
 أقوال العلماء وأدلتهم يف حكم )التورق( 
 
 

: "هو شراء سلعة يف حوزة البائع وملكه، بثمن مؤجل، مث يبيعها املشرتي بنقد  التورق تعريف 
. ومل ترد التسمية هبذا املصطلح إال عند فقهاء (1) لغري البائع،للحصول على النقد )الورق(" 

 يع العينة( . بمسائل )، أما غريهم فقد تكلموا عنها يف (2) احلنابلة
 وقد اختلف العلماء يف حكمه على ثالثة أقوال: 

 القول األول: جواز التورق:
  ،(4) ، وابن جزي من املالكية(3) وقال به من احلنفية أبو يوسف، والكمال بن اهلمام

، ومن املعاصرين (9) (8)معاوية، ورخص فيه إايس بن (7)، وابن حزم(6) ، واحلنابلة(5)الشافعيةو 
، وابن عثيمني  (12) ، وعبد العزيز بن ابز (11) ، وحممد بن إبراهيم(10) بن سعديعبد الرمحن 

 

هذا هو التعريف املختار ضمن، قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي، التابع لرابطة العامل اإلسالمي مبكة املكرمة،   )1(
 (. 1/87(: بشأن حكم بيع التورُّق، مجع وترتيب : الباحث مجيل أبو سارة، )5/15)  87قرار رقم: 

 (. 108/  5علي أيب داود )( ، وشرح ابن القيم 6/316)الفروع  و (، 186/ 3كشاف القناع، ) ينظر:   )2(
 (. 326/    5حاشية ابن عابدين، ) و (، 7/212بن اهلمام )فتح القدير، للكمال ينظر:   )3(
 . (179)القوانني الفقهية، البن جزي، ص  ينظر:   )4(
 (. 149/    10تكملة اجملموع، ) و (، 3/419روضة الطالبني، )و (،  38/  3األم، )ينظر:   )5(
جملة األحكام  و (، 3/186كشاف القناع، )و (، 11/196)  للمرداوي  ،اإلنصافو (، 6/316الفروع )ينظر:  )6(

 . (234)الشرعية على مذهب أمحد م  
 (. 9/47احمللى، )ينظر:   )7(
وائلة البصري، كان مضرب املثل يف الفطنة والذكاء، قاضياً   هو إايس بن معاوية بن قرة بن إايس املزين، أبو )8(

هـ، أخرج له البخاري   122هـ، وتويف سنة   46لعزيز، وكان قائفاً، ثقة من الطبقة اخلامسة ولد سنة  لعمر بن عبد ا
 (. 87/ 1التقريب ) و (، 2/33: األعالم للزركشي  ) ينظر تعليقًا، ومسلم يف املقدمة.  

 . ( 79)  إقامة الدليل على بطالن التحليل، صينظر:   )9(
 . (82)  األحكام، ص اإلرشاد إىل معرفة  ينظر:   )10(
 (. 7/41فتاوى ورسائل مساحة الشيخ ابن ابراهيم، )ينظر:   )11(



، واللجنة الدائمة  (14)، وصدر به قرار اجملمع الفقهي التابع لرابطة العامل اإلسالمي(13)بشروط
 . (16) للمؤسسات املالية اإلسالمية، وهيئة احملاسبة واملراجعة (15) للبحوث العلمية واإلفتاء

 ومن أقواهلم: 
 أجل فال أبس  قال الشافعي: "فإذا اشرتى الرجل من الرجل السلعة فقبضها وكان الثمن إىل

بنقد أقل أو أكثر مما اشرتاها به أو بدين كذلك  هاشرتاها منه ومن غري  يأن يبتاعها من الذ
أو عرض من العروض ساوى العرض ما شاء أن يساوى، وليست البيعة الثانية من البيعة  

 .(17)بسبيل" األوىل
 . (18)قال يف اإلنصاف : "وهو املذهب وعليه األصحاب"و 

ئة مبائة  شرتى ما يساوي ماوقال يف كشاف القناع : "ولو احتاج إنسان إىل نقد ، فا 
 .(19) ، فال أبس بذلك . نص عليه ، وهي مسألة التورق" ومخسني

