
 حتليلية  دراسة  :املعاصرة  وتطبيقاته  اإلسالمية  املالية   يف ق التورّ 

 1الستار  عبد خليلة عائشة

 ملخص البحث 

، والفرق بينه وبني التوريق والعينة، وذلك لوجوب يهدف هذا البحث إىل بيان مفهوم التورق
االحتياط يف املعامالت املالية، والبعد عن كل ماخيالطها من شبهة الراب كما جيب ختريج وتكييف  
املنهج   استخدمت  وقد  عليها،  للحكم  الصحيحة  الفقهية  ابلصورة  احلديثة  املالية  املعامالت 

لك وأدلتهم وتعريفاهتم، مث املنهج التحليلي الستنتاج  االستقرائي ابستعراض أقوال العلماء يف ذ
 صور التورق، وبيان الفتاوي الصادرة بشأن التورق املنظم للرتجيح بينها. 

التورق، التوريق، التورق املصريف، املالية اإلسالمية، قضا� معاصرة.    الكلمات املفتاحية:

 :قدمةامل

 .وسلم  عليه  هللا  صلى  حممد  األمني  نبيه  على   والسالم  والصالة  العاملني،  رب   هلل  احلمد  
 وبعد

 للتطور ونظراً  .وعطاءاً  أخذاً  الراب حترميها هي اإلسالمية للمصارف األساسية السمة إن
ألدوات  كبدائل  ، جديدةٍ  إسالميةٍ  متويلٍ  وأدوات  صيغ ظهرت  اإلسالمية املصارف لعمل الكبري

 املعامالت  من  بكونه   التورق يتميزو  ، ابلتورق يعرف  ما ظهر األدوات  هذه ومن .احملرمة التمويل
بعض  ابدرت   حيث   ، األخرية  اآلونة  يف  اإلسالمية  املالية   الساحة  على   سيطرت   اليت  الشرعية

فتاوى   من  انطالقا  التورق   صيغة   أساسِ   على  قائم  مايل  منتج  بطرح  اإلسالمية  والبنوك  املؤسسات 
البنوك   عمالء  متكني  إىل  التورق  بيع  على  القائم  املنتج   هذا  ويهدف  . الشرعية  هيئاهتا  عن  صادرة
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 مبلغ بدفع التزامهم مقابل حاّالً  نقد� مبلغاً  يتسلمون حيث النقدية، السيولة على احلصول من
اثلث   لطرف  وبيعها   مؤجلٍ   كثمنٍ  ٍ سلعة  شراء  عقد  إبرام  خالل  من  وذلك   اآلجل،  يف  أكرب  نقدي

 البحث   ويشتمل  .التورق  موضوع  يف  البحث  أمهية  أتيت  هنا  من  .األول  الثمن  من  أبقل  البائع  غري
 التالية:  العناصر على

 : التورق مفهوم األول: املبحث

 والعينة:  والتوريق التورق بني الفرق الثاين: املبحث

جوازه:  وأدلة التورق حكم الثالث: املبحث

 :التورق  صور الرابع: املبحث

 التورق املنظم: بشأناملبحث اخلامس: الفتاوى الصادرة 

 :التورق  مفهوم األول: املبحث

 اللغة: يف  التورق  مفهوم األول:  املطلب

الفضة املضروبة، وقيل: الفضة مضروبة كانت أو غري مضروبة،   ):بكسر الراء(  لتورق  من الورق ا
. ]19[سورة الكهف:  ﴾َّ فَابـَْعُثوا َأَحدَُكم ِبَورِِقُكْم َهـِٰذِه ِإَىل اْلَمِديَنِة    ﴿   ويقال هلا: ورق، وورقة.

الورق املال    :وقال ابن سيده رق املال من دراهم، وإبل، وغري ذلك .و "قال ابن منظور:   
وكذلك الرقة واهلاء عوض من    ،الورق الدراهم املضروبة  :يف الصحاح. وأما  "اإلبل والغنممن  
عفوت لكم عن  : «ويف حديث آخر  ،  2»يف الرقة ربع العشر«ويف احلديث يف الزكاة    ،الواو

2  : ، َهلَُّب بُن َأْمحََد بِن َأِيب ُصْفَرَة َأِسْيِد بِن َعْبِد ِهللا اَألَسِديُّ األَْنَدُلِسيُّ
ُ
اْلُمْخَتَصُر النَِّصيُح ِيف هَتِْذيِب اْلِكَتاِب اْجلَاِمِع  امل

،2م)، ج  2009هـ /  1430،  1حتقيق: َأْمحَُد ْبُن فَاِرٍس السَّلوم، (الر�ض: دار التوحيد، دار أهل السنة، ط  اْلصَِّحيِح،
 243ص
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يريد الفضة والدراهم املضروبة منها. وحكي يف مجع   3»فهاتوا صدقة الرقة  ،اخليل والرقيقصدقة  
أعطاه ألف درهم رقة ال خيالطها   :يقال  ،  ورمبا مسيت الفضة ورقا  قال ابن سيده:.  الرقة رقات 

يثموقال أبو اهل  .  »يف الرقة ربع العشر«أنه قال    شيء من املال غريها، وروي عن النيب  
. وقال أبو عبيدة:  الكثري الورق، والورق املال كله رجلال ::الورق والرقة الدراهم خاصة، والوراق 

  .4 "الورق الفضة كانت مضروبة كدراهم أوال

 كثري الدراهم. وعلى هذا:   الورق املال من الدراهم، ويقال رجل وراق:":  5قال الفارايب  
السلعة بثمن شراء الرجل    (أي الفضة املضروبة) على الغري. وهو:  فالتورق من تورق، أكل الورق

ألن املقصود منها   ؛، ومسيت مبسألة التورقىل آخر بثمن أقل مما اشرتاها به  مؤجل، مث يبيعها إ
 .6" الورق (النقد) ال البيع

فأصل التّورق طلب النقود من الفضة، مث حتول املفهوم إىل طلب النقد سواء أكان فضة  
ار التوسع يف مدلوله تبعاً للتوسع يف  أم كان ذهباً أم كان عملة ورقية، فبقي أصل اللفظ، وص

 7مفهوم النقد

واألوراق املصرفية يف االقتصاد: أوراق يصدرها بنك اإلصدار مشتملة على التزام بدفع 
 8مبلغ معني من النقود حلاملها عند الطلب.

1370لبنان: دار الكتب العلمية، دط،  – ، (بريوت  مسند اإلمام الشافعي أبو عبد هللا حممد بن إدريس الشافعي،    3
 234، ص 1م)، ج 1951هـ /

 .  283، ص 15هـ)، ج1300، (د.م،: مطبعة بوالق، د. ط، لسان العرب حممد بن مكرم بن منظور،      4
، (القاهرة:  املطبعة األمريية ، دط،    املصباح املنري يف غـريب الشـرح الكبري أمحد بن حممـد الفيومي،    أيب العباس      5

 م)، مادة( ورق) .   1926
م)،  1988ه/1408،  2(بريوت: دار النفائس ط   معجم لغة الفقهاء،  انظر: حممد رواس قلعة جي،وحامد قنييب،      6
 . 150، ص 1ج
، (مقدم ضمن البحوث  حكم التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية يف الوقت احلاضرمان املنيع،  عبدهللا بن سلي    7

هـ،  1424شوال    23  -19املعدة للدورة السابعة عشرة جملمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي يف الفرتة من  
 . 341)، ص 2003كانون األول   17 -13املوافق 

 .  1026، ص 2(دم: دار الدعوة، دط، دت)، جاملعجم الوسيط،  إبراهيم مصطفى و آخرون،   8
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 الفقهاء:  صطالحإ  يف  لتورق ا  الثاين: ملطلبا

 احلنابلة:  عند  التورق 

إىل  احتاج"ولو  :الفروع   كتابه  يف  مفلح  ابن  يقول  التورق،   مصطلح  استعمل  من  أول  هم  احلنابلة
  9". قر التو  ويف عليه  نص أبس،   فال ائتنيمب ة ئ ما مايساوي فاشرتى نقد

ألفا   يساوي  ما  فاشرتى  لنقد  احتاج  ومن"  رادات:اإل  منتهى  شرح  كتاب   صاحب  ويقول
 .10" التورق ويسميه نصا أبس فال  بثمنه ليتوسع  أبجري

 يذكرا  مل  كو�ما  التعريفني  هذين  على  يؤخذ  أنه  غري  الصيغة،  يف  متوافقان  التعريفني  هذين
 وأركانه.  العقد أطراف

 عليه  هبا  يضمن  نفقة  إىل  مضطر  رجل  من  تقع  إمنا   العينة  عامة   فإن"  القيم:  ابن  يقول 
فيه  ابئعها إىل السلعة أعاد إن املضطر وهذا  أحب، ما املائة  يف عليه يربح حىت  ابلقرض املوسر
 الراب،  حملل  فهو   مابينه   يدخل  اثلث  إىل  رجعت  وإن   رق،التو   فهو  لغريه  ابعها   وإن   العينة،

 . 11" التورق  وأخفها  املرابون، عتمدهاي الثالثة ألقساماو 

والتورق،   العينة  بيع  مقصد  بذكر  العينة  وبني  التورق  بني  الفرق  تعريفه  يف  بنيَّ   القيم  ابنف
منهما.  كل  وأركان

احلنفية: عند  التورق 

ه1418،  1، حتقيق: أو الزهراء حازم القاضي، (بريوت: دار الكتب العلمية، طالفروعحممد بن مفلح املقدسي،      9
 . 126/،4م)، ج1997

يق: عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي، ( الرسالة،  ، حتق شرح منتهى األرادات منصور بن يونس بن إدريس التهويت،     10
 . 164، 3)، ج2000 - ه1421، 1ط
، حتقيق: حممد  أعالم املوقني عن رب العاملني حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية ،     11

 135، 3م)، ج1991ه/1411، 1عبد السالم إبراهيم، (يريوت: دار الكتب العلمية، ط
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 صحيح  غري  أبنه   القدير  فتح   يف   وتعقبه  اهلداية  يف  كذا "  الرائق:  حربال   كتاب   صاحب  قال
 يقرضك   أن  املسؤول  يرض  مل  فإن  ،فاستقرض  اذهب  حرير  على  تعّني   قوله  من  املراد  سلي  إذ  ؛هنا

