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   )التوریق(التورق ، أنواعھ ، وعالقتھ بالعینة ، وببیع الدین والتصكیك 

   .السید الشحات رمضان جمعة

  .المملكة العربیة السعودیة الریاض،  ، كلیات الشرق العربي

  ABHWI@YAHOO.COM: البرید اإللكتروني 

  : ملخص 

التورق أن یشتري سلعة نسیئة، ثم یبیعھا نقدا لغیر البائع بأقل مما اشتراھا بھ،ومصطلح 
، ویتفق الجمھور أن بیع العینة ھو التورق خاص بالحنابلة وغیرھم یذكرونھ ضمن العینة

بیع السلعة بثمن زائد نسیئة لیبیعھا المشتري ثانیة بثمن حاضر أقل ،واختلف الفقھاء فیھا 
حقیقتھا، وصورھا،وھي جائزة عند الشافعي مطلقا،خالفا للجمھور ولیست من المناھي 

ورق المصرفي ،وتتعدد حكم صورھا فمنھا ما یحرم ومنھا ما یحل، ومنھا ما یكره،والت
ببیع سلعة على المتورق بثمن آجل، ثم ینوب البائع عن ) المصرف(قیام البائع : المنظم

المشتري ببیع السلعة نقًدا على طرف آخر،وھو محرم عند جمھور المعاصرین،ومثلھ 
التورق العكسي وھو كون المستورق ھو المؤسسة، والممول ھو العمیل ،والفرق بین 

رفي أن العینة أن یبیع السلعة على البائع األول أما في التورق العینة والتورق المص
َوكَّْلُتَك في بیعھا على طرف : المنظم فالعمیل ال یبیع السلعة على البنك، وإنما یقول للبنك

صفقتا النسیئة والنقد في : ثالث،والتورق المصرفي اشتمل على بیعتین في بیعة ،ھما 
  .صفقة واحدة ، ومبیع واحد

ھو ما ثبت في الذمة،ومنھ المنافع عند الجمھور،وبیع الدین ھو مبادلة ما ثبت في الدین 
الذمة بمال،و اتفق فقھاء المذاھب األربعة على تحریم بیع الدین بالدین ابتداء وال فرق 
بین بیع الدین بالدین والكالئ بالكالئ ،واالستصناع یجوز فیھ تأخیر البدلین استثناء من 

 إجماعا، وتصكیك الدین تحویل الدین إلى أسھم وأوراق مالیة تتداول، بیع الدین بالدین
فإن كانت مكوناتھا أعیان ومنافع وخدمات ال نقود فیھا فتداولھا كبیعھا،وأما إذا كانت 
نقودا فإن تداول صكوك المقارضة یعتبر مبادلة نقد بنقد وتطبق علیھ أحكام الصرف،وأما 

تخضع ألحكام بیع الدین ، وأما المختلطة فتكون إن كانت الصكوك موجوداتھا دیون ف
النقود تابعة لما یصح ، أما في حال انتفاء تبعیة النقود والدیون فیخضع التداول حینئذ 

  .ألحكام الغلبة كما جاز بیع العبد بمالھ إذا اشترط المبتاع

، ستصناعاال،  الدین ،  الكالئ،  الدین تصكیك،  العینة،  التورق  :االفتتاحیة الكلمات
  .مالیة أوراق
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Abstract: 

Tawarruq is to buy a bad commodity, then sell it for cash to a 
non-seller for less than what he bought it with, and the term 
tawarruq is specific to Hanbalis and others mention it within 
the sample, and the public agrees that selling a sample is 
selling a commodity at a price plus a bad one, so that the 
buyer sells it again for a lower present price, and the jurists 
differed about its truth and image. And it is permissible 
according to Al-Shafi’i absolutely, unlike the public and not 
one of the forbidden, and the ruling on its forms varies, some 
of which are forbidden, some of which are permissible, and 
some of which are disliked, and organized bank tawarruq: the 
seller (the bank) sells a commodity to the tawarruq for a 
deferred price, then the seller acts on behalf of the buyer to 
sell the commodity in cash On another side, which is 
forbidden according to the majority of contemporaries, the 
same is the reverse tawarruq, which is the fact that the 
mutawarriq is the institution, and the financier is the customer, 
and the difference between sample and bank tawarruq is that 
the sample is to sell the commodity to the first seller. You 
were authorized to sell it to a third party, and bank tawarruq 
included two sales in one sale, namely: the two deals of the 
Naseeh and the cash in one transaction, and one sale. 

Key words: Tawarq, alaistisnae, Converting the debt into an 
instrument, Debt, Securities. 



 - ٥٢٣١ -

 بسم اهللا الرحمن الرحیم

الحمد هللا رب العالمین ، والصالة والسالم على خیر األولین واآلخرین نبینا محمد وعلى 
آلھ وصحبھ أجمعین، فإن الفقھ من أشرف العلوم ، وأعظم الفنون ، وقد رفع اهللا تعالى 
 العلماء بھ إلى أشرف المناصب ، وأعلى أسماءھم ، وفتح علیھم بمعرفة الخالق عن
األئمة األربعة ، وتحریر كل مذھب فضال منھ وحلما ، ونشر في الخافَقْین أعالمھم ، 

 برقم الطروس رقما ، فنعمان النعمة ما خصھم علما وَفْھما ، وأجرى باألحكام أقالمھم ،
وفضل مالكھم بموطأ الحدیث المرسم فیھ األحكام رسما ،وشافعي سائلھم ودبر لھم من 

  .١وأحمدھم لسیدھم مسنة إلیھ فال یخشون لدیھ ھماالعلم نصیبا وقسما ، 

أما بعد فھذه نقوالت وتحریرات جمعتھا في التورق ، والتورق المصرفي المنظم ، أسأل 
اهللا أن ینفع بھا، قصدت منھا توضح المسألة ، وأن أستجلي جوانبھا ، وأذلل صعابھا ، 

  .تذكرة لنفسي ولمن أراد االنتفاع

  :أسباب اختیار الموضوع

ومعرفة موقف الفقھ اإلسالمي - بخاصة التورق-فھم وإدراك بعض المعامالت المصرفیة
  .منھا 

تتبع حیل البنوك الربویة ، ومعرفة بعض المعامالت التي ینبني علیھا االقتصاد، والبحث 
  .عن الوسائل الشرعیة للخروج من المعامالت الربویة 

   .-كلھا- فیھ ،مما یوھم بجوازھاكثرة إعالنات البنوك عن التورق وترغیب الناس 

وجود الخالف في التورق الفردي ، والتورق المصرفي بین العلماء والباحثین ، مما 
  .یجعل النفس ال تطمئن إال بالبحث ، ومعرفة مسالك العلماء 

على طرائق العلماء في التدریب العملي على المناقشة والترجیح بین األدلة واالطالع 
  .االستدالل

البنوك اإلسالمیة على التورق ، واإلكثار منھ مما ضیق على صور التمویل إقبال 
  .اإلسالمیة األخرى مما ینذر بتغلب تلك الصور على معامالت البنوك 

  :أھمیة الموضوع 

  . خطوة التورق في المعامالت المصرفیة اإلسالمیة – ١

من % ٦٠تى بلغ مسیس الحاجة لبیان حكم التورق المصرفي لكثرة الممارسین لھ ح -٢
  .المعامالت المصرفیة

 التنبیھ على مستقبل المعامالت المصرفیة اإلسالمیة، وتأثیر التورق المنظم علیھا ، – ٣
  .واخذ الحیطة ومعرفة البدائل 

  .إدراك الفرق بین التورق الفردي الفقھي، والتورق المؤسسي المصرفي المنظم  -٤
                                                           

 .١٧ص/١ اختالف األئمة العلماء للوزیر ابن ھبیرة ج١
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دقة كما كان متداوال بینھم ، والوقوف على معرفة معنى العینة وتحدید المصطلح ب -٥
  .الفرق بین أنواع العینة وصورھا

  .الوقوف على الفرق بین العینة والتورق بنوعیھ -٦

  ).التوریق(عالقة التورق والعینة بالتصكیك  -٧

  .وصوره)  وما اختلف فیھ- جوازا ومنعا -ما اتفق علیھ(معرفة معنى بیع الدین  -٨

  .تصكیك والعینة ببیع الدینعالقة التورق وال -٩

الوقوف على الحلول الشرعیة والمخارج المباحة للخروج من التمویل الربوي ،  -١٠
وعودة الفقھ اإلسالمي والشریعة اإلسالمیة حاكمین على معامالت الناس بتوضیح تلك 

  .المسائل للناس جلیا 

  :الدراسات السابقة 

 في المجامع الفقھیة وندوات المعامالت تعددت البحوث في الموضوع،وهللا الحمد،ونوقش
  :المصرفیة،ومنھا

  ).التورق ، والتورق المنظم(سامي السویلم :  بحث الدكتور- ١

  ).التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر(عبد اهللا السعیدي :  بحث الدكتور- ٢

  .العینة والتورق المصرفي : بحث الدكتور علي السالوس -٣

علي محیي الدین القره داغي ،بحث مقدم إلى ) في الفقھ اإلسالميحكم التورق  (-٤
  .مؤتمر دور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة ، جامعة الشارقة

عبد اهللا المنیع ) حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر (-٥
كة المكرمة في ،بحث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في م

  . ھـ، رابطة العالم اإلسالمي١٤٢٤/ ١٠/ ٢٠ - ١٩الفترة 

الصدیق محمد ) حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر(-٦
األمین الضریر،بحث مقدم للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي المنعقدة في 

  . ، رابطة العالم اإلسالمي ه١٤٢٤/ ١٠/ ٢٠ - ١٩مكة المكرمة في الفترة 

  .محمد العلي القري) دراسة فقھیة اقتصادیة-التورق كما تجریھ المصارف  (-٧

/ رمضان٢-شعبان٢٩)٢٤(محمد المختار السالمي،بحث مقدم لندوة البركة) التورق (-٨
  .ھـ١٤٢٤

التورق حقیقتھ وأنواعھ، ھناء الحنیطي، ملخص الدكتوراة،مقدم لمجمع الفقھ الدولي -٩
  ).١٩(في الدورة

  . التورق المصرفي ریاض بن راشد عبد اهللا آل رشود-١٠

التي ال -وقد استفدت من كل تلك البحوث ، ویبقى أن نلقي الضوء على بعض القضایا 
 بخاصة أدلة تفسیر العینة، وصورھا ،وأدلة التفریق بین - تزال غامضة في نظري
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ورق المنظم ، وعالقة العینة ببیع الدین ، وأدلة التفریق بین التورق والت التورق والعینة،
  .وعالقة كل ھذا بالتصكیك ، ولھم فضل السبق

  خطة البحث

  :یشتمل البحث على مقدمة وستة مباحث ، وبیانھا فیما یلي

  .وفیھا ، أھمیة الموضوع ، وأسباب اختیاره ، والدراسات السابقة ، وخطة البحث: المقدمة 

 .وسبب تسمیتھ ، وموقف القدماء منھتعریف التورق ،: المبحث األول 
  .تعریف التََّورُّق لغة :المطلب األول 

  .تعریف التورق اصطالحا : المطلب الثاني 

  .تعریف العینة ، وبیان حكمھا وعالقتھا بالتورق: المبحث الثاني 

  .العینة لغة ، واصطالحا: المطلب األول 

  .سبب تسمیتھا بالعینة: المطلب الثاني 

  .بعض النصوص الواردة في تحریم العینة: الث المطلب الث

  .مذاھب العلماء في العینة: المطلب الرابع 

  .الفارق بین التورق والعینة: المطلب السادس 

  .حكم التورق الفردي وعالقتھ بالمنظم : المبحث الثالث 

  .أقوال الفقھاء: المطلب األول 

  .المطلب الثاني الترجیح 

  ).المؤسسي(المنظم التورق : المبحث الرابع  

  .تعریفھ: المطلب األول 

 ).طریقة سیره(خطوات وآلیات التورق البنكي أو المصرفي : المطلب الثاني 

  .فوائد وأھداف تلك العملیة: المطلب الثالث

 .العقود التي تصاحب التورق المنظم : المطلب الرابع 

  .الفرق بین التورق المنظم و العینة: المطلب الخامس 

  .والتورق المنظم) الفردي أو الفقھي(الفرق بین التورق البسیط:  السادسالمطلب

  .حكم التورق المصرفي المنظم: المبحث الخامس 

  .أقوال الفقھاء: المطلب األول

  .الراجح: المطلب الثاني 

  .الدین المصرفي) التوریق(بیع الدین وتصكیك: المبحث السادس

  .الخاتمة  ، ثم المراجع ثم الفھارس
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  بحث األولامل

 سميته ،وموقف القدماء منهمعىن التورق وسبب ت

  اطب اول

 قروف ار  

،أي التكلف في طلب الورق مثل التفقھ، ) من الخماسي تورق(١التورق بوزن التفعل
بوزن َكِبد، وفیھ لغات أخرى،والورق بفتح الواو ) َوِرق(والورق بفتح الواو، وكسر الراء

: تورقت الناقة:"  ،وقال األزھري٢الحیوان أكل الورق) تورق(شجرة،و والراء ورق ال
خذ ورقھا، وقد ورقتھا أرقھا : ِرْق لي ھذه الشجرة ورقا، أي: إذا رعت الرقة ،ویقال

:  أخذت ورقھا ،قال الشاعر في وصف جراد-،و ورقت الشجرة ٣"ورقا فھي موروقة
ح متورق ، ویقال لذلك الفعل الخرط جراد ضحیا سار*** رأوا غارة نحوى السوام كأنھا 
   .٤"وھو اختراط الورق عن الشجر

فابعثوا أحدكم بورقكم ھذه إلى :(المضروبة، قال تعالى ) الفضة(والورق ھو الدراھم
، وعن عبد اهللا رضي اهللا عنھ أن رسول )١٩(الكھف ) المدینة فلینظر أیھا أزكى طعاما

ذھب، وجعل فصھ مما یلي كفھ، فاتخذه الناس اتخذ خاتما من «اهللا صلى اهللا علیھ وسلم 
، وفي حدیث ثوبان عن حوض النبي صلى ٥»، فرمى بھ واتخذ خاتما من ورق أو فضة

أشد بیاضا من اللبن، وأحلى من العسل، َیغت فیھ میزابان یمدانھ من «اهللا علیھ وسلم 
لیس «: لم، وقول النبي صلى اهللا علیھ وس٦»الجنة، أحدھما من ذھب، واآلخر من ورق

 ، والورق قد تحذف منھ الواو ویضاف لھ ٧»...فیما دون خمس أواق من الورق صدقة
،وھي ٩"في الرقة ربع العشر:"كما جاء في الحدیث-بكسر الراء-فیقول الرقة  ،٨ھاء

  .الفضة خالصة

                                                           

وإذا أراد الرج�ل أن ی�دخل نف�سھ ف�ي أم�ر حت�ى ی�ضاف        :"  تأتي تفعل لمعان منھا التكل�ف ، ق�ال س�یبویھ      ١
 ".َصبَّر، وتَجلَّد، وتَحلَّمَتَشجَّع، وت: َتَفعَّل، مثل: إلیھ، ویكون من أھلھ؛ فإنك تقول

 ).١٠٢٦/ ٢( المعجم الوسیط ٢
 ).٧٤١/ ٥(معجم متن اللغة ) ٢٢٣/ ٩( تھذیب اللغة ٣
 ).١٤٢/ ٣( المخصص ٤
 ٥٨٦٥) ١٥٥/ ٧( صحیح البخاري ٥
 ) ٢٣٠١)  (١٧٩٩/ ٤( صحیح مسلم ٦
 ) ٩٨٠) (٦٧٥/ ٢( صحیح مسلم ٧
، "یل أصلھا الورق فحذفت الواو وعوضت الھاءق) :" ١٤٢/ ١٥٧( فتح الباري شرح صحیح البخاري ٨

وجمعھ�ا رق�وق ، ورق�ات ،       ):" ٢٠٣: ص) (الج�زء األول  (وقال القاضي عیاض في م�شكل ال�صحیحین         
 ".وأصلھا عند بعضھم الواو ، وھو اسم منقوص

 .١٤٥٤) ١١٨/ ٢( صحیح البخاري ٩
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فالتورق طلب الورق أي ورق الشجر ، وصار عند بعض الفقھاء طلب الفضة أي النقود 
  . صار یستعمل في كل طلب للمال ،كالتفقھ یطلق على طلب العلممن الفضة ، ثم

  :سبب تسمیتھ 

مقصود المشتري الدراھم ، وغرضھ أن یشتري :"وسمیت تلك الصورة تورقا ألن 
السلعة إلى أجل لیبیعھا ، ویأخذ ثمنھا ، فھذه تسمى مسألة التورق ألن غرضھ الورق ال 

سیأتي بیان تاریخھ ، كما قال الحجاوي في ، والتورق ھو مصطلح الحنابلة، و١"السلعة
ولو احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوي مائة بمائة وخمسین فال بأس ، وھي :" اإلقناع 

ومن احتاج إلى نقد :"، وقال في الروض المربع شرح زاد المستنقع ٢"مسألة التورق
، وذكره ٣"قمسألة التور: فاشترى ما یساوي مائة بأكثر لیتوسع بثمنھ فال بأس وتسمى

ولو احتاج إنسان إلى نقد : "،وقال البھوتي٦،وفي اإلنصاف٥وغیره٤ابن مفلح في الفروع
،وأئمة ٧"فاشترى ما یساوي مئة بمئة وخمسین مثال، فال بأس بذلك ،وھي مسألة التورق

  .١٠ وابن القیم٩،وابن تیمیة٨المذھب كالمرداوي

  .١١مھ ، وجعلوه ضمن بیوع العینة ولم یسمھ باقي الفقھاء بھذا االسم ، وإن ذكروا حك

  

                                                           

 ٣٠٢ص/٢٩ كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقھ ج١
 ).٧٧/ ٢(ھ اإلمام أحمد بن حنبل  اإلقناع في فق٢
 )٢١٤: ص( الروض المربع شرح زاد المستنقع ت اللحام ٣
 ).٣١٦/ ٦( الفروع وتصحیح الفروع البن مفلح الحنبلي ٤
 ).٦١/ ٣( وكذا في مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھى ٥
دات  ، و ش�����رح منتھ�����ى اإلرا٥٦ص/٢ ، ال�����روض المرب�����ع ج٣٣٧ص/٤ اإلن�����صاف للم�����رداوي ج٦
أن ی��شتري ال��سلعة ش��راء ثابت��ا ث��م   :" ٣٢٥ص/١ ، وق��ال ف��ي مخت��صر الفت��اوى الم��صریة ج ٢٦ص/٢ج

یبیعھا للمستدین ثانی�ا فیبیعھ�ا أح�دھما فھ�ذه ت�سمى الت�ورق ألن غ�رض الم�شتري ھ�و ال�ورق فیأخ�ذ مائ�ة                        
 بن العزیز ویبقى علیھ مائة وعشرون مثال ، فقد نازع في ذلك السلف واألقوى أنھ ینھى عنھ ، قال عمر        

التورق ربا ، فإن اهللا حرم أخذ دراھم بدراھم أكثر منھا إلى أجل لما في ذل�ك م�ن ض�رر المحت�اج وأك�ل                    
مال�ھ بالباط��ل ، وھ��ذا المعن�ى موج��ود ف��ي ھ��ذه ال�صورة ، وإنم��ا األعم��ال بالنی�ات وال��ذي أباح��ھ اهللا للبی��ع     

 ب��األجرة ، أو یقرض��ھ مائ��ھ والتج��ارة ،وك��ل ق��رض ج��ر منفع��ة فھ��و رب��ا ، كم��ا یق��رض ص��ناعھ لیح��ابوه  
 ٣٠ص/٢٩وانظر مجموع الفتاوى ج".ویبیعھ سلعة تساوي مائة بمائة وخمسین ،ونحو ذلك فھو ربا

 ).١٨٦/ ٣( كشاف القناع عن متن اإلقناع ط دار الفكر ٧
 ).٣٣٧/ ٤( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ٨
 ).٣٠٣ - ٣٠٢/ ٢٩( مجموع فتاوى ابن تیمیة ٩
 ).١٧٠/ ٣( إعالم الموقعین ١٠

،الك�افي  ٥٠٧ص/٢ والحج�ة ج  ٢٨٨ص/٥والحاوي الكبیر ج  )١٩٧ / ٦( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي      ١١
 ٨،والت���ورق والت���ورق الم���نظم ل���سامي ال���سویلم ص١٠٦ص/٩، المحل���ى ج٣٢٥ص/١الب���ن عب���دالبر ج

 .٤٤٦: والتأصیل الفقھي للتورق للمنیع ص
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  :التورق من العینة عند الفقھاء 

  : الحنفیة

أن یأتي الرجل المحتاج إلى : تفسیرھا:" قال محمود البخاري الحنفي عند تفسیر العینة 
آخر یستقرضھ عشرة دراھم ، وال یرغب المقرض في اإلقراض طمعا في الفضل الذي 

س تیسر علي القراض إذ ال یحصل لھ ربح ، ولكن لی: ال ینالھ في اإلقراض ، فیقول
أبیعك ھذا الثوب إن شئت باثني عشرة درھم ،وقیمتھ في السوق عشرة لیبیع في السوق 
بعشرة، فیرضى بھ المستقرض، فیبیعھ المقرض منھ باثني عشر، ثم یبیعھ المشتري في 

لمستقرض السوق بعشرة ، فیحصل لرب الثوب ربح درھمین بھذه التجارة ،ویحصل ل
  .١قرض عشرة سمي ھذا العقد بالعینة ؛ ألنھ أعرض عن الدین إلى بیع العین

أقرضني :كان یكره أن یقول الرجل للرجل :وذكر عن الشعبي أنھ :" وقال السرخسي 
،فیقول ال حتى أبیعك ،وإنما أراد بھذا إثبات كراھة العینة ، وھو أن یبیعھ ما یساوي 

قرض بعشرة ، فیحصل للمقرض زیادة ،وھذا في معنى عشرة بخمسة عشر لیبیعھ المست
أنھھم : "أنھ أرسلھ إلى مكة ، وقال:" ثم ساق حدیث عتاب بن أسید...قرض جر منفعھ 

، " عن شرطین في بیع وعن بیع وسلف ، وعن بیع ما لم یقبض ،وعن ربح ما لم یضمن
ئة بكذا ،وذلك غیر بالنقد بكذا ،وبالنسی: وبھ نأخذ ، وصفة الشرطین في البیع أن یقول

أن یبیع منھ شیئا لیقرضھ ، أو یؤجلھ في الثمن لیعطیھ على ذلك : جائز ،والبیع مع السلف
  .٢"ربحا

اختلف المشایخ في تفسیر العینة التي ورد النھي عنھا :"قال الزیلعي في المحیط البرھاني 
لرجل المحتاج إلى آخر أن یأتي ا: ، تفسیرھا..."إذا تبایعتم بالعینة«: في قولھ علیھ السالم

طمعا في الفضل الذي ال ینالھ -یستقرضھ عشرة دراھم وال یرغب المقرض في اإلقرار 
لیس تیسر علي القراض إذ ال یحصل لھ ربح ،ولكن أبیعك ھذا : فیقول-في اإلقراض

باثني عشرة درھم ، وقیمتھ في السوق عشرة لیبیع في السوق بعشرة ، -إن شئت -الثوب 
مستقرض، فیبیعھ المقرض منھ باثني عشر، ثم یبیعھ المشتري في السوق فیرضى بھ ال

بعشرة ، فیحصل لرب الثوب ربح درھمین بھذه التجارة ، ویحصل للمستقرض قرض 
  .عشرة سمي ھذا العقد بالعینة ؛ ألنھ أعرض عن الدین إلى بیع العین

من المستقرض باثني تفسیرھا أن یدخال بینھما ثالثا ، فیبیع المقرض ثوبھ : قال بعضھم
عشر درھما ویسلمھ إلیھ ، ثم یبیع المستقرض من الثالث الذي أدخاله بینھما بعشرة ، 
ویسلم الثوب إلیھ، ثم إن الثالث یبیع من صاحب الثوب ،وھو المقرض بعشرة ویسلم 
الثوب إلیھ ویأخذ منھ العشرة، ویدفعھا إلى طالب القرض، فیحصل لطالب القرض عشرة 

ل لصاحب الثوب علیھ اثنا عشر درھما، وھذا حیلة من حیل الربا ، وكان دراھم ویحص

                                                           

إذا تب�ایعتم بالعین�ة واتبع�تم أذن�اب البق�ر        :" ف�ي ح�دیث     ) ١٣٩/ ٧(ي   المحیط البرھ�اني ف�ي الفق�ھ النعم�ان         ١
 .»ذللتم وظھر علیكم عدوكم

 ).٦٤/ ١٤( المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ٢
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خیر "إن العینة التي جاءت في الحدیث : محمد بن سلمة البلخي رحمھ اهللا یقول لتجار بلخ
  .١"ھذه» من یبایعكم

ھذا البیع في قلبي كأمثال : وقال محمد:" وقال ابن عابدین بعد أن نقل الكالم السابق 
إذا « فقال - صلى اهللا علیھ وسلم -م اخترعھ أكلة الربا وقد ذمھم رسول اهللا الجبال ،ذمی

العینة مثل أن یستقرض من تاجر :" ،وقال شیخي زادة في مجمع األنھر ٢"تبایعتم بالعینة 
عشرة فیأبى عنھ ویبیع منھ ثوبا یساوي عشرة بخمسة عشر مثال نسیئة في نیل الزیادة 

مل خمسة سمي بھ لما فیھ من اإلعراض عن الدین إلى لیبیعھ المستقرض بعشرة ویتح
  . ٣"العین وھو مكروه 

أي بیع ) كفیلھ ببیع العینة(األصیل ) أمر:"(وقال في الدر المختار وحاشیة ابن عابدین 
العین بالربح نسیئة ، لیبیعھا المستقرض بأقل لیقضي دینھ ، اخترعھ أكلة الربا، وھو 

  .٤"اإلعراض عن مبرة اإلقراضمكروه مذموم شرعا لما فیھ من 

بكسر العین المھملة ) أمر كفیلھ ببیع العینة: قولھ:"(وشرح ابن عابدین ھذا الكالم فقال
وقیل لھذا البیع عینة ؛ :أي نسیئة مغرب ،وفي المصباح : وھي السلف ، یقال باعھ بعینة 

صیل للكفیل ألن مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بدلھا عینا أي نقدا حاضرا ، أي قال األ
اشتر من الناس نوعا من األقمشة ثم بعھ ، فما ربحھ البائع منك وخسرتھ أنت فعليَّ ، 
فیأتي إلى تاجر فیطلب منھ القرض ،ویطلب التاجر منھ الربح ویخاف من الربا ، فیبیعھ 
التاجر ثوبا یساوي عشرة مثال بخمسة عشر نسیئة ،فیبیعھ ھو في السوق بعشرة فیحصل 

،ویجب علیھ للبائع خمسة عشر إلى أجل ،أو یقرضھ خمسة عشر درھما ثم لھ العشرة 
یبیعھ المقرض ثوبا یساوي عشرة بخمسة عشرة ، فیأخذ الدراھم التي أقرضھ على أنھا 
ثمن الثوب فیبقى علیھ الخمسة عشر قرضا ،ومن صورھا أن یعود الثوب إلیھ كما إذا 

الثاني ودفع الثمن إلیھ لیدفعھ إلى اشتراه التاجر في الصورة األولى من المشتري 
المشتري األول ، وإنما لم یشتره من المشتري األول تحرزا عن شراء ما باع بأقل مما 

أي إلى أجل  : أي بثمن زائد نسیئة ) أي بیع العین بالربح : قولھ (باع قبل نقد الثمن ،و
لبائع ، فالمعنى أمر ،وھذا تفسیر للمراد من بیع العینة في العرف ، بالنظر إلى جانب ا

كفیلھ بأن یباشر عقد ھذا البیع مع البائع بأن یشتري منھ العین على ھذا الوجھ ؛ ألن 
الكفیل مأمور بشراء العینة ال ببیعھا ، وأما بیعھ بعد ذلك لما اشتراه فلیس على وجھ 

زم أي عند محمد ، وبھ ج) وھو مكروه: قولھ ( العینة ؛ ألنھ یبیعھا حالة بدون ربح ،و
ال یكره ھذا البیع ؛ ألنھ فعلھ كثیر من : وقال أبو یوسف : في الھدایة ، قال في الفتح 

الصحابة ،وحمدوا على ذلك ،ولم یعدوه من الربا حتى لو باع كاغدة بألف یجوز ،وال 
ھذا البیع في قلبي كأمثال الجبال ذمیم اخترعھ أكلة الربا ، وقد ذمھم : یكره ، وقال محمد 

                                                           

/ ٥) (رد المحت�ار (ال�در المخت�ار وحاش�یة اب�ن عاب�دین      ) ١٣٩/ ٧( المحیط البرھاني في الفق�ھ النعم�اني     ١
٢٧٣.( 

 ).٢٧٣/ ٥) (رد المحتار(ین  الدر المختار وحاشیة ابن عابد٢
 ).١٩٤/ ٣( مجمع األنھر في شرح ملتقى األبحر ط العلمیة ٣
 ).٣٢٥/ ٥) (رد المحتار(ن عابدین  الدر المختار وحاشیة اب٤
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إذا « فقال - صلى اهللا علیھ وسلم -صلى اهللا علیھ وسلم وقد ذمھم رسول اهللا رسول اهللا 
إن الذي یقع في قلبي أنھ إن فعلت صورة : ثم قال في الفتح ما حاصلھ ... تبایعتم بالعینة

یعود فیھا إلى البائع جمیع ما أخرجھ ، أو بعضھ كعود الثوب إلیھ في الصورة المارة 
راض الخمسة عشر ؛ فیكره ، یعني تحریما ، فإن لم یعد ،وكعود الخمسة في صورة إق

كما إذا باعھ المدیون في السوق فال كراھة فیھ ، بل خالف األولى، فإن األجل قابلھ قسط 
من الثمن ، والقرض غیر واجب علیھ دائما ،بل ھو مندوب ، وما لم ترجع إلیھ العین 

 المسترجعة ال العین مطلقا ،وإال التي خرجت منھ ال یسمى بیع العینة ؛ ألنھ من العین
فكل بیع بیع العینة ،وأقره في البحر  ،والنھر ،والشرنباللیة ، وھو ظاھر ، وجعلھ السید 

  .١"أبو السعود محمل قول أبي یوسف ، وحمل قول محمد والحدیث على صورة العود

فسیرات  عندھم، ولكنھم جعلوه ضمن بیوع العینة ، وھو أحد ت-لفظا -فالتورق لم یرد 
 وعند المتأخرین  –شارح كتب ظاھر الروایة -، وھذا في المبسوط ٢العینة عند الحنفیة

كابن عابدین ،فاعتبروا التورق من العینة ، ومن القرض الذي یجر نفعا ، وفي الھدایة 
  .جزم بأن التورق من العینة

  " :ال یكره ھذا البیع"معنى قول أبي یوسف

ال یكره ھذا البیع ؛ ألنھ فعلھ كثیر من الصحابة : وسف وقال أبو ی: قال في الفتح " 
  ".،وحمدوا على ذلك ،ولم یعدوه من الربا ، حتى لو باع كاغدة بألف یجوز ،وال یكره

لو باع (ذھب بعض العلماء إلى أن أبا یوسف فسر العینة بمعنى البیع باآلجل ،بدلیل 
لعینة جائزا ومحرما ، وال یقصد ،مما یبین أن المتقدمین جعلوا من ا) كاغده بألف یجوز

التورق ، ألن الصحابة عملوا ببیع اآلجل ال التورق،وألن الصحابة حمدوا على ذلك ألن 
  .٣في اآلجل سماحة في البیع، ورحمة بالمحتاج

إن الذي یقع في قلبي أنھ إن فعلت صورة یعود فیھا إلى البائع جمیع ما :" قال ابن الھمام 
ثوب إلیھ في الصورة المارة ، وكعود الخمسة في صورة أخرجھ أو بعضھ كعود ال

إقراض الخمسة عشر ،فیكره یعني تحریما، فإن لم یعد كما إذا باعھ المدیون في السوق 
فال كراھة فیھ ، بل خالف األولى، فإن األجل قابلھ قسط من الثمن ، والقرض غیر 

التي خرجت منھ ال یسمى واجب علیھ دائما ، بل ھو مندوب ، وما لم ترجع إلیھ العین 
  بیع العینة ، ألن من العین المسترجعة ال العین مطلقا ، وإال فكل بیٍع بیُع العینة، 

                                                           

 ).١٥١/ ٢١( رد المحتار ١
رد (ال�در المخت�ار وحاش�یة اب�ن عاب�دین          ). ٢٧٣/ ٥) (رد المحت�ار  ( الدر المختار وحاش�یة اب�ن عاب�دین          ٢

  )٢٧٣/ ٥) (ارالمحت
ھ�ذا  : وق�ال محم�د   . العینة جائزة مأجور م�ن عم�ل بھ�ا، ك�ذا ف�ي مخت�ار الفت�اوى ھندی�ة                  : وعن أبي یوسف  

إذا تبایعتم بالعین�ة   «- علیھ الصالة والسالم   -وقال  . البیع في قلبي كأمثال الجبال ذمیم اخترعھ أكلة الربا        
وال كراھ�ة فی�ھ إال خ�الف األول�ى لم�ا فی�ھ       : فتحقال في ال» واتبعتم أذناب البقر ذللتم وظھر علیكم عدوكم   

 .من اإلعراض عن مبرة القرض
 .٢٧ التورق د علي السالوس ص٣
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 وأقره في البحر والنھر، والشرنباللیة،وھو ظاھر ،وجعلھ أبو السعود محمل قول أبي 
، أي عود نفس السلعة للمالك ١"یوسف ،وحمل قول محمد والحدیث على صورة العود

  .األول

  :المالكیة

لم یذكره المالكیة بھذا االسم ،وھو ضمن بیوع اآلجال عندھم ، قال ابن عبد البر في 
فمعناه أنھ تحیل في بیع دراھم بدراھم أكثر منھا إلى أجل : وأما بیع العینة:" الكافي 

جاز :"(، ومما یدل على توسع معنى العینة عندھم قول محمد األمیر ٢"بینھما سلعة محللة
لعینة ، تأمره یشترى سلعة ، ویدفعھا لك ، وكره ألھل العینة دفع ما بثمانین بمائة بیع ا

 ، فتأمر شخصا بشراء سلعة لك ٣...)"لمن سألھم سلف ثمانین بمائة ،كأن صرح باألرباح
وكره أن یقول الرجل لمن سألھ سلف ثمانین بمائة ال :" من العینة عندھم ، وقال الخرشي

ین في مائة، ولكن ھذه سلعة قیمتھا ثمانون خذ مني بمائة ما أي یحل لي أن أعطیك ثمان
، فلم یفرق المالكیة بین العینة ٤"سلعة إذا قومت كانت بثمانین أو اشترھا، ویومئ لتربیحھ

ما اشترى لیباع ثمن بعضھ معجل وبعضھ مؤجل ، فظاھر :"والتورق، قال المكناسي 
  .٥"كراھتھ ألھل العینة" یة العتب" مسائل الكتاب واألمھات جوازه ، وفي 

إذا اشترى طعاما أو غیره على أن ینقد بعض ثمنھ ویؤخر بعضھ إلى :"وقال ابن حبیب 
أجل فإن كان اشتراه لیبیعھ كلھ لحاجتھ لثمنھ فال خیر فیھ ، وكأنھ إذا باعھ بعشرة نقدا 

ببقیة الثمن خذه فبع منھ ما ترید أن تنقدني ، وما بقي فھو لك : وعشرة إلى أجل قال لھ 
: إلى األجل، وإنما یعمل ھذا أھل العینة وھو قول مالك ، فروجع فیھا غیر مرة ، فقال 

  .٦"أنا قلتھ ، قالھ ربیعة وغیره قبلي

المسألة الخامسة :"وھذا الكالم في تفسیر العینة بوب بھ الرجراجي في مناھج التحصیل
یعھا ھذا المشتري اآلخر من البائع وھو أن یبیع الرجل السلعة إلى أجل، ثم یب: في العینة

: والثاني.حرام: أحدھا: والعینة على أربعة أسئلة: األول نقدا بأقل مما اشتراھا بھ، ثم قال
   ...٧"مختلف فیھ: والرابع.جائز: والثالث.مكروه

  .ثم ساق بعدھا قول ابن حبیب في السؤال المختلف فیھ من العینة

وع اآلجال، وجعلوا بعض الصور التي تشبھ التورق والمالكیة یجعلون بیع العینة من بی
مما ظاھره الجواز ، ولكنھ یؤدي إلى المحظور ، وبنوا كتاب بیوع اآلجال على الحكم 

أصل ما بني علیھ ھذا الكتاب الحكم بالذرائع ، : "بالذرائع، كما قال ابن رشد الجد 

                                                           

 ).٣٢٦/ ٥(و حاشیة ابن عابدین )٢١٣/ ٧( فتح القدیر ١
 ) .٦٧٢/ ٢( الكافي في فقھ أھل المدینة ٢
 )٩٢/ ٣( ضوء الشموع شرح المجموع ٣
 ) ١٠٦/ ٥( شرح مختصر خلیل للخرشي ٤
 ).٥٣٨: ص(فاء الغلیل في حل مقفل خلیل  ش٥
 )٥٣٨: ص( شفاء الغلیل في حل مقفل خلیل ٦
 )٢٢٥/ ٦( مناھج التحصیل ونتائج لطائف التأویل في شرح المدونة وحل مشكالتھا ٧
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شیاء التي ظاھرھا اإلباحة  القضاء بھا والمنع منھا، وھي األ- رحمھ اهللا -ومذھب مالك 
، ویتوصل بھا إلى فعل المحظور، ومن ذلك البیوع التي ظاھرھا الصحة ویتوصل بھا 
إلى استباحة الربا، وذلك مثل أن یبیع الرجل سلعة من رجل بمائة دینار إلى أجل ثم 
یبتاعھا بخمسین نقدا ، فیكونان قد توصال بما أظھراه من البیع الصحیح إلى سلف 

دینارا في مائة إلى أجل، وذلك حرام ال یحل وال یجوز ؛ وأباح الذرائع الشافعي خمسین 
ومن قال - رحمھ اهللا تعالى-،وأبو حنیفة، وأصحابھما، والصحیح ما ذھب إلیھ مالك

وإنما النزاع في الذرائع خاصة ،وھي بیوع اآلجال :"،وقال القرافي في الفروق١"بقولھ
، ثم ساق دلیل سد الذرائع في بیوع ٢" لمحل النزاعونحوھا فینبغي أن تذكر أدلة خاصة

اآلجال حدیث عائشة مع أم ولد زید بن أرقم ، ولذا كانوا أشد المذاھب في منع تلك 
فإذا :" الصورة وكافة صور بیوع العینة ، وأوجبوا فسخ تلك الصور،قال ابن رشد الجد

لثمن نقدا، فسخت البیعتان باع الرجل سلعة بثمن إلى أجل ثم ابتاعھا منھ بأقل من ذلك ا
- جمیعا عند ابن الماجشون،وھو الصحیح في النظر، ودلیلھ من جھة األثر قول عائشة

بئسما شریت وبئسما اشتریت؛ ألنھا عابت البیعتین : ٣في الحدیث-رضي اهللا عنھا
لئال یكون ذریعة لغیره یتطرق بھا إلى الربا؛ وأكثر أھل العلم یمضون البیعتین ... جمیعا

  .٤"ى ظاھرھما من الصحة،وال یتھمون المتبایعین ،وال یرون الحكم بالذرائععل

وربما نبھ القرافي على ما یفھم منھ جواز التورق، بأن المنع أن یكون العقد الثاني من 
:" البائع األول، فقال في تفسیره لحدیث عائشة مع أم ولد زید بن أرقم ومناقشة الحنفیة 

 ، وبھذا یكون القرافي ملمحا لجواز ٥" الثاني من البائع األولإنما امتنع أن یكون العقد
التورق او یعض صور العینة ، ولكنھ صرح بمنع ھذه الصورة حین ذكر شروط المنع 

  :من بیوع اآلجال

أن تكون البیعة األولى : وكبیوع اآلجال فمذھب مالك منعھا بخمسة شروط، أحدھما"
أن : ھو البائع أو ال ، أو من تنزل منزلتھ ،وثالثھا أن یكون المشتري ثانیا:ألجل، ثانیھا 

أن یكون المشتري :ورابعھا...یكون البائع ثانیا ھو المشتري أو ال ،أو من تنزل منزلتھ
أن یكون الشراء الثاني من صفة ثمنھ الذي باع بھ أوال؛ :ثانیا ھو المبیع أوال ،وخامسھا

ال أنھا لما كثر قصد الناس التوصل ألنھا وإن كانت على صورة بیع جائز في الظاھر إ

                                                           

 ).٣٩/ ٢( المقدمات الممھدات ١
 )٢٦٦/ ٣(أنوار البروق في أنواء الفروق =  الفروق للقرافي ٢
ی�ا أم الم�ؤمنین إن�ي بع�ت م�ن زی�د ب�ن أرق�م عب�دا          -رضي اهللا عنھ�ا -رقم قالت لعائشة أن أم ولد زید بن أ     ٣

بئس ما شریت وبئس م�ا  -رضي اهللا عنھا -بثمانمائة درھم إلى العطاء واشتریتھ بستمائة نقدا فقالت عائشة        
إال أن یت�وب قال�ت   -ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم   -اشتریت أخبري زید ب�ن أرق�م أن�ھ أبط�ل جھ�اده م�ع رس�ول اهللا            

فمن جاءه موعظ�ة م�ن رب�ھ ف�انتھى فل�ھ م�ا          {-رضي اهللا عنھا  -أرأیتني إن أخذتھ برأس مالي فقالت عائشة      
وم���سند اب���ن )٢١٢) (٥٢/ ٣(ت ھاش���م الم���دني-س���نن ال��دارقطني ].٢٧٥: البق���رة[}س��لف وأم���ره إل���ى اهللا 

 ).١٠٧٩٨)(٥٣٩/ ٥(والسنن الكبرى للبیھقي)٤٥١)(٨٠:ص(الجعد
 ).٥٣/ ٢( المقدمات الممھدات٤
ف�ي الف�رق الراب�ع والت�سعون والمائ�ة ب�ین            )٢٦٨/ ٣(أن�وار الب�روق ف�ي أن�واء الف�روق         = الفروق للقرافي  ٥

 ...قاعدة ما یسد من الذرائع وقاعدة ما ال یسد منھما
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إلى ممنوع في الباطن كبیع بسلف ،وسلف بمنفعة منعت قیاسا على الذرائع المجمع على 
  .١"منعھا

وھذا واضح أنھم ذكروا صورة التورق، ولكن منعوھا ألنھا تؤدي للربا كبیع بسلف ، 
 فقد آل األمُر إلى وسلف بمنفعة، وكبیعة سلعة بعشرٍة ألجل ، ثم یشتریھا بخمسة نقًدا،

  .٢ُرُجوع السلعة ، وقد دفع قلیًلا عاد إلیھ كثیًرا

  :الشافعیة 

- أما الشافعیة فلم یذكروا التورق باسمھ ولكنھم وصفوه وجوزوه تبعا لتجویز العینة
فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة ،فقبضھا ،وكان الثمن إلى :"  قال الشافعي -عندھم

ھا من الذي اشتراھا منھ ، ومن غیره ، بنقد أقل ، أو أكثر مما أجل ، فال بأس أن یبتاع
اشتراھا بھ أو بدین كذلك ، أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن یساوي، 

  .٣"ولیست البیعة الثانیة من البیعة األولى بسبیل

ومن (، ومعھا التورق )یبتاعھا من الذي اشتراھا منھ(فنص الشافعي على جواز العینة 
، كما أنھ ضعف حدیث أم ولد ) ره ، بنقد أقل ، أو أكثر مما اشتراھا بھ أو بدین كذلكغی

، ألن العقد عند الشافعیة ٥، بل صرح النووي أن بیع العینة لیس من المناھي٤زید بن أرقم
  .٦یقوم على الظاھر وال أثر لنیة العاقد فیھ

  :الحنابلة 

سئل عن الرجل یبیع المتاع فیجیئھ الرجل ":سمعت أحمد"العینة ، : قال أبو داود في باب 
 فال یعجبنا أن یكون بیعھ ٧أبیعك بده شازده وده داوزده؟:" یطلب المتاع ینسؤه، فیقول

نعم، سمعت أحمد، : عینة، وإن لم یرجع إلیھ؟ قال: یقال لھا: ھذا، ھذا في العینة، قلت

                                                           

/ ٥(وش��رح مخت��صر خلی��ل للخرش��ي  )٢٧٥/ ٣(أن��وار الب��روق ف��ي أن��واء الف��روق  =  الف��روق للقراف��ي ١
 ).٧٧/ ٣(اشیة الدسوقي ،والشرح الكبیر للشیخ الدردیر وح)٩٥

 ).١٩٨/ ٤( الموافقات ٢
 ) ٧٩/ ٣( األم للشافعي ٣
، المجموع ش�رح  "لو كان ھذا ثابتا):"١٥٠/ ١٠( نقل النووي قول الشافعي في المجموع شرح المھذب     ٤

لكن ھذا اإلسناد فیھ داود بن الزبرقان وقال یحیى بن معین ولیس :"، وقال النووي ) ١٥١/ ١٠(المھذب 
ال علي بن المدیني كتب�ت عن�ھ ش�یئا ی�سیرا ورمی�ت ب�ھ وض�عفھ ج�دا وق�ال الجرج�اني إن�ھ ك�ذاب              بشئ وق 

وقال أبو زرعة متروك الحدیث وقال البخاري ھو م�ضرب الح�دیث وق�ال اب�ن أب�ي ع�دي ھ�و ف�ي جمل�ة                
 ....الضعفاء

 ).٤١٦/ ٣( روضة الطالبین ٥
تقّدمھ وال تأخره، وال بتوّھم وال بأغل�ب، وك�ذلك ك�ّل    ال یفسُد عقٌد أبًدا إال بالعقد نفسھ، ال یفسُد بشيء           " ٦

األم لل��شافعي ". ھ��ذه ذریع��ٌة، وھ��ذه نی��ُة س��وءٍ     :وال نف��سد البی��وع ب��أن نق��ولَ    ش��يء ال نف��سده إال بعق��ده،  
)٧/٢٧٩.( 
 .أبیعك العشرة بأحد عشر، أو العشرة باثني عشر: كلمة فارسیة بمعنى): أبیعك ده راوزده ( ٧
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 وإن كان یرید بیعھ فھي وإن كان ال یرید بیع المتاع الذي یشتري منك، فھو أھون،: قال
  .١"العینة

إذا لم تعد السلعة إلیھ ،بل : فإن قیل فما تقولون:" وعلق ابن القیم على ھذا النص فقال
ھذه مسألة التورق ، ألن المقصود منھا : رجعت إلى ثالث ، ھل تسمون ذلك عینة؟ قیل

لیھا اسمھا الورق ،وقد نص أحمد في روایة أبي داود على أنھا من العینة ، وأطلق ع
التورق :"،وقد اختلف السلف في كراھیتھا فكان عمر بن عبدالعزیز یكرھھا،وكان یقول

  ،ورخص فیھا إیاس بن معاویة،وعن أحمد فیھا روایتان"آخیة الربا

  .٢" منصوصتان،وعلل الكراھة في إحداھما بأنھ بیع مضطر

 الرجل المتاع ، فال العینة أن یكون عند:وقد روي عن أحمد أنھ قال :"وقال ابن قدامة
أكره للرجل أن ال یكون لھ : یبیعھ إال بنسیئة ، فإن باعھ بنقد ، ونسیئة فال بأس ، وقال 

  ".تجارة غیر العینة ال یبیع بنقد

وقال ابن عقیل إنما كره النسیئة لمضارعتھا الربا ، فإن الغالب أن البائع بنسیئة یقصد 
  .الزیادة باألجل 

اسما لھذه المسألة وللبیع بنسیئة جمیعا، لكن البیع بنسیئة لیس ویجوز أن تكون العینة 
  .٣"بمحرم اتفاقا، وال یكره إال أن ال یكون لھ تجارة غیره

فأحمد جعل بیع األجل فقط، وعدم البیع بالنقد عینة ، ووجھھ ابن عقیل بأن المقتصر على 
ة من تسمیة ذلك عینة ، بیع النسیئة فقط یطلب مقابل األجل الزیادة ، ولم یمنع ابن قدام

وبخاصة لو اقتصر علیھ فقط في تجارتھ ، مما یدل على اتساع معنى العینة حتى یشمل 
  .التورق وبیع األجل باالقتصار علیھ

  . جعلوا التورق من العینة ، والعینة عندھم لھا معان لكثیرة-تقریبا-فاألئمة األربعة 

                                                           

  ).١٢٥٧( العینة: باب) ٢٦٣: ص( روایة أبي داود السجستاني  مسائل اإلمام أحمد١
 ).٢٤٩/ ٩( حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ٢
 ).٢٦٢/ ٦) (٦٢٠(تحقیق التركي - المغني البن قدامة٣
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ب اطا  

طورق اف ار  

ومن احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوي مائة بمائتین ، وأكثر : "الروض المربعقال في 
   .١"لیتوسع بثمنھ فال بأس ، وتسمى مسألة التورق

ھو أن یشتري الشخص السلعة إلى أجل، ثم یبیعھا لغیر بائعھا األول نقدًا في : وقیل 
  ٢.الحال، ویأخذ ثمنھا، بقصد الحصول على الدراھم