وقال ابن حزم: "ومن ابع سلعة بثمن مسمى حالة، أو إىل أجل مسمى قريبا أو بعيدا فله  
أن يبتاع تلك السلعة من الذي ابعها منه بثمن مثل الذي ابعها به منه، وأبكثر منه، وأبقل 

ذي ابعها منه إليه، أو أبعد ومثله، كل ذلك حالل ال  حاال وإىل أجل مسمى أقرب من ال
 

 (. 19/94جمموع فتاوى ومقاالت متنوعة، ) ينظر:   )12(
 (، والشروط هي: 8/20الشرح املمتع، ) )13(

 أن يتعذر احلصول على املال بطريق مباح كالقرض.  -
 أن يكون حمتاجاً لذلك حاجة بينة.  -
 بائع. أن تكون السلعة عند ال -

 .   (321-320)  ضمن قرارات الدورة اخلامسة عشر للمجمع، قرارات اجملمع الفقهي، ص )14(
 (. 161/ 13اللجنة الدائمة، ) ى فتاو ينظر:   )15(
 . ( 492)  (، ص 30رقم )  املعيار  املعايري الشرعية،ينظر:   )16(
من ابب أوىل، والعينة: "هي أن يبيع شيئاً   فعية جييزون بيع العينة فتجويزهم للتورقا (، والش79/ 3األم، )  )17(

من غريه بثمن مؤجل ويسلمه إىل املشرتي، مث يشرتيه قبل قبض الثمن بثمن نقد أقل من ذلك القدر". ينظر: عون  
 (.  336/ 9املعبود، ) 

 (. 237/  3اإلنصاف، ) )18(
 (. 3/186كشاف القناع، )  )19(



كراهية يف شيء منه، ما مل يكن ذلك، عن شرط مذكور يف نفس العقد، فإن كان، عن شرط 
 .(20)حمكوم فيه حبكم الغصب" فهو حرام مفسوخ أبدا  

سالمي برابطة العامل اإلسالمي يف دورته اخلامسة عشرة اال يمع الفقهاجملوجاء يف قرار 
جاء فيه ما نصه: "إن بيع التورق هذا   -هـ 1419رجب 11نعقدة ابتداء من يوم السبت امل

َوَأَحلَّ  جائز شرعا وبه قال مجهور العلماء ؛ ألن األصل يف البيوع اإلابحة ؛ لقوله تعاىل : 
ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر ِّابَ  اَّللَّ

وألن احلاجة داعية  ،  هذا البيع راب ال قصد وال صورةومل يظهر يف، (21) 
 . (22) إىل ذلك لقضاء دين أو زواج أو غريه"

وجاء فيه: "جواز هذا البيع مشروط أبنه ال يبيع املشرتي السلعة بثمن أقل مما اشرتاها به على  
ابئعها األول مباشرة وال بواسطة فإن فعل فقد وقع يف بيع العينة احملرم شرعا الشتماله على 

 .(23) ا"حيلة الراب فصار عقدا حمرم
وبعد   -وصدرت فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء يف اململكة العربية السعودية 

جاء فيها ما نصه : " وهذا العمل ال أبس به عند مجهور   -أن ذكر يف الفتوى صورة املسألة 
 . (24) العلماء "

ورق قال : "هذه  منه ملن سأله عن حكم الت وقال الشيخ حممد بن إبراهيم رمحه هللا جوااب  
مث قال بعد أن ذكر خالف من   -املسألة تسمى مسألة التورق واملشهور من املذهب جوازها 

 .(25)واملشهور من املذهب جوازها وهو الصواب" -خالف يف اجلواز 
وقال الشيخ عبد العزيز بن ابز رمحه هللا يف جمموع فتاواه ما نصه: "أما مسألة التورق اليت 

؛ ألن املشرتي  ة أخرى ليست من جنس مسألة العينةيسميها بعض الناس الوعدة فهي معامل 
 

 (. 9/47)  ىاحملل )20(
 (. 275)سورة البقرة آية   )21(
 (. 321-320)  قرارات اجملمع الفقهي، ص  )22(
 املرجع السابق.  )23(
 (. 161/ 13اجملموعة األوىل، ) -فتاوى اللجنة الدائمة  )24(
 ( . 7/61فتاوى ورسائل مساحة الشيخ حممد بن ابراهيم، ) )25(



