
   .الذي جتريه بعض املصارف التورق املنظمحكم 
 

املصرف  هو أن يطلب العميل من املصرف شراء سلعة ليستفيد من مثنها، مث يلتزم : هتعريف
 . (1)بيع السلعة عنه، وهذا االلتزام إن مل يكن بشرط العقد فهو حبكم العرف والعادةبللعميل 

حيتاجون إىل النقد على أن يبيعه سلعة إىل أجل أن يقوم املصرف ابالتفاق مع شخص ممن  أو
بثمن أعلى من سعر يومها، مث يوكل املشرتي املصرف ليبيع له السلعة بثمن نقدي أقل عادة من 
الثمن املؤجل الذي اشرتى به السلعة ليحصل املتورق بذلك على الثمن النقدي، وتبقى ذمته 

 . (2)مشغولة للمصرف ابلثمن األكثر هلذه املعاملة

 مقارنة بني التورق املصريف املنظم والتورق الفردي: 

التورق الفقهي )الفردي( جيمع بني عقدين منفصلني عن بعضهما البعض، حيث يقوم  -1
البيع ابألجل، مث تنتهي هذه العملية وشروط ركان ألالعميل بشراء للسلعة مستوفية 

السلعة اليت اشرتاها بثمن حال. أما  لتبدأ عملية أخرى منفصلة عنها متاماً، وهي بيع 
فإن عملياته مرتبطة مع بعضها البعض، حيث يقوم   "املنظم" يف التورق املصريف

من اجلهة اليت يشرتي منها، واجلهة   املصرف ابتفاقات سابقة على العملية، مع كل  
اليت يبيع عليها، ليضمن استقرار السعر، وعدم تذبذبه. وهو تواطؤ يقرتب من بيع  

. ومبجرد توقيع العميل على األوراق تتم عملية البيع والشراء، ويدخل يف ذمة (3) عينةال
 .(4) العميل ديون، ويدخل يف حسابه مثن السلعة ابلنقد

 

( بشأن موضوع التورق كما جتريه بعض املصارف يف الوقت احلاضر، الدورة  2قرار اجملمع الفقهي رقم )  )1(
 ه. 1424/ 23/10-19السابعة عشرة املنعقدة يف الفرتة من 

، والتورق والتورق املنظم للدكتور  ( 22) بيع الوفاء والعينة والتورق، للشيخ عبد القادر العماري، ص ينظر:  )2(
 . ( 253-252)   (، ص20ي اإلسالمي، العدد)جملة جممع الفقه سامي السويلم،  

 ( 190)  التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، لعبد هللا السعيدي ص )3(
 . ( 456) للدكتور أمحد حميي الدين ص   ،التطبيقات املصرفية لعقد التورق )4(



يف التورق املصريف املنظم يكون املصرف وكياًل عن املشرتي يف بيع السلعة اليت اشرتاها  -2
قدم العميل على هذه املعاملة، ولو انفصلت منه، ولوال وكالة املصرف ابلبيع نقداً ملا أ

. يف حني أن البائع يف التورق  (5)الوكالة عن البيع اآلجل الهنار هذا التمويل من أساسه
 . (6) الفقهي ال عالقة له ببيع السلعة مطلقاً، وال عالقة له ابملشرتي الثاين

ل، وال من قبل  يف التورق املصريف املنظم مل يتم قبض السلعة؛ ال من قبل العمي -3
 .(7) املنهي عنه شرعاً  ،املصرف، وهذا يؤدي إىل ربح ما مل يضمن

يف التورق الفقهي تدور السلعة دورهتا العادية من مالك أصلي إىل املتورق إىل مالك    -4
جديد، مث منه إىل أطراف أخرى. أما يف التورق املصريف املنظم فالسلعة قد ترجع إىل 

 . (8)ابعتها إىل املصرف. وهبذا يكون التورق املصريف صورة من صور العينة الشركة اليت 

 

 احلكم الفقهي للتورق املنظم. 