أبقل  عه لتبي  ؛قيمته   من  أكثر  ثمنب   يفاشرت   اذهب  املقصود  بل  ، متهيق  من  أبكثر  احلرير  منه  فاشرت
ذلك  ويدفع  به  اشرتاه  الذي  ابألقل  الغري    ذلك   من  البائع  يشرتيه  مث  ع،البائ  لغري  الثمن  ذلك   من

 ويستفيد  ،كان  كما   للبائع  الثوب   فيسلم  ،ديون امل  شرتي امل  إىل  ابئعه  فيدفعه   ،ابئعه  إىل  األقل
 .12األقل" ذلك  على الز�دة

صّور  من  الناس   ومن  العناية:   ويف"  األحبر:  ملتقى  شرح  يف   األ�ر  جممع   كتاب   صاحب  ويقول
صاحب   ذكرها  الىت  الصورة    يف  اثلثا   بينهما  واملستقرض  املقرض  حيعل  أن  وهو   أخري  صورة   للعينة
 عشرة  منه  و�خذ  ،بعشرة  املستفرض  من  عشرة  ابثنيت  الثوب   الثوب   صاحب  فيبيع  ،اهلداية
مما   أبقل  ابع   ما   شراء  عن  احرتازاً   بثالث  توسطا  وإمنا   حاجته.  فيندفع  ،املستقرض  إىل  ويدفعه

   .13"أكلة اخرتعه مذموم، وهو  ذلك، غريب صور من ومنهم  الثمن. نقد قبل ابع

املالكية: عند  التورق 

 الصغري:  الشرح  يف   جاء   اآلجال.  بيوع   ضمن   ذكروه  وإمنا   مبسماه   التورق   يذكروا  مل  املالكية 
رائحة   من  فيه  ملا   قيمة   (بثمانني)   سلعة  أي  ما)  (مبائة   مىن  خذ  ملشرت  ابئع  كقول  أي   كخذ)("

راب،   هذا  املأمور  فقال   مائة،  عنها  لك   وأرد   مثانني  سلفىن  :املشرتي  له  قال  إذا  سيما  وال  الراب،
 .14" مبائة...إخل مىن خذ بل

، د.ت)،  1، ( القاهرة: دار الكتاب االسالمي، ط، البحر الرائق شرح كنز الدقائق الديق ابن جنيم احلنفي  زين    12
 .   256، ص 6ج
، (بريوت: دار الكتب العلمية، طذ،  جممع األ�ر يف شرح ملتقى ألحبرعبد الرمحن بن حممد بن سليمان الكليبويل،   13

.194، ص 3م) ، ج1998 -ه1419
، ضبطه وصححه:  بلغة السالك القرب املسالك على الشرخ الصغري للقطب سيدي أمحد الدردير ،  أمحد الصاوي    14

.  78، ص 3)، ج1995 -ه1415، 1حممد عبد السالم شاهني، ( بريوت: دار الكتب العلمية ، ط
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الثمن  يف  الز�دة  يف  الراب  رائحة   كو�ا  وذلك   التورق،  صورة   يف  الكراهة  على  نصوا  فاملالكية
 15األجل. ألجل

 الشافعية: عند  التورق 

 املناهي  من  ليس"  النووي:  اإلمام  يقول  العينة،   مسألة  يف  التورق  صورة  إىل  أشاروا  الشافعية  نإ
ويسلمه  ،مؤجل  بثمن  شيئا  غريه  يبيع  أن  وهو  )نون  الياء  وبعد  املهملة  العني  بكسر(  العينة  بيع
نقداً   بثمنِ   يبيع  أن   جيوز  وكذلك   ،اً دنق  الثمن   ذلك   من  أبقل  الثمن  قبض  قبل  يشرتيه   مث   إليه

له   عادة  العينية  صارت   وسواء  ،ال  أم  األول  الثمن  قبض  سواء  ،أجل  إىل  منه  أبكثر  شرتييو 
سحاق إ  أبو  األستاذ  وأفىت  ،األصحاب   كتب  يف  املعروف  الصحيح  هو  هذا  ال،  أم  البلد  يف  غالبة

األول  يف  املشروطك  الثاين  البيع   صار   ،له   عادة   صار   إذا  أبنه   حممد  أبو   والشيخ  سفرايييناأل
 .16مجيعا"  فيبطالن

للتورق:  املعاصر  التعريف   الثالث: املطلب

يبيعها   مث  جلمؤ   بثمن  عةل س  الرجل  يشرتي   أن "  هو:   التورق    أن   الفقهية   وسوعةامل  يف   جاء
 .17النقد" على بذلك  ليحصل ؛به اشرتاها مما قلأب البائع لغري بنقد

يبيعها   مث  ،مؤجلٍ   بثمنٍ   سلعة  يشرتي  أن"  أبنه:  التورق  يعرف  السويلم  سامي  الدكتور
.18" حاضرٍ  بثمنٍ  ابئعها لغري

ملؤمتر جممع الفقه  ، (حبث مقدم  التورق حقيقته، أنواعه الفقهي املعروف واملصريف املنظم هناء حممد هالل احلنيطي،     15
ه1430مجادي األوىل    5-1اإلسالمي الدويل ابإلمارات العربية املتحدة (إمارة الشارقة) يف الدورة التاسعة عشرة، الفرتة  

 . 10، ص 2009أبريل  30-26املوافق 
رة: املكتبة الوقفية،  ، حتقيق : فؤاد بن سراج عبد الغفار، ( القاهروضة الطالبني أبوزكر� حميي الدين بن شرف النووي،      16

 .   96، 3د.ط، د.ت)، ج
م)،  1988   - ه  1408،  1، ( الكويت:ت وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، طاملوسوعة الفقهية الكويتية ينظر:      17
 .   147، ص 14ج
الفقهي اإلسالمي  ، ( منشور يف جملة اجملمع  ، التورق والتورق املنظم دارسة أتصيلية سامي بن إبراهيم  السويلم   18

 .207م)، ص 2005ه/1426برارطة العامل اإلسالمي، العدد العشرون 
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ما   مثل  ويرد  يقرضه،  من  جيد  وال  نقد،  إىل  إنسان   حيتاج  ن أ"  أوزجان:   هللا   عبد   الدكتور  ويعرفه
إىل  املشرتي  اهيبيع  مث  معلوم،  أجل  إىل  ومخسني  مبائة  مئة  يساوي  ما  هيبيع  من  جيد  لكن  اقرتضه،

   .19نقدا" ر�ل مبائة األول البائع غري آخر صٍ خش

أن "  حيث:  من   واملعاصرين  املتقدمني  تعريفات   بني  الفرق  السابقة  تعريفات ال  من  لنا  يتضح
عن  صورته  بذكر  اكتفوا  أل�م  ورمبا  ،املتقدمني  تعريفات   من  قيوداً   أكثر  املعاصرين  تعريفات 
مبا   كذلك   ااكتفين  ،احلنابلة  عند  إال  املصطلح  هذا  استخدام  منهم  كثريٍ   عند  جند  مل  وملا  تعريفه،
كالمهم   أثناء  ذكروه  أ�م  أو  –  هو  ما  وقليل  -التعريف  هيئة  على  ردوهأو   اسواءً   عندهم  وجد�ه

 مصطلح  على  كتبهم  يف  نصوا  الذين  احلنابلة  حىت  بل  السابقة،  فات التعري  يف  امللحوظ  هو  كما
نفسه  يكون  أبال   الثاين  املشرتي  كتقييد  ،املعاصرون   هبا  اهتم  اليت  القيود  ربذك  يهتموا   مل  التورق

 . 20األول"  البائع هو

 والعينة:  والتوريق التورق   بني الفرق   الثاين: املبحث

 والتوريق:  التورق  بني  الفرق  األول:  املطلب

التوريق  أما  أعاله.  تعريفه  حكينا  ما  فالتورق  والتوريق،  التورق  مصطلحي  بني  الكثريون  خيلط
قابلة  صكوك  إىل  املنافع  أو  العينية  املوجودات   حتويل  يعين  الذي  التصكيك   أو  التسنيد  فيعين

أساس   على  تقوم  اليت  الشرعية  الضوابط  لتحقيق  واإلجراءات   القيود  بعض  إىل  وحيتاج  ،للتداول
من  شرعاً   مقبولة  آلية   هناك   أن  كما   السند،  عائد  ميثل  الذي  للدخل  دارّةً   أصوال  املستثمر  ملكية

 . املشاركات   يف  شرعاً   املمنوع  الضمان   دون  للعميل  ) واألمان  احلماية(  التحوط  توفر  أن  �اشأ
من  مجلة  الصكوك  هذه  وحتكم  واملضاربة،  والسلم  اإلجارة   صكوك  إىل  املشروعة  الصكوك  وتتنوع 

تداوهلا،   وتيسري  الصكوك  محلة   حلماية   خمتلفة  أطرافا  التصكيك   لعملية  أن   كما   .الشرعية  الضوابط
 عن الطويلة للمدة  املالئم التطبيق قابلية  هلا  تتوفر اإلجارة  صكوك  أن إىل اإلشارة مع

 148م، ص .2007 -1424، بريوت: دار النوادر، 1، (ط  األجل يف عقد البيععبد هللا أوزجان،    19
د يفالتورق وتطبيقاته املعاصرة يف املصارف اإلسالمية: مصرف الراجحي ومصرف البالصاحل حممد اخلضري ،      20

 . 51م)، ص 2008( رسالة دكتوراه، يف جامعة مال� مباليز�، يناير  اململكة العربية السعودية منوذجا. 
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الصك،   حلامل  متغرياً   عائداً   وتوفر  ،الشرعية  الضوابط  مع  تتفق  اليت   املتغرية  األجرة  طريق 
 21. السيولة توظيف للبنك  تتيح   أ�ا كما  مشروع، وجه على السيولة للشركات  حتقق والصكوك

 : والتورق  العينة بني  الفرق    :لثاينا املطلب

)احلنابلة اصطالح على(   والتورق  العينة بني الفرق 

. منه  أقل  حال  بثمن  نفسه  البائع   هايشرتي  مث   نسيئة،   سلعة  يبيع  أن"  أب�ا:   العينة   احلنابلة  عرف
اثلث   طرف  إىل  السلعة  األول  املشرتي  فيه  يبيع  وإمنا  ، نفسه  البائع  ليس  فيه   فاملشرتي  رقالتو   أما
رجوع   يه ف  ليس  والتورق  األول،  البائع   إىل  السلعة  فيها  ترجع   فالعينة  .األول  ابلبائع   له   عالقة  ال