  ، من أجل حاجته للنقد وابعها من آخر نقدا   ،فيها اشرتى السلعة من شخص إىل أجل
 .(26) ؛ ألن املشرتي غري البائع"لى الرابوليس يف ذلك حيلة ع
 أدلة القائلني ابجلواز: 

 ميكن االستدالل ألصحاب هذا القول بعدة أدلة منها:
ُ اْلبَـْيَع َوَحرََّم الر ِّابَ قوله سبحانه وتعاىل: الدليل األول:  َوَأَحلَّ اَّللَّ

فاآلية تدل بعمومها  ، (27) 
على أن هللا تعاىل أحلَّ البيع جبميع أنواعه، ما عدا ما دلت النصوص الشرعية على حترميه. 
وبيع التورق مل ترد فيه نصوص متنعه، فيدخل يف عموم ما دلت عليه اآلية، وهو احللُّ. قال  

ال للعهد، إذ مل  القرطيب يف تفسري هذه اآلية:" هذا من عموم القرآن، واأللف والالم للجنس
فهذه اآلية عامة وال يوجد يف الكتاب أو السنة ما مينع من   .(28) "يتقدم بيع مذكور يرجع إليه 

 التورق. 
ُتْم بَِّدْيٍن إِّىَل َأَجٍل ُمَسم ًى قوله تعاىل:  الدليل الثاين: اَي أَيُـَّها الَّذِّيَن آَمُنوا إَِّذا َتَدايـَنـْ

فَاْكتـُُبوهُ 
نوع من املداينات اليت تدخل يف عموم هذه اآلية. فتدل على  فبيع التورق ، (29) 

جوازه؛ ألنه يتضمن شراء السلعة ابألجل، وإذا انتقلت إىل ملك املشرتي جاز له التصرف  
قال ابن جرير الطربي: "يعين: إذا  فيها جبميع أنواع التصرف من: انتفاع وبيع وإجارة وهبة.

طيتم أو أخذمت به إىل أجل مسمى، يقول: إىل وقت  تبايعتم بدين، أو اشرتيتم به، أو تعا 
معلوم وقتموه بينكم. وقد يدخل يف ذلك القرض والسلم، وكل ما جاز فيه السلم مسمى 

على ابئع ما أسلم إليه فيه. وحيتمل بيع احلاضر اجلائز بيعه من األمالك  أجل بيعه، يصري دينا  
أجل مسمى، إذا كانت آجاهلا معلومة حبد  ابألمثان املؤجلة. كل ذلك من الديون املؤجلة إىل

 

 (. 51-19/50جمموع مقاالت وفتاوى، ) )26(
 (. 275)سورة البقرة آية   )27(
 (. 2/356اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب، ) )28(
 (. 282)سورة البقرة آية   )29(



من َسلم وغريه؛ ألن هللا   وقال ابن سعدي: "جتوز مجيع أنواع املداينات  .(30)"موقوف عليه
أخرب عن املداينة اليت عليها املؤمنون إخبار مقرر هلا ذاكرا  أحكامها، وذلك يدل على 

 .(31) "اجلواز
ما روى َسِعيِد ْبِن اْلُمَسيَِّب َعْن َأِب َسِعيٍد اخْلُْدرِيِ  َوَعْن َأِب ُهَريـَْرَة: )َأنَّ   الدليل الثالث: 

َأُكلُّ ََتْرِّ  : َل َرُجال  َعَلى َخْيرَبَ، َفَجاَءُه بَِتْمٍر َجِنيٍب. فـََقاَل َلُه َرُسوُل اَّللَِّ اْستَـْعمَ  َرُسوَل اَّللَِّ 
، ِإَّنَّ لََنْأُخُذ الصَّاَع ِمْن َهَذا اِبلصَّاَعنْيِ، َوالصَّاَعنْيِ َخْيََبَ َهَكَذا ؟ فـََقاَل: اَل َواَّللَِّ اَي َرُسوَل اَّللَِّ

لدَّرَاهِّمِّ َجنِّيًبا":  َرُسوُل اَّللَِّ اِبلثَّاَلثَِة. فـََقالَ  ، مثَّ ابـَْتْع ابِّ لدَّرَاهِّمِّ  .  (32) (َفاَل تـَْفَعْل. بِّْع اجْلَْمَع ابِّ
أن احلديث أجاز هذا املخرج لالبتعاد بواسطته عن حقيقة الراب وصورته،   :وجه االستدالل

وإىل صيغة ليس فيها قصد الراب، وال صورته، وإمنا هي عقد بيع صحيح مشتمل على حتقق 
على جواز البيوع اليت يتوصل هبا إىل حتقيق املطالب والغاايت  فهذا دليلشروط البيع وأركانه. 

