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 بسم هللا الرحمن الرحیم
 
 تقدیم

 

كانت قد ھذه الدارسة ھي حصیلة جھد تم في األكادیمیة العربیة للعلوم المصرفیة 
عبEEد السEEالم العبEEادي  بإشEEراف األسEEتاذ الEEدكتور أعEEدتھا الEEدكتوره ھنEEاء محمEEد الحنیطEEي

، بلEEغ عEEدد بعنوان ( بیع العینة والتورق : دراسEEة تطبیقیEEة علEEى المصEEارف اإلسEEالمیة )
علEEى  ةبھEEا الطالبEE ت، حصEEل 176وعEEدد مصEEادرھا ومراجعھEEا  فحةصEE 266صEEفحاتھا 

 . بدرجة امتیاز  شھادة الدكتوراه من األكادیمیة

EEن الطالبEEول مEEز موصEEد متمیEEل بجھEEذا العمEEز ھEEد أُنجEEي ةوقEEد الحنیطEEاء محمEEھن  ،
 ، وھEEوي مEEلواإلثEEراء واالعتمEEاد الع جیEEھتابعھ األستاذ الدكتور عبد السالم العبEEادي بالتو

فكرة ومشروع علمي حتى وصل إلى دراسة سدت حاجة ملحة في المكتبة االقتصEEادیة 
وقد شEEارك فEEي اإلشEEراف علEEى الرسEEالة األسEEتاذ الEEدكتور خالEEد أمEEین عبEEد هللا اإلسالمیة 
 . 22/5/2007وقد نوقشت الرسالة بتاریخ  .الجانب المالي والمصرفي  بخصوص

وإننا إذ نضع خالصة ھذه الدراسة بین یدي مجمع الفقEEھ اإلسEEالمي الEEدولي ، بعEEد 
أن تقEEرر إدراج ھEEذا الموضEEوع المھEEم علEEى جEEدول أعمEEال دورتEEھ التاسEEعة عشEEرة التEEي 

بعEEاد ھEEذا الموضEEوع الھEEام ، ستعقد بالشارقة ، نتطلع إلى صEEدور قEEرار مجمعEEي یعEEالج أ
نظراً ألھمیة صدور ھEEذا القEEرار علEEى ھEEذا المسEEتوى العلمEEي العEEالي فEEي توجیEEھ البنEEوك 

 والمؤسسات اإلسالمیة وتقدیم خدمة متمیزة لمسیرة االقتصاد اإلسالمي .

 أمانة المجمع
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 
 

 : یقول هللا عز وجل
    }  َ ِمiiiiْن إِنََّمiiiiا یَْخَشiiiiى هللاَّ

َ َعِزیiiٌز  ِعبiiَاِدِه اْلُعلََمiiاء إِنَّ هللاَّ
 صدق هللا العظیم  }  َغفُورٌ 

  ) 28فاطر/( 
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 (الفقھي المعروف والمصرفي المنظم) التورق:حقیقتھ، أنواعھ
أنواعEEEھ وأثEEEره علEEEى مسEEEیرة ومسEEEتقبل  حقیقتEEEھ،:التورقدراسEEEة تتنEEEاول ھEEEذه ال         

 المؤسسات والمصارف اإلسEEالمیة حیEEث یعتبEEر التEEورق المصEEرفي المEEنظم أداة تمویلیEEة
 مصارف التقلیدیة. حدیثة تم تطبیقھا في المصارف اإلسالمیة والنوافذ اإلسالمیة في ال

وأحكامEEھ  ینEEت مفھومEEھ وأنواعEEھ والفEEرق بینھEEاعرضEEت الدراسEEة بیEEع التEEورق وب        
وتوصEEلت  وتطبیقاتھ المعاصرة وتناولت الدراسة التورق المصرفي المنظم وتطبیقاتEEھ،

EEورق المصEEى أن التEEنظم الدراسة إلEEریعة رفي المEEام الشEEھ ألحكEEافة لمخالفتEEؤدي باإلضEEی
إلى تھجیر أمEEوال المسEEلمین وتEEراكم المدیونیEEة لEEدى العمEEالء، وأن اإلقبEEال المتزایEEد مEEن 
قبEEل العمEEالء علEEى التEEورق المصEEرفي یعEEود إلEEى بحEEث العمEEالء عEEن البEEدیل اإلسEEالمي 

  للمصارف التقلیدیة وإلى تدني نسبة المخاطرة وسرعة اإلنجاز .
ان تطبیق التEEورق و عدم جواز التورق المصرفي المنظمالدراسة  وقد أوضحت 

المصEEرفي المEEنظم یEEؤدي إلEEى ضEEعف الفEEارق بEEین العمEEل المصEEرفي اإلسEEالمي وعمEEل 
المصEEارف التقلیدیEEة حیEEث أن التEEورق واإلقتEEراض بالفائEEدة یتفقEEان فEEي نتیجEEة الحصEEول 

المصEEارف كثیEEر مEEن عEEزوف ى ونبھEEت الدراسEEة إلEEعلEEى السEEیولة المطلوبEEة للعمEEالء. 
اإلسالمیة عن الدخول في صیغ االستثمار والتمویل التي تقوم على مبEEدأ المشEEاركة فEEي 
الربح والخسارة. واالكتفاء بصیغ التمویل التي تنتھEEي بعالقEEة المدیونیEEة بEEین المصEEرف 

 والعمیل . 
 اإلطار العام للدراسة

 أھمیة الدراسة: •
سEEالمیة فEEي الوقEEت الحاضEEر یقEEاس بمEEدى إبتكارھEEا أصبح نجEEاح المصEEارف اإل          

وتطویرھا لصیغ االستثماروالتمویل وادواتھ،وتطبیق أحكام الشریعة اإلسالمیة في ھذه 
األدوات حدیثEEة العھEEد حیEEث یعتبEEر االلتEEزام باالحكEEام الشEEرعیة أسEEاس عمEEل المصEEارف 

تعEEد الEEركن  وبخاصEEة إذا كنEEا نتحEEدث عEEن أدوات التمویEEل والمنتجEEات التEEي اإلسEEالمیة،
 األساسي والحیوي في ھذه المصارف.

المصEEارف اإلسEEالمیة بطEEرح صEEیغ مالیEEة  راسة كیEEف بEEدأت بعEEضدوقد بینت ال 
الEEذي أخEEذ النEEاس و كان من أبرزھا التEEّورق المصEEرفي المEEنظم، التيجدیدة وتطویرھا و

یف لتعرباھذه الدراسة  اھتمتیتعاملون فیھ دون قیود أو ضوابط شرعیة. ومن ھنا فقد 
بأھمیEEة  من منطلق اإلیمانالمصارف اإلسالمیة بعض التّورق في كیفیة تطبیق مفھوم ب

حاجة المصارف اإلسالمیة الEEى زیEEادة المعرفEEة وإدراكاً منھا  دراسة مثل ھذه األدوات،
التEEEّورق لتمكینھEEEا مEEEن تحقیEEEق أھEEEدافھا فEEEي المنافسEEEة یقEEEة التمویEEEل بEEEأدوات حEEEول حق

عEEن وذلEEك  ئEEة عالمیEEة وإقلیمیEEة تتسEEم بالتعقیEEد والتغیEEر،واالستمراریة والنمو فEEي ظEEل بی
ھEEذه إیجاد بدائل تمویلیة قائمEEة علEEى أسEEس وضEEوابط شEEرعیة تحقEEق طریق التأكید على 

 األھداف.
 : الدراسةأھداف  •

اآلتEEي النحEEو إلى تحقیقھEEا علEEى  ھذه الدراسةتنحصر أھم األھداف التي تسعى             
 : 

 )  مفھوم بیع التورق.  1
بیEEان مEEدى وضEEوح المفھEEوم العلمEEي المعاصEEر لبیEEع التEEّورق لEEدى المصEEارف   )1

 اإلسالمیة. 
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تحلیل المعامالت المالیة المعاصرة للتEEّورق المصEEرفي المEEنظم  وحقیقEEة تطبیEEق    )2
آلیة التّورق المصرفي المنظم الذي یمارس مEEن قبEEل البنEEوك والتوصEEل إلEEى نقEEاط 

 الضعف والخلل أوالقوة في أدائھا الحالي. 
فEEي التEEّورق معاصEEرة الجتھEEادات االبیان موقف المجامع والندوات الفقھیة مEEن     )3

 والذي لم یكن موجوداً من قبل بصورتھ الحقیقیة الحالیة. المصرفي المنظم،
إتجاھات المصارف اإلسEEالمیة فEEي إتخEEاذ التEEّورق أداة مEEن أدوات التمویEEل بیان    )4

 .  الميالجدیدة وأثره على مستقبل العمل المصرفي اإلس
 مشكلة الدراسة وأسئلتھا:     •

تتمثEEل مشEEكلة ھEEذه الدراسEEة فEEي محاولEEة البحEEث فEEي أحEEد المواضEEیع المھمEEة فEEي          
 ،ظریEEEEة والتطبیقیEEEEةالمعEEEEامالت المالیEEEEة المعاصEEEEرة ( بیEEEEع التEEEEّورق ) مEEEEن الناحیEEEEة الن

التEEEّورق فEEEي مسEEEیرة العمEEEل المصEEEرفي اإلسEEEالمي وآثارھEEEا علEEEى النشEEEاط ودورعقEEEود 
قتصادي وبلEEورة جوانEEب ھEEذا الEEدور والتعریEEف بEEھ وإدراكEEھ، ومEEدى التزامEEھ بأحكEEام اال

الشEEریعة اإلسEEالمیة، وأیضEEاً إبEEراز وجEEود خصوصEEیة المصEEارف اإلسEEالمیة مقارنEEة 
 بالمصارف األخرى. 

البحEEEث فEEEي القضEEEایا التفصEEEیلیة ذات الصEEEلة  الدراسEEEةوبالتEEEالي لEEEن تحEEEاول   
وھذا ال یعني االستغناء عن ، یفي بالغرض منھا موضوع إذ یكفي االقتصار على ما الب

بEEل ال بEEد مEEن بحثEEھ لكونEEھ المصEEدر الEEرئیس الEEذي  بحث الجانب الفقھي لھذا الموضوع،
لمEEدى في الحكم على ضبط التطبیقات المعاصرة لھ وھو المحدد  الدراسةاعتمدت علیھ 

 .  مكانیة توسیع دائرة تطبیقھا
 :ألسئلة التالیةبة على ااألجا الدراسةلذلك تحاول  

 ما  مفھوم بیع التّورق؟   )1
  تورق؟لما الحكم الشرعي ل  )2
 ما ھي الفروقات الرئیسة بین التورق الفقھي والتورق المصرفي المنظم ؟   )3
مEEEا  درجEEEة الوضEEEوح فEEEي المفھEEEوم العلمEEEي المعاصEEEرللتّورق المصEEEرفي   )4

 ؟ في  المصارف اإلسالمیة المنظم
 یع والشراء أم التمویل؟   ھل التّورق المعاصر یراد منھ الب  )5
EEن التEEّورق المصEEرفي  دور المصEEارف اإلسEEالمیة فEEي مسEEاعدة  )6 ھEEل یحسِّ

 العمالء للحصول على السلع وتمویل الحرفیین في المصارف اإلسالمیة ؟
 ما ھي مزایا القوة والضعف في التورق المصرفي المنظم ؟    )7
في المغاالة فEEي ما أثر التوسع في التّورق على دور المصارف اإلسالمیة   )8

 معدل ربح التّورق  حتى یكون أعلى من سعر الفائدة ؟ 
 ھل في صیغة التورق المصرفي المنظم تواطؤ وتحایل على الربا ؟   )9

ھل ینطوي التّورق المصرفي على استغالل ضعف المتEEّورق أوحاجتEEھ   )10
 لسیولة ؟ 

EEن التEEّورق المصEEرفي  دور المصEEارف اإلسEEال  )11 میة فEEي تنEEاقص ھEEل یحسِّ
 ونیة األفراد ؟مدی

 : الدراسات السابقة •
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والEEذي ، یعتبEEر مEEن الموضEEوعات الحدیثEEة الھامEEة   التiiورقبیiiع إن موضEEوع             
یحتاج إلى الكثیر من البحEEث والدراسEEة المستفیضEEة والمتعمقEEة التEEي تجمEEع بEEین الجانEEب 

ن َمEE المتاحEEةفEEي األدبیEEات ال یوجEEد  واالستقصEEاءالنظري والتحلیلي، ومن خالل البحث 
من الناحیة التحلیلیة، فھناك من تطرق لمسألة التّورق فEEي  التّورق بیعتناول موضوع  

مEEا یمكEEن أن یكEEون كEEل جمع اھتمت الدراسة بمسائل ذات صلة بھ  كالربا والحیل،لذلك 
 :  والذي كان من أبرزهلھ صلة بموضوع البحث 

"   فیة للتEEّورقتعقیبات على البحوث الخاصEEة بالتطبیقEEات المصEEربحث بعنوان "  •
الEEذي قدمEEھ  علEEي محمEEد القEEرة داغEEي فEEي مEEؤتمر "دور المؤسسEEات المصEEرفیة 

صEEفر  28 – 26اإلسEEالمیة فEEي االسEEتثمار والتنمیEEة" فEEي الشEEارقة المنعقEEدة مEEن 
، والEEEذي أجEEEاز فیEEEھ التEEEّورق وفEEEق شEEEروط 5/2002/ 9 – 7ھEEEـ الموافEEEق 1423

 وضوابط إلشباع حاجة أو ضرورة. 
 بیقات المصEEرفیة لعقEEد التEEّورق وآثارھEEا علEEى مسEEیرة العمEEلالتطبحث بعنوان "   •

"  قدمEEEھ أحمEEEد محEEEي الEEEدین  أحمEEEد  فEEEي مEEEؤتمر" دور  المصEEEرفي اإلسEEEالمي
صEEفر  28 – 26المؤسسات  المصرفیة اإلسEEالمیة فEEي االسEEتثمار والتنمیEEة "مEEن 

فEEي الشEEارقة والEEذي توصEEل فیEEھ إلEEى أن  5/2002/ 9 – 7الموافEEق  –ھEEـ 1423
صEEبح أتجاھEEاً مصEEرفیاً عامEEاً فھEEو ضEEار فEEي األجEEل الطویEEل بالعمEEل التEEورق إذا أ

المصرفي اإلسالمي، حیث یعمEEل علEEى إربEEاك النشEEاط االقتصEEادي ویثقEEل كاھلEEھ 
 بالدیون المستخدمة ألغراض إستھالكیة. 

التأصiiiیل الفقھiiiي للتiiiّورق فiiiي ضiiiوء االحتیاجiiiات التمویلیiiiة "بحEEEث بعنEEEوان  •
سلیمان المنیع عضو ھیئEEة كبEEار العلمEEاء فEEي قدمھ الشیخ عبدهللا بن  " المعاصرة

السEEEعودیة فEEEي مEEEؤتمر "دور المؤسسEEEات المصEEEرفیة اإلسEEEالمیة فEEEي االسEEEتثمار 
، وتوصل فیEEھ إلEEى  9/5/200-7ھـ الموافق 1423صفر  28 -26والتنمیة" من 

ان التّورق یعتبر آلیة ذات أثر فٌعال  في سبیل تحقیق الفلسفة االقتصEEادیة لتEEوفیر 
صیغة شرعیة موفرة القدرة على االنطEEالق  الوقت نفسھلھ وھو في النقد وتحصی

باالستثمارات اإلسEEالمیة إلEEى مEEا فیEEھ تحقیEEق مصEEالح الكسEEب والنمEEاء للمEEدخرات 
 النقدیة من أفراد ومؤسسات. 

قدمEEھ  " تطبیقات التّورق واستخداماتھ في العمل المصiiرفي اإلسiiالمي "بحث   •
EEEؤتمر" دور المؤسسEEEي مEEEى فEEEى آدم عیسEEEي موسEEEالمیة فEEEرفیة االسEEEات المص

، 9/5/2002-7ھEEـ الموافEEق 1423صEEفر  – 28 -26االسEEتثمار والتنمیEEة" مEEن 
والEEذي أكEEد فیEEھ الباحEEث أنEEھ بEEالرغم مEEن مشEEروعیة التEEّورق إال انEEھ مEEن األفضEEل 

قصر استخدامھ في مجال التمویل الشخصي لألفراد وفي الحاالت التي ال یمكEEن  
ة اإلسالمیة األخرى وكذلك لتمكEEین العمEEالء تمویلھا عن طریق الصیغ المصرفی

مEEن سEEداد المEEدیونیات الربویEEة التEEي فEEي ذممھEEم بغیEEة التحEEول إلEEى المصEEارف 
 اإلسالمیة. 

قدمEEھ حسEEین حامEEد حسEEین فEEي مEEؤتمر  " تعلیiiق علiiى بحiiوث التiiورق "بحEEث   •
 28 -26"دور المؤسسEEات المصEEرفیة اإلسEEالمیة فEEي االسEEتثمار والتنمیEEة" مEEن 

، والEEEذي رأى فیEEEھ حرمEEEة التEEEّورق 5/2002/ 9-7الموافEEEق  –ھEEEـ 1423صEEEفر 
الفردي والمؤسسي المنظم لمنافاتھ لمقاصد الشریعة العامEEة ومبادئھEEا الكلیEEة وأن 
ظھر جوازه من بعض األدلة الجزئیة، وقد قال بھذا المحققون من العلماء كشEEیخ 

 االسالم ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم . 
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قدمEEھ عEEز الEEدین محمEEد خوجEEھ ، فEEي نEEدوة  رق "" ملخص أبحاث في التوبحث  •
ربیEEع  9-8مEEن  –مملكة البحرین  –البركة الثانیة والعشرین لالقتصاد اإلسالمي 

، والتEEEEي دعEEEEا فیEEEEھ الباحEEEEث  2002یونیEEEEو  20-19ھEEEEـ الموافEEEEق 1423األخEEEEر 
المصEEارف والمؤسسEEات المالیEEة اإلسEEالمیة للتعEEاون بشEEكل وثیEEق مEEع الھیئEEات 

لصEEناعة المصEEرفیة اإلسEEالمیة مثEEل المجلEEس العEEام للبنEEوك والمؤسسات الداعمة ل
والمؤسسEEات المالیEEة اإلسEEالمیة والمجلEEس الشEEرعي لھیئEEة المحاسEEبة والمراجعEEة 
اإلسEEEEالمیة للتعریEEEEف بھEEEEا وأبEEEEراز خصائصEEEEھا وكیفیEEEEة تطبیقھEEEEا فEEEEي مختلEEEEف 

 المؤسسات المالیة اإلسالمیة . 
میة فiiiي الوقiiiت حكiiiم التiiiورق كمiiiا تجریiiiھ المصiiiارف اإلسiiiالبحEEEث بعنEEEوان " •

مقEEدم ضEEمن البحEEوث المعEEدة قدمEEھ الشEEیخ عبEEدهللا بEEن سEEلیمان المنیEEع،  الحاضiiر"
للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطEEة العEEالم اإلسEEالمي فEEي 

.  2003كEEانون األول  17 -13ھEEـ، الموافEEق 1424شEEوال  23 -19الفتEEرة مEEن 
بیع صحیح مستوف متطلبEEات جEEوازه  وتوصل فیھ إلى األخذ ببیوع التورق وأنھ

 وصحتھ من شروط وأركان . 
قدمھ محمد تقEEي العثمEEاني،  "أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة"بحث بعنوان  •

مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشEEرة لمجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي التEEابع 
 -13ق ھEEـ، المواف1424EEشEEوال  23 -19لرابطة العالم اإلسالمي فEEي الفتEEرة مEEن 

ضرورة االمتناع عEEن  بصفة عامة على .والذي أكد فیھ 2003كانون األول  17
EEع فEEي اسEEتخدام التEEورق فEEي األعمEEال المصEEرفیة وقصEEره علEEى حاجEEات  التوسُّ

 . ، ونص على منع بعض صوره  األفراد الحقیقیة
قدمEEھ  "حكiiم التiiورق كمiiا تجریiiھ المصiiارف فiiي الوقiiت الحاضiiر"بحث بعنEEوان •

مEEین الضEEریر، مقEEدم ضEEمن البحEEوث المعEEدة للEEدورة السEEابعة الصEEدیق محمEEد األ
 -19عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسEEالمي فEEي الفتEEرة مEEن 

. بEEین فیEEھ أن عملیEEة  2003كEEانون األول  17 -13ھـ، الموافق 1424شوال  23
 التورق المصرفي ھي استحالل للربا باسم البیع. 

قدمEEھ علEEي السEEالوس،  لتiiورق، والتiiورق المصiiرفي""العینiiة وابحEEث بعنEEوان  •
مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشEEرة لمجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي التEEابع 

 -13ھEEـ، الموافEEق 1424شEEوال  23 -19لرابطة العالم اإلسالمي فEEي الفتEEرة مEEن 
.والEEEذي بEEEین فیEEEھ أن التEEEورق المصEEEرفي ربEEEا صEEEریح 2003كEEEانون األول  17

التEEورق المصEEرفي ھEEو البEEدیل للقEEروض الربویEEة فبEEئس البEEدیل، محرم،وإذا كEEان 
 وبئس المبدل منھ، وال حاجة إذن لمصارف تسمى إسالمیة. 

قدمEEھ عبEEدهللا  "التورق كما تجریھ المصارف فiiي الوقiiت الحاضiiر"بحث بعنوان •
بن محمد بن حسن السعیدي، مقدم ضمن البحوث المعEEدة للEEدورة السEEابعة عشEEرة 

 23 -19مي التEEابع لرابطEEة العEEالم اإلسEEالمي فEEي الفتEEرة مEEن لمجمEEع الفقEEھ اإلسEEال
. وتوصEEل بEEھ إلEEى أن 2003كEEانون األول  17 -13ھEEـ، الموافEEق 1424شEEوال 

التورق المصرفي في المصEEارف اإلسEEالمیة یمثEEل رجEEوع القھقEEري،إذ تراجعEEت 
 من خاللھ عن أھدافھا وسیاستھا. 

مي بEEن إبEEراھیم السEEویلم، قدمEEھ سEEا والتورق المiiنظم"... "التورق بحث بعنوان  •
مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشEEرة لمجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي التEEابع 

 -13ھEEـ، الموافEEق 1424شEEوال  23 -19لرابطة العالم اإلسالمي فEEي الفتEEرة مEEن 
.والذي بین بھ أن أدوات العینة بصورھا المختلفة تسھل 2003كانون األول  17
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بالنشاط االقتصادي الفعلي،وأن التورق المEEنظم أقEEرب المداینات دون أي أرتباط 
 إلى الربا وإن مسیرة التمویل اإلسالمي بحاجة إلى مراجعة مخلصة وجادة. 

قدمEEھ  التiiورق كمiiا تجریiiھ المصiiارف دراسiiة فقھیiiة اقتصiiادیة"بحEEث بعنEEوان" •
محمEEد العلEEي القري،مقEEدم ضEEمن البحEEوث المعEEدة للEEدورة السEEابعة عشEEرة لمجمEEع 

شEEوال  23 -19مي التEEابع لرابطEEة العEEالم اإلسEEالمي فEEي الفتEEرة مEEن الفقEEھ اإلسEEال
.توصEEEل بEEEھ إلEEEى أن التعامEEEل 2003كEEEانون األول  17 -13ھEEEـ، الموافEEEق 1424

بالتورق المصرفي یؤدي إلى تمكEEین األفEEراد مEEن الحصEEول علEEى النقEEود بطریEEق 
 صادیة نافعة على مستوى االقتصاد.البیع، وأنھ یؤدي إلى مآالت اقت
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 1 رق: أحكامھ وتطبیقاتھالتو 

تواجھ المصارف والنوافذ اإلسالمیة  فEEي المصEEارف التقلیدیEEة، بعEEض الصEEعوبات 
وكیفیEEة تمویEEل العمEEالء مEEن خEEالل عقEEود وأدوات إسEEالمیة  فEEي السEEیولة الزائEEدة لEEدیھا،

ظھرت في الفتEEرة األخیEEرة معاملEEة جدیEEدة للحصEEول علEEى وقد تحكمھا ضوابط شرعیة، 
اة التمویEEل (التEEورق المصEEرفي المEEنظم) وانتشEEرت علEEى نطEEاق التمویEEل عEEن طریEEق أد

واسEEEع وأخEEEذت تمارسEEEھا الكثیEEEر مEEEن المصEEEارف اإلسEEEالمیة والنوافEEEذ اإلسEEEالمیة فEEEي 
اختلEEف الفقھEEاء وقEEد .  ق فEEي ھEEذا المجEEالوالمصEEارف التقلیدیEEة علEEى مEEا بینھمEEا مEEن فEEر

 .  والعلماء المعاصرون في حكم التورق وتطبیقاتھ
 معنEEEى التEEEورق والتEEEورق المصEEEرفي المEEEنظم، : اسEEEة فیمEEEا یلEEEيالدرسEEEتبین  لEEEذلك

، وذلEEك في مشروعیتھ وتطبیقاتھ المعاصEEرة وأراء الفقھاء، ز بینھ وبین التوریق یتمیالو
 . في خمسة مباحث 

 المبحث األول
 ً  التورق لغة واصطالحا

 نبین أوالً معنى التورق لغة ثم نستعرض معناه االصطالحي في المذاھب األربعEEة
. 

 :التورق لغة
َرُجEEُل "التورق: (الَورق) الدَّراھم المضEEروبة، وكEEذلك الرقEEةُ، والھEEاَء مEEن الEEواو. و

. و(الَوَرُق) بفتح الراء الَماُل من َدَراِھَم وإبل. والُمْسEEتَوِرُق : الEEذي (َوّراق) كثیر الّدراِھمَ 
 . 2یطلب الَوِرَق"

 ً  في المذاھب األربعة: التورق اصطالحا
في االصطالح الفقھي عنEEد كثیEEر مEEن الفقھEEاء وإن ذكEEر یكEEون فEEي  لم یذكر التورق

، والمقصود بھ في المEEذاھب صورة من صور بیع العینة،أو البیوع المنھي عنھا أو الربا
  : كما یلي األربعة

 : التورق عند الحنفیة -أ
ذكر الحنفیة التورق على أنھ صورة من صور بیع العینة یقول ابن الھمEEام: "ومEEن 

ّور للعینة صورة أخرى وھو أن یجعل المقرض والمستقرض بینھما ثالث الناس من ص
فیبیع صEEاحب الثEEوب الثEEوب بEEاثنى عشEEر مEEن المسEEتقرض ثEEم إن المسEEتقرض یبیعEEھ مEEن 
الثالث بعشرة ویسلم الثوب إلیھ ثEEم یبیEEع الثالEEث الثEEوب مEEن المقEEرض بعشEEرة ویأخEEذ منEEھ 

EEا توسEEراء عشرة ویدفعھ إلى المستقرض فتندفع حاجتھ، وإنمEEن شEEرازاً عEEث، احتEEطا بثال
 . 3ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن، وھو مذموم اخترعھ أكلة الربا"

بیEEع العینEEة والتّورق:دراسEEة تطبیقیEEة علEEى المصEEارف لالسEEتزادة أنظر:الحنیطEEي ،ھنEEاء محمEEد،   1                                                
،قسEEEم المصEEEارف اإلسEEEالمیة،األكادیمیة العربیEEEة للعلEEEوم المالیEEEة ، رسEEEالة دكتEEEوراه اإلسEEEالمیة
مكتبEEة   بیEEروت،دط، لبنEEان : ،مختEEار الصEEحاح محمEEد بEEن ابEEي بكEEر بEEن عبEEد القEEادر،الEEرازي،    2 .2007والمصرفیة،

فقھEEاء الحنفیEEة،  اإلمام كمال الدین  محمد بEEن عبEEد الواحEEد السیواسEEي الحنفي،إمEEام مEEنابن الھمام،   3 .   717، ص ھـ1415بیروت، 
مفسEEر حEEافظ مEEتكلم، كEEان معظمEEاً عنEEد أربEEاب الدولEEة. أشEEتھر بكتابEEھ القEEیم " فEEتح القEEدیر " ومEEن 

فEEEتح .   335/ ص 1، ج الموسEEEوعة الفقھیEEEةمصEEEنفاتھ: " التحریEEEر فEEEي أصEEEول الفقEEEھ " أنظEEEر: 
 . 198-197/ ص 7ج،1995ھـ، 1415، بیروت، لبنان: دار الكتب العلمیة، 1، طالقدیر
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فالسلعة ال تعود إلى صاحبھا األول، وإن عادت صار مEEن العینEEة التEEي ترجEEع فیھEEا 
 السلعة إلى بائعھا األول. 

 التورق عند المالكیة:  -ب
ضمن بیوع اآلجال . جاء في الشرح  لم یذكر المالكیة التورق بمسماه وأنما ذكروه

الصغیر: (كخذ) أي كقول بائع لمشتر خذ مني (بمائة مEEا) أي سEEلعة (بثمEEانین) قیمEEة لمEEا 
فیھ من رائحة الربا،وال سEEیما إذا قEEال لEEھ المشEEتري سEEلفني ثمEEانین وأرد لEEك عنھEEا مائEEة، 

ى الكراھEEة فEEي . فالمالكیEEة نصEEوا عل1EEفقال المأمور ھذا ربا، بل خEEذ منEEي بمائEEة . . . إلEEخ
 صورة التورق،وذلك كونھا رائحة الربا، فھي الزیادة في الثمن ألجل األجل. 

 التورق عند الشافعیة: -ج
أما الشافعیة فقد ذكروا التورق في مسألة العینة واالسEEتدالل علEEى جوازھEEا، حیEEث  

إلEEى قاسوا بیع السلعة لبائعھا األول على بیعھا لغیره، وبیEEع السEEلعة التEEي اشEEتراھا ألجEEل 
 . 2غیر بائعھا األول ھو التورق، ویسمى لدیھم بالزرنقة

 التورق عند الحنابلة:  -د
 شاع مصطلح التورق عند الحنابلة ولم یعرف بھذا األسم إال عندھم من الفقھاء. 

ثر لیتوسEEع بثمنEEھ یقول البھوتي: " . . . ومن احتاج لنقد فاشترى ما یساوى ألفاً بEEأك
 ً  . 3رق". ویسمى التوفال بأس بھ نصا

یتضح من خالل ما تقدم ذكره أن التورق الفقھEEي لEEم یكEEن معروفEEاً بھEEذا األسEEم وبذا 
إال عند الحنابلة ومعظم الفقھاء ذكروھا ضمن بیوع العینة والمشEEترك فEEي الصEEور التEEي 

. فیشEEترط فEEي األول وحاجEEة المسEEتورق إلEEى النقEEد ذكروھEEا ھEEو عEEدم رجEEوع السEEلعة إلEEى
بائعھا األول، وإال كان مEEن العینEEة التEEي ترجEEع فیھEEا السEEلعة  التورق أن تباع السلعة لغیر

 إلى بائعھا األول.  
أما مجمع الفقھ اإلسالمي برابطة العالم اإلسالمي فقد عرفھ: "إن بیEEع التEEورق ھEEو 

البEEائع شEEراء سEEلعة فEEي حEEوزة البEEائع وملكEEھ بEEثمن مؤجEEل، ثEEم یبیEEع المشEEتري بنقEEد لغیEEر 
 .  4"للحصول على النقد "الورق"

أن التورق ھو: لجوء شخص بحاجEEة ماسEEة إلEEى نقEEد وال یجEEد یظھر مما تقدم ذكره 
من یقرضھ إلى شراء سلعة في حوزة البائع وملكھا بEEثمن مؤجEEل، ثEEم یبیEEع السEEلعة علEEى 

ھناك تواطؤ  شخص آخر غیر الذي اشتراھا منھ، بثمن أقل مما اشتراه، ودون أن یكون
  فرد لسد حاجتھ للنقوم بعقود حقیقیة یجریھا.بین األطراف الثالثة، فھو عمل یقوم بھ 

                                                
بلغة السالك القEEرب المسEEالك علEEى الشEEرح الصEEغیر للقطEEب سEEیدي أحمEEد لصاوي، الشیخ أحمد، ا   1

أنظEEر: الشEEافعي،اإلمام ابEEي عبEEد هللا محمEEد بEEن ادریس،مEEن بنEEي المطلEEب مEEن قEEریش، ولEEد سEEنة    2 .1995ھـ،1415، لبنان، بیروت: دار الكتب العلمیة، 1، طالدَّردیر
إلیھ ینتسب الشافعیة. جمع إلEEى علEEم الفقEEھ القEEراءات وعلEEم ھـ، أحد أئمة المذاھب األربعة، و150

ھEEـ، 204األصول والحدیث واللغة والشEEعر. نشEEر مذھبEEھ بالحجEEاز والعEEراق. تEEوفى بمصEEر سEEنة 
ونشر بھا مذھبھ، من تصEEانیفھ: " األیEEام " فEEي الفقEEھ، و " الرسEEالة " فEEي أصEEول الفقEEھ وغیرھEEا. 

، بیروت، لبنان: دار 2، طم مع مختصر المزنياأل.   329/  ص 1، للزركلي، جاالعالم أنظر:
الفEEائق ، الزمخشEEري، محمEEد بEEن عمEEر،  78/ ص 3، ج1983ھEEـ، 1403الفكر، كتEEاب البیEEوع ، 
، المجلEEد الثEEاني، ص 1979ھEEـ، 1399، بیEEروت، لبنEEان: دار الفكEEر، 3، طفEEي غریEEب الحEEدیث

، ئق أولEEي النھEEي لشEEرح المنھEEىشEEرح منتھEEى األرادات المسEEمى دقEEاالبھوتي،منصور بEEن أدریEEس،  3 .  108
 11مجمع الفقEEھ اإلسEEالمي، برابطEEة العEEالم اإلسEEالمي، القEEرار الخEEامس، الEEدورة الخامسEEة عشEEرة،   4 .   26/ ص 2، ج1996ھـ، 1416د.ط، بیروت، لبنان: عالم الكتب، 

 ھـ . 1419رجب 
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 ھي: الفردي فالعناصر االساسیة للتورق 
 حصول شخص على النقد.  -1
 شراء سلعة نسیئة.  -2
 بیع السلعة بأقل من ثمن الشراء.  -3

 بیعھا لغیر بائعھا.  - 4     
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 المبحث الثاني
 عند الفقھاءالفردي حكم التورق 

لفقھاء وكرھھ بعضEEھم ختُلف في جوازه، فقد منعھ بعض االتورق نوع من البیوع ا
 : في المذاھب األربعة ھوأجازه بعضھم، وفیما یلي بیان لحكم

 :حكم التورق عند الحنفیة -أ
الحنفیة كأبي یوسف التورق جاء في حاشEEیة ابEEن عابEEدین: "قEEال فقھاء بعض جاز أ

دوا على ذلك. ولم یعEEدوه أبو یوسف: ال یكره ھذا البیع ألنھ فعلھ كثیر من الصحابة وحم
 . 1من الربا" 

 :حكم التورق عند المالكیة -ب
جاء في المدونة: "ولقد سألت مالكا عن الرجل یبیEEع السEEلعة بمئEEة دینEEار إلEEى أجEEل، 
فإذا وجب البیع بینھما، قال المبتاع للبائع: بعھا لي من رجل بنقد، فإني ال أبصEEر البیEEع؟ 

عندھم حكم الزیادة في الثمن ألجEEل األجEEل لEEذلك . فالتورق 2قال: ال خیر فیھ ونھى عنھ"
 نھوا عنھ .   

 حكم التورق عند الشافعیة -ج
جاء في األم:"فإذا اشEEترى الرجEEل مEEن الرجEEل السEEلعة فقبضEEھا وكEEان الEEثمن إلEEى    

أجل فال بأس أن یبتاعھا من الذي اشتراھا منھ ومن غیره بنقد أقل أو أكثر مما اشEEتراھا 
 . 3بھ أو بدین"

المذھب الشافعي التي ال ترى اتھEEام المسEEلم المتعامEEل بمعاملEEة یمكEEن أن إن أصول 
تكون تبطن الربا، ویبنیھا على السالمة حتى یظھر القصEEد، فإنEEھ تبعEEاً لEEذلك ال یEEرى فEEي 

 .4الورق بأساً ولو عادت السلعة إلى بائعھا األول
 حكم التورق عند الحنابلة -د

قEEول المEEرداوي: "لEEو احتEEاج إلEEى نقEEد، أكثر ما ظھر التورق بمسماه عند الحنابلة. ی
فاشEEترى مEEا یسEEاوي مائEEة بمائEEة وخمسEEین فEEال بEEأس، نEEص علیEEھ. وھEEو المEEذھب وعلیEEھ 

 . 5األصحاب. وھي مسألة التورق"
 الحظ اختالف الفقھاء في  حكم  التورق على ثالثة أقوال: یُ مما سبق بیانھ 

1( EEل أنھ حرام،وھو مذھب ابن تیمیة، وابن القیم واإلمام أحمد بEEي هللا  -ن حنبEEرض
 . 6في إحدى الروایتین، ونسب تحریمھ إلى الحنابلة في روایة -عنھ 

                                                
دمشقي ، ولEEد بدمشEEق ابن عابدین ، محمد أمین بن عمر ، المعروف بابن عابدین ،  ابن عابدین،   1

ھEEـ ، فقیEEھ الEEدیار الشEEاّمیة ، إمEEام الحنفّیEEة فEEي عصEEره ، كEEان شEEافّعیاً أًول عمEEره ، مEEن 1198سنة 
كتبھ : ( رد المحتار على الدر المختار ) في الفقھ الحنفي ، وعرف ھذا الكتاب باسم حاشEEیة ابEEن 

 بدمشEEق ، أنظEEر : ھEEـ1252عابEEدین ، ولEEھ ( نسEEمات األسEEحار ) فEEي أصEEول الفقEEھ ، تEEوفي سEEنة 
،بیEEEروت، لبنEEEان: دار المعرفEEEة، 1، ط حاشEEEیة ابEEEن عابEEEدین،  42/ ص 6، للزركلEEEي ج األعEEEالم
، االقتصEEEاد اإلسEEEالمي،مجلة محكمEEEة، التEEEورق والتEEEورق المصEEEرفيمي، محمEEEد مختEEEار، السEEEال  4 . 79/ ص 3، مرجع سابق، جاألمالشافعي،   3 .  125/ ص 4، ج،بیروت، لبنان: دار الفكر، د. ط ، د. ت المدونة الكبرىمالك،مالك بن أنس،    2 .  655/ ص 7ج،2000ھـ، 1420
، ابEEEن مفلح،شEEEمس الEEEدین محمEEEد، 243/ ص 4،مرجع سEEEابق، جاإلنصEEEاف أنظEEEر: المEEEرداوي،   6 .  243/ ص 4،مرجع سابق، جاالنصاف المرداوي،  5 . 22، ص 2004ھـ، مارس 1425)، محرم 274)، العدد(24مجلد(
،أبEEي شEEیبة، 316/ ص4،ج2003ھEEـ، 1424بیEEروت، لبنEEان : مؤسسEEة الرسEEالة، ، 1، طالفEEروع
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أنEEھ مكEEروه فكرھEEھ عمEEر بEEن عبEEد العزیز،واإلمEEام أحمEEد بEEن حنبEEل فEEي إحEEدى   )2
الروایتین وأشار إلى أنEEھ مضEEطر ومحمEEد بEEن الحسEEن الشEEیباني. وقEEال عمEEر بEEن 

. فجمھEEور الفقھEEاء علEEى 2الربEEا أي: أصEEل الربEEا" 1عبEEد العزیز:"التEEورق أخیEEة
 . 3كراھتھ، حیث كرھھ الحنفیة والمالكیة، والحنابلة في روایة

ة كEEأبي یوسEEف جEEائز وبعEEض الحنفیEE 4خEEص فیEEھ إیEEاس بEEن معاویEEةأنEEھ جEEائز، ر )3
. فمEEن أجEEاز العینEEة 5الحنابلEEة فEEي روایEEة ھEEي المEEذھب والشEEافعیةعنEEده، ومEEذھب 
 أجاز التورق. 