حال  بثمن  السوق  يف  ببيعه   ملكه  فيما  املشرتي   تصرف  هو  وإمنا  ،األول  البائع  إىل  السلعة
يف   العينة  يشارك  أنه   إىل  نظروا  ،إمنا   العينة  صور  مجلة  يف  ذكروه  الذين  أن  غري  نقد،  على  ليحصل

   : أمور

يف احلال الثمن من أبكثر  نسيئة كليهما  يف السلعة يبيع األول لبائعا أن  : األول

 .السوق

 . نقد على احلصول هو  فيهما قصودامل أن : والثاين

22الربوي. اإلقراض يف الوقوع لتفادي  خمرجاً  أو حيلةً  أختذ منهما كالً   أن :والثالث

 : الكويتية الفقهية املوسوعة يف  جاء كما   والتورق  العينة بيع  بني الفرق   :الثالث املطلب

(حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه    ، التورق حقيقته أنواعه ( الفقهي املعروق واملصريف املنظم) إبراهيم فاضل الدبو،     21
ه1430مجادي األوىل    5-1الشارقة) يف الدورة التاسعة عشرة، الفرتة  اإلسالمي الدويل ابإلمارات العربية املتحدة (إمارة  

   . 2م) ، ص 2009أبريل  30-26املوافق 
، (حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ابإلمارات  و تطبيقاته املصرفية  أحكام التورقحممد تقي العثماين،     22

أبريل  30-26ه املوافق  1430مجادي األوىل    5-1ة عشرة، الفرتة  العربية املتحدة (إمارة الشارقة) يف الدورة التاسع 
 . 2-1م)، ص 2009
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بني  صلة  وال  منه.  أقل  حالٍ   بثمنِ   نفسه  البائع  يشرتيها  مث  نسيئة،  سلعة  يبيع  أن   هو  قالتور 
فيها  بد  ال  العينة  ألن   متباينان؛  وراءه   وفيما  فيهما،  احلال  النقد  حتصيل  يف  إال  العينة   وبني  التورق

هو   إمنا  البائع،  إىل  العني  رجوع  فيه  ليس  فإنه   التورق،  خبالف  األول  البائع   إىل  السلعة  رجوع  من
 23شاء.  كيف  ملكه فيما  املشرتي تصرف

حترميه.   على  العلماء  ومجهور   العينة،   بيع   هو   فهذا  أقل،  بثمن   نفسه  البائع  على  بيعها  وأما 
 جيز  مل  نقدا،  منه  أبقل  اشرتاها  مث  ،مؤجلٍ   بثمنٍ   سلعة  ابع  من  أن  ذلك   ومجلة"  قدامة:  ابن  قال
والشعيب،  سريين، وابن واحلسن، وعائشة، عباس، ابن عن ذلك  روي العلم. أهل أكثر قول يف
 ومالك،  واألوزاعي،  والثوري،  سلمة،  أيب بن  العزيز  وعبد  وربيعة،  الز�د،  أبو  قال  وبه  خعي.والن

 من فجاز  ابئعها غري من به  بيعها  جيوز  مثن  ألنه الشافعي؛ وأجازه الرأي. وأصحاب  وإسحاق،
 24  . "مثنها  مبثل ابعها لو كما  ابئعها، 

 حجتهم: 

 السبيعي،   إسحاق  أيب  عن  شعبة،  عن  غندر  روى  ما  ولنا"  املغين:  يف  قدامة  ابن  يقول 
 وامرأته  أرقم،  نب  زيد  ولد  وأم  أ�  دخلت"   قالت:  أ�ا   شرحبيل  بن  أيفع  بنت  العالية  امرأته  عن
بثمامنائة   أرقم  بن  زيد  من  غالما  بعت  إين  أرقم:  بن  زيد  ولد  أم  فقالت  ،عنها   هللا   ضي  عائشة  على
اشرتيت،   ما  وبئس   شريت،  ما  بئس   هلا:   فقالت  درهم  بستمائة   منه   اشرتيته   مث   العطاء،  إىل  درهم
أمحد،   اإلمام  رواه   . "يتوب   أن   إال    هللا  رسول  مع  جهاده   لأبط  قد   أنه  أرقم:  بن  زيد  أبلغي

  25  "منصور. بن وسعيد

هللا  رسول  من  مسعته  فٍ بتوقي  إال  عليه،  وتُقِدم  التغليظ  هذا  مثل  تقول  ال  أ�ا  والظاهر 
يدخل   فإنه  الراب،  إىل  ذريعةً   ذلك   وألن  عنه؛  ذلك   روايتها  جمرى  فجرى  وسلم  عليه  هللا  صلى

 ، مرجع سابق. 147، ص 14، املوسوعة الفقهية، ج    التورق   23
هـ 1388، (د.م، مكتبة القاهرة، د.ط،  املغين   ينظر: أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد بن قدامة،     24
 .178-174، ص 4م)، ج1968 /
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هذه   مثل  يف  عباس  ابن  عن  روي  وكذلك   .معلومٍ   أجلٍ   إىل  خبمسمائة  ألف  بيع   ليستبيح  السلعة،
.26" بيعهما يف جعالها  حرير خرقة يعين حريرة.  بينهما  خبمسني  مائة  أرى"  قال: أنه املسألة

مسألة   أن  يف  وموافقوهم  أصحابنا  احلديث  هبذا  واحتج"  للنووي:  مسلم  شرح  يف  وجاء
أن   يريد  أبن  ،الراب   مقصود  إىل  توصال  الناس  بعض  يعملها  اليت  احليلة  وهي  حبرام،  ليست  العينة
 هذا  من  الداللة  وموضع  مبائة.   منه   يشرتيه  مث   مبائتني،   ثواب  فيبيعه  مبائتني،   درهم  مائة   يعطيه

 يفرق  ومل  .27»هذا   من  بثمنه   واشرتوا  هذا،  بيعوا«  له:  قال  وسلم  عليه  هللا  صلى  النيب  أن  احلديث
عند  حبرام  ليس  كله  وهذا  فرق،   ال  أنه   على  فدل  غريه.  من  أو   املشرتي  من  يشرتي  أن  بني

28حرام».  هو وأمحد مالك، وقال وآخرين. الشافعي

 التورق: اتريخ  :رابعال  املطلب

غريب  يف  الفائق  يف  د ور   فقد  القدمي،   منذُ   -  االسم  هبذا   يسمَّ   مل  وإن  -  التورق   املسلمون  عَرف
عبدهللا  وعن  قة، الزرن  أتخذ  كانت  أ�ا  عنها  هللا   رضي   عائشة  حديث  "ويف  :للزخمشري  احلديث

 .29ابلزرنقة"   أبس ال قال:  هللا رمحه   املبارك بن

ولو   احلجَّ   أدعُ   ال  قال:  أنه  عليّ   حديث  يف  سليمان   أبو   "قال  للخطايب:  احلديث  غريب  ويف 
  عائشة   عن  ورِوي  األزهري:  وعن  ،30الزرنقة  أتخذ  كانت  أ�ا  عائشة  عن  ويُروى  .أتزرنق  أن

مع  الزرنقة   وأتخذ  درهم،  آالف  عشرة  عطاءها   معاوية  من  أتخذ   نت اك  أ�ا   عنها   هللا   رضي

 املرجع نفسه.   26
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا    حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي،   27

، ابب9ه)، ج1422،  1حممد زهري بن �صر الناصر، (دمـ: دار طوق النجاة ، ط: حتقيق عليه وسلم وسننه وأ�مه،  
 . 108، ص7350 اجتهد العامل، رقم احلديث:إذا 
، (بريوت: دار إحياء الرتاث  املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج أبو زكر� حميي الدين حيىي بن شرف النووي،     28

 .   21، ص11ه)، ج1392،  2العرب، ط
، حتقيق: علي حممد  الفائق يف غريب احلديث واألثرأبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري جار هللا،      29

 .   108، ص2، دت)، ج2البجاوي و حممد أبو الفضل إبراهيم، (لبنان: دار املعرفة، ط
اخلطاب،     30 بن  إبراهيم  بن  حممد  بن  محد  سليمان  احلديث،  أبو  الغرابوي،  غريب  إبراهيم  الكرمي  عبد  حتقيق: 

 . 204، ص2م)، ج1982ه/1402(دمشق:دارالفكر، دط، 
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مما   التورق،   يف  كالمٌ     هللا  رمحه  عبدالعزيز  بن  لعمر  ُنِسب  كما     31، "اجلائزة   العينة  وهي  ذلك،
 .32زمنه يف معروفًا كان  أنه على لُّ يد

 : جوازه وأدلة التورق  حكم  الثالث: املبحث

 :33التورق  حكم األول:  املطلب

 ابن  عن  وُحكي  التورق،  جواز  إىل  واحلنابلة  واملالكية  والشافعية  ةاحلنفي  من  الفقهاء  مجهور  ذهب
أبو   وذكر  التورق،  يف  رخَّص  أنه   معاوية  بن إ�س  عن  ِقلونُ   ابلزرنقة"،  أبسَ   "ال قال:  أنه  املبارك
أ�ا     عنها  هللا  رضي  عائشة  عن  "ورِوي  قال:   مث  قهاء،الف  مجيع  عند  جائز  أنه  األزهري  منصور
العينة   وهي  ذلك،   مع  نقةالزر   وأتخذ  درهم،  آالف  عشرة  عطاءها  معاوية  من  أتخذ   كانت
. 34اجلائزة" 

عنه   وُحكي   أمحد،   عن  رواية  وهي  ،التورق  كراهة  إىل  وذهب  تيمية،   ابنُ   ذلك   يف  وخالف
التورق،   حبْظر  شيخه  مذهبَ   القيم  بنا  ارتضى  وقد  أيًضا،  أمحد  عن  رواية  وهي  حرمته،   اختار  أنه

 35أصله.   أي:  الراب"؛   آِخَيةُ   "التورق  قال:  أنه  عبدالعزيز  بن  عمر  عن  وروي  مذموم،  عنه  منهي  وأنه

 اخلامسةَ   دورته   يف  اإلسالمي  العامل  ابطة بر   اإلسالمي  الفقه  جممع   قرارُ   جبوازِه   صَدر  وقد  
 اْلبَـْيعَ   اهللَُّ   ﴿َوَأَحلَّ   :تعاىل  لقوله  اإلابحُة؛  البيوع   يف  صلَ األ  ألن  العلماء؛  مجهور  قال  وبه  عشرَة،