شرعية معتربة، بعيدة عن صيغ الراب وصوره، ولو كان الغرض منها   من البيوع إذا كانت بصيغ
 . (33) احلصول على السيولة للحاجة إليها 

أن األصل يف املعامالت من عقود وشروط اإلابحة واحلل، إال ما دلَّ الدليل  الدليل الرابع:
. قال الشيخ عبد هللا املنيع: "وهذا يعين أن من على حرمته، ومما يدخل يف ذلك بيع التورق 

يقول جبواز بيع التورق ال يطالب ابلدليل؛ ألن األصل معه، وإمنا املطالب ابلدليل من يقول 
 . (34) حبرمة بيع التورق؛ ألنه يقول خبالف األصل"

 

 . (6/43تفسري الطَبي، ) )30(
 . ( 118) تيسري الكرمي الرمحن يف تفسري كالم املنان، ص  )31(
(، ومسلم، كتاب  2201) أخرجه البخاري يف صحيحه، كتاب البيوع، ابب إذا أراد بيع َتر بتمر،   )32(

 (. 1593املساقاة، ابب بيع الطعام ابلطعام، )
 (. 2/446، ) شيخ عبد هللا بن سليمان املنيع التأصيل الفقهي للتورق، لل )33(
 املرجع السابق. )34(



ذور  أن السلعة يف بيع التورق اليت خرجت من البائع؛ مل ترجع إليه، فال حم الدليل اخلامس:
 .(35) فيه

أن احلاجة إىل هذه املعاملة ماسة، فال يستطيع كثري من الناس الذين   الدليل السادس:
اشتدت حاجتهم إىل النقود أن جيدوا من يقرضهم بدون راب. فيلجأون إىل التورق، وقد قرر  

 .(36) الفقهاء أن احلاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة 
 القول الثاين: كراهة التورق.

عمر قال به ، و (39) ، وهو إحدى الروايتني عن اإلمام أمحد(38)واملالكية ، (37) وقال به احلنفية
 . (42)، وهو قول لشيخ اإلسالم ابن تيمية (41( ) 40)بن عبد العزيز
 ومن أقواهلم: 

مثل أن يستقرض من اتجر عشرة فيتأىب عليه ويبيع منه   (43) بيع العينة....قال يف اهلداية: " 
يساوي عشرة خبمسة عشر مثال رغبة يف نيل الزايدة ليبيعه املستقرض بعشرة ويتحمل   ثواب  

 

 (. 5/273حاشية ابن عابدين، ) ينظر:  )35(
الفقهي وتطبيقاته املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، األستاذ الدكتور حممد عثمان شبري،   التورقينظر:  )36(

 . (15)  ص
حاشية ابن عابدين،  و (، 6/256البحر الرائق، البن جنيم )و (، 4/163تبيني احلقائق للزيلعي، )ينظر:  )37(
(5/273 .) 
 . ( 131/ 3الشرح الصغري للدردير، ) ، (89/ 3ينظر: حاشية الدسوقي، )  )38(
بيان الدليل على بطالن  و (، 196/ 11اإلنصاف للمرداوي، )و (، 316/ 6الفروع، البن مفلح، ) ينظر:  )39(

 . ( 79)  التحليل، ص
هو أمري املؤمنني اخلليفة الراشد عمر بن عبد العزيز بن مروان بن احلكم بن أيب العاص األموي، التابعي،   )40(

هـ، حافظ للحديث، فقيه جمتهد، زاهد، أمه أم عاصم بنت عاصم بن عمر بن  61لد ابملدينة سنة  األمام العادل، و 
اخلطاب ويل إمرة املدينة للوليد ، وكان مع سليمان كالوزير وويل اخلالفة بعده فعد مع اخللفاء الراشدين، تويف  

