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٩٣١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

������� �

 بسم اهللا الرمحن الرحيم

  .ي لم یتخذ صاحبة وال ولداالحمد هللا الذي خلق الخلق وأحصاهم عددا، والذ

وصالة وسالما على أشرف األنبیاء والمرسلین؛ سیدنا محمد، وعلى آله 

  .ثره بإحسان إلى یوم الدینأاهتدى بهدیه واستن بسنته واقتفى وصحبه ومن 

  ......وبعد

فقد ثار جدل واسع بین العلماء والفقهاء والباحثین حول أحد أخطر 

ٍساحة المالیة اإلسالمیة في اآلونة األخیرة، خاصة الموضوعات التي سیطرت على ال

في دول الخلیج العربي الذي تكثر فیه البنوك اإلسالمیة، والتي تقوم بتطبیق هذا 

، من وجهة نظر من یطبقونه، "الربا"المنتج البدیل بشكل واسع، باعتباره بدیال عن 

، بحیث یستلم العمیل مبلغا وكذا باعتباره یوفر لعمالئه السیولة النقدیة التي یحتاجونها

: نقدیا حاال، مقابل التزامه بدفع مبلغ نقدیر أكبر في اآلجل، هذا المنتج المعروف باسم

، وأحیانا یتم تطبیق هذا المنتج على نطاق أضیق منه في "التورق المصرفي المنظم"

عة الودی" المنتج البدیل لـ "التورق العكسي": صورة أخرى عكسیة متمثلة فیما یسمى

، والذي یعتبرونه وسیلة لتزوید المصارف والبنوك بما یحتاجونه من سیولة "ألجل

  .نقدیة

وقد اختلفت اآلراء حول مشروعیة هذا المنتج الجدید، ما بین مجیز ومانع، 

منها (حیث انعقد أكثر من مؤتمر دولي لدراسة هذه المعاملة المصرفیة المستحدثة 

  : المؤتمراتومن أهم هذه) ثالثة في عام واحدة

 والتنمیةدور المؤسسات المصرفیة اإلسالمیة في االستثمار : "مؤتمر" ،

هـ، الموافق ١٤٢٣ صفر ٢٨ – ٢٦: ، في الفترة من"الشارقة"المنعقد في 

  .م٢٠٠٢ مایو ٩ – ٧

  هـ١٤٢٣/ ٢/ ٢٦ – ٢٤مؤتمر جامعة الشارقة في الفترة من 

 ٩/ ٧-  ٦: ل الفترة منندوة البركة الثالثة والعشرون بمكة المكرمة، خال /

 .هـ١٤٢٣



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٣٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  الدورة السابعة عشرة لمجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم

 ١٧ - ١٣هـ، الموافق ١٤٢٤شوال / ٢٣ – ١٩اإلسالمي، في الفترة من 

 .م٢٠٠٣دیسمبر 

  الدورة التاسعة عشر لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة

 جمادى األولى ٥ – ١" الشارقة" في إمارة المؤتمر اإلسالمي، المنعقدة

 .م٢٠٠٩ أبریل ٣٠ – ٢٦هـ، الموافق ١٤٣٠

  :ویرجع سبب هذا التضارب والخالف إلى أسباب عدة

 اختالف الفقهاء القدامى والمحدثین حول حكم التورق المصرفي، بسبب :أوال

  .ربطه بالتورق الفردي الذي رأى الجمهور جوازه

ل المجیز للتورق الفردي وما تاله من إنزال هذا الحكم  فتوى المجمع األو:ثانیا

  .على التورق المصرفي المنظم

 اختالف اآلراء حول اآلثار االقتصادیة للتورق على االقتصاد، فالبعض :ثالثا

یراه سببا لنهضة اقتصادیة، من خالل توفیر السیولة الالزمة، بینما ال یرى 

  .البعض اآلخر إال آثاره السلبیة

، حیث إن المتتبع لواقع "سد الذرائع: " المنحى الدیني وتغلیب قاعدة:رابعا

 - في النهایة-البیع؛ یجد أن ثمة انفصاال بین النظریة والتطبیق، حیث إنه 

  .یؤول إلى عملیة صوریة تلعب السلعة فیه دور الوسیط، لیس إال

  

ا ومن هنا رأیت أنه من األهمیة بمكان تقدیم هذا البحث المتواضع في هذ

ناقشات واألدلة في بحث فقهي مالموضوع، حتى یقف القارئ على كل تلك اآلراء وال

  .واحد

  

  :وقد كان منهجي في البحث على النحو التالي

 بذلت كل جهدي في استخراج المادة العلمیة لهذا الموضوع من كتب  -١

  .عالفقهاء األقدمین، مسترشدة بما كتبه العلماء المحدثون من أبحاث في هذا الموض

 

 رغم حداثة الموضوع، فقد بذلت قصارى جهدي في عرض كثیر من  -٢

  .مسائل البحث بطریق المقارنة التي تعتمد على عرض اآلراء ثم االستدالل ثم الترجیح



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٣٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 

 .ذكر بعض النصوص التي تؤكد نسبة كل رأي إلى صاحبه؛ في الهامش -٣

 

  اإلجماع  استدللت لكل مسألة بما یسعني من أدلة من الكتاب ثم السنة ثم -٤

 .ثم القیاس أو المعقول، إن وجد

 تم عزو اآلیات القرآنیة الواردة في البحث، وذلك بذكر اسم السورة ورقم  -٥

ها وفق منهج المحدثین،  مسألة، بتخریجاآلیة، وكذا ما ورد من أحادیث تتعلق بكل

  .واستفراغ الوسع في ذلك، بقدر ما تیسر لي

 

 ثل في االطالع على جمیع الفتاوى كان منهجي استقرائیا استنباطیا، تم -٦

، "التورق"َوالمؤتمرات المنعقدة بخصوص هذا الشأن، وكذا حصر من كتب في 

وحاولت معرفة منهجه وما توصل إلیه والرأي الذي یمیل إلیه، مع ضم جمیع المتفقین 

على رأي واحد في مذهب واحد وعرض أدلتهم ومناقشتها والرد على الرأي المخالف، 

 بعض اآلراء بالحجج واألدلة، دون تعصب لرأي بعینه، سالكة في ذلك مع ترجیح

 .مسلك التأدب مع هؤالء األئمة األعالم

 

 شرح أغلب األلفاظ والمصطلحات العلمیة والفقهیة التي وردت أثناء  -٧

 . بكتب الفقه واللغة واالقتصاد- في ذلك–البحث، مستعینة 

 

 .حسب الترتیب األلفبائيوأخیرا، ختمت البحث بفهرس المراجع، مرتبة  -٨

  

  أما عن خطة البحث

 إلى أربعة مباحث وخاتمة، على النحو - بعد المقدمة–فقد قسمت البحث 

  :التالي

  : حقیقة التورق الفردي وحكمه:المبحث األول

  :ویشمل مطلبین

  : تعریف التورق، ویحتوي على:المطلب األول

   التعریف اللغوي للتورق:أوال



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٣٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  حي للتورق الفقهي التعریف االصطال:ثانیا

  . صور التورق الفقهي وخصائصه:ثالثا

  : حكم التورق الفقهي وضوابطه، ویحتوي على:المطلب الثاني

  . آراء الفقهاء القدامى والمعاصرین في حكم التورق الفقهي:أوال

  . الضوابط الشرعیة للتورق الفقهي:ثانیا

  :بین التورق المصرفي المنظم، ویشتمل على مطل:المبحث الثاني

  : حقیقة التورق المصرفي، ویشمل:المطلب األول

 .التعریف الفقهي للتورق المصرفي المنظم  - أ

 .الغایة من التورق المصرفي  - ب

  

ف الفقهي لها، ی تطبیقات التورق في المصارف والبنوك، والتكی:المطلب الثاني

  :ویشتمل على

  .ف الفقهي للتورق المصرفيی التكی:أوال

  .لماء في الحكم الشرعي للتورق المصرفي المنظم آراءالفقهاء والع:ثانیا

  . الضوابط الواجب توافرها لتصحیح التورق المصرفي المنظم:ثالثا

  

  : التورق العكسي، ویشمل:المبحث الثالث

  :المطلب األول

  ٕ ماهیته واجراءاته والغایة منه- أ

  .مقارنة بین التورق العكسي والتورق المصرفي المنظم والفقهي  - ت

  

  : حكم التورق العكسي، ویشمل:ثانيالمطلب ال

  . أقوال العلماء المعاصرین في التكیف الفقهي للتورق العكسي:أوال

  .الحكم الشرعي له: ثانیا

  

  : اآلثار االقتصادیة للتورق المصرفي والبدائل المقترحة، ویشمل:المبحث الرابع

   اآلثار االقتصادیة للتورق المصرفي:المطلب األول

 ه على االقتصاداآلثار السلبیة ل  - أ



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٣٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 اآلثار اإلیجابیة له  - ب

   اآلثار السلبیة للتورق المصرفي على البنوك اإلسالمیة- ج

   البدائل المقترحة عن عملیات التورق المنظم:المطلب الثاني

  . وفیها أهم النتائج التي توصلت إلیها من خالل البحث:الخاتمة

  

  فهرس المصادر والمراجع

  

ٕصابة؛ فذلك فضل اهللا ورحمته، وان كنت قد وأخیرا، إن كان قد قدر لي اإل
  .أخطأت فمن نفسي، وأستغفر اهللا وأتوب إلیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٣٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 
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٩٣٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  : المطلب األول

  يحقیقة التورق الفقه

  :غةالتورق في الل: أوال

َّالورق والمال من قیاس الشجر، ألن الشجرة إذا تحات ورقها؛ انجردت : التورق ِ َ
َكمجلبة–التجارة مورقة للمال : اهمه، ویقالردأي كثر ماله و: رجل الفقیر، أورقكال ْ َ - 

  )١.(ُمكثرة: أي

ِالورق   هي الفضة، مضروبة كانت أو غیر - ٍبكسر الراء واإلسكان–َ

 ورجل ،)٣(]´ ³ ² ± ° ¯[: ، قال تعالى)٢(مضروبة

َّوراق( َالورق(كثیر الدراهم، و) َ أي : ٕ المال من دراهم وابل، واستورق- بفتح الراء–) َ

ِهو الذي یطلب الورق، فكلمة التورق : طلب الورق، فالمستورق  - على هذا المعنى–َ

، وتدل على )ُّتفعل(هي سعي المرء بكلفة ومشقة في الحصول على النقد، على وزن 

  )٤.(المرء في الشيء بعناء وكلفةدخول 

  :اصطالحا" التوازن الفقهي: "ثانیا

 الذین )٥(خاص بفقهاء الحنابلة، أما أغلب الفقهاء األقدمین" التورق "مصلطح

ٕتحدثوا عن بیع التورق؛ لم یذكروا له اسما مستقال أو تعریفا صریحا، وانما اكتفوا بذكر 
  .صورته

                                 
م، دار إحیاء ٢٠٠١األولى : ، ط١٠٤٩/  معجم مقاییس اللغة ألبي الحسن أحمد بن فارس-  ١

الثانیة : ، ط١١٩٨/ التراث العربي، القاموس المحیط لمجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي

  .م، الرسالة١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

هـ، ١٤١٥لبنان –، مكتبة بیروت ٧١٧/  مختار الصحاح للرازي محمد بن أبي بكر عبد القادر- ٢

  .م١٩٨٧، مكتبة لبنان ٨١٦/ ٢المصباح المنیر للعالمة أحمد بن محمد بن علي الفیومي 

  .١٩:  الكهف-  ٣

الكویت –یة ، الموسوعة الفقهیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالم٧١٧الرازي، :  مختار الصحاح-  ٤

  .م٢٠٠١/ هـ١٤٢٣األولى : ، ط١٤٧/ ١٤

ومن الناس : "، یقول الكمال بن الهمامعینة ذكر الحنفیة التورق على أنه صورة من صور بیع ال-  ٥

= ، وهو أن یجعل المقرض والمستقرض بینهما ثالث، فیبیع رىة صورة أخنیعَّمن صور لل



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٣٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 احتاج إلى نقد، فاشترى ما یساوي مائة لو: "بقولهم) ١(فقد عرفه الحنابلة

         ".هي مسألة التورق. نص علیه، وهو المذهب، وعلیه األصحاب. وخمسین؛ فال بأس

-أن یشتري سلعة نسیئة، ثم یبیعها نقدا : "وقد عرفته الموسوعة الفقهیة بأنه

   )٢(" على النقد- بذلك-   بأقل مما اشتراها به، لیحصل -لغیر البائع

شراء "، فقد عرفه بأنه )٣(ع الفقه اإلسالمي برابطة العالم اإلسالميأما مجم

سلعة في حوزة البائع وملكه؛ بثمن مؤجل، ثم یبیع المشتري بنقد لغیر البائع للحصول 

  ".الورق"على النقد 

                                                                                  
ن المستقرض یبیعه من الثالث بعشرة الثوب الثوب باثني عشر من المستقرض، ثم إ صاحب=

ویسلم الثوب إلیه ثم یبیع الثالث الثوب من المقرض بعشرة ویأخذ منه عشرة ویدفعه إلى 

ٕالمستقرض فتندفع حاجته، وانما توسطا بثالث احترازا من شراء ما باع بأقل مما باع قبل نقد 

 – ١٩٧/ ٧    ن محمد بن الهمامفتح القدیر لكمال الدی " [الثمن، هو مذموم اخترعه أكلة الربا

أما المالكیة فقد ذكروه ضمنیا، فقد ] م١٩٩٥/ هـ١٤١٥األولى، دار الكتب العلمیة : ، ط١٩٨

خذ : كقول البائع لمشتر: ، أي"خذ"كـ : "بقوله" الدردیر" "الشرح الصغیر"نص علیه صاحب 

: سیما إذا قال له المشتريقیمة، فیه من رائحة الربا، وال ) بثمانین(أي سلعة ) بمائة ما(مني 

حاشیة . [إلخ...هذا ربا، بل خذ مني بمائة: سلفني ثمانین وأرد لك عنها مائة، فقال المأمور

الصاوي للشیخ أحمد الصاوي على الشرح الصغیر للقطب سید أحمد الدردیر  بلغة السالك 

لشافعیة معروف والتورق عند ا] بدون رقم وتاریخ: ، دار المعارف، ط١٣١/ ٣ألقرب المسالك 

وأما الزرنقة فهو أن یشتري الرجل : "، فقالوا"الزرنقة"بغیر هذا اللفظ، فهو عندهم معروف باسم 

الزاهر في غریب . [ة الجائزةعین، وهي ال"سلعة بثمن إلى أجل، ثم یبیعها من غیر بائعها بالنقد

/ هـ١٤١٩ولى األ: ، ط٣١٣ألفاظ اإلمام الشافعي ألبي منصور محمد بن أحمد األزهري، 

عبد المنعم طوعي، األتم مع مختصر المزني لإلمام أبي عبد اهللا محمد بن . د: م، تح١٩٩٨

  ]م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣لبنان –الثانیة، دار الفكر : ، ط٨٧/ ٣إدریس الشافعي 

م، ١٩٨٢/ هـ١٤٠٢، دار الفكر ١٨٦/ ٣ كشاف القناع للشیخ منصور بن إدریس البهوتي - ١

اجح من الخالف لإلمام عالء الدین أبي الحسن علي بن سلیمان اإلنصاف في معرفة الر

لبنان، شرح –بیروت –م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٧/ هـ١٤١٨األولى : ، ط٣٢٤/ ٤المرداوي 

 .بیروت–، عالم الكتب ٢٦/ ٢منتهى اإلرادات لمنصور بن إدریس البهوتي 

  .١٤٧/ ١٤الكویت –سالمیة  الموسوعة الفقهیة الكویتیة، وزارة األوقاف والشؤون اإل-  ٢

 تعریف المجمع الفقهي الخاص بجواز التورق في دورته الخامسة عشر المنعقدة بمكة المكرمة -  ٣

= م، موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة ١٩٩٨ أكتوبر ٣١هـ الموافق ١٤١٩ رجب ١١



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٣٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  

  : فالعناصر األساسیة للتورق الفردي، هي

  على النقدحصول شخص -١

 شراء سلعة نسیئة -٢

 ن الشراءبیع السلعة بأقل من ثم -٣

 بیعها لغیر بائعها -٤

 

  :)١(وللتورق أركان وعناصر، منها

  التورقطرفا -١

 )دافع النقود أو الدائن(ق ِّمور  - أ

  ) طالب النقود أو الورقوهو المشتري األول(مستورق أو متورق   - ب

 

  السلعة المشتراة والمبیعة:  محل التورق-٢

  

  :صور التورق الفقهي وخصائصه :ثالثا

 صور التورق الفقهي  - أ

  - :التورق من خالل ثالث صورن أن ننظر إلى بیع یمك

 -مثال–فیشتري سلعة نسیئة إلى سنة ) نقود(أن یحتاج إلى دراهم  -١

 بثمن یزید عن 

ثمنها نقدا، ثم یبیعها على غیر البائع األول، ألنه إذا باعها على األول فهو بیع 

 .ه للنقدعلم أحد بنیته وقصده وحاجتی  ولكنه یبیع لغیره من غیر أن،)٢(عینة

                                                                                  
تاسعة ال: ، دار الثقافة بقطر، ط٩٠٣: علي السالوسي، ص/ د. أ: ٍواالقتصاد اإلسالمي=

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧

وهبة مصطفى الزحیلي، بحث مقدم إلى مجمع الفقه اإلسالمي / د. أ: حقیقته، أنواعه: التورق ١)(

  .اإلمارات المتحدة–الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة التاسعة عشر، الشارقة 

هي تطلق على عدة معان، مأخوذ من العین، و): بكسر العین وفتح النون (یع العینة لغةب) ٢(

= السلف، اعتان : النقد، والعین: عین الماء، عین الشيء ذاته، العین الباصرة، والعین: منها



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٠

                                                                                  

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

َأي تسلف منه، وجمعها عین : َّتعین فالن من فالن عینه: إذا اشترى شیئا نسیئة، یقال: الرجل=
ِ

 الدین بن مكرم بن ، لسان العرب ألبي الفضل جمال٧٠١معجم مقاییس اللغة البن فارس [

  ]٦٠٢/ ٢، المصباح المنیر للفیومي ٢٠٠٥بیروت –دار صادر : ، ط٣٥٨/ ١٠منظور 

لقد اختلفت التعریفات للعینة تبعا الختالفهم في صورها، فقد عرفها : العینة في اصطالح الفقهاء

ینه، الحنفیة بأنها بیع العین بثمن زائد نسیئة لیبیعها المستقرض بثمن حاضر أقل لیقضي د

حاشیة رد المختار على الدر المختار لمحمد أمین . [ وهو مكروه مذموم شرعا،اخترعه أكلة الربا

  ]م١٩٩١/ هـ١٤١٢الثانیة : ، دار إحیاء التراث اإلسالمي، ط٢٧٩/ ٤الشهیر بابن عابدین 

أجل، أن بیع الرجل الرجل السلعة بثمن معلوم إلى : " لها أربع وعشرون صورة، منها:عند المالكیة

طلبت منه  َبیع من: "، وفي موضع آخر عرفت بأنها"ثم یشتریها منه بأقل من ذلك الثمن نقدا

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر للشیخ محمد بن " [إیاها لطالبها بعد شرائها سلعة قبل ملكه

، دار إحیاء الكتب العربیة، عیسى الحلبي ٨٨/ ٣للدردیر  عرفة الدسوقي على الشرح الكبیر

  ]، دار الفكر للطباعة١٠٦/ ٢وشركاؤه، بدایة المجتهد ونهایة المقتصد البن رشد الحفید 

أن یبیع غیره شیئا بثمن مؤجل، ویسلمه إلیه ثم یشتریها قبل قبض الثمن : " صورتها:عند الشافعیة

 ، المدینة المنورة١٥٣/ ١٠المجموع شرح المهذب ألبي زكریا النووي " [بأقل من ذلك الثمن نقدا

  ]المكتبة السلفیة–

 أن یبیع الرجل سلعة لرجل آخر بثمن مؤجل، ثم یشتریها منه بعقد آخر بثمن أقل :عند الحنابلة

  ]م١٩٩٢/ هـ١٤١٢الثانیة، هجر للطباعة : ، ط٢٦٠/ ٦المغني لموفق الدین بن قدامة . [نقدا

 وابن -في قول- الشافعیة هذا وقد ذهب الحنفیة والمالكیة والحنابلة إلى القول بتحریمها، بینما ذهب

حزم إلى القول بالجواز، ولكل أدلته من القرآن والسنة وغیرها الكثیر في كتب الفقه، وقد آثرت 

. عدم ذكرها؛ فلیس هذا موضعه، ولكني وددت اإلشارة إلیها للتفرقة بینها وبین بیع التورق

 األم ألبي عبد اهللا ،٢٦٠/ ٦، المغني ٨٨/ ٣، حاشیة الدسوقي ٢٧٩/ ٤حاشیة رد المختار [

الظاهري م، دار الكتب العلمیة، المحلى باآلثار البن حزم ١٩٩٣أولى : ، ط٩٠/ ٣الشافعي 

  ]عبد الغفار سلیمان البنداري: ، تح١٩٨٨، دار الكتب العلمیة ٥٤٩/ ٩

  :العالقة بین التورق والعینة

د وردت الكثیر من التعریفات یرى بعض الفقهاء أن هناك اختالفا بین بیع التورق وبیع العینة، ولق

" أن یبیع الرجل سلعة لرجل آخر بثمن مؤجل ثم یشتریها منه بعقد آخر بثمن أقل نقدا"السابقة 

 =ٕ، وانما كانت للتحایل على أن یأخذ مبلغا من المال أقل ویرده بزیادة،ةفالسلعة لم تكن مقصود



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

فدخلت  )١(وهذه الصورة ال غبار علیها أبدا، إذ أن المشتري قد استجمع شرائط البیع

  . ببیعها بثمن حال إلى غیر من اشتراها منه- بعد ذلك- السلعة في ملكه، ثم قام 

                                                                                  
ٕلیس االنتفاع بالسلعة، وانما الحصول ) التورق والعینة: (نْیعْیِوهذا هو الربا، فالمقصد في الب= 

  .على النقد الالزم الحتیاجاته األخرى، وال یوجد من یقرضه قرضا حسنا، فیضطر لذلك

  :ویختلف البیعان فیما یلي

 بیع العینة ینحصر بین طرفین، وبیع التورق بین ثالثة أطراف - ١

 ول الزیادة  في بیع التورق، وفي العینة حصمالحصول على النقود هي جل االهتما - ٢

 .لصاحب السلعة، وما هي إال للتحایل على الربا

  لیست له أي عالقة بالسلعة بعد بیعها، لوجود طرف -في التورق-صاحب السلعة  - ٣

ثاني وثالث في الصفقة، وأما في بیع العینة فالبائع ال یخسر سلعته، بل ترد إلیه، ألن البیع كان 

محمد عبد . د. [ في العینة، ولكنه مختلف في التورقصوریا، فالمشتري الثاني هو البائع األول

التورق المنظم كما تجریه المصارف اإلسالمة، بحث مقدم لمؤتمر : اللطیف محمود البنا

 ٢٠٠٩/ ٦/ ٣٠: المجلس األوربي للبحوث واإلفتاء، الدورة التاسعة عشر بتركیا، في الفترة من

ورق الفقهي وتطبیقاته المعاصرة، محمد عثمان شبر الت/ د.، أ٩: ، ص٢٠٠٩/ ٧/ ٤حتى 

مجمع الفقه اإلسالمي الدولي، التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي بالدورة التاسعة عشرة، الشارقة 

  ]١٣: اإلمارات، ص–

شروط، فهو تعلیق : إلزام الشيء والتزامه في البیع ونحوه، وجمعه:  الشرط لغة:شرائط البیع )١(

اني، أو ما یتوقف صحة األركان علیه، ویكون خارجا عن شيء بحیث إذا وجد األول وجد الث

  ]دار صادر: ، ط١٤١٤الثالثة : ، ط٢٢٣٥/ ٤لسان العرب البن منظور . [الماهیة

شرح . [هو ما یلزم من عدمه العدم وال یلزم من وجوده وجود وال عدم لذاته: الشرط اصطالحا

لي القنوجي المعروف بابن الكوكب المنیر، المسمى بمختصر التحریر لمحمد بن أحمد ع

  ]محمد الزحیلي ونزیه حماد: م، مكتبة العسكان، تح١٩٩٣/ هـ١٤١٣: ، ط٤٢٥/ ١النجار 

وودت اإلشارة إلى شرائط البیع إجماال؛ لتكون واضحة المعالم، وهل هي متحققة في التورق والعینة 

عنها البعض  الصیغة المشتملة على اإلیجاب والقبول والتي عبر -١: أم ال؟ أال وهي

  بالتراضي بین الطرفین

والتي یقصد بها كون العاقدین عندهما أهلیة األداء التي تعني صالحیة :  األهلیة في الطرفین- ٢

الحریة والبلوغ والسالمة من : الشخص لصدور األقوال عنه على وجه یعتد به شرعا، من

  = .السفه



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

أن یحاول طالب النقد الحصول على قرض من بائع أو تاجر ما،  -٢

د من غیر زیادة فیرفض إقراضه ویبیعه سلعة نسیئة إلى أجل محد

 .نظیر األجل، وهذه الصورة جائزة أیضا، الستجماع شرائط البیع

الصورة الثالثة مثل الصورة الثانیة، ولكن التاجر یبیع المستورق  -٣

السلعة بأكثر من ثمنها في السوق نظیر األجل
)١(  

وقد استبعد الدكتور الصدیق الضریر النزاع في الصورة األولى والثانیة، وذهب     

   )٢(.إلى أن النزاع ینبغي أن یكون في الصورة الثالثة فقط

  

                                                                                  
القلة : دم المنفعة یتحدد في أمرین أن یكون الشيء المباع مما ینتفع به شرعا، وسبب ع-٣=

  . كالحشراتلخسة وا،كالحیة

 القدرة على تسلیم -٥.  أن یكون الشيء المباع مملوكا للبائع، أو مأذونا له فیه من جهة المالك-٤ 

. الشيء المباع، فال یجوز بیع العبد اآلبق والطیر في الهواء، حتى ال یحدث غرر في البیع

ه بما ینفي الجهالة للطرفین، ویتحقق ذلك برؤیة الشيء المباع أو  معلومیة الثمن وتحدید- ٦

  . واالستالم والثمن وغیر ذلكذكر صفته

من قبل المشتري، إذ التصرف في الشيء  وهي األهم في بحثنا، أن یتم قبض الشيء المباع - ٧

. بض عن بیع ما لم یق- صلى اهللا علیه وسلم–المباع قبل قبضه ال یجوز، فقد نهى المصطفى 

م، ١٩٩٤/ هـ١٤١٤الثانیة : ، ط٣٣ – ٣٢/ ٢تحفة الفقهاء لمحمد بن أحمد السمرقندي [

، اإلقناع في حل ألفاظ ١٦٣: القوانین الفقهیة ألبي قاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي، ص

مكتب البحوث : ، دار الفكر، م٢٧٤/ ٢أبي شعاع لشمس الدین محمد الشربیني الخطیب 

/ هـ١٤٢٥، المكتبة العصریة ٥٣فقه ألبي محمد موفق الدین بن قدامة والدراسات، عمدة ال

  ]أحمد محمد عزوز: م، تح٢٠٠٤

بحث التورق المصرفي، بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي، التابع : سعید بوهراوة. د) ١(

ق ، التور٥: اإلمارات، ص– الشارقة ةلمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة التاسعة عشر، إمار

  )مرجع سابق(، ٦: محمد عثمان شبیر، ص/ د.أ: الفقهي

الرأي الفقهي في التورق المصرفي، بحث مقدم إلى ندوة : الضریر، الصدیق محمد األمین) ٢(

، ٢٧٤: ، العدد٢٤: البركة الرابعة والعشرین، مكة المكرمة، مجلة االقتصاد اإلسالمي، المجلد

: م، ص٢٠٠٤/ هـ١٤٢٥السادس رمضان : د، وحولیة البركة، العد٣٨: م، ص٢٠٠٤مارس 

١٩٤.  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  )الفردي(خصائص التورق الفقهي 