، حتقق: حممد جرب األلفي،  الزاهر يف غريب ألفاظ الشافعي زهر األزهري اهلروي أبو منصور، حممد بن أمحد بن األ   31
 . 216ه)، ص 1399، 1(كويت: وزارة األوقاف، ط

( مقال منشور يف موقع ألوكة بتاريخ  التورق وتطبيقاته املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،  ينظر: حممد اجلندي،     32
 / http://www.alukah.net/culture/0/25457م)  1/11/2010ه/1431/ 25/11

املنيع،     33 سليمان  بني  هللا  عبد  التمويلية ينظر:  االحتياجات  ضوء  يف  للتورق  الفقهي  ،  التأصيل 
http://islamselect.net/mat/84589    ،حكم التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية  ، و ينظر: عبدهللا بن سليمان املنيع

 مرجع سابق  .345-342ص، يف الوقت احلاضر

مرجع سابق. و ينظر: عبد هللا بني سليمان  التورق وتطبيقاته املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي،  حممد اجلندي،     34
 http://islamselect.net/mat/84589،  التأصيل الفقهي للتورق يف ضوء االحتياجات التمويليةاملنيع، 
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احلاجة   وألن  صورًة؛  وال  قصًدا،  ال   راًب،  البيع  هذا  يف  يظهر  ومل  ،]275-[البقرة﴾  الّرابَ   َوَحرَّمَ 
   . غريه أو ، زواجٍ  أو دين، لقضاء ذلك؛ إىل داعية

 اشرتاها  مما  أقلَّ   بثمنٍ   السلعةَ   املشرتي  يبيع  ال  أبنه   مشروطٌ   البيع   هذا   "جواز  فيه:   وجاء
شرًعا؛   احملرَّم  العينة  بيع  يف  وقع  فقد  فعل،  فإن  بواسطة،   وال  مباشرة  ال   ألول،ا  ابئعها  على  به

 ـ36حمرًَّما" عقًدا فصار الراب، يلة ح على الشتماله

السعودية،   العربية  اململكة  يف  واإلفتاء  للبحوث   الدائمة   اللجنة  فتوى  جبوازه  وصدرت 
مجهور   عند  به  أبس  ال  العمل  "وهذا  نصه:  ما   فيها  جاء   املسألة،   صورة  37الفتوى  يف  ذُكر  أن  وبعد

. " العلماء

 من  سواء  ،إابحته  على  العلماء  "مجهور  نصُّه:  ما  38الكويتية   الفقهية  املوسوعة  يف  وجاء
ه  مل  أو  احلنابلة،   وهم  تورقًا،  مساه  تعاىل:   هللا  قول  لعموم  احلنابلة؛  عدا  نم  وهم  االسم،  هبذا  يسمِّ
اجلَْمعَ   ِبعْ   «  خيرب:   على  لعامله    ولقوله  ، ]275-[البقرة﴾  الرِّابَ   َوَحرَّمَ   اْلبَـْيعَ   اهللَُّ   َوَأَحلَّ ﴿

 . صورته  وال الراب قصدُ   فيه  يظهر مل وألنه ؛39» َجِنيًبا  اِبلدَّرَاِهمِ  ابـَْتعْ  ُمثَّ  اِبلدَّرَاِهِم،

 التورق:   جواز أدلة  الثاين: املطلب

 واملعقول: والسنة ابلقرآن اجمليزون واستدل  

 :القرآن من

،التورق كما أجازه اجملمع ( التورق املنضبط ) ، والتورق املصريف املنظمينظر: علي حمىي الدين القره داغي،     36
)،2010كانون الثاين   5(حبث منشور يف موقعه الرمسية بتاريخ: 

http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=873:2010-01-05-
08-37-04&catid=125:2009-09-14-12-24-58&Itemid=52

 . 19297 رقم فتوى   37
 ، مرجع سابق. 147، ص  14، جاملوسوعة الكويتية   38
اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا    حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري اجلعفي،     39

 . 78، ص2201 ابب إذا أراد بيع متر بتمر خري منه، رقم احلديث:،  3ج ، مرجع سابقعليه وسلم وسننه وأ�مه،  
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 توافرت  فقد  البيع،   عموم  يف  يدخل  والتورق  ] 275-البقرة[  ﴾  اْلبَـْيعَ   اهللَُّ   َوَأَحلَّ   ﴿  تعاىل:  قوله
نية   وليست  العقد،  بطالن  يف  هلا  أثر  ال  النقد  على  حصوله  نية   وإن  وشروطه،  البيع  أركان  فيه

 املبدأ. حيث من حمرمة

 :السنة من

،  َسِعيدٍ   َأِيب   َعنْ   البخاري  رواه  ما   ُهَما  اهللَُّ   َرِضيَ   ُهَريـَْرةَ   َأِيب   َوَعنْ   اخلُْدرِيِّ  َرُسولَ   َأنَّ   :َعنـْ
 َصلَّى  اهللَِّ   َرُسولُ   فـََقالَ   َجِنيٍب،  بَِتْمرٍ   َفَجاَءهُ   َخْيَربَ،  َعَلى  َرُجًال   اْستَـْعَملَ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اهللَِّ 
َهَذا ِمنْ  الصَّاعَ  لََنْأُخذُ  ِإ�َّ  اهللَِّ  َرُسولَ  �َ  َواهللَِّ  الَ  :قَالَ  ، »َهَكَذا؟ َخْيَربَ   َمتْرِ  َأُكلُّ « :َوَسلَّمَ  َعَلْيهِ  هللاُ 

 اجلَْمعَ   ِبعْ   تـَْفَعْل،  الَ «  :َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى  اهللَِّ   َرُسولُ   فـََقالَ   اِبلثَّالَثَِة،  َوالصَّاَعْنيِ   اِبلصَّاَعْنيِ،
.40» َجِنيًبا  اِبلدَّرَاِهمِ  ابـَْتعْ  ُمثَّ  اِبلدَّرَاِهِم،

واالحتماالت   الشرعية.  الصورة  حتقيق  هو  العقود  يف  األصل  أن  ابحلديث:  االستدالل  ووجه
يف   كما  الشرعية  صورته  حتقيق  لعدم  حراماً   يكون  قد  الشيء  وأن  هلا،  أثر  ال  العاقد  لنية  الواردة

، واحدٌ   األساسي  املقصد  أن  مع  احملرمة  صورته  غريت   إذا  احلالل  إىل  يتحول  وأنه  املسألة،  هذه
منه   صاعاً   ابع  فإذا  يفعل؟  الذي  فما  ،جيد   متر  على  احلصول  يريد  رديء  متر  لديه  فالشخص

صاع   نصف  نفسه  ابلدرهم  ابع   مث  بدرهم  ابعه  إذا  ولكن  .41وابطل  حمرم،  فالعقد  صاع  بنصف
َا ﴿:قالوا  حينما  اجلاهليني  سؤال  أساس  هو  وهذا  ،جائز  فهذا -البقرة[  ﴾ۗ◌   الرِّابَ   ِمْثلُ   اْلبَـْيعُ   ِإمنَّ
الرِّابَ   َوَحرَّمَ   اْلبَـْيعَ   اللَّـهُ   َوَأَحلَّ  ﴿  فقال:  ،إليه  والتحرمي  التحليل  إبسناد  عليهم  هللا  فرد  ، ]752
 ]. 275-البقرة[ ﴾ ۚ◌ 

 املعقول: من

 املرجع نفسه.   40

الباري مشعل،     41 ،  ( حبث منشور يف جملة اإلقتصاد اإلسالمي  التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية ينظر: عبد 
 http://www.giem.info/article/details/ID/110#.VXeP58-qqkoالعاملية)  
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،ديو�م  ألداء   كافية  اً نقود  لديهم  ليس  الكثريون   فهناك   للناس  كثرية   مصاحل  التورق  حيقق
؛ التورق   ألجل  البيع  عقد  خالل  من  املتورق  فيستطيع  األخرى،   ملصاحلهم  وال  لزواجهم  وال

 .42ضروراته  على بل  األساسية حاجاته  على واحلصول

املانعني:  رأي مناقشة الثالث: املطلب

�يت:   ما التورق بتحرمي القائلني حجج من ويستخلص 

صلى  هللا  رسول  �ى   وقد  إليه،   مضطر  أو  عليه  مكره   إال  به   �خذ   ال  اضطراري  مسلك   إنه  أوًال:
 لَْيَستْ   اْألَْشرَارُ   تـَُقدَّمُ   َزَمانٌ   النَّاسِ   َعَلى   َ�ِْيت : «  فقد قاَل عليّ   املضطر.  بيع   عن  وسلم  عليه   هللا

 َوبـَْيعِ   اْلَغَرِر،  َوبـَْيعِ   اْلُمْضَطرِّ،  بـَْيعِ   َعنْ   َوَسلَّمَ   َعَلْيهِ   هللاُ   َصلَّى   اهللَِّ   َرُسولُ   َ�َى  فـََقدْ   اْلُمْضَطرُّ   َويـَُباَيعُ   اِبْألَْخَيارِ 
 .43»ُتْدَركَ   َأنْ  قـَْبلَ   الثََّمرَةِ 

زائدٍ  بنقدٍ  النقد على احلصول به التعامل طريف غرض إن  حيث ،الراب إىل وأيلولته حقيقته  اثنياً:
 بدرمهني درهم الفقهاء بعض قول على منطبق فهو  ،غايةٌ  ال وسيلةٌ  النقدين  بني والسلعة مؤجلٍ 
 حريرة.  بينهما

يشبه   فهو  غاية.  وليست  وسيلة  والسلعة  النقد،  على  احلصول  به  التعامل  من  الغرض  إن  اثلثاً:
. 44واحدة فيهما إليه والوسيلة الغرض إن حيث ،بتحرميها العلم أهل مجهور  قال اليت العينة

 طلب وأن ابلعينة،   له شبه فال  األول ابئعها إىل تعد مل السلعة أن دام ما  أبنه ونوقش

ال   النقد  حمتاج  ن أ  حيث   ه؛ تقتضي  احلاجة  عامة  وبصفة  ، عليه  غبار  وال  مشروع  أمر  السيولة
 ثالث: طرق  إبحدى إال الغالب يف حاجته أتمني يستطيع