، ومدة خالفته سنتان ونصف : روى  هـ يف شهر رجب، وله أربعون سنة 101بدير مسعان قرب املعرَّة بسورية سنة 
(، واألعالم  419/ 1(، الديباج املذهب البن فرحون، ) 114/ 5له اجلماعة. سري أعالم النبالء للذهيب: ) 

 (. 60/ 2(، تقريب التهذيب ) 95/ 4للزركلي، ) 
 . (79)   بيان الدليل على بطالن التحليل، ص )41(
 (. 432-303-302/ 29جمموع الفتاوى، ) )42(



عليه مخسة ؛ مسي به ملا فيه من اإلعراض عن الدين إىل العني ، وهو مكروه ملا فيه من 
 . (44)اإلعراض عن مربة اإلقراض مطاوعة ملذموم البخل"

ني وأرد ذلك عنها مائة أن يقول )خذ(  قال يف الشرح الكبري: ")وكره( ملن قيل له سلفين مثانو 
 .(45) مين )مبائة ما( أي سلعة )بثمانني(" 

 واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي: 

عن بيع املضطر،   هنى رسول هللا قال: ) ما ُروي عن علي بن أِب طالب الدليل األول:
فقد محله بعض الفقهاء على بيع التورق الذي  ، (46) ( وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك

يقع من رجل مضطر إىل النقود؛ ألن املوسر يضن عليه ابلقرض، فيضطر إىل أن يشرتي منه  
 مكروه.  وهو بيع ،(47)سلعة بنسيئة، مث يبيعها ابلنقد أبقل مما اشرتاها به؛ ليحصل على النقود

 سيأيت مناقشة هذا االستدالل عند ذكر أدلة املانعني لبيع التورق. 

 . (48)وألن يف بيع التورق اإلعراض عن مربة القرض اليت حثَّ عليها اإلسالم الدليل الثاين: 

 ن كراهة أو غريها، م ة القرض ال يرتتب عليه حكم شرعيأبن اإلعراض عن مرب    ويناقش:

 واجبا  وإمنا هو من ابب اإلحسان.وكذلك فأن القرض ليس 

 

 ري احلنابلة يسمون هذه املسألة "ابلعينة". يالحظ أن غ )43(
 سنة  اهلداية شرح بداية املبتدي، أليب احلسن علي بن أيب بكر بن عبد اجلليل الرشداين املرغياين، املتوىف )44(

 (. 3/94)  هـ،593
 (. 89/ 3، ) هـ1201املتوىف :  ، الشرح الكبري، أليب الَبكات أمحد بن حممد العدوي ، الشهري ابلدردير )45(
(، واإلمام  3382( برقم ) 677-676/ 3داود، كتاب البيوع واإلجارات، ابب بيع املضطر، )  أبو رواه  )46(

بيوع، ابب ما جاء يف بيع  (، والبيهقي يف السنن الكَبى، يف كتاب ال937(، برقم ) 2/252أمحد يف املسند، )
حديث   ينظر (، وقال الشيخ األلباين: ) ضعيف ( 10860-10859(، برقم ) 6/17املضطر وبيع املكره، )

 يف ضعيف اجلامع.  6063رقم :  
 (. 109-108/ 5بتصرف من: شرح خمتصر سنن أيب داود، البن القيم، )  )47(
 (. 5/273ية ابن عابدين، )حاشو (، 94/ 3للمرغياين، ) اهلداية شرح البداية، ينظر:   )48(



، وأما صاحب  بيع املال أو الدراهم أبكثر منهاأنه يتوصل هبذه السلعة لي الدليل الثالث:
ال  نص اإلمام أمحد على هذه املسألة نقد والنسيئة فهو اتجر من التجار، قال ابن عقيل معل ال

 . (49) :" وهذا ملضارعته الراب فإنه يقصد الزايدة غالبا"

، فالبائع ليس له عالقة  ؛ ألن بيع التورق ليس فيه أية داللة على الراببعدم التسليم : ويناقش
 .ابلبيع الثاين

 

 

 

 القول الثالث: حترمي التورق.
، وقال به شيخ اإلسالم ابن  (51) ، وهو رواية عن اإلمام أمحد(50) وقال به بعض فقهاء احلنفية

بن الشيخ حممد بن عبد ختار هذا من املتأخرين عبد هللا ، وا(53) ، وتلميذه ابن القيم(52) تيمية 
 .(54)الوهاب 