مجمEEع الفقھEEي اإلسEEالمي التEEابع لرابطEEة  والتEEورق الفقھEEي ھEEو الEEذي قEEال بجEEوازه
العالم اإلسالمي فEEي قEEرارة الخEEامس فEEي الEEدورة الخامسEEة عشEEرة والEEذي جEEاء نصEEھ كمEEا 

 یلي:
 القرار الخامس

ق  بشأن حكم بیع التورُّ
الحمد £ وحده ، والصالة والسEEالم علEEى مEEن ال نبEEي بعEEده ، سEEیدنا ونبینEEا محمEEد  

 وعلى آلھ وصحبھ ، أما بعد :
لEEس المجمEEع الفقھEEي اإلسEEالمي ، برابطEEة العEEالم اإلسEEالمي ، فEEي دورتEEھ فEEإن مج

ھEEـ 1419رجEEب  11الخامسEEة عشEEرة المنعقEEدة بمكEEة المكرمEEة ، التEEي بEEدأت یEEوم السEEبت 
ق .31/10/1998الموافق   م ، قد نظر في موضوع حكم بیع التورُّ

وكEEالم وبعEEد اللتEEداول والمناقشEEة ، والرجEEوع إلEEى األدلEEة ، والقواعEEد الشEEرعیة ، 
 العلماء في ھذه المسألة ، قرر المجلس ما یأتي :

ق: ھو شراء سلعة في حوزة البائع وملكھ، بEEثمن مؤجEEل، ثEEم یبیعھEEا   والً:أ أن بیع التورُّ
 المشتري بنقد لغیر البائع، للحصول على النقد (الورق). 

ل فEEي أن بیEEع التEEورق ھEEذا جEEائز شEEرعاً، وبEEھ قEEال جمھEEور العلمEEاء، ألن األصEE  ثانیاً:
بEEا)(البقرة:  َم الرِّ ُ اْلبَْیَع َوَحEEرَّ ) ولEEم 275البیوع اإلباحة، لقول هللا تعالى (َوأََحلَّ هللاَّ

                                                                                                                                        
، 1،ط ُمَصEEنّف ابEEن ابEEي شEEیبةعبدهللا بن محمد بEEن أبEEي شEEیبة إبEEراھیم بEEن عثمEEان أبEEن أبEEي بكEEر، 

نى أن التورق مرتبط بحكم الربEEا فEEي األخیّة: ھو الحبل الذي یربط بھ الحیوان، واستعیر ھنا لمع  1 .  375/ ص 4، ج1989ھـ، 1409بیروت، لبنان: دار الفكر، 
، بیEEروت، لبنEEان: المكتEEب 1، طبطالن التحلیEEل كتاب بیان الّدلیل علىالتحریم، أنظر: ابن تیمیة، 

ھEEـ، 1418،الریEEاض، المملكEEة السEEعودیة: مكتبEEة العبیكEEان، 1، طمجموعEEة الفتEEاوىابEEن تیمیEEة،    2 .  79، ص 1998ھـ، 1418اإلسالمي، 
، 1، طمختصEEر سEEنن ابEEي داوود أنظEEر: المنEEذري، زكEEي الEEدین عبEEد العظEEیم بEEن عبEEد القEEوي،   3 .  236/ ص 29،ج1997

، االنصEEEاف ،المEEEرداوي، 56/ ص3،ج2001ھEEEـ، 1421بیEEEروت، لبنEEEان: دار الكتEEEب العلمیEEEة، 
، أبي عبدهللا محمد بEEن محمEEد بEEن عبEEد الEEرحمن المغربEEي، ، الحطاب243/ ص 4مرجع سابق،ج
 ، الدسEEوقي،404/ ص 4ج،1992ھEEـ، 1412لبنEEان: دار الفكEEر، ، بیروت، 3، ط مواھب الجلیل

محمEEد بEEن أحمEEد بEEن عرفEEھ ، المEEالكي  مEEن علمEEاء العربیEEة ، مEEن أھEEل دسEEوق تعلEEم وأقEEام وتEEوفى 
بالقاھرة وكان مEEن المدرسEEین فEEي األزھEEر، لEEھ كتEEب منھEEا ( الحEEدود الفقھیEEة ) فEEي فقEEھ المالكیEEة ، 

والشEEرح الكبیEEر علEEى مختصEEر خلیEEل وشEEرح  وحEEواش علEEى مغنEEى اللبیEEب والسEEعد التفتEEازاني
المعروفEEة بموسEEوعة جمEEال  موسEEوعة الفقEEھ االسEEالميالسنوس لمقدمEEة أم البEEراھین ،   (أنظEEر : 

ھEEـ 1410عبد الناصر الفقھیة ، یصدرھا المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة ، القاھرة ، مصEEر ، 
/ ص 3،جدار الفكر، دط، دت، بیروت ، لبنان:  حاشیة الدسوقي) ،   251/ ص  1، ج1990، 

/ ص 3،ج2001ھEEـ،1421، بیEEروت، لبنEEان: دار الكتEEب العلمیEEة،1، طتھEEذیب السEEننابEEن القEEیم،   4 .   106/ ص 5، شرح الخرشدي، ج89
، 655/ ص 7، جرد المحتEEEار، ابEEEن عابEEEدین،78/ ص 3،مرجEEEع سEEEابق،جاألمأنظر:الشEEEافعي،    5 . 56

/ ص 7،مرجع سEEابق، جشرح فتح القEEدیرالھمام، ، ابن 1416/ ص 3، جكشاف القناعالبھوتي، 
 . 243/ ص 4،مرجع سابق،جاإلنصاف، المرداوي، 199
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فEEي ھEEذا البیEEع ربEEاً ال قصEEداً وال صEEورة، وألن الحاجEEة داعیEEة إلEEى ذلEEك  یظھEEر
 زواج أو غیرھما.  لقضاء دین، أو

عة بثمن أقل ممEEا اشEEتراھا بEEھ جواز ھذا البیع مشروط، بأن ال یبیع المشتري السل  ثالثاً:
على بائعھا األول، ال مباشرة وال بالواسطة، فEEإن فعEEل فقEEد وقعEEا فEEي بیEEع العینEEة، 

 المحرم شرعاً، الشتمالھ على حیلة الربا فصار عقداً محرماً. 
یوصEEي المسEEلمین بالعمEEل بمEEا شEEرعھ هللا سEEبحانھ  -وھو یقEEرر ذلEEك-إن المجلس   رابعاً:

مEEن طیEEب أمEEوالھم، طیبEEة بEEھ نفوسEEھم، ابتغEEاء مرضEEاة  لعباده من القرض الحسن
هللا، ال یتبعھ مّن وال أذى وھو مEEن أجEEل أنEEواع اإلنفEEاق فEEي سEEبیل هللا تعEEالى، لمEEا 
فیEEھ مEEن التعEEاون والتعEEاطف، والتEEراحم بEEین المسEEلمین، وتفEEریج كربEEاتھم، وسEEد 

، وأن حاجاتھم، وإنقاذھم من اإلثقال بالدیون، والوقEEوع فEEي المعEEامالت المحرمEEة
النصوص الشEEرعیة فEEي ثEEواب اإلقEEراض الحسEEن، والحEEث علیEEھ كثیEEرة ال تخفEEى 

 كما یتعین على المستقرض التحلي بالوفاء، وحسن القضاء وعدم المماطلة. 
وصلى هللا على سیدنا محمد، وعلEEى آلEEھ وصEEحبھ سEEلم تسEEلیماً كثیEEراً، والحمEEد £ 

 1".رب العالمین
 

                                                
 )323 -322قرارات مجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي ص (  1



 15 

 المبحث الثالث
 التوریق 

ھنEEاك لEEبس بEEین مفھEEوم التEEورق والتوریEEق سEEواء مEEن ناحیEEة اللفEEظ أو  یالحEEظ أن
 معنى التوریق لبیان مفھوم كل منھما.  ال بد أن نبینالمعنى عند البعض لذلك 

بدأ  التوریق كظاھرة بشكل خاص في نھایة الثمانینات بالوالیات المتحEEدة إلEEى حEEد 
إلظھEEار تكالEEب    The frenzy of the 1980'sإطEEالق وصEEف "جنEEون الثمانینEEات" 

، حیEEث یEEتم بموجبھEEا تبEEدیل أحEEدى أوجEEھ اسEEتخدام األمEEوال 1البنEEوك علEEى توریEEق دیونھEEا
 . 2المصرفیة مثل القروض، بورقة مالیة، أو تجاریة (مثال إصدار السندات)

 : ما یلي ھناك عدة تعاریف للتوریق أختارت الباحثة أھمھا 
فEEي أبسEEط صEEوره    Securitizationیعني مصEEطلح أو لفEEظ التوریEEق أو التسEEنید 

"الحصول على األموال باالستناد إلى الدیون المصرفیة القائمة وذلك عن طریEEق إیجEEاد 
أصول مالیة جدیدة". وبعبارة أخرى فإن مصطلح "التوریق" یعني تحویل الموجEEودات 
المالیEEة مEEن المقEEرض األصEEلي إلEEى اآلخEEرین، والEEذي یEEتم غالبEEاً مEEن خEEالل " الشEEركات 

 Special Purpose Companies. أو "الشركات ذات األغراض الخاصة" المالیة"
3 . 

امEEا المفھEEوم االصEEطالحي لكلمEEة التوریEEق فEEي المفھEEوم اإلسEEالمي "التوریEEق ھEEو 
مصطلح اقتصادي حدیث نسبیاً وتعني كلمة التوریق "جمع األصEEول غیEEر السEEائلة لEEدى 

م بإصEEدار صEEكوك مؤسسEEة مEEا وتحویEEل ملكیتھEEا إلEEى صEEندوق أو مؤسسEEة أخEEرى تقEEو
تساندھا تلك األصول یجوز تEEداولھا بعEEد تمEEام تصEEنیفھا ائتمانیEEاً، أو ھEEي (تحویEEل أمEEوال 
منقولة أو غیر منقولEEة محEEددة إلEEى أداة مالیEEة محEEددة مفصEEولة الذمEEة ومحEEددة المEEدة ذات 
عائد معین ولھا وصف محدد).وقد كان المسلمون یسمون ھذا النوع ب(الموارقة) وھي 

. المصEEارف اإلسEEالمیة ال تلجEEأ إلEEى توریEEق 4كوك تقابEEل الEEدراھم الفضEEیة"استعمال الص
 الدیون وإنما إلى توریق األصول.

(فEEالتوریق غیEEر التEEورق، التوریEEق جعEEل الEEدیون مدونEEة فEEي صEEكوك أو سEEندات، 
فEEي  –وجعلھا قابلة للتداول بالطرق التجاریة . أو ھو جعل الدین المؤجل في ذمة الغیEEر 

صكوكاً قابلة للتداول في سوق ثانویة . وقد  –وتھ في الذمة وحلول أجلھ الفترة ما بین ثب
تبین من البحث أن بیع الدین للمدین أو ھبتھ جائز عند الجمھور غیر الظاھریEEة، بشEEرط 
قبض الدائن العوض في المجلس إذا كان المال ربویاً كEEالنقود، وال یجEEوز البیEEع الربEEوي 

با النِّساء . وحینئذ ال فائدة من تصكیك ھEEذا الEEدین فEEي مؤجالً، حتى ال یقع العاقدان في ر
التصرف بھ للمEEدین، إذ ال یجEEوز جعEEل الصEEك أو السEEند أداة قابلEEة للتEEداول، حتEEى ال یقEEع 
المتعاقدان في ربا النِّساء . وكذلك ال یجوز تصكیك الدیون من باب أولى فEEي بیEEع الEEدین 

یجEEوز توریEEق دیEEن المرابحEEة المؤجEEل  لغیر من علیھ الدین، حتى عنEEد المالكیEEة، لEEذلك ال
وتداولھ من قبل المصارف اإلسالمیة أو األفراد، وال یجوز بیع صكوك المضاربة لEEدى 
البنوك اإلسالمیة إذا كانت موجودات وعاء المضاربة دیون مرابحات مؤجلEEة فقEEط ، أو 

 التوریEEق المصEEرفي للEEدیون ( الممارسEEة واإلطEEار القEEانوني )أنظEEر: عثمEEان ، حسEEین فتحEEي،    1                                                
، كEEانون أول   24 -22بتEEاریخ ملیEEات البنEEوك بEEین النظریEEة والتطبیEEق ،عقEEد مEEؤتمر تشEEریعات ع

، كتEEاب قیEEد التحEEدیث والنشEEر، األكادیمیEEة العربیEEة للعلEEوم المالیEEة  التوریEEق الشEEماع ، خلیEEل ،    2 .  3، نظمتھ جامعة الیرموك ، أربد ، األردن ، الھامش ، ص 2002
،( التوریEEق كEEأداة مالیEEة حدیثEEة )، إتحEEاد الخلفیEEة العلمیEEة والعملیEEة للتوریEEق، عبEEدهللا، خالEEد أمEEین   3 .  2والمصرفیة، ص 
،عمEEان،األردن: دار المتقدمEEة للنشEEر، 1،طفقھ المعامالت وصEEیغ االسEEتثمارالخیاط،عبد العزیز،   4 .  39، ص1995المصارف العربیة،

 ،بالھامش. 243، ص 2004
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مة كانت موجودات وعاء المضاربة خلیطاً من سلع عینیة ومنافع ودیون مرابحات، وقی
األعیان والمنافع أقل من مقدار دین المرابحة، فإن كانت أكثEEر أو كEEل الموجEEودات سEEلعاً 

 .1عینیة، جاز بیعھا)
 
 
 
 
 

ھEEEEـ ، 1423، دمشق،سEEEEوریا: دار الفكEEEEر،1ط،  المعامالت المالیEEEEة المعاصEEEEرةالزحیلي،وھبEEEEة،   1                                                
 . 231،ص2002
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 المبحث الرابع
 أنواع وضوابط التورق وطریقة اجرائھ في المصارف اإلسالمیة

 المطلب األول
 أنواع التورق 

 : 1ھناك ثالثة أنواع من التورق یجب التفریق بینھما 
ھو الذي تحدث عنھ الفقھاء قدیماً، وقد تم بیانھ وتعریفھ  :التورق الفقھي (الفردي))  1

ویسمى ھذا النوع بالتورق الفقھي نسبة إلى كتب الفقھ القدیمة أو بEEالتورق الفEEردي 
نسEEبة إلEEى أن الEEذین یمارسEEونھ ھEEم األفEEراد . فھEEو الحصEEول علEEى النقEEد مEEن خEEالل 

طEEرف آخEEر غیEEر البEEائع وھEEذه العملیEEة تتمیEEز بمEEا شراء سلعة بأجEEل ثEEم بیعھEEا نقEEدا ل
 یلي: 

 من حیث العالقة التعاقدیة: وجود ثالثة أطراف مختلفة .  )أ(
تواطEEؤ  وجEEود عقEEدین منفصEEلین دون من حیث الضوابط الشEEرعیة للتعاقEEد: )ب(

 بین األطراف. 
 من حیث الغایة والقصد: الحصول على السیولة النقدیة.  )ج(

لى البEEEائع ترتیEEEب الحصEEEول علEEEى النقEEEد للمتEEEورق : ھEEEو أن یتEEEوالتiiiورق المiiiنظم )  2
(المشEEتري) ، بEEأن یبیعEEھ سEEلعة بEEثمن آجEEل،ثم یبیعھEEا (البEEائع) نیابEEة عEEن المتEEورق 
(المشEEتري) بEEثمن نقEEد لطEEرف آخEEر أقEEل مEEن الEEثمن األول، ویسEEلّم الEEثمن النقEEدي 
للمتورق. فیسمى منظماً لما تقوم علیھ ھذه المعاملEEة مEEن تنظEEیم بEEین أطEEراف عEEدة، 

د یتفق البائع مع الطرف اآلخر مسبقاً لیشتري السلعة نقEEداً بEEثمن أقEEل مEEن السEEعر فق
 .   2الفوري السائد

: سمي بالمصرفي إلنتساب ھذه المعاملة إلى المصارف وكثیراً المصرفي التورق )  3
مEEا یسEEتخدم ھEEذا المصEEطلح ردفEEاً للتEEورق المEEنظم. ولكEEن یمكEEن التمییEEز بینھمEEا بEEأن 

EEرفي ھEEورق المصEEر التEEث اآلمEEراء، حیEEر بالشEEة لآلمEEبقھ مرابحEEنظم یسEEورق مEEو ت
 بالشراء ھو المتورق. والسبب أن المصارف ال تملك سلعا ابتداء. 

  :صورتھ
أن یحتEEاج شEEخص لمبلEEغ معEEین مEEثالً سEEبعین ألEEف (وحEEدة نقدیEEة) فیشEEتري مEEن  

المصرف سلعة( غالبEEاً معEEدن) بثمEEانین ألEEف (وحEEدة نقدیEEة) بالتقسEEیط ویوكEEل المصEEرف 
بیعھا في السوق بسبعین ألف (وحدة نقدیة) نقداً، أو یوكل البائع األول الذي باع السلعة ب

فEEإذا رغEEب العمیEEل إلى المصرف بأن یبیعھا لصالح العمیل ویقبض ثمنھا ویسلمھ إلیEEھ.  
                                                

،مقEEEدم إلEEEى نEEEدوة البركEEEة الثانیEEEة ملخEEEص أبحEEEاث فEEEي التورقأنظر:خوجھ،عزالEEEدین محمEEEد،   1
یونیEEEو  20 -19ھEEEـ، الموافEEEق 1423ربیEEEع اآلخEEEر  9 -8والعشEEEرین لالقتصEEEاد االسEEEالمي، مEEEن 

مصEEارف اإلسEEالمیة فEEي الوقEEت حكEEم التEEورق كمEEا تجریEEھ العبدهللا بEEن سEEلیمان،  ، المنیع،2002
، مقدم ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة الحاضر

كEEEانون األول  17 -13ھEEEـ، الموافEEEق 1424شEEEوال  23 -19العEEEالم اإلسEEEالمي فEEEي الفتEEEرة مEEEن 
لوقEEت التEEورق كمEEا تجریEEھ المصEEارف فEEي ا،السEEعیدي،عبدهللا بEEن محمEEد بEEن حسEEن، 2،ص2003
المنعقEEدة بمكEEة المكرمEEة فEEي مقEEدم لمجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي فEEي دورتEEھ السEEابعة عشEEرة  ،الحاضEEر

،مقدم لمجمEEع الفقEEھ التEEورق . . . والتEEورق المEEنظم دراسEEة تأصEEیلیة سEEامي بEEن إبEEراھیم، السEEویلم، 2 .2003اغسطس  13-ھـ1424جمادي الثانیة 19
 13-ھEEـ1424جمEEادي الثانیEEة 19المكرمEEة فEEي المنعقدة بمكة اإلسالمي في دورتھ السابعة عشرة 

 ، بتصرف . 40، ص2003اغسطس 
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في الحصول على النقEEد مEEن خEEالل التEEورق المEEنظم عبEEر المصEEرف یقEEوم المصEEرف بمEEا 
 یلي:  

یقEEوم المصEEرف  بشEEراء السEEلعة أصEEالة عEEن نفسEEھ مEEن البEEائع في مرحلة أولى    -أ 
األصلي بناء علEEى وعEEد العمیEEل بالشEEراء منEEھ أو شEEراء كمیEEات مEEن السEEلع دون 

 وجود وعد مسبق بالشراء. 
یبیع المصرف تلك السلعة المشتراه أو كمیات محددة منھا للعمیل باألجل بثمن    -ب 

 محدد (بالمساومة أو المرابحة) . 
وفEEي مرحلEEة تالیEEة یقEEوم المصEEرف ببیEEع تلEEك السEEلعة التEEي أصEEبحت مملوكEEة    -جـ 

للعمیل إلى من یرغب شراءھا نقداً بناء على توكیل العمیل لھ بذلك، وقد یكون 
 المشتري النھائي للسلعة ھو: 

 البائع األصلي الذي اشتریت منھ السلعة فیتم التورق حینئذ عبر ثالثة أطراف.   – 1
 شتري غیر البائع األصلي فیتم التورق عبر أربعة أطراف. أن یكون الم  – 2

فالتورق المصرفي المنظم سمي بھذا األسم ألنھ ینظم التعامل المستقبلي مع البEEائع 
 والمشتري من خالل االتفاق على إجراءات، وأحكام معینة. 

 :  1فھذه العملیة تتمیز بما یلي
عمیEEل، غیEEر أن بعEEض البنEEوك ال أن المصEEرف یشEEتري السEEلعة سEEلفا،قبل طلEEب ال )  1

تشEEتري إال بعEEد طلEEب العمیEEل، وھEEذا ال یخرجEEھ عEEن كونEEھ تورقEEاً عنEEدھم لتمیEEزه 
 بالمیزتین الالحقتین. 

 أن المصرف یرتب تنظیما مع البائع والمشتري، وذلك قبل عقد البیع .  )  2
ه أظھEEر أن المصرف یقوم ببیع السلعة التي اشتراھا منھ عمیلھ، نیابة عنھ. وھEEذ  ) 3

 ما یمیز التورق المنظم.

                                                
 ، بتصرف. 3، مرجع سابق، ص التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضرالسعیدي،   1
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الفروق الرئیسة بiiین التiiورق الفقھiiي (الفiiردي) والتiiورق المصiiرفي المiiنظم تiiتلخص 
 1فیما یلي

)  في التورق الفEEردي تبEEدأ العملیEEة وتنتھEEي بصEEورة شEEبھ عفویEEة ومEEن دون ترتیبEEات  1
تقع مسبقة أو إجراءات مقننة، كما أنھا تتم في خضم عملیات البیع والشراء التي 

في األسواق حتى ال تكاد تعرف بضاعة المتورق من باقي مEEا یقEEع مEEن مبEEادالت 
 في األسواق. 

أمEEا التEEورق المصEEرفي المEEنظم، فھEEو مؤسسEEي مEEنظم إذ أن لEEھ إجEEراءات مقننEEة  
ومEEEوظفین متخصصEEEین وصEEEیغاً نمطیEEEة ومنظومEEEات تعاقدیEEEة، ولEEEھ إجراءاتEEEھ 

ق ذاتھ نشاطاً شبھ مستقل عEEن ووثائقھ التي تتكرر في عملیاتھ بشكل یجعل التور
األنشEEطة التجاریEEة المعتEEادة ولEEھ السEEلعة التEEي اسEEتوفت شEEرائط السEEیولة بوجEEود 

 أسواق جاھزة للتبادل وباعة ومشترین متفرغین لھذا العمل . 
فEEEي التEEEورق الفEEEردي البEEEائع ال عالقEEEة لEEEھ ببیEEEع السEEEلعة مطلقEEEاً، وال عالقEEEة لEEEھ   )  2

المصEEرفي المEEنظم فEEإن البEEائع یتوسEEط فEEي بیEEع بالمشEEتري النھEEائي. أمEEا التEEورق 
السلعة بنقد لمصلحة المستورق، ففي التورق الفردي یكEEون العمیEEل بالخیEEار بEEین 
أن یحتفظ بالسلعة أو یبیعھا بنفسھ في السEEوق، ألنEEھ قبضEEھا قبضEEاً یEEتمكن بEEھ مEEن 
التصEEرف فیھEEا بمEEا یشEEاء بینمEEا فEEي التEEورق المصEEرفي المEEنظم العمیEEل ال یقEEبض 

ثEEم یبیعھEEا بنفسEEھ فلEEیس أمامEEھ إال خیEEار واحEEد وھEEو أن یوكEEل المصEEرف السEEلعة 
 ببیعھا.  

أن الثمن فEEي التEEورق الفEEردي یقبضEEھ المسEEتورق مEEن المشEEتري النھEEائي مباشEEرة  )   3
دون أي تEEدخل مEEن البEEائع . أمEEا التEEورق المصEEرفي فیسEEتلم المسEEتورق النقEEد مEEن 

  البائع نفسھ، الذي صار مدیناً لھ بالثمن اآلجل.
فEEي التEEورق الفEEردي قEEد ال یعلEEم البEEائع أصEEالً ھEEدف المشEEتري. أمEEا فEEي التEEورق  )   4

المصEEرفي فھنEEاك تفEEاھم مسEEبق بEEین الطEEرفین علEEى أن الشEEراء بأجEEل ابتEEداء إنمEEا 
 ھدفھ الوصول للنقد من خالل البیع الحال الالحق. 

شEEراء السEEلعة، في التورق المصرفي قد یتفق البائع مسبقاً مع المشتري النھEEائي ل )  5
وھذا االتفاق یحصل من خالل التزام المشتري النھEEائي بالشEEراء، لتجنEEب تذبEEذب 

 االسعار. أما التورق الفردي فال یكون ھناك اتفاق انما تتم العملیة عفویھ. 
فEEEي التEEEورق الفEEEردي عEEEدد األطEEEراف ثالثEEEة البEEEائع والمشEEEتري (المسEEEتورق)  )  6

ن منفصEEلین، أمEEا فEEي التEEورق المصEEرفي والمشتري النھائي للسلعة ووجود عقEEدی
فإن عدد األطراف أربعة المصرف والعمیل طالب التورق والبائع األول للسلعة 
والمشتري النھائي للسلعة. فالمصرف ال یملك السلعة ابتداء، وإنما یشتریھا بنEEاء 
على طلب العمیل (المستورق)،ثم یبیعھا لھ بثمن مؤجل، ثم ینوب عنھ في بیعھا 

. فھنEEاك ثالثEEة عقEEود ابEEع بEEثمن نقEEدي أقEEل مEEن ثمEEن الشEEراءیEEة لطEEرف رمEEرة ثان
 منفصلة.  

 المطلب الثاني
 2عقود التورق كما تُمارس من قِبَل المصارف والتكییف الفقھي لھا

حكEEم ، الشEEبیلي، یوسEEف عبEEد هللا، 3ص ،مرجEEع سEEابق،  التEEورق . . . والتEEورق المEEنظمالسویلم،   1                                                
موقEEع الشEEبكة  ،التورق نافEEذة الربEEا فEEي المعEEامالت المصEEرفیةأنظر: الشباني،محمد بن عبد هللا،   2 بتصرف .  www.Shubily.comالشبكة المعلوماتیة  ، موقعالتورق الذي تجریھ البنوك

التEEورق المصEEرفي فEEي نظEEر التحلیEEل  ، شحاتھ، حسین حسین، www.Saaid.netالمعلوماتیة  
)، 24)، مجلEEEد (274یEEEة محكمEEEة، العEEEدد (، االقتصEEEاد اإلسEEEالمي،مجلة علمالمحاسEEEبي والتقEEEویم

 .  24، ص 2004ھـ، 1425محرم، 
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المصEEارف،  العدیEEد مEEنلقEEد تEEم التوسEEع باسEEتخدام أداة التمویEEل بEEالتورق مEEن قبEEل  
بح وذلEEك مEEن خEEالل القیEEام بتمویEEل حیEEث یEEوفر لھEEا وسEEیلة جEEذب للعمEEالء وتحقیEEق الEEر

األفراد والمؤسسات والشركات أو جذب المدخرات من قبEEل األفEEراد والمؤسسEEات ویEEتم 
 ذلك بطریقین: 

طریق تتبعھ المصEEارف لتEEوفیر المEEال للمحتEEاجین إلیEEھ مEEن األفEEراد والشEEركات  :األول
 والمؤسسات، فیكون البائع للسلعة ھو المصرف،أي أن المصرف یقوم بتEEوفیر

السEEیولة النقدیEEة مEEن خEEالل أداة التEEورق تحEEت مسEEمى عقEEد بیEEع بالتقسEEیط وبیEEع 
 المرابحة. 

جEEذب المEEال للمصEEارف كبEEدیل للودائEEع اآلجلEEة التEEي تمEEنح  (التEEورق العكسEEي) الثاني:
علیھا فوائEEد وفEEق مEEا یطلEEق علیEEھ الصEEیغة اإلسEEالمیة للتعامل،وذلEEك بEEأن یكEEون 

موالEEھ فEEي المصEEرف وأخEEذ أربEEاح البEEائع ھوالمEEودع الEEذي یرغEEب فEEي إیEEداع أ
 علیھا، واستخدام صیغة التورق ألخذ الربح على المال المودع ألجل. 

في حالة الطریقة األولiiى التiiي یقiiوم المصiiرف بھiiا بتiiوفیر السiiیولة مiiن خiiالل  
بیع المرابحة ضمن أداة التمویل بالتورق فإن اإلجراءات التي یتم اتباعھا لتنفیiiذ ھiiذه 

 : 1تياألداة تتمثل في اآل
"طالب التمویEEل" إلEEى المصEEرف اإلسEEالمي طالبEEاً التمویEEل بEEأداة یتقدم المسEEتورق )  1

وذلك بطلEEب شEEراء سEEلعة دد المبلغ الذي ھو في حاجEEة إلیEEھ.التمویل بالتورق ویح
ن خEEالل المحلیEEة مEEالتEEي تعEEرض فEEي سEEوق السEEلع الدولیة،أوبالتقسEEیط مEEن السEEلع 

 نات المطلوبة. ویستوفي البیاأنموذج یعده البنك سلفاً،
یقEEEوم المصEEEرف اإلسEEEالمي بدراسEEEة طلEEEب المسEEEتورق والقیEEEام بمجموعEEEة مEEEن  )  2

: الحصول على معلومات عEEن طالEEب ءات المصرفیة المختلفة ومن أھمھااإلجرا
التمویل من حیث إماكنیاتھ المالیEEة، أي قدرتEEھ علEEى السداد،والضEEمانات، وحEEدود 

سلعة التي یتعامل المصرف فیھا فEEي السقف االئتماني ونحو ذلك، وتحدید نوع ال
 سوق السلع الدولیة والسوق المحلیة. 

یقEEوم المصEEرف اإلسEEالمي باالتصEEال بالبEEائع الEEذي سEEوف یشEEتري منEEھ السEEلعة  )  3
(یتم حدید األسEEعار والترتیبEEات الالزمEEة.والمشتري الذي سوف یتعھد بشرائھا وت

 وع في المخاطر). تحدید الثمن األول والثمن الثاني مسبقاً لتجنب الوق
بعد دراسة الطلب من قبل المصرف یقوم المصرف بتحدید عدد وحEEدات السEEلعة  )   4

المباعEEة علیEEھ ومواصEEفاتھا، وثمEEن بیعھEEا، ویEEرتبط تحدیEEد عEEدد الوحEEدات التEEي 
سوف تباع علیEEھ بقدرتEEھ علEEى السEEداد، تنتھEEي الدراسEEة إمEEا بEEالقبول أو بEEالرفض، 

ق بEEالتوقیع علEEى عقEEد الوعEEد بالشEEراء، وتقEEدیم وفي حالEEة الموافقEEة یقEEوم المسEEتور
 الضمانات المطلوبة، وفق ما تطلق علیھ المصارف (بیع المرابحة) . 

یقوم المستورق بالتوقیع على توكیEEل المصEEرف ببیEEع السEEلعة التEEي اشEEتراھا وفEEق  )  5
 نموذج وكالة، وقد یدفع مبلغاً یسمى ضمان الجدیة. 

قEEداً مEEن مصEEدرھا ویتملكھEEا ویحوزھEEا فEEي ضEEوء بشراء السEEلعة ن یقوم المصرف )  6
 المبلغ المطلوب للمستورق. 

ثEEم یقEEوم المصEEرف ببیEEع ھEEذه السEEلعة المشEEتراه إلEEى المسEEتورق باألجEEل (بصEEیغة  )  7
 المرابحة ألجل). 

                                                
 ) . 1أنظر: الشكل رقم (  1
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بعد ذلك یقوم المصرف وبناء على الوكالة من قبل المستورق ببیع نفس السEEلعة   ) 8
إلEEى نفEEس المصEEدر(المورد بEEائع السEEلعة) أو إلEEى نقEEداً لحسEEابھ، وقEEد یكEEون ذلEEك 

 مصدر آخر حسب الترتیبات المنظمة سلفاً. 
بعد إتمام عملیEEة البیEEع یقEEوم المصEEرف بإیEEداع قیمEEة المبیEEع فEEي الحسEEاب الجEEاري  )  9

للمستورق بعد أن تخصEEم منEEھ المصEEاریف الفعلیEEة والعمEEوالت وربEEح المرابحEEة، 
 ھ حسب االتفاق. ونحو ذلك من األعباء التي تحمل علی

 یقوم المستورق بسداد أقساط المرابحة حسب االتفاق، وتطبق علیھ شروطھا.  )  10
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لمنظم ا في  لمصر ا ق  ر لتو ا ب  بأسلو یل  لتمو ا ت  ا  خطو

ل  لممو ا   

ف ( لمصر ا
مي السال )ا

ي لمشتر ا

ئع لبا ا
لب     طا  
یل لتمو ا

ق ر لمستو ا
جل ) 4 أل بحة  ا مر لسلعة  ا قبیع  ر للمستو

كیل  )5 ف تو لمصر قا ر لمستو ا ب  لحسا لسلعة  ا ً  ببیع  ا نقد

ق) 7 ر للمتو ي  ر لجا ا ب  لحسا ا في  لمبلغ  ا ع  ا ید  ا

بحة) 8 ا لمر ا ط  قسا ا ق  ر لمستو ا د  ا سد

ء سلعة) 3 ا شر
ً ا بقیمة  نقد

ب لمطلو ا لمبلغ  ا

6 ( ً ا نقد ق  ر لمستو ا ب  لحسا لسلعة  ا بیع 

لمنظم) 1 ا في  لمصر ا ق  ر لتو ا ب  بأسلو یل  تمو طلب 
لبیع) 2 با كیل  لتو ا و ء  ا لشر با عد  لو ا على  ق  ر لمستو ا قیع  تو

 
 

 ) . 1الشكل رقم (
 

 : فھي معكوسة واإلجراءات التي تتم كاآلتي (التورق العكسي)أما الطریقة الثانیة
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یطلEEب عمیEEل المصEEرف نمEEوذج عEEرض بیEEع سEEلعة، وطلEEب شEEراء سEEلعة،ووكالة   – 1
السEEلعة، وتفEEویض المصEEرف ببیEEع السEEلعة . وفEEق أداة التEEورق المصEEرفي شEEراء 

 المنظم. 
 یقدم المصرف عرض األسعار مع تحدید نوع السلعة والعملة واألجل.  - 2
یطلب العمیل شراء السلعة بعد الموافقة على العEEرض مEEع تحدیEEد المبلEEغ والعملEEة   – 3

 واألجل. 
4 –  EEل بإتمEEن العمیEEة عEEرف نیابEEوم المصEEلع یقEEوق السEEن سEEلعة مEEراء السEEة شEEام عملی

الدولیEEة أو السEEوق المحلEEي لصEEالح العمیEEل مEEع إصEEدار المصEEرف إیجابEEاً بشEEراء 
 (بیع المرابحة).  ة من العمیل. بأسلوب السلع

یوافق العمیل علEEى بیEEع السEEلعة المملوكEEة لEEھ للمصEEرف، ویEEتم سEEداده عنEEد األجEEل   – 5
 المحدد (المبلغ مع ربحھ) . 

ة التعجیل بسداد المبلغ، یتم ذلك من خEEالل نمEEوذج عقEEد تعجیEEل سEEداد بعEEد في حال  – 6
EEك فھEEا التملEEر. أمEEو أن یتم خصم جزء من أو كل ھامش الربح مقابل السداد المبك

ا عینEEاً، وھEEذا فEEي . دون الحاجEEة إلEEى أن یEEتم تملكھEEیتم من خالل تملك المستندات 
 . 1داة التمویل بالتورقعملیات البیع والشراء التي یتم التعامل بھا على أ

 : 2 من خالل ما تم بیانھ من آلیة التورق المصرفي نجد أن االطراف المشتركة ھي
المEEورد (التEEاجر):وھو البEEائع األول للسEEلعة أي الجھEEة المالكEEة للسEEلعة موضEEوع  )1

 التورق (السوق المحلي، سوق السلع الدولیة) . 
اً بقصد بیعھا باألجل إلEEى نقد وھو الجھة التي تشتري السلعة:(الدائن) المشتري  )2

 المتورق. العمیل 
السEEEلعة باألجEEEل مEEEن  العمیEEEل المتEEEورق (المEEEدین): وھEEEو الجھEEEة التEEEي تشEEEتري  )3

 بقصد بیعھا إلى المشتري النھائي والحصول على ثمنھا نقداً.  المشتري الدائن
المشتري النھائي للسلعة: ھو الجھEEة التEEي تشEEتري السEEلعة مEEن العمیEEل المتEEورق   )4

وقد یكون المشتري النھائي للسلعة ھو المEEورد األصEEلي الEEذي أشEEتریت منEEھ  نقداً 
السلعة وفي ھذه الحالة یكEEون التEEورق قEEد تEEم عبEEر ثالثEEة أطEEراف . وفEEي حEEاالت 
أخرى یتم بیع السلعة علEEى جھEEة غیEEر موردھEEا األصEEلي وفEEي ھEEذه الحالEEة تكEEون 

 أطراف التورق أربعة.  
 : 3نظمالتكییف الفقھي للتورق المصرفي الم

من خالل ما تقدم ذكره من آلیة التورق المصEEرفي المEEنظم نجEEد أنEEھ عقEEد مركEEب  
 : 4یتكون من العقود التالیة

عقد بین المصرف والشركة التي تبیعھ السلعة، وبالقطع فإن المصرف لم یكن   أوالً:
 لیشتري لوال أنھ یقصد البیع لعمالئھ المتورقین.

