     

  .يل على المنعوم الدلة حتى يقباحوالشروط اإل

  

  الثالمطلب الث

  الفرق بين التورق والعينة

أن يشتري أحد الناس سلعة نسيئة :  معناه التورقسبق أن ذكرت أن      

علـى  ثم يبيعها نقدا لغير البائع األول بأقل مما اشتراها به ليحصل بذلك             

  .)٢(النقد

، ثُم يشْتَِريه ِمن مـشْتَِريِه       َأن يِبيع شَيًئا ِبنَقٍْد حاِضرٍ     :فهي   العينة     أما  

وقد سمي هـذا     .)٣(َأو وِكيِلِه ِبنَقٍْد َأكْثَر ِمن الَْأوِل ِمن ِجنِْسِه غَير مقْبوضٍ         

                                                 
 عالء ال�دین   :الصكوك تعریفھا، أنواعھا، أھمیتھا دورھا في التنمیة، حجم إصداراتھا للدكتور     -١

بحث مقدَّم لورش�ة العم�ل    -السوریة أمین الفتوى؛ إدارة اإلفتاء العام، وزارة األوقاف   -زعتري

) ال�صكوك اإلس�المیة تح�دیات، تنمی�ة، ممارس�ات دولی�ة         (بعن�وان    BDO : التي أقامتھا شركة  

   ١٩/٧/٢٠١٠ـ ١٨عمان، المملكة األردنیة الھاشمیة 

 اإلن�صاف ف�ي   ,١٥٠ ص١ج : حام�د ص�ادق قنیب�ي   و ,محم�د رواس قلعج�ي    ل  معجم لغة الفقھاء   -٢

ال�روض المرب�ع ش�رح زاد    , ٣٣٧ ص ٤ج: لع�الء ال�دین الم�رداوي        فمعرفة الراجح من الخ�ال    

كشاف القناع عن متن اإلقناع البن إدریس البھوتى , ٣١٨ص: المستقنع البن إدریس البھوتى 

  ١٤٧ ص١٤ج :الموسوعة الفقھیة الكویتیة , ١٨٦ ص٣ج: 

دار :  الناش���ر, ع���صام ال���دین ال���صبابطي:  تحقی���ق, ٢٤٥ ص٥ج: ل���شوكاني  ل نی���ل األوط���ار-٣

مطال��ب أول��ي النھ��ى ف��ي ش��رح غای��ة  , م ١٩٩٣ -ھ��ـ ١٤١٣األول��ى :  الطبع��ة الح��دیث، م��صر

:  الطبع��ة , المكت��ب اإلس��المي :  الناش��ر , ٥٩ ص٣ج: ل��سیوطي الدم��شقي الحنبل��ي    لالمنتھ��ى

  ١٣٣ ص٤ج : المغني البن قدامة, م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥ ,الثانیة
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  :وقيـل  ,)١(لما فيه من اإلعراض عن الدين إلى العـين         البيع بيع العينة  

, ا حاضرا  ألن مشتري السلعة إلى أجل يأخذ بدلها عينا أي نقد          سمي بهذا 

سمي بيع العينة بهذا االسم ألنه يعود إلى البائع         : وقيل  , وقد باعها لتأخير  

على تحصيل إنما سميت عينة إلعانة أهلها للمضطر       : وقيل  , )٢(عين ماله 

  .)٣(مطلوبه على وجه التحيل بدفع قليل في كثير

 بين التـورق وبـين          ومن هنا يتبين لنا بجالء ووضوح أنه ال صلة        

ألن العينة  , وفيما وراءه متباينان  , ة إال في تحصيل النقد الحال فيهما      العين

فإنه لـيس   , ال بد فيها من رجوع السلعة إلى البائع األول بخالف التورق          

المشتري فيما ملكه كيـف     إنما هو تصرف    , فيه رجوع العين إلى البائع    

  أجل  فيشتري سلعة نسيئة إلى    مال  أن يحتاج رجل إلى     : وصورته  , شاء

بأكثر من ثمنها نقدا، ثم يبيعها على غير البائع األول ألنه إذا باعها على              

   .)٤(األول فهي بيع العينة

                                                 
دار الكت��اب : الناش��ر, ٢٥٦ ص٦ج:ري ب��ن نج��یم الم��ص   ال البح��ر الرائ��ق ش��رح كن��ز ال��دقائق    -١

 ٨ج : ب��در ال��دین العین��ى   لالبنای��ة ش��رح الھدای��ة  ,  ب��دون ت��اریخ -الثانی��ة :  الطبع��ة, اإلس��المي

   م٢٠٠٠ -ھـ١٤٢٠األولى :  الطبعة -بیروت -دار الكتب العلمیة:  الناشر, ٤٦٢ص

 ٥ج: شوكاني ل�� لنی��ل األوط��ار , دار الح��دیث:  الناش��ر, ٥٧ ص٢ج:  لل��صنعاني  س��بل ال��سالم -٢

 -دار الفك���ر:  الناش���ر, ٣٢٥ ٥ج : ب���ن عاب���دین الرد المحت���ار عل���ى ال���در المخت���ار , ٢٤٥ص
 مواھ���ب الجلی��ل ف��ي ش��رح مخت��صر خلی���ل     ,م١٩٩٢ -ھ��ـ  ١٤١٢الثانی��ة،  :  الطبع��ة  -بی��روت 

  م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثالثة، :  الطبعة, دار الفكر:  الناشر, ٤٠٤ص ٤ج : حطابلل

  دار الفكر:  الناشر, ٨٨ ص٣ج : ح الكبیر حاشیة الدسوقي على الشر-٣

 -المطبعة الكبرى األمیریة :  الناشر, ١٦٣ ص٤ج: لزیلعي ل تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق -٤

لحط�اب   ل مواھب الجلیل في شرح مخت�صر خلی�ل         ,ھـ١٣١٣ ,األولى:  الطبعة -القاھرة -بوالق

  مع تكملة السبكي والمطیعيووي للنالمجموع شرح المھذب, ٤٠٤ ص٤ج : الرُّعیني المالكي

ش��رح , ١٤٧ ص١٤ج :الموس��وعة الفقھی��ة الكویتی��ة  , دار الفك��ر : الناش��ر, ١٥٣ ص١٠ج: 

 ٥٩ ص١٣ج: د حمد بن عبد اهللا بن عبد العزیز الحم لزاد المستقنع
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َأن يِبيع الرجُل الرجـَل     " :  العينة   )١(قال الحطاب في مواهب الجليل         

ـ  , ِمن ذَِلك الـثَّمنِ    السلْعةَ ِبثَمٍن معلُوٍم إلَى َأجٍل ثُم يشْتَِريها ِمنْه ِبَأقَلَّ          د وقَ

وقَاَل ابن  , سميتْ ِبذَِلك ِلحصوِل الْعيِن وهو النَّقْد ِلباِئِعها وقَد باعها ِلتَْأِخيرٍ         

  بيع َأهِل الِْعينَِة هو الْبيع الْمتَحيُل ِبِه علَى دفِْع عيٍن ِفي َأكْثَر ِمنْها              :عرفَةَ

."   

أن يـشترى سـلعه بـثمن    " : العينه  )٢(     وقال أبو منصور األزهري   

جل مسمى ثم يبيعها من بائعها بالنقد دون الثمن الذي اشتراها           معلوم إلى أ  

 وقيل لهـذا البيـع عينـه        , وهذا مأخوذ من العين وهو النقد الحاضر       ,به

  .  "جل يأخذ بدلها نقدا حاضران مشترى السلعه إلى أواعتيان أل

 َأن يِبيع الرجُل ِمن رجٍل ِسـلْعةً         ": العينة   )٣(وقال أبو عبيد الهروي        

 ِبثَمٍن معلوم إلى أجل مسمى ثُم يشْتَِريها ِمنْه ِبَأقَلَّ ِمن الثَّمِن الَِّذي باعها ِبهِ             

".  

، بائع ومـشتر   : فالعينة تفترق عن التورق في أنها تقع بين طرفين             

ويكون المـشتري وهـو     , يكون الطرف البائع مشترياً للسلعة نفسها بأقل      

العينـة حـرام عنـد    بيع  و, الطرف الثاني مشتريا للسلعة بأكثر إلى أجل      

  .)٤(جمهور الفقهاء ألنه ذريعة إلى الربا

                                                 
 ٤٠٤ ص٤ج : لحطاب ل مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل-١

 ١٤٢ص :  األزھري الھروي منصوريب أل الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي-٢

 ١٥٣ ص١٠ج :  مع تكملة السبكي والمطیعي للنووي المجموع شرح المھذب-٣

 : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبی�ر  , ٤٦٢ ص ٨ج: بدر الدین العینى    ل البنایة شرح الھدایة     -٤

:  المحق��ق, ٦٧٢ ص٢ج: ب��ن عب��د الب��ر القرطب��ي  الالك�افي ف��ي فق��ھ أھ��ل المدین��ة , ٨٨ ص٣ج

المملك�ة العربی�ة    بمكتب�ة الری�اض الحدیث�ة       :  الناش�ر , مد أحید ول�د مادی�ك الموریت�اني       محمد مح 

لع�الء    اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف      ,م١٩٨٠/ھـ١٤٠٠ ,الثانیة:  الطبعة, السعودیة
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 ، فيهما ثالثة أطراف،    يشتمل على عقدين منفصلين    أما التورق، فهو       

لث، فيشتري الطرف األول السلعة من البائع،       وطرف ثا , البائع والمشتري 

فـي   )١( يقول ابن القـيم    .وبعد ذلك يبيعها للطرف الثالث وهو غير البائع       

وإن باعها لغيره   , إن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة       : " التفريق بينهما 

  . "وإن رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا,  التورقوفه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                             
, مكتب��ة الق��اھرة:  الناش��ر, ٦٦ ص٤ج : المغن��ي الب��ن قدام�ة , ٣٣٥ ص٤ج: ال�دین الم��رداوي  

  ٧٢ ص٢٢ج :كویتیة الموسوعة الفقھیة ال

:  تحقی�ق , ١٣٥ ص٣ج: بن قیم الجوزیة  ال إعالم الموقعین إعالم الموقعین عن رب العالمین  -١

 -ھ�ـ  ١٤١١األول�ى،  :   الطبع�ة  -بیروت -دار الكتب العلمیة    :  الناشر محمد عبد السالم إبراھیم   

  م١٩٩١
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  المبحث الثاني

  أنواع التورق

  : يتنوع التورق بحسب المراحل التي مر بها إلى ثالثة أنواع وهي  

وهو ما كـان خارجـا عـن دائـرة           : التورق الفردي  -١

 ألنه :  وسبب تسميته بهذا االسم    .المؤسسات المصرفية 

حيث كان  , ين الناس بصورة فردية وشبه عفوية     يجري ب 

 دون تنظـيم مـن قبـل        نهميتعاملون به فيما بي   األفراد  

، حيث كان العميـل يـشتري        بذلك المصارف، أو علمها  

السلعة بطريق المرابحة لآلمر بالشراء، ويبيعهـا هـو         

ويـسميه بعـض العلمـاء      , بمعرفته لمن شاء من الناس    

 بالتورق الفقهي الفردي علـى أسـاس أن         )١(المعاصرين

ويـسميه  , )٢(الفقهاء هم أول من ذكـروه بهـذا االسـم         

                                                 
 الت�ورق  :ف�ي بحث�ھ    ن ش�بیر   محمد عثم�ا   :من ھؤالء العلماء الذین ذكروه بھذا االسم الدكتور          -١

وھو البح�ث ال�ذي تق�دم ب�ھ لمجم�ع        , المعاصرة في الفقھ اإلسالمي    الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  

, إمارة الشارقة, الدورة التاسعة عشرة,الفقھ اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي

 دولة اإلمارات العربیة المتحدة

  س�نة : المت�وفى (شیخ اإلسالم ابن تیمی�ة  : ا التورق بھذا االسم     وذكرھؤالء الفقھاء الذین     من   -٢

إع�الم الم�وقعین ع�ن     ف�ي  ) ھ�ـ ٧٥١  س�نة : المت�وفى (  وابن القیم    الفتاوى الكبرى  في   )ھـ٧٢٨

   الفروع في كتاب)ھـ٧٦٣  سنة: المتوفى(بن مفلح شمس الدین المقدسي وا, رب العالمین
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 على أساس أن التورق يتم       بالتورق الحقيقي  : )١(نآخرو

 .فيه حقيقة وليس تورقا صوريا

وهـو الـصيغة المطـورة       :التورق المصرفي المنظم     -٢

نتـساب هـذه    ال  بهذا االسـم   سمي وقد   للتورق الفردي 

 .المعاملة إلى المصارف

 أو المرابحـة    ,أو مقلـوب التـورق     : التورق العكسي  -٣

,  مـن التـورق الفـردي       وهو تطور جديد لكل    ,العكسية

 .)٢(والتورق المصرفي

 

سواء من حيـث    ,  الثالثة وسوف أتكلم عن كل نوع من هذه األنواع            

فـي  وذلـك   , الفرق بينه وبين غيره من األنواع األخرى      بيان معناه  أو     

  :ثالثة مطالب أذكرها على النحو التالي 

  

                                                 
, الت�ورق  :إبراھیم فاضل الدبو ف�ي بحث�ھ    :االسم الدكتور من ھؤالء العلماء الذین ذكروه بھذا     -١

وھ��و البح��ث ال��ذي تق��دم ب��ھ لمجم��ع الفق��ھ اإلس��المي ال��دولي الت��ابع     ,٣ص:  أنواع��ھ, حقیقت��ھ

إم��ارة ال��شارقة دول��ة اإلم��ارات العربی��ة   , ال��دورة التاس��عة ع��شرة , لمنظم��ة الم��ؤتمر اإلس��المي 

 المتحدة

  للدكتورالمعاصرة في الفقھ اإلسالمي ي وتطبیقاتھ المصرفیة التورق الفقھ:انظر ھذه األنواع  -٢

, ٣ص: إب�راھیم فاض�ل ال�دبو    : أنواع�ھ لل�دكتور   , حقیقت�ھ ,  الت�ورق ١ص : محمد عثمان ش�بیر   

, وھو البح�ث ال�ذي تق�دم ب�ھ لمجم�ع الفق�ھ اإلس�المي ال�دولي الت�ابع لمنظم�ة الم�ؤتمر اإلس�المي             

      التورق حقیقتھ، أنواعھ , ة اإلمارات العربیة المتحدة إمارة الشارقة دول, الدورة التاسعة عشرة
وھ�و  , ١٩ص: ھناء محمد ھالل الحنیطي     : للدكتورة  ) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم     ( 

الدورة , لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي البحث الذي تقدمت بھ 

   اإلمارات العربیة المتحدة إمارة الشارقة دولة ,التاسعة عشرة
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  المطلب األول 

  التورق الفردي

  التورق هو نفسه و التورق الفردي  : أنواع التورق    النوع األول من       

 أن يشتري أحد الناس     : وهو  في المبحث السابق   تعريفهو  ذكره الذي سبق 

سلعة نسيئة ثم يبيعها نقدا لغير البائع بأقل مما اشتراها به ليحصل بـذلك              

  .)١(على النقد

شراء سـلعة فـي       : التورق  بقوله )٢(عرفه مجمع الفقه اإلسالمي   و      

 المشتري بنقـد لغيـر البـائع        هاثم يبيع , حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل    

  .)الورق( للحصول على النقد

أن   بجـالء ووضـوح    لنامنهما  وبالنظر إلى هذين التعريفين يتبين           

  : الفردي يختص بالخصائص التالية التورق

 هي  التورق الفردي   في المتورق نية  :والقصد النية حيث من -١

  بالـسلعة، أو   المتـاجرة  ال النقديـة،  السيولة على الحصول

                                                 
ال��روض , ٣٣٧ ص٤ج: لع��الء ال��دین الم��رداوي    اإلن��صاف ف��ي معرف��ة ال��راجح م��ن الخ��الف   -١

ك�شاف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع        ,٣١٨ص: المربع شرح زاد المستقنع الب�ن إدری�س البھ�وتى           

  ١٤٧ ص١٤ج :الموسوعة الفقھیة الكویتیة  ,١٨٦ ص٣ج: البن إدریس البھوتى 

مجل��س المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي برابط��ة الع��الم اإلس��المي ف��ي ق��رارات : ھ��ذا التعری��ف  انظ��ر -٢

 ھ��ـ ١٤١٩ رج��ب ١١المنعق��دة بمك��ة المكرم��ة الت��ي ب��دأت ی��وم ال��سبت , دورت��ھ الخام��سة ع��شر

   م١٩٩٨ / ١٠ /٣١الموافق 
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 نية وهي, سد إال بذلك  االنتفاع بها؛ ألن حاجته إلى النقود ال تُ       

  .الثاني المشتري وال, األول البائع يعلمها ال مستترة

التورق الفردي بين ثالثـة     يقع   : التعاقدية العالقة حيثمن   -٢

وهـو   )المـستورق (طالـب التـورق     :  هممختلفة  أطراف  

شتري األول للسلعة، وبائع السلعة األول والمشتري الثاني        الم

 بـين  تواطؤ أو تفاهم دون منفصلين عقدينفي  وذلك  , للسلعة

، حيث يقوم المستورق بشراء السلعة بعقـد         الثالثة األطراف

بيع آجل، مستوفي األركان والشروط، ثم تنتهي هذه العمليـة          

ـ           ادة بيـع   لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها تمامـاً وهـي إع

فـال يكـون العقـد      . المستورق للسلعة للحصول على النقد    

وهو بذلك يختلـف    . المستقل ذريعة إلى عقد آخر مستقل عنه      

عن البيع المطلق الذي يتضمن طرفين فقط كما يختلف عـن           

. بيع العينة الذي يتضمن طرفين أيضا، وهما البائع والمشتري

 الحديث عـن     وهو بصدد  )١( إمام الحرمين  وقد أشار إلى هذا   

                                                 
َعْبُد الَمِل�ِك ْب�ُن اِإلَم�اِم َأِب�ي       َأُبو الَمَعاِلي  َشْیُخ الشَّاِفِعیَِّة، ھو  :  عبد الملك الجویني   مام الَحَرمین إ -١

ُمَحمٍَّد عبد اهللا بن یوسف بن عبد اهللا بِن ُیْوُسَف بِن ُمَحمَِّد بِن َحیَُّوْیھ الُجَوْیِنيُّ، ُثمَّ النَّْیَساُبْوِريُّ، 

 :منھ�ا  ,  الكثی�رة صولي، متكلم، مفسر، أدی�ب َص�اِحُب التَّ�َصاِنْیفِ   أِضَیاُء الدِّْیِن، الشَّاِفِعيُّ، فقیھ،  

شمس ال�دین أب�و عب�د     لسیر أعالم النبالء :  انظر ترجمتھ في     نھایة المطلب في داریة المذھب،    

 م،٢٠٠٦-ھـ١٤٢٧:  الطبعة سنة   - القاھرة -دار الحدیث :  الناشر, ١٧ ص ١٤ج : اهللا الذھبي 
 قی� حقت, ٢٠٨ ص٥ج : تاج الدین عبد الوھاب بن تقي الدین السبكي    ل طبقات الشافعیة الكبرى  

ھج�ر للطباع�ة    :  الناشر, عبد الفتاح محمد الحلو    :  والدكتور    محمود محمد الطناحي   :دكتور  ال

عمر ابن رضا بن محمد وراغب  لمعجم المؤلفین, ھـ١٤١٣الثانیة، :  الطبعة, والنشر والتوزیع

  -بیروت -دار إحیاء التراث العربي  : الناشر, ١٨٤ ص٦ج: ي بن عبد الغني كحالة الدمشق
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وهو بـذلك    : "بيان الفرق بين التورق وبيع العينة حيث قال         

يختلف عن بيع العينة الذي يتضمن عقدين مـرتبطين مـع           

بعضهما، فال يبيع السلعة باألجل إال إذا تعهد المشتري أنـه           

سوف يبيعها له، أو لوكيله بالنقد بسعر أقل؛ فيحصل التواطؤ          

  .)١("با على ذلك، وتتحقق الحيلة على الر

                                                                                                             

  
  
  
  

عب�د  :  ال�دكتور   تحقی�ق , ٣١٤ ص٥ج : عب�د المل�ك الج�ویني   لنھایة المطلب في درایة المذھب   -١

الت�ورق  :  وانظ�ر  , م٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨, بعة األولى طال -جدة - دار المنھاج : ط  العظیم الدیب،   

ص  : ل�دكتور محم�د عثم�ان ش�بیر     ل المعاصرة في الفقھ اإلس�المي     الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة  

ع�ـماد  :  وال�دكتور ,  منـذر قـح�ـف : ر للدكتور ق المصرفي فـي الـتطبـیـق المعـاصـ  التـور, ٦-٥

بح��ث مق��دم    -األردن -رب��دأ, ق��سم االقت��صاد والم��صارف اإلس��المیة جامع��ة الیرم��وك   , بـرك��ـات

ال��ذي تقیم��ھ جامع��ة    مع��الم الواق��ع وآف��اق الم��ستقبل   , لم��ؤتمر المؤس��سات المالی��ة اإلس��المیة   

,  م٢٠٠٥ م�ایو  ١٠ - ٨تحدة في مدینة العین باإلم�ارات العربی�ة المتح�دة        اإلمارات العربیة الم  

   نت- أون الین-شبكة المعلومات اإلسالمیة إسالم
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  في  تكون السلعة في التورق الفردي     :حيث قبض السلعة    من   -٣

, ويقوم المستورق بـشرائها منـه     , حوزة البائع األول وملكه   

 البـائع األول  وبذلك تنقطـع  عالقـة       , وقبضها قبضا حقيقيا  

 ال توجد له أية عالقة ببيع السلعة بعد أن باعها           حيث, بالسلعة

ه؛ كما في بيع العينـة، وال       للمستورق، فال يعيد شراءها لنفس    

  .يكون وكيالً عن المستورق في بيع السلعة

     

  المطلب الثاني

     التورق المصرفي

: والمراد بـه    , التورق المصرفي  :  من أنواع التورق   النوع الثاني     

 إلى النقد على أن يبيعه سلعة      يحتاج مع شخص   اإلسالمي المصرفاتفاق  

 ليبيـع    ثم يوكل المشتري المصرف    ها،إلى أجل بثمن أعلى من سعر يوم      

له السلعة بثمن نقدي أقل عادة من الثمن المؤجل الذي اشترى به الـسلعة    

 وتبقى ذمته مشغولة للمـصرف    ل المتورق بذلك على الثمن النقدي     ليحص

   .)١(بالثمن األكثر لهذه المعاملة

                                                 
الت�ورق الفقھ�ي وتطبیقات�ھ       ,٣ص: إب�راھیم فاض�ل ال�دبو       : أنواع�ھ لل�دكتور     , حقیقتھ, التورق -١

 نق�ال ع�ن بی�ع    ٢٤ص : عثم�ان ش�بیر  ل�دكتور محم�د    لالمعاصرة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي     المصرفیة

 مطابع الدوحة الحدیث�ة، ن�شره     ٢٢ص:  الوفاء والعینة والتورق، للشیخ عبد القادر العماري      

 :الع�دد   : سامي إب�راھیم ال�سویلم      ل� الت�ورق والت�ورق الم�نظم       , م٢٠٠٤مصرف قطر اإلس�المي     
ة الع���الم رابط��� الت��ابع ل مجل��ة المجم���ع الفقھ��ي اإلس���المي  بح��ث من���شور ب  ،٢٥٣-٢٥٢ ص٢٠

 م٢٠٠٥ - ھـ١٤٢٦ ,اإلسالمي
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 )١(عرفه مجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العـالم اإلسـالمي         وقد       

 قيام المصرف بعمل نمطي يتم فيه ترتيب بيع         التورق المصرفي : بقوله  

من أسواق السلع العالمية أو غيرها      ) ليست من الذهب أو الفضة      ( سلعة  

 د في العق   إما بشرط  -ن يلتزم المصرف  أعلى المستورق بثمن آجل على      

 بأن ينوب عنه في بيعها على مشتر آخر بثمن          -أو بحكم العرف والعادة   

   .حاضر، وتسليم ثمنها للمستورق

،  اإلسالمي  يذهب العميل إلى المصرف    أن:  وصورة هذه المعاملة       

 نقوداً عن طريق التورق، فيشتري المصرف له سلعاً دوليـة          طلب منه وي

ثـم  ,  ونحو ذلك  ،كالحديد واألرز واآلالت الميكانيكية والسيارات وغيرها     

لمصرف من العميل أن يوكله فـي        ثم يطلب ا   ,يبيعها له باألجل والتقسيط   

 ,بيع تلك السلع، وبعد ساعات يجد العميل ثمن تلك الـسلع فـي حـسابه              

   .ويثبت في ذمة العميل الثمن المؤجل لتلك السلع

 المصارف اإلسالمية   لماذا تلجأ  : والسؤال الذي يطرح نفسه علينا         

وراء هذه  وما العائد الذي سيعود عليها من ؟التورق المصرفي إلى صيغة   

   المعاملة؟ 

 هذا النوع من التورق  أن المصارف اإلسالمية لجأت إلى     : والجواب     

حيث بدأ العمل به في المملكة العربية ,  عشر عاماأربعةمنذ ما يقرب من 

 البنك األهلي    :السعودية، ومن أوائل المصارف التي مارست هذه األداة       

 "ر  تيـسي  " :الثانية، وسـماها    السعودي، حيث مارسها قبل نهاية األلفية       

أطلق البنك الـسعودي البريطـاني صـيغة        ) م٢٠٠٠( سنة   وفي اكتوبر 

                                                 
ف��ي دورت��ھ ال��سابعَة  , مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المي   ق��رارات :  انظ��ر -١

 -١٣ ھ�ـ ال�ذي یوافق�ھ    ١٤٢٤ / ١٠ / ٢٣ -١٩عشرَة، المنعقدة بمكة المكرمة، في الم�دة م�ن    
   م ٢٠٠٣ / ١٢ / ١٧
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وفـي  " التورق المبارك   : " التمويل بالتورق المصرفي المنظم، وسماها      