 لتورق املصريف املنظم على قولني ومها: لء املعاصرون يف احلكم الشرعي اختلف العلما

 حترمي التورق املنظم. القول األول:    

وبه أخذ اجملمع الفقهي اإلسالمي  ،(9) غالبية العلماء املعاصرين إىل هذا القول ذهب
التابع لرابطة العامل اإلسالمي، حيث قرر عدم جواز هذا النوع من التورق الذي جتريه بعض  

 

 . ( 190)  التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، لعبد هللا السعيدي ص )5(
 . ( 253)  سامي السويلم، ص لدكتور ل  ،التورق والتورق املنظم  )6(
  شبري، ص  التورق الفقهي وتطبيقاته املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، األستاذ الدكتور حممد عثمان )7(
(25 ) . 
 . ( 456) للدكتور أمحد حميي الدين ص   ،التطبيقات املصرفية لعقد التورق )8(
 منهم:    )9(



املصارف يف الوقت احلاضر، والذي وصفه أبنه: " قيام املصرف بعمل منطي يتم فيه ترتيب  
غريها، على املستورق   من أسواق السلع العاملية أو بيع سلعة )ليست من الذهب والفضة( 

أبن ينوب   -إما بشرط يف العقد أو حبكم العرف والعادة -بثمن آجل، على أن يلتزم املصرف
 .(10)  "بثمن حاضر، وتسلم مثنها للمستورق عنه يف بيعها على مشرت آخر 

 واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي: 

 ع السلعة ملشرت آخر، أو ترتيب البائع يف عقد التورق ابلوكالة يف بيأن التزام  الدليل األول: 

 االلتزام مشروطاً صراحة، أميشرتيها؛ جيعلها شبيهة ابلعينة املمنوعة شرعاً، سواء أكان  من

 

العينة والتورق والتورق املصريف، ضمن حبوث حكم التورق كما جتريه  ، ينظر: الدكتور علي السالوس  -
-485)املصارف يف الوقت احلاضر، املقدمة للمجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة عشر، ص 

492 ) . 
التورق املصريف الرأي الفقهي، حولية الربكة، العدد السادس، رمضان ، ينظر: والدكتور الصديق الضرير -

 . ( 197)  هـ ص 1425
 . (45)  التورق والتورق املنظم دراسة أتصيلية، ص ، ينظر: والدكتور سامي السويلم -
التورق املصريف عن طريق بيع املعادن، جملة جامعة أم القرى لعلوم  ، ينظر: والدكتور خالد املشيقح -

 . (492)  هـ، ص 1425، مجادى األوىل ( 30العدد )  ، (81اجمللد )  الشريعة واللغة العربية وآداهبا،  
التورق املصريف املنظم، دراسة تصويرية فقهية، ضمن حبوث حكم ، ينظر: والدكتور عبد هللا السعيدي  -

التورق كما جتريه املصارف يف الوقت احلاضر، املقدمة للمجمع الفقهي اإلسالمي يف دورته السابعة  
 . ( 533) عشر، ص 

 . (489)ص  له،   ، صرفية لعقد التورقالتطبيقات امل، ينظر: والدكتور أمحد حميي الدين أمحد  -
 . ( 298)  عقود التحوط من خماطر تذبذب أسعار العمالت، ص ، والباحث طالل الدوسري  -
الشرق األوسط: "أبن فقهاء  جريدة والدكتور حسني حامد حسان، وقد صرح األخري يف مقابلة له يف  -

املصريف املنظم، وكان ذلك يف ندوة الربكة  هذا العصر قرروا ابإلمجاع قبل أايم عدم مشروعية التورق 
صحيفة الشرق األوسط، يف  "، ينظر: الثامنة والعشرين، واليت ضمت ثلة من فقهاء الصناعة املصرفية

 م(. 2007/ 2/10 -هـ1428/رمضان/ 21)
  -هـ4142وال/ قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة السابعة عشرة يف ش )10(

 . ( 27)ص   م، 2003ديسمرب/ 



 . (11) العرف والعادة املتبعة حبكم

يف البيع عنه ليس مشروطاً يف التورق، وحىت   -العميل-أبن توكل البنك عن املشرتي  يناقش: 
 ولو

 .(12)كان مشروطاً فما املانع منه؛ إذ إنه ال ينايف مقتضى العقد

أبن العربة ليست يف كون العميل خمريًا بني توكيل املصرف وعدمه؛ ألن هذا اخليار   أجيب:
 ليس ذا

النقد أصاًل، ولوال ذلك ملا أتى إىل املصرف. وإمنا العربة هل ميلك ابل، إذ إن العميل يريد 
 املصرف

 . (13)اخليار يف قبول التوكيل وعدمه؟ واجلواب: أن املصرف ال ميلك هذا اخليار

 أن هذه املعاملة تؤدي يف كثري من احلاالت إىل اإلخالل بشروط القبض الدليل الثاين:
 الشرعي

 الالزم لصحة املعاملة.