  :من خالل التعریفات السابقة للتورق وصوره؛ تتضح الخصائص التالیة

المشتري ) (المستورق(طالب التورق : للتورق الفردي ثالثة أطراف، وهي -١

لسلعة، فهو یختلف عن بیع ، وبائع السلعة األول، والمشتري الثاني ل)األول

 .العینة الذي یتضمن طرفین فقط

الغایة من التورق الفردي هي حصول المستورق على النقود ال المتاجرة  -٢

بالسلعة، ألن حاجته ال تسد إال بذلك، والتورق یختلف عن بیع العینة، ألن 

حصول الزیادة لصاحب العینة بالبیع الذي یتضمن القرض، : الغایة منه هي

 .أن هذه الغایة تكون معلومة لجمیع األطرافكما 

في التورق الفقهي؛ البائع األول ال توجد له عالقة ببیع السلعة، فال یعید  -٣

شراءها لنفسه، كما في بیع العینة، وال یكون وكیال عن المستورق في بیع 

 .السلعة

في التورق الفقهي؛ تكون السلعة في حوزة البائع األول وملكه، ویقوم  -٤

 .رق بشرائها منهالمستو

–في التورق الفقهي؛ یكون المشتري الثاني للسلعة غیر البائع األول، وهو  -٥

 یختلف عن بیع العینة الذي یكون المشتري الثاني فیه هو البائع األول - بذلك

 .للسلعة

 یكون البیع - بذلك–فیه یتم قبض المستورق للسلعة غیر البائع األول، وهو  -٦

 .مستقرا

 بین التصرفات التعاقدیة، حیث یقوم المستورق بشراء فیه یوجد فصل كامل -٧

السلعة بعقد بیع آجل، مستوفي األركان والشروط، ثم تنتهي هذه العملیة لتبدأ 

عملیة أخرى منفصلة عنها تماما، وهي إعادة بیع المستورق للسلعة للحصول 

 یختلف عن بیع العینة الذي یتضمن عقدین -بذلك–على النقود، وهو 

مع بعضهما، فال یبیع السلعة باألجل إال إذا تعهد المشتري أنه مرتبطین 

   )١(.بالنقد بسعر أقل، فیحصل التواطؤ على ذلك–سوف یبیعها له، أو لوكیله 

                                 
  .٧: التورق المصرفي وتطبیقاتھ المعاصرة، مرجع سابق، ص: محمد عثمان شبیر/ د.أ) ١(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  المطلب الثاني

  حكم التورق الفقهي وضوابطه

 حكم التورق الفقهي  - أ

رة  أن للتورق الفقهي ثالث صور، وأن النزاع إنما یكون في الصو-سالفا–ذكرت 

الثالثة سالفة الذكر، فقد تفاوتت آراء الفقهاء القدامى والمعاصرین في حكمها بین 

  :مجیز لتلك الصورة، وبین رافض لها، على النحو التالي

  

  :الرأي األول

یرى أصحابه جواز بیع التورق الذي هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن 

ٕ للحصول على النقد، والى هذا الرأي ذهب مؤجل، ثم یبیعها المشتري بنقد لغیر البائع
في قول، والشافعیة والحنابلة، وهي المعتمدة –جمهور الفقهاء من الحنفیة، والمالكیة 

، والشیخ )٢(الشیخ عبد العزیز بن باز:  ومن الفقهاء المعاصرین،)١(والمذهب الحنبلي

، لي القرة داغيع/ ، والشیخ عبد اهللا المنیع، والدكتور)٣(محمد بن صالح العثیمین

   )٤(.یوسف القرضاوي/ والدكتور

                                 
، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر البن عرفة ٢٤٤/ ٤اشیة رد المحتار البن عابدین ح) ١(

، ٤١٨/ ٣بن شرف النووي ، مصطفى البابلي الحلبي، روضة الطالبین لیحیى ٨٨/ ٣الدسوقي 

، كشاف ٧٩/ ٣ھـ، المكتب اإلسالمي، األم لإلمام محمد بن إدریس الشافعي ١٠٤٥الثانیة : ط

: ، ط١٧١/ ٤، الفروع لإلمام شمس الدین المقدسي أبي عبد هللا بن مفلح ١٨٦/ ٣القناع للبھوتي 

  .الرابعة، عالم الكتب

، بحث مقدم لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، مجمع بحث التورق حقیقتھ وأنواعھ: ثمان إبراھیمع) ٢(

التورق كما تجریھ : الفقھ اإلسالمي، الدورة التاسعة عشرة، الشارقة، القرة محمد العلي

المصارف دراسة فقھیة اقتصادیة، أعمال وبحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھي 

 – ٦٣٣: الثاني، ص، المجلد ٢٠٠٣ دیسمبر ١٤ – ١٣اإلسالمي في مكة، التي عقدت في 

٦٦١.  

  .ثمان إبراھیم أحمد، مرجع سابقع) ٣(

بحث التورق المصرفي بین المجیزین والمانعین، بحث مقدم إلى : جیوسي، أحمد محمدال) ٤(

  .٨: ربیع الثاني، ص/ م٢٠١٢ أبریل ٩ – ٨جامعة عجلون الوطنیة –المؤتمر العلمي األول 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :األدلة

  .استدل الجمهور على الجواز بالكتاب والسنة والمعقول

  الكتاب: أوال

 : 9 8 7[: استدل الجمهور بعموم اآلیات الواردة في البیع، قال تعالى

 A B @ ? < = > ; : 9[ :، وقال تعالى)١(];>

C D E F G H[)٢(   

  :وجه الداللة

 أحل البیع بجمیع أنواعه، ما - تعالى– على أن اهللا - بعمومها–تدل اآلیة األولى      

عدا مادلت النصوص الشرعیة على تحریمه، وبیع التورق لم ترد فیه نصوص تمنعه، 

فالتحریم بحاجة لنص صریح، وال یوجد ال في القرآن وال صحیح السنة، فیبقى أمر 

دلت علیه اآلیة، وهو الحل، وهذا من عموم التورق على اإلباحة، فیدخل في عموم ما 

ٕالقرآن، واأللف والالم للجنس ال للعهد، إذ لم یتقدم بیع مذكور یرجع إلیه، واذا ثبت أن 
البیع عام، فهذا مخصص بما ذكر من الربا وغیره مما نص علیه، ومنع العقد علیه 

اقتضى إباحة  ] A B C D E F G H[: ، وأما قوله تعالى)٣(كالخمور

ائر التجارات الواقعة عن تراض، والتجارة اسم واقع على عقود المفاوضات، ولم س

  .، ومنها بیع التورق)٤(یختلف أحد أن البیوع من التجارات

  :المناقشة

االستدالل بعموم آیة حل البیع على جواز بیع التورق غیر مسلم؛ ألن اآلیة      

من عقدین ولیس عقدا واحدا، وحكم تناولت البیع مطلقا، ولم تتناول التورق الذي یتض

  العقد الواحد یختلف عن حكم الصیغة التي تجمع بین عدة عقود، ولذا نهى النبي

                                 
  .٢٧٥: البقرة، من اآلیة: سورة) ١(

  .٢٩: النساء، من اآلیة: رةوس) ٢(

/ ٣لجامع ألحكام القرآن  تفسیر القرطبي ألبي عبد هللا محمد بن فرج سمش الدین القرطبي ا) ٣(

أحمد البردوني : القاھرة، تح–، دار الكتب المصریة ١٩٦٤/ ھـ١٣٨٤الثانیة : ، ط٣٥٦

  .وإبراھیم أطفیش

دار إحیاء : ، ط١٢٩ – ١٢٨/ ٣ حكام القرآن ألحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاصأ) ٤(

  .محمد صادق القمحاوي: ھـ، تح١٤٠٥التراث العربي 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

حكم الجمیع یخالف حكم : "، وقد قرر الفقهاء القاعدة الفقهیة)١("عن بیعتین في بیعة

   )٢("التفریق

  

  :یجاب عن ذلك

ٕطالقه، وانما هو خاص باجتماع بأن الجمع بین العقود المنهي عنه لیس على إ     
إذا ارتبطا مع بعضهما –السلف وعقد المعاوضة، مثل القرض والبیع أو اإلجارة 

في –المعاوض یشترط على المقترض المعاوضة بسعر أعلى یزید  ارتباطا وثیقا، ألن 

 عن عوض المثل، بسبب القرض، وهذا یؤدي إلى قرض جر منفعة -الغالب

بیع التورق لیس داخال في الجمع المنهي عنه لعدم وجود للمقرض، وهو الممنوع، و

 غیر مرتبطین في - في التورق-قرض فیه، باإلضافة إلى أن الجمع بین العقدین 

   )٣(.صیغة واحدة، ولكنهما عقدان منفصالن فصال كامال عن بعضهما البعض

  

  السنة: ثانیا

صلى اهللا علیه –أن رسول اهللا : "ما روي عن أبي سعید الخدري وعن أبي هریرة

 استعمل رجال من خیبر، فجاءه بتمر جنیت، فقال له رسول اهللا صلى اهللا علیه - وسلم

َُّأكل تمر خیبر هكذا؟ فقال ":وسلم ال واهللا یا رسول اهللا، إنا لنأخذ الصاع من هذا : ُ

ْبع . فال تفعل: فقال رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم. بالصاعین، والصاعین بالثالثة
ْ بالدراهم، ثم ابتع بالدراهم جنیالجمع َ    )٤("ًباْ

  

  

                                 
  .، مرجع سابق٢٣: بحث التورق الفقھي، ص: محمد عثمان شبیر/ د.أ) ١(

م، دار ١٩٨٧/ ھـ١٤٠٨األولى : ، ط٤٤/ ٤لفتاوى الكبرى لتقي الدین أبو العباس بن تیمیة ا) ٢(

–، دار ابن الجوزي ١٤٢٢األولى : ، ط٢١١/ ١البن تیمیة الكتب العلمیة، القواعد التوراینة 

  .السعودیة

  .٢٣: التورق الفقھي، ص: محمد عثمان شبیر) ٣(

إذا أراد بیع تمر : البیوع، باب: اإلمام محمد بن إسماعیل البخاري، كتاب: حیح البخاريص) ٤(

  .ناصر الناصر - محمد زھیر : ھـ، تح١٤٢٢دار طوق النجاة : ، ط٧٧/ ٣، ٢٢٠١: بتمر، رقم



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :وجه الداللة

  :یستدل بالحدیث الشریف من عدة وجوه     

 یدل الحدیث على أنه ال یجوز بیع رديء الجنس بجیده متفاضال، وهذا :الوجه األول

 الطیب -بفتح الجیم وكسر النون–" الجنیب"أمر مجمع علیه ال خالف فیه، والمراد بـ 

   )١(.دأو الجی

ما یتوصل به إلى ( استدل بعض الفقهاء بهذا الحدیث على جواز الحیلة :الوجه الثاني

 إلى السالمة من الوقوع في مكروه، - بطریق مباح- التي یتوصل بها ) مقصود خفي

بع الجمع : " بقوله-صلى اهللا علیه وسلم–بل واستحبابها، كما أوضح المصطفى 

   )٢("بالدراهم ثم ابتع جنیبا

أن الحدیث الشریف أجاز هذا المخرج لالبتعاد بواسطته : المعول علیه– جه الثالثالو

ٕعن حقیقة الربا وصورته، إلى صیغة لیس فیها قصده وال صورته، والى عقد بیع 
 تحققت فیه شروط البیع وأركانه، فاألصل في العقود تحقیق الصورة الشرعیة، صحیح

 لها، وأن الشيء قد یكون محرما لعدم اتفاق فاالحتماالت الواردة لنیة العاقد ال أثر

صورته مع صیغته الشرعیة، فإذا استطعنا أن نخرجه إلى صیغة شرعیة مقبولة؛ 

الحصول على النقد :  على التورق، فغایته- بتمامه–أصبح مباحا، وهو ما ینطبق 

   )٣(.لیتجنب الوقوع في الربا

  

  :المناقشة

ر مسلم؛ ألن الغرض من الحدیث هو الخروج االستدالل بحدیث التمر الجنیب غی     

   )٤(.من الربا، في حین أن الغرض من بیع التورق هو الدخول في الربا

  

                                 
، دار الحدیث، ١٩٩٣/ ھـ١٤١٣األولى : ، ط٢٣٢/ ٥ل األوطار لمحمد بن علي الشوكاني نی) ١(

  .عصام الدین الصبابطي: تح

، دار المعرفة ٣٢٦/ ١٢ح الباري شرح صحیح البخاري ألحمد بن حجر العسقالني فت) ٢(

  .ھـ١٣٧٩

  .١٨ – ١٧: راوة، مرجع سابق، صسعید بو ھ. د: ، التورق المصرفي٢٣٢/ ٥یل األوطار ن) ٣(

  .٢٤: محمد عثمان شبیر، ص: لتورق الفقھيا) ٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :یجاب عن ذلك

 لصنف غیر ربوي، كالعروض - في التورق–بأن التورق یخالف الربا، فالمبادلة      

فیه، وأما المبادلة بالنقود، وهذا االختالف في البدلین جائز، لعدم ظهور الزیادة الربویة 

في الربا بین متماثلین أو صنفین من األصناف الربویة؛ فالزیادة الربویة تظهر بمجرد  

قبض أحدهما في مجلس العقد، هذا باإلضافة إلى أن التفاضل في البدلین، أو بعدم 

الزیادة في البیع مقابل األجل؛ جائزة عند جمهور الفقهاء، وأما الزیادة في الدیون ألجل 

  )١(.األجل؛ فهي غیر جائزة باالتفاق

  

  المعقول: ثالثا

  .استدلوا به من عدة وجوه، سأكتفي باثنین منها

  اإلباحة والحل، إال ما قام الدلیل ؛أن األصل في المعامالت من عقود وشروط -١

على حرمته، ومما یدخل في ذلك بیع التورق، فمن یقول بجوازه ال یطالب بالدلیل، 

 )٢(.نما المطالب بالدلیل من یقول بحرمته، ألنه بخالف األصلٕألن األصل معه، وا

  

  :المناقشة

االستدالل باألصل العام في العقود یقابله أصل آخر، وهو أن األصل      

في الحیل التحریم، وهو أصل شهدت له نصوص متضافرة من الكتاب 

عام ٕوالسنة، وهذه القاعدة أخص من قاعدة الحل في المعامالت، واذا تعارض 

وخاص؛ قدم الخاص، والتورق یعد حیلة على الحصول على النقود بزیادة، 

   )٣(.وهو الربا

 

                                 
  .لمرجع السابق، نفس الصفحةا) ١(

محمد عبد اللطیف البنا، بحث مقدم لؤتمر المجلس األوربي، مرجع سابق، . د: تورق المنظمال) ٢(

  .١٣: ص

ة مجمع الفقھ اإلسالمي، رابطة بحث التورق والتورق المنظم، مجل: سامي إبراھیم السویلم. د) ٣(

شبیر في بحثھ . نقلھ عنھ د. ٣٨ – ٣٧: م، ص٢٠٠٥/ ھـ١٤٢٦، ٢٠: ٍالعالم اإلسالمي، العدد

  .٢٤: السابق، ص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٤٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :یجاب عنه

بأن بیع التورق الفردي ال یمكن أن یكون حیلة على الربا، ألن المتورق      

ال یقصد إال الحصول على النقود بخسارة، وهذا أمر جائز ولیس ممنوعا، 

      )١(.ا كان القصد منها التوصل إلى ما حرم اهللاوالحیلة الممنوعة شرعا هي م

 

 أن الحاجة إلى هذه المعامالت ماسة، فال یستطیع كثیر من الناس الذین  -٢

 ،هم بدون ربا، فیلجأون إلى التورقاشتدت حاجتهم إلى النقود أن یجدوا من یقرض

  )٢(.فكانت ضرورة، والحاجة تنزل منزلة الضرورة، عامة كانت أو خاصة

 

  :ناقشةالم

االستدالل بالحاجة یجاب عنه بأن الحاجة ال تكفي الستباحة المحرم، ورفع 

الحرج أصل من أصول التشریع بال ریب، لكن رفع الحرج یستلزم سد أبواب الربا، ألن 

  .الربا من أعظم مصادر الحرج والمشقة والعنت

  

  :یجاب عنه

أال یكون : ود، منهإبأن ما یجوز للحاجة لیس على إطالقه، وانما هو مقید بقی

قد ورد فیه نص یمنعه بخصوص، ولم یكن له نظیر في الشرع یمكن إلحاقه به، ولكن 

أین استباحة المحرم والوقوع في الربا؟ والحال أنه ال یوجد كان فیه نفع ومصلحة، ف

  )٣(.نص یمنع التورق

  

  

                                 
  .شبیر، نفس الصفحة. د: لتورق الفقھيا) ١(

/ ھـ١٤١١األولى : ، ط٨٨/ ١ألشباه والنظائر لعبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي ا) ٢(

: إبراھیم عبد اللطیف العبیدي، ص. د: م، دار الكتب العلمیة، حقیقة بیع التورق الفقھي١٩٩٠

٦٠.  

: ، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة٢٥ – ٢٤: شبیر، ص. د: تورق الفقھيال) ٣(

  .دمشق–م، دار الفكر ٢٠٠٦/ ھـ١٣٢٧األولى : ، ط٢٩٠ – ٢٨٩/ ١محمد مصطفى الزحیلي 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  الرأي الثاني

ر أنه صورة من اختار أصحاب هذا الرأي القول بتحریم بیع التورق، باعتبا

، وروایة عن )١(صور بیع العینة المحرم، وقد اختار هذا الرأي بعض فقهاء الحنفیة

   )٢("ابن القیم"وتلمیذه " ابن تیمیة"بعض الحنابلة، واختارها شیخ اإلسالم 

 اإلمام ، وقد ذهب)٣(علي السالوسي وآخرون/ ومن المعاصرین قد حرمه د

ول بالكراهة، وهو روایة عن المالكیة، واإلمام محمد بن الحسن من الحنفیة إلى الق

التورق : ، وقد كان عمر بن عبد العزیز یكرهها، ویقول)٤(أحمد بن حنبل في روایة

    )٥(.أخیة الربا

  

  

  

                                 
/ ٥الثانیة، دار المعرفة، حاشیة ابن عابدین : ، ط١٦٣/ ٤ الحقائق لعثمان بن علي الزیلعي بینت) ١(

٢٧٣.  

: ، ط٢٤٣/ ٤إلنصاف في معرفة الراجح من الخالف على مذھب اإلمام أحمد للمرادي ا) ٢(

األولى، : ، ط٣١٦/ ٤م، الفروع البن مفلح ١٩٩٨/ ھـ١٤١٩األولى، دار إحیاء التراث العربي 

،  دار المعرفة ١٢١/ ١ابن تیمیة : م، لبنان، القواعد النوراینة٢٠٠٣/ ھـ١٤٢٤الرسالة مؤسسة 

/ ٣، إعالم الموقعین عن رب العالمین لمحمد بن شمس الدین بن قیم الجوزیة ١٣٩٩بیروت –

م، دار الكتب العلمیة، عون المعبود شرح سنن أبي داود ١٩٩١/ ھـ١٤١١األولى : ، ط١٣٥

محمد أشرف بن أمیر : یم  تھذیب سنن أبي داود وإیضاح عللھ ومشكالتھومعھ حاشیة ابن الق

  .ھـ١٤١٤الثانیة : ، دار الكتب العلمیة، ط٢٤١/ ٩شرف الحق العظیم آبادي 

بحث العینة والتورق المصرفي، الدورة السابعة عشرة للمجمع، مكة : علي السالوسي.د) ٣(

  .٥١: ، ص٢٠٠٤، مارس ٢٧٤: العدد، ٢٤: المكرمة، مجلة االقتصاد اإلسالمي، المجلد

لبنان، حاشیة –الثالثة، دار الفكر : ، ط٤٠٤/ ٤واھب الجلیل ألبي عبد هللا الحطاب الرعیني م) ٤(

/ ٤، دار الفكر، اإلنصاف للمرادي ٨٩/ ٣الدسوقي على الشرح الكبیر البن عرفة الدسوقي 

  . ٢٤١/ ٩ة ابن القیم ، عون المعبود وحاشی١٣٥/ ٣، إعالم الموقعین البن القیم ٢٤٣

 لمعنى أن التورق مرتبط بحكم الربا في - ھنا–ھو الجبل الذي یربط بھ الحیوان، واستعیر : خیةأ) ٥(

األولى، المكتب : بیان الدلیل على بطالن التحلیل ألحمد أبو العباس بن تیمیة، ط. [التحریم

  .لبنان–م، بیروت ١٩٩٨/ ھـ١٤١٨اإلسالمي 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :األدلة

  استدلوا على ما ذهبوا إلیه بالسنة والمعقول     

  السنة: أوال     

إذا : "لیه وسلم یقول اهللا عسمعت رسول اهللا صلى: ما رواه ابن عمر قال

عتم بالعینة، وأخذتم أذناب البقر، ورضیتم الزرع، وتركتم الجهاد؛ سلط اهللا علیكم تبای

   )١("ذال ال ینزعه حتى ترجعوا إلى دینكم

  :وجه الداللة

الحدیث الشریف فیه دلیل على أنه ال یكون لمن باع شیئا بثمن نسیئة أن 

 قبل قبض الثمن األول، أما إذا كان یشتریه من المشتري بدون ذلك الثمن نقدا

المقصود التحلیل ألخذ النقد في حال ورد أكثر منه بعد أیام فال شك أن ذلك من الربا 

   )٢(المحرم الذي ال ینفع في تحلیله الحیل الباطلة، وهذه الصورة هي صور بیع العینة

ي یدل الحدیث على أن الوسیلة إلى المحرم حرام، ولیس ف: قال ابن القیم

 -في هذا الباب–النص ما یدل على اختصاص العینة بصورة بعینها، ألن المعتبر 

هو الذریعة، فإذا لم تعد السلعة إلیه بل رجعت إلى ثالث؛ فهو التورق، ألن المقصود 

 الورق، وقد نص اإلمام أحمد على أنها من العینة المحرمة في قول، وأطلق  )٣(منه

  .علیها اسمها

  :المناقشة

ل بهذا الحدیث على تحریم بیع التورق باعتباره صورة من صور بیع االستدال

ٕالعینة المحرمة؛ فیه نظر، حیث إن الحدیث الشریف لم یرد فیه بیع التورق، وانما هو 
نص في العینة، والقول بأن التورق كالعینة التي حرمها المصطفى صلى اهللا علیه 

                                 
/ ٣النھي عن العینة، : اإلجارة، باب: ان بن األشعث السجستاني، كتابنن أبي داود سلیمس) ١(

وھذا حدیث . محیي الدین عبد الحمید: صیدا، تح–، المكتبة العصریة ٣٤٢٦: ، رقم٢٧٤

السراج المنیر في ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصغیر للحافظ جالل . [صحیح ورجالھ ثقات

م، دار ٢٠٠٩/ ھـ١٤٣٠الثالثة : ، ط٤٢٤/ ١لباني العالمة محمد ناصر األ: الدین السیوطي

  .الصدیق

  .٢٤٤/ ٥یل األوطار لمحمد بن علي الشوكاني ن) ٢(

  .٢٤٩، ٢٤١/ ٩اشیة ابن القیم بھامش عون المعبود شرح سنن أبي داو ح) ٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

نة، فالعینة ترجع فیها السلعة إلى ، حیث إن التورق یجافي العی )١(وسلم؛ غیر مسلم

، بخالف التورق، حیث یشتري "العینة" بأكثر من ثمنها، وهو سبب تسمیتها بـ بائعها

محتاج النقد السلعة بثمن مؤجل، یبیعها بثمن حال، الغالب أنه أقل من ثمنها المؤجل، 

إلى الربا،  غلبة الظن بالتحایل بهذا البیع -بذلك–إلى غیر من اشتراها منه، لینتفي 

، وقد وردت عن  )٢(� بیعا صحیحا، فالفرق یظهر جلیا بین البعیتین- بذلك–فصار 

صحابة رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم آثار كثیرة توضح المعنى الحقیقي للعینة، 

 حریرة حینما سئل عن رجل باع من رجل -رضي اهللا عنه–ومنهم عبد اهللا بن عباس 

  )٣("دراهم بدراهم بینهما جریرة: "فقالبمائة، ثم أشتراها بخمسین، 

عن أن حقیقته قرض دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل استتر بعقد بیع، : أي

ٕفالسلعة ما هي بمقصودة، وانما هي مجرد ) ریرةح(طریق جعل سلعة بینهما محللة 
    )٤(.تحایل على الربا

   نهى رسول اهللا: "ما روي عن علي بن أبي طالب رضي اهللا عنه، قال -٣

   )٥(" عن بیع المضطر، وبیع الغرر، وبیع الثمرة قبل أن تدرك-صلى اهللا علیه وسلم- 

                                 
  .٢٥: التورق الفقھي، ص: بیرش) ١(

  .٧٠ – ٦٩: حقیقة بیع التورق الفقھي، ص: إبراھیم العبیدي. د) ٢(

، ٢٨٢/ ٤من كره العینة : صنف ابن أبي شیبة أبي بكر بن عبد هللا بن محمد العبسي، بابم) ٣(

وقول . كمال یوسف الحوت: الریاض، تح–، مكتبة الرشد ١٤٠٩األولى : ، ط٢٠١٥٧: رقم

شرح الموطأ لمالك . [الصحابي في حكم المرفوع اتفاقا عند أھل العلم إال خالفا شاذا ال یعتد بھ

عبد الكریم بن عبد هللا بن عبد الرحمن الخضیر، من موقع الشیخ : س المدني، الشارحبن أن

  .٨: ، ص١٠٤: الخضیر، ج

عبد الكریم بن عبد هللا : رح ألفیة العراقي ألبي الفضل زین الدین عبد الرحیم العراقي، الشارحش) ٤(

  . ٩: ، ص٢٥: بن عبد الرحمن الخضیر، دروس متنوعة من موقع الشیخ، ج

وعلق علیھ . ١١٥٦٤: ، رقم١٨١/ ٨في الشراء من المضطر : صنف ابن أبي شیبة، بابم) ٥(

إنما رواه أبو عامر صالح بن رستم عن شیخ من بني تمیم عن علي، فھو عن مجھول، ثم : بقولھ

ھو محمول عندنا على الذي یضطر إلى البیع باإلكراه على البیع، وقد حكم األلباني بضعف ھذا 

، ٨٧٣/ ١عیف الجامع الصغیر وزیادتھ ألبي عبد الرحمن ناصر الدین األلباني ض. [الحدیث

  .زھیر الشاویش: المكتب اإلسالمي، تح



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :وجه الداللة

ینص الحدیث الشریف على النهي عن بیع المضطر، وبیع التورق یقع من 

رجل مضطر إلى النقود وال یجد من یقرضه، فیضطر إلى بیع التورق لقضاء حاجته، 

   )١(.بیع التورق ممنوعاوالنهي یقتضي التحریم، فیكون 

فإن غالب من یشتري بنسیئة إنما یكون لتعذر النقد علیه، فإذا : قال ابن تیمة

ٕكان الرجل ال یبیع إال بنسیئة كان ربحه على أهل الضرورة والحاجة، واذا باع بنقد 
   )٢(.ونسیئة كان تاجرا من التجار

  

  نوقش هذا االستدالل من عدة وجوه

 الحدیث تكلم العلماء في سنده، وبینوا أنه ضعیف ال أن هذا  :الوجه األول

، وقد ذكر في حدیث لعلي مرفوعا أنه نهى عن بیع )٣(یتحج به لجهالة شیخ بني تمیم

ا لو استند هذان الخبران ألخذنا بهم: "، وقال ابن حزم)٤(المضطر، والحدیث منقطع

  )٥("جوز القول في الدین بالمرسلمسارعین، ولكنهما مرسالن، وال ی

 لو سلمنا بصحة الحدیث، وقلنا بمنع بیع المضطر؛ فإن :الوجه الثاني

  :المعنى الذي من أجله منع بیع المضطر ال یظهر في بیع التورق لسببین

  : أن بیع المضطر یكون على وجهین:السبب األول

  . أن یضطر إلى العقد عن طریق اإلكراه علیه، فهذا بیع فاسد ال ینعقد:األول

                                 
األولى : ، ط١٠٨: كتاب التورق المصرفي لریاض بن راشد بن عبد هللا آل رشود، ص ) ١(

  .م، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة١٣- ٢/ ھـ١٤٣٤

  .٢٥٠/ ٩ب السنن بھامش عون المعبود شرح سنن أبي داود اشبة ابن القیم  تھذیح) ٢(

/ ٩لمجموع شرح المھذب ألبي زكریا بن شرف النووي بتكملة الشیخ محمد نجیب المطیعي ا) ٣(