أطلق بنك الجزيرة السعودي صيغة التمويـل بـالتورق         ) م٢٠٠٢(سنة  

 أطلـق البنـك     وفي السنة نفـسها   " دينار  : " المصرفي المنظم وسماها    

: " وسماها , السعودي األمريكي صيغة التمويل بالتورق المصرفي المنظم

ثم توالت المؤسسات المالية والمصارف والنوافذ اإلسالمية       " تورق الخير   

 وطبقهـا مـصرف     ,هذه الصيغة في بقية دول الخلـيج      في اإلعالن عن    

جارة  وشركة أصول لإل   ,الشامل البحريني، ومصرف أبو ظبي اإلسالمي     

وذلك , )١(والتمويل الكويتية، وبيت التمويل الكويتي، وبنك الريان القطري       

  :لألسباب اآلتية 

 تمويل األفراد والشركات، وتوفير السيولة الالزمة لتمويل مشاريعهم         -١

وقد اعتبرته المصارف بـديالً شـرعياً عـن         ,  واالجتماعية االقتصادية

  .القرض الربوي

د ديونهم لدى المصارف التجاريـة، حيـث        تمكين المدينين من سدا    -٢

تستخدم المصارف اإلسالمية التورق لتحويل المدين للبنـوك التجاريـة          

  .للتعامل مع المصارف اإلسالمية

                                                 
 لدكتور محمد عثمان شبیر لمعاصرة في الفقھ اإلسالميال  التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة-١

: الت��ورق كم��ا تجری��ھ الم��صارف ف��ي الوق��ت الحاض��ر لل��دكتور عب��د اهللا ال��سعیدي          , ٢٤ص: 

 الث�امن   :رابط�ة الع�الم اإلس�المي، الع�دد      التابع ل  ، مجلة مجمع الفقھي اإلسالمي    ١٨٤-١٨٣ص

عب�د الجب�ار    لم�صرفي المعاص�ر   الت�ورق ال  ،  م٢٠٠٤ - ھ�ـ ١٤٢٥  :عشر، السنة الخامسة ع�شر    

مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، كلیة الشریعة، جامع�ة قط�ر،   , ٣٩٩ ص : حمد السبھاني 

عملی���ات الت���ورق وتطبیقاتھ���ا االقت���صادیة ف���ي     , م٢٠٠٥ - ھ���ـ١٤٢٦:  ل���سنة ،٢٣ : الع���دد

بع�ة  طلا -األردن -دار النفائس : ط  ،  ١٥٣-١٢٨ص : حمد فھد الرشیدي  ألالمصارف اإلسالمیة   

 م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥ : األولى 
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استثمار المصرف اإلسالمي ما لديه من سيولة فائضة فـي الـسلع             -٣

الدولية عن طريق المتاجرة بهذه السلع، حيث يقوم المـصرف بـشراء            

ركة في السوق الدولية بوسائل االتصال الحديثة، ومن ثـم          السلعة من ش  

بيعها للمتورق باألجل مساومة أو مرابحة، بأكثر من سعر يومهـا، ثـم             

ـ     )العميل(يبيعها المصرف نيابة عن المالك       شركة التـي   ، وقد يبيعها  لل

  .)١(ويستفيد المصرف من فرق السعرين, اشترى منها السلعة

   : )٢(التورق الفرديو, مصرفي المنظمالتورق الوالفرق بين      

ن عقدين منفصلين عن بعضهما يجمع بي) الفردي(التورق الفقهي    أن   -١ 

 ثـم   أركان البيع باألجل،السلعة مستوفي ا حيث يقوم العميل بشراء   البعض

ع السلعة عملية أخرى منفصلة عنها تماماً، وهي بي تنتهي هذه العملية لتبدأ

التورق المصرفي فإن عملياته مرتبطة مـع       أما   ,التي اشتراها بثمن حال   

بعضها البعض، حيث يقوم المصرف باتفاقات سابقة على العملية، مع كل           

ضمن اسـتقرار   من الجهة التي يشتري منها، والجهة التي يبيع عليها، لي         

وبمجـرد  .  )٣(وهو تواطؤ يقترب من بيع العينـة      . السعر، وعدم تذبذبه  

تتم عملية البيع والشراء، ويدخل فـي ذمـة         توقيع العميل على األوراق     

  .)٤(العميل ديون، ويدخل في حسابه ثمن السلعة بالنقد

                                                 
 لدكتور محمد عثمان شبیر لالمعاصرة في الفقھ اإلسالمي  التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة-١

  ٢٥ -٢٤ص : 

 ٢٨ص: المرجع السابق  -٢

 ١٩٠ص: التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر لعبد اهللا السعیدي  -٣

 لل�دكتور أحم�د   وأثرھا على سیرة العمل المصرفي اإلس�المي  التطبیقات المصرفیة لعقد التورق    -٤

وق��ائع م��ؤتمر دور المؤس��سات المالی��ة اإلس��المیة ف��ي االس��تثمار         ٤٥٦ص : محی��ي ال��دین  

 م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣والتنمیة، جامعة الشارقة، 
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في التورق المصرفي المنظم يكون المصرف وكيالً عن المشتري في  -٢

بيع السلعة التي اشتراها منه، ولوال وكالة المصرف بالبيع نقداً لما أقـدم             

لوكالة عن البيع اآلجل النهـار      العميل على هذه المعاملة، ولو انفصلت ا      

في حين أن البائع في التورق الفقهي ال عالقة له           هذا التمويل من أساسه   

  .)١(ببيع السلعة مطلقاً، وال عالقة له بالمشتري الثاني

بض السلعة وال يتـولى     أن العميل في التورق المصرفي المنظم ال يق        -٣

 بالخيار بين أن يحتفظ     يالتورق الفرد  في حين أن العميل في       بيعها بنفسه 

 أو يبيعها بنفسه في السوق، ألن قبضه لها قبضاً حقيقياً يمكنه من ,بالسلعة

وقد تضع بعض البنوك خيارات متعددة للعميل       . التصرف فيها كما يشاء   

 أو يوكـل    ,في نماذج التورق المنظم، بأن تخيره بين قبض السلعة بنفسه         

ك ببيعها، وهذا التخييـر فـي الواقـع       أو طرفاً ثالثا له عالقة بالبن      ,البنك

شكلي، ألن التورق المنظم إنما يقع في سلع يصعب على العميل قبـضها             

 ة فسيجد أمامه كثيرا   أو التصرف فيها، ولهذا لو اختار العميل قبض السلع        

 أقلها أنه سيخسر في السلعة خسارة مضاعفة، مما يـضطره           من العقبات 

   .)٢(ه البنك في بيع السلعةحتماً إلى توكيل البنك أو من يختار

٤-     بهدف العميـل   ) المصرف (علم البائع في التورق المصرفي المنظم ي

 وهو الحصول على النقود، في حين أن البائع فـي التـورق             من التورق 

وقد كانت المـصارف    . الفقهي ال يعلم بهدف المشتري األول من الشراء       

المرابحة لآلمر بالـشراء    اإلسالمية في بداية نشأتها تمتنع عن إجراء بيع         

                                                 
التورق كما تجریھ المصارف في الوقت      , ٢٥٣ص:  التورق والتورق المنظم لسامي السویلم       -١

 ١٩٠ص:   لعبد اهللا السعیدي الحاضر

 ٤ص: أنواعھ للدكتور إبراھیم فاضل الدبو , حقیقتھ, التورق -٢
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إذا علمت أنه يريد بيع السلعة بقصد الحصول على النقود؛ بنـاء علـى              

  .فتوى شرعية بذلك

في التورق الفقهي تدور السلعة دورتها العادية من مالك أصلي إلـى             -٥

أمـا فـي التـورق    , الك جديد، ثم منه إلى أطراف أخرى   المتورق إلى م  

 الـشركة التـي باعتهـا إلـى          إلـى  المصرفي المنظم فالسلعة قد ترجع    

كما , )١(وبهذا يكون التورق المصرفي صورة من صور العينة        .المصرف

ألنـه بيـع     ليس حقيقيـاً  التورق المصرفي أنه    أن الغالب على البيع في      

لتي يـراد بيعهـا ترسـل إلـى         ن البضائع ا  إإليصاالت المخازن، حيث    

 فـي وحـدات      وبعد وصول تلك البضاعة إلى المخازن تصنف       المخازن

أي خمـسة   :  متساوية تقريباً، تزن كل وحدة خمـسة وعـشرين طنـاً          

وبعد ذلك تكتب البيانات الكاملة التي تتـصل        , وعشرين ألف كيلو جرام   

 ومكان التخزين الذي توضع  الوحدة من جنس وصفات ووزن حقيقي بهذه

ـ    سخة غيـر  فيه هذه السلعة، ويصدر فيها إيصال المخازن، وتوجد منه ن

وهذا اإليصال هو الذي يـتم تداولـه فـي          , على جهاز الحاسوب  أصلية  

ك يستطيع  البورصة، وهو ينتقل من يد إلى يد إلى أن ينتهي إلى يد مستهل            

والمصارف اإلسالمية ال تتـسلم البـضاعة، وال        , أن يتسلم به ما اشتراه    

وحينما وجه سـؤال    . اإليصاالت األصلية لها، وال تستطيع االحتفاظ بها      

 ا لم تتسلموا هـذه البـضاعة، أو       لماذ: ملين في هذه المصارف   ألحد العا 

إننا ال نستطيع أن نتحمل مخـاطر تغيـر         :  الت األصلية؟ أجاب  اصياإل

                                                 
 لل�دكتور أحم�د    وأثرھا على سیرة العمل المصرفي اإلس�المي التطبیقات المصرفیة لعقد التورق    -١

 ٤٥٦ص : محیي الدین 



 - ٢٢٣٩ -

فـالبيع  . األسعار، وال قدرة لنا على مجاراة البنوك والشركات العمالقـة         

  .)١( والشراء يتم على الورق فقط

  

  

  

  

  

  

  

  

  لثب الثاالمطل

  التورق العكسي

التـورق  :  هو النوع الثالث واألخير من أنواع التـورق وهـو    هذا     

, )٢(مقلوب التورق ب ويسميه بعض العلماء  ,  المرابحة العكسية  أو, العكسي

 ومعنى, لجذب ودائع العمالء  على أساس أن المصرف هو الذي يستورق        

المصرف اإلسالمي في شراء    ) المودع (العميلتوكيل   : التورق العكسي 

م المصرف الثمن نقداً، ثم يقـوم       يسلى أن يقوم العميل بت    عل ,سلعة معينة 

                                                 
، ومكتبة دار القرآن ، دار الثقافة بقطر   ٦٩ -٦٧ص : السالوسالتمویل بالتورق للدكتور علي      -١

 م٢٠٠٥ - ھـ١٤٢٦األولى   :بعة طالبمصر، 

 

 الت�ورق  : ف�ي بحث�ھ    محم�د عثم�ان ش�بیر   :من ھؤالء العلماء الذین ذكروه بھذا االسم ال�دكتور     -٢

 ٣ص:  المعاصرة في الفقھ اإلسالمي الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة
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 وبربح يتم االتفـاق     , بشراء هذه السلعة من العميل بثمن مؤجل       مصرفال

  .)١( عليه مع العميل

 اإلسالمي  المصرفبتسليم  أن يقوم العميل    :  وصورة هذه المعاملة       

راء سلعة  في ش المصرف  وكل  وي ،جنيه ألف   مائةمبلغاً معيناً من المال ك    

فيشتريها المصرف من األسـواق     ،   ولتكن مثال سيارة   المبلغ بهذا   محددة

بـثمن مؤجـل،    لنفـسه    ببيعها) المصرف(الوكيل  ومن ثم يقوم    الدولية،  

مائة ، قد يصل إلى     وبهامش ربح يتم االتفاق عليه بين المصرف والعميل       

  .أو أكثر من ذلك, وعشرين

صـيغة  إلـى   اإلسـالمية   صارف  ؤسسات المالية والم   الم وقد لجأت      

ن، التورق العكسي لمنافسة البنوك التجارية، التي تتفن في جذب المودعي         

وبوعد أصحاب الحظوظ بجوائز مغرية تارة  وتغريهم بزيادة الفوائد تارة،

أخرى، فلجأت المؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية لهـذه الطريقـة          

  : مستهدفة تحقيق األهداف والغايات التالية

.  أن تحقق للمودعين أرباحاً على ودائعهم بطريقة التورق العكـسي          -١

وهذا مما يشجع المودعين على التعامل مع المـصارف اإلسـالمية دون            

  .غيرها

 توفير السيولة الالزمة للمؤسسات المالية والمصارف اإلسالمية عن         -٢

طريق التورق العكسي، المنتج البديل للوديعة إلـى أجـل فـي البنـوك              

  .لتجارية؛ التي حرمتها الشريعة اإلسالمية لتضمنها الرباا

استثمار المصرف اإلسالمي ما لديه من سيولة في السلع الدولية عن            -٣

طريق المتاجرة بهذه السلع، حيث يقوم المصرف بشراء السلعة من شركة 

في السوق الدولية بوسائل االتصال الحديثة لحساب العميل، ومن ثم يبيعها 

                                                 
 ٣٢ص: المرجع السابق  -١
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ثم يبيعها المـصرف مـرة   , جل مرابحة، بأكثر من سعر يومها باأل لنفسه

و للشركة التـي اشـترى منهـا        ثانية إما لعميل من عمالء المصرف، أ      

  .)١( ويستفيد المصرف من فروق األسعار,السلعة

أن  : )٢(الفقهـي الفـردي   التـورق   العكسي و التورق  والفرق بين        

  البعض، منفصلين عن بعضهمايجمع بين عقدين )الفردي( الفقهي التورق

 سلعةيقوم العميل بشراء     وفيه, بين العميل وصاحب السلعة     :العقد األول 

، ثـم تنتهـي هـذه        بعد استيفاء كافة أركان عقد البيع وشروطه       إلى أجل 

وهي بيـع الـسلعة التـي         عملية أخرى منفصلة عنها تماماً     العملية لتبدأ 

  .ع األول لغير البائ حال مؤجل بثمناشتراها بثمن

نظرا ألن  , األمر يختلف اختالفا كبيرا   ي فإن   عكس أما في التورق ال        

مرتبطة مع بعضها الـبعض،     عمليات البيع والشراء في التورق العكسي       

إعطاء وعد ملزم للعميل بشراء السلعة بهامش ربح        حيث يقوم المصرف ب   

مجـرد  بو,  وهو تواطؤ يقترب من بيع العينة      متفق عليه إلى أجل معين،    

 على األوراق تتم عملية البيع والشراء، ويدخل فـي ذمـة             العميل توقيع

في التورق الفقهي تـدور     ومعنى هذا أن السلعة     ,  للعميل ديونمصرف  ال

أما في   . إلى مالك جديد    ثم ,دورتها العادية من مالك أصلي إلى المتورق      

 ,يـل معي فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلـى ال      عكسالتورق ال 

ال عالقة له بالبيع المشروع من قريب أو        , البيع بيعا صوريا  كون  يوبهذا  

  .  بعيد

                                                 
   ٣٣ص: المرجع السابق  -١

 لل�دكتور أحم�د    وأثرھا على سیرة العمل المصرفي اإلس�المي تطبیقات المصرفیة لعقد التورق   ال -٢

 ٤٥٦ص : محیي الدین 
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فبالرغم  :العكسي والتورق المصرفي المنظم التورق  الفرق بين أما     

بجانب عدم ,  مرتبطة مع بعضها البعض مان عملياته أ من أنهما يتفقان في   

 دورتهـا   تراةمـش وعـدم دوران الـسلعة ال     , قبض العميل للسلعة فيهما   

     :إال أنهما يختلفان من عدة وجوه أذكر منها ما يلي , الطبيعية

المصرف الذي   التورق المصرفي المنظم هو      مصدر السيولة في   -١

أما مصدر الـسيولة فـي التـورق    ، يتعامل معه العميل بالتورق 

   . فهو العميلالعكسي

يشتري ويبيـع   هو الذي   المصرف في التورق المصرفي المنظم       -٢

 يشتري ويبيع في التورق العكسي فهو     الذي  أما  يابة عن العميل،    ن

   . ومعنى هذا أنه يبيع لنفسه نفسهالمصرف

 يلتزم بـدفع  هو الذي    في التورق المصرفي هو المدين، و      العميل -٣

أما في التورق العكسي، فإن العميـل هـو         , األقساط في موعدها  

 الديون  ل تسديد بعض  الدائن، ويمكنه أن يطالب المصرف بتعجي     

 .)١(ضع وتعجل:   وفق مسألةمع الحط منها

                                                 
وھ��ي تعجی��ل ال��دین  ,  م��ن الم��سائل الم��شھورة ف��ي ب��اب الرب��ا والق��رض  :م��سألة ض��ع وتعج��ل   -١

ك�أن یك�ون لرج�ل عل�ى آخ�ر دی�ن مؤج�ل فیق�ول الم�دین                . المؤجل في مقاب�ل التن�ازل ع�ن بع�ضھ         

وقد ذھب جمھور الفقھاء إلى عدم ج�واز ذل�ك لم�ا      . ضع عني بعضھ وأعجل لك بقیتھ     : ریمھ  لغ

, دار الفك��ر:  الناش��ر, ٤٢٧ ص٨ج:   للب��ابرتي  العنای��ة ش��رح الھدای��ة:انظ��ر  .فی��ھ م��ن الرب��ا

تاریخ  -القاھرة -دار الحدیث:  الناشر, ١٦٢ ص٣ج: بن رشد البدایة المجتھد ونھایة المقتصد

  الح�سن  ألب�ي  حاشیة العدوي على شرح كفای�ة الطال�ب الرب�اني          ,م  ٢٠٠٤ - ھـ١٤٢٥:  النشر

دار العلم : ط  ١٦٧ص : بن جزي الكلبي الغرناطي الالقوانین الفقھیة, ١٦٥ ص٢ج:  العدوي

الت���ورق الفقھ���ي وتطبیقات���ھ   ,٣٩ص٢ج :الموس���وعة الفقھی���ة الكویتی���ة  - بی���روت-للمالی���ین

 ٣٦ص : ميالمعاصرة في الفقھ اإلسال المصرفیة
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أنتقل إلى  , واآلن وبعد أن فرغت من الحديث عن أنواع التورق              

 - تعالى -فأقول وباهللا , بيان الحكم الشرعي لكل نوع من هذه األنواع       

      :    التوفيق 

  

  ثالثالمبحث ال

  حكم التورق

,  التورق الفـردي   ,ة أنواع سبق أن ذكرت أن التورق يتنوع إلى ثالث            

يث في  وعليه فسوف يشتمل الحد   . التورق العكسي و, التورق المصرفي و

ا حكم كل نوع من أبين في كل مطلب منه, ثالثة مطالب هذا المبحث على 

,  نصل في النهاية إلى الهدف المنشود من هذا البحـث          حتى, هذه األنواع 

 الذي يعد بديال شرعيا     وهو بيان التورق الشرعي من هذه األنواع الثالثة       

   :    التوفيق - تعالى-فأقول وباهللا, عن القروض الربوية

  المطلب األول

  )١(حكم التورق الفردي

ـ     كعادة الفقهاء في اختالفهم          فـي حكـم     وا في الفروع الفقهية اختلف

ويبدو أن السبب في اختالف الفقهـاء       , ثالثة أقوال  على    الفردي   التورق

, يهـا اجع إلى عدم وجود نص صريح يمنع الخـالف ف      لة ر في هذه المسأ  

  .سواء بالجواز أو عدمه

 ثم يبيعها ,  إلى أجل  سلعةأن يشتري شخص    :  محل هذا االختالف  و     

أما إذا اشتراها بقصد االتجار     , دول على النق  قصد الحص  ب  لغير البائع  نقدا

فيما   الحكمبها، وتحصيل الربح؛ فال يدخل ذلك في هذا االختالف، وكذلك         

                                                 
 ھ�ا ث�م یبیع , ش�راء س�لعة ف�ي ح�وزة الب�ائع وملك�ھ ب�ثمن مؤج�ل        : التورق الفردي كما سبق ھ�و    -١

  .)الورق (المشتري بنقد لغیر البائع للحصول على النقد
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إذا اشتراها بقصد االنتفاع بعينها أو استهالكها، ثم باعها لغيـر البـائع             

  .لحاجة طارئة؛ ألن هذا مما اتفق الفقهاء على جوازه

 مع ذكـر بعـض      , في هذه المسألة    أقوال العلماء   أوال وسوف أذكر      

وإعطائـه  ,  إلثراء البحث بهـذه األقـوال      ,لهماقوأالدالة على   نصوصهم  

, ثني بذكر األدلـة والمناقـشة     ثم أُ ,  النقل عن هؤالء العلماء    مصداقية في 

 - تعالى - فأقول وباهللا  ببيان الرأي الراجح  في هذه المسألة     وأختتم الحديث 

  :التوفيق 

   :  أقوال العلماء في حكم التورق الفردي-أوال      

 )١(ل جمهـور الفقهـاء    به قا و,  الفردي جواز التورق وهو   : القول األول 

أو من لـم  ,  كما مضى)٢(وهم فقهاء الحنابلة,  سماه منهم  تورقا    سواء من 

 كما قـال    المالكيةالحنابلة من فقهاء    فقهاء  وهم من عدا    , يسمه بهذا االسم  

   ,)٣(ابن جزي

يوسف صـاحب أبـي     أبو  : ومنهم  ,  بعض الحنفية   وبه قال  ،)٤(والشافعية

 وممـن قـال   )٣( وغيرهم )٢(بن معاوية اوإياس  , )١(ابن المبارك و, )٥(حنيفة

                                                 
مجل��س المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي  ق��رارات :  انظ��ر , ذك��ر ذل��ك فقھ��اء مجم��ع الفق��ھ اإلس��المي  -١

المنعق�دة بمك�ة المكرم�ة الت�ي ب�دأت ی�وم       , لخام�سة ع�شرة  برابط�ة الع�الم اإلس�المي ف�ي دورت�ھ ا     

  م١٩٩٨ / ١٠ /٣١ ھـ الموافق ١٤١٩ رجب ١١  :السبت

لع�الء   اإلنصاف في معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف    : انظر , ھذه ھي الروایة المعتمدة في المذھب     -٢

 ٣ ج:ك�شاف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع الب�ن إدری�س البھ�وتى                , ٣٣٧ ص ٤ج: الدین المرداوي   

  ١٨٦ص

 ٥ج : ب��ن عاب��دین الرد المحت��ار عل��ى ال��در المخت��ار, ١٧٩ص :  الب��ن ج��زي الق��وانین الفقھی��ة-٣

  ٢٧٣ص

   م١٩٩٠/ھـ١٤١٠ - بیروت–دار المعرفة :  الناشر, ٧٩ ص٣ج: لشافعي  ل األم-٤

  ٢٧٣ ص٥ج : بن عابدین ال رد المحتار على الدر المختار-٥
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 العالم��ة ش��یخ اإلس��الم أب��و عب��د ال��رحمن الحنظل��ي ب��ن واض��ح الح��افظ:    عب��د اهللا ب��ن المب��ارك-١

أفنى عمره ف�ي األس�فار حاًج�ا    قد  و, ولد سنة ثماني عشرة ومائة   ,التركي األب الخوارزمي األم   

عدو :  اجتمع جماعة من أصحاب ابن المبارك فقالوا:  ومجاھًدا وتاجًرا، قال الحسن بن عیسى

واألدب والنحو واللغة والزھد والشجاعة والشعر جمع العلم والفقھ :  خصال ابن المبارك فقالوا

والفصاحة وقیام اللیل والعبادة والحج والغزو والفروسیة وترك الكالم فیما ال یعنیھ واإلنصاف         

  ت�ذكرة الحف�اظ  :انظر ترجمتھ في . َماَت َسَنَة ِإْحَدى َوَثَماِنیَن َوِماَئةٍ    .وقلة الخالف على أصحابھ   

األول��ى :  الطبع��ة -لبن��ان - بی��روت-دار الكت��ب العلمی��ة :  ش��رالنا, ٢٠٢-٢٠١ ص ١ جل��ذھبيل

 - بیروت -دار صادر   :  الناشر, ٣٧٢ ص ٧ج: بن سعد    ال الطبقات الكبرى , م١٩٩٨ -ھـ١٤١٩

 م١٩٦٨األولى :  الطبعة

 ِثَقًة، َقاِض�ًیا َعَل�ى اْلَب�ْصَرِة،   َكاَن   ْبِن ُقرََّة ْبِن ِإَیاِس ْبِن ِھَلاِل َوُیْكَنى َأَبا َواِثَلَة،     : ِإَیاُس ْبُن ُمَعاِوَیَة     -٢

, ٥ ص١٠ج : ب�ن ع�ساكر   ال ت�اریخ دم�شق   : انظ�ر ترجمت�ھ ف�ي       . َوَكاَن َعاِقًل�ا ِم�َن الرَِّج�اِل َفِطًن�ا        

:  دار الفك���ر للطباع���ة والن���شر والتوزی���ع :  الناش���ر, عم���رو ب���ن غرام���ة العم���روي  : المحق���ق

 ٣٧٢ ص٧ج  : بن سعد ال الطبقات الكبرى,م١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥

 الطبعة - بیروت-دار الكتب العلمیة :   الناشر,٢٤٩ ص٩ج : بن القیم ال تھذیب سنن أبي داود-٣

 الناش�ر , ٢٤٩ ص٩ج: لعظ�یم آب�ادي    لعون المعبود شرح سنن أبي داود,  ھـ١٤١٥الثانیة  : 

 بدائع الصنائع في ترتی�ب ال�شرائع    ھـ ١٤١٥الثانیة، :  الطبعة - بیروت–دار الكتب العلمیة  : 

 -ھ��ـ ١٤٠٦الثانی��ة :  الطبع��ة, دار الكت��ب العلمی��ة:  الناش��ر, ١٩٩ -١٩٨ ص ٥ج: س��اني كالل

 : البنای�ة ش�رح الھدای�ة   , ٣٢٦ ص ٥ج : بن عاب�دین   ال  رد المحتار على الدر المختار     ,م١٩٨٦

 حاش��یة  ,دار الفك��ر:  الناش��ر, ٤٣٤ ص٦ ج:للب��ابرتي  ش��رح الھدای��ة  العنای��ة ,٤٦٢ ص٨ج