، مقEEدم إلEEى نEEدوة البركEEة تطبیقات التورق واستخداماتھ فEEي العمEEل المصEEرفيعیسى،موسى آدم،    2 المرجع السابق .   1                                                
یونیEEو  20 -19الموافEEق ھـ، 1423ربیع اآلخر  9 -8الثانیة والعشرین لالقتصاد االسالمي، من 

،مرجع سEEابق، التEEورق كمEEا تجریEEھ المصEEارف فEEي الوقEEت الحاضEEرالسEEعیدي،عبد هللا بEEن حسEEن،   3 ، بتصرف . 5، ص  2002
، االقتصEEاد اإلسEEالمي،مجلة التEEورق وموقEEف الشEEریعة اإلسEEالمیة منEEھأنظر: حسان،حسین حامEEد،   4 بتصرف. 

 .  11، ص 2002ھـ، أغسطس 1424 )، جمادي األخر23)، مجلد ( 267محكمة،العدد( 
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رق ومن المقطوع بھ أن المتورق لم یكEEن لیشEEتري عقد بین المصرف والمستو  ثانیاً:
السلعة لEEوال أن المصEEرف سEEیبیع ھEEذه السEEلعة لحسEEابھ لتEEوفیر النقEEد المطلEEوب . 
فEEالعرف والقEEرائن وظEEروف الحEEال الEEذي یتكEEون لEEدى مسEEتخدمي ھEEذه العقEEود 

 یقطع بارتباطھا بعُضھا مع بعض. 
 عقد وكالة بین المصرف والعمیل .   ثالثاً:

د بEEین المصEEرف بصEEفتھ وكEEیالً عEEن المسEEتورق وبEEین الشEEركة التEEي تشEEتري عقEE رابعiiاً:
السلعة، وبالطبع فإن ھناك اتفاقEEاً مسEEبقاً وترتیبEEات متفEEق علیھEEا بEEین المصEEرف 

 وھذه الشركة على الشراء بثمن معین ومحدداً أساسھ في ھذه االتفاقیة. 
بیع السEEلعة  یتصف التورق المصرفي المنظم بأن البائع یتوكل عن المشتري في 

التي اشتراھا منھ، نیابة عنEEھ، فEEي السEEوق المحلEEي أو فEEي السEEوق الدولیEEة وھEEو مEEا علیEEھ 
العمل وقد یكون بعده، وھذا مختلEEف بEEاختالف المصEEارف، وغالبھEEا یكEEون التوكیEEل فیEEھ 
قبل تمام عقد البیع . وقEEد یتEEولى المصEEرف البیEEع مباشEEرة فEEي السEEوق الدولیEEة، وقEEد یقEEیم 

 ھ، وھو مختلف باختالف المصارف. وسیطا یقوم مقام
 : تكییف التورق المصرفي المنظم

عقد بین المصEEرف والشEEركة التEEي تبیعEEھ السEEلعة (السEEوق المحلEEي،  العقد األول:  
سوق السلع الدولیة)، بناء على وعد من العمیل بالشراء،ھذا العقد من حیث الشكل عقEEد 

ف بتوقیEEع اتفاقیEEة مEEع شEEركة بیع صحیح استوفى أركانھ وشروطھ . حیث یقEEوم المصEEر
معینة "اتفاقیEEة شEEراء سEEلع" وھEEذه االتفاقیEEة تمثEEل اإلطEEار العEEام الEEذي یEEنظم العالقEEة بEEین 
المصرف باعتباره مشتریاً وبین شEEركة معینEEة باعتبارھEEا بائعEEاً . وتEEتم عملیEEات الشEEراء 
 عن طریق قیام المصرف بطلب كمیة معینة من سEEلعة محEEددة مثEEل الحدیEEد أو البالدیEEوم

أو األلمنیوم بمبلغ معین وذلك باالتصال بالشركة وطلب الكمیة المذكورة طبقاً لشEEروط 
االتفاقیEEة الموقعEEة بEEین الطEEرفین. وتحEEرر الشEEركة للمصEEرف المشEEتري شEEھادة تخEEزین 
بمواصEEفات السEEلعة وكمیتھEEا ورقEEم تصEEنیفھا . ویمكEEن أن یشEEتري المصEEرف البضEEاعة 

ملیات البیع نیابة عنEEھ (التمویEEل الشخصEEي)، لنفسھ وال یوكل مؤسسة خارجیة لتتولى ع
أمEEا فEEي حالEEة مرابحEEة السEEلع الدولیEEة فEEإن المصEEرف یوكEEل مؤسسEEة خارجیEEة فEEي سEEوق 
السلع الدولیة لشراء البضاعة. ولتحقیق مطلب القبض تصدر الشركة البائعة للمصرف 
شھادة تسمى "شھادة تخزین"، مقیEEد فیھEEا كمیEEات المعEEدن المشEEتري مEEن قبEEل المصEEرف 

تEEواریخ الشEEراء. وان كمیEEة المعEEدن المشEEترى سEEیتم تعیینھEEا عEEن طریEEق رقEEم الصEEنف و
للمعدن الذي وقع علیھ البیع وتحدید مكان تواجده .  ویتحمEEل المصEEرف المخEEاطر التEEي 
یمكEEن أن تلحEEق بEEذلك المعEEدن كمEEا یتحمEEل التكEEالیف المرتبطEEھ بEEھ وبالتEEالي فEEإن عملیEEة 

معEEEدن تعEEEد صEEEحیحة ومسEEEتوفیة للشEEEروط الشEEEراء التEEEي یتملEEEك المصEEEرف بموجبھEEEا ال
الشرعیة طبقاً للفتوى الشرعیة الصادرة من مجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي الEEدولي التEEي تجیEEز 

 . 1إجراء العقود بوسائل اإلتصال الحدیثة
قیام المصرف ببیع السلعة للعمیل "المستورق" مرابحة بناء علEEى  العقد الثاني: 

 . 2بیع مرابحة لألجل بالتقسیط جائزوعد العمیل بالشراء وتقسیط الثمن، فال

                                                
.  12، مرجEEع سEEابق، ص تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي اإلسEEالميعیسى،   1

ھEEـ 1410أفتى مجمع الفقھ اإلسالمي في دورة مؤتمره السEEادس بجEEدة المنعقEEدة فEEي شEEھر شEEعبان 
أن الوفاء بالوعد واجب إذا كان الوعEEد مرتبطEEاً بسEEبب ودخEEل الموعEEود فEEي السEEبب،و"إن الوفEEاء    2 بجواز إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة.  1990الموافق مارس 

بالوعEEد ال یجEEب قضEEاًء إال إذا أدخEEل الواعEEد الموعEEود فEEي السEEبب بالفعل،وھEEذا ھEEو الEEراحج فEEي 
ماھیEEة العقEEد فEEي الفقEEھ المذھب المEEالكي، وھEEو قEEول مالEEك."أنظر: الشEEرع : صEEالح عبEEد الغنEEي ، 

 –،مجلة البحوث الفقھیة المعاصEEرة ، مجلEEة علمیEEة محكمEEة ، العEEدد الثEEامن والخمسEEون االسالمي
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" مEEع تعاقEEد المصEEرف وبموجEEب وكالEEة مEEن العمیEEل "المشEEتري :الثالiiث العقiiد 
بائعھا األول، والفEEرض أنEEھ عقEEد بیEEع صEEحیح، قEEد طEEرف آخEEر "مشEEتر" للسEEلعة،غیر

اسEEتوفى أركانEEھ وشEEرائطھ، حیEEث اجمEEع الفقھEEاء علEEى صEEحة وقEEوع الوكالEEة فEEي البیEEع 
لك قولھ تبارك وتعالى فیما أخبEEر عEEن أھEEل الكھEEف حیEEث بعEEثھم والشراء والدلیل على ذ

iiْنُھْم  {من رقدتھم الطویلة: -عز وجل  - هللا َوَكَذلَِك بََعْثنَاُھْم لِیَتََساءلُوا بَْینَُھْم قَاَل قَائiiٌِل مِّ
ا لَبِْثتُْم فَاْبَعثُوا أََحَدُكم بiiَِوِرقُِكْم َكْم لَبِْثتُْم قَالُوا لَبِْثنَا یَْوًما أَْو بَْعَض یَْوٍم قَالُوا َربُُّكْم أَْعلَُم بِمَ 

ْنھُ َوْلیَتَلَطiiَّْف َوَال یُْشiiِعرَ  نَّ بُِكiiْم َھِذِه إِلَى اْلَمِدینَِة فَْلیَنظُْر أَیَُّھا أَْزَكى طََعاًما فَْلیَأْتُِكم بِِرْزٍق مِّ
تصرفھم حیث أقرھم على  –تعالى  -. وجھ االستدالل من اآلیة الكریمة أن هللا 1} أََحًدا

أنابوا عنھم واحدا منھم لشراء ما یحتاجونEEھ مEEن طعEEام وأقEEرھم رسEEول هللا سEEیدنا محمEEد 
فلم یرد ما ینسخ ذلEEك وشEEرع مEEن قبلنEEا شEEرع لنEEا  –صلوات هللا وسالمھ علیھ وعلى آلھ 

 . 2ما لم یرد ناسخ

                                                                                                                                        
، 153 -152، ص 2003حزیEEEران  -ھEEEـ 1424ربیEEEع اول  –السEEEنة الخامسEEEة عشEEEرة ، محEEEرم 

قEEرار لجنEEة الفتEEوى األردنیEEة فEEي الفتEEرة الواقعEEة بEEین العشEEرین مEEن جواز بیع المرابحة بالتقسEEیط 
ھEEـ، ( الموافقEEة للسEEادس مEEن 1397والعشEEرین مEEن رمضEEان عEEام ھEEـ، والثEEامن 1397رجب عEEام 
، الریEEاض، المملكEEة العربیEEة السEEعودیة: دار 1، طالوكالEEة فEEي الفقEEھ اإلسEEالميمقبEEل، طالEEب قائEEد،  2 .  19سورة الكھف، اآلیة  1 ).1977والحادي عشر من ایلول عام  1977تموز عام 

 . 140، ص 1983ھـ، 1403اللواء، 
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 المبحث الخامس
 موقف العلماء المعاصرین من التورق المصرفي المنظم

ویEEل فEEي المصEEارف والنوافEEذ اإلسEEالمیة فEEي المصEEارف التقلیدیEEة مEEن انتشEEر التم 
خEEالل مEEا یعEEرف بEEالتورق المصEEرفي المEEنظم، ووقEEع الخEEالف والنEEزاع بEEین العلمEEاء 
والبEEاحثین المعاصEEرین حEEول مشEEروعیة ھEEذه األداة مEEن التمویEEل، فقEEدمت العدیEEد مEEن 

ھEEا جEEائزة، وذلEEك الدراسEEات واالبحEEاث،بین مؤیEEد وداعEEم ومعEEارض فمEEنھم مEEن قEEال : إنَّ 
للحاجة الماسة إلیھا، حیث أن لیس كل من یحتEEاج إلEEى نقEEد یجEEد مEEن یقرضEEھ فEEي الوقEEت 
المعاصEEر. ومEEنھم مEEن قEEال : إنھEEا غیEEر جEEائزة، ألن القصEEد منھEEا دراھEEم بEEدراھم بینھمEEا 
حریEEEرة. ومEEEنھم مEEEن فEEEرق بEEEین التEEEورق الفقھEEEي (التEEEورق الفEEEردي) والتEEEورق المEEEنظم 

 ، فأعطى لكل حكمھ. والتورق المصرفي المنظم
ھEEو صEEدورقرار المجمEEُع سوء الفھم لEEدى الEEبعض وخلEEط األمورومما عمل على  

EEھ الخامسEEي دورتEEالمي فEEي اإلسEEةالفقھEEة المكرمEEدة بمكEEرة المنعقEEب  -11 ة عشEEرج– 
. بجEEEواز التEEEورق الفقھEEEي ویالحEEEظ أن المجمEEEع 1988/ 10/ 31الموافEEEق  -ھEEEـ 1419

 ھي. الفقھي أطلق العبارة في التورق الفق
التEEورق كمEEا جمع الفقھEEي اإلسEEالمي بعEEدم جEEواز "ثم صدر القراُر الجدید من الم 
" في دورتEEھ السEEابعة عشEEرة المنعقEEدة بمكEEة ریھ بعض المصارف في الوقت الحاضرتج

.لEEذلك سEEتحاول الباحثEEة بیEEان 13/12/2003الموافEEق  -ھEEـ 19/10/1424المكرمEEة فEEي 
 .أراء كل منھم 

 المطلب األول
 ین بجواز التورق المصرفي المنظمأدلة القائل

 : ورق المصرفي المنظم من المعاصرینقال بجوازالت 
 من األفراد: 

الشیخ عبدهللا بن سلیمان المنیع، بحث "التأصیل الفقھEEي فEEي ضEEوء االحتیاطEEات  )1
التمویلیة المعاصEEرة" مقEEدم إلEEى مEEؤتمر "دور المؤسسEEات المصEEرفیة اإلسEEالمیة 

وكEEذلك . 2002ھـ، مEEایو، 1423ة الشارقة، صفر في االستثمار والتنمیة" جامع
بحثEEEھ بعنEEEوان "حكEEEم التEEEورق كمEEEا تجریEEEھ المصEEEارف اإلسEEEالمیة فEEEي الوقEEEت 
الحاضر" مقEEدم إلEEى مجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي التEEابع لرابطEEة العEEالم اإلسEEالمي فEEي 

 ) . 313دورتھ السابعة عشرة ( أعمال وبحوث الدورة : ص
التطبیقات المصEEرفیة للتEEورق" مقEEدم إلEEى د. محمد عبد الغفار الشریف، بحث "  )2

 .  2002ھـ، نوفمبر 1423ندوة البركة الثالثة والعشرین، رمضان 
د. موسEEEى آدم عیسEEEى، بحEEEث " تطبیقEEEات التEEEورق واسEEEتخداماتھ فEEEي العمEEEل   )3

المصرفي اإلسالمي" مقدم إلEEى مEEؤتمر "دور المؤسسEEات المصEEرفیة اإلسEEالمیة 
 . 2002ھـ، مایو، 1423رقة، صفر،في االستثمار والتنمیة " جامعة الشا

د. علEEي القEEرة داغEEي، "حكEEم التEEورق فEEي الفقEEھ اإلسEEالمي" " مقEEدم إلEEى "دور  )4
المؤسسEEات المصEEرفیة اإلسEEالمیة فEEي االسEEتثمار والتنمیEEة " جامعEEة الشEEارقة، 

 . 2002ھـ، مایو، 1423صفر،
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 د. محمد تقي العثماني، بحEEث "أحكEEام التEEورق وتطبیقاتEEھ المصEEرفیة" مقEEدم إلEEى )5
ھEEـ، كEEانون األول 1424الEEدورة السEEابعة عشEEرة لمجمEEع الفقEEھ اإلسالمي،شEEوال 

2003 . 
د. محمEEد علEEي القEEري بحEEث ( التEEورق كمEEا تجریEEھ المصEEارف : دراسEEة فقھیEEة   )6

اقتصEEادیة ) منشEEور فEEي أعمEEال وبحEEوث الEEدورة السEEابعة عشEEرة لمجمEEع الفقEEھ 
  .)  334 – 205اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي : ص

: ھیئEEة كبEEار العلمEEاء فEEي التEEي یُنسEEب إلیھEEا القEEول بEEالتورق المصEEرفي  ومن الھیئEEات
والحقیقEEة  . ، الموسEEوعة الفقھیEEة الكویتیEEة1السعودیة، والمجمع الفقھي بمكة المكرمEEة

 أنھا تقول بجواز التورق الفقھي .
 أدلة المجیزین: 
بَاَوأََحلَّ ّهللاُ اْلبَیْ  { قولھ تعالى :  :الدلیل األول َم الرِّ  .  2} َع َوَحرَّ
 : وجھ الداللة

بiiَا {إن قولھ تعالى    َم الرِّ ال یعنEEي أن كEEل بیEEع حEEالل، وال }  َوأََحلَّ ّهللاُ اْلبَْیَع َوَحiiرَّ
كل ربEEا حEEرام، فمعلEEوم مEEن كتEEب السEEنة والفقEEھ أن ھنEEاك بیوعEEاً ربویEEة محرمEEة، وبیوعEEاً 

غEEش وغیEEر ذلEEك، فEEا£ سEEبحانھ أخEEرى محرمEEة ألسEEباب أخEEرى غیEEر الربEEا، كEEالغرر وال
وتعEEالى أحEEل جمیEEع صEEور البیEEع إال مEEا دل دلیEEل علEEى تحریمEEھ، فلفEEظ الربEEا یEEدل علEEى 
العموم، فاأللف والالم فیھ للجنس، لذلك فجمیع صور الربا التEEي ورد الشEEرع بھEEا تEEدخل 
تحت حكم التحریم الذي دلت علیEEھ اآلیEEة. ولفEEظ البیEEع یEEدل علEEى العمEEوم، فEEاأللف والEEالم 

دالة على استغراق جمیع أنواعھ وصEEیغھ إال مEEا دل دلیEEل علEEى تخصیصEEھ مEEن العمEEوم ال
 . 3بتحریم
بiiَا{  :یقول المنیع: في قولھ تعالى  َم الرِّ ووجEEھ االسEEتدالل  } َوأََحلَّ ّهللاُ اْلبَْیَع َوَحرَّ

بذلك، أن هللا تعالى احل جمیع صEEور البیEEع إال مEEا دل دلیEEل علEEى تحریمEEھ، حیEEث جEEاءت 
والعموم في ذلك مستفاد من  –وأحل هللا البیع  –الكریمة بلفظ العموم في كلمةالبیع اآلیة 

األلEEف والEEالم الدالEEة علEEى اسEEتغراق جمیEEع أنEEواع البیEEع وصEEیغة إال مEEا دل الEEدلیل علEEى 
تخصیصھ من العموم أو كراھة. والتورق من البیوع المشمولة بالعموم في الحEEل فیبقEEى 

 . 4نوع من البیوع المباحة بنص اآلیة الكریمة " على أصل اإلباحة والحل وأنھ
فمن اشEEترى سEEلعة قرضEEاً، سEEواء قصEEد ذاتھEEا أو ثمنھEEا فاآلیEEة مقیEEدة بجEEواز ھEEذا  

البیع ویتأكد ھذا باألصل فEEي حكEEم العقEEود والمعEEامالت، فEEال یخEEرج عEEن ھEEذا األصEEل إال 
 . 5بدلیل

                                                
، كEEان قEEراره 31/10/1989ھEEـ، 1419رجEEب  11س، الEEدورة الخامسEEة عشEEرة، القEEرار الخEEام  1

بخصوص التEEورق الفقھEEي،  ولEEھ قEEرار بخصEEوص التEEورق كمEEا تجریEEھ المصEEارف فEEي بالجواز 
جمEEادي الثانیEEة 19المنعقEEدة بمكEEة المكرمEEة فEEي ،في دورتھ السابعة عشرة بالمنع  الوقت الحاضر

،  المصEEEارف اإلسEEEالمیة بEEEین النظریEEEة والتطبیEEEقعبEEEد الEEEرزاق رحEEEیم جEEEدي ، أنظEEEر: الھیتي،  3 .  275آیة سورة البقرة،   2 .2003اغسطس  13-ھـ1424
، أصول الفقھ اإلسالمي، شعبان، زكي الدین، 99، ص 1998، األردن: دار أسامة ، ،عمان1ط
الجEEامع فEEي ، المصEEري، رفیEEق یEEونس، 405، ص 1988، الكویت: مؤسسEEة علEEي الصEEباح، 1ط

،مرجع سEEابق، حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقEEت الحاضEEرالمنیع،عبدهللا،    4 .47، ص 1991ھـ،1412، دمشق، سوریا: دار القلم، 1، طاصول الربا
"،كتب ھEEذا العینEEة محرمEEة، والتEEورق جEEائز بEEال قیEEد أو شEEرط العلوان، سلیمان بن ناصEEر،بحث"   5 .  4-3ص 

الشEEیخ حEEول صEEورة التEEورق والعینEEة وحكمھا.نشEEر علEEى  البحث جواباً علEEى سEEؤال ورد لفضEEیلة
 www.Islamtoday.net/articleموقع الشبكة المعلوماتیة  
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نEEھ ال دلیEEل ھنEEا علEEى فقولھ تعالى "وأحل هللا البیEEع" یEEدل علEEى إباحEEة التEEورق، أل 
 . 1حرمة التورق، فھذه المعاملة داخلة في عموم ما أحل هللا من البیع 

الَ تَأُْكلُوْا أَْمَوالَُكْم بَْینَُكْم بِاْلبَاِطiiِل إِالَّ أَن تَُكiiوَن  { :  قولھ تعEEالى:الدلیل الثاني
بَاِطiiِل إِالَّ أَن تَُكiiوَن تَِجiiاَرةً َعiiن الَ تiiَأُْكلُوْا أَْمiiَوالَُكْم بَْیiiنَُكْم بِالْ  تَِجiiاَرةً َعiiن تiiََراضٍ 

نُكم  . 2} تََراٍض مِّ
 : وجھ الداللة

ینھEEى هللا تبEEارك وتعEEالى عبEEاده المEEؤمنین عEEن أن یEEأكلوا أمEEوال بعضEEھم بعضEEاً  
بالباطEEل أي بEEأنواع المكاسEEب التEEي ھEEي غیEEر شEEرعیة كEEأنواع الربEEا والقمEEار ومEEا جEEرى 

في غالب الحكم الشرعي مما یعلEEم هللا مجرى ذلك من سائر صنوف الحیل وإن ظھرت 
أن متعاطیھا إنما یرید الحیلEEة علEEى الربEEا . . . لكEEن الَمتEEاجر المشEEروعة التEEي تكEEون عEEن 

. أن الEEذي 3تEEراض مEEن البEEائع والمشEEتري فافعلوھEEا وتسEEببوا بھEEا فEEي تحصEEیل األمEEوال
EEن البEEة مEEفقة تجاریEEل صEEھ، وكEEاً عنEEراً منھیEEب أمEEم یرتكEEك لEEد ذلEEي یشتري لیبیع بعEEائع ھ

أصEEلھا دراھEEم تحولEEت إلEEى سEEلعة، ثEEم إن صEEاحبھا یبیعھEEا فتتحEEول إلEEى دراھEEم أكثEEر مEEن 
األولى . وھو ربح التجار الحالل، وھو التجEEارة بEEالنقود یشEEتري بEEالنقود سEEلعة، ثEEم یبیEEع 
بالنقود سلعة، أما المنھي عنھ فھو أن یبیع النقود لتعود إلیھ النقود، والفEEرق بینھمEEا كبیEEر 

النقود یتحمل التاجر تبعة الرد بالعیب، وتبعة العود عند االستحقاق والنقEEود ال فالتعامل ب
. إن مقصود التجارة غالباً في المعEEامالت ھEEو تحصEEیل نقEEود أكثEEر بنقEEود 4تتعین بالتعیین

أقEEل، والسEEلع المبیعEEة ھEEي الواسEEطة فEEي ذلEEك، وإنمEEا یمنEEع مثEEل ھEEذا العقEEد إذا كEEان البیEEع 
. ولم یقEEل أحEEد 5لة العینة، فإن ذلك یتخذ حیلة على الربا والشراء من شخص واحد كمسأ

إن التاجر إذا كان یقصد بتجارتھ الحصول على نقد أكثر إن ھذه التجارة تكون مكروھة 
. فظEEEاھر 6فكEEEذلك التEEEورق، فEEEإن المقصEEEود منEEEھ النقEEEد، والمبیEEEع ھEEEو الواسEEEطة بینھمEEEا 

یEEع متفاضEEالً علEEى النصEEوص یقتضEEي جEEواز كEEل بیEEع، إال مEEا خEEص بEEدلیل وقEEد خEEص الب
المعیار الشرعي فبقي البیEEع متسEEاویاً علEEى ظEEاھر العمEEوم، فEEالتورق مEEن البیEEوع الجEEائزة 

 . 7ولم یأت دلیل یقضي بأن التورق غیر جائز
إَِذا تََدایَنتُم بiiَِدْیٍن إِلiiَى أََجiiٍل  {:  العموم المستفاد من قولھ تعالى :الدلیل الثالث

َسّمًى فَاْكتُبُوهُ َوْلیَْكتُ   .8} ب بَّْینَُكْم َكاتٌِب بِاْلَعْدلِ مُّ
 : وجھ الداللة

                                                
،مجلEEEEEة البحEEEEEوث التEEEEEورق المصEEEEEرفي عEEEEEن طریEEEEEق المعادنخالEEEEEد بEEEEEن علEEEEEي، المشEEEEEیقح،    1

اإلسالمیة،الریاض،المملكة العربیة السعودیة: مجلة دوریEEة محكمEEة تصEEدر عEEن الرئاسEEة العامEEة 
المي،مجلة محكمEEة، مجلEEد ، االقتصEEاد االسEEالتورق والتورق المصEEرفيالسالمي، محمد مختار،    4 .  479/ ص 1، د.ط، د.ت، بیروت، لبنان: دار التراث العربي،جتفسیر القرآن العظیمابن كثیر،  3 . 29سورة النساء،اآلیة    2 . 262ص ھـ،العدد الثالث والسبعون،1425البحوث العلمیة واإلفتاء والدعوة واإلرشاد، إلدارت

، إعEEداد: اللجنEEة الدائمEEة أنEEواع البیEEوع التEEي یسEEتعملھا كثیEEر مEEن النEEاسمجلة البحEEوث اإلسEEالمیة،   5 . 21، ص 2004 -ھـ،مارس1425 -، محرم 274) العدد 24(
للبحوث العلمیة واإلفتاء، الریاض، المملكة العربیEEة السEEعودیة:مجلة دوریEEة محكمEEة تصEEدر عEEن 

ھEEـ، العEEدد السEEابع 1413مEEة إلدارت البحEEوث العلمیEEة واإلفتEEاء والEEدعوة واإلرشEEاد، الرئاسEEة العا
، مجلEEة البحEEوث اإلسEEالمیة، مرجEEع سEEابق، التEEورق المصEEرفي عEEن طریEEق المعEEادنالمشEEیقح،     6 .  55والثالثون، ص 

، بتصEEرف. نشEEر 4، صشEEریعة اإلسEEالمیةالفرق بین البیع والربEEا فEEي الأنظر: الفوزان، صالح،    7 . 247العدد الثالث والسبعون، ص 
 .  282سورة البقرة، آیة    www.Alfuzan.net/islam  8على موقع الشبكة المعلوماتیة           
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ذكر الزمخشري في الكشاف:"إذ بین لماذا قیل تداینتم بدین إلEEى أجEEل مسEEمى، ولEEم 
یحذف لفظ (الدین) فقال لیرجع الضمیر إلیھ في قولھ: (فاكتبوه)، إذ لEEو لEEم یEEذكر لوجEEب 

ِن، وألنھ أبین لتنویع الدین إلEEى مؤجEEل أن یقال : فاكتبوا الدَّین، فلم یكن النظم بذلك الُحسْ 
 .1وحال"

یقEEول السEEعدي: "جEEواز المعEEامالت فEEي الEEدیون سEEواء كانEEت دیEEون سEEلم أو شEEراء 
مؤجال ثمنھ فكلھ جائز، ألن هللا أخبر بھ عن المؤمنین، وما أخبر بھ عEEن المEEؤمنین فإنEEھ 

إرشEEاد مEEن البEEاري  من مقتضیات اإلیمان، وقد أقرھم علیھ الملك الدیان، فھذه اآلیة فیھEEا
لعبEEاده فEEي معEEامالتھم إلEEى حفEEظ حقEEوقھم بEEالطرق النافعEEة واالصEEالحات التEEي ال یقتEEرح 

 .  2العقالء أعلى وال أكمل منھا" 
 . 3فالتورق نوع من المداینة الجائزة الداخلة في عموم اآلیة 

ل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة": الدلیل الرابع  .4قاعدة: "الحاجة تُنزَّ
منزلEEة الضEEرورة عامEEة : أن الحاجة تنزل فیما یحظره ظاھر الشرع معنى القاعدة
. وتنزیلھا منزلة الضرورة في كونھا تثبت حكماً. فالضرورة ھي الحالة كانت أو خاصة

الملجئة إلى مEEا ال بEEد منEEھ، والحاجEEة ھEEي الحالEEة التEEي تسEEتدعي تیسEEیراً أو تسEEھیالً ألجEEل 
الضEEرورة مEEن ھEEذه الجھEEة، وإن كEEان الحكEEم الثابEEت الحصول على المقصود، فھEEي دون 

ألجلھEEا مسEEتمراً، والثابEEت للضEEرورة موقتEEا. إن مEEا یجEEوز للحاجEEة فیمEEا ورد فیEEھ نEEص 
یجوزه. أو تعامل، أو لم یEEرد فیEEھ شEEيء منھEEا ولكEEن لEEم یEEرد فیEEھ نEEص یمنعEEھ بخصوصEEھ 

. أو مEEا لEEم وكان لھ نظیر في الشرع یمكن إلحاقھ بھ وجعل ما ورد في نظیEEره وارداً فیEEھ
یرد فیھ نص یجوزه أو تعامEEل، ولEEم یEEرد فیEEھ نEEص یمنعEEھ، ولEEم یكEEن لEEھ نظیEEر جEEائز فEEي 

 .5الشرع یمكن إلحاقھ بھ، ولكن كان فیھ نفع ومصلحة
فEEEالنفع والمصEEEلحة متحقEEEق فEEEي التEEEورق، وھEEEو مسEEEیس الحاجEEEة إلEEEى النقEEEود،   

كEEون صEEعب فالمستورق لیس أمامھ للحصول على السیولة سوى القرض الحسن، وقEEد ی
 ابEEن بEEازالمنال، أو القرض الربوي وھو حرام. فبEEذلك أفتEEى سEEماحة الشEEیخ عبEEد العزیEEز 

ونحوه ذا كEEان مقصEEود المشEEتري لكEEیس السEEكرإ :  بجواز التEEورق لمسEEیس الحاجEEة قEEائالً 
EEة تسEEذه المعاملEEھا فھEEألة بیعھ واالنتفاع بثمنھ ولیس مقصوده االنتفاع بالسلعة نفسEEمى مس

"الوعدة" وقEEد اختلEEف العلمEEاء فEEي جوازھEEا علEEى قEEولین: األول: عامة التورق ویسمیھا ال
أنھEEا ممنوعEEة أو مكروھEEة، ألن المقصEEود منھEEا شEEراء الEEدراھم بEEدراھم، وإنمEEا السEEلعة 

 المبیعة واسطة غیر مقصودة . 
القول الثاني للعلماء: جواز ھذه المعاملة لمسEEیس الحاجEEة إلیھEEا، ألن لEEیس كEEل أحEEد 

قEEد یجEEد مEEن یقرضEEھ بEEدون ربEEا، ولEEدخولھا فEEي عمEEوم قولEEھ تعEEالى: اشتدت حاجتھ إلى الن
یا آیھا الذین آمنوا إذا تداینتم بدین إلى أجل مسiiمى وقولھ تعالى: " 6"وأحل هللا البیع"

وألن األصل في الشEEرع حEEل جمیEEع المعEEامالت إال مEEا قEEام الEEدلیل علEEى منعEEھ  7فاكتبوه"
الكشEEاف عEEن حقEEائق التنزیEEل وعیEEون الزمخشEEري،أبي القاسEEم محمEEود بEEن عمEEر، الخEEوارزمي،    1                                                
/ 1، ج1997ھEEـ، 1417تEEراث، ، بیEEروت، لبنEEان: دار إحیEEاء ال1، طاألقاویEEل فEEي وجEEوه التأویEEل

، د.ط، بیEEروت، تفسیر الكEEریم الEEرحمن فEEي تفسEEیر كEEالم المنEEانالسعدي،عبد الرحمن بن ناصر،    2 . 402ص 
مرجEEع  ، مجلEEة البحEEوث اإلسEEالمیة،التورق المصرفي عEEن طریEEق بیEEع المعEEادنأنظر: المشیقح،    3 . 98،ص 1996ھـ، 1416لبنان: مؤسسة الرسالة،

ھEEـ، 1409،دمشق، سEEوریا: دار القلEEم، 2ط ،شرح القواعد الفقھیة أحمد بن الشیخ محمد، الزرقا،  4 صرف . ، بت247ص  سابق،
 .282البقرة، آیة  سورة  7 .275البقرة، آیة  سورة  6 .  210 -209،ص مرجع سابق ،شرح القواعد الفقھیةالّزرقا،   5 . 155ص،1989
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علیEEل منعھEEا أو كرھEEھ یكEEون المقصEEود وال نعلم حجEEة شEEرعیة تمنEEع ھEEذه المعاملEEة وأمEEا ت
منھا ھو النقد فلیس ذلEEك موجبEEاً لتحریمھEEا وال لكراھتھEEا، ألن مقصEEود التجEEار غالبEEاً فEEي 
المعامالت ھو تحصیل نقود اكثر بنقود أقل والسلع المبیعة ھي الواسEEطة فEEي ذلEEك، إنمEEا 

ذلEEك حیلEEة  یمنع ھذا العقEEد إذا كEEان البیEEع والشEEراء مEEن شEEخص واحEEد كمسEEألة العینEEة فEEإن
EEي معاملEEدة فھEEن على الربا. أما التورق التي یسمیھا بعض الناس الوعEEت مEEرى لیسEEة اخ

 . 1جنس مسألة العینة
: استدلوا على اإلباحة والجواز بمEEا فEEي الصEEحیحین وغیرھمEEا عEEن الدلیل الخامس

أبي سعید الخدري وأبEEي ھریEEرة رضEEي هللا عنھمEEا. أن رسEEول هللا صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم 
 علیEEھ وسEEلم أكEEل رجالً من خیبر فجاءه بتمEEر جنیEEب، فقEEال رسEEول هللا صEEلى هللا استعمل

؟ قال وهللا یا رسول هللا إنا لنأخذ الصاع من ھذا بالصEEاعین، والصEEاعین تمر خیبر ھكذا
بالثالثEEة، فقEEال رسEEول هللا صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم :ال تفعEEل بEEع الجمEEع بالEEدراھم ثEEم ابتEEع 

 ً  . 2بالدراھم جنیبا
 : ستداللووجھ اال

إن ھذا الحدیث إجازة ھذا المخرج لالبتعاد بواسطتھ عEEن حقیقEEة الربEEا وصEEورتھ 
إلى طریقة لیس فیھا قصد الربEEا وال صEEورتھ وإنمEEا ھEEي عقEEد بیEEع صEEحیح مشEEتمل علEEى 
تحقق شEEروط البیEEع وأركانEEھ وانتفEEاء أسEEباب بطالنEEھ أو فسEEاده ولEEم یكEEن قصEEد الحصEEول 

لى ذلك مانعاً مEEن اعتبEEار اإلجEEراء الEEذي وجEEھ إلیEEھ على التمر الجنیب واألخذ بالمخرج إ
رسول هللا صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم فEEدل ذلEEك علEEى جEEواز البیEEوع إذا كانEEت بصEEیغ شEEرعیة 
معتبرة بعیدة عن صEEیغ الربEEا وصEEوره ولEEو كEEان الغEEرض منھEEا الحصEEول علEEى السEEیولة 

عیة وعلEEى . فاستدلوا على أن األصل في العقود ھو تحقیق صEEورتھ الشEEر3للحاجة إلیھا 
أن الشيء قد یكون حراماً لعدم تحقق صورتھ الشرعیة كما ورد في ھEEذا الحEEدیث، وأنEEھ 
یتحول إلى الحالل إذا غیرت صورتھ المحرمة مع أن القصEEد األساسEEي واحEEد. ویتضEEح 

 . 4من ذلك أن الذي یعتد بھ ھو صیغة العقود وصورتھا، ولیس النیات والقصود
عقEEود والمعEEامالت الحEEل واالباحEEة حتEEى یقEEوم ن االصEEل فEEي الأ: الiiدلیل السiiادس
 الدلیل على تحریمھا
 : وجھ االستدالل

تشمل القاعدة كل ما لم یرد بشأنھ شEEيء محEEدد أي دلیEEل خEEاص بEEالرجوع إلEEى ھEEذه 
القاعدة لمعرفEEة حكمEEھ . . . ویتخEEرج مEEن ھEEذه القاعEEدة العقEEود والتصEEرفات التEEي لEEم یEEرد 

                                                
،بیEEروت، لبنEEان: 1، طفتEEاوى ومقEEاالت متنوعEEة مجمEEوع، عبد العزیز بEEن عبEEد الEEرحمن، ابن باز  1

بEEاب إذا  –أخرجھ البخEEاري ذكEEر الحEEدیث فEEي أربعEEة مواضEEع مEEن " صEEحیحھ " فEEي " البیEEوع "     2 .  93/ ص 19، كتاب البیوع،ج2000ھـ،1421مؤسسة الرسالة،
بEEاب الوكالEEة فEEي الصEEرف  –، وفEEي " الوكالEEة "  293، ص 1أراد بیEEع تمEEر بتمEEر خیEEر منEEھ، ج

باب استعمال النبEEي صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم علEEى  –، وفي " المغازي" 308/ ص  1یزان، جوالم
باب إذا  اجتھEEد العامEEل أو الحEEاكم، فأخطEEأ خEEالف  –، وفي االعتصام 609/ ص 2أھل خیبر، ج

. أنظEEر: 1092/ ص 2مEEن غیEEر علEEم، فحكمEEھ مEEردود، ج –رسEEول هللا صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم 
نصEEب ھEEـ ، 762أبن محمد عبد هللا بن یوسف الحنفي المتEEوفي سEEنة  اإلمام جمال الدینالزیلعي، 

 ،1987ھEEـ ، 1407، بیEEروت، لبنEEان: دار إحیEEاء التEEراث العربEEي، 3، طالرایEEة ألحادیEEث الھدایEEة
.  17/ ص  3، ج54. أخرجھ الدارقطني بلفظ أخر في سننھ، خدیث رقEEم 43/ ص 4الھامش، ج

ثEEم مثنEEاة تحEEت ثEEم موحEEدة وھEEو نEEوع مEEن التمEEر مEEن (أما الجنیب فبجیم مفتوحة ثم نEEون مكسEEورة 
أعEEاله وأمEEا الجمEEع فبفEEتح الجEEیم واسEEكان المEEیم وھEEو تمEEر رديء وھEEو الخلEEط مEEن التمEEر ومعنEEاه 

، بیEEروت، لبنEEان، : دار 3، طصEEحیح مسEEلم بشEEرح النEEوويمجمEEوع مEEن أنEEواع مختلفEEة) أنظEEر : 
 ، مرجع سابق.  ملخص أبحاث في التورقأنظر: خوجھ،    4 .  4،مرجع سابق،ص حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضرنیع،الم   3 .   21/  ص 11،ج1984ھـ، 1404إحیاء التراث العربي، 
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یھ شبھة الربا والضرر، فإنھا تعتبر مباحة نص صریح بجوازھا وال بتحریمھا، ولیس ف
 . 1عمالً بھذه القاعدة، األصل في األشیاء اإلباحة

یقEEول ابEEن القEEیم: "األصEEل فEEي العبEEادات الEEبطالن، حتEEى یقEEوم دلیEEل علEEى األمEEر، 
واألصل في العقود والمعامالت الصحة، حتEEى یقEEوم دلیEEل علEEى الEEبطالن والتحEEریم . . . 