 ومن أقواهلم: 

 

 (. 4/386)  حاشية النجدي على الروض املربعو (،  4/46)  دامةبن قاشمس الدين  لالشرح الكبري، ينظر:   )49(
 . ( 273/ 5(، وحاشية ابن عابدين، ) 316/ 4تبيني احلقائق للزيلعي، ) ينظر:   )50(
(، وكشاف القناع، للبهويت،  196-195/ 11مع املقنع والشرح الكبري، ) اإلنصاف للمرداويينظر:  )51(
(3/186 .) 
  (، 121)، صهالقواعد النورانية الفقهية، ل (، و 303-29/302جمموع الفتاوى البن تيمية، ) ينظر:  )52(

س البعلى  االختيارات الفقهية لتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية، مجع: علي بن حممد بن عبا
، والفتاوى الكَبى البن تيمية  (129) ص م، 1978 - هـ1397 ان، الدمشقي، دار املعرفة، بريوت، لبن

(4/21 .) 
 (. 3/170إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، )ينظر:   )53(
 (. 29/ 7)  : عبد الرمحن بن حممد بن قاسم، الدرر السنية يف الكتب النجدية، دراسة وحتقيق  )54(



: "من كان عليه دين، فإن كان موسرا  وجب عليه أن يوفيه،  -رمحه هللا تعاىل–قال ابن تيمية 
وإن كان معسرا  وجب إنظاره، وال جيوز قلبه عليه مبعاملة أو غريها، وأما البيع إىل أجل  

، فإن كان قصد املشرتي االنتفاع ابلسلعة والتجارة فيها جاز؛ إذا كان على الوجه  ابتداء  
املباح. أما إن كان مقصوده الدراهم؛ فيشرتي مبائة مؤجلة، ويبيعها يف السوق بسبعني حالة؛  

 .(55) فهذا مذموم منهي عنه يف أظهر قويل العلماء. وهذا يسمى التورق" 
: "فإن عامَّة العينة إمنا تقع من رجل مضطر إىل نفقة يضن -رمحه هللا تعاىل–وقال ابن القيم  

عليه املوسر ابلقرض حىت يربح عليه يف املائة ما أحب، وهذا املضطر إن أعاد السلعة إىل 
ابئعها فهي العينة، وإن ابعها لغريه فهو التورق، وإن رجعت إىل اثلث يدخل بينهما فهو  

املرابون. وأخفها التورق، وقد كرهه عمر بن عبد العزيز،   حملل الراب. واألقسام الثالثة يعتمدها
وقال: هو أِخيَُّة الراب، وعن أمحد فيه روايتان، وأشار يف رواية الكراهة إىل أنه مضطر، وهذا 
من فقهه رضي هللا عنه، قال: فإن هذا ال يدخل فيه إال مضطر. وكان شيخنا رمحه هللا مينع  

ارا  وأَّن حاضر، فلم يرخص فيها. وقال: املعىن الذي ألجله  من مسألة التورق، وروجع فيها مر 
حرم الراب موجود فيها بعينه مع زايدة الكلفة بشراء السلعة وبيعها واخلسارة فيها؛ فالشريعة ال  

 . (56) حترم الضرر األدىن، وتبيح ما هو أعلى منه"
 واستدل أصحاب هذا القول مبا يلي: 

ْلعِّيَنةِّ  بقوله: )إ صورة من صور العينة اليت حرمها الرسول التورق الدليل األول:  َذا تـََبايـَْعُتْم ابِّ
لزَّرْعِّ َوتـَرَْكُتْم اجلَِّهاَد َسلََّط اَّللَُّ َعَلْيُكْم ُذالا اَل يـَْنزِّ  يُتْم ابِّ ُعُه َحَّتَّ  َوَأَخْذُُتْ َأْذََنَب اْلبَـَقرِّ َوَرضِّ

ُعوا إِّىَل دِّينُِّكمْ  لد ِّيَنارِّ  َذا َضنَّ النَّ قال: )إ رواية أخرى عن ابن عمر. ويف (57) (تـَْرجِّ اُس ابِّ
ُ  َوَلزُِّموا َأْذََنَب اْلبَـَقرِّ  ,اجلَِّهاَد يفِّ َسبِّيلِّ اَّللَِّّ  , َوتـَرَُكواَوالد ِّْرَهمِّ  ْلعِّيَنةِّ َسلََّط اَّللَّ , َوتـََبايـَُعوا ابِّ