ھو شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ بثمن :" إلسالمي التورق بقولھعرف مجمع الفقھ ا
  .٣"مؤجل، ثم یبیع المشتري بنقد لغیر البائع للحصول على النقد

أن یشتري سلعة نسیئة، ثم یبیعھا نقدا لغیر البائع ، بأقل مما اشتراھا :"التعریف المختار
  .٤"بھ، لیحصل بذلك على النقد

  : الفردي أو الفقھي ، ویعتمد على أموروما سبق ھو تعریف التورق

  .أن یشتري المشتري السلعة نسیئة بثمن معلوم -أ

  .أن یقوم ببیعھا على غیر البائع بثمن حال نقدا  -ب

  .أن یكون ثمن البیع أقل من ثمن الشراء -ج

  .ولیس من غرض المتورق التجارة إنما غرضھ السیولة والنقود

                                                           

 و مجم��وع ٣٣٧ص/٤ و اإلن�صاف للم�رداوي ج  ١٢٦ص/٤ و الف��روع ج٥٦ص/٢ ال�روض المرب�ع ج  ١
 واختلف الحنابلة في دخولھا تحت العین�ة أم  ٢٦ص/٢رادات ج و شرح منتھى اإل    ٣٠٢ص/٢٩الفتاوى ج 

إذا باع سلعة بنقد ثم اشتراھا بأكثر منھ نسیئة فھي عكس العینة وھي مثلھا  :٤٩ص/٤ال قال في المبدع ج    
نقلھ حرب إال أن تتغیر صفتھا ونقل أبو داوود یجوز بال حیلة فلو احتاج إلى نقد فاشترى ما یساوي مائة       

 .أس نص علیھ وھي مثل التورقبثمانین فال ب
 / ٤٢(و لقاء الباب المفت�وح  ) ٢٩١ / ١٤(و مجلة البحوث اإلسالمیة)١٤٣ / ٥( الفقھ اإلسالمي وأدلتھ   ٢

 .١٠٣:فقھ المعامالت المصرفیة ص). ١٣
 ق�رارات المجم�ع الفقھ��ي اإلس�المي برابط�ة الع��الم اإلس�المي ف��ي الق�رار الخ�امس ف��ي ال�دورة الخام��سة         ٣

 ).٣٢٠ص ( ھـ ١٤١٩/ ٧/ ١١دة في مكة المكرمة، عشرة المنعق
 ).١٤٧/ ١٤( الموسوعة الفقھیة الكویتیة ٤
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  املبحث الثاني

  وبيان حكمها وعالقتها بالتورقتعريف العينة ، 

  اطب اول

طوا ،  ا  

، والعینة بوزن ِفْعَلة بكسر ) ع،و،ن( مصدر من  الفعل اعتان بوزن اشترك ، ومادتھ:لغة
، وأصلھا عونة ، ولكن لما انكسرت ٢)عیشة وعیمة(،مثل ١الفاء وسكون العین من العون

رة العین ، مثل دیمة بكسر الدال ، واشترك في شركة العین انقلبت الواو لیاء مناسبة لكس
ارتاب ریبة، وازدان زینة ، والعینة بمعنى خیار الشيء ،وعینة الشاة :بكسر الشین ، مثل 

ما حول عینھا ، وعینة الخیل أفضلھا ، وعونة بمعنى العون والمساعدة بالسلف والقرض 
العینة جائزة مأجور من عمل  :"، فالعینة السلف والقرض، ومنھ قول أبي یوسف القاضي

وعینة : "، وتطلق على خیار المال بمعنى عین المال ،وأفضل المال قال ابن فارس٣"بھا
 ، ٤"كل شيء خیاره، یستوي فیھ الذكر واألنثى، كما یقال عین الشيء وعینتھ، أي أجوده

، ٥ وحاضرهوكذا یراد بھا الربا ، وسمي عینة ألن البیع یحصل فیھ النقد وھو عین المال
 رضي -،قال علي بن أبي طالب ٦)الزرنقة(ومن األلفاظ التي جاءت مرادفة للعینة كلمة 

ولو أخذت الزاد بالعینة ، ومنھا قول ابن : أي) ال أدع الحج ولو تزرنقت:(-اهللا عنھ 
، ٧أي العینة» كانت عائشة تأخذ الزرنقة«المبارك ال بأس بالزرنقة ،ومنھ الحدیث 

  .ینة لھا معان عدةفالحاصل أن الع

 یكاد یتفق الجمھور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة على أن بیع العینة ینطبق :اصطالحا
  :على

بیع السلعة بثمن زائد نسیئة لیبیعھا المشتري ثانیة بثمن حاضر أقل لیحصل على "
  .٨"المال

                                                           

و القبس في شرح موطأ مالك ب�ن أن�س        )١٩٨/ ٢( االقتضاب في غریب الموطأ وإعرابھ على األبواب         ١
 ).٨٢٦: ص(
 ).٤٨٥٢/ ٧( شمس العلوم ودواء كالم العرب من الكلوم ٢
 ".كذا في مختار الفتاوى  ھندیة:"  وقال )٢٧٣/ ٥( حاشیة ابن عابدین ٣
 ) .٢٠٣/ ٤( مقاییس اللغة ٤
و المحك��م والمح��یط )٤٦٤/ ٣٥(و ت��اج الع��روس ) ٣٠٦/ ١٣(ل��سان الع��رب ).١٣١/ ٣( تھ��ذیب اللغ��ة ٥

 )..٣٠١/ ٢(والنھایة في غریب الحدیث واألثر ) ٢٢٣: ص(و مختار الصحاح )٢٥٣/ ٢(األعظم 
 ).١٨٣٠/ ٣(و لسان العرب ط دار المعارف) ٤٣٥/ ١( غریب الحدیث البن الجوزي ٦
والنھایة في غری�ب الح�دیث واألث�ر ألب�ي ال�سعادات الج�زري       ) ٢٠٨: ص(المغرب في ترتیب المعرب   ٧
)٣٠١/ ٢.( 
 ).٧٧: ص(عبد العظیم أبو زید . د- بیع المرابحة لآلمر بالشراء ٨
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قلیل في ھي دفع :(وھذا التعریف یدخل فیھ التورق ، ویقول الخرشي في تعریف العینة
البیع -العینة-ھو :(وھذا التعریف یشمل صورا كثیرة ، وینقل أیضا عن ابن عرفة) كثیر 

إذا باع سلعة بعشرة :(فدخل فیھ التورق،ومثل لھ بقولھ)المتحیل في دفع عین في أكثر منھا
  .١)إلى شھر ثم اشترى السلعة بخمسة نقدا

  .٢"ا بأقل منھ نقدا لم یجزمن باع سلعة بثمنن مؤجل ، ثم اشتراھ:"وعند الحنابلة

  .وھذا یدخل فیھ التورق

ب اطا  

  ب  

یرى الكمال بن الھمام أن بیع العینة سمي بذلك ألن العین تسترجع فیھ، أي ھو من العین 
، وقیل سمیت بذلك ألن مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بدلھا من البائع عینا،  ٣المسترجعة

سمیت كذلك لما فیھا من اإلعراض عن الدین إلى : ، وقال الزیلعي٤أي نقدا حاضرا
، ویرى الدسوقي في حاشیتھ على الشرح الكبیر أنھا سمیت عینة إلعانة أھلھا  ٥العین

أنا أظن أن العینة : ، وقال الجوزجاني٦للمضطر على تحصیل مطلوبھ على وجھ التحیل
والورق، فیشتري السلعة، ویبیعھا إنما اشتقت من حاجة الرجل إلى العین من الذھب 

  .٧بالعین التي احتاج إلیھا، ولیست بھ إلى السلعة حاجة

فالمقصود بذل العین المعجلة للربح ، وأخذھا للحاجة كما قالوا في التورق إذا كان 
أنا أظن أن العینة إنما اشتقت من حاجة :"المقصود الورق ، قال أبو إسحاق الجوزجاني

 الذھب والورق فیشتري السلعة،ویبیعھا بالعین الذي احتاج إلیھ الرجل إلى العین من
، ومنھ حدیث ذكره ٨ولیست بھ إلى السلعة حاجة، وتطلق العینة على نفس السلعة المعتانة

الزبیر بن بكار في النسب، عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن ھشام، أنھ قال 
فغدا عبد اهللا فتعین عینة من :  عینة، قالاغد غدا إلى السوق فخذ لي:"ألبیھ عبد اهللا

                                                           

 .٥/١٠٥:  حاشیة الخرشي على مختصر خلیل١
 )..١٢٧/ ٤(مة  المغني البن قدا٢
ف�ي ف�تح الق�دیر    ".سمي بھ لما فیھ من اإلعراض عن الدین إل�ى الع�ین  ):" ٩٤/ ٣( الھدایة في شرح بدایة المبتدي      ٣
 ".ال یسمى بیع العینة ألنھ من العین المسترجعة ال العین مطلقا وإال فكل بیع بیع العینة):" ٢١٣/ ٧(
وفي المصباح وقیل لھ�ذا البی�ع عین�ة؛ ألن    ):" ٣٢٥/ ٥) (محتاررد ال ( قال في الدر المختار وحاشیة ابن عابدین         ٤

 .اھـ"مشتري السلعة إلى أجل یأخذ بدلھا عینا أي نقدا حاضرا
 ).١٦٣/ ٤( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق للزیلعي وحاشیة الشلبي ٥
بلغ�ة ال�سالك   =روحاش�یة ال�صاوي عل�ى ال�شرح ال�صغی     ) ٨٨/ ٣( الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاش�یة الدس�وقي        ٦

 ).١٢٨/ ٣(ألقرب المسالك 
 ٣٠٢ص/٣ ج٤-١مختصر سنن أبي داود ومعھ معالم السنن وتھذیب سنن أبي داود  ٧
 .٣٠٢ص/٣ مختصر سنن أبي داود ومعھ معالم السنن وتھذیب سنن أبي داود ج٨
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السوق ألبیھ، ثم باعھا فأقام أیاما ما یبیع أحد في السوق طعاما وال زیتا غیر عبد اهللا من 
  .٢"ِكسرة وِمنحة للمكسورة والممنوحة: ، فلعل ھذا مثل قولھم ١"تلك العینة

حب العینة ، وسمیت عینة بحصول النقد لصا:"ونقل النووي عن الھروي في المجموع
وذلك أن العین ھو المال الحاضر،فالمشتري إنما یشتریھا لیبیعھا بعین حاضر یصل إلیھ 

  .٣"من نقده

  اطب اث

   اوص اواردة  رم اض

إذا تبایعتم بالعینة، وأخذتم بأذناب البقر، ورضیتم بالزرع، "٤ما أخرجھ أبو داود -١
، وبنحوه أحمد ٥"یكم ذال الینزعھ حتى ترجعوا إلى دینكموتركتم الجھاد، سلط اهللا عل

 یعني ضن - إذا :"سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم یقول: عن ابن عمر قال:" بلفظ
 تبایعوا بالعینة، واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجھاد في سبیل -الناس بالدینار والدرھم 

  . وترك اإلقراض، فجعل التبایع بالعینة عند الضن ٦..." اهللا

وھذا یوضح المراد بالعینة ،وربطھا بالجھاد واتباع أذناب البقر ، وترك الجھاد ،ھو ضن 
الناس بالصدقة واإلقراض ، فیكون بیع الربا عوضا عن القرض واإلحسان والصدقة ، 

أتى :"وھذا یدل على تعلق الناس بالدینار كما صرح ابن عمر في روایة الطبراني قال
 وما یرى أحد منا أنھ أحق بالدینار والدرھم من أخیھ المسلم ،وأنا في زمان علینا زمان

الدینار والدرھم أحب إلینا من أخینا المسلم سمعت رسول اهللا صلى اهللا علیھ و سلم 

                                                           

رجمة أبي بكر بن الحارث بن ھشام بن المغیرة ب�ن عب�د اهللا ب�ن عم�ر     ، ت) ٣٥/ ٦٦( تاریخ دمشق البن عساكر      ١
 ، و أعالم الحفاظ والمح�دثین ، عب�د   ٤٥٥ص/١بن مخزوم ، و جمھرة نسب قریش وأخبارھا للزبیر بن بكار ، ج     

 .٣٠٤ ، وعزاه ألبي مصعب الزبیري في نسب قریش ص٢٢٦ص/ ٤الستار الشیخ ، ج
 )٤٥/ ٦(الفتاوى الكبرى البن تیمیة ٢
 )١٥٣/ ١٠( المجموع شرح المھذب ٣
 سنن أبي داود، و فیھ إسحاق ب�ن أس�ید، أب�و عب�د ال�رحمن الخراس�اني، نزی�ل م�صر، ال یح�تج بحدیث�ھ،                  ٤

وعطاء الخراساني،وفیھ مقال،وقد وثق ابن القیم رجال ھذا الحدیث، إال أنھ لم ینكر طروق الضعف إلی�ھ         
وھ�ذا االحتم�ال   . ء، أو أن عط�اء س�معھ م�ن اب�ن عم�ر        من احتمال أن یكون األعمش فیھ س�معھ م�ن عط�ا           

 .٥/١٠٤: تھذیب السنن البن القیم.. كاف لتضعیفھ
انفرد أبو داود عن بقیة األئمة الستة بتخ�ریج  ) ١٥٣/ ١٠( قال عنھ النووي في المجموع شرح المھذب   ٥

وضعفھ في المجم�وع  .. ..ھذا الحدیث ولم یذكر الخطابى في كالمھ على السنن ھذا الباب بالجملة الكافیة          
 ).١٥٤/ ١٠(شرح المھذب 

،فیھ األعمش وھو مدلس، ولم یذكر سماعا وفي ھذا الحدیث ل�م ی�ذكر   )٤٨٢٥( مسند أحمد، حدیث رقم   ٦
سماعھ عن عطاء، وعطاء إن كان الخراساني فیكون تدلیس تسویة كما قال ابن حجر ، بإسقاط نافع ب�ین    

ل��ى ال��رغم م��ن أن اب��ن القط��ان ص��ححھ،ورجال أحم��د     ف��ذكر اب��ن حج��ر ت��ضعیفھ ع  . عط��اء واب��ن عم��ر 
 .٣/١٩: التلخیص الحبیر البن حجر العسقالني.ثقات
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إذا ضن الناس بالدینار والدرھم وتركوا الجھاد في سبیل اهللا ولزموا أذناب البقر :( یقول
  .١)" علیھم بالء لم یرفعھ حتى یراجعوا ،وتبایعوا بالعینة سلط اهللا

ومعلوم أن القرض في اإلسالم یحرم إن جر نفعا ، أو كان بربا نسیئة أو فضال، وترك 
اإلقراض إال بفائدة ھو العینة ، ولذا ربط الحنفیة بین القرض والعینة ، فجاء في كالم 

أن : تفسیرھا:" لعینة بعض العلماء من الحنفیة قال محمود البخاري الحنفي عند تفسیر ا
یأتي الرجل المحتاج إلى آخر یستقرضھ عشرة دراھم ،وال یرغب المقرض في اإلقراض 

لیس تیسر علي القراض إذ ال : طمعا في الفضل الذي ال ینالھ في اإلقراض ، فیقول
یحصل لھ ربح ، ولكن أبیعك ھذا الثوب إن شئت باثني عشرة درھم ،وقیمتھ في السوق 

  .٢..."ي السوق بعشرةعشرة لیبیع ف

وھذا تفسیر بعض السلف من التابعین كالشعبي، رواه محمد بن الحسن الشیباني في 
 عن - یعني أبو یوسف-وحدثنا:"األصل ضمن نصوص باب القرض والصرف في ذلك 

أقرضني، فیقول :  عن عامر الشعبي أنھ كان یكره أن یقول الرجل للرجل٣محمد بن سالم
:" ره السرخسي شارح كتب ظاھر الروایة بعد أن ساق الروایة،وفس٤"ال حتى أبیعك: 

وإنما أراد بھذا إثبات كراھة العینة ، وھو أن یبیعھ ما یساوي عشرة بخمسة عشر لیبیعھ 
المستقرض بعشرة ، فیحصل للمقرض زیادة ،وھذا في معنى قرض جر منفعھ 

من الناس تطرقوا بھذا واإلقراض مندوب إلیھ في الشرع، والغرر حرام، إال أن البخالء 
، وقال محمد بن ٥..."إلى االمتناع، مما یدنو إلیھ، واإلقدام على ما نھوا عنھ من الغرر

ھذا البیع في قلبي كأمثال الجبال ذمیم، اخترعھ أكلة الربا وقد ذمھم : "-رحمھ اهللا- الحسن 
إذا « فقال -  صلى اهللا علیھ وسلم-رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وقد ذمھم رسول اهللا 

  . ،ففسر العینة بھذا٦... "تبایعتم بالعینة

اختلف المشایخ في تفسیر العینة التي ورد النھي :"وقال الزیلعي في المحیط البرھاني 
أن یأتي الرجل المحتاج إلى : ، تفسیرھا..."إذا تبایعتم بالعینة"عنھا في قولھ علیھ السالم

طمعا في الفضل الذي ال - في اإلقرار آخر یستقرضھ عشرة دراھم وال یرغب المقرض
لیس تیسر علي القراض إذ ال یحصل لھ ربح ،ولكن أبیعك ھذا : فیقول- ینالھ في اإلقراض

باثني عشرة درھم ، وقیمتھ في السوق عشرة لیبیع في السوق - إن شئت - الثوب 
  ...".بعشرة

                                                           

وحلی��ة األولی��اء وطبق��ات   . ١٣٥٨٣) ٤٣٢/ ١٢( المعج��م الكبی��ر للطبران��ي ط مكتب��ة العل��وم والحك��م      ١
، رواه األعم���ش، ع���ن عط���اء، ون���افع ورواه راش���د الحم���اني، ع���ن اب���ن عم���ر،      )٣١٤/ ١(األص���فیاء 

ه،ورواه ف��ضالة ب��ن ح��صین ع��ن أی��وب ال��سختیاني، ع��ن ن��افع، ع��ن اب��ن عم��ر ،وم��سند أب��ي یعل��ى        نح��و
  ٥٦٥٩) ٢٩/ ١٠(الموصلي 

 .»...إذا تبایعتم بالعینة:"في حدیث) ١٣٩/ ٧( المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ٢
تھ�ذیب  . لیل�ى    رجال ثقات غیر محمد بن سالم متروك ولكن یقبل كالمھ عن الشعبي كما ق�ال اب�ن أب�ي                 ٣

 .الكمال
 ).٢٢/ ٣( األصل للشیباني ط قطر ٤
 ).٦٤/ ١٤( المبسوط للسرخسي ط دار الفكر ٥
 )٣٦/ ١٤( المبسوط للسرخسي ٦
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ضح ھذا المعنى ویظھر من الحدیث أن العینة فیھا تحایل  واختراع من أھل الربا، ویو
ومن أنواع الربا ما اختلف العلماء في منعھ، كما إذا كان :" اإلمام الشنقیطي في األضواء

البیع ظاھره الحلیة، ولكنھ یمكن أن یكون مقصودا بھ التوصل إلى الربا الحرام عن 
طریق الصورة المباحة في الظاھر كما لو باع سلعة بثمن إلى أجل، ثم اشترى تلك 

نھا بثمن أقل من األول نقدا، أو ألقرب من األجل األول، أو بأكثر ألبعد فظاھر السلعة بعی
العقدین اإلباحة ألنھ بیع سلعة بدراھم إلى أجل في كل منھما ،وھذا ال مانع منھ، ولكنھ 
یجوز أن یكون مقصود المتعاقدین دفع دراھم وأخذ دراھم أكثر منھا ألجل أن السلعة 

إلیھا ملغاة ، فیئول األمر إلى أنھ دفع دراھم وأخذ أكثر منھا الخارجة من الید العائدة 
ألجل، وھو عین الربا الحرام ،ومثل ھذا ممنوع عند مالك، وأحمد، والثوري، 
واألوزاعي، وأبي حنیفة، والحسن بن صالح، وروي عن الشعبي والحكم وحماد كما في 

 تحریمھ ھو المراد عند العلماء وھذا البیع الذي ذكرنا... ، وأجازه الشافعي"االستذكار " 
  .١"ببیع العینة ،ویسمیھ المالكیة بیوع اآلجال

صلى -ولھ شاھد من حدیث حذیفة، عن النبي :"ونبھ ابن القیم لھذا المعنى إعالم الموقعین 
إن بعد زمانكم ھذا : "-صلى اهللا علیھ وسلم-أنھ حدث عن رسول اهللا ...-اهللا علیھ وسلم

وما {: وسر على ما في یدیھ، ولم یؤمر بذلك ،قال اهللا تعالىزمانا عضوضا، یعض الم
، وینھض شرار خلق اهللا، ]٣٩: سبأ[} أنفقتم من شيء فھو یخلفھ وھو خیر الرازقین

یبایعون كل مضطر، أال إن بیع المضطر حرام، المسلم أخو المسلم ال یظلمھ وال یخونھ، 
إلى ھالكھ ، وھذا من دالئل النبوة، إن كان عندك خیر فعد بھ على أخیك وال تزده ھالكا 

فإن عامة العینة إنما تقع من رجل مضطر إلى نفقة یضن بھا علیھ الموسر بالقرض حتى 
یربح علیھ في المائة ما أحب، وھذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعھا فھي العینة، وإن 

الربا، واألقسام باعھا لغیره فھو التورق، وإن رجعت إلى ثالث یدخل بینھما فھو محلل 
ھو : الثالثة یعتمدھا المرابون، وأخفھا التورق، وقد كرھھ عمر بن عبد العزیز، وقال

  .٢"أخیة الربا وعن أحمد فیھ روایتان، وأشار في روایة الكراھة إلى أنھ مضطر

  :وقیما یلي محاولة لتفسیر العینة في كالم السلف ورواة الحدیث 

العینة ھو أن یبیع الرجل من رجل ) : ه٤٠١(لھرويوقال أبو عبید ا:" قال القرطبي 
: قال . سلعة بثمن معلوم إلى أجل مسمى ، ثم یشتریھا منھ بأقل من الثمن الذي باعھا بھ

فإن اشترى بحضرة طالب العینة سلعة من آخر بثمن معلوم ،وقبضھا ثم باعھا من طالب 
تري من البائع األول بالنقد العینة بثمن أكثر مما اشتراه إلى أجل مسمى ثم باعھا المش

بأقل من الثمن فھذه أیضا عینة ، وھي أھون من األولى ، وھو جائز عند بعضھم، 
  .وساق أثر أم ولد زید بن أرقم...وسمیت عینة لحصول النقد لصاحب العینة

                                                           

 ).١٨٣/ ١( أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ١
 ).٨٥/ ٥( إعالم الموقعین عن رب العالمین ت مشھور ٢
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على قول أبي -فلو صح أثر أم ولد زید بن أرقم مع عائشة فتكون عائشة قد فسرت العینة 
  .١" مع أنھا لم تصرح بكلمة العینة-عبید الھروي

وھذا األثر مشھور، وھو دلیل لمن حرم مسألة العینة ، مع ما :"وھو رأي ابن كثیر قال
 ، والشنقیطي قال ٣، وھو فھم السھیلي٢"جاء فیھا من األحادیث المقررة في كتاب األحكام

لمراد عند العلماء وھذا البیع الذي ذكرنا تحریمھ ھو ا:" جعل قول عائشة في العینة :" 
، وكلھم یزعمون أن عائشة فسرت العینة  .٤"ببیع العینة ، ویسمیھ المالكیة بیوع اآلجال

بفعل زید بن أرقم مع أم ولده ، ولكن یعكر على ھذا تضعیف األئمة كالشافعي والنووي 
  .وابن كثیر للحدیث

أن یستوفیھ وبیع وعقد مالك بابا للعین ذكر فیھ بیع ما لیس عندك وبیع الطعام قبل 
الصكوك وبیع األرزاق قبل أن یستوفیھا، وجعل ذلك من األمر المجتمع علیھ عند أھل 

  .٥المدینة

وأصح تفسیر جاء للعینة وأوضحھ ما نقل عن ابن عباس بسند صحیح بأن یبیع الرجل 
دراھم بدراھم ویجعل بینھما سلعة صوریا، ففي مصنف ابن أبي شیبة حدثنا معاذ بن 

نبئت أن ابن عباس : العینة فقال ) ابن سیرین(ذكروا عند محمد:  ابن عون قال معاذ عن
  .٦دراھم بدراھم وبینھما جریرة: كان یقول 

كان الرجل یخرج متاعھ إلى السوق ، فیبیع بالنقد ویبیع : وفسرھا ابن سیرین كذلك بأنھا
جد ربحا بالنقد كان الرجل یشتري المتاع ، ثم یضعھ ، فإن و:" بالنسیئة ، وفي روایة

  .،وھذا یشمل التورق٧"باعھ ، وإن وجد ربحا بالنسیئة باعھ 

إال أن ابن عباس فسرھا بأن یبیع الرجل من الرجل سلعة :" قال ابن العربي المالكي 
بدین إلى أجل ثم یشتریھا بأقل مما باعھا نقدا وھي مسألة الذرائع وفسرھا غیره بأنھا من 

  .٨"بیع ما لیس عندك

یعني بیع - عن أنس أنھ سئل عن العینة ٩ن القیم  عن كتاب الحافظ مطینوذكر اب
  .١٠" فقال إن اهللا ال یخدع ھذا مما حرم اهللا ورسولھ- الحریرة

                                                           

 ).٥٩/ ٢( الجامع ألحكام القرآن ١
 ).٧١٠/ ١(ر ابن كثیر ت سالمة  تفسی٢
 ).٧١٠/ ١( تفسیر ابن كثیر ت سالمة ٣
 )١٨٣/ ١( أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن ٤
 ) .٩٢٨/ ٤( موطأ مالك ت األعظمي ٥
 ).٥) (٢٤/ ٥) (الفكر( مصنف ابن أبي شیبة ٦
 ).٥٧٣/ ٦( ُمصنف ابن أبي شیبة ط السلفیة ٧
/ ٩(وق��ال ف��ي ع��ون المعب��ود وحاش��یة اب��ن الق��یم   ) ٨٢٦: ص(ن��س  الق��بس ف��ي ش��رح موط��أ مال��ك ب��ن أ ٨

وفي كتاب أبي محمد النجشي الحافظ عن بن عباس أنھ سئل عن العینة یعني بیع الحری�رة فق�ال    ):" ٢٤٢
 ". إن اهللا ال یخدع ھذا مما حرم اهللا ورسولھ

 ).٢١٢/ ١(نبویة  وقالھ السخاوي في األجوبة المرضیة فیما سئل السخاوي عنھ من األحادیث ال٩
 )٢٤٢/ ٩( حاشیة ابن القیم ١٠
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أنھ سئل عن رجل باع من رجل حریرة بمائة، ثم اشتراھا :"وثبت عن ابن عباس
  .١"دراھم بدراھم متفاضلة، دخلت بینھما حریرة: بخمسین؟ فقال

، وھذا یحمل على ٢سمعت مسروقا كره العینة والحریر: بي إسحاق قال وروي عن أ
  .قول ابن عباس

سألت طاوسا عن رجل باع من رجل متاعا، أیشتریھ منھ قبل : وعن عمرو بن مسلم قال
، وھذا ھو مشھور تفسیر ٣»رخص فیھ ناس، وكرھھ ناس، وأنا أكرھھ«: أن ینقده؟ قال

  .عل ھذا من مسند الشافعیة في تجویزھا العینة، وقد نقل فیھا الخالف ، ول

دخلت على عائشة رضي اهللا تعالى ) العالیة بنت أنفع(أثر امرأة أبي إسحاق السبیعي  -٢
یا أم المؤمنین إني بعت غالما من زید بن :"عنھا فدخلت معھا أم ولد زید بن أرقم فقالت

بئس ما : قالت لھا عائشةأرقم بثمانمائة درھم نسیئة، وإني ابتعتھ منھ بستمائة نقدا، ف
اشتریت وبئس ما شریت، إن جھاده مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قد بطل إال أن 

  .،وحمل بعض العلماء ھذا األثر على العینة٤"یتوب

راب اطا  

ا  ءب اذا  

  :العینة عند الحنفیة  

  .شراء ما باع بأقل مما باع -١

أن یستقرض من تاجر عشرة، فیتأبى : "ند ذكر العینة قائًالما ذكره صاحب الھدایة ع
علیھ، ویبیع منھ ثوبًا یساوي عشرة، بخمسة عشر مثًال رغبة في نیل الزیادة، لیبیعھ 

مكروه لما فیھا : (وذكر بعد إیراد المثال حكمھ فقال". المستقرض، ویتحمل علیھ خمسة
  .٥)من اإلعراض عن مبرة اإلقراض

                                                           

 )١٣٤/ ٣٥( ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ١
 )٢٤/ ٥) (الفكر( مصنف ابن أبي شیبة ٢
 ١٤٨١٤)١٨٦/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٣
 ٥/٣٣: البیھق�ي ف�ي ال�سنن     : ، وأخرج�ھ أی�ضا    )٢١١( كتاب البیوع ح�دیث رق�م        ٣/٥٢:  سنن الدارقطني  ٤

 كتاب ٨/١٨٥: عبد الرزاق في المصنف. باب الرجل یبیع الشيء إلى أجل ثم یشتریھ بأقل   . عكتاب البیو 
  .، والشاقعي جھل امرأة أبي إسحاق)١٤٨١٢(باب الرجل یبیع السلعة ثم یرید شراءھا بنقد رقم . البیوع

جال باع ش�یئا  لو أن ر :" ، والشافعي استنكر المتن     . ٣/٥٢: ، سنن الدارقطني  ٣/٧٩: األم لإلمام الشافعي  
وربم�ا أرادت عائ�شة   " أو ابتاعھ نراه نحن محرما وھو یراه حالال، لم نزعم أن اهللا یحبط من عملھ ش�یئا             

فكیف یظ�ن ب�أم الم�ؤمنین    :(  ، وقال ابن حزم ٣/٧٩: األم لإلمام الشافعي  . البیع ألجل مجھول إلى العطاء    
الم یوج�د خالف�ھ، ال ص�حیح وال م�ن     إبطال جھاد زید ب�ن أرق�م ف�ي ش�يء عمل�ھ مجتھ�دا، ال ن�ص ف�ي الع�                

 .٩/٥٠: المحلى البن حزم) طریق واھیة
 ).٩٤/ ٣( الھدایة في شرح بدایة المبتدي ٥
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ومن الناس من صور للعینة صورة ":یة أورد مثاًال آخر، قال فیھومثلھ صاحب العنا
أخرى، وھو أن یجعل المقرض والمستقرض بینھما ثالثًا في الصورة التي ذكرھا في 
الكتاب، فیبیع صاحب الثوب الثوب باثني عشر من المستقرض، ثم إن المستقرض یبیعھ 

الثوب من المقرض بعشرة، ویأخذ من الثالث بعشرة، ویسلم الثوب إلیھ، ثم یبیع الثالث 
منھ عشرة، ویدفعھا إلى المستقرض، فتندفع حاجتھ، وإنما توسطا بثالث احترازًا عن 

وھو :"،وقال "شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، ومنھم من صور بغیر ذلك
  .١"مذموم اخترعھا أكلة الربا

  . لیقضي دینھبیع العین بالربح نسیئة، لیبیعھا المستقرض بأقل -٢

 :جاء في فتح القدیر، البن الھمام،ذكر صور من العینة، وجملة من أحكامھا
وھو أن یشتري لھ حریرًا بثمن ھو أكثر من : ( فذكر صورة ثالثیة موضحًا بیع العینة–أ 

قیمتھ، لیبیعھ بأقل من ذلك الثمن، لغیر البائع، ثم یشتریھ البائع من ذلك الغیر بأقل من 
اشتراه بھ، ویدفع ذلك األقل إلى بائعھ، فیدفعھ بائعھ إلى المشتري المدیون، السعر الذي 

فیسلم الثوب للبائع كما كان، ویستفید الزیادة على ذلك األقل، وإنما وسَّطا الثاني تحرزًا 
عن شراء ما باع بأقل مما باع، قبل نقد الثمن ، فإذا فعل الكفیل ذلك كان مشتریًا لنفسھ، 

 ومن صور العینة أن یقرضھ مثًال ...لحریر، والزیادة التي یخسرھا علیھوالملك لھ في ا
خمسة عشر، ثم یبیعھ ثوبًا یساوي عشرة بخمسة عشر، ویأخذ الخمسة عشر القرض 

أن یبیع متاعھ بألفین من : منھ، فلم یخرج منھ إال عشرة، وثبت لھ خمسة عشر ومنھا
ھ بألف حالَّة، ویقبضھ، ثم یبیعھ من المستقرض إلى أجل ثم یبعث متوسطًا یشتریھ لنفس

البائع األول بألف، ثم یحیل المتوسط بائَعھ على البائع األول بالثمن الذي علیھ، وھو ألف 
  .حالَّة، فیدفعھا إلى المستقرض، ویأخذ منھ ألفین عند الحلول 

وقال  ... ..."إذا تبایعتم بالعنیة: "_صلى اهللا علیھ وسلم_وھذا البیع مكروه لقولھ :  قالوا
ال یكره ھذا البیع؛ ألنھ فعلھ كثیر من الصحابة وحمدوا على ذلك، ولم یعدوه : أبو یوسف
ھذا البیع في قلبي كأمثال الجبال ذمیم اخترعھ أكلة الربا، وقد : وقال محمد... من الربا

إیاك : "وقیل..."...إذا تبایعتم بالعینة: "فقال_ صلى اهللا علیھ وسلم_ذمھم رسول اهللا 
  .٢"العینة، فإنھا لعینةو

  :عكس مسألة العینة

لو (، وكذا ) ما لو باع سلعة بألف درھم حالَّة، ثم اشتراھا بألف درھم مؤجلة: (صورتھا
ال تجوز؛ : ، وحكمھا) باع بألف مؤجلة، ثم اشتراه بألف مؤجلة إلى أبعد من ذلك األجل

 إذ الحالَّة – یعني العینة –" اشترى ما باع بأقل مما باع، قبل نقد الثمن"ألنھا في معنى 
من اشترى شیئًا بألف درھم حالَّة، أو :" وھم یحكمون بفساد البیع  .خیر من المؤجلة 

                                                           

 ).٢١٢/ ٧( لعنایة شرح الھدایة ١
 ).٢١٣/ ٧( فتح القدیر ٢
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، والفساد لیس " نسیئة، فقبضھ، ثم باعھ من البائع بخمسمائة قبل نقد الثمن، فالبیع فاسد
  .١"لثانيال یجوز البیع ا:"للصورة كلھا بل للبیع الثاني ، یقول صاحب الھدایة

  :المالكیة 

 كما قال ٢"البیع المتحیَّل بھ على دفع عین في أكثر منھا:"یجعلون العینة من الحیل فھي 
، قال ٣"بیع من طلبت منھ سلعة قبل ملكھ إیاھا طالبھا، بعد شرائھا:" ابن عرفة، وأیضا

، والدواب، إن العینة الجائزة أن یشتري الرجل المتاع، والحیوان: (ابن القاسم في المزنیة
والعروض، ویعدھا لمن یشتریھا منھ، وال یواعد في ذلك أحدًا بعینھ، وإنما یعدھا لكل من 

 وھذه العینة ٤)جاء یطلب االبتیاع منھ بنقد، وإلى أجل، فھذه عینة جائزة، ال كراھیة فیھا
كما بوب بھ مالك في " ببیع ما لیس عندك" :الجائزة عندھم ، والعینة المحرمة عندھم 

أھل العینة قوم نصبوا : (لموطأ ، وقد وصف بعض فقھاء المالكیة أھل العینة بأنھما
أنفسھم لطلب شراء السلع منھم، ولیست عندھم، فیذھبون إلى التجار، فیشترونھا منھم 

أن یبیع الرجُل الرجَل السلعة بثمن معلوم إلى أجل، :(، ومنھا ٥)لیبیعوھا لمن طلبھا منھم
من ذلك الثمن، أو یشتریھا بحضرتھ من أجنبي ثم یبیعھا من طالب ثم یشتریھا منھ بأقل 

العینة بثمن أكثر مما اشتراھا بھ إلى أجل، ثم یبیعھا ھذا المشتري األخیر من البائع األول 
   .٦)نقدًا بأقل مما اشتراھا

  .فالمالكیة توسعوا في مفھوم العینة، وبعض صورھا جائزة عندھم

  :الشافعیة 

باب الرجل یبیع الشيء إلى أجل، ثم یشتریھ :" ختصره العینة بأنھا ذكر المزني في م
  . ٧"بأقل من الثمن

  :وذكروا لھا صورا منھا 

 أن یبیعھ عینًا بثمن كثیر مؤجل، ویسلِّمھا لھ، ثم یشتریھا منھ بنقد یسیر، لیبقى الكثیر -١
نھ بثمن كثیر مؤجل، في ذمتھ ،  أو یبیعھ عینًا بثمن یسیر نقدًا، ویسلمھا لھ ثم یشتریھا م

 ، والعینة جائزة عند الشافعي مطلقا سواء أكان المشتري ٨"سواء قبض الثمن األول أو ال
فإذا اشترى الرجل من الرجل السلعة فقبضھا ، وكان الثمن :"ثانیا ھو البائع أوال ، أم ال

                                                           

/ ٣(والھدایة في ش�رح بدای�ة المبت�دي       )  ٢٠٠/ ٥( بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ط الكتاب العربي          ١
٨٣(. 

 ).٤٠٤/ ٤( مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ٢
 ).٨٨/ ٣( الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ٣
 )٣٨٨/ ٥( المختصر الفقھي البن عرفة ٤
بلغ�ة  = حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر      ) ٨٨/ ٣( الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي        ٥

 ).١٢٩/ ٣(السالك ألقرب المسالك 
 ).١٠١١/ ٢(التنبیھات المستنبطة على الكتب المدونة والمختلطة  ٦
 ).١٨٣/ ٨( مختصر المزني ٧
و تحف��ة المحت��اج ف��ي ش��رح المنھ��اج وحواش��ي      ) ٤١/ ٢( أس��نى المطال��ب ف��ي ش��رح روض الطال��ب     ٨

 ).٣٢٣/ ٤(الشرواني والعبادي 



 - ٥٢٥٣ -

كثر مما إلى أجل، فال بأس أن یبتاعھا من الذي اشتراھا منھ ،ومن غیره بنقد أقل ، أو أ
اشتراھا بھ، أو بدین ، كذلك أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن یساوي ، 

 ، وصرح النووي أن بیع العینة لیس من ١"ولیست البیعة الثانیة من البیعة األولى بسبیل
 وھو أن -  بكسر العین المھملة وبعد الیاء نون -لیس من المناھي بیع العینة :" المناھي 

ئا بثمن مؤجل، ویسلمھ إلیھ، ثم یشتریھ قبل قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن یبیع غیره شی
وكذا یجوز أن یبیع بثمن نقدا ویشتري بأكثر منھ إلى أجل، سواء قبض الثمن األول، . نقدا

أم ال، وسواء صارت العینة عادة لھ غالبة في البلد، أم ال، ھذا ھو الصحیح المعروف في 
بأنھ إذا : تاذ أبو إسحاق االسفراییني ، والشیخ أبو محمدكتب األصحاب ، وأفتى األس

، كما أنھ ٢"صار عادة لھ، صار البیع الثاني كالمشروط في األول ، فیبطالن جمیعا
ضعف روایة أبي داود وأحمد في النھي عن العینة، وضعف روایة أم ولد زید بن أرقم 

  .٤"ا ال نثبت مثلھ على عائشةوجملة ھذا أن:"،ونقل البیھقي عن الشافعي تضعیفھ٣وعائشة

وبعضھم جعل مذھب الشافعي الجواز ما لم تكن عادة، فإن كانت عادة بطلت وحرمت 
ألن العقد الثاني صار كالشرط في األول وھو وجھ عند الشافعي نقلھ النووري والرافعي، 

 ، كما٦ ، ألجل سد الذرائع٥"ونقل الزركشي الكراھة إن كانت عادة، وقیل تكره مطلقا
أن یبیع سلعة بنقد، ثم یشتریھا بأكثر منھ : "، وصورتھا أنھم ذكروا مسألة عكس العینة

ومما یكره من البیاعات من أھل العینة مثل أن یبیع رجل منھ :"، قال في المجموع "نسیئة
  .٧"سلعة بعشرة نقدا ثم یشتریھا منھ البائع بخمسة عشر نقدا أو إلى أجل

  :الحنابلة

  :لعینة بأنھا فسر اإلمام أحمد ا

وقد روي : ( بیع النسیئة فقط ،كما قال ابن قدامة عن اإلمام أحمد قال:الصورة األولى-أ
العینة أن یكون عند الرجل المتاع، فال یبیعھ إال بنسیئة، فإن باعھ بنقد، : عن أحمد أنھ قال

نقد ،  أكره للرجل أن ال یكون لھ تجارة غیر العینة، ال یبیع ب: ونسیئة فال بأس، وقال
إنما كره النسیئة، لمضارعتھا الربا، فإن الغالب أن البائع بنسیئة یقصد : وقال ابن عقیل

الزیادة باألجل ،ویجوز أن تكون العینة اسمًا لھذه المسألة ، وللبیع بنسیئة جمیعًا، لكن 
ابن ، وقد نقل ٨"البیع بنسیئة لیس بمحرم اتفاقًا، وال یكره إال أن ال یكون لھ تجارة غیره 

رضي _وعللھ شیخنا ابن تیمیة ":القیم تعلیل ابن تیمیة لھ بأنھ یدخل في بیع المضطر قال
بأنھ یدخل في بیع المضطر، فإن غالب من یشتري بنسیئة إنما یكون لتعذر _ اهللا عنھ

                                                           

 .٣/٧٩:  األم لإلمام الشافعي١
 ).٤١٨/ ٣( روضة الطالبین وعمدة المفتین ٢
 ).١٥٤/ ١٠( المجموع شرح المھذب ٣
 ).٣٣١/ ٥( السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیلھ الجوھر النقي ٤
 ) .٢٣٢/ ٨(الشرح الكبیر للرافعي =  فتح العزیز بشرح الوجیز ٥
 )١٥٧/ ١٠( المجموع شرح المھذب ٦
 ).١٦٤/ ١٠( المجموع شرح المھذب ٧
 ).٢٦٣/ ٦) (٦٢٠(تحقیق التركي - المغني البن قدامة٨
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النقد علیھ، فإذا كان الرجل ال یبیع إال بنسیئة كان ربحھ على أھل الضرورة والحاجة، 
   .١"ونسیئة كان تاجرًا من التجاروإذا باع بنقد، 

ومن باع سلعة بنسیئة لم یجز أن یشتریھا بأقل مما باعھا نقدًا، إال أن :"الصورة الثانیة -ب
من باع سلعة بنسیئة لم یجز أن :"، كما في الشرح الكبیر "تكون قد تغیرت صفتھا

، ٢"وه أو ابنھ جازیشتریھا بأقل مما باعھا إال أن تكون قد تغیرت صفتھا، وإن اشتراھا أب
  .وھي ما استقر تفسیر الحنابلة للعینة عند اإلطالق علیھا

أن بیع العینة یحرم : "والعینة تحرم عندھم استحسانا وقیاسا فنقل عن أبي الخطاب
وھذه :"،و في الفروع "أن القیاس صحة البیع: "، وعن القاضي"استحسانًا ویجوز قیاسًا

لم یجز استحسانا، : یجوز قیاسا، وكذا في الترغیب: مسألة العینة ،وعند أبي الخطاب
القیاس صحة البیع، ومرادھم أن القیاس خولف لدلیل : وكذا في كالم القاضي وأصحابھ

وقال ٤)وقیل بالجواز: (، ونقل الزركشي بصیغة التضعیف قوًال بالجواز، قال٣"راجح
راه بأقل مما باعھ، قال أبو ثم اشت... ولو باع شیئًا بنسیئة، أو بثمن لم یقبضھ: (المرداوي

  ).بطل الثاني... الخطاب، والشیخ نقدًا، ولم یقلھ أحمد، واألكثر، ولو بعد حل أجلھ

ال یشترط في التحریم أن یشتریھا بنقد، بل یحرم شراؤھا سواًء : (ویقول في اإلنصاف
  .٥)كان بنقد، أو نسیئة

  :وعكس العینة

، وحكمھ�ا مختل�ف فی�ھ ق�ال         ) كثر من�ھ ن�سیئة    أن یبی�ع س�لعة بنق�د ث�م ی�شتریھا ب�أ            :(صورتھا
مثلھا في الحكم، وھي أن یبیع السلعة بثمن ح�اّل،  " عكس العینة: "الثالثة: (المرداوي، قال 

یج�وز ب�ال   : " ، ونق�ل أب�و داود  ...ثم یشتریھا بأكثر منھ نسیئة، على الصحیح م�ن الم�ذھب     
ن، بأكثر منھ، إذا لم یك�ن  یحتمل أن یجوز لھ شراؤھا بجنس الثم  : "قال المصنف "... حیلة

أنھا وسیلة إلى الربا،    : ، والحجة للمانعین  "مواطأة، وال حیلة، بل وقع اتفاقًا من غیر قصد        
أصل حّل البیع، خرجت منھ العینة، إلفضائھا       : كالعینة، فتلحق بحكمھا، والحجة للمبیحین    

  .٦"إلى الربا، فال یلحق بھا ما دونھا؛ ألن التوسل بھ إلى الربا دونھا

وجملة ذلك أن :" فحرم الحنابلة العینة ، واستدلوا بالنصوص المحرمة ، قال ابن قدامة 
من باع سلعة بثمن مؤجل ، ثم اشتراھا بأقل منھ نقدا لم یجز في قول أكثر أھل العلم ، 
روي ذلك عن ابن عباس ، وعائشة ، والحسن ، وابن سیرین ، والشعبي ، والنخعي ،وبھ 

ربیعة ، وعبد العزیز بن أبي سلمة ، والثوري واألوزاعي ،ومالك قال أبو الزناد ، و
، ١"وھذا وعید یدل على التحریم:"، وقال٧..."وإسحاق ،وأصحاب الرأي وأجازه الشافعي

                                                           

 ).٩/ ٤(المستدرك على مجموع الفتاوى ) ٢٥٠/ ٩( حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ١
 ).٤٥/ ٤( الشرح الكبیر على متن المقنع ٢
 ).٣١٥/ ٦( الفروع وتصحیح الفروع ٣
 ).٣٣٥/ ٤( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ٤
 ).٣٣٥/ ٤( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ٥
 ).٣٣٦/ ٤( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ٦
 )٢٦٠/ ٦) (٦٢٠(تحقیق التركي - المغني البن قدامة٧
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واحتج بروایات تحریم العینة وبحدیث عائشة مع أم ولد زید بن أرقم والصورة التي 
روه على لفظة التورق وال استثنوھا ذكرھا تشمل التورق، ولم ینص ابن قدامة وال معاص

  .من العینة فیما أعلم

  :واستثنى من العینة مسائل منھا 

، فلو باع السلعة بأكثر ٢"فأما بیعھا بمثل الثمن أو أكثر ، فیجوز ألنھ ال یكون ذریعة"-١
من ثمنھا أو بمثل ثمنھا فیجوز ألنھ تنتفي ذریعة الربا لكن بشرط أن ال تكون السلعة 

م تنقص عن حالة البیع ، فإن نقصت جاز لھ شراؤھا بما شاء ألن نقص الثمن تغیرت فل
  .لنقص المبیع ال للتوسل إلى الربا 

إن اشتراھا بعرض، أو كان بیعھا األول بعرض، فاشتراھا بنقد جاز ،وبھ قال أبو -٢
  .وضألنھ ال ربا بین العرض والنقد ، أو بین األثمان والعر...حنیفة ،وال نعلم فیھ خالفا

إن باعھا بنقد ثم اشتراھا بنقد آخر مثل أن یبیعھا بمائتي درھم، ثم اشتراھا بعشرة  -٣
  .٣یجوز: دنانیر، فقال أصحابنا

  :- واهللا أعلم - ومما سبق یتبین 

، ولھا أكثر من صورة ، ویمكن أن نقول إن العینة لھا معنى أن العینة لھا أكثر من معنى
بالدین ، من خالل بیع األجل ، ولذا جعلھ " النقد"ن االحتیال على طلب العی: عام، وھو

المالكیة من بیوع اآلجال ، وما صورتھ ظاھرا الجواز ، وھذا ما قصده اإلمام أحمد في 
 ، ٤، ومن قبلھ اإلمام مالك عقد بابا في الموطأ في العینة الصورة األولى من بیان العینة

  .وساق صورا كثیرة كما سبق

أن یكون مقصوده االحتیال : وم خاص حرمھ جمھور الفقھاء ، وھومفھ -كذلك -وللعینة 
، ولذا نجد أن العینة جائزة ، وممنوعة ، والجائزة ،  الممنوع على الربا في صورة البیع

  .وردت في بعض أقوال السلف

وھذا ما قرره وفسره القاضي حسین في التعلیقة الكبیرة في مسائل الخالف علي مذھب 
 صلى اهللا - بطة في تحریم النبیذ بإسناده عن األوزاعي، عن النبي وروى ابن:" أحمد 

العینة ، وھذا : ؛ یعني)یأتي على الناس زمان یستحلون الربا بالبیع: ( قال-علیھ وسلم 

                                                                                                                                                          