  .٨٧٣/ ١، دار الفكر، ضعیف الجامع الصغیر وزیادتھ ١٦١

، ٣٣٢/ ٦ناوي یض القدیر شرح الجامع الصغیر لزین الدین محمد علي بن زین العابدین المف) ٤(

  .مصر–، المكتبة التجاریة الكبرى ١٣٥٦األولى : ط

  .، دار الفكر٥١١/ ٧حلى ألبي محمد بن حزم األندلسي القرطبي الظاھري الم) ٥(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

ن یضطر إلى البیع لدین أو مؤونة ترهقه، فیبیع ما في یده بالوكس  أ:الثاني 

 ½ ¼ « º ¹[: قال تعالى. من أجل الضوررة، وهذا سبیله أن یعان وینظر

¾ ¿ À [)٢(.، والعقد في تلك الحالة صحیح مع الكراهة عند أكثر أهل العلم)١(   

أو لباس، أن یضطر الرجل إلى طعام أو شراب : "وقد فسره ان عابدین بقوله

   )٣("وال یبیعها البائع إال بأكثر من ثمنها

من جاع وخشي الموت، فباع ما یحیي به : "بینما مثل لها ابن حزم بقوله

فداء نفسه أو حمیمه من دار الحرب، أو كمن أكرهه ظالم لزمه ن َمَنفسه وأهله، وك

اع في أداء على غرم ماله بالضغط ولم یكرهه على البیع، ولكن ألزمه المال فقط، فب

  .، وهذا المعنى ال یقع في بیع التورق)٤("ما أكرهه علیه بغیر حق

ه خداع بحالضطرار المنهي عنه هنا هو ما صا أن مفهوم ا:السبب الثاني

وغش واستغالل لحاجة المضطر، وهذا ال یكون في بیع التورق، حیث إنه ظهور 

شؤون حیاته من الرغبة من صاحبها في الحصول على نقد كي یغطي حاجته في 

توسعته على نفسه ومن یعیل، وهذا ال یعد اضطرارا في الحصول على النقد، ومعلوم 

أن الرغبة حاجة ولیست ضرورة، فال یصح القول بأن التورق من بیع المضطر 

   )٥(بإطالق

  

                                 
  .٢٨٠: البقرة، من اآلیة: ورةس) ١(

، مسائل اإلمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راھیوه إلسحاق بن ١٦١/ ٩مجموع شرح المھذب ال) ٢(

: م، الناشر٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٥األولى : ، ط٢٥٥٧/ ٦ بھرام أبو یعقوب المرزوي منصور بن

السعودیة، المعامالت المالیة أصالة –الجامعة اإلسالمیة بالمدینة المنورة –عمادة البحث العلمي 

مكتبة الملك : ھـ، الناشر١٤٣٢الثانیة : ، ط٨٧/ ٥ومعاصرة ألبي عمر دبیان بن محمد الدبیان 

لریاض، مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح لعلي بن محمد أبو الحسن نور ا–فھد الوطنیة 

  .م٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٢األولى : ، ط١٩٣٧/ ٥الدین المال الھروي القاري 

  .٢٧٣/ ٥اشیة ابن عابدین ح) ٣(

  .٥١٠/ ٧لمحلى البن حزم ا) ٤(

  .٦٨: إبراھیم العبیدي، ص. قیقة بیع التورق الفقھي والمصرفي، بحث دح) ٥(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

إذا استقمت بنقد، : "من األثر ما روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه قال -٤

  فال ؛فبعت بنقد

   )١(" استقمت بنقد فبعت بنسیئة؛ فال خیر فیه، تلك ورق بورقٕبأس، واذا

أنك إذا قومت السلعة بنقد ثم بعتها : َّقومت، ومعنى األثر" إذا استقمت"فمعنى 

بنسیئة، وكان مقصود المشتري شراء دراهم معجلة بدراهم مؤجلة مع زیادة؛ فال خیر 

لعة بنقد وباعها به، ألن المقصود َّفیه، ألنه یؤول إلى الربا، وهذا بخالف إذا قوم الس

   )٢(من البیع السلعة

  

  أجیب عن هذا االستدالل

بأن االستدالل بهذا األثر غیر مسلم، ألن هذا لم یورده أهل الحدیث في باب 

بع هذا : "الرجل یقول: ٕالعینة والتورق، وانما أوردوه في أبواب أخرى، فقد ورد في باب

 أنه روي عن ابن عباس رضي اهللا عنه أنه أجاز بیع ، باإلضافة إلى"بكذا فما زاد فلك

   )٣(.عروفة، فلو حمل على التورق لمنعه ابن عباسمالتورق بصورته ال

  

  المعقول: ثانیا

  :وقد استدل من أفتى بالتحریم إضافة إلى األدلة سالفة الذكر؛ بقولهم

لذي  الحصول على النقد بزیادة، وهو الربا ا:إن القصد من التعامل بالتورق

ٕحرمه اهللا تعالى، حیث إنه یؤول إلى شراء دراهم بدراهم زائدة، وان السلعة ال تكون إال 
واسطة غیر مقصودة، ألن األمور بمقاصدها، فالمشتري لم یشتر السلعة قاصدا 

                                 
بع ھذا : الرجل یقول: صنف أبي بكر عبد الرازق بن ھمام بن نافع الحمیري الیماني، بابم) ١(

بیروت، –، المكتب اإلسالمي ١٤٠٣الثانیة : ، ط١٥٠٢٨: ، رقم٢٣٦/ ٨بكذا، فیما زاد فلك 

  .المجلس العلمي بالھند: حبیب الرحمن األعظمي، الناشر: تح

بد الكریم الخضیر، دروس  مفرغة من موقع الشیخ، ع: رح الموطأ لمالك بن أنس، الشارحش) ٢(

  .٣: ، ص١٠٥: ج

  .٢١: شبیر، ص. د: تورق الفقھيال) ٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

االنتفاع بها، فكان هذا البیع فیه رائحة الربا، كما أن في بیع التورق اإلعراض عن 

   )١(.ا اإلسالممبرة القرض التي حث علیه

  

  :وقد نوقش هذا االستدالل بما یلي

 القول بأن القصد من التورق هو النقد فكان ذریعة للربا؛ غیر مسلم، ألن  -١

كون المقصود منها هو النقد ال یوجب تحریم المعاملة وال كراهتها، ألن مقصود التجار 

ٕة في ذلك، وانما  هو تحصیل النقد، والسلع المبیعة هي الواسط- غالبا في المعامالت- 
یمنع هذا العقد إذا كان البیع والشراء من شخص واحد، كمسألة العینة المحرم، والتورق 

  .لیس كذلك

 

أما اإلعراض عن مبرة القرض؛ فال یترتب علیه حكم شرعي من كراهة  -٢

  )٢(أو غیرها

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .٢٢ – ٢١: التورق الفقھي، ص: شبیر. ، د٦٣: العبیدي، ص. د: قیقة بیع التورق الفقھيح) ١(

  .٢٦: التورق الفقھي، ص: شبیر. د) ٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  الرأي الراجح
قول، وما ورد علیها بعد عرض أقوال الفقهاء في هذه المسألة، وبیان أدلة كل 

من مناقشات وردود؛ یظهر جلیا أن الرأي الراجح هو رأي جمهور الفقهاء أصحاب 

  :القول األول القائلین بجواز التورق الفردي، لألسباب التالیة

 قوة ما استدلوا به من المنقول الصحیح والمعقول المقبول، فهي تعد  -١

قائلین بالكراهة التي لم تسلم راجحة وقویة ال تصمد أمامها أدلة المانعین وال

 .من المناقشة والردود

 أن بیع التورق یدور على سلعة یتم التبیاع فیها بعقد صحیح مكتمل  -٢

 .الشروط واألركان

ٕوانما اآلجل والحال؛ لم یدخل في ملك البائع األول، : أن الفرق بین الثمنین -٣

 هو 

ول باعتباره مقدما خسارة تحملها المستورق، وهو لیس زیادة حاصلة للبائع األ

للتمویل النقدي المستورق، ومعلوم أن الخسارة بقصد الحصول على النقد أمر 

 .جائز شرعا، وهو ما یعرف في الفقه ببیع الوضیعة الذي یقابله بیع المرابحة

   )١(أنه رأي جمهور الفقهاء، وموضع اتفاقهم، ویؤید ویعضد هذا االتفاق -٤

 :ةالفتاوى التالی

 قه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورته فتوى مجمع الف -١

 رجب ١١الخامسة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة التي بدأت یوم السبت 

م، وقد تم نظر موضوع التورق، وبعد ١٩٩٨/ ١٠/ ٣١ الموافق ١٤١٩

التداول والمناقشة والرجوع إلى األدلة والقواعد الشرعیة وكالم العلماء في هذه 

 :قرر المجلس ما یأتيالمسألة؛ 

هو شراء سلعة في حوزة البائع وملكه بثمن مؤجل، ثم :  أن بیع التورق:أوال

  )الورق(یبیعها بنقد لغیر البائع، للحصول على النقد 

 أن بیع التورق هذا جائز شرعا، وبه قال جمهور العلماء، ألن األصل :ثانیا

ولم یظهر في هذا البیع  (٢)] > ; : 9 8 7[: في البیوع اإلباحة لقوله تعالى

  . لقضاء دین أو زواج أو غیرهماربا، ال قصدا وال صورة، وألن الحاجة داعیة إلى ذلك

                                 
  .تصرفب) ١(

  .٢٧٥: البقرة، من اآلیة: ورةس) ٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 جواز هذا البیع مشروط بأال یبیع المشتري السلعة بثمن أقل مما اشتراها :ثالثا

به على بائعها األول، ال مباشرة وال بالواسطة، فإن فعل فقد وقعا في بیع العینة 

  .م شرعا، الشتماله على حیلة الربا، فصار عقدا محرماالمحر

-  إن المجلس وهو یقرر ذلك؛ یوصي المسلمین بالعمل بما شرعه اهللا :رابعا

 لعباده من القرض الحسن من طیب أموالهم، طیبة به نفوسهم، لما فیه من -سبحانه

  ............ )١(التعاون والتعاطف

  هذا هو نص فتوى اإلباحة

  

  كبار العلماءفتوى هیئة -٢

 هیئة كبار العلماء في المملكة العربیة -أیضا–من الفتاوى التي أباحت 

أن یحتاج إنسان إلى نقود لالستهالك أو : السعودیة؛ بجواز التورق الفقهي، وصورته

التوسع بها في تجارته، فیشتري سلعة إلى أجل بأكثر من سعر مثلها حاال، لیبیعها 

اها منه، فهذه ال ربا فیها وال یصدق فیها أنها بیعتان بعد قبضها على غیر من اشتر

   )٢(.في بیعة، فهي جائزة

  

 فتوى لجنة المعاییر الشرعیة -٣

كما قررت لجنة المعاییر الشرعیة جواز التورق بضوابطه الشرعیة، حیث جاء 

محل (یمكن أن یكون المتورق هو العمیل، وذلك بشرائه السلعة : "في المعیار الثالث

   )٣("من المؤسسة، ثم یبیعها لغیرها لتحصیل السیولة) التورق

 الضوابط الشرعیة للتورق الفردي  -  ب

                                 
رارات مجمع الفقھ التابع لرابطة العالم اإلسالمي، في دورتھ الخامسة عشرة، المنعقدة بمكة ق) ١(

: م، القرار الخامس، ص١٩٩٨ أكتوبر ٣١/ ھـ١٤١٥ رجب ١١المكرمة، التي بدأت السبت 

: علي السالوس، ص/ د.أ: ، موسوعة القضایا الفقھیة المعاصرة واالقتصاد اإلسالمي٣٢٠

  .م٢٠٠٦/ ھـ١٤٢٧التاسعة : قافة بقطر، ط، دار الث٦٢٦

  .٤٣١ – ٤٢٧: ھـ، ص١٣٩٧/ ١٠/ ١٦: ، تاریخ١١/ ٣: بحاث ھیئة كبار العلماء، قرار رقمأ) ٢(

التورق المنظم : محمد عبد اللطیف البنا في بحثھ. ، أشار إلیھا د٤٩٢: لمعاییر الشرعیة، صا) ٣(

  .١٨: مجلس األوربي، مرجع سابق، صكما تجریھ المصارف اإلسالمیة، بحث مقدم لمؤتمر ال



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٥٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

اوى الخاصة بشأن التورق الفردي؛ على عدة ضوابط إلجازة تفركزت القرارات وال

  :التورق الفردي، أال وهي

  

  محتاجا للمال احتیاجا حقیقیا في عالج أو - تورقا- أن یكون المشتري للسلعة  -١

اء منزل، وأن یعجز عن الحصول على المال بالطرق الشرعیة األخرى، زواج أو بن

  .كالقرض الحسن

 أن یتم استیفاء المتطلبات الشرعیة لعقد شراء السلعة بالثمن اآلجل مرابحة،  -٢

ویراعى في بیع المرابحة لآلمر بالشراء وجود السلعة وتملك البائع لها قبل بیعها، 

  .یحوزها التجار إلى رحالهملورود النهي عن بیع السلع قبل أن 

أن تكون السلعة المباعة من غیر الذهب أو الفضة أو العمالت الورقیة  -٣

  .المعاصرة

 .أن تكون السلعة المباعة معینة تعیینا یمیزها عن موجودات البائع اآلخرى -٤

أن یكون الشراء حقیقیا ولیس صوریا، ویفضل أن تتم العملیة بالسلع المحلیة،  -٥

بض السلعة قبضا حقیقیا یحول دون قبضها من قبل ویتحقق الشراء بق

  .المتورق

لغیر البائع الذي اشتریت منه باألجل ) محل التورق(أن یكون بیع السلعة  -٦

بأقل مما اشتراها به، ال مباشرة، وال بالواسطة، وذلك لتجنب العینة المحرمة 

  .شرعا

 من حال، أال یكون هناك ربط بین عقد شراء السلعة باألجل وعقد بیعها بث -٧

بطریقة تسلب العمیل حقه في قبض السلعة، سواء كان الربط بالنص في المستندات، 

  )١(أم بالعرف، أم بتصمیم اإلجراءت

  

  

  

                                 
بحث : محمد عثمان شبیر/ د.، أ١٦: بحث التورق المنظم، ص: محمد عبد اللطیف البنا. د) ١(

  .٢٨ - ٢٧: التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة، مرجع سابق، ص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  

  

������������� �

������������������� �
  :وحيتوي على مطلبني

  :حقيقة التورق املصريف، ويشمل: املطلب األول

 التعريف الفقهي للتورق املصريف املنظم  - أ

 الغاية من التورق املصريف  - ب

 تطبيقات التورق يف املصارف والبنوك،: املطلب الثاين

  : ويشمل.يف الفقهي هلاوالتكي

  التكييف الفقهي للتورق املصريف: أوال

آراء الفقهاء والعلماء يف احلكم الشرعي : ثانيا

  .للتورق املصريف املنظم

الضوابط الواجب توافرها لتصحيح التورق : ثالثا

  .ظماملن

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :المطلب األول

  )١(حقیقة التورق المصرفي

ونة األخیرة، وتعتبر صیغة من التورق المصرفي معاملة جدیدة ظهرت في اآل

 التمویل التي طرحتها البنوك، والتورق المصرفي یختلف عن التورق الفردي صیغ

سابق الذكر، والذي دار حوله خالف بین العلماء، ولذلك ال یوجد تعریف لهذه 

  .املة عند الفقهاء القدامىالمع

إن هذه المعاملة یسمیها البعض بالتورق : وقبل البدء في التعریف؛ أقول

 التسمیتین صحیح، فمن سماها بعض یسمیها بالتورق المصرفي، وكلتاالمنظم، وال

ق التور(فإنه ینسب هذه المعاملة إلى المصارف، ومن سماها ) التورق المصرفي(

 على تنظیم بین أطراف عدة، یكون العمیل والمصرف ملة تقومفألن هذه المعا) المنظم

  .أساسین في هذه المعاملة، إضافة إلى أطراف أخرى

  :حقیقة التورق المصرفي المنظم: المسألة األولى

عرف التورق المصرفي بعدة تعریفات كان أدقها تعریف الدكتور سامي سویلم، 

هو قیام المصرف أو : "نفیذ، فقالشارحا اإلجراءات المتخذة من قبل البنك في الت

                                 
ُرد الشيء عن وجھھ، صرفھ یصرفھ : اسم مكان یتم فیھ الصرف، والصرف لغة: لمصرفا) ١( ِ ْ

  ]١٨٩/ ٩لسان العرب البن منظور . [فانصرفْصرفا 

اسم لبیع األثمان المطلقة بعضھا ببعض، وھو بیع الذھب بالذھب والفضة : وأما الصرف اصطالحا

. بالفضة وأحد الجنسین باآلخر، فاحتمل تسمیة ھذا النوع من البیوع؛ صرفا لمعنى الرد والنقل

م، دار الكتب ١٩٨٦/ ھـ١٤٠٦ الثانیة :، ط٢١٥/ ٥عالء الدین الصنعاني : بدائع الصنائع[

  ]العلمیة

ھو مكان یحفظ الناس فیھ أموالھم في زمان ویستردوھا حین یحتاجون إلیھا، : المصرف اصطالحا

ع یم، تنصب عملیاتھا الرئیسیة على تجوعرفھ بعضھم بأنھ منشأة محلیة یتعلق عملھا بالمال

ل، أو الدولة، لغرض إقراضھا لآلخرین، النقود الفائضة عن حاجة الجمھور، أو منشآت األعما

المصارف اإلسالمیة بین النظریة . [وفق أسس معینة، أو استثمارھا في أوراق مالیة محددة

: ھـ، تح١٤٠٩الریاض، مكتبة الرشد –األولى : ، ط٣٢/ ٣٠عبد الرازق الھیتي : والتطبیق

  ]  كمال یوسف



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

وهي –المؤسسة المالیة بترتیب عملیة التورق للعمیل، بحیث یبیع المصرف سلعة 

 على العمیل بثمن آجل، ثم - یةغالبا معدن من المعادن المتوفرة في األسواق الدول

 العمیل المصرف ببیع السلعة نقدا لطرف آخر، ویسلم المصرف الثمن النقدي یوكل

   )١("للعمیل

وهذا التعریف یكاد یتطابق مع تعریف المجمع الفقهي اإلسالمي برابطة العالم 

/ ٢٣ – ١٣: اإلسالمي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في الفترة من

قیام المصرف بعمل : "م؛ بأنه٢٠٠٣/ ١٢/ ١٧ – ١٣هـ الذي یوافق ١٤٢٤/ ١٠

من أسواق السلع ) لذهب أو الفضةلیست من ا(نمطي یتم فیه ترتیب بیع سلعة 

إما بشرط في –العالمیة أو غیرها، على المستورق بثمن آجل، على أن یلتزم المصرف 

 بأنه ینوب عنه في بیعها على مشتر آخر بثمن - العقد أو بحكم العرف والعادة

   )٢(."حاضر، وتسلیم ثمنها للمستورق

  

  :تحلیل التعریف

  :ةهناك أطراف أربعة في هذه المعامل

وسیط، دوره أن یرتب بیع : األول: البنك أو المصرف، ویقوم بدورین -١

: خص معین بثمن آجل، والثانيسلعة من األسواق العالمیة على ش

  .بائع

فالبنك یقوم نیابة عن المشتري ببیعها لشخص آخر بثمن حال، ویسلم الثمن 

 .للمستورق

یحدد وهو المحتاج لألموال، وهو الذي یذهب للبنك ل: المستورق -٢

 سلعة، 

                                 
ق المنظم دراسة تأصیلة، مقدم لمجمع الفقھ سامي بن إبراھیم، بحث التورق والتور السویلم، )١(

 ١٣/ ھـ١٤٢٤ جمادى الثانیة ١٠اإلسالمي في دورتھ السابعة عشرة المنعقدة بمكة المكرمة في 

  . ٤٠: م، ص٢٠٠٣أغسطس 

  .جلة المجمع سابقة الذكرم )٢(

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

ها البنك له، یٕ ال یریدها لذاتها، وانما یرید المال بثمن مؤجل ثم یشتر-في األصل–وهو 

 .على أن یبیعها نیابة عنه حاال ویعطیه األموال، فهو محتاج لألموال ال للسلعة

 للسلعة، ویأخذها من البنك - فعال–مشتري السلعة، وهو محتاج  -٣

 .بصفته نائبا عن المستورق

فسها، وقد یمتلكها البنك، وقد ال یمتلكها، ألنها تكون في السلعة ن -٤

 .األسواق العالمیة، وأقصى ما یمتلكه هنا إیصال یحدد أوصافها

  :هذه المعاملة تشبه بیعین

 یرید شراء سلعة رابحة لآلمر بالشراء، في أن الشخص بیع الم:البیع األول

ذا البیع في حله على اإللزام موصوفة في الذمة، فیذهب البنك لیشتریها له، واعتمد ه

   )١(.بالوفاء في الوعد الذي قال به المالكیة

 بیع العینة، ألن األمر ال یتوقف عند هذا، ولكنه یتعداه إلى أن :والبیع الثاني

یبیع البنك نیابة عن المستورق بثمن حال لشخص آخر، بعدما یتفق معه على الثمن 

ن ناب عنه فیها، والفارق یدخل لحساب مؤجال، ویعطي الثمن لصاحب السلعة، أو م

   )٢(.البنك

  

  : الغایة من التورق المصرفي المنظم- ب

لجأت المصارف والنوافذ اإلسالمیة إلى صیغة التورق المصرفي المنظم مستهدفة 

  :تحقیق األهداف والغایات التالیة

 دیة االقتصاتمویل األفراد والشركات، وتوفیر السیولة الالزمة لتمویل مشاریعهم  -١

 .واالجتماعیة، وقد اعتبرته المصارف بدیال شرعیا عن القرض الربوي

تستخدم  تمكین المدینین من سداد دیونهم لدى المصارف التجاریة، حیث  -٢

 المصارف 

                                 
: رأیھملوفاء بالوعد واجب على المشھور من مذھب اإلمام مالك وابن القاسم وسحنون، ومفاد ا) ١(

أن الوعد یكون الزما یجب الوفاء بھ ویقضي القاضي بھ على الواعد؛ إذا كان الوعد قد تم على 

، ماھیة العقد في الفقھ ٢٥/ ٤القروض للقرافي . [سبب ودخل الموعود لھ بسبب الوعد في شيء

  .١٥٣ – ١٥٢: صالح عبد الغني الشرع، ص. د: ٍاإلسالمي

  .٢٠: بحث التورق المنظم، ص: محمد عبد اللطیف البنا. د )٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 .ٍاإلسالمیة التورق لتحویل المدین للبنوك التجاریة للتعامل مع المصارف اإلسالمیة

طریق في السلع الدولیة عن استثمار المصرف ما لدیه من سیولة فائضة  -٣

 المتاجرة بهذه 

السلع، حیث یقوم بشراء السلعة من شركة في السوق الدولیة بوسائل االتصال 

 بأكثر من سعر یومها، - مساومة أو مرابحة-الحدیثة، ومن ثم بیعها للمتورق باألجل 

منها وقد یبیعها للشركة التي اشترى ) العمیل(ثم یبیعها المصرف نیابة عن المالك 

 )١(.السلعة، ویستفید المصرف من فرق السعر

  

  والتورق المصرفي) الفردي(مقارنة بین التورق الفقهي : المسألة الثانیة

 ) المستورق(البائع والمشتري : في التورق الفردي عدد األطراف ثالثة -١

والمشتري النهائي للسلعة، ووجود عقدین منفصلین، أما في التورق المصرفي فإن عدد 

والبائع األول للسلعة والمشتري ) طالب التورق(المصرف والعمیل : طراف أربعةاأل

ٕالنهائي للسلعة، فالمصرف ال یملك السلعة ابتداء، وانما یشتریها بناء على طلب 
 - مرة ثانیة-ثم یبیعها له بثمن مؤجل، ثم ینوب عنه في بیعها ) المستورق(العمیل 

 .ء، فهناك ثالثة عقود منفصلةلطرف رابع بثمن نقدي أقل من ثمن الشرا

 ة تحرك الفرد فیها یالتورق الفردي تتم فیه المعاملة بصورة بسیطة تلقائ -٢

حاجته وتنصب على البضاعة الحقیقة التي باألسواق، أما في التورق المصرفي 

المنظم فهو نظام مركب منظم، یحتاج إلى إجراءات معینة وعقود مقننة، وله إجراءات 

  )٢(.دة في أسواق دولیة معینةووثائق وسلع محد

 في التورق المصرفي المنظم لم یتم قبض السلعة، ال من قبل العمیل وال  -٣

   )٣(.، المنهي عنه شرعا"ما لم یضمن"من قبل المصرف، وهذا یؤدي إلى ربح 

 االتفاق المسبق بكتابة عقود؛ أمر ظاهر وشرط أساسي في التورق  -٤

   )٤(.المصرفي، أما في الفردي؛ فال

                                 
  .٣٠ – ٢٩: التورق الفقھي، ص: محمد عثمان شبیر/ د.أ) ١(

  .٢١: محمد عبد اللطیف البنا، ص. بحث د: لتورق المنظما) ٢(

  .٣٣: محمد عثمان شبیر، ص. د: لتورق الفقھيا) ٣(

  .٢٥: محمد البنا، ص. د: تورق المظمال) ٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 في التورق الفقهي؛ تدور السلعة دورتها العادیة من مالك أصلي إلى  -٥

المتورق إلى مالك جدید، ثم منه إلى أطراف أخرى، أما في التورق المصرفي المنظم؛ 

وبهذا یكون التورق المصرفي . فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى المصرف

ى البیع في التورق المصرفي؛ أنه لیس ، كما أن الغالب عل)١(صورة من صور العینة

حقیقیا، ألنه بیع إلیصاالت المخازن، حیث إن البضائع التي یراد بیعها ترسل إلى 

–المخازن، وبعد وصول تلك البضاعة إلى المخازن؛ تصنف في وحدات متساویة 

تقریبا، وبعد ذلك تكتب البیانات الكاملة التي تتصل بهذه الوحدة من جنس وصفات 

حقیقي، ومكان التخزین الذي توضع فیه هذه السلعة، ویصدر فیها إیصال ووزن 

 على جهاز الحاسوب، وهذا اإلیصال هو -غیر أصلیة- المخازن، وتوجد منه نسخة 

 یتم تداوله في البورصة، وهو ینتقل من ید إلى ید إلى أن یتهي إلى ید مستهلك يالذ

 األصلیة تلم البضاعة وال اإلیصاالیستطیع أن یتسلم به ما اشتراه، والمصارف ال تتس

تسلیم لها، وال تستیطع االحتفاظ بها، وحینما سؤلت إحدى المصارف عن عدم 

إننا ال نستطیع أن نتحمل مخاطر : الت األصلیة؟ كانت اإلجابةوالبضاعة أو الوص

تغیر األسعار، وال قدرة لنا عى مجارات البنوك والشركات العمالقة، فالبیع والشراء یتم 

  )٢(.على الورق فقط

  

                                 
أحمد محیي : وأثرھا على سیرة العمل المصرفي في اإلسالملتطبیقات المصرفیة لعقد التورق ا) ١(

الدین أحمد، وقائع مؤتمر دور المؤسسات المالیة واإلسالمیة في االستثمار والتنمیة، جامعة 

  .٤٥٦: م، ص٢٠٠٢/ ھـ١٤٢٣الشارقة 

  .٥٨ – ٥٨: علي السالوس، ص.  الدكتور:العینة والتورق المصرفي: حثب) ٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :المطلب الثاني