ذلك.  اليتيسر غالباً و   حسناً  قرضاً  رتضيق .أن1

 املرجع نفسه   42
اإلسالمية،   الدراسات  جامعة   : ابكستان (   قلعجي،  أمني   املعطي   عبد :  حتقيق   للبيهقي،   الصغري   السنن   البيهقي،   بكر   أبو    43

 .281ص ، 1996: احلديث  رقم  املضطر، بيع   كراهية  ابب  ،2ج ، )م1989/ه 1410 ،1ط ،  كراتشي
 . املرجع سابق 347، صاملصارف اإلسالمية يف الوقت احلاضرحكم التورق كما جتريه  عبدهللا بن سليمان املنيع،     44
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 حرام.  وهو ابلراب يقرتض أن  .2

45التورق.  بطريق عليه حيصل أن  .3

 التورق   صور الرابع: املبحث

 :46مصرفياً  املنظم  غري  الفردي  التورق  األوىل: الصورة  األول:  املطلب

 :هم ،أطراف ثالثة  وجود على وتقوم للتورق، العادية الصورة وهي

 .البائع وهو األصلي السلعة مالك  -أ

 .املستورق  وهو ابألجل  السلعة مشرتي-ب 

 .األصلي السلعة مالك  غري  اثلث  طرف وهو  ابلنقد. للسلعة  النهائي املشرتي-ج

 من  أو  ،اإلسالمية  املالية  واملؤسسات   البنوك  خارج  العادية  الصورة   هذه  تتم  أن  وميكن 
مهمتها   وتكون  ،(املمول)  املالية   املؤسسة  هو  رابعٍ   طرفٍ   وجود  يستدعي  قد  ما   هو  ،جزئياً   خالهلا 
يكون   وابلتايل  املستورق،   على  ابألجل  وبيعها  األصلي،  السلعة  مالك   من  نقدا  السلعة  شراء

 :هم األطراف

 .(املورد)  املالية املؤسسة على البائع وهو األصلي، السلعة مالك  -أ

 .ابألجل  املستورق على ويبيع نقداً  املالك  من يشرتي  ،الوسيط (املمول) وهو البنك -ب 

 .البنك) (عميل الصورة هذه يف وهو املستورق، وهو ابألجل  السلعة مشرتي-ج

 .غريه أو األصلي املالك  يكون قد وإمنا  البنك،  ليس وهو  ابلنقد. للسلعة  النهائي  املشرتي -د

 ، مرجع السابق. التورق كما جتريه املصارف اإلسالمية عبد الباري مشعل،    45
القره داغي،     46 الدين  ،التورق املصريف بني التورق املنضبط والتورق املنظم دراسة فقهية مقارنة ينظر: علي حمي 

 .244-243م)، ص2011ه/1432، 1(بريوت: دار بشائر اإلسالمية، ط 
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خالل  من  والسيارات   للسلع  احمللي  الشخصي  التمويل  يف  الصورة  هذه   تطبق  ما  وغالباً  
 اشرتاها   اليت  السلعة  أو  للسيارة  تسلمه  بعد  العميل  يقوم  حبيث  (التقسيط)،  واملساومة  املراحبة  بيوع

ملالكا   املورد  هو  الطرف  هذا  يكون  وقد  ،نقداً   اثلث  لطرف  ببيعها  البنك   من  مساومة  أو  مراحبة
 .للسلعة األصلي

47املنظم  ورق الت  الثانية:  الصورة  الثاين: املطلب

 سلعة  يبيعه  أبن   للمتورق،   النقد  على  احلصول  ترتيب  البائع   يتوىل  أن   هو  : املنظم  التورق 
للمتورق. ويسلمه املشرتي من الثمن ويقبض نقداً  عنه  نيابةً  يبيعها   مث أبجلٍ 

فته فتوى اجملمع الفقهي اإلسالمـي برابطة العامل اإلسالمي عرَّ   أو املنظم  والتورق املصريف 
هـ الذي  23/10/1424-19، يف الفرتة من  ة عشرة املنعقـدة مبكـة املكرمـةيف دورته السابع

يتم فيه ترتيب بيع سلعةٍ   منطيٍ   لٍ أبنه: "قيـام املصرف بعم  48م 12/2003/ 17-13يوافقه:  
، على املستورق بثمن آجلٍ لسلع العاملية أو غريهاليست من الذهب أو الفضة ) من أسواق ا(

يف أبن ينوب عنه    –إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة    – ، على أن يلتزم املصرف  
 يم مثنها للمستورق". ، وتسل بيعها على مشرت آخر بثمن حاضر 

 اآلتية:  لألسباب  ،خالهلا من التورق  تنظيم إىل املالية  املؤسسات  جلأت  وقد

 اإلجراءات. تسريع     .1

 العميل. خسارة  ختفيض    .2

 آخر.  طريق عن تلبيتها  ميكن ال للسيولة فعلية حلاجة تلبية     .3

، (ديب:إدارة البحوث،  حقيقة بيع التورق الفقهي والتورق املصريفينظر: إبراهيم عبد اللطيف إبراهيم العبيدي،       47
 82-80م)، ص2008ه/1429، 1دائرة الشؤون اإلسالمية والعمل اخلريي، ط

على الرابط التايل:  لرابطة العامل اإلسالمي انظر الفتوى من موقع الرمسي    48
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=155&l=AR&cid=10
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 تصبح   مث  ومن  نقداً.  السوق  يف  السلعة  ببيع   للبنك   العميل  توكيل  هو  ،املنظم  التورق   يف  واجلديد
 اآليت: النحو على املنظم التورق  أطراف

 (املورد).   املالية  املؤسسة على البائع وهو ،األصلي السلعة مالك  .1

 ابألجل  املستورق على ويبيع نقداً، املالك  من يشرتي وسيطاً  مموال بصفته البنك  .2

 البنك).  (عميل الصورة هذه  يف وهو املستورق، وهو ،ابألجل السلعة مشرتي .3

 نقداً. السلعة ببيع  العميل عن وكيالً  بصفته البنك  .4

غريه. أو  األصلي املالك  يكون  وقد البنك، ليس وهو ابلنقد. للسلعة النهائي  املشرتي .5

 الدولية،  السلع  من  خمتارة  سلع  يف  مراحبات   خالل  من  للتورق  الصورة  هذه  تطبيق  يكون  ما  وغالباً 
   أسعارها. يف نسيب  ابستقرار  تتمتع حبيث

خالهلا   من  ميكن  اليت  النقدية  السيولة  توفري  هي  ،املنظم  املصريف  التورق  من  فالغاية  إذن  
�حية   من  أما  .املستورق  �حية  من  هذا  ،حاجيات   قضاء  أو  ديون  سداد  أو  مشروعات،  عمل
 األسعار.  فروق  من ويستفيد والشراء البيع  عمليات  يف بوفرةٍ  لديه اليت السيولة فيستغل البنك 

 : املنظم والتورق  التورق  بني الفرق   الثالث: املطلب

 والفرق بني التورق والتورق املنظم يتلخص فيما يلي: 

توسط البائع يف بيع السلعة بنقد ملصلحة املتورق، يف حني أن البائع يف التورق الفردي  .1
 ال عالقة لـه ببيع السلعة مطلقاً، وال عالقة له ابملشرتي النهائي. 

للنقد من البائع بعدما صار مديناً له ابلثمن اآلجل، يف حني أن الثمن    استالم املتورق .2
 يف التورق الفردي يقبضه املتورق من املشرتي النهائي مباشرة دون أي تدخل من البائع. 
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الوصول  .3 إمنا هدفه  ابتداء  الشراء أبجل  الطرفني على أن  املسبق بني  التفاهم والتواطؤ 
حق. وال يلزم حصول التواطؤ يف التورق الفردي، بل  للنقد من خالل البيع النقدي الال

 49قد يوجد وقد ال يوجد.  

التورقَ   أن   هو   ،املصريف  والتورقِ   اجلائزِ   الفقهي  التورقِ   بني  الفرقَ   أن  أخرى،   وبعبارة  
 األغلبية،  لذلك   ذهب  كما  ، جائزةٌ   حاجةٌ   وهي  للمتورِق،  النقديةِ   السيولةِ   حاجةَ   حيققُ   الفقهي
فهو   أمواله  تنمية  حباجة  فقط  التورق   عملية  تيسيري  يف  يدخل  إمنا  املصريف  التورق  يف  البنك   ولكن
 يف  البنكَ   وإن  ،ابألجلِ   يبيعها  لكي  ؛نقدا  للسلعة  وشراؤه  رأمساله  على  عوائد  حيقق  أن  يريد

 السلعِ   على  للحصولِ   العمالءِ   على  التيسريُ   وهو  مقبوًال،  شرعياً   مقصداً   حيققُ   إمنا  املراحبةِ   عملياتِ 
 هذا  من مشروعةً  أرابحاً  وحيققُ  ابملراحبةِ  هلم  ويبيعها فيشرتيها ا،نقدً  مثنها دفع يستطيعون ال اليت

االستثماري  التوسط  ليس  فهو  التورقِ   عملياتِ   يف  البنكِ   مقصدُ   أما  للسلع،  املفيد  التداول
هلم  النقديةُ  السيولةُ  توفريُ  هو األساسي مقصدهُ  وإمنا ،السلعِ  على احلصولِ  يف العمالءِ  ملساعدةِ 
ابملراحبة   املشرتي  البنك   عميلو   .وذاك  املقصد  هذا  بني  فشتان  ذلك،  خاللِ   من  املكاسبِ   وحتقيقُ 

أن   أما  املشروع.  الفردي  أو   الفقهي   التورق  هو   وهذا  للنقد،   احتاج  إذا  السلعة  يبيع  أن   حقه  من
هو   فهذا  ، ومهية  شكلية   آليات   عرب  له   عوائد  وحيقق  للسيولة  الناس  حباجة  ليتاجر  البنك   يتدخل
 العلماء. عند نظرٍ  حمل يكون الذي

 :بيعني تشبه املعاملة هذه

يف  موصوفةٍ   سلعةٍ   شراء   يريد  الشخص  أن  يف  ابلشراء،  لآلمر  املراحبة  بيع  األول:  البيع 
 الذي  الوعد  يف  ابلوفاء  اإللزام  على  هحلِّ   يف  البيع  هذا  واعتمد  له،  ليشرتيها  البنك   فيذهب  الذمة،