حاش�یة الدس�وقي عل�ى       دار المع�ارف  :  الناش�ر , ١١٨ ص ٣ج:  الصاوي على ال�شرح ال�صغیر     

دار الفك�ر   :  الناش�ر , ٩٥ ص ٥ج : شرح مخت�صر خلی�ل للخرش�ي      , ٧٧ ص ٣ج : الشرح الكبیر 

 الزاھ�ر ف�ي غری�ب ألف�اظ ال�شافعي     , ١٧٩ص :  الب�ن ج�زي   القوانین الفقھیة - بیروت -للطباعة  

اإلن��صاف ف��ي معرف��ة , ٧٩ ص٣ج: ل��شافعي  ل األم١٤٣ص:  من��صور األزھ��ري الھ��روييب��أل

 الروض المربع ش�رح زاد الم�ستقنع     ٣٣٧ ص ٤ج: لعالء الدین المرداوي     الراجح من الخالف  

عبد اهللا :  الدكتور قیحقت, ٣١٦ ص٦ج: بن مفلح الالفروع , ٣١٨ص: البن إدریس البھوتى 

,  مـ٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤ ,األولى:  الطبعة, مؤسسة الرسالة  : الناشر, عبد المحسن التركي   بن

الموس��وعة الفقھی��ة   ,١٨٦ ص٣ج: ك��شاف القن��اع ع��ن م��تن اإلقن��اع الب��ن إدری��س البھ��وتى     

  ١٤٧ ص١٤ج :الكویتیة 
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التـابع  , اإلسالمي فقهاء مجمع الفقه      :بهذا الرأي من العلماء المعاصرين    

اللجنة الدائمة للبحـوث العلميـة واإلفتـاء        و, )١(لرابطة العالم اإلسالمي  

منهم علـى   ,  وكثير من العلماء المعاصرين    )٢(بالمملكة العربية السعودية  

 :والشيخ  , )٣( العثيمين ن صالح محمد ب : الشيخ  : سبيل المثال ال الحصر     

   .)٥(محمد عثمان شبير: الدكتور و, )٤(بن سليمان المنيععبد اهللا 

 أنـه جـائز      الـشافعي مـذهبا    قد ادعى أبو منصور األزهـري     و      

  . أنه جائز باتفاق)٧( وذكر الفيومي في المصباح المنير,)٦(باإلجماع

 منـصور   التـي ذكرهـا أبـو      اإلجماعاالتفاق و ويبدو أن دعوى          

 ألن المسألة كمـا     ,غير صحيحة   على جواز التورق   والفيومي  األزهري

باإلجماع  ان يقصد االلهم إال إذا كان   , وليست محل إجماع  قلت فيها خالف    

 مع أن الحرمـة  )٨( ألنهم أجازوا بيع العينةإجماع فقهاء الشافعية  تفاقاالو

  .ولى بيع التورق من باب أ جوازفألن يجمعوا على, فيها ظاهرة

                                                 
مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلس�المي ف�ي دورت�ھ الخام�سة              قرارات  : انظر   -١

 ١٠ /٣١ ھـ الموافق ١٤١٩ رجب ١١ : المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت یوم السبت, عشرة

  م١٩٩٨/ 

أحمد بن عبد :  جمع وترتیب, ١٦١ ص١٣ج :  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء     -٢

 الرزاق الدویش

, دار ال��وطن للن��شر:  الناش��ر, ٨ص : محم��د ب��ن ص��الح ب��ن محم��د العثیم��ین :  لل��شیخ  المداین��ة-٣

 ھـ١٤٢٣:  الطبعة

یاجات التمویلیة المعاص�رة لل�شیخ عب�د اهللا ب�ن        التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحت     : انظر   -٤

  ٣٦٩ص: سلیمان المنیع 

 ٢٠ص:  المعاصرة في الفقھ اإلسالمي  التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة-٥

  ١٤٣ص :  منصور األزھري الھروييب أل الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي-٦

 ٤٤٠ ص٢ج:  للفیومي  في غریب الشرح الكبیرالمصباح المنیر -٧
لیس :  فصل : " حیث قال  النووي في روضة الطالبینھقالما : من نصوصھم الدالة على ذلك  -٨

وھي أن یبیع غیَره شیًئا بثمن مؤجَّل، ویسلمھ إلیھ، ث�م ی�شتریھ قب�ل         ... من المناھي بیع العینة   
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  اتفاق أو  مما يدل على أن المسألة خالفية بين الفقهاء وليست محل         و     

وهو بصدد الحديث    )١(في فقه اإلمام أحمد    صاحب اإلقناع ه  قالما   إجماع

ويحرم علـى صـاحب     : " حيث قال   , عن حكم قلب الدين على المعسر     

إما  :ومتى قال   , عليه الدين  تظار المعسر حتى يقلب   الدين أن يمتنع من ان    

ما أن تقوم معي إلى عند الحاكم وخاف أن يحبسه الحـاكم لعـدم             وإ هتقلب

ثبوت إعساره عنده وهو معسر فقلب على هذا الوجه كانت هذه المعاملة            

 , فإن الغريم مكره عليها بغيـر حـق        ,حراما غير الزمة باتفاق المسلمين    

 الحيل إلى مذهب بعـض      ومن نسب جواز القلب على المعسر بحيلة من       

 وإنما تنـازع النـاس فـي المعـامالت          ,خطأ في ذلك وغلظ   ئمة فقد أ  األ

  . "والعينة     االختيارية مثل التورق 

وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء بالمملكـة العربيـة                

التورق؟ فأفتـت   بيع  عن الفرق بين بيع التقسيط و       حينما سئلت  السعودية

بيع السلعة بثمن مؤجل، يـسدده علـى        :   هو بأن بيع التقسيط  " : اللجنة  

فترات متفرقة، وأما مسألة التورق، فهي أن يشتري سلعة بثمن مؤجـل؛            

                                                                                                             
:  للن��ووي روض��ة الط��البین وعم��دة المفت��ین :  انظ��ر " ق��بض ال��ثمن بأق��لَّ م��ن ذل��ك ال��ثمن نق��ًدا 

 - دم�شق  -المكت�ب اإلس�المي، بی�روت     :  الناشر, زھیر الشاویش :  تحقیق, ٤١٩ -٤١٨ص٣ج

 : " نق�ال ع�ن ل�سانھ ف�ي المجم�وع       الرافعي قالم، و ١٩٩١ -ھـ١٤١٢الثالثة،  :  الطبعة -عمان

: انظ��ر "  ألن االعتب��ار عن��دنا بظ��اھر العق��ود، ال بم��ا ینوی��ھ العاق��دان؛ ولھ��ذا ی��صحُّ بی��ُع العین��ة   

 األم:  وانظر كذلك ٢٦١ ص٩ج :  مع تكملة السبكي والمطیعي للنوويلمھذبالمجموع شرح ا

 :  من��صور األزھ��ري الھ��روييب�� ألالزاھ��ر ف��ي غری��ب ألف��اظ ال��شافعي ,٧٩ ص٣ج: ل��شافعي ل

  ١٤٣ص

وانظ�ر ھ�ذا   , ٧٧ ص٢ج:  بن سالم الحجاوي المقدس�ي  ال اإلقناع في فقھ اإلمام أحمد بن حنبل     -١

عب�د ال�رحمن البعل�ي     لاض المزھرات لشرح أخ�صر المخت�صرات    كشف المخدرات والری  : النص  

األول����ى، :  الطبع����ة - بی����روت-  دار الب����شائر اإلس����المیة:  الناش����ر ,٣٧٢ ص١ج: الحنبل���ي  

  م٢٠٠٢ -ھـ ١٤٢٣
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وإذا حل األجـل سـدد   ,  وينتفع بثمنها  ق على غير الدائن   ليبيعها في السو  

لصاحبها ثمنها الذي اشتراها به مؤجال، والبيع بالتقسيط جائز وال يلتفت           

شذوذه، وعدم الدليل عليه، أما مـسألة التـورق         إلى القول بعدم جوازه؛ ل    

      .)١( "فمحل خالف، والصحيح جوازها

 ومنها,  في معرض حديثه عن بيوع اآلجال      )٢(قال ابن جزي المالكي        

  ." يجوز بيع السلْعة من غير باِئعها مطلقًا ": بيع العينة 

       

  منـصور األزهـري    و أب  على لسان أحد أئمتهم وهو     وقال الشافعية      

وأما الزرنقة، فهو أن يشتري الرجل سلعةً بثمن إلى          " :      )٣(الهروي

  ."أجل، ثم يبيعها من غير بائعها بالنقد، وهذا جائز عند جميع الفقهاء

لَو احتَاج إلَى نَقٍْد، فَاشْتَرى ما يساِوي        : " )٤(قال صاحب اإلنصاف  و     

  خَمِماَئةً ِبِماَئٍة وِسين . ْأسـهِ   . فَلَا بلَيع نُـص .   بـذْهالْم ـوهـِه  . ولَيعو

ابحَألَةُ . الَْأصسم ِهيِق   ورالتَّو ".  

ومن احتاج إلى نقد فاشترى      : " )٥(   وقال البهوتي في الروض المربع      

  ."مسألة التورق :  ما يساوي مائة بأكثر ليتوسع بثمنه فال بأس، وتسمى

إلَى نَقٍْد فَاشْتَرى ما يساِوي     ولَو احتَاج إنْسان     : " )٦(الكشاففي  وقال       

 َأي هـِذِه الْمـسَألَةُ    وِهـي ,اَئٍة وخَمِسين، فَلَا بْأس ِبذَِلك نَص علَيهِ ِماَئةً ِبمِ 

                                                 
أحمد بن عبد :  جمع وترتیب, ١٦١ ص١٣ج :  فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة واإلفتاء     -١

  الرزاق الدویش

   ١٧٩ص :  البن جزيفقھیة القوانین ال-٢

  ١٤٣ص :  منصور األزھري الھروييب أل الزاھر في غریب ألفاظ الشافعي-٣
  ٣٣٧ ص٤ج: لعالء الدین المرداوي   اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف-٤

  ٣١٨ص:  الروض المربع شرح زاد المستقنع البن إدریس البھوتى -٥

  ١٨٦ ص٣ ج:البھوتى  كشاف القناع عن متن اإلقناع البن إدریس -٦
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َأن مشْتَِري السلْعِة يِبيـع     ِمن الْوِرِق وهو الِْفضةُ؛ لِ    ) مسَألَةَ التَّورقِ (تُسمى  

   ." ِبها

 بعـض   وهو قـول  ,  الفردي وهو عدم جواز التورق    :      القول الثاني 

 ,شيخ اإلسالم ابن تيمية    وبه قال , اإلمام أحمد في رواية عنه      و  )١(الحنفية

ولَو كَـان مقْـصود الْمـشْتَِري       : "   شيخ اإلسالم  قال )٢(وتلميذه ابن القيم  

ويْأخُذَ ثَمنَها، فَهذَا يسمي التَّـورقَ       لْعةَ إلَى َأجٍل ِليِبيعها   لدراِهم وابتَاع الس  ا

   .)٣("وِفي كَراهِتِه عن َأحمد ِروايتَاِن 

وإنمـا  , بأن أصحاب هذا القول لم يقولوا بتحريم التورق        : فإن قيل      

 هر ذلك من قول شيخ اإلسـالم ابـن تيميـة          كما يظ , قالوا بالكراهة فقط  

  .  عن اإلمام أحمد السالف الذكر

شيخ اإلسالم ابن وقد بين  ,  بالكراهة كراهة التحريم   ممرادهإن  : قلنا       

: " حيث قـال     )٤( في موضع آخر من الفتاوى      بجالء ووضوح  ذلكتيمية  

في إعـالم    القيمبن  قال ا و"  مدَأح ورِق وهو ِروايةٌ عن   ويحرم مسَألَةُ التَّ  

 يمنَـع ِمـن     -رِحمه اللَّه  -وكَان شَيخُنَا  : " )٥(الموقعين عن رب العالمين   

    وِجعرِق، ورَألَِة التَّوسم   اِضرَأنَا حا وارا ِمرقَاَل      ِفيها، وِفيه خِّصري فَلَم  :

ربا موجود ِفيها ِبعيِنِه مع ِزيادِة الْكُلْفَِة ِبـِشراِء         الْمعنَى الَِّذي ِلَأجِلِه حرم ال    

                                                 
بدر  ل البنایة شرح الھدایة,٢٥٦ ص٦ج  :بن نجیم المصري الالبحر الرائق شرح كنز الدقائق -١

  ١٦٣ ص٤ج : لزیلعيلتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق   ٤٦٢ ص٨ج : الدین العینى

اف اإلن�ص , ١٣٥ ص٣ج: بن قیم الجوزیة  ال إعالم الموقعین إعالم الموقعین عن رب العالمین    -٢

الفت�اوى الكب�رى الب�ن    , ٣٣٧ ص٤ج: لع�الء ال�دین الم�رداوي     في معرف�ة ال�راجح م�ن الخ�الف     

   ٣٩٢ ص٥ج, ٢١ ص٤ج : تیمیة

   ٢١ ص٤ج: المرجع السابق  -٣

  ٣٩٢ ص٥ج -٤

   ١٣٥ ص٣ج: بن قیم الجوزیة  ال إعالم الموقعین إعالم الموقعین عن رب العالمین-٥
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السلْعِة وبيِعها والْخَسارِة ِفيها؛ فَالشَِّريعةُ لَا تُحرم الضرر الَْأدنَى وتُِبيح ما           

 لَى ِمنْهَأع وه".  

وقَالُوا  : "  في فصل حجج الذين جوزوا الحيل      وقال في موضع آخر        

  رَألَِة التَّوساِز موـِصيِر          , ِقِبجم نـيٍق بفَر نَِة؛ فََأييَألَِة الْعسشَِقيقَةُ م ِهيو

السلْعِة إلَى الْباِئِع وبين مِصيِرها إلَى غَيِرِه؟ بْل قَد يكُون عودها إلَى الْباِئِع             

فَكَيفَ تُحرمـون  , قَلُّ كَِلفَةً علَيِه وَأرفَع ِلخَسارِتِه وتَعنِّيهِ  َأرفَقُ ِبالْمشْتَِري وأَ  

      ِمنْه ظَمَأع وا هم ونتُِبيحو ِسيرالْي ررةٌ     ,الضاِحدِن ويِضعوِقيقَةُ ِفي الْمالْحو 

 ِفي إحدى الـصورتَيِن     وِهي عشَرةٌ ِبخَمسةَ عشَر وبينَهما حِريرةٌ رجعتْ      

  . )١( "إلَى ماِلِكها وِفي الثَّاِنيِة إلَى غَيِرِه

 وهو بصدد الحديث عن صور بيع العينة المنهي عنه          )٢(قال الزيلعي      

 " :            التَّـاِجر طْلُبيو ضالْقَر ِمنْه طْلُبإلَى تَاِجٍر فَي وه ْأِتيي َأن تُهورصو

حبةَ             الرـسخَمثَلًـا بةً مشَراِوي عسا يبثَو التَّاِجر هِبيعا فَيبالر خَافُ ِمنيو 

عشَر نَِسيَئةً ِليِبيعه هو ِفي السوِق ِبعشَرٍة فَيِصَل إلَى الْعشَرِة ويِجب علَيـِه             

 مذْموم شَرعا اخْتَرعه َأكَلَـةُ      وهذَا النَّوع ...  ِللْباِئِع خَمسةَ عشَر إلَى َأجلٍ    

  ".الربا 

                                                 
ولعل شیخ , أو السلعة ذاتھا, كنایة عن السلعة : رةالحریو, ١٥٨ -١٥٧ص: المرجع السابق  -١

 حینما س�ئل ع�ن رج�ل ب�اع     - رضي اهللا عنھما-اإلسالم أخذھا من قول سیدنا عبد اهللا بن عباس     

: انظ�ر  " دراھم ب�دراھم دخل�ت بینھم�ا حری�رة     : حریرة إلى أجل ثم ابتاعھا بأقل من ذلك؟ فقال     

 -الریاض-مكتبة الرشد :  الناشر, ٢٨٢ ص ٤ج:  بن أبي شیبة   ال المصنف في األحادیث واآلثار   

الفت�اوى الكب�رى الب�ن    , ٢١٧ص: الحسبة لشیخ اإلس�الم اب�ن تیمی�ة         , ١٤٠٩األولى،  :  الطبعة

   ٤٤١ ص٢٩ج : تیمیة

  ١٦٣ ص٤ج : لزیلعيلتبیین الحقائق شرح كنز الدقائق  -٢



 - ٢٢٥١ -

 اإلمام  أحمد في روايـة       وهو قول ,  التورق الفردي  كراهة -القول الثالث 

محمد بـن  و - رحمه اهللا  - سيدنا عمر بن عبد العزيز    وبه قال    عنه أيضا 

  .)١(الحسن الشيباني

ظنا منه أنه    لإلمام مالك    وقد نسب شيخ اإلسالم ابن تيمية هذا القول            

ولَو كَان مقْصود الْمشْتَِري الدراِهم وابتَاع      : "  حيث قال ما نصه      قال به   

ويْأخُذَ ثَمنَها، فَهذَا يسمي التَّورقَ وِفي كَراهِتِه عن         السلْعةَ إلَى َأجٍل ِليِبيعها   

          .)٢("َأظُن  وماِلٍك ِفيما عمر بِن عبِد الْعِزيزَأحمد ِروايتَاِن، والْكَراهةُ قَوُل 

لَو احتَاج إلَى نَقٍْد، فَاشْتَرى ما يـساِوي         : " )٣(قال المرداوي الحنبلي       

    ْأسفَلَا ب ِسينخَمهِ . ِماَئةً ِبِماَئٍة ولَيع نُص . بذْهالْم وهو . ابحِه الَْأصلَيعو. 

  ."اخْتَاره الشَّيخُ تَِقي الديِن . وعنْه يحرم. وعنْه يكْره. وِهي مسَألَةُ التَّورِق

أعود , واآلن وبعد أن فرغت من ذكر أقوال الفقهاء في هذه المسألة               

 -فأقول وباهللا , وما يرد عليها من بعض المآخذ والمناقشات      , فأذكر أدلتهم 

  :وفيق  الت-تعالى

   : وتشتمل على ما يلي : األدلة والمناقشة -ثانيا     

   :وكيفية استنباط الحكم منها, أدلة أصحاب القول األول -١

                                                 
لعظ�یم   لي داودع�ون المعب�ود ش�رح س�نن أب�      , ٢٤٩ ص ٩ج : بن الق�یم   ال  تھذیب سنن أبي داود    -١

دار :  الناش��ر, ١٣١ ص٣ج: ل��صاوي لبلغ��ة ال��سالك ألق��رب الم��سالك   , ٢٤٩ ص٩ج: آب��ادي 

اإلن��صاف ف��ي ,  بلغ��ة ال��سالكمطب��وع م��ع ,١٣١ ص٣ج : ل��دردیرل ال��شرح ال��صغیر ,المع��ارف

 الح�سبة ل�شیخ اإلس�الم اب�ن     ,٣٣٧ ص٤ج: لعالء ال�دین الم�رداوي     معرفة الراجح من الخالف   

 , م٢٠٠٧الثانی�ة،   :   الطبع�ة  ,عل�ي ب�ن ن�ایف ال�شحود       :  قق�ھ وعل�ق علی�ھ     ح, ٢٢٠ص : تیمیة

   ٢١ ص٤ج : لفتاوى الكبرى البن تیمیةا

  المرجع السابق  -٢

  ٣٣٧ ص٤ج: لعالء الدین المرداوي   اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف-٣



 - ٢٢٥٢ -

, وهم جمهور الفقهاء  , بجواز التورق : استدل أصحاب القول األول القائل      

    .والمعقول, والسنة,  بأدلة كثيرة من الكتابومن حذا حذوهم

 وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحـرم    {  : - تعالى -وم قول اهللا  فعم : فأما الكتاب      

أن :  ووجه الداللة من هذه اآلية الكريمة على جواز التـورق   .)١(}الربا  

 -واأللف والالم في قولـه    , رم الربا  أحل البيع وح   - وتعالى سبحانه -اهللا

مما يدل على عموم اآلية     , )٢( للجنس ال للعهد   } وَأحلَّ اللَّه الْبيع     { -تعالى

إال ما دل الدليل على     , لها على جميع أنواع البيع وصيغه     الكريمة واشتما 

التورق بيع كـسائر البيـوع   و, أو اإلجماع, أو السنة, تحريمه من الكتاب 

وأنه   خاصة  فيبقى على أصل اإلباحة والحل    , مة تشملها اآلية الكري   التي

 -سنة رسوله وأ -تعالى -ب اهللاليس هناك دليل يدل على تحريمه من كتا   

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص-.   

وَأحلَّ اللَّـه     { :-تَبارك وتَعالَى  -قَاَل اللَّه  "  :)٣(الشَّاِفِعياإلمام  قال       

   مرحو عيبا   الْبتَ } الرفَاح   عيلَاُل اللَِّه الْبَل إحنَ معنِ  مـيي :  مهـدا  َأح : َأن

         اهعايا تَبِر ِفيماِئِزي الَْأماِن جاِيعتَبالْم هعايٍع تَبيلَّ كُلَّ بَأح كُوناٍض   يتَر نع

َأن يكُون اللَّه َأحلَّ الْبيع إذَا كَان ِمما        :  والثَّاِني, وهذَا َأظْهر معاِنيه  , ِمنْهما

   نْهي ولُ لَمسر نْهاللَّهِ ع -    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عاللَّـهِ   :  -ص نع نيبالْم ) ـزع 

رضها ِبِكتَاِبِه،   الَِّتي َأحكَم اللَّه فَ    فَيكُون هذَا ِمن الْجملَةِ    معنَى ما َأراد  ) وجلَّ

  نيبوهِ    كَياِن نَِبيلَى ِلسع هِ   -فَ ِهيلَيلَّى اُهللا عص لَّمسو - الَِّذي    َأو امالْع ِمن 

ما ُأِريد ِبِإحلَاِلِه    -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -اص فَبين رسوُل اللَّهِ   َأراد ِبِه الْخَ  

                                                 
    من سورة البقرة٢٧٥: جزء من اآلیة  -١

  ٣٥٦ ص٣ج : لقرطبي ل الجامع ألحكام القرآن-٢

مكتب���ة : الناش���ر , ١٣٦ -١٣٥ ص١ج :  جم���ع البیھق���ي -أحك���ام الق���رآن لل���شافعي   : انظ���ر  -٣

  ٣ ص٣ج: األم لإلمام الشافعي , م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٤الثانیة : الطبعة  - القاھرة-الخانجي



 - ٢٢٥٣ -

  مرا حمو ،ا    ِمنْهاِخلًا ِفيِهمد كُوني َأو  َأو  ـرا حإلَّا م ،هاحالَِّذي َأب امالْع ِمن  م

      نَاهعا ِفي ممو ،ِه ِمنْهاِن نَِبيلَى ِلسع ...و   اِني كَانعِذِه الْمه َأي   مـهَألْز فَقَد  

   ضا فَرِبم ،خَلْقَه وِل اللَِّه      اللَّهسِة رطَاع ِمن  -    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عا  -صفَلَم

 ِبها الْمتَباِيعاِن  تَراضى عن بيوٍع - وسلَّمصلَّى اُهللا علَيِه -نَهى رسوُل اللَِّه

ادَأر اللَّه لَى َأنلَلْنَا عتَدوِعاسيالْب لَّ ِمنا َأحِبم لَى تَحلَّ عدي ا لَملَى  مِريِمِه ع

صـلَّى اُهللا    -ِهدون ما حرم علَى ِلسانِ     -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -ِلساِن نَِبيهِ 

لَّمسِه ولَيع-" .  