والحرام ماحرمھ، ومEEا سEEكت عنEEھ فھEEو عفEEو . فكEEل شEEرط وعقEEد  فإن الحالل ما أحلھ هللا
ومعاملة سكت عنھا فإنھ ال یجوز القول بتحریمھا، فإنھ سكت عنھا رحمة منھ مEEن غیEEر 

 . 2ا على اإلباحة فیما عدا ما حرمھ"نسیان وإھمال، فكیف وقد صرحت النصوص بأنھ
ن األصEEل فEEي األشEEیاء وحقیقEEة ھEEذه القاعEEدة أن مEEن القواعEEد المقEEررة عنEEد الفقھEEاء أ

فیEEِھ "ما لEEم یُْعلEEْم زام أو المنEEع وحقیقEEة ھEEذه القاعEEدة:واألعیان اإلباحة مالم یرد نEEص بEEاإلل
. وھEEذه القاعEEدة تعضEEدھا النصEEوص القرآنیEEة وتشEEھد تحEEریٌم یجEEري علEEى ُحكEEم الحEEّل"

ii { لھا،وتقررھEEا أیَّمEEا تقریEEر مEEن ھEEذه النصEEوص،قال تعEEالى: ا فiiِي ُھiiَو الiiَِّذي َخلiiََق لَُكiiم مَّ
 ً . ووردت السنة بما ال یُحصى كثرة في إرساء ھEEذه القاعEEدة وتقریرھEEا 3} األَْرِض َجِمیعا

وإبانة فضل هللا على خلقھ بتشریعھا حیث إن لھم فیھا الفسحة الواسطة والرخصEEة التEEي 
تبعEEد كEEل أسEEباب الضEEیق والحEEرج. روى مسEEلم فEEي صEEحیحھ عEEن سEEعد بEEن أبEEي وقEEاص 

إن أعظiiم المسiiلمین ُحْرمiiاً مiiن  صلى هللا علیھ وسEEلم قEEال:(رضي هللا عنھ أن رسول هللا
ْم على الناس فَُحّرَم من أجل َمْسألتھ . فاستدلوا على جواز ذلك 4)سأل عن شيء لم یَُحرَّ

بمEEا أخEEذ بEEھ جمھEEور أھEEل العلEEم مEEن أن األصEEل فEEي المعEEامالت الحEEل، وأن األصEEل فEEي 
، ومما یدخل في ذلك بیوع التEEورق العقود والشروط األباحة إال ما دل دلیل على حرمتھ

وھذا یعني أن القائل بجواز التورق ال یطالب بدلیل علEEى قولEEھ،ألن األصEEل معEEھ، وأنمEEا 
المطالب بالدلیل من یقول بحرمة التورق، حیث أنھ یقول بخEEالف األصEEل، فعلیEEھ الEEدلیل 

 .5على تخصیص عموم الجواز بالتحریم وقد قال بجوازه مجموعة من أھل العلم
قد اثبت ابن تیمیة ان األصل في العقود والشروط اإلباحة إال ما دل الEEدلیل علEEى و 

حرمتھ. ومن السنة على األحادیث في البیع وھي في نفس المعنى.اما القیاس فالن البیEEع 
. 6توافرت فیھ أركانھ وشروطھ وخال من المفسدات كالغرر والجھالة والربا ونحEEو ذلEEك

. فالتورق ال یخرج من كونھ بیعاً 7ق ربا أو فیھ شبھة رباولم یأت دلیل یقضي بأن التور
 . 8وشراء فلم یظھر في ھذا البیع رباً ال قصداً وال صورة

                                                
، بیEEروت، 1، طالEEوجیز فEEي شEEرح القواعEEد الفقھیEEة فEEي الشEEریعة اإلسEEالمیةزیدان،عبEEد الكEEریم،   1

لجوزیة،ابن قیم، محمد بن ابي بكر بن أیوب بن سعد الزرعEEي. شEEمس الEEدین مEEن أھEEل دمشEEق . ا  2 .  180 -179، ص 2001ھـ،1422لبنان: مؤسسة الرسالة، 
من أركان اإلصالح اإلسالمي ، وأحد كبار الفقھاء تتلمذ على ابن تیمیة وانتصEEر لEEھ ولEEم یخEEرج 
عEEن شEEيء مEEن أقوالEEھ .مEEن تصEEانیفھ: " الطEEرق الحكمیEEة "،" مفتEEاح دار السEEعادة "، و" مEEدراج 

  ،1ط ، إعEEEالم المEEEوقعین،ابEEEن القEEEیم،  333، ص 1،ج الموسEEEوعة الفقھیEEEةلكین "، أنظEEEر: السEEEا
/ ص 1راجعھ وقدم لھ ، وعلق علیھ طھ عبد الرءوف سعید، بیروت، لبنان: دار الجیل، د.ت،ج

البخEEاري، كتEEاب  . ورواه 1831/ ص 4، ج2358صEEحیح مسEEلم، كتEEاب الفضEEائل، حEEدیث رقEEم   4 .  29سورة الیقرة، اآلیة   3 . 384-385
EEَواِل َوتََكلEEُِّف َمEEاال یَْعنیEEِھ، حEEدیث رقEEم  االعتصEEام بالكتEEاب والسEEنة، بEEاب مEEا یُْكEEَرهُ ِمEEن َكْثEEرِة السُّ

َع عنھEEَا. الّسدالن، صEEالح بEEن غEEانم، 2658/ ص 6، ج6859 ، القواعEEد الفقھیEEة الكبEEرى ومEEا تفEEَرَّ
، مقEEEEال علEEEEى موقEEEEع الشEEEEبكة المعلوماتیEEEEة التEEEEورق، معنEEEEاه وحكمEEEEھالقEEEEري، محمEEEEد علEEEEي،   6 .  4، مرجع سابق، صحكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضرالمنیع،   5 .  129 -126، ص 1999ـ، ھ1420، الریاض، المملكة العربیة السعودیة: دار بلنسیة، 2ط

www.Islamifn.com                                            . 7    " مقدم إلى مؤتمر تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفيعیسى،موسى آدم، بحث "    8 . 2" ،مرجع سابق، ص  نة محرمة، والتورق جائز بال قید أو شرطالعیالعلوان، بحث "
" دور المؤسسEEEات المصEEEرفیة اإلسEEEالمیة فEEEي االسEEEتثمار والتنمیEEEة" جامعEEEة الشEEEارقة، صEEEفر، 

 .  1،ص2002ھـ، مایو1423
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 المطلب الثاني
 1مزایا التورق من وجھة نظر من أجازه

من خالل ما تم ذكره سابقاً یتبین لنEEا أن المجیEEزون للتEEورق یEEرون لEEھ مزایEEا تمیEEزه 
EEن أدوات التمویEEره مEEن عن غیEEیمك (خEEناع . . . الEEاربة واستصEEمض) اEEارف علیھEEل المتع

 :  إیجازھا بما یلي
أن التورق منتج جدید من منتجات المصرفیة اإلسالمیة یلبي حاجات العدید مEEن  -1

العمالء في الحصول على ائتمEEان بEEدون فائEEدة ربویEEة،أي أنEEھ بEEدیل شEEرعي عEEن 
 عقد القرض الربوي. 

الذین كانوا یتحایلون علEEى صEEیغة المرابحEEة  یقلل من خسارة العدید من العمالء  -2
ألجل كوسEEیلة للحصEEول علEEى النقEEد، حیEEث كEEانوا یشEEترون السEEلع مرابحEEة ألجEEل 
بثمن عاٍل، ویبیعونھا نقداً بEEثمن مEEنخفض ألن مقصEEدھم  األسEEاس ھEEو الحصEEول 
علEEEى النقEEEد ولEEEیس السEEEلعة السEEEتخدامھ فEEEي أغEEEراض أخEEEرى مثEEEل سEEEداد دیEEEون 

 مستحقة. 
: ي ال تصEEلح لھEEا صEEیغة المرابحEEة مثEEلویل بعض الخدمات التEEالمساھمة في تم  -3

 سداد األجور والمصروفات وسداد المدیونیات ونحو ذلك. 
ناسEEب المؤسسEEات یعتبEEر التEEورق أداة مEEن أدوات التمویEEل قصEEیر األجEEل الEEذي ی  -4

 سالمیة. المالیة اإل
5-  EEي اشEEلعة التEEع السEEتراھا تخفیض نسبة الخسارة التي تحیق بالعمیل عند إعادة بی

 من المصرف . 
 السرعة في إنجاز المعاملة مقارنة بالصیغ األخرى.   -6
إن التورق المصرفي یفتح مجاالً للمصارف اإلسالمیة لتمویل بعض المشاریع   -7

 ذات الخطورة العالیة التي ال ترغب المصارف بالدخول فیھا. 
8-  EEوفیر وتكویEEن تEEن مEEق تمكEEة للتطبیEEة" وقابلEEیغة نافعEEل "صEEورق یمثEEل إن الت

 المخزون للشركات المنتجة.

                                                
تطبیقات التEEورق واسEEتخداماتھ ، مرجع سابق،عیسEEى،تعلیق على بحوث التورقن، أنظر : حسا  1

التEEورق ، مرجEEع سEEابق، السEEعید، عبEEدهللا بEEن محمEEد بEEن حسEEن، فEEي العمEEل المصEEرفي اإلسEEالمي
) محEEرم 274) العEEدد(24، االقتصEEاد اإلسEEالمي،مجلة علمیEEة محكمEEة، مجلEEد( المصEEرفي المEEنظم

 .  49، ص 2004ھـ/ مارس 1425
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 المطلب الثالث
 المصرفي المنظم أدلة القائلین بتحریم التورق

 قال بتحریم مسألة التورق المصرفي المنظم من العلماء المعاصرین: 
 . 1عبدهللا بن محمد بن حسن السعید -1
 .2علي السالوس  -2
 . 3حسین حامد  -3
 .4سامي بن إبراھیم السویلم   -4
 .5الضریر  الصدیق محمد األمین  -5
 . 6رفیق یونس المصري  -6
 هؤ،وأعضEEا7المجمEEع الفقھEEي التEEابع لرابطEEة العEEالم اإلسEEالمي بمكEEة المكرمEEة   -7

: (محمEEد رشEEید راغEEب قبEEاني، مصEEطفى سEEیربتش، الموقعEEون علEEى القEEرار ھEEم 
، نصر فرید محمد واصل، الصدیق محمد الضریر، محمد سالم ابن عبد الEEودود

ة مصEEطفى الزحیلEEي، یوسEEف الكEEریم زیEEدان، وھبEEعبد محمد ابن عبدهللا السEEبیل،
عبد الستار فتح هللا السعید، صالح بن زابن المرزوقEEي، عبEEد هللا بEEن القرضاوي،

الدكتور عبد السEEالم العبEEادي غة القرار اعبد المحسن التركي) . وشارك في صی
ً قبل أن یصبح أمین اً بصفتھ خبیر  الدولي . اإلسالمي لمجمع الفقھياً عام ا

بوضEEEوح بEEEین التEEEورق الفقھEEEي والتEEEورق نEEEّص ھEEEذا القEEEرار الEEEذي یمیEEEز  وسEEEیرد
 .في نھایة ھذه الدراسة المصرفي المنظم 

 : أدلة من قال بالتحریم
  أن التورق من بیع المضطر الدلیل األول:  

 : وجھ االستدالل
یقول ابن القیم: " . . . وھذا المضطر إن أعاد السلعة إلى بائعھEEا فھEEي العینEEة، وإن 

ھا لغیره فھو التورق، وإن رجعت إلى ثالث یدخل بینھما فھو ُمَحلل الربEEا، واألقسEEام باع
قEEد كرھEEھ عمEEر بEEن عبEEد العزیز،وقEEال: ھEEو الثالثة یعتمدھا المرابون، وأخفھا التورق، و

                                                
، االقتصEEاد االسEEالمي،مجلة علمیEEة التEEورق المصEEرفي المEEنظمعید،عبد هللا محمEEد بEEن حسEEن، الس  1

مقدم ضEEEمن البحEEEوث المعEEEدة للEEEدورة ،والتEEEورق المصEEEرفي –العینEEEة والتEEEورق السEEEالوس،علي،   2 . 2004 -ھـ، مارس1425 -)، محرم274)، العدد( 24محكمة، مجلد (
 23 -19لرابطEEة العEEالم اإلسEEالمي فEEي الفتEEرة مEEن السEEابعة عشEEرة لمجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي التEEابع 

، مEEؤتمر دور المؤسسEEات المصEEرفیة اإلسEEالمیة فEEي تعلیEEق علEEى بحEEوث التEEورقحامد،حسEEین،    3 . 2003كانون األول  17 -13ھـ، الموافق 1424شوال 
، بحEEEث مقEEEدم إلEEEى مجمEEEع الفقEEEھ التEEEورق . . . والتEEEورق المEEEنظمھیم، السEEEویلم، سEEEامي بEEEن إبEEEرا   4 .  2002مایو  9 -7صفرھـ الموافق  28 -26االستثمار والتنمیة، من 

،مقدم إلEEى نEEدوة البركEEة الثانیEEة التEEورق والتEEورق المصEEرفيالضریر،الصEEدیق محمEEد األمEEین،    5 .  2003اغسطس  -ھـ 1424االسالمي، مكة المكرمة، جمادي الثانیة 
 2002یونیو  20 -19الموافق ھـ، 1423ربیع اآلخر  9 -8والعشرین لالقتصاد االسالمي، من 

 -19لدورة السابعة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في الفتEEرة مEEن ا   7 . 17، مرجع سابق، ص الجامع في أصول الرباالمصري، رفیق یونس،   6 . 
ا تجریEEھ التEEورق كمEE، القEEرار الثEEاني "200كانون األول ، 17 -13ھـ، الموافق 1424شوال  23

" ووقع القرار مع التحفظ سEEماحة الشEEیخ عبEEد العزیEEز بEEن عبEEد هللا المصارف في الوقت الحاضر
 آل الشیخ المفتي العام للملكة العربیة السعودیة . 
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وھذا مEEن في روایة الكراھَة إلى أنھ مضطر،وعن أحمد فیھ روایتان، وأشار أخیَّة الربا،
یمنEEع مEEن  ھ إال مضEEطر، وكEEان شEEیخنا: فEEإن ھEEذا ال یEEدخل فیEEلقEEافقھEEھ رضEEي هللا عنEEھ، 

مسألة التورق وروجع فیھا بعینھ مع زیادة الكلفة بشراء السلعة وبیعھEEا والخسEEارة فیھEEا، 
 . 1فالشریعة ال تحرم الضرر األدنى وتبیح ما ھو أعلى منھ"

فمطالبوا التورق ھم المضEEطرون إلEEى النقEEد وال یجEEدون مEEن یقرضEEھم فمقصEEودھم 
مقابل ثمن مؤجل فEEي ذمتEEھ أكثEEر لثمن، فالمستورق یقصد الحصول على النقد الحاضر ا

 . منھ
"فإن قیل فما تقولون إذا لم تعد السEEلعة إلیEEھ بEEل رجعEEت إلEEى جاء في تھذیب السنن:

ثالث ھل تسمون ذلك عینEEة ؟ قیEEل ھEEذه مسEEألة التEEورق ألن المقصEEود منھEEا الEEورق وعEEن 
ل الكراھة في إحداھما بأنھ بیEEع مضEEطر وقEEد روى وعلا روایتان منصوصتان،أحمد فیھ

أبو داود عن علي أن النبي نھى عEEن المضEEطر وفEEي المسEEند عEEن علEEي قEEال سEEیأتي علEEى 
َوالَ تَنَسiiُوْا  {:  فEEي یEEده ولEEم یEEؤمر بEEذلك، قEEال تعEEالىالناس زمان یعض المؤمن على ما 

ویبEEایع المضEEطرون، وقEEد نھEEى رسEEول هللا  2}اْلفَْضiiَل بَْیiiنَُكْم إِنَّ ّهللاَ بَِمiiا تَْعَملiiُوَن بَِصiiیٌر 
. فأحمد أشار إلى أن العینة إنمEEا تقEEع مEEن رجEEل 3صلى هللا علیھ وسلم عن بیع المضطر"

مضطر إلى نقد ألن الموسر یضن علیھ بالقرض فیضطر إلى أن یشEEتري منEEھ سEEلعة ثEEم 
 یبیعھEEEا فEEEإن اشEEEتراھا منEEEھ بائعھEEEا كانEEEت عینEEEة، وإن باعھEEEا مEEEن غیEEEره فھEEEي (التEEEورق)

ومقصEEوده فEEي الموضEEعین : الEEثمن فقEEد حصEEل فEEي ذمتEEھ ثمEEن مؤجEEل مقابEEل الEEثمن حEEال 
أنقص منھ، وال معنى للربا إال ھEEذا ولكنEEھ ربEEا بسEEلم لEEم یحصEEل لEEھ مقصEEوده إال بمشEEقة، 

 . 4ولو لم یقصده كان ربا بسھولة
لكنEEھ ال یجEEد مEEن یقرضEEھ، لEEذلك یبیEEع السEEلعة التEEي فEEالمتورق مضEEطر لالقتراض،

. فاالمEEام أحمEEد عنEEدما أجEEاز التEEورق فEEي أحEEدى ل فEEي ذمتEEھن أقEEل ممEEا حصEEاشتراھا بEEثم
روایتیھ إنما أجازه مع الكراھEEة، یقEEول ابEEن القEEیم: " وعEEن أحمEEد فیEEھ (التEEورق) روایتEEان 

 . ى أنھ (المتعامل في التورق) مضطر، وأشار في روایة الكراھة إل5الحرمة والكراھة"
من رغب في المال لشEEراء مEEا تشEEتھیھ  وبالتالي فإن لالضطرار أحكامھ، فلیس كل

نفسھ أو یتوسع في تجارتھ یعتبر مضطراً، فیEEتم التعامEEل بصEEیغة التEEورق لیصEEبح األمEEر 
حالالً صرفاً، كما یتم اإلعالن عنھ في الصEEحف مEEن قبEEل المصEEارف التEEي تEEدعو النEEاس 

وفEEق مع عدم االلتزام بقواعد التعامل في التورق لى االقتراض بأسلوب صیغة التورق،إ
ما تمEEت إجازتEEھ مEEن قبEEل أعضEEاء مجلEEس مجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي، حیEEث اشEEترط التملEEك 

فEEي التعامEEل الEEذي  والحیEEازة لبEEائع السEEلعة لمشEEتریھا مEEن المصEEرف، فھEEذا الشEEرط مفقEEود
 . 6تمارسھ المصارف

 الدلیل الثاني: أن التورق حیلة ووسیلة من وسائل الربا  
 وجھ الداللة:  

ھEEEEEـ، 1421یEEEEEروت، لبنEEEEEان: دار الكتEEEEEب العلمیEEEEEة، ، ب1، طتھEEEEEذیب السEEEEEننابن القیم،أنظEEEEEر:  3 .  237سورة البقرة، آیة    2 . 182/ص 3، مرجع سابق، جإعالم الموقعینابن القیم،    1                                                
، بیEEروت، لبنEEان: 1، ط مختصEEر سEEنن ابEEي داود المنذري،زكي الدین عبد العظیم بن عبEEد القEEوي،  4 .  301/ص3،ج2001

موقEEEع الشEEEبكة  ،التEEEورق نافEEEذة الربEEEا فEEEي المعEEEامالت المصEEEرفیةي،محمد بEEEن عبEEEد هللا، الشEEEبان   6 .  182/ ص 3، مرجع سابق، جإعالم الموقعینابن القیم    5 .   109 – 108/  ص 5،ج2001ھـ،1421دار الكتب العلمیة،
 .  2، ص  www.Saaid.netالمعلوماتیة  
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هللا حرم  أخذ دراھم بدراھم أكثر منھا إلى أجل لما فEEي ذلEEك  یقول ابن تیمیة: "فإن
من ضرر المحتاج وأكل مالEEھ بالباطEEل، وھEEذا المعنEEى موجEEود فEEي ھEEذه الصEEورة، وإنمEEا 
األعمال بالنیات وإنما لكل امريء ما نوى، وإنمEEا الEEذي أباحEEھ هللا البیEEع والتجEEارة، وھEEو 

كEEان مقصEEده مجEEرد الEEدراھم بEEدراھم أن یكون المشتري غرضھ أن یتجEEر فیھEEا، فأمEEا إذا 
 . 1أكثر منھا فھذه ال خیر فیھ"

وتعلیل ابن تیمیة  للتحریم واضح، ال غموض فیھ. فھو یرى أن النتیجة التي یریEEد 
المتورق أن یصل إلیھا، ھي عین النتیجة التي یصل إلیھا المقترض بربا، فھEEو یEEرى أن 

ل متورق ینوي حصول النقد حاضراً مقابالنیة تؤثر في العقود وأن األعمال بالنیات. وال
ربEEا النسEEیئة المحEEرم، فمEEن نEEوى ھEEذه النتیجEEة فلEEھ مEEا دین في الذمة أكثEEر منEEھ وھEEو عEEین 

 2نوى.
دھا، وأن العبرة في العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمبEEاني، اصمور بمقفاأل

EEة، والعامEEع إال بالنیEEا وبموجب ذلك فإن العمل والتصرف الصحیح ال یقEEھ إال مEEیس لEEل ل
نEEواه، وھEEذا دلیEEل علEEى أن مEEن نEEوى بEEالبیع عقEEد الربEEا حصEEل لEEھ الربEEا، وال یعصEEمھ مEEن 

 . 3حرمة الربا صورة البیع
إن جمیEEع العقEEود المشEEروعة إنمEEا شEEرعت لتحقیEEق مصEEالح لعاقEEدیھا، فEEإذا قصEEد 

غیر فنیة البیع والشراء  .4باطلةالعاقدان بھا ما شرعت ألجلھ كانت صحیحة وإال كانت 
موجEEودة فEEي عملیEEة التEEورق، فالسEEلعة محEEل العقEEد ال تھEEم العمیEEل فEEي أي شEEيء، وھEEو ال 
یرید شراؤھا وال بیعھا، وإنما یرید من ھذا التعاقد مجرد الحصول على مال نقدي الذي 

بEEا واضEEح فEEي صEEیغة . فالتواطؤ والتحایل على الر5ال یتم إال بمقابل وكلفة زائدة مؤجلة 
تورق المصEEرفي حیلEEة محرمEEة ألن المقصEEود بھEEا تحلیEEل حEEرام، فEEالالتورق المصEEرفي، 

وھو الحصول على النقد الحال في مقابل دفEEع أكبEEر منEEھ مقابEEل األجEEل، واتخEEذت سلسEEلة 
مEEن البیEEوع واالتفاقیEEات شEEاركت فیھEEا مجموعEEة مEEن المؤسسEEات بخطEEة محكمEEة، وھEEذه 

تجمEEع عقEEوداً فEEي عقEEد العقود ال ھدف وال غایEEة للمتEEورقین فیھEEا، بEEل إنھEEا الرابطEEة التEEي 
 . 6واحد وإن لم یصرح بذلك لكنھ معلوم بالقطع من القرائن واألحوال وطبیعة المعاملة 

: "ھناك تواطؤ واتفاق بین المصرف والشركة التي سوف تعید  7محي الدینیقول 
 الشراء ... علما بأن التورق یستوجب أال یكون ھناك تواطؤ". 

ل كامل فEEي التصEEرفات التعاقدیEEة ولكEEن فEEي عملیة التورق یوجد فصوأضاف:"في 
ل كEEل التوقیEEع علEEى األوراق تتEEداخق المصرفي وفي جلسة واحEEدة وبمجEEرد عملیة التور

 . 8التصرفات التعاقدیة . . "
ھiiم بiiدراھم  والسiiلعة ان بیiiع التiiورق المقصiiود منiiھ شiiراء درا:  الiiدلیل الثالiiث
نقد بنقد مؤجل والسiiلعة ، حیث إن غرض طرفي التعامل الحصول على واسطة بینھما

                                                
التطبیقEEات المصEEرفیة لعقEEد التEEورق وأثارھEEا علEEى مسEEیرة العمEEل أنظEEر: أحمEEد، محیEEي الEEدین،    5 .  14،مرجع سابق، ص تعلیق على بحوث التورقحسان،   4 .  3،مرجع سابق، ص  ملخص أبحاث في التورقدبن، خوجھ،عز ال   3 ، مرجع سابق .  التورق . . . والتورق المنظم دراسة نأصیلیةالسویلم،  أنظر:   2 .  238/ ص 29، مرجع سابق، جمجموعة الفتاوىابن تیمیة،    1

 9 -8، مقEEدم إلEEى نEEدوة البركEEة الثانیEEة والعشEEرین لالقتصEEاد االسEEالمي، مEEن المصرفي اإلسالمي
التطبیقEEEات المصEEEرفیة لعقEEEد التEEEورق وأثارھEEEا علEEEى مسEEEیرة العمEEEل المصEEEرفي محیEEEي الEEEدین،    7 ، مرجع سابق . تعلیق على بحوث التورقأنظر:حسان،   6 .  2002یونیو  20 -19ھـ، الموافق 1423ربیع اآلخر 
 المرجع السابق، نفس الصفحة .     8 . . 5، مرجع سابق، ص اإلسالمي
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واسطة بین النقدین وھو منطبق علiiى قiiول بعiiض أھiiل العلiiم: درھiiم بiiدرھمین بینھمiiا 
  .1حریرة

 : وجھ الداللة
"أال یكEEون مقصEEوده ال ھEEذا وال ھEEذا ( اي المشEEتري) بEEل مقصEEوده یقول ابن تیمیة:

لیبیعھEEا،  دراھم لحاجتھ إلیھا، وقد تعذر علیھ أن یستلف قرضEEاً، أو سEEلما فیشEEتري سEEلعة
ویأخEEذ ثمنھEEا، فھEEذا ھEEو "التEEورق" وھEEو مكEEروه فEEي أظھEEر قEEولي العلمEEاء، وھEEذا إحEEدى 

تEEورق أخیEEة الربEEا . وقEEال ابEEن الأحمEEد، كمEEا قEEال عمEEر بEEن عبEEد العزیEEز: الEEروایتین عEEن 
وإذا اسEEتقمت بنقEEد، ثEEم بعEEت نسEEیئة، بنقد، ثم بعت بنقد، فEEال بEEأس بEEھ، : إذا استقمتعباس

ومعنEEى: إذا اسEEتقمت: إذا قومEEت، یعنEEي: إذا قومEEت، یعنEEي: إذا فتلEEك دراھEEم بEEدراھم . 
قومت السلعة، وابتعتھا إلى أجل، فإنما مقصودك دراھم بEEدراھم، ھكEEذا "التEEورق" یقEEوم 

. وقولEEھ "اسEEتقمت بنقEEد" أي: 2السلعة في الحEEال، ثEEم یشEEتریھا إلEEى أجEEل بEEأكثر مEEن ذلEEك"
ذا حدد للمشتري قیمة السلعة نقEEداً، ثEEم حددت قیمة السلعة نقداً. ومعنى كالمھ: أن البائع إ

باعھEEا لEEھ بأجEEل بEEثمن أعلEEى منEEھ، دل ذلEEك علEEى أن مقصEEود المشEEتري ھEEو بیEEع السEEلعة 
للحصEEول علEEى الEEدراھم ولEEیس االنتفEEاع بھEEا، فتكEEون المعاملEEة دراھEEم حاضEEرة بEEدراھم 

. فقصد الشارع مEEن تشEEریع عقEEد البیEEع ھEEو تلبیEEة حاجEEات المشEEتري إلEEى السEEلعة، 3مؤجلة
لبائع إلى الثمن، فإذا اشترى المتورق سلعة ال حاجة لEEھ فیھEEا، وال فEEي اسEEتعمالھا، وال وا

في االتجار بھا، وإنما یقصد الحصول على نقد حال، علEEى أن یEEدفع أكثEEر منEEھ بعEEد أجEEل 
 4معین فقد قصده الشارع في تشریع عقد البیع

 فقھاء الدلیل الرابع: یدخل التورق في بیع العینة الذي منعھ جمھور ال
  :وجھ الداللة

التEEEورق صEEEورة مEEEن صEEEور بیEEEع العینEEEة، حیEEEث إن القصEEEد مEEEن بیEEEع التEEEورق ھEEEو 
الحصول على النقد، فیتم شراء سلعة مؤجلة السداد لیبیعھا بقصد الحصول علEEى النقEEد . 
یEEدخل التEEورق المصEEرفي فEEي بیEEع العینEEة وذلEEك ألن المصEEرف ھEEو الEEذي یبیEEع السEEلعة 

ھا نقEEداً. وھEEو الEEذي یتEEولى بیعھEEا لمEEن یشEEاء نقEEداً وبأقEEل مEEن للمتورق نسیئة بأكثر من ثمن
ثمنھا الذي باعھا ھو بھ. فال فرق بین ھذا وما لو اشتراھا المصEEرف لنفسEEھ. فالمصEEرف 
یتEEEولى كEEEل شEEEيء فEEEي التEEEورق المصEEEرفي، ولEEEیس علEEEى المسEEEتورق سEEEوى بیEEEان مبلEEEغ 

 . 5التمویل
مائEEة وعشEEرین إلEEى أجEEل جEEاء فEEي اعEEالم المEEوقعین: "إن مEEن أراد أن یبیEEع مائEEة ب

فEEأعطى سEEلعة بEEالثمن المؤجEEل ثEEم اشEEتراھا بEEالثمن الحEEال، وال غEEرض لواحEEد منھمEEا فEEي 
السلعة بوجھ ما، وإنما ھي كما قال فقیھ األمة: دراھم بدراھم دخلت بینھما حریEEرة، فEEال 
فرق بین ذلك وبین مائة بمائة وعشرین درھماً بال حیلة البتة، ال في شرع وال في عقEEل 

في عEEرف، بEEل المفسEEدة التEEي ألجلھEEا ُحEEّرم الربEEا بعینھEEا قائمEEة مEEع االحتیEEال أو أزیEEد  وال
منھا، فإنھا تضاعفت باالحتیال لم تذھب ولم تنقص، فمن المسEEتحیل علEEى شEEریعة أحكEEم 
الحاكمین أن یحرم ما فیھ مفسدة ویلعن فاعلھ ویؤذنھ بحرب منھ ورسولھ، ویوعده أشEEد 

حصEEول ذلEEك بعینEEھ، سEEواء مEEع قیEEام تلEEك المفسEEدة وزیادتھEEا الوعید ثم یبیُح التحیEEل علEEى 
، الریEEاض، المملكEEة العربیEEة السEEعودیة: مكتبEEة العبیكEEان، 1، طمجموعEEة الفتEEاوىابEEن تیمیEEة،    2 . 17، مرجع سابق، ص كم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضرحمنیع،    1                                                

، االقتصEEEEاد الEEEEرأي الفقھEEEEي فEEEEي التEEEEورق المصEEEEرفيالضEEEEریر، الصEEEEدیق محمEEEEد األمEEEEین،    5 .  5،مرجع سابق، صعلى بحوث التورق تعلیقحسان،    4 .  23،مرجع سابق، ص  التورق والتورق المنظمالسویلم،    3 .  242/ ص 29، ج1997ھـ، 1418
، ص 2004ھEEـ، مEEارس/ 1425)، محEEرم/ 274)، العEEدد ( 24االسEEالمي،مجلة محكمEEة، مجلEEد( 

41  . 
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بتعب االحتیال في معصیة ومخادعة هللا ورسولھ، ھذا ال یأتي بEEھ شEEرع . . . فEEأي فEEرق 
بEEین بیEEع مائEEة بمائEEة وعشEEرین درھمEEاً صEEریحاً وبEEین إدخEEال سEEلعة لEEم تقصEEد أصEEالً بEEل 

وال قیمتھا وال عیب فیھEEا دخولھا لخروجھا. ولھذا ال یسأل العاقد عن جنسھا وال صفتھا 
وال یبالي بذلك ألبتھ حتى لو كانت خرقة مقطعة أو أُُذَن شاة أو عوداً مEEن حطEEب أدخلEEوه 
محلالً للربا، ولمEEا تفّطEEن المحتEEالون إلEEى أنَّ ھEEذه السEEلعة ال اعتبEEار بھEEا فEEي نفEEس األمEEر، 

ا بكونھEEا ولEEم یبEEالو –تھEEاونوا بھEEا  –وأنھا لیست مقصودة بوجھ، وأن دخولھا كخروجھا 
مملوكةٌ للبائع أو غیر مملوكة، بل لم یُبال بعُضھم بكونھا ممEEا یُبEEاُع أو ممEEا ال یبEEاُع . . . 

EEلعة وكل ھذا واقع من أرباب الحیل، وھذا لما علموا أنَّ المشEEي السEEھ فEEرَض لEEتري ال غ
 . 1"ة اتفق حضورھا حصَل بھا التحلیلُ : أي سلعفقالوا

ضمن معاني العینة التي ورد بھا الحدیث. وإذا "فجمھور الفقھاء یدرجون التورق 
كEEان الحEEدیث ذكرھEEا فEEي معEEرض الEEذم والتحEEذیر، دل علEEى أن ھEEذه المعاملEEة مذمومEEة 
شرعاً، وھذا یقتضي التحریم . فإن قیل : إن الفقھاء الذین ذكEEروا التEEورق ضEEمن صEEور 

 ن بعض ؟ العینة لم یحكموا بتحریمھ، بل حكموا بالجواز. فلَم یؤخذ ببعض قولھم دو
قیEEل: إدراج التEEورق ضEEمن العینEEة مبنEEي أوالً علEEى معنEEى العینEEة فEEي اللغEEة، إذ ھEEي 

 الحصول على النقد من خالل البیع. وھذا المعنى مطابق لمفھوم التورق. 
ثEEEم أنEEEھ لEEEیس صEEEحیحاً أن الفقھEEEاء أطلقEEEوا القEEEول بجEEEواز التEEEورق، بEEEل صEEEرحوا 

ریم راھEEة عنEEد المتقEEدمین تفیEEد التحEEبالكراھEEة، خاصEEة المتقEEدمون مEEنھم. ومعلEEوم أن الك
. توّرعEEاً مEEنھم عEEن إطEEالق القEEول بEEالتحریم. وإنمEEا صEEرح 2غالبEEاً، كمEEا یقEEول ابEEن تیمیEEة 

بالجواز المتEEأخرون، ألسEEباب سEEبقت اإلشEEارة إلEEى بعضEEھا . وقEEد نEEص اإلمEEام أحمEEد فEEي 
 روایة على تحریم التورق. ومعلوم من أصEEول مEEذھب أحمEEد أنEEھ یمنEEع الحیEEل كلھEEا. قEEال

. والتورق حیلة بEEال 3الموفق ابن قدامة : "قد ثبت من مذھب أحمد أن الحیل كلھا باطلة"
ریب، وإنما وقع الخالف ھEEل ھEEو حیلEEة جEEائزة أو ممنوعEEة. فEEإذا اختلفEEت الروایEEات عنEEھ 
رحمھ هللا فالروایة الموافقة لألصل أولى مما یخالفھ، ویمكEEن حمEEل روایEEة الجEEواز علEEى 

ول االختالف بینھما، والجمع مقدم على الترجیح. أما تEEرجیح حالة الضرورة، وبذلك یز
روایة الجواز فھو إھمال لروایة التحریم من جھة، وألصل مذھب أحمد في الحیEEل، مEEن 
جھة أخرى. فتفسیر العینة بما یشEEمل التEEورق ھEEو مEEن بEEاب الروایEEة التEEي تناقلھEEا الفقھEEاء 

جواز أو عدمEEھ، فھEEو مEEن بEEاب الEEرأي عن السلف، وأیدھا كالم أھل اللغة. وأما الحكم بEEال
بمEEا رأى، كمEEا ھEEو واالجتھEEاد. وإذا اختلفEEت روایEEة العEEالم ورأیEEھ، فEEالعبرة بمEEا روى ال 

. وكل صور العینة تتضمن البیع صEEوریاً، لكنھEEا ال تتضEEمن منفعEEة 5"4مقرر في القواعد
EEع بالسEEالمتورق ال ینتفEEا. فEEن الربEEع عEEرق البیEEربح البیع الحقیقیة التي ألجلھا افتEEلعة وال ی

منھا، ألنھ ال بد أن یتخلص منھا بخسارة لیحصل على النقد، فتصبح بEEذلك عبئEEاً إضEEافیاً 
علیھ فوق الزیEEادة مقابEEل األجEEل التEEي تحملھEEا ابتEEداء. فبEEدالً أن یكEEون البیEEع سEEبباً لجبEEران 

، بیEEروت، لبنEEان: المكتEEب اإلسEEالمي، 1، طبطEEالن التحلیEEل كتاب بیEEان الEEّدلیل علEEىیمیEEة،ابEEن ت  2 .  145  -142/ ص 3، مرجع سابق، جإعالم الموقعینابن القیم،    1                                                
ابن قدامة،عبد هللا بن أحمد بEEن محمEEد بEEن قدامEEة، مEEن أھEEل جّماعیEEل مEEن قEEرى نEEابلس بفلسEEطین .    3 .  422ص ،1998ھـ، 1418

بغEEداد أربEEع   خرج من بلده صغیرا مع عمھ عندما ابتلیت بالصلیبین، واستقر بدمشق. رحل إلEEى
ھـ  . من تصانیفھ " المغنEEي فEEي الفقEEھ شEEرح مختصEEر  620سنین ثم عاد إلى دمشق ، توفي سنة 

الخرقEEي " عشEEر مجلEEدات ، و" الكEEافي " ، و " المقنEEع " ، و " العمEEدة "، ولEEھ فEEي األصEEول " 
، بیEEروت، لبنEEان:دار المغنEEي . 333/ ص  1،ج  الموسEEوعة الفقھیEEةروضEEة النEEاظر " . أنظEEر: 

، مرجEEع إعالم المEEوقعین،  ابEEن القEEیم، 90/ ص 33،مرجع سEEابق، ج الفتاوىأنظEEر: ابEEن تیمیEEة،   4 . 154/ ص 6ج، طبعة جدیدة باألوفست،1983، 1403كتب العربي، ال
 .  20 -19، مرجع سابق، ص  التورق. . .  والتورق المنظمأنظر: السویلم،    5 .  394/ ص 4سابق، ج
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تكلفEEة التأجیEEل، صEEار سEEبباً لمزیEEد مEEن التكEEالیف واألعبEEاء والنفقEEات. فEEالمتورق مEEن ھEEذا 
 .1وجھ أسوأ من الربا الصریحال

 : 2فھناك تشابھ بین العینة والتورق من وجوه أھمھا
قEEود حتEEى لEEو كEEان ذلEEك الحصEEول علEEى النقصد المشتري في الحEEالتین واحEEد ھEEو أن  - 1

 . بكلفة وخسارة
أن البائع ھو مصدر السEEیولة للمشEEتري فEEي الحEEالتین. فالنقEEد یحصEEل عEEن طریقEEھ   - 2

 وبواسطتھ.  
وجEEEد فEEEرق بEEEین المصEEEرف وبEEEین البEEEائع فEEEي العینEEEة، ألن الطEEEرفین ضEEEامنان ال ی  - 3

 لتصریف السلعة. 
 العینة والتورق كالھما فیھ بیعتان.   - 4
 العینة والتورق كالھما فیھ بیعة مؤجلة وأخرى معجلة.   - 5
العینة والتورق كالھما فیھ سEEلعة وسEEیطة الغیEEة غیEEر مقصEEودة حقیقیEEة، تقEEبض ثEEم   - 6

بما ال یتم تقابضھا بالمرة، وقد ال تتحرك من أرضھا. وقد ال یكEEون لھEEا تعاد، ور
 وجود أصٍال (سلعة افتراضیة). 