 .املالكية بعض به قال

، (حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ابإلمارات  منتجات التورق املصرفية سامي بن إبراهيم السويلم،      49
أبريل  30-26ه املوافق  1430مجادي األوىل    5-1العربية املتحدة (إمارة الشارقة) يف الدورة التاسعة عشرة، الفرتة  

 . 13ص م)،  2009
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يبيع   أن   إىل  يتعداه  ولكنه  األمر  هذا  عند  يتوقف  ال  األمر  ألن  ؛ العينة  بيع  الثاين:  والبيع 
الثمن  على  معه  يتفق  بعدما  آخر،  لشخص  ،حالٍ   بثمن  السلعة  الشخص  هذا  عن  نيابة   البنك 

 .البنك   حلساب   يدخل  والفارق  فيها.  عنه  �ب   من  أو  السلعة،  لصاحب  الثمن  ويعطي  مؤجال،

 : يلي ما على اشتمل البيع هذا أن  ونالحظ

 للتحايل،  فقط  كان  هذا  السلعة  وموضوع   النقدية  السيولة  غري  له   همَّ   ال   املتورق  ألن  ؛ عينة  بيع .1
، حاال  بيعها  بعد  السلعة  مثن  وهو  ،مبلغاً   البنك   من  أخذ  أنه  هنا  للمتورق  ابلنسبة  فاحملصلة
 احملصلة  وهذه  ،آجال  البنك   من  يشرتيها  أن  اتفق  اليت  السلعة  مثن  ،ذلك   من  أكرب  وسريده

 .حمرم وهو الراب من
 .حاالً  للمشرتي العاملية السوق من فالسلعة ،غالباً   حيازةٌ  وال قبضٌ  هناك ليس .2
 .فال غريه أو السلعة حيوز  أن أما .فقط السعر فارق ه مهَّ  فالوسيط وريةٌ ص املعاملة .3
 السلعة،   وليس  املال  على  يدور  هنا  فاألمر  املال،  يريد  ولكن  أصالً   السلعة  يريد  ال  املستورق .4

 .الراب على به يتحايل فقط شكليٌ  أمرٌ  هو السلعة ووجود

لغريه،   مقصود   وإمنا  لذاته،  مقصوداً   ليس  التورق   أن   ماذكر�ه،  خالل  من  فواضحٌ 
 حاجته.  لسد املال إال له هم ال فاملستورق

 التورق املنظم  بشأن املبحث اخلامس: الفتاوى الصادرة 

 اإلسالمي:  الفقه جمامع قرارات األول:  املطلب

اإلسالمي  أوال: املؤمتر  منظمة  املنبثق عن  الدويل  الفقه  التورق    ىوانته  ،قرار جممع  إىل حرمة 
 :   )50(املصريف كذلك وهذا هو نص القرار

 هللا الرمحن الرحيم  بسم

/ twsyat-iifa.org/qrart-http://19sh.cانظر الفتوى على الرابط التايل:   ) 50(
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خامت النبيني وعلى آله وصحبه أمجعني   العاملني والصالة والسالم على سيد� حممداحلمد هلل رب  
 :)املنظم بشأن: التورق: حقيقته، أنواعه (الفقهي املعروف واملصريف)  5/ 19( 179قرار رقم 

املؤمتر اإلسالمي املنعقد يف   إن جملس جممع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة
التاسعة عشرة الشارقة (دولة اإلمارات   دورته  إمارة  املتحدة) من   يف  مجادى  5إىل    1العربية 

بعد اطالعه على البحوث و   م).2009 نيسان (إبريل  30  -  26هـ، املوافق  1430األوىل  
واملصريف املنظم)،   ،حقيقته، أنواعه (الفقهي املعروف : الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع التورق

اليت املناقشات  إىل  استماعه  حوله، وبعد  الفقهي   دارت  اجملمع  قرارات  على  االطالع  وبعد 
 :قرر ما يلي العامل اإلسالمي مبكة املكرمة هبذا اخلصوص، اإلسالمي التابع لرابطة

 :التورق وأحكامها : أنواعأوالً 

بثمن مؤجل من أجل   سلعةً التورق يف اصطالح الفقهاء: هو شراء شخص (املستورق)   .1
بقصد احلصول على النقد.  ،أن يبيعها نقداً بثمن أقل غالباً إىل غري من اشُرتيت منه

 .املقررة شرعاً  وهذا التورق جائز شرعاً، شرط أن يكون مستوفياً لشروط البيع
سلعة من األسواق احمللية أو   التورق املنظم يف االصطالح املعاصر: هو شراء املستورق .2

أو    مؤجلٍ   ولية أو ما شاهبها بثمنٍ الد بنفسه  إما  بيعها،  (املمّول) رتيب  البائع  يتوىل 
 .بثمن حال أقل غالباً  بتوكيل غريه أو بتواطؤ املستورق مع البائع على ذلك، وذلك 

هو املؤسسة واملمول   كون املستورق  التورق العكسي: هو صورة التورق املنظم نفسها مع .3
 .هو العميل

وذلك ألن فيهما تواطؤاً بني املمول واملستورق،    ؛املنظم و العكسي)(اثنياً: ال جيوز التورقان  
 .عرفاً، حتايالً لتحصيل النقد احلاضر أبكثر منه يف الذمة وهو راب صراحة أو ضمناً أو 

 :يلي ويوصي مبا

االستثمار والتمويل   سالمية ابستخدام صيغالتأكيد على املصارف واملؤسسات املالية اإل -أ
التزاماً ابلضوابط الشرعية مبا   املشروعة يف مجيع أعماهلا، وجتنب الصيغ احملرمة واملشبوهة

اإلسالمي للعامل الذي يعاين من   حيقق مقاصد الشريعة الغراء، وجيلي فضيلة االقتصاد
 .األخرى التقلبات والكوارث االقتصادية املرة تلو
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احلس تشجي  - ب  القرض  للتورقع  للجوء  احملتاجني  لتجنيب  املالية   وإنشاء  ، ن  املؤسسات 
 .أعلم وهللا .اإلسالمية صناديق للقرض احلسن

حيث 51،أما يف القرار التايل جند أن فتوى اجملمع الفقهي اإلسالمي من موقع الرابطةاثنيا: 
 حرم التورق املصريف جاء يف الفتوى: 

وحده،   هلل  هللا"احلمد  رسول  على  والسالم  بعد:  والصالة  أما  وصحبه.  آله  وعلى   ،
فإن جملس اجملمع الفقهي اإلسالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته السابعة عشرة املنعقدة مبكة  

م، قد2003/ 12/ 17- 13هـ الذي يوافقه:  1424/ 23/10-19املكرمة، يف الفرتة من  
صارف يف الوقت احلاضر).  نظر يف موضوع: (التورق كما جتريه بعض امل

تبني   دارت حوله،  اليت  واملناقشات  املوضوع،  املقدمة حول  األحباث  إىل  االستماع  وبعد 
الذي جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر التورق  قيـام املصرف بعمل    هو   ،للمجلس أن 

أو    ، ية) من أسواق السلع العاملم فيه ترتيب بيع سلعة (ليست من الذهب أو الفضةمنطي يت
يف العقد أو حبكم العرف    إما بشرط–بثمن آجل، على أن يلتزم املصرف  غريها، على املستورق  

، وتسليم مثنها للمستورق.  حاضرٍ  آخر بثمنٍ  أبن ينوب عنه يف بيعها على مشرتٍ  –والعادة

 ، قرر جملس اجملمع ما يلي:  سةوبعد النظر والدرا

آلتية :   لألمورا ؛الذي سبق توصيفه يف التمهيد  أوًال: عدم جواز التورق

أو ترتيب من يشرتيها    ،أن التزام البائع يف عقد التورق ابلوكالة يف بيع السلعة ملشرت آخر .1
، سواء أكان االلتزام مشروطاً صراحة أم حبكم العرف ابلعينة املمنوعة شرعاً   ها شبيهةً جيعل 

 والعادة املتبعة.  
 كثري من احلاالت إىل اإلخالل بشروط القبض الشرعي الالزم أن هذه املعاملة تؤدي يف .2

لصحة املعاملة. 

انظر الفتوى على الرابط التايل:     51
http://www.themwl.org/Fatwa/default.aspx?d=1&cidi=155&l=AR&cid=10 . 
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بز�دة ملا مسي ابملستورق فيها من   نقديٍ   أن واقع هذه املعاملة يقوم على منح متويلٍ  .3
املصرف يف معامالت البيع والشراء اليت جتري منه واليت هي صورية يف معظم أحواهلا،  

ود عليه بز�دة على ما قدم من متويل. وهذه املعاملة غري هدف البنك من إجرائها أن تع
، والذي سبق للمجمع يف دورته اخلامسة عشرة ورق احلقيقي املعروف عند الفقهاءالت

وذلك ملا بينهما من فروق   ؛حقيقية وشروط حمددة بينها قرارهأن قال جبوازه مبعامالت  
قيقي يقوم على شراء حقيقي عديدة فصلت القول فيها البحوث املقدمة. فالتورق احل

، مثضها قبضاً حقيقياً وتقع يف ضمانهلسلعة بثمن آجل تدخل يف ملك املشرتي ويقب
،ن من احلصول عليه وقد ال يتمكن، قد يتمكببيعها هو بثمن حال حلاجته إليه   يقوم

والفرق بني الثمنني اآلجل واحلال ال يدخل يف ملك املصرف الذي طرأ على املعاملة 
يف  صوريةٍ  تسويغ احلصول على ز�دة ملا قدم من متويل هلذا الشخص مبعامالتٍ  لغرض

معظم أحواهلا، وهذا ال يتوافر يف املعاملة املبينة اليت جتريها بعض املصارف.  

املعامالت احملرمة، امتثاالً ألمر هللا    اثنياً: يوصي جملس اجملمع مجيع املصارف بتجنب 
ذ األمة اإلسالمية من بلوى  . كما أن اجمللس إذ يقدر جهود املصارف اإلسالمية يف إنقاتعاىل
، فإنه يوصي أبن تستخدم لذلك املعامالت احلقيقية املشروعة دون اللجوء إىل معامالت الراب

وهللا ويل التوفيق، وصلى هللا وسلم    ىل املمول.صورية تؤول إىل كو�ا متويالً حمضاً بز�دة ترجع إ
 على نبينا حممد وآله وصحبه. 