  تطبیقات التورق في المصارف والبنوك والتكییف الفقهي لها

تم التوسع باستخدام أداة التمویل بالتورق من قبل العدید من المصارف، حیث 

؛ بتمویل األفراد  وتحقیق الربح من خالل القیام،یوفر لها وسیلة جذب للعمالء

  :ات من قبل األفراد والمؤسسات ویتم ذلك بطریقینوالمؤسسات، أو جذب المدخر

جذب المال للمصارف كبدیل للودائع اآلجلة التي :  التورق العكسي:األول

  .تمنح علیها فوائد، وسیأتي تفصیله وتكییفه في المبحث القادم

  .ارسة وتداوال في المصارف والبنوك وهو األشهر مم:الثاني

ینصرف إلیه، وهو طریق تتبعه " منظمالتورق المصرفي ال: "دما یطلقن وع

المصارف لتوفیر المال للمحتاجین إلیه من األفراد والشركات والمؤسسات، فیكون 

البائع للسلعة هو المصرف، أي أن المصرف یقوم بتوفیر السیولة النقدیة من خالل 

  .أداة التورق

لة سامي سویلم ولمجمع الفقه اإلسالمي، محل/ وقد أسلفت تعریفه للدكتور

  .وسأشرع في بیان الحكم الشرعي له ،)١(التعریف

  

  الحكم الشرعي للتورق المصرفي المنظم

 أن التورق المصرفي یختلف عن التورق الفقهي، وأن هناك - سالفا–ذكرت 

 بد من البحث في فروقا جوهریة بینهما،  وعلیه فال یمكن أن ننزل علیه حكمه، فال

وباهللا –بد من تكییفه تكییفا فقهیا، فأقول  ال -قبل ذلك- الحكم الشرعي له، لكن 

  :- التوفیق

  التكییف الفقهي المصرفي المنظم: أوال

لما كان بیان الحكم الشرعي للواقعة یتوقف على تكییفها الفقهي؛ لذا ال بد من 

  .البدء بتكییف التورق المصرفي

                                 
 التورق المصرفي في نظر التحلیل المحاسبي والتقویم االقتصادي، مجلة :حاتة، حسین حسینش) ١(

م، ٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥، محرم ٢٤: ، مجلد٢٧٤: االقتصاد اإلسالمي، مجلة علمیة محكمة، العدد

  .٢٤: ص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 عقد مركب، یتكون من مجموعة من - كما هو ظاهر من تعریفه-عقد التورق 

  .قود المختلفةالع

وهو عقد بین المصرف والشركة التي تبیعه : عقد بیع بالمواصفات: األول

بناء على وعد من العمیل بالشراء، حیث ) السوق المحلي، سوق السلع الدولیة(السلعة 

وهذه  ..اتفاقیة شراء سلع بالمواصفات.. مع شركة معینةیقوم المصرف بتوقیع اتفاقیة

 وبین -باعتباره مشتریا-لعام الذي ینظم العالقة بین المصرف ل اإلطار اتمثاالتفاقیة 

باعتبارها بائعا، وتتم العملیة عن طریق قیام المصرف بطلب كمیة –شركة معینة 

معینة من سلعة محددة طبقا لشروط االتفاقیة الموقعة بین الطرفین، وتحرر الشركة 

 ورقم تصنیفها وتواریخ السلعة وكمیتها بمواصفات" شهادة تخزین"للمصرف المشتري 

الشراء، ویتحمل المصرف التي یمكن أن تلحق بذلك المعدن، كما یتحمل التكالیف 

  .المرتبطة به

 عقد بیع صحیح، استوفى أركانه وشروطه، - من حیث الشكل–فهذا العقد 

 المعدن؛ تعد صحیحة ومستوفیة - بموجبها–وعملیة الشراء التي یتملك المصرف 

قا للفتوى الشرعیة الصادرة من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التي للشروط الشرعیة، طب

   )١(.تجیز إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة

 ببیع السلعة للعمیل - بمقتضاه–) المصرف(یقوم البنك :  عقد مرابحة:الثاني

المستورق؛ مرابحة، بناء على وعد العمیل بالشراء وتقسیط الثمن، فالبیع مرابحة لألجل 

   )٢(.بالتقسیط؛ جائز

  

یوكل المستورق فیه البنك لیقوم ببیع السلعة لغیر بائعها :  عقد وكالة:الثالث

األول، وقد أجمع الفقهاء على صحة وقوع الوكالة في البیع والشراء، واألدلة كثیرة، 

                                 
تطبیقات التورق واستخداماتھ في العمل المصرفي، مقدم  إلى ندوة البركة : یسى، موسى آدمع) ١(

 ٢٠ – ١٩الموافق / ھـ١٤٢٣ ربیع اآلخر ٩ – ٨القتصاد اإلسالمي، من الثانیة والعشرین ل

 أفتى مجمع الفقھ اإلسالمي في دروة مؤتمر السادس بجدة المنعقدة في .١٢: م، ص٢٠٠٢یونیو 

  .م؛ بجواز إجراء العقود بوسائل االتصال الحدیثة١٩٩٠مارس / ھـ١٤١٠شھر شعبان 

ن مذھب اإلمام مالك وابن القاسم وسحنون، كما سبق  بالوعد؛ واجب، على المشھور ملوفاءا) ٢(

  .  من البحث٣٣ص: ینظر. توضیحھ



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 من - عز وجل–فیما أخبر عن أهل الكهف، حیث بعثهم اهللا –قوله تعالى : منها

 ¢ ¡ � ~ { | } v w x y z[: - رقدتهم الطویلة

£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª « ¬ ® ¯ ° ± ² ³  ́
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  :وجه االستدالل

 أقرهم على تصرفهم، حیث أنهم بعثوا واحدا منهم، لشراء ما - تعالى–أن اهللا 

یحتاجونه من طعام، وأقرهم رسول اهللا محمد صلى اهللا علیه وسلم، فلم ینسخ ذلك، 

   )٢(.ن قبلنا؛ شرع لنا، ما لم یرد ناسخع مروش

فالتورق المصرفي المنظم یتصف بأن البائع یتوكل عن المشتري في بیع 

السلعة التي اشتراها منه نیابة عنه في السوق المحلي أو في السوق الدولیة، وهو ما 

رف، وغالبا ما یكون اصون بعده، وهذا مختلف باختالف المعلیه العمل، وقد یك

 فیه قبل تمام عقد البیع، وقد یتولى المصرف البیع مباشرة في السوق الدولیة، التوكیل

    )٣(.وقد یقیم وسیطا یقوم مقامه، وهو مختلف باختالف المصارف

  

  :الحكم الشرعي للتورق المصرفي المنظم: ثانیا

 - اختلف الفقهاء والعلماء في الحكم الشرعي للتورق، فمنهم من أفتى بالجواز  

تورق ى المشهور من الحكم الشرعي للتورق الفردي، ومنهم من فرق بین القیاسا عل

  .ى لكل حكمهالفقهي والتورق المنظم، فأعط

  

  :سبب الخالف

 الفروق الجوهریة بین التورق الفردي والمصرفي، وأبرزها بساطة التورق  -١

                                 
  .١٩: لكھفا) ١(

/ ھـ١٤٠٣طالب قائد مقبل، المملكة العربیة السعودیة، دار اللواء : وكالة في الفقھ اإلسالميال) ٢(

  .١٤٠: م، ص١٩٨٣

ھناء . د: لتورق حقیقتھ وأنواعھ، ا٢٦ – ٢٥: محمد عبد اللطیف البنا، ص. د: لتورق المنظما) ٣(

  .٢٧ – ٢٦: محمد الحنیطي، مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، ص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٦٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

سالف الفردي، والطبیعة المركبة للتورق المصرفي، واشتماله على العدید من العقود ال

 .ذكره

 الخامسة عشرة، صدور قرار المجمع الفقهي اإلسالمي، في دورته -٢

م؛ ١٩٨٨/ ١٠/ ٣١الموافق / هـ١٤١٩ رجب ١١المنعقدة بمكة المكرمة 

 .بجواز التورق الفقهي، ویالحظ أن المجمع أطلق العبارة في التورق

 التورق كما"ثم صدر القرار الجدید من مجمع الفقه اإلسالمي؛ بعدم جواز 

؛ في دورته السابعة عشرة والمنعقدة بمكة "تجریه بعض المصارف في الوقت الحاضر

  .م٢٠٠٣/ ١٢/ ١٣الموافق / هـ١٤٢٤/ ١٠/ ١٩المكرمة في 

  

  :وبناء علیه اختلف العلماء في حكم التورق على قولین

  : القول األول

یرى أصحابه القول بجواز التورق المصرفي المنظم، وأشهر من قال بالجواز 

عبد اهللا بن سلیمان المنیع، حیث یرى أن التورق /  الشیخ- من العلماء المعاصرین- 

بدیل شرعي عن التمویالت الربویة المحرمة، وهو صیغة من صیغ التمویل اإلسالمي، 

تساهم في تغطیة الكثیر من االحتیاجات وتوفیر السیولة الكافیة بطریقة شرعیة مباحة، 

في هو التورق الفردي الذي أجازه المسلمین، بشرط كما أضاف إلى أن التورق المصر

  )١(. العینة المحرمة- ذلك–أال تعود السلعة إلى بائعها األول، فتصیر 

محمد تقي العثماني، عضو المجمع / الدكتور: من أفتى بالجوازموكان 

الفقهي، وأكد على ضرورة االمتناع عن التوسع في استخدام التورق، ویجب قصره 

قط، ألنه من الحیل والمخارج المشروعة، وبالتالي ال یتوسع فیه، ویجب على الحاجة ف

قصره على الحاالت التي یحتاج فیها إلى التورق احتیاجا حقیقیا، ویجب أن تشدد 

  :من جهتین–هیئات الرقابة الشرعیة في رقابتها على مثل هذه العملیات 

ات حقیقیة، وأن  أن ال تسمح بمثل هذه العملیات إال في حاج:الجهة األولى

  .تؤكد على المؤسسات اإلسالمیة أن تقلل نسبتها من مجموع ممارساتها

                                 
البركة الرابعة : حكم التورق كما تجریھ المصارف، بحث مقدم إلى ندوة: لمنیع، عبد هللا) ١(

رتھ والشعرین، مكة المكرمة، وتم تقدیمھ إلى المجمع الفقھي لرابطة العالم اإلسالمي في دو

  .٤٥: م، ص٢٠٠٣/ ھـ١٢٢٤السابعة عشرة 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 أن یكون التورق خالیا عن المالبسات األخرى التي تخرجه من :الجهة الثانیة

   )١(.حد الجواز، أو تزیده كراهة، أو تجعله عملیة صوریة فقط

لتورق أكثر وقد ذهب الدكتور موسى آدم عیسى إلى أبعد، إذ یرى أن ا

  :مشروعیة من بیع المرابحة لآلمر بالشراء، وذلك لألسباب التالیة

أنه في عملیات التورق یشتري البنك السلعة، وتدخل في ملكه،  -١

ویتحمل مخاطرها، دون أن یكون هناك عمیل معین، وقد یبیع البنك 

هذه السلعة، وقد تكسد أو تهلك عنده، بینما في بیع المرابحة فمخاطرة 

 .ك مغطاه بوعد العمیل بشراء السلعةالبن

 بالشراء، اً ال یطلب من العمیل وعد-في عملیات التورق–أن البنك  -٢

 أن اإللزام بالوعد جائز: كما هو الحال في المرابحة، وعلیه، فهو یرى

إن : فیما یتعلق بتوكیل البنك لبیع السلعة لصالح المستورق، یقول -٣

ل المصرف، ومن شاء ذلك غیر ملزم، فمن شاء من العمالء وك

قبض سلعته، إال أن المصرف أكثر قدرة على تسویق السلعة؛ بثمن 

   )٢(.مناسب، وفي وقت قصیر

محمد علي القري، حیث . وكان من القائلین بالجواز بشدة والمؤیدین له؛ د

  )٣(.یرى أن للتورق مآالت اقتصادیة نافعة على مستوى االقتصاد

لقول بالجواز؛ هیئة كبار العلماء بالسعودیة، ومن الهیئات التي ینسب إلیها ا

   )٤(.والمجمع الفقهي في دورته الخامسة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة

                                 
البركة الرابعة : أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، بحث مقدم إلى ندوة: حمد تقي العثمانيم) ١(

، ٢٠٠٤، مارس ٢٧٤: ، العدد٢٤: والعشرون، مكة المكرمة، مجلة االقتصاد اإلسالمي، مجلد

  .٤٣: ص

: ق واستخداماتھ في العمل المصرفي اإلسالمي، صتطبیقات التور: بحث: موسى آدم عیسى. د) ٢(

  .١١: التورق المصرفي، ص: أحمد محمد الجیوسي في بحثھ. ، وقد نص علیھ د٤٨

  . ٦٥٨: محمد علي القري، دراسة فقھیة اقتصادیة، ص. د: التورق كما تجریھ المصارف: حثب) ٣(

 رجب ١١ة بمكة المكرمة رار مجمع الفقھ اإلسالمي في دورتھ الخامسة عشرة المنعقدق) ٤(

م؛ بجواز التورق الفقھي، وقد سبق نص القرار في الرأي ١٩٨٨/ ١٠/ ٣١الموافق / ھـ١٤١٩

  .الراجح للتورق الفقھي



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :األدلة       

أفتى أصحاب هذا القول بالجواز؛ بناء على جواز التورق الفقهي لدى الفقهاء، 

 7[: قوله تعالىواستدالال بأدلة جواز التورق الفردي التي ذكرتها سالفا، من عموم 

، "نیبحدیث التمر الج: ، وكذا األدلة نفسها من السنة النبویة)١(]; : 9 8

  . وتمامها من المعقول من أن األصل في المعامالت؛ اإلباحة

أن : هذا باإلضافة إلى أن التورق المصرفي المنظم؛ یحقق عدة فوائد، منها

ة، وهو وسیلة للحصول على التورق یعد بدیال شرعیا لالقتراض بفائدة ربویة محرم

    )٢(.السیولة والتسهیالت المالیة لكل من المؤسسة المالیة واألفراد

  

وقد سبق أن عرضت تلك األدلة عرضا تفصیلیا بأوجه الداللة والرد علیها 

   )٣(.ومناقشتها؛ فلم أجد سببا لتكراراها مرة أخرة

  : في قولهمالقیاس، المتمثل : كما أضاف هذا القول أدلة أخرى، منها

 إن البنوك والمصارف شخصیات اعتباریه، لها حكم األشخاص الطبیعیین  -١

في مخاطبتهم بأحكام اإلسالم في المعامالت المالیة، واإلسالم ال ینظر في 

ٕوجوب وحظر واستحباب وكراهة واباحة؛ إلى األشخاص، فیفرق بینهم : تشریعاته من
 - ظر واإلباحة والتصحیح والبطالنالح: من حیث- ٕفي الحكم، وانما أحكامه مبنیة 

على وجود مقتضى الحكم، ومتى كان الحكم جائزا فهو جائز في حق األفراد 

لتغطیة حاجاتهم -والجماعت، وعلیه ما دام التورق جائزا في حق األفراد ومن األفراد 

في حق –من النقود؛ فهو جائز في حق البنوك والمؤسسات المالیة، بل إن جوازه 

د؛ ألنه بدیل عن الربا الذي هو محل نشاطهم ومثار قلق بعضهم من  آك- البنوك

ممارسته وتشوقهم إلى بدیل عنه، كما أن بیع التورق صحیح مستكمال جمیع أركانه 

   )٤(.وشروطه ومنتفیة عنه أسباب فساده أو بطالنه

                                 
  .٢٧٥: من اآلیة: بقرةال) ١(

ھناء . د: ، التورق حقیقتھ وأنواعھ١٧: سعید بو ھراوة، ص. د: التورق المصرفي: حثب) ٢(

  .٣٢، ٣١، ٣٠:  اإلسالمي الدولي، صالحنیطي، مقدم لمجمع الفقھ

  . وما بعدھما١٦، ١٥: .بق النص علیھا، صس) ٣(

  .٥٣: محمد عبد اللطیف البنا، ص. د: التورق المنظم: حثب) ٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :یمكن مناقشته بما یلي

تهم؛ ال یلزم القول بجواز بیع التورق لألفراد ومن األفراد لتغطیة حاجا -١

منه القول بالجواز للبنوك، ألن غایتهم هو تكثیر نقودهم وزیادتها، 

ولیس لهم غایة في السلع وتداولها كاألفراد، فلم یكن هناك بیع حقیقي 

  )١(.مكتمل األركان، إنما هو صورة لتحقیق الهدف

 بأن التورق المصرفي، ما هو إال صیغة متطورة - كذلك–استدلوا  -٢

ة التورق الفردي، الذي ذهب جماهیر الفقهاء إلى ومحسنة لمسأل

جوازها، وقامت األدلة والبراهین المعتبرة على مشروعیتها، ال یختلف 

عنه في المفهوم والقصد واآللیة، فیسري علیه حكمه الشرعي بالحل 

   )٢(.والجواز، النتفاء الفارق والمؤثر

  یرد علیه

لتورق الفقهي الفردي في بأن التورق المصرفي یختلف كل االختالف عن ا

المفهوم والقصد واآللیة، وذلك لبساطة التورق الفقهي ویحقق أركان البیع وشروطه، 

   )٣(.ولیس كذلك المصرفي، وعلیه فال یأخذ حكمه بحال من األحوال
  

وبعد استعراض هذا الرأي وأدلته؛ نجد أن أصحاب هذا الرأي قد أجازوا 

  .إطالقهالتورق مع شروط وضوابط، ولیس على 

  

  :كان من أهم تلك الضوابط

 .أن یكون المستورق محتاجا للنقود، فإن لم یكن محتاجا فال یجوز -١

 على المال بطرق أخرى مباحة غیر أال یستطیع المحتاج الحصول  -٢

ن یمكنه الحصول على حاجته مثال، فإن كا–هذه الطریقة، كالقرض أو السلم 

 .بدون التورق؛ لم یجز له ذلك

 بعتك : لعقد على ما یشبه صورة الربا، كأن یقول لهأال یشتمل ا -٣

                                 
  .تصرفب) ١(

نزیھ / د.أ: التورق حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة: ، بحث٤١: البنا، ص. د: التورق المنظم: حثب) ٢(

  .د اإلسالميكمال حماد، أستاذ االقتصا

  .٣٧: بحث التورق الفقھي وتطبقیاتھ المصرفیة المعاصرة، ص: شبیر. د) ٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

هذه السلعة العشرة أحد عشر، فهذا كأنه دراهم بدراهم، ال یصح، أما الطریقة 

 .بعتك إیاها بكذا أو كذا إلى سنة:  أن یقول له- في ذلك–الصحیحة 

 قبل أن السلعة، وتكون بحوزته ) المصرف أو البنك(أن یمتلك البائع األول  -٤

 .لعدم جواز بیع ما لیس عند) المشتري(إلى المستورق یبیعها 

 وتملكها تملكا السلعة المشتراة إال بعد حیازتها ) المشتري(أال یبیع المستورق  -٥

القبض المعتبر شرعا، وذلك بأن ) البائع األول(حقیقیا، ویقبضها من المصرف 

 .تستوفي الشروط الشرعیة لعقد البیع

 وال على ) المصرف(السلعة على البائع األول ) المشتري(أال یبیع المستورق  -٦

أوال، وأال یكون هناك تواطؤ أو ) المصرف(الشخص الذي باعها على البائع األول 

   )١(.هاعرف بذلك، ألن هذا من العینة المحرمة الذي جاءت النصوص بتحریم

  :القول الثاني

 بعض ذهب أصحاب هذا القول إلى تحریم هذا النوع من التورق الذي تجریه

  .ت الحاضر، والذي تم توصیفه سابقاالمصارف في الوق

 والحسن بن یسار  )٢(اإلمام سعید بن المسیب:  وممن قال بذلك من السلف

    )٣(البصري

                                 
نزیھ . ، د٦٧: مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمي، صبحث ھناء الحنیطي، . د: لتورق حقیقتھ وأنواعھا) ١(

م، التورق المنظ: البنا في بحثھ. د: التورق حكمھ وتطبیقاتھ المعاصرة، نقلھا عنھ: حماد في بحثھ

البنا . محمد تقي العثماني، وقد أورده د. أحكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیة، د: ، بحث٤٠: ص

  .٣٥: التورق المنظم، ص: في بحثھ

في روایة عبد الرازق وابن أبي شیبة عن " عینة"قد ورد التصریح بتسمیة التورق المنظم؛ ف) ٢(

: قال.  أن أشتري متاعا عینة، فاطلبھ ليإني أرید: داود بن أبي عاصم الثقفي، أن أختھ قالت لھ

ْفبعتھا طعاما بذھب إلى أجل، واستوفتھ، فقالت: فإني عندي طعام، قال: فقلت انظر لي من : َ

فوقع في نفسي من ذلك شيء، فسألت سعید بن . فبعتھا لھا: قال. أنا أبیعھ لك: قلت. یبتاعھ مني

فذلك الربا محضا، : قال. فأنا صاحبھ: قلت: انظر أال تكون أنت صاحبھ؟ قال: المسیب، فقال

: ، ط٢٩٥ – ٢٩٤: ، ص٨: مصنف عبد الرازق الھمام، ج. [فخذ رأسمالك واردد إلیھا الفضل

  ]بیروت–م، المكتب اإلسالمي ١٩٨٣الثانیة 

لحسن بن یسار البصري، أبو سعید تابعي، كان أبو یسار مولى زید بن ثابت األنصاري، ولد ا) ٣(

= وعمال، وكان منھم، كان سید أھل زمانھ علما ض الصحابة، وسمع من قلیلبالمدینة، رأى بع



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 واإلمام بن حزم  )٢(واإلمام محمد بن الحسن الشیباني )١(واإلمام مالك بن أنس

  )٣(الظاهري

                                                                                  
سیر أعالم . [ شجاعا فقیھا ثقة فصیحا، شھد لھ أنس بن مالك وعزه، وكان إمام أھل البصرة=

–بیروت –أولى : ، ط١٤٥٦/ ١اإلمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان الذھبي : النبالء

عبد الرازق عن أبي كعب عبد ربھ بن عبید  روى ] م١٩٩٦/ ھـ١٤١٧لبنان، مرسسة الرسالة 

بعھ لنا : قلت للحسن إني أبیع الحریر، فتبتاع مني المرأة واألعرابي، یقولون: األزدي، أنھ قال

 - أیضا–وروى . ال تبعھ وال تشتره، إال أن ترشده إلى السوق: فأنت أعلم بالسوق، فقال الحسن

یبیعھ : بع واتق هللا، قال: ألت الحسن عن بیع الحریرة، فقالس: عن رزیق بن أبي سلمى أنھ قال

. إذا بعتھ فال تدل علیھ أحدا، وال تكون منھ في شيء، ادفع إلیھ متاعھ ودعھ: لنفسھ؟ قال

  ]٢٩٥: ، ص٨: مصنف عبد الرازق بن عمام، ج[

ي أبواب أي اإلمام مالك یتمثل في فتوى تناولھا المالكیة لصور من الصور التي وردت فر) ١(

سألت مالكا عن الرجل یبیع السلعة بمائة دینار إلى رجل، فإذا وجب : ، قال ابن القاسم"العینة"

ال خیر : فقال مالك. بعھا لي من رجل بنقد، فإني ال أبصر البیع: البیع بینھما قال المبتاع للبائع

: ید التننوخي، جالمدونة الكبرى لإلمام مالك بن أنس، روایة سحنون بن سع. [فیھ، ونھى عنھ

  ]لبنان–بیروت –دار الفكر : ، ط١٢٥: ، ص٤

مام محمد بن الحسن الشیباني أبي عبد هللا، نسبتھ إلى بني شیبان بالوالء، أصلھ من قرى اإل) ٢(

دمشق، إمام في الفقھ واألصول، ثاني أصحاب أبي حنیفة بعد أبي یوسف، من المجتھدین 

/ ٦الرزكلي : األعالم. [ر، الجامع الصغیر، المبسوطالجامع الكبی: المنتسبین، من تصانیفھ

ولو باعھ لرجل لم یكن بنبغي لھ أن یشتریھ : "وقد جاء عن اإلمام أكثر من نص، منھ] ٣٠٩

 بأقل من ذلك لنفسھ وال -أیضا-بأقل من ذلك لنفسھ وال لغیره، وال ینبغي للذي باعھ أن یشتریھ 

األولى، : ، ط١٩٢/ ٥ محمد شمس األئمة السرخسي اإلمام: المبسوط" [لغیره، ألنھ ھو البائع

  ]م١٩٩٠/ ھـ١٤١٠عالم الكتب 

ذلك ألن الظاھریة یرون جواز بیع العینة إذا لم یكن عن شرط في العقد، ولكن التورق و) ٣(

المصرفي ال یدخل في بیع العینة الذي أجازه ابن حزم، ألن ابن حزم یجیز بیع العینة الذي ال 

شراء المستورق السلعة من : رق المصرفي أكثر من شرط، فیھ شرطشرط فیھ، وفي التو

المصرف بأكثر من ثمنھا الذي یشتریھا المصرف بھ، وفیھ شرط بیعھا بأقل من الثمن الذي 

اشتراھا المستورق بھ، وفیھ شرط توكیل المستورق المصرف في بیعھا، وشرط واحد من ھذه 

الصدیق . نص علیھ د. [سوخا عند ابن حزمالشروط یكفي لجعل التورق المصرفي حراما مف

= حكم التورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، مقدم : محمد األمین الضریر في بحثھ



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

/ والدكتور ،)١(لي السالوسع/ الدكتور: ومن العلماء المعاصرین قد حرمه

، والصدیق محمد األمین )٣(رفیق یونس المصري/، والدكتور)٢(سامي السویلم

  )٦(سعید بوهراوة/ ، والدكتور)٥(محمد عثمان شبیر/ ، الدكتور)٤(الضریر

   )٧(إبراهیم فاضل الدبو/ واألستاذ الدكتور

 الفقهي التابع المجمع: وكان من أكبر الهیئات التي ذهبت إلى القول بالتحریم

لرابطة العالم اإلسالمي بمكة المكرمة، في دورته السابعة عشرة وأعضاؤه الموقعون 

محمد رشید راغب قباني، نصر فرید محمد واصل، الصدیق : على القرار، هم

یوسف القرضاوي، عبد الستار فتح / الضریر، وهبة مصطفى الزحیلي، فضیلة الشیخ

   )٨(.المحسن التركياهللا السعید، عبد اهللا بن عبد 

                                                                                  
ضمن البحوث المعدة للدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم =

  . بیروت–فكر ، دار ال٥٤٨/ ٧ابن حزم الظاھري : ، المحلى٢٢: اإلسالمي، ص

العینة والتورق والتورق المصرفي، مقدم للدورة السابعة عشرة : بحث: علي السالوسي. د) ١(

، مارس ٢٧٤: ، العدد٢٤: مجلة االقتصاد اإلسالمي، المجلد+ لمجمع البحوث اإلسالمیة 

  .٥١: م، ص٢٠٠٤

الفقھ اإلسالمي بمكة التورق والتورق المنظم، مقدم لمجمع : بحث: امي بن إبراھیم السویلمس) ٢(

بحث التورق وموقف الشریعة منھ، بحث مقدم إلى : المكرمة، مرجع سابق، حسین حامد حسان

الندوة الفقھیة التاسعة عشرة لالقتصاد اإلسالمي، مكة المكرمة، مجلة االقتصاد اإلسالمي، 

  .١٠: م، ص٢٠٠٣، أغسطس ٢٦٧: ، العدد٢٣: المجلد

دمشق –األولى، دار القلم : ، ط١٧: رفیق یونس المصري، ص. د: جامع في أصول الرباال) ٣(

  .م١٩٩١/ ھـ١٤١٢

حسین حامد . التورق وموقف الشریعة، د: ، بحث٢٠: كم التورق لألمین الضریر، صح) ٤(

  .١٠: حسان، ص

  .٣٧: محمد عثمان شبیر، ص/ د.أ: لتورق الفقھيا) ٥(

  .٢٣: سالمي الدولي، صسعید بوھراوة، مجمع الفقھ اإل. د: تورق المصرفيال) ٦(

التورق حقیقتھ وأنواعھ، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، منظمة : بحث: إبراھیم فاضل الدبو/ د.أ) ٧(

  .٧: ٍالمؤتمر اإلسالمي، ص

رارالمجمع الفقھي اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي الخاص ببیع التورق كما تجریھ ق) ٨(