 حاجة العمیل في كل منھما إلى المال. باعتباره جھة عجز مالي.   – 7

                                                
التEEورق ، مرجEEع سEEابق، المصEEري، رفیEEق یEEونس، التورق . . . والتورق المEEنظمأنظر:السویلم،    2  . 33المرجع السابق، ص    1

 ، بحث غیر منشور،بتصرف. في البنوك
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  1اآلثار الوارده عن السلف تفید تحریم التورقالدلیل الخامس: 
 ل للھجEEرة، وان فتEEاوى السEEلف بشEEأنھاإن ھEEذا البیEEع كEEان معEEروف منEEذ القEEرن األو

 : كانت صریحة وحاسمة في منعھ منھا
 . 2فتوى سعید بن السیب §

حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن مھدي عن سعید بن السائب عEEن داود بEEن أبEEي عاصEEم 
روى عبد الرزاق وابن أبي شیبة عن داود بن أبي عاصم الثقفي أن أختھ قالEEت لEEھ: إنEEي 

ً أریEEد   . قEEال: فقلEEت فEEإن عنEEدي طعامEEاً، قEEال : فبعتُھEEاعینEEة، فاطلبEEھ لEEي أن تشEEتري متاعEEا
. فقالت : انظر لي من یبتاعھ  مني . قلت : أنا أبیعھ لEEك طعاما بذھب إلى أجل واستَوفَْتھ

. قEEال : فبعتھEEا لھEEا . فوقEEع فEEي نفسEEي مEEن ذلEEك شEEيء . فسEEاُلُت سEEعید بEEن المسEEیب فقEEال: 
. قEEال: (فEEذلك الربEEا محضEEاً، فخEEذ فأنEEا صEEاحبھقلت (انظر أال تكون أنت صاحبھ ؟) قال: 

 . 3رأس مالك، وأردد إلیھا الفضل) ھذا لفظ عبد الرزاق
 : 4وھذا األثر یتضمن عدد من الدالالت المھمة  

إن ھذه المعاملة التي تمت بین داود وأختھ كانت من التEEورق المEEنظم، ألن داود  -1
عن أختھ لطرف ثالث. ویدل  ھو الذي باع السلعة بأجل ثم تولى بیعھا نقدا نیابة

 على أن البیع النقدي كان لطرف ثالث أمور أھمھا: 
التصریح بأنھا ( أَمرْتھ أن یبیعھ )، وھذا صریح أنھ نائEEب عنھEEا فEEي البیEEع،  -أ 

 ال أنھ ھو المشتري . 
قولھ: (أنا أبیعھ لك). وھذا معناه أنھ یبیع نیابة عنھا، ال أنھ یشEEتري منھEEا،  -ب 

ند السلف، إذا قال: أبیعھ لEEك، أي أبیعEEھ لمصEEلحتك نیابEEة وھذا معروف ع
 . 5عنك

قولھا: (أنظرلي من یبتاعھ مني)، وھذا یدل على أنھEEا طلبEEت البحEEث عEEن  -جـ 
المشتري بعد شرائھا من أخیھا بأجل، ولو كان المقصود أن یشتریھا ھEEو 

 نفسھ لما كان ھناك حاجة للبحث عن مشتر. 
شیبة ذكرا ھذا األثر فEEي بEEاب أخEEر خEEالف أبEEواب أن عبد الرزاق وأبن أبي  -د

العینة الثنائیة فھذه المعاملEEة مEEن بEEاب التEEورق المEEنظم ولیسEEت مEEن العینEEة 
 . 6الثنائیة التي ترجع فیھا السلعة للبائع

ائEEذ بEEن عْمEEران بEEن مخEEُزوم بEEن یَقَظEEة ( سعید بن الُمسیِّب بن َحْزن بن أبي وْھب بن عْمرو بن ع  www.aldaawah.com 2، موقع الشبكة المعلوماتیة موقف السلف من التورق المنظمالسویلم،   1                                                
یُد التابعین في زمانھ. رأى ُعمEEر، وسEEمع 94 -13 ھـ)، قرشي، مخزومي، عالم أھل المدینة، وسِّ

ز في الِعْلم والعمل. وكEEان مEEن  عثمان، وعلیّاً، وزید بن ثابت، وعائشة وأبا ھُریرة وكان ِممَّن برَّ
الفقھاء السبعة بالمدینة المنEEورة، جمEEع بEEین الحEEدیث  أعبر الناس للرؤیا، من كبار التابعین، وأحد

والفقھ والزھد والورع . كان ال یأخذ عطاءاَ. ویعیش من التجارة بالزیت. تEEوفي بالمدینEEة، أنظEEر 
بكEEر ،  أبEEي شEEیبة، اإلمEEام الحEEافظ عبEEد هللا بEEن محمEEد بEEن أبEEي شEEیبة إبEEراھیم بEEن عثمEEان ابEEن ابEEي  3 . 1828/ ص 2، ج أعالم النبالء: الذھبي، 

، د. ط، كراتشEEي، باكسEEتان: منشEEورات ادارة القEEرآن والعلEEوم اإلسEEالمیة ، ُمَصنّف ابن أبي شEEیبة
. وفEEظ بEEن أبEEي شEEیبة : عEEن دود بEEن أبEEي عاصEEم أنEEھ بEEاع  مEEن 275/ ص 7، ج1986ھEEـ، 1406

 أختھ بیعاُ إلى أجل، ثم أمرتھ أن یبیعھ، فباعھ .قال : فسألت سعید بن المسیب فقال : ( أبصEEر أال
یكون ھو أنت ؟ ) قلت : أنا ھو . قال: ( ذلك الربا، فال تأخذ منھا إال رأس مالEEك ) . الّصEEنعاني، 

، بیروت، لبنان : دار الكتEEب 1، طالمصنفاإلمام الحافظ أبي بكر عبد الرزاق بن ھمام بن نافع،
ذكر عبد الرزاق في المصنف العینة الثنائیة في باب الرجل یبیع السلعة ثEEم یریEEد اشEEتراءھا بنقEEد    6 .  248 -244/ ص 4، مرجع سابق، جالمدونةأنظر: اإلمام مالك،    5 .  2، مرجع سابق، ص المنظم موقف السلف من التورقالسویلم،    4 .   295 -294/  ص  8، ج2000ھـ، 1421العلمیة، 

یعھEEا ، بینما ذكر أثر سEEعید فEEي بEEاب: الرجEEل یعEEیّن الرجEEل ھEEل یشEEتریھا منEEھ أو یب141/ ص 8ج
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كانEEت بتحEEریم ھEEذه المعاملEEة ألنھEEا ربEEا، بEEل وصEEفھا  إن فتوى سعید بن المسEEیب -2
ن أختھ إال رأسمالھ الEEذي یعEEادل الEEثمن بأنھا (الربا محضاً)، وأن داود لیس لھ م

 النقدي، وتبطل الزیادة فوق ذلك. 
كانت حاسمة وواضحة، وھEEذا یشEEعر أن ھEEذه المعاملEEة لEEم تكEEن جدیEEدة  إن فتواه  -3

إذا كEEان سEEعید بEEن المسEEیب على سعید، بل وقف علیھا وعلم حكمھا قبل ذلك . و
هللا عنEEھ، وكEEان لقي جمعاً كبیراً من الصحابة، وكان صھر أبEEي ھریEEرة رضEEي 

مقیماً بالمدینEEة النبویEEة وفیھEEا أصEEحاب النبEEي صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم، وكEEان أعلEEم 
الناس بأقضیة النبي صلى هللا علیھ وسلم وأبي بكر وعمر، فَیبعد والحال كEEذلك 

، بEEل األقEEرب أن لEEھ فیھEEا اجتھEEاد منEEھأن تكون ھذه الفتوى، بھذا الجزم، محEEض 
 هللا علیھ وسلم . سلفاً یتصل بأصحاب النبي صلى 

: أریEEد أن تشEEتري متاعEEاً عینEEة، سّمت معاملتھا عینEEة، ألنھEEا قالEEت أن أخت داود -4
مع أن مقصودھا لیس العینة الثنائیEEة وإنمEEا التEEورق. فEEدل علEEى أن التEEورق كEEان 
یسمى عینة. ویؤید ذلك ما رواه ابن أبي شیبة في المصنف عن سلیمان التیمي: 

 . ففسر التورق بأنھ عینة. 1التورق یعني العینة)(أن إیاس بن معاویة كان یرى 
 . 2الحسن بن یسار البصري §

روى عبد الرزاق عن أبي كعب، عبد ربھ بن عبید األزدي، أنھ قال: قلت للحسن: 
إني أبیع الحریر، فتبتاع منEEي المEEرأه واألعرابEEي، یقولEEون: بعEEھ لنEEا فأنEEت أعلEEم بالسEEوق. 

ترشده، إال أن ترشده إلEEى السEEوق). وروى أیضEEاَ  فقال الحسن:(ال تبعھ، وال تشتره، وال
عن رزیق بن أبي سلمى أنھ قال: سألت الحسن عن بیع الحریرة، فقEEال:(بع واتEEق هللا) . 
قال: یبیعھ لنفسھ. قال: (إذا بعتھ فال تدل علیھ أحداً، وال تكون منEEھ فEEي شEEيء .ادفEEع إلیEEھ 

 . 3متاعھ ودعھ)
 : 4وھذا األثر یتضمن عدد من الدالالت

قولھ: إني أبیع الحریر، كان الغالEEب آنEEذاك ھEEو اسEEتعمال الحریEEر للحصEEول علEEى  -1
في العینة: دراھم ولھذا قال ابن عباس  النقد من خالل شرائھ بأجل ثم یبیعھ نقداً،

. ویفھEEم أن أبEEا 5بEEدراھم وبینھمEEا حریEEرة، وتسEEمى العینEEة أحیانEEاً: (بیEEع الحریEEرة)
ولھEEذا قEEال الحسEEن فEEي الروایEEة الثانیEEة:  كعب ربما باع بأجل لمن یریدون العینة،

(بع واتق هللا) أي لكثرة ما یالبس بیEEع الحریEEر مEEن الوقEEوع فEEي العینEEة بصEEورھا 
 المختلفة. 

إن جواب الحسن صریح في منEEع البEEائع بأجEEل مEEن أن یتEEدخل بEEأي صEEورة مEEن    -2
الصور لتحصیل النقEEد للمشEEتري، ولھEEذا قEEال:(ال تكEEون منEEھ فیEEھ شEEيء ادفEEع إلیEEھ 

                                                                                                                                        
لنفسھ ، أما أبن أبي شیبة فقد ذكر في مصنف ابن أبي شیبة العینة الثنائیة فEEي بEEاب: الرجEEل یبیEEع 

،بینما ذكر أثر سعید في باب: فEEي الرجEEل یبیEEع الEEدین إلEEى 593/ ص6السلعة بالنقد ثم یشتریھا ج
ھـ). تابعي، كان أبوه یسEEار مEEن سEEبي میسEEان، 110 -21لحسن بن یسار البصري، أبو سعید. ( ا   2 .  47/ ص 6، مرجع سابق، جمصنف أبن أبي شیبةأبن شیبة،    1 .  375/ ص5أجل ج

ومولى زید بن ثابت األنصاري، ولد بالمدینة،رأى بعض الصحابة، وسمع من قلیEEل مEEنھم، كEEان 
سید أھل زمانھ ِعلماً وعمEEالً. كEEان شEEجاعاً، فقیھEEاً، ثقEEة، فصیحاً،شEEھد لEEھ أنEEس بEEن مالEEك وغیEEره. 

بیEEان الEEدلیل علEEى بطEEالن ، ابن تیمیة، 48/ص6،مرجع سابق، جالمصنف البن ابي شیبةأنظر:    5 .  3، مرجع سابق، ص موقف السلف من التورق المنظمالسویلم،   4 .  295/ ص 8، مرجع سابق، جلمصنفأنظر: عبد الرزاق، ا   3 . 1456/ ص 1،جسیر أعالم النبالءم أھل البصرة ، أنظر: الذھبي، وكان إما
 .  74، مرجع سابق، ص  التحلیل
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ھ ودعھ) . وھذا یقتضي منع توسط البائع بأجل لمن یرید النقد حتى لو كEEان متاع
 بمجرد الداللة على من یشتریھ نقداً، وھذا صریح في منعھ للتورق المنظم. 

قول الحسEEن:(ال تبعEEھ) أي ال تبEEع الحریEEر نیابEEة عمEEن اشEEتراه منEEك بأجEEل، وھEEذا   -3
منEEھ، وھEEذا منEEع للعینEEة  منEEع للتEEورق المEEنظم . وقولEEھ:(وال تشEEتره) أي ال تشEEتره

الثنائیة. وقولھ: (وال ترشده) أي ال تدلEEھ علEEى مEEن یشEEتریھ منEEھ نقEEداًَ◌. وقEEال فEEي 
الروایة األخرى: (إذا بعتھ فال تدل علیھ أحداً) یعني وهللا أعلم إذا بعEEت الحریEEرة 
وأشتراه منك المتورق فال تدل علیEEھ مEEن یشEEتري منEEھ بنقEEد . فمجمEEوع الEEروایتین 

مEEن الجھتEEین، وعلEEى كEEل تقEEدیر فھEEو نھEEي عEEن التEEدخل فEEي عملیEEة  منEEٌع للداللEEة
 التورق، ولھذا قال: (ادفع إلیھ متاعھ ودعھ). 

إن ھذا التدخل ممنوع وإن كان المشتري ال یحسEEن التعامEEل فEEي السEEوق، لقولEEھ:   -4
EEم بالسEEت أعلEEا فأنEEھ لنEEون: بعEEك فتبتاع  مني المرأة واألعرابي، یقولEEع ذلEEوق، وم

تدخل، لعلمھ أن مراد ھؤالء النقد. ولو كEEان ھEEذا المEEراد حEEالالً عن النھاه الحسن 
طیبEEاً لكانEEت اإلعانEEة علیEEھ مشEEروعة مطلوبEEة. فلمEEا كانEEت اإلعانEEة علEEى تحصEEیل 

 النقد بھذا الطریق ممنوعة، علم أن ھذا الغرض محل شبھة على أقل تقدیر . 
 . اإلمام مالك بن أنس §

بیEEع السEEلعة بمائEEة دینEEار إلEEى أجEEل، فEEإذا قال ابن القاسEEم: سEEألُت مالكEEاً عEEن الرجEEل ی
وَجَب البیع بینھما قال المبتاع للبائع: بعھا لي من رجل بنقد فEEإني ال أبصEEر البیEEع . فقEEال 

 . 1مالك: ال خیر فیھ، ونھى عنھ
 : 2وھذا النص یتضمن عدد من الدالالت 
ألن  أن المعاملEEة التEEي َسEEأل ابEEُن القاسEEم عنھEEا مالكEEاً ھEEي عمEEاد التEEورق المEEنظم، -1

: نقداً نیابة عنھ لرجل أخر، فقولھالمشتري بأجل یطلب من البائع أن یبیع السلعة 
فEEإذا وَجEEَب البیEEع بینھمEEا قEEال المبتEEاع للبEEائع: بعھEEا لEEي مEEن رجEEل بنقEEد، أي قEEال 
المشتري للبائع بعھا لي، أي بعھا نیابة عني. وقولھ: (من رجEEل) أي غیEEر البEEائع 

 نفسھ كما ھو ظاھر. 
مالكا منع ھذا التعامل بقولھ: (ال خیر فیھ) وبنھیEEھ عنEEھ أیضEEاَ، ونحEEوه إن اإلمام   -2

ما جاء في النEEوادر والزیEEادات: (قEEال مالEEك : وال یلEEي بیعھEEا لمبتاعھEEا منEEھ یسEEألھ 
ذلك . قال أشھب : ال خیَر فیھ، فإن فعEEل وكEEان بیعEEاً صEEحیحاً بعEEد قEEبض المبتEEاع 

ن یبیَعھEEا بعشEEرة فEEأكثَر نقEEداً، فEEال لھا، لم یفسخ، وإن كان قبل یقبضEEھا فسEEخ، إالّ أ
. وھذا یوافق فتوى سعید بEEن المسEEیب  فEEي ھEEذه المسEEألة. وال غرابEEة فEEي 3یُْفَسُخ) 

 ذلك، فاإلمام مالك وارث علم أھل المدینة قبلھ، ومن أبرزھم سعید بن المسیب. 
قEEول المشEEتري: "إنEEي ال أبصEEر البیEEع" ھEEو نفEEس التعلیEEل الEEذي ُسEEئل عنEEھ الحسEEن   - 3

بصري. ومEEع ذلEEك فEEإن اإلجابEEة كانEEت حاسEEمة بEEالمنع. وھEEذا یؤكEEد أنEEھ لEEو كEEان ال
مقصEEود المشEEتري مEEن تحصEEیل النقEEد بھEEذا األسEEلوب أمEEراً مشEEروعاً ومحمEEوداً، 

أن ھEEذا  لكانEEت إعانتEEھ علیEEھ محمEEودة كEEذلك، فلمEEا كانEEت اإلعانEEة مذمومEEة،علم
 . األسلوب غیر محمود أصالً 

                                                
النوادر والزیادات علEEى مEEا فEEي المدونEEة القیرواني، ابي محمد عبد هللا بن عبد الرحمن ابي زید،    3 .  4، مرجع سابق، ص موقف السلف من التورق المنظمالسویلم،    2 .  125/ ص 4، مرجع سابق، جالمدونة مالك،   1

 .  94/ ص 6، ج1999لبنان: دار الغرب االسالمي، ، بیروت، 1، طمن غیرھا من األمھات
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مEEا ورد عنEEھ مEEن مسEEائل التEEورق التEEي ذكرھEEا عنEEھ قEEول اإلمEEام مالEEك ھEEذا یوافEEق   - 4
أصحابھ، وتتفق جمیعھا على أن أي تدخل للبائع لتسھیل التورق للمتورق یجعل 

 .  1المعاملة محرمة
 . 2اإلمام محمد بن الحسن الشیباني §

EEاحب أبEEّدث، صEEد المحEEذھب الحنفي.الفقیھ المجتھEEة المEEن أئمEEة ومEEاء ي حنیفEEد جEEوق
 نص:  عنھ أكثر من

جاء في كتاب األصل: "ولو باعھ لرجل، لم یكEEن ینبغEEي لEEھ أن یشEEتریھ بأقEEل مEEن  أ ) 
ذلك . قبEEل أن ینقEEد : فلEEیس ینبغEEي لEEھ ذلEEك ال لنفسEEھ وال لغیEEره . وال ینبغEEي للEEذي 

 . 3باعھ أن یشتریھ أیضاً بأقل من ذلك لنفسھ وال لغیره، ألنھ ھو البائع"
 ولھذا النص دالالت ھي: 

سEEن ھEEذا الEEنص بعEEد أن ذكEEر صEEورة العینEEة الثنائیEEة، وھEEي أن ذكر محمد بEEن الح )   1
یبیEEع الشEEخص السEEلعة بEEثمن مEEؤخر ثEEم یشEEتریھا بEEثمن حاضEEر، ویسEEمیھا فقھEEاء 
الحنفیة: (شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد الثمن)، وبیّن أن ھذا الشراء مEEردود 

كEEان  ثم بعد أن تعرض لبعض التفاصEEیل انتقEEل إلEEى مسEEألة التEEورق، وھEEي مEEا إذا
 الشراء أصالة أو وكالة. 

قولھ: (ولو باعEEھ لرجEEل)، سEEبق أن عبEEارة (بEEاع لEEھ) تعنEEي بEEاع لمصEEلحتھ ونیابEEة  )   2
عنھ. فقولھ: ولو باعھ لرجل، أي باع المبیEEع لمصEEلحة رجEEل آخEEر، فالEEذي یباشEEر 
البیع ھنا وكیل ونائب عن مالEEك المبیEEع . ثEEم قEEال: (لEEم یكEEن ینبغEEي لEEھ أن یشEEتریھ 

لمبیEEع ك قبل أن ینقد.) أي لم یكEEن ینبغEEي للمالEEك األصEEیل أن یشEEتري ابأقل من ذل
: لو وكل مالك السلعة من یبیعھا بأقل قبEEل انتقEEاد ثمEEن بأقل . فیكون معنى العبارة

الشراء. وقولھ : (لنفسھ وال لغیره) أي ال ینبغي لھ أن یشتري سواء كان الشEEراء 
ترجEEع السEEلعة للمالEEك األصEEلي، لنفسھ أو لغیره. وواضح من ذلك أنھ ال یلEEزم أن 

 ومع ذلك حكم اإلمام محمد بمنع ھذا الشراء. 
: (وال ینبغي للذي باعھ أن یشتریھ أیضاً بأقل من ذلك لنفسھ وال لغیره، ألنEEھ قال )  3

ھو البائع.) وقولھ (الذي باعEEھ) یریEEد الوكیEEل الEEذي باشEEر البیEEع نیابEEة عEEن المالEEك 
جEEوز للوكیEEل الEEذي باشEEر البیEEع أن یشEEتري األصEEلي. فیكEEون معنEEى العبEEارة: ال ی

المبیع بأقل من الثمن الذي بEEاع بEEھ قبEEل أن ینقEEد المشEEتري الEEثمن. وقولEEھ:( لنفسEEھ 
وال لغیEEره) أي ال یصEEح الشEEراء، سEEواء كEEان الشEEراء لمصEEلحة الوكیEEل نفسEEھ أو 
لمصلحة غیره. وواضح مرة أخرى أن المنع ال یشترط فیEEھ أن تكEEون السEEلعة قEEد 

األصEEلي، بEEل قEEد تبEEاع لطEEرف ثالEEث، وبEEذلك تكEEون المعاملEEة مEEن  عEEادت للمالEEك
 صور التورق ولیس العینة الثنائیة. 

إن ھذا الحكم لیس رأیاً خاصاً باإلمEEام محمEEد وحEEده، بEEل ھEEو رأي أئمEEة المEEذھب:  )   4
أبي حنیفة، باإلضافة لمحمد بن الحسن، ولھذا كان كتاب األصل من كتب ظاھر 

تمدة في المذھب الحنفي. ولھذا السEEبب وجEEدنا ھEEذا الحكEEم الروایة، أي الكتب المع
منصوصاً علیھ في كتب الفقھاء ممن بعEEدھم . ففEEي تبیEEین الحقEEائق للزیلعEEي، بعEEد 

                                                
ھEEـ)، نسEEبتھ إلEEى بنEEي شEEیبان بEEالوالء. أصEEلھ مEEن قEEرى 189 -131محمEEد بEEن فرقEEد الشEEیباني (   2 .  14 -10، مرجع سابق، ص التورق . . . والتورق المنظم  دراسة تأصیلیةالسویلم،    1

بعEEد أبEEي یوسEEف. مEEن المجتھEEدین دمشEEق، إمEEام فEEي الفقEEھ واألصEEول، ثEEاني أصEEحاب أبEEي حنیفEEة 
المنتسEEبین. مEEن تصEEانیفھ : "الجEEامع الكبیEEر"، "الجEEامع الصغیر"،"المبسEEوط"،أنظر: الزركلEEي، 

، 1، طكتEEاب األَْصEEل المعEEروف بالمبسEEوطالشEEیباني، اإلمEEام أبEEي عبEEد هللا محمEEد بEEن الحسEEن،    3 .  309/ ص 6، جاألعالم
 .  192/ ص 5ج، 1990ھـ، 1410بیروت، لبنان : عالم الكتب، 
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أن ذكر المنع من شراء ما باع بأقل مما باع قال: (ولو اشترى ما بیع لھ بأن باع 
EEم اشEEذا وكیلھ لم یجز أیضاً ألنھ لما باع باذنھ صار كبیعھ بنفسھ ثEEل وكEEترى باالق

لو وكل رجEEال ببیEEع عبEEده بEEالف درھEEم، فباعEEھ، ثEEم أراد الوكیEEل أن یشEEتري العبEEد 
بأقل مما باع لنفسھ أو لغیره بأمره، قبل نقد الثمن لم یجز أما شراؤه لنفسEEھ فEEألن 

 . 1الوكیل بالبیع بائع لنفسھ في حق الحقوق)
ل: (فأفEEاد أنEEھ لEEو بEEاع شEEیئاً ویزید ابن عابدین في حاشیتھ ھذا المعنEEى تأكیEEداً فیقEEو 

أصالة بنفسھ أو وكیلھ أو وكالة عEEن غیEEره، لEEیس لEEھ شEEراؤه باألقEEل ال لنفسEEھ وال 
 . 2لغیره)

وھذه العبEEارات مEEن فقھEEاء المEEذھب عبEEر القEEرون صEEریحة فEEي منEEع ھEEذا التعامEEل  )   5
 أصالة أو وكالة، في أي من العقدین: البیع أو الشراء، وتعلیلھم لھذا المنع یعكس

حرصھم على سد الباب من أصلھ. فیعلل الزیلعي المنع من شراء الوكیEEل لنفسEEھ 
بقولھ: (أما شراؤه لنفسھ فألن الوكیل بEEالبیع بEEائع لنفسEEھ فEEي حEEق الحقEEوق، فكEEان 
ھEEذا شEEراء البEEائع مEEن وجEEھ، والثابEEت مEEن وجEEھ كالثابEEت مEEن كEEل وجEEھ فEEي بEEاب 

مEEا لغیEEره فEEألن شEEراء الحرمEEات، ثEEم یعلEEل المنEEع مEEن الشEEراء لغیEEره بقولEEھ:  وأ
المأمور واقع لEEھ مEEن حیEEث الحقEEوق، فكEEان ھEEذا شEEراء مEEا بEEاع لنفسEEھ مEEن وجEEھ.) 

 وذكر ابن عابدین تعلیل الزیلعي وأقره . 
إن ھذه النصوص تؤكد أن من باع سلعة بثمن مؤخر، لم یجز لھ أن یشتري ھذه  )   6

 یعمEEل لمصEEلحة السلعة ال لنفسھ وال لغیره، حتEEى لEEو كEEان فEEي البیEEع األول وكEEیالً 
غیره، حتى لو لEEم ترجEEع السEEلعة لمالكھEEا األول . وھEEذا إغEEالق محكEEم لكEEل أنEEواع 

 . باب التورق ولیس العینة الثنائیةالوساطة، حتى لو كانت المعاملة من 
  الدلیل السادس: إن مسألة التورق فیھا كلفة وخسارة للمحتاج للنقد

ز مسEEألة التEEورق وھEEي شEEقیقة مسEEألة :  یقEEول ابEEن القEEیم: "قEEالوا بجEEواوجiiھ الداللiiة
العینة، فأي فرق بین مصیر السلعة إلى البائع وبین مصیرھا إلى غیEEره ؟ بEEل قEEد یكEEون 

َعْوْدھEEا إلEEى البEEائع أْرفEEََق بالمشEEتري وأقEEل كلفEEة علیEEھ وأرفEEع لخسEEارتھ وتعینEEھ. فكیEEف  
EEعین واحEEي الموضEEة فEEھ والحقیقEEم منEEو أعظEEا ھEEون مEEیر وتبیحEEرر الیسEEون الضEEدة تُحرم

وھي عشرة . بخمسة عشEEر وبینھمEEا حریEEرة رجعEEت فEEي أحEEدى الصEEورتین إلEEى مالكھEEا 
 . یبیع السلعة بسعر التكلفة أو أقل. فالمستورق 3وفي الثانیة إلى غیره"

 المطلب الرابع
 الرد على أدلة المانعین

  الدلیل األول: أن التورق من بیع المضطر
یأخذ بEEھ إال مضEEطر وقEEد نھEEى رسEEول : یقول المنیع:"القول بأن التورق ال الجواب

هللا صلى هللا علیھ وسلم عن بیع المضطر. قول فیEEھ نظEEر وال تظھEEر وجاھEEة االسEEتدالل 
علیھ بحدیث النھي عن بیع المضطر، ألن االستدالل بھ استدالل فEEي غیEEر محلEEھ، حیEEث 
إن حقیقة التورق ظھور الرغبة من صEEاحبھا فEEي الحصEEول علEEى نقEEد یغطEEي بEEھ حاجتEEھ 

واء أكانت الحاجة مما تقتضیھا مصلحتھ في االكتساب أم مما تقتضیھا حاجتEEھ أو إلیھ س

الزیلعي،فخر الدین عثمان بن علي، الحنفي، من أھل زیلع بالصومال، فقیEEھ حنفEEي. قEEدم القEEاھرة    1                                                
ھـ. ودرس وأفتى وقرر ونشEEر الفقEEھ. كEEان مشEEھوراً بمعرفEEة النحEEو والفقEEھ والفEEرائض. 705سنة 

بیEEین ت. 373/ ص 4وھو غیر الزیلعي صاحب " نصب الرایة "، أنظEEر: الزركلEEي، االعEEالم، ج
 .  213 -212/ ص 3، مرجع سابق، جإعالم الموقعینابن القیم،    3 .  114/ ص 4، مرجع سابق، ج رد المحتارابن عابدین،    2 .  54/ ص 3، القاھرة، مصر: دار الكتاب االسالمي،د.ت، ج2، طالحقائق شرح كنز الدقائق
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غیEEر ذلEEك وھEEذا ال یعEEد اضEEطراراً إلEEى الحصEEول علEEى النقEEد . وإنمEEا ھEEي الرغبEEة فEEي 
 . 1الحصول علیھ لتغطیة الحاجة بھ، والرغبة حاجة ولیست ضرورة"

 : 2لیس للمعترض على التورق حجة فیما ذكره ابن تیمیة لسببین 
نع. قEEال األول: لضEEعف اسEEناد ھEEذه األحادیEEث فھEEي ال تEEنھض حجتEEھ للقEEول بEEالم

 . 3: "في استناده رجل مجھول ال ندري من ھو"الخطابي  في معالم السنن
الثاني: ان المعنى الذي من أجلھ منع بیع المضطر ال یظھر فEEي التEEورق وبخاصEEة 

EEھ المصEEي تطبیقاتEEطرفEEع المضEEي بیEEابي فEEال الخطEEن :" رفیة. قEEون مEEطر یكEEع المضEEبی
وجھEEین أحEEدھما ان یضEEطر إلEEى العقEEد عEEن طریEEق اإلكEEراه علیEEھ فھEEذا فاسEEد ال ینعقEEد  
والثاني ان یضطر إلى البیع لدین یركبھ أو مؤنEEة ترھقEEھ فیبیEEع مEEا فEEي یEEده بEEالوكس مEEن 
أجل الضرورة فھEEذا سEEبیلھ فEEي حEEق الEEدین والمEEرؤة أن ال یبEEاع علEEى ھEEذا الوجEEھ وأن ال 

ثلھ ولكن یعان ویقرض ویستمھل لھ إلى المیسرة حتى یكEEون لEEھ فEEي ذلEEك یفتات علیھ بم
بالغ فإن عقد البیع مع الضرورة على ھذا الوجھ جEEاز فEEي الحكEEم ولEEم یفسEEخ. . . إال أن 

 . 4عامة أھل العلم قد كرھوا البیع على ھذا الوجھ"
لتEEي ان ھذا الدلیل بني على أن المشتري مضطر لالقتراض، وأنھ ما بEEاع السEEلعة ا

 اشتراھا إال ألن البائع امتنع من قرضھ.وھذه كلھا فروض غیر محققة. 
أما أوالً فإنھ ال دلیل من الكتاب وال من السنة أن من طلب من غیEEره قرضEEاً یجEEب 

 علیھ أن یسعفھ لھ إن كان واجداً. إذ أن موجب ھذا أن ینقلب المعروف الزماً. 
ذا طلب من واحد ولم یسعفھ حتى فEEي ثانیاً: إن الطالب للقرض ال ینقلب مضطراً إ

غیEEر الضEEروریات. بEEل ھEEو ال ینقلEEب مضEEطراً إال عنEEدما تضEEیق بEEھ السEEبل. أي أن ال 
یقتصEEر علEEى فEEرد واحEEد، ویكEEون األمEEر الEEذي حملEEھ علEEى االقتEEراض مEEن الضEEروري 
كطعام الجائع. كما أن تفسیر بیع المضطر بمن یتمكن من شراء شEEيء وبیعEEھ بأقEEل منEEھ 

 بل إن ھذه الصورة ترفع عنھ االضطرار.  خالف الظاھر،
 . 5ثالثاً: إن قصد البائع باألجل الثمن المرتفع قصد مشروع ال كراھة فیھ

ثEEم أن أكثEEر المتEEورقین إنمEEا ھEEم مEEن ذوي الیسEEار فEEي الحملEEة ولیسEEوا مضEEطرین، 
والمصEEارف ال تتعامEEل مEEع الفقEEراء المعEEدمین، وإنمEEا عمالؤھEEا ھEEم أصEEحاب الEEدخول 

ك لیس التورق الیوم مEEن بیEEع المضEEطر . وحتEEى لEEو قلنEEا بمنEEع بیEEع المضEEطر الجیدة، لذل
فإن المعنى الذي من أجلھ منع بیع المضطر ال یظھر في التورق وبخاصة في تطبیقاتEEھ 

 . 6المصرفیة الحدیثة 
 الدلیل الثاني: القول بأنھ حیلة ووسیلة إلى الربا  

تورق لیس عقداً بEEین طEEرفین، بEEل : قیل: ان الربا اسم لعقد بین طرفین، والالجواب
EEر مEEع أكثEEخص مEEا الشEEة یجریھEEو معاملEEر.ھEEن اآلخEEتقل عEEا مسEEل منھمEEرف، كEEفال ن ط

 . 7ینطبق علیھ اسم الربا. ومن ثم ال یجري علیھ حكمھ
                                                

 6، مرجEEع سEEابق، ص الحاضر حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقتالمنیع،   1
،حلEEب، سEEوریا: المطبعEEة العلمیEEة، 1،طمعالم السEEننالخطابي، اإلمام ابي سلیمان حمد بEEن محمEEد،   3 . 2، مرجع سابق، ص التورق . معناه وحكمھالقري،   2 .  