 )٢٦٢/ ٦) (٦٢٠(تحقیق التركي - المغني البن قدامة١
 )٢٦١/ ٦) (٦٢٠(تحقیق التركي - المغني البن قدامة٢
 .)٢٦٢/ ٦) (٦٢٠(تحقیق التركي - المغني البن قدامة٣
فإن�ھ ل�م یق�ل ب�اب كراھی�ة      ) :"١١٨٢: ص( قال ابن العربي في الق�بس ف�ي ش�رح موط�أ مال�ك ب�ن أن�س             ٤

االستمطار، ولم یقل باب جواز االس�تمطار، وإنم�ا أطل�ق الق�ول الحتم�ال الح�ال الج�واز والتح�ریم، وھ�ذا             
ا قال باب تح�ریم  أصل في أبواب كتابھ إذا كان الشيء جائزا قال باب جواز كذا، وإذا كان حراما ممنوع          

كذا، وقد بینا في كتاب الصالة انقسام الحال فیھا إلى الجواز والمنع، أما القول ف�ي الرع�د فل�م ی�بھم مال�ك          
 ".رضي اهللا عنھ فیھ القول ألجل تخلیط األوائل فیھ حتى قالوا أنھ اصطكاك األجرام
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یقتضي أن ذكر البیع في ما یقصد بھ الربا ال یبیحھ، و ذلك یقتضي أن ذكر الشرط في ما 
  .١"یقصد بھ عدمھ ال یبیحھ

  :نى الخاص قولھم فمن المع

 ما یحتال بھ على الربا في صورة البیع، كأن یبیع شخص من آخر سلعة بثمن مؤجل، -أ
دراھم بدراھم أكثر منھا، والسلعة بینھما واسطة "ثم یشتریھا منھ نقدًا بثمن أقل، فكأنھا 

نوعة ، وھي العینة الثنائیة المم"دراھم بدراھم بینھما حریرة:"محللة، ومنھ أثر ابن عباس 
عند الجمھور، فحرمھا الحنفیة إذا رجعت العین لصاحبھا ، وھي العینة عندھم ، وما لم 
ترجع إلیھ العین التي خرجت منھ ال یسمى بیع العینة ؛ ألنھ من العین المسترجعة، ال 

وھي ممنوعة عند المالكیة، یوردونھا في مبحث بیوع اآلجال التي یحتال ....العین مطلقًا
  . ابھا على الرب

إما إذا أدخلوا بینھما طرفا ثالثا محلال ، أو یبیع السلعة في السوق ویكون غرضھ  -ب
التجارة ال النقد فیشتري السلعة لحاجتھ إلى ثمنھا ، فیبیعھا في السوق، ال یبیعھا على من 
اشتراھا منھ، وال یبیعھا على ثالث محل ، فجوزھا الحنفیة مع الكراھة ، وسمى الحنابلة 

  .ول الطرف الثالث تورقا ، واختلفوا في جوازه فلھم ثالث روایاتحالة دخ

فالشافعیة ضیقوا مفھوم العینة، والمالكیة توسعوا في مفھومھا، والعینة الثنائیة یكاد یتفق 
أن یبیع سلعة بثمن حالٍّ ثم یشتریھا قبل قبض الثمن بأكثر منھ :"علیھا الجمھور ،وھي

  .، ممن باعھ بثمن أقل منھ حاًالشراء ما باعھ مؤجًال:، أو٢"نسیئة

فالفقھاء اتفقوا على تسمیة تلك الصورة بالعینة الثنائیة ، ولكن اختلفوا في حكمھا 
- إن كانت عادة یحرمونھا-فالجمھور من الحنفیة، والمالكیة والحنابلة ووجھ عند الشافعیة

جھ آخر بینما ذھب الشافعیة ،والحنابلة في روایة بجوازھا ، وذھب الشافعي في و
  .للكراھة

واستدل المانعون من العینة بأثر عائشة مع أم ولد زید بن أرقم، وأحادیث تحریم العینة، 
والنھي عن ربح ما لم یضمن، والنھي عن بیعتین في بیعة ، وأنھ ذریعة للربا ، وبما جاء 

، وما جاء عن أنس أنھ سئل عن "دراھم بدراھم بینھما حریرة:"عن السلف كابن عباس 
،وما جاء )إن اهللا ال یخدع ھذا مما حرم اهللا ورسولھ:( قال– یعني بیع الحریرة –عینة ال

  ، وبما جاء  عن ابن ) إْنِھ من قبلك عن العینة، فإنھا أخت الربا: (عن عمر بن عبد العزیز

                                                           

 ).٣٣٧/ ٣( التعلیقة الكبیرة في مسائل الخالف علي مذھب أحمد ١
وال یج�وز أن یبی�ع س�لعة    » الق�دوري «وف�ي  ):" ٣٨٨/ ٦( في المحیط البرھاني ف�ي الفق�ھ النعم�اني           قال ٢

بثمن حال، ثم یشتریھا بذلك الثمن إلى أجل؛ ألن ھذا في معني ش�راء م�ا ب�اع بأق�ل مم�ا ب�اع؛ ألن األج�ل                   
 ".یمكن نقصانا في المالیة؛ ألن المؤجل أنقص من الحال
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، وھو راوي حدیث النھي عن العینة مما یدل على أن النھي ١"نھى عن العینة:"عمر أنھ 
  .ا لھ أصل خالفا لمن رد نصوص التحریمعن العینة مم

  :شروط العینة الثنائیة

  .أن یكون الثمن في البیع األول مؤجًال: أن تكون البیعة األولى ألجل، بمعنى -١

 ثانیًا، ھو المبیع أوًال، بمعنى أن یكون المبیع في البیع -السلعة- أن یكون الُمشَتَرى-٢
، وصفة، فلو تغیرت صفتھ تغیرًا یوجب النقص في الثاني، ھو المبیع في البیع األول ذاتًا

قیمتھ لم یمتنع شراؤه بأقل مما باعھ بھ؛ ألن نقص القیمة قابلھ نقص في الصفة، فامتنع 
  .الربا كما صرح الحنابلة

 أن یكون البائع ثانیًا ھو المشتري أوًال، أو من تنزل منزلتھ كوكیلھ كما صرح -٣
  .الحنفیة

  . ھو المشتري ثانیًا ، أو من تنزل منزلتھ أن یكون البائع أوًال-٤

أن یكون الثمن في البیع األول من :  أن یكون الثمنان نقدًا من جنس واحد، بمعنى-٥
  .جنس الثمن في البیع الثاني، وكالھما من النقد

  .أن یكون الثمن الثاني أقل من األول -٦

  :عكس العینة

 .، وفي عكس العینة یكون حاًالفي العینة یكون الثمن في البیع األول مؤجًال -١
 .في العینة یكون الثمن في البیع الثاني حاًال، وفي عكس العینة یكون مؤجًال -٢
في العینة یكون الثمن الثاني الحالُّ، أقل من الثمن المؤجل في البیع األول، وفي عكس  -٣

  .٢بیع األولالعینة یكون الثمن المؤجل في البیع الثاني أكثر من الثمن الحال في ال

                                                           

لك�ن ق�د ج�اء ع�ن     )  ٢١٢/ ١(ما سئل السخاوي عنھ من األحادیث النبوی�ة   قال في األجوبة المرضیة فی   ١
ابن عمر ما یخالفھ، أخرجھ البیھقي من طریق مجاھد عن ابن عمر أن رج�ًال ب�اع م�ن رج�ل س�رجا ول�م         
ینقد ثمنھ، فأراد ص�احب ال�سرج ال�ذي اش�تراه أن یبیع�ھ، ف�أراد ال�ذي باع�ھ أن یأخ�ذه ب�دون م�ا باع�ھ ب�ھ،                   

فلعل�ھ ل�و باع�ھ م�ن غی�ره باع�ھ ب�ذلك ال�ثمن أو         : ن عمر فلم یر بھ بأًس�ا، وق�ال اب�ن عم�ر    فسئل عن ذلك اب 
  .انقص

وق�د ذك�ر    ) :" ٣٣٧/ ٣(وقال القاضي حسین في التعلیقة الكبیرة ف�ي م�سائل الخ�الف عل�ي م�ذھب أحم�د                   
ال اب�ن  ق� : ھذا الحدیث بلفظین أخرجھ إلینا أبو محم�د النج�شي بإس�ناده ق�ال          ) البیوع(الحضرمي في كتاب    

  .اتقوا ھذه العینة، ال تكون دراھم بدراھم بینھما حریرة: عباس
إن اهللا ال یخ�دع، ھ�ذا مم�ا ح�رم اهللا     : بی�ع الحری�رة، فق�ال   : أنھ س�ئل ع�ن العین�ة؛ یعن�ي       : وبإسناده عن أنس  

 ".ورسولھ 
ور بمجل�ة  ،بحث منش "دراسة تفصیلیة مقارنة"مذاھب الفقھاء في العینة     : عبد اهللا بن محمد السعیدي    . د ٢

أحكامھ���ا ...و مفھ���وم بی���ع العین���ة  . م٢٠٠٤ ھ���ـ، أغ���سطس ١٤٢٥جم���ادى اآلخ���رة ٢٦الدرعی���ة الع���دد 
 .ھناء محمد الحنیطي ، موقع بحوث. وتطبیقاتھا ،د
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  :تفریق الحنابلة بین العینة والتورق 

 شراء البائع أوال السلعة التي باعھا على نحو یفید منھ بفارق السعر ، أما التورق :العینة 
أن یعمد مشتري تلك السلعة إلى رجل آخر فیبیعھ إیاھا في السوق ، فیكون التورق فیھ 

ول فھي العینة إن لم تعد فھي التورق ، ثالثة أطراف ،فإن عادت السلعة إلى بائعھا األ
العینة إنما تقع من رجل مضطر إلى :"وعلى ھذا المتأخرون من لحنابلة ، قال ابن القیم

نقد ، ألن الموسر یضن علیھ بالقرض، فیضطر إلى أن یشتري منھ سلعة ثم یبیعھا ؛ فإن 
مقصوده في اشتراھا منھ بائعھا،كانت عینة؛ وإن باعھا من غیره، فھي التورق، و

  .١"الموضعین الثمن 

روایة بالجواز ، وھي التي : ، أما التورق فعن أحمد ثالث روایات٢فحكم العینة التحریم
، وأخرى بالحرمة على اعتباره عینة وذریعة للربا ، ٣ذكرھا البھوتي في كشاف القناع

  .وثالثة بالكراھة

ئمة اللغة لم یفرقوا بین العینة ألن أ-فال دلیل - ولیس مستند الحنابلة في التفریق اللغة
أال ترى أنھم یتبایعون الذھب «والتورق، قال ابن األثیر في شرح حدیث ابن عباس 

أن یشتري من إنسان طعاما بدینار إلى أجل، ثم یبیعھ منھ ، أو :" ، قال» والطعام مرجى
بذھب من غیره قبل أن یقبضھ بدینارین مثال ، فال یجوز؛ ألنھ في التقدیر بیع ذھب 

، فابن ٤"والطعام غائب ، فكأنھ قد باعھ دیناره الذي اشترى بھ الطعام بدینارین، فھو ربا
  .األثیر لم یفرق بین العینة ، وما یسمیھ الحنابلة تورقا

وقیل أراد من الزرنقة، وھي العینة، وذلك بأن :"،قال ابن األثیر ) زرنق(وكذا في مادة 
، ثم یبیعھ منھ أو من غیره،بأقل مما اشتراه، كأنھ یشتري الشيء بأكثر من ثمنھ إلى أجل

، فسوى بین الزرنقة ، والعینة ، وبین العینة ٥"أي لیس الذھب معي: معرب زرنھ
  .والتورق

أن یشتري الشيء بأكثر من ثمنھ إلى أجل ثم یبیعھ منھ، أو : والعینة:"وقال ابن منظور
الزرنقة، : وقال:"٧ن ابن األعرابي، ونقلھ في تاج العروس ع٦"من غیره بأقل مما اشتراه

                                                           

 ).٥/١٠٨( تھذیب السنن البن القیم ١
-٦/٢٦٠(،والمغني البن قدام�ة   )١٠٩-٥/١٠٨(،تھذیب السنن البن القیم   )٣/١٨٦( كشاف القناع للبھوتي   ٢

٢٦١.( 
 ).٣/١٨٦( كشاف القناع للبھوتي ٣
 ).٢٠٧/ ٢( النھایة في غریب الحدیث واألثر ٤
 ).٣٠١/ ٢( النھایة في غریب الحدیث واألثر ٥
 ).١٤١/ ١٠( لسان العرب ٦
ه ، وھذا تفسیره للعین�ة جع�ل منھ�ا الت�ورق     ٢٣١ه ، وتوفي ١٥٠ وابن األعرابي إمام في اللغة ولد سنة        ٧

 .ولم یفرق بینھما
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أن یشتري الشيء بأكثر من ثمنھ إلى أجل، ثم یبیعھ منھ، أو من غیره بأقل : العینة، وھو
  .١"مما اشتراه

 التورق بالمعنى الذي ذكره الحنابلة ، وإنما ذكروا -فیما رأیت-بل لم یذكر أھل اللغة
  .صورتھ ضمن العینة والزرنقة

  :ن التورق والعینةدلیل تفریق الحنابلة بی

ولعلھ یحتج للحنابلة في إثبات الفرق ببعض اآلثار، فأخرج عبد الرزاق عن الثوري، عن 
ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد، ثم أراد أن یبتاعھ، بدون  سئل: لیث، عن مجاھد قال

  .٢"لعلھ لو باعھ من غیره باعھ بدون ذلك ، فلم یر بھ بأس«: ما باعھ قبل أن ینتقد قال

فھو رأي منھ، وقد خالفھ ابن : وأما خبر ابن عباس:"علق ابن حزم على ھذا األثر قائال و
   ٣"عمر

فلعل اإلمام أحمد فرق بین العینة والتورق بناء على أثر ابن عمر، ولذا قال ابن حزم قبل 
ومن باع سلعة بثمن مسمى حالة، أو إلى أجل مسمى قریبا أو بعیدا فلھ أن : مسألة:" ھذا 
 تلك السلعة من الذي باعھا منھ بثمن مثل الذي باعھا بھ منھ، وبأكثر منھ، وبأقل یبتاع

حاال، وإلى أجل مسمى أقرب من الذي باعھا منھ إلیھ، أو أبعد ومثلھ، كل ذلك حالل ال 
  .، فقد أجاز التورق ، ومعھ العینة٤"كراھیة في شيء منھ

أخبرنا معمر، : د الرزاق قالوقد حكي الخالف فیھ عن السلف كما قال طاووس رواه عب
سألت طاوسا عن رجل باع من رجل متاعا، أیشتریھ منھ قبل : عن عمرو بن مسلم قال

، وكذا كرھھا حماد ، و ٥»رخص فیھ ناس، وكرھھ ناس، وأنا أكرھھ«: أن ینقده؟ قال
، و عن ابن » لم یكونا یریان بالعینة بأسا«عن إبراھیم، وإسماعیل، وعن الشعبي، 

، فالتورق صورة من صور » إیاك أن یكون ورق بورق بینھما جائزة«: السیرین ق
 ویكون التورق -لو قلنا بجوازه-العینة كما ھو أثر ابن عباس وابن سیرین، والزرنقة

  ولكن من أین سمي بالتورق؟مستثنى عند بعضھم ، وھو من صور العینة، 

  ومن أول من أطلق علیھ لفظ التورق؟

سمعت أحمد :" د عن أحمد أنھ جعل التورق عینة، قال أبو داودجاء في روایة أبي داو
أبیعك بده : سئل عن الرجل یبیع المتاع ، فیجیئھ الرجل یطلب المتاع ینسؤه ، فیقول

عینة، : یقال لھا: شازده وده داوزده؟ فال یعجبنا أن یكون بیعھ ھذا، ھذا في العینة ، قلت

                                                           

/ ٢(ونقلھ الصدیقي الھندي في مجمع بحار األن�وار  ) ٤٠٤/ ٢٥(و تاج العروس   )٤٩/ ٩( تھذیب اللغة    ١
وھي العینة وذلك أن یشتري الشيء بأكثر من قیمت�ھ إل�ى أج�ل ث�م یبیع�ھ من�ھ أو م�ن غی�ره بأق�ل              ):" ٤٢٤

 ".منھ
 .٥٥٤ص / ٧ ، والمحلى البن حزم ج١٤٨٢٢) ١٨٧/ ٨( مصنف عبد الرزاق٢
 ).٥٥٣/ ٧(ى باآلثار  المحل٣
 ).٥٤٨/ ٧( المحلى باآلثار ٤
 ١٤٨١٤) ١٨٦/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٥
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وإن كان ال یرید بیع المتاع الذي :  قالنعم ، سمعت أحمد،: وإن لم یرجع إلیھ؟ قال
   .١"یشتري منك، فھو أھون، وإن كان یرید بیعھ فھي العینة

وقد نص أحمد في روایة أبي داود :" وفسرھا ابن القیم وغیره بأنھ جعل التورق من العینة
  .٢"على أنھا من العینة ، وأطلق علیھا اسمھا

وقد روي عن :"  من العینة كما في المغنيبل اإلمام أحمد اعتبر من ال یبیع إال نسیئة
أحمد أنھ قال العینة أن یكون عند الرجل المتاع ، فال یبیعھ إال بنسیئة ، فإن باعھ بنقد 

أكره للرجل أن ال یكون لھ تجارة غیر العینة ال یبیع بنقد ، وقال : ونسیئة فال بأس ،وقال 
لغالب أن البائع بنسیئة یقصد الزیادة ابن عقیل إنما كره النسیئة لمضارعتھا الربا ، فإن ا

باألجل ، ویجوز أن تكون العینة اسما لھذه المسألة وللبیع بنسیئة جمیعا ، لكن البیع 
  .٣" بنسیئة لیس بمحرم اتفاقا

أن التورق من إطالق شیخ اإلسالم ابن تیمیة فلم أقف على أحد - واهللا أعلم -فالذي یظھر 
،لم أقف " التورق آخیة الربا:" عمر بن عبد العزیز وقولھم عن-فیما أعلم- صرح بھ قبلھ

َأْنِھ من :" علیھ مسندا بھذا اللفظ ، ولم یذكره إال ابن تیمیة، وابن القیم، بل المشھور عنھ
   .٤"قبلك عن العینة ، فإنھا أخت الربا

حدثنا معتمر بن سلیمان ، عن أبیھ ، عن إیاس بن : ولكن ورد في مصنف ابن أبي شیبة 
، مما یدل على قدم االسم ، ولكن تلك ٥ ، أنھ كان یرى التورق ، یعني العینةمعاویة

عن إیاس بن :"اللفظة لم تثبت بما یعتمد علیھ ، فقد رجعت لمخطوط المصنف فجاء ھكذا 
، والبورق، ) ال(، ففي العبارة خطآن سقط ٦"معاویة أنھ كان ال یرى البورك ،یعني العینة

حدثنا سعید : حدثنا العباس بن محمد الدوري؛ قال: ر القضاةویؤكده روایة وكیع في أخبا
كان إیاس بن : حدثني أبي؛ قال: حدثنا المعتمر بن سلیمان؛ قال: بن یعقوب الطالقاني قال

 أن یحتاج الرجل إلى مائة درھم، فیجئ إلى السوق ٧معاویة یرى البورق، والبورق
 فینصرف إلى أھلھ ولیس معھ إال فیشتري متاعا، بعشرین ومائة، فیبیعھ بمائة درھم،

انظركم تجدھا ربا : إني أول ما فرقت من العینة إني سمعت أعرابیا یقول: المائة؛ قال

                                                           

  .١٢٥٧)٢٦٣: ص( مسائل اإلمام أحمد روایة أبي داود السجستاني ١
وع�ون  )١٤١/ ٣٥(و ذخیرة العقبى في شرح المجتبى ) ٢٤٩/ ٩( حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود        ٢

 ).٢٤٩/ ٩(القیم المعبود وحاشیة ابن 
 ).٢٦٢/ ٦) (٦٢٠(تحقیق التركي - المغني البن قدامة٣
 .٢٠٥٢٨) ٤٨/ ٦( ُمصنف ابن أبي شیبة ط السلفیة ٤
 .٢٠٥٢٥)٤٧/ ٦( ُمصنف ابن أبي شیبة ط السلفیة ٥
فتحتمل التورق وتحتمل البورق    )ال(وبزیادة حرف . بدون نقط وبدون رمز الكاف    )البورك( رسمت ھكذا  ٦

 .ك وتحتمل البورقوتحتمل التور
یعن�ي  ) ب�أورك ( ھكذا جاءت في الن�سخة االص�ل ول�م یف�سرھا المحق�ق وق�ال لعلھ�ا م�ن الكلم�ة الفارس�یة              ٧

 .منجما أو مفرقا
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، ویشھد لھ أثر ابن أبي شیبة فھو من نفس الطریق ، وال أدري ممن ١على ھذا الشھر
  .تفسیر البورق ، ایكون من المعتمر أم من أبیھ؟

فقد اختلف السلف :" رق عن السابقین، ولكن قال ابن تیمیة فلم نقف على روایة تذكر التو
في كراھتھ ویسمونھ التورق ألن مقصوده الورق ، وكان عمر بن عبد العزیز 

، فنسب االسم للسلف ٣"، وإیاس بن معاویة یرخص فیھ٢التورق أخبث الربا: یكرھھ،وقال
سم لم تتیسر فیما بین ، ولعمر بن عبد العزیز ، مما یدل على وقوفھ على آثار بھذا اال

  .أیدینا من كتب

  :المانعون من العینة 

، فمنعوا األولى ٤ فرق الحنفیة بین كون المشتري ثانیا ھو البائع أوال ، أو غیره:الحنفیة
  .٥وجوزوا الثانیة

  :مذھب المالكیة

في ألفاظ الصحابة -العینة-وجرت:"توسع اإلمام مالك في معنى العینة ، قال الطیبي 
یبیع الرجل من : علماؤنا عن ابن عمر ، وابن عباس إال أن ابن عباس فسرھا بأن،ذكرھا

الرجل سلعة بدین إلى أجل ثم یشتریھا بأقل مما باعھا نقدا ، وھي مسألة الذرائع ،وفسرھا 
وقد كانت جاریة عندھم فیما یجوز ، وفیما ... ،وأصلھا  غیره بأنھا من بیع ما لیس عندك

 منھا على ما ال یجوز وجعل مالك منھا بیع الطعام قبل قبضھ ، ال یجوز ، فوقع النھي
 ،فجعل عند مالك كل عقد ال یجوز من العینة ٦"لیبین أنھا عبارة عن كل عقد ال یجوز

كبیع ما لیس عندك ، وبیع الطعام جزافا ، وبیع الطعام قبل قبضھ ، وما فسره ابن عباس 
نة ما وما ال یجوز ،  وھو ما قالھ األبھري ، وكل ما أفضى للربا ، كما أنھ جعل من العی

قال ابن :" ، وقال القنازعي ٧"العینة من باب سلف جر منفعة: قال األبھري:" المالكي 
ما : بعني سلعة كذا إلى أجل كذا، فیقول: العینة المكروھة أن یقول الرجل للرجل: القاسم

 یجوز، ألنھا عشر نقدا عندي ولكن ابتاعھا لك بعشرة وأبیعكھا باثنتي عشر، فھذا ال
والعینة الجائزة أن یستعد الرجل بالسلع : باثنتي عشر إلى أجل والسلعة بینھما ملغاة ، قال

                                                           

 ).٣٧٢/ ١( أخبار القضاة ١
 .في المصنف ولم أقف على ھذا اللفظ ) العینة أخت الربا( المشھور ٢
 ).٥٠/ ٦( الفتاوى الكبرى البن تیمیة ٣
ال بحدیث السیدة عائشة حیث قالوا بأن مثل ھذا الوعید ال یوقف علی�ھ ب�الرأي ؛ وأم�ا تج�ویزھم               فاستدال ٤

  .للصورة الثانیة، فألن األصل عندھم تصحیح العقود، أخذا بظاھرھا وعدم اعتبار مقاصدھا
 ھ�ذا البی�ع ف�ي قلب�ي    : وق�ال محم�د   ):"٢٧٣/ ٥) (رد المحت�ار  (قال في ال�در المخت�ار وحاش�یة اب�ن عاب�دین             

إذا تب�ایعتم  « فق�ال  - ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم    -كأمثال الجبال ذمیم اخترعھ أكلة الربا وق�د ذمھ�م رس�ول اهللا     
 ".بالعینة 

-٥/١٩٨: ب�دائع ال�صنائع للكاس�اني     ) ٨٤: ص(عب�د العظ�یم أب�و زی�د         . د- بیع المرابحة لآلم�ر بال�شراء        ٥
١٩٩. 

 ).٨٢٦: ص( القبس في شرح موطأ مالك بن أنس ٦
 )٣١٤/ ١٤(لشرح الجامع الصحیح  التوضیح ٧
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، ولذا فإن ١"لمن یشتریھا منھ، فمن جاءه من غیر أن یواعده باع منھ بنقد وإلى أجل
 كل بیع المالكیة أدرجوا العینة التي عناھا الجمھور في المحرم من بیوع اآلجال، وھو

یتخذ ذریعة ربویة للحصول على زیادة مال مقابل األجل ، وبیوع اآلجال منھا الجائز 
والمحرم ، فبیوع اآلجال عند المالكیة ھي بیوع ظاھرھا الجواز لكنھا تؤدي إلى ممنوع ، 

ومن باع سلعتھ بثمن إلى أجل فال یجوز لھ عند مالك أن :" قال ابن عبد البر في الكافي 
 نقدا وال إلى أجل أدنى من أجلھا بأقل من ثمنھا الذي باعھا بھ أو أدنى من یشتري بھا

  .٢"صفتھا

فمعناه أنھ تحیل في بیع دراھم : وأما بیع العینة:" ونص ابن عبد البر على بیع العینة 
  .٣"بدراھم أكثر منھا إلى أجل بینھما سلعة محللة

شراؤه منھ إلى أجل آخر أو بیع شخص آلخر شیئا ألجل ثم :(وضابط بیوع اآلجال ھو 
  :، وجعلوا بیوع اآلجال اثني عشر صورة ، المحرم منھا ثالثة٤)نقدا

أن تكون البیعة األولى ألجل :"  قال في حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر -أ
والمشتري ثانیا ھو البائع أوال أو وكیلھ، والمباع ثانیا ھو المباع أوال، والبائع الثاني ھو 

 أو وكیلھ، والثمن الثاني بصفة الثمن األول، وتعجیل الثمن الثاني كلھ أو المشتري أوال
  .٥"تأجیل كلھ

مثل من یشتري ما باعھ ألجل بثمن أقل نقدا ، كما لو باعھ بعشرة إلى أجل ، فاشتراه 
  .بثمانیة نقدا

، كما لو باعھ بعشرة ألجل ٦أن یشتري ما باعھ ألجل بثمن أقل منھ وألجل أدنى منھ -ب
  . شھر، فاشتراه بثمانیة ألجل ھو أسبوعانھو

 ، كما لو ٧أن یشتري ما باعھ ألجل بأكثر من الثمن األول ألجل أبعد من األجل األول -ج
  .باعھ بعشرة ألجل ھو شھر، فاشتراه باثني عشر ألجل ھو شھران

فإذا تساوى األجالن أو الثمنان، فالحكم الجواز، والمستفید الحقیقي في الصورتین 
منوعتین األولى والثانیة ھو البائع، إذ عادت إلیھ السلعة التي باعھا، وقد ثبت لھ في الم

  .ذمة المشتري مال أكثر مما دفعھ لھ

                                                           

 )٤٧١/ ١( تفسیر الموطأ للقنازعي ١
 ) ٦٧٠/ ٢( الكافي في فقھ أھل المدینة ٢
 ).٦٧٢/ ٢( الكافي في فقھ أھل المدینة ٣
 ).٧٠/ ٣( بلغة السالك ٤
 ).١١٨/ ٣(بلغة السالك =  حاشیة الصاوي على الشرح الصغیر٥
 ).١٧٧/ ٥(ناني  شرح الزرقاني على مختصر خلیل وحاشیة الب٦
 ).٨١/ ٣(الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ) ١٢٧/ ٨( شرح مختصر خلیل للخرشي ٧
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المستفید ھو المشتري، ألنھ قد ثبت لھ في ذمة البائع مال أكثر مما : وفي الصورة الثالثة
ألجل الثاني ، فكأن البائع یدفعھ ھذا المشتري عند حلول األجل األول، یستلمھ عند حلول ا

في الصورة األولى والثانیة قد أقرض المشتري ماال وأخذ علیھ أكثر منھ، وكذا المشتري 
في الصورة الثالثة، كأنھ أقرض البائع عند حلول األجل األول ماال یأخذ أكثر منھ عند 

. تحلیلحلول األجل الثاني، فأشبھ ذلك قرضا جر نفعا، وإنما السلعة واسطة أدخلت لل
  .١فحرم المالكیة تلك الصور الثالثة سدا لذریعة الربا

  :شروط العینیة كما یفھم من كالم العلماء

  .أن یكون البائع األول ھو المشتري الثاني ،فإذا دخل طرف ثالث فجوزه جماعة منھم -١

تكن أال یقبض البائع الثاني من الثمن شیئا ، فإن أعطاه شیئا من الثمن ، أو أغلبھ لم  -٢
  .عینة إال إذا كان تحایال فیعطیھ شیئا رمزیا من الثمن

أال تتغیر صفة المبیع باالستعمال أو بدونھ ، فیكون عینة ، أما لو تغیر المبیع كأن  -٣
یكون قماشا ففصلھ ثوبا فیجوز حینئذ أن یبیعھ على الذین اشتراه منھم ألنھ تحول لسلعة 

یل والخیاطة ، وكذا لو اشترى قمحا فطحنھ أخرى وأضیف إلیھ العمل من القص ،والتفص
  .فیجوز بیعھ لألول مرة أخرى لتغیره 

أن یكون الثمن الثاني أقل من األول حتى یكون البیع عینة، أما لو كان أكثر منھ جاز  -٤
  .النتفاء الربا

وإن اشتراھا بعرض، أو : "قال ابن قدامة في المغني.  أن یشتریھا بجنس الثمن األول-٥
  "عھا األول بعرض، فاشتراھا بنقد جاز، وبھ قال أبو حنیفة، وال نعلم فیھ خالفاكان بی

  .صور العینة: المطلب الخامس

: تتعدد صور العینة فمنھا ما یحرم ومنھا ما یحل ، ومنھا ما یكره ، قال اب�ن رش�د الج�د     
: ، ونقل�ھ عن�ھ  القراف�ي   ٢...."جائزة،ومكروھ�ة،ومحظورة  : والعینة عل�ى ثالث�ة أوج�ھ     "
  .٣"جائزة، ومكروھة، ومحظورة: والعینة ثالثة أقسام"

                                                           

وق�ال ال�شیخ محم�د عل�ي ف�ي تھ�ذیب       ).٨٨: ص(عب�د العظ�یم أب�و زی�د       . د- بیع المرابحة لآلمر بالشراء      ١
ھر إال أنھا لما كثر ق�صد  وإن كانت على صورة بیع الجائز في الظا :( الفروق عن بیوع اآلجال المحرمة    

الناس التوصل إلى ممنوع ف�ي الب�اطن كبی�ع وس�لف، وس�لف بمنفع�ة، منع�ت قیاس�ا عل�ى ال�ذرائع المجم�ع                
تھ�ذیب الف�روق لل�شیخ محم�د     ) على منعھا، بجامع أن األغراض الفاسدة في كل ھي الباعث على عق�دھا         

 .٣/٢٧٥: علي، مطبوع مع كتاب الفروق للقرافي
 ).٥٥/ ٢(ھدات  المقدمات المم٢
 ).١٦/ ٥( الذخیرة للقرافي ٣
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  :الصورة األولى، وھي أشھر صورھا

- أوال- ممن باعھا علیھ -نفسھا-، ثم یشتریھا )لم یقبضھ(وھو أن یبیع سلعة بثمن مؤجل 
  .١نقدا ، بثمن أقل من جنس الثمن الذي باعھا بھ قبل حلول األجل

  . ٢ المشتري بثمن حال أقل مما باعھا بھأو أن یبیع سلعة مؤجًلا ثم یشتریھا من

  :الصورة الثانیة

أن یبیعھ بثمن مؤجل، ثم یشتریھا منھ بأكثر من ذلك الثمن إلى أجل أبعد من األجل 
 ،قال مالك في الرجل یبیع من الرجل الجاریة بمائة دینار إلى أجل، ثم یشتریھا ٣األول

إن ذلك ال : لك األجل الذي باعھا إلیھبأكثر من ذلك الثمن الذي باعھا بھ إلى أبعد من ذ
یصلح، وتفسیر ما كره من ذلك أن یبیع الرجل الجاریة إلى أجل، ثم یبتاعھا إلى أجل أبعد 
منھ یبیعھا بثالثین دینارا إلى شھر، ثم یبتاعھا بستین دینارا إلى سنة أو إلى نصف سنة، 

ارا إلى أشھر بستین دینارا فصار إن رجعت إلیھ سلعتھ بعینھا، وأعطاه صاحبھ ثالثین دین
   .٤"إلى سنة أو إلى نصف سنة فھذا ال ینبغي

فمن باع جاریة بثالثین إلى أجل شھر ، ثم یرید أن یشتریھا بأكثر من ذلك الثمن  بستین 
إلى أبعد من ذلك األجل بشھرین ، فیقبض عنھ عند األجل األول ثالثین، ویدفع إلیھ عند 

یقة البیع ثالثین بستین بأجل ، والجاریة لغو كالحریرة في األجل الثاني ستین ، فتكون حق
  .قول ابن عباس  فیكون بیع ثالثین دینارا بستین دینارا 

  :الصورة الثالثة

ابن -فیمن باع سلعة بنقد ثم اشتراھا بأكثر منھ نسیئة ، قلنا :" عكس العینة ، قال ابن القیم 
جوز إال أن تتغیر السلعة ، ألن ھذا  على أنھ ال ی-في روایة حرب-قد نص أحمد -القیم

یتخذ وسیلة إلى الربا ، فھو كمسألة العینة سواء ، وھي عكسھا صورة ، وفي الصورتین 
قد ترتب في ذمتھ دراھم مؤجلة بأقل منھا نقدا ، لكن في إحدى الصورتین البائع ھو الذي 

 فرق بینھما ، اشتغلت ذمتھ ،وفي الصورة األخرى المشتري ھو الذي اشتغلت ذمتھ ، فال

                                                           

وص��ورة العین��ة أن ی��شتري عین��ا بالن��سیئة  ) :" ٣٨٢/ ١١( ق��ال ف��ي المب��سوط للسرخ��سي ط دار الفك��ر  ١
/ ٣(، وق�ال ف�ي التھ��ذیب ف�ي اخت�صار المدون��ة     " ب�أكثر م�ن قیمت�ھ لیبیع��ھ بقیمت�ھ بالنق�د فیح�صل ل��ھ الم�ال       

،و الج�امع لم�سائل   " ب�أكثر مم�ا ابتاعھ�ا ب�ھ    ] إل�ى أج�ل  [من�ھ  أو یشتري م�ن رج�ل س�لعة ث�م یبیعھ�ا            ):" ٧١
وھ�ذه ذریع�ة ألھ�ل العین�ة أن یق�ول           ) :"١٥٥/ ١٠(،و في المجموع ش�رح المھ�ذب        ) ٤١١/ ١١(المدونة  

الرجل للرجل أتبی�ع ل�ي ھ�ذه ال�سلعة بع�شرة دن�انیر وأن�ا أربح�ك دین�ارا فیفع�ل ذل�ك فیح�صل من�ھ قرض�ھ                           
 ".وإنما تذرع بھا إلى قرض ذھب بأكثر منھ اجة بالبائع إلى السلعة ،ن غیر حعشرة دنانیر بأحد عشر م

 .٢٣٤/ ٥ انظر نیل األوطار ٢
ك�ذلك إذا اش�تراه إل�ى أج�ل أبع�د م�ن األج�ل األول فإن�ھ إنم�ا یمن�ع من�ھ ق�سم                    ):" ٣٢٤/ ٢( شرح التلقین    ٣

، )٣٨٧/ ٥ (التوض�یح ف�ي ش�رح مخت�صر اب�ن الحاج�ب      ". واحد وھو أن ی�شتریھ ب�أكثر م�ن ال�ثمن األول         
 ).٤١٧١/ ٩(التبصرة للخمي 

 ٤٧٧ تنویر الحوالك شرح على موطأ مالك ص٤
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وقال بعض أصحابنا یحتمل أن تجوز الصورة الثانیة  إذا لم یكن ذلك حیلة وال مواطأة 
  .١"بل واقع اتفاقا

  اطب ادس

ورق وان ا رقا  

كما سبق بیانھ ؛ فإن قول الحنفیة وإحدى الروایتین عن أحمد فرقوا بین التورق والعینة ، 
والشراء بین ثالثة أطراف ، فیذھب الرجل لیشتري السلعة من فالتورق أن یكون البیع 

البائع بثمن نسیئة ، ثم یخرج من عنده لیبیع نفس السلعة بعد قبضھا لطرف ثالث غیر 
  .البائع األول بثمن نقد أقل من الثمن األول

  .والتورق یكون فیھ عقدان منفصالن ، بینما العینة العقد یكون واحدا

وحرموھا ، ونقلنا نصوصا وا التورق بینما منع الجمھور العینة وجمھور العلماء جوز
   .لھم تدل على وجود الفرق عندھم

                                                           

 ).٢٤٩/ ٩( حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ١

mailto:%d9%88%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7.@
mailto:%d9%88%d8%ad%d8%b1%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7.@
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  املبحث الثالث

   التورق الفردي وعالقته باملنظمحكم

  اطب اول

  م اورق اردي

كأن یحتاج المدیون :"  قال ابن الھمام جوزه الحنفیة ، والشافعیة ، وروایة عند الحنابلة ، 
فیأبى المسئول أن یقرض بل أن یبیع ما یساوي عشرة بخمسة عشر إلى أجل فیشتریھ 
المدیون ویبیعھ في السوق بعشرة حالة وال بأس في ھذا فإن األجل قابلھ قسط من الثمن 

"١.   

  .٣  والنووي٢يوالشافعیة جوزوا العینة مطلقا ، ومنھ التورق كما سبق كالم الشافع

لو احتاج إلى نقد، :" وعن أحمد روایات في التورق ، ذكرھا في اإلنصاف ، فقال 
فاشترى ما یساوي مائة بمائة وخمسین ، فال بأس ، نص علیھ ، وھو المذھب ، وعلیھ 

 ، ٤األصحاب ، وھي مسألة التورق ، وعنھ یكره ، وعنھ یحرم ، اختاره الشیخ تقي الدین
 ، ٦ ، وھو قول ابن القیم٥"لم یجز ، وھي، العینة ، نص علیھ: ترى منھفإن باعھ لمن اش

  :" قال ابن تیمیة 

وأما إن باعھا لغیره بیعا ثابتا ، ولم تعد إلى األول بحال، فقد اختلف السلف في كراھتھ 
التورق : ویسمونھ التورق ، ألن مقصوده الورق وكان عمر بن عبد العزیز یكرھھ وقال

یاس بن معاویة یرخص فیھ، وعن اإلمام أحمد فیھ روایتان منصوصتان أخبث الربا، وإ
وإن كان :"  ، وقال في موضع آخر٧"،وأشار في روایة الكراھة إلى أنھ مضطر

المشتري غرضھ أخذ الورق فھذا مكروه في أظھر قولي العلماء كما قال عمر بن عبد 
فتلك دراھم : قد ثم بعت بنسیئةإذا قومت بن: وقال ابن عباس. التورق أخیة الربا: العزیز

وأما الذي لم یعد :" ، وقال في مجموع الفتاوى٨"بدراھم وھذا إحدى الروایتین عن أحمد
وقد " التورق " إلى البائع بحال بل باعھا المشتري من مكان آخر لجاره فھذا یسمى 

 -  عنھ  رضي اهللا-فكرھھ عمر بن عبد العزیز واإلمام أحمد بن حنبل . تنوزع في كراھتھ

                                                           

 ). ٣٢٦/ ٥) (رد المحتار(و الدر المختار وحاشیة ابن عابدین )٢١٣/ ٧( فتح القدیر ١
 .٣/٧٩:  األم لإلمام الشافعي٢
 )..١٥٤/ ١٠(المجموع شرح المھذب ) ٤١٨/ ٣ ( روضة الطالبین وعمدة المفتین٣
 ).٣٠٣ - ٣٠٢/ ٢٩( مجموع فتاوى ابن تیمیة ٤
) ١٠٥١(و إرش�اد أول�ي النھ�ى ل�دقائق المنتھ�ى           ) ٣٣٧/ ٤( اإلنصاف في معرفة ال�راجح م�ن الخ�الف           ٥
 ).٦٤٤: ص(
 ).١٧٠/ ٣( إعالم الموقعین ٦
 )٥٠/ ٦( الفتاوى الكبرى البن تیمیة ٧
 )٣٠٣/ ٢٩ ( مجموع الفتاوى٨
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. ، أي أصل الربا١التورق آخیة الربا. وقال عمر بن عبد العزیز. في إحدى الروایتین
واألقوى أیضا أنھ منھي عنھ كما قال :" ، وقال في مجموع الفتاوى ٢"وھذا القول أقوى

أن التورق أصل الربا؛ فإن اهللا حرم أخذ دراھم بدراھم : عمر بن عبد العزیز ما معناه
جل لما في ذلك من ضرر المحتاج وأكل مالھ بالباطل وھذا المعنى أكثر منھا إلى أ

وإنما الذي أباحھ . موجود في ھذه الصورة وإنما األعمال بالنیات وإنما لكل امرئ ما نوى
فأما إذا كان قصده . اهللا البیع والتجارة وھو أن یكون المشتري غرضھ أن یتجر فیھا

  .٣" خیر فیھ،واهللا أعلمفھذا ال: مجرد الدراھم بدراھم أكثر منھا

 یمنع من مسألة التورق، وروجع فیھا مرارا - رحمھ اهللا - وكان شیخنا :" وقال ابن القیم 
المعنى الذي ألجلھ حرم الربا موجود فیھا بعینھ مع : وأنا حاضر، فلم یرخص فیھا، وقال

األدنى وتبیح زیادة الكلفة بشراء السلعة وبیعھا والخسارة فیھا؛ فالشریعة ال تحرم الضرر 
  .٤"ما ھو أعلى منھ

وكره خذ بمائة ما بثمانین ؛ :"وكرھھ كذلك المالكیة سدا للذریعة، قال في لوامع الدرر
ال یحل لي أن أسلفك ثمانین : یعني أنھ یكره أن یقول الرجل لمن سألھ سلف ثمانین بمائة

  .٥"في مائة، ولكن ھذه سلعة قیمتھا ثمانون خذھا مني بمائة

قول من طلب منھ سلف ثمانین ).... وكره:"(نح الجلیل شرح مختصر خلیلوقال في م
  .٦"نقدا) بثمانین(أي شیئا یباع ) ما(إلیھ ) بمائة(أي اشتر مني ) خذ(بمائة لشھر مثال ، 

 والشافعیة -على خالف بینھم-فتحصل مما سبق أن التورق فیھ الجواز ،وھو قول الحنفیة
ي المذھب ، والكراھة قول لبعض الحنفیة ، وقول ، قوال واحدا ، وروایة عن أحمد ھ

  .المالكیة ، وروایة عن أحمد ، والمنع وھو روایة ألحمد ، اختارھا ابن تیمیة ، وابن القیم

والقول بالمنع متجھ عند عدم الحاجة ، عند الحاجة یتجھ القول بالكراھة ، فإذا لم تكن ثمة 
بد العزیز ، ولما وري من آثار  عن ابن حاجة ، فالقول بالمنع أولى كما قال عمر بن ع

عباس وغیره ، وقد روي الخالف عن السلف في ھذه الصورة ، فأخرج عبد الرزاق عن 
سئل ابن عمر عن رجل باع سرجا بنقد، ثم أراد أن : الثوري، عن لیث، عن مجاھد قال

ذلك، فلم یر لعلھ لو باعھ من غیره باعھ بدون «: یبتاعھ، بدون ما باعھ قبل أن ینتقد قال
  .٧"بھ بأس

                                                           

:  وق�ال اآلخ�ر   -جاءن�ا   : قال یزید بن مرذانبة قال أحدھما       ) ٦)(٢٤/ ٥) (الفكر( مصنف ابن أبي شیبة      ١
 ".أنھ من قبلك عن العینة فإنھا أخت الربا:  كتاب عمر بن عبد العزیز إلى عبد الحمید -جاء 

 )٤٣١/ ٢٩( مجموع الفتاوى ٢
 )٤٣٤/ ٢٩( مجموع الفتاوى ٣
 )١٣٥/ ٣(ین عن رب العالمین  إعالم الموقع٤
 ).١٠٦/ ٥(و شرح مختصر خلیل للخرشي )٣٩٨/ ٨( لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر ٥
 ).١٠٥/ ٥( منح الجلیل شرح مختصر خلیل ٦
  ].٥٥٤ص   : ٧ج  [ ، والمحلى البن حزم  ] ١٤٨٢٢) [١٨٧/ ٨( مصنف عبد الرزاق ، ٧
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 -١والسند إلیھ فیھ ضعف فھو من طریق لیث بن أبي سلیم وقد ضعفوه- فھذا ابن عمر 
أجازھا كما لو باعھا لرجل ثالث ، وھي مسألة العینة فالتورق أولى كما أشار ابن عمر ، 

لتي ویحمل أثر ابن عمر أن المسألة اجتھادیة ، وكما قال المالكیة إنھا من بیوع اآلجال ا
یتصور أن تكون ذریعة للربا ، ولكن خالف ابن عمر جمع من الناس كابن عباس كما 

  .سبق 

  .واحتج ابن حزم بمخالفة ابن عمر البن عباس

 ، وكرھھ إبراھیم ٢»إیاك أن یكون ورق بورق بینھما جائزة«: وھو قول ابن سیرین قال
سألت : عبد الرزاق قال،وھو قول الثوري والشعبي، قال ٣النخعي كما عند عبد الرزاق

الثوري عن الرجل یبیع الدابة بالنقد، ثم یرید أن یبتاعھا بأقل مما باعھا قبل أن ینتقد، 
: قال» أنھما كرھاه«أخبرني الشیباني عن الشعبي، واألعمش، عن إبراھیم : فقال

إذا كان قد أعجفھا، وتغیرت عن حالھا، فال بأس «: وأخبرني منصور، عن إبراھیم قال
   .٤" وبھ كان الثوري یفتي »بھ

والروایة األخیرة فیھا تجویز لصورة من صور العینة أنھا تجوز إذا تغیرت السلعة عن 
  . حالھا ، وھو قول ألحمد كما سبق

ولقد سألت مالكا عن الرجل یبیع السلعة بمائة دینار إلى أجل فإذا :" جاء في المدونة 
ال : ا لي من رجل بنقد فإني ال أبصر البیع، قالبعھ: وجب البیع بینھما قال المبتاع للبائع

  .٥"خیر فیھ ونھى عنھ

كما النص عن علي رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم نھى عن بیع 
فتأمل كیف قرن التبایع بالعینة بضنة الناس فأشعر بأن :" ، وقال الشاطبي ٦!المضطر

قول في نفسھ فإن الرجل ال یتبایع أبدا التبایع بالعینة یكون عن الشح باألموال ، وھو مع
 .٧"ھذا التبایع وھو یجد من یسلفھ أو من یعینھ في حاجتھ إال أن یكون سفیھا ال عقل لھ

وكما قالت أم ولد زید بن أرقم لعائشة إني بعت من زید غالما إلى العطاء بثمانمائة 
ریت أخبري زیدا أنھ وابتعتھ بستمائة نقدا فقالت لھا عائشة بئس ما شریت وبئس ما اشت

                                                           

ص��دوق اخ��تلط ج��دا ،ول��م یتمی��ز حدیث��ھ فت��رك م��ن      " :٥٦٨٥) ٤٦٤: ص( ق��ال ف��ي تقری��ب التھ��ذیب   ١
 ".السادسة 

 ).١٨٧/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٢
  .١٤٨٢٥) ١٨٨/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٣
 ١٤٨٢٥) ١٨٨/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٤
 ).١٦٧/ ٣( المدونة ٥
 وس�نن أب�ي   ١١٨ص/١ ج و تھ�ذیب االث�ار م�سند عم�ر ب�ن الخط�اب      ١١٦ص/١مسند أحم�د ب�ن حنب�ل ج     ٦

 ومصنف اب�ن   ٤٠٢ص/٤ معرفة السنن واآلثار ج    ١٧ص/٦ و سنن البیھقي الكبرى ج     ٢٥٥ص/٣داود ج 
 ٥ص/٢و مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وابن راھویھ ج. عن سالم مرسال٣٢٧ص/٤أبي شیبة ج

بي وض�عفھ ال�ذھ  .  وض�عفھا كلھ�ا   ١٥٧ص/٢ تتبع طرق�ھ ف�ي بی�ان ال�وھم واإلیھ�ام ف�ي كت�اب األحك�ام ج                  ٧
  .بجھالة من فیھ وضعفھ ابن حجر والشیخ أحمد شاكر والشیخ ناصر الدین األلباني

 ٤٠٦ص/٣ و میزان االعتدال في نقد الرجال ج٤٠٢ص/٤معرفة السنن واآلثار ج: وانظر
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قد أبطل جھاده مع رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم إال أن یتوب قالت یا أم المؤمنین 
فمن جاءه موعظة من ربھ فانتھى فلھ ما :"أرأیت إن لم آخذ إال رأس مالي فقرأت عائشة 