= ، المتخذ في الدورة السابعة عشرة المنعقدة بمكة ٢: المصارف في الوقت الحاضر، رقم



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  األدلة

استدل أصحاب هذا القول على عدم الجواز؛ بنفس األدلة سالفة الذكر، التي 

بحدیث : استدل بها أصحاب القول الثاني المانعین للتورق الفردي الفقهي، من السنة

بیع العینة، وكذا اآلثار المرویة عن بعض السلف، وأنه من بیع المضطر المنهي 

   )١(.ناقشتهاعنه، وقد تمت م

 استدل علماؤنا المعاصرون أصحاب هذا القول؛ بأدلة -إلى ذلك- إضافة 

  :أخرى على التحریم، كان فحواها كاآلتي

                                                                                  
م، مجلة ٢٠٠٣/ ١٢/ ١٧ – ١٣الموافق / ھـ١٤٢٤/ ١٠/ ٢٣ – ١٩: المكرمة للمدة من=

ٍالمجمع، مجلة دورة محكمة، تصدر عن المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، السنة 

وقد جاء نص . ٢٨٨ – ٢٨٧: م، ص٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥الخامسة عشرة، العدد السابع عشر 

بعد االستماع إلى األبحاث المقدمة حول الموضوع، والمناقشات التي دارت : "القرار كاآلتي

قیام المصرف : حولھ؛ تبین للمجلس أن التورق الذي تجریھ المصارف في الوقت الحاضر، ھو

عالمیة أو من أسواق السلع ال) لیست من الذھب أو الفضة(بعمل نمطي یتم فیھ ترتیب سلعة 

إما بشرط في العقد أو بحكم –غیرھا، على المستورق بثمن آجل، على أن یلتزم المصرف 

 بأن ینوب عنھ في بیعھا على مشتر آخر بثمن حاضر، وتسلیم ثمنھا -العرف والعادة

  : وبعد النظر والدراسة قرر مجلس المجمع ما یلي" للمستورق

 أن التزام البائع في عقد -١:  التمھید؛ لألمور اآلتیة عدم جواز التورق الذي سبق توصیفھ في:أوال

ھا؛ یجعلھا شبیھة بالعینة یالتورق بالوكالة في بیع السلعة لمشتر آخر، أو ترتیب من یشتر

 إلى اإلخالل بشروط -في كثیر من الحاالت– أن ھذه المعاملة تؤدي -٢. الممنوعة شرعا

قع ھذه المعاملة یقوم على منح تمویل نقدي  أن وا-٣. القبض الشرعي الالزم لصحة المعاملة

بزیادة لما سمي بالمستورق فیھا من المصرف في معامالت البیع والشراء التي تجري منھ، 

والتي ھي صورة في معظم أحوالھا، ھدف البنك من إجرائھا أن تعود علیھ بزیادة على ما قدم 

في -د الفقھاء، والذي سبق للمجمع من تمویل، وھذه المعاملة غیر التورق الحقیقي المعروف عن

  . أن قال بجوازه بمعامالت حقیقیة-دورتھ الخامسة عشرة

  .یوصي المجلس جمیع المصارف بتجنب المعامالت المحرمة: ثانیا

ھناء الحنیطي، . د: ، التورق حقیقتھ وأنواعھ٢٠: سعید بو ھراوة، ص. د: لتورق المصرفيا) ١(

  . وما بعدھا٣٩: ص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

التوكیل في التورق المصرفي المنظم؛ ینافي مقتضى عقد الوكالة، إذ أن  -١

 ما یقوم به 

ن أقل من  ینافي مصلحة المستورق بالبنك ببیع السلعة بثم- باعتباره وكیال–البنك 

والعقد إذا كان له مقصود یراد في جمیع صوره . (الثمن الذي اشترى به المستورق

وشرط فیه ما ینافي المقصود؛ فقد جمع بین المتناقضین، بین إثبات المقصود ونفیه، 

 وانضمام الوكالة إلى التورق  )١("فال یحصل شيء، ومثل هذا الشرط باطل باالتفاق

   (٢).نه لوال هذه الوكالة لما قبل المستورق بالشراء ابتداءٕوان لم یصرح به، فإ–شرط 

 

  :وقد نوقش هذا الدلیل بما یلي

أن توكیل العمیل للبنك غیر مشروط في أغلب العقود، والعمیل بالخیار، 

وحتى إن كان مشروطا فال شيء فیه؛ ألنه شرط ال ینافي مقتضى عقد البیع، وفیه 

  )٣(. كثیر من البیوع دون إشكالمصلحة ألحد الطرفین، وهو یتكرر في

   

  یرد علیه 

ِبأن الواقع یشهد بأن البیع ال یتم من قبل الوكیل؛ إال إذا عرض السلعة بثمن 

لعمیل هو الحصول على النقد أقل من السعر الحقیقي المعروضة فیه، إذ إن غایة ا

 ال وجب من البنك سرعة القیام بالبیع، والبنك وقت ممكن، وهذا إما یستفي أقل

یستطیع إال بنقصان الثمن، وهو ینافي مصلحة المستورق، والقول بأن العمیل بالخیار 

   )٤( الواقعهوتوكیله للبنك غیر مشروط؛ ینافی

 إن التورق المصرفي أكثر كلفة من الفائدة التي تفرضها البنوك الربویة،  -٢

تكون محددة بناء ومن الصور األخرى لبیع العینة، ذلك أن الفائدة في الفوائد الربویة 

على مؤشر عالمي، وهي قریبة منها في العینة، بینما تجد في التورق المصرفي 

 تكلفة الفائدة أو العینة، فهي مجموعة عقود متداخلة -بوضوح-مجموعة تكالیف تفوق 

                                 
  .٢٨٠: ابن تیمیة، ص: نورانیةلقواعد الا) ١(

  .١٠٧: إبراھیم العبیدي، ص. د: قیقة التورق الفقھي والمصرفيح) ٢(

  .لمرجع السابق، الصفحة نفسھاا) ٣(

  .١٠٧: ص: لعبیديا) ٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

وملزمة، عقد المرابحة التي تساوي فائدته الفائدة الربویة، حیث تقاس به، وأحیانا 

   (١).د الوكالة والسماسرةتفوقه، وتكالیف عق

 

  :یناقش ذلك

إن استداللهم بمنع التورق المصرفي كون كلفته أكثر من كلفة الربا والعینة؛ ال 

ٕیسلم لهم، ألن ارتفاع كلفة الشيء لیست مقیاسا لمنع المعاملة، وانما العبرة بدلیل الحل 
 المجتهد في والحرمة، فهذا استدالل ال یصلح إال عندما تتعارض المصالح، فیجتهد

   )٢(.ترجیح أحد الوجهین

  

 اإلخالل بشرط القبض الشرعي الالزم لصحة المعامالت، وهذا هو السبب  -٣

ٍالرئیسي الذي استند إلیه مجمع الفقه اإلسالمي في دروته السابعة عشرة؛ بعدم جواز 

ٕالتورق المصرفي، حیث إن البیع فیه لیس حقیقیا، وانما هو وهمي أو صوري، فهي 
ض حقیقي للمبیع، فالبنك والعمیل یقومان ببیع لى أوراق جاهزة، ال یتم فیه قب ععقود

السلعة قبل قبضها، فالبنك ال یقبض السلعة قبضا حقیقیا، وال یقبض اإلیصاالت 

األصلیة للمخازن التي تودع فیها هذه السلع، والمستورق هو كذلك، ال یقبض السلعة 

یع ما لم یملك، بل ما لم یعین؛ ألن ما یبیعه قبضا حقیقیا وال حكمیا، ومن ثم فهو یب

، وما یتم من قبل البنوك التي  )٣(البنك للعمیل هو جزء مما اشتراه البنك ولم یقبضه

؛ ال یتوفر فیها شرط )البورصات(تقوم ببیع سلع تم تداولها في سوق السلع العالمیة 

ك، وشهادة التخزین ال حیازة البائع للسلعة وملكه لها، فالسلعة غیر موجودة في البن

ًتمثل حیازة للسلعة وال تملكا، والتعامل یتم في البورصات العالمیة من خالل بیوت 

السمسرة، وبسبب أن هذا التداول على أوراق، ولیس حیازة وتملكا للسلع؛ فإن بعض 

لبنوك قد أشارت في عقودها إلى أن ما یتم یكون على أوراق ولیس حیازة وتملكا تلك ا

في حین أن بعض البنوك ترى أن حیازتها وتملكها للسلع إنما هو بموجب للسلع، 

                                 
  .٢١: أبو ھراوة، ص. د: التورق المصرفي) ١(

  .٢٢: التورق المصرفي، ص: أبو ھراوة. د) ٢(

  .١١٠: العبیدي، ص. د: فيقیقة التورق الفقھي والمصرح) ٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٧٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

شهادة التخزین، حیث یبین في العقد أن السلعة موجودة في بلد آخر غیر بلد البنك 

   )١(.الذي یجري فیه العقد

  :نوقش هذا الدلیل

بأنه ال یسلم لهم ربط تحریم التورق المصرفي بمشاكل تتعلق بالطرق اإلجرائیة 

ود التورق؛ ألن المسائل اإلجرائیة، ومنها المشاكل الخاصة بطرق القبض؛ یمكن لعق

إذا كانت المشلكة في المسائل اإلجرائیة فینبغي أن یتوجه النقد لها : ضبطها، وعلیه

   )٢(.ولیس ألصل الحكم في المسألة

ٍإن ممارسة المصارف اإلسالمیة ألساس وجودها؛ تترتب علیه العدید من  -٤

 :نذكر منها، السلبیات

 لمحاربة الربا، ولرفع شعار وسند مشروعیتها، فهي وجدت لمحاربة   - أ

وبدخولها ،  )٣(] > ; : 9 8 7]: الربا، ولرفع شعار

 .في التورق المصرفي تقترب من العینة التي هي حیلة على الربا

ألن أنه سوف یبعد هذه المصارف عن تحقیق التنمیة االقتصادیة،   - ب

 ممارسة 

ق المصرفي؛ تجعلها تتاجر في سلع وهمیة، وهي مجرد أسماء تنتقل المصارف للتور

 لیست سلعا رأسمالیة تسهم في االنتاج، وال هي - في حقیقتها–في سجالت، وهي 

 .ٕسلعا استهالكیة، وان كانت فهي ال تستخدم من أجل ذلك

أنه سیحول المصارف اإلسالمیة إلى مؤسسات تمویل شخصي، تنظر    - ت

، دون النظر إلى استعماالت النقود المقدمة إلى مالءة الشخص فقط

  .للعمیل

 عن كثیر - مستقبال– أنه سوف یؤدي إلى استغناء المصارف اإلسالمیة -د

المضاربة واالستصناع والسلم، : ، منىمن صیغ العقود واألدوات األخر

    )٤(.وسوف تكون عمیلة التورق هي العملیة السائدة

                                 
  .١٠٨: العبیدي، ص. د) ١(

  .٢٢: بو ھراوة، ص. د: لتورق المصرفيا) ٢(

  .٢٧٥: من اآلیة: لبقرةا) ٣(

  .٣٦: التورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة، ص: محمد عثمان شبیر. د) ٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :الرأي الراجح

لمجیزین والمانعین للتورق المصرفي، ومناقشتها؛ نجد أن بعد استعراض أدلة ا

، واعتبار "سد الذریعة"الخالف بین هاتین المدرستین أساسه االختالف في تغلیب 

تغلیب "المعاملة من قبیل بیع الربا المحرم أو المؤدي إلیه، وكذا اختالفهم في نظریة 

  .السیولة والحاجة:  كثیرة، منهاًواعتبار األمر دائرا على التسهیل العتبارات" المصلحة

  

على تغلیب " سد الذریعة"وأنا أمیل إلى ترجیح القول الثاني الذي یرى تغلیب 

المصلحة المترتبة على التورق المنظم؛ نظرا لوجود التواطؤ والتحایل على ارتكاب 

  :المحرم، وعلیه فهو یرى حرمة التورق المصرفي المنظم، وأنا أرجحه لألسباب التالیة

مع رأي سلفنا الصالح القائل بالتحریم، كاإلمام مالك وابن حزم  أنه یتفق :أوال

ٍوسعید بن المسیب واإلمام حسن البصري وغیرهم، كما أنه قرار مجمع الفقه اإلسالمي 

برابطة العالم اإلسالمي في دورته السابعة عشرة المنعقدة بمكة، والذي یضم نخبة من 

  .التي وقعت على هذا القراركبار علماء األمة اإلسالمیة 

  

 االكتفاء بهذه المعاملة فقط دون غیرها من صیغ االستثمار األخرى؛ :ثانیا

یؤدي إلى إهدار الجهود المبذولة لتوجیه البنوك اإلسالمیة إلى تمویل في صورة 

  .استثمار عن طریق المشاركة والمضاربة والسلم وغیرها

  

ربا؛ فالعمیل لم یقبض من البنك إال  أن عقد التورق یعد حیلة على ال:ثالثا

رض من البنك ق: نقودا، ومن ثم یرد تلك النقود بعد أجل بزیادة، فحقیقة المعاملة

 جيء بها واسطة؛ إلضفاء صفة الشرعیة -في العقد- ة المسماة علللعمیل بفائدة، والس

 یساوم في أن العمیل ال یرى السلعة وال یعلم حقیقتها وال: على العقد، والدلیل على ذلك

ٕبیعها، ألنها غیر مقصودة أصال، وانما النقود هي المقصودة، ویقتصر دوره على 
التوقیع على أوراق یزعم أنها تفید حیازته وملكیته للسلعة، وأنها بیعت لصالحه ثم أودع 

  .البنك ثمنها في حسابه

  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 أن العمیل یوكل المصرف في بیع السلعة قبل أن یتملكها، وفي حدیث :رابعا

   )٢("ال تبع ما لیس عندك: " اهللا عنه رضي )١(حكیم بن حزام

  

أن العمیل لم یتحمل مخاطرة السلعة أو ضمانها، فهي لم تدخل في  :خامسا

  .ضمانه، ألنها لم تدخل في ملكه، كما أسلفنا

  

هي أن النقد الذي یأخذه العمیل :  أن الصورة المفترضة لعقد التورق:سادسا

عت له، وهذا األمر یكذبه الواقع؛ فإن عقود التورق المنظم هو ثمن السلعة التي بی

تجري على سلع موصوفة، أي غیر معینة، لیست مملوكة ال للمصرف وال للعمیل وال 

للمورد الذي یبیع للبنك، فهو یعقد صفقات مع المصرف بكمیات أكبر مما عنده حقیقة 

ثمنها أن المصرف یلتزم من السلع، ومما یؤكد عدم ارتباط مبلغ التمویل بالسلعة و

بإیداع المبلغ المتفق علیه في حساب العمیل خالل فترة وجیزة، مع أن المعلوم أن بیع 

                                 
لقرشي كیم بن حزام بن خویلد بن أسد بن عبد العزى بن قصي، یكنى أبا خالد األسدي اح) ١(

ٍالحجازي، عاش في الجاھلیة ستین سنة، وفي اإلسالم ستین سنة، وكان مولده قبل الفیل  بثالث 

ھشام : عشرة سنة، دخلت أمھ الكعبة فمخضت فیھ فولدتھ في جوف الكعبة، ولھ أوالد ثالثة

خدیجة، مات سنة ستین، : وخالد وعبد هللا، یعد من أصحاب النبي صلى هللا علیھ وسلم، وعمتھ

التاریخ الكبیر لمحمد بن إسماعیل بن إبراھیم بن المغیرة . [وھو ابن عشرین ومائة سنة

محمد : دائرة المعارف العثمانیة، حیدر آباد، طبع تحت مراقبة: ، ط١١/ ٣التجاري أبو عبد هللا 

، ٧١، ٧٠/ ٣عبد المعید خان، الثقات لمحمد بن حبان بن أحمد بن حبان التمیمي الدرامي 

  ]محمد عبد المعید خان. مارف العثمانیة، تحت مراقبة الدكتوروزارة ال

في الرجل یبیع ما : البیوع، باب: نن أبي داود سلیمان بن األشعث األزدي السجستاني، كتابس) ٢(

محمد محیي الدین : صیدا، تح–المكتبة العصریة : ، الناشر٣٥٠٣: ، رقم٢٨٣م ٣لیس عنده 

ما جاء : البیوع، باب: عیسى بن موسى الترمذي، أبوابعبد الحمید، سنن الترمذي محمد بن 

شركة مصطفى : م، الناشر١٩٧٥/ ھـ١٣٩٥الثانیة : ، ط٥٢٦/ ٣في كراھیة بیع ما لیس عندك 

أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي، ھذا الحدیث صحیح، رواه أحمد : البابلي الحلبي، تح

خریج األحادیث واآلثار الواقعة في الشرح البدر المنیر في ت. [في مسنده وصححھ األلباني

األولى : ، ط٤٤٨/ ٦الكبیر البن الملقن سراج الدین أبو حفص عمر بن علي الشافعي 

  ]مصطفى أبو الغیط: دار الھجرة للنشر والتوزیع، تح: م، الناشر٢٠٠٤/ ھـ١٤٢٥



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 ال تخلو من المخاطرة، إما لتقلب األسعار، أو لعدم وفاء - مهما كانت- أي سلعة 

المشتري، أو لظهور عیب في السلعة، أو التأخر في البیع، أو لغیر ذلك، ومع ذلك 

  .دون تأخیر أو نقصان–ع المبلغ المتفق علیه یتم إیدا

  

ومن أجل تلك األسباب سالفة الذكر، وبالنظر إلى اآلثار السلبیة التي تتركها 

جیح رأي المانعین له، خاصة دون التورق ورق المصرفي المنظم؛ أمیل إلى ترعملیة الت

قبض : ثالفردي الفقهي، الذي یتم بطریقة صحیحة، وضمن ضوابطه الفقهیة، من حی

السلعة المشتراة وحیازتها، ومن ثم بیعها لغیر بائعها األصلي، دون تواطؤ معه، ولیس 

  .واهللا أعلى وأعلم. كذلك التورق المصرفي

  

  :الضوابط الواجب توافرها لتصحیح التورق المصرفي المنظم: ثالثا

 تحقق مجموعة من المتطلبات الشرعیة -لكي یكون التورق المصرفي صحیحا–یجب 

  :المالیةو

  

  :المتطلبات الشرعیة: أوال

 حیازة السلعة، فیجب أن تكون السلعة موجودة بالفعل، وال یكفي صك  -١

–الحیازة في المخازن الدولیة، وصحیح أنه یمكن شراء العین الموصوفة، ولكن البنك 

 . یأخذ مواصفات شراء العین موصوفة، ویبیع على أساسها دون قبض- هنا

 بیع له والشراء منه، وعقد أكثر من صفقة وجود شخص واحد یتم ال -٢

معه في وقت واحد، كلها تدور على سلعة واحدة، هذا هو عین بیع العینة، وهي من 

 -بالفعل- أن یشتري البنك : الربا المحرم، لذا ال بد من تفریق الصفقات، بمعنى

ابحة ویحوز، ثم یبیع ألي أحد، إال إن كان هناك اتفاق أو وعد ملزم؛ فیصنف بیع مر

 .لآلمر بالشراء

 رابح؛ ففارق البیع باألجل والبیع الحال - في كل الحاالت- البنك  -٣

 یعود 

 . أن یتحمل البنك نسبة المخاطرة، ولن تتم إال بالحیازة- هنا– فأرى .للبنك

 یجب وصف السلعة وصفا نافیا للجهالة، خاصة عندما یشتري البنك  -٤



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 فهنا ال بد من وصف الجزء جملة كبیرة من البضاعة، وسوف یبیعها تجزئة،

 .المباع تحدیدا، ولیس جملة ما اشتراه البنك

 تسلیم السلعة، فیمكن للبنك أن یعطیه أوراقا یذهب هو ألخذ السلعة  -٥

ٕوان كان -هذا . من المخازن الدولیة، دون أن یراها البنك، فقط یعتمد على مواصفات

ا یصفه بأنه ال یخاطر وال  روح المخاطرة عن البنك مم- أیضا– إال أن یرفع - جائزا

 .یعرض ماله للمغامرة

  ألي شخص، دون - بموجب التوكیل- قد یتعجل البنك ویبیع السلعة  -٦

 .حتى قبضها، وهذا ال یجوز

  

  :المتطلبات المالیة: ثانیا

للبنك أن ینتقي نوع السلعة، لیخفف المخاطر التي سیتعرض لها، كما أنه  -١

 .یمكن أن یرفض ما هو سریع العطب

عمل البنك كوسیط بین البائع والمشتري، ولیس كشریك یضمن المكسب أن ی -٢

 .قطف

 بیعها ألعلى سعر، كما یمكنه - كوكیل–بعد حیازة البنك للسعلة؛ یمكنه  -٣

   )١(.التعامل مع موزعین، لیتخصل من التخزین وأضراره

  

  

  

  

  

  

  

                                 
، ١١٧، ١١٦ :إبراھیم عبد اللطیف العبیدي، ص. د: ة بیع التورق الفقھي والمصرفيققیح) ١(

١١٨.  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 
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٩٨٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :المطلب األول

  ٕ ماهیة التورق العكسي واجراءاته

التطبیق الثاني من تطبیقات التورق في البنوك والمؤسسات المالیة؛ هو ما 

المنتج البدیل عن الودیعة "، أو "المرابحة العكسیة"أو " التورق العكسي"یطلق علیه 

 لم یقف التورق المصرفي عند المتعاملین مع المصارف والبنوك، ، حیث )١("ألجل

                                 
صار إلى الدعة والسكون، وسكن واستقر، فھو : ًودع یدع ودعا: - لغة–اإلیداع : لودیعة ألجلا) ١(

: أودع الشيء: وضع صاحب المال مالھ لدى الغیر لحفظھ لھ، یقال: ودیع ووادع، واإلیداع

َصانھ، وأودع فالنا الشيء المعجم الوسیط، : یةمجمع اللغة العرب. [دفعھ إلیھ لیكون عنده ودیعة: ً

تسلیط : -في الفقھ الحنفي-اإلیداع ] مصر–الرابعة، مكتبة الشروق الدولیة : ، ط١٠٢١: ص

البحر الرائق شرح كنز الدقائق لزین . [ما یترك عند األمین: الغیر على حفظ مالھ، والدیعة

– الودیعة ]بیروت–م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٧األولى : ، ط٤٦٤: الدین بن نجیم الحنفي، ص

حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر لمحمد . [اإلیداع توكیل بحفظ المال:  ھي-في الفقھ المالكي

، دار إحیاء التراث، جواھر اإلكلیل شرح مختصر خلیل إلسماعیل بن ٤١٩/ ٣عرفة الدسوقي 

عة أما الودی] م١٩٩٧األولى : لبنان، ط–بیروت –، دار الكتب العلمیة ٢١٠/ ٢أحمد األزھري 

استنابة في حفظ المال، وأركانھا كأركان الوكالة، وصیغتھا كصیغتھا، : ، فھي-عند الشافیة–

العزیز شرح الوجیز، المعروف بالشرح الكبیر لعبد . [المال الموضوع عند الغیر لحیفظھ: فھي

عند –اإلیداع ] م، دار الكتب العلیمة١٩٩٧األولى : ، ط٢٨٦/ ٧الكریم بن محمد الرافعي 

توكیل في حفظھ كذلك بغیر : واالستیداع. توكیل رب مال في حفظھ تبرعا من الحافظ: - بلةالحنا

األولى : ، دار إحیاء التراث العربي، ط١٦٥/ ٤كشاف القناع لمنصور البھوتي . [تصرف

عقد یفید تسلیط المالك غیره على حفظ عین من مالھ، : -في الفقھ الحدیث–الودیعة ] ھـ١٤٢٠

: أحكام المعامالت الشرعیة. [ودیعة: ودیعا ومستودع، والمال: دعا، والحافظمو: ویسمى المالك

 - بالتوصیف السابق–والودیعة ] القاھرة–، دار الفكر العربي ٤٣٢: علي الخفیف، ص. د

فھي إحدى أنواع الودیعة النقدیة : أما الودیعة إلى أجل. مشروعة بالكتاب والسنة واإلجماع

عقد بین العمیل والمصرف، یسلم على أساسھ العمیل مبلغا نقدیا : االمصرفیة، والتي تعرف بأنھ

إلى المصرف الذي یلتزم برده بمجرد الطلب، أو عند حلول األجل المتفق علیھ، أو شریطة 

إخطار مسبق یقوم بھ العمیل للمصرف یطلعھ فیھ برغبتھ في سحب ودیعتھ، أو قد تكون 

ء غرضھا الذي وضعت من أجلھ؛ یجوز الودیعة مرتبطة بغرض مخصص، وفي حال انتھا

=  ١٣٢٥، مطبعة النھضة ١٩٧/ ٢محمد صالح : شرح القانون التجاري. [لصاحبھا أن یسبحھا



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

لذي یستورق لجذب ودائع العمالء، ویحقق ٕوانما تعداه إلى البنك نفسه، فأصبح هو ا

 ماهیته -في هذا المبحث–للمودعین زیادة في ودائعهم المصرفیة، وسوف أعرض 

  :والغایة منه وحكمه الشعري، وبیانه كالتالي

  

  :المطلب األول

   والغایة منهٕماهیته واجراءاته
 ماهیة التورق العكسي  - أ

ف في شراء سلعة محددة، المصر) المودع(التورق العكسي هو توكیل العمیل 

وتسلیم العمیل للمصرف الثمن حاضرا، ثم یقوم المصرف بشراء السلعة من العمیل 

فإن التورق العكسي هو صورة : بثمن مؤجل وبهامش ربح یجري االتفاق علیه، وعلیه

   )١(.التورق المنظم نفسها، مع كون المستورق هو المؤسسة والممول هو العمیل

  : وصورته كالتاليوعلیه فإن إجراءاته

 البنك یداع مبلغ من المال في حسابه لدىأن یقوم العمیل بإ -١

 سلعة، یطلب عمیل البنك نموذج عرض بیع سلعة، وطلب شراء  -٢

ووكالة شراء السلعة، وتفویض البنك ببیع السلة وفق أداة التورق المصرفي 

 .المنظم

 جلواألیقدم البنك عرض األسعار مع تحدید نوع السلعة والعملة  -٣

                                                                                  
. د: ١٩٩٩ لسنة ١٧القاھرة، العقود وعملیات البنوك التجاریة وفقا ألحكام قانون التجارة رقم =

وتعتبر ] ٢٠٠١:  طاإلسكندریة،–، دار المطبوعات الجامعیة ٢٧٨: علي البارودي، ص

الودائع الثانیة أو ألجل؛ أقل شیوعا وانتشارا، ومع ذلك فإن البنوك تفضل التعامل بھا، حیث 

ھذه األموال بشكل أفضل، مما یجعلھا تدفع علیھا فائدة ك الفرصة في استثمار إنھا تعطي البن

 من ردھا في ترتفع قیمتھا عما ھو علیھ الحال في الودائع تحت الطلب، كما یمكن المصرف

ٍموعد استحقاقھا والوفاء بھا بیسر وسھولة، وقد أفتى مجمع الفقھ اإلسالمي بحرمتھا؛ الشتمالھا 

، جامعة ٧٩: حسن المصري، ص: الحسابات المصرفیة في القانون الكویتي. [على الربا

  ] ١٩٩٤األولى : الكویت، ط

بیر، مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي، محمد عثمان ش/ د.أ: لتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیةا) ١(

  .٣٨: الدورة التاسعة عشرة، ص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

في شراء یعرض البنك على العمیل صاحب الحساب أن یتوكل عنه  -٤

 .السلعة، وال یلزمه بذلك إن كان قادرا على شراء السلعة التي یریدها البنك

مؤجل لمدة یتوكل البنك بعد تملك العمیل للسلعة ببیعها لنفسه بثمن  -٥

 .محدودة

 العمیل السعلة؛ فإنفي حال عدول المصرف عن الشراء بعد شراء العمیل  -٦

یعامل المصرف بمقتضى أحكام الوعد الملزم، ألن وعد العمیل وعد ملزم، 

  )١(.منه السلعة مرابحة بعد تملكه إیاهاي بأن یشتر

المصرف أو سحب بكر لمدیونته على مة العمیل في السداد البغفي حال ر -٧

المبلغ؛ فإن المصرف یبیح له تحقیق هذه الرغبة، لكن یدخل معه في مسألة 

  (٢)"وتعجلضع "