 -ِري، وعن َأِبي هريرةَ   فما روي عن َأِبي  سِعيٍد الخُد       : وأما السنة      

اسـتَعمَل   -صلَّى اُهللا علَيِه وسـلَّم     -َأن رسوَل اللَّهِ  :  -رِضي اللَّه عنْهما  

صلَّى اُهللا علَيِه    -، فَقَاَل رسوُل اللَّهِ   )١(ِنيٍبتَمٍر ج رجلًا علَى خَيبر، فَجاءه بِ    

لَّمسكَذَا    «:  -وه ربِر خَيوَل اللَّـِه ِإنَّـا        :  ، قَالَ »؟ َأكُلُّ تَمسا راللَِّه يالَ و

 -وُل اللَّـهِ  ثَِة، فَقَاَل رس  لَنَْأخُذُ الصاع ِمن هذَا ِبالصاعيِن، والصاعيِن ِبالثَّالَ      

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص -  :»    عمالج ْل، ِبع٢(الَ تَفْع(       تَـعاب اِهِم، ثُـمرِبالـد 

  .)٣(» ِبالدراِهِم جِنيبا

                                                 
ت�اج الع�روس م�ن ج�واھر     :  انظ�ر  .الطی�ب من�ھ  : وق�ال اب�ن ال�سكن    , الجید م�ن التم�ر    : الجنیب   -١

:  المحق��ق, ١٧٥ ص١ج: ب��ن الج��وزي   ال غری��ب الح��دیث ١٩٩ ص٢ج: زَّبی��دي الق��اموس لل

 -بی��روت -      =   =دار الكت��ب العلمی��ة:  الناش��ر, ال��دكتور عب��د المعط��ي أم��ین القلعج��ي 

:   الفضل الیحصبي السبتييب ألمشارق األنوار على صحاح اآلثار, ھـ١٤٠٥ األولى،:  الطبعة

   ودار التراث,تیقةالمكتبة الع:  دار النشر, ١٥٥ ص١ج

ت�اج  :  انظ�ر  . َوَما ُیْخَل�ُط ِإال ِلَرَداَءِت�ھِ  ,َتُمرٌّ ُمْخَتَلٌط ِمْن َأنواع ُمَتَفرَِّقٍة َوَلْیَس َمْرُغوًبا ِفیِھ:  اْلَجْمُع  -٢

 ٨ج: ل��سان الع��رب الب��ن منظ��ور   , ٤٥١ ص٢٠ج: الع��روس م��ن ج��واھر الق��اموس للزَّبی��دي   

  ٥٩ص

: برقم , ٧٧ ص٣ج: صحیح اإلمام البخاري : انظر : یحیھما  أخرجھ البخاري ومسلم في صح  -٣

ب�رقم  , ١٢١٥ ص٣ج: صحیح اإلم�ام م�سلم   , محمد زھیر ابن ناصر الناصر  :  قیحقت, ٢٢٠١

  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق , ١٥٩٣: 



 - ٢٢٥٤ -

:  هذا الحديث الشريف على جواز التورق المـصرفي          ووجه الداللة من  

ته إلى طريقة عن حقيقة الربا وصور لالبتعاد بواسطته إجازة هذا المخرج

 -ليس فيها قصد الربا وال صورته وقد تمثلت هذه الطريقة كما بينها النبي

 لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عفي هذا الحديث الشريف في اللجـوء إلـى البيـع    -ص 

الصحيح المشتمل على تحقق شروط البيع وأركانه وانتفاء موانع بطالنه          

والذي تمثل في بيـع الـشيء       , ربابدال من البيع القائم على ال     , أو فساده 

ولم يكن قصد الحصول على التمـر الجنيـب واألخـذ           , بجنسه متفاضال 

 -بالمخرج إلى ذلك مانعا من اعتبار اإلجراء الذي وجه إليه رسـول اهللا            

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عفدل ذلك على جـواز   ,  وهو اإلجراء السالف الذكر    -ص

قيق المطالب والغايات من البيوع إذا كانت  البيوع التي يتوصل بها إلى تح     

بصيغ شرعية معتبرة بعيدة عن صيغ الربا وصوره ولو كان الغـرض            

  .)١(منها الحصول على السيولة النقدية للحاجة إليها

قد استدلوا به على جواز التورق من عـدة وجـوه       ف :      وأما المعقول 

  : منها 

والشروط اإلباحـة،   ود  ، وفي العق  أن األصل في المعامالت الحل      - أ

الدليل على حرمته، ومما يدخل في ذلك بيوع التورق،          إال ما دل  

وهذا يعني أن القائل بجواز التورق ال يطالَب بدليل على قولـه؛            

ألن األصل معه، وإنما المطالَب بالدليل من يقول بحرمة التورق؛      

                                                 
مجل��س المجم�ع الفقھ��ي اإلس��المي برابط��ة الع�الم اإلس��المي ف��ي دورت��ھ   بت�صرف م��ن  ق��رارات   -١

ھ�ـ المواف�ق   ١٤١٩ رج�ب  ١١  :المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت یوم السبت   , ةالخامسة عشر 

 التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاص�رة لل�شیخ             م١٩٩٨ / ١٠ /٣١

   ٣٥٧ -٣٥٦ص: عبد اهللا بن سلیمان المنیع 



 - ٢٢٥٥ -

الدليل على تخصيص عموم    يث إنه يقول بخالف األصل، فعليه       ح

 .)١(ز بالتحريمالجوا

في ألن المحتاج   , ليهاإكثير من الناس    لحاجة  جواز هذه المعاملة     - ب

 بـالتبرع وال     يجد من يساعده فـي قـضاء حاجتـه         األغلب ال 

 فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما          ,بالقرض

 .)٢(قد شق عليه في قضاء دين ونحوه

 إلى النقد ليقضي    لمن هو في حاجة   أن التورق فيه تفريج وتيسير       - ج

  .)٣(به حاجته من زواج أوغيره

   :وكيفية استخراج الحكم منها, أدلة أصحاب القول الثاني -٢

  : بعدم جواز التورق بما يلي : استدل أصحاب القول الثاني القائل 

حيث إن غرض طرفي التعامل بهذا البيع       , أن التورق أصل الربا    -١

السلعة بـين النقـدين     و, هو الحصول على النقد بنقد زائد مؤجل      

أخـذ دراهـم     - سبحانه وتعـالى   - اهللا وقد حرم , وسيلة ال غاية  

بدراهم أكثر منها إلى أجل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل            

وإنمـا  , وهذا المعنى موجود في هـذه الـصورة       , ماله بالباطل 

أباحـه اهللا    وإنما الذي , نوى  لكل امرئ ما   ال بالنيات وإنما  األعم

, وهو أن يكون المشتري غرضه أن يتجر فيهـا        , ةالبيع والتجار 

فأما إذا كان قصده مجرد الدراهم بدراهم أكثر منها فهذا ال خير            

                                                 
   ٣٥٧ص : المرجع السابق  -١

أش�رف  , ٩٩ ص١٩ج : عب�د العزی�ز ب�ن ب�از    خ  شیمجم�وع فت�اوى ال�     : وانظر  , المرجع السابق  -٢

  محمد بن سعد الشویعر:  على جمعھ وطبعھ

مجل��س المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي برابط��ة الع��الم اإلس��المي ف��ي دورت��ھ    بت��صرف م��ن ق��رارات -٣

  الخامسة عشر
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التـورق   : " - رحمه اهللا  -ولهذا قال عمر بن عبد العزيز     , )١(فيه

  .)٢("الربا أخية 

   : من وجهينويناقش هذا الدليل

علـى أسـاس أن       أصل الربا  أن القول بأن التورق    : الوجه األول      

غرض طرفي التعامل بهذا البيع هو الحصول على النقد بنقد زائد مؤجل            

بل , درهمينألن المشتري في بيع التورق لم يشتر درهما ب        , قول فيه نظر  

ثم بـاع هـذه   ,  وهذا ال خالف عليه في جوازه     اشترى سلعة بثمن مؤجل   

الي فهو بيـع    وبالت, السلعة لغير بائعها بيعا مستوفيا لكل أركانه وشروطه       

  .صحيح ال عالقة له بالربا من قريب أو بعيد

 رضـي اهللا    -أن أثر سيدنا عمر بن عبد العزيـز        : الوجه الثاني      

وإنما الذي ثبت عنـه     ,  الذي شبه فيه التورق بالربا لم يثبت عنه        -عنه

  .)٣(»الِْعينَِة ُأخْتُ الربا«  :قال أنه 

أو , كـره عليـه   إال م أن التورق مسلك اضطراري ال يأخذ بـه          -٢

نهى النبي  وقد ,ضطر إليه م-    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عـِع    « - صيب نع

                                                 
 مجم�وع الفت�اوى  , ٢٤٩ ص٩ج :  الب�ن الق�یم       تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ وم�شكالتھ        -١

مجم�ع  :  الناش�ر , عبد الرحمن بن محمد بن قاسم    المحقق, ٤٤٢ -٤٣٤ ص ٢٩ ج :البن تیمیة   

:  عام الن�شر  الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة       

:  المحق�ق  ،٣٢٥ ص ١ج : بدر ال�دین البعل�يّ    لالفتاوى المصریة   مختصر   , م١٩٩٥ /ھـ١٤١٦

التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاج�ات التمویلی�ة         , لفقيمحمد حامد ا   عبد المجید سلیم،  

محم�د ب�ن   :  لل�شیخ  المداین�ة  ,٣٦٣ -٣٥٦ص: المعاصرة للشیخ عب�د اهللا ب�ن س�لیمان المنی�ع           

  ھـ١٤٢٣:  الطبعة دار الوطن للنشر:  الناشر, ٧ص : صالح بن محمد العثیمین

  ٤٤٢ ص٢٩ج:  البن تیمیة اوىجموع الفتم, م٢٢٠ص : الحسبة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة -٢

:  المحق��ق, ٢٠١٥٨: ب��رقم , ٢٨٣ ص٤ج : ب��ن أب��ي ش��یبة الالم��صنف ف��ي األحادی��ث واآلث��ار -٣

   كمال یوسف الحوت
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  طَرضْأِتي  : "  -  رضي اهللا عنه   -       على وقال   )١(»الْمـيس

  ملَى النَّاِس زع   وِسرالْم ضعي وضضع هِ    انيدا ِفي يلَى مع   لَـمو 

ي ،ِبذَِلك رْؤمالَى -قَاَل اللَّهتَع-}  نَكُميَل با الْفَضولَا تَنْس٢(}و( اِيعبيو 

ونطَرضالْم»    ى النَِّبينَه قَدو-    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عـِع    - صيب نع 

طَرــضرِ  الْمــِع الْغَــريبو ,   ــَل َأنِة قَبــرــِع الثَّميبو                      

ِركألن , نقـد ال يقع من رجل مضطر إلـى         إنما والتورق )٣(» تُد

 فيضطر إلى أن يشتري منه سـلعة        ,الموسر يضن عليه بالقرض   

وإن باعهـا مـن     , ةكانت عين فإن اشتراها منه بائعها     , ثم يبيعها 

قد حصل في   ف,  ومقصوده في الموضعين الثمن    غيره فهي التورق  

 وال معنى للربـا إال       حال أنقص منه   ثمنذمته ثمن مؤجل مقابل     

   .)٤(هذا

     : من وجهين ويناقش هذا الدليل

حديث  أن الحديث الدال على النهي عن بيع المضطر      - الوجه األول      

الذي ولو سلمنا بصحته فهو محمول على       , ضعيف ال يصلح لالحتجاج به    

                                                 
  سیأتي تخریجھ بعد قلیل -١

  من سورة البقرة٢٣٧: جزء من اآلیة  -٢

 المحق�ق , وقد حكم األلباني بضعفھ, ٣٣٨٢: برقم  ,٢٥٥ ص ٣ج:  في سننھ     داود وأبأخرجھ   -٣

 وقد أخرجھ أحمد - بیروت–المكتبة العصریة، صیدا :  الناشر محمد محیي الدین عبد الحمید   : 

,  عادل مرشد، وآخ�رون -شعیب األرنؤوط :  المحقق, ٩٣٧: برقم , ٢٥٢ ص٢ج: في مسنده  

ت�اج  :  انظ�ر  .ھو الزمان الشدید الذي یك�ون فی�ھ الن�اس ف�ي فاق�ة وحاج�ة             :  والزمان الَعُضوض 

م�ن مجم�ع    ص�ادر   , المعج�م الوس�یط   , ٤٣٥ ص ١٨ج: من ج�واھر الق�اموس للزَّبی�دي        العروس  

  دار الدعوة:  الناشر, ٦٠٧ ص٢ج : اللغة العربیة بالقاھرة

مطب��وع بأس��فل , ٢٥٠ ص٩ج :  الب��ن الق��یم  تھ��ذیب س��نن أب��ي داود وإی��ضاح علل��ھ وم��شكالتھ-٤

مخت��صر , ٢٢٠ص: ة ع��ون المعب��ود ش��رح س��نن أب��ي داود الح��سبة ل��شیخ اإلس��الم اب��ن تیمی��     

  عبد المجید سلیم محمد حامد الفقي: المحقق  ,٣٢٥ص:  الفتاوى المصریة لبدر الدین البعلّي
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يرهم من   كما قال ذلك شراح األحاديث وغ      يهيضطر إلى البيع باإلكراه عل    

  .)١(الفقهاء

المـضطر إلـى   :  ؛ أي"نُهي عن بيع المـضطر   " : )٢(قال المناوي      

يع لنحو دين لزمه العقد، بنحو إكراٍه عليه بغير حق، فإنه باطل، أو إلى الب

مهـل، أو   عان وي  فيبيع بالوكس للضرورة، فينبغي أن ي        أو مؤونة ترهقه  

يشترى منه بالقيمةقرض إلى ميسرة، أو ي ".  

أن  : أحدهما:  بيع المضطر يكون من وجهين     " : )٣(وقال الخطابي      

والوجـه  يضطر إلى العقد من طريق اإلكراه عليه، فهذا فاسد ال ينعقد،            

 أن يضطر إليه لدين يركبه، أو مؤونة ترهقه، فيبيع ما في يـده              : اآلخر

 يبايع  بالوكس من أجل الضرورة، فهذا سبيله في حق الدين والمروءة أال          

  ."  يفتات عليه بمالهعلى هذا الوجه، وأال

ا، لم يجز أن يبـاع      فإن كان المشتري مضطر    " : )٤(وقال ابن تيمية       

إال بقيمة المثل، مثل أن يضطر اإلنسان إلى شراء طعام ال يجده إال عند              

شخص، فعليه أن يبيعه إياه بقيمة المثل، فإن أبى أن يبيعـه إال بـأكثر،               

 وإذا أعطاه إياه، لم يجب عليه إال قيمـة          ا بقيمة المثل  ه قهر خذللمشتري أ ف

                                                 
الناشرون , عبد المعطي أمین قلعجي: المحقق , ١٨١ ص٨ج:   معرفة السنن واآلثار للبیھقي-١

ھـ ١٤١٢ولى، األ:  الطبعة -  المنصورة- دار الوفاء- باكستان- جامعة الدراسات اإلسالمیة : 

  م١٩٩١ -

المكتب�ة  :  الناش�ر , ٣٣٢ ص٦ج : عب�د ال�رؤوف المن�اوي      ل  فیض القدیر ش�رح الج�امع ال�صغیر        -٢

   مصر-التجاریة الكبرى 

األول��ى، :  الطبع��ة - حل��ب- المطبع��ة العلمی��ة :  الناش��ر, ٨٧ ص٣ج: لخط��ابي  ل مع��الم ال��سنن -٣

  م١٩٣٢ -ھـ ١٣٥١

   ٣٢٧ -٣٢٦ص:  لبعلّي مختصر الفتاوى المصریة بدر الدین ا-٤
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ا القيمة إلى ذلك األجل، ويأخذ قسط     المثل، وإن باعه إياه إلى أجل، باعه ب       

  " من الثمن

ك المضطر الذي ال يجد حاجته إال عند هـذا          وكذل " : )١(اوقال أيض      

ضطر؛ فـإن    ينبغي له أن يربح عليه مثَل ما يربح على غير الم           الشخص

 )٢( "نهى عن بيع المضطر   "  -ليه وسلَّم  صلَّى اهللا ع   -في السنن أن النبي     

ولو كانت الضرورة إلى ما ال بد منه، مثل أن يضطر الناس إلى ما عنده               

 يبيعهم إال بالقيمة المعروفة بغير      عام واللباس، فإنه يجب عليه أال     من الط 

  ." اختياره، وال يعطُوه زيادةً على ذلك

ى الذي مـن    ، فإن المعن   كما قلت بصحة الحديث    - جدال -ولو سلمنا      

ببيع المضطر بيع    بجانب ما ذكرنا من أن المراد        أجله منع بيع المضطر   

إمـا  غير متحقق في التورق؛ وذلك ألن المضطر        فهو  , المكره على البيع  

 وإما أن يكون مشتريا، ولالضطرار معنيـان كمـا ذكـر         أن يكون بائعا  

  : قهاءالف

اإلكراه، وعلى ذلك يكون المحظور إكراه المرء على بيع          : أحدهما     

ما عنده، أو على شراء ما عند الغير، وهذا المعنى خـارج عـن محـل      

  .النزاع

أن يضطر شخص إلى طعام أو شراب، أو دواء أو لباس،             :الثاني     

ع ضرورته  أو غير ذلك، وال يجد ذلك إال عند رجل بعينه، فيبيعه ما يدف            

بغبن فاحش، أو أن يضطر شخص      : بأكثر من قيمته السوقية بكثير؛ أي       

إلى بيع سلعته من أجل الحصول على نقد يلزمه، لشراء ما هو مـضطر              

إليه من طعام أو شراب، أو لباس أو دواء، أو نحو ذلك، وال يجـد مـن               

                                                 
  ٣٠٠ ص٢٩ج:  مجموع فتاوى ابن تیمیة -١

  ٤٠ص: سبق تخریجھ  -٢
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أي  -يها منه، فيبتاعها منه شخص بأقل من قيمتها بكثير، وهذه العلة          يشتر

 منتفية فـي التـورق      -ر إلى البيع أو الشراء بوكس وظلم      مبايعة المضط 

المتورق عادة يشتري السلعة من شخص بالنـسيئة         ألن, الذي نتكلم عنه  

ليبيعها بالنقد، فإنه يشتريها بقيمتها السوقية إلى األجـل المـضروب، أو            

ة بغبن يسير وذلك سائغ شرعا، وال تثريب عليه في شرائه السلعة نـسيئ            

بأكثر من قيمتها السوقية نقدا، اعتبارا لألجل، وال حرج شرعا على بائعه            

المتورق عندما يبيع تلك السلعة التـي اشـتراها نـسيئة           وألن  , في ذلك 

لشخص ثالث ال عالقة له بالبائع األول، بقيمتها السوقية نقـدا، أو بغـبن     

ك سـائغ    فذل   أقل من الثمن الذي اشترى به مؤجال       - عادة -يسير، وهي 

   .)١(شرعا للبائع المتورق وللمشتري الجديد على السواء

أن حقيقة التورق ظهور الرغبة من صـاحبه فـي           -      الوجه الثاني 

سواء أكانت الحاجة مما تقتضيها   ,  إليه الحصول على نقد يغطي به حاجته     

مما تقتضيها حاجته في شؤون حياته من زواج مصلحته في االكتساب  أم 

وهذا ال يعـد اضـطرارا إلـى        ,  غير ذلك  وأسكن أو سيارة    أو شراء م  

, الحصول على النقد وإنما الرغبة في الحـصول عليـه لـسداد حاجتـه       

والواقع أن حصوله على النقد ال يتصور     , والرغبة حاجة وليست ضرورة   

  : إال بإحدى طرق أربع هي 

والحـصول عليـه بهـذه      , حصوله على من يهب له ذلك المبلغ        - أ

كثير مـن  مستبعد خاصة في زماننا الذي يعض فيه الطريقة أمر   

 للربح والنمـاء   إالاهون وال يخرج,مالهومأ على   األموالب  احأص

   .نظر إلى الثواب األخرويالدون 

                                                 
ش�بكة  , محم�د الجن�دي  :  لل�دكتور   التورق وتطبیقاتھ الم�صرفیة المعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي            -١

    نت   - أون الین–سالمیة إسالم المعلومات اإل
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 كسابقه غيـر    اوهذ, د من يقرضه ذلك المبلغ قرضا حسنا      وجو   - ب

ال سيما إذا كان اإلنسان محتاجا إلى مبلغ كبير         , متيسر في زماننا  

زراعـي أو   لاأو لمـضاعفة نـشاطه      , اطه التجاري شلتوسيع ن 

 .الصناعي ونحو ذلك

لجوؤه إلى المصارف الربوية ألخذ حاجته من النقود بالتعامـل            - ج

 .الربوي وهذا محرم وال يجوز

وهذا أمر متيـسر    , تحصيل حاجته من النقود بطريقة بيع التورق        - د

 دون اللجوء إلى الربـا المحـرم        لكل من هو في حاجة إلى النقد      

ومن ثم فإن هذا البيع ال يشمله النهي عـن          , نص القرآن والسنة  ب

    .)١(بيع المضطر

 الحـصول علـى     بجامع, قياس هذا البيع على بيع العينة المحرم       -٣

 مقابل ثمن    ثمن مؤجل  مافقد حصل في ذمته   , الثمن في كل منهما   

وليس هناك فرق بين مصير السلعة إلى البـائع         , حال أنقص منه  

بل قد يكون عودها إلى البـائع أرفـق   , غيرهوبين مصيرها إلى    

 يحـرم فكيف  ,  وأقل كلفة عليه وأرفع لخسارته وتعنيه      بالمشتري

والحقيقة في الموضـعين  , ضرر اليسير ويباح ما هو أعظم منه ال

عشرة بخمسة عشر وبينهما حريرة رجعت في إحدى واحدة وهي 

                                                 
بت��صرف وتلخ��یص م��ن التأص��یل الفقھ��ي للت��ورق ف��ي ض��وء االحتیاج��ات التمویلی��ة المعاص��رة    -١

الت��ورق وتطبیقات��ھ الم��صرفیة  :وانظ��ر, ٣٦٤ -٣٦٣ص: لل��شیخ عب��د اهللا ب��ن س��لیمان المنی��ع   

 –ش�بكة المعلوم�ات اإلس�المیة إس�الم       , محم�د الجن�دي   :  لل�دكتور    المعاصرة في الفقھ اإلسالمي   

     نت   -أون الین
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ربـا إال  وال معنى لل, الصورتين إلى مالكها وفي الثانية إلى غيره  

  .)١(هذا

   :     ثالثة وجوهمن  ويناقش هذا الدليل

 العينة المحرم قياس مـع      أن قياس التورق على بيع     - الوجه األول      

فكأنه أقرضه واشترط    ألن السلعة في بيع العينة عادت إلى البائع       , الفارق

  سبحانه-وما السلعة إال حيلة لتحليل ما حرم اهللا, عليه رد القرض وزيادة

 صـلَّى اُهللا  -ولهذا قال النبـي  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم - ورسوله -تَعالَىو

 لَّمسِه ولَيِع،        «  -عرِبالز ِضيتُمرقَِر، والْب َأذْنَاب َأخَذْتُمِبالِْعينَِة، و تُمايعِإذَا تَب

ا ينِْزعه عنْكُم حتَّى تَرِجعوا ِإلَى ِديِنكُم       وتَركْتُم الِْجهاد، سلَّطَ اُهللا علَيكُم ذُلا لَ      

 التورق فهو شراء سلعة من البائع بثمن مؤجل ثم بيعها لغيـره             ما أ .)٢(»

   .ومن ثم فالقياس غير صحيح, بثمن حال فافترقا في الحكم والصورة

 بيعتين في   وعلى,  سلف وبيع   بيع العينة يشتمل على     أن - نيالوجه الثا   

لَا يِحلُّ   «:  -فقال عن ذلك    - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -قد نهى النبي  و, بيعة

    سا لَـيم عيلَا بو ،نمتَض ا لَمم حلَا ِربٍع، ويطَاِن ِفي بلَا شَرو ،عيبلَفٌ وس

كوقال )٣(»ِعنْد -    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عِن    « : - صتَيعيب اعب نم   ٍة، فَلَهعيِفي ب

                                                 
 ,١٥٨ -١٥٧ ص٣ج: ب�ن ق�یم الجوزی�ة     ال إعالم الموقعین إع�الم الم�وقعین ع�ن رب الع�المین        -١

مطب��وع بأس��فل , ٢٥٠ ص٩ج :  الب��ن الق��یم تھ��ذیب س��نن أب��ي داود وإی��ضاح علل��ھ وم��شكالتھ 

  عون المعبود شرح سنن أبي داود

 المحق�ق , وقد حكم األلباني بصحتھ   , ٣٤٦٢: برقم  , ٢٧٤ ص ٣ج:  في سننھ     داود وأبأخرجھ   -٢

   محمد محیي الدین عبد الحمید: 

: ب��رقم , ٢٨٣ ص٣ج: س��نن أب��ي داود  : انظ��ر :  والترم��ذي  ف��ي س��ننھما    داودوأب��أخرج��ھ  -٣

محم�د محی�ي ال�دین    :  المحق�ق , ح�دیث ح�سن ص�حیح   : بصحتھ وقال   وقد حكم األلباني    , ٣٥٠٤

, ح��دیث ح��سن ص��حیح  : وق��ال , ١٢٣٤: ب��رقم , ٥٢٧ ص٣ج: س��نن الترم��ذي  , عب��د الحمی��د 

  ٦٦٧١: برقم , ٢٥٣ ص١١ج: وأخرجھ أحمد في مسنده 
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بيعتين في  عن   «- صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -وقد نهى  )١(»َأوكَسهما َأِو الربا    

 أهل العلم ومنهم ابن القيم بأن كل         المحققين من  وقد فسر بعض   )٢(»بيعة  

وذلك بخالف التورق فـإن الـسلعة       , ذلك ال يمكن وقوعه إال على العينة      

حيث إن شرط , لراغب في الشراء تورقا لن ترجع للبائعالتي باعها على ا

فإن باعها عليه   بيع التورق أال يبيع المشتري السلعة على من باعها عليه           

  .)٣(فهي العينة المحرمة

تحمل المتورق بعـض الخـسارة فـي عمليـة         أن   - الوجه الثالث      

الـثمن   لكون الثمن الذي يشتري به السلعة نسيئة أكثر من           نظرا التورق؛

 أن األجل    أساس ؛ على  أمر جائز شرعا    لطرف ثالث  نقداالذي يبيعها به    

وهو ما ذهـب إليـه كثيـر مـن           يأخذ قسطًا من الثمن في بيع النسيئة      

ال يسلَّم الحاضـر     : " )١(وفي هذا يقول الشاطبي في الموافقات     , )٤(الفقهاء

                                                 
وقد حكم األلباني علیھ بأن�ھ ح�دیث       , ٣٤٦١: برقم  , ٢٧٤ ص ٣ج:  في سننھ     داود وأبأخرجھ   -١

ش��عیب :  المحق��ق, ٤٩٧٤: ب��رقم , ٣٤٧ ص١١ج:  أخرج��ھ اب��ن حب��ان ف��ي ص��حیحھو, ح��سن

  م١٩٩٣ -ھـ١٤١٤الثانیة :   الطبعة- بیروت-مؤسسة الرسالة :  الناشر ,األرنؤوط

وق�د حك�م األلب�اني      , ١٢٣١: برقم  , ٥٢٥ ص ٣ج : سنن الترمذي : أخرجھ الترمذي في سننھ      -٢

ش�ركة مكتب�ة ومطبع�ة م��صطفى    :  الناش��ر ,قيمحم��د ف�ؤاد عب�د الب�ا    : تحقی�ق وتعلی�ق  , ب�صحتھ 

, ٦٦٣ ص ٢ج:  وأخرج�ھ مال�ك ف�ي الموط�أ       , ھ�ـ ١٣٩٥ الثانی�ة :  الطبع�ة  -مصر -البابي الحلبي 

دار :  الناشر, محمد فؤاد عبد الباقي:  صححھ ورقمھ وخرج أحادیثھ وعلق علیھ, ٧٢: برقم 

  م١٩٨٥ -ھـ ١٤٠٦:  عام النشر -بیروت -إحیاء التراث العربي

التأص�یل  , ١٣٥ ص٣ج: بن ق�یم الجوزی�ة    العالم الموقعین إعالم الموقعین عن رب العالمین       إ -٣

: الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة للشیخ عبد اهللا ب�ن س�لیمان المنی�ع             

  ٣٦٦ص

, ط��ھ عب��د ال��رءوف س��عد  :  تحقی��ق, ١٥٩ ص٤ج :  ش��رح الزرق��اني عل��ى موط��أ اإلم��ام مال��ك  -٤