فصَّ  اجملمع  ابحلرمةففتوى  احلكم  وأوضحت  األمر  غالبً   ؛لت  تفتقد  معاملة  أل�ا  اوذلك 
لبيع العينة، كما أن املصرف بوضعه هذا أشبه ما يكون ابلصورية، أو   التقابض، كما أ�ا صورةٌ 

 عليه ابلرتبح، ولكن فقط عن طريق إدخال سلعة .الشكلية اليت تعود 

وقد ذكر   .52فتوى موقع اإلسالم سؤال وجواب عن تورق البنك السعودي الربيطاين  اثلثا:
تم عن طريق  تالذي  ر التورق  صو مث بني    ، يف الفتوى مفهوم التورق وحكمه وآراء املذاهب فيه

 وله ثالث صور:  ،البنوك وحكمها

، وانظر للتعرف على حقيقة هذا التورق    qa.com/ar/ref/82612-http://www.islamالفتوى على الرابط التايل:ينظر:     52
حترميه  إىل  الداعية  :    http://69.20.50.243/shubily/qa/ans.php?qno=46#_ftn2:    واألسباب  وكذلك 

http://www.almoslim.net/articles/show_article_main.cfm?id=974
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. وإذا ملكها البنك السلعة شراء حقيقيا، مث يبيعها على العميل ابألقساط: أن يشرتي  األوىل
 ، وهذه املعاملة جائزة. أقل حالٍ  بثمنٍ  -لغري البنك –لعميل وقبضها ابعها ا

الصورة الثانية: أال يشرتي البنك السلعة، وإمنا يدفع مثنها عن العميل، مقابل أخذ مثن أعلى  
ع السلعة أو يوكل البنك يف بيعها. وهذه املعاملة حمرمة؛ أل�ا حيلة  ل بي ، مث يتوىل العميمقسط

، وأخذه مع ز�دة.  أن البنك أقرض العميل مثن السلعةألن حقيقة املعاملة  ؛على ارتكاب الراب

أن يشرتي البنك السلعة، مث يبيعها على   ، وهيالصورة الثالثة: وتسمى التورق املصريف املنظم
بتوكيل البنك يف بيعها    ، ويقوم العميلأن يقبض البنك السلعة قبل بيعها  ، دونالعميل ابألقساط

منا غرضه النقود،  ، وإ يرها، وهو غري مهتم هبا غالبا ، وملبثمن أقل، والعميل مل يقبض السلعة أيضا
، وتعاملت هبا بعض البنوكوجودها يف هذه األ�م  وهذه الصورة حمرمة كاليت قبلها، وقد شاع

، كما صدر عن جممع أفىت عدد من أهل العلم بتحرميها  ، وقدعلى أ�ا صورة مشروعة من التورق
 .. وهللا أعلمة العامل اإلسالمي قرار ابلتحرمياإلسالمي التابع لرابطالفقه 

 التورق املصريف املنظم: حكم  يف ن يآراء العلماء املعاصر  الثاين: املطلب

التورق املصريف املنظم تبعاً الختالفهم يف    اختلف العلماء املعاصرون يف احلكم الشرعي يف
 : 53ومها  ،التكييف الفقهي له على قولني

، والدكتور سامي  ذهب غالبية العلماء املعاصرين منهم الدكتور علي السالوس  القول األول: 
السويلم، والدكتور عبد اجلبار السبهاين والدكتور أمحد حميي الدين أمحد، والدكتور حسني حامد  

، وقد صرح األخري يف مقابلة له يف الشرق األوسط: "أبن فقهاء هذا  بعدم جواز التورق حسان
ذلك يف ندوة الربكة    العصر قرروا ابإلمجاع قبل أ�م عدم مشروعية التورق املصريف املنظم، وكان

(حبث مقدم ملؤمتر جممع  ،  الفقهي وتطبيقاته املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي  التورق   ،حممد عثمان شبري ينظر:     53
مجادي األوىل    5-1الفقه اإلسالمي الدويل ابإلمارات العربية املتحدة (إمارة الشارقة) يف الدورة التاسعة عشرة، الفرتة  

29-27ص  م)،  2009أبريل   30-26ه املوافق 1430
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واستدل أصحاب هذا القول   54الثامنة والعشرين، واليت ضمت ثلة من فقهاء الصناعة املصرفية." 
 : مبا يلي

آخر، أو ترتيب من يشرتيها؛    أن التزام البائع يف عقد التورق ابلوكالة يف بيع السلعة ملشرتٍ  .1
املمنوعة شرعاً، سواء االلتز   اً جيعلها شبيهة ابلعينة  ، أم حبكم ام مشروطاً صراحةً أكان 

 العرف والعادة املتبعة. 
من احلاالت إىل اإلخالل بشروط القبض الشرعي الالزم   أن هذه املعاملة تؤدي يف كثريٍ  .2

 لصحة املعاملة. 
ملا مسي ابملستورق فيها من   بز�دةٍ   نقديٍ   أن واقع هذه املعاملة يقوم على منح متويلٍ  .3

ء اليت جتري منه، واليت هي صورية يف معظم أحواهلا.  املصرف يف معامالت البيع والشرا
هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بز�دة على ما قدم من متويل. وهذه املعاملة غري 

 التورق احلقيقي املعروف عند الفقهاء
العديد من  .4 عليه  ترتتب  املنظم سوف  املصريف  للتورق  اإلسالمية  املصارف  ممارسة  إن 

 :55االسلبيات نذكر منه

أنه سيؤدي إىل فقدان املصارف اإلسالمية ألساس وجودها، وسند مشروعيتها، فهي وجدت 
 ]. 275-البقرة[  ﴾ۚ◌  الرِّابَ   َوَحرَّمَ  اْلبَـْيعَ  اللَّـهُ  َوَأَحلَّ  ﴿  حملاربة الراب، ولرفع شعار: 

على الراب ومنها:   املصريف تقرتب من العينة اليت هي حيلةٌ  وبدخوهلا يف التورق 

 م)2/10/2007 -هـ1428/رمضان/21 (صحيفة الشرق األوسط، يف   54
، ،(حبث مقدم ملؤمتر املؤسسات  التورق املصريف يف التطبيق املعاصريظر: حبث: ملنذر قحف، وعماد بركات،     55

املاليةاإلسالمية: معامل الواقع وآفاق املستقبل ، الذي تقيمه جامعة اإلمارات العربية املتحدة يف مدينة العني ابإلمارات  
التورق صار التمويل خمدوماً    ، وينظر: عز الدين خوجة، 25-20،) ص  2005مايو (أ�ر)    10  -  8تحدة ،  العربية امل

خادماً  يكون  أن  املالية)  بدل  لالستشارات  الرقابة  جمموعة  موقع  يف  منشور  .   ،(حبث 
http://www.raqaba.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-

%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-
%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%84-

%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-
%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-

%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%84-
%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-

%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7 
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املص -أ هذه  يبعد  االقتصاديةأنه سوف  التنمية  املصارف    ؛ارف عن حتقيق  ممارسة  ألن 
، وهي جمرد أمساء تنتقل يف السجالت، وهي ومهيةٍ   للتورق املصريف جتعلها تتاجر يف سلعٍ 

تسهم يف   رأمسالية  ليست سلعاً  وإن  يف حقيقتها  استهالكية،  االنتاج، وال هي سلعاً 
 كانت؛ فهي ال تستخدم من أجل ذلك. ومنها: 

أنه سوف يؤدي إىل استغناء املصارف اإلسالمية مستقبالً عن كثري من صيغ العقود   - ب 
واألدوات األخرى من املضاربة واالستصناع والسلم، وسوف تكون عملية التورق هي  

 العملية السائدة. ومنها: 
سيحو   - ج مالأنه  إىل  تنظر  شخصي  متويل  مؤسسات  إىل  اإلسالمية  املصارف  ةئمل 

الشخص فقط، دون النظر إىل استعماالت النقود املقدمة للعميل. 

ذهب بعض العلماء املعاصرين منهم الشيخ عبد هللا املنيع، والشيخ عبد القادر   القول الثاين: 
از التورق الفقهي لدى مجهور الفقهاء  على جو   االعماري إىل جواز التورق املصريف املنظم، بناءً 

اللَّـهُ   َوَأَحلَّ  ﴿ :  واستدال أبدلة جواز التورق الفقهي اليت ذكر�ها سابقاً من عموم قوله تعاىل
 ]. 275-البقرة[ ﴾ ۚ◌  الرِّابَ   َوَحرَّمَ  اْلبَـْيعَ 

وأن األصل يف املعامالت اإلابحة. هذا ابإلضافة إىل أن التورق املصريف املنظم حيقق عدة فوائد   
منها:  

للحصول على السيولة   ، وهو وسيلةٌ حمرمةٍ   ربويةٍ   أن التورق يعدُّ بديالً شرعياً لالقرتاض بفائدةٍ 
والتسهيالت املالية لكل من املؤسسات املالية واألفراد. 

التورق خيتلف عن  الفقهي، لكن هذا  التورق  العلماء يف  وقد سبق أن �قشت أدلة آراء 
من األحوال. التورق الفقهي الفردي، فال �خذ حكمه حبالٍ 

أبن الراب الذي حرَّمه   فيجاب عنها   ، الثاينع اليت ذكرها أصحاب القول  وأما الفوائد واملناف
اإلسالم ال خيلو من فوائد ومنافع، ولكن نتيجة املوازنة الشرعية بني املنافع واملضار هي املعتربة  
املنظم كانت  التورق املصريف  املنافع واملضار يف  املوازنة بني  فإذا أجرينا تلك  تقرير احلكم.  يف 

من األضرار،    فع اليت ترتتب عليه، وأما املنافع فهي أقل بكثريٍ النتيجة أن املضار أعظم من املنا
منها ما ذكرت من سلبيات.  
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 الرأي الراجح:املطلب الثالث:  

أن التورق يف هذه املسألة املعاصرة يتضح للباحثة    بعد عرض آراء العلماء وأدلتهم ، ومناقشتها
لكونـه أقـرب إىل بيـع العينة من بيـع التورق الذي أجازه مجهور    ؛املصريف املنظم ال جيوز شرعاً 

الر   الفقهاء، ، وميكن االستئناس لذلك وآلاثره السلبية االقتصادية املتقدمة  ؛ابوملشاهبته لصورة 
نه منع صورة  ، فقد روي عن  سعيد بن املسيب أ ةٍ هشبي  أبقوال التابعني رضي هللا عنهم يف صورٍ 

حدثنا سعد بن السائب بن يسار    شبيهة هلذا التورق، حيث جاء يف مصنف عبد الرزاق، قال:
تاعا عينة،  : إين أريد أن تشرتي ماود بن أيب عاصم أن أخته قالت لهقال: أخربين عبد امللك د

قالت:  ، واستوفته، فإىل أجلٍ   : فإن عندي طعاما ، فبعتها طعاما بذهبٍ فاطلبه يل، قال: قلت
انظر يل من يبتاعه مين، قلت: أ� أبيعه لك، قال: فبعته هلا، فوقع يف نفسي من ذلك شيء،  

احبه، قال: قلت: فإين صاحبه،  فسألت سعيد بن املسيب، فقال: انظر أن ال تكون أنت ص
الفضل.قال إليها   الراب حمضا، فخذ رأس مالك، وأردد  وكذلك ُروي عن احلسن   56: فذلك 

نع صورة شبيهة، حيث روى عبد الرزاق قال: أخرب� ابن التيمي عن أيب كعب البصري أنه م
لنا فأنت أعلم  قال: قلت للحسن: إين أبيع احلرير، فتبتاع مين املرأة واألعرايب، يقولون: بعه 

 57ابلسوق، فقال احلسن: ال تبعه، وال تشرته، وال ترشده ، إال أن ترشده إىل السوق.