                                 
  .٣٣: سبق توضیحھ، ص: حكام الوعد الملزمأ) ١(

ضع بعض الدین المؤجل وتعجل في تسدیده، وكان ذلك من ربا : أي" ضع وتعجل"سألة م) ٢(

ذه مائة ھ: إذا قال الرجل للرجل: ، مثال ذلك"ضع وتعجل وزد وتأجل"الجاھلیة المعروف بـ 

یا فالن، أعطي : ألف قرض لي علیك فأعطاه المائة ألف، وفجأة طرأ علیھ ظرف، فقال لھ

فذھب طائفة من أھل العلم . تسعین ألفا وأسامحك في عشرة آالف، فأسقط بعضھ وأخذ بعضھ

-من التابعین، وزفر -إلى جواز ذلك، فھو قول حبر األمة عبد هللا بن عباس، وھو قول النخعي 

في دین الكتابة، وقول بعض الحنابلة، واختاره شیخ -نفیة، وھو قول أبو حنیفة، وأحمد من الح

 حدیث ابن -١: ٍاإلسالم ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة، منھا

 بإخراج بني النضیر من المدینة؛ أتاه - صلى هللا علیھ وسلم–لما أمر رسول هللا : عباس، قال

ِإن لنا دیونا لم تحل، فقال: منھم، فقالواأناس   أن الجواز صح عن ابن -٢". ضعوا وتعجلوا: "َ

 ما ذكره ابن القیم من أن - ٣". ضع وتعجل: "عباس صریحا، فقد ثبت أنھ أفتى بصحة مسألة

حقیقة ھذا العقد عكس الربا، ففي الربا تأجیل وزیادة، وفي ھذا العقد إسقاط وتعجیل، كما أن 

  . المعامالت اإلباحة، وھذه معاملة، فتكون مباحةاألصل في

فھو مذھب أبي ) في الجملة(ذھب أصحابھ إلى عدم الجواز، وھو مذھب األئمة األربعة : القول الثاني

ن عن اإلمام أحمد، وقد استدلوا على ذلك بعدة أدلة، نیفة ومالك والشافعي وأشھر الروایتیح

عمر، وابنھ، وكذا زید بن ثابت؛ في : لصحابة، منھم أن التحریم مروي عن عدد من ا- ١: منھا

 أن النقص یقابل األجل، وال تجوز الوضیعة من الدین على تعجیلھ، - ٢. اآلثار المرویة عنھم

  =.فأشبھ الربا، فالربا الزیادة في مقابل األجل، وكذلك ھنا، النقصان في مقابل األجل



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

في حال توفر مبلغ لدى العمیل، ویرغب في إضافته إلى حسابه؛ فیمكنه  -٨

وفق اإلجراءات المتخذة في أول – مع المصرف إجراء عملیة المرابحة

  (١)عملیة مرابحة مع البنك

  

 :الغایة من التورق العكسي  -  ب

لجأت المؤسسات المالیة والبنوك اإلسالمیة للتورق العكسي مستهدفة تحقیق 

  :ألهداف التالیةا

 عن طریق المتاجرة - استثمار البنك ما لدیه من سیولة في السلع الدولیة  -١

بهذه السلع، حیث یقوم البنك بشراء السلعة من شركة في السوق الدولیة بوسائل 

 بأكثر من - مرابحة–االتصال الحدیثة لحساب العمیل، ومن ثم یبیعها لنفسه باألجل 

مرة ثانیة، إما لعمیل من عمالء البنك أو ) البنك(ف سعر یومها، ثم یبیعها المصر

  .للشركة التي اشترى منها السلعة، ویستفید البنك من فروق األسعار

                                                                                  
ضع " الربا زیادة واستغالل، وأما مسألة الصحیح والترجیح األقرب؛ ھو الجواز، وذلك ألن= 

؛ فإن فیھا إرفاق وإبراء للذمة ومصحلة، وھي نقصان المال المطلوب ولیس زیادتھ، "وتعجل

وعلیھ عمل الناس الیوم، كما یؤیده قرار مجلس مجمع الفقھ اإلسالمي، بمنظمة المؤتمر 

/ ھـ١٤١٢ ذو القعدة ١٢ – ٧اإلسالمي، في دورتھ السابعة، المنعقدة بجدة في الفترة من 

أن الحطیطة من : "م، بخصوص موضوع البیع بالتقسیط؛ ما یلي١٩٩٢ مایو ١٤ – ٩الموافق 

؛ جائزة )ضع وتعجل(الدین المؤجل ألجل تعجیال، سواء كانت بطلب من الدائن أو المدین 

 -في الحقیقة-شرعا، ال تدخل في الربا المحرم، إذا لم تكن بناء على اتفاق مسبق، وھذه المسألة 

. حمل تورع وشبھة، فمن أراد التورع في مثل ھذه المعاملة؛ فقد مال إلى قول األئمة األربعة

م، ١٩٩٣/ ھـ١٤١٤، دار المعرفة ١٢٦/ ١٣المبسوط لشمس األئمة السرخسي . [وهللا أعلم

/ ٢حاشیة العدوي على شرح كایة الطالب الرباني ألبي الحسن علي بن أحمد بن مكرم العدوي 

، ٣٦٧/ ٤، المغني ١٢٩: یوسف البقاعي، ص: م، تح١٩٩٤/ ھـ١٤١٤، دار الفكر ١٦٥

، دروس ١٨٦/ ١٧، شرح زاد المستنقع لمحمد بن محمد المختار الشنقیطي ٤٢٣/ ٦الفروع 

/ ٧وھبة الزحیلي / د.أ: صوتیة قام بتفریغھا موقع الشبكة اإلسالمیة، الفقھ اإلسالمي وأدلتھ

  . سوریا– دار الفكر: ، الناشر١٧١

ھناء . د: ، التورق حقیقتھ وأنواعھ٣٣ – ٣٢: محمد عبد اللطیف البنا، ص. د: تورق المنظمال) ١(

  .، مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمي الدولي٢٥: الحنیطي، ص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٨٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

أن تحقق للمودعین أرباحا على ودائعهم بطریقة التورق العكسي، وهذا  -٢

 .مما یشجع المودعین على التعامل مع البنوك اإلسالمیة دون غیرها

 لتلك المؤسسات عن طریق التورق العكسي لمنتج توفیر السیولة الالزمة -٣

البدیل للودیعة إلى أجل في البنوك التجاریة التي حرمتها الشریعة 

 .اإلسالمیة لتضمنها الربا

ضع "تمكین المودعین من السحب من الودائع االستثماریة وفق مسألة  -٤

  ".وتعجل

لودیعة بحیث یتنازل العمیل عن جزء من دیونه على المصرف مقابل سحب 

 .استمثاریة

  .ستثماریة عن طریق التورق العكسيتمكین المودع من زیادة ودیعته اال -٥

بحیث تتعامل المصارف اإلسالمیة مع المبلغ الجدید المودع من قبل العمیل مثلما 

  )١(.تتعامل مع المبلغ األول، عن طریق التورق العكسي

تخدام األموال في إذا كان التورق المنظم یتعلق بجانب اس: وبناء علیه

المصارف والبنوك؛ فإن التورق العكسي یتعلق بجانب استقطاب هذه األموال، أي 

استخدام التورق في الحصول على النقد، حیث إن البنك هو المدین، والعمیل هو 

   )٢(.الدائن

  

  :مقارنة بین التورق العكسي والمصرفي المنظم والفقهي  -ج

 الفرق بین التورق الفقهي والتورق - سالفا، في المبحث الثاني–ذكرت 

المصرفي المنظم، وذلك بعد تعریفهما وبیان حكمهما، وسوف أشرع في عقد مقارنة 

من ناحیة –من ناحیة، وبینه وبین التورق المصرفي –بین التورق العكسي والفقهي 

  .أخرى

  :الفرق بین التورق العكسي والتورق الفقهي: أوال

رق ي تحدید العالقة بین التورق الفردي والتواختلف الباحثون المعاصرون ف

 قة توافق، وأنه لیس هناك اختالف فذهب بعضهم إلى أن العالقة بینهما عال.العكسي

                                 
  .٣٩ – ٣٨: محمد عثمان شبیر، ص/ د.أ: لتورق الفقھي وتطبیقاتھ المصرفیة المعاصرةا) ١(

  .تصرفب) ٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

ٕبینهما، وانما التورق العكسي هو التورق المعروف لدى الفقهاء، وقد ذهب إلى هذه 
، وهو  )١(هالشیخ عبد اهللا المنیع، والباحث صالح محمد الخضري، في رسالت: الرأي

أحمد الحجي الكردي في التورق العكسي، مؤكدا أنه ال فارق مؤثر بینه وبین / د.رأي أ

 تغایر المتبایعین، ففي التورق :التورق الفقهي أو الفردي، الفارق الوحید بینهما هو

المشتري هو المؤسسة المالیة، وهو فارق : المشتري هو العمیل، وفي العكسي: الفقهي

   )٢(.ن أجل ذلك هما یشتركان في اإلباحةغیر مؤثر، وم

  

 الفقهاء والباحثین المعاصرین وأعضاء مجمع الفقه بیةفي حین ذهب غال

محمد عبد اللطیف / ، ود )٣(محمد عثمان شبیر/ د.أ: اإلسالمي الدولي، وعلى رأسهم

ن یاالقة بینهما عالقة تب؛ إلى أن الع، وآخرین)٥(إبراهیم فاضل الربو/ د.، أ )٤(البنا

  .واختالف

  

وهو األولى باالعتبار، فبالرغم من أنهما یتفقان في الحصول على النقود عن 

  :طریق شراء سلعة باألجل وبیعها بثمن الحال؛ إال أنهما یختلفان من عدة وجوه

التورق الفقهي یجمع بین عقدین منفصلین عن بعضهما البعض،   - أ

 باألجل، ثم  مستوفیة أركان البیع؛حیث یقوم العمیل بشراء سلعة

تنتهي هذه العمیلیة لتبدأ عملیة أخرى منفصلة عنها تماما، وهي بیع 

السلعة التي اشتراها بثمن حال، أما في التورق العكسي؛ فإن عملیاته 

مرتبطة مع بعضها البعض، حیث یقوم المصرف بإعطاء وعد ملزم 

للعمیل بشراء السلعة بهامش ربح متفق علیه إلى أجل معین، وهو 

                                 
، رسالة ٤٨: الباحث صالح محمد الخضیري، ص: قاتھ في المصارف اإلسالمیةلتورق وتطبیا) ١(

  .دكتوراه مقدمة إلى جامعة مالیا المالیزیة

أحمد الحجي الكردي، بحث أعده للندوة الجامعة للمؤتمر الدولي / د.أ: تورق والتورق المنظمال) ٢(

  .٢٠: م، ص٢٠١٠/ ٤/ ٢١ – ٢لالقتصاد اإلسالمي، المنعقدة في 

  .، مرجع سابق٤٠: محمد عثمان شبیر، ص/ د.أ: لتورق الفقھي وتطبیقاتھا )٣(

  .، مرجع سابق٣٣: محمد عبد اللطیف البنا، ص. د: لتورق المنظما) ٤(

  .، مرجع سابق٨: إبراھیم فاضل الربو، ص/ د.أ: لتورق حقیقتھ وأنواعھا) ٥(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

ؤ یقترب من بیع العینة، وبمجرد توقیع العمیل على األوراق تتم تواط

 .عملیة البیع والشراء، ویدخل في ذمة المصرف دون العمیل

 في التورق العكسي یكون المصرف وكیال عن العمیل في شراء   - ب

السلعة بالمبلغ الموجود في حسابه، ووكیال عنه في البیع لنفسه، ولوال وكالة المصرف 

بیع نسیئة لما أقدم العمیل على هذه المعاملة، ولو انفصلت الوكالة عن بالشراء وال

، في حین أن البائع في التورق  )١(الشراء والبیع اآلجل؛ النهار هذا التمویل من أساسه

 .الفقهي؛ ال عالقة له ببیع السلعة مطلقا

 في التورق العكسي لم یتم قبض السلعة ال من قبل العمیل وال من قبل - ج

  .هي عنه شرعانالم- رف، وهذا یؤدي إلى ربح ما لم یضمن المص

    في التورق العكسي یوجه المصرف العمیل إلى أن یتوكل في -د

الشراء والبیع، في حین أن البائع في التورق الفقهي ال یعلم بهدف المشتري األول من 

  .الشراء

   في التورق الفقهي تدور السلعة دورتها العادیة من مالك أصلي - ه

أما في التورق العكسي . إلى المتورق إلى مالك جدید، ثم منه إلى أطراف أخرى

 )٢(وبهذا تكون صورة من العینة. فالسلعة قد ترجع إلى الشركة التي باعتها إلى العمیل

   )٣(.، كما أن البیع یكون صوریا

  

  :بین التورق العكسي والتورق المصرفي المنظمالفرق : ثانیا

عاصرون في تحدید العالقة بین التورق المصرفي والتورق اختلف الباحثون الم

العكسي، فذهب بعضهم إلى أن العالقة بینهما عالقة توافق، وأنه لیس هناك اختالفا 

  .ٕبینهما، وانما العكسي هو صورة التورق المنظم

  

  

                                 
  .١٩٠: عید، صعبد هللا الس: تورق كما تجریھ المصارف في الوقت الحاضرال) ١(

أحمد محیي الدین، ضمن وقائع مؤتمر المؤسسات . د: تطبیقات المصرفیة لعقد التورقال) ٢(

  .٤٥٦/ ٢المصرفیة 

  .، مرجع سابق٤٢ – ٤١: محمد عثمان شبیر، ص/ د.أ: تورق الفقھيال) ٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  

، )١( محمد الخضیري والباحث یعالشیخ عبد اهللا المن: هذا الرأيوقد ذهب إلى 

غالبیة الباحثین المعاصرین وأعضاء المجمع الفقهي التابع لرابطة في حین ذهب 

   )٢(.العالم اإلسالمي؛ إلى أن العالقة بینهما عالقة تباین واختالف

  

 أن بینهما تباینا واختالفا، فبالرغم من أنهما یتفقان  واألولى باالعتبارواألرجح

  :في عدة أمور

  

  . المصرف للعمیل أنهما یتضمنان عقد الوكالة من قبل:أولها

ٕ أنهما ال یعمالن على دوران السلعة المشتراة دورتها الطبیعیة، وانما قد :ثانیها
  )٣(ترجع السلعة إلى الشركة التي باعتها، وهذا مما یقربها من بیع العینة

  :هما یختلفان من عدة وجوه، نذكر منها إال أن

؛ فإن التورق إذا كان التورق المصرفي المنظم هو مصدر السیولة للعمیل  - أ

 .العكسي أصبح هو مصدر السیولة للبنك نفسه

ة عن بإذا كان المصرف أو البنك المصرفي المنظم یشتري ویبیع نیا  - ب

 .في التورق العكسي یبیع لنفسه) البنك(العمیل؛ فإن الوكیل 

   هو المدین، ویلتزم بدفع األقساط في - في التورق المصرفي- العمیل  - ج

العكسي فإن العمیل هو الدائن، ویمكنه أن یطالب موعدها، أما في التورق 

ضع "البنك بتعجیل تسدید بعض الدیون مع الحط منها، وفق مسألة 

  ".وتعجل

                                 
لیزیة ٍلتورق وتطبیقاتھ المعاصرة في المصارف اإلسالمیة، المقدمة إلى جامعة مالیا الماا) ١(

  .٤٨: للباحث صالح الخضیري، ص

ٍرارات وتوصیات المجمع الفقھي التابع لرابطة العالم اإلسالمي في دورتھ التاسعة عشرة ق) ٢(

  )م٢٠٠٧/ ھـ١٤٢٨(

  .٤١: محمد عثمان شبیر، ص. د: تورق الفقھيال) ٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 ال یضمن للعمیل شیئا، أما في -نظممفي التورق المصرفي ال-  البنك -د

العكسي؛ فإن المصرف یضمن للعمیل كال من رأس المال والربح، التورق 

  ".قرض جر نفعا: "رق العكسي من قبیلوهذا مما یجعل التو

   في التورق العكسي یتمكن العمیل من استیفاء بعض الثمن - هـ

، حیث یتنازل "ضع وتعجل: "المؤجل قبل انتهاء األجل المحدد على أساس مبدأ

وهذا غیر موجود في التورق المصرفي . العمیل عن هامش الربح المتعلق بذلك المبلغ

   )١(.المنظم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
  .٤٢ – ٤١: لمرجع السابق، صا) ١(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :المطلب الثاني

  حكم التورق العكسي

 التورق بینهمن جهة، و- بعد عقد مقارنة بین التورق العكسي والتورق الفقهي 

من جهة أخرى، والتي من خاللها استبان أن المرابحة العكسیة –المصرفي المنظم 

 - من خاللها–تخالف التورق الفقهي الفردي الذي أجازه أكثر الفقهاء، كما اتضح 

 مع التورق المصرفي المنظم، وأن التورق العكسي نوع من - في بعض النقاط–اتفاقه 

  أنواع التورق المصرفي، فهل یمكن إنزال حكم التورق المصرفي علیه أم ال؟

لتكییف سوف أستعرض اولما كان الحكم على الشيء فرع عن تكییفه؛ لذا 

  .الفقهي للمرابحة العكسیة قبل بیان الحكم الشرعي لها

  :التكییف الفقهي للتورق العكسي: أوال

اختلف العلماء المعاصرون في التكییف الفقهي للتورق العكسي على ثالثة 

  :أقوال

  :لوالقول األ

؛ )٢(محمد عثمان شبیر/ ٍ واألستاذ الدكتور )١(علي القرة داغي/ ذهب الدكتور

: حدة، هي أن المرابحة العكسیة تكیف على أنها تجمع عدة عقود في صفة واإلى

المصرفي المنظم، والمتاجرة في السلع الدولیة، ومسألة شراء الوكیل لنفسه،  التورق

ٕوالزام الوكیل بالشراء والبیع لنفسه بهامش ربح معین، وتضمینه لرأس المال، ومسألة 

  ".ضع وتعجل"

  

  : القول الثاني

لعربیة ذهب الشیخ عبد العزیز بن عبد اهللا آل الشیخ، المفتي العام للملكة ا

–، وهي "ودیعة مصرفیة إلى أجل"السعودیة؛ إلى أن التورق العكسي یكیف على أنه 

قد عرفت البنوك التجاریة هذه الودیعة : " قرض بزیادة مشروطة، حیث قال- في حقیتها

                                 
علي القرة داغي، المقدم . د:  بصفة البنك مشتریاتطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة: حثب) ١(

سبتمبر / ھـ١٤٢٨لندوة البركة الثامنة والعشرین لالقتصاد اإلسالمي بجدة، في رمضان 

  .٣٩ – ٣٨: م، ص٢٠٠٧

  .٤٤: محمد عثمان شبیر، ص. د: لتورق الفقھي وتطبیقاتھا) ٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

-منذ نشأتها، وهي تعتبر موردا رئیسیا لتمویل هذه البنوك، لهذا نجد أن البنوك تسعى 

 عن الودیعة -كل البعد–مالء وتوسیع دائرتهم، وهي بعیدة  الستقطاب الع- بكل جهد

  :ٍفي الشریعة اإلسالمیة، ألنها تتضمن أمورا، أهمها

 . ضامن للمال بكل حال- )بفتح الدال(َوهو المودع - أن البنك  -١

 أن البنك له الحق في التصرف بالمال، فأقرب ما تكون هذه  -٢

خرجها عن كونها قرضا، فإن العبرة الودیعة إلى أنها قرض، وأن تسمیتها ودیعة ال ی

   )١(.في العقود للمعاني ال لأللفاظ والمباني

 

   :القول الثالث

إلى أن هذه المعاملة تكیف على أنها بیع "ذهب الشیخ عبد اهللا سلیمان المنیع 

أن یقوم :  وتفصیل ذلك".ضع وتعجل"، ویتضمن مسألة وشراء بطریق التورق الفقهي

 من قرض في ذمة المصرف؛ -المودعة لدى المصرف- بالغ العمیل بتحویل هذه الم

إلى ودائع استثماریة یتولى مالكها مباشرة نشاط البیع والشراء بها، فیقوم المصرف 

بشراء سلعة معینة من السلع الدولیة بقدر المبالغ الموجودة في حساب العمیل، 

حساب مالك باإلضافة إلى هامش ربحي یجري االتفاق علیه بین البنك وصاحب ال

بسحب بعض المبالغ؛ یدخل مع - السلعة، وألجل سداد مدیونیة العمیل على المصرف 

یرغب - ، وفي حال وجود مبلغ لدى صاحب الحساب "ضع وتعجل: "البنك في مسألة

ضمه إلى مبلغه االستثماري؛ یقوم العمیل بنفس االجراءات التي أجراها أول مرة، 

 المرونة في سحب ما یریده من مبلغ، - البدیلبهذا المنتج - وهكذا یتیسر للعمیل 

وتوظیف ما یستجد لدیه من مال بطریقة شرعیة، تضمن له العائد الربحي المباح، كما 

   )٢(.تضمن له سهولة السداد في أي وقت یریده

                                 
سالمي التابع لرابطة العالم ٍالتورق الذي قدمھ الشیخ عبد العزیز لمجمع الفقھ اإل: حثب) ١(

: محمد عثمان شبیر في بحث/ د.أ: أشار إلى ذلك الرأي. ٍاإلسالمي، في دورتھ التاسعة عشر

  .٤٤ – ٤٣: التورق وتطبیقاتھ، ص

" ٍحكم التورق كما تجریھ المصارف اإلسالمیة في الوقت الحاضر"عبد هللا المنیع . د: حثب) ٢(

ٍعشرة لمجمع الفقھ اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالميمقدم ضمن بحوث الدورة السابعة  ٍ .

  .مرجع سابق



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :الراحج من هذه األقوال

بعد عرض أقوال الفقهاء في التكییف الفقهي للمرابحة العكسیة؛ فإن أقربها 

  .اب هو التكییف األول، القاضي بأنها تجمع عدة عقودللصو

  :وذلك لألسباب اآلتیة

 ال یمكن تكییف التورق العكسي بأنه تورق فقهي فردي، لوجود اختالفات :أوال

  .سالفا، حین المقارنة بینهما–وقد قمت بذكرها . وفروق كثیرة بینهما

فحسب، كما ذهب  أنه ال یمكن تكییفه بأنه ودیعة مصرفیة إلى أجل :ثانیا

 یتضمن عدة عقود - إلى جانبها–إلى ذلك مفتي المملكة العربیة السعودیة؛ ألنه 

وكالة المصرف في : ، أال وهي"الودیعة إلى أجل"وتصرفات أخرى غیر موجودة في 

البیع والشراء، بیع الوكیل لنفسه، المرابحة لآلخر بالشراء، الوعد الملزم بالشراء، 

مان رأس المال والربح، فتلك العقود والتصرفات تجعل ، ض"ضع وتعجل: "مسألة

َّ والتي تكیف على أنها قرض بفائدة، "الودیعة ألجل"التورق العكسي أعم وأشمل من 

  ."والتورق المصرفي المنظم"" قرض جر نفعا"و" بیع العینة"وتعربه من كل من 

  فإن التورق العكسي یكیف على أنه یتضمن عدة عقود وتصرفات،:وعلیه

   )١(.ذكرت سالفا، كما ذهب إلى ذلك أصحاب القول األول

  

  حكم التورق العكسي :ثانیا

بعد عرض أقوال العلماء في التكییف الفقهي للتورق العكسي؛ أشرع في بیان 

الحكم الشرعي له، وقد اختلفوا في حكمه تبعا الختالفهم في تكییفه على قولین، أال 

  :وهما

  :القول األول

 الشیخ عبد العزیز آل الشیخ، والدكتور سامي: ، وعلى رأسهملجمهور العلماء

، والدكتور  )٣( إبراهیم فاضل الدبو، والدكتور )٢(سویلم، والدكتور محمد عثمان شبیر

                                 
  .محمد عثمان شبیر، بتصرف/ د.أ: لتورق وتطبیقاتھا) ١(

  .٤٥: محمد عثمان شبیر، ص/ د.أ: لمصرفیةلتورق الفقھي وتطبیقاتھ اا) ٢(

  .٨: إبراھیم الدبو، ص/ د.أ:  أنواعھ-لتورق حقیقتھ ا) ٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

، وبه أخذ المجمع الفقهي )١(علي القرة داغي، والدكتور محمد عبد اللطیف البنا

 هیئة الرقابة الشرعیة للبنك العربي ، وفتوى)٢(ٍاإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي

  . إلى حرمة المرابحة العكسیة، وقد ذهبوا)٣(اإلسالمي الدولي

  

  : وقد استدلوا على ذلك باآلتي

ُأن هذه المعاملة تدخل في مفهوم التورق المنظم، وما علل به منع التورق  -١
 .المصرفي من علل؛ یوجد في هذه المعاملة

المحرمة شرعا، من جهة كون " العینة"ة أن هذه المعاملة مماثلة لمسأل -٢

السلعة المباعة لیست مقصودة لذاتها، فتأخذ حكمها، خصوصا أن 

 .المصرف ال یلزم العمیل مسبقا بشراء هذه السلعة منه

أن هذه المعاملة تنافي الهدف من التمویل اإلسالمي القائم على ربط  -٣

 قتصاديالتمویل بالنشاط الحقیقي بما یعزز النمو والرخاء اال

صراحة أو ضمنا أو عرفا، تحایال - أن فیه توطؤ بین الممول والمستورق  -٤

كما أنه یتضمن .  )٤(لتحصیل النقد الحاضر بأكثر منه في الذمة، وهو ربا

 التي عرفت في البنوك التجاریة، وھي "الودیعة ألجل"معاملة 

                                 
  .عبد اللطیف البنا. د: نظملتورق الما) ١(

ٍرارات وتوصیات المجمع الفقھي اإلسالمي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، في دورتھ ق) ٢(

 أبریل ٣٠ – ٢٦الموافق / ھـ١٤٣٠ جمادى األولى ٥ – ١: التاسعة عشرة في الشارقة، من

ما تواطؤا بین ؛ وذلك ألن فیھ)المنظم والعكسي(ال یجوز التورق : "نصا-وجاء فیھ . م٢٠٠٩

صراحة أو ضمنا أو عرفا، تحایال لتحصیل النقد الحاضر بأكثر منھ في -الممول والمستورق 

:  أنواعھ، ص–التورق حقیقتھ : إبراھیم الدبو، في بحثھ. د: نص على القرار". [الذمة، وھو ربا

  ]  ٤٥: البنا في التورق الفقھي، ص. ، د٨

مصرفیة المنظمة، أو المرابحة المصرفیة العادیة، أو المرابحة ال: "قد جاء نص الفتوىو) ٣(

ھي نوع من أنواع الحیل الربویة التي ترى الھیئة عدم اعتمادھا أسلوبا من أسالیب : المعاكسة

  .٣٤: التورق المنظم، ص: البنا، في بحثھ. د: ، نص على الفتوى"التمیل المصرفي اإلسالمي

  .٨: الدبو، ص. د:  أنواعھ–ورق حقیقتھ ، الت٣٣: البنا، ص. د: تورق المنظمال) ٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

كل قرض جر نفعا فھو : "تدخل في مفھوم المبدأ الفقھي
  )١("ربا

 .من أن یبیع الوكیل لنفسه، وهو ممنوع شرعاضترق العكسي یالتو -٥

 : أن ممارسة التورق العكسي تترتب علیه سلبیات عدیدة، أهما -٦

 الربویة بالصبغة أن هذه الممارسة زلة شنیعة، قد تجر إلى صبغ بعض المعامالت

اإلسالمیة أو الشرعیة، وفي هذا خطر عظیم على األمة، فلما كانت المعاملة ربا 

ریحا؛ كان الناس أبعد عنها، ومن قافها یعلم خطأه وعصیانه لوضوحها، أما وقد ص

ألبست على الناس لباس الدین؛ فإنها ستنطلي على المسلمین عامتهم وخاصتهم، وقد 

 .وقع هذا في عدد من المنتجات، حتى إن بعضهم أباح بیع العینة

 ة ؛ یعود على النهضأن تطبیقات التورق العكسي والقول بحله -٧

من حیث ال تشعر، –السعودیة بنتائج سیئة، وقد تذوب في خضم البنوك التجاریة 

تحت غطاء األسلمة، خصوصا مع قوة البنوك التجاریة الربویة عالما وتأثیرها 

   )٢(.وانتشارها وتبني معظم الدول لها سیاستها المالیة

 