مقEEدم ضEEمن البحEEوث  ،التورق كما تجریھ المصارف . . . دراسة اقتصEEادیةالقري، محمد علي،    6 .  22،مرجع سابق، ص التورق والتورق المصرفيمد مختار، أنظر: السالمي، مح  5 . 87/ ص 3، مرجع سابق، جمعالم السننالخطابي،   4 .  87/ ص 3،ج 1933ھـ،1352
المعدة للدورة السابعة عشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في الفترة مEEن 

 . 22، مرجع سابق، ص التورق. . . والتورق المنظمالسویلم،    7 .  5ص  ، 2003كانون األول  17 -13ھـ، الموافق 1424شوال  23 -19



 45 

ن البیEEوع إذا كانEEت بصEEیغ شEEرعیة معتبEEرة بعیEEدة عEEن صEEیغ الربEEا وصEEوره فأنھEEا إ
. والقEEول أن حقیقEEة التEEورق 1والغایEEاتجائزة إذا كان یتوصEEل بھEEا إلEEى تحقیEEق المطالEEب 

أیلولتھ إلى الربا فیھ نظر ولو أردنا أن نطبق حال من احتEEاج إلEEى نقEEد وسEEلك فEEي سEEبیل 
تحصیلھ مسالك الحصEEول علیEEھ مEEن بیEEوع المرابحEEة أو المشEEاركة المتناقصEEة، أو بیEEوع 
EEائز شEEو جEEرعاً السلم، أو غیر ذلك من وسائل الحصول على االستزادة من النقود مما ھ

لقلنا بمنع ذلك، ألن قصده الحصول على النقد بواسEEطة شEEراء السEEلع ثEEم بیعھEEا. وھEEذا ال 
: درھEEم بEEدرھمین وبینھمEEا حریEEرة إن تطبیق مسألة التورق على مسألةیقول بھ أحد، ثم 

تطبیEEق مEEع الفEEارق ذلEEك أن الحریEEرة ال تسEEاوي قیمتھEEا الEEدرھم الزائEEد وإنمEEا جEEيء بھEEا 
لراغب في النقد یشتري سلعة بثمن مؤجل ھو مثل الذي تبEEاع بEEھ للتحلیل، أما التورق فا

على آخر بیعاً مؤجالً، ثEEم أن مشEEتریھا یبیعھEEا فEEي السEEوق بEEثمن مثلھEEا َحEEاالًّ فظھEEر بھEEذا 
 .2الفرق بین المسألتین

ان ابن تیمیEEة یEEرى التEEورق حیلEEة علEEى الربEEا ربمEEا كEEان كEEذلك فEEي زمEEن ابEEن تیمیEEة 
للھEEروب مEEن الربEEا. یقEEول ابEEن تیمیEEة فEEي مسEEألة  و حیلEEةھEE –ان كEEان حیلEEة  -ولكن اآلن 

:"وأصل ھذا الباب ان األعمال بالنیات وأنما لكل امرء ما نوى فإن كان قEEد نEEوى الحیلة
. فEEال 3ما أحل هللا فال بأس وان نEEوى مEEا حEEرم هللا وتوصEEل إلیEEھ بحیلEEة فEEان لEEھ مEEا نEEوى"

المتEEورق لEEیس نیتEEھ ارتكEEاب تكEEون حیلEEة إال ان ینEEوي محرمEEاً یتوصEEل إلیEEھ بالتحایEEل. و
الحرام بEEل نیتEEھ اجتنEEاب الحEEرام كیEEف ال والحEEرام ُمشEEرعة ابوابEEھ امامEEھ وھEEو أقEEل كلفEEة 

 . كھ ویأخذ بالتورق الجتناب الحرامونفقة ثم یتر
في ابEEواب الحیEEل: "وكEEذلك اذا اتفقEEا علEEى معاملEEة ربویEEة ثEEم اتیEEا صEEاحب ویضیف 

EEاح "حانوت . . . فھذا دلیل على ان المحتال یقصEEاس المبEEبس بلبEEرام  یلEEول 4د الحEEویق .
"ھذه المعاملEEة وامثالھEEا التEEي یقصEEد بھEEا بیEEع الEEدراھم بEEأكثر منھEEا إلEEى أجEEل ھEEي معاملEEة 

. فتعلیEEل مEEن منعھEEا بكEEون المقصEEود منھEEا 6.وجلEEي ان لEEیس ھEEو مقصEEد ھمھEEا5فاسEEدة"
جEEة التحایل على الربا، فلیس فیEEھ تحیEEل علEEى الربEEا بوجEEھ مEEن الوجEEوه، مEEع مسEEیس الحا

ومEEا دعEEت لى النقد یجد من یقرضھ بEEدون ربا،إلیھا، ألنھ لیس كل واحد اشتدت حاجتھ إ
 . 7إلیھ الحاجة، ولیس فیھ محذور شرعي، لم یجز تحریمھ على العباد

 الدلیل الثالث: القول: أنھا دراھم بدراھم بینھما حریرة
لنقEEد دون :"القEEول بتحEEریم التEEورق مEEن أن قصEEد المشEEتري ا 8: یقول المنیعالجواب

السلعة . ھEEذا القصEEد ال یعتبEEر سEEبباً فEEي القEEول بEEالتحریم فقEEد وجEEھ صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم 
عاملھ لتحقیق قصد الحصEEول علEEى الجنیEEب مEEن التمEEر بEEأن یبیEEع الجمEEع ویشEEتري بثمنEEھ 
جنیباً ولم یكن ھذا القصد مانعاَ من صحة ھذا التصرف واألخذ بھEEذا المخEEرج الصEEحیح 

غبEEة وقEEد َوجEEد مEEن بعEEض فقھEEاء عصEEرنا ھEEاجُس حEEَذٍر مEEن للحصEEول علEEى تحقیEEق الر
التوسَع في األخذ بالتورق من قبل المصارف اإلسالمیة ویَظھر لي أنھ ھاجُس وسواٍس 

 وإن اعتقد أھلھ أنھ ھاجس تقوى وورع". 

                                                
 . 438/ ص 29المرجع السابق، ج  5 . 241/ ص 29المرجع السابق، ج  4 .  447/ ص 29، مرجع سابق، جوىالفتاابن تیمیة،    3 .  8، مرجع سابق، ص حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیةالمنیع،   2 ، بتصرف . 7، مرجع سابق، ص حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیةالمنیع،   1

. بحEEEEEث منشEEEEEور علEEEEEى موقEEEEEع الشEEEEEبكة االلكترونیEEEEEة                 التEEEEEورق . معنEEEEEاه وحكمEEEEEھالقEEEEEري،  6 
www.islamifn.com 7    ،5، مرجع سابق، ص حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضرالمنیع،    8 .  2ابق، ص ، مرجع س العینة محرمة والتورق جائز بال قید أو شرطالعلوان .

 . 
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: "ان تعلیل من منعھا أو كرھھا بكون المقصود منھ ھEEو النقEEد، فلEEیس ابن بازیقول 
ال لكراھتھEEا، ألن مقصEEود التجEEار غالبEEاً فEEي المعEEامالت ھEEو ذلEEك موجبEEاً لتحریمھEEا و

تحصیل نقود أكثر بنقود أقل والسلع المبیعة ھي الواسطة في ذلك، وإنما یمنع مثEEل ھEEذا 
 . 1شراء من شخص واحد كمسألة العینة"العقد إذا كان البیع وال

ا، لمEEا رأي عمر بن عبد العزیز وصورتھ ان هللا حرم أخذ دراھم بدراھم أكثر منھ
لEEى الصEEورة التEEي نEEص علیھEEا في ذلك من ضرر المحتاج ،وھEEذا الEEدلیل یسEEري حتEEى ع

. والدلیل صحیح ولكن ال ینطبق على الواقع : فإن المتمول باع سلعة إلEEى أجEEل البھوتي
قبضھا منھ المشتري. فلEEیس فیھEEا دراھEEم بEEدراھم أكثEEر منھEEا، وإال لحرمEEت التجEEارة إلEEى 

كمEEا أن الحكEEم علEEى الراغEEب فEEي السEEیولة أنEEھ محتEEاج أجEEل، ولألجEEل حصEEة مEEن الEEثمن، 
تصمیم الصEEورة محتملEEة علEEى جمیEEع الصEEور، ذلEEك أن الراغEEب فEEي السEEیولة المالیEEة قEEد 
یكون غرضھ التوسع في النفقات على عرس أو سفر، أو تكملة لثمن عقEEار اشEEتراه مEEن 
EEور الحEEن صEEك مEEر ذلEEالثمن أو غیEEي بEEا یفEEھ مEEي مدخراتEEد فEEم یجEEداً ولEEاحبھ نقEEالل ص

والحرام : فلیس كل راغب في التحصEEیل علEEى سEEیولة مالیEEة محتاجEEاً . كمEEا أن مEEن یبیEEع 
. أو فEEي أي یسEEأل المشEEتري لمEEاذا یشEEتري باألجEEلإلEEى أجEEل لEEیس مEEن أدب التعامEEل أن 

 . 2مصرف سیصرف النقود التي یتحصل علیھا لو باع ما اشتراه
ق كسEEائر العقEEود األخEEرى ثم أن ذلك ال تEEأثیر لEEھ علEEى صEEحة المعاملEEة إذ أن التEEور

نوایEEا ال یعلمھEEا إال هللا المطلوب فیھ تحقق صورتھ الشرعیة أما نیة العاقد فال أثر لھا فال
. یشEEھد لEEذلك مEEا بتحققھEEا . فیحرم البیع إذا لم تتحقق الصورة الشEEرعیة ویجEEوزعز وجل

ورد في صEEحیحي البخEEاري ومسEEلم فEEي حEEدیث الرسEEول صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم اسEEتعمل 
: أكل تمر خیبر ھكذا، قEEال یEEا رسEEول هللا أنEEا لى خیبر فجاءه بتمر جنیب فقال لھع رجالً 

لنأخذ الصاع من ھذا بالصاعین والصاعین بالثالثEEة فقEEال لEEھ علیEEھ الصEEالة والسEEالم "ال 
. إذ أن مبادلEEة التمEEر بEEالتمر یشEEترط 3لدراھم ثEEم اشEEتر بالEEدراھم جنیبEEاً"تفعل بع الجمع با

. صEEناف السEEتةمر مEEن األمEEوال الربویEEة التEEي وردت فEEي حEEدیث االفیھا التساوي ألن الت
فانظر كبف ان تغیر صورة العقد نقلEEھ مEEن الحرمEEة إلEEى الحEEل مEEع ان الغEEرض والقصEEد 

لخلEEق، ومEEن البیEEع لتحقیEEق مصEEالح ا 5. فالشEEارع الحكEEیم شEEرع4فEEي كEEال الحEEالیین واحEEد
نتفEEاع بثمنھEEا، كمEEا ھEEو الشEEأن : باستعمالھا، أو االتجار بھا، أو االضمنھا االنتفاع بالسلع

:"مناقضEEة قصEEد ھوعلEEى إخEEراج ھEEذا االنتفEEاع مEEن دلیل،فEEي التEEورق، ومEEا اسEEتدل بEEھ 
الشارع" ال یظھر للخاصة، فضالً عن العامة، ومEEا كEEان هللا لیحEEرم شEEیئاً، وبخفEEي دلیلEEھ 

 إال عن خاصة الناس، فھذه مشقة تتنزه عنھا الشریعة. 
 رق من بیع العینة المجمع على تحریمھالدلیل الرابع: القول بأن التو

: ان الفقھاء الذین ذكروا التورق ضمن صور العینة لEEم یحكمEEوا بتحریمEEھ، الجواب
ال یدخل التورق في بیEEع العینEEة .6بل حكموا بالجواز. فلم یؤخذ ببعض قولھم دون بعض

البیعEEة  الذي أجازه الشافعي، ألن الشافعي یشترط أال یكون ھناك أرتباط بEEین البیعتEEین :
التي باألجEEل والبیعEEة التEEي بالنقEEد، وال تظھEEر نیEEة الحصEEول علEEى النقEEد، وكEEال الشEEرطین 
غیر متحقق في التورق المصرفي، فاالرتباط بEEین البیعتEEین منصEEوص علیEEھ فEEي العقEEد، 
فالمصرف ھو الذي یبیع السلعة نسیئة بأكثر من ثمنھEEا نقEEداً، ویشEEترط علEEى المسEEتورق 

اً بأقل ممEEا باعھEEا لEEھ بEEھ نسEEیئة ویسEEلمھ الEEثمن، ویلتEEزم المصEEرف أنھ یوكلھ في بیعھا نقد

 .  20، مرجع سابق، ص التورق . . . والتورق المنظمالسویلم،   6 ، مرجع سابق . التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضرأنظر:السعیدي،    5 .  2،مرجع سابق، ص التورق. معناه وحكمھري، الق   4 من ھذا البحث.   20سبق تخریجھ ص    3 .  21، مرجع سابق، ص التورق والتورق المصرفيالسالمي،    2 .  51  -50/ ص 19، مرجع سابق، ج مجموع الفتاوى، ابن بازا  1                                                
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بھذا، ولوال التزام المصرف ببیع السEEلعة نقEEداً وتسEEلیمھ الEEثمن مEEا قبEEل المسEEتورق شEEراء 
 . 1السلعة من المصرف بأكثر من ثمنھا نقداً 

یقول المنیع:"ال یخفى أن جمیع وسائل التجارة من بیع وشراء ومشاركة ومرابحة 
لك مEEن آلیEEات االسEEتثمار الغEEرض مEEن اسEEتخدامھا ممارسEEة التجEEارة عEEن طریEEق وغیر ذ

الحصول على النقود واالستزادة منھا وجمیع ھذه األلیات وسیلة ذلك، كمEEا ال یخفEEى أن 
التورق یختلف عن العینة حیث إن العینة معناھا رجوع السلعة إلى من باعھا حیEEث إنEEھ 

لھ علEEى رغبتEEھ فEEي أن تكEEون المائEEة مائEEة لEEم یبعھEEا إال باعتبEEار رجوعھEEا إلیEEھ وحصEEو
بیعEEة البEEائع علEEى  -وعشرین مثالً دون فوات سلعتھ علیھ، فضالً عن أن ھEEاتین البیعتEEین

بیعتEEEان فEEEي بیعEEEة واحEEEدة وفسEEEرھا بعEEEض  –المشEEEتري، وبیعEEEة المشEEEتري علEEEى البEEEائع 
ة التEEي بأنھEEا العینEEة بخEEالف التEEورق، فEEإن السEEلعومنھم ابن القEEیم  المحققین من أھل العلم

باعھا البائع على الراغب في الشراء تورقاً لن ترجع للبائع حیث إن شEEرط بیEEع التEEورق 
 . 2أال یبیع المشتري السلعة على من باعھا علیھ فإن باعھا علیھ فھي العینة المحرمة"

مEEن ذلEEك العینEEة ومسEEألة التEEورق التفریEEق بEEین صEEور الربEEا و 3ابن بازوفي فتوى أل
رق فلیسEEت مEEن ھEEذا البEEاب وھEEي أخEEذ سEEلعة بEEدراھم إلEEى أجEEل ثEEم :"وأمEEا مسEEألة التEEوقال

یبیعھا ھو بنقد في یومھ أو غده أو بعد ذلك على غیر من اشتراھا منھ. والصواب حلھEEا 
لعموم األدلة ولما فیھEEا مEEن التفEEریج ولتیسEEیر وقضEEاء الحاجEEة الحاضEEرة. أمEEا مEEن باعھEEا 

لربا وتسEEمى مسEEألة العینEEة وھEEي على من اشتراھا منھ فھذا ال یجوز بل ھو من أعمال ا
  .محرمة ألنھا تحیّل على الربا"

أما مسألة التورق التي یسمیھا بعض الناس الوعدة فھEEي معاملEEة أخEEرى، لEEیس مEEن 
جنس مسألة العینة، ألن المشتري فیھا اشترى السلعة من شخص إلى أجEEل وباعھEEا مEEن 

EEى الربEEة علEEك حیلEEي ذلEEیس فEEد ولEEھ للنقEEل حاجتEEن أجEEداً مEEر نقEEر اخEEتري غیEEا، ألن المش
 . 4ائعالب

:"أما إذا كان المشتري اشترى السEEلعة إلEEى أجEEل لیبیعھEEا بنقEEد بسEEبب 5ابن بازیقول 
حاجتھ إلى النقد في قضاء الدین أو لتعمیر مسكن أو للتزویج ونحو ذلك، فھذه المعاملEEة 

ھEEاء تسمى عنEEد الفقوصد ففي جوازھا خالف بین العلماء.إذا كانت من المشتري بھذا الق
 ) ویسمیھا بعض العامة ( الوعدة ) واألرجح فیھا الجواز". مسألة (التورق
 : 6العینة والتورق بیع الفرق بین

إن بیع العینة أن یشتري محتاج النقد سلعة مEEن أحEEد النEEاس بEEثمن مؤجEEل ثEEم یبیعھEEا 
بEEثمن َحEEاّل أقEEل مEEن ثمنھEEا المؤجEEل علEEى مEEن اشEEتراھا منEEھ، وسEEمیت بالعینEEة ألن عEEین 

ألنEEھ یغلEEب علEEى الظEEن أنھEEا اتخEEذت عینھEEا فھEEي محرمة،التي باعھا رجعت إلیEEھ ب السلعة
 . ذلك محرمة لدى كثیر من أھل العلمحیلة للتوصل بھا إلى الربا فصارت ب

أما التورق فھي أن یشتري محتاج النقد سلعة من أحد الناس بثمن مؤجل ثم یبیعھا 
علEEى غیEEر مEEن اشEEتراھا منEEھ لینتفEEي  بثمن حالِّ الغالب أنھ أقEEل مEEن ثمنھEEا المؤجEEل وذلEEك

بذلك غلبة الظن بالتحیُّل بھذا البیع إلى الربا فصار بذلك بیعEEاً صEEحیحاً جEEائزاً. حیEEث إن 

 8، مرجEEع سEEابق، ص ورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضرحكم التالمنیع،   2 .  41، مرجع سابق، ص الرأي الفقھي في التورق المصرفيالضریر،    1                                                
-5، مرجEEع سEEابق، ص حكم التورق كما تجریھ المصEEارف فEEي الوقEEت الحاضEEرأنظر: المنیع،    4 . 246 -245/ ص 19،مرجع سابق، جمجموع الفتاوى، عبد العزیز، ابن بازا   3 . 

 ، مرجع سابق. حكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضرأنظر: المنیع،    6 . 99/ ص 19ق، ج،مرجع سابمجموع الفتاوى، اابن باز   5 . 17
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، فبیEEع العینEEة یEEتم مEEابین طEEرفین أمEEا نما اشتراھا طرف ثالEEثالسلعة لم تَُعْد إلى بائعھا وإ
 . التورق فأنھ یتم بین ثالثة أطراف
  التورق فیھا كلفة وخسارة الدلیل الخامس: أن مسألة

: ال نسلم أن المتورق یخسر، أو أنEEھ ال یحصEEل علEEى مصEEلحة مقابEEل البیEEع الجواب
برخص، بل یستفید الحصول علEEى النقEEد الحاضEEر، وھEEو مصEEلحة معتبEEرة شEEرعاً تجبEEر 
فرق الثمن، فEEال یكEEون فEEي الحقیقEEة خاسEEراً. فمEEا المEEانع مEEن أن یتحمEEل المEEرء زیEEادة فEEي 

. أمEEا بخصEEوص التكلفEEة فEEإن مEEا یحصEEل علیEEھ 1حصEEول علEEى السEEیولةالEEثمن مقابEEل ال
 -المصرف من ربح في التورق المصرفي، فإنھ مقارب لما یحصل علیھ في المرابحEEة،

تقریباً . أما ما یخسره العمیل عند بیع السEEلعة  %6وھي نسبة  –حسب إفادة المصارف 
ن العمیل في المرابحة قEEد في السوق، حیث تباع بسعر التكلفة في التورق المصرفي، فإ

وھو مبلغ یسیر، أما فEEرق سEEرعة اإلنجEEاز فھEEو  %2 -1یبیع السلعة في السوق بخسارة 
یسیر أیضاً، فإنھ یختلف باختالف المصارف، واألفراد أو الشركات، ویتراوح من یEEوم 

 . 2إلى ثالثة أیام في مسألة التورق
 المطلب الخامس

 الرد على أدلة المجیزین
 .3"وأحiiل هللا البیiiع وحiiرم الربiiا"استداللھم بعموم قولEEھ تعEEالى:  :ألولاالستدالل ا

على جواز التورق حیث أن ھذه المعاملEEة داخلEEة فEEي عمEEوم مEEا أحEEل هللا مEEن البیEEع . فقEEد 
استدل من قال  بذلك باستناده إلEEى أنھEEا ال تخEEرج مEEن كونھEEا بیعEEاً وشEEراء، وقEEد أحEEل هللا 

تقویم ھذه المعاملة مEEن الناحیEEة االقتصEEادیة یعتمEEد  البیع وحرم الربا وبناء على ذلك فأن
على الفروق الحقیقیة بین البیع والربا فلEEم یكEEن عبثEEاً ان یثبEEت القEEرآن شEEبھة الEEذین قEEالوا 

لبیEEع الحاضEEر، وإنمEEا البیEEع ولEEیس مقصEEودھم بطبیعEEة الحEEال ا 4"إنمiiا البیiiع مثiiل الربiiا"
ن الحEEال، فEEإذا كانEEت ھEEذه الزیEEادة ، ففي البیع المؤجل یزید الثمن اآلجل عن الثمالمؤجل

جائزة ومشروعة، فلماذا ال تجوز الزیادة في القرض ؟ فالزیادة في الحالتین ھي مقابEEل 
 األجل، فما الذي یجعلھا مشروعة في البیع وممنوعة في القرض ؟

أن الحكم الشرعي إنما جاء لیحقق مصEEالح النEEاس، وھEEذه المصEEالح أمEEور حقیقیEEة، 
فاختالف الحكم دلیل على وجود اختالف حقیقي بین األمEEرین، فالشEEرع كمEEا ھEEو معلEEوم 
ال یمكEEن أن یفEEرق بEEین أمEEرین متمEEاثلین فEEي واقEEع األمEEر، كمEEا ال یمكEEن أن یسEEوي بEEین 

بEEالتفریق بEEین المختلفEEات والتسEEویة بEEین  أمEEرین مختلفEEین، بEEل جEEاءت الشEEریعة الكاملEEة
المتماثالت . وھذا یقتضي وجود فرق حقیقي بین البیع ألجل وبین الربEEا، وترتEEب علEEى 

 ھذا الفرق اختالف حكم كل منھما. 
 وھذا الفرق یتضح من جھتین: 

أن البیEEع مبادلEEة لشEEیئین مختلفEEین، واخEEتالف البEEدلین ھEEو الEEذي یسEEمح أن تكEEون  -1
كال الطرفین، وأن تحقEEق مEEا یسEEمیھ االقتصEEادیون : منEEافع التبEEادل المبادلة نافعة 

فكل طرف في المبادلة یبذل ما یستغني عنھ لیأخذ ما یحتاج إلیھ، فتكون النتیجة 
 إشباع حاجة كال الطرفین . 

                                                
 .275سورة البقرة، آیة   4 .752سورة البقرة، آیة   3 .  19، مرجع سابق، ص التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضرالسعیدي،    2 . 27، مرجع سابق، ص التورق . . . والتورق المنظمالسویلم،    1
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أما القرض فھو مبادلة بین متماثلین، ومن الممتنع في ھذه الحالة تحقیق ربEEح ألي 
یادة لمصلحة أحدھما تمثل بالضرورة نقصEEاً فEEي حEEق اآلخEEر، من الطرفین، إذ أن أي ز

 ألن البدلین من جنس واحد، فإذا كان أحدھما رابحاً كان اآلخر خاسراً وال بد. 
أن الزیEEادة مقابEEل األجEEل التEEي توجEEد فEEي البیEEع تجبرھEEا منفعEEة التبEEادل، وذلEEك أن  -2

 1لEEة وتمویEEلالمبEEادالت اآلجلEEة، كEEالبیع بأجEEل أو السEEلم، تتضEEمن أمEEرین:  مباد
ومنفعة المبادلة من شأنھا أن تجبر الزیادة التي یتضمنھا التمویل، وبذلك تصبح 
المبادلة اآلجلة نافعة للطرفین، أما الزیادة في القEEرض فھEEي دیEEن فEEي الذمEEة دون 

 منفعة اقتصادیة تقابلھا، ولذلك كانت ممنوعة. 
تفاع المشEEتري بEEالمبیع وانیة للطEEرفین: البEEائع والمشEEتري،فالبیع حقق منافع اقتصاد

كEEون النتیجEEة انتفEEاع كEEال الطرفین،البEEائع بEEربح ھو الEEذي یجبEEر الزیEEادة ألجEEل األجEEل، فت
والمشEEتري بمنفعEEة المبیEEع. وھEEذا مEEا تبEEین مEEن حكمEEة التشEEریع فEEي التفریEEق بEEین األجل،

 األمرین. 
ى النمو فحقیقة الربا. وھي دین في الذمة بال مقابل، تستلزم نمو الدین تلقائیاً، ومعن

یكفEEي فEEي ذلEEك مجEEرد تراضEEي التلقEEائي عEEدم وجEEود تكلفEEة لنمEEو الEEدین تحEEّد منEEھ، بEEل 
ال أكثEEر، فEEإذا اشEEترط لثبEEوت الEEدین وجEEود مقابEEل اقتصEEادي كEEان ھEEذا بمثابEEة الطEEرفین،

صEEمام أمEEان لالقتصEEاد بEEأال تنشEEأ مدیونیEEة إال فEEي وجEEود قیمEEة اقتصEEادیة مضEEافة، وھEEذا 
لEEزمن علEEى المEEدین، فالقیمEEة والمنفعEEة التEEي یحققھEEا البیEEع المقابل ھEEو الEEذي یجبEEر تكلفEEة ا

: كبح جمEEاح المدیونیEEة، وجبEEر تكلفEEة التمویEEل، ھذین الدورین معاً في نفس الوقت تؤدي
 وھذا من حكمة الشریعة اإلسالمیة.

أما تقیّم التورق مEEن خEEالل ذلEEك فنجEEد أن منفعEEة التبEEادل التEEي تجبEEر الزیEEادة لألجEEل 
یرید السلعة، ومعنى ذلك أنھ ال ینتفع بھا بحال، ال باالسEEتھالك وال منتفیة، فالمتورق ال 

باالسEEتثمار، وإنمEEا ھEEي ذریعEEة لتحصEEیل النقEEد، فEEإذا انتفEEت منفعEEة السEEلعة بقیEEت الزیEEادة 
لألجل التي تحملَّھا المتورق دون مقابل، ومن ثم انتفى الفرق بین البیع وبEEین الربEEا، بEEل 

نھ یتضمن تكالیف البیع والشراء والقبض والحیازة، إن التورق یصبح أسوأ من الربا أل
: "المعنEEى الEEذي ألجلEEھ ھEEذا مEEا أدركEEھ ابEEن تیمیEEة حیEEث یقEEولوھذه ال توجد فEEي الربEEا، و

َحEEرم الربEEا موجEEود فیھEEا بعینEEھ مEEع زیEEادة الكلفEEة بشEEراء السEEلعة والخسEEارة فیھEEا بعینEEھ 
 .  2فالشریعة ال تحرم الضرر األدنى وتبیح ما ھو أعلى منھ"

مما سبق ذكره یتبین أن ذلك ینطبق على الحیل الربویة التي تتخذ من البیEEع سEEتاراً 
وذریعة لتحصیل النقد مقابل زیادة في الذمة، فھذه الحیل تمنع من تحقیق منفعEEة التبEEادل 
الحقیقEEي، ومEEن ثEEم ال یوجEEد فیھEEا مEEا یجبEEر الزیEEادة فEEي الEEثمن مقابEEل األجEEل، بEEل تكEEون 

 . 3كثر من النقد  المقبوض، وھذه حقیقة الربانتیجتھا دیناً في الذمة أ
"لقد قررت الشریعة اإلسالمیة أن ال ینعقEEد البیEEع إال إذا كEEان ھنEEاك نیEEة للبیEEع ونیEEة 
للشراء، والنیة في البیع تعنEEي أن یقصEEد الشEEخص بتعبیEEره معاوضEEة مEEال بمEEال ویقصEEد 

مل ولبEEھ وقوامEEھ وھEEو : " النیة روح العلیك والتملك یقول ابن القیمكذلك آثاره وھي التم
. ونیة البیع ونیة الشEEراء یعبEEر عنھمEEا بEEاإلرادة 4ع لھا یصح بصحتھا ویفسد بفسادھا"تاب

فال بد أن یكون التعبیر صادر عن إرادة، تتجھ إلنشEEاء التEEزام عقEEدي، وفEEي البیEEع تكEEون 

، االقتصاد اإلسالمي،مجلة محكمة، العدد التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورقأنظر: السویلم،    3 . 182/ ص 3، مرجع سابق، جإعالم الموقعینابن القیم،    2 .  315، مرجع سابق، ص الجامع في أصول الرباالمصري،    1                                                
 .   111/ ص  3، مرجع سابق، جإعالم الموقعینابن القیم،    4 .  34 -32) ، ص 24، مجلد (2004 –ه،مارس 1424-، محرم274
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اإلرادة عبارة عن نیة التملیك والتملك وما یترتب علEEى ذلEEك مEEن تسEEلیم للمبیEEع واسEEتالم 
 . 1الثمن"

الل ولما كانت النیة أمEEراً باطنEEاً فمEEن المقEEرر فEEي أصEEول الفقEEھ أنEEھ إذا خفEEي اإلسEEتد
ألن الظEEاھر دلیEEل البEEاطن ویعEEول علEEى القEEرائن الظEEاھرة على الباطن فEEالعبرة بالظEEاھر،

ألنھا تدل على اإلرادة الباطنیة، وعلیھ فإذا كانت ھناك قرینة یستدل بھا علEEى نیEEة البیEEع 
نیة بالقرینEEة، وكEEذلك إذا كانEEت ھنEEاك قرینEEة یسEEتدل بھEEا علEEى عEEدم نیEEة البیEEع والشراء فال

وفEEي عملیEEات التEEورق نجEEد أن السEEلعة محEEل  فإن عدم النیة یثبت بھEEذه القرینEEة.والشراء 
العقد ال تھم العمیEEل فEEي أي شEEيء فھEEو أصEEالً ال یریEEد شEEراء سEEلعة وال بیEEع سEEلعة ولكEEن 

فعقEEد البیEEع مجEEرد وسEEیلة  …كلفEEة زائEEدة یحتEEاج إلEEى تمویEEل ولEEن یحصEEل علیEEھ إال ب
للحصول على مال نقدي بمقابل أجل زائEEد، إذن فھEEذه قرینEEة تEEدل علEEى عEEدم قصEEد البیEEع 
والشراء وعدم قصد آثار العقد والغایة إذا اتضحت إماراتھا وشواھدھا تفسد التصرف، 
 والمقEEرر أن مEEا یEEؤدي إلیEEھ العقEEد إذا اتضEEحت إماراتھEEا وشEEواھدھا تفسEEد التصEEرف،

. 2والمقرر أن ما یؤدي إلیھ العقد إذا كEEان یخEEالف إرادة الشEEارع ومقاصEEده وجEEب منعEEھ 
یقول الشاطبي :"إن المكلف إنما كلف باألعمEEال مEEن جھEEة قصEEد الشEEارع بھEEا فEEي األمEEر 
والنھي، فإذا قصد بھا غیر ذلك كانت بغرض القاصد وسائَل لما قصد ال مقاصد، إذ لEEم 

مقصEEودة، بEEل قصEEد قصEEداً آخEEر جعEEل الفعEEل أو التEEرك یقصد بھEEا قصEEَد الشEEارع فتكEEون 
وسیلة لھ، فصار ما ھو عنEEد الشEEارع مقصEEوٌد وسEEیلة عنEEده . ومEEا كEEان شEEأنھ ھEEذا نقEEص 

 . 3إلبرام الشارع وھدٌم لما بَناه"
إذن طالمEEا أن نیEEة البیEEع والشEEراء لEEم تثبEEت فEEي عقEEد التEEورق فEEإن العقEEود بمرامیھEEا 

العملیEEة مجEEرد أوراق للتحایEEل علEEى فعEEل لEEم یEEبح فعلEEھ . فمبانیھEEاو ومعانیھEEا ال بألفاظھEEا
 . 4مباشرة دون ھذه األوراق وھو الحصول على النقد والتمویل بفائدة لصالح الدائن

:"أن مضEEمون ھEEذه الحجEEة أن التEEورق یتكEEون مEEن عقEEدین كEEل منھمEEا یقول السEEویلم
ع الEEذي انظEEم . وھذا خطأ، ألن حكم البیع المفرد یخالف البیحالل حالل، فالمجموع إذن

EEرداً مشروع،إلیEEالبیع مفEEر. فEEد آخEEع ھ عقEEع مEEاع البیEEن اجتمEEروع، لكEEاً مشEEلف أیضEEوالس
. 5: "حكم الجمع یخEEالف حكEEم التفریEEق"ع بنص الحدیث. ولذلك قال العلماءالسلف ممنو

فقد نھى علیھ الصالة والسالم عن بیع وسلف، وكل واحد منھما لEEو انفEEرد لجEEاز. ونھEEى 
بEEEین األختEEEین فEEEي النكEEEاح، مEEEع جEEEواز العقEEEد علEEEى كEEEل واحEEEدة  هللا تعEEEالى عEEEن الجمEEEع

 . 6بانفرادھا"
: أحEEدھما الشEEراء بEEثمن مؤجEEل مEEن طEEرف، تورق اسم لمعاملة تجمع بین عقدینوال

والثاني البیEEع حEEاالً لطEEرف آخEEر بEEثمن أقEEل مEEن المؤجEEل . وكEEون كEEل عقEEد علEEى انفEEراده 
ا تناولت "البیع" مطلقEEاً، دون أن مشروعاً ال یعني أن المجموع مشروع . . . واآلیة إنم

                                                
، د.ط، القEEاھرة، مصEEر : مجموعEEة دار النشEEر الوسEEیط فEEي شEEرح القEEانون المEEدنيالسEEنھوري،    1

، القاھرة،مصEEر: دار 1،طالميسEEبب اإللتEEزام وشEEرعیتھ فEEي الفقEEھ اإلسEEمحمEEود، جمEEال الEEدین،    2 . 179/ ص 1،ج1960للجامعات المصریة، 
د.ط،  الموافقEEEات فEEEي أصEEEول الشEEEریعة ،ابو اسEEEحق إبEEEراھیم بEEEن موسEEEى اللمخEEEي، الشEEEاطبي،   3 .  276، ص  1976النھضة العربیة، 

، الھEEامش، فالنكEEاح مEEثال طلبEEھ  335 -334/ ص 2ج د.ت،بیروت ، لبنان :دار الكتEEب العلمیEEة ،
د بھ تحلیل الزوجة لغیره كان النكاح وسیلة لما قصEEد الشارع للنسل ولغیره من لواحقھ، فإذا قص

من التحلیل، ولم یكن مقصوداً بقصد الشارع فما كان مقصوداً عنEEد الشEEارع صEEار وسEEیلة عنEEده، 
التطبیقات المصرفیة لعقEEد التEEورق، وأثارھEEا علEEى مسEEیرة العمEEل المصEEرفي أحمد، محیي الدین،    4 وھذا مناقضة للشریعة . 

، الریEEEاض، المملكEEEة العربیEEEة السEEEعودیة : مكتبEEEة الرشEEEید، 1، طالقواعEEEد النورانیEEEةابEEEن تیمیEEEة،    5 .  7-5سابق، ص ، مرجع اإلسالمي
 . 192/  ص 3، مرجع سابق،ج الموافقات الشاطبي،   6 .  211، ص 2001ھـ، 1422
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فEEي اآلیEEة ال یتنEEاول  یفھEEم منEEھ أي شEEروط أو عقEEود إضEEافیة تخEEل بمقصEEوده. فلفEEظ البیEEع
 . 1صورة التورق

 االستدالل الثاني: 
یَا أَیَُّھا الiiَِّذیَن آَمنiiُوْا الَ تiiَأُْكلُوْا أَْمiiَوالَُكْم بَْیiiنَُكْم  {:  الرد على من استدل بقولھ تعالى

نُكْم بِاْلبَا  . 2}ِطِل إِالَّ أَن تَُكوَن تَِجاَرةً َعن تََراٍض مِّ
أن هللا حEEرم أخEEذ دراھEEم بEEدراھم أكثEEر منھEEا إلEEى أجEEل، لمEEا فEEي ذلEEك مEEن ضEEرر 

وإنما االعمEEال موجEEود فEEي ھEEذه الصEEورة، وھEEذا المعنEEى المحتEEاج، وأكلEEھ مالEEھ بالباطEEل
 . 3نما لكل امريء ما نوىبالنیات وإ

باحھEEا هللا تعEEالى یقEEول أن ھذه المعاملة من التجEEارة التEEي أ أسندوا من قال بذلك إلى
: "وإنما الذي أباحھ هللا البیEEع والتجEEارة، وھEEي أن یكEEون المشEEتري غرضEEھ أن ابن تیمیة

 . 4یتجر فیھا، فأما إن كان قصده الدراھم بدراھم أكثر منھا فھذا ال خیر فیھ"
یل لتاجر یشتري ویبیع لتحصEEفاستندوا إلى أن المتورق شأنھ شأن التاجر فكما أن ا

. وھEEEذا الموقEEEف یعكEEEس الغفلEEEة عEEEن طبیعEEEة النشEEEاط النقEEEد، فكEEEذلك المتEEEورق وال فEEEرق
االقتصادي الذي یھدف إلیھ كل من التاجر والمتورق، فالتاجر یقصد من الشراء والبیع 

لكن المتEEورق ثمن الشراء،وھذه حقیقة التجارة، الربح، أي أن یكون ثمن البیع أعلى من
أي أن آجEEل مرتفEEـع لیـEEـبیع بEEثمن نقEEدي أقEEل،  العكس بالضبط : فھو یشتري بEEثمنیقصد 

للEEربح ؟ والتEEاجر یبیEEع  الذي یھEEدفدفEEھ الخسEEارة. فكیEEـف یقEEارن بالتاجـEEـرالمتEEورق ھ
لیربح، سواء أكان الثمن حاضراً أم مؤجالً، فال یقال إن ھدفھ النقد، بل ھدفھ الربح، أما 

لنقد الحاضر، ولو عرض علیھ ثمن مؤجEEل أعلEEى مEEن المتورق فھو یبیع لیحصل على ا
الثمن الذي اشترى بھ السلعة لرفض بیعھا بھ،ألنھ یبحث عن السیولة ولیس الربح، وال 

 . 5یمكن الحصول على السیولة إال بتكلفة تعادل خسارتھ في بیع السلعة
 : " ومن أبرز خصائص الحیEEل منافاتھEEا لحكمEEة التشEEریع مEEن العقEEد6یقول السویلم 

ي المتEEورق السEEلعة لیبیعھEEا الذي یتذرع بھ المحتال . وھذا واضح في التورق : إذ یشتر
. فEEEالبیع بخسEEEارة ینEEEافي مقتضEEEى الشEEEراء ابتEEEداء، ألن الشEEEراء شEEEرع لتحقیEEEق بخسEEEارة

مصلحة المشتري، وھي إما االنتفاع بالسلعة، وإما التجارة فیھا من خEEالل بیعھEEا بEEربح. 
EEق العقEEالتین یحقEEا الحEEي كلتEEع وفEEتري لیبیEEو یشEEورق فھEEا المتEEتري. أمEEلحة المشEEد مص

بخسارة، فال ھو انتفع باستھالك السلعة وال ھو ربEEح بالمتEEاجرة فیھEEا. وال ریEEب أن ھEEذا 
ینافي حكمة تشریع البیع أصالً. ولذلك یصبح الشراء عبثاً، وھذا شEEأن الحیEEل المذمومEEة 

 ً لذي شرع ألجلھ. وقد قرر . بل یصبح مقصود المتورق مناقضاً لمقصود العقد ا7عموما
: ال . فEEإن قیEEل8أن یراد بھ نقیض مقصودهتیمیة والشاطبي أن العقد ال یجوزكل من ابن 

یلزم  أن یخسر المتورق فEEي بیعتEEھ الثانیEEة، بEEل قEEد یEEربح. وإذا كEEان كEEذلك لEEم یكEEن علیEEھ 
تثریب في شرائھ وبیعھ، وإال فالتجارة بیع وشراء وھي معرضEEة أیضEEاً للخسEEارة، فھEEل 

ال بمنعھا ؟ قیل : الكEEالم فEEي مقصEEود المتEEورق، ومقصEEوده كمEEا نعلEEم ھEEو بیEEع السEEلعة یق
                                                

/ ص 8، مرجEEع سEEابق، جاإلنصEEاف،المEEرداوي، 170،مرجع سابق، ص  بیان الدلیلابن تیمیة،    8 . 279، مرجع سابق، ص بیان الدلیلابن تیمیة،    7 صرف. ،بت27 -25، مرجع سابق، ص التورق . . . والتورق المنظمالسویلم،    6 . 24، مرجع سابق، ص التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورقالسویلم،    5 .  434  -422/ص 9، مرجع ساق، جالفتاوى الكبرىابن تیمیة،     4 .  21، مرجع سابق، ص التورق والتورق المصرفيالسالمي،    3 . 29یة سورة النساء،اآل    2 . 33-31،مرجع سابق، ص  التورق . . . والتورق المنظمالسویلم،    1
تعلیEEق علEEى بحEEوث ، حامEEد، حسEEین، 27/ ص 3، مرجEEع سEEابق، جالموافقEEات ، الشEEاطبي،424
 . 40، مرجع سابق، ص التورق
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بأقل مما اشتراھا بھ، فالمتورق ال حاجة لھ في السلعة، بل قصده الوحیEEد ھEEو الحصEEول 
على نقد حال لیدفع أكثر منھ بعد أجل معین، وأن السلعة ھي وسیلة ذلEEك، وبEEذلك یحكEEم 