  .١"سلف وأمره إلى اهللا

 أن ھذا محرم لم تستجز أن فلوال أن عند أم المؤمنین علما ال تستریب فیھ:"قال ابن القیم
تقول مثل ھذا باالجتھاد ، وال سیما إن كانت قد قصدت أن العمل یحبط بالردة ،وأن 
استحالل الربا أكفر ،وھذا منھ ولكن زیدا معذور ألنھ لم یعلم أن ھذا محرم ، ولھذا قالت 

  ٢"أبلغیھ 

دراھم :  ؟ فقالرجل باع حریرة إلى أجل ثم ابتاعھا بأقل من ذلك:  وقیل البن عباس 
ھذا مما حرمھ اهللا :بدراھم دخلت بینھما حریرة ، وسئل أنس بن مالك عن نحو ذلك، فقال 

  .٣ورسولھ

أنھ قال من باع بیعتین في بیعة فلھ أوكسھما :"وفي السنن عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم 
  .٥، وھؤالء قد باعوا بیعتین في بیعة٤" ، أو الربا

قمت بنقد ثم بعت بنقد ،فال بأس بھ وإذا استقمت بنقد ثم بعت إذا است:"وقال ابن عباس
   .٦"بنسیئة فتلك دراھم بدراھم

ومعني كالمھ إذا استقمت أي إذا قومت السلعة بنقد وابتعتھا إلى أجل فإنما مقصودك 
دراھم بدراھم ھكذا التورق ، یقوم السلعة في الحال ثم یشتریھا إلى أجل بأكثر من ذلك 

حبھ أرید أن تعطینى ألف درھم فكم تربح؟ فیقول مائتین ، أو نحو ذلك ، ،وقد یقول لصا
أو یقول عندي ھذا المال یساوي ألف درھم أو یحضران من یقومھ بألف درھم ثم یبیعھ 

  .٧بأكثر منھ إلى أجل،فھذا مما نھي عنھ في الصحیح

                                                           

 و م�����صنف عب�����د ال�����رزاق ٥٢ص/٣و س�����نن ال�����دارقطني ج٣٣٠ص/٥ س�����نن البیھق�����ي الكب�����رى ج١
ففاس�د ج�دا؛    : فأما خبر امرأة أبي إسحاق    ):"٥٥٠/ ٧(ار  وضعفھ ابن حزم في المحلى باآلث     .١٨٥ص/٨ج

 أن امرأة أبي إسحاق مجھولة الح�ال، ل�م ی�رو عنھ�ا أح�د غی�ر زوجھ�ا، وول�دھا ی�ونس،                   -أولھا  : -لوجوه  
وأن ام�رأة  ...على أن یونس قد ضعفھ شعبة بأقبح التضعیف، وضعفھ یحیى القطان، وأحمد بن حنبل جدا     

وإنم�ا روت�ھ ع�ن ام�رأة أب�ي      ... م�ؤمنین، وذل�ك أن�ھ ل�م ی�ذكر عنھ�ا زوجھ�ا       أبي إسحاق لم ت�سمعھ م�ن أم ال     
السفر، وھي التي باعت من زید، وھي أم ولد لزید، وھي في الجھالة أشد وأقوى من امرأة أبي إس�حاق،        

 ".فصارت مجھولة عن أشد منھا جھالة ونكرة
 ف���ي أحادی���ث التعلی���ق  ق���ال ف���ي تنق��یح التحقی���ق ٢٤٦ص/٩ حاش��یة اب���ن الق���یم عل���ى س��نن أب���ي داود ج  ٢
ب�ل جلیل�ة معروف�ة ق�ال اب�ن س�عد العالی�ة بن�ت أیف�ع ب�ن ش�راحیل                  : قالوا العالیة مجھولة ، قلنا       ٩١ص/٢ج

 .امرأة أبي إسحاق سمعت من عائشة
 .١٤٨/ ٣ وابن القیم في إعالم الموقعین ج٤٤٢ص/٢٩ ذكره ابن تیمیة في مجموع الفتاوى ج٣
م�سند أحم�د ب�ن حنب�ل     ،)٣٤٦١(س�نن أب�و داود البی�وع     ،)٤٦٣٢(س�نن الن�سائي     ،)١٢٣١( سنن الترم�ذي   ٤
)٢/٤٣٢.( 
 ٤٤٢ص/٢٩ مجموع الفتاوى ج٥
 .١وأحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة لمحمد تقي العثماني ص١٤٨/ ٣ إعالم الموقعین ج٦
 ٤٤٢ص/٢٩ مجموع الفتاوى ج٧
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ب اطا  

 ول اا  

: ة والحنابلة وأبي یوسف من الحنفیة قال المرداوي ھو جواز التورق وھو مذھب المالكی
نص علیھ ، وھو . لو احتاج إلى نقد ، فاشترى ما یساوي مائة بمائة وخمسین فال بأس " 

فذكر المرداوي رحمھ اهللا أن .١"المذھب ، وعلیھ األصحاب ، وھي مسألة التورق
: "  رحمھ اهللا تعالى المذھب جوازه ، وعلیھ معظم أصحاب الحنابلة ، ولذا قال البھوتي

وقال في .٢"ومن احتاج لنقد فاشترى ما یساوي ألفًا بأكثر لیتوسع بثمنھ فال بأس نصًا
ولو احتاج إنسان إلى نقد فاشترى مایساوي مائة بمائة وخمسین فال بأس :" كشاف القناع 

  .٣"بذلك نص علیھ وھي أي ھذه المسألة تسمى مسألة التورق

 ألن الجواز ھو المعتمد في المذھب ، وھو ظاھر كالم ابن ولم یذكر البھوتي الخالف
أن یشتري البائع نفسھ السلعة التي باعھا نسیئة، ثم قال :قدامة  عند كالمھ عن العینة أنھا 

وفي كل موضع قلنا ال یجوز لھ أن یشتري،  ال یجوز ذلك لوكیلھ ألنھ قائم مقامھ ، : " 
أو ابنھ أو غیرھما ، ألنھ غیر البائع اشترى ویجوز لغیره من الناس ، سواء كان أباه 

  ٤".بنسیئة أشبھ األجنبي

وھذا یدل على أنھ إن كان المشتري الثاني شخصا آخر لیس ھو البائع األول فھو 
ورخص فیھا إیاس بن معاویة ،وعن أحمد فیھا روایتان :" قال ابن القیم.جائز

  ٥"منصوصتان

ن یبیع السلعة من الرجل بثمن إلى أجل، وسئل مالك عن رجل ممن یعی: " قال ابن رشد
فإذا قبضھا منھ ابتاعھا منھ رجل حاضر كان قاعدا معھما فباعھا منھ، ثم إن الذي باعھا 

ال خیر في ھذا، ورآه كأنھ محلل : األول اشتراھا منھ بعد، وذلك في موضع واحد، قال
  .٦"فیما بینھما

عین بالربح نسیئة لیبیعھا المستقرض أي بیع ال: " وقال الحصكفي في تفسیر بیع العینة 
بأقل ، لیقضي دینھ ، اخترعھ أكلة الربا وھو مكروه مذموم شرعًا لما فیھ من اإلعراض 

  ٧"عن مبرَّة اإلقراض

قال . أي عند محمد ، وبھ جزم في الھدایة  " وھو مكروه" قولھ:" وعلق ابن عابدین فقال
یع ، ألنھ فعلھ كثیر من الصحابة وحمدوا ال یكره ھذا الب:  وقال أبو یوسف : في الفتح 

                                                           

 ھـ١٤٠٠ ، دار التراث العربي سنة ٤/٣٣٧: اإلنصاف للمرداوى ١
 . ، طبع دار الفكر ٢/١٥٨: ى اإلرادات شرح منتھ ٢
 .ھـ ١٣٩٤ ، مطبعة الحكومة بمكة سنة ٣/١٧٥: كشاف القناع  ٣
  .٤/٤٦المغني البن قدامة ج ٤
 ١٠٩ ، ١٠٨:ص/٥ تھذیب السنن البن القیم ج٥
 . ، دار الغرب اإلسالمي٧/٨٩: البیان والتحصیل البن رشد ٦
 )٣٢٥ / ٥( الدر المختار ٧
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ھذا : على ذلك ولم یعدوه من الربا حتى لو باع كاغذة بألف یجوز وال یكره ، وقال محمد
 صلى اهللا -البیع في قلبي كأمثال  الجبال ذمیم اخترعھ أكلة الربا،وقد ذمھم رسول اهللا 

  .١... "إذا تبایعتم بالعینة«فقال- علیھ وسلم 

دا  

األصل العام أو القاعدة العامة في الشریعة في أبواب البیوع أن األصل في أن -١
  المعامالت ھو الحل ، وال دلیل یمنع

  .  من ھذه المعاملة

وإذا كانت ھذه السلعة كسائر مالي، لم ال أبیع ملكي بما شئت وشاء :" قال الشافعي-٢
  .٢"المشتري

 على خیبر فجاءه بتمر جنیب ، فقال  أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم استعمل رجال-٣
صلى ! ال واهللا یا رسول اهللا : أكل تمر خیبر ھكذا ؟ قال :"رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

اهللا علیھ وسلم إنا لنأخذ الصاع من ھذا بالصاعین والصاعین بالثالثة ، فقال رسول اهللا 
  .٣"لدراھم جنیباال تفعل،بع الجمع بالدراھم ،ثم ابتع با:صلى اهللا علیھ وسلم

فنتیجة العملیة التي أقترحھا رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم نفس نتیجة شراء الصاع 
بالصاعین ، حیث إن صاحب الجمع یعطي الصاعین ویأخذ صاعًا من جنیب ، ولكن 
أجازه رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم لكون ھذه النتیجة حصلت بعقدین مستقلین 

د منھما باآلخر ، فتبّین أن مجرد كون النتیجة النھائیة مثل ما مشروعین ال عالقة لواح
  .٤ینتج من عقد الربا ال یحّرم العملیة مادامت النتیجة حصلت بعقود حقیقیة مشروعة

راا  

أنھ جائز إن باعھ على شخص ثالث بیعا وشراء ، وتجارة ال یقصد الدراھم وال 
لى ثالث قصد منھ السیولة والتورق،ومحرم السیولة،دفعا لشبھة الربا، ویكره إن باعھ ع

وعینة إن باعھ على نفس البائع،وھذا الحكم للتورق الفردي أو الفقھي أما المنظم فسیأتي 
  .بیانھ

                                                           

  .٤/٣١٠: مع حاشیة ابن عابدین الدر المختار  ١
 ٧٨ص/٣ كتاب األم باب بیع اآلجال ج ٢

 .صحیح البخاري ، كتاب البیوع ، باب إذا أراد بیع تمر بتمر خیر منھ  ٣
 .٨: أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة محمد تقي العثمان ص٤
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  املبحث الرابع

  )املؤسسي(التورق املنظم 

  اطب اول

ر  

  .سبق بیان التورق لغة ، واصطالحا 

  :أما المنظم 

نھ النظم، وھو قرن حبات العقد في خیط یجمعھا، وتألیف وم) ن ، ظ،م(مادتھ : لغة 
الشيء بعضھ مع بعض یسمى نظما ، وكل شيء قرنتھ بآخر فقد نظمتھ ورتبتھ، ونظام 

  .١كل أمر مالكھ ، واالنتظام االتساق ، وانتظم أمره استقام

  .تعریف المصرف

لصرف من الصرف ، ومفعل اسم مكان وزمان ،ومعناه مكان ا) مفعل(وزن : لغة
  ،والصرف ھو بیع النقد دراھم

 ، أو بیع ٢ بدراھم أو دراھم بدنانیر ، أو بیع الثمن بالثمن جنسا بجنس ، أو بغیر جنس
، وھو ٥وھي كلمة غیر عربیة) بالبنك( ویسمى ٤ والمصرف مكان ذلك٣النقد بالنقد

  .٦مؤسسة تقوم بعملیات مالیة ، وصرفیة ،وائتمانیة ،وباالقتراض و اإلقراض

فھو تحصیل النقد بشراء سلعة من المصرف ، : ا التورق المصرفي المنظم اصطالحاأم
  ٧.وتوكیلھ في بیعھا وقید ثمنھا في حساب المشتري

                                                           

 ). ن،ظ،م(، والقاموس المحیط مادة) ن، ظ ، م( لسان العرب مادة ١
  ٢٥٧ص/٥المختار ج الدر ٢
 ٢١٤ص/١ قواعد الفقھ ج٣
 ٥١٣ص/١ المعجم الوسیط ج٤
البنك بالضم أصل الشيء أو خالصھ :"١٢٠٦ص/١ وقیل إنھا عربیة بالضم قال في القاموس المحیط ج٥

والساعة من اللیل وطیب م وتبنك ب�ھ أق�ام و ف�ي ع�زه تمك�ن وبان�ك كھ�اجر ة وج�د س�عید ب�ن م�سلم ش�یخ                           
ف��ذ وجن��دل داب��ة كال��دلفین أو س��مك یقط��ع الرج��ل ن��صفین فیبلع��ھ والبابون��ك األقح��وان  القعنب��ي والبنب��ك كقن

والتبنی��ك أن تخ��رج الجاریت��ان ك��ل م��ن حیھ��ا فتخب��ر ك��ل ص��احبتھا بأخب��ار أھلھ��ا واذھب��ي فبنك��ي حاجتن��ا    
 وقی��ل ھ��ي فارس��یة بمعن��ى أص��ل ال��شيء ل��سان الع��رب    ٦٩ص/٧المحك��م والمح��یط األعظ��م ج " اق��ضیھا

 ٤٠٣ص/١٠ج
 ٧١ص/١م الوسیط ج المعج٦
و الت�ورق  ١٣ والتورق كما تجریھ الم�صارف لل�سعیدي ص       ١٠٧:  فقھ المعامالت المصرفیة للشبیلیص    ٧

یوس�ف ب�ن عب��د اهللا   . وق��ال ف�ي فق�ھ المع��امالت الم�صرفیة لف�ضیلة ال��شیخ د     )١٦ / ١(لع�ز ال�دین خوج�ة    
 ".نة والتورق البسیطفنالحظ اآلن التورق المنظم ھو في مرحلة وسط بین الِعی :"١٠٧:الشبیلي ص
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ھو شراء المستورق سلعة من األسواق المحلیة، أو الدولیة أو ما شابھھا بثمن : وقیل
غیره أو بتواطؤ ترتیب بیعھا، إما بنفسھ أو بتوكیل ) الممّول(مؤجل یتولى البائع 

  .المستورق مع البائع على ذلك، وذلك بثمن حال أقل غالبًا

ب اطا  

 رورق ات اطوات وآ)وطوات و( 

  : بعد أن یذھب العمیل للمصرف لیطلب منھ شراء سلعة

 أصالة عن نفسھ - كمیة من المعادن مثال- بشراء السلعة-في مرحلة أولى-یقوم البنك  -أ
وتبقى في المخازن الدولیة، وتحرر الشركة للبنك ) شركة أو مصنع(لبائع األصليمن ا

 .المشتري شھادة تخزین بمواصفات السلعة ، وكمیتھا، ورقم صنفھا
  . سواء كان عند المصرف وعد مسبق من العمیل ، أم لم یكن 

ة أو بالمساوم(ثم یبیع المصرف تلك السلعة المشتراة للعمیل باألجل بثمن محدد  -ب
  .مؤجل الثمن) بزیادة على ثمنھا ربحا معلوما(بالمرابحة ) المرابحة

یقوم العمیل بتوكیل البنك بتصریف وبیع السلعة التي أصبحت ملكا للعمیل، و یمكن  -ج
  .أن یتم توكیل المصرف في بدایة العملیة بوثیقة بالبیع

شراء من المشتري النھائي ولتثبیت الثمن بین الشراء األول والبیع النھائي یؤخذ وعد بال
  .١بشراء السلعة نفسھا بالثمن الذي اشتریت بھ

وفي مرحلة تالیة یقوم المصرف ببیع تلك السلعة التي أصبحت مملوكة للعمیل إلى من  -د
یرغب شراؤھا نقدا ، بناء على توكیل العمیل السابق ، وقد یكون المشتري النھائي للسلعة 

  . اشتریت منھ السلعة فیتم التورق حینئذ عبر ثالثة أطرافالبائع األصلي األول الذي: ھو

  .٢أو یكون المشتري غیر البائع األصلي فیتم التورق عبر أربعة أطراف

 ھو صورة التورق المنظم نفسھا مع كون المستورق ھو المؤسسة، :والتورق العكسي
  .٣والممول ھو العمیل

                                                           

 ، وحك��م الت��ورق كم��ا تجری��ھ    ١:  الت��ورق الم��صرفي الم��نظم لعب��د ال��رحمن ب��ن إب��راھیم العثم��ان ص      ١
، والت��ورق كم��ا تجری��ھ   ١١، والت��ورق كم��ا تجری��ھ الم��صارف لل��سعیدي ص   ٨الم��صارف لل��ضریر ص 

 ٤٦-٤٥، والعینة والتورق للسالوس ص١٦المصارف للقري ص
 )٣ :ص( التورق، ریاض آل رشود ٢
مجل�س  ،  )٣٦٤ / ١ (-) ھ�ـ ١٤٣٠-١٤٠٥=١٨٥-١(قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلس�المي ال�دولي         ٣

مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلسالمي المنعقد في دورتھ التاسعة عشرة ف�ي         
 ٣٠-٢٦ الموافق   ھـ،١٤٣٠ جمادى األولى    ٥ إلى   ١من  ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة   (إمارة الشارقة   

 .م٢٠٠٩) إبریل(نیسان 
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فألنھا تنتسب إلى ) المصرفي (وھذه العملیة ھي طلب للربح والمال والتورق، وأما
فألنھا تقوم على تنظیم بین ) المنظم(المصارف فتتم من خاللھا ال من خالل األفراد، وأما 

  .أطراف عدة، ومراحل معینة منسقة ومرتبة

  اطب اث

ك ا دافد وأوا  

  .بنكفیھا نوع من الربح السریع فقد تتم العملیة في زیارة واحدة للعمیل لل -أ

ضمان عدم الخسارة بتدخل البنك ، أو تخفیض نسبة الخسارة للعمیل وبخاصة الذي ال -ب
یحسن التجارة وال یعرف تقلبات األسواق، وال یعرف أسعار السلع وال أماكن تصریفھا ، 

  .فیتحمل البنك كل ذلك

بثمن فقیام البنك باالتفاق مع شخص محتاج إلى النقد ، على أن یبیع لھ سلعة إلى أجل 
البنك لیبیع لھ ھذه السلعة بثمن نقدي ) العمیل(أكبر من ثمن النقد ، على أن یوكل الُمشتري

أقل عادة من الثمن المؤجل الذى اشترى بھ السلعة ، لیحصل المتورق بذلك على الثمن 
وتبقى ذمتھ مشغولة للبنك بالثمن األكبر لھذه المعاملة باإلضافة ) السیولة(النقدي 

  . ویستفید البنك من الفارق بین الثمنینلمصروفاتھا،

   :التورق العكسي

یقصد بالتورق العكسي قیام العمیل بتسلیم البنك اإلسالمي مبلغا من المال ، و ُیوكلھ فى 
شراء سلعة محددة بذلك المبلغ ، فیشتریھا البنك ، ویبیعھا لنفسھ بثمن مؤجل ، وبھامش 

  .١  یتم االتفاق علیھ بینھما)فیضمن لھ رأس مال ، وربح(ربح متفق علیھ 

راب اطا  

  ود ا ب اورق اظما

 .اتفاق سابق على عقود البیع بین البنك ، وبین الشركتین البائعة علیھ ، والمشتریة منھ-١
 .عقد البیع بینھ وبین الشركة البائعة علیھ-٢
 أن المستورق لم یدخل ، ومن المقطوع بھ)العمیل(عقد البیع بین البنك والمستورق-٣

 .لیشتري السلعة لوال أن البنك سیبیعھا لحسابھ
عقد وكالة بین البنك والعمیل ، ولوال ھذه الوكالة لما قبل العمیل بالشراء منھ بأجل -٤

                                                           

 \ ١ون�دوة البرك�ة، الرابع�ة والع�شرون لالقت�صاد اإلس�المي          ) ٣١٤ / ٧٣ (- مجلة البحوث اإلس�المیة      ١
، وقرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي ) ٣٣ ص ٣، ومجلة الجسور، عدد ٣٦، ٣٤، ١٩ \ ٢، و٩

 ).٣٦٤ / ١) (ھـ١٤٣٠-١٤٠٥=١٨٥-١(الدولي
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 .ابتداء
  .١وبین الشركة المشتریة) العمیل(عقد بیع البنك بصفتھ وكیًال عن المستورق -٥

  اطب اس

  رق اظم ون اق ن اوار

وھي أن یبیع منھ :"بیع العینة سبق بیانھ وصوره، ومختصر ما سبق كما قال الشوكاني
عینا بأكثر من قیمتھا ثم یشتریھا منھ بأقل من ذلك فتبقى ھذه الزیادة في ذمة المشتري ، 

  .٢"وھي في الحقیقة زیادة في قدر ما استقرضھ ، وھنا البیع ھو بیع العینة 

ط في العینة أن یبیع السلعة على البائع األول، والعینة محرمة عند جماھیر أھل فیشتر
 فیجوزونھا إذا لم یكن ھناك ٦، وأما الشافعیة٥ والحنابلة٤ والمالكیة٣العلم ، من األحناف

اتفاق أو شرط سابق،أما إذا كان اتفاق أو شرط سابق بین البائع ،والمشتري فیوافقون 
  .٧ھاالجمھور على المنع من

  .المشتري یبیع السلعة على البائع نفسھ ،و یشتریھا البائع من العمیل نفسھ:وفي العینة 

َوكَّْلُتَك في :أما في التورق المنظم فالعمیل ال یبیع السلعة على البنك ، وإنما یقول للبنك 
  .٨بیعھا على طرف ثالث

ین مالھ إلیھ ، أما في ففي العینة السلعة تعود للبائع األول، ولذا سمیت عینة لرجوع ع
التورق فلم ترجع السلعة للبائع األول إنما كان وسیطا في بیعھا ، فالعینة بین طرفین 

  .والتورق بین ثالثة ، أو أربعة

  :التشابة بین العینة والتورق یكون في 

  .قصد المشتري واحد وھو الحصول على المال والنقود والسیولة -١
                                                           

 و بح��ث ٢٦ والت��ورق كم�ا تجری��ھ الم��صارف لل��سعیدي ص ١:الم��صرفي الم��نظم للعثم��ان ص الت�ورق  ١
 .١٦ھناء الحنیطي المجمع الفقھي  ص 

 و ج��واھر العق��ود   ٤٠٤ص/١ ،و اخ��تالف األئم��ة العلم��اء الب��ن ھبی��رة ج     ٨٨ص/٣ ال��سیل الج��رار ج  ٢
 ٦٢ص/١ج
 .ثم ساق إحدى الصور... وقال اختلف المشایخ في تفسیر العینة٢٧٣ص/٥ حاشیة ابن عابدین ج٣
 ... وقال والعینة على ثالثة أوجھ جائز ومكروھة ومحظورة٤٠٤ص/٤ التاج واإلكلیل ج٤
 ٤٣٢ص/٢٩ و مجموع الفتاوى ج٢٥ص/٢ الكافي في فقھ ابن حنبل ج٥
 والعینة ھو أن یبیع غیره شیئا بثمن مؤجل ویسلمھ إلیھ ثم  ٤١٧ص/٣روضة الطالبین ج  :"  قال النووي  ٦

قبض الثمن بأقل من ذلك الثمن نقدا، وكذا یجوز أن یبیع ب�ثمن نق�دا وی�شتري ب�أكثر من�ھ إل�ى           یشتریھ قبل   
أجل سواء قبض الثمن األول أم ال وسواء صارت العینة عادة لھ غالبة في البلد أم ال، ھ�ذا ھ�و ال�صحیح                

نى ، وأس��" المع��روف ف��ي كت��ب األص��حاب وأفت��ى األس��تاذ أب��و إس��حق االس��فراییني وال��شیخ أب��و محم��د       
 و حاش�یة الرمل�ي   ١٨٣ص/٢ و الفتاوى الفقھیة الكب�رى ج     ٤١ص/٢المطالب في شرح روض الطالب ج     

  .٤١ص/٢ج
 ٦١ص/١ جواھر العقود ج٧
 .١٠٤:  فقھ المعامالت المصرفیة للشبیلي ص٨
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  .وعینالبائع مصدر السیولة في الن-٢

  .ال فرق بین المصرف والبائع في الصورتین-٣

  .الجمع بین بیعتین مؤجلة ومعجلة-٤

  .في الصورتین سلعة وسیطة غیر مرادة-٥

  .أن العمیل یكون غالبا مضطرا للتعامل في الصورتین-٦

  اطب ادس

  واورق اظم) ردي أو اا(ارق ن اورق اط 

ط الفردي الذي یبیع السلعة على طرف ثالث ھو المشتري نفسھ أو في التورق البسی -١
  .فھو یرید النقد أو الَوِرق، فیبیعھا بنفسھ ، فھو نشاط تجاري طبیعي العمیل نفسھ،

بینما في التورق المنظم ال یستطیع العمیل أن یبیع السلعة بنفسھ ، ألنھ أصًلا ال یستطیع 
 السلع ، أو أحیاًنا تكون تلك السلع في مكان آخر أن یدخل إلى السوق التي تباع فیھا تلك

ال یشاھدھا ، وال یراھا ، وھو أصًلا ال یقبضھا ، فمباشرة یوكل البنك في بیعھا ، فھي 
عملیة توقیع على الورق ، تستلم من المصرف مائة ألف ویكون علیك دین مائة 

  .وعشرون

الطرف الثالث ، فالمعاملة بینھ البائع في التورق الفردي ال عالقة لھ بالمشتري أو  -٢
وبین المشتري األول ، ثم یخرج المشتري لیبیع سلعتھ على طرف ثالث غیر مرتبط 

  .باألول

) العمیل(أما التورق المنظم فالبائع لھ دور كبیر أساسي محوري فیتوسط بین المشتري 
لعة لدیھ أو والمشتري اآلخر النھائي، وفي التورق الفردي یكون مخیرا بین أن یبقي الس

یبیعھا على طرف ثالث ، والعمیل قبض السلعة حقیقة ویمكنھ أن یتصرف فیھا ، وعلیھ 
ضمانھا ، أما التورق المنظم فالعمیل لم یقبض السلعة ، ولم یرھا ، وال یعلم عنھا شیئا إال 

  .على الورق ، وال یتمكن من قبضھا، فلیس لھ طریق إال توكیل البنك لیبیعھا لھ

من المشتري النھائي ، أما ) المستورق(في التورق الفردي یقبضھ المشتريالثمن  -٣
التورق المصرفي المنظم فیستلم العمیل الثمن من البائع األول الذي صار مدینا لھ بالثمن 

  .اآلجل
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  املبحث اخلامس

  )املؤسسي( التورق املصريف املنظمحكم

  اطب اول

   أوال اء

  :ین في التورق المنظم اختلف الباحثین على قول

   .١المنع وھو قول جمھورھم: األول

دا  

  :المعاني التي وجدت في عقد الربا موجودة في التورق المصرفي المنظم، ومنھا -١

وھذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعھا فھي :"إعادة السلعة إلى بائعھا، قال ابن القیم  -أ
ق، وإن رجعت إلى ثالث یدخل بینھما فھو محلل العینة ، وإن باعھا لغیره فھو التور

الربا، واألقسام الثالثة یعتمدھا المرابون، وأخفھا التورق، وقد كرھھ عمر بن عبد 
  .٢ ..."ھو أخیة الربا ، وعن أحمد فیھ روایتان: العزیز، وقال

كراھة -وأشار في روایة الكراھة:"أن فیھ معنى االضطرار ، أو ھو من بیع المضطر -ب
فإن ھذا ال یدخل فیھ : ، قال- رضي اهللا عنھ - إلى أنھ مضطر، وھذا من فقھھ -ورق الت

  .، فال یلجأ لھذه المعاملة إال محتاج القرض ، وال یجد من یقرضھ٣"إال مضطر

فإن قیل فما تقولون إذا لم تعد السلعة إلیھ بل رجعت إلى ثالث ھل :" وقال ابن القیم 
 التورق ألن المقصود منھا الورق ،وقد نص أحمد في تسمون ذلك عینة؟ قیل ھذه مسألة

روایة أبي داود على أنھا من العینة ، وأطلق علیھا اسمھا  وقد اختلف السلف في 
كراھیتھا فكان عمر بن عبدالعزیز یكرھھا ،وكان یقول التورق آخیة الربا ،ورخص فیھا 

راھة في إحداھما بأنھ إیاس بن معاویة ،وعن أحمد فیھا روایتان منصوصتان ، وعلل الك
بیع مضطر، وقد روى أبو داود عن علي أن النبي نھى عن المضطر ، وفي المسند عن 

، قال "سیأتي على الناس زمان یعض المؤمن على ما في یده ولم یؤمر بذلك:"علي قال 
، فیبایع المضطرون ، وقد نھى رسول اهللا عن بیع ) وال تنسوا الفضل بینكم: (تعالى

 أشار إلى أن العینة إنما تقع من -رحمھ اهللا تعالى -ذكر الحدیث ،فأحمد المضطر ، و

                                                           

ال��صدیق محم��د األم��ین ال��ضریر،  / س��امي ب��ن إب��راھیم ال��سویلم، ود  /  كال��شیخ المخت��ار ال��سالمي، ود  ١
، ٩ \ ١ن�دوة البرك�ة، الرابع�ة والع�شرون لالقت�صاد اإلس�المي             (بن عبد الرحمن الحصین     والشیخ صالح   

ومجمع ) ٣١٤ / ٧٣ (-مجلة البحوث اإلسالمیة ) ٣٣ ص ٣، ومجلة الجسور، عدد ٣٦، ٣٤، ١٩ \ ٢و
 .الفقھ الدولي

 ).١٣٥/ ٣( إعالم الموقعین عن رب العالمین ٢
 ).١٣٥/ ٣( إعالم الموقعین عن رب العالمین ٣
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رجل مضطر إلى نقد ، ألن الموسر یضن علیھ بالقرض ، فیضطر إلى أن یشتري منھ 
  .١"سلعة ثم یبیعھا فإن اشتراھا منھ بائعھا كانت عینھ ، وإن باعھا من غیره فھي التورق

 أحمد ، وابن تیمیة ، وغیرھما التورق ، ألنھ حیلة كما أن فیھ المعنى الذي ألجلھ كره -ج
 - ابن تیمیة-وكان شیخنا :" للربا فالعمیل ذھب للبنك ورجع بنقد ، وفي ذمتھ أكثر منھ 

  ".یمنع من مسألة التورق ، وروجع فیھا مرارا وأنا حاضر، فلم یرخص فیھا

والخسارة على معنى الربا موجود في التورق المنظم ، وھو الزیادة لطرف واحد  -د
المعنى الذي ألجلھ حرم الربا موجود فیھا بعینھ مع زیادة الكلفة بشراء : وقال:"اآلخر، 

السلعة ،وبیعھا والخسارة فیھا؛ فالشریعة ال تحرم الضرر األدنى وتبیح ما ھو أعلى 
  .٢"منھ

قد تقدم :" كما أن فیھ بیعتین في بیعة ، وصفقتین في صفقة ، ومثل سلف وبیع  -ه
ال یحل سلف وبیع، وال «: - صلى اهللا علیھ وسلم -ستدالل على تحریم العینة بقولھ اال

وأن ذلك ال » من باع بیعتین في بیعة فلھ أوكسھما أو الربا«: ، وبقولھ» شرطان في بیع
  .٣یمكن وقوعھ إال على العینة

یقرضھ ، واقع المصارف أنھا عملیة استثماریة تدعو إلیھا ، ولیس بیع من لم یجد من  -و
قال  :" - كما قال ابن تیمیة-حتى صار الناس یتوسعون فیھ بدون حاجة،ومعنى الربا فیھ

عمر بن عبد العزیز ما معناه أن التورق أصل الربا فإن اهللا حرم أخذ دراھم بدراھم أكثر 
منھا إلى أجل ، لما في ذلك من ضرر المحتاج ، وأكل مالھ بالباطل  ،وھذا المعنى 

 الصورة ، وإنما األعمال بالنیات ، وإنما لكل امرئ ما نوى ، وانما الذي موجود فى ھذه
أباحھ اهللا البیع والتجارة ، وھو أن یكون المشتري غرضھ أن یتجر فیھا ، فأما إذا كان 

  .٤"قصده مجرد الدراھم بدراھم أكثر منھا ، فھذا ال خیر فیھ 

س النتیجة التي یتحصل علیھا فعلل حرمة أو كراھة التورق أنھ من ربا النسیئة  لنف
المتورق ھي نفس نتیجة ربا النسیئة ، وھو موجود في التورق المصرفي المنظم ، وقد 

، واألمور ! ُعلل بھذا في تحریم التورق الفردي ؛فكیف بالتورق المصرفي المنظم؟
بمقاصدھا ، والعبرة في العقود بالقصود ، ونیة البیع والشراء غیر موجودة في التورق 
،والسلعة شكلیة لیست حقیقیة فیھ ، كما أنھ  المصرف لھ تواطؤ واتفاق مع الشركة 

، مع أن من أجاز التورق الفردي اشترط أال تواطؤ ، وأحیانا التورق ) المشتري النھائي(
المصرفي ینجز في جلسة واحدة فقط ، ویتحصل العمیل على المبلغ فورا ، بمعنى أن 

  .المشتري جاھز

ورق المصرفي أنھ شراء دراھم مؤجلة بدراھم معجلة بینھما حریرة ، أو حقیقة الت -ز
سلعة كما قال ابن عباس عن التورق الفردي ، فلم تجر العملیة بقصد االنتفاع ، قال ابن 

                                                           

 )٢٤٩/ ٩( حاشیة ابن القیم على سنن أبي داود ١
 ).١٣٥/ ٣( إعالم الموقعین عن رب العالمین ٢
 ).١٣٥/ ٣( إعالم الموقعین عن رب العالمین ٣
 ).٤٣٤/ ٢٩( كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقھ ٤
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أن یشتري السلعة :واألصل فى ھذا الباب أن الشراء على ثالثة أنواع ،  أحدھا :" تیمیة 
أن یشتریھا من یقصد أن :والثانى....والشرب ،واللباسمن یقصد االنتفاع بھا ،كاألكل ،

أن ال یكون مقصوده ال ھذا ،وال ھذا ، بل مقصوده دراھم لحاجتھ : والثالث...یتجر فیھا 
إلیھا ،وقد تعذر علیھ أن یستسلف قرضا ،أو سلما فیشتري سلعة لیبیعھا ویأخذ ثمنھا ، 

ماء ، وھو إحدى الروایتین عن ،وھو مكروه فى أظھر قولي العل) التورق ( فھذا ھو 
إذا استقمت بنقد :"أحمد كما قال عمر بن عبد العزیز التورق أخیة الربا ، وقال ابن عباس

ومعني  ،١"ثم بعت بنقد فال بأس بھ،وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسیئة ؛فتلك دراھم بدراھم
ھا إلى أجل ، فإنما یعني إذا َقوَّمت السلعة بنقد ،وابتعت:٢ إذا استقمت-ابن عباس-كالمھ

، یقوِّم السلعة فى الحال ثم یشتریھا إلى أجل )التورق (مقصودك دراھم بدراھم ھكذا 
بأكثر من ذلك ، وقد یقول لصاحبھ أرید أن تعطینى ألف درھم ،فكم تربح؟ فیقول مائتین، 
أو نحو ذلك، أو یقول عندي ھذا المال یساوي ألف درھم ، أو یحضران من یقومھ بألف 

  .٣"م ، ثم یبیعھ بأكثر منھ إلى أجل ، فھذا مما نھي عنھ فى الصحیحدرھ

فالمتورق والمصرف ال یقصدان شیئا من مقاصد البیع والشراء ؛ إنما قصدھم دراھم 
بدراھم بینھما سلعة، ویقوم تقویم السلعة ألجل الدراھم، وقد صرح ابن تیمیة بأن بعضھم 

ا یقع في التورق المصرفي المنظم ، فتقوَّم یقول أعطیك ألفا كم تعطیني علیھا؟ وھو م
السلعة بنقد ، ثم یبیعھا  بنسیئة ،فمقصود المشتري شراء دراھم معجلة بدراھم مؤجلة ، 

  .وإذا قومتھا بنقد ثم بعتھا بھ فال بأس ، فإن ذلك بیع المقصود منھ السلعة ال الربا

 المعامالت مع زیادة مكر كما أن المفاسد التي ألجلھا حرم اهللا الربا موجودة في ھذه
فیحصل لھم ... فالبیع لیس مقصودًا لھم ، وإنما المقصود أخذ دراھم بدراھم ...وخداع 

یخادعون اهللا كما یخادعون الصبیان ، فلو أتوا : "ولھذا قال أیوب السختیانى...الربا 
  .٤"باألمر على وجھھ لكان أھون علي

صودھما واحد وھو الحصول على النقد ، دخول التورق في بیع العینة المحرم ،فمق -ح
التورق المصرفي من العینة ألن المصرف یبیع السلعة للعمیل نسیئة بأكثر من ثمنھا ، 
ویقوم ھو بتولي بیعھا لھ بأقل من ثمنھا نقدا ، فال فرق جوھري بین أن یبیعھا المصرف 

رف یتولى كل لثالث ، أو لنفسھ، ألن غایة الصفقة ھو الحصول على الدراھم ، فالمص
فإن من أراد أن یبیع مائة بمائة :" شيء ولیس على العمیل إال التوقیع ، قال ابن القیم 

وعشرین إلى أجل فأعطى سلعة بالثمن المؤجل ثم اشتراھا بالثمن الحال ، وال غرض 
دراھم بدراھم دخلت :"لواحد منھما في السلعة بوجھ ما، وإنما ھي كما قال فقیھ األمة 

؛ فال فرق بین ذلك وبین مائة بمائة وعشرین درھما بال حیلة البتة، ال في ٥"یرةبینھما حر
                                                           

 ب�ن دین�ار،   أخبرنا ابن عیینة، ع�ن عم�رو  : ، قال) ١٥٠٢٨)(٢٣٦/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني  ١
، وروات�ھ  ) ٥٣)(٥٤: ص(والث�اني م�ن ح�دیث س�فیان ب�ن عیین�ة للط�ائي           . عن عطاء، عن ابن عباس ب�ھ      

 .ثقات رجال  الصحیح
 ".نھایة"اھـ . إذا قومتھ: استقمت المتاع: بمعنى قومت، یقولون: استقمت في لغة أھل مكة "٢
 ) ٤٤١/ ٢٩( كتب ورسائل وفتاوى ابن تیمیة في الفقھ ٣
 ٢٩ ج ٤٤٥ ص  فتاوى٤
  سبق تخریجھ٥
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شرع ، وال في عقل وال عرف، بل المفسدة التي ألجلھا حرم الربا بعینھا قائمة مع 
االحتیال أو أزید منھا، فإنھا تضاعفت باالحتیال فلم تذھب ولم تنقص؛ فمن المستحیل 

رم ما فیھ مفسدة ویلعن فاعلھ ، ویؤذنھ بحرب منھ على شریعة أحكم الحاكمین أن یح
ورسولھ ، ویوعده أشد الوعید ثم یبیح التحیل على حصول ذلك بعینھ سواء مع قیام تلك 
المفسدة ، وزیادتھا بتعب االحتیال في معصیة ، ومخادعة اهللا ورسولھ ، ھذا ال یأتي بھ 

بسلم طویل ، صعب التراقي شرع؛ فإن الربا على األرض أسھل ،وأقل مفسدة من الربا 
  .١"یترابى المترابیان على رأسھ

وقد سبق أن نبھنا أن التورق من العینة عند كثیر من الفقھاء ، والعینة والتورق 
وھذا من -لورعھم -مقصودھما واحد ، والتورق محرم عندھم ، وإن عبروا بلفظ الكراھة 

روایات بتفسیر العینة بالتورق الحیل المحرمة ، وفي الروایات السابقة ورد عن السلف 
إذا استقمت :"، وألثر ابن عباس " دراھم بدراھم بینھما حریرة:"كأثر ابن عباس 

، فتفسیر العینة بالتورق واضح في قولھم ، وإن ورد من رأي بعضھم جوازه ، ..."بنقد
أنھ بیع : وكما سبق من تأمل كل صور العینیة التي سقنا بعضھا وجد جامعا یجمعھا ھو

صوري غرضھ وھدفھ الدراھم بالدراھم ، والمتورق ال ینتفع من سلعتھ بل یتخلص منھا 
بنقص وخسارة لیحصل على الدراھم ، ویبقى الزیادة في ذمتھ ، وھو نفس ربا النسیئة ، 

  .وقد سبق في مطلب تشابھ التورق والعینة بیانھ أكثر

رجة التنظیم الذي تجریھ قد وقع التورق المنظم في عھد السلف، وإن لم یكن في د -ك
 :، وفیما یلي بیانھ  المصارف الیوم فأفتوا بمنعھ ، وأنھ من الربا

إني أرید أن أشتري متاعًا : أن أختھ قالت لھ:  عن أبي داود بن أبي عاصم الثقفي-١
فبعتھا طعامًا یذھب إلى أجل ، : فقلت فإن عندي طعامًا ، قال: عینھ، فاطلبھ لي ، قال

فبعتھ لھا، فوقع في : أنا أبیعھ لك ، قال: انظر لي من یبتاعھ مني ،قلت: لتواستوفتھ، فقا
: انظر أال تكون أنت صاحبھ ، قال: نفسي من ذلك شيء ، فسألت سعید بن المسیب، فقال

 ٢.فذلك الربا محضًا ، فخذ رأس مالك ، واردد إلیھا الفضل: قلت فأنا صاحبھ ، قال
أنھ باع من أختھ بیعًا إلى أجل، ثم :" -بلفظ-اودورواه ابن أبي شیبة في مصنفھ عن د

أبصر أن یكون ھو أنت ، : فسألت سعید بن المسیب ، فقال: أمرتھ أن یبیعھ فباعھ ،قال
 ٣."ذلك الربا، فال تأخذ منھا إال رأس مالك: أنا ھو ، قال: قلت

ابق بین وھذه الحادثة أیسر مما تجریھ البنوك الیوم بمراحل كثیرة ، فال یوجد اتفاق س

                                                           

 ) .٩٢/ ٣( إعالم الموقعین عن رب العالمین ١
الرج�ل یع�ین الرج�ل، ھ�ل ی�شتریھا من�ھ أو یبیعھ�ا لنف�سھ؟ ،         :  ، ب�اب ٢٩٤ص/٨مصنف عبد ال�رزاق ج   ٢

ورجالھ ، داود ثقة ،وسعید بن السائب بن یسار  ثقة ، وعبد الملك ل�م یوثق�ھ إال اب�ن حب�ان ، الثق�ات الب�ن        
، وت�رجم ل�ھ البخ�اري ف�ي الت�اریخ الكبی�ر وس�كت عن�ھ وق�ال س�مع س�عید ب�ن الم��سیب ،             )١٠٤ /٧(حب�ان  

، وك��ذا س��كت عن��ھ اب��ن أب��ي ح��اتم ف��ي الج��رح      )٤٢٧/ ٥(الت��اریخ الكبی��ر للبخ��اري بحواش��ي المطب��وع    
، وأختھ لم أجدھا ، وال تؤثر في صحة األثر ألن عبد الملك نقلھ عن ) ٣٦٢/ ٥(والتعدیل البن أبي حاتم 

 .عید بن المسیبس
في الرجل یبیع الدین إلى :" ، وبوب علیھ بقولھ) ٢٣٥٦١)(٢٧٥/ ٧( ُمصنف ابن أبي شیبة ط السلفیة ٣

 .، ورجالھ ثقات"أجل 
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داود وأختھ على أن یبیعھا أوًال ، ویبیع لھا ثانیًا ، وال یوجد عقد وكالة للبائع األول ببیع 
السلعة سابق على البیع األول ، أو مقارن لھ، وال تواطؤ بین البائع األول والمشتري 

ن الثاني، وال اشتراط لثمن السلعة في البیع الثاني، ومع خلو الحادثة من ھذا كلھ إال أ
انظر من یبیعھ ، فقال لھا أنا : بین أنھا من الربا ،كما أنھا قالت لھ – رحمھ اهللا –سعیدًا 

  .١أبیعھ لك

إني أبیع الحریر فتبتاع مني المرأة واألعرابي، :"قلت للحسن: عن َأِبي كعب قال -٢
ه إال ال تبعھ ، وال تشتره ، وال ترشد:"یقولون بعھ لنا ، فأنت أعلم بالسوق؟ ، فقال الحسن

  .٢"أن ترشده إلى السوق

) الزبون(فنھى الحسن أن یقوم البائع بالوساطة في بیع السلعة التي اشتراھا منھ المشتري 
بزعم أنھ أعلم بالسوق ، والبنك یقوم بكل العلمیات في التورق المصرفي المنظم فیبیع ، 

  .ویتوكل بالبیع مرة ثانیة

بع واتق اهللا ، :"ن بیع الحریر؟، فقال عن رزیق بن أبي سلمى قال سألت الحسن ع-٣
یبیعھ لنفسھ ،قال إذا ابتعتھ فال تدل علیھ أحدا ، وال تكون منھ في شيء ، ادفع إلیھ : قال

  .٣"متاعھ ودعھ

ولكن المصرف في التورق المصرفي ال یمكن للعمیل أن یستقل عنھ ، ویتصرف في 
  .سلعة نفسھا سلعتھ بإرادة بل ربما البنك ال یقدر على التصرف في ال

ولقد سألت مالكا عن الرجل یبیع السلعة بمائة دینار إلى أجل ، فإذا :" قال ابن القاسم -د
: بعھا لي من رجل بنقد ، فإني ال أبصر البیع ، قال:وجب البیع بینھما ، قال المبتاع للبائع

  .٤ال خیر فیھ ونھى عنھ

  .وھو نفس ما روي عن الحسن في األثرین السابقین

ال « : رواه عبد اهللا بن عمرو رضي اهللا عنھما أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال ما  -٢
  .٥...." یحل سلف وبیع ، وال شرطان في بیع

 أن التورق المصرفي فیھ أكثر من شرط ، ففیھ اشتراط المشتري توكیل :وجھ الداللة 
ة بأكثر من المصرف في بیعھا ، وعدم فسخ الوكالة ، وفیھ شرط شراء المتورق السلع

                                                           

 ٤: موقف السلف من التورق المنظم دسامي السویلم ص١
،ع��ن أب��ي  )ثق��ة(أخبرن��ا اب��ن التیم��ي : عب��د ال��رزاق ق��ال ) ١٥٢٧٤) (٢٩٥ / ٨( م��صنف عب��د ال��رزاق  ٢

قل��ت : ق��ال) عب��د رب��ھ ب��ن عبی��د األزدي الجرم��وزي م��والھم أب��و كع��ب الب��صري ص��احب الحری��ر  (كع��ب
 .للحسن ورجال ثقات خال أبي كعب لم أھتد إلیھ

،ورجالھ جعفر بن سلیمان صدوق من رجال الصحیحین ، )١٥٢٧٤)( ٢٩٥ / ٨( مصنف عبد الرزاق٣
 .وزریق سكت عنھ ابن أبي حاتم

 )١٦٨ / ٣ (- المدونة ٤
م�سند  ،)٣٥٠٤(س�نن أب�و داود البی�وع        ،)٤٦١١(، سنن النسائي البیوع     ) ١٢٣٤(سنن الترمذي البیوع     ٥

" ح��دیث ح��سن ص��حیح : " ، وق��ال الترم��ذى) ٢٥٦٠(س��نن ال��دارمي البی��وع ،)٢/١٧٥(أحم��د ب��ن حنب��ل 
 ).١٤٦/ ٥(وحسنھ األلباني في اإلرواء ) ١٥٤/٢" (أحكامھ " ،وأقره عبد الحق فى 
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ثمنھا الذي اشتراھا المصرف بھ ، وفیھ شرط بیعھا بأقل من الثمن الذي اشتراھا المتورق 
  .١ بھ

أن المستورق ال یقصد السلعة وإنما یقصد النقد، والبیع الحاصل بیع صوري، فتؤول  -٣
المسألة إلى نقود حالة بنقود مؤجلة أكثر منھا، فصار البیع صوریا ألن البنك ال یقبض 
السلع الدولیة قبضًا حقیقیًا ، وال یقبض اإلیصاالت األصلیة للمخازن التي تودع فیھا ھذه 
السلع ، وھي التي تتداول في البورصة ، وتنتقل من ید إلى ید تنتھي إلى مستھلك یستطیع 

أشد ؛ فھو ال یقبض السلعة قبضًا ) العمیل(أن یتسلم بھا ما اشتراه ، والشأن في المستورق
، وال حكمیًا ،فیبیع ما لم یقبض ، بل ما لم ُیعینھ ویراه ؛ ألن ما یبیعھ البنك على حقیقیًا 

 وربما لم یره البنك كما ھو -العمیل جزء مما تملكھ البنك مما ھو محدد برقم الصنف
وھذا الرقم ال یكون لألجزاء الصغیرة ، ولكنھ -العالمیة) البورصات( نظام أسواق المال

  .٢التي یجزؤھا البنك على المتورقینرقم للوحدة الكبیرة 

من باع :"ما رواه أبو ھریرة رضي اهللا عنھ أن رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال -٤
  .٣"بیعتین في بیعة فلھ أوكسھما أو الربا

صفقتا النسیئة :  أن التورق المصرفي اشتمل على بیعتین في بیعة ،ھما :ووجھ الداللة 
   .٤یع واحدوالنقد في صفقة واحدة ، ومب