  :القول الثاني

 كبار العلماء بالمملكة عضو هیئة–ذهب الشیخ عبد اهللا بن سلیمان المنیع 

أحمد الحجي الكردي؛ إلى القول بصحة التورق / ، واألستاذ الدكتور-العربیة السعودیة

هب إلى أنه ي قد قرن صحة العقد بالكراهة، وذٕالعكسي،  وان كان الدكتور الكرد

  .صحیح مكروه

  

  :األدلة

ا، عند قد استدلوا على الجواز بأدلة التورق الفقهي، والتي تم ذكرها سابق -١

 :استشهادهم على جواز التورق المصرفي المنظم؛ من عموم قوله تعالى

فاآلیة الكریمة تدل داللة واضحة ، )٣(] > ; : 9 8 7[

                                 
  .٤٦ – ٤٥: شبیر، ص. د: لتورق الفقھي وتطبیقاتھا) ١(

  .٤٦: لمرجع السابق، صا) ٢(

  .٢٧٥: من اآلیة: بقرةال) ٣(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

٩٩٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

على أن األصل في المعامالت؛ اإلباحة، والتورق العكسي إحدى هذه 

   (١).المعامالت، فتدخل في إطار الحل

  

  :یناقش ذلك

 عن التورق الفردي، كما - ختالفكل اال–بأن التورق العكسي یختلف 

  :أوضحت سابقا، عند المقارنة بینهما، وأهم تلك االختالفات

أن التورق الفقهي یجمع بین عقدین منفصلین، بینما التورق العكسي ترتبط فیه 

عملیاته مع بعضها البعض، وهو ما یجعله یقترب من بیع العینة، كما أن التورق 

ا العادیة، بینما في التورق الفقهي ترجع إلى الشركة التي الفقهي تدور فیه السلعة دورته

: باعتها إلى العمیل، فیكون صورة من صور العینة، كما أن البیع یكون صوریا، وعلیه

   )٢(.فال یأخذ التورق العكسي حكم التورق الفقهي بحال من األحوال

 :أن التورق العكسي یحقق عدة فوائد، منها -٢

یل فرصة االستفادة من المبالغ المودعة في حسابه أن هذا المنتج یعطي العم

  .لدى المصرف، كما یعطیه مرونة في السحب واإلیداع

أن مبالغ العمیل المودعة في وضع استثماري مباح، فهو منتج على : ومنها

   )٣(.البیع والشراء

  

  :یجاب على ذلك

ة الموازنة بأن الربا الذي حرمه اإلسالم؛ ال یخلو من فوائد ومنافع، ولكن نتیج

الشرعیة بین المنافع والمضار هي المعتبرة في تقریر الحكم في ذلك، فإذا أجرینا تلك 

ر أعظم اضورق العكسي؛ كانت النتیجة أن المالموازنة بین المنافع والمضار في الت

من المنافع التي تترتب علیه، ومن هذه األضرار ما تم ذكره سابقا في أدلة القائلین 

   )٤(.فإن هذه المنافع ال تؤثر في الحكم بعدم الجوازبالمنع، ولذا 

                                 
  .٤٦: التورق الفقھي، ص: شبیر. د) ١(

  .تصرف، الصفحة نفسھاب.  المرجع السابق)٢(

  .الصفحة نفسھا. لمرجع السابقا) ٣(

  .٤٧: جع السابق، صلمرا) ٤(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

أن التورق العكسي الفردي الذي یمارس من جهة األفراد مع البنوك  -٣

والمصارف؛ هو نفسه التورق الفردي الفقهي الجائز، من غیر أي فارق 

مؤثر بینهما، والفارق الوحید بینهما هو تغایر المتبایعین، ففي التورق 

المشتري هو المؤسسة : و العمیل، وفي العكسيالمشتري ه: الفقهي

 فارق غیر مؤثر، مما یقتضي اشتراكهما في - بكل تأكید-المالیة، وهو 

   )١(.اإلباحة، ال التفریق بینهما في الحكم بإجازة الفقهي ومنع العكسي

 

  :یناقش ذلك

كما أوضحت سابقا، فال داعي - بأن التورق العكسي یخالف التورق الفردي 

   )٢(.لتكراره

  

  :الرأي الراجح
هو القول األول، القائل بحرمة التورق العكسي، : الراجح من هذین القولین

  :وذلك لألسباب اآلتیة

 أنه رأي جمهور العلماء وموضوع اتفاقهم، وبه أخذ مجمع الفقه :أوال

  .اإلسالمي، كما أنه فتوى الرقابة الشرعیة للبنك العربي اإلسالمي الدولي

دلوا بالمنقول المقبول، وما استدل به أصحاب القول الثاني؛ ال  أنهم است:ثانیا

ینهض أن یكون حجة، حیث إنها عمومات ولیست في صلب التورق العكسي، وما 

  .سواها قد تمت مناقشتها

 أن التورق العكسي یتضمن التورق المصرفي المنظم الذي سبق ترجیح :ثالثا

  : ، أهمهاحرمته، ویزید علیه بعدة أمور ممنوعة شرعا

قرض جر "، وأنه "ضع وتعجل: "أن یبیع الوكیل لنفسه، والدخول في مسألة

  ".نفعا

 المثلى في العالقات بین البنك  أن التورق العكسي فیه قلب للصورة:رابعا

والعمیل، فاألصل في المرابحة أن یكون البنك هو البائع، والعمیل هو المشتري، وال 

                                 
  .٢٠: الكردي، ص. التورق والتورق المنظم، د) ١(

  .تصرفب) ٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

ن المشتري هو البائع في المرابحة العكسیة، مع یجوز قلب هذه العالقة بحیث یكو

  .تضمن هذه العملیة التزام البنك بأداء النسبة التي قیدت بها المرابحة

 القول بجواز وصحة هذه المعاملة؛ یأتي بثماره الطیبة على بعض :خامسا

ي مثال، وبالتال–السلع والمنتجات التي تتعامل بها البنوك التي تمارس التورق، كالحدید 

یؤدي إلى رواجها وزیادة أسعارها، في حین ینعكس سلبا على كثیر من المنتجات 

  .األخرى لكسادها في األسواق

  

هذا، وقد حددت هیئة الرقابة الشرعیة للبنك العربي اإلسالمي الدولي؛ شروطا 

  :، أال وهي )١(شرعیة لتصحیح المرابحة العكسیة الستخدامها في قبول الودائع

  

  .ون العمیلة حقیقیة ولیست وهمیة أن تك:األول

 أال یوكل العمیل البنك بشراء البضاعة من السلع المحلیة أو :الثاني

   )٢(.المستوردة بواسطة االعتمادات المستندیة

 أال یقوم البنك ببیع السلع المشتراة من العمیل ببیعها له أو ممن :الثالث

  .نهي عنهاشتراها العمیل منه، حتى ال یقع في بیع العینة الم

 في حال حاجة العمیل لجزء من ثمن البضاعة؛ تعامل من خالل :الرابع

، وال یعتبر العمیل "ضع وتعجل: "مكافآت السداد المبكر غیر المشروطة وفقا لقاعدة

  .مودعا، بل دائنا للبنك بثمن بضاعة المرابحة العكسیة

  

  

  

  

                                 
  .٤٨ – ٤٧: شبیر، ص. د: ، التورق الفقھي٤٣: البنا، ص. د: لتورق المنظما) ١(

 بفتح اعتماد لصالح المستفید، - بمقتضاه-عقد یتعھد المصرف أو البنك : العتمادات المستندیةا) ٢(

أنواع . [فتح االعتماد بضمان مستندات تمثل بضاعة منقولة أو معدة للنقلبناء على طلب األمر ب

  ]٢٠٠٥: ، ط٣: إعداد زید حسین العفیف، ص: االعتمادات المستندیة



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  

  

  

  

  املبحث الرابع

  بدائل املقترحةاآلثار االقتصادية للتورق املصريف وال

  

  :وحيتوي على مطلبني

  .اآلثار االقتصادية للتورق املصريف: املطلب األول

 .اآلثار السلبية له على االقتصاد  - أ

 .اآلثار اإلجيابية له  - ب

  . اآلثار السلبية للتورق املصريف على البنوك اإلسالمية-ج

البدائل املقترحة عن عمليات التورق املصريف : ب الثاينلطامل

  .املنظم



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :المطلب األول

  .اآلثار االقتصادیة للتورق المصرفي

یترتب على تطبیق انتشار التورق المصرفي آثار سلبیة عدة، مباشرة وغیر 

بشكل –بشكل عام، وعلى البنوك والمصارف اإلسالمیة –مباشرة على االقتصاد 

  .خاص

 اآلثار السلبیة للتورق المصرفي على االقتصاد: 

 .الوطنیة لألسواق الخارجیةتشجیع خروج رؤوس األموال  -١

إن معظم السلع المستخدمة في تمویل التورق المصرفي؛ هي معادن وسلع 

دولیة، التي لها بورصات عالمیة، وهذا مما یساهم في خروج رؤوس األموال من الدول 

ٍاإلسالمیة وتوجیهها إلى األسواق الدولیة، وحرمان الشعوب واألسواق المحلیة من 

الها، في وقت تجد في األسواق المالیة المحلیة حاجة ماسة لتلك االستفادة من أمو

   )١(.األموال، كي تؤدي دورها في التنمیة االقتصادیة

 .إلغاء القیمة المضافة -٢

تهدف عملیة التورق المصرفي إلى تقدیم نقد حاضر مقابل نقد آجل أكبر 

في االستهالك وال  ال -كما أسلفنا- یرید السلعة محل التورق منه، حیث إن التورق ال

فإن هذه العملیة ال تدعم : ٕفي االستثمار، وانما هي واسطة للحصول على النقد، وبهذا

   )٢(.المتمثلة في الربح الذي ینتج عن البیع الحقیقي االقتصاد بأي قیمة إضافیة

 : اآلثار المترتبة على المتغیرات الرئیسیة للنشاط االقتصادي -٣

  :تتجلى تلك اآلثار فیما یلي

 ألثر على االستثمارا 

نجد أن التورق المصرفي ال یؤدي إلى تكوین لرأس مال حقیقي؛ ذلك أن 

دة الطاقة السلع التي تتعامل بواسطتها لیست من السلع الرأسمالیة التي تساهم في زیا

                                 
جامعة –أحمد محمد الحیوسي، بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول . د: تورق المصرفيال) ١(

  .١٧: م، ص٢٠١٢ أبریل ١٩ – ١٨عجلون الوطینة 

ابن تومي : إسالم مالیزیا"طبیقات التورق المصرفي في المصارف اإلسالمیة، تجربة مصرف ت) ٢(

، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول منتجات ٢٨: بدرو، و بو زید شفیقة، جامعة سطیف، ص

  .ھـ١٤٣٥ رجب ٦الموافق / م٢٠١٤ مایو ٦، ٥: وتطبیقات االبتكار والھندسة المالیة، یومي



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

اإلنتاجیة، ومن ثم رفع معدالت النمو االقتصادي، ویظهر األثر السلبي للتورق على 

رتفاع معدل التورق الذي قد یفوق معدل الربح المتوقع من االستثمار من خالل ا

  .االستثمار الحقیقي

 األثر على النشاط اإلنتاجي 

 على عجلة اإلنتاج؛ حیث إن إمكانیة التمویل - سلبا–التورق المصرفي یؤثر 

ٕواباحته للفرد بشكل میسر دون تعقید؛ یؤثر على نشاطه اإلنتاجي، نظرا لتوفر السیولة 

   )١(.ردالمالیة للف

  (٢)األثر على التضخم -٤

عبر عن عدم  ییعتبر التضخم ظاهرة سلبیة على اقتصادیات الدول، فهو

التوازن بین العرض النقدي المتداول وحجم السلع والخدمات المتوفرة، فالمصارف 

اإلسالمیة تساهم في ارتفاع معدالت التضخم في االقتصاد؛ من خالل عملیات 

  :التورق، وذلك یرجع لسببین

–ارتفاع معدل الصفقات المعقودة على عدد محدود من السلع  -١

 .نتیجة لشیوع القبض الحكمي ال الحقیقي

 التي یوفرها لهم التورق عن - لدى األفراد-زیادة القدرة الشرائیة  -٢

  .حجم اإلنتاج الحقیقي في المجتمع

 :األثر على االدخار -٥

َّیأ لالدخار، وذلك إن المجتمع الذي یسود فیه التورق المصرفي؛ لن یكون مه

النتشار النمط االستهالكي الترفي، مما یقلل فرص االدخار، وهذا له آثار سلبیة على 

                                 
  .، بتصرف٢٨ – ٢٧: ابق، صلمرجع السا) ١(

االرتفاع المستمر والملموس في المستوى العام لألسعار في : یمكن تعریفھ على أنھ: لتضخما) ٢(

أن یكون االرتفاع في أسعار كافة السلع : األول: دولة ما، ویشترط لوجود ھذه الظاھرة شرطان

  "لألسعارالمستوى العام "والخدمات ولیس بعضھا، وھذا ھو الذي تعنیھ كلمة 

وأن یستمر ) ي الغالب أكثر من خمسین بالمائةف(أن یكون ارتفاع األسعار ملموسا وواضحا : الثاني

التضخم، : أحمد سالمة شمعون، الوحدة السابعة. د: مبادئ االقتصاد الكلي. [لفترة زمنیة طویلة

  .، جامعة الملك خالد١: ص



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 على المدخرات -بدرجة كبیرة–االقتصاد القومي، ذلك أن الدورة االقتصادیة تعتمد 

  .التي یتم بواسطتها تمویل االستثمارات

 تشجیع اإلنفاق االستهالكي -٦

احته للفرد بشكل میسر دون تعقید في اإلجراءات؛ ٕإن إمكانیة التمویل واب

بمجرد تلبیة رغباتهم الالمنتهیة، مما یزید –یجعله یقدم على االستهالك غیر المنضبط 

  . في نفقاتهم-حتما–

فقد ورط توسع البنوك في تطبیق التورق الكثیر من الناس في شراء أشیاء ال 

   )١(.جزوا عن وفائهاضرورة لهم إلیها، مما أوقعهم في الدیون التي ع

  

  :كما یراها المؤیدون له– اآلثار اإلیجابیة للتورق المصرفي - ب

 إن التورق المصرفي یعد أحد الوسائل التي تمكن األفراد من تسدید دیونهم  -١

 .لدى البنوك التجاریة، وبذلك یتخلصون من أثر الربا الذي سبق أن وقعوا فیه

  قصیر األجل الذي تحتاج إلیه التورق المصرفي أداة من أدوات التمویل -٢

 في استغالل مواردها، وبالتالي رفع البنوك اإلسالمیة، مما یؤدي إلى زیادة كفاءتها

 .معدل ربحها

 إن التورق المصرفي یفتح مجاالت واسعة للمصارف اإلسالمیة، لتحویل  -٣

  فیها، وهو ما یسهل- كشریك–عدد من المشاریع ذات المخاطرة العالیة، دون الدخول 

 .من عمیلة إدارة المخاطر التي تعد الوظیفة الرئیسیة للبنك

 یؤدي التورق المصرفي إلى زیادة السیولة ورواج السلع التي تكون محل  -٤

 .التورق

 التورق المصرفي بدیل شرعي للتمویل الربوي القائم في البنوك التقلیدیة،  -٥

  (٢).كما یتیح للبنوك اإلسالمیة مرونة أكبر في إدارة موارها

  : اآلثار السلبیة للتورق المصرفي على البنوك والمصارف اإلسالمیة-ج

  :یترتب على هذا النوع من التمویل؛ أثار سلبیة عدة، أبرزها

                                 
، تطبیقات التورق ٥٨: عید محمد، صسعد / د.أ: لتورق المصرفي وآثاره االقتصادیةا) ١(

  .٢٨: المصرفي، ص

  .٢٥ – ٢٤: لمرجع السابق، صا) ٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 ابتعاد المصارف اإلسالمیة عن تحقیق أهدافها -١

حیث إن التورق المصرفي یبعد المصارف اإلسالمیة عن مهمة التوسط 

جر بحاجة الناس للسیولة، من خالل آلیات  سوف تتا- عندئذ–االستثماري، ألنها 

شكلیة ووهمیة، وسیؤدي التركیز على التورق المصرفي إلى فقدان المصارف 

اإلسالمیة إلى أساس وجودها، بل ویخرجها عن أهدافها الحقیقیة، ولن نستطیع التمییز 

   )١(. بین ما هو إسالمي وما هو غیر إسالمي-عندئذ–

 .ائل وصیغ تمویل إسالمیة مستقبالإنهاء الحاجة إلى ابتكار وس -٢

إن تبني البنوك اإلسالمیة لعملیات التورق؛ سوف تؤدي إلى توقف العهود 

المبذولة من قبل مراكز البحوث والمؤتمرات والندوات ومجموعات العمل التي تعمل 

   )٢(.جاهدة لتطویر صیغ استثماریة جدیدة قائمة على أساس المشاركة في الغنم والغرم

  لعقود وأدوات التمویل اإلسالمي- مستقبال–حاجة عدم ال -٣

 ربما یؤدي التوسع في عملیات التورق المصرفي؛ إلى أن تستغني البنوك

ٕاإلسالمیة عن كل العقود واألدوات اإلسالمیة، والى إزاحة الصیغ االستثماریة 
المشروعة، وانصراف المتعاملین معها عن االستثمار الحقیقي الذي یسهم في عملیة 

لملتزمة،  والمرابحات ا )٤( والسلم )٣(لتنمیة للبالد اإلسالمیة من خالل المضاربةا

                                 
التورق المصرفي بین التأیید والرفض، بحث مقدم إلى ندوة : بحث: عز الدین محمد خوجة) ١(

م، ٢٠٠٢ یونیو ٢٠ – ٩: ٍالبركة الثانیة والعشرین لالقتصاد اإلسالمي، البحرین، في الفترة من

  .٣٨: م، ص٢٠٠٣، أبریل ٢٦٣: ، العدد٢٣: قتصاد اإلسالمي، المجلدمجلة اال

  .١٣: التورق وموقف الشریعة اإلسالمیة منھ، مرجع سابق، ص: سین حامد حسانح) ٢(

من المضاربة، وھي القراض، : َّ من الضرب في األرض، ضاربھ في المال:لغة-لمضاربة ا) ٣(

لسان . [أعطاه إیاه قرضا: المال وغیرهفي لغة الحجاز، وأقرضھ –المضاربة : فالقراض

  ]٢١٧/ ٧ابن منظور : العرب

] ٤٥/ ١٠البنایة شرح الھدایة . [عقد على الشركة بمال من أحد الجانبین: اصطالحا–المضاربة 

: الفواكھ الواني. [تمكین مال لمن یتجر بھ بجزء من ربحھ ال بلفظ اإلجارة: وعرفھا ابن عرفة

  ]م١٩٩٥/ ھـ١٤١٥ دار الفكر ،٢٢/ ٢أبي زید القیرواني 

محمد : تھذیب اللغة. [أسلم في كذا وكذا، وأسلف فیھ، بمعنى واحد: السلف، یقال: لغة– لسلما) ٤(

  ]م٢٠٠١األولى : ، دار إحیاء التراث، ط٣١١/ ١٢األزھري الھروي 

  ]٣٢٧/ ٨البنایة شرح الھدایة . [بیع عاجل بآجل: شرعا–السلم 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

بنوك استثمار وتنمیة شاملة، تستثمر أموال "میة هي ٍخصوصا وأن البنوك اإلسال

مساهمیها ومودعیها استثمارا مباشرا بصیغ استثماریة شرعیة تعتمد على األصول 

  )١(.، وهو ما تمیزت به عن البنوك التجاریة"الغرمالغنم و: "الشرعیة التي تجمعها قاعدة

  

 .التشكیك في سالمة منهج البنوك والمصارف اإلسالمیة -٤

التورق إلى انتشار مدیونیات األفراد، باإلضافة إلى تدهور توزیع یؤدي 

الدخل، وارتفاع تركز الثروة بین أفراد المجتمع بدرجة ملحوظة، إضافة إلى أنه صار 

عن أبرز أهداف البنك اإلسالمي، بل وصار سببا للتشكیك في سببا في التراجع 

إسالمیة وسالمة منهج البنوك اإلسالمیة، وما من شك أن استفحال المدیونیات 

والمداینات؛ یؤدي إلى إضعاف المجتمع، كما أن تشجیع الحصول على النقد مقابل 

یترتب علیها ؛ س)هي بعینها وظیفة البنوك والمصارف التجاریة(زیادة في الذمة 

   )٢(.انفصام العالقة بین التمویل وبین النشاط االقتصادي المثمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                 
، ١٣ – ١٢: ق وموقف الشریعة اإلسالمیة، مرجع سابق، صالتور: سین حامد حسانح) ١(

التورق المصرفي المنظم، مقدم لمجمع الفقھ اإلسالمي، : السعدي، عبد هللا محمد بن حسن

  .٥٣٧: المجلد الثاني، ص

  .١٧ – ١٦: التورق المصرفي، ص: أحمد محمد الجیوسي. د) ٢(



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  المطلب الثاني

  ات التورق المنظمیلالبدائل المطروحة عن عم
وأثارهما ) المصرفي المنظم والعكسي(بعد أن أنهیت عرض التورق 

إلشارة إلى سرد مختصر  ا- أنه تتمة للفائدة- ؛ رأیت )السلبیة واإلیجابیة(االقتصادیة 

  .لبعض البدائل المطروحة له

فقد قدم الفقهاء والعلماء والباحثون مجموعة من البدائل التي تغني عن 

عملیات التمویل بالتورق المصرفي، وتحافظ على مسیرة البنوك والمصارف اإلسالمیة 

  .في تحقیق أهدافها والقیام برسالتها

  :ویمكن تلخیص هذه البدائل في اآلتي

 الصدیق الضریر أن التورق المصرفي الذي یعتمد على . یرى د -١

ٕبیع المرابحة؛ لیس بدیال للتمویل النقدي، وانما هو شبیه بالقرض بفائدة ومثل له، وأن 
 فیها البنك رب المال ، التي یكون )١(البدیل الحقیقي للتمویل النقدي هو المضاربة

  )٢(.وطالب التحویل مضاربا

  بن محمد السعیدي یرى أن توجه البنوك عبد اهللا/ الدكتور -٢

اإلسالمیة للعدول عن سیاسات التمویل التي غایتها المتاجرة بالدین؛ إلى سیاسات 

في مسألة تمویل المزارع، ویحل عقد -  محل التمویل  )٣(االستثمار، فیحل عقد السلم

  )٥( تحل المشاركةفي مسألة تمویل المصانع، كما-  محل التمویل  )٤(االستصناع

                                 
  .٣، ١: بق التعریف بھا في صس) ١(

الرأي الفقھي في التورق المصرفي، بحث مقدم إلى ندوة : ق محمد األمینلضریر، الصدیا) ٢(

، ٢٧٤: ، العدد٢٤: البركة الرابعة والعشرین، مكة المكرمة، مجلة االقتصاد اإلسالمي، المجلد

م، ٢٠٠٤أكتوبر / ھـ١٤٢٥، حولیة البركة، العدد السادس رمضان ٣٨: م، ص٢٠٠٤مارس 

  .١٤٩: ص

  .٧٦:بق التعریف بھ في صس) ٣(

  .ھو عقد على مبیع في الذمة شرط فیھ العمل: شرعا–الستصناع ا) ٤(

اعمل لي خفا من عندك بثمن كذا، ویبین نوع : -اف ونحوهَّفَمن خ–أن یقول إنسان لصانع : وصورتھ

/ ٢السمرقندي : ، تحفة الفقھاء٢/ ٥بدائع الصنائع . [نعم: ما یعمل وقدره وصفتھ، فیقول الصانع

٣٦٢[  

أن یكون الشيء بین اثنین، ال ینفرد بھ : من الشركة، وھي االختالط، ومعناه: لغة–ركة لمشاا) ٥(

أحمد بن زكریا : معجم مقاییس اللغة. [صرت شریكا لھ: شاركت فالنا، أي: أحدھما، یقال

  =]عبد السالم ھارون: م، تح١٩٧٩/ ھـ١٣٩٩، دار الفكر ٢٦٥/ ٣القزویني 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٠٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

فهو یرى أن صیغ االستثمار اإلسالمیة :  التمویلیة، وعلیهوالمضاربة محل القروض

مشاركة، ومضاربة، وسلم، واستصناع، وحتى المرابحة؛ أفضل من التورق وأأمن : من

  )١(.منه

علي السالوس، ال یرى في التورق بدیال شرعیا، وال / الدكتور  -٣

 یرتضیه، 

ي هو البدیل للقروض الربویة؛ فبئس البدیل وبئس إذا كان التورق المصرف: "ویقول

  (٢)".إسالمیة" لبنوك تسمى - ًإذا –وال حاجة ! المبدل منه

 نجاح أبو الفتوح بعض البدائل، كالتمویل/ ذكر الدكتور -٤

واالعتدال في ) كبدائل لتمویل االستثمار(بالمشاركة، والمضاربة 

ئل لتمویل سداد كبدا(اإلنفاق، والنفقات الواجبة، والقرض الحسن 

  )٣()الدین والحاجات االستهالكیة

 رغم إجازته للتورق – وقد اتفق الشیخ محمد تقي العثماني  -٥

 مع جمهور -المصرفي، وأنه مخرج جائز للحصول على النقد، وهو خالف األولى

العلماء، على أن الطریق األمثل للتمویل هو التمویل القائم على أساس المشاركة 

قرض الحسن؛ ألن ذلك یضمن التوزیع العادل للثروة فیما بین أبناء والمضاربة وال

                                                                                  
اعدا، بحث ال یعرف أحد النصیبین من اآلخر، ثم سمي اختالط نصیبین فص: شرعا–الشركة = 

: البنایة شرح الھدایة. [ ألن العقد سبب لھ-وإن لم یوجد اختالط النصیبین–العقد الخاص بھا 

  ]، دار الفكر١٥٢/ ٦محمد بن محمد شمس الدین البایرتي 

یة فقھیة، بحث دراسة تصویر: التورق المصرفي المنظم: سعید، عبد هللا بن محمد بن حسنال) ١(

، ٢٤مقدم إلى ندوة البركة الرابعة والعشرین، مكة المكرمة، مجلة االقتصاد اإلسالمي، المجلد 

  .٥١ – ٤٩: م، ص٢٠٠٤، مارس ٢٧٤العدد 

علي السالوس، الدورة السابعة عشرة لمجمع البحوث اإلسالمیة، . د: عینة والتورق المصرفيال) ٢(

  .٥١: مي، مرجع سابق، صمكة المكرمة، مجلة االقتصاد اإلسال

نجاح عبد العلیم عبد الوھاب أبو الفتوح، . د: نھجیة تطویر المنتجات المصرفیة اإلسالمیةم) ٣(

  .٢٠١١مصر –مجلة صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزھر 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 وأنه ال ینصح بالتوسع في عملیات التورق؛ نظرا إلى المفاسد سیما )١(الشعب

  .المحتملة

موسى آدم عیسى، والذي یرى / أخیرا، ولیس آخرا، فإن الدكتور -٦

أن التورق أكثر مشروعیة من مرابحات السلع الدولیة، وبیع 

 یفضل قصر استخدامه - مع ذلك–ابحة لآلمر بالشراء، فهو المر

على التمویالت التي ال یمكن تمویلها بالصیغ المصرفیة 

اإلسالمیة األخرى، وینصح بعدم التوسع فیه، حفاظا على اآلثار 

اإلیجابیة للتمویالت القائمة على المشاركات والمضاربات وصیغ 

  (٢).التمویل اإلسالمیة األخرى

جب أن یستحث العلماء والفقهاء لمزید من البحث العلمي واللقاءات ی: وعلیه

شكال (الفكریة، من أجل تطویر أدوات مالیة جدیدة، تستوفي المتطلبات الشرعیة 

لمواكبة التطور في الحیاة المالیة المعاصرة، والخروج من النقد الموجه ) ومضمونا

   )٣(.سامي السویلم/ رللمرابحات الدولیة والتورق، اتفاقا مع رأي الدكتو

  

                                 
 ، بحث مقدم لندوة البركة٤٤: محمد تقي العثماني، ص. د: حكام التورق وتطبیقاتھ المصرفیةأ) ١(

الرابعة والعشرین، مكة المكرمة، بحوث الدورة السابعة عشرة للمجمع الفقھي اإلسالمي في 