على أسEEاس االتفاقیEEات والعقEEود التEEي د المتEEورق،الالمعاملEEة علEEى أسEEاس قصEE علEEى ھEEذه
. فمEEن األصEEول 1غایEEة، فالمقاصEEد فEEي العقEEود معتبEEرةقEEدمت وسEEیلة للوصEEول إلEEى ھEEذه ال

الكلیة القطعیة أن قصد المكلف في العمEEل یجEEب أن یتفEEق مEEع قصEEد الشEEارع فEEي تشEEریع 
العمل بطل ذلك العمل، فإذا خالف قصد المكلف في العمل قصد الشارع في تشریع ھذا 

. 2قصد المكلف وصح قصد الشارع . فیبطل بذلك العمل المخالف وال یترتEEب علیEEھ أثEEر
ثم أن احتمال الربح في البیعة الثانیة نادر، والنادر ال حكEEم لEEھ، وإرادة العاقEEل ال تتوجEEھ 

، بEEل إلEEى االحتمEEاالت كما یقول العز بن عبEEد السEEالم  إلى االحتماالت القلیلة أو النادرة،
وإذا كان ھو الغالEEب، والغالEEب ھEEو الخسEEارة، كEEان الحكEEم مبنیEEاً علEEى ذلEEك. وإذا  3لبةالغا

قیل : ھناك فرق بین قصد الخسارة مEEع احتمEEال حصEEول الEEربح، وبEEین قصEEد الEEربح مEEع 
أما لEEھ الخسEEارة دون قصEEد، احتمال حصول الخسارة. فالتاجر یقصد الربح وقد تعEEرض

الEEربح دون قصEEد. فكیEEف یقEEارن أحEEدھما المتورق فھو یقصEEد الخسEEارة وقEEد یعEEرض لEEھ 
فالEEذین یجیEEزون ھEEذا . ؟ ونظیEEر ذلEEك النكEEاح بنیEEة الطEEالق باآلخر مع تناقض مقاصدھما

إن كل نكاح قد یعرض لھ الطEEالق، فلEEیس ھنEEاك محEEذور فEEي تبییEEت نیEEة النكاح یقولون: 
اد بEEھ ل والEEدوام، وال یEEر: إن النكEEاح یEEراد بEEھ االتصEEاالطالق ابتEEداء. والمEEانعون یقولEEون

. وفرق بین األمرین . مقصد االستدامة مع احتمال طروء الدوام . "وفرق بین االنقطاع
ن علEEى األخEEر . فقیاس أحEEد األمEEری4اتصال یقبل االنقطاع، واتصال یقصد بھ االنقطاع"

إن هللا حرم أخذ دراھم بدراھم أكثر منھا إلى أجل، لما في ذلك قیاس للشيء على ضده،
كل مالھ بالباطEEل وھEEذا المعنEEى موجEEود فEEي ھEEذه الصEEورة، وإنمEEا من ضرر المحتاج، وأ

 . 5االعمال بالنیات وإنما لكل امرىء ما نوى
یiiَا أَیَُّھiiا الiiَِّذیَن آَمنiiُوْا إَِذا تiiََدایَنتُم  { :: االسEEتدالل مEEن قولEEھ تعEEالىاالسiiتدالل الثالiiث

َسّمًى فَاْكتُبُوهُ   رق من المداینة الجائزة. . واسناده أن التو6} بَِدْیٍن إِلَى أََجٍل مُّ
: أن العملیEEEة لیسEEEت مEEEن المداینEEEة بشEEEيء، فالبEEEائع ھEEEو مصEEEدر السEEEیولة الجiiiواب

للمشتري، فالنقد یحصل عن طریقھ وبواسطتھ، ولواله لما وجEEدت العملیEEة، والمشEEتري 
إنما یقبل على التورق لعلمEEھ بEEأن البEEائع سEEیدبر لEEھ السEEیولة والنقEEد الحاضEEر الحقEEاً، ولEEو 

ي أن البائع لن یوفر لھ النقد لما رضي بالشراء ابتداء. فحاصل العملیEEة إذن علم المشتر
أن المصرف یقول للعمیل : أوفر لك مائة نقداً مقابل أن تكون مدیناً لي بمائة وعشEEرین 
مؤجلة، وھذا ھو الربا، فالبائع وظیفتھ توفیر النقد للمEEدین مقابEEل دیEEن بزیEEادة فEEي ذمتEEھ، 

اضر بمؤجل أكثر منھ. لذلك فھEEي لیسEEت مEEن المعاملEEة الداخلEEة فحقیقة العملیة ھي نقد ح
 . 7في المداینة

فالمشتري ال یشتري السلعة إال ألنھ یعلم أنھ یبیع ما اشتراه بثمن مؤجل بنقEEد حEEال 
أقEEل منEEھ، والمشEEتري الثEEاني أو األخیEEر إذا لEEم یكEEن ھEEو البEEائع األول یشEEتري لیبیEEع ھEEو 

ھا في مجموعھا دون الحكم على كEEل عملیEEة أو عقEEد أیضاً. فھذه العملیة یجب الحكم علی
منھEEا علEEى انفEEراد ثEEم ینظEEر إلEEى قصEEد أطEEراف المعاملEEة، وھEEو أنھEEم یتعEEاونون علEEى 
الوصEEول إلEEى ھEEدف واحEEد تتحEEد فیEEھ إرادتھEEم، ھEEو تEEوفیر مبEEالغ نقدیEEة للمتعEEاملین حتEEى 

ھEEا ممنوعEEة یدفعوا أكثر منھا بعد أجل، وال شك في أن غایة ھذه العملیة محرمEEة ونتیجت
                                                

 ،بتصرف . 36، مرجع سابق، ص التكافؤ االقتصادي بین الربا والتورقالسویلم،    7 . 282سورة البقرة، اآلیة    6 . 21، مرجع سابق، ص التورق والتورق المصرفياالسالمي،  5 .  408، مرجع سابق، ص بیان الدلیلابن تیمیة،   4 . 300-218/ ص 2،مرجع سابق، جالقواعد الكبرىالسّدالن،  3 .  4، مرجع سابق، ص تعلیق على بحوث التورقحسان،   2 . 127، مرجع سابق، ص یلبیان الدلابن تیمیة،   1
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شرعاً، أال وھي حصول المتورقین على نقود حالة في مقابل االلتEEزام بنقEEود أكثEEر منھEEا 
بعد أجل . وللمجموع في الشریعة حكم یختلEEف عEEن حكEEم كEEل فEEرد مEEن أفEEراده، فالسEEلف 

ً جائز وحده، والبیع   . 1جائز وحده فإذا اجتمعا حرما معا
  االستدالل الرابع: الحاجة تنزل منزلة الضرورة

: أن الضEEEEEرورة تقEEEEEدر بقEEEEEدرھا . . . وال تطلEEEEEق ھكEEEEEذا دون ضEEEEEوابط، الجiiiiiواب
: الEEEدین، الEEEنفس، العقEEEل، كفلھEEEا اإلسEEEالم ھEEEي الضEEEرورات السEEEت فالضEEEرورات التEEEي

العرض، النسل، والمال، فأول ھذه الضEEرورات : الEEدین، ولEEذلك ال یضEEحى بالEEدین فEEي 
. . . المEEال . . . یضEEحى سبیل شيء . ولكن یضحى بكل شيء في سبیل الدین. وأخرھا 

بEEھ فEEي سEEبیل كEEل مEEا یسEEبقھ، ولھEEذا نضEEحي بEEالنفس والمEEال فEEي سEEبیل الEEدین، ونضEEحي 
إذاً ال بد من مراعاة ھذه الضوابط الشرعیة، ولذلك فإن  بالعرض في سبیل النفس . . . 

، 1965ھEEـ، 1385مجمEEع البحEEوث اإلسEEالمیة عنEEدما بحEEث موضEEوع المصEEارف عEEام 
البنEEEوك حEEEرام، وفEEEي نفEEEس المEEEؤتمر بحEEEث موضEEEوع اإلقEEEراض انتھEEEى إلEEEى أن فوائEEEد 

واالقتراض، فاإلقراض بالربا محرم ال تبیحEEھ حاجEEة وال ضEEرورة، واالقتEEراض بالربEEا 
محرم كذلك ویرتفع إثمھ عند الضرورة. وھي فتEEوى دقیقEEة . . . ألن اإلنسEEان المقEEرض 

EEرض بغیEEد یقتEEرض فقEEة وال عنده فائض، فلیس في ضرورة وال حاجة، أما المقتEEر حاج
ضرورة فیصبح كالمقرض. ولكنھ قد یضطر إلEEى مEEال لمأكEEل أو لمشEEرب أو لملEEبس أو 

وال یجEEد مEEن یعطیEEھ بغیEEر ربEEا، أو غیر ذلك من الحاجات األساسیة،وال یجد ماالُ،عالج 
فھنEEا یرتفEEع عنEEھ اإلثEEم أیضEEاً . ونضEEرب كEEذلك مEEثالً . . . معھEEد الفكEEر اإلسEEالمي فEEي 

ة أرسل إلى مجمع الفقھ اإلسالمي یسألھ عن حكEEم االقتEEراض واشنطن بالوالیات المتحد
من البنوك الربویة لشراء أو بناء مسEEكن، فEEأفتى المجمEEع بEEأن ھEEذا ال یجEEوز . . . لمEEاذا؟ 
مEEع أن المسEEكن مEEن األساسEEیات لإلنسEEان، فلEEو أن انسEEاناً ال یجEEد وال یسEEتطیع أن یجEEد 

یعلEEم أن المسEEلم فEEي ھEEذه  الEEبالد یمكنEEھ مسكناً إال بالربا . . . جاز، ولكن المجمع الفقھEEي 
أن یستأجر، ومن ھنا كانت الفتوى . ولذلك نجEEد أن بعEEض النEEاس یتوسEEعون فEEي مفھEEوم 

. الحاجة ال یكفي الستباحة المحرم إن مجرد. 2رة، ولكن ھذا ال یرفع اإلثم عنھمالضرو
ربEEا، ورفع الحرج من أصول التشریع بال ریب، لكن رفع الحEEرج یسEEتلزم سEEد أبEEواب ال

ثEEم أن المضEEطر یبEEاح لEEھ مEEا ال .3ألن الربا مEEن أعظEEم مصEEادر الحEEرج والمشEEقة والعنEEت
یباح لغیEEره. لكEEن ھEEذه اإلباحEEة تقEEدر بقEEدرھا عنEEد الضEEرورة، فالضEEرورة ال تحتEEاج إلEEى 
نEEص خEEاص إلباحتھEEا، أمEEا المحتEEاج فأنEEھ ال یصEEل إلEEى مرتبEEة المضEEطر، لEEذلك یجEEب 

. یقEEول وھبEEة ث كEEون الحاجEEة ال تبEEیح الحEEرام . من حی4EEالتفریق بین الضرورة والحاجة
ھي أن تطEEرأ علEEى اإلنسEEان حالEEة مEEن الخطEEر أو المشEEقة الشEEدیدة الزحیلي: "الضEEرورة:

                                                
، االقتصEEاد اإلسEEالمي، الضرورة التي كفلھEEا اإلسEEالم لھEEا ضEEوابطھا وشEEروطھاالسالوس، علي،   2 .  7، مرجع سابق، ص تعلیق على بحوث التورقحسان،   1

، أن ھنالEEك خلطEEاً بEEین الضEEرورة والحاجEEة مEEع الفEEارق بیع العینEEة والتEEورقأنظر:الحنیطي،ھناء،  4 . 38، مرجع سابق، ص التورق . . . والتورق المنظمالسویلم،    3 .  12، ص 2004 -ھـ ، مارس1425 -)، محرم274)، العدد(24مجلة علمیة محكمة،مجلد (
الكبیEEر بینھمEEا: مراعEEاة الضEEرورة وتقEEدیر الحاجEEة تعتبEEران مEEن مقاصEEد الشEEریعة، ولكEEل منھمEEا 
مرتبEEEة خاصEEEة بEEEھ فالضEEEروري مرتبتEEEھ تقEEEوم علEEEى حفEEEظ الضEEEرورات الخمEEEس وھEEEي: حفEEEظ 
الEEدین،حفظ الEEنفس، حفEEظ العقEEل، حفEEظ النسEEل (النسEEب)، حفEEظ المEEال، والضEEرورة تبEEیح المحEEرم 

) 173 (سورة البقرة، آیEEة)فََمِن ٱۡضطُرَّ َغۡیَر بَاٍغ۟ َوَال َعاٍد۟ فََالٓ إِۡثَم َعلَۡیھِ   بشروط مقیدة قال تعالى (
فالضرورة ال تحتاج إلى نEEص خEEاص إلباحتھEEا، وذلEEك ألنEEھ المضEEطر لEEیس أمامEEھ طریEEق إلنقEEاذ 
حیاتھ أو مالھ أو عرضھ سوى إباحة المحرم ولكن ھEEذه اإلباحEEة تقEEدر بمقEEدار الضEEرر، وتخEEص 
المضطر وحده. أما مرتبEEة الحاجEEات فأنھEEا ال تصEEل إلEEى مرتبEEة الضEEروریات وال تتوقEEف علیھEEا 

واتھا ال یؤدي إلى فوات الضروریات الخمسة،وھي تقوم على دفع المشقة والحرج حیاة أحد، وف
ورفع الضیق عن الناس، لذلك فھي تحتاج إلى نص إلباحتھا حتى یصبح عاماً لكل النEEاس مثEEل: 
عقد السلم ، والقرض،وبیEEع العرایEEا، فإنھمEEا وردا علEEى خEEالف القیEEاس. لEEذلك یجEEب التفریEEق بEEین 

 . 28الضوابط التي تمیز الضروري عن الحاجھ،مرجع سابق،ص الضرورة والحاجة،وبین
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بحیث یخEEاف حEEدوث ضEEرر أو أذى بEEالنفس أو بEEالعرض أو بالعقEEل أو بالمEEال وتوابعھEEا 
ً أو یباح عندئذ ارتكاب الحرام أوترك الواجب، ویتعین للضEEرر  أو تأخیره عن وقتھ دفعا

 . 1عنھ في غالب ظنھ ضمن قیود الشرع 
ستثناء بل ھو ابح المباح للضرورة أصالً وقاعدة،فالضرورة تقدر بقدرھا، فال یص

"فما أبیح للضEEرورة یتقEEدر بقEEدرھا، أي أن الشEEيء الEEذي مؤقت یزول بزوال الضرورة.
قEEط، وال یجوز بناء على الضرورة یجوز إجراؤه بالقدر الكافي الزالة تلEEك الضEEرورة ف

لEEة الملجئEEة لتنEEاول ھي الحافالضEEرورة: .2یجوز استباحة أكثEEر ممEEا تEEزول بEEھ الضEEرورة
أما الحاجEEة : فإنھEEا وإن كانEEت حالEEة جھEEد ومشEEقة فھEEي دون الضEEرورة، الممنوع شرعاً.

الصEEائم المسEEافر باح بھEEا الممنEEوع شEEرعاً،مثال ذلك:وال یتEEأتى معھEEا الھEEالك فلEEذا ال یسEEت
EEھ جھEEفربقاؤه صائماً یحملEEوةعلى السEEھ للقEEار لحاجتEEھ اإلفطEEرخص لEEقة فیEEا 3داً ومشEEمم .

ورة فلEEیس ھنEEاك ضEEرورة تصEEل بنEEا سبق ذكره یتبین أن التEEورق ال ینEEزل منزلEEة الضEEر
الوقوع في المشتبھات أو الشبھات، فال یوجد ضرورة معتبرة شرعاً تصل بنEEا إلEEى إلى 

ھنEEاك حاجEEة یصEEبح أوأن غ االسEEتثمار والتمویEEل اإلسEEالمیة،التعامل بالتورق وترك صEEی
فََمِن  { نطمئن إلى تطبیق قول هللا تعالى: معھا التمویل الشرعي صعباً وفیھ مشقة حتى

: "الضرورات تبیح أو تطبیق القاعدة الشرعیة4}اْضطُرَّ َغْیَر بَاٍغ َوالَ َعاٍد فَال إِْثَم َعلَْیِھ 
 . 5المحظورات"

الخiiدري وأبiiي ھریiiرة، وھiiو االسiiتدالل الخiiامس: اسiiتداللھم بحiiدیث ابiiي سiiعید 
 .حدیث الجنیب 
ن ھEEذا الحEEدیث یُسEEتدل بEEھ علEEى جمیEEع صEEور العینEEة، الثنائیEEة والثالثیEEة : االجiiواب

والتورق. وجمھور المجیزین للتورق ال یجیزون بقیة صور العینة. فما كان جوابEEاً لھEEم 
تحصEEل بEEین  عن ھذا الحدیث فھو جواب للمانعین منھEEا مطلقEEاً. فEEإن قیEEل: العینEEة الثنائیEEة

طEEرفین، والحEEدیث ال یEEدل علEEى أن مبادلEEة التمEEر بEEین طEEرفین. قیEEل: لEEیس فEEي الحEEدیث 
الEEنص علEEى ذلEEك، بEEل ھEEو مطلEEق. ثEEم أن العینEEة الثالثیEEة لیسEEت بEEین طEEرفین . فEEإن قیEEل: 
العبرة بالتواطؤ، فإذا لم یوجد تواطؤ بین األطراف، جاز، سواء كانوا إثنین أم ثالثEEة أم 

الحEEدیث. قیEEل : ال ریEEب أن التواطEEؤ معتبEEر شEEرعاً، ولكEEن التواطEEؤ أكثر، وھذا مقتضى 
یوجد في التورق أیضاً، حین یبیEEع سEEلعة تسEEاوي قیمتھEEا الحاضEEرة حاجEEة المتEEورق مEEن 
النقد، وذلك بثمن مؤجل أعلى منEEھ، فاعتبEEار التواطEEؤ فEEي جانEEب دون آخEEر تحّكEEم . فEEإن 

اسEEطة أو بغیEEر واسEEطة، فھEEو ربEEا، قیل: العبرة بعودة السلعة إلى البEEائع، فEEإن عEEادت، بو
وإال فال. قیل : أین في الحEEدیث أن السEEلعة ال یجEEوز أن تعEEود للبEEائع ؟ ثEEم یقEEال: ال تعEEود 
السEEلعة للبEEائع إال بعEEد أن تخEEرج مEEن یEEد المتEEورق. فلEEم كانEEت عودتھEEا محرمEEة ولEEم یكEEن 
ة خروجھا محرماً، مع أن خروجھا شرط بل سبب لعودتھEEا ؟ وال ریEEب أن عEEودة السEEلع

إلى البائع تكّمل أركان القرض الربوي، ألن المتورق یكون قد قEEبض نقEEداً مقابEEل زیEEادة 
في الذمة، والبEEائع قEEد سEEلّم نقEEداً مقابEEل زیEEادة لEEھ فEEي ذمEEة المEEدین. فلEEم كEEان الربEEا محرمEEاً 

                                                
، االقتصEEاد االسEEالمي،مجلة علماء الشریعة یحددون الضEEرورات التEEي تبEEیح المحظEEوراتحوار،   1

، ص 2003ھـ، اغسEEطس، 1424 -) ،جمادى اآلخر267) ، العدد ( 23علمیة محكمة، مجلد ( 
، د.ت، د.ط، بیEEروت، لبنEEان : دار الكتEEب  األحكEEام درر الحكEEام شEEرح مجلEEةأنظر: حیEEدر،علي،    2 . 25

،محمEEEد رأفEEEت، مرجEEEع حEEEوار علمEEEاء الشEEEریعة یحEEEددون الضEEEرورات التEEEي تبEEEیح المحظورات   3 العلمیة . 
التورق المصEEEEEEEرفي فEEEEEEEي نظEEEEEEEر التحلیEEEEEEEل المحاسEEEEEEEبي والتقEEEEEEEویم شحاتھ،حسEEEEEEEین حسEEEEEEEین،   5 . 173البقرة، اآلیة    4 . 27سابق،ص 
 -ھEEEـ، مEEEارس1425 -)، محEEEرم274)، العEEEدد ( 24السEEEالمي، مجلEEEد( ،االقتصEEEاد ااالقتصادي

 .  25، ص 2004
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ینEEھ، ألEEیس ذلEEك أصالً ؟ ألیس بسبب الظلم الواقع على المEEدین ؟ فEEإذا وجEEد ھEEذا الظلEEم بع
؟ والشرع حرم الظلم مطلقاً، سواء أكان المرء لنفسھ أم ظلمھ لغیEEره. نفسھموجباً للحكم 

فإذا عادت السلعة للبائع صار البائع ظالماً، أمEEا ظلEEم المتEEورق لنفسEEھ فھEEو ثابEEت مسEEبقاً، 
ولEEواله لمEEا طمEEع فیEEھ البEEائع. وخEEروج السEEلعة مEEن یEEد المتEEورق إیجEEاب منEEھ للظلEEم علEEى 

. وكل منھما محرم، فEEإذا اجتمعEEا كEEان أشEEد 1ور الظالمنفسھ، وعودتھا للبائع قبول منھ لد
تحریماً . ومعلوم أن العقد المحرم یحرم إیجابھ ویحرم قبولھ ولیس المحرم ھEEو اجتمEEاع 
اإلیجاب والقبول فقط، بل كل منھما محرم على انفEEراده. فEEالتورق یتضEEمن إیجابEEاً للربEEا 

EEذا یسEEھ، وھEEد ركنیEEو أحEEل، فھEEورق دون مقابEEة المتEEغل ذمEEھبشEEن 2تلزم تحریمEEال یمكEEف .
االحتجEEاج بھEEذا الحEEدیث بEEالتورق، ألن الغEEرض مEEن الحEEدیث ھEEو الخEEروج مEEن الربEEا، 
والغرض من التورق ھو الدخول في الربا. كما أن بائع الجمع لیس ملزماً بالشEEراء مEEن 
بائع الجنیب، فالبیعتان في الحدیث مستقلتان إحداھما عن األخرى، ولیس كذلك التورق 

 .3لیھ بین أطرافھ الثالثةالمتفق ع
 الدلیل السادس: قالوا إن األصل في المعامالت الحل واإلباحة 

: ال ریب أن األصل في االشیاء الحل، لكEEن ھEEذا األصEEل یقابلEEھ أن األصEEل الجواب
في الحیل التحریم، وھو أصل شھدت لھ نصوص متضافرة من الكتEEاب والسEEنة وأقEEوال 

عEEدة األصEEل فEEي المعEEامالت الحEEل، ألنھEEا تتنEEاول الصEEحابة. وھEEذه القاعEEدة أخEEص مEEن قا
الحیEEل دون غیرھEEا. ومعلEEوم أنEEھ إذا تعEEارض العEEام والخEEاص قEEدم الخEEاص ألنEEھ إعمEEال 
للدلیلین معاً . وال نزاع في أن التورق حیلة للحصول على النقEEد، وإنمEEا النEEزاع ھEEل ھEEو 

محرم حتى یثبت  حیلة جائزة أو ممنوعة. وإذا كان األصل في الحیل التحریم، فالتورق
. فEEالتورق لEEھ صEEلة بالربEEا والعینEEة والحیEEل الربویEEة، فصEEار 4الEEدلیل علEEى خEEالف ذلEEك
 . . ولیس اإلباحة5األصل فیھ ھو المنع

 المطلب السادس
 المناقشة والترجیح 

بعEEد ھEEذا العEEرض ألدلEEة الفEEریقین، المEEانعین والمجیEEزین للتEEورق ( سEEواء التEEورق 
نظم ) والّرد علیھم یتضح أن ھناك  دوافEEع وأدلEEة لكEEال الفقھي، أو التورق المصرفي الم

الطرفین ونالحظ أن األساس الذي بنیت علیھ أدلة كل فریق ھو ھEEل العقEEود مبنیEEة علEEى 
، ھEEل الحیEEل جEEائزة كمخEEرج شEEرعي أم الألفاظھا ومبانیھا أم على مقاصدھا ومعانیھEEا و

لفعEEل الظEEاھر أو علEEى علEEى ا فیجب التفریق في الحكم على مسألة التورق ھل ھو مبنEEي
 . النیّة

إن كEEل فعEEل یفعلEEھ مEEآالت األفعEEال والقصEEد مEEن العقEEد، ان من منع التورق نظر إلى
اإلنسان من تصرفات وعقEEود یتضEEمن أساسEEاَ ناحیEEة الباعEEث الEEدافع إلEEى الفعEEل، وناحیEEة 

 : 6ننظر إلى مسألة التورق من جانبینالمآل الذي یؤدي إلیھ الفعل، لذلك من المھم أن 
لEEى الفعEEل (مرعEEاة النظر إلى الباعث وإلى نیة المتعاقد التي ینطلق منھا الشEEخص إ )  1

 . مقاصد المكلفین)
 .  رتكاب المحرمالنظر إلى وجود التواطؤ والتحایل على ا )  2

 النظر إلى الباعث ونیة المتعاقد:  §
 ، مرجع سابق. ملخص ابحاث في التورقنظر: خوجھ، عز الدین محمد، ا  6 . 3، مرجع سابق، صالتورق في البنوكالمصري،    5 . 38 -37، مرجع سابق، ص التورق . . . والتورق المنظمالسویلم،   4 . 3رجع سابق، ص ، مالتورق في البنوكالمصري،   3 ، بتصرف . 36 -34، مرجع سابق، ص التورق. . . والتورق المنظمالسویلم،    2 . 382/ ص 1، د.ت، بیروت، لبنان : دار الفكر، ج1، طالمدخل الفقھي العامالزرقا، مصطفى،    1                                                
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استدل المجیزون للتورق بأن األصل في العقود ھو تحقیق صEEورتھ الشEEرعیة وأن 
یعتEEEد بEEEھ ھEEEو صEEEیغة العقEEEود  . وأن الEEEذيالEEEواردة لنیEEEة العاقEEEد ال أثEEEر لھEEEا الحتمEEEاالتا

ن حرامEEا لعEEدم . ولیس النیات والقصود . ویؤكد المجیزون أن الشيء قEEد یكEEووصورتھا
. وأنھ یتحEEول إلEEى الحEEالل إذا غیEEرت صEEورتھ المحرمEEة مEEع أن تحقق صورتھ الشرعیة

 المقصد األساسي واحد . 
لتورق فإنھم یعتمدون على قاعدة األمور بمقاصEEدھا وأن العبEEرة فEEي أما المانعون ل

العقود للمقاصد والمعاني ال لأللفاظ والمباني، وأن األعمEEال بالنیEEات . فمEEن نEEوى بEEالبیع 
 . یعصمھ من حرمة الربا صورة البیع عقد الربا حصل لھ الربا، وال

 النظر إلى وجود التواطؤ والتحایل على ارتكاب المحرم .  §
إن النیEEة والقصEEد مقابEEل اللفEEظ والصEEیغة فEEي العقEEود مEEن المسEEائل التEEي اتجEEھ الفقEEھ 
اإلسالمي فیھEEا إلEEى اتجEEاھین، وأكثEEر المEEذاھب أخEEذا باأللفEEاظ والمبEEاني مEEذھب الشEEافعي 
وقریب منھ مذھب أبي حنیفة، في حین یتشدد مذھب ابن حنبل وكذلك اإلمEEام مالEEك فEEي 

لكEEن ینحصEEر ھEEذا الخEEالف بEEین المEEذاھب فیمEEا إذا لEEم رعایة النیة والقصد دون اللفEEظ . و
یظھر بالدلیل ان المتعاقدین قصدا بذلك التعاقد التوسل إلى الربا، اما إذا ظھر قصEEدھما 
ذلك بالدلیل فال خالف بین األئمة في أنھ ممنوع ألنھ ال یعقEEل أن یقEEول إمEEام مEEن ھEEؤالء 

قEEول بأنEEھ حتEEى أولئEEك الEEذین بجEEواز التحایEEل علEEى ارتكEEاب المحEEرم . ومEEن ھنEEا یمكEEن ال
یأخذون باأللفاظ والمبEEاني والصEEیغ دون المقاصEEد والمعEEاني، فEEإنھم یمنعEEون التعاقEEد فEEي 
حالة ظھEEور التواطEEؤ والتحایEEل المكشEEوف ممEEا یحEEول التEEورق وكEEذلك بیEEوع العینEEة إلEEى 
ربEEا بیوع محرمة عندھم أیضاً . فالمانعون للتEEورق یEEرون أن التواطEEؤ والتحایEEل علEEى ال

 . ح في صیغة التورق المصرفيواض
وأھم ھEEذه .ال بEEد مEEن توفرھEEاشEEروط وضEEوابط ن مEEن أجEEاز التEEورق أجEEازه مEEع ثم أ
  1الشروط:

 أن یكون المستورق محتاجاً إلى النقود، فإن لم یكن محتاجاً لھا فال یجوز.  )1
أن ال یسEEEتطیع المحتEEEاج الحصEEEول علEEEى المEEEال بطEEEرق أخEEEرى مباحEEEة غیEEEر ھEEEذه  )2

و السلم مثالً، فEEإن كEEان یمكنEEھ الحصEEول علEEى حاجتEEھ بEEدون كالقرض، أ –الطریقة 
 التورق لم یجز لھ ذلك. 

أن ال یشEEتمل العقEEد علEEى مEEا یشEEبھ صEEورة الربEEا كEEأن یقEEول لEEھ بعتEEك ھEEذه السEEلعة   )3
العشرة أحد عشر، فھذا كأنھ دراھEEم بEEدراھم ال یصEEح، أمEEا الطریقEEة الصEEحیحة فEEي 

 ة. ذلك أن یقول لھ بعتك إیاھا بكذا وكذا إلى سن
أن یمتلEEك البEEائع األول (المصEEرف) السEEلعة وتكEEون بحوزتEEھ قبEEل أن یبیعھEEا علEEى  )4

 المستورق (المشتري) لعدم جواز بیع ما لیس عندك. 
أن ال یبیع المستورق (المشتري) السلعة المشEEتراه إال بعEEد حیازتھEEا وتملكھEEا ملكEEاً   )5

 ً . وذلEEك بEEأن حقیقیاً ویقبضEEھا مEEن المصEEرف (البEEائع األول) القEEبض المعتبEEر شEEرعا
 تستوفي الشروط الشرعیة لعقد البیع. 

أال یبیEEع المسEEتورق (المشEEتري) السEEلعة علEEى البEEائع األول (المصEEرف) وال علEEى   )6
الشخص الذي باعھا على البائع األول (المصEEرف) أوالً، وأال یكEEون ھنEEاك تواطEEؤ 
أو عEEEرف بEEEذلك، ألن ھEEEذا مEEEن العینEEEة المحرمة،الEEEذي جEEEاءت نصEEEوص الشEEEریعة 

 ھ. بتحریم
 المعلوماتیة ، موقع الشبكةصورة من بیع التورق المنظمالطیار، عبد هللا بن محمد،   1                                                
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إلEEى أن التEEورق مEEن البیEEوع الممنوعEEة شEEرعاً  تنتھEEي الدراسEEةمما سبق استعراضھ 
 وذلك لألسباب التالیة: 

ان استخدام التورق كأداة للبیع والشراء في تحدیEEد مقEEدار الربEEا الEEذي سEEوف یؤخEEذ  -1
EEركات،على المال الذي سوف یتم إقراضEEات والشEEراد والمؤسسEEھ ھ لألفEEأو أقتراض

ھEEو حیلEEة ألخEEذ الربEEا وإعطائEEھ، وتجEEویز ذلEEك یتنEEاقض مEEع مEEا من المودعین، إنما 
وھذا التحایل الذي تمارسھ المصارف النھي عن الحیل الستحالل الحرام،ورد من 

فتح الطریق ألكل الربا وتوسیع نطاقEEھ بEEین المسEEلمین، ومعلEEوم ان الحیEEل تتنEEاقض 
الطریEEق إلEEى مع القاعدة الشرعیة، وھو ما یعرف بـ "سد الذرائع"، فالشEEارع یسEEد 

المفاسد بكل وسیلة ممكنة، والمحتال یفتح الطریق بالحیEEل، واسEEتخدام أداة التEEورق 
فEEي التعامEEل مEEع المصEEارف مEEن خEEالل البیEEع والشEEراء للسEEلع أدى إلEEى الوقEEوع فEEي 

. فقاعEEدة سEEد الEEذرائع، التEEي تEEواترت بھEEا النصEEوص الشEEریعة، وتضEEافرت 1الحرام
ذرائع متفق علیھ في الجملة بین الفقھاء وإن علیھا عشرات األدلة الشرعیة، فسد ال

وقEEع الخEEالف فEEي جزئیاتEEھ، والEEذرائع كمEEا ھEEو معلEEوم ھEEي الوسEEائل التEEي یتبعھEEا 
. فEEإن اسEEتعملت تلEEك الوسEEائل طریقEEاَ ء لمحEEرم أو محلEEلالمكلف وتكون طریقاً سوا

لمحرم فھي تكون محرمة ویجب سدھا، وإن استعملت طریقاً للحEEالل فھEEي جEEائزة 
. ھEEذه القاعEEدة تقتضEEي تحEEریم التEEورق حتEEى لEEو فEEرض 2فتحھEEا واتباعھEEاومطلEEوب 

جEEدالً أنEEھ غیرمحEEرم فEEي ذاتEEھ. وال یمكEEن فھEEم ھEEذه القاعEEدة علEEى حقیقتھEEا إال بفھEEم 
: یتطلب أمرین كمEEا یقEEول ابEEن القEEیم الواقع الذي تطبق فیھ األحكام الشرعیة. فالفقھ

. وفھEEم الواقEEع 3فEEي ھEEذا الواقEEع فھم الواقع وحقیقتھ، وفھEEم الواجEEب الEEذي أوجبEEھ هللا
واألسEEباب إلEEى مسEEبباتھا، یفیEEة إفضEEاء الوسEEائل إلEEى غایاتھا،ضEEروري لمعرفEEة ك

وما لEEم توجEEد ھEEذه تEEي تفضEEي إلیھEEا األعمEEال المختلفEEة،ولمعرفEEة أنEEواع الغایEEات ال
المعرفة الدقیقة، فسیوجد من یمنع كل شيء سEEداً للذریعEEة، ومEEن یسEEمح بكEEل شEEيء 

ولذلك حEEذر النبEEي صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم مEEن عEEدد مEEن المعEEامالت  نفیاً للذریعة. . .
ان بEEدت فEEي الصEEورة المالیة، لما تتضمنھ وتفضي إلیھ من معاني الربا وحقیقتھ، و

. فحرم اجتماع السلف والبیع، وإن لم یقصEEد الطرفEEان الربEEا، ألن على خالف الربا
أو ن إن كان مشEEتریاً،فیزیده في الثمذلك ذریعة إلى أن یجاري المقرض في البیع، 

. ومEEن عEEاً، فتكEEون المحابEEاة ألجEEل القرض،وھEEذا ھEEو الربEEاینقص لھ منھ إن كEEان بائ
ھذا الباب تحریمھ صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم مبادلEEة الEEدراھم بالEEدراھم أو التمEEر بEEالتمر 
متفاضالً، حتى لو اختلفت الجودة في أحد الجانبین . ولیس فEEي ھEEذا إھEEدار للجEEودة 

ھEEا، ولكEEن سEEداً لذریعEEة الربEEا، فEEإذا بلغEEت دقEEة الشEEرع فEEي سEEد أبEEواب أو إنكار لقیمت
الربا إلى ھذه الدرجة، كان اتباعھ في سد ما ھو أقرب من ذلك، أوجEEب وآكEEد . . . 

: نEEوع یفضEEي إلEEى المحEEرم سEEائل التEEي تفضEEي إلEEى المحEEرم نوعEEانوالEEذرائع أو الو
 ً ي صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم . كمEEا فEEي منEEع النبEE، ویعلم بEEذلك بالتجربEEة والمشEEاھدةغالبا

. 4لبیEEع التمEEر قبEEل بEEدو الصEEالح، حEEین رأى مEEا یفضEEي إلیEEھ مEEن النEEزاع والشEEقاق
. حEEرم، لكEEن الحEEوافز الفطریEEة تقتضEEیھ: قد ال یتحقق إفضاؤه إلEEى الموالنوع الثاني

للEEدینار بالEEدینارین والEEدرھم  -ومEEن ھEEذا البEEاب تحEEریم النبEEي صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم 
،مرجع سEEابق، التEEورق نافEEذة الربEEا فEEي المعEEامالت المصEEرفیةأنظر: الشباني، محمد بن عبد هللا،   1                                                

، إسEEناده ضEEعیف، لجھالEEة الشEEیخ مEEن بنEEي 187/ ص 2)، ج937أحمد،حدیث رقEEم ( مسند اإلمام   4 . 165/ ص 2، مرجع سابق، جإعالم الموقعینابن القیم،   3 .  3، مرجع سابق، ص ملخص أبحاث في التورقخوجھ،   2 .  26 -25ص 
تمEEیم. أبEEو عEEامر المزنEEي: ھEEو صEEالح بEEن رسEEتم الخEEزاز، ضEEعفھ ابEEن معEEین، ووثقEEھ أبEEو داود 
الطیالسي وأبو داود السجستاني وذكر ابن حبان في الثقات. والحدیث رواه أبو داود في البیEEوع، 

، صEEححھ الترمEEذي، الجEEامع الصEEحیح، أبEEواب 48/ص 5،ج3382باب فEEي بیEEع المضEEطر، رقEEم 
 . 532/ ص 3)، ج1230)، رقم الحدیث( 17)، باب ما جاء في كراھیة بیع الغرر (12البیوع (
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ال تبیعiiوا  قوع فEEي الربEEا. قEEال النبEEي صEEلى هللا علیEEھ وسEEلم :(بالدرھمین، خشیة الو
iiاعین،الiiدینار بالiiدینارین، والالiiدرھم بالiiد iiاع بالصَّ فإني أخiiاف رھمین، وال الصَّ
. فلم ینتظر النبي صلى هللا علیھ وسلم إلى حین 1علیكم الرماء) والرماء: ھو الربا

. وأكثر الذرائع باع تقتضیھفضاء ذلك إلى الربا كي ینھي عنھ،لعلمھ أن الطتحقق إ
التEEي حرمھEEا الشEEرع فEEي المعEEامالت المالیEEة ھEEي مEEن النEEوع الثEEاني، ألن النشEEاط 

. وإذا كEEان ھEEذا ھEEو مEEنھج التشEEریع مبني على الحوافز بالدرجة األولEEىاالقتصادي 
فرض جدالً أنEEھ غیEEر  في الذرائع، فمن السھل أن ندرك موقفھ من التورق حتى لو

أن جمیEEع التكEEالیف واألعبEEاء المتصEEلة بالسEEلعة، كEEالقبض  . وذلEEكمحEEرم فEEي ذاتEEھ
والحیازة والتسلیم والمعاینة النافیة للجھالة وكEEل مEEا یتصEEل بEEذلك مEEن االجEEراءات، 

. وفي ھEEذه بھا، ألنھ ال غرض ألي منھما فیھالیس من مصلحة أي طرف االلتزام 
لعینEEة والحیEEل وسائر صEEور االحالة فإن الربا الصریح أجدى اقتصادیاً من التورق 

. فكل معاملة تؤدي إلى نفس نتیجة الربا، وھEEي ثمEEن حاضEEر بمؤجEEل أكثEEر الربویة
منھ، مع زیادة التكلفة، فEEإن الحEEوافز الفطریEEة تقتضEEي الEEتخلص مEEن ھEEذه التكEEالیف 

. بخالف البیوع الشرعیة التي لطرفین، فیكون مآل ذلك إلى الربالتحقیق مصلحة ا
یجبEEر تكEEالیف الشEEروط واإلجEEراءات الشEEرعیة،  تتضمن من المصالح والمنEEافع مEEا

ومن ثم ال توجد حوافز كافیة للتخلص من ھذه التكالیف، فال تفضي إلEEى الربEEا. إن 
الربا ھو أیسر الطرق وأقلھا كلفة للحصEEول علEEى السEEیولة مقابEEل زیEEادة فEEي الذمEEة. 