 :  نیل األوطار  ,م٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤األولى  :  الطبعة - القاھرة –تبة الثقافة الدینیة    مك:  الناشر

بدر الدین لالفتاوى المصریة مختصر ، ٤٩٩ ص٩ج : مجموع فتاوى ابن تیمیة, ٢١٣ ص٥ج

   ٣٢٧ ص١ج : البعلّي
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 ي القيمـة  إال ابتغاء ما هو أعلى من الحاضر ف   - أي المؤجل  -في الغائب 

 وهو بصدد الحديث عن الشروط في البيع )٢(وقال الشوكاني" وهو الزيادة 

 كما -وأساس ذلك" بيع الشيء بأكثر من سعر يومه ألجل النساء جائز      " : 

ال مساواة بين النقد والنسيئة؛ ألن العين خير من          أنه" :  )٣(قال الكاساني 

الشيخ محمد بن إبراهيم وقد سئل " الدين، والمعجل أكثر قيمة من المؤجل     

 عن ما يفعله بعض التجار من بيع السلع إلى          )٤(بن عبد اللطيف آل الشيخ    

هذا جائز إذا كـان برضـى       : " أجل بأكثر من ثمنها نقدا؟ فأجاب قائال        

الطرفين، ولم يزل عمل المسلمين على هذا، إال أن الزيـادة الكثيـرة ال              

ن ربح الرجل فـي العـشرة       قيل لإلمام أحمد  إ    : قال أبو طالب    . تنبغي

نة أو أقل بقدر الربح فال بأس إذا كان أجله إلى س    : خمسة يكره ذلك؟ قال     

بيع النـسيئة إذا    " : سمعت أبا عبد اهللا يقول      : وقال جعفر بن محمد     , به

وهذا يقتضي كراهة الربح الكثير الذي يزيد على        , أس به بكان مقارباً فال    

   .)٥("قدر األجل ألنه شبه بيع المضطر

   : بكراهة التورق الفردي : أدلة أصحاب القول الثالث القائل -٣     

                                                                                                             
دار ابن :  الناشر, أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان:  المحقق, ٣٨٢ ص٤ج :  الموافقات-١

  م١٩٩٧/ ھـ١٤١٧الطبعة األولى , انعف

  ٢١٣ ص٥ج : نیل األوطار -٢

الت��ورق وتطبیقات��ھ الم��صرفیة المعاص��رة ف��ي الفق��ھ  :وانظ��ر , ١٨٧ ص٥ج :  ب��دائع ال��صنائع-٣

    نت   - أون الین–المعلومات اإلسالمیة إسالم شبكة  محمد الجندي:  للدكتور اإلسالمي

ولھ مؤلفات كثی�رة منھ�ا   , ھـ١٣٨٩وقد توفي سنة , من كبار علماء المملكة العربیة السعودیة     -٤

  كتاب الفتاوى الذي نقلت منھ ھذه الفتوى: 

جم��ع , ١٩٦ ص٧ج :  فت��اوى ورس��ائل ال��شیخ محم��د ب��ن إب��راھیم ب��ن عب��د اللطی��ف آل ال��شیخ   -٥

, مطبع�ة الحكوم�ة بمك�ة المكرم�ة       :  الناش�ر , محمد بن عبد الرحمن بن قاسم     :  حقیقوترتیب وت 

عبد ال�رحمن    ل حاشیة الروض المربع شرح زاد المستقنع     : وانظر   , ھـ١٣٩٩ ,األولى:  الطبعة

   ھـ١٣٩٧ ,األولى:  الطبعة,  ٣٨٨ ص٤ج: بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي 
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   : بما يليبكراهة التورق الفردي:  القول الثالث القائل استدل أصحاب

 عن بيع المـضطر     « - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -حديث نهي النبي    - أ

 يقع من رجل  الذي  بيع التورق   حمله بعض الفقهاء على     فقد   )١(»

د؛ ألن الموسر يضن عليه بالقرض، فيـضطر        ونقالمضطر إلى   

 بالنقد بأقل مما اشتراها     ، ثم يبيعها  نسيئة إلى أن يشتري منه سلعة    

 .)٢( بيع مكروههوو, به؛ ليحصل على النقود

بأنه حديث ضعيف ال يصلح لالحتجاج  : ويناقش هذا الحديث بما سـبق   

  . في معنى بيع المضطر فإن بيع التورق ال يدخل وعلى فرض صحته, به

  اإلعراض عن مبرة القرض التي حـث       في بيع التورق  أن في     - ب

 .)٣(عليها اإلسالم

ال يترتـب عليـه      القرضمبرة   اإلعراض عن     بأن  :ويناقش هذا الدليل  

  .حكم شرعي من كراهة أو غيرها

وهو الزيادة فـي الـثمن ألجـل        , أن هذا البيع فيه رائحة الربا      -ج

  .)٤(األجل

 ال  التورق بيع صـحيح    بما سبق ذكره من أن بيع         :ذا الدليل ويناقش ه  

  .عالقة له بالربا من قريب أو بعيد

  :  الرأي الراجح-     ثالثا

                                                 
  وقد حكم األلباني بضعفھ, ٣٣٨٢: برقم  ,٢٥٥ ص٣ج:  في سننھ  داودوأبأخرجھ  -١

  ٢٢٠ص: الحسبة لشیخ اإلسالم ابن تیمیة , ٢٥٠ ص٩ج : بن القیم ال تھذیب سنن أبي داود-٢

  ٢٧٣ ص٥ج : بن عابدین ال رد المحتار على الدر المختار-٣

 ,١٣١ ص٣ج : لدردیرلالشرح الصغیر , ١٣١ ص٣ج: لصاوي ل بلغة السالك ألقرب المسالك -٤
    بلغة السالكع معمطبو



 - ٢٢٦٦ -

وسـرد أدلـتهم   , بعد هذا العرض الذي قدمناه من ذكر أقوال الفقهـاء     

بالتفصيل والتوضيح أري أن الرأي الراجح في هذه المسألة هو الـرأي            

  : وذلك لما يلي , ع التورق الفردي بجواز بي:القائل 

وَأحلَّ اللَّه  {  : - تعالى -اهللاوعلى رأس هذه األدلة قول      ,  قوة أدلتهم  -أوال

 مرحو عيبا   الْبومنه ,  فإن هذه اآلية الكريمة عامة في إباحة كل بيع  )١(}الر

ة أو   إال ما قام الدليل على تحريمه من الكتاب أو السن           الفردي بيع التورق 

فيبقى الحكم على أصـله وهـو       ,  يدل على ذلك   وليس هناك ما  , اإلجماع

   .}الربا  وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم{   :- تعالى-اهللاإلباحة بنص قول 

:  ن القـائال  والثالثضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني    -ثانيا     

 بأدلة ال ترقـى إلـى       تدال اس احيث إنهم ,  الفردي التورق بيع   بجواز بعدم

ولذا فقد أمكن ردها ودفعها بكل سـهولة        , مطلوبمستواها الداللي على ال   

  .ويسر

 لتتوفر له من خاللـه       مشروعية هذا البيع    حاجة اإلنسان إلى   -ثالثا     

أو , أو زواج ,  فـي بنـاء بيـت      السيولة النقدية التي يريدها ويحتاج إليها     

الحصول محتاج النقد ال يستطيع  ذلك أن وقد بينا قبل, أو غير ذلك, عالج

  : أربع     في الغالب إال بإحدى طرق عليه

وهذا في الغالـب غيـر      , االقتراض من غيره قرضا حسنا    :  األول     

  .فإنه ال يتيسر ألغلبهمهم فإن تيسر لبعض,  لكثير من الناسمتيسر

لكثيـر  ر  تيسوهذا كسابقه ال ي   ,  الهبة  بطريق الحصول عليه  : الثاني     

   . تيسر ألغلبهم فإنها ال ي, لبعضهم وما أقلهممن الناس فإن تيسر

                                                 
    من سورة البقرة٢٧٥: جزء من اآلیة  -١
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, )١(وهذا محرم بإجماع أهل العلم    , أن يقترض قرضا ربويا    : الثالث     

 - وقـول النبـي    )٢(}وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم الربا      {  : - تعالى -لقول اهللا 

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عوِبقَاتِ  «    : -صالم عبوا الستَِنبوَل  :  ، قَالُوا »اجسا ري

 والسحر، وقَتُْل النَّفِْس الَِّتي حرم اللَّـه        الشِّرك ِباللَّهِ  «:  اللَِّه وما هن؟ قَالَ   

، وقَـذْفُ   ِبالحقِّ، وَأكُْل الربا، وَأكُْل ماِل اليِتيِم، والتَّـولِّي يـوم الزحـفِ           

ـ  -عن النبيِ وقد ل  )٣(» الغَاِفالَِت المحصنَاِت المْؤِمنَاتِ  ـِه      صلَيع لَّى اللَّـه

لَّمسو- »   وِكلَهما وبهِ   , آِكَل الريشَاِهدو ،هكَاِتبو ،ْؤِكلَهمقَاَل   » وو  : »  ـمه

اءو٤(»س(.   

ـ      ال : الرابع      هـو  و,  الفـردي  ورقحصول على النقد بطريق بيع الت

الطريق الوحيد من هذه الطرق السالفة الذكر المشروع والمتاح في نفس           

ن بيع التورق بيع صحيح حيث تتحقـق فيـه أركـان البيـع              أل, الوقت

وال أنه , ليس القصد منه الربا ووانتفاء موانعه , واعتبار صحته , هوشروط

التـي  بل هو بديل شرعي عن القروض الربوية المحرمـة          , صورة منه 

وال حـول وال قـوة إال       , انتشرت في هذا الزمان انتشار النار في الهشيم       

  .باهللا

ـ  , صل في العقود والمعامالت الحل واإلباحة     أن األ  -رابعا      رم فال يح

 ومما يدخل فـي     ,وال دليل على ذلك   , على تحريمه منها إال ما دل الدليل      

طالـب  لتـورق ال ي   ع التورق وهذا يعني أن القائل بجواز ا       بيهذا األصل   

طالب بالدليل من يقول بحرمة     نما الم إ و صل معه ألن األ  بدليل على قوله،  

                                                 
  ٢٢٥ ص٥ ج: نیل األوطار للشوكاني  -١

    من سورة البقرة٢٧٥: جزء من اآلیة  -٢

: ب��رقم , ١٠ ص٤ج: ص��حیح البخ��اري  : انظ��ر :  أخرج��ھ البخ��اري وم��سلم ف��ي ص��حیحیھما    -٣

   ١٤٥: برقم , ٩٢ ص١ج: صحیح مسلم , ٢٧٦٦

  ١٥٩٨: برقم , ١٢١٩ ص٣ج: ي صحیحھ أخرجھ مسلم ف -٤
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 فعليه الدليل علـى تخـصيص        لتورق، حيث إنه يقول بخالف األصل     ا

  .عموم الجواز بالتحريم

سـبحانه   - اهللا  أن ما سكت الشارع عنه فهو ممـا أباحـه          - خامسا    

الحلَاُل ما َأحلَّ اللَّـه      « -لَّه علَيِه وسلَّم   صلَّى ال  - النبيِ  عمال بقول  -تعالى

ِفي ِكتَاِبِه، والحرام ما حرم اللَّه ِفي ِكتَاِبِه، وما سكَتَ عنْه فَهو ِمما عفَـا               

نْهالحديث يدل على أن األمور المسكوت عنهـا راجعـة إلـى            و )١(» ع

               . من اهللا على عبادهاإلباحة األصلية، وأن األخذ بها رحمة

باب الَْأصَل ِفي الَْأعياِن      هذا الحديث في   )٢( اإلمام الشوكاني  ذكروقد       

       امإلْز َأو نْعم ِردي ةُ إلَى َأناحاِء الِْإبالَْأشْيالحـالل  " :  )٣(يقول ابن القيم  و, و

فكل شرط وعقد   . فوحرمه، وما سكت عنه فهو ع      رام ما ما أحله اهللا والح   

ومعاملة سكت عنها فإنه ال يجوز القول بتحريمها، فإنه سكت عنها رحمة        

منه من غير نسيان وإهمال، فكيف وقد صرحت النصوص بأنهـا علـى       

   . "اإلباحة فيما عدا ما حرمه

  

  طلب الثانيالم

  )٤( التورق المصرفيحكم

                                                 
: ب�رقم  , ١١١٧ ص٢ج:  س�نن اب�ن ماج�ة    : انظ�ر  : والترمذي في سننھما , أخرجھ ابن ماجھ   -١

 فی�صل عی�سى   -دار إحی�اء الكت�ب العربی�ة        :  الناش�ر , محمد فؤاد عب�د الب�اقي     :   تحقیق ,٣٣٦٧

   ١٧٢٦:  برقم ,٢٢٠ص ٤ج: سنن الترمذي , حدیث حسن: قال األلباني ,  البابي الحلبي

  ١٢٠ ص٨ج: نیل األوطار للشوكاني  -٢

, ٢٦٠-٢٥٩ ص١ج: ب�ن ق��یم الجوزی��ة   ال إع�الم الم��وقعین إع��الم الم�وقعین ع��ن رب الع��المین  -٣

  محمد عبد السالم إبراھیم:  تحقیق

لیست (  قیام المصرف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بیع سلعة :  كما سبق ھو التورق المصرفي -٤

ن أمن أسواق السلع العالمیة أو غیرھا على المستورق بثمن آجل على     )  الفضة   من الذھب أو  
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التورق   حكم  في هذا المطلب عن    - تعالى -سوف أتكلم إن شاء اهللا          

نى لنا معرفة الفرق بين هذا التورق الذي تتعامل بـه           تسحتى ي  المصرفي

 وبين التورق الفقهـي    بعض البنوك في بعض الدول العربية واإلسالمية      

ليكون الناس على بينة من     ,  الذي تكلمت عنه في المبحث السابق      الفردي

حكم ذلك من و, حقيقة ما يجري في داخل هذه البنوك من التعامل بالتورق   

  :   التوفيق - تعالى-فأقول وباهللا, الناحية الشرعية قبل اإلقدام عليه

 الذي تجريه   تورق المصرفي الاختلف العلماء المعاصرون في حكم           

، »تيسير األهلي «: ة منها   دبعض المصارف اإلسالمية تحت مسميات عدي     

ونحو  »التورق المبارك «، و »برنامج نقـاء «، و »تــورق الخــير «و

  : على قولين , ذلك

 وهو قول غالبيـة     ,تورق المصرفي  وهو عدم جواز ال    -القول األول      

أستاذنا الدكتور  و, يوسف القرضاوي :  الدكتور   منهم, العلماء المعاصرين 

  :الدكتور أحمد محيي الدين أحمـد، والـدكتور    و, )١(نصر فريد واصل  : 

 رفيـق    :والدكتور, انحسين حامد حس  :  والدكتور   سبهانيعبد الجبار ال  

أخذ  وبه   ,علي السالوس : الدكتور  و , سامي السويلم  : والدكتور, المصري

                                                                                                             
 ب�أن ین�وب عن�ھ ف�ي بیعھ�ا عل�ى       - أو بحك�م الع�رف والع�ادة    د إما بشرط في العق    -یلتزم المصرف 

  .مشتر آخر بثمن حاضر، وتسلیم ثمنھا للمستورق

حیث , م اإلسالمي بمكة المكرمة انظر ھذا الرأي في قرارات المجمع الفقھي التابع لرابطة العال       -١

ق�ررات المجم�ع الفقھ�ي اإلس�المي     : كان أس�تاذنا ض�من أع�ضاء اللجن�ة الم�وقعین عل�ى الق�رار             

 ش��وال ٢٣-١٩الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المي بمك��ة المكرم��ة، ال��دورة ال��سابعة ع��شرة م��ن        

  م ٢٠٠٣ دیسمبر ١٧-١٣ -ھـ ١٤٢٤
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 اسـتدلوا   وقد, )١(المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي      

  : على رأيهم هذا بما يلي 

, أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بيع السلعة لمشتر آخر            -١

من يشتريها؛ يجعلها شبيهة بالعينة الممنوعة شرعاً، سواء أكان         أو ترتيب   

  .االلتزام مشروطاً صراحة، أم بحكم العرف والعادة المتبعة

 أن واقع هذه المعاملة يقوم على منح تمويل نقدي بزيادة لمـا سـمي        -٢

بالمستورق   فيها من المصرف في معامالت البيع والشراء التي تجري            

ة في معظم أحوالها، هدف البنك من إجرائهـا أن          منه والتي هي صوري   

املة غيـر التـورق     وهذه المع , تعود عليه بزيادة على ما قدم من تمويل       

لعل من , عند الفقهاء، وذلك لما بينهما من فروق عديدة      الحقيقي المعروف   

التورق الحقيقي يقوم على شراء حقيقي لسلعة بثمن آجل تدخل          أهمها أن   

ضها قبضاً حقيقياً وتقع في ضمانه، ثم يقوم ببيعها         في ملك المشتري ويقب   

                                                 

لتابع لرابطة العالم اإلسالمي بمك�ة المكرم�ة، ال�دورة    قررات المجمع الفقھي اإلسالمي ا:  انظر   -١

وأعضاؤه الموقعون , م٢٠٠٣ دیسمبر ١٧-١٣ -ھـ ١٤٢٤ شوال   ٢٣-١٩السابعة عشرة من    

محم��د رش��ید راغ��ب قب��اني، م��صطفى س��یربتش، ن��صر فری��د محم��د واص��ل،   : عل��ى الق��رار ھ��م 

عب�د الك�ریم    ال�سبیل، الصدیق محمد ال�ضریر، محم�د س�الم ب�ن عب�د ال�ودود، محم�د ب�ن عب�داهللا               

عب�د ال�ستار ف�تح اهللا ال�سعید، ص�الح ب�ن          زیدان، وھبة مصطفى الزحیلي، یوس�ف القرض�اوي،       

زابن المرزوقي، عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي، وش�ارك ف�ي ص�یاغة الق�رار ال�دكتور عب�د                

: بو  فاض�ل ال�د    إبراھیم=   =  :أنواعھ للدكتور   , حقیقتھ, التورق: وانظر  , السالم العبادي 

ھناء محمد : للدكتورة ) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم  ( التورق حقیقتھ، أنواعھ    , ٨ص

 المعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس��المي    الت�ورق الفقھ�ي وتطبیقات�ھ الم�صرفیة     ,٣٦ھ�الل الحنیط�ي ص  

 لل�دكتور  المصرفي فـي الـتطبـیـق المعـاصـر   التـورق, ٢٧ص : محمد عثمان شبیر : لدكتور  ل

الج��امع ف��ي أص��ول الرب��ا   ,  وم��ا بع��دھا ٢٠ص :  ع��ـماد بـرك��ـات : ال��دكتور و,  قـح��ـفمن��ـذر: 

 -ھ���ـ ١٤١٢:  الطبع���ة األول���ى  - دم���شق-ط دار القل���م, ١٧ص : رفی���ق الم���صري  : لل���دكتور 

  م١٩٩١
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هو بثمن حال لحاجته إليه، قد يتمكن من الحصول عليه وقد ال يـتمكن،              

والفرق بين الثمنين اآلجل والحال ال يدخل في ملك المصرف الذي طرأ            

على المعاملة لغرض تسويغ الحصول على زيادة لما قدم من تمويل لهذا            

ة في معظم أحوالها، وهـذا ال يتـوافر فـي           الشخص بمعامالت صوري  

  .)١(المعاملة المبينة التي تجريها بعض المصارف

أن هذه المعاملة تؤدي في كثير من الحاالت إلى اإلخـالل بـشروط              -٣

 .القبض الشرعي الالزم لصحة المعاملة

 ممارسة المصارف اإلسالمية للتورق المصرفي المـنظم سـوف          أن -٤

أنه سـيؤدي إلـى فقـدان       : السلبيات نذكر منها    تترتب عليه العديد من     

المصارف اإلسالمية أساس وجودها، وسند مشروعيتها، فهـي وجـدت          

 )٢(}وَأحلَّ اللَّـه الْبيـع وحـرم الربـا          { : لمحاربة الربا، ولرفع شعار     

وبدخولها في التورق المصرفي تقترب من العينة التي هي حيلـة علـى             

 سوف يبعد هـذه المـصارف عـن تحقيـق التنميـة             أنه: الربا ومنها   

االقتصادية، ألن ممارسة المصارف للتورق المصرفي تجعلها تتاجر في         

سلع وهمية، وهي مجرد أسماء تنتقل في السجالت، وهي فـي حقيقتهـا             

سلعاً استهالكية، وإن كانـت؛  أسمالية تسهم في االنتاج، وال    ليست سلعاً ر  

أنه سوف يـؤدي إلـى اسـتغناء        : نها  وم. فهي ال تستخدم من أجل ذلك     

المصارف اإلسالمية مستقبالً عن كثير مـن صـيغ العقـود واألدوات            

األخرى من المضاربة واالستصناع والسلم وسوف تكون عملية التـورق        

                                                 
ق��ررات المجم��ع الفقھ��ي اإلس��المي الت��ابع لرابط��ة الع��الم اإلس��المي بمك��ة      :  انظ��ر ھ��ذا ال��دلیل  -١

( م ٢٠٠٣ دی��سمبر ١٧-١٣ -ھ��ـ ١٤٢٤ ش��وال ٢٣-١٩ابعة ع��شر م��ن المكرم��ة، ال��دورة ال��س

  )بتصرف وتلخیص

  البقرة من سورة ٢٧٥:  اآلیة -٢
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أنه سـيحول المـصارف اإلسـالمية إلـى       : ومنها  . هي العملية السائدة  

 النظر إلى   مؤسسات تمويل شخصي تنظر إلى مالءة الشخص فقط، دون        

  . )١(استعماالت النقود المقدمة للعميل

البنك ليس له حاجة لشراء السلع وال لدخول األسواق، فهو مجرد           أن   -٥

وسيط مالي، والمتورق ال تهمة السلعة وال يعرف عنها شيئاً في كثير من             

األحيان وال يراها وال يعرف وصفها، لذا فـإن العمليـة سلـسلة مـن               

املة ربوية، وكل ما في األمر أن المصرف يـوفر          اإلجراءات إلخفاء مع  

السيولة النقدية للمتورق مقابل دين في ذمته يزيد عن مقدار النقد الـذي             

  .)٢(حصل عليه المتورق وهذا عين الربا

  قـول  وهـو ,  وهو جواز التورق المصرفي المنظم     - القول الثاني      

:  والـدكتور    ,ي علي القرة داغ   :الدكتور   بعض العلماء المعاصرين منهم   

عبـد    :الشيخو , محمد عبد الغفار الشريف    : والدكتور   محمد علي القري  

وقد استدلوا علـى    , )٣(عبد القادر العماري    والشيخ ,اهللا بن سليمان المنيع   

 التـي   على جواز التورق الفقهي التي استدلوا بها    بنفس األدلة   رأيهم هذا   

                                                 
الت�ورق الفقھ�ي    ,٧ ص : التورق صار التمویل مخدومًا بدل أن یكون خادمًا لعز ال�دین خوج�ة   -١

 -٢٧ص : محم�د عثم�ان ش�بیر    :ل�دكتور   لالمعاصرة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي      وتطبیقاتھ المصرفیة 

 ع�ـماد  : ال�دكتور  و, من�ـذر قـح�ـف  :  لل�دكتور  التـورق المصرفي فـي الـتطبـیـق المعـاصـر ,٢٨

 وما بعدھا٢٠ص : بـركـات
�

  

  المرجع السابق  -٢

التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلیة المعاصرة للشیخ عبد اهللا ب�ن س�لیمان           -٣

: الفقھي المعروف والم�صرفي الم�نظم لل�دكتورة       ( ھ  التورق حقیقتھ، أنواع  , ٣٦٧ص: المنیع  

تجری�ھ الم�صارف لل�دكتور محم�د عل�ي       التورق كم�ا  ,٢٩ -٢٨ص: ھناء محمد ھالل الحنیطي 

بحث من�شور ف�ي أعم�ال وبح�وث ال�دورة ال�سابعة ع�شرة لمجم�ع                , ٣٣٤  – ٢٠٥ص:  القري

  : الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي 
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وهـي   ,ها أدلـة أخـرى     وأضافوا إلي  ,)١(سبق ذكرها في المطلب السابق    

  :باختصار 

        . )٢(}الربا  وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم{  : - تعالى-عموم قول اهللا -١

أن :   المصرفيووجه الداللة من هذه اآلية الكريمة على جواز التورق

 -واأللف والالم في قولـه    ,  أحل البيع وحرم الربا    -سبحانه وتعالى  -اهللا

مما يدل على عموم اآليـة      , )٣(للجنس ال للعهد  } حلَّ اللَّه الْبيع    وَأ { -تعالى

إال ما دل الدليل علـى      , الكريمة واشتمالها على جميع أنواع البيع وصيغه      

 بيع كسائر    المصرفي والتورق, أو اإلجماع , أو السنة , تحريمه من الكتاب  

 ,خاصة  والحل فيبقى على أصل اإلباحة   , البيوع التي تشملها اآلية الكريمة    

سـنة   وأ - تعـالى  -وأنه ليس هناك دليل يدل على تحريمه من كتاب اهللا         

  - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم-رسوله

رِضي اللَّـه   -عن َأِبي  سِعيٍد الخُدِري، وعن َأِبي هريرةَما روي   -٢

 لًا علَى خَيبـر   استَعمَل رج  -سلَّمصلَّى اُهللا علَيِه و    -َأن رسوَل اللَّهِ   -عنْهما

َأكُلُّ تَمِر   « : -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -فَقَاَل رسوُل اللَّهِ   فَجاءه ِبتَمٍر جِنيٍب،  

الَ واللَِّه يا رسوَل اللَِّه ِإنَّا لَنَْأخُذُ الصاع ِمـن هـذَا            :  ، قَالَ »؟ خَيبر هكَذَا 

وُل اللَّهِ     ِبالصسِن ِبالثَّالَثَِة، فَقَاَل رياعالصِن، وياع-    لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص - 

ووجه الداللة    .)٤(» ِبالدراِهِم جِنيبا   ِبع الجمع ِبالدراِهِم، ثُم ابتَع     الَ تَفْعلْ  «: 