-أن التوكیل للبنك في التورق المنظم ینافي مقتضى عقد الوكالة ؛ ألن ما یعملھ البنك  -٥
 ینافي مصلحة المستورق ، ألنھ یبیع السلعة بثمن أقل من الثمن الذي -باعتباره وكیًال 

والعقد إذا كان لھ مقصود یراد في جمیع صوره ، وُشرط فیھ ما (اشترى بھ المستورق ، 
في ذلك المقصود فقد جمع بین المتناقضین ؛ بین إثبات المقصود ونفیھ ، فال یحصل ینا

، وانضمام الوكالة إلى التورق شرط ، وإن لم ٥)شيء ، ومثل ھذا الشرط باطل باالتفاق
 .٦یصرح بھ ؛ فإنھ لوال ھذه الوكالة لما قبل المستورق بالشراء من البنك ابتداء

فق البنك مع طرف مستقل یلتزم بشراء السلع التي فیت: ضمان المشتري النھائي -٦
یتوسط فیھا ، وھذا االلتزام ضمان للسعر المباع أال یتجاوز حدودًا معینة ؛ حمایة من 
تقلب األسعار، ویقابل ھذا الضمان التزام البنك بالبیع علیھ، بمعنى أنھ ال یحق للبنك أن 

علیھ مع المشتري الثاني، وبذلك یبیع السلع في السوق حتى ولو ارتفع سعرھا المتفق 

                                                           

 )٣١٥ / ٧٣ (-إلسالمیة  مجلة البحوث ا١
، ٢٤ و أحك�ام الت�ورق لمحم�د تق�ي     ٣ التورق الم�صرفي الم�نظم عب�د ال�رحمن ب�ن إب�راھیم العثم�ان ص                ٢

 .٥٧، والعینة والتورق للسالوس ص٣٠والتورق كما تجریھ المصارف للسعیدي ص
 ، م��سند أحم��د ب��ن حنب��ل  )٤٦٣٢(وس��نن الن��سائي  ) ١٢٣١(وس��نن الترم��ذي  ) ٣٤٦١( س��نن أب��و داود  ٣
" ،ووافقھ ال�ذھبى ، وص�ححھ اب�ن ح�زم أی�ضًا ف�ى             " صحیح على شرط مسلم     : " وقال الحاكم ) ٢/٤٣٢(

/ ٥(وص�ححھ األلب�اني إرواء الغلی�ل       ).١٥٥/١(وكذا ص�ححھ عب�د الح�ق ف�ى أحكام�ھ            ) ٩/١٦" (المحلى  
١٥٠.( 

 ).٣١٦ / ٧٣( مجلة البحوث اإلسالمیة ٤
 .٥صرفي للعثمان ص نقال عن التورق الم٢٨٠ القواعد النورانیة ص٥
، والتورق كما تجریھ المصارف لل�سعیدي  ٢٢وأحكام التورق لمحمد تقي ص ، ٦٩ التورق للسویلم ص   ٦

 .١٦ص
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من البنك بالبیع على المشتري الثاني، ومن المشتري : یكون ھذا الضمان الطرفین
   .١بالشراء بالثمن المحدد

 الذي أجازه بعض الفقھاء ، وھذه المخالفة من الفقھي مخالفة التورق المنظم للتورق -٧
   :وجوه منھا

شتریت منھ لمن یشاء، في حین أن المستورق ھو أن البنك یتولى بیع السلعة التي ا - أ
الذي یتولى البیع في التورق الفردي ، ولیس للبائع األول عالقة ببیع السلعة ، وال 

  .بالمشتري النھائي

وجود اتفاق سابق بین البنك والمشتري النھائي یتضمن شراء ما یعرضھ البنك من  - ب
 التورق الفردي فالمستورق ھو الذي یبیع سلع بالثمن الذي اشتراھا بھ المصرف ، أما في

  .٢سلعتھ بمثل الثمن الذي اشتراھا بھ أو أقل أو أكثر

 ألن البنك ھو مصدر -كما سبق-أن التورق المنظم یدخل في بیع العینة المحرم  -٨
السیولة للمستورق في الحالتین ، فالنقد یحصل عن طریقھ وبواسطتھ ، ولوال علم 

 .٣فر لھ النقد الحاضر الحقًا لما أقبل على ھذا العمل ابتداءالمشتري بأن البنك سیو
أن التورق المصرفي المنظم ال یدخل في بیع العینة الذي أجازه الشافعي؛ ألن  -٩

الشافعي یشترط أال یوجد ارتباط بین البیعتین ، وأال تظھر نیة الحصول على النقد ، وكال 
  .٤مالشرطین غیر متحقق في التورق المصرفي المنظ

 :قضاؤه على أھداف البنوك اإلسالمیة التي من أھمھا االبتعاد عن الربا ، من وجوه -٩
 .محاكاتھا للبنوك الربویة في تقدیم التمویل ، ومنح االئتمان - أ

من % ) ٦٠( االكتفاء بھ عن صیغ االستثمار األخرى ، وقد تجاوزت نسبة التورق - ب
  .أعمال التمویل في البنك

   .بین البنك اإلسالمي ، والربوي االلتباس -ج

 إھدار الجھود المبذولة لتوجیھ البنوك اإلسالمیة إلى التمویل في صورة استثمار عن -د
  ٥.طریق المشاركة والمضاربة ، والسلم ، ونحوھا

تھجیر أموال المسلمین ، ألن تجارة التورق المنظم تكون في السوق الدولیة ، فُتھجر -١٠
  .یستفید منھا غیرھمبھا أموال المسلمین ل

لذا فقد صدر قرار مجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في أواخر سنة 
بتحریم التورق المنظم ، وأنھ یأخذ حكم العینة الثنائیة ، وقد أفتى بموجب ھذا ) ھـ١٤٢٤(

القرار جمع كبیر من علمائنا المعاصرین ، بل ومن خبرائنا في مجال االقتصاد 

                                                           

 .٨ التورق المصرفي للعثمان ص١
 .٣٥ \ ٢) الرابعة والعشرون لالقتصاد اإلسالمي( ندوة البركة ٢
 .٢٠ حكم التورق للضریر ص٣
 ٢٠ریر ص و حكم التورق للض٩ التورق للعثمان ص٤
 .٢٠-١٩، وأحكام التورق لمحمد تقي ص٣١-٣٠ السابق والتورق كما تجریھ المصارف للسعیدي ص٥
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سالمي، وصرحوا بأن ھذا النوع من العقود قد نتج عنھ تراجع لألھداف الحقیقیة التي اإل
ألجلھا أنشئت المصارف اإلسالمیة ، وعلى رأس قائمتھا دعم التنمیة ، واإلسھام في 
النشاط الحقیقي لالقتصاد في البلد ، وذلك من خالل المشاركة ،واالستصناع ،واإلجارة، 

یة الحقیقیة، حتى تم اختزال ذلك كلھ في بیع النقد بالنقد باسم ونحوھا من العقود التنمو
التورق، تحقیقًا لألرباح بأقل وقت ممكن، ودون مخاطرة أو مشقة ، ولو كان ذلك على 

حتى أصبح المال ُدولة بین األغنیاء منا، ولذا !! حساب دیننا، وأخالقنا، واقتصادنا 
 ١!ع صورھا أصبحوا یمارسون الرأسمالیة في بالدنا بأبش

البضائع التي یراد بیعھا عن طریق البورصة ترسل أوًال إلى أحد :"قال د علي السالوس 
المخازن ، وبعد التفریغ واتخاذ اإلجراءات الالزمة تبدأ عملیة الوزن لوحدات متساویة 
تقریبًا، وكل وحدة تزن خمسة وعشرین طنًا ، أي خمسة وعشرین ألف كیلو جرام، وبعد 

 البیانات الكاملة المتصلة بھذه الوحدة ، فكتب الجنس والصفات والوزن الوزن تكتب
الحقیقي فقد یزید قلیًال ، أو ینقص قلیًال عن الخمسة والعشرین طنًا ، ومكان التخزین 

  .إلخ... الذي یوضع فیھ

ھذه الورقة المكتوبة ھي إیصال المخازن ، وھي التي تتداول في البورصة، وتنتقل من 
إلى أن تنتھي لید مستھلك یستطیع أن یتسلم بھا ما اشتراه ، والبیانات المكتوبة ید إلى ید 

في اإلیصال نرى مثلھا في مكان التخزین ، ومسجلة على الحاسب اآللي والمصارف 
اإلسالمیة منذ نشأتھا ال أعلم أي مصرف منھا تسلم سلعة من السلع ، أو تسلم اإلیصاالت 

ي الوقت المناسب ، سواء ھو أو وكیلھ، وحینما حاولت مع األصلیة ، واحتفظ بھا لیبیع ف
إننا ال نستطیع أن نتحمل مخاطر تغیر األسعار، وال قدرة : بعضھم أن یقوم ھذا كان الرد

لنا لمجارات البنوك ، والشركات العمالقة ، ولذلك ، فإن المصارف اإلسالمیة یعرض 
حد، وتبلغ الوكیل بالموافقة على علیھا ثمن شرائھا الحال ، وبیعھا اآلجل في وقت وا

  .٢"االثنین معًا ، وتسلم إیصاالت المخازن باعتباره وكیًال عنھا

  :تطبیقات مصرفیة للتورق المصرفي 

  :ھذه صورة تورق مصرفي للبنك األھلي

أن یعقد البنك األھلي اتفاقیتین ، إحداھما مع شركة باعتبارھا : واإلجراءات المتبعة ھي
مع شركة باعتبارھا مشتریًا ، وكل اتفاقیة تمثل اإلطار العام الذي ینظم بائعًا، واألخرى 

، وما یثبت الملكیة ھو ورقة من الشركة التي تقوم بدور البائع ، ولیس  العالقة بینھما
إیصاالت مخازن ، وتسجیل الكمیة على الحاسب اآللي لیتم البیع منھا للعمالء المتورقین 

 ببیع ما اشتروه ، ومن ھنا یبدأ العمل باالتفاقیة مع الشركة الذین وكلوا البنك لیقوم ھو
التي تقوم بدور المشتري، وما یسجل بأن ھذه الشركة اشترتھ من البنك تقوم الشركة 
األولى بنقلھ من حساب البنك إلى حساب الشركة الثانیة ،وقد اعترفت بعض البنوك 

                                                           

 ).١٠٦ / ١( بحوث ودراسات من موقع اإلسالم الیوم ١
  .٤٦-٤٥ العینة والتورق للسالوس ص٢
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لیة یعني عدم وجود سلع ؛ والشركات العالمیة بأنھ عدم وجود إیصاالت مخازن أص
  .فاألمر ھنا ال یعدو أن یكون قیودًا ال یقابلھا شيء في الواقع العملي

فھل اشترى سلعة غیر مقصودة ، وھل یمكنھ أن یتسلمھا لیبیعھا : ونأتي إلى المتورق
بنفسھ أو لیتصرف فیھا ؟ فالجواب ال یمكنھ أن یتسلمھا ، وال یمكنھ نقلھا ،  وھذا ھو 

 إال على الحاسب -حقیقة-ذي لم یجزه الجمھور وھو العینة ، ألنھ ال توجد سلعة التورق ال
  اآللي ؟

بل ھو  - فحسب  -ھذا لیس متعذرًا :  وإذا قال البنك إنھ بإمكانھ أن یتسلم السلعة، فالجواب
من المستحیالت، ألنھ ال یتم تسلم السلع إال بإیصاالت المخازن األصلیة فقط ، وكل 

خمسة وعشرون طنًا ، واإلیصال ال یتجزأ ، وال یستطیع أي أحد أن یأخذ إیصال یقابلھ 
اإلیصاالت لیتسلم السلع من المخازن إال إذا كان من المسموح لھم بالتعامل مع البورصة 

 ال یمكنھ أن یبیع للمتورقین خمسة وعشرین طنًا ، ومضاعفاتھا ، -مثال-، والبنك األھلي
لمتورقین لیسوا من أصحاب المالیین ، أو الملیارات وال المتورق یشتریھا ؟ وغالب ا

المسموح لھم بالتعامل مع البورصة ، و من  سیسافر من بلده إلى أوروبا لیتسلم ما 
  من المستحیالت ؟-كما ذكرنا -اشتراه قبل أن یبیعھ؟  فالتسلیم 

ك ، وبعد یذھب إلى البن) تیسیر األھلي(والواقع العملي أن العمیل طالب القرض إذا أراد 
دراسة حالتھ والضمانات التي یقبلھا البنك ، وتقدیر المبلغ الذي یتفق مع ھذه الدراسة، 

  .یقوم العمیل بتوقیع عقدین

  . عقد شراء بثمن مؤجل بالمبلغ الذي حدد:األول

  . وكالة للبنك لبیع ما اشتراه بثمن حال:الثاني

بلغ بعد ذلك في حسابھ ، یقابلھ ویكتب الشیكات أو الكمبیاالت المطلوبة ، ثم یوضع الم
 !! دین مثقل بالفوائد التي یأخذھا األطراف الثالثة المشتركون في االتفاقات والعقود

دراھم بدراھم متفاضلة : "في بیان التحریم_ رضي اهللا عنھ_فقول ابن عباس الفقیھ 
جودة ، ال ینطبق على التورق المصرفي ؛ ألن الحریرة لیست مو" دخلت بینھما حریرة 

   !! في التورق المصرفي، وإنما دراھم بدراھم لیس بینھما شيء إال ورقة مكتوبة

  . بالمنع –وھي تورق منظم واضح -وھذا سعید بن المسیب یفتي في قصة داود وأختھ 

وھذا كلھ یشعرك بأنھم عرفوا التورق المنظم ، وسموا المعاملة عینة ، وأیضا الحسن 
ولقد سألت :" األئمة مالك بن أنس كما نقلنا في المدونة البصري قد أفتي بالمنع ، ومن

مالكا عن الرجل یبیع السلعة بمائة دینار إلى أجل فإذا وجب البیع بینھما قال المبتاع 
، وھذا ١"ال خیر فیھ ونھى عنھ: بعھا لي من رجل بنقد ، فإني ال أبصر البیع، قال: للبائع

  .یكاد یكون نصا في التورق المصرفي المنظم

                                                           

 )١٦٧/ ٣( المدونة ١
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ولو باعھ لرجل لم یكن ینبغي لھ أن یشتریھ :" وقال محمد بن الحسن الشیباني في األصل
بأقل من ذلك قبل أن ینقد ، فلیس ینبغي لھ ذلك ال لنفسھ ، وال لغیره ، وال ینبغي للذي 

  .١"باعھ أن یشتریھ أیضا بأقل من ذلك لنفسھ ، وال لغیره ألنھ ھو البائع

 الشیباني جاء بعد ذكره إحدى صور العینة ، وھي العینة وكالم اإلمام محمد بن الحسن
، وھي أن یبیع الشخص السلعة بثمن مؤجل ، ثم یشتریھا بثمن ، نقدا حاضرا ٢الثنائیة

، ثم تناول مسألة التورق ، فیكون معنى كالمھ ) شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن(
قبل انتقاد ثمن الشراء ؛ فال ینبغي لھ أن لو وكل مالك السلعة وصاحبھا من یبیعھا بأقل :

یشتري لنفسھ ، وال لغیره، وال یجوز للوكیل الذي باشر البیع أن یشتري المبیع بأقل من 
  .الثمن الذي باع بھ قبل أن ینقد المشتري الثمن

 ، فقال ٣وھذا واضح أنھ یقصد التورق، وقد نبھ الحنفیة في كتبھم على ھذه المسألة بعده
أنھ لو باع شیئا أصالة ، بنفسھ أو وكیلھ ، أو وكالة عن غیره،  لیس : فأفاد:" نابن عابدی

  .٤"لھ شراؤه باألقل ، ال لنفسھ وال لغیره؛ ألن بیع وكیلھ بإذنھ كبیعھ بنفسھ

وواضح جدا العلة التي منع الحنفیة من أجلھا ھذه الصورة ،وضحھا صاحب المحیط 
كیل بالبیع بائع لنفسھ في حق الحقوق ، فكان ھذا إما شراؤه لنفسھ؛ ألن الو:" البرھاني 

  ".شراء البائع من وجھ ، والثابت من وجھ في باب الحرمات كالثابت من كل وجھ

فحرمت تلك الصورة الشتمالھا على أن البائع مشتر لنفسھ من وجھ ، أو باعتبار الوكالة 
  .، وھذه حیلة للربا وحیلة لبیع دراھم نقدا بأخرى نسیئة

 واعتبار قاعدة سد الذرائع –عندھم -دل على اعتبار قاعدة االحتیاط في المعامالت وھذا ی
  .كذلك

وأما لغیره بأمره ، فألن شراء المأمور واقع لھ من حیث الحقوق ، فیكون ھذا :"وقال 
  ".شراء ما باع لنفسھ من وجھ

                                                           

 )٢٠٤/ ٥( األصل المعروف بالمبسوط للشیباني ١
وإذا اش�ترى الرج�ل بیع�ا    ):" ٢٠٣/ ٥( األص�ل المع�روف بالمب�سوط لل�شیباني         وأصل الم�سألة كم�ا ف�ي       ٢

بنسیئة أو ینقد ولم ینقد فلیس ینبغي لھ أن یبیع ذلك من البائع بأقل من ذلك الثمن الذي أخذه بھ إن كان ل�م     
ق�د انتق�د   ینقده الثمن وال ینبغي للبائع أن یشتریھ منھ بأقل من ذلك ولو فعل رددت البیع اآلخ�ر، وان ك�ان           

 ".الثمن فال بأس بأن یشتریھ بأقل أو أكثر
وأم�ا إذا اش�ترى م�ا بی�ع ل�ھ ب�أن ب�اع وكیل�ھ ال یج�وز          ):" ٣٨٥/ ٦( المحیط البرھاني في الفقھ النعم�اني     ٣

أیضا، فقد جعل الموكل بائعا بیع الوكیل حتى لم یجز شراؤه ما ب�اع وكیل�ھ ب�أمره بأق�ل مم�ا ب�اع قب�ل نق�د            
ل�و ب�اع الرج�ل ش�یئا     : لم یجعل الموك�ل م�شتریا ب�شراء الوكی�ل حت�ى ق�ال       -رحمھ اهللا  -الثمن، وأبو حنیفة    

بنفسھ، ثم وكل رجال بأن یشتري لھ ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن ، فاشتراه الوكیل، فإنھ یجوز عند            
  ".أبي حنیفة خالفا لھما

ھ لما باع بإذنھ صار كبیع�ھ بنف�سھ ث�م    ألن):"٥٤/ ٤(وفي تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي   
 ".اشترى باألقل

 ).٧٤/ ٥) (رد المحتار( الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ٤
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 ما باعھ لنفسھ وھذا واضح أنھ اعتبر التوكیل من َقبل لنفسھ لیبیع ما باعھ ھو كأنھ اشترى
وكما ال یجوز للبائع أن یشتري ما باع بأقل مما :" مرة أخرى ، مع فارق السعر ، وقال 

باع ؛ فكذا ال یجوز لعبده أن یشتري ما باع بأقل سواء كان على العبد دین ، أو لم یكن ، 
 في أما إذا لم یكن علیھ دین، فألن شراء العبد إذا لم یكن علیھ دین یوجب الملك للمولى

  .١"المشترى على الحقیقة ، فصار شراء العبد كشراء المولي بنفسھ

وھذا واضح في إبطال وكالة البنك عن العمیل ،فھو البائع ، فالعبد شخص مختلف ، 
  .ولكن ھو ومالھ لسیده فصار توكیل العبد كتوكیل البائع نفسھ

  ل ام د ؤء اء 

ل ، لم یجز لھ أن یشتریھا لنفسھ ، وال لغیره ، ولو أن من باع سلعة بثمن مؤخر مؤج
بوكالة بأقل مما باع بھ ، حتى ولو لم ترجع السلعة للمالك األول ، وھذا إبطال لوكالة 

  .البنك

وقالوا بجواز مسألة التورق :"ونبھ ابن القیم لمعنى بدیع في التورق المصرفي المنظم فقال
ین مصیر السلعة إلى البائع وبین مصیرھا إلى ، وھي شقیقة مسألة العینة ؛ فأي فرق ب

غیره؟ بل قد یكون عودھا إلى البائع أرفق بالمشتري ، وأقل كلفة علیھ وأرفع لخسارتھ 
وتعنیھ ، فكیف تحرمون الضرر الیسیر ، وتبیحون ما ھو أعظم منھ ، والحقیقة في 
 الموضعین واحدة، وھي عشرة بخمسة عشر ،وبینھما حریرة رجعت في إحدى

  .٢"الصورتین إلى مالكھا،وفي الثانیة إلى غیره؟

وھذا ھو التورق المصرفي المنظم، ویدل كالمھ على أن التورق المصرفي فیھ خسارة 
للمشتري كما في مسألة العینة، سواء رجعت السلعة للبائع األول أم لم ترجع، وھذا یبین 

المشتري، ویربح الطرف حقیقة التورق أنھ بیع دراھم مؤجلة بدراھم نقدا یخسر فیھا 
  .األول، وھو حقیقة الربا

وقرر مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمیة المنعقد 
 إلى ١من ) دولة اإلمارات العربیة المتحدة(في دورتھ التاسعة عشرة في إمارة الشارقة 

: التورق(م، بعنوان ٢٠٠٩) إبریل( نیسان ٣٠- ٢٦ھـ، الموافق ١٤٣٠ جمادى األولى ٥
 ١٧٩، قرار رقم قرار رقم ) الفقھي المعروف ،والمصرفي المنظم(حقیقتھ، أنواعھ 

)٥/١٩( 

وذلك ألن فیھما تواطؤًا بین الممول ) ٣المنظم والعكسي(ال یجوز التورقان :" بأنھ
والمستورق، صراحة أو ضمنًا أو عرفًا، تحایًال لتحصیل النقد الحاضر بأكثر منھ في 

  ".الذمة وھو ربا

                                                           

 ) ٣٨٧/ ٦( المحیط البرھاني في الفقھ النعماني ١
 )١٥٧/ ٣( إعالم الموقعین عن رب العالمین ٢
 نفسھا مع ك�ون الم�ستورق       ھو صورة التورق المنظم   : التورق العكسي :" عرف المجمع في نفس القرار    ٣

 ".ھو المؤسسة والممول ھو العمیل
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وفي مجلس المجمع الفقھي اإلسالمي لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ السابعة عشرة 
 ١٧-١٣ه ، الذي یوافقھ٢٣/١٠/١٤٢٤ – ١٩المنعقدة في مكة المكرمة، في الفترة من 

التورق كما تجریھ بعض المصارف في الوقت "، قد نظر في موضوع ٢٠٠٣ /١٢/
 التورق الذي تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر ، تبین للمجلس أن"الحاضر

، من )لیست من الذھب أو الفضة(قیام المصرف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بیع سلعة: ھو
 –أسواق السلع العالمیة أو غیرھا، على المستورق بثمن آجل، على أن یلتزم المصرف 

ي بیعھا على مشتر آخر  بأن ینوب عنھ ف–إما بشرط في العقد أو بحكم العرف والعادة 
  :بثمن حاضر، وتسلیم ثمنھا للمستورق ،وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما یلي

  .عدم جواز التورق الذي سبق توصیفھ في التمھید لألمور اآلتیة: أوال

 إن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر، أو ترتیب من – ١
ھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعا، سواء أكان االلتزام مشروطا صراحة أم یشتریھا یجعل

  .بحكم العرف والعادة المتبعة

 إن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض الشرعي – ٢
  .الالزم لصحة المعاملة

بالمستورق فیھا  إن واقع ھذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمي – ٣
من المصرف في معامالت البیع والشراء التي تجري منھ، التي ھي صوریة في معظم 

  .أحوالھا، ھدف المصرف من إجرائھا أن تعود علیھ بزیادة على ما قدم من تمویل

وھذه المعاملة غیر التورق الحقیقي المعروف عند الفقھاء ، ولقد سبق للمجمع في دورتھ 
وذلك لما بینھما من ... ال بجوازه بمعامالت حقیقیة، وشروط محددةالخامسة عشرة أن ق

  ".فروق عدیدة

 الجواز وھو قول بعضھم ، وھم الشیخ عبد اهللا :القول الثاني في التورق المصرفي
المنیع ، والدكتور موسى آدم عیسى ، واألستاذ أسامة بحر ، والدكتور محیي القرة داغي 

  .١ ود موسى عیسى آدم ، ود محمد تقي العثماني، ود محمد عبد الغفار الشریف،

دا  

في ) ال(، ف) ٢٧٥(البقرة } وأحل اهللا البیع{: األصل في البیوع الحل، قال تعالى -١
البیع الستغراق الجنس ، أراد بھ جمیع البیوع إال ما دل الدلیل على تحریمھ، وال دلیل 

  .على حرمة التورق

ھا ما یشتبھ بكونھ فیھ ربا ، وما فیھ ربا صریح ، ولو  بأن اآلیة عامة یخرج من:ونوقش
سلمنا بوجھ االستدالل لجوزنا الحیل المحرمة ألنھا بیع ، كما أن اآلیة عام قبل 

  .التخصیص بما یؤول للربا ، وبما یسد بھ الذرائع

                                                           

 ، وم�ؤتمر دور  ٤٥: بحوث المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، الدورة السابعة ع�شرة ، ص            ١
 .ه١٤٢٣المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار والتنمیة ، جامعة الشارقة ،صفر 
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  .دخول التورق المصرفي تحت بیوع العینة ، أو اآلجال التي أجازھا الشافعي -٢

زل منزلة الضرورة،فالحاجة تقتضي بیع التورق ؛ لقلة من یقرض ،ولغیاب الحاجة تن -٣
  .الثقة بین الناس

  . بأن الحاجة قائمة على مر العصور ولیست مجیزة للدخول بالربا :ونوقش

تجویز بعض المخارج من الربا مثل حدیث تمر خیبر ، فعن أبي سعید الخدري، وعن  -٤
 اهللا صلى اهللا علیھ وسلم استعمل رجال على أن رسول: أبي ھریرة رضي اهللا عنھما

» أكل تمر خیبر ھكذا؟«: خیبر، فجاءه بتمر جنیب، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
ال واهللا یا رسول اهللا إنا لنأخذ الصاع من ھذا بالصاعین، والصاعین بالثالثة، فقال : ، قال

  .١»الدراھم، ثم ابتع بالدراھم جنیباال تفعل، بع الجمع ب«: رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

فھذا الحدیث مخرج من الربا لالبتعاد عنھ ، بعقد صفقتین ،وبیع التورق صفقتان مثلھ 
  .فجاز مخرجا من الربا ، وكل صفقة صحیح منفردة

  :ونوقش

بأن قیاس التورق على تلك الصورة الشرعیة قیاس مع الفارق ، ویكفي في رده أن كثیرا 
 ، كما أن -كما سبق-وه ،وجعلوه من العینة التي حرمھا صاحب الشریعة من العلماء حرم

بعض الصحابة لم یجعلوه داخال في الحدیث، ولم یقیسوه علیھ ، والفارق الذي في القیاس 
  .أن الصفقتین منفصلتین تماما في الحدیث بخالف التورق المصرفي المنظم 

ب اطا  

راا  

ة كثیرة مرویة عن السلف ، ومن قولھم واجتھادھم ، وھو قول ھو المنع لما تقدم من أدل
كثیر من فقھاء اإلسالم من كل المذاھب ، كما أن البیع صوري ،وال یمكن للعمیل تسلم 

  .السلعة ، ألنھا في مخازن عالمیة ، وأن الھدف ھو دراھم بدراھم

یع والشراء مجرد فبدال من أن یكون التبادل محققا لمصلحة طرفي المعاملة ، أصبح الب"
ذریعة للحصول على التمویل، فصار التمویل مخدوما بدل أن یكون خادما ومتبوعا بدل 
أن یكون تابعا ، وھذا التصرف في حقیقة األمر قلب ألوضاع التبادل الطبیعیة ، فیصبح 
فیھا التمویل ھو األصل والتبادل ھو الفرع، وھذا بخالف مقصد الشارع من العقود 

  ٢".المالیة

                                                           

  ٢٢٠١)٧٧/ ٣( صحیح البخاري ١
م ٢٠٠٣مجل�������������س الع�������������ام للبن�������������وك والمؤس�������������سات المالی�������������ة اإلس�������������المیة ع�������������ام        ال٢

www.islamicfi.com/arabic/research/Research_Archivefull.asp?id=٥٨١٦٤#
١ 
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  :ولذا أجاز المجمع الفقھي التورق الفردي أو الفقھي فقط ، ونص القرار ما یأتي

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

مھور العلماء، ألن األصل في البیوع  أن بیع التورق ھذا جائز شرعًا، وبھ قال ج:ثانیًا
ولم یظھر في ھذا ) ٢٧٥: البقرة)(َوَأَحلَّ اللَُّھ اْلَبْیَع َوَحرََّم الرِّبا ( اإلباحة، لقول اهللا تعالى 

البیع ربًا،ال قصدًا وال صورة،وألن الحاجة داعیة إلى ذلك لقضاء دین،أو زواج،أو 
  . غیرھما

ال یبیع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراھا بھ على  جواز ھذا البیع مشروط بأن :ثالثًا
بائعھا األول ، ال مباشرة ، وال بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بیع العینة المحرم شرعًا، 

  . الشتمالھ على حیلة الربا ، فصار عقدًا محرمًا

انھ  یوصي المسلمین بالعمل بما شرعھ اهللا سبح- وھو یقرر ذلك - إن المجلس :رابعًا
لعباده من القرض الحسن من طیِّب أموالھم، طّیبة بھ نفوسھم، ابتغاء مرضاة اهللا، ال یتبعھ 
مّن وال أذى ، وھو من أجل أنواع اإلنفاق في سبیل اهللا تعالى، لما فیھ من التعاون 
والتعاطف، والتراحم بین المسلمین، وتفریج كرباتھم، وسد حاجاتھم، وإنقاذھم من اإلثقال 

، والوقوع في المعامالت المحرمة، وإن النصوص الشرعیة في ثواب اإلقراض بالدیون
الحسن، والحث علیھ كثیرة ال تخفى كما یتعین على المستقرض التحلي بالوفاء وحسن 

  ١."القضاء وعدم المماطلة

  :ومن تأمل ھذا القرار اتضح لھ أن الجواز مشروط بأن

  . تكون السلعة في حوزة البائع-١

تقترن مع التورق مالبسات أخرى ، كما أن الفقرة الرابعة من القرار تؤكد وأن ال  -٢
  .فضیلة القرض الحسن ، وأنھ أفضل وأولى من التورق 

 السلع ، ال یریدون -في الحقیقة-ألن الحقیقة أن كل الذین یدخلون في التورق ما یریدون "
ى حدیًدا ، كیف یبیع حیازتھا ،وال یریدون أن یبیعوھا بأنفسھم ، فالشخص الذي اشتر

ثم من أین سیجد من یشتروي منھ ھذا الحدید، !  الحدید ، وھو في مخازن عالمیة كبرى؟
فھو مضطر للبنك لبیع السلعة ، سواء كانت حدیدا أو معادن أو أجھزة  فیوكل البنك في 

  .٢"بیعھا

  :ومما یؤكد حرمة التورق المصرفي المنظم ما یلي

د صوري، فالسلع المشتراة التي یشتریھا العمیل موصوفة غیر أن العقد في الحقیقة عق -١
نبیعك مثًلا نصف َطن من األلومنیوم غیر محدَّد ، وال معیَّن : معینة وال مفردة ، یقولون 

  .، وإنما موصوف وصًفا

                                                           

 ھـ١٤٢١ رابطة العالم اإلسالمي ٣٢٢ و ٣٢١قرارات المجمع الفقھي اإلسالمي ص ١
 .١٠٩:  فقھ المعامالت المصرفیة د یوسف الشبیلي ص٢
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 أن التورق الذي یتم في السلع الدولیة یؤول في الحقیقة إلى العینة، وذلك ألن السمسار -٢
معدن على البنك ، ثم باعھ البنك على العمیل ، ثم جاء العمیل ووكل البنك في الذي باع ال

بیعھ ، ستؤول إلیھ السلعة ألن البنك ربما ال یقدر على تصریف السلعة فال یجد إال 
الحیلة الثالثیة أو العینة الثالثیة ، : السمسار نفسھ البائع األول ، فھذه یسمیھا أھل العلم 

البنك ، والبنك باعھ على العمیل ، والعمیل وكل البنك في بیعھ فالسمسار باعھ على 
في - ال یستطیع أن یبیع إال على السمسار األول ، وھذا ھو الواقع - في الغالب-،والبنك
 -عملیات التورق المنظم ، تصدر شھادة الحیازة  في أكثر البنوك التي ُتجري-الحقیقة 

   .١ة إلى السمسار نفسھ ، وال تباع على غیرهباسم السمسار  ثم ترجع مرة ثانی-أوًلا 

 أن العمیل ُیَوكِّل البنك في بیع السلعة قبل أن یتملكھا العمیل، ففي نفس العقد الذي -٣
یشتري فیھ السلعة من البنك یوكل البنك في بیعھا قبل أن یتملكھا، وقد جاء في السنن من 

َلا َتِبْع َما َلْیَس :" علیھ وسلم قال  أن النبي صلى اهللا-رضي اهللا عنھ-حدیث حكیم بن حزام 
  . ،فتلك المعاملة ینطبق علیھا حدیث حكیم بن حزام٢"ِعْنَدَك

 أن العمیل لم یتحمل مخاطرة السلعة وال ضمانھا ، فلم تدخل في ضمانھ ،ولم یتحمل -٤
 تلك مخاطرتھا ، بل إنَّھ بمجرد ما ُیْجرى العقد الصوري بینھ وبین البنك یقوم البنك ببیع

السلعة ، فلیس علیھ خطر من تقلب سعر السلعة ، أو تلفھا فال یضمنھا ، وإنما تباع 
 عن ربح ما لم یضمن ، كما في - صلى اهللا علیھ وسلم -السلعة فوًرا ، وقد نھى النبي 

ال یحل :"  قال -  صلى اهللا علیھ وسلم -حدیث عبد اهللا بن عمرو بن العاص أن النبي 
  .٣"ان في بیع ، وال ربح ما لم یضمنسلف وبیع ، وال شرط

 یعني ال یجوز لإلنسان أن یربح في شيء لم یدخل في ضمانھ ،وال یتحمل مسؤولیة تلفھ 
، فال بد أن یدخل في ضمانك أوًلا ، وتتحمل مخاطرَتھ ثم تبیعھ ، ولذلك نجد أن النوافذ 

وھذا إن -ْلَنا في البیعَوكِّ: اإلسالمیة التي تتعامل بھذا النوع من التورق یقولون للعمیل 
 وإذا كانت المعاملة سُتجرى قبل وقت إغالق -بقي متسع من الوقت قبل إغالق السوق 

ال ُنجري ھذه المعاملة ، ألن السوق ربما ُتغلق ، فال : السوق بوقت قصیر یقولون 
فیحتاطون - وھذا مخالف لمقصود الشارع من البیع-یریدون أن یدخلوا في أي مخاطرة

ا األمر جدا ، ویتم إعادة السلعة إلى السمسار األول فوًرا خالل دقائق ، وربما في في ھذ
  .، وھذه مخالفة للنصوص ،ولمقصود الشرع من البیع٤وقت أقل من ذلك 

 - وقد جاء عن النبي -أصال-أن العمیل یبیع السلعة قبل قبضھا ، بل ال یوجد القبض  -٥
-سلع قبل قبضھا ،كما في حدیث زید بن ثابت  النھي عن بیع ال- صلى اهللا علیھ وسلم 

نھى أن تباع السلع حیث تبتاع حتى :" أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم -رضي اهللا عنھ

                                                           

 .١٠٩: معامالت المصرفیة د یوسف الشبیلي ص ا فقھ ال١
 ٥)(نسخة األعظم�ي (والسنن الصغرى للبیھقي ) ٥٣٤ / ٣(  وسنن الترمذي   ٣٠٢ / ٣ سنن أبى داود ج    ٢
 .وصححھ األلباني في صحیح سنن أبي داود) ١٨٣٥(برقم) ١٥/ 
) ١١٣ / ٥(-)ن��سخة األعظم��ي (وال��سنن ال��صغرى للبیھق��ي   ) ٦٩١٨(ب��رقم) ٥١٦ / ١١( م��سند أحم��د  ٣

 .إسناده حسن: وقال قال حسین سلیم أسد ) ٣٢٩ / ٢(-و سنن الدارمي) ١٨٩٧(برقم
 .١٠٩:  فقھ المعامالت المصرفیة د یوسف الشبیلي ص٤
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 ، وجاء النص في الصحیح في النھي عن بیع الطعام قبل ١"یحوزھا التجار إلى رحالھم
، وساق )كباب بیع الطعام قبل أن یقبض، وبیع ما لیس عند(قبضھ ، وبوب البخاري 

أما الذي نھى عنھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم :"حدیث ابن عباس رضي اهللا عنھما، یقول
، ٢"وال أحسب كل شيء إال مثلھ: ، قال ابن عباس» فھو الطعام أن یباع حتى یقبض«

 ، وھذا ٣فانظر إلى رأي ابن عباس جعل كل شيء مثل الطعام البد من قبضھ قبل بیعھ
  ". أن تباع السلع حیث تبتاع حتى یحوزھا التجار إلى رحالھمنھى:"یشھد لثبوت حدیث

 فال بد من الحیازة أوال قبل أن تبیع ، وقال ابن عباس في حدیث النھي عن بیع الطعام 
وقول طاوس في الباب : "، وقال ابن حجر ٤قبل قبضھ، وال أحسب كل شيء إال مثلھ

، معناه أنھ "رھم والطعام مرجأ ذاك دراھم بدا: قلت البن عباس كیف ذاك ؟ قال "قبلھ
استفھم عن سبب ھذا النھي فأجابھ ابن عباس بأنھ إذا باعھ المشتري قبل القبض وتأخر 
المبیع في ید البائع فكأنھ باعھ دراھم بدارھم ،ویبین ذلك ما وقع في روایة سفیان عن ابن 

بایعون بالذھب أال تراھم یت: لم ؟ قال : قال طاوس قلت البن عباس " طاوس عند مسلم 
، أي فإذا اشترى طعاما بمائھ دینار مثال ،ودفعھا للبائع ولم یقبض منھ "والطعام مرجأ 

الطعام ثم باع الطعام آلخر بمائة وعشرین دینارا ، وقبضھا والطعام في ید البائع فكأنھ 
لك باع مائة دینار بمائة وعشرین دینارا، وعلى ھذا التفسیر ال یختص النھي بالطعام، ولذ

نھى رسول :" ، ویؤیده حدیث زید بن ثابت" ال أحسب كل شيء إال مثلھ" قال ابن عباس 
" اهللا صلى اهللا علیھ وسلم أن تباع السلع حیث تبتاع حتى یحوزھا التجار إلى رحالھم 

ھذه األحادیث حجة على عثمان : أخرجھ أبو داود وصححھ ابن حبان، قال القرطبي 
  .٥"ء قبل قبضھاللیثي حیث أجاز بیع كل شي

یا ابن :"وفي حدیث حكیم بن حزام رضي اهللا عنھ أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم قال لھ 
 ، یعني إذا اشتریت شیئا فال تبعھ حتى ٦"أخي فإذا اشتریت بیعا فال تبعھ حتى تقبضھ

                                                           

 .حسن : قال األلباني )٣٠٠ / ٣(سنن أبى داود) ١١٠٠٥(برقم) ٣١٤ / ٥( السنن الكبرى للبیھقي ١
 .٢١٣٥) ٦٨/ ٣( صحیح البخاري ٢
واختلفوا فى بیع العروض قبل قب�ضھا، ف�ذھب   ):" ٢٦٢/ ٦(یح البخارى البن بطال  قال في شرح صح    ٣

ابن عباس وجابر إلى أنھ ال یجوز بیع شىء منھا قبل قبضھا قیاس�ا عل�ى الطع�ام ، وھ�و ق�ول الك�وفیین ،        
وال��شافعى، وحمل��وا نھی��ھ علی��ھ ال��سالم ع��ن رب��ح م��ا ل��م ی��ضمن عل��ى العم��وم ف��ى ك��ل ش��ئ ، إال ال��دور        

  ".عند أبى حنیفة ، فأجاز بیعھا قبل قبضھا، ألنھا ال تنقل وال تحول واألرضین 
وھذا من تفقھ اب�ن عب�اس، وم�ال      ):" ١٠٧/ ٢٠١(وقال ابن حجر في فتح الباري شرح صحیح البخاري          

ابن المنذر إلى اختصاص ذلك بالطعام واح�تج باتف�اقھم عل�ى أن م�ن اش�ترى عب�دا فأعتق�ھ قب�ل قب�ضھ أن                
 ".فالبیع كذلك ، وتعقب بالفارق وھو تشوف الشارع إلى العتق: عتقھ جائز، قال 

 .وھو في صحیح البخاري)١٢٩١(برقم) ٥٨٦ / ٣ (- سنن الترمذي ٤
 ).١٠٨/ ٢٠١( فتح الباري شرح صحیح البخاري ٥
و ش��رح )٢٥(ب��رقم)٨ / ٣ (-و س�نن ال��دارقطني  ) ١٥٣١٦(ب��رقم) ٣٢ / ٢٤ (- الرس��الة - م�سند أحم��د  ٦

ق��ال ش��عیب  )٣٥٨ / ١١ (-و ص��حیح اب��ن حب��ان   ).٥٢١٤(ب��رقم)٤١ / ٤ (-لطح��اوي  ا-مع��اني اآلث��ار  
 .إسناده حسن: األرنؤوط 
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تقبضھ ، والواقع اآلن أن العمیل یوكل البنك في البیع قبل أن یستلم العمیل السلعة،بل 
  .١ة الحیازة ال تصدر باسم العمیل ، وإنما تبقى باسم البائع األولشھاد

 إزاحة التورق المنظم ألنواع التمویل األخرى التي كانت تقدمھا المؤسسات -٦
اإلسالمیة، مع قلتھا، وستستمر ھذه اإلزاحة، وھذا اإلحالل حتى تسیطر العینة ومشتقاتھا 

  .٢على التمویل اإلسالمي

 االستھالكي؛ ألن نسبة كبیرة من القروض الفردیة ستوجھ إلشباع  ارتفاع اإلنفاق-٧
الحاجات اآلنیة على حساب االحتیاجات المستقبلیة ، وھذا یعني اختالل أنماط اإلنفاق في 
المجتمع ، مما یجعل األفراد أكثر اعتمادا على الدیون لتسییر حیاتھم الیومیة ، وكلما 

  .٣یرا ؛كلما ازداد اعتماد األفراد علیھاكانت آلیات اإلقراض النقدي أكثر تیس

ویمنع من جعل النقود متجرًا ؛ فإنھ بذلك یدخل على الناس من الفساد :"وقال ابن القیم  -٨
ما ال یعلمھ إال اهللا، بل الواجب أن تكون النقود رؤوس أموال یتجر بھا، وال یتجر فیھا 

"٤.   