أن واقع هذه املعاملة يقوم على منح متويل نقدي بزايدة ملا مسي ابملستورق   ل الثالث: الدلي
واليت هي صورية يف معظم  فيها من املصرف يف معامالت البيع والشراء اليت جتري منه، 

 

، التورق املصريف الرأي الفقهي، د. الصديق الضرير، حولية الربكة، العدد السادس،  املرجع السابق ينظر:  )11(
 . ( 197ه، ص ) 1425رمضان  

، التورق املصريف الرأي الفقهي، د. الصديق الضرير، حولية الربكة، العدد السادس،  املرجع السابق ينظر:  )12(
 . ( 197ه، ص ) 1425رمضان  

 (. 51ينظر: التورق والتورق املنظم دراسة أتصيلية، د. سامي السويلم، ص )  )13(



هدف البنك من إجرائها أن تعود عليه بزايدة على ما قدم من متويل. وهذه املعاملة و  ؛أحواهلا
 . (14) حلقيقي املعروف عند الفقهاءغري التورق ا

إن ممارسة املصارف اإلسالمية للتورق املصريف املنظم سوف ترتتب عليه  الدليل الرابع:
: أنه سيؤدي إىل فقدان املصارف اإلسالمية ألساس  (15) العديد من السلبيات نذكر منها

التورق املصريف تقرتب من وجودها، وسند مشروعيتها، فهي وجدت حملاربة الراب، وبدخوهلا يف 
أنه سوف يبعد هذه املصارف عن حتقيق التنمية   ومنها:  .العينة اليت هي حيلة على الراب

ألن ممارسة املصارف للتورق املصريف جتعلها تتاجر يف سلع ومهية، وهي جمرد  ؛االقتصادية
سلعاً  ، والاإلنتاجأمساء تنتقل يف السجالت، ويف حقيقتها ليست سلعًا رأمسالية تسهم يف 

أنه سوف يؤدي إىل   ومنها: استهالكية، وإن كانت؛ فهي ال تستخدم من أجل ذلك. 
اًل عن كثري من صيغ العقود واألدوات األخرى من استغناء املصارف اإلسالمية مستقب

أنه   ومنها:املضاربة واالستصناع والسلم، وسوف تكون عملية التورق هي العملية السائدة. 
سيحول املصارف اإلسالمية إىل مؤسسات متويل شخصي تنظر إىل مالءة الشخص فقط، 

 دون النظر إىل استعماالت النقود املقدمة للعميل. 

جاءت عن بعض أئمة السلف يف  اليت اثرأنس أصحاب هذا القول ببعض اآلوكذلك يست
 ومنهم:  ،منعهم لصور شبيهة للتورق املنظم

 أواًل: التابعي اإلمام سعيد بن املسيب رمحه هللا. 

: إين أريد أن أشرتي متاعاً عينه، فاطلبه يل.  عن داود بن أيب عاصم الثقفي أن أخته قالت له
ذهب إىل أجل واستوفته، فقالت: انظر بندي طعاماً. قال: فبعتها طعامًا قال: فقلت فإن ع

 

قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، الدورة السابعة عشرة يف  ينظر:  )14(
 . ( 27)ص   م،2003ديسمرب/  -هـ 1424وال/ش
التورق صار  و ، ( 25-20) ص  يق املعاصر، ملنذر قحف، وعماد بركات،التورق املصريف يف التطب ينظر: )15(

 . ( 7)  التمويل خمدوماً بدل أن يكون خادمًا، لعز الدين خوجة، ص 



يل من يبتاعه مين. قلت: أان أبيعه لك. قال: فبعته هلا، فوقع يف نفسي من ذلك شيء،  
فسألت سعيد بن املسيب، فقال: انظر أال تكون أنت صاحبه. قال: قلت فأان صاحبه.  