                                                 
  وما بعدھا ٢٦ص: انظر  -١

    من سورة البقرة٢٧٥: جزء من اآلیة  -٢

الج��امع , محم��د ص��ادق القمح��اوي:  قی��حقت, ١٨٩ ص٢ج: لج��صاص الحنف��ي  ل أحك��ام الق��رآن-٣

    وإبراھیم أطفیش,أحمد البردوني:  تحقیق, ٣٥٦ ص٣ج : لقرطبي لألحكام القرآن

: برقم , ٧٧ ص٣ج: اري صحیح اإلمام البخ: انظر :  أخرجھ البخاري ومسلم في صحیحیھما   -٤

ب�رقم  , ١٢١٥ ص٣ج: صحیح اإلم�ام م�سلم   , بن ناصر الناصرامحمد زھیر   :  قیحقت, ٢٢٠١

  محمد فؤاد عبد الباقي: تحقیق , ١٥٩٣:  
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ة هـذا   إجـاز : شريف على جواز التورق المـصرفي        هذا الحديث ال   من

ة ليس فيها   عن حقيقة الربا وصورته إلى طريق      لالبتعاد بواسطته  المخرج

صـلَّى   -وقد تمثلت هذه الطريقة كما بينها النبي      , قصد الربا وال صورته   

  لَّمسِه ولَيـ   اللجوء إلى البيع    هذا الحديث الشريف في    في -اُهللا ع صحيح ال

بدال مـن   , نه أو فساده  وانتفاء موانع بطال  مستوفي لكل أركانه وشروطه     ال

ولـم  , في بيع الشيء بجنسه متفاضال    والذي تمثل   , البيع القائم على الربا   

يكن قصد الحصول على التمر الجنيب واألخذ بالمخرج إلى ذلك مانعا من            

وهـو   -صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -اهللا تبار اإلجراء الذي وجه إليه رسول     اع

ذلك على جواز البيوع التي يتوصل بها إلـى         فدل  , اإلجراء السالف الذكر  

تحقيق المطالب والغايات من البيوع إذا كانت بصيغ شرعية معتبرة بعيدة           

عن صيغ الربا وصوره ولو كان الغرض منها الحصول علـى الـسيولة             

  .)١(النقدية للحاجة إليها

أن األصل في المعامالت الحل، وفي العقود والشروط اإلباحة، إال ما            -٣

 وهذا   المصرفي  التورق على حرمته، ومما يدخل في ذلك     الدليل   دل

ب بـدليل علـى قولـه؛ ألن        يعني أن القائل بجواز التورق ال يطالَ      

 وإنما المطالَب بالدليل من يقول بحرمة التورق؛ حيـث          األصل معه 

إنه يقول بخالف األصل، فعليه الدليل على تخصيص عموم الجواز          

  .)٢(بالتحريم

ألن المحتاج في   , لحاجة كثير من الناس إليه      المصرفي ورقالتجواز   -٤

 التبرع وال بالقرض  ي قضاء حاجته ال ب    األغلب ال يجد من يساعده ف     

                                                 
التأصیل الفقھي للتورق في ضوء االحتیاجات التمویلی�ة المعاص�رة لل�شیخ عب�د          : بتصرف من    -١

  ٣٥٧ -٣٥٦ص: اهللا بن سلیمان المنیع 

   ٣٥٧ص : مرجع السابق ال -٢
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فحينئذ تشتد حاجته إلى هذه المعاملة حتى يتخلص مما قد شق عليه            

 .)١(في قضاء دين ونحوه

عـد   أن التورق ي   : المنظم يحقق عدة فوائد منها        المصرفي التورقأن   -٥

بديالً شرعياً لالقتراض بفائدة ربوية محرمة، وهو وسيلة للحصول         

على السيولة والتسهيالت المالية لكـل مـن المؤسـسات الماليـة            

 .واألفراد

   : من وجهين وتناقش هذه األدلة

يختلف كل االخـتالف     المنظم    المصرفي التورقأن  : الوجه األول        

وقد بينت  , مه بحال من األحوال   عن التورق الفقهي الفردي، فال يأخذ حك      

ن إ: حيث إنني قلـت     , ذلك بجالء ووضوح عند الكالم عن الفرق بينهما       

 ,يجمع بين عقدين منفصلين عن بعضهما البعض      ) الفردي(التورق الفقهي   

 أركان البيع باألجل، ثم تنتهـي       السلعة مستوفي احيث يقوم العميل بشراء     

عنها تماماً وهي بيع السلعة التـي       هذه العملية لتبدأ عملية أخرى منفصلة       

أما في التورق المصرفي فإن عملياته مرتبطة مـع         . اشتراها بثمن حال  

بعضها البعض، حيث يقوم المصرف باتفاقات سابقة على العملية، مع كل           

من الجهة التي يشتري منها، والجهة التي يبيع عليها، ليضمن اسـتقرار            

   .  )٢(من بيع العينةوهو تواطؤ يقترب , السعر وعدم تذبذبه

 التورق المصرفي يحقق عدة فوائد منها أن القول بأن : الوجه الثاني     

وهـو وسـيلة    , أنه يعد بديالً شرعياً لالقتراض بفائدة ربوية محرمـة        : 

للحصول على السيولة والتسهيالت المالية لكل من المؤسـسات الماليـة           

                                                 
محم�د  :  أش�رف عل�ى جمع�ھ وطبع�ھ    , ٩٩ ص١٩ج : عبد العزیز بن بازشیخ  مجموع فتاوى ال -١

  بن سعد الشویعر

 ١٩٠ص: التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، لعبد اهللا السعیدي  -٢
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 اإلسالم ال يخلـو مـن       مهن الربا الذي حر   أل, واألفراد قول غير صحيح   

فوائد ومنافع، ولكن نتيجة الموازنة الشرعية بين المنافع والمضار هـي           

فإذا أجرينا تلك الموازنة بين المنافع والمضار       , المعتبرة في تقرير الحكم   

في التورق المصرفي المنظم كانت النتيجة أن المضار أعظم من المنافع           

  .)١( بكثير من األضرارالتي تترتب عليه، وأما المنافع فهي أقل

 في هذه المسألة هـو الـرأي        الرأي الراجح      ومن هنا فإنني أرى أن      

  : وذلك لما يلي ,  التورق المصرفيبعدم جواز: القائل 

ن العقد المذكور من العقود التي تنضوي تحت الربا، فالعميل          أ -أوال     

 حقيقـة المعاملـة   عد أجل بزيادة، ف    ب يردهاقبض من البنك إال نقوداً،      لم ي 

هـا  قرض من البنك للعميل بفائدة، والسلعة المسماة في العقـد جـيء ب            

 من خـالل الواقـع       والدليل على ذلك    إلضفاء صفة الشرعية على العقد    

لم حقيقتها ن العميل ال يرى السلعة وال يعأ  في البنوكالعملي لهذه المعاملة

نمـا المقـصود مـن     ألنها غير المقصودة أصالَ، وإ    وال يساوم في بيعها   

المعاملة هو النقود، ويقتصر دور العميل على التوقيع على أوراق يزعم           

  . أودع ثمنها في حسابهومن ثم, لك السلعة ثم بيعت لصالحهفيها أنه م

ن هذا العقد يؤدي إلى العينة الثالثية وهي محرمـة، ففـي            أ -ثانيا      

ارة من المعـرض ثـم      السلع المحلية كالسيارات مثال، يشتري البنك السي      

 ثم يبيعهـا    , ثم يوكل العميل المعرض ببيعها      يبيعها على العميل باألجل   

ل آخر، وهكذا    وبعد ذلك يقوم البنك ببيعها على عمي       ,المعرض على البنك  

 والمعـرض،   , مرات عديدة بـين البنـك والعميـل        ةتدور أوراق السيار  

ة هـي   أن المعامل على  مما يؤكد   , كوالسيارة ما تزال في مكانها لم تتحر      

                                                 
محم�د عثم�ان    :ل�دكتور   لالمعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي        التورق الفقھي وتطبیقاتھ الم�صرفیة     -١

٢٨ص : شبیر
�
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ن السلعة أدخلـت    أ و , مع الزيادة في أحدهما    عبارة عن مبادلة مال بمال    

  . بينهماحيلة

 نهـى   قد من البنك والعميل يبيع السلعة قبل قبضها، و        أن كال  -ثالثا     

فَِإذَا اشْتَريتَ بيعا، فَلَـا      «:  قالفعن ذلك    - صلى اهللا عليه وسلم    -النبي

ِإذَا ابتَعتَ بيعا فَلَا تَِبعه حتَّى تَقِْبضه « :  وفي رواية )١(»ِبضه تَِبعه حتَّى تَقْ

 المنظم ال يتم قبضها مـن        المصرفي أن السلعة في التورق   والواقع   )٢(»

فربمـا يقـوم    , وال من قبل البنك أحياناً    , قبل العميل الراغب في الشراء    

يعها نيابة عنه قبـل أن تـتم        العميل بتوكيل البنك مسبقاً بشراء السلعة وب      

الصفقة بينه وبين البنك، وأحيانا يخول البنك الجهة البائعة للسلعة ببيعهـا   

صلَّى اُهللا   - النبي وهذا مما نهى  , لصالح العميل وقبض ثمنها وتسليمه إليه     

 لَّمسِه ولَيوال يقال بأن القبض في التورق المصرفي يـتم مـن            ,عنه -ع

 ال فإن ذلك المباعة مثال بطاقة الجمركية للسيارة  من ال قبض صورة   خالل  

يكفي في تحقيق القبض الشرعي، ألن الصورة ال تعد وثيقة بالتملك، بل            

المشاهد أن المعرض الذي يتعامل مع البنوك في التورق المـنظم يبيـع             

ون أن يحـصل القـبض      د الواحدة في وقت واحد لعـدة بنـوك          السيارة

 أو المورد األول بالقبض ال يصح أيضاً،        وتوكيل البنك , المطلوب شرعاً 

 منهما بائع، فالسلعة مقبوضة له أصالً، فلو صح توكيله لم يكـن             ألن كال 

  .)٣(الشتراط القبض أي معنى

                                                 
: وأخرج�ھ ال�دار قطن�ي ف�ي س�ننھ         , ١٥٣١٦: ب�رقم   , ٣٢ ص ٢٤ج: أخرجھ أحمد ف�ي م�سنده        -١

ھ�ـ  ١٤٢٤, األولى:  الطبعة - بیروت - مؤسسة الرسالة :   الناشر ٢٨٢٠: برقم  , ٣٩٠ ص ٣ج

   م٢٠٠٤ -

   صحیح   حدیث: قال األلباني , ٤٩٨٣: برقم , ٣٥٨ ص١١ج: أخرجھ ابن حبان في صحیحھ  -٢

  ٩-٨ص: إبراھیم فاضل الدبو : أنواعھ للدكتور , حقیقتھ, التورق: بتصرف من  -٣
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أن العميل لم يتحمل مخاطرة السلعة أو ضمانها، فهـي لـم             -رابعا     

 ربح ما لم    عن - صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    -تدخل في ضمانه، وقد نهى النبي     

 ولَا شَرطَاِن ِفي بيٍع، ولَا ِربح       لَا يِحلُّ سلَفٌ وبيع    «قال  ف, يضمنه اإلنسان 

كِعنْد سا لَيم عيلَا بو ،نمضي ا لَم١(» م(.   

أن العميل يوكل المصرف في بيع السلعة قبل أن يتملكهـا،    -خامسا     

ال تبع ما ليس    « : عن ذلك فقال     -لَيِه وسلَّم  صلَّى اُهللا ع   -وقد نهى النبي  

  .)٢(»عندك 

أن التورق المصرفي عقد مركب من عدة عقود في عقـد            -سادسا     

 وفي مآله قرض بزيادة، فأصبح التـورق بـديال        , واحد، فبدايته عقد بيع   

 والمـصرف   ,الحصول على النقد  حيث إن هدف المتورق     , للقرض بفائدة 

 ,الزيادة عن طريق توفير السيولة النقدية للمتـورق       هدفه الحصول على    

وهذا بدوره مستعد لدفع تلك الزيادة مقابل حصوله على النقد، والـسلعة            

ليست إال وسليه للوصول بها إلى النقد، فال غرض للمتورق فيها، كـذلك          

البنك ليس هدفه البيع لذا فالتورق يمكن أن يقع على أي سـلعة يـضمن               

  .لصالح المتورقالبنك إعادة بيعها 

                                                 
:  قیحقت ,٦٦٧١: برقم , ٢٥٣ ص١١ج: مسند اإلمام أحمد : انظر , والترمذي, أخرجھ أحمد -١

س�نن  , د عب�د اهللا ب�ن عب�د المح�سن الترك�ي     : إشراف,  عادل مرشد، وآخرون-شعیب األرنؤوط   

  َذا َحِدیٌث َحَسٌن َصِحیٌح  َھ : قال الترمذي , ١٢٣٤: برقم , ٥٢٧ ص٣ج: الترمذي 

س��نن : انظ��ر , ح��دیث ص��حیح : وق��ال األلب��اني  , واب��ن ماج��ھ , وأب��و داوود, أخرج��ھ الترم��ذي  -٢

س�نن  , ٣٥٠٣برقم , ٢٨٣ ص٣ج: سنن أبي داوود , ١٢٣٢: برقم  , ٥٢٦ ص ٣ج: الترمذي  

إب�راھیم  : التورق حقیقت�ھ أنواع�ھ لل�دكتور    : وانظر , ٢١٨٧: برقم , ٧٣٧ ص ٢ج: ابن ماجھ   

:  للدكتورة  الفقھي المعروف والمصرفي المنظم(التورق حقیقتھ، أنواعھ , ٨ص: فاضل الدبو 

سامي إب��راھیم ل�� الت��ورق والت��ورق الم��نظم  , وم��ا بع��دھا ٦٣ص: ھن��اء محم��د ھ��الل الحنیط��ي   

  ٣٣ -٢٣ص   ٢٠: العدد : السویلم 
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  لثلثااالمطلب 

  )١(التورق العكسيحكم 

ثالثـة   علـى    اختلف العلماء المعاصرون في حكم التورق العكسي           

   : أقوال

وهو قول الشيخ عبد اهللا بـن       , وهو جواز التورق العكسي    -القول األول 

 بأدلة جواز التورق الفقهـي      ، وقد استدل على رأيه هذا     )٢(سليمان المنيع 

وَأحلَّ اللَّه الْبيع وحرم {  : - تعالى-عموم قول اهللارناها سابقاً من التي ذك

هـذا باإلضـافة إلـى أن       , الت اإلباحة وأن األصل في المعام   , )٣(}الربا  

أن هذا المنتج يعطـي العميـل       :  التورق العكسي يحقق عدة فوائد منها     

لمـصرف، كمـا    فرصة االستفادة من المبالغ المودعة في حسابه لـدى ا         

أن مبالغ العميل المودعة في     :   ومنها ,يعطيه مرونة في السحب واإليداع    

   .)٤(وضع استثماري مباح، فهو منتج مبني على البيع والشراء

   : هووج خمسةوتناقش هذه األدلة من     

صاحب هذا القـول     بها   أن اآلية الكريمة التي استدل    :  الوجه األول      

مـا  و,  الربا يمحرتالبيع و دلت على حل    ألن اآلية   , ه وليست ل  هحجة علي 

                                                 
الم�صرف اإلس�المي ف�ي ش�راء س�لعة      ) الم�ودع  (العمی�ل توكیل : ھو  كما سبق  التورق العكسي  -١

 بشراء ھذه السلعة مصرفم المصرف الثمن نقدًا، ثم یقوم ال      یسلعلى أن یقوم العمیل بت     ,معینة

  . وبربح یتم االتفاق علیھ مع العمیل,من العمیل بثمن مؤجل

ق الفقھ��ي وتطبیقات��ھ  الت��ور:  ف��ي بحث��ھ  محم��د عثم��ان ش��بیر  نق��ل ھ��ذا ال��رأي عن��ھ ال��دكتور      -٢

   ٤٥ص : المعاصرة في الفقھ اإلسالمي المصرفیة

    من سورة البقرة٢٧٥: جزء من اآلیة  -٣

محم�د عثم�ان   : ل�دكتور   ل المعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي         التورق الفقھي وتطبیقات�ھ الم�صرفیة      -٤

  ٤٥ص : شبیر
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لما , التورق العكسي إال صورة من صور بيع العينة التي حرمها اإلسالم          

والـدليل  , فيها من الربا الذي يقضي على كل عوامل الرحمة بين الناس          

على ذلك أن المصرف يلتزم للعميل في التورق العكـسي بـشراء هـذه          

,  نقدا بأقل من سعرها اآلجل      بعد أن باعها له     إلى أجل بزيادة   السلعة منه 

  .وإن كانت صورها كثيرة, )١(هذه أشهر صور العينةو

 القول بأن األصل فـي المعـامالت        وإن سلمنا أننا   : الوجه الثاني      

دل ي ن هذه القاعدة مقيدة بما لم     أل ,على إطالقه ذلك ليس      أن   إال, اإلباحة

كمـا  ,  التـورق العكـسي    يمحرت على    وقد دل الدليل   ,الدليل على حرمته  

 عند ذكر أدلة أصحاب القول الثاني      - تعالى -سيأتي بعد قليل إن شاء اهللا       

  .بعدم جواز التورق العكسي: القائل 

 أن القول بأن التورق العكسي يحقـق عـدة فوائـد             :الوجه الثالث      

كإعطاء العميل فرصة االستفادة من المبالغ المودعة فـي حـسابه لـدى      

 ألن استفادة العميل من المبالغ المودعة فـي    قول غير صحيح   لمصرف،ا

إنمـا تكـون    , حسابه لدى المصرف ال تكون بالربا الذي حرمه اإلسالم        

 - سـبحانه وتعـالى    - والتجارة التي أحلهـا اهللا     ,بالبيع والشراء الحقيقي  

  .حو ذلكون, المضاربة الشرعيةو

مرونـة  العكسي يعطي العميل    أن القول بأن التورق      : الوجه الرابع      

 ليس قاصرا على من يتعامل مع المصارف بالتورق         في السحب واإليداع  

والفرصة سانحة لكل مـن يتعامـل مـع         , بل المرونة موجودة  , العكسي

                                                 
مواھ�ب الجلی�ل   , ٢٤٥ ص٥ج: لشوكاني  ل نیل األوطار, ٥٧ ص٢ج:  للصنعاني سبل السالم  -١

  مطالب أول�ي النھ�ى ف�ي ش�رح غای�ة المنتھ�ى      ,٤٠٤ ص٤ج : لحطاب لفي شرح مختصر خلیل  

   ٥٩ ص٣ج: لسیوطي الدمشقي الحنبلي ل
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ضـوابط الـشرع     وفـق     مع عمالئها  اإلسالمية التي تتعامل  ف  المصار

  .الحنيف

التورق العكـسي    ي ف  العميل أموال أن القول بأن   : الوجه الخامس      

وبالتالي فهو بيـع    , قائم على البيع والشراء   مودعة في وضع استثماري     

 لما بيناه قبل ذلك من أن التورق العكسي ليس          ,قول غير صحيح   صحيح

 - اهللا بيعا وال شراء حقيقيا بالمعنى المعروف للبيع الحقيقي الـذي أحلـه           

 عـز   - وإنما هو بيع صوري للوصول إلى ما حرم اهللا         -سبحانه وتعالى 

  - صلى اهللا عليه وسلم-ه ورسول-وجل

 بين البنوك والمؤسـسات     فيما  التورق العكسي  جواز وهو   -القول الثاني 

 حيث يجوز للمصرف اإلسالمي قبول ودائع       , وبعضها البعض  اإلسالمية

لضرورة تـوفير   , التورق العكسي المؤسسات المالية األخرى على أساس      

على أن يكون ذلك وفقاً لسياسة مكتوبـة، ومقـرة مـن الهيئـة               السيولة

 وبعض أعـضاء    ,على القره داغي  :  الدكتور   وهو قول , الشرعية بالبنك 

  .)١(هيئة الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية

  فيمـا بـين     العكسي  التورق  بأن القول بجواز   :ا الدليل   ناقش هذ يو     

 , لضرورة توفير الـسيولة    البنوك والمؤسسات اإلسالمية وبعضها البعض    

بيـة  وإنما يكون ذلك في حالة العجز فـي الـسيولة لتل           ليس على إطالقه  

وجـد بـدائل    فت  أما في غير هذه الحالة     الحاجة، وتجنب خسارة عمالئها   

, والمضاربة, المرابحة لآلمر بالشراء    :منها، نذكر   أخرى لتوفير السيولة  

 نبهت هيئة المحاسبة والمراجعـة للمؤسـسات الماليـة          وقد, نحو ذلك و

                                                 
محم�د عثم�ان   : ل�دكتور   ل المعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي         التورق الفقھي وتطبیقات�ھ الم�صرفیة      -١

  ).  ٧١/٢٠٠٨: (مركزي، قرار رقم الھیئة الشرعیة لمصرف قطر ال: وانظر , ٤٤ص : شبیر
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 إلى عدم اعتبار التورق العكسي وسـيلة لتـوفير الـسيولة            )١(اإلسالمية

لعملياتها بدالً من بذل الجهد لتلقي األموال عـن طريـق المـضاربة أو              

 أو الـصناديق    الوكالة باالستثمار، أو إصـدار الـصكوك االسـتثمارية        

 وينبغي حصر استخدامها له لتفادي العجز أو النقص          وغيرها االستثمارية

   .في السيولة لتلبية الحاجة وتجنب خسارة عمالئها وتعثر عملياتها

وهو قـول كثيـر مـن       , وهو عدم جواز التورق العكسي     -لثالقول الثا 

عبـد  :  والـشيخ    ,سامي الـسويلم  : دكتور  ال: العلماء المعاصرين منهم    

 أخذ المجمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العـالم         وبه, العزيز آل الشيخ  

  : وقد استدلوا على رأيهم هذا بما يلي , )٢(اإلسالمي

أن التورق العكسي يدخل في مفهوم التورق المصرفي         -١

 شأنه في ذلك شأنالمنظم، وهو من العقود التي تنضوي تحت الربا، 

العكسي في التورق    بنكعلى أساس أن ال   , التورق المصرفي المنظم  

بعد أجـل بزيـادة، فحقيقـة       على أن يردها    ,  نقوداً عميلمن ال يأخذ  

والسلعة المسماة في العقـد     ,  بفائدة بنك لل عميلقرض من ال   ملةالمعا

  .جيء بها إلضفاء صفة الشرعية على العقد

أن التورق العكسي ينافي الهدف من التمويل اإلسالمي         -٢

ا يعزز النمو والرخـاء     بم لى ربط التمويل بالنشاط الحقيقي    القائم ع 

 .االقتصادي

                                                 
، إع���داد ھیئ����ة المحاس���بة  والمراجع���ة للمؤس���سات المالی����ة     ٤٩٣ص : المع���اییر ال���شرعیة    -١

  - البحرین-اإلسالمیة

محم�د عثم�ان   : ل�دكتور   ل المعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي         التورق الفقھي وتطبیقات�ھ الم�صرفیة      -٢

  ).  ٧١/٢٠٠٨: ( المركزي، قرار رقم الھیئة الشرعیة لمصرف قطر: وانظر , ٤٤ص : شبیر
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معاملة مماثلة لمسألة العينة المحرمة   العكسيأن التورق -٣

شرعاً من جهة كون السلعة المبيعة ليست مقصودة لـذاتها، فتأخـذ          

 .حكمها خصوصاً أن المصرف يلتزم للعميل بشراء هذه السلعة منه

 العكسي يتضمن معاملة الوديعة ألجل التـي        أن التورق  -٤

:  ي البنوك التجارية، وهي تدخل في مفهوم المبدأ الفقهـي         عرفت ف 

فالفائدة المأخوذة عليه في الحقيقـة      , )١(كل قرض جر نفعا فهو ربا     

 .هي ربا محرم شرعاً

: يات عديدة منهـا     تترتب عليه سلب    العكسي التورقأن   -٥

أن هذا التوجه يجعل المؤسسات المالية اإلسالمية تدور فـي فلـك            

عامل بها البنوك التجارية، حيث  تنتظر المصارف        المنتجات التي تت  

اإلسالمية ماذا يقدمون من منتجات، ثم تلبسها الـرداء اإلسـالمي،           

وهذا ممـا قـد     , ج من ابتكارات البنوك اإلسالمية    وتعتبر هذا المنت  

 يحمل البعض على التساهل في تحليل ما حرم اهللا من المعـامالت           

 .)٢(الربوية 

                                                 
 -ھ�ـ ١٤١٤األول�ى  :  الطبعة, عالم الكتب :  الناشر, ٩٩ ص ٤ج:  للطحاوي    شرح معاني اآلثار   -١

:  الطبع��ة, ٣٥٦ ص٣ج: ب��ن رج��ب الحنبل��ي   الالب��اري ش��رح ص��حیح البخ��اري  ف��تح, م١٩٩٤

 ٥ج:ق��اري لھ��روي ال لمرق��اة المف��اتیح ش��رح م��شكاة الم��صابیح , م١٩٩٦ -ھ��ـ ١٤١٧األول��ى، 

البنای�ة  , م٢٠٠٢ -ھ�ـ ١٤٢٢األول�ى،   :  الطبع�ة  -لبنان -دار الفكر، بیروت  :  الناشر, ١٩٢٦ص

 ٣ج :  حاش�یة الدس�وقي عل�ى ال�شرح الكبی�ر       ,٤٩٣ ص ٨ج : ب�در ال�دین العین�ى      ل شرح الھدای�ة  

 -ھ���ـ ١٤١٥, دار الفك���ر:  الناش���ر, ١٨ ص٣ج : حاش���یة البجیرم���ي عل���ى الخطی���ب, ٢٢٥ص

   ١٣٠ ص٣٣ج : فقھیة الكویتیة الموسوعة ال,م١٩٩٥

محم�د عثم�ان   : ل�دكتور   ل المعاص�رة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي         التورق الفقھي وتطبیقات�ھ الم�صرفیة      -٢

ق�رارات وتوص��یات المجم�ع الفقھ�ي الت�ابع لرابط�ة الع��الم      : وانظ�ر  ,  وم�ا بع�دھا  ٤٥ص : ش�بیر 

     م٢٠٠٧ - ھـ١٤٢٨ دورتھ التاسعة عشرةاإلسالمي في  
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 في هذه المسألة هو الـرأي       الرأي الراجح ى أن   ومن هنا فإنني أر        