  .٣٦٦ – ٣٦٥: مكة المكرمة، المجلد الثاني، ص

  .١٧: التورق المصرفي، مرجع سابق، ص: أحمد محمد الجیوسي. د: ورد رأیھأ) ٢(

: ، العدد٢٢: اد اإلسالمي، المجلدسامي السویلم، مجلة االقتص. د: قراءة نقدیة: لتورق المنظما) ٣(

  .٤٠: م، ص٢٠٠٢، یولیو ٢٥٣



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  اخلامتـــة

من األهمیة بمكان - لموضوع البحث، والذي كان يبعد هذا العرض التفصیل

  :عرضه على هذا النحو؛ أضع بین أیدیكم أهم النتائج والتوصیات

التورق الفقهي الذي تم توصیفه، والذي هو وسیلة یلجأ إلیها للحصول على  -١

اء والعلماء المعاصرین، بشروط وضوابط، النقد؛ جائز شرعا عند جمهور الفقه

المنظم (عدم رجوع السلعة إلى البائع نفسه، بینما التورق المصرفي : أهمها

یرى الجمهور القول بحرمتهما؛ لما لهما من آثار سیئة على البنوك ) والعكسي

اإلسالمیة وعلى االقتصاد، لما یجري فیهما من التواطؤ والتحایل على الربا 

 .المحرم

 .الفردي بأدلة جواز التورق الفقهي ن للتورق الفقهي المنظم؛ استدلوا المجیزیإن -٢

عموم حل البیع، وأن األصل في المعامالت اإلباحة، وأدلة أخرى، وكذا : ومنها

المانعین، قد اعتمدوا على أدلة كثیرة، تم تفصیلها ومناقشتها في موضعها، 

ن أدلة المانعین أقوى، وحجتهم  أ- من خالل األدلة والمناقشة والترجیح- وتبین 

 .أظهر، وعلیه تم ترجیح التحریم

التورق العكسي أحد تطبیقات التورق المصرفي، وهو الوجه اآلخر أو البدیل لـ  -٣

ً، وقد كان الحكم بعدم مشروعیته مبنیا على الراجح من التكییف "الودیعة ألجل"
كما أسلفت -  علیه الفقهي له، حیث إنه یتضمن التورق المصرفي المنظم، ویزید

أنه یتضمن قرضا جر نفعا، وبیع : منها.  بعدة أمور ممنوعة شرعا- في البحث

 .، على الخالف"ضع وتعجل" "الوكیل لنفسه، والدخول في مسألة

ضرورة التأكید على التمییز بین قراري مجمع الفقه اإلسالمي الخاص بالتورق،  -٤

 لبیان بیع التورق، من حیث - في الدورة الخامسة عشرة–حیث جاء القرار األول 

 .ما صوره الفقهاء قدیما، وقالوا بجوازه

أما القرار الثاني المتخذ في الدورة السابعة عشرة؛ فقد كان عن التورق كما  -٥

  .تجریه البنوك حالیا

 أن تطبیقه على هذا النحو المتخذ حالیا؛ قد - من خالل الدراسة–وقد تبین  -٦

  . إلى القول بعدم الجوازأخرجه من محتواه الحقیقي، مما أدى



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

إحالله محل عقود وأدوات التمویل : من أبرز اآلثار السلبیة للتورق المصرفي -٧

مضاربة، ومشاركة، وسلم، واستصناع، ونحوه، مما یبعد البنوك : اإلسالمي من

 .والمصارف اإلسالمیة عن تحقیق أهدفها في االستثمار والتنمیة االقتصادیة

لمصرفي المنظم؛ یؤدي إلى كثرة الدیون والمدیونات، التوسع في تطبیق التورق ا -٨

 .مما ینعكس سلبا على التشكیك في سالمة المنهج اإلسالمي لتلك المصارف

من أبرز البدائل المطروحة للتورق المصرفي في تطبیق أدوات التمویل  -٩

مضاربة، ومشاركة، ونحوهما، وهذا لیس كافیا وال یقبل علیه : اإلسالمي من

 .الكثیر

ٕ وضع ضوابط واطار عام للمعامالت االقتصادیة، حتى ال نقع في یجب - ١٠
 .محظور

لو كان هناك دین؛ فاألولى سداده عن طریق القرض الحسن، ولو لم یجد،  - ١١

للضرورة القصوى، في حاالت محددة، مع -ولیس أمامه إال التورق؛ فیمكن 

 . أن یستورق، والضرورة تقدر بقدرها-االلتزام بالضوابط

لمؤسسات المالیة والباحثون والعلماء؛ بالبحث في التراث أوصت جمیع ا - ١٢

اإلسالمي المليء بالمعامالت المالیة المتاحة، والتي لو طبقت على أرض 

 .الواقع؛ لخلصت العالم من الربا وآثاره الوخیمة

المعامالت المالیة الحدیثة یجب أن یتم تخریجها وتكییفها تكییفا فقهیا بصورة  - ١٣

حكم علیها، حیث إن الحكم على الشيء فرع عن صحیحة؛ حتى یمكن ال

 .تصوره

 أوصي البنوك اإلسالمیة أال تقدم على معاملة إال بعد استیفاء  - ١٤

استها دراسة شرعیة مستوفاة من قبل الرقابة الشرعیة ردالحكم الشرعي لها، و - ١٥

 .لتلك البنوك

 ل اأ ،و–-،ل واا  ابا  أن   

 أنوا ا .  
رب ا  أن ا امد وآ.  

ا وو و آ و  م  ركو .  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  فهرس املصادر واملراجع

   القرآن الكریم المنزل من لدن حكیم خبیر:أوال

–محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحدیث : المعجم المفهرس أللفاظ القرآن الكریم -١

 .م١٩٨٨/ هـ١٤٠٨القاهرة 

  

  كتب التفسیر: ثانیا

أحمد بن علي أبي بكر الرازي الجصاص، دار إحیاء التراث : أحكام القرآن -١

 .محمد صادق القمحاوي: ، تح١٤٠٥العربي 

أبو عبد اهللا محمد بن فرج شمس ): تفسیر القرطبي(الجامع ألحكام القرآن  -٢

القاهرة، –مصریة م، دار الكتب ال١٩٦٤/ هـ١٣٨٤الثانیة : الدین القرطبي، ط

 .ٕأحمد الردوني وابراهیم أطفیش: تح

  

  كتب الحدیث وعلومه: ثالثا

ابن الملقن : البدر المنیر في تخریج األحادیث واآلثارالواقعة في الشرح الكبیر -١

/ هـ١٤٢٥األولى : سراج الدین أبو حفص عمر بن علي الشافعي، ط

 .لغیطمصطفى أبو ا: دار الهجرة للتوزیع، تح: م، الناشر٢٠٠٢

السراج المنیر في ترتیب أحادیث صحیح الجامع الصغیر للحافظ جالل الدین  -٢

/ هـ١٤٣٠الثالثة : العالمة محمد ناصر الدین األلباني، ط: السیوطي

 .م، دار الصدیق٢٠٠٩

صیدا، – سلیمان بن األشعث السجستاني، المكتبة العصریة :سنن أبي داود -٣

 .محیي الدین عبد الحمید: تح

 محمد بن عیسى بن موسى الترمذي، مصطفى البابلي الحلبي، :يسنن الترمذ -٤

 .أحمد شاكر: م، تح١٩٧٥/ هـ١٣٩٥الثانیة : ط

عبد الكریم بن عبد : شرح الموطأ لمالك بن أنس اإلصبحي المدني، الشارح -٥

 . الخضیر، دروس مفرغة على موقع الشیخاهللا بن عبد الرحمن

خاري، دار طوق النجاة اإلمام محمد بن إسماعیل الب: صحیح البخاري -٦

 . ناصر الناصر–محمد زهیر : هـ، تح١٤٢٢

أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدین : ضعیف الجامع الصغیر وزیادته -٧

 .زهیر الشاویش: األشقودري األلباني، المكتب اإلسالمي، تح



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٤

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

محمد أشرف بن : عون المعبود شرح سنن أبي داود، ومعه حاشیة ابن القیم -٨

: ٕتهذیب سنن أبي داود وایضاح علله، ط= م آبادي أمیر شرف الحق العظی

 .هـ، دار الكتب العلمیة١٤١٤الثانیة 

أحمد بن حجر العسقالني، دار المعرفة : فتح الباري شرح صحیح البخاري -٩

 .هـ١٣٩٧

: زین الدین محمد بن علي المناوي، ط: فیض القدیر شرح الجامع الصغیر - ١٠

 .مصر–هـ، المكتبة التجاریة الكبرى ١٣٥٦األولى 

علي بن محمد أبو الحسن نور الدین : مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح - ١١

 .م٢٠٠٢/ هـ١٤٢٢األولى : المال الهروي، ط

الثانیة : مصنف أبي بكر عبد الرازق بن همام الحمیري الیماني، ط - ١٢

: حبیب الرحمن األعظمي، الناشر: بیروت، تح–هـ، المكتب اإلسالمي ١٤٠٣

 .الهند–المجلس العلمي 

 األولى: سي، طأبو بكر عبد اهللا بن محمد العب: ةمصنف ابن أبي شیب - ١٣

 .كمال یوسف الحوت: الریاض، تح–هـ، مكتبة الرشد ١٤٠٩

م، ١٩٩٣/ هـ١٤١٣األولى : محمد بن علي الشوكاني، ط: نیل األوطار - ١٤

 .أحمد بن حجر العسقالني: دار الحدیث، تح

  

  كتب الفقه: رابعا

  المذهب الحنفي

األولى : زین الدین بن نجیم الحنفي، ط: ق شرح كنز الدقائقالبحر الرائ -١

 .م، دار الكتب العلمیة١٩٩٧

/ هـ١٤٠٦الثانیة : عالء الدین الصنعاني الكاساني، ط: بدائع الصنائع -٢

 .، دار الكتب العلمیة١٩٨٦

الثانیة، دار : عثمان بن علي الزیلعي، ط: تبین الحقائق شرح كنز الدقائق -٣

 .المعرفة

، دار ١٩٩٤/ هـ١٤١٤الثانیة : محمد بن أحمد السمرقندي، ط: هاءتحفة الفق -٤

 .الكتب العلمیة

محمد أمین الشهیر بابن عابدین، دار : حاشیة رد المحتار على الدرر المختار -٥

 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢إحیاء التراث اإلسالمي 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٥

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

م، دار الكتب ١٩٩٥/ هـ١٤١٥األولى : الكمال بن همام، ط: فتح القدیر -٦

 .العلمیة

 .، دار الفكرمحمد شمس الدین البابرتي: ایة شرح الهدایةالعن -٧

/ هـ١٤١٠األولى، عالم الكتب : شمس األئمة السرخسي، ط: المبسوط -٨

 .م١٩٩٣/ هـ١٤١٤، دار المعرفة ١٩٩٠

  

  المذهب المالكي

 .ابن رشد الحفید، دار الفكر: بدایة المجتهد ونهایة المقتصد -١

بن أحمد األزهري، دار الكتب إسماعیل : جواهر اإلكلیل شرح مختصر خلیل -٢

 .م١٩٩٧األولى : لبنان، ط–بیروت –العلمیة 

الشیخ محمد عرفة الدسوقي، دار إحیاء : حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر -٣

 .الكتب العربیة، مصطفى البابلي الحلبي

 على الشرح الصغیر للقطب سید -يللشیخ أحمد الصاو- حاشیة الصاوي  -٤

 .ك ألقرب المسالك، دار المعارفبلغة السال= مد الدردیر أح

أبو الحسن علي بن أحمد بن : حاشیة العدوي على شرح كفایة الطالب الرباني -٥

 .یوسف البقاعي: ، تح١٩٩٤/ هـ١٤١٤مكرم العدوي، دار الفكر 

 .م١٩٩٥هـم ١٤١٥أبو زید القیرواني، دار الفكر : الفواكه الدواني -٦

ترقیم الكتاب . بن جزي الكلبيأبو القاسم محمد بن أحمد : القوانین الفقهیة -٧

 .موافق للمطبوع

 .بیروت–اإلمام مالك بن أنس، دار الفكر : المدونة الكبرى -٨

 .الثانیة، دار الفكر: أبو عبد اهللا الحطاب الرعیني، ط: مواهب الجلیل -٩

  

  

  الفقه الشافعي

شمس الدین محمد الشربیني الخطیب، دار :  أبي شجاعظاإلقناع في حل ألفا -١

 .ب البحوث والدراسات مكت–الفكر 

: اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن إدریس الشافعي، ط: األم مع مختصر المزني -٢

 .م١٩٩٣م، دار الكتب العلمیة ١٩٨٣/ هـ١٤٠٣لبنان –الثانیة، دار الفكر 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٦

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

هـ، المكتب ١٠٤٥الثانیة : یحیى بن شرف النووي، ط: روضة الطالبین -٣

 .اإلسالمي

: صور محمد األزهري، طأبو من: افعيالزاهر في غریب ألفاظ اإلمام الش -٤

 .م١٩٩٨/ هـ١٤١٥األولى 

عبد الكریم بن محمد : العزیز في شرح الوجیز، المعروف بالشرح الكبیر -٥

 .م، دار الكتب العلمیة١٩٩٧األولى : الرافعي، ط

أبو زكریا النووي، المدینة المنورة، المكتب السلفیة، : المجموع شرح المهذب -٦

 .دار الفكر

  

  نبليالفقه الح

اإلمام عالء الدین أبو الحسن علي : اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف -١

 –م، دار الكتب العلمیة ١٩٩٧هـم ١٤١٨األولى : بن سلیمان المرداوي، ط

 .دار إحیاء التراث العربي

األولى : أحمد أبو العباس بن تیمیة، ط: بیان الدلیل على بطالن التحلیل -٢

 .ميم، المكتب اإلسال١٩٩٨/ هـ١٤١٨

محمد بن محمد المختار الشنقیطي، دروس صوتیة قام : شرح زاد المستنقع -٣

 .بتفریغها موقع الشبكة اإلسالمیة

 .منصور بن إردیس البهوتي، عالم الكتب: داتاشرح منتهى اإلر -٤

/ هـ١٤٢٥أبو محمد موفق الدین بن قدامة، المكتب العصریة : عمدة الفقه -٥

 .أحمد محزوز: م، تح٢٠٠٤

/ هـ١٤٠٨األولى : تقي الدین أبو العباس بن تیمیة، ط: برىالفتاوى الك -٦

 .م، دار الكتب العلمیة١٩٨٧

الرابعة، عالم : اإلمام شمس الدین أبو عبد اهللا بن مفلح المقدسي، ط: الفروع -٧

 .م٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤الكتب، مؤسسة الرسالة 

/ هـ١٤٠٢الشیخ منصور بن إدریس البهوتي، دار الفكر : كشاف القناع -٨

 .م١٩٨٢

إسحاق بن منصور بهرام : ٕمسائل اإلمام أحمد بن حنبل واسحاق بن راهویة -٩

–عمادة البحث العلمي : م، الناشر٢٠٠٢/ هـ١٤٢٥األولى : المروزي، ط

 .المدینة المنورة–الجامعة اإلسالمیة 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٧

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

م، هجر ١٩٩٢/ هـ١٤١٢الثانیة : موفق الدین بن قدامة، ط: المغني - ١٠

 .للطباعة

  

  المذهب الظاهري

م، ١٩٩٨أبو محمد بن حزم الظاهري، دار الكتب العلمیة : آلثارالمحلى با -١

 .عبد الغفار سلیمان البنداري: تح

 

  كتب أصول الفقه: خامسا

محمد بن أحمد علي : شرح الكوكب المنیر، المسمى بمختصر التحریر -١

: م، تح١٩٩٣/ هـ١٤١٣القنوجي، المعروف بابن النجار، مكتبة العبیكان 

  .نزیه حماد

  

  ب قواعد الفقه كت:سادسا

األولى : عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي، ط: األشباه والنظائر -١

 .م، دار الكتب العلمیة١٩٩١/ هـ١٤١١

: محمد شمس الدین بن قیم الجوزیة، ط: إعالم الموقعین عن رب العالمین -٢

 .م، دار الكتب العلمیة١٩٩١/ هـ١٤١١األولى 

محمد مصطفى الزحیلي، . د: مذاهب األربعةالقواعد الفقهیة وتطبیقاتها في ال -٣

 .دمشق–م، دار الفكر ٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧األولى : ط

هـ، دار ابن الجوزي ١٤٢٢األولى : تقي الدین بن تیمیة، ط: القواعد النورانیة -٤

 .هـ١٣٩٩بیروت –السعودیة، دار المعرفة 

  

  كتب اللغة: سابعا

 .، دار إحیاء التراثم٢٠٠١األولى : محمد األزهري الهروي، ط: تهذیب اللغة -١

الثانیة : مجد الدین محمد بن یعقوب الفیروزآبادي، ط: القاموس المحیط -٢

 .م، الرسالة١٩٨٧/ هـ١٤٠٧

–أبو الفضل جمال الدین بن مكرم بن منظور، دار صادر : لسان العرب -٣

 .م٢٠٠٥بیروت 

 .هـ١٤١٥محمد بن أبي بكر الرازي، مكتبة بیروت : مختار الصحاح -٤



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٨

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 .م١٩٨٧ أحمد بن محمد بن علي الفیومي، مكتبة لبنان :المصباح المنیر -٥

األولى : أبو الحسن أحمد بن فارس القزویني، ط: معجم مقاییس اللغة -٦

م، ١٩٧٩/ هـ١٣٩٩م، دار إحیاء التراث العربي، دار الفكر ٢٠٠١/ هـ١٠٤٩

 .عبد السالم محمد هارون: تح

ة، مكتبة الشروق الرابع: القاهرة، ط–مجمع اللغة العربیة : المعجم الوسیط -٧

 .مصر–الدولیة 

  

  كتب التراجم: ثامنا

م، دار العلم ٢٠٠٢الخامسة عشرة : خیر الدین الزركلي، ط: األعالم -١

 .للمالیین

محمد بن إسماعیل أبو عبد اهللا البخاري، دائرة المعارف : التاریخ الكبیر -٢

 .حیدر آباد–العثمانیة 

/ هـ١٣٩٣األولى :  طمحمد بن حیان بن أحمد التمیمي الدرامي،: الثقات -٣

 .دائرة المعارف العثمانیة: م، الناشر١٩٧٣

الحادیة : اإلمام شمس الدین محمد بن عثمان الذهبي، ط: سیر أعالم النبالء -٤

 .م١٩٩٦/ هـ١٤١٧لبنان –عشرة، مؤسسة الرسالة 

  

  األبحاث والمراجع العلمیة الحدیثة والمجالت: تاسعا

محمد تقي العثماني، بحث مقدم لندوة . د: أحكام التورق وتطبیقاته المصرفیة -١

 .مكة المكرمة–البركة الرابعة والعشرین 

 .القاهرة–علي الخفیف، دار الفكر العربي . د: أحكام المعامالت الشرعیة -٢

 .٢٠٠٥: زید حسین العفیف، ط: أنواع االعتمادات المستندیة -٣

تطبیقات التورق المصرفي في المصارف اإلسالمیة، تجربة مصرف إسالم  -٤

قات االبتكار الیزیا، بحث مقدم إلى المؤتمر الدولي حول منتجات وتطبیم

 رجب ٦ – ٥الموافق / م٢٠١٤ مایو ٦ و ٥: ميویوالهندسة المالیة، 

 .هــ١٤٣٥

عیسى موسى آدم، . د: تطبیقات التورق واستخداماته في العمل المصرفي -٥

 ربیع ٩-  ٨: مي، منمقدم لندوة البركة الثانیة والعشرین لالقتصاد اإلسال

 .م٢٠٠٢ یونیو ٢٠-  ١٩ /هــ١٤٢٣اآلخر 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠١٩

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

علي القرة داغي، . د: تطبیقات الوكالة والفضالة والمرابحة بصفة البنك مشتریا -٦

مقدم لندورة البركة الثامنة والعشرین لالقتصاد اإلسالمي بجدة، في رمضان 

 .م٢٠٠٨سبتمبر / هـ١٤٢٨

ث مقدم لمجمع الفقه إبراهیم فاضل الدبو، بح. د: التورق حقیقته وأنواعه -٧

 .اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة التاسعة عشرة

هناء محمد الحنیطي، بحث مقدم لمجمع الفقه . د: حقیقته وأنواعه–التورق  -٨

 .اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي الدولي

 مقدم لمجمع الفقه وهبة الزحیلي، بحث/ د.أ: حقیقته وأنواعه–التورق  -٩

–اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي، الدورة التاسعة عشرة 

 .الشارقة

محمد عثمان شبیر، بحث مقدم / د.أ: التورق الفقهي وتطبیقاته المعاصرة - ١٠

 .لمجمع الفقه اإلسالمي الدولي بالشارقة

مجمع القري محمد العلي، بحث مقدم ل. د: التورق كما تجریه المصارف - ١١

 .الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم اإلسالمي، الدورة السابعة عشرة

ي، مقدم أحمد محمد الجیوس. د: ن والمانعینالتورق المصرفي بین المجیزی - ١٢

 .جامعة عجلون–إلى المؤتمر العلمي األول 

سعید بو هراوة، بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي . د: التورق المصرفي - ١٣

 .الشارقة–التاسعة عشرة الدولي، الدورة 

 محمد عبد اللطیف/ د.أ: التورق المنظم كما تجریه المصارف اإلسالمیة - ١٤

محمود البنا، بحث مقدم لمؤتمر المجلس األوربي للبحوث واالقتصاد، الدورة 

 .تركیا–التاسعة عشرة 

أحمد الحجي الكردي، بحث أعده للدورة / د.أ: التورق والتورق المنظم - ١٥

م ٤/ ٢١ – ٢الدولي لالقتصاد اإلسالمي المنعقدة في الخامسة للمؤتمر 

 .م٢٠١٠

سامي إبراهیم السویلم، مجلة مجمع الفقه / د.أ: التورق والتورق المنظم - ١٦

 .اإلسالمي، رابطة العالم اإلسالمي

دمشق، دار –األولى : رفیق یونس المصري، ط. د:  في أصول الرباالجامع - ١٧

 .م١٩٩١/ هـ١٤١٢القلم 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٢٠

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

حسني المصري، جامعة الكویت، :  في القانون الكویتيالحسابات المصرفیة - ١٨

 .هـ١٩٩٤األولى : ط

الصدیق محمد . د: حكم التورق كما تجریه المصارف في الوقت الحاضر - ١٩

األمین الضریر، بحث مقدم لمجمع الفقه اإلسالمي التابع لرابطة العالم 

 .اإلسالمي

 .م٢٠٠٤أكتوبر / هـ١٤٢٥حولیة البركة، العدد السادس، رمضان  - ٢٠

 .القاهرة- هـ ١٣٥٢محمد صالح، مطبعة النهضة : شرح القانون التجاري - ٢١

 لسنة ١٧العقود وعملیات البنوك التجاریة وفقا ألحكام قانون التجارة رقم  - ٢٢

 .هـ٢٠٠١اإلسكندریة –علي البارودي، دار المطبوعات الجامعیة . د: ١٩٩٩

بعة عشرة علي السالوس، مقدم للدورة السا. د: العینة والتورق المصرفي - ٢٣

التابع لمجمع البحوث اإلسالمیة، تم نشره في مجلة االقتصاد اإلسالمي، 

 .م٢٠٠٤، مارس ٢٧٤: ، العدد٢٤: المجلد

: دمشق، ط–دار الفكر : وهبة الزحیلي، الناشر/ د.أ: الفقه اإلسالمي وأدلته - ٢٤

 .منقحة–الرابعة 

نشره صالح عبد الغني الشرع، تم . د: ماهیة العقد في الفقه اإلسالمي - ٢٥

 ربیع –بمجلة البحوث الفقهیة المعاصرة، العدد الثامن والخمسون، محرم 

 .م٢٠٠٣یونیو / هـ١٤٢٤األول 

 .جامعة الملك خالد-أحمد سالمة شمعون . د: مبادئ االقتصاد الكلي - ٢٦

 .م٢٠٠٤، مارس ٢٧٤: ، العدد٢٤:  مجلة االقتصاد اإلسالمي، المجلد - ٢٧

عالم اإلسالمي في دورته الخامسة الفقه اإلسالمي التابع لرابطة المجمع  - ٢٨

م، وكذا الدورة السابعة عشرة المنعقدة ١٩٩٨/ هـ١٤١٩عشرة المنعقدة بمكة 

م، وكذا مجمع الفقه اإلسالمي الدولي التابع لمنظمة ٢٠٠٣/ هـ١٤٢٤بمكة 

 .الشارقة اإلمارات- المؤتمر اإلسالمي الدولي 

األولى : زق الهیتمي، طعبد الرا: المصارف اإلسالمیة بین النظریة والتطبیق - ٢٩

 .كمال یوسف: ، مكتبة الرشد، تحهـ١٤٠٩

: أبو عمر دبیان محمد الدبیان، ط: المعامالت المالیة أصالة ومعاصرة - ٣٠

 .الریاض–مكتبة الملك فهد الوطنیة : هـ، الناشر١٤٣٢الثانیة 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٢١

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

نجاح عبد العلیم عبد . د: منهجیة تطویر المنتجات المصرفیة اإلسالمیة - ٣١

–لفتوح، مجلة صالح كامل لالقتصاد اإلسالمي، جامعة األزهر الوهاب أبو ا

 .٢٠١١مصر 

األولى : الكویت، ط–الموسوعة الفقهیة، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة  - ٣٢

 .٢٠٠١/ هـ١٤٢١

قطر، –علي السالوس، دار الثقافة / د.أ: موسوعة القضایا الفقهیة المعاصرة - ٣٣

 .م٢٠٠٦/ هـ١٤٢٧الطبعة التاسعة 

طالب قائد مقبل، المملكة العربیة السعودیة، : ي الفقه اإلسالميالوكالة ف - ٣٤

 .م١٩٨٣/ هـ١٤٠٣دار اللواء 



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٢٢

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

  :فهرس املوضوعات

  رقم الصفحة  الموضوع 

  ٩٣١  المقدمة

  حقیقة التورق الفردي وحكمه :مبحث األولال
  

٩٣٦  

  المطلب األول

 تعریف التورق لغة واصطالحا -١

  صور التورق الفقهي وخصائصه -٢

٩٣٧  

٩٣٧  

٩٣٩  

  ٩٤٤   حكم التورق الفقهي وضوابطه:المطلب الثاني 

  ٩٦٠  التورق المصرفي المنظم: المبحث الثاني

  ٩٦١   حقیقة التورق في المصارف والبنوك:المطلب األول

  :المطلب الثاني

 تطبیقات التورق في المصارف والبنوك -١

 التكییف الفقهي للتورق المصرفي -٢

 الحكم الشرعي للتورق المصرفي -٣

ابط الواجب توافرها لتصحیح التورق المصرفي الضو -٤

  المنظم

٩٦٦  

٩٦٦  

٩٦٦  

٩٦٨  

٩٨٢  

  ٩٨٤   التورق العكسي:المبحث الثالث

  :المطلب األول

 ٕماهیة التورق العكسي واجراءاته والغایة منه -١

المنظم (مقارنة بین التورق العكسي والمصرفي  - ٢

  )والفقهي

٩٨٥  

٩٨٦  

٩٨٩  

  الثانيالمطلب 

 رق العكسيالتكییف الفقهي للتو -١

  حكم التورق العكسي - ٢

٩٩٤  

٩٩٤  

٩٩٦  



        
 

    
 
 
 
 

 

 

١٠٢٣

 باإلسكندرية للبنات والعربية اإلسالمية الدراسات كلية حلولية والثالثني الثالث العدد من السابع املجلد

 والبدائل املقرتحة التورق املرصيف والعكيس 

 
  رقم الصفحة  الموضوع

اآلثار االقتصادیة للتورق المصرفي : لرابع االمبحث   

  والبدائل المقترحة

   اآلثار االقتصادیة للتورق المصرفي:المطلب األول

 البدائل المطروحة عن عملیات التورق :المطلب الثاني

  المصرفي

١٠٠٢  

١٠٠٣  

١٠٠٨  

  ١٠١١  لخاتمةا   

  ١٠١٣   فهرس المصادر والمراجع

  ١٠٢٢  فهرس الموضوعات   

  