ولفظ ابن أيب شيبة: عن داود   اردد إليها الفضل.قال: فذلك الراب حمضاً، فخذ رأس مالك، و 
بن أيب عاصم أنه ابع من أخته بيعاً إىل أجل، مث أَمَرْته أن يبيعه، فباعه. قال: فسألُت سعيد 
بن املسيب فقال: )أبصر أال يكون هو أنت؟( قلت: أان هو. قال: )ذلك الراب، فال أتخذ  

 .(16) منها إال رأمسالك(

 م احلسن بن سعيد البصري رمحه هللا. اثنياً: التابعي اإلما

روى عبد الرزاق عن أيب كعب، عبد ربه بن عبيد األزدي، أنه قال: قلت للحسن: إين أبيع  
احلرير، فتبتاع مين املرأة واألعرايب، يقولون: بعه لنا فأنت أعلم ابلسوق. فقال احلسن: )ال 

وروى أيضاً عن رزيق بن أيب سلمى  تبعه، وال تشرته، وال ترشده، إال أن ترشده إىل السوق(.
أنه قال: سألت احلسن عن بيع احلرير، فقال: )بع واتق هللا(. قال: يبيعه لنفسه؟ قال: )إذا  

 .(17)  بعته فال تدل عليه أحداً، وال تكون منه يف شئ. ادفع إليه متاعه ودعه(
 اثلثاً: اإلمام مالك بن أنس رمحه هللا.

عن الرجل يبيع السلعة مبائة دينار إىل أجل، فإذا وَجَب البيع  قال ابن القاسم: )سألُت مالكاً 
بينهما قال املبتاع للبائع: بعها يل من رجل بنقد فإين ال أبصر البيع. فقال مالك: ال خري 

 . (18) فيه، وهنى عنه(

 

:  (، برقم 295-8/294املصنف لعبد الرزاق، ابب الرجل يعني الرجل، هل يشرتيها منه أو يبيعها لنفسه، ) )16(
ابب يف الرجل يبيع الدين إىل أجل   أيب شيبة، الدار السلفية،.والرواية الثانية: يف مصنف ابن (15273)
(7/275-276 .) 
(. والرواية األوىل إسنادها  295/ 8املصنف، ابب الرجل يعني الرجل، هل يشرتيها منه أو يبيعها لنفسه، )  )17(

( وسكت  3/505صحيح. والرواية الثانية فيها "رزيق بن أيب سلمى"، ذكره ابن أيب حامت يف اجلرح والتعديل، )
 عليه. وجاء يف األصل يف الرواية الثانية: "إذا ابتعته"، والتصحيح من حاشية التحقيق. 

 (. 125/ 4املدونة، )  )18(



 رابعاً: اإلمام حممد بن احلسن الشيباين رمحه هللا.
بغي له أن يشرتيه أبقل من ذلك قبل أن جاء يف كتاب األصل: )ولو ابعه لرجل، مل يكن ين

ينقد، لنفسه وال لغريه. وال ينبغي للذي ابعه أن يشرتيه أيضًا أبقل من ذلك، لنفسه وال 
 . (19) لغريه، ألنه هو البائع(

فهذه النصوص وحنوها تبني أنه وإن كانت الوكالة يف أصلها جائزة، إال أن انضمامها إىل 
د جاء منعه عن بعض أئمة السلف، مع أن الصورة اليت التورق يف صورة التورق املنظم ق

 . (20)منعوها دون ما جيري يف التورق املنظم

 . القول الثاين: جواز التورق املصريف املنظم

 . (21) العلماء املعاصرين إىل هذا القول بعضذهب و  

 :(22) مبا يلي واستدل أصحاب هذا القول 

 

 (. 5/192كتاب األصل، نشر دار عامل الكتب، ))19(
 . (294)عقود التحوط من خماطر تذبذب أسعار العمالت، طالل الدوسري، ص   )20(
  :منهم )21(

التأصـــيل الفقهـــي للتــوءرق يف ضـــوء االحتياجـــات التمويليـــة ينظـــر: ، املنيــعبـــن ســـليمان عبـــد هللا  :الشــيخ -
مــر ر "دور املعاصـرة" قدمـه الشـيخ عبـدهللا بـن سـليمان املنيـع عضـو هياـة كبـار العلمـاء يف السـعودية يف 

ـــ املوافـــق 1423صـــفر  28 -26املرسســـات املصـــرفية اإلســـالمية يف االســـتثمار والتنميـــة" مـــن  -7ـه
9/5/2002( ،2/445-453.) 