 تضخم في النقود وضعف قوتھا والیوم نرى تذبذب أسعار العمالت، وما نتج عنھ من
الشرائیة، كما ھو مشاھد في بعض بالد الشرق والغرب، وھذا لھ أسبابھ السیاسیة، 
واألمنیة، واالقتصادیة ومن أبرزھا العبث بھذا النقد الذي استخدم في غیر ما صنع لھ، 

 ٥الغزاليوھذا ماحذر منھ العالمة ابن القیم آنفًا، وألمح إلیھ الفقیھ الشافعي أبو حامد 
رأینا الدراھم والدنانیر ثمنًا لألشیاء، وال تكون األشیاء :" والفقیھ الحنفي ابن عابدین فقال

  ٦".فلیست النقود مقصودة لذاتھا، بل وسیلة إلى المقصود...ثمنًا لھا

وثم وجد أمر آخر لتحریم الربا من دون البیع، وھو أن :"وقال الشیخ محمد رشید رضا
لیكونا میزانًا لتقدیر قیم األشیاء التي ینتفع بھا الناس في معایشھم، فإذا النقدین إنما وضعا 

تحول ھذا وصار النقد مقصودًا باالستغالل، فإن ھذا یؤدي إلى انتزاع الثروة من أیدي 
أكثر الناس، وحصرھا في أیدي الذین یجعلون أعمالھم قاصرة على استغالل المال 

  .٧"بالمال

ر ھو حرمة التورق المنظم ، وبھذا صدر قرار مجمع الفقھ ولھذا فالذي یقتضیھ النظ
تبین للمجلس أن التورق الذي تجریھ :" اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي،قالوا 

بعض المصارف في الوقت الحاضر ھو قیام المصرف بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب بیع 
من أسواق السلع العالمیة أو سلعة لیست من الذھب أو الفضة ،یتم فیھ ترتیب بیع سلعة 

                                                           

 .١١٤:  فقھ المعامالت المصرفیة د یوسف الشبیلي ص١
 )٣٢٢ / ٧٣ (- مجلة البحوث اإلسالمیة ٢
 . السابق٣
 )٣٥٠صـ( الطرق الحكمیة٤
 )٤/٩١( إحیاء علوم الدین٥
 )٥٧صـ( في مجموعة رسائلھ٦
 )٣/١٠٨( في تفسیر المنار٧
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غیرھا على المستورق بثمن آجل، على أن یلتزم المصرف إما بشرط في العقد ،أو بحكم 
العرف والعادة بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشتر آخر بثمن حاضر وتسلیم ثمنھا 

  :للمستورق ، وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما یلي

  .ي سبق توصیفھ في التمھید لألمور اآلتیة عدم جواز التورق الذ:األول

أن التزام البائع في عقد التورق بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر أو ترتیب من " 
  .یشتریھا یجعلھا شبیھة بالعینة الممنوعة شرعا

 أن ھذه المعاملة تؤدي في كثیر من الحاالت إلى اإلخالل بشروط القبض الشرعي :وثانیا
  .املةالالزم لصحة المع

 أن واقع ھذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي بزیادة لما سمي بالمستورق فیھا :وثالثا
من المصرف في معامالت البیع والشراء التي تجري منك ، والتي ھي صوریة في 

  .معظم أحوالھا 

  . عقد صوري-في حقیقتھ -أنھم یرون أن العقد : یعني

رف بتجنب المعامالت المحرمة امتثاال ألمر  یوصي مجلس المجمع جمیع المصا:الثاني
  .اهللا تعالى
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  املبحث السادس

  الدين املصريف) توريق(ين وتصكيك بيع الد

  :بیع الدین

، ١مفھوم البیع یشمل بیع األعیان ،والحقوق ، والمنافع عند المالكیة الشافعیة ، والحنابلة
  .ألن الحقوق والمنافع أموال

  .٢خالفا للحنفیة

كاإلتالف (،وبالفعل ) كالبیع والنكاح والقرض(ما ثبت في الذمة، بالعقدوالدین ھو 
، والمنافع تثبت دینا في ) كنفقة الزوجة واألوالد(،وبالنص الشرعي)والتعدي والغصب

  .٣الذمة عند الجمھور خالفا للحنفیة

 ،والقرض ، وكل ما لیس حاضرا - كماسبق-ما تعلق بالذمة:یطلق على -كذلك-والدین 
ما ال یحتمل التعیین من الدراھم والدنانیر :"، قال الكاساني ) العین مقابل الدین(معاینا

المال المستحق :"، وقال النووي٤" والمكیل الموصوف في الذمة والموزون الموصوف
  .٥..."عند غیره عین ودین

: فقال:" كل ما ثبت في ذمة الشخص ومطالب بھ كما في حدیث: فالدین بمعناه العام
  .٦"فدین اهللا أحق بالقضاء: قال! نعم : و كان علیھا دین أكنت تقضینھ؟ قالتأرأیت ل

والدین بالمعنى الخاص  یطلق على األموال المؤجلة، أو األموال المستحقة في ذمة 
، واعترض على ھذا ٧"وجوب مال في الذمة بدال عن شيء آخر:"المدین، فعرفھ الحنفیة

القول في :"  ، قال ابن نجیم ٨"في الذمة من مالما یثبت :"التعریف ،وأجود منھ تعریف 

                                                           

، الك�افي ف�ي فق�ھ    ) ٣٢/ ٥(و نھایة المطلب في درایة المذھب   ) ٢٢/ ٧( شرح مختصر خلیل للخرشي      ١
  )١٦٩/ ٢(اإلمام أحمد 

، واخ�تالف الفقھ��اء ف�ي مالی��ة المن�افع وآث��اره ،    ) ٧/ ٨) (٦٢٠(تحقی�ق الترك��ي  - ، و المغن�ي الب�ن قدام��ة  
 .٩دمحمد سلیمان النور ،ص

وعن�دنا المن�افع لی�ست بم�ال متق�وم وإنم�ا تتق�وم        ):" ١٢٨/ ٥(في المبسوط للسرخسي ط دار الفك�ر     قال   ٢
أن المن�افع لی�ست ب�أموال متقوم�ة عل�ى      ):" ٢٧٨/ ٢(، وفي ب�دائع ال�صنائع ف�ي ترتی�ب ال�شرائع            " بالعقد  

ائر العق�ود  أصل أصحابنا، ولھذا لم تكن مضمونة بالغصب واإلتالف، وإنما یثبت لھ�ا حك�م التق�وم ف�ي س�          
 ".شرعا ضرورة؛ دفعا للحاجة بھا  

 .١٠٥/ ٢١الموسوعة الفقھیة الكویتیة  ٣
  .٣٤٢٢ / ٥بدائع الصنائع للكاساني   ٤
 ٧٢٨ / ٣ روضة الطالبین للنووي ٥
  .٨٢٤ ص ٩ صحیح مسلم ج٦
 .٧ ص ٤ غمز عیون البصائر للحموي ج٧
 .٢٧/١٠١٥ة  جامع األزھر ج ،مجل٩٨٥ الربا والمعامالت المصرفیة د عمر المترك ص ٨
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عبارة عن مال حكمي یحدث في الذمة ببیع أو : الدین ،وعرفھ في الحاوي القدسي بأنھ
  . ، فالدین مال حكمي یحدث في الذمة بأي سبب١"استھالك أو غیرھما

كثمن یشمل المال (فباعتبار العموم والخصوص إلى عام : ویتنوع الدین باعتبارات كثیرة
إلى دین :، وباعتبار الدائن)مال في الذمة(،وإلى خاص) بیع، والحقوق كحقوق اهللا تعالى

اهللا ودین العبد ، وباعتبار وقت أدائھ إلى حال أو معجل ، وباعتبار ثباتھ واستقراره إلى 
دین مستقر ال یحتمل سقوطھ ،وغیر مستقر كدین السلم، وباعتبار االشتراك إلى مشترك 

  .رك، وغیر مشت

  :٢عالقة الدین بالقرض

الدین أعم من القرض ألن الدین قد یكون سببھ القرض، واإلتالف، وحق هللا تعالى 
والشرع كنفقة األوالد والزوجة، والقرض یختص ما استقرضھ الشخص من غیره، 

وغیره، أما القرض فال یكون إال في المثلیات، كما أن الدین ال ٣والدین یكون في المثلي
  .ت الشيء الثابت في الذمة، أما القرض فیتعلق بذات الشيء ویسدد المثليیتعلق بذا

  :معنى بیع الدین

،أو مبادلة األموال المؤجلة في الذمم بغیرھا، وبیع الدین ٤مبادلة ما ثبت في الذمة بمال
ھو بیع دین مؤجل لم یقبض بدین مؤجل آخر لم یقبض ، أي كل من الثمن :بالدین ھو 

  . مؤجالن فال یوجد تبادل منفعة فعلیة مقبوضة في مجلس العقدوالمثمن في العقد

والمبادلة تعني معاوضة، وبیع الدین من عقود المعاوضة، فلیس من عقود التبرع كالھبة، 
  .والودیعة ، والقرض،والصدقة، فالقصد منھ التملیك

بة، فالدین الذي ثبت بالذمة كالمھر وثمن متلف، أو ثمن مبیع ، ومغصوب ،ونفقة واج
  .یبادل ، ویعاوض بالمال

  .، والمنافع) الثمن مؤجل(یشمل األعیان والدیون ) العوض(والمال 

  :حكم بیع الدین بالدین إجماال

 على تحریم بیع الدین بالدین ابتداء ، - إجماال -اتفق فقھاء المذاھب األربعة والظاھریة 
ولنا ، أنھ بیع دین بدین ، :" ة ونقل اإلجماع فیھ أحمد و ابن المنذر ، نقلھ عنھما ابن قدام

أجمع أھل العلم على أن بیع الدین بالدین ال : وال یجوز ذلك باإلجماع ،قال ابن المنذر 
وقد اشتھر أنھ نھى عن بیع :" ، وقال ابن تیمیة ٥"إنما ھو إجماع: یجوز ، وقال أحمد 

                                                           

 ).٥/ ٤(و غمز عیون البصائر في شرح األشباه والنظائر )٣٠٥: ص( األشباه والنظائر البن نجیم ١
 .٣/٣٦٤البھوتي : كشاف القناع".ھو دفع الشيء إرفاقًا لمن ینتفع بھ، على أن یرد بدلھ:" القرض٢
ماال یوجد : قمح ، والحدید، والبیض ، والقیمي ما یوجد مثلھ في السوق بدون تفاوت یعتد بھ كال         :  المثلي ٣

: درر الحك��ام. ل��ھ مث��ل ف��ي ال��سوق، أو یوج��د لك��ن م��ع التف��اوت المعت��د ب��ھ ف��ي القیم��ة كالخی��ل، والبط��یخ     
 .١/١٢١حیدر

 .٩٩ بیع الدین وتطبیقاتھ المعاصرة في الفقھ اإلسالمي  ، دأسامة  الالحم ، ص٤
 ).٢٥١/ ١(و اإلقناع البن المنذر ) ١٠٦/ ٦() ٦٢٠(تحقیق التركي - المغني البن قدامة٥
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، وقال في تفسیر ١"الدین بالدین لكن ھذا اللفظ ال یعرف عن النبي صلى اهللا علیھ وسلم
ولكن روي أنھ نھى عن بیع الكالئ بالكالئ مع ضعف الحدیث لكن بیع :"آیات أشكلت 

المؤخر بالمؤخر مثل أن یسلم شیئا مؤخرا في الذمة في شيء في الذمة ال یجوز باتفاقھم 
، وقال ٢"إذا كان كل منھما شغل ذمتھ بما لآلخر من غیر منفعة حصلت ألحدھما

ؤخر الذي لم یقبض بالمؤخر الذي لم یقبض وھذا كما لو أسلم شیئا في والكالئ ھو الم:"
 ، ونقلھ ابن ٣"شيء في الذمة وكالھما مؤخر فھذا ال یجوز باالتفاق وھو بیع كالئ بكالئ

فأما النسیئة من الطرفین فال یجوز بإجماع ال في العین وال في الذمة ، ألنھ الدین :"رشد
  .٤"بالدین المنھي عنھ

 تیمیة صورة النھي المجمع علیھا في بیع الدین بالدین ،وھي بیع الكالئ بالكالئ وجعل ابن
نھي عن بیع الكالئ بالكالئ أي المؤخر بالمؤخر وھو بیع الدین بالدین ، قال أحمد :"، ھي

لم یصح فیھ حدیث ولكن ھو إجماع ، وھذا مثل أن یسلف إلیھ شیئا مؤجال في شيء 
إلجماع ، وإذا كان العمدة في ھذا ھو اإلجماع ، واإلجماع مؤجل ، فھذا الذي ال یجوز با

، وقال في ٥"إنما ھو في الدین الواجب بالدین الواجب كالسلف المؤجل من الطرفین
روي حدیث أنھ نھى عن بیع الكالئ بالكالئ أي المؤخر بالمؤخر :"تفسیر آیات أشكلت 

 في غرارة قمح فال ھذا قبض ،وإسناده ضعیف لكن العمل علیھ ،مثل أن یسلم مائة مؤجلة
، وقال ابن ٦"شیئا ،وال ھذا قبض شیئا بل اشتغلت ذمة كل منھما بما علیھ من غیر منفعة

لیس عن الشارع نص عام في المنع من بیع الدین بالدین، : والمجوز لھا یقول:" القیم 
ھو : لئوالكا» أنھ نھى عن بیع الكالئ بالكالئ«: وغایة ما ورد فیھ حدیث وفیھ ما فیھ

المؤخر، وھذا كما إذا كان رأس مال السلم دینا في ذمة المسلم، فھذا ھو الممنوع منھ 
  .٧"باالتفاق؛ ألنھ یتضمن شغل الذمتین بغیر مصلحة لھما

في تحقیق وصف بیع الدین بالدین فیھا ال في -كما سیأتي -ولذا اختلفوا في بعض الصور 
ھا وألحقھا باألصل ، ومن لم یرھا من بیع أصلھا ،فمن رآھا من بیع الدین بالدین منع

  . الدین جوزھا، وھذا سبب الخالف بینھم

ھي بیع دین : قالوا" إنھا على خالف القیاس : " وأما الحوالة فالذین قالوا:" قال ابن القیم
أن بیع الدین بالدین لیس فیھ نص : أحدھما: بدین، والقیاس یأباه، وھذا غلط من وجھین

ھو المؤخر الذي لم : وإنما ورد النھي عن بیع الكالئ بالكالئ، والكالئعام وال إجماع، 
یقبض، كما لو أسلم شیئا في شيء في الذمة، وكالھما مؤخر، فھذا ال یجوز باالتفاق، 
وھو بیع كالئ بكالئ ، وأما بیع الدین بالدین فینقسم إلى بیع واجب بواجب كما ذكرنا، 

                                                           

 ).٦٣٩/ ٢( تفسیر آیات أشكلت على كثیر من العلماء ١
 )٦٦٥/ ٢( تفسیر آیات أشكلت على كثیر من العلماء ٢
 )٥١٢/ ٢٠( مجموع الفتاوى ٣
 ).١٤٤/ ٣( بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ٤
 .٢٣٥ العقود البن تیمیة تحقیق حامد الفقي ص٥
 )٦٣٨/ ٢(آیات أشكلت على كثیر من العلماء  تفسیر ٦
 )٢٦٤/ ٣( إعالم الموقعین عن رب العالمین ٧
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اقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط، وھذا فیھ وھو ممتنع، وینقسم إلى بیع ساقط بس
  .١"نزاع

  :عالقة بیع الكالئ بالكالئ ببیع الدین بالدین

ذھب الجمھور إلى أن بیع الدین بالدین ھو نفسھ بیع الكالئ بالكالئ ال فرق بینھما ، قال 
، أما "وال یصح السلم حتى یقبض رأس المال قبل أن یفارقھ فیھ:" في العنایة شرح الھدایة

عن -صلى اهللا علیھ وسلم- نھى النبي«إذا كان من النقود فألنھ افتراق عن دین بدین، وقد 
ومما نھى عنھ الكاليء بالكاليء ، : "، وقال ابن عبد البر٢»كالئ ،وإن كان عیناالكالئ بال

وھو الدین بالدین ، وھذا باب یشبع ،ویتشعب ،وتكثر فروعھ على مذھب مالك وأصحابھ 
فیشترط أن تكون األجرة حالة في :"، وقال في كفایة األخیار في حل غایة االختصار ٣"

ا لئال یلزم بیع الكالئ بالكالئ ،وھو بیع الدین بالدین ،وقد إجارة الذمة ،وال یجوز تأجیلھ
وال :"، وفي  الھدایة على مذھب اإلمام أحمد٤"نھى عنھ رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم
  .٥"بیع الكالئ بالكالئ ، وھو بیع الدین بالدین

 مؤخر وككآلىء بمثلھ فسخ ما في الذمة في:" قال اإلمام خلیل المالكي: والمذھب الثاني
وتأخیر رأس مال : كغائب ومواضعة أو منافع عین وبیعھ بدین: ولو معینا یتأخر قبضھ

  .٦"سلم

إما  "-أ:  وشرح أئمة المالكیة كالم اإلمام خلیل أنھ یقسم بیع الكالئ بالكالئ ثالثة أقسام
  .فسخ الدین بالدین

 رأس مال السلم في أو ابتداء دین بدین، وھو المعبر عنھ بتأخیر-ج.  أو بیع دین بدین-ب
  .٧"كالمھ

، ومعنى ذلك أن یكون لشخص عند آخر دین )فسخ ما في الذمة في مؤخر(فاألول منھما 
ولكن یبیعھ بھ شیئا یتأخر قبضھ ، كما لو باعھ دارا ...، فیطالبھ بھ فال یجد معھ شیئا 

د من وھذا القسم أش...غائبة ونحوھا ، أو آجره بھ داره المعینة أو عبده أو نحوھما
  .٨"القسمین اآلتیین بعده ألنھ من باب ربا الجاھلیة، فھو محرم بالكتاب وھما بالسنة

أي بیع الدین بالدین، كمن لھ دین على رجل، ولثالث دین على ) وبیعھ بدین:"(والثاني
  ".رابع، فباع كل واحد من صاحبي الدین ما یملكھ من الدین بالدین الذي لآلخر

                                                           

 ) ٢٩٣/ ١( إعالم الموقعین عن رب العالمین ١
 ).٩٧/ ٧( العنایة شرح الھدایة ٢
 )٧٣٧/ ٢( الكافي في فقھ أھل المدینة ٣
 )٢٩٦: ص( كفایة األخیار في حل غایة االختصار ٤
 ).٢٣٢: ص(إلمام أحمد  الھدایة على مذھب ا٥
 ).١٤٩: ص( مختصر خلیل ٦
 )٥٤٤/ ٣( تحبیر المختصر وھو الشرح الوسط لبھرام على مختصر خلیل ٧
 ).٥٤٤/ ٣( تحبیر المختصر وھو الشرح الوسط لبھرام على مختصر خلیل ٨
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ال السلم بشرط أكثر من ثالثة أیام على المشھور؛ فیسمون ھذا كتأخیر رأس م:" والثالث
  . ١"ابتداء الدین بالدین، وھو عندھم في القول المشھور أضعف من بیع الدین بالدین

وھو مذھب ابن القیم أنھ یحصر بیع الكالئ بالكالئ في بیع الدین الواجب : المذھب الثالث
الدین بالدین ال تدخل في بیع الكالئ بالكالئ ، ببیع الدین الواجب فقط ، وباقي أنواع بیع 

بیع الدین بالدین لیس فیھ نص عام وال إجماع، وإنما ورد :" قال في إعالم الموقعین 
ھو المؤخر الذي لم یقبض، كما لو أسلم شیئا في : النھي عن بیع الكالئ بالكالئ، والكالئ

  .وھو بیع كالئ بكالئشيء في الذمة، وكالھما مؤخر، فھذا ال یجوز باالتفاق، 

وأما بیع الدین بالدین فینقسم إلى بیع واجب بواجب كما ذكرنا، وھو ممتنع، وینقسم إلى 
الساقط بالساقط : بیع ساقط بساقط، وساقط بواجب، وواجب بساقط، وھذا فیھ نزاع ، قلت

في صورة المقاصة، والساقط بالواجب كما لو باعھ دینا لھ في ذمتھ بدین آخر من غیر 
وأما بیع الواجب بالساقط فكما لو أسلم إلیھ في كر حنطة بعشرة دراھم في ذمتھ ...جنسھ

فقد وجب لھ علیھ دین وسقط لھ عنھ دین غیره، وقد حكي اإلجماع على امتناع ھذا 
  .٢"قالھ شیخنا واختار جوازه، وھو الصواب. إجماع فیھ

 علیھا اإلجماع وھي بیع فابن القیم ضیق مفھوم الكالئ بالكالئ، وجعلھ صورة واحدة
  .الدین الواجب بالدین الواجب، بینما توسع فیھ الجمھور

  :بیع الدین سیكون لھ صورتان

  ).عین، أو منفعة معجلة(بیع الدین بثمن حال  -أ

  .بیع الدین بالدین) دین(بیع الدین بثمن مؤجل -ب

  . فھذه أربع حاالت، أو لغیره أجنبي عنھ)من علیھ الدین(ویكون بیع الدین للمدین نفسھ 

  .بیع الدین بثمن حال: أوال

  . بیع الدین للمدین نفسھ بثمن حال:الحالة األولى

لو كان لرجل على آخر مائة صاع من البر دیًنا في ذمتھ، فأراد أن یأخذ بدًلا منھا : مثالھ
نقوًدا حالة، فھذا التصرف معاوضة، وھو من قبیل بیع الدین على من ھو علیھ بثمن 

مثلھ لو كان لك عند رجل ریاالت، فأراد أن یعطیك بدًال منھا دوالرات في مجلس حال، و
   .العقد

 زید لھ مبلغ ألف دینار على خالد، فباع زید ھذا الدین على خالد بسیارة :ومثال آخر
عنده سیارة، وعلیھ مال دین في ) خالد(حاضرة، أو بخمسمئة آالف حاضرة، فالمدین 

ریًا لھا إال الدائن زید ، فیبیعھ إیاھا، فیبريء المدین ذمتھ ویأخذ ذمتھ لزید ، وال یجد مشت
  .الدائن حقھ

                                                           

 ).٥٤٦/ ٣( تحبیر المختصر وھو الشرح الوسط لبھرام على مختصر خلیل ١
 ).٢٩٣/ ١(ب العالمین  إعالم الموقعین عن ر٢
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  .فالدائن یتمكن من استرداد حقھ ببیع دینھ مما یؤدي إلى انتھاء المطالبة ورفع الخصومة

، واشترط الحنابلة قبض ١فجوز ھذا البیع الجمھور، ومنھم فقھاء المذاھب األربعة
،قال -في روایة- یكون الدین مستقرا ، ولم یجوزه الحنابلة العوضین في المجلس ، وأن

من اشترى على رجل دینا فصاحب الدین أولى : لم أر القضاة إال یقضون:" الزھري 
  .٢"بھ

 األصل العام لحل البیع حاال أم مؤجال،وأحل اهللا البیع وحرم الربا :ودلیل جوازه 
إني أبیع اإلبل بالبقیع، :" اإلبل،والتراضي ھو أساس البیوع،وحدیث ابن عمر في بیع

فأبیع بالدنانیر، وآخذ الدراھم، وأبیع بالدراھم، وآخذ الدنانیر، آخذ ھذه من ھذه ، وأعطي 
، ٣"ھذه من ھذه، فقال رسول اهللا ال بأس أن تأخذ بسعر یومھا، ما لم تفترقا، وبینكما شيء

ر، إذا كان المشتري ھو فدل الحدیث على جواز بیع ما في الذمة من أحد النقدین باآلخ
المدین ، وكان الثمن حاًال ، ومقبوضًا ، وإذا جاز بیع أحد النقدین باآلخر، جاز بیع 

  .غیرھما مما یثبت في الذمة بطریق األولى، واشتراط قبض التقابض ألنھما من النقدین

 إن رسول اهللا قضى بالشفعة في الدین، وھو الرجل:"وفي المراسیل قال عمر بن العزیز
، فجوز بیع الدین للمدین، وفي ٤"یبیع دینًا على رجل فیكون صاحب الدین أحق بھ

أن عمر بن عبد العزیز قضى في مكاتب اشترى ما علیھ بعرض، فجعل المكاتب :"روایة
رجل، فصاحب الدین أولى  من ابتاع دینًا على: "إن رسول اهللا قال: أولى بنفسھ، ثم قال

  .٥"إذا أدى الذي أدى صاحبھ

  .ل على جواز بیع الدین للمدین بل ھو أولى من غیره كما قالھ الزھري سابقافد

أخبرني أبو الزبیر، أنھ سمع جابر بن عبد اهللا ُیْسأل عن الرجل : وقال ابن جریج قال
  یكون لھ الدین أیبتاع بھ عبدا؟ 

فإذا ، كما أن المدین قابض لما في ذمتھ؛ ألن ما في الذمة كالحاضر، ٦»ال بأس بھ«: قال
دفع ثمنھ للدائن كان ھذا بیع مقبوض بمقبوض وھو جائز، وال حاجة للتسلیم؛ ألن ما في 

  .ذمة المدین مسلم لھ

                                                           

والك�افي ف�ي   )٣٣٢، ٣٢٩/ ٩(والمجم�وع  ) ٦٣/ ٣(و حاش�یة الدس�وقي   ) ٤٢١/ ٨( حاشیة ابن عابدین ١
 ).٢٨/ ٢(فقھ أحمد 

 ).٨٨/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٢
 ،وقال ١٢٤٢) ٥٣٥/ ٢(،والترمذي ٣٣٥٤) ٢٥٠/ ٣(، وأبي داود ) ٦٢٣٩)(٣٥٩/ ١٠( مسند أحمد ٣

أن ال ب��أس أن یقت��ضي ال��ذھب م��ن ال��ورق، وال��ورق م��ن     : ھ��ذا عن��د بع��ض أھ��ل العل��م   والعم��ل عل��ى  :"
 ).١٧٤/ ٥(وضعفھ األلباني في اإلرواء ".الذھب

ش�یخ عب�د    ) إبراھیم بن أبي یحیى   (، وفیھ األسلمي  ) ١٤٤٣٣) (٨٨/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني      ٤
 .الرزاق متروك

عن رجل من قریش عن عم�ر  (وفیھ رجل مبھم    ،  ) ١٤٤٣٢)(٨٨/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني      ٥
 ).٤٧٣/ ٢(بیان الوھم واإلیھام في كتاب األحكام : ، وانظر) ھبن عبد العزیز

 ).١٤٥٠٥) (١٠٨/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٦
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ال آخذھا : كان لي على رجل دراھم، فعرض علّي دنانیر، فقلت:"وعن یسار بن نمیر قال
ن ائت الصیارفة، فاعرضھا، فإذا قامت على سعر فإ:"حتى أسأل عمر ، فسألتھ فقال عمر

  .١"شئت فخذھا، وإن شئت، فخذ مثل دراھمك

الدین الحاصل : أوًال :" وقد قرر مجمع الفقھ اإلسالمي ما یلي بالنسبة إلى ھذه المسألة
بعملة معینة ال یجوز االتفاق على تسجیلھ في ذمة المدین بما یعادل قیمة تلك العملة من 

 الدین بالذھب أو العملة الذھب أو من عملة أخرى على معنى أن یلتزم المدین بأداء
یجوز أن یتفق الدائن والمدین یوم السداد ال قبلھ : ثانیًا . األخرى المتفق على األداء بھا 

على أداء الدین بعملة مغایرة لعملة الدین إذا كان ذلك بسعر صرفھا یوم السداد ، وكذلك 
اِئھ كامًال بعملة یجوز الدین على أقساط بعملة معینة االتفاق یوم سداد أي قسط على أد

مغایرة بسعر صرفھا في ذلك الیوم ویشترط في جمیع األحوال أن ال یبقى في ذمة المدین 
  .٢" شيء مما تمت علیھ المصارفة في الذمة

  . بیع الدین لغیر المدین بثمن حال:الحالة الثانیة

ارة معینة أن یكون لزید مائة ألف ریال في ذمة إبراھیم، فیبیعھا على عمرو بسی:" ومثالھ
  "٣.ألف لعمرو في ذمة إبراھیم ویقبض السیارة، وتكون المائة

، اشترى محمد )المدین(لھ مبلغ، قدره ألف دینار دینًا على أحمد) الدائن(محمد : أو
 ثم حول –الذي ھو دین على أحمد–سیارة بھذا المبلغ ) طرف ثالث(من سعید) الدائن(

  .خذ منھ ثمن ھذه السیارةعلى أحمد، لیأ)بائع السیارة(محمد سعیدا 

فمنع جمھور الفقھاء بیع الدین لغیر المدین بثمن حال، من الحنفیة، والشافعیة في الراجح، 
 والظاھریة، بینما جوزه المالكیة، والشافعیة في القول اآلخر، وإحدى الروایتین -والحنابلة

  .٤عن أحمد ، واختیار ابن تیمیة

ن الدین طعاما ألنھ جاء النص بالنھي عن بیع الطعام  اشترطوا للجواز أال یكو٥والمالكیة
  .قبل قبضھ

ویكون الثمن من غیر جنس الدین أو من جنسھ مع التساوي لئال یقع في الربا وال یكون 
الثمن ذھبا والدین فضة أو یكونا نقدین لئال یقع بیع النقد بدون تقابض، ویباع بثمن 

  .مقبوض؛ أي بأن یعجل المشتري الثمن

  .١عض الشافعیة، وبعض الحنابلة إلى الجواز إن كان بسعر یومھوذھب ب

                                                           

 ).٤٥٣/ ٧( ذكره ابن حزم في المحلى باآلثار ١
امن ببن�در س�یري بیج�وان، برون�اي      مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي ال�دولي المنعق�د ف�ي دورة م�ؤتمره الث�            ٢

ق�رار مجم�ع    ،  م١٩٩٣) یونی�و ( حزی�ران  ٢٧ – ٢١ھ�ـ المواف�ق   ١٤١٤ مح�رم  ٧ – ١دار ال�سالم م�ن   
 ). ٨/٦(٧٥الفقھ اإلسالمي رقم 

 .عبداهللا بن مبارك آل سیف. د. أ بیع الدین ، ٣
و مجم���وع ) ٥/١١٢: (واإلن���صاف) ٣/٥١٦: (وروض���ة الط���البین) ١٨٢، ٥/١٤٨: (ل���صنائع ب���دائع ا٤

 ).٥٠٦، ٢٩/٤٠٣: (الفتاوى
 ).٣/٦٣: ( حاشیة الدسوقي٥
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بأن الدائن ال یقدر على تسلیم المبیع إلى المشتري ألن الدین یتعلق : واستدل المانعون
بذمة المدین، وقبض ما في ذمة غیره متعذر ال یتصور، فیكون غیر جائز؛ ألنھ غیر 

لمدین قد یماطل ویجحد الدین أو یكون مقدور التسلیم؛ لما فیھ من المخاطرة، كما أن ا
  .معسرا

والذي یظھر رجحان قول المالكیة بشروطھم لما فیھ من الیسر، ورفع الحرج وأنھ یدخل 
ولعموم فتوى جابر وعمر بن عبد العزیز، وقول النبي  ضمن األصل العام من حل البیع،

  .٢أولى یدل على الجواز

  .بیع الدین بثمن مؤجل، ولھ حاالن: ثانیا

  .بیع الدین للمدین بثمن مؤجل :الحالة األولى

أن یبیع زید على عمرو سلعة بألف ریال إلى سنة، فلما حل األجل باع علیھ ھذه : مثالھ
األلف بعشرة أثواب إلى سنة، وھذا ما یسمى بفسخ الدین بالدین، وھو ما عبر عنھ ابن 

لو كان الدین الذي علیھ ، فسقط األلف ووجب عوضھ؛ ومثلھ )الساقط بالواجب (تیمیة بـ
دین سلم فلما حل األجل لم یجد مثل الدین، وأعطاه عوضھ دیًنا مؤجًلا مما یباع بھ نسیئة، 
فھي مثلھا في الحكم، وكذلك عكسھا، لو باع دیًنا في ذمتھ بدین سلم في ذمة المدین، 

  ٣.فسقط عنھ دین ووجب علیھ دین سلم

حمد، باع ھذا الدین لمدینھ أحمد بسیارة معینة، محمد لھ مبلغ ألف دینار على أ: مثال آخر
  .مؤجل تسلیمھا إلى أجل مسمى

، بینما جوزه جماعة من الفقھاء ، ٤ولم یجوز الجمھور ھذا البیع، ومنھم األئمة األربعة
 وابن القیم وأشھب، ٦ ،و ابن تیمیة٥وھو روایة عن اإلمام أحمد في دین السلم

  .٧واألوزاعي

 بیع الكالئ بالكالئ، ولحدیث أبي سعید في تحریم بیع الذھب واستدل المانعون بأنھ
، فنھى عن بیع الغائب عن مجلس العقد بالحاضر، "وال تبیعوا منھا غائبًا بناجز:" بالذھب

فالغائب بالغائب أحرى أال یجوز فإن بیع الدین بالدین، ھو عبارة عن بیع غائب بغائب، 
 بالدین ، واحتج المجوزون بحدیث بیع جمل كما أن اإلجماع انعقد على منع بیع الدین

                                                                                                                                                          

 ).٥٠٦، ٢٩/٤٠٣: (و مجموع الفتاوى) ٥/١١٢: (،و اإلنصاف)٢/٩٦: ( مغني المحتاج١
 .عبداهللا بن مبارك آل سیف. د. أ بیع الدین لغیر من ھو علیھ بثمن حال، ٢
  .عبداهللا بن مبارك آل سیف. د. أ بیع الدین٣
 و) ١١٠-١٠/١٠٦: (و تكمل�ة المجم�وع    ) ٦/٤٧٦: (، و التاج واإلكلی�ل    ) ١٤٥،  ١٢/١٢٧: ( المبسوط ٤

 ).٤/١٨٥: (الفروع
 ).٤/١٩٩: (المبدع  ٥
 خالًف�ا  - ما ل�م تك�ن حیل�ة عل�ى الرب�ا      - جواز ھذه المعاملة - رحمھ اهللا    - اختار شیخ اإلسالم ابن تیمیة       ٦

للمشھور من مذھب الحنابلة، لكن إن باعھ بما ال یباع بھ نسیئة اشترط فیھ الحلول والتقابض، وكذلك إذا               
/ ٢٩: (مجم�وع الفت�اوى  .   دین السلم، أو باع دیًنا في ذمتھ حاًلا ب�دین س�لم         باعھ بموصوف في الذمة وھو    

٤١٨.( 
 ).٣٨٩ – ١/٣٨٨: ( إعالم الموقعین٧
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جابر بالسفر فھو بیع دین بدین لم یسلم منھ واحد من المبتاع ، كما أن المدین یعتبر قابضا 
  .لما عنده من الدین ، فیكون من بیع مقبوض بناجز

والذي یظھر من تتبع قواعد الشرع أن ھذا جائز بشرط أال یكون العوضان من 
 على النھي من بیع الكالئ بالكالئ ال یعارضھ التجویز ألن الكالئ الربویات، واإلجماع

  .بالكالئ المؤجل بالمؤجل، ومنھ صور مستثناة كبیع جمل جابر

أن في ھذا التصرف غرًضا صحیًحا لكال الطرفین ، فتبرأ ذمة المدین من الدین األول 
 بیع العین بالدین  ، كما أنھ یقاس على١وتشغل بدین آخر، وبراءة الذمة مطلوبة شرًعا

أنھ إذا جاز أن یشغل أحدھما ذمتھ واآلخر : بجامع حصول المنفعة في كٍل ، وبیانھ
یحصل على الربح، وذلك في بیع العین بالدین؛ فإنھ یجوز كذلك أن یفرغھا من دین 

إما بقرض أو بمعاوضة، فكانت ذمتھ مشغولة : ویشغلھا بغیره، وكأنھ شغلھا بھ ابتداء
كما أن كًلا منھما ، ٢ من شاغل إلى شاغل، ولیس ھناك بیع كالئ بكالئبشيء فانتقلت

اشترى ما في ذمتھ وھو مقبوض لھ بما في ذمة اآلخر، فھو كما لو كان لكل منھما عند 
اآلخر ودیعة، فاشتراھا بودیعتھ عند اآلخر، وھذا أولى بالجواز من شراء ما في ذمة 

نقل الدین وتحویلھ من ذمة المحیل إلى ذمة  ، كما أن الحوالة فیھا نقل الدین ٣غیره
المحال علیھ، فقد عاوض المحیل المحتال من دینھ بدین آخر في ذمة ثالث ، فإذا عاوضھ 

  ٤.من دینھ على دین آخر في ذمتھ كان أولى بالجواز

  .بیع الدین لغیر المدین بثمن مؤجل :الحالة الثانیة

ا من القمح لي على بكر، تستحقھ بعد أبیعك طن: أن یقول زید لعمرو: صورة المسألة
  .شـھرین ، بثالثـة أطنان من الشعیر تدفعھا لي بعد شھرین

أو لمحمد في ذمة أحمد دین قدره ألف دینار، باعھ لبكر بسیارة موصوفة في الذمة 
  .یقبضھا بعد شھر

، بینما جوزه بعض المعاصرین ٥ومنھم األئمة األربعة-فمنع ھذه الصورة الجمھور
  . ابن منیع، والشیخ ابن عثیمینكالشیخ

ألنھ شغل لذمتي البائع، والمشتري دون أن یجني أحدھما فائدة من وراء ھذا التعاقد بھذه 
الصفة، بل نقل بعضھم االتفاق على ذلك، وھو ظاھر كالم ابن تیمیة وابن القیم، ألن فیھ 

  . ٦شغًلا للذمتین بغیر فائدة

                                                           

 .)١/٣٨٩: (، إعالم الموقعین)٢٩٥: ( الربا والمعامالت المصرفیة١
 ).١/٣٨٩: ( إعالم الموقعین٢
 ).٢١٦: ( نظریة العقد٣
 )١/٣٨٩: ( إعالم الموقعین٤
) ٥١٦-٣/٥١٤: (، شرح روضة الط�البین    )٣٦٨،  ٦/٢٣٤: (التاج واإلكلیل ) ٥/٢٣٦: (نائع بدائع الص  ٥

 ).٥/١١٢: (، اإلنصاف)٦/١٠٦: (و المغني
 ).١/٣٨٩: (، إعالم الموقعین)٢٩/٤٧١: ( مجموع الفتاوى٦
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تفع بھ في دفع حاجتھ، والمشتري لم یستلم المبیع كما أن البائع لم یستلم الثمن حتى ین
لیقضي حاجتھ، فكالھما غیر محتاج لھذه المعاملة حین التعاقد ، وھو معنى بیع الكالئ 

  .بالكالئ

  :ومثال في التطبیقات المعاصرة

یكون على الرجل دین لرجل آخر، فیقوم الرجل الدائن ببیع الدین إلى شركة أو فرد بأقل 
 األصلي لتحصیل ھذا الدین فیما بعد، ثم تأتي الشركة أو الفرد الذي من قیمة الدین

  .اشترى الدین ویطالب بسداد ھذا الدین

  .١وأما من جوزه فقیاسا على الحوالة ، ویشملھ األصل في البیوع وھو اإلباحة

وجاء في قرار مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن رابطة العالم اإلسالمي في دورتھ 
  :رة بشأن موضوع بیع الدین، من صور بیع الدین غیر الجائزةالسادسة عش

 بیع الدین للمدین بثمن مؤجل أكثر من مقدار الدین؛ ألنھ صورة من صور الربا، وھو -أ
  .، وھو ممنوع شرعًا»جدولة الدین«ما یطلق علیھ 

 بیع الدین لغیر المدین بثمن مؤجل من جنسھ، أو من غیر جنسھ؛ ألنھا من صور بیع -ب
  .الممنوع شرعًا) أي الدین بالدین(الكالئ بالكالئ 

  :ومن التطبیقات المعاصرة في التصرف في الدیون

؛ لما فیھ من بیع )الشیكات، السندات اإلذنیة، الكمبیاالت(ال یجوز حسم األوراق التجاریة 
  .انتھى. »الدین لغیر المدین على وجھ یشتمل على الربا

) خصم(إن حسم :"مي التابع لمنظمة التعاون اإلسالميوجاء في قرار مجمع الفقھ اإلسال
  . ٢"األوراق التجاریة غیر جائز شرعًا، ألنھ یؤول إلى ربا النسیئة المحرم

ھل بیع الشیكات أو الكمبیاالت حالل ولو كان « :٣»فتاوى اللجنة الدائمة«وجاء في 
  بالخسارة؛ أي أقل من الثمن المكتوب؟

كیفیة المذكورة ال یجوز؛ لما فیھ من ربا النسأ وربا بیع الشیكات على ال: الجواب
  .انتھى. ٤»الفضل

                                                           

زی��اد إب��راھیم مق��داد ، رس��الة  : بی��ع ال��دین أحكام��ھ وتطبیقات��ھ المعاص��رة ، خال��د محم��د ترب��ان ،إش��راف   ١
 وم��ا ٤٥م ، ص٢٠٠١-١٤٢٢ج�ستیر ،ق�سم الفق�ھ المق�ارن ، كلی�ة ال�شریعة ،الجامع�ة اإلس�المیة بغ�زة          ما

 .قبلھا 
 مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنعقد في دورة مؤتمره السابع بجدة في المملك�ة العربی�ة ال�سعودیة م�ن                   ٢
مجم�ع  «مجل�ة  ) (٢/٧ (٦٤: م ، قرار رق�م    ١٩٩٢) مایو( أیار   ١٤ – ٩ الموافق   ١٤١٢ ذي القعدة  ١٢-٧

 ).٩، ص٢، العدد السابع ج »الفقھ
٣٣٣/ ١٣ (٣( 
 .٤٢/ ١٩مجموع فتاوى ومقاالت الشیخ ابن باز :  وانظر ٤
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  :ابتداء الدین بالدین

 أن یبتدئ المتعاقدان معامالتھما ببیع دین بدین كأن یبیعھ جمال موصوفا بالذمة :معناه
مؤجال بسعر مؤجل معلوم ، فیتأجل الثمن والمباع ،  وھذا ھو تفسیر بیع الكالئ بالكالئ 

أجمعوا على أن بیع الدین بالدین ال یجوز، وحقیقتھ بیع شيء في ذمة :  ابن المنذرقال:" 
، بشيء في ذمة أخرى ، غیر سابق تقرر أحدھما على اآلخر ، وھو معنى قولھم ابتداء 

، وھو قول مجمع الفقھ ١"الدین بالدین ، وما تقدم فیھ تقرر الدین یسمى فسخ دین في دین
، ٣صود العقد ، وفیھ شغل الذمتین بال فائدة، ویفضي للخصومة ألنھ مناف لمق٢اإلسالمي

وحكى جماعة من العلماء اإلجماع على منع ابتداء الدین بالدین كالشافعي، وأحمد، وابن 
المنذر، وابن رشد ، مع أن المالكیة أجازوا تأخیر رأس مال السلم لیوم ویومین ألنھ في 

ھم متفقون مع الجمھور على المنع ولكن تأخیره حكم التعجیل بھ، وھذا ال یرد اإلجماع ألن
لیوم أو یومین أمر یسیر للمسامحة ، وھو في حكم المعجل ، وأیضا تجویزھم استبدال 
الدین بمنافع شيء ما ، ألن المنافع في حكم الموجود ، والشيء إذا قارب الشيء أخذ 

  .حكمھ

ن األموال الربویة كذھب ومما اتفق الفقھاء على منعھ من صور بیع الدین إذا كانا م
بذھب أو ذھب بفضة ، أو تمر بتمر أو تمر بشعیر لحدیث أبي سعید الخدري  صلى اهللا 

الذھب بالذھب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعیر بالشعیر، والتمر ":علیھ وسلم
والمعطي بالتمر، والملح بالملح مثًال بمثل یدًا بید، فمن زاد، أو استزاد، فقد أربى اآلخذ ، 

  ...".فیھ سواء

  ): الشراء من دائم العمل(بیعة أھل المدینة 

وقد كان الناس یتبایعون اللحم بسعر معلوم، أخذ كل یوم شیئا :"وھي ما وصفھ الحطاب
معلوما ویشرع في األخذ، ویتأخر الثمن إلى العطاء، وكذلك كل ما یباع في األسواق وال 

 یوم ، وكان العطاء یومئذ مأمونا ، ولم یروه دینا یكون إال بأمر معلوم یسمى ما یأخذ كل
  .٤"بدین ، واستخفوه

أن یأخذ المشتري من البائع كل یوم مقدارا من الخبز بثمن  أن یتفق العاقدان على: وقیل
معلوم ویتفرقان من دون قبض، ویسمیھا الحنفیة والشافعیة بیع االستجرار، وبیع بدون 

  .١وق، وبیع الوجیبة ، والبیع بسعر الس٥تسمیة الثمن

                                                           

 ).٢٧٩/ ٥(و المختصر الفقھي البن عرفة ) ٢٣٢/ ٦( التاج واإلكلیل لمختصر خلیل ١
الفق�ھ اإلس�المي الع�دد     ، مجل�ة مجم�ع   ١/٤٢٩)ق�رار : ( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي العدد الح�ادي ع�شر        ٢

 ٢/٨ابن القیم : ،  أعالم الموقعین١/٣٩٠الحادي عشر 
 .١٢٠الدكتورة منى خالد فرحات ص) دراسة مقارنة( توریق الدین التقلیدي واإلسالمي ٣
 )٥٣٨/ ٤( مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ٤
: ق بن منصور قلت لإلم�ام أحم�د     وعن إسحا ). ١٠١/ ٩( الفقھ   - عند الحنابلة الجامع لعلوم اإلمام أحمد        ٥

ال یج�وز، وع�ن حنب�ل ق�ال     : أخ�ذتھا من�ك عل�ى م�ا تبی�ع الب�اقي، ق�ال       : الرجل یأخذ من الرجل سلعة فیقول 
أنا أكرھھ، ألنھ بیع مجھول، والسعر یختلف، یزی�د وی�نقص، ف�ي ھ�اتین ال�روایتین ال یجی�ز اإلم�ام         : عمي

 .أحمد ھذا البیع
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، ومنعھ الشافعیة ، ومنعھ الحنابلة ٢فمنعھ الحنفیة، واختلف فیھ قول مالك فمنعھ في قول
التفاق كلمتھم على :"، قال في الدر المختار٣في روایة عن أحمد ، وجعلوه بیع دین بدین

 وقد روي عن مالك أنھ لم یجز ذلك ،ورآه:"، وقال الحطاب ٤"أن بیع المعدوم ال یصح
وإجازة ذلك مع تسمیة األرطال التي یأخذ منھا في كل یوم رطلین أو ثالثة ... دینا بدین 

استحسانا اتباعا لعمل أھل ... على الشرطین المذكورین ھو المشھور في المذھب 
ومنعھ المصنف في المجموع :" ،قال في تحفة المحتاج٥"المدینة، وإن كان القیاس یخالفھ

  . ٦"ف ؛ ألنھ لیس ببیع لفظي ، وال معاطاةإنھ باطل بال خال:فقال 

 بالنھي عن بیع الكالئ بالكالئ، وانعقد اإلجماع على ذلك، ویصح استصحاب :واستدلوا
حكم اإلجماع لكل مسائل بیع الدین بالدین فاألصل فیھ المنع ، وھذه صورة من صور بیع 

  .٧الدین

                                                                                                                                                          

اص��رة ف��ي المع��امالت الم��صرفي ، د محم��د س��عید محم��د س��عد ص��الح     بی��ع االس��تجرار وتطبیقات��ھ المع ١
 .٢٢٥ص

 .) ٥١٧/ ٦(  مواھب الجلیل ٢
ابع�ث  : الرج�ل یق�ول لرج�ل   : سألت اإلمام أحمد قلت:  قال الخالل في البیع بغیر ثمن مسمى، عن حرب       ٣

ن إس�حاق ب�ن   ال یجوز ھذا حتى یبین لھ السعر ، وع� : قال. لي جریبا من بر، واحسبھ علي بسعر ما تبیع 
ال : أخذتھا منك على ما تبیع الب�اقي، ق�ال    : الرجل یأخذ من الرجل سلعة فیقول     : منصور قلت لإلمام أحمد   

أن�ا أكرھ�ھ، ألن�ھ بی�ع مجھ�ول، وال�سعر یختل�ف، یزی�د وی�نقص، ف�ي ھ�اتین            : یجوز، وعن حنبل قال عمي 
 ).١٠١/ ٩( الفقھ - الجامع لعلوم اإلمام أحمد. الروایتین ال یجیز اإلمام أحمد ھذا البیع

 ).٥١٧/ ٤) (رد المحتار( الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ٤
 )٥٣٨/ ٤( مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ٥
 )٢١٧/ ٤( تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبادي ٦
جتم�ع األم�ة   استصحاب حك�م اإلجم�اع وھ�و أن ت   ):" ١٣٦: ص(رسالة في أصول الفقھ :  قال العكبري    ٧

على حكم مم تعتبر صفة المجمع علیھ بأن یختلف المجمعون علی�ھ فھ�ل یج�ب است�صحاب حك�م اإلجم�اع            
بعد االخ�تالف حت�ى ینق�ل عن�ھ أم ال ، ف�ذھب أكث�ر أص�حابنا وأص�حاب أب�ي حنیف�ة وال�شافعي إل�ى أن�ھ ال                    

نھ یجب استصحاب یجوز ذلك ویجب طلب الدلیل في مواضع الخالف وذھب أبو إسحاق ابن شاقال إلى أ
 ".حكم اإلجماع 
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ئم العمل كالخباز واللحام إن كان من دا١ روایةبینما جوزه مالك في قول، وأحمد في
ویحدد مقدار ما یأخذه وإلى أجل معلوم، والحصول على الثمن مأمون كإلى العطاء، ولم 

  :یجعلوھا سلما لذا یؤخر رأس المال

وھذا أجازه مالك وأصحابھ اتباعا لما جرى علیھ العمل بالمدینة بشرطین :" قال الحطاب
عند المسلم إلیھ على ما قالھ غیر ابن أن یشرع في أخذ ما أسلم فیھ وأن یكون أصلھ 

القاسم في سماع سحنون من السلم واآلجال ولیس ذلك محض سلم ولذلك جاز تأخیر 
رأس المال إلیھ فیھ وال شراء شيء بعینھ حقیقة ولذلك جاز أن یتأخر قبض جمیعھ إذا 

  .٢"شرع في قبض أولھ

إذا أخذ : قلت: ق بن منصوربیع االستجرار، قال إسحا:"وفي الجامع لعلوم اإلمام أحمد
ال بأس : من الخباز الخبز رطال بعد رطل، فإذا استوفى أعطاه أو یعجل لھ الدرھم؟ قال

بھ، عجل لھ أو لم یعجل لھ، إال أن یكون یعجل لھ لیرخص علیھ فیكون قرضا جر 
  .٣"كما قال سواء: منفعة، قال إسحاق

دینة فروى مالك عن سالم بن عبد  االستحسان لما كان علیھ عمل أھل الم:أدلة من جوز
كنا نبتاع اللحم من الجزارین بالمدینة المنورة بسعر معلوم كل یوم رطلین أو ثالثة : اللَّھ

وال أرى بھ بأسا إذا كان العطاء معروفا : بشرط أن ندفع الثمن من العطاء ،وقال مالك
  .٤"أي،ومأمونا ، وال یضرب فیھ أجل ألنھ بیع

: ولقد حدثني عبد الرحمن بن المجبر عن سالم بن عبد اهللا قال: الكقال م" :وفي المدونة
كنا نبتاع اللحم كذا وكذا رطال بدینار، یأخذ كل یوم كذا وكذا، والثمن إلى العطاء فلم یر 

  .٥"أحد ذلك دینا بدین ولم یروا بھ بأسا

 تعجیل ھذا الشراء المذكور بیع، ولیس بسلم فال یشترط فیھ"وجعلوا ھذا الشراء بیعا 
  .٦"رأس المال، وال تأجیل المثمن فیخالف السلم في ھذین

                                                           

س�معت أحم�د س�ئل ع�ن الرج�ل یبع�ث إل�ى        . باب في ال�شراء وال ی�سمى ال�ثمن   :  قال أبو داود في مسائلھ ١
: أرجو أن ال یكون بذلك بأس، قیل ألحم�د : البقال، فیأخذ منھ الشيء بعد الشيء، ثم یحاسبھ بعد ذلك، قال   

  .ال: یكون البیع ساعتئذ؟ قال
 وظاھر ھذا أنھما اتفقا على الثمن بعد قبض المبیع والتصرف فیھ، وأن البیع لم یكن وق�ت  :قال ابن تیمیة 

وع�ن  . ص�حة البی�ع بال�سعر، أي ال�سعر المعھ�ود بیع�ھ ب�ھ         : القبض وإنما ك�ان وق�ت التحاس�ب، وأن معن�اه          
ن مثنى بن جامع عن أحمد في الرجل یبع�ث إل�ى معام�ل ل�ھ، لیبع�ث إلی�ھ بث�وب، فیم�ر ب�ھ فی�سألھ ع�ن ثم�                

: والرجل یأخ�ذ التم�ر ف�ال یقط�ع ثمن�ھ، ث�م یم�ر ب�صاحب التم�ر فیق�ول ل�ھ               . اكتبھ: الثوب فیخبره، فیقول لھ   
وھذا صریح في جواز ال�شراء ب�ثمن المث�ل وق�ت الق�بض ال           . اكتب ثمنھ؟ فأجازه إذا ثمنھ بسعر یوم أخذه       

ی�ة الج�واز ھ�ذه ھ�ي م�ا      وروا. وقت المحاسبة، سواء أذكر ذلك ف�ي العق�د أم أطل�ق لف�ظ األخ�ذ زم�ن البی�ع            
 ).٧٥٠/ ٢(و كشف المخدرات )٢٩٩/ ١(النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر . اختارھا وأخذ بھا

 ).٢٠٨/ ١٧(والبیان والتحصیل ) ٥٣٨/ ٤( مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ٢
 )١٠٣/ ٩( الفقھ - الجامع لعلوم اإلمام أحمد ٣
 )١٥٤/ ٩(ر  لوامع الدرر في ھتك أستار المختص٤
 ).٣١٥/ ٣( المدونة ٥
 )١٥٤/ ٩( لوامع الدرر في ھتك أستار المختصر ٦
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واستخفوا ذلك للضرورة، فلیس فیھ ابتداء دین :"ومن أدلتھم الحاجة إلى مثل ھذا البیع
  .١"بدین

وھذا أجازه مالك وأصحابھ اتباعا :"وأنھ جرى علیھ عمل أھل المدینة كما قال الحطاب
  .٢"لما جرى علیھ العمل بالمدینة

اعترض على أثر سالم في عمل أھل المدینة أنھ بیع الشيء یوما بیوم فیأخذ السلعة ، و
ویؤجل السداد والثمن إلى العطاء فھو بیع متجدد، وال یلزم أحد منھما التمادي فیھ ، وھذا 

یجب علیھ ثمن ما یأخذ :" جائز ، ولیس من بیع الدین بالدین ، وھذا ما صرح بھ الخطاب
؛ ألنھ إنما سمى فیھ السوم وما یأخذ ٣ء، وھذا تأویل سائغ في الحدیثكل یوم إلى العطا

كل یوم، ولم یذكر عدد األرطال التي اشترى منھ، فلم ینعقد بینھما بیع على عدد مسمى 
من األرطال، فكلما أخذ شیئا وجب علیھ ثمنھ إلى العطاء، وال یلزم واحدا منھما التمادي 

عدد معلوم مسمى من األرطال، فكلما أخذ شیئا وجب على ذلك إذ لم یعقدا بیعھما على 
  .٤"علیھ ثمنھ إلى العطاء

ولكن ھذا التأویل ال یظھر أنھ فعل أھل المدینة ولذلك روایة الجواز عن مالك أشھر 
وأوضح مما یدل على استقرار العمل بھ عند أھل المدینة، وبخاصة أن الذي حكاه سالم 