ً والحیاة االقتصادیة قائمة على ال عاملEEة . فكEEل مبحث عن األقEEل كلفEEة واألكثEEر ربحEEا
تحقق نتیجة الربا مع زیEEادة التكلفEEة، فEEإن ضEEغط المنافسEEة وطلEEب الربحیEEة سEEیؤدي 
تدریجیاً إلى إزالة ھذه التكالیف، عاجالً أو آجالً، ومن ثم االقتراب أكثر فأكثر من 

 . 2الربا. وإذا كان كذلك فیجب منعھ عمالً بقاعدة الشرع المحكمة في سد الذرائع
ھا التشEEریع اإلسEEالمي:"ان العبEEرة فEEي العقEEود للمعEEاني ال من القواعد التي یقوم علی -2

فالعبربالمقاصEEد والنیEEات، ولھEEذا البEEد مEEن النظEEر إلEEى المقصEEـد  3والمبEEاني" لأللفاظ
والغایEEة مEEن أداة التEEورق فEEي تعامEEل ھEEذه المصEEارف فEEي حقیقEEة أمرھEEا، وبموجEEب 

ي تتاجر فEEي عقود تأسیسھا، فإنھا مبنیة على أساس أن النقود ھي مجال عملھا، فھ
النقود ولیست تتاجر بالنقود، كما یمEEارس مEEن قبEEل األنشEEطة االقتصEEادیة األخEEرى، 
ومن مجاالت األعمال التي تمارسھا ھذه المصارف والمبنیEEة علEEى أسEEس ربویEEة : 
المتاجرة باالستثمارات المالیة فEEي األسEEواق الدولیEEة، ومEEن ضEEمنھا المضEEاربة فEEي 

ضائع )، حیث یتم احتسEEاب أربEEاح المعEEامالت سوق السلع المستقبلیة ( بورصة الب
التEEي تمارسEEھا وفEEق مEEا أطلEEق علیEEھ المرابحEEة فEEي سEEوق السEEلع المسEEتقبلیة وفEEق 
المعادلة الربویة في احتساب األربEEاح، والمتمثلEEة فEEي احتسEEاب الEEربح علEEى أسEEاس 
القیمة، والمدة الزمنیة للتمویل، ومعدل الربح (نسEEبة الفائEEدة). ومEEن ھنEEا نالحEEظ أن 

اة التورق المعمول بھا من قِبَل المصEEارف فEEي تEEوفیر التمویEEل لمEEن یحتEEاج إلیEEھ، أد
إنما ھEEَي وسEEیلة إلیجEEاد المخEEرج السEEتحالل الربEEا تحEEت مسEEمى الشEEراء والبیEEع فEEي 
السوق الدولیEEة للسEEلع، فالقصEEد مEEن بیEEع المرابحEEة للسEEلع التEEي یEEتم التعامEEل بھEEا فEEي 

ھEEا لصEEالح المشEEتري مEEن المصEEرف سوق المعادن الدولي (البورصة)، ومن ثم بیع
إنما قصد من ذلك استحالل اإلقراض أو األقتراض . . . "فقاعدة الشریعة التEEي ال 
یجوز ھدمھا أن المقاصد واالعتقادات معتبرة في التصرفات والعبEEادات، كمEEا ھEEي 

، إسEEناده ضEEعیف ، وأخرجEEھ مالEEك فEEي 125/ ص 10، جُمَسEEندرواه  اإلمEEام أحمEEد بEEن حنبEEل،    1                                                
،عمEEان، 1، طالقواعEEد الكلیEEة والضEEوابط الفقھیEEة فEEي الشEEریعة اإلسEEالمیةشEEبیر،محمد عثمEEان،    3 ، بتصرف . 31 -29، مرجع سابق، ص رق . . . والتورق المنظمالتوالسویلم،    2 .   634/ ص2، مرجع سابق، جالموطأ

 ،2000ھـ،1420األردن: دار الفرقان، 
 .  121ص   
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معتبره في التقربات والعبEEادات، فالقصEEد والنیEEة واالعتقEEاد یجعEEل الشEEيء حEEالالً أو 
صحیحاً أو فاسداً، وطاعة أو معصیة، كما أن القصEEد فEEي العبEEادة یجعلھEEا حراماً، و

. فواقEEع ممارسEEة المصEEارف 1سدة"واجبة أو مستحبة أو محرمة، أو صحیحة أو فا
ألداة التورق بالشراء والبیع، ال ینزع عنھا صفة الربا. وأن ما یؤخذ من ربEEح ھEEو 

قتEEرض، وإن تغیEEرت ربEEا علEEى المEEال المقEEرض، وكEEذا مEEا یعطEEى علEEى المEEال الم
المسمیات، وإن عمل عقود باسم بیوع التقسیط أو المرابحة أو شراء السلع وبیعھEEا 

مEEEن طبیعEEEة التعامEEEل ومقصEEEده  فEEEي سEEEوق السEEEلع المسEEEتقبلیة (البورصEEEة) ال یغیEEEر
 . 2وغایتھ

إن من یجیز التورق ینظر للصورة في حین أن صاحب المعاملة نفسEEھ ال ینظEEر  
الحصول على نقد حاضر بمؤجEEل أكثEEر منEEھ. وھEEذا مEEا جعEEل  للصورة بل للحقیقة، وھي

EEوم والمظاھر،كثیراً من الناس یظنون أن الشریعة ال تتعامEEل بالرسEEائق بEEذلك ل بالحقEEول
جنحوا إلى إنكار حكمة التشریع والمصالح التي جاء بھا، ألن ھEEذه المصEEالح والحكEEم ال 

EEاتتكEEائق والغایEEار الحقEEى ون إال باعتبEEم علEEاء الحكEEل . فبنEEة یجعEEورة دون الحقیقEEالص
الناس أقل إیماناً بالشریعة وتعظیمEEاً لھEEا، ومEEن ثEEم أقEEل التزامEEاً بأحكامھEEا . . . أن مقصEEد 

أمEEا التEEورق یكEEون التمویEEل تابعEEاً للمبادالت، الشEEرع مEEن ربEEط التمویEEل بEEالبیوع ھEEو أن
ذا . وھEEك، تجعEEل المبEEادالت تابعEEة للتمویEEلوسائر صور العینة فھي على النقیض من ذل

ألن تكلفEEة التمویEEل ال یع، فھEEو منEEاقض للمنطEEق االقتصEEادي.مEEع مناقضEEتھ لحكمEEة التشEEر
یمكن الوفاء بھا إال من خEEالل النشEEاط االقتصEEادي خادمEEاً للتمویEEل. فEEإذا انعكEEس الوضEEع 

انعكس الھدف من النشاط االقتصادي أصEEالً، لنشاط االقتصادي خادماً للتمویل،وصار ا
تحقیEEق الرفEEاه والرخاء،صEEار مسEEّخراً لسEEداد تكEEالیف التمویEEل فبEEدالً مEEن أن یكEEون سEEبباً ل

ل، كمEEا وخدمة الدیون. فیصبح التمویل نزیفاً في جسم االقتصاد لمصEEلحة أصEEحاب المEEا
 . 3ھوالحال في النظام الربوي

ثEEم ان المصEEارف أصEEبحت تسEEتغل حاجEEة النEEاس للنقEEد فتركEEب لھEEم مجموعEEة مEEن 
بالربEEا مEEن خEEالل التEEورق، بغطEEاء مخEEروق  العقود لتمكنھم مEEن الحصEEول علEEى التمویEEل

 بأكثر من جانب،وذلك بإضافة الجانب الشرعي على المعاملة. 
 : 4فالتورق المصرفي المنظم محرم لالسباب التالیة

ان العقد حیلة على الربا، فالعمیل لم یقبض مEEن البنEEك إال نقEEوداً وسEEیرد إلیEEھ تلEEك  -1
EEن المصEEرض مEEھ قEEادة، فحقیقتEEل بزیEEد أجEEود بعEEلعة النقEEدة، والسEEل بفائEEرف للعمی

المسماة في العقد إنمEEا جEEيء بھEEا حیلEEة إلضEEفاء الشEEرعیة علEEى العقEEد، ولھEEذا فEEإن 
العمیل ال یسأل عن السلعة وال یماكس في ثمنھا بل وال یعلم حقیقتھا، ألنھا غیEEر 
مقصEEودة أصEEالً، وإنمEEا المقصEEود مEEن المعاملEEة ھEEو النقود،ویقتصEEر دور العمیEEل 

أوراق یزعم فیھا أنEEھ ملEEك السEEلعة ثEEم بیعEEت لصEEالحھ ثEEم أودع على التوقیع على 
أن المیEEة،ھو بعEEض المصEEارف والشEEركات الع ثمنھا في حسابھ، ومEEا اعتEEرف بEEھ

عدم وجود إیصاالت مخازن أصEEلیة یعنEEي عEEدم وجEEود سEEلع، فEEاألمر ال یعEEدو ان 
فیر ثEEم إن التEEورق ال یمكEEن مEEن تEEو .ال یقابلھا شيء في الواقع العمليیكون قیوداً 

تمویEEل المخEEزون ألن مEEا علیEEھ العمEEل یفEEوق حاجEEة تمویEEل المخEEزون، فEEبعض 
المصEEارف تشEEتري مEEن السEEلع الدولیEEة مEEا تجEEاوز قیمتEEھ خمسEEة مالییEEین دوالر 

حكم التEEورق ، مرجEEع سEEابق، الشEEبیلي،التورق نافذة الربا في البنوكلالستزادة، أنظر: الشباني،   4 ، بتصرف . 33 -23، مرجع سابق، ص التورق . . . والتورق المنظم السویلم،   3 ، بتصرف . 28 -27، مرجع سابق، ص التورق نافذة الربا في المعامالت المصرفیةالشباني،    2 .  801 -701/ ص 3، مرجع سابق، جإعالم الموقعینابن القیم،   1                                                
ع سEEابق، السEEعیدي، التEEورق كمEEا تجریEEھ المصEEارف فEEي الوقEEت ، مرجEE الEEذي تجریEEھ البنEEوك

 الحاضر، مرجع سابق . 
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یومیاً. وتبیعھا في نفس الیوم، وبعضEEھا تشEEتري مEEا تجEEاوز قیمتEEھ عشEEرة مالیEEین 
 عمالء المتورقین . دوالر یومیاً، وتبیعھا في نفس الیوم. فھو مقصود لتمویل ال

ان الصورة المفترضة لھذا العقد ھي أن النقد الذي یأخذه العمیل ھو ثمن السEEلعة  -2
التي بیعت لھ، وھذا األمر یكذبھ الواقع، فEEإن عقEEود التEEورق المEEنظم تجEEري علEEى 
سلع موصوفة أي غیر معینة، فھي لیست مملوكة ال للمصرف الذي باعھا علEEى 

EEى العمیل، وال للعمیل الذي وكEEع علEEذي یبیEEورد الEEل وال للمEEا، بEEي بیعھEEك فEEل البن
البنك، فھو یعقد صفقات مع المصرف بكمیات أكبر مما عنده حقیقة مEEن السEEلع . 
ومما یؤكد عدم ارتباط مبلغ التمویل بالسEEلعة وثمنھEEا أن المصEEرف یلتEEزم بإیEEداع 
ن المبلغ المتفق علیھ في حساب العمیل خEEالل فتEEرة وجیEEزة مEEع أن مEEن المعلEEوم أ

بیع أي سلعة مھما كانت ال یخلو من المخاطرة إما لتقلب األسEEعار أو لعEEدم وفEEاء 
المشتري أو لظھور عیب في السلعة أو التأخر في البیع، أو لغیر ذلك، ومع ذلك 

إن مEEا یقEEوم بEEھ  بإلضEEافة.المتفEEق علیEEھ دون تEEأخیر أو نقصان یEEتم إیEEداع المبلEEغ
تقدمEEھ اتفEEاق وعEEدد اإلجEEراءات  المصرف من بیع وشراء فEEي السEEوق الدولیEEة قEEد

 . عقد البیع عند وجودهواألحكام التي ینبغي أن یخضع لھا 
 –ان ھEEذا العقEEد یEEؤدي إلEEى العینEEة الثالثیEEة، وھEEي محرمEEة ففEEي السEEلع المحلیEEة  -3

كالسEEیارات مEEثالً یشEEتري المصEEرف السEEیارة مEEن المعEEرض ببیعھEEا ثEEم یبیعھEEا 
میEEل آخEEر، وھكEEذا تEEدور المعرض على المصEEرف، ثEEم یبیعھEEا المصEEرف علEEى ع

أوراق السیارة مئات المرات بین المصEEرف والعمیEEل والمعEEرض، والسEEیارة فEEي 
مكانھا لم تتحرك، مما یؤكد أن المعاملة ما ھي إال مبادلة مEEال بمEEال وأن السEEلعة 
إنما ادخلت حیلة، وھذا التدویر وإن لم یكن مشروطاً في العقEEد أو متفقEEاً علیEEھ إال 

. 1: "أن المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً"ة عند أھل العلمالقاعدأنھ معروف، و
وال یختلف األمEEر فEEي السEEلع الدولیEEة عمEEا ھEEو علیEEھ فEEي السEEلع المحلیEEة، فEEإن مEEن 
المعتاد أن المصرف یشتري المعدن من أحد الموردین ثم یبیعھ على العمیل، ثEEم 

رٍد آخEEر یتوكل عن العمیل في بیعھ فیبیعEEھ علEEى المEEورد األول نفسEEھ أو علEEى مEEو
 –أي إلEEى األول  -یكون متواطئاً مع المورد األول على نقEEل ملكیEEة المعEEدن إلیEEھ 

مEEرات، فیتم تداول شھادة الحیازة الخاصة بالمعدن بین ھذه األطراف عشEEرات ال
. إن الذي ینظر إلEEى مEEا تسEEیر علیEEھ المصEEارف فEEي والمعدن في مكانھ لم یتحرك

السEEلعة فEEي بلEEد، والمصEEرف فEEي بلEEد معامالت التورق المصرفي المنظم یجد أن 
آخر ال یقبضھا وال یراھا وال یعلم عنھا شیئاً وھذا أیضاً ینطبق علEEى المشEEتري، 
وأفاد القرة داغي أنھ زار مخزن بمدینة "لیفربول" ووجد أن البضاعة ال تصEEلح 

: تبEEین تحدث عن شركة "بEEي سEEي سEEي أي" وقEEاللالستخدام، وأفاد صالح كامل 
عة . . . إن توكیل المصرف إلى العمیل لیس مشEEكلة، والEEذي أنھ لیس ھناك بضا

طرفاه المصرف والمنتج، لكن لیس ھنEEاك قEEبض ال حقیقEEي وال حكمEEي فEEي البیEEع 
EEرف یشEEإن المصEEل، فEEتري والعمیEEن الثاني الذي طرفاه المشEEة مEEدة كاملEEتري وح

: إنھEEا معینEEة بموجEEب رقEEم معEEین،لكن المصEEرف یقEEوم بتجزئتھEEا المسEEتودع یقEEول
EEدد ا للوبیعھEEر محEEین وغیEEر معEEزء غیرمتمیزوغیEEل جEEكل أجزاء،وكEEي شEEعمالءف
    .2ھناك قبضفلیس 

حیث یتم التورق في سوق السEEلع الدولیEEة، ویعتمEEد علEEى القEEبض الحكمEEي  
في مرحلة البیEEع التEEي طرفاھEEا المصEEرف والبEEائع األجنبEEي، كمEEا ال یوجEEد قEEبض 

                                                
، بیEEEروت، 1، تحقیEEEق  المعتصEEEم بEEEا£ البغEEEدادي،طاألشEEEباه والنظEEEائرجEEEالل الEEEدین،  السEEEیوطي،  1

علمیEEEة محكمEEEة، ، االقتصEEEاد اإلسEEEالمي،مجلة مناقشEEEات حEEEول التEEEورق المصEEEرفيالسEEEعیدي،   2 . 96،ص ھـ1407لبنان:دار الكتاب العربي،
 . 57،ص 2004ھـ،مارس 1425)، محرم 274)، العدد(24مجلد(
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ري وال تعیEEEEEEین فEEEEEEي مرحلEEEEEEة البیEEEEEEع التEEEEEEي طرفاھEEEEEEا المصEEEEEEرف والمشEEEEEEت
 "المستورق"،فالعملیة یكتنفھا شيء من الغموض.

ض صورة من شھادة ان كالً من المصرف والعمیل یبیع السلعة قبل قبضھا، وقب -4
أو صEEورة مEEن البطاقEEة الجمركیEEة للسEEیارة ال یكفEEي فEEي تحقیEEق الحیEEازة للمعEEدن،
، ألن الصورة ال تعد وثیقة بالتملEEك، بEEل المشEEاھد أن المعEEرض 1القبض الشرعي

یتعامل مع المصEEارف فEEي التEEورق المEEنظم یبیEEع السEEیارة الواحEEدة فEEي وقEEت الذي 
شEEھادة الحیEEازة للمعEEدن الEEذي  واحد علEEى مصEEارف مختلفEEة ویسEEلم كEEالً مEEنھم مEEن

. وتوكیEEل المصEEرف أو المEEورد األول بEEالقبض ال یصEEح أیضEEاً، ألن كEEالً عنEEده
لEEو صEEح بEEائع، فالسEEلعة مقبوضEEة لEEھ أصEEالً، ف –أي المصEEرف والمEEورد  –منھما 
. وألجEEل ھEEذه التجEEاوزات فEEإن اشEEتراط لھ لم یكن الشتراط القEEبض أي معنEEىتوكی

قبض السلع قبل بیعھا وإن كان مختلفاً فیھ إال أنھ في مثل ھذه العقود التي یقصEEد 
منھا التمویل ال ینبغEEي أن یكEEون مEEن المسEEائل الخالفیEEة، وذلEEك لتجنEEب الصEEوریة 

یEEتم التEEورق فEEي سEEوق السEEلع . لربEEويوللبعEEد عEEن مضEEارعة التمویEEل افي العقEEد، 
الدولیة، ویعتمد على القEEبض الحكمEEي فEEي مرحلEEة البیEEع التEEي طرفاھEEا المصEEرف 
والبEEائع األجنبEEي، كمEEا ال یوجEEد قEEبض وال تعیEEین فEEي مرحلEEة البیEEع التEEي طرفاھEEا 

 المصرف والمشتري "المستورق"،فالعملیة یكتنفھا شيء من الغموض.
السلعة قبل أن یتملكھا، وفي حدیث حكیم بEEن  ان العمیل یوكل المصرف في بیع  -5

 . 2)ال تبع ما لیس عندكرضي هللا عنھ ( -حزام 
ان العمیEEل لEEم یتحمEEل مخEEاطرة السEEلعة أو ضEEمانھا، فھEEي لEEم تEEدخل فEEي ضEEمانھ،   -6

EEد هللا بEEدیث عبEEي حEEرو وفEEا –ن عمEEي هللا عنھمEEم : (رضiiا لiiح مiiن ربiiى عiiنھ
 . 3)یضمن

فEEٌق مEEن جملEEة مEEن رخEEص المEEذاھب التEEي قEEد وبمEEا سEEبق بیانEEھ یتبEEین أن العقEEد مل  -7
یسوغ الخالف فEEي واحEEدة منھEEا إذا انفEEردت أمEEا مEEع اجتماعھEEا فEEأحرى بالعقEEد أن 
یكEEون صEEوریاً ال حقیقیEEاً. والحكEEم علEEى العقEEد یجEEب أن یكEEون علیEEھ بمجموعEEھ ال 
بEEأفراده . فقEEد یكEEون الشEEراء بEEھ باألجEEل والبیEEع بالنقEEد، والسEEلعة غیEEر معینEEة وال 

لبEEائع ھEEو الممEEول والوكیEEل بEEالبیع والوكیEEل بEEالقبض والوكیEEل بتسEEلم مقبوضEEة، وا
الثمن، والمبلغ مضمون، والزیادة بسEEبب األجEEل بقEEدر سEEعر الفائEEدة فEEي السEEوق . 

 -اس فما الفرق بین عقد كھذا وبین التمویل الربوي ؟ أال ما أحسن مقولة ابن عب
نھمEEا حریEEرة"، : "ھEEي دراھEEم بEEدراھم دخلEEت بیفEEي العینEEة –رضEEي هللا عنھمEEا 

فEEي العقEEود بحقائقھEEا ال  فالتورق المنظم نقEEود بنقEEود دخلEEت بینھمEEا سEEلعة. فEEالعبرة
  .بألفاظھا

قرار مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي المنعقد  فEEي دورة مEEؤتمره السEEادس بجEEدة فEEي المملكEEة أنظر:   1                                                
، 1990آذار ( مEEEارس )  20 -14ھEEEـ الموافEEEق 1410شEEEعبان  23 -17العربیEEEة السEEEعودیة مEEEن 

، وأبو داود، السنن، كتاب البیوع، بEEاب : فEEي الرجEEل یبیEEع 174/ ص 2د، المسند، جأخرجھ أحم  2 بخصوص موضوع القبض.
، والترمیEEذي، السEEنن، أبEEواب البیEEوع، بEEاب : كراھیEEة بیEEع مEEا لEEیس 35/ ص 3مEEا لEEیس عنEEده، ج

/ ص 7، والنسEEائي، السEEنن، كتEEاب البیEEوع، بEEاب: مEEا لEEیس عنEEد البEEائع، ج123/ ص 4عنEEدك، ج
، 218/ ص 7االتجار، باب: النھي عEEن بیEEع مEEا لEEیس عنEEدك، ج ، وابن ماجھ، السنن، كتاب461

) 70)، بEEاب فEEي الرجEEل یبیEEع مEEا لEEیس عنEEده ( 17أخرجھ، أبي داود، كتاب البیEEوع واإلجEEارات (   3 ، وقال الترمیذي: حسن صحیح . 17/ ص 2وإسناده صحیح، صححھ الحاكم، المستدرك، ج
) 12الصEEحیح، فEEي كتEEاب البیEEوع (  ، الترمEEذي، الجEEامع769/ ص 3)، ج3505رقEEم الحEEدیث( 

، وقEEال 535/ ص 3)، ج1234)، رقEEم الحEEدیث ( 19باب ما جاء في كراھیة بیع ما لیس عندك(
 حدیث حسن صحیح . 
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أن القول بعEEدم جوازالتEEورق المصEEرفي  یظھر بوضوح وبناء على ما تقدم ذكره 
الصواب. وأنھ ال یجEEوزإال للحاجEEة القصEEوى. فEEالتورق عقEEد مركEEب مEEن عEEدة المنظم ھو

تEEھ عقEEد بیEEع وفEEي مآلEEھ مصEEرفي أو مEEنظم، فبدای سEEواء كEEان تEEورقعقود في عقد واحد، 
 . أصبح التورق بدیل للقرض بفائدةفقرض بزیادة،

وفیما یلي نّص القرار الذي اتخذه المجمEEع الفقEEھ اإلسEEالمي التEEابع لرابطEEة العEEالم  
 اإلسالمي ألھمیتھ :

 القرار الثاني
 ت الحاضربشأن موضوع : التورق كما تجریھ بعض المصارف في الوق

الحمEEد £ وحEEده ، والصEEالة والسEEالم علEEى رسEEول هللا ، وعلEEى آلEEھ وصEEحبھ. أمEEا  
 بعد: 

فEEإن مجلEEـس المجمEEـع الفقھEEـي اإلسالمEEـي برابطEEة العEEالم اإلسEEالمي فEEي دورتEEھ  
ھEEـ الEEذي 23/10/1424-19السابعة عشEEرة المنعقEEـدة بمكEEـة المكرمEEـة ، فEEي الفتEEرة مEEن 

نظEEر فEEي موضEEوع : ( التEEورق كمEEا تجریEEھ بعEEض م ، قEEد 17/12/2003-13یوافقEEھ: 
 المصارف في الوقت الحاضر) . 

وبعد االستماع إلى األبحاث المقدمة حول الموضEEوع ، والمناقشEEات التEEي دارت  
حولھ، تبین للمجلس أن التورق الذي تجریھ بعض المصارف في الوقت الحاضر ھو : 

لیسEEت مEEن الEEذھب أو الفضEEة ) قیـام المصرف بعمل نمطي یEEتم فیEEھ ترتیEEب بیEEع سEEلعة ( 
مEEن أسEEواق السEEلع العالمیEEة أو غیرھEEا ، علEEى المسEEتورق بEEثمن آجEEل ، علEEى أن یلتEEزم 

فEEي بیعھEEا بEEأن ینEEوب عنEEھ  –إما بشرط في العقEEد أو بحكEEم العEEرف والعEEادة  –المصرف 
 ، وتسلیم ثمنھا للمستورق. على مشتر آخر بثمن حاضر
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 جمع ما یلي: وبعد النظر والدراسة ، قرر مجلس الم 
 عدم جواز التورق الذي سبق توصیفھ في التمھید لألمور اآلتیة : أوالً: 

أن التزام البائع في عقد التEEورق بالوكالEEة فEEي بیEEع السEEلعة لمشEEتر آخEEر أو ترتیEEب  ) 1 
مEEEن یشEEEتریھا یجعلھEEEا شEEEبیھة بالعینEEEة الممنوعEEEة شEEEرعاً ، سEEEواء أكEEEان االلتEEEزام 

 لعادة المتبعة.مشروطاً صراحة أم بحكم العرف وا
أن ھEEذه المعاملEEة تEEؤدي فEEي كثیEEر مEEن الحEEاالت إلEEى اإلخEEالل بشEEروط القEEبض  ) 2 

 الشرعي الالزم لصحة المعاملة.
أن واقع ھذه المعاملة یقوم علEEى مEEنح تمویEEل نقEEدي بزیEEادة لمEEا سEEمي بالمسEEتورق  ) 3 

فیھEEا مEEن المصEEرف فEEي معEEامالت البیEEع والشEEراء التEEي تجEEري منEEھ والتEEي ھEEي 
في معظم أحوالھا ، ھدف البنك من إجرائھا أن تعEEود علیEEھ بزیEEادة علEEى  صوریة

ما قدم من تمویل . وھذه المعاملة غیر التورق الحقیقي المعEEروف عنEEد الفقھEEاء ، 
والذي سبق للمجمع في دورتھ الخامسة عشرة أن قال بجوازه بمعامالت حقیقیEEة 

عدیEEدة فصEEلت القEEول وشروط محددة بینھEEا قEEراره.. وذلEEك لمEEا بینھمEEا مEEن فEEروق 
فیھا البحوث المقدمة. فالتورق الحقیقي یقوم على شراء حقیقي لسلعة بEEثمن آجEEل 
تدخل في ملك المشتري ویقبضھا قبضاً حقیقیاً وتقع في ضمانھ ، ثم یقEEوم ببیعھEEا 
ھو بثمن حال لحاجتھ إلیھ ، قد یتمكن من الحصول علیھ وقد ال یتمكن ، والفرق 

ال ال یدخل في ملك المصEEرف الEEذي طEEرأ علEEى المعاملEEة بین الثمنین اآلجل والح
لغرض تسویغ الحصول على زیادة لما قدم من تمویEEل لھEEذا الشEEخص بمعEEامالت 
صوریة فEEي معظEEم أحوالھEEا ، وھEEذا ال یتEEوافر فEEي المعاملEEة المبینEEة التEEي تجریھEEا 

 بعض المصارف. 
 ً   رمةیوصي مجلس المجمع جمیع المصارف بتجنب المعامالت المح : ثانیا

امتثاالً ألمر هللا تعالى . كمEEا أن المجلEEس إذ یقEEدر جھEEود المصEEارف اإلسEEالمیة فEEي 
إنقاذ األمة اإلسالمیة من بلوى الربا ، فإنھ یوصي بأن تستخدم لذلك المعامالت الحقیقیة 

محضEEاً بزیEEادة  المشروعة دون اللجوء إلى معEEامالت صEEوریة تEEؤول إلEEى كونھEEا تمEEویالً 
 .ترجع إلى الممول 
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 الخاتمة
 النتائج والتوصیات

 أوالً : أھم النتائج
إن الجدل الواسع الذي حظي بھ بیEEع التEEورق حEEول مشEEروعیة التعامEEل بEEھ، لEEدى  

القیEEام بدراسEEة  أوجEEبالمصارف اإلسالمیة والنوافذ اإلسالمیة فEEي المصEEارف التقلیدیEEة 
أجEEل أن یسEEاعد  مEEن )1(شاملة لموضوع البحث سواء من ناحیEEة فقھیEEة أو ناحیEEة تطبیقیEEة

ذلك على تكوین صورة شاملة وأقرب إلى الواقع العملي الذي تطبقEEھ مEEن خاللEEھ عملیEEة 
 بیع التورق. 

 لقد خلصت الدراسة إلى عدد من االستنتاجات یمكن تلخیصھا فیما یلي:  
التورق: لجوء شخص بحاجة ماسة إلى نقد وال یجد من یقرضھ إلى شراء سلعة  -1

ثمن مؤجل، ثم یبیع السلعة على شخص آخر غیEEر الEEذي في حوزة البائع وملكھ ب
اشتراھا منھ، بثمن أقل مما اشتراه، ودون أن یكون ھنEEاك تواطEEؤ بEEین األطEEراف 

 الثالثة.
ان اسEEEاس قیEEEام المصEEEارف اإلسEEEالمیة ومبEEEرر وجودھEEEا أنھEEEا تجمEEEع مEEEدخرات  -2

المسلمین وتوجھھا لالستثمار بصیغ استثمار شEEرعیة مسEEاھمة فEEي خطEEة التنمیEEة 
شاملة ولیس تقدیم التمویEEل ومEEنح االئتمEEان الEEذي یتمثEEل فEEي تEEوفیر سEEیولة نقدیEEة ال

للمتعاملین معھا فھناك مخاطرة فEEي االسEEتثمار اإلسEEالمي یتحملھEEا كEEال الطEEرفین 
خEEالل إیجEEاد قیمEEة اقتصEEادیة  الممول والمستثمر فEEال فائEEدة مEEن االسEEتثمار إال مEEن

 . نافعة
3- EEي بیEEاحثین فEEاء والبEEددت أراء الفقھEEرفي تعEEورق المصEEاً التEEورق وخصوصEEع الت

المنظم الذي أتخذ حیلEEة للحصEEول علEEى النقEEد، وذلEEك عEEن طریEEق الشEEراء باآلجEEل 
والبیع بالعاجل، وقد رأى بعض الباحثین القول بصحتھ وأن الحاجة للسیولة أمر 
معتبر. أما المانعین لتEEورق فیEEرون أن التواطEEؤ والتحایEEل علEEى الربEEا واضEEح فEEي 

قیقEEة التEEورق ھEEي نقEEد حاضEEر بمؤجEEل أكثEEر منEEھ وھEEو تحایEEل صEEیغة التEEورق. فح
 على الربا والتحایل أسوأ من الربا الصریح ألنھ استحالل للمحرم . 

ان تطبیEEEق التEEEورق المصEEEرفي المEEEنظم یEEEؤدي إلEEEى ضEEEعف الفEEEارق بEEEین العمEEEل  -4
المصEEرفي اإلسEEالمي وعمEEل المصEEارف التقلیدیEEة حیEEث ان التEEورق واالقتEEراض 

نتیجة الحصول على السیولة المطلوبة للعمالء، مما یؤدي إلى بالفائدة یتفقان في 
زیEEادة الEEدیون االسEEتھالكیة. فنیEEة الحصEEول علEEى النقEEد مصEEرح بھEEا فEEي التEEورق 
المصEEEEرفي المEEEEنظم . وبالتEEEEالي فEEEEأن التEEEEورق المصEEEEرفي سEEEEیؤدي إلEEEEى فقEEEEدان 

. وھEEو جمEEع مEEدخرات العمEEالء إلسالمیة مصداقیتھا ومبرر وجودھEEاالمصارف ا
 لالستثمار بصیغ استثمار شرعیة تشارك في التنمیة االقتصادیة .  وتوجھھا

تزایEEد اإلقبEEال علEEى التعامEEل بEEالتورق المصEEرفي المEEنظم یعEEود إلEEى تEEدني نسEEبة  -5
المخEEEاطرة وسEEEرعة االنجEEEاز وربحیةعالیEEEة بالنسEEEبة للمصEEEارف، بعكEEEس عقEEEود 

 المشاركة والمضاربة القائمة على الربح والخسارة.
لEEى التEEورق المصEEرفي یؤكEEد أن ھنEEاك مجموعEEة كبیEEرة مEEن اإلقبEEال المتزایEEد ع -6

العمالء تبحث عن البEEدیل اإلسEEالمي للبنEEوك التقلیدیEEة، ممEEا یؤكEEد وجEEود العاطفEEة 
 الدینیة لدى العمالء وأقبالھم على األدوات المالیة اإلسالمیة .  

قامت الدراسة األصلیة بتخصیص نّص كامل لدراسة تطبیقیEEة لواقEEع تطبیEEق ھEEذا العقEEد فEEي عEEدد  ) 1                                                
 ظم على نطاق واسع في أعمالھا .من البنوك التي تعتمد أسلوب التورق المصرفي المن
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ان تطبیEEق التEEورق المصEEرفي المEEنظم یEEؤدي إلEEى زیEEادة تEEراكم المدیونیEEة لEEدى  -7
وإلEEى تھجیEEر أمEEوال المسEEلمین إلEEى الخEEارج ألنھEEا تEEتم مEEن خEEالل سEEوق  العمEEالء،

 البورصة . 
بEEدأ التEEورق المصEEرفي المEEنظم یحEEل تEEدریجیاً محEEل عقEEود االسEEتثمار والتمویEEل  -8

األخEEرى فEEي المصEEارف اإلسEEالمیة والنوافEEذ اإلسEEالمیة فEEي المصEEارف التقلیدیEEة 
م والعینEEة علEEى وسیسEEتمر ھEEذا اإلحEEالل حتEEى یسEEیطر التEEورق المصEEرفي المEEنظ

صیغ االستثمار األخرى . فمعظم المصارف اإلسالمیة وجھت نشاطھا التمویلي 
إلEEى التEEورق المصEEرفي  المEEنظم وضEEیقت دائEEرة صEEیغ االسEEتثمار األخEEرى مEEن 
مشاركة ومضاربة مع أھمیتھEEا فEEي مجEEال النشEEاط االقتصEEادي . حیEEث أن أمEEوال 

 .  التورق لم تستخدم في مشروعات تحقق تدفقات نقدیة
 التوصیات : 

عدم أخذ بیع التورق وسیلة للتحایل على الربا، ووضع القواعد والضEEوابط التEEي  -1
 تمنع مثل ھذا التحایل والتالعب. 

 منع التورق المصرفي المنظم .  -2
مسEEتمرة أن مسEEیرة المؤسسEEات والمصEEارف اإلسEEالمیة بحاجEEة إلEEى مراجعEEة   -3

وھEEذا دور مھEEم یجEEب علEEى لالطمئنEEان علEEى سEEالمة التزامھEEا بأحكEEام الشEEریعة . 
ھEEذه  فEEي المجمع الفقھیة التصدي لھ ، كما أن ھذا یحمل جھات الرقابة الشرعیة 

البنEEEوك مسEEEؤولیة التأكEEEد مEEEن التزامھEEEا المسEEEتمر بأحكEEEام الشEEEریعة ، قیامEEEاً منھEEEا 
بواجبھا نحEEو ھEEذه البنEEوك ونحEEو أبنEEاء األمEEة الEEذین یتطلعEEون إلEEى تعامEEل شEEرعي 

 حالل .
وتطEEویر منتجEEات مالیEEة إسEEالمیة متوافقEEة مEEع أحكEEام الشEEریعة  العمل على ابتكار -4

 امع الفقھیة اإلسالمیة لالعتماد من المجع اإلسالمیة. تخض
، المصارف اإلسالمیة باالستثمار في إنتاج السلع والخEEدمات  االھتمام بأن تقوم  -5

 . المشاركة والمضاربة محل القروض فتحلولیس مجرد التمویل النقدي ، 
 نا أن الحمد £ رب العالمین .وآخر دعوا
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 فھرس اآلیات القرآنیة
 (مرتبة حسب ما وردت بالقرآن الكریم)

 الصفحة اآلیة            السورة
 21 29 البقرة
 40 173 البقرة
 23 237 البقرة
 18،20،35 275 البقرة

 
 19،20،38 282 البقرة

 18 19 النساء

 37 29 النساء

 17 19 الكھف

 1 28 فاطر

   
 فھرس اآلحادیث الشریفة

 (مرتبة حسب األحرف األبجدیة)
 الصفحة الحدیث 

 21 أن أعظم المسلمین 

 20 أن رسول هللا صلى هللا علیھ وسلم أستعمل رجالً 

 46 ال تبع ما لیس عندك 

 43 ال تبیعوا الدینار بالدینارین 

 46 نھى عن ربح ما ال یضمن 
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