   : وذلك لما يلي , بعدم جواز التورق العكسي: القائل 

  .وضعف ما استدل به أصحاب القول الثاني, قوة أدلتهم - أوال    

التورق العكسي يتضمن أن يبيع الوكيـل لنفـسه، وهـو           أن   -ثانيا     

  .ممنوع شرعاً

وكل قـرض   ,على قرض جر نفعا    يشتملق العكسي   أن التور  -ثالثا     

  .ربا فهو   نفعا جر

  .نوع من أنواع الحيل الربوية أن التورق العكسي -رابعا     

 في المرابحة أن يكون البنك هـو البـائع، وال           صلأن األ  -خامسا     

   .العكسوليس يجوز قلب هذه العالقة، بحيث يكون المشتري هو البائع 

  رابعالمبحث ال

   البديل عن القروض الربويةشرعي ال التورق 

 عـن التـورق      في هذا المبحـث    - تعالى -سوف أتكلم إن شاء اهللا         

:  التوفيـق    - تعالى -قول وباهللا فأ, الشرعي البديل عن القروض الربوية    

,  التـورق الفـردي    :سبق أن ذكرت أن التورق يتنوع إلى ثالثة أنواع          

الفرق بين هذه األنـواع  وقد بينت , والتورق العكسي , والتورق المصرفي 

وقد تبين لنا من خاللها أن التورق الشرعي        , وحكم كل نوع منها   , الثالثة

 عنـه  هو التورق الفردي الذي عبر    ن القروض الربوية    عد بديال ع  الذي ي  

عنه البعض اآلخـر    وعبر  , )١(الفقهاء المعاصرين بالتورق الفقهي   بعض  

                                                 
 الت�ورق  :ف�ي بحث�ھ     محمد عثم�ان ش�بیر     :علماء الذین ذكروه بھذا االسم الدكتور       من ھؤالء ال   -١

 المعاصرة في الفقھ اإلسالمي الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة
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أن وهـو   , ن المعنى واحـد   وال مشاحة في اللفظ أل    , )١(بالتورق الحقيقي 

ثم , شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل     : هو  التورق الشرعي   

     .)٢()الورق ( المشتري بنقد لغير البائع للحصول على النقدهايبيع

     لكنني أرى أن التورق الفردي ال يكون تورقا شرعيا بـديال عـن             

رها وتحققها علـى    القروض الربوية إال بشروط وضوابط ال بد من تواف        

بحيث إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنه ال يصح وال           , الوجه األكمل 

وهذه الشروط هي   , يجوز شأنه في ذلك شأن غيره من النوعين اآلخرين        

 :  

أن يكون المستورق محتاجاً إلى النقود، فـإن لـم يكـن             -١

ألننا لو قلنا بجواز التوسع في إباحة التـورق         , محتاجاً لها فال يجوز   

إلى تعطل العمـل واإلنتـاج      من يحتاج إلى النقود وغيره ألدى ذلك        ل

فضال عن أن , مادام اإلنسان يستطيع الحصول على النقد بهذه الطريقة 

إباحة التورق لغير المحتاج إلى النقد يثقل كاهل كثيـر مـن النـاس              

  .ألنهم سيتوسعون في شراء الكماليات فضال عن الحاجاتبالديون 

 الحصول علـى المـال      حتاج إلى النقد  أن ال يستطيع الم    -٢

كالقرض، أو السلم مثالً، فـإن      رق أخرى مباحة غير هذه الطريقة       بط

خروجا , كان يمكنه الحصول على حاجته بدون التورق لم يجز له ذلك

                                                 
, الت�ورق  :إبراھیم فاضل الدبو ف�ي بحث�ھ    :من ھؤالء العلماء الذین ذكروه بھذا االسم الدكتور     -١

  ٣ص:  أنواعھ, حقیقتھ

ال��روض , ٣٣٧ ص٤ج: لع��الء ال��دین الم��رداوي   ال��راجح م��ن الخ��الف  اإلن��صاف ف��ي معرف��ة   -٢

ك�شاف القن�اع ع�ن م�تن اإلقن�اع       ,٣١٨ص: المربع شرح زاد المستقنع البن إدری�س البھ�وتى         

ق�رارات   ,١٤٧ ص ١٤ج :الموسوعة الفقھیة الكویتی�ة      ,١٨٦ ص ٣ج: البن إدریس البھوتى    

المنعق�دة  , مي في دورتھ الخام�سة ع�شرة  مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلسال 

   م١٩٩٨ / ١٠ /٣١ھـ الموافق ١٤١٩ رجب ١١   :بمكة المكرمة التي بدأت یوم السبت
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من خالف الذين منعوا التورق واعتبروه صورة من صـور الربـا             

 .وغيرهما, وتلميذه ابن القيم, كشيخ اإلسالم ابن تيمية

 الربا كأن يقول له   ال يشتمل العقد على ما يشبه صور        أن   -٣

ألن , ال يصح وال يجوز، فهذا مائة وعشرين مائة بعتك هذه السلعة ال  :

، أما   متفاضلة إلى أجل   مثله في هذه الحالة مثل من باع دراهم بدراهم        

بعتك إياها بكذا وكـذا إلـى       : له  الطريقة الصحيحة في ذلك أن يقول       

 . ونحو ذلكسنة

فـردا أم    البائع    سواء أكان  , السلعة أن يمتلك البائع األول    -٤

 قبـل أن يبيعهـا علـى        , بالفعل السلعة بحوزة البائع  مصرفا وتكون   

وهو البيع  , لعدم جواز بيع ما ال يملكه اإلنسان      ) مشتريال(المستورق  

جوابـه  نهيا صريحا في    - صلى اهللا عليه وسلم    -النبيعنه   نهىالذي  

 يا رسوَل اللَّـِه الرجـُل        ":قائال   هنما سأل حي, مبن حزا احكيم   لسؤال

    هِعنِْدي، َأفََأِبيع سلَيو عيَألُِني الْبس؟ قَالَ  ي  :»       كِعنْـد سا لَـيم لَا تَِبع 

وال , ما ليس حاضرا عنـده    : والمراد ببيع ما ليس عند اإلنسان        .)١(»

 -لَّى اُهللا علَيِه وسلَّم    ص -النبي وقد نهى , غائبا في ملكه وتحت حوزته    

بجانب تعذر القـدرة علـى     , لما فيه من الغرر لبيع ما ليس عنده       عنه  

 .)٢(تسليمه

                                                 
س��نن : انظ��ر , ح��دیث ص��حیح : وق��ال األلب��اني  , واب��ن ماج��ھ , وأب��و داوود, أخرج��ھ الترم��ذي  -١

س�نن  , ٣٥٠٣برقم , ٢٨٣ ص٣ج: سنن أبي داوود , ١٢٣٢: برقم  , ٥٢٦ ص ٣ج: الترمذي  

  ٢١٨٧: برقم , ٧٣٧ ص٢ج: ابن ماجھ 

, ٧٧ ص٥ج : الب�اجي ي الولی�د  بأ ألالمنتقى شرح الموط, ٢١ ص٢ج: سبل السالم للصنعاني    -٢

 ٥ج: نی�ل األوط�ار لل�شوكاني     , ھ�ـ ١٣٣٢األول�ى،   :  الطبع�ة  - م�صر   -مطبعة السعادة :  الناشر

  ١٨٤ص
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أن  : أحـدهما , بيع ما ليس عندك يحتمل معنيـين       : قال ابن المنذر   

 عبدا أو دارا معينة وهي غائبة فيشبه بيع الغرر الحتمـال أن             يقول أبيعك 

أن يقول هذه الدار بكذا على أن أشتريها         : ماوثانيه, تتلف أو ال يرضاها   

  .)١(صاحبها أو على أن يسلمها لك, ن صاحبهالك م

ـ  ) المشتري(المستورق  أن ال يبيع     -٥ شتراة إال  السلعة الم

القـبض  قبضها من البائع األول     تملكاً حقيقياً وذلك ب   بعد حيازتها وتملكها    

 . أو غير ذلكصرفا م شركة أوفردا أوالمعتبر شرعاً سواء أكان البائع 

, الـسلعة للبـائع األول    ) المشتري(أال يبيع المستورق     -٦

فإن باعها لـه    .  أو مصرفا أو غير ذلك     سواء أكان البائع  فردا أو شركة      

فإنه يشترط لصحة بيعها أن ال يكون البيع بأقل مما اشتراها بـه، وأن ال               

 يكون هناك تواطؤ أو عرف بذلك، حتى ال يدخل ذلك فـي بيـع العينـة               

 -وذلك في قول النبـي    , المحرمة التي جاءت نصوص الشريعة بتحريمها     

   لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص- »        ِضيتُمرقَِر، والْب َأذْنَاب َأخَذْتُمِبالِْعينَِة، و تُمايعِإذَا تَب

        نِْزعا لَا يذُل كُملَيلَّطَ اُهللا عس ،ادالِْجه كْتُمتَرِع، ورـوا     ِبالزِجعتَّى تَرح نْكُمع ه

 ٢(»ِإلَى ِديِنكُم(  

                                                 
  ٣٤٩ ص٤ج: فتح الباري البن حجر  -١

: ب��رقم , ٢٧٤ ص٣ج: س��نن أب��ي داوود  : انظ��ر :  لبیھق��ي ف��ي س��ننھما    واداودأخرج��ھ أب��و  -٢

ال�سنن الكب�رى    , محم�د محی�ي ال�دین عب�د الحمی�د         :  المحق�ق وقد حكم األلب�اني ب�صحتھ       , ٣٤٦٢

دار :  الناش��ر, محم��د عب��د الق��ادر عط��ا  :   المحق��ق,١٠٧٠٣: ب��رقم , ٥١٦ ص٥ج: للبیھق��ي 

: وانظر ھذه ال�شروط      , م٢٠٠٣ -ھـ  ١٤٢٤الثة،  الث:  الطبعة -ن لبنا –الكتب العلمیة، بیروت    

, مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي برابطة العالم اإلس�المي ف�ي دورت�ھ الخام�سة ع�شرة       قرارات  

 / ١٠ /٣١ ھ��ـ المواف��ق  ١٤١٩ رج��ب ١١  :المنعق��دة بمك��ة المكرم��ة الت��ي ب��دأت ی��وم ال��سبت    

دار ال�وطن   :  الناش�ر , ٨ص : محمد بن صالح ب�ن محم�د العثیم�ین        :  للشیخ    المداینة  ,م١٩٩٨

صورة م�ن بی�ع الت�ورق الم�نظم لعب�د اهللا ب�ن محم�د الطی�ار، موق�ع              ,ھـ١٤٢٣:  الطبعة, للنشر

   www. Olamaashareah.net : الشبكة المعلوماتیة 
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نْتُ قَاِعدةً ِعنْـد   كُ" : قَالَتْ  أنها   )١( عِن الْعاِليةِ  وقد روي  -٧

يا ُأم الْمْؤِمِنين َأكُنِْت    :  فََأتَتْها ُأم محبٍة فَقَالَتْ لَها       - رِضي اُهللا عنْها   -عاِئشَةَ

  ب ديز ِرِفين؟ قَالَتْ    تَعقَمَأر ن :  مطَاِئـِه      : قَالَتْ  , نَعةً ِإلَى عاِريج تُهفَِإنِّي ِبع

     تُهيا فَاشْتَرهعيب ادَأر ِإنَّهاِنِماَئٍة نَِسيَئةً وا   ِبثَمِبِستِِّماَئٍة نَقْد ـا    , ا ِمنْهفَقَالَتْ لَه :

بِلِغي زيدا َأنَّه قَد َأبطََل ِجهـاده مـع          أَ ,ِبْئس ما اشْتَريِت وِبْئس ما اشْتَرى     

 .)٢(" ِإن لَم يتُب-صلَّى اُهللا علَيِه وسلَّم -     رسوِل اِهللا 

   :ووجه االستدالل به من وجهين

أنها ألحقت بزيد وعيدا ال يوقف عليه بـالرأي وهـو بطـالن             :  أحدهما

صلَّى  -لته سماعا من رسول اهللا      الطاعة بما سوى الردة، فالظاهر أنها قا      

  لَّمسِه ولَيوال يلتحق الوعيد إال بمباشرة المعصية، فدل على فساد          -اُهللا ع

  .البيع؛ ألن البيع الفاسد معصية

 سمت ذلك بيع سوء وشـراء سـوء،         -رضي اهللا عنها   -أنها:  والثاني

ة والفاسد هو الذي يوصف بذلك ال الصحيح، وألن في هذا البيـع شـبه             

  .الربا

                                                 
 يبألبن معین اتاریخ : انظر . ِبْنُت َأْیَفَع ْبِن َشَراِحیَل اْمَرَأُة َأِبي ِإْسَحاَق السَِّبیِعيِّ : اْلَعاِلَیُة -١

:  الناشر, أحمد محمد نور سیف/ د:  المحقق, ٤٢٦ ص٣ج : زكریا یحیى بن معین البغدادي

 -١٣٩٩األولى، :  الطبعة - مكة المكرمة-مركز البحث العلمي وإحیاء التراث اإلسالمي

   ٤٨٧ ص٨ج: الطبقات الكبرى البن سعد , م١٩٧٩

, محم�د عب�د الق�ادر عط�ا       :   المحق�ق  ,١٠٧٩٩: ب�رقم   , ٥٤٠ ص ٥ج: السنن الكبرى للبیھق�ي      -٢

  ١١٣٩٦: برقم , ١٣٥ ص٨ج:  للبیھقي معرفة السنن واآلثار: وانظر 
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باعة من غير الذهب، أو الفـضة، أو العمـالت          المأن تكون السلعة      -٨

الشتراط تقابض الثمنين في مجلس العقـد قبـل         , األخرى المعاصرة 

     .)١(وهو ما يعرف بالصرف, افتراق المتعاقدين بأبدانهما

أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن           : )٢(قال ابن المنذر        

 -ن إذا افترقا قبل أن يتقابضا أن الصرف فاسد لقـول النبـي            المتصارفي

لَّمسِه ولَيلَّى اُهللا عص-        »ِبالْو بالذَّهاءهو اءا ِإالَّ ه٣(»ِرِق ِرب(.  

 الخاتمة

                                                 
, ٢٩ ص٣ج :  حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر,١٨ ص٧: لبابرتي  لالعنایة شرح الھدایة -١

 الموس��وعة ,٤١ ص٤ج: المغن�ي الب�ن قدام�ة    , ٦٩ص١٠ للن�ووي ج المجم�وع ش�رح المھ�ذب   

َبْی��ُع اْلَأْثَم��اِن ھ��و : وقی��ل   .ھ��و بی��ع النق��د بالنق��د:  ال��صَّْرُفو, ٢٢ ص٢ج :الكویتی��ة الفقھی��ة 

َوِقیَل , ُسمَِّي الصَّْرُف َصْرًفا ِلَصْرِف ُحْكِمِھ َعْن َأْكَثِر َأْحَكاِم اْلَبْیعِ      : َقاَل المارودى   . َبْعِضَھا ِبَبْعضٍ 

َوُس�مَِّي َھ�َذا اْلَعْق�ُد َص�ْرًفا ِلَأَح�ِد      : " وق�ال الب�ابرتي     ,  َت�ْأِخیر  ِلَصْرِف اْلُمَساَمَحِة َعْنُھ ِف�ي ِزَی�اَدٍة َأوْ       

إمَّا ِلْلَحاَجِة إَلى النَّْقِل ِفي َبَدَلْیِھ ِمْن َیٍد إَلى َیٍد، َوِإمَّا؛ ِلَأنَُّھ َلا ُیْطَلُب ِبِھ إلَّا الزَِّیاَدُة َیْعِني   : اْلَمْعَنَیْیِن  

إلَّ�ا ِزَی�اَدٌة َتْح�ُصُل ِفیَم�ا ُیَقاِبُلُھَم�ا ِم�ْن اْلَج�ْوَدِة َوال�صَِّیاَغِة، إْذ النُُّق�وُد َل�ا ُیْنَتَف�ُع                   َلا ُیْطَلُب ِبَھَذا اْلَعْقِد     

ُة ِبَعْیِنَھا َكَما ُیْنَتَفُع ِبَغْیِرَھا ِممَّا ُیَقاِبُلَھا ِمْن اْلَمْطُعوِم َواْلَمْلُبوِس َواْلَمْرُكوِب، َفَلْو َلْم ُیْطَلْب ِبِھ الزَِّیاَد

َواْلَعْیُن َحاِصَلٌة ِفي َی�ِدِه َم�ا َك�اَن ِفی�ِھ َفاِئ�َدٌة َأْص�ًلا َفَل�ا َیُك�وُن َم�ْشُروًعا، َوَق�ْد َدلَّ َعَل�ى َم�ْشُروِعیَِّتِھ               

 :- َتَعاَلى -َقْولھ
 

 « - َعَلْیِھ ال�صََّلاُة َوال�سََّلاُم       -:اْلآَیَة َوَقْوُلُھ   ] ٢٧٥: البقرة[}  َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیعَ   {
التََّقاُبُض َقْبَل اِلاْفِتَراِق َب�َدًنا َوَأْن َل�ا َیُك�وَن ِفی�ِھ ِخَی�اٌر       : َوُشُروُطُھ َعَلى اْلِإْجَماِل    »  الذََّھُب ِبالذََّھبِ 

العنای�ة ش�رح     ١٧٧ ص٢ج : مال خسرولدرر الحكام شرح غرر األحكام  : انظر  ". َوَلا َتْأِجیٌل   

تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح , ٤١١ ص٥ج: للقراف��ي  ال��ذخیرة, ١٣٣ ص٧ج: الھدای��ة للب��ابرتي 

المنھاج
المجموع شرح المھذب للنووي مع تكملة السبكي       ٣٣٤ ص ٤ج : ن حجر الھیتمي  بال 

  ٤١ ص٤ج: المغني البن قدامة , ٦٩ ص١٠ج:  والمطیعي

  المرجعین السابقین -٢

,  ح�دیث ص�حیح  :وق�ال األلب�اني   , وابن ماجھ في سننھما   , وأبو داوود , أخرجھ أحمد في مسنده    -٣

برقم , ٢٤٨ ص٣ج: سنن أبي داوود , ٢٣٨: برقم , ٣٥٨ ص١ج: مسند اإلمام أحمد : انظر  

  ٢٢٥٩: برقم , ٧٥٩ ص٢ج: سنن ابن ماجھ , ٣٣٤٨: 
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وتشتمل علـى   ,  حسنها - سبحانه وتعالى  -   هذه خاتمة البحث نسأل اهللا    

  :توصياتي فيه و, بيان أهم النتائج التي توصلت إليها

إلى شراء  النقد  لجوء شخص بحاجة ماسة إلى       : التورق -١

سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم يبيـع المتـورق الـسلعة              

، ودون أن    به لشخص آخر غير الذي اشتراها منه، بثمن أقل مما اشتراه         

:  التورق بهذا االسـم   وقد سمي , يكون هناك تواطؤ بين األطراف الثالثة     

والواقع أن هذه التسمية لم     ,  ال البيع  - أي النقد  -مقصود منه الورق  ألن ال 

  . ترد بهذا المصطلح إال عند فقهاء الحنابلة

  تقع بين طـرفين     العينة نأل, التورق الشرعي يختلف عن العينة     -٢

ويكـون  , يكون الطرف البائع مشترياً للسلعة نفسها بأقل      بائع ومشتر،    :

 أما التـورق , يا للسلعة بأكثر إلى أجل  المشتري وهو الطرف الثاني مشتر    

 البـائع   ، فيهما ثالثة أطراف،    يشتمل على عقدين منفصلين    فهو الشرعي

 فيشتري الطرف األول السلعة من البائع، وبعد        ,وطرف ثالث , والمشتري

 .ذلك يبيعها للطرف الثالث وهو غير البائع

هي يتنوع التورق بحسب المراحل التي مر بها إلى ثالثة أنواع و           -٣

ويسميه آخرون  , ويسميه بعض العلماء بالتورق الفقهي    , التورق الفردي : 

 .والتورق العكسي, والتورق المصرفي المنظم, بالتورق الحقيقي

وهو ما كان خارجا عـن دائـرة المؤسـسات           :التورق الفردي  -٤

أن يشتري أحد الناس سلعة نسيئة ثم يبيعها نقـدا لغيـر             وهو ,المصرفية

وسبب تسميته بهـذا     .اشتراها به ليحصل بذلك على النقد     البائع بأقل مما    

  . يجري بين الناس بصورة فردية وشبه عفويةألنه: االسم 

 نظرا لعدم وجود نـص      ,التورق الفردي حكم  اختلف العلماء في     -٥

 والراجح هو جواز هذا ,سواء بالجواز أو عدمه  , صريح يمنع الخالف فيه   



 - ٢٢٩١ -

انضوائه تحت أي صورة من صور وعدم , لخلوه من شائبة الربا , التورق

 حاجة اإلنسان إليه لتتوفر له مـن خاللـه          بجانب, بيوع العينة المحرمة  

أو , أو زواج , السيولة النقدية التي يريدها ويحتاج إليها فـي بنـاء بيـت           

   .أو غير ذلك, عالج

أن التورق الفردي ال يكون تورقا شرعيا بديال عـن القـروض             -٦

 بد من توافرها وتحققهـا علـى الوجـه          الربوية إال بشروط وضوابط ال    

بحيث إذا تخلف شرط من هذه الشروط فإنه ال يصح وال يجـوز      , األكمل

 .شأنه في ذلك شأن غيره من النوعين اآلخرين

أن إباحة التورق الفردي لغير المحتاج إلى النقد يثقل كاهل كثير            -٧

من الناس بالديون ألنهم سيتوسعون في شراء الكماليـات فـضال عـن             

 .لحاجاتا

المصرف اإلسالمي مـع    التورق المصرفي يتم من خالل اتفاق        -٨

شخص ممن يحتاج إلى النقد على أن يبيعه سلعة إلى أجل بثمن أعلى من              

 الـسلعة    تلك سعر يومها، ثم يوكل المشتري المصرف اإلسالمي ليبيع له        

بثمن نقدي أقل عادة من الثمن المؤجل الذي اشترى به السلعة ليحـصل             

بذلك على الثمن النقدي، وتبقى ذمته مشغولة للمصرف بـالثمن          المتورق  

 .األكثر لهذه المعاملة

والراجح , اختلف العلماء المعاصرون في حكم التورق المصرفي       -٩

 عدم جواز    المعاصرة والمجامع الفقهية , كثير من العلماء  الذي ذهب إليه    

ؤجـل  وهي نقد حاضر بم   , لوجود شبهة الربا فيه   , هذا النوع من التورق   

 والـسلعة   ,قرض من البنك للعميل بفائـدة      فحقيقة هذا التورق     ,أكثر منه 

 ,المسماة في العقد إنما جيء بها حيلة إلضفاء الصفة الشرعية على العقد           

أن البيع فيه ليس بيعا حقيقياً، وإنما هو بيع وهمي أو صوري، ال          والواقع  
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وفر السيولة   وكل ما في األمر أن المصرف ي       يتم فيه قبض حقيقي للمبيع    

النقدية للمتورق مقابل دين في ذمته يزيد عن مقدار النقد الـذي حـصل              

  .عليه المتورق وهذا عين الربا

 يؤدي إلى زيادة تراكم الديون علـى العمـالء،        التورق المصرفي المنظم   -١٠

 يتم من خـالل  ألن هذا التورق,  أموال المسلمين إلى الخارج تهجير وإلى

  .ي السلع الدوليةخاصة ف, سوق البورصة

وأعضاء اللجان الشرعية في المصارف اإلسالمية       العلماء أن قول بعض     -١١

 عقـود   بإباحة التورق المصرفي أدى إلى إحالل هـذا التـورق محـل           

فمعظم المصارف  , االستثمار والتمويل األخرى في المصارف اإلسالمية     

ها ماليزيـا وجهـت نـشاط      و اإلسالمية خاصة في دول الخليج العربـي      

وضيقت في نفس الوقت دائـرة      , المنظمالتمويلي إلى التورق المصرفي     

صيغ االستثمار األخرى من مشاركة ومضاربة مع أهميتها فـي مجـال            

البنـك األهلـي    :  ومن المؤسسات التـي تمارسـه        ,النشاط االقتصادي 

 ،البنـك الـسعودي األمريكـي     و ،البنك السعودي البريطاني  ، و السعودي

حريني ومصرف أبو ظبي اإلسالمي، وشركة أصول      ومصرف الشامل الب  

  وبنك الريان القطري   لإلجارة والتمويل الكويتية، وبيت التمويل الكويتي،     

وقد وصلت نسبة التمويل بالتورق في المملكة العربيـة الـسعودية إلـى       

)١(%)٨٠( .   