 اخلامتة:

العرض السابق ملوقف الفقهاء من بيع التورق، فاختم هذا البحث بذكر أهم الدراسة وهذه  بعد  
النتائج اليت توصلت إليها الباحثة، وهي: 

ا من وجوب االحتياط يف املعامالت املالية، والبعد عن كل ما خيالطه شبهة الراب؛ جتنبً  .1
 الوقوع فيه. 

يتم   .2 املالية احلديثة جيب أن  خترجيها، وتكييفا فقهيا بصورة صحيحة، حىت املعامالت 
 ميكن احلكم عليها.

)15273، رقم: (295، ص8ج   هـ)،1403، 2، (بريوت: املكتب اإلسالمي، ط، املصنفعبد الرزاق   56
 ). 15274املرجع السابق، رقم: (  57
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قد لغري ، مث يبيعها املشرتي بنمؤجلٍ   يف حوزة البائع وملكه بثمنٍ   التورق هو شراء سلعةٍ  .3
. وهذه الصورة ختتلف عن بيوع العينة اليت تعود فيها السلعة  البائع للحصول على النقد

 لبائعها. 
 املصريف خيتلف عن بيع التورق الذي عرفه الفقهاء قدميا. بيع التورق .4
إن اختالف العلماء يف حكم التورق املصريف سببه اختالفهم يف حكم التورق الفقهي،  .5

 اظمة لفتاواهم. واختالفهم يف املقدمات املنهجية النَّ 
يف   .6 اختالفهم  واإلصطالحي،  اللغوي  إطاره  يف  املصريف  التورق  يف  اخلالف  منشأ  إن 

 رتاكه يف املعىن اإلصطالحي للعينة. اش

البيع املستند إىل آية   لّ إن اجمليزين للتورق املصريف اعتمدوا على أدلة كثري منها: عموم حِ  .7
األصل يف املعامالت، وحديث متر جنيب، وكذا بعض   ةحل البيع وحرمة الراب، وقاعد

 األدلة العقلية.
، وربط التورق ابلعينة واعتباره  دلة كثريةريف اعتمدوا كذلك على أإن املانعني للتورق املص .8

صورة هلا.  

من اجمليزين واملانعني، أن أدلة املانعني أقوى وحجتهم أظهر،    لكلٍ   تبني من خالل مناقشةٍ  .9
 وعليه مت ترجيح حترمي التورق املصريف.

 .أن يهدينا وسائر املسلمني ألحسن القول والعمل، واحلمد هلل رب العاملني  نسألوهللا تعاىل  

 املراجع: 

،املغينم)  1968هـ/1388بن قدامة، أبو حممد موفق الدين عبد هللا بن أمحد بن حممد. (ا .1
 ، د.ط. 4(د.م، مكتبة القاهرة، ج

م)1991ه/ 1411ابن قيم، حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين اجلوزية.(   .2
، حتقيق: حممد عبد السالم إبراهيم، يريوت: دار الكتب أعالم املوقني عن رب العاملني

 . 1، ط 3العلمية، ج

، د.م،: مطبعة بوالق، د. ط.  لسان العربهـ).  1300ابن منظور، حممد بن مكرم.(  .3
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زين   .4 جنيم،  احلنفيابن  الدقائقالديق  شرح كنز  الرائق  البحر  دار .(د.ت).  القاهرة:   ،
 .   1، ط6الكتاب االسالمي، ج

الزاهر يف غريب ه)،  1399أبو منصور، حممد بن أمحد بن األزهر األزهري اهلروي. ( .5
 . 1، حتقق: حممد جرب األلفي، (كويت: وزارة األوقاف، طألفاظ الشافعي

َهلَّبُ  .6
ُ
، امل 2009هـ /  1430بُن َأْمحََد بِن َأِيب ُصْفَرَة َأِسْيِد بِن َعْبِد ِهللا اَألَسِديُّ. (  األَْنَدُلِسيُّ

اْلصَِّحيِح،م).   اْجلَاِمِع  اْلِكَتاِب  هَتِْذيِب  ِيف  النَِّصيُح  فَاِرٍس    اْلُمْخَتَصُر  ْبُن  َأْمحَُد  حتقيق: 
 . 2، ، ج1السَّلوم، الر�ض: دار التوحيد، دار أهل السنة، ط

، بريوت: دار النوادر، ،    األجل يف عقد البيعم).  2007ه/  1424أوزجان، عبد هللا. (  .7
 . 1ط

اجلامع املسند الصحيح املختصر   ه). 1422البخاري، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا. (  .8
أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأ�مه،   حممد زهري بن �صر  :  حتقيقمن 

 . 9،، ج1لنجاة ، ط الناصر، د.مـ: دار طوق ا

م). السنن الصغري للبيهقي، حتقيق: عبد املعطي 1989ه/1410البيهقي،أبو بكر. ( .9
 . 2، ج1أمني قلعجي، (ابكستان: جامعة الدراسات اإلسالمية، كراتشي ، ط 

،شرح منتهى األراداتم).  2000ه/ 1421التهويت، منصور بن يونس بن إدريس. (  .10
 .. 1، ط3كي، الرسالة، جحتقيق: عبد هللا بن عبد احملسن الرت 

الفائق يف غريب  جار هللا، أبو القاسم حممود بن عمرو بن أمحد الزخمشري. (دت).  .11
، حتقيق: علي حممد البجاوي و حممد أبو الفضل إبراهيم، لبنان: دار  احلديث واألثر 

 . 2، ج2املعرفة، ط
اإلسالمي،    التورق اجلندي، حممد.   .12 الفقه  املعاصرة يف  املصرفية  مقال وتطبيقاته   )

بتاريخ   ألوكة  موقع  يف  م)  11/2010/ 1-ه1431/ 11/ 25منشور 
http://www.alukah.net/culture/0/25457/

هناء حممد هالل.   .13 واملصريف احلنيطي،  املعروف  الفقهي  أنواعه  حقيقته،  التورق 
سالمي الدويل ابإلمارات العربية املتحدة (إمارة  ، (حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه اإلاملنظم
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30-26ه املوافق 1430مجادي األوىل    5-1الشارقة) يف الدورة التاسعة عشرة، الفرتة  
 م.  2009أبريل 

التورق وتطبيقاته املعاصرة يف املصارف اإلسالمية: مصرف  اخلضري، صاحل حممد. .14
(رسالة دكتوراه، يف جامعة   منوذجا.  الراجحي ومصرف البالد يف اململكة العربية السعودية

 م.2008مال� مباليز�، يناير  
غريب م ). 1982ه/ 1402اخلطايب، أبو سليمان محد بن حممد بن إبراهيم بن. (  .15

 . 2حتقيق: عبد الكرمي إبراهيم الغرابوي، دمشق:دارالفكر، دط، جاحلديث، 
،صار التمويل خمدوماً بدل أن يكون خادماً   التورق خوجة، عز الدين.   .16

(حبث منشور يف موقع جمموعة الرقابة لالستشارات املالية) . 
http://www.raqaba.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%82-

%D8%B5%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84-
%D9%85%D8%AE%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%84-

%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-
%D8%AE%D8%A7%D8%AF%D9%85%D8%A7-

%D9%88%D9%85%D8%AA%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7-%D8%A8%D8%AF%D9%84-
%D8%A3%D9%86-%D9%8A%D9%83%D9%88%D9%86-

%D8%AA%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7

فاضل   .17 إبراهيم  أالدبو،  حقيقته  املنظم)التورق  واملصريف  املعروق  الفقهي   ) ، نواعه 
حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ابإلمارات العربية املتحدة (إمارة الشارقة) (

الفرتة   التاسعة عشرة،  الدورة  األوىل    5-1يف  املوافق  1430مجادي  أبريل  30-26ه 
 م. 2009

،  حبث منشور  دارسة أتصيليةالتورق والتورق املنظم  سامي بن إبراهيم.  ،  السويلم .18
 م. 2005ه/ 1426،  20يف جملة اجملمع الفقهي اإلسالمي برارطة العامل اإلسالمي، العدد

، (حبث مقدم ملؤمتر جممع منتجات التورق املصرفيةالسويلم، سامي بن إبراهيم.   .19
عشرة،    الفقه اإلسالمي الدويل ابإلمارات العربية املتحدة (إمارة الشارقة) يف الدورة التاسعة

   م). 2009أبريل  30-26ه املوافق 1430مجادي األوىل    5-1الفرتة 
20. ) إدريس.  بن  حممد  هللا  عبد  /  1370الشافعي،أبو  اإلمام م).  1951هـ  مسند 

 .1لبنان: دار الكتب العلمية، دط، ج -، بريوت الشافعي
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عثمان.    ،شبري .21 الفقه   التورق حممد  يف  املعاصرة  املصرفية  وتطبيقاته  الفقهي 
(حبث مقدم ملؤمتر جممع الفقه اإلسالمي الدويل ابإلمارات العربية املتحدة (إمارة  ،  اإلسالمي

30-26ه املوافق 1430مجادي األوىل    5-1الشارقة) يف الدورة التاسعة عشرة، الفرتة  
 . )م2009أبريل 

أمحد.(   .22 على   بلغةم).  1995ه/1415الصاوي،  املسالك  القرب  السالك 
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