یدل على أن :"رات الناس، قال في البیان والتحصیل وكان معروفا بعلمھ بالسوق ، وبتجا
ذلك كان معلوما عندھم مشھورا من فعلھم، الشتھار ذلك من فعلھم، سمیت بیعة أھل 

، وقد صرح ٥"المدینة، وھذا أجازه مالك وأصحابھ، اتباعا لما جرى علیھ العمل بالمدینة
  .٦"فلم یر أحد ذلك دینا بدین ولم یروا بھ بأسا:"بقولھ 

فلم یر أحد ذلك دینا بدین، :" ذا األثر تفرد مالك بروایتھ ورواتھ ثقات، قال ابن رشدوھ
ولم یروا بھ بأسا؛ فھذا أجازه مالك وأصحابھ اتباعا لما جرى علیھ العمل بالمدینة 
بشرطین ، أحدھما أن یشرع في أخذ ما سلم فیھ ، والثاني أن یكون أصل ذلك عند المسلم 

ابن القاسم ھھنا، فلیس ذلك بسلم محض؛ ولذلك جازتا خیر رأس إلیھ على ما قال غیر 
المال فیھ، ووجب فسخھ إن مرض أو مات أو فلس، وال یشترى شيء بعینھ حقیقة، 

قال في :"، وقال الونشریسي٧"ولذلك جاز أن یتأخر قبض جمیعھ إذا شرع في قبض أولھ
علوم، یأخذ كل یوم شیئا وقد كان الناس یتبایعون اللحم بسعر م: التجارة ألرض الحرب

                                                           

 )١٥٤/ ٩( لوامع الدرر في ھتك استار المختصر ١
 )٥٣٨/ ٤( مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ٢
كن��ا نبت��اع اللح��م م��ن  : مال��ك، ع��ن عب��د ال��رحمن المجم��ر، ع��ن س��الم ب��ن عب��د اهللا ق��ال    :" یعن��ي روای��ة ٣

 ....".الجزارین
 ).٥٣٨/ ٤( مواھب الجلیل في شرح مختصر خلیل ٤
 ).٢٠٨/ ١٧( البیان والتحصیل ٥
 ).٣١٥/ ٣( المدونة ٦
 )٢٠٨/ ٧( البیان والتحصیل ٧
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معلوما، ویشرع في األخذ ویتأخر الثمن إلى العطاء، وكذلك ما یبتاع في األسواق ویسمى 
  .١"ما یأخذ كل یوم ، وكان العطاء مأمونا ولم یره دینا بدین

  :بیع االستجرار

ما یستجره اإلنسان من البیاع إذا حاسبھ على : " بیع االستجرار في االصطالح، فھو
أخذ الحوائج من البیاع شیًئا فشیًئا، ودفع " ، أو ٢"ھا بعد استھالكھا جاز استحساناأثمان

  ٣"ثمنھا بعد ذلك

، أما المالكیة ٤ والشافعي-كما سبق- ویسمى ھذا البیع بیع االستجرار عند الحنفیة
وأما الحنابلة فیذكرون لھ صوًرا دون أن ترد لھ -كما سبق-بیع أھل المدینة "فیسمونھ

  ٥. دھمتسمیة عن

  :صور بیع االستجرار إجماال

 أخذ السلع من البائع شیئا فشیئا مع معلومیة الثمن وقت األخذ، ثم دفع الثمن بعد ذلك -١
  .في فترات دوریة

  . فترات تعجیل ثمن السلعة المعلوم، وقبض المبیع أو أجزاء منھ على-٢

 أخذ السلع شیئا فشیئا من البائع، واالعتماد على سعر السوق یوم األخذ في تحدید ثمن -٣
  .السلعة

 أخذ السلع من البائع شیئا فشیئا ثم دفع ثمنھا على أساس سعر یوم السوق یوم -٤
  .٦المحاسبة

لى أنھ نص أحمد ع:"، قال ابن تیمیة٧وفیھ الخالف الذي سبق بیانھ في بیعة أھل المدینة
  . ١"وغیره، فیجوز الشراء بالعوض المعروف) البقال(یجوز أن یأخذ بالسعر من الفامي 

                                                           

 ).٢٢٢/ ١( المعیار ١
 ).٥١٦/ ٤) (رد المحتار( الدر المختار وحاشیة ابن عابدین ٢
ي، د محمد سعید محمد س�عد ص�الح ص ،    بیع االستجرار وتطبیقاتھ المعاصرة في المعامالت المصرف       ٣

، وبی���ع االس���تجرار أس���امة عم���ر األش���قر   .١٣٧ص: و معج���م الم���صطلحات االقت���صادیة،علي الجمع���ة
بیع االستجرار وأحكامھ في الشریعة اإلسالمیة وتطبیقاتھ المعاصرة، رسالة دكتوراة، محم�د راف�ع           .٦ص

ل��شریعة، بی��ع االس��تجرار وتطبیقات��ھ ف��ي م، جامع��ة المن��صورة ، كلی��ة الحق��وق ، ق��سم ا٢٠١٧س��الم عل��ي،
بی�ع  . سالة ماج�ستیر الجامع�ة اإلس�المیة بمالیزی�ا        .محمد راجي موسى  ) lafarge(صكوك شركة الفارج  

دراس�����ة فقھی�����ة تأص�����یلیة مقارن�����ة  خال�����د ح�����سین  : أحكام�����ھ و تطبیقات�����ھ المعاص�����رة : االس�����تجرار 
 . ماجستیر جامعة جرش األردن كلیة الشریعة.الشویات

 .٣/٧، إعانة الطالبین، للدمیاطي ٣/٣٧٥، نھایة المحتاج، للرملي ٤/٢١٧المحتاج، للھیتمي  تحفة ٤
/ ١، النك��ت، الب��ن مفل��ح ٤/١٠٨، ك��شاف القن��اع، للبھ��وتي ٢٥٦ م��سائل اإلم��ام أحم��د، ألب��ي داود، ص ٥

 ).١٠٣/ ٩( الفقھ - الجامع لعلوم اإلمام أحمد .٢٩٨
 .٦أسامة عمر األشقر ص.د تطبیقاتھ - أحكامھ- عقد االستجرار صوره٦
 بیع االستجرار وتطبیقات�ھ المعاص�رة ف�ي المع�امالت الم�صرفي ، د محم�د س�عید محم�د س�عد ص�الح ،                         ٧

المجلد األول من العدد الخامس والثالثین لحولیة كلیة الدراسات اإلس�المیة والعربی�ة للبن�ات باإلس�كندریة        

https://www.alukah.net/sharia/0/126292/
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وعلى ھذا عمل المسلمین دائًما، ال یزالون یأخذون من الخباز الخبز، ومن اللحام اللحم، 
ومن الفامي الطعام، ومن الفاكھي الفاكھة، وال یقدرون الثمن، بل یتراضیان بالسعر 

ضى المشتري بما یبیع بھ البائع لغیره من الناس، وھذا ھو المسترسل، المعروف، ویر
وھو الذي ال یماكس، بل یرضى بما یبتاع بھ غیره، وإن لم یعرف قدر الثمن، فبیعھ 

 .٢جائز إذا أنصفھ، فإن غبنھ فلھ الخیار

لم یشترط في التبایع إال التراضي، والتراضي یحصل من غالب الخلق بالسعر …فإن اهللا“
ولھذا یرضى . لعام، وبما یبیع بھ عموم الناس، أكثر ممن یماكس علیھ، وقد یكون غبنھا

الناس بتخبیر الثمن أكثر مما یرضون بالمساومة، ألن ھذا بناء على خبرة المشتري 
لنفسھ، فكیف إذا علم أن عامة الناس یشترون بھذا الثمن؟ فھذا مما یرضى بھ جمھور 

ل، فقولھ فاسد، مخالف للنص والقیاس والمعقول، ولیس ھذا ھذا بیع باط: ومن قال. الخلق
 .٣من الغرر الذي نھى عنھ النبي صلى اهللا علیھ وسلم

وظھر أن ھذه التعقیدات التي تشترط في البیع ال أصل لھا في كتاب وال سنة، وال أثر “
. ھاعن الصحابة وال قیاس، وال علیھا عمل المسلمین قدیًما وال حدیًثا، وال مصلحة فی

ولھذا من عامل الناس بھا استثقلوه ونفروا منھ، فعلم أنھا من المنكر ال من المعروف، 
 .٤” مثل اشتراط الصیغ في العقود، وتسمیة مقدار الثمن، وغیر ذلك

إن عادة الناس أن یأخذوا الثیاب والطعام، كالخبز واللحم واألدم والدھن والفاكھة من بیاع 
باب في “قال أبو داود في مسائلھ عن أحمد . ك وقت األخذذلك بالسعر، ویعینوا قدر ذل

سمعت أحمد سئل عن الرجل بعث إلى البقال، فیأخذ منھ : ”الشراء، وال یسمي الثمن
: قیل ألحمد. أرجو أن ال یكون بذلك بأس: الشيء بعد الشيء، ویحاسبھ بعد ذلك؟ قال

ھ بسعره یوم األخذ، وإن لم ، فقد نص على جواز ابتیاع)…(ال : یكون البیع ساعتئذ؟ قال
  .٥ یعلم المشتري قدر السعر

والمشتري بتخبیر الثمن قد رضي بأمانة البائع وخبرتھ ، ولھذا جرت عادة الناس أن “
یرضوا بالبیع بتخبیر الثمن أكثر مما یرضون بالمساومة، ألنھ في تخبیر الثمن یكون قد 

. ري في العادة إال بثمن المثل وأنقصرضي بخبرة التاجر البائع وشرائھ لنفسھ ، فال یشت
فلھذا جرت عادة الجاھلین بالقیم أن یشتروا بتخبیر الثمن، بخالف المساومة فإنما یعود 

 .فیھا إلى خبرة نفسھ، وإذا كان جاھًال بالقیم لم یكن لھ خبرة یرجع فیھا إلى نفسھ ، فیغبن

                                                                                                                                                          

 تطبیقات��ھ - أحكام��ھ- ، عق��د االس��تجرار ص��ورهرفی��ق الم��صري. د-تعریف��ھ وإش��كالیاتھ: ، بی��ع االس��تجرار
 .أسامة عمر األشقر.د
 ).١٦٤نظریة العقد البن تیمیة، ص  (١
 ).١٦٤نظریة العقد البن تیمیة، ص  (٢
 ). ١٦٤نظریة العقد البن تیمیة، ص  (٣
 ).١٦٤نظریة العقد البن تیمیة، ص  (٤
 ).١٦٤نظریة العقد البن تیمیة، ص  (٥
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عامة الناس دون ولھذا أیًضا یرضى الناس أن یشتروا بالسعر الذي یشتري بھ 
اختلف الفقھاء في جواز البیع بما ینقطع بھ السعر، من :" وقال ابن القیم  ،  ١"المساومة

غیر تقدیر الثمن وقت العقد، وصورتھ البیع ممن یعاملھ من خباز أو لحام أو سمان أو 
، یأخذ منھ كل یوم شیًئا معلوًما، ثم یحاسبھ عند رأس الشھر أو السنة على الجمیع. غیرھم

، وكلھم إال من شدد على نفسھ یفعل ذلك، وال یجد )…(ویعطیھ ثمنھ، فمنعھ األكثرون 
والقول الثاني وھو الصواب المقطوع بھ، وھو عمل ). …(منھ بًدا، وھو یفتي ببطالنھ 

الناس في كل عصر ومصر، جواز البیع بما ینقطع بھ السعر، وھو منصوص اإلمام 
لي : ھو أطیب لقلب المشتري من المساومة، یقول: ولأحمد، واختاره شیخنا، وسمعتھ یق

والذین یمنعون من ذلك ال یمكنھم تركھ، بل : قال. أسوة بالناس، آخذ بما یأخذ بھ غیري
ھم واقعون فیھ، ولیس في كتاب اهللا وال سنة رسولھ وال إجماع األمة وال قول صاحب 

 تقوم مصالح الناس إال ، فھذا ھو القیاس الصحیح، وال)…(وال قیاس صحیح ما یحرمھ 
   .٢"بھ

ومما سبق بیانھ یتبین أن بیعة أھل المدینة تخالف بیع االستجرار، قال د محمد تقي 
من ھذه النصوص المالكیة یبدو أن بیعة أھل المدینة ال تطابق بیع :" العثماني 

ستحسان االستجرار، من حیث الثمن والمبیع واألجل، اللھم إال الكالم فیھا عن اللحام واال
  .٣"، وقد سیق ھذا الكالم في سیاق الكالم عن الدین بالدین وتأجیل البدلین

بیع االستجرار ھو بیع بالتعاطي یسحب فیھ المشتري ما یحتاج إلیھ من سلع :" وقال 
) المبیعات المسحوبة(والمدینة ) األثمان المسددة(یومیة بالتدریج، تأخذ فیھ المبالغ الدائنة 

 :ري بین البائع والمبتاعشكل الحساب الجا

إذا قدم الثمن لم یعلم المبیع جنًسا وال وصًفا وال كًما وال : الثمن فیھ قد یقدم وقد یؤخر -١
 .وإذا أخر الثمن لم یعلم مبلغھ وال أجلھ، إال عند السداد. أجًال، إال عند التسلیم

  : معلوم للبائع غیر معلوم للمشتري: الثمن ال یذكر -٢

 ؛) سعر المثل(عر السوق یتحدد بس   –

 مرقوم؛: یحدد على السلعة  –

 .بیع االسترسال أو بیع االستنامة أو بیع االستئمان: یحدده البائع  –

فھذا البیع فیھ تساھل من حیث العناصر المذكورة، ولذلك أجیز استحساًنا، ولعلھ ینحصر 
تفر فیھ الجھالة أو الغرر، في السلع الیومیة ذات المبالغ الصغیرة واآلجال القریبة، لكي تغ

كما تغتفر فیھ حصة الزمن من الثمن، ولعل باعة االستجرار یزیدون في الثمن ألجل 
وال یمكن التوسع في االستجرار من حیث المبالغ واآلجال، لعدم إمكان تطبیق . الزمن

 .قیمة الزمن على جانبي حساب االستجرار

                                                           

 . السابق١
 .٤/٥٠؛ وبدائع الفوائد ٦-٤/٥موقعین إعالم ال ٢
 .٢٣ بیع االستجرار ، د محمد تقي العثماني ص ٣
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و الحنفیة استحساًنا، وأجازه ابن تیمیة وابن منعھ الجمھور للجھالة والغرر، وأجازه متأخر
القیم حسب األصول والقواعد والقیاس، وأنكرا ما فیھ من جھالة أو غرر، ولعلھما بالغا 
في ھذا الجواز، وبالغا أیًضا في التسامح بأجل الثمن لمدة سنة، دون االقتصار على الیوم 

ب القواعد أم حسب المصالح وقد یحتار القارئ ھل أجازاه حس. أو األسبوع أو الشھر
لیس في كتاب اهللا وال سنة : واألعراف؟ فإنك تفھم أنھما أجازاه حسب القواعد من قولھما

وتفھم أنھما . رسولھ وال إجماع األمة وال قول صاحب وال قیاس صحیح ما یحرمھ
التقوم مصالح الناس : أجازاه للضرورة أو عموم البلوى أو للمصلحة والعرف من قولھما

.... إن علیھ عمل الناس أو المسلمین أو عادتھم في كل عصر ومصر: ال بھ، أو قولھماإ
  .١" وأخیًرا لم یثبت لدینا أن بیعة أھل المدینة مطابقة لبیع االستجرار، واهللا أعلم

  :عقد االستصناع وبیع الدین بالدین

تعالى االستصناع مصدر من الفعل استصنع، واستصنع من الفعل صنع، أي عمل، قال 
  .٢، واالستصناع طلب الصنع والعمل٨٨: النمل} صنع اهللا الذي أتقن كل شيء{:

  .٣عقد على مبیع في الذمة، شرط فیھ العمل: اصطالحا

عقد مقاولة مع أھل الصنعة، على أن یعمل : االستصناع: "جاء في مجلة األحكام العدلیة
  .٤"مصنوع: مستصنع، والشيء: صانع، والمشتري: شیئا، فالعامل

ففي عقد االستصناع ال یشترط تقدیم الثمن بل یجوز تأخیر البدلین ،وھو من صورة بیع 
الدین بالدین واإلجماع انعقد على جوازه ، وقد استصنع النبي صلى اهللا علیھ وسلم خاتما 

  .ومنبرا ، والیزال الناس یستصنعون

  :جعل رأس مال السلم منفعة عین

كما سبق -السلم یومین أو ثالثة ألنھا في حكم المعجل كما جوز المالكیة تأخیر رأس مال 
 ھذه المسألة جواز جعل رأس مال السلم -أیضا -خالفا لجمھور الفقھاء ؛ فجوزوا  -

،وإن لم یستوفھا إال عند تسلیم السلم ،ودلیلھم أن األواخر لھا ٥منفعة ، وسموه سلم المنفعة
  .٧، وكذلك جوز الشافعیة٦ السلمحكم األوائل ، واستخفاف ابتداء الدین بالدین في

                                                           

  السابق١
 )٢٠٩/ ٨( اللسان ٢
 )٢/ ٥( بدائع الصنائع ٣
 ).١٢٤المادة ) (٣١: ص( مجلة األحكام العدلیة ٤
ول�و قلن�ا إن   ویكتفى بذلك في سلم المنفع�ة     ):" ١٩٦/ ٣( الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي        ٥

 ".قبض األوائل لیس قبضا لألواخر ألن غایة ما یلزم علیھ ابتداء الدین بالدین وقد استخفوه في السلم
 .٥/٢٠٣ وشرح الخرشي ٦/٤٨٠التاج واإلكلیل  ٦
 ).٥٣٥/ ٣( شرح المنھج ٧
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  :بیع الدین بالدین وعالقتھ باإلجارة في الذمة حال تأجیل األجرة

عقد على منفعة مباحة، متعلقة بذمة المؤجر، مدة معلومة، :"١اإلجارة الموصوفة بالذمة
وھي قسمان واردة على عین كإجارة العقار :"، قال في منھاج الطالبین"بعوض معلوم
ص معینین وعلى وعلى الذمة كاستئجار دابة موصوفة وبأن یلزم ذمتھ ودابة أو شخ
  : ،وقد اختلف فیھا الفقھاء على أقوال٢"خیاطة أو بناء

فذھب المالكیة والشافعیة إلى عدم جواز تأجیل األجرة في اإلجارة الموصوفة في  -١
خرج من الدین ومن شرط إجارة الذمة أن یعجل النقد عند مالك ، لی:"الذمة ، قال ابن رشد

 الموصوفة في الذمة سلم في المنافع، فیشترط فیھا تعجیل األجرة ،ألن اإلجارة"  بالدین
ألن إجارة الذمة سلم في المنافع، وإن لم تعقد :" كالسلم في األعیان، قال في الغرر البھیة 

 ویجوز تأجیل المنفعة في إجارة الذمة كألزمت :"، ولكن یجوز تأجیل المنفعة٣"بلفظھ
: ثم وصف األجرة بقولھ:"الغرر البھیة   ، وقال في٤"ذمتك الحمل إلى مكة أول شھر كذا 

بأجرة مقبوضة في المجلس حالة، إن كانت : أي) بالقبض، والحلول(اتصفت ) موصوفة(
كرأس مال السلم؛ ألن إجارة الذمة سلم في ...اإلجارة في الذمة، وإن لم تعقد بلفظ السلم

ال یعتبر في أجرتھا القبض، : أي) ال في إجارة عینیة(د بلفظھ المنافع، وإن لم تعق
 ، وقال ٥"والحلول ویجوز االستبدال عنھا، والحوالة بھا وعلیھا، واإلبراء منھا كالثمن 

تسلیم األجرة (إن عقدت بلفظ إجارة أو سلم ) ویشترط في إجارة الذمة:"في تحفة المحتاج 
م في المنافع فیمتنع فیھا تأجیل األجرة سواء كرأس مال السلم؛ ألنھا سل) في المجلس

، ٦"أتأخر العمل فیھا عن العقد أم ال واالستبدال عنھا والحوالة بھا وعلیھا واإلبراء منھا
وال یسلم باتفاق بیع األعیان وبیع المنافع؛ فشرط األول تسلیم أحد العوضین، أما المنفعة 

 العوضین، واإلجارة الموصوفة في فطبیعتھا تحدث شیئا فشیئا فال یشترط تسلیم أحد
أنھ :  وللمالكیة قول آخر الذمة كاإلجارة، یجوز تأجیل األجرة حتى تستوفى المنفعة ،

یصح تأخیر أجرة إجارة الذمة إذا شرع في استیفاء المنفعة ، قال الدسوق معلقا على قول 
الدار سنة في كأسلمك سكنى ھذه ) قولھ ولو تأخر استیفاؤھا عن قبض المسلم فیھ:"خلیل

قولھ بناء على أن قبض األوائل (إردب قمح آخذه منك بعد مضي شھر من ھذه السنة 
  .٧)"قبض لألواخر

 إلى عدم جوازه تأجیل األجرة في اإلجارة ٨وذھب الشافعیة في وجھ ، والحنابلة -٢
رة ، ألن اإلجاالموصوفة في الذمة إذا كانت بلفظ السلم، ویجوز إذا كانت بغیر لفظ السلم

                                                           

 .، وغیر جائزة عند الحنفیة. حكمھا جائزة عند مذھب المالكیة والشافعیة والحنابلة١
 )٧٦: ص( الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ ط المعرفة  منھاج٢
 ).٣١٣/ ٣( الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة ٣
 ) ٧٦: ص( منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ ط المعرفة ٤
 ).٣١٣/ ٣( الغرر البھیة في شرح البھجة الوردیة ٥
 ).١٢٥/ ٦(دي  تحفة المحتاج في شرح المنھاج وحواشي الشرواني والعبا٦
 ).١٩٦/ ٣( الشرح الكبیر للشیخ الدردیر وحاشیة الدسوقي ٧
) وش�رط استق�صاء ص�فات س�لم ف�ي     ):" (٦١٣/ ٣( جاء في مطالب أولي النھى في شرح غایة المنتھ�ى      ٨

 ".؛ ألن األغراض تختلف باختالف الصفات) موصوفة بذمة(عین 
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الموصوفة في الذمة بلفظ السلم ھي سلم لھا حكم السلم مراعاة للفظ، واأللفاظ لھا تأثیر في 
فصل یشترط قبض عوض ":العقود لذا فارق السلم الصرف، قال في أسنى المطالب

وإن :"( ، وقال في مطالب أولي النھى ١"إجارة الذمة في المجلس ؛ ألنھا سلم في المنافع
؛ ك أسلمتك ھذا الدینار في خدمة عبد ) بلفظ سلم(موصوفة بذمة إجارة على عین ) جرت

جرى فیھ العقد؛ لئال یصیر بیع ) اعتبر قبض أجرة بمجلس(صنعتھ كذا، وقبل المؤجر؛ 
بأن اللفظ لھ اعتبار في الحكم إن كان لھ حقیقة في : ،  وأجیب عن قولھم٢"دین بدین

قتیھما وإن ُعقد بلفظھ كعقد اإلجارة بلفظ المعنى، وبیع المنافع إجارة ال سلم الختالف حقی
البیع ، والسلم بلفظ البیع إلى أجل ، وكما لو باع موصوًفا في الذمة بلفظ اإلجارة والعبرة 

  .في العقود بالمعاني، ال باأللفاظ والمباني

 وھذا یلزمھ تأجیل – إلى أن األجر یستحق بعد استیفاء المنفعة ٣وذھب الحنفیة -٣
ومن استأجر بعیرا إلى مكة فللجمال أن :"في الھدایة في شرح بدایة المبتدي قال -البدلین

ال : ؛ ألن سیر كل مرحلة مقصود ، وكان أبو حنیفة یقول أوال"یطالبھ بأجرة كل مرحلة
یجب األجر إال بعد انقضاء المدة وانتھاء السفر وھو قول زفر؛ ألن المعقود علیھ جملة 

 .٤"جر على أجزائھا، كما إذا كان المعقود علیھ العملالمنافع في المدة فال یتوزع األ
 في وجھ أن تأجیل األجرة في اإلجارة الموصوفة بالذمة جائز ٥بینما ذھب الحنابلة -٤

وإن كانت :"  ، قال ابن قدامة في الكافي ٧، وھو راي جماعة من المعاصرین٦مطلقا
 -قضاء العمل ؛ لقول النبي اإلجارة على عمل في الذمة، استحق استیفاء األجرة عند ان

وألنھ أحد العوضین، » أعطوا األجیر أجره قبل أن یجف عرقھ«: -صلى اهللا علیھ وسلم 
فلزم تسلیمھ عند تسلیم األجر كالبیع، وإن شرطا تأجیلھا، جاز إال أن یكون العقد على 

                                                           

 ).١٩٧/ ٢( أسنى المطالب في شرح روض الطالب ١
 ).٢٦٣/ ٥(و األسئلة واألجوبة الفقھیة )٦١٣/ ٣( أولي النھى في شرح غایة المنتھى  مطالب٢
 اختل��ف المعاص��رون ف��ي بی��ان م��ذھب الجنفی��ة ف��ي اإلج��ارة الموص��وفة بالذم��ة ف��ذھب جماع��ة إل��ى أن      ٣

أن م�ذھب الحنفی�ة ھ�و ج�واز        : األحناف یمنعونھا وال یجوزونھا بینما ذھب آخرون إلى العكس والراجح           
... إذا كان البدالن معلومین للعاقدین على وج�ھ ینف�ي الجھال�ة        ) المشاھدة والموصوفة (إلجارة مطلقا   عقد ا 

تحقیق رأي الحنفیة في حكم اإلج�ارة الموص�وفة ف�ي الذم�ة ال�دكتور محم�د الھوامل�ة ، بح�ث مق�دم لمجل�ة                       
، جامع��ة أری��س البح��ث العلم��ي اإلس��المي، مرك��ز اإلم��ام البخ��اري للبح��ث العلم��ي والدراس��ات اإلس��المیة 

 وانظ���ر إج���ارة ..م٢٠١٧ /١٢/ ٣٠الدولی���ة، لبن���ان، ال���سنة الثانی���ة ع���شرة، الع���دد الث���امن والع���شرون،  
 . وما بعدھا٥٨الموصوف في الذمة د عبد الرحمن السعدي ص 

 ).٢٣١/ ٣( الھدایة في شرح بدایة المبتدي ٤
 .٢٧٣/ ١، النكت، البن مفلح ١٧٥/ ٢ الكافي، البن قدامة ٥
 ، أحكام األج�رة  ٥/٢/١)معیار اإلجارة واإلجارة المنتھیة بالتملیك   ( قرره في المعاییر الشرعیة       وھو ما  ٦
ھیئة المحاسة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة في البحرین في المعی�ار ال�شرعي رق�م          . ٢٤٨ص.
 ".لسلم أو السلففیھا تعجیل األجرة ما لم تكن بلفظ ا وال  یشترط  :"٣/٥ فرعي ٣ ، في الفقرة رقم ٩
 ضوابط إجارة الخدمات وتطبقات اإلجارة الموصوفة في الذمة عبد الستار أبو غ�دة، بح�ث مق�دم لن�دوة                   ٧

وانظ��ر . ٣٣٠اإلج�ارة الموص�وفة ف��ي الذم�ة ال�دكتور نزی�ھ حم�اد       . ٩٨م، ص٢٠٠٧ ، ج�دة،  ٢٨البرك�ة، 
محاض��رات ف��ي  . ٢٥٢اإلج��ارة الموص��وفة ف��ي الذم��ة فقھ��ا وتطبیق��ا  ،أحم��د محم��د محم��ود ن��صار ص       

-١٤٣٣االقت��صاد والتموی��ل اإلس��المي ق��ضایا تطبیقی��ة ، جامع��ة المل��ك عب��د العزی��ز معھ��د االقت��صاد ،        
 .ه١٤٣٤
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، كما یجوز ألنھ عوض في اإلجارة، فجاز تأجیلھ: أحدھما: منفعة في الذمة، ففیھ وجھان
ال یجوز؛ ألنھ عقد على ما في الذمة، فلم یجز تأجیل عوضھ : لو كان على عین، والثاني

وإن استأجر في الذمة ظھرا یركبھ، أو یحمل علیھ إلى :" ، قال في اإلنصاف ١"كالسلم
اشترط قبض األجر في المجلس، وتأجیل السفر مدة معینة،زاد في " السلم " مكة بلفظ 

جاز التفرق قبل القبض، وھل یجوز تأخیره؟ یحتمل " اإلجارة " لفظ وإن كان ب: الرعایة
والمتعلق بالذمة تارة یكون عمال وتارة یكون :"، وقال في معونة أولى النھى٢"وجھین

وبھ . ویشترط لھذا القسم قبض األجره في المجلس كما في السلم. منفعة عین موصوفة
المعتبر عنده في .  األجرة على الوجھقال الشافعي وكذلك مذھب مالك یعتبر فیھ تعجیل

إذا كان العقد بلفظ السلم اعتبر ذلك، وإن كان بلفظ اإلجارة : السلم ، وقال بعض الشافعیة
وابن عقیل في كتاب اإلجارة "المجرد"وھو مذھبنا الذي ذكره القاضي في: لم یعتبر قال
أما عند الشافعیة فال یعتبر یعتبر ذكر األجل إن كان بلفظ السلم ،وإال فال، و: ،وكذلك قاال

  .٣"كالسلم

فیجوز أن ... والظاھر أنھ ال مانع منھ حیث سلم الحكم المذكور:"وقال في حاشیة الخلوتي
یكون المذكور في باب اإلجارة على جھة الكنایة فیھا، ال أنھ من السلم المصطلح علیھ، 

 السنیة على مشكل ، وقال ابن مفلح في النكت والفوائد٤"فال حاجة إلى ھذا التكلف
وأما القبض في المجلس فظاھر مذھب الشافعي أن اإلجارة في الذمة كالسلم :" المحرر 

فیما : في القبض ،فیمنعون ھذا الوصف ،والقاضي قد سلمھ ، انتھى كالمھ ، ولنا وجھان 
إذا شرطا تأجیل األجرة إذا كان العقد على منفعة في الذمة أحدھما یجوز ألنھ عوض في 

ال یجوز أنھ عقد على ما في الذمة :ارة فجاز تأجیلھ كما لو كان على عین ، والثانياإلج
فلم یجز تأجیل عوضھ كالسلم ،وقطع في الكافي بأنھ إذا آجره مدة تلي العقد لم یجز شرط 

، وذلك ألن األجرة في اإلجارة كلھا عوض عن منفعة، واإلجارة الموصوفة في ٥"الخیار
فجاز تأجیلھ اإلجارة على عین ، وإن قیل بالفارق بین اإلجارتین الذمة إجارة بھا عوض، 

بأن استیفاء المنفعة : ألن العین حاضرة في إجارة األعیان وھي أحد العوضین، أجیب
لیس حال العقد في اإلجارة فیجوز تأجیر العین في مدة تلي العقد عند الحنابلة ، ویجوز 

  .تأخیر اإلجارة واألجرة في إجارة األعیان

فیترجح أنھ یجوز تأخیر البدلین في اإلجارة الموصوفة بالذمة ، وھو استثناء من بیع 
  .الدین بالدین

  ):ضع وتعجل(بیع الدَّین إلى المدین بعوض أقل 

مبدأ تعجیل تحصیل الدَّین مقابل التنازل عن شيء منھ لآلخرین جاء في روایة داود بن 
أن النبي صلى اهللا علیھ وسلم : عنھماالحصین، عن عكرمة، عن ابن عباس، رضي اهللا 

                                                           

 ).١٧٥/ ٢( الكافي في فقھ اإلمام أحمد ١
 )١١/ ٦( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي ٢
 ).١٣٥/ ٦) (٩٧٢( معونة أولى النھى شرح المنتھى ٣
 ).٤٣/ ٣(لوتي على منتھى اإلرادات  حاشیة الخ٤
 ).٢٧٢/ ١( النكت والفوائد السنیة على مشكل المحرر ٥
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یا نبي اهللا، إنك أمرت بإخراجنا : لما أمر بإخراج بني النضیر، جاءه ناس منھم، فقالوا
 ، ١"ضعوا وتعجلوا: "ولنا على الناس دیون لم تحل، فقال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم

 صالحھ عن ألف مؤجل أو:" من الحنفیة  كما في مجمع األنھر  وقد منعھ جمھور الفقھاء
عن ألف مؤجل على ... لو صالحھ :"، وفي تبیین الحقائق٢"على نصفھ حاال فإنھ ال یصح

وھو قول المالكیة  ، ٣"ومن لھ دین مؤجل ال یستحق الحال...ال یجوز ... خمسمائة حالة 
أرأیت لو أن لي على رجل طعاما إلى أجل، من سلم أو قرض أخذت :" كما في المدونة 

فیال، فلما حل األجل أعطاني الكفیل بعض طعامي، على أن تركت لھ بعضا، أو منھ ك
ال : قبل أن یحل األجل أعطاني بعض الطعام، على أن تركت لھ بعض الطعام، قال

فأما إذا حل األجل فال بأس . یصلح ذلك إذا لم یحل األجل؛ ألنھ یدخلھ ضع عني وتعجل
حق إال بما أدى إلى الطالب؛ ألن مالكا قال في بذلك، وال یرجع الكفیل على الذي علیھ ال

لو أخذ بعض حقھ منھ على أن ترك لھ ما بقي قبل األجل لم یجز ھذا؛ : الذي علیھ الحق
  ،٤"ألنھ وضع وتعجل، فإذا حل األجل فال بأس بھ

ولو صالح من ألف مؤجل على خمسمائة حال :"وھو قول الشافعیة كما في الشرح الكبیر
ولو صالح :" ، وفي الروضة٥"نزل عن القدر للحصول على زیادة صفةفھو فاسد النھ 

 ، وھو مشھور مذھب الحنابلة قال في ٦"من ألف مؤجل على خمسمائة حالة فباطل
،ھذا المذھب ، نقلھ الجماعة ) لم یصح: ولو صالح عن المؤجل ببعضھ حاال:"اإلنصاف

وجیز، وغیره،وقدمھ في عن اإلمام أحمد ، وعلیھ جماھیر األصحاب ،وجزم بھ في ال
لبراءة : روایة یصح ،واختاره الشیخ تقي الدین: الفروع، وغیره ،وفي اإلرشاد، والمبھج

، لحدیث المقداد بن األسود ٧"الذمة ھنا، وكدین الكتابة، جزم بھ األصحاب في دین الكتابة
علیھ صلى اهللا -أسلفت رجال مائة دینار ثم خرج سھمى فى بعث بعثھ رسول اهللا : قال 
نعم فذكر ذلك : عجل لى تسعین دینارا وأحط عشرة دنانیر ،فقال :  فقلت لھ -وسلم

 ،وعن سالم بن ٨»أكلت ربا یا مقداد وأطعمتھ « : فقال -صلى اهللا علیھ وسلم- لرسول اهللا 
أن ابن عمر سئل عن رجل یكون لھ الدین على رجل إلى أجل فیضع عنھ : عبد اهللا 

ل فكره ابن عمر ذلك ونھى عنھ، وعن أبى صالح مولى صاحبھ ویعجل لھ اآلخر قا
بعت بزا من أھل السوق إلى أجل ثم أردت الخروج إلى الكوفة فعرضوا : السفاح أنھ قال 

ال : على أن أضع عنھم وینقدونى فسألت عن ذلك زید بن ثابت رضى اهللا عنھ فقال 
بن عمر قلت لرجل على أنھ سأل ا: ، وألثر أبى المنھال"آمرك أن تأكل ھذا وال تؤكلھ

                                                           

) ١٣٠/ ٤(ق�ال ف�ي مجم�ع الزوائ�د ومنب�ع الفوائ�د       ) ٥٢/ ٢(الم�ستدرك  ) ٥٦/ ١١( شرح مشكل اآلث�ار     ١
 .رواه الطبراني في األوسط، وفیھ مسلم بن خالد الزنجي، وھو ضعیف، وقد وثق

 ).٤٣٤/ ٣( شرح ملتقى األبحر ط العلمیة  مجمع األنھر في٢
 ).٤٢/ ٥( تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشلبي ٣
 ).١١٤/ ٤( المدونة ٤
 ).٢٩٨/ ١٠(الشرح الكبیر للرافعي =  فتح العزیز بشرح الوجیز ٥
 ).١٩٦/ ٤( روضة الطالبین وعمدة المفتین ٦
 ).٢٣٦/ ٥ ( اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف للمرداوي٧
 ).٢٨/ ٦( السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیلھ الجوھر النقي ٨
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نھى أمیر المؤمنین یعنى عمر : دین فقال لى عجل لى وأضع عنك فنھانى عنھ ، وقال 
  .١"رضى اهللا عنھ أن نبیع العین بالدین

وجعل الجمھور الحط بحذاء األجل كالزیادة مقابل األجل، والخصم مقابل الزمن كالزیادة 
  ".عجلواضعوا وت:"مقابل األجل ، وضعفوا حدیث ابن عباس 

-  لیس من الربا ، فقد صح من فتوى ابن عباس-فیما یظھر-"ضع وتعجل" أن :والراجح
 أصل ، وعلى أقل أحوالھ فھو مخالف ٢"ضع وتعجل" ما یؤكد أن لحدیث -من طریقین

لفتوى من منعھ ،فعن ابن عباس، سئل عن الرجل یكون لھ الحق على الرجل إلى أجل، 
، ولھ شاھد من طریق ابن ٣»ال بأس بذلك «:عجل لي وأضع عنك، فقال: فیقول

، " أعجل لك وتضع عني: أن ابن عباس كان ال یرى بأًسا أن یقول"عیینة،عن عمرو
  . ٤" ِإنََّما الرَِّبا َأخِّْر ِلي، َوَأَنا َأِزیُدَك َوَلْیَس، َعجِّْل ِلي َوَأَضُع َعْنَك:"وفي لفظ

وما سواه فھي آثار للصحابة خالفھم ، ٥فضعفھ الذھبي) أكلت ربا یا مقداد(وأما حدیث 
الحطیطة من الدین ):"٦٦(فیھا غیره، وھو قرار مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي رقم
جائزة شرًعا، ) ضع وتعجل(المؤجل، ألجل تعجیلھ، سواء أكانت بطلب الدائن أو المدین، 

  ".ال تدخل في الربا المحرم إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق

فیھا إسقاط ،وتعجیل ، وھو براءة من ذمتھ من بعض ) ضع وتعجل( أن وذكر ابن القیم
ھو على شرط السنن ، :"العوض في مقابل األجل ، ففیھ نفع لكل منھما، وھو لیس بربا

وإنما ضعف بمسلم بن خالد الزنجي وھو ثقة فقیھ روى :وقد ضعفھ البیھقي وإسناده ثقات 
  . ٦"عنھ الشافعي واحتج بھ

  لدین  ا) توریق(تصكیك 

إدارة السیولة من األمور المھمة التي تواجھھا المصارف اإلسالمیة ، فھي بحاجة دائمة 
: لتوفیر أدوات مالیة مؤثرة مربحة ومتنوعة ، واألدوات المالیة متنوعة ، فمنھا 

االستثمار في السندات  ، وتوظیف األموال الفائضة في ودائع مصرفیة مقابل فوائد نقدیة 
  .ت ربویة، وھذه معامال

والربا محرم لذا لجأ العلماء إلى إیجاد أداة مالیة جدیدة وھي الصكوك ، وصارت مھمة 
جدا ألنھا بدیل عن الربا ، ولذا أقبلت علیھا المصارف اإلسالمیة والمؤسسات المالیة ، 

                                                           

 ١١٤٧٠)٢٨/ ٦( السنن الكبرى للبیھقي وفي ذیلھ الجوھر النقي ١
وإس��ناده ح�سن ل�یس فی�ھ إال م�سلم ب�ن خال�د الزنج��ي       ) :" ٣٩٦/ ١(أحك�ام أھ�ل الذم�ة    :"  ق�ال اب�ن الق�یم    ٢

):"  ١٣/ ٢( المعرف�ة  -ث�ة اللھف�ان م�ن م�صائد ال�شیطان      وقال ف�ي إغا   .".وحدیثھ ال ینحط عن رتبة الحسن     
وإنما ض�عف بم�سلم ب�ن خال�د الزنج�ي وھ�و ثق�ة        : ھو على شرط السنن وقد ضعفھ البیھقي وإسناده ثقات       

 ".فقیھ روى عنھ الشافعي واحتج بھ
 ١٤٣٦٠) ٧٢/ ٨( مصنف عبد الرزاق الصنعاني ٣
 ).٢١٥٥/ ٤(كبیر   والمھذب في اختصار السنن ال )٧٢ / ٨(المصنف  ٤
 .قال في إسناده ضعف) ٢١٥٦/ ٤( المھذب في اختصار السنن الكبیر ٥
 ).١٣/ ٢( المعرفة - إغاثة اللھفان من مصائد الشیطان ٦
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فكلما توفرت لھا السیولة اشترت ھذه الصكوك ، وإن احتاجت باعتھا، وبخاصة صكوك 
  .من قیمة الصكوك% ٨٥تتمتع بالثبات ولذا تمثل اإلجارة التي 

 ،ومنھ ١ كتاب أو سند أو وثیقة یكتب للعھدة واإلقرار بالمال:الصك في اللغة
  .٢"أحللت بیع الصكاك:"حدیث

رقاع كانت تكتب لھم في أرزاقھم بأطعمة، وكانوا یبیعون : الصكاك:"وقال ابن الجوزي 
الصكاك جمع صك وھو الورقة :" نووي ، وقال ال٣"ما في الصكاك قبل استیفائھ 

 الورقة التي تخرج من ولي -ھنا-المكتوبة بدین ، ویجمع أیضا على صكوك ، والمراد 
األمر بالرزق لمستحقھ بأن یكتب فیھا لإلنسان كذا ، وكذا من طعام ، أو غیره فیبیع 

د أصحابنا صاحبھا ذلك إلنسان قبل أن یقبضھ ، وقد اختلف العلماء في ذلك ، واألصح عن
  .٤"منعھا فمن منعھا أخذ بظاھر قول أبي ھریرة وبحجتھ: وغیرھم جواز بیعھا والثاني 

وثائق متساویة القیمة تمثل حصصا شائعة في ملكیة أعیان أو :"وصكوك االستثمار، ھي 
منافع او خدمات او في موجودات مشروع معین أو نشاط استثماري خاص ، وذلك بعد 

  .٥" وقفل باب االكتتاب ،وبدء استخدامھا فیما أصدرت من أجلھتحصیل قیمة الصكوك ،

تمثل حصصا شائعة في ملكیة أعیان ) لیست أسھما(فالصكوك أوراق مالیة محددة المدة 
أو منافع أو خدمات یشترك حملتھا في األرباح والخسائر ، تصدر وفق شروط محددة ، 

  .ووفق نشرة إصدار 

یعني تحویل الموجودت ) التصكیك(ر الصكوك والعملیة التي یتم بموجبھا إصدا
 ، أوھي تحویل الدین المستحق إلى أسھم وأوراق ٦واألصول إلى أدوات مالیة متداولة

 ، أو تحویل أصل غیر سائل إلى سندات دین ، فالحقوق المالیة التي ٧مالیة قابلة للتداول
یة مضمونة بتلك  تحول  إلى أوراق مال-عقاریة أو منقولة- تمثل مجموعة من الدیون

  .الدیون قابلة للتداول

  .٨إلى دائنین آخرین) الممول(ویلزم من تلك العملیة تحویل الدین من الدائن األصلي 

                                                           

 ).ص، ك ،ك( لسان العرب مادة١
 ) .١٥٢٨)(١١٦٢/ ٣( صحیح مسلم ٢
 ).٥٥٢/ ٣( كشف المشكل من حدیث الصحیحین ٣
 ).١٧١/ ١٠( شرح النووي على مسلم ٤
 (). معایرر ھیئة المحاسبة ، المعیار رقم ٥
 .١٤ الصكوك أحكامھا وضوابطھا وأشكالھا ، فھد المرشدي ص٦
 .٣٢ األسھم والسندات دأحمد الخلیل ص٧
، الدكتورة منى خالد فرحات ، قسم المحاس�بة ، كلی�ة          )دراسة مقارنة ( توریق الدین التقلیدي واإلسالمي      ٨

-الع�دد األول - ٢٩المجلد  –لة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة االقتصاد ، جامعة دمشق ، مج
 .٢٢٨ ، ص٢٠١٣
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  :األوراق التي یتعامل بھا اإلنسان

  ).عمالت(أوراق نقدیة  -١

  ).السند ألمر-الكمبیالة- الشیك (أوراق تجاریة  -٢

  :أوراق مالیة، وھي -٣

 تمثل حصة مشاعة لحامل الورقة في ملكیة أصل وتشمل األسھم العادیة :أوراق ملكیة -أ
  .والصكوك) الصنادیق(للشركات والوحدات االستثماریة 

  .وھي أوراق تمثل دینا لحامل الورقة على المصدر، وتشمل السندات: أوراق مدیونیة -ب

 الحصول مثل األسھم الممتازة، وھي أسھم تخول لصاحبھا حق: أوراق ملكیة ودین -ج
  .على امتیازات غیر عادیة

والتصكیك یسبقھ امتالك حملة الصكوك ألصل مدر للدخل بمفرده بخالف إصدار 
  .االوراق المالیة االخرة ال یشترط ذلك

من معاییر ھیئة المحاسبة والمراجعة ) ١٧(وجاء في المعیار الشرعي السابع عشر 
  :للمؤسسات المالیة 

تقسیم الموجودات من األعیان أو :" وھو-ك والتسنید ویطلق علیھ التصكی -التوریق 
  .١"المنافع او ھما معا إلى وحدات متساویة القیمة، وإصدار صكوك بقیمتھا

متساویة القیمة قابلة للتداول ، ) سندات( تحویل الدیون إلى أوراق مالیة:فالتوریق النقدي 
ال یجوز إصدار ھذه السندات وھذه السندات تمثل دینا بفائدة لحاملھا في ذمة مصدرھا ، و

  .٢وال تداولھا شرعا

 فھو إصدار وثائق أو شھادات مالیة ) :التوریق أو التصكیك اإلسالمي(أما التصكیك 
أعیان أو منافع أو حقوق أو (متساویة القیمة، تمثل حصصًا شائعة في ملكیة موجودات 

سیتم إنشاؤھا من حصیلة قائمة فعًال، أو ) خلیط من األعیان والمنافع والنقود والدیون
  .االكتتاب ، وتصدر وفق عقد شرعي وتأخذ أحكامھ

بدیال عن التوریق الذي یقصد بھ في ) التصكیك(وأوصت ندوة البركة باستعمال لفظة 
  .٣التطبیق تحویل الدین إلى سندات

 ، والسندات محرمة ٤ ھو وثیقة مالیة لھا قیمة وزمن محددان تستحق فائدة دوریة:والسند
إن السندات :"ه المؤتمر السادس بجدة ١٤١٠بتاریخ شعبان ) ١١/٦(٥٠ في قرار كما

التي تمثل التزاما بدفع مبلغھا مع فائدة منسوبة إلیھ أو نفع مشروط محرمة شرعا من 
                                                           

 .١٧ معاییر المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ص معیار رقم ١
 قارا مجمع الفقھ اإلسالمي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلس�المي ف�ي ال�دورة التاس�عة ع�شرة بال�شارقة                 ٢

 .ھـ١٤٣٠مادى باإلمارات ج
 .م٢٠٠٢-ه١٤٢٣ عام ٢٢ ندوة البركة رقم ٣
 .١٧ الصكوك فھد المرشدي ص٤
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حیث اإلصدار أو الشراء أو التداول، ألنھا قروض ربویة سواء أكانت الجھة المصدرة 
ال أثر لتسمیتھا شھادات أو صكوكا استثماریة أو لھا خاصة أو عامة ترتبط بالدولة و

  .ادخاریة أو تسمیة الفائدة الربویة الملتزم بھا ربحا أو ریعا أو عمولة أو عائدا

تحرم أیضا السندات ذات الكوبون الصفري باعتبارھا قروضا یجري بیعھا بأقل من 
  .السنداتقیمتھا االسمیة، ویستفید أصحابھا من الفروق باعتبارھا خصما لھذه 

كما تحرم أیضا السندات ذات الجوائز باعتبارھا قروضا اشترط فیھا نفع أو زیادة بالنسبة 
  .لمجموع المقرضین، أو لبعضھم ال على التعیین، فضال عن شبھة القمار

 السندات أو الصكوك القائمة -إصدارا أو شراء أو تداوال-من البدائل للسندات المحرمة 
روع أو نشاط استثماري معین، بحیث ال یكون لمالكیھا فائدة على أساس المضاربة لمش

أو نفع مقطوع، وإنما تكون لھم نسبة من ربح ھذا المشروع بقدر ما یملكون من ھذه 
ویمكن االستفادة في ھذا . السندات أو الصكوك وال ینالون ھذا الربح إال إذا تحقق فعال

دورة الرابعة لھذا المجتمع بشأن سندات لل) ٥(من الصیغة التي تم اعتمادھا بالقرار رقم 
  .١"المقارضة

والصك اإلسالمي كالسھم یمثل حصة شائعة في ملكیة موجودات مشروع أو نشاط 
  .٢تجاري استثماري بخالف السند یمثل دینا في ذمة مصدره وال یتعلق بموجودات عینیة