التورق حكمه وتطبيقاته املعاصرة، ضـمن كتابـه: يف فقـه املعـامالت املاليـة املعاصـرة والدكتور: نزيه محاد،  -
ــدة،  ــوان: (74)لبحــوث الفقهيــة املعاصــرة، العــدد ، والبحــث منشــور يف جملــة ا(184)قــراءة جدي ، بعن

 التورق يف الفقه اإلسالمي.
التـورق كمـا جتريـه املصـارف دراسـة فقهيـة اقتصـادية، ضـمن حبـوث حكـم والدكتور: حممـد القـري، ينظـر:  -

التــورق كمــا جتريــه املصــارف يف الوقــت احلاضــر، املقدمــة للمجمــع الفقهــي اإلســالمي يف دورتــه الســابعة 
 .(643) عشر، ص

 .(33)، ص هبيع الوفاء والتورق والعينة، ل، والشيخ عبد القادر العماري -
التورق وتطبيقاته املعاصرة يف املصارف اإلسالمية، رسالة دكتوراة،  ، صاحل حممد اخلضريي  والباحث  -

 . (48) مقدمة إىل جامعة مالاي املاليزية، ص 



 . لدى مجهور الفقهاء ، اجلائزعلى التورق الفقهي قياس التورق املنظم الدليل األول: 

أبن هذا قياس مع الفارق، وقد سبق ذكر الفروق بني التورق الفقهي، والتورق   ويناقش: 
 املنظم.

َوَأَحلَّ اَّللَُّ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الرءِّابَ عموم قوله تعاىل:  الدليل الثاين: 
وأن األصل يف  ،(23) 

 املعامالت اإلابحة. 

بعدم املعارضة على صحة هذا األصل، ولكن األدلة قد جاءت بتحرمي هذه املعاملة   ويناقش:
 خبصوصها، وهي ما استدل به أصحاب القول األول.

أن التورق املصريف املنظم حيقق عدة فوائد منها: أن التورق يعدُّ بدياًل شرعياً   الدليل الثالث:
لالقرتاض بفائدة ربوية حمرمة، وهو وسيلة للحصول على السيولة والتسهيالت املالية لكل من 

 املؤسسات املالية واألفراد.  

النصوص الشرعية،   أبن هذه املصاحل والفوائد غري معتربة شرعاً؛ لكوهنا تتعارض مع ويناقش: 
املوازنة الشرعية   ولكن نتيجة ، ن الراب الذي حرَّمه اإلسالم ال خيلو من فوائد ومنافعوكذلك فإ

وكذلك اخلمر وامليسر ال خيلو من منافع،  ،(24) بني املنافع واملضار هي املعتربة يف تقرير احلكم
رِّ ُقْل فِّيهَِّما إِّْْثٌ َكبِّرٌي َوَمَنافُِّع  َيْسأَُلوَنَك َعنِّ هللا سبحانه قال يف كتابه: فإن  اخْلَْمرِّ َواْلَمْيسِّ

لِّلنَّاسِّ َوإِّْْثُُهَما َأْكرَبُ مِّْن نـَْفعِّهَِّما
واملنافع إذا كانت تعارض حكمًا شرعيًا فهي مهدرة  ، (25)

 .  ال اعتبار هلا كما دلت على اآلية

  الرتجيح: 
 

 (. 2/475التأصيل الفقهي للتورق، للشيخ عبد هللا بن سليمان املنيع، )  )22(
 (. 275)سورة البقرة آية   )23(
التورق الفقهي وتطبيقاته املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، األستاذ الدكتور حممد عثمان  بتصرف:  )24(

 . ( 28)  شبري، ص
 (. 219سورة البقرة آية ) )25(



؛ ملا يرتتب عليه من املصريف املنظم ال جيوز شرعاً رق الراجح هو القول األول من أن التو 
هذا التورق املنظم خيتلف كل  احملاذير الشرعية كما يف أدلة أصحاب القول األول، وألن 

، وال يصح قياسه  االختالف عن التورق الفقهي الفردي، فال أيخذ حكمه حبال من األحوال
 .  .(26)عليه

 

 

 

 د. حسني بن حسن بن أمحد الفيفي
 عضو هياة التدريس بكلية احلرم املكي الشريف 

 

 

رسالة تقدم هبا الباحث/ د. حسني بن حسن الفيفي لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن يف  هذا البحث من  ( 26) 
جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية )املعهد العايل للقضاء( وهي بعنوان: التحوط ضد خماطر االستثمار يف  

 . املصارف اإلسالمية 