                                                 
ھناء محم�د ھ�الل   : للدكتورة ) الفقھي المعروف والمصرفي المنظم  ( التورق حقیقتھ، أنواعھ     -١

لدكتور  لالمعاصرة في الفقھ اإلسالمي ھ المصرفیةالتورق الفقھي وتطبیقات ,٦٩ص: الحنیطي 

,٢٣ص : محمد عثمان شبیر
 

التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر للدكتور عبد اهللا 

  :، مجلة المجمع الفقھ�ي اإلس�المي، رابط�ة الع�الم اإلس�المي، الع�دد       ١٨٤-١٨٣ص: السعیدي  

عب�د   للت�ورق الم�صرفي المعاص�ر   ا،  م٢٠٠٤ - ھ�ـ ١٤٢٥  :الثامن عشر، السنة الخام�سة ع�شر      

مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، كلیة الشریعة، جامع�ة       ٣٩٩ ص : الجبار حمد السبھاني  
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المنتج البديل عـن الوديعـة      " وأ " المرابحة العكسية " وأ التورق العكسي  -١٢

  أن العميل   :هومسميات عديدة لشيء واحد و     " مقلوب التورق " وأ "جلأل

يوكل المصرف اإلسالمي في شراء سلعة معينة، ويسلم العميل         ) المودع(

المصرف الثمن نقداً، ثم يقوم البنك بشراء هذه السلعة من العميل بـثمن             

وهو مطبق فـي المؤسـسات      . مؤجل وبربح يتم االتفاق عليه مع العميل      

 .ية اإلسالمية على نطاق ضيقالمال

 الذي تجريه بعض المؤسسات المالية اإلسالمية ال يجوز         التورق العكسي  -١٣

شرعاً، ألنه في معنى التورق المصرفي المنظم الذي بينا حكمه سـابقاً،            

أنه يشتمل على قرض    : ويزيد عليه بعدة أمور ممنوعة شرعاً، ومن ذلك         

  .)١(رباوكل قرض جر نفعا فهو   جر نفعا

 بأن يتقوا   في مشارق األرض ومغاربها    المسلمين   وفي النهاية أوصي     

وأن يحرصوا كل الحرص علـى أن       ,  في دينهم ودنياهم   - عز وجل  -اهللا

وفق ضوابط الشرع   وقضاء حوائجهم   ,  تعاملهم في بيعهم وشرائهم    يكون

 - الذي حرمه ربنـا     الوقوع في الربا   وأن يحذروا كل الحذر من    , الحنيف

,  لكونه يقطع المعروف بين الناس      في جميع الشرائع السماوية    -جل وعال 

ويورث نار الصراع بـين المجتمـع       , وينزع عاطفة التراحم من القلوب    

  .وتحل معه القسوة محل الرحمة, وتضيع به المودة, بعضه ببعض

                                                                                                             
عملی��ات الت��ورق وتطبیقاتھ��ا االقت��صادیة ف��ي   ,م٢٠٠٥ - ھ��ـ١٤٢٦ل��سنة  ,٢٣ : قط�ر، الع��دد 

 بع�ة  طال -دناألر -دار النفائس : ط  ،  ١٥٣-١٢٨ص : حمد فھد الرشیدي  ألالمصارف اإلسالمیة   
 م٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٥ :  األولى

مرق�اة المف�اتیح ش�رح     , ٣٥٦ ص ٣ج: بن رج�ب الحنبل�ي       ال  فتح الباري شرح صحیح البخاري     -١

لھروي   ل مشكاة المصابیح 
 

 :القاري
 

 : بدر ال�دین العین�ى   ل البنایة شرح الھدایة  , ١٩٢٦ ص ٥ج

 :حاشیة البجیرمي على الخطیب, ٤٩٣ ص٨ج
 

 ١٨ ص٣ج
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 مجمع الفقه اإلسالمي    وصى به بما سبق أن    المسلمين  كما أوصي          

بالعمـل   ,بجواز بيع التورق  بعد أن اتخذ قراره     , ميبرابطة العالم اإلسال  

 لعباده من القرض الحسن مـن طيـب         - وتعالى سبحانه -بما شرعه اهللا  

وهو , رضاة اهللا، ال يتبعه من وال أذى      أموالهم، طيبة به نفوسهم، ابتغاء م     

 لمـا فيـه مـن التعـاون         -تعالى - أجل أنواع اإلنفاق في سبيل اهللا      من

 بين المسلمين، وتفريج كرباتهم، وسـد حاجـاتهم،         والتعاطف، والتراحم 

وإنقاذهم من اإلثقال بالديون، والوقوع في المعـامالت المحرمـة، وأن           

النصوص الشرعية في ثواب اإلقراض الحسن، والحث عليـه كثيـرة ال         

 كما يتعين على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعـدم         ,تخفى

  .)١(المماطلة

لين عن المصارف في الـبالد اإلسـالمية بتجنـب          كما أوصي المسئو   

ستثمار في  باال وأن يقوموا  - تعالى -امتثاالً ألمر اهللا   المعامالت المحرمة 

 وليس مجرد التمويل النقـدي، فتحـل المـشاركة          إنتاج السلع والخدمات  

وأن يعملوا على ابتكار وتطوير منتجات مالية , والمضاربة محل القروض

حكام الشريعة اإلسالمية تخـضع لالعتمـاد مـن         إسالمية متوافقة مع أ   

والتراث اإلسالمي مليء بالمعامالت الماليـة      , المجامع الفقهية اإلسالمية  

والتي لو طبقت في أرض الواقع لخلصت العالم من آثار الربـا            , المباحة

الوخيمة وألسست نظاما قويا متكامال متماسكا يستطيع النهوض بنفسه من  

  .ربويةغير تبعية للبنوك ال

  

  

                                                 
المنعقـدة بمكـة المكرمـة، في , الدورة السابعة عشرة: مجمـع الفقھـي اإلسالمـي انظر قرارات  -١

 م ١٧/١٢/٢٠٠٣-١٣: ھـ الموافق ٢٣/١٠/١٤٢٤-١٩الفترة من 



 - ٢٢٩٥ -

  

 مراجع البحث

وقد كان  , هذه قائمة بأهم المراجع التي استعنت بها في إعداد البحث              

  : منهجي في ترتيب المراجع ما يلي 

  .  صنفتها وجعلت كل قسم منها على حدة– أوال   

وذلـك  ,  رتبتها بعد تصنيفها حسب الترتيب الهجائي للحروف       –ثانيا    

  : على النحو 

  

 عاسم المرج  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

أوال

- 

  

القرآن الكريم المنزل من لدن     

 حكيم عليم

 

ثانيا

- 
   :كتب التفسير وعلوم القرآن

 أحكام القرآن -١

         دار إحياء التراث العربي    : الناشر  

ــروت-  تــاريخ الطبــع   - بي

 هـ١٤٠٥

٢- 
 جمع  -أحكام القرآن لللشافعي  

 -البيهقي

 - القاهرة -تبة الخانجي مك: الناشر  

 -هـــ ١٤١٤الثانيــة : الطبعــة 

 م١٩٩٤

  تفسير القرآن العظيم  -٣
  

, دار طيبة للنشر والتوزيع   : الناشر  



 - ٢٢٩٦ -

 - هـــ١٤٢٠الثانيــة : الطبعــة 

  م١٩٩٩

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

  
كتب التفـسير وعلـوم      تابع

   : القرآن
  

  الجامع ألحكام القرآن     -٤

 -دار الكتب المـصرية     : لناشر  ا

ــاهرة ــة -الق ــة:  الطبع  الثاني

  م  ١٩٦٤ -هـ ١٣٨٤

ثالثا

-  
   :كتب الحديث وعلومه

١-  

تهذيب سنن أبي داود وإيضاح     

  علله ومشكالته 

  

مطبوع بأسفل عون المعبود شرح     

دار الكتب  :  الناشر   ,سنن أبي داود  

  -بيروت -العلمية

٢-   
 سبل السالم

  
  ديثدار الح: الناشر 

٣-   
  الترمذيسنن 

  

شركة مكتبـة ومطبعـة     : الناشر  

 - مـصر  -مصطفى البابي الحلبي  

  هـ١٣٩٥الثانية : الطبعة 

  الدار قطنيسنن    -٤

ــر  ــالة: الناش ــسة الرس  - مؤس

: الطبعة  األولـى     , لبنان -بيروت

     م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤



 - ٢٢٩٧ -

٥-   

  

  داوديأبسنن 

  
  - صيدا-المكتبة العصرية: الناشر

 عاسم المرج  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

    : تابع كتب الحديث   

  الصغرى السنن    -٦

ــر  ــات : الناش ــب المطبوع مكت

الثانية :  الطبعة   - حلب -اإلسالمية

  م١٩٨٦ –هـ ١٤٠٦

  سنن ابن ماجه   -٧
دار إحياء الكتب العربيـة     : الناشر  

    -  فيصل عيسى البابي الحلبي-

  : الكبرى للبيهقي السنن   -٨

 - دار الكتــب العلميــة: الناشــر 

الثالثـة  :  الطبعة   - لبنان -بيروت

  م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤

٩-  

الزرقاني على موطأ   شرح  

 اإلمام مالك

  

 - مكتبة الثقافـة الدينيـة    : الناشر  

هـ ١٤٢٤األولى    الطبعة -القاهرة

  م٢٠٠٣ -

١٠

-   

 شرح معاني اآلثار 

  

: عـالم الكتـب الطبعـة    : الناشر  

  م١٩٩٤ - هـ١٤١٤األولى 

١١

-   

  

  صحيح البخاري 

 الطبعة  , دار طوق النجاة   : الناشر  

  هـ١٤٢٢األولى 

  

  

وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة  اسم المرجع  م



 - ٢٢٩٨ -

 وجدت

     :تابع كتب الحديث  

١٢

-  

  

  ابن حبان  صحيح 

  

ــر  ــالة : الناش ــسة الرس  -مؤس

ــروت ــة -بي ــة :  الطبع الثاني

  م١٩٩٣ -هـ١٤١٤

١٣

-  

  

  صحيح مسلم   

  

ــر  ــراث  :الناش ــاء الت  دار إحي

  - بيروت-العربي

١٣

-  

  

المعبود شرح سنن أبي    عون  

 داود 

  

ــة: الناشــر  ــب العلمي  -دار الكت

هـ   ١٤١٥ الطبعة  الثانية -بيروت

١٤

-  

فتح الباري شـرح صـحيح      

   البخاري

  

  

 -مكتبة الغرباء األثريـة     :  الناشر

  -المدينة النبوية

 -هــ   ١٤١٧األولـى   : الطبعة  

   م١٩٩٦

١٥

-  

قاة المفاتيح شرح مـشكاة     مر

  المصابيح 

  

 –دار الفكــر بيــروت : الناشــر 

األولــى، :  الطبعــة -لبنــان

  م٢٠٠٢ -هـ١٤٢٢

١٦

-  
   أحمد  مسند اإلمام

الطبعـة  , مؤسسة الرسالة : الناشر  

  م٢٠٠١ - هـ١٤٢١األولى 

  



 - ٢٢٩٩ -

  

  

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

    :تابع كتب الحديث   

١٧

-  

 األنوار على صـحاح     مشارق

  اآلثار 

  

ودار , المكتبة العتيقـة  : ار النشر   د

  التراث

١٨

-  

  

  المصنف في األحاديث واآلثار 

 - الريـاض  -مكتبة الرشد : الناشر  

  األولى: الطبعة 

  

١٩

-  

  

  معالم السنن   

  

 - حلب - المطبعة العلمية :  الناشر

 -هــ   ١٣٥١األولـى   : الطبعة  

   م١٩٣٢

٢٠

-  

  

  ثار معرفة السنن واآل

 

جامعــة الدراســات : الناشــرون 

 - دار الوفاء  - باكستان –اإلسالمية  

األولـى  :  الطبعـة  -المنـصورة  

 م١٩٩١ -هـ ١٤١٢

٢١

-  

  

  المنتقى شرح الموطأ 

 

 - مصر -مطبعة السعادة   : الناشر  

 هـ١٣٣٢األولى، : الطبعة 

٢٢

-  

  

  الموطأ 

 

ــر  ــراث  : الناش ــاء الت دار إحي

 : عـام النـشر      - بيروت -العربي



 - ٢٣٠٠ -

 م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٦

٢٣

-  

 األوطار نيل 

 

 -مـصر -     دار الحديث  :الناشر

 -هــ   ١٤١٣األولـى   : الطبعة  

 م١٩٩٣

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

  : كتب أصول الفقه وقواعده   رابعا

١-   

  

  الموافقات 

 

دار ابن عفـان الطبعـة      : الناشر  

 م١٩٩٧/ هـ١٤١٧األولى 

خام

  سا
  : فقه كتب ال

  : كتب الفقه الحنفي   

١-   

البحر الرائـق شـرح كنـز       

  الدقائق

 

, دار الكتـاب اإلسـالمي    :  الناشر

  بدون تاريخ-الثانية : الطبعة 

٢-  

بدائع الصنائع فـي ترتيـب      

  الشرائع 

 

 - دار الكتــب العلميــة: الناشــر 

الثانيــة    الطبعــة-بيــروت

 م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦

٣-  
  البناية شرح الهداية 

 

 - دار الكتــب العلميــة: لناشــر ا

األولـى  :  لبنان الطبعـة     -بيروت

  م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠

٤-  
تبيين الحقـائق شـرح كنـز       

  الدقائق 

   

ــر  ــرى  :  الناش ــة الكب المطبع



 - ٢٣٠١ -

 - القــاهرة-بــوالق  -األميريــة 

 هـ١٣١٣األولى : الطبعة 

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

    :  تابع كتب الفقه الحنفي   

٥-  

: حاشية ابن عابدين المـسماة   

  رد المحتار على الدر المختار 

 

 - بيــروت-دار الفكــر: الناشــر

 -هـــ ١٤١٢ الثانيــة: الطبعــة 

  م١٩٩٢

 

٦-  

ــام شــرح غــرر  درر الحك

  األحكام 

 

 دار إحياء الكتب العربية: الناشر 

 دار الفكر: الناشر  العناية شرح الهداية    -٧

  المبسوط     -٨

 -   دار المعرفـــة : ر الناشـــ

-هـ١٤١٤ تاريخ النشر      -بيروت

 م١٩٩٣

   :كتب الفقه المالكي   

١-  
  بلغة السالك ألقرب المسالك 

 حاشية الصاويالمعروف ب
 دار المعارف: الناشر 

٢-  

حاشية الدسوقي على الـشرح     

  الكبير 

 

 دار الفكر المكتبة التجارية: الناشر 

٣-  
حاشية العدوي علـى شـرح      

  الطالب الربانيكفاية 

ــر  ــر: الناشـ  -      دار الفكـ

 -هـ١٤١٤ تاريخ النشر      -بيروت



 - ٢٣٠٢ -

  م١٩٩٤

  لقرافي االذخيرة   -٤
 -دار الغرب اإلسـالمي   : الناشر  

  م١٩٩٤األولى :  الطبعة -بيروت

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

    :تابع كتب الفقه المالكي   

٥-  
  الشرح الصغير

 

  ار المعارفد: الناشر 

 

٦-  
  شرح مختصر خليل 

 

 -دار الفكـر للطباعـة      : الناشر  

 -بيروت

٧-  
  القوانين الفقهية 

 

ــين ــم للماليـ  -       دار العلـ

 -بيروت

٨-  

مواهب الجليـل فـي شـرح       

  مختصر خليل  

 

ــر ــة , دار الفك ــة، : الطبع الثالث

 م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  :كتب الشافعية   

١-  
  األم   

 

 -    رفـــةدار المع: الناشـــر 

 م١٩٩٠/هـ١٤١٠ -بيروت

٢-  

تحفة المحتـاج فـي شـرح       

  المنهاج

 

المكتبة التجارية الكبـرى    : الناشر  

, بمصر لصاحبها مصطفى محمـد    

 م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧: عام النشر 

٣-  
ــى   ــي عل ــية البجيرم حاش

  الخطيب

 -هــ   ١٤١٥دار الفكر   : الناشر  

 م١٩٩٥



 - ٢٣٠٣ -

٤-  

ــدة  روضــة الطــالبين وعم

  المفتين  

 

ــر  ــالمي: الناش ــب اإلس  -المكت

:  الطبعة   -عمان- دمشق -بيروت

 م١٩٩١ -هـ١٤١٢الثالثة 

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

    :تابع كتب الشافعية   

٥-  

ــذب ــرح المه ــوع ش  المجم

لنووي مع تكملـة الـسبكي      ل

 والمطيعي

   دار الفكر :الناشر

٦-  
نهاية المطلـب فـي درايـة       

   المذهب

  الطبعة األولى    -جدة -دار المنهاج 

  م  ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨:  

 

   :كتب الفقه الحنبلي   

١-  

  

اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن      

  حنبل

 -   دار المعرفـــة : الناشـــر 

 -بيروت

٢-   
  إعالم الموقعين 

  

 -دار الكتــب العلميــة : الناشــر 

ــروت ــة -بي ــى :  الطبع األول

  م١٩٩١ -هـ ١٤١١

٣-  

اإلنصاف في معرفة الـراجح     

  ن الخالفم

  

, دار إحياء التراث العربي   : الناشر  

  الطبعة

 بدون تاريخ, الثانية

  دار الكتب العلمية: الناشر   الحسبة  -٤



 - ٢٣٠٤ -

  

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

     :تابع كتب الفقه الحنبلي  

٥-  

الروض المربـع شـرح زاد      

  المستقنع 

  

 مؤسـسة   -دار المؤيـد    : الناشر  

 -الرسالة

٦-  

المسمى  ,شرح منتهى اإلرادات  

بدقائق أولي النهـى لـشرح      

  المنتهى

  

 : عـالم الكتـب الطبعـة   : الناشر  

 م١٩٩٣ - هـ١٤١٤األولى  

٧-  

 الفروع

    

  

: الطبعة  , مؤسسة الرسالة : الناشر  

 مـ  ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤األولى 

٨-  
  كشاف القناع عن متن اإلقناع 

  
 دار الكتب العلمية: الناشر 

٩-  

 المخدرات والريـاض    كشف

المزهرات لـشرح أخـصر     

  المختصرات

 - دار البشائر اإلسـالمية   : الناشر  

ــروت ــة -بي ــى :  الطبع األول

  -هـ ١٤٢٣

١٠

-  

مطالب أولي النهى في شرح     

  غاية المنتهى  

 الطبعة  ,المكتب اإلسالمي : الناشر  

 هـ ١٤١٥الثانية : 

  المغني    -١١
 مكتبة القاهرة تاريخ النشر   : الناشر  

  م١٩٦٨  هـ١٣٨٨: 



 - ٢٣٠٥ -

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

    :تابع كتب الفتاوى   

ساد

  سا
   : كتب الفتاوى 

١-  

فتاوى ورسائل الشيخ محمـد     

   بن إبراهيم

  

, مطبعة الحكومة بمكـة المكرمـة     

  هـ١٣٩٩األولى : الطبعة 

 

٢-  

فتاوى اللجنة الدائمة للبحـوث   

  العلمية واإلفتاء  

  

- 

٣-  
  مجموع الفتاوى 

  

مجمع الملك فهد لطباعـة     : الناشر  

ــة   ــشريف، المدين ــصحف ال الم

ـ ١٤١٦: ، عام النشر    منورةال / هـ

 م١٩٩٥

٤-  
مجموع فتاوى الـشيخ عبـد      

  العزيز بن باز
- 

 مختصر الفتاوى المصرية    -٥
  

- 

سابع

  ا
    كتب المعاجم الفقهية واللغوية

١-  
أنيس الفقهاء فـي تعريفـات      

 متداولة بين الفقهاء األلفاظ ال

  دار الكتب العلمية: الناشر 

 



 - ٢٣٠٦ -

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

  
تابع كتب المعـاجم الفقهيـة      

  :واللغوية 
 

٢-  

تاج العروس مـن جـواهر      

  القاموس 

 

  دار الهداية: الناشر 

 

٣-  
  تهذيب اللغة 

 

         دار إحياء التراث العربي    : الناشر  

ــرو- ــة -ت بي ــى :  الطبع األول

 م٢٠٠١

٤-  

لزاهر فـي غريـب ألفـاظ       ا

  الشافعي 

 

 دار الطالئع: الناشر 

 القاموس المحيط  -٥

ــر  ــالة : الناش ــسة الرس  -مؤس

ــروت ــة -بي ــة :  الطبع الثامن

 م٢٠٠٥ - هـ١٤٢٦

٦-  
  مختار الصحاح 

 

والـدار  , المكتبة العصرية : الناشر  

:  الطبعـة    - بيـروت  -النموذجية

 م١٩٩٩ / هـ١٤٢٠الخامسة 

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

  
تابع كتب المعـاجم الفقهيـة      

  :واللغوية 
 

  -بيروت - المكتبة العلمية: الناشر  المصباح المنير    -٧



 - ٢٣٠٧ -

٨-  
  معجم لغة الفقهاء 

 

دار النفــائس للطباعــة :  الناشــر

الثانيـة  : الطبعة, والنشر والتوزيع 

 م١٩٨ ٨هـ١٤٠٨

٩-  
  م الوسيط المعج

 
 دار الدعوة: الناشر 

١٠

-  

 لسان العرب

 

ــر  ــادر: الناشـ  -     دار صـ

 هـ١٤١٤الثالثة :  الطبعة -بيروت

  : الموسوعات والمجالت   ثامنا

١-  
  مجلة البحوث اإلسالمية 

 

تصدرها رئاسـة إدارة البحـوث      

العلمية واإلفتاء بالرياض بالمملكة    

العـدد  الثـاني     , العربية السعودية 

 هـ١٤٢٥: سبعون وال

 الموسوعة الفقهية الكويتية    -٢

وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية    

 -١٤٠٤:  الطبعة الثانية    بالكويت

 هـ١٤٢٧

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

تاسع

  ا
  : األبحاث المعاصرة 

١-  

التأصيل الفقهي للتورق فـي     

ضوء االحتياجات التمويليـة    

  المعاصرة 

 

تصدرها رئاسـة إدارة البحـوث      

العلمية واإلفتاء بالرياض بالمملكة    

الثـاني    العـدد  ,العربية السعودية 

  هـ١٤٢٥والسبعون 



 - ٢٣٠٨ -

٢-  

التطبيقات المـصرفية لعقـد      

التورق وأثرها علـى سـيرة      

  العمل المصرفي اإلسالمي 

 

وقــائع مــؤتمر دور المؤســسات 

المالية اإلسالمية فـي االسـتثمار      

ـ  ــة، جامعـ ــشارقة، والتنمي ة ال

 م٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

٣-  
 التمويل بالتورق 

 

 ومكتبــة دار  دار الثقافــة بقطــر

: القرآن بمصر، الطبعـة األولـى       

 م٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦

٤-  
 أنواعه , حقيقته, التورق

 

جمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع     م

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الـدورة     

التاسعة عشرة إمارة الشارقة دولة     

 العربية المتحدةاإلمارات 

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

    :تابع األبحاث المعاصرة   

٥-  

ــه  ــه، أنواع ــورق حقيقت         الت

الفقهـــي المعـــروف  ( 

  ) والمصرفي المنظم 

 

جمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع     م

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الـدورة     

ة التاسعة عشرة إمارة الشارقة دول    

 اإلمارات العربية المتحدة

٦-  
التورق الفقهـي وتطبيقاتـه     

 المصرفية المعاصرة في الفقه 

جمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع     م

لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الـدورة     

التاسعة عشرة إمارة الشارقة دولة     

 اإلمارات العربية المتحدة

بحـوث  بحث منشور في أعمال و      التورق كما تجريه المصارف   -٧



 - ٢٣٠٩ -

لمجمع الفقـه    الدورة السابعة عشر   

اإلسالمي التـابع لرابطـة العـالم       

  اإلسالمي

 

٨-  
التورق كما تجريه المصارف    

 :في الوقت الحاضر

مجلة مجمع الفقهـي اإلسـالمي،      

: رابطة العالم اإلسـالمي، العـدد       

عشر  عشر، السنة الخامسة   الثامن

  م٢٠٠٤ - هـ١٤٢٥: 

 

 اسم المرجع  م
سـنة الطبـع إن     و, اسم المطبعة 

 وجدت

    :تابع األبحاث المعاصرة   

٩-  

التـورق المـصرفي فــي     

  الـتطبـيـق المعـاصـر 

 

لمـؤتمر المؤسـسات     مقـدم    بحث

 معـالم الواقـع     ,المالية اإلسالمية 

جامعة اإلمـارات   , وآفاق المستقبل 

م ٢٠٠٥ -مدينة العـين   -العربية  

 -شبكة المعلومات اإلسالمية إسالم   

  نت-أون الين

١٠

-  

  التورق المصرفي المعاصر 

 

مجلة الشريعة والدراسات اإلسالمية 

: كلية الشريعة، جامعة قطر، العدد      

 م  ٢٠٠٥ -هـ ١٤٢٦لسنة , ٢٣

١١

-  

التورق وتطبيقاته المـصرفية    

 المعاصرة في الفقه اإلسالمي

 –شبكة المعلومات اإلسالمية إسالم     

   نت   -أون الين

المجمع الفقهي اإلسالمي، رابطـة      العدد  :التورق والتورق المنظم  ١٢



 - ٢٣١٠ -

   بحث منشور بمجلة ٢٠  -

 

 -هــ   ١٤٢٦, , العالم اإلسالمي 

 م٢٠٠٥

١٣

-  

   صورة من بيع التورق المنظم

 

 .www موقع الشبكة المعلوماتية  

Olamaashareah.net  
 

 اسم المرجع  م
وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة 

 وجدت

    :تابع األبحاث المعاصرة   

١٤

-  

مليات التورق وتطبيقاتهـا    ع

االقتصادية فـي المـصارف     

 اإلسالمية 

ــائس : ط   - األردن-دار النفــ

 -هــ   ١٤٢٥الطبعة األولـى        

٢٠٠٥ 

١٥

-  
  المداينة

سـنة  , دار الوطن للنشر  : الناشر  

  هـ١٤٢٣: الطبعة 

عاش

  را

     :كتب التراجم والسير

  اإلصابة في تمييز الصحابة    -١

  

 -علميــة دار الكتــب ال: الناشــر 

ــروت ــة -بي ــى :  الطبع  -األول

 هـ١٤١٥

 تاريخ دمشق   -٢

  

دار الفكر للطباعة والنشر    : الناشر  

 م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥: والتوزيع 

 -دار الكتــب العلميــة : الناشــر   تذكرة الحفاظ   -٣

األولـى  :  لبنان الطبعـة     -بيروت

 م١٩٩٨ -هـ١٤١٩

ــرالروض األنف فـي شـرح        -٤ ــراث  :  الناش ــاء الت دار إحي



 - ٢٣١١ -

   البن هشامالسيرة النبوية

  

األولى :  الطبعة   - بيروت -العربي

 م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١

 - القـاهرة  -دار الحديث : الناشر    سير أعالم النبالء  -٥

  م  ٢٠٠٦-هـ١٤٢٧: سنة الطبعة 

وسـنة الطبـع إن     , اسم المطبعة  اسم المرجع  م

 وجدت

     :تابع كتب التراجم والسير  

هجر للطباعـة والنـشر     : لناشر  ا  طبقات الشافعية الكبرى   -٦

  هـ١٤١٣والتوزيع الطبعة الثانية 

 لطبقات الكبرى ا  -٧

  

 -دار الكتـب العلميـة      :  الناشر  

ــروت ــة -بي ــى :  الطبع األول

 م١٩٩٠ -هـ ١٤١٠

         دار إحياء التراث العربي    : الناشر    معجم المؤلفين    -٨

 - بيروت-

  