ریق مباشر ألنھ وحامل السند ال یتأثر بنتیجة أعمال الشركة وال بمركزھا المالي بط
یستحق قیمة سنده االسمیة في مواعید االستحقاق مع فوائده ، لكن حامل الصك مشارك 
في رأس المال یتاثر بمركز الشركة المالي ، ویشارك في األرباح المتحققة ، ویشارك في 

  .تحمل المخاطر والخسائر التي قد یعرض لھا المشروع فلھ الغنم وعلیھ الغرم

یست إلتزاما في ذمة المصدر فال أي فائدة ترتب على القیمة االسمیة وعوائد الصكوك ل
بل ھي ربح مصدره النشاط الذي استخدمت فیھ أموال حملة الصكوك أو اإلیراد المتولدة 
من األصول التي یملكونھا بموجب الصكوك، أما عوائد السندات فھي التزام من 

  .وفاء بھا في مواعید استحقاقھاالمقترض مصدر السند وھي ثابتة في ذمتھ یلزمھ ال

وعالقة حامل ) كل قرض جر نفعا فھو ربا(فعائد السندات زیادة على القرض وھي ربا 
السند ومصدره عالقة دائن بمدین ، والسند مضمون في ذمة المصدر ، ولھ األولویة في 

  .الحصول على قیمة السند وفوائده عند التصفیة

ولیس دینا ، وعند التصفیة یستحق نسبة ما تبقى أما الصك فلیس بمضمون على مصدره 
  .من موجودات المشروع بعد سداد الدیون

  .فالصك ورقة مالیة حالل جائزة شرعا بینما السندات أوراق مالیة محرمة ربویة

                                                           

 ).١٢٩٤/ ٦( مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ١
 .١٩ الصكوك ، فھد المرشدي  ص٢
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  :والفرق بین السھم والصك

الصك أداة تمویلیة خارج المیزانیة بینما األسھم حصة مشاعة في رأس مال الشركة 
 الصك ممول للشركة أو لمصدر الصك أما مالك السھم فشریك ومالك لحصة فحامل

ونصیب وجزء من رأس مال الشركة مشاع ، والسھم یعطي لصاحبھ حق حضور 
اجتماع الجمعیة العمومیة للشركة وللتصویت واالشتراك في اإلدارة وال یمنح ھذا لحامل 

  .الصك

ركة فھي رأس مال الشركة غیر قابلھ واألسھم مشاركة دائمة في الشركة مدة بقاء الش
للرد من قبل الشركة أما الصكوك فلیست دائمة دوام الشركة بل ھي مؤجلة تصفى كل 
فترة بالطرق المنصوصة فقد تكون مؤقتة لتمویل مشروع معین وتنقضي بانقضاء 

  .المشروع وتؤول ملكیة المشروع لصاحبھ

ي السوق ولكن االسھم ورقة عالیة الصكوك ورقة مالیة قلیلة المخاطر واقل تقلبا ف
  .المخاطر كثیرة التقلب

بینما االسھم ورقة مالیة غیر ) إطفاء(والصكوك ورقة مالیة مؤقتة لھا تاریخ استحقاق
  .مؤقتة

إصدار الصك أقل تكلفة ألن صاحب السھم مستحق لنصیب من الربح عن كامل أنشطة 
طة بأجرة اصل أو عائد أو مشروع الشركة ، أما الصك فتدفع الشركة علیھا عائدا مرتب

  .بعینھ

صاحب السھم شریك في الشركة ومشارك في قرارات الشركة وإدراتھا مما یضعف 
  .سیطرة مالك الشركة اما صاحب الصك فلیس كذلك

  .كثرة األسھم تقلل من قیمتھ السوقیة مما یضر بأصحاب األسھم األصلیین

  :أھداف التصكیك 

لمالكي الشركة ووسیلة لجذب المدخرین الستثمار أموالھم  ھو التمویل وتوفیر السیولة 
  .بدون زیادة رأس مال الشركة أو اللجوء للقرض بفائدة من البنك

  .تقلیل المخاطر بتفتیتھا وتوزیعھا على حملة الصكوك

  :أھداف عملیة التوریق التقلیدي واإلسالمي

نیة الختامیة، إذ تسمح لھم  توفر للمقرضین بدیًال عن اإلقراض التقلیدي خارج المیزا-١
 بتحویل

الموجودات غیر السائلة إلى السیولة النقدیة، ثم إعادة توجیھ ھذه النقدیة لالستثمار في 
 الذمم

  .المدینة وتوسیع حجم األعمال، دون الحاجة إلى زیادة حقوق الملكیة

  تقلیل مخاطر االئتمان لألصول، من خالل توزیع المخاطر المالیة على قاعدة-٢
  .القطاعات المختلفة عریضة من



 - ٥٣٢٢ -

  . تخفیف وطأة المدیونیة، مما یساعد على تحقیق معدالت أعلى لكفایة رأس المال-٣

 تنشیط سوق المال من خالل تعبئة مصادر تمویل جدیدة، وتنویع المعروض فیھا من -٤
  .مالیة ، وتنشیط سوق تداول السندات منتجات

یة وتقلیص دورھا، وذلك بعد انتقالھا من أیدي  تفكیك دور الوساطة المالیة التقلید-٥
مالیة كبیرة إلى تلك التي تستثمر األموال مباشرة لمصلحة الجمھور وحسابھ،  مؤسسات

أي . صنادیق االستثمار المشترك وتوجھ المقترضین بإصداراتھم مباشرة إلى السوق: مثل
بسوق رأس ) قراضسوق اإل(إنھا تحقق منافع اقتصادیة من خالل مزج السوق النقدي 

  .المال

 تمكین الدول من توفیر مصادر تمویل جدیدة لمشروعاتھا التنمویة، من خالل السماح -٦
  .دیون المؤسسات العامة التي تعاني عجزًا مالیًا مزمنًا بتوریق

 رفع كفاءة الدورة المالیة واإلنتاجیة ومعدل دورانھا، عن طریق تحویل األصول غیر -٧
سائلة إلعادة توظیفھا مرة أخرى، مما یساعد على توسیع حجم أصول  السائلة إلى

  .زیادة حقوق الملكیة األعمال دون الحاجة إلى

كما أن اللجوء إلى توریق الدین یخّفض تكالیف االقتراض، ویشجع المصارف على 
القروض ذات معدالت الفائدة الثابتة، وھو النوع الذي یفضلھ المدینون،  التوسع في منح

معدالت الفائدة المتغیرة تعرضھم  مما ینشط السوق الثانوي نح القروض ذاتإذ إن م
  .١لخطر معدل الفائدة

  :التفریق بین مصطلح التوریق والتورق والمشتقات المالیة 

 ) ٥( قد سبق بیانھ ومنھ تعریف مجمع الفقھ اإلسالمي التورق في القرار رقم :التورق
شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ بثمن : "أنھب / ٢٠٠٤/في الدورة الخامسة عشرة عام 

  .٢" الورق-مؤجل، ثم یبیع المشتري السلعة بنقد لغیر البائع للحصول على النقد

تعد مالیزیا رائدة في مجال التصكیك اإلسالمي، ویقدر حجم سوق السندات اإلسالمیة 
 ٧٠(نسبة بلیون دوالر أمریكي، وتشكل الصكوك اإلسالمیة )  ( ٣٠٠ المالیزي بنحو

من الصكوك اإلسالمیة  %) ٩٠(المرابحة نسبة  من السوق، وتشكل صكوك%) 
  .المصدرة 

                                                           

، الدكتورة منى خالد فرحات ، قسم المحاس�بة ، كلی�ة          )دراسة مقارنة ( توریق الدین التقلیدي واإلسالمي      ١
-الع�دد األول - ٢٩المجلد  –دمشق ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة االقتصاد ، جامعة 

 .٢٢٨ ، ص٢٠١٣
، الدكتورة منى خال�د فرح�ات ،ق�سم المحاس�بة ، كلی�ة      )دراسة مقارنة( توریق الدین التقلیدي واإلسالمي   ٢

-الع�دد األول - ٢٩لمجلد ا –االقتصاد ، جامعة دمشق ، مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادیة والقانونیة 
 .٢٢٨ ، ص٢٠١٣
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  :الحكم الشرعي لتصكیك الدین النقدي والسلعي

التداول ھو التصرف في الصك بیعا وشراء ورھنا وھبة ووصیة، : أوال معنى التداول
صة ، وھو بدیل والصك دلیل الحصة التي یملكھا الشخص في األصول ووثیقة الح

القبض والحیازة ، فتداولھا یأخذ حكم تداول المال الذي تمثلھ ، وقبض الصك وحیازتھ 
 وحیازتھ یقوم -١قبض ذكر الحق-ھو قبض الحصة نفسھا من المال ، كما عند المالكیة

، والصكوك تختلف الختالف األموال ،  واألصول التي ٢مقام قبض العین في الرھن
  :تمثلھا 

 : في الصكوك من حیث قابلیتھا للتداول االلتزاُم بالضوابط الشرعیة التالیةوُیراَعى

  :الصكوك التي مقابلھا أعیان ، وسلع ، وخدمات ، ومنافع  ، وحقوق 

یجوز تداول الصكوك عندما تكون مكوناتھا موجودات وأعیان ومنافع وخدمات وحقوق 
  . فتداولھا كبیعھاولیس فیھا نقود أو دیون كصكوك اإلجارة ومثلھا كالبیع

كل ما سوى النقود والدیون ،وھو ما یعبر عنھا األصول :واألعیان المراد منھا
  :الحققیة،وتشمل

كالسیارات واألجھزة :وھي العقارات كاألراضي والمباني ، والمنقوالت :األصول الثابتة
  .واألثاث

  .لبیع  مثل عروض التجارة ، وھي كل ما أعد ل:األصول المتداولة غیر المالیة

 مثل أن تكون الصكوك لمعدات وآالت وأصول مختلفة لتأجیرھا، أو یشترى :والمنافع
  . )٣(قطعة أرض الستصالحھا أو البناء علیھ وتأجیرھا

 .)٤(فیجوز التداول للصكوك التي تمثل أعیانا أو منافع بال حرج شرعي

  :أما إذا كانت الصكوك مقابلھا  خدمات ومنافع وحقوق 

الفائدة :" ما یستفاد من األعیان استخداما ،وعرفھا في مجلة األحكام العدلیة  :المنافع ھي 
  .)٥(" التي تحصل باستعمال العین

والمنافع كأصول للتصكیك تتمثل في وجود أصول كالمباني واآلالت یملكھا الصك ذات 
 .منافع ، أو وجود عمال تابعین

                                                           

: فإن لم یكن كتب ذك�ر ح�ق؟ ق�ال   : قلت.لھ أن یرتھن ذلك فیقبض ذكر الحق ویشھد     ) ١٦٨/ ٤( المدونة   ١
 .یشھد وتجزئھ

 .٤٥ صكوك االستثمار اإلسالمي حسین حامد ، والصكوك د فھد المرشدي ص٢
 .٤٤أحكام التخارج من الصنادیق االستثماریة ص)٣(
 .٢/٦٧ات االستثماریة د یوسف الشبیلي جالخدم)٤(
 ).١٢٥( المادة ١٠٠ / ١ درر الحكام شرح مجلة األحكام لعلي حیدر )٥(
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تراعى أحكام البیع العامة وأحكام فحكم تداول الوحدات في ھذه الحالة جائز بشرط أن 
 .)١(اإلجارة

  :الصكوك التي مقابلھا نقود

  .ُتطبَّق أحكاُم الصرف على الصكوك التي ال تزال مكوناتھا نقوًدا

إذا كان رأس مال :"وجاء في قرار مجمع الفقھ اإلسالمي بشان صكوك المقارضة 
یزال نقودا فإن تداول صكوك القراض المتجمع بعد االكتتاب وقبل المباشرة في العمل ما 
  .٢"المقارضة یعتبر مبادبة نقد بنقد وتطبق علیھ أحكام الصرف

) ٥/٢/١(  بشأن صكوك االستثمار١٧وھو ما قرره المعیار الشرعي لھیئة المحاسبة 
یجوز تداول الصكوك واستردادھا إذا كانت تمثل حصة شائعة في ملكیة موجودات من :"

عد قفل باب االكتتاب وتخصیص الصدوك وبدء النشاط أما أعیان أو منافع أو خدمات ب
  ".قبل بدء النشاط فتراعى الضوابط الشرعیة لعقد الصرف

إذا كانت الموجودات نقودا مراعاة أحكام -في حالة التخارج -     والبد من التنبھ 
روط الصرف الفقھیة ألن الوحدة تشترى بنقد، وھي نقد فتكون مبادلة نقد بنقد فتلزم فیھ ش

  :عقد الصرف وھي

إذا بیعت الوحدة بعملة من جنس العملة التي صدر بھا إال إذا بیعت بعملة : التماثل -أ
السابق، فقبل التشغیل تباع بقیمتھا ...) الذھب بالذھب (أخرى فال یشترط التماثل لحدیث 

 فترة االسمیة ، وبعد التشغیل تباع بقیمتھا الحقیقة التي تساوي القیمة الدفتریة آلخر
  .)٣(مضافا إلیھا األرباح المحتجزة

، ویكفي ) یدا بید(یشترط التقابض في المجلس بین البدلین للحدیث السابق : التقابض -ب
، ) القبض الحكمي(قبض شھادة الوحدة االستثماریة عن قبض موجوداتھا من النقود

  . )٤(ویكفي أیضا القید المصرفي لمبلغ المال في حساب المستثمر

نع من وقوع التخارج بالقیمة السوقیة، وكذا االسمیة، من غیر أن یلتزم بھا إذا كان فال ما
التعھُّد من الجھة المصدرة؛ لئال َیترتَّب علیھ ضماُن األصل مع الحصول على الربح، أمَّا 
إن كان من جھة أخرى فَیُسوغ التعھُُّد بالشراء بالقیمة االسمیة؛ ألنھ من ضمان الطَرف 

  .)٥(الثالث

                                                           

 ..٦٩ص/٢الخدمات االستثماریة في المصارف د یوسف الشبیلي ج)١(
 .في الدورة العشرین ) ٣/٢٠(١٨٨وقرار) ٣/٤(٣٠ رقم ٢
 ، ٣٧ میة ، دراسة شرعیة ، عاصم محمد أحم�د ص     أحكام التخارج من الصنادیق االستثماریة اإلسال      )٣(

 .٣٧ أحكام صنادیث االستثمار اإلسالمیة دراسة فقھیة قانونیة مقارنة ، د عدلي علي حماد ص
 ، ٢٢٠أحكام التخارج من الصنادیق االستثماریة اإلسالمیة ، دراسة شرعیة ، عاصم محمد أحمد ص) ٤(

 .٢٢١قھیة قانونیة مقارنة ، د عدلي علي حماد صأحكام صنادیث االستثمار اإلسالمیة دراسة ف
، الموس�وعة العلمی�ة والعملی�ة للبن�وك     ٣ لل�دورة الرابع�ة، العن�صر       ٥قرار مجمع الفقھ اإلس�المي رق�م        ) ٥(

، مح�ضر االجتم�اع   )٣١٢(، عمل شركات االستثمار اإلسالمیة في السوق العالمی�ة       ٥/١/٤٢٠اإلسالمیة  
 .٤٦فتوى / ١لشرعیة لشركتي التوفیق واألمین، األجوبة الشرعیة الثاني لھیئة الفتوى والرقابة ا
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  :إذا كانت الصكوك تشمل موجوداتھا دیونا محضة 

كما -كأن تكون لبضائع لیبیعھا باألجل فیجعل مكونات الصندوق دیونا، وفي ھذه الحالة
 تخضع العملیة ألحكام بیع الدین ، كما قرره في قرار مجمع الفقھ اإلسالمي -مر سابقا

  .١٧بشان صكوك المقارضة ، ومعیار ھیئة المحاسبة ) ٣/٤(٣٠

  :ما في حال الصكوك التي تمثل موجوداتھا موجودات مختلطة أ

  .فقرر مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ العشرین

إذا كانت موجودات الورقة المالیة خلیطًا من النقود والدیون واألعیان والمنافع )٣(
 :والحقوق، فلھا حاالن

تكون الورقة المالیة أن تكون النقود والدیون تابعًة لما یصح أن یكون متبوعًا، و) أ(
متضمنة لملكیة المتبوع، فیجوز حینئذ تداول الورقة المالیة دون مراعاة نسبة النقود 

 .والدیون إلى الموجودات

فیخضع . انتفاء تبعیة النقود والدیون أو عدُم تضمن الورقة المالیة لملكیة المتبوع) ب(
 حكم المتبوع فیجوز بیع العبد بمالھ ، وذلك ألن التبع یأخذ)١( التداول حینئذ ألحكام الغلبة

إذا اشترط المبتاع ، واألصل أن مالھ لسیده وبائعھ ، فالبیع وقع على أصل العبد وإذا 
اشترط المشتري مالھ فقد وقع البیع على العبد والمال فدخل المال تبعا في بیع العبد ، 

ألمر المجتمع علیھ ا:" والحدیث عام في كل مال للعبد دینا أو عینا ، قال في الموطأ
نقدا كان، أو دینا، أو عرضا ، یعلم ، أو . عندنا، أن المبتاع إن اشترط مال العبد، فھو لھ

ال یعلم ، وإن كان للعبد من المال أكثر مما اشتري بھ، كان ثمنھ نقدا، أو دینا، أو عرضا 
 فرجھا وإن كانت للعبد جاریة استحل. ، وذلك أن مال العبد لیس على سیده فیھ زكاة

وإن أفلس، أخذ الغرماء مالھ ، ولم . وإن عتق  العبد، أو كاتب ، تبعھ مالھ. بملكھ إیاھا
  .)٢("یتبع سیده بشيء من دینھ

 الصادر عن ھیئة المحاسبة ٢١ویؤیده ما ورد في معیار األسھم والسندات رقم 
جودات إذا كانت مو" فقد نص على أنھ " األیوفي" والمراجعة للمؤسسات اإلسالمیة 

الشركات مشتملة على أعیان ومنافع ونقود ودیون فیختلف حكم تداول أسھمھا بحسب 
األصل المتبوع منھا و غرض الشركة ونشاطھا المعمول بھ؛ فإذا كان غرضھا ونشاطھا 
التعامل في األعیان والمنافع والحقوق، فإن تداول أسھما جائز دون مراعاة أحكام 

شریطة أال تقل القیمة السوقیة لألعیان والمنافع عن الصرف أو التصرف في الدیون؛ 
من إجمالي موجودات الشركة الشاملة لألعیان والمنافع والحقوق والسیولة % ٣٠نسبة 

أي دیون الشركة على الغیر وحساباتھا الجاریة لدى الغیر _ النقدیة وما في حكمھا

                                                           

ھـ ،قرار مجمع الفقھ ١٤٣٣ ذو القعدة ٢–شوال٢٦الدورة العشرون المنعقدة بالجمھوریة الجزائریة،) ١(
 ).٣/٢٠ (١٨٨اإلسالمي الدولي رقم قرار 

 ) .٨٨٣/ ٤(موطأ مالك ت األعظمي ) ٢(
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لسیولة النقدیة والدیون  بصرف النظر عن مقدار ا-والسندات التي تمتلكھا وتمثل دیونا
  .لكونھا حینئذ تابعة

وجوَّز الشیخ محمد بن إبراھیم مفتي السعودیة السابق بیَع األسھم على أعیان ونقود ولھا 
أو علیھا دیون؛ ألن النقود والدیون تابعة ولیست مقصودة، فال تستقل بحكم، وألن 

  .)١(المقصود من الشركة موجوداتھا الحالیَّة

  :ادیة لتصكیك الدیناآلثار االقتص

إحدى أھم األدوات المالیة اإلسالمیة التي تسھم ) التوریق اإلسالمي(الصكوك  تعد
تمویل مشروعات البنیة التحتیة المختلفة، من كھرباء وماء وطرق  بصورة فعالة في

علیھا بلدان كثیرة في تمویل المشروعات الكبرى، وتستحوذ  وسكك حدیدیة، وقد اعتمدت
وتتفوق . من إصدارات الصكوك العالمیة% ) ٧٥(ھا على قرابة نسبة مالیزیا وحد

 . العربي في إصدار الصكوك اإلمارات العربیة المتحدة والسعودیة على بقیة دول الخلیج

وساعد التصكیك اإلسالمي على تشجیع المصارف على تمویل المؤسسات الصغیرة فقد 
ض الصغیرة، مما أدى إلى تدني قامت بعض الدول بإنشاء مؤسسة تعنى بضمان القرو

 . مخاطر االئتمان المتعلقة بھا

  :مخاطر تصكیك الدین

  :اللجوء إلى التوریق التقلیدي كان أحد األسباب األساسیة لحدوث األزمة المالیة بسبب

أصدرت المؤسسات المالیة األصول المالیة بأكثر من : التوسع الكبیر في اإلقراض. أ
، ٢"الرھون العقاریة األقل جودة"وبدأت األزمة فیما یعرف االقتصاد العیني ،  حاجة

بیتھ مقابل رھن ھذا العقار، وعند ارتفاع قیمة العقار یحصل على  فیشتري المواطن
وأدى تركز اإلقراض في قطاع واحد على زیادة من  قرض جدید مقابل رھن جدید

 .الدرجة الثانیة المخاطر

المصارف (یة العقاریة من الدائن األصلي التوریق التقلیدي والمشتقات المال. ب
إلى دائنین آخرین في شكل أوراق مالیة قابلة للتداول في ) والمؤسسات المالیة األخرى

أسواق المال، وأدى اللجوء إلى المشتقات المالیة إلى تولید موجات متتالیة من األصول 
وسع في اإلقراض، المالیة بناء على أصل واحد، وتولید مصادر جدیدة للتمویل، والت

وذلك بسبب الجشع إذ إن المزید من اإلقراض واالقتراض یعني مزیدًا من األرباح، 
علیھا  واھتمت مجالس اإلدارة في معظم المصارف باألرباح قصیرة األجل التي یعتمد

 .٣حجم مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة

                                                           

 ).٧/٤١(فتاوى الشیخ محمد بن إبراھیم ) ١(
 دور الھندسة المالیة اإلسالمیة في معالجة األزمة االقتصادیة والمالیة المعاص�رة،د عم�ر یاس�ین محم�د                ٢

 .٢٣١ص.خضیرات،جامعةالبلقاء التطبیقیة، كلیة إربد الجامعیة
 .٢٣٢ توریق الدین التقلیدي واإلسالمي الدكتورة منى خالد فرحات ص٣
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تریلیون دوالر،  ) ٥٩٥( م  وصلت قیمة المشتقات المالیة في العالم إلى ٢٠٠٧وفي عام 
أضعاف قیمة السلع والخدمات التي ینتجھا مجمل سكان العالم، والتي بلغت  أي عشرة

تریلیون دوالر، وزادت قیمة المشتقات في ھذا العام بنسبة ستة أضعاف ) ٦٠(آنذاك نحو 
 .١ما كانت علیھ قبل ست سنوات

  

  

  

                                                           

 .٢٣٢دكتورة منى خالد فرحات ص توریق الدین التقلیدي واإلسالمي ال١
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  الخاتمة

  :مما سبق یتبین اآلتي -

  . الفقھي أجازه الجمھور ومنع منھ بعض العلماءالتورق الفردي أو -١

  .أن التورق الفردي ال یدخل تحت العینة عند الجمھور -٢

أن العینة ھي بیوع اآلجال، وقد اختلف في تفسیرھا حتى في المذھب الواحد كما عند  -٣
  .الحنفیة

 البائع أن االتفاق وقع على تحریم إحدى صور العینة ، وھي أن یبیع السلعة على نفس -٤
بثمن أقل فتكون دراھم بدراھم بینھما حریرة ، كما قال ابن عباس ، ولحدیث أم ولد زید 

  .بن أرقم

فیحوطھ أسباب منع - ولو سلمنا بجوازه-التورق المنظم من صور العینة المحرمة -٥
  :كثیرة ، منھا

بح ما لم أنھ بیع ما ال یملك ، وبیع قبل القبض ،وبیع ال مخاطرة فیھ وال ضمان، وفیھ ر
یضمن ،وأنھ صوري القصد منھ التمویل ،وأنھ وكالة بالبیع قبل القبض ،والوكیل ھو 

  .البائع والمشتري

أن التورق المصرفي المنظم صورة اقتصادیة سیئة تھدم االقتصاد اإلسالمي، وال  -٦
  .یدور المال دورتھ التي تحقق مصالحھ المرجوة منھ

وریق الدین التقلیدي كبیر جدا فاألول مشروع الفارق بین التصكیك اإلسالمي وت -٧
  .والثاني ربا حرام

  .بیع الدین لھ عالقة بالتورق والتصكیك والعینیة، وان العینة ھي من بیع الدین -٨

  .التورق النقدي ھو من صور العینة ومن جوزه فقد استثنى بعض صور العینة -٩

  .مختلفة لیس كلھا محرمامصطلح العینة في كالم العلماء والنصوص لھ معان  -١٠

  .البد من التحوط واالحنتراز في مسائل التورق والتصكیك وبیع الدین بالدین -١١
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  أبرز المراجع

  .القرآن الكریم

  :كتب التفسیر وعلوم القرآن

محمد األمین بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن، المؤلف
 لبنان،عام –دار الفكر للطباعة و النشر و التوزیع بیروت : ، الناشر )ھـ١٣٩٣: المتوفى(شنقیطي ال

  . مـ ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٥: النشر 

محمد رشید بن علي رضا بن محمد شمس الدین بن محمد : المؤلف) تفسیر المنار(تفسیر القرآن الحكیم 
الھیئة المصریة العامة : الناشر) ھـ١٣٥٤: متوفىال(بھاء الدین بن منال علي خلیفة القلموني الحسیني 

  . م١٩٩٠: للكتاب، سنة النشر

أبو الفداء إسماعیل بن عمر بن كثیر القرشي البصري ثم : تفسیر القرآن العظیم، المؤلف
: دار طیبة للنشر والتوزیع، الطبعة: سامي بن محمد سالمة، الناشر: تحقیق)ھـ٧٧٤: المتوفى(الدمشقي
  . م١٩٩٩ -ـ ھ١٤٢٠الثانیة 

تفسیر آیات أشكلت على كثیر من العلماء حتى ال یوجد في طائفة من كتب التفسیر فیھا القول الصواب 
شیخ اإلسالم أحمد بن عبد الحلیم بن عبد السالم ابن تیمیة، : بل ال یوجد فیھا إال ما ھو خطأ، المؤلف

= ھـ ١٤١٧األولى، : الریاض، الطبعة –مكتبة الرشد : عبد العزیز بن محمد الخلیفة، الناشر: المحقق
  .م١٩٩٦

أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح األنصاري الخزرجي : الجامع ألحكام القرآن المؤلف
دار عالم الكتب، : ھشام سمیر البخاري الناشر: المحقق)  ھـ٦٧١: المتوفى(شمس الدین القرطبي 

  . م٢٠٠٣/  ھـ١٤٢٣: الریاض، المملكة العربیة السعودیة  الطبعة

  :كتب الحدیث وعلومھ

شمس محمد بن عبد الرحمن : األجوبة المرضیة فیما سئل السخاوي عنھ من األحادیث النبویة المؤلف
دار الرایة للنشر : محمد إسحاق محمد إبراھیم الناشر. د: المحقق)  ھـ٩٠٢: المتوفى(السخاوي 

  . ھـ١٤١٨: األولى، النشر: والتوزیع الطبعة

) ھـ١٤٢٠: المتوفى (محمد ناصر الدین األلباني : اء الغلیل في تخریج أحادیث منار السبیل المؤلف إرو
  .م١٩٨٥ - ھـ ١٤٠٥الثانیة :  بیروت الطبعة–المكتب اإلسالمي : زھیر الشاویش الناشر: إشراف

) ـ ھ٢٧٩ ، ٢٠٩(ألبي عیسى محمد بن عیسى الترمذي : سنن الترمذي، المؤلف =الجامع الصحیح 
  . م١٩٩٨:  بیروت سنة النشر –دار الغرب اإلسالمي : بشار عواد معروف الناشر : المحقق 

أبو الحسین مسلم بن الحجاج بن مسلم القشیري : الجامع الصحیح المسمى صحیح مسلم المؤلف
  النیسابوري

شعیب : المحقق) ھـ٢٧٣: المتوفى(سنن ابن ماجھ أبو عبد اهللا محمد بن یزید القزویني ابن ماجھ 
دار الرسالة العالمیة :  َعبد الّلطیف حرز اهللا الناشر-  محمَّد كامل قره بللي - عادل مرشد -األرنؤوط 

  .م ٢٠٠٩ - ھـ ١٤٣٠األولى، : الطبعة

أبو داود سلیمان بن األشعث بن إسحاق بن بشیر بن شداد بن عمرو األزدي : سنن أبي داود المؤلف
المكتبة العصریة، صیدا : محمد محیي الدین عبد الحمید، الناشر: المحقق) ھـ٢٧٥: المتوفى(السِِّجْستاني 

  . بیروت–
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أحمد بن الحسین بن علي بن موسى الُخْسَرْوِجردي الخراساني، أبو بكر البیھقي : السنن الكبرى، المؤلف
: ،الطبعة لبنات–دار الكتب العلمیة، بیروت : محمد عبد القادر عطا، الناشر: المحقق) ھـ٤٥٨: المتوفى(

  . م٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤الثالثة، 

صحیح البخاري الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم وسننھ 
محمد : محمد بن إسماعیل أبو عبداهللا البخاري الجعفي، المحقق: صحیح البخاري، المؤلف= وأیامھ 

  زھیر بن ناصر الناصر

  .ه١٤٠٣الثانیة، :  م الطبعة٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥األولى، : الطبعة

دار : فتح الباري شرح صحیح البخاري ،أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقالني الشافعي الناشر
محمد فؤاد عبد الباقي،قام بإخراجھ وصححھ :  رقم كتبھ وأبوابھ وأحادیثھ١٣٧٩ بیروت، -المعرفة 

  .عبد العزیز بن عبد اهللا بن باز : مةمحب الدین الخطیب علیھ تعلیقات العال: وأشرف على طبعھ

: أحمد بن شعیب أبو عبد الرحمن النسائي الناشر : سنن النسائي الصغرى المؤلف =المجتبى من السنن
  .عبدالفتاح أبو غدة : تحقیق ١٩٨٦ -  ١٤٠٦ حلب الطبعة الثانیة ، –مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

 الحاكم محمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمدویھ بن ُنعیم أبو عبد اهللا: المستدرك على الصحیحین المؤلف
مصطفى عبد : تحقیق) ھـ٤٠٥: المتوفى(بن الحكم الضبي الطھماني النیسابوري المعروف بابن البیع 

  .١٩٩٠ – ١٤١١األولى، :  بیروت الطبعة–دار الكتب العلمیة : القادر عطا الناشر

الثانیة : مؤسسة الرسالة الطبعة : آخرون الناشر شعیب األرنؤوط و: مسند أحمد بن حنبل المحقق 
  . م١٩٩٩ھـ ، ١٤٢٠

أبو بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني : مصنف عبد الرزاق، المؤلف= المصنف 
 الھند ،المكتب - المجلس العلمي: حبیب الرحمن األعظمي الناشر: المحقق) ھـ٢١١: المتوفى(الصنعاني 
   بیروت- اإلسالمي 

مصنف ابن أبي شیبة في االحادیث واآلثار للحافظ عبد اهللا بن محمد بن أبي = ابن أبي شیبة-المصنف
 ، تعلیق األستاذ   ھ٢٣٥شیبة ابراھیم بن عثمان ابن أبي بسكر بن أبي شیبة الكوفي العبسي المتوفي سنة 

  .مكتب الدراسات: سعید اللحام اإلشراف الفني والمراجعة والتصحیح

محمد : المحقق) ھـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : مؤلفالموطأ ال
 - أبو ظبي -مؤسسة زاید بن سلطان آل نھیان لألعمال الخیریة واإلنسانیة : مصطفى األعظمي الناشر

  اإلمارات

  .دار الجیل بیروت مع دار األفاق الجدیدة ـ بیروت : الناشر

: ،الطبعة)مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة: الناشر
  .ھـ١٤٢٢األولى، 

  :كتب اللغة

محّمد بن محّمد بن عبد الرّزاق الحسیني، أبو الفیض، الملّقب : تاج العروس من جواھر القاموس المؤلف
  .دار الھدایة : اشرمجموعة من المحققین الن: المحقق) ھـ١٢٠٥: المتوفى(بمرتضى، الزَّبیدي 

: المحقق) ھـ٣٧٠: المتوفى(محمد بن أحمد بن األزھري الھروي، أبو منصور : تھذیب اللغة المؤلف
  .م ٢٠٠١األولى، :  بیروت الطبعة–دار إحیاء التراث العربي : محمد عوض مرعب الناشر

: المتوفى(ي جمال الدین أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد الجوز: غریب الحدیث المؤلف
 لبنان – بیروت -دار الكتب العلمیة : الدكتور عبد المعطي أمین القلعجي الناشر: المحقق) ھـ٥٩٧

  .١٩٨٥ – ١٤٠٥األولى، : الطبعة
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محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور األنصاري : لسان العرب المؤلف
  . ھـ١٤١٤ -الثالثة :  بیروت الطبعة–ر صادر دا: الناشر) ھـ٧١١: المتوفى(الرویفعى اإلفریقى 

:  صیدا الطبعة– الدار النموذجیة، بیروت -المكتبة العصریة : یوسف الشیخ محمد الناشر: المحقق
  .م١٩٩٩/ ھـ ١٤٢٠الخامسة، 

زین الدین أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي : مختار الصحاح المؤلف
  )ھـ٦٦٦: المتوفى(

أحمد بن محمد بن علي الفیومي ثم الحموي، أبو : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر المؤلف
  . بیروت–المكتبة العلمیة : الناشر) ھـ٧٧٠نحو : المتوفى(العباس 

: أبو الفتح ناصر الدین بن عبد السیدبن علي بن المطرز الناشر: المغرب في ترتیب المعرب، المؤلف
  .م١٩٧٩ حلب الطبعة األولى، – زید مكتبة أسامة بن

مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد : النھایة في غریب الحدیث واألثر المؤلف
- المكتبة العلمیة: الناشر) ھـ٦٠٦: المتوفى(ابن عبد الكریم الشیباني الجزري ابن األثیر 

  . محمود محمد الطناحي- طاھر أحمد الزاوى : م  تحقیق١٩٧٩ -ھـ ١٣٩٩بیروت،

  :كتب الفقھ

  :الفقھ الحنفي-أ

: المتوفى(أبو عبد اهللا محمد بن الحسن بن فرقد الشیباني : األصل المعروف بالمبسوط المؤلف
  . كراتشي –إدارة القرآن والعلوم اإلسالمیة : أبو الوفا األفغاني الناشر: المحقق)ھـ١٨٩

 الدین بن إبراھیم بن محمد، المعروف بابن نجیم المصري زین: البحر الرائق شرح كنز الدقائق المؤلف
تكملة البحر الرائق لمحمد بن حسین بن علي الطوري الحنفي القادري : وفي آخره) ھـ٩٧٠: المتوفى(
  ) ھـ١١٣٨ت بعد (

عالء الدین، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي : بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، المؤلف
  .م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦الثانیة، : دار الكتب العلمیة الطبعة: نشر)ھـ٥٨٧: فىالمتو(

عثمان بن علي بن محجن البارعي، فخر الدین : تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة الشِّْلِبيِّ،المؤلف
شھاب الدین أحمد بن محمد بن أحمد بن یونس بن : والحاشیة) ھـ٧٤٣: المتوفى(الزیلعي الحنفي 

 بوالق، -المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر)  ھـ١٠٢١: المتوفى( بن یونس الشِّْلِبيُّ إسماعیل
  . ه١٣١٣األولى: القاھرةالطبعة

حاشیة ابن عابدین ، محمد =حاشیة رد المختار على الدر المختار شرح تنویر األبصار فقھ أبو حنیفة 
الناشر دار الفكر للطباعةنشر ) ـھ١٢٥٢(أمین بن عمر بن عبد العزیز عابدین الدمشقي الحنفي 

  .م بیروت٢٠٠٠ -ھـ ١٤٢١

 - أو منال أو المولى -محمد بن فرامرز بن علي الشھیر بمال : درر الحكام شرح غرر األحكام المؤلف
  .دار إحیاء الكتب العربیة: الناشر) ھـ٨٨٥: المتوفى(خسرو 

دار : الناشر) ھـ٤٨٣: المتوفى(ي محمد بن أحمد بن أبي سھل شمس األئمة السرخس: المبسوط المؤلف
  .م ١٩٩٣ -ھـ ١٤١٤: بدون طبعة تاریخ النشر:  بیروت الطبعة–المعرفة 

نجیب : لجنة مكونة من عدة علماء وفقھاء في الخالفة العثمانیة المحقق: مجلة األحكام العدلیة المؤلف
  .نور محمد، كارخانھ تجارِت كتب، آرام باغ، كراتشي: ھواویني نشر



 - ٥٣٣٢ -

ألنھر في شرح ملتقى األبحر عبد الرحمن بن محمد بن سلیمان الكلیبولي المدعو بشیخي زاده مجمع ا
ھـ تحقیق خرح آیاتھ وأحادیثھ خلیل عمران المنصور الناشر دار الكتب ١٠٧٨سنة الوفاة / سنة الوالدة 

  .م١٩٩٨ -ھـ ١٤١٩العلمیة سنة النشر 

أبو المعالي برھان : بي حنیفة رضي اهللا عنھ المؤلفالمحیط البرھاني في الفقھ النعماني فقھ اإلمام أ
عبد : المحقق) ھـ٦١٦: المتوفى(الدین محمود بن أحمد بن عبد العزیز بن عمر بن َماَزَة البخاري الحنفي

  . م٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٤األولى، :  لبنان الطبعة–الكریم سامي الجندي،نشر دار الكتب العلمیة، بیروت 

: الناشر) ھـ١٣٠٦: المتوفى(محمد قدري باشا : أحوال اإلنسان المؤلفمرشد الحیران إلى معرفة 
منحة الخالق البن : م ،وبالحاشیة١٨٩١ - ھـ ١٣٠٨الثانیة، : المطبعة الكبرى األمیریة ببوالق الطبعة

  .دار الكتاب اإلسالمي: عابدین الناشر

 :الفقھ المالكي-ب

ید محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي أبو الول: بدایة المجتھد و نھایة المقتصد المؤلف 
مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأوالده، مصر الطبعة : نشر)ھـ٥٩٥: المتوفى (الشھیر بابن رشد الحفید 

  .م١٩٧٥/ھـ١٣٩٥الرابعة، : 

محمد عبد السالم شاھین الناشر دار : بلغة السالك ألقرب المسالك أحمد الصاوي تحقیق ضبطھ وصححھ
  .بیروت / م مكان النشر لبنان١٩٩٥ -ھـ ١٤١٥ب العلمیة سنة النشر الكت

الشرح الصغیر ھو شرح (بلغة السالك ألقرب المسالك المعروف بحاشیة الصاوي على الشرح الصغیر 
أبو العباس أحمد بن محمد : المؤلف) الشیخ الدردیر لكتابھ المسمى أقرب المسالك ِلَمْذَھِب اْلِإَماِم َماِلٍك

  .دار المعارف: نشر)ھـ١٢٤١: المتوفى(تي، الشھیر بالصاوي المالكي الخلو

عیاض بن موسى بن عیاض بن عمرون : التَّْنبیَھاُت الُمْسَتْنَبطُة على الُكُتِب الُمَدوََّنِة والُمْخَتَلَطِة المؤلف
 النعیم الدكتور محمد الوثیق، الدكتور عبد: تحقیق) ھـ٥٤٤: المتوفى(الیحصبي السبتي، أبو الفضل 

 . م٢٠١١ -  ھـ ١٤٣٢األولى، :  لبنان الطبعة–دار ابن حزم، بیروت : حمیتي نشر

: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر المؤلف
  .بدون طبعة وبدون تاریخ : نشر دار الفكر الطبعة)ھـ١٢٣٠

: المتوفى(محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر المؤلف
  .دار الفكر: نشر)ھـ١٢٣٠

أبو العباس شھاب الدین أحمد بن إدریس بن عبد الرحمن المالكي الشھیر بالقرافي : الذخیرة المؤلف
 -دار الغرب اإلسالمي: محمد حجي وسعید أعراب ومحمد بو خبزة، الناشر: المحقق) ھـ٦٨٤: المتوفى(

  . م١٩٩٤األولى، :  الطبعةبیروت

: المتوفى(محمد بن عبد اهللا الخرشي المالكي أبو عبد اهللا : شرح مختصر خلیل للخرشي المؤلف
  . بیروت –دار الفكر للطباعة : نشر)ھـ١١٠١

  . م ٢٠١٤ - ھـ ١٤٣٥األولى، : الطبعة

بد البر بن عاصم النمري أبو عمر یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن ع: الكافي في فقھ أھل المدینة المؤلف
مكتبة الریاض : محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني الناشر: المحقق) ھـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي 

  .م ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة الطبعة

سنة / اهللا سنة الوالدة لتاج واإلكلیل لمختصر خلیل محمد بن یوسف بن أبي القاسم العبدري أبو عبد 
  . مكان النشر بیروت١٣٩٨،نشر دار الفكر سنة النشر ٨٩٧الوفاة 



 - ٥٣٣٣ -

محمد بن محمد ابن عرفة الورغمي التونسي المالكي، أبو عبد : المختصر الفقھي البن عرف المؤلف
ر مؤسسة خلف أحمد الخبتو: حافظ عبد الرحمن محمد خیر الناشر. د: المحقق)  ھـ٨٠٣: المتوفى(اهللا 

  لألعمال الخیریة

دار : الناشر) ھـ١٧٩: المتوفى(مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني : المدونة المؤلف
  .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥األولى، : الكتب العلمیة الطبعة

  :الفقھ الشافعي-ج

ب بن الشافعي أبو عبد اهللا محمد بن إدریس بن العباس بن عثمان بن شافع بن عبد المطل: األم المؤلف
:  بیروت سنة النشر–دار المعرفة : الناشر) ھـ٢٠٤: المتوفى(عبد مناف المطلبي القرشي المكي 

  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠

: أحمد بن محمد بن علي بن حجر الھیتمي روجعت وصححت: تحفة المحتاج في شرح المنھاج المؤلف
صر لصاحبھا مصطفى محمد المكتبة التجاریة الكبرى بم:على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء نشرتھ

  . م ١٩٨٣ - ھـ ١٣٥٧: عام النشر

: المتوفى(أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي :روضة الطالبین وعمدة المفتین المؤلف
الثالثة، :  عمان الطبعة-  دمشق- المكتب اإلسالمي، بیروت: زھیر الشاویش الناشر: تحقیق )ھـ٦٧٦

  .م١٩٩١/ ھـ ١٤١٢

وھو شرح لكتاب الوجیز في الفقھ الشافعي ألبي حامد [الشرح الكبیر = الوجیز فتح العزیز بشرح 
: نشرتھ)ھـ٦٢٣: المتوفى(عبد الكریم بن محمد الرافعي القزویني : المؤلف) ] ھـ٥٠٥: المتوفى(الغزالي 

  .دار الفكر

ري أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب البص: كتاب الحاوى الكبیر ـ الماوردى المؤلف
  .دار الفكر ـ بیروت/ دار النشر ) ھـ٤٥٠: المتوفى(البغدادي، الشھیر بالماوردي 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن : المؤلف)) مع تكملة السبكي والمطیعي((المجموع شرح المھذب 
  ).طبعة كاملة معھا تكملة السبكي والمطیعي(دار الفكر : الناشر) ھـ٦٧٦: المتوفى(شرف النووي 

  .م٢٠٠٥/ھـ١٤٢٥األولى، : دار الفكر الطبعة: عوض قاسم أحمد عوض الناشر: المحقق

إسماعیل بن یحیى بن إسماعیل، أبو إبراھیم : المؤلف) مطبوع ملحقا باألم للشافعي(مختصر المزني 
  .م١٩٩٠/ھـ١٤١٠:  بیروت سنة النشر–دار المعرفة : نشرتھ )ھـ٢٦٤: المتوفى(المزني 

شمس الدین، محمد بن أحمد الخطیب الشربیني : معاني ألفاظ المنھاج المؤلفمغني المحتاج إلى معرفة 
  .م١٩٩٤ - ھـ ١٤١٥األولى، : دار الكتب العلمیة الطبعة: نشرتھ)ھـ٩٧٧: المتوفى(الشافعي 

أبو زكریا محیي الدین یحیى بن شرف النووي : منھاج الطالبین وعمدة المفتین في الفقھ المؤلف
  )ھـ٦٧٦: المتوفى(

  :فقھ الحنبليال- د

المتوفى (أبو محمد موفق الدین عبد اهللا بن أحمد بن محمد ، الشھیر بابن قدامة المقدسي : المغني المؤلف
  )ھـ٦٢٠: 

عالم الكتب، : الدكتور عبد اهللا بن عبد المحسن التركي، والدكتور عبد الفتاح محمد الحلو ط: تحقیق
  . السعودیة–الریاض 

محمد بن مفلح بن : روع لعالء الدین علي بن سلیمان المرداوي المؤلفكتاب الفروع ومعھ تصحیح الف
: المتوفى(محمد بن مفرج، أبو عبد اهللا، شمس الدین المقدسي الرامینى ثم الصالحي الحنبلي 
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 -  ھـ ١٤٢٤األولى : مؤسسة الرسالة الطبعة: عبد اهللا بن عبد المحسن التركي نشرتھ: المحقق)ھـ٧٦٣
  . مـ٢٠٠٣

عالء الدین أبو الحسن علي بن سلیمان المرداوي :  معرفة الراجح من الخالف المؤلفاإلنصاف في
  .الثانیة : دار إحیاء التراث العربي الطبعة: نشرتھ)ھـ٨٨٥: المتوفى(الدمشقي الصالحي الحنبلي 

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس : الروض المربع شرح زاد المستقنع المؤلف
حاشیة الشیخ العثیمین وتعلیقات الشیخ السعدي خرج : ومعھ) ھـ١٠٥١: المتوفى(الحنبلى البھوتى 

  . مؤسسة الرسالة -دار المؤید : عبد القدوس محمد نذیر نشرتھ: أحادیثھ

منصور بن یونس بن صالح الدین ابن حسن بن إدریس البھوتى : كشاف القناع عن متن اإلقناع المؤلف
  .دار الكتب العلمیة: نشرتھ)ـھ١٠٥١: المتوفى(الحنبلى 

دار ) ھـ١٤٢١: المتوفى(محمد بن صالح بن محمد العثیمین : الشرح الممتع على زاد المستقنع المؤلف
  . ھـ١٤٢٨ - ١٤٢٢األولى، : دار ابن الجوزي الطبعة: النشر

  .األبحاث المعاصرة

دراسة : لمحاسبة الدولیةاإلفصاح عن توریق الدیون في البنوك التجاریة المصریة في ضوء معاییر ا
میدانیة ، رسالة ماجستیر، شیماء إبراھیم محمد نوارة ،قسم المحاسبة والمراجعة، كلیة التجارة 

  .م٢٠٠٧باإلسماعیلیة، جامعة قناة السویس، 

أحكامھ وتطبیقاتھ المعاصرة،خالد محمد تربان،رسالة ماجستیر في الفقھ المقارن،إشراف : بیع الدین
  .م٢٠٠١راھیم مقداد، كلیة الشریعة، الجامعة اإلسالمیة، غزة، فلسطین، الدكتور زیاد إب

حسین فتحي عثمان، بحث مقدم لمؤتمر . الممارسة واإلطار القانوني: التوریق المصرفي للدیون
كانون األول، كلیة القانون،جامعة  ٢٤تشریعات عملیات البنوك بین النظریة والتطبیق ،

  .م٢٠٠٢الیرموك،

صكیك وتطبیقاتھما، عجیل جاسم النشمي ،بحث مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة التوریق والت
  .م٢٠٠٩التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة، 

دراسة فقھیة اقتصادیة تطبیقیة علي محیي الدین :وتطبیقاتھا المعاصرة" التوریق"الصكوك اإلسالمیة 
قدم لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة،إمارة الشارقة، دولة القره داغي، بحث م

  .م٢٠٠٩اإلمارات العربیة المتحدة، 

وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا عبد الباري مشعل بحث مقدم لمجمع الفقھ ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة 
  .م٢٠٠٩ اإلمارات العربیة المتحدة، اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة

وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا، أختر زیتي عبد العزیز بحث مقدم لمجمع ) التوریق(الصكوك اإلسالمیة 
  . م٢٠٠٩الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة،إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة ،

قاتھا المعاصرة وتداولھا، فؤاد محمد محیسن، بحث مقدم لمجمع وتطبی) التوریق(الصكوك اإلسالمیة 
المتحدة، وھو  الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربیة

عبارة عن ملخص دراسة أعدھا الباحث للحصول على درجة الدكتوراه من األكادیمیة العربیة للعلوم 
  .م٢٠٠٩ن، المصرفیة في األرد

وتطبیقاتھا المعاصرة وتداولھا محمد عبد الحلیم بحث مقدم لمجمع ) التوریق(عمر الصكوك اإلسالمیة 
  .م٢٠٠٩الفقھ اإلسالمي الدولي، الدورة التاسعة عشرة، إمارة الشارقة، دولة اإلمارات العربیة المتحدة،

مد فھد الرشیدي دار النفائس للنشر عملیات التورق وتطبیقاتھا االقتصادیة في المصارف اإلسالمیة أح
  .م٢٠٠٥والتوزیع، األردن، 