 

 (. 303-29/302جمموع الفتاوى البن تيمية، )  )55(
 (. 3/170إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن القيم، ) )56(
  ينظر ( (، قال الشيخ األلباين : )صحيح2346سنن أيب داود، كتاب اإلجارة، ابب النهي عن العينة، )  )57(

 يف صحيح اجلامع.  423حديث رقم : 



ُعوا ْم َبالًء ملَْ يـَْرفـَْعُه َحَّتَّ يـَُراجِّ قال الشوكاين يف التعليق على عبارة صاحب  .  و (58) (َعَلْيهِّ
: )وبيع الشيء أبكثر من سعر يومه ألجل النساء، وبيعه  أبقل مما اشرتي به(  رحدائق األزها

: "إذا كان املقصود التحيل، فال فرق بني بيعه من البائع أو غريه، وبني أن يكون جبنس الثمن 
 . (59) "توصل إىل الرابأو بغري جنسه... ووجه املنع من ذلك ما فيه من ال

 ويناقش هذا االستدالل من وجهني: 
 . ما يدل على حترمي التورق حلديثني السابقنياليس يف  الوجه األول:
ليس فيه حيلة على الراب، فهو بيع مستوٍف لشروطه وأركانه، وال   أن التورق  الوجه الثاين: 

قياس مع الفارق؛ ألن السلعة املشرتاة يف التورق تباع على غري  عينة فهوعلى ال هقياس يصح
 ابئعها. 

َا َدَخَلْت َعَلى َعاِئَشَة أُمِ   (60)ما ُروي عن َأىِب ِإْسَحاَق السَِّبيِعى ِ  الدليل الثاين: َعِن اْمرَأَتِِه َأَّنَّ
َواْمرَأٌَة ُأْخَرى،   (61)اْلُمْؤِمِننَي رضى هللا عنها، َفَدَخَلْت َمَعَها أُمُّ َوَلِد َزْيِد ْبِن أَْرَقَم األَْنَصارِى ِ 

ِبْعُت ُغاَلم ا ِمْن َزْيِد ْبِن أَْرَقَم بَِثَمامنِاَئِة ِدْرَهٍم   فـََقاَلْت أُمُّ َوَلِد َزْيِد ْبِن أَْرَقَم: اَي أُمَّ اْلُمْؤِمِننَي ِإىنِ  
ا، فـََقاَلْت هَلَا َعاِئَشُة:  ، )َنِسيَئة  )األجل املعلوم( َوِإىنِ  ابـْتَـْعُتُه ِمْنُه ِبِستِ ِمائٍَة نـَْقد  بِّْئَسَما اْشرَتَْيتِّ

َهاَدُه َمَع َرُسولِّ اَّللَِّّ  ؛ إِّنَّ جِّ َقْد َبَطَل إِّالَّ َأْن   -صلى هللا عليه وسلم- َوبِّْئَسَما َشَرْيتِّ

 

. وقال:" رواه  ( 4/17)(، ونصب الراية يف ختريج أحاديث اهلداية للزيلعي، 63/ 11الكبري للطَباين )ملعجم ا )58(
 أمحد يف كتاب الزهد. وهذا حديث صحيح، ورجاله ثقات." 

هـ(، دار ابن  1250السيل اجلرار املتدفق على حدائق األزهار، حملمد بن علي بن حممد الشوكاين )املتوىف :  )59(
 (. 519/ 1، ) وىل الطبعة األ حزم، 

هو: أبو إسحاق السبيعي: عمرو بن عبد هللا بن ذي ُُيمِّد، من التابعني، ولد لسنتني مضتا من خالفة   )60(
، ثقة يف احلديث، تويف سنة  هـ، شيخ الكوفة وحمدثها 33عثمان بن عفان رضي هللا تعاىل عنه أي حنو سنة 

 (. 392/ 5سري أعالم النبالء، )  .هـ 127
هو: زيد بن أرقم بن زيد بن قيس، أبو عامر، وقيل أبو عمر، الصحايب اجلليل، غزا مع النيب صلى هللا عليه   )61(

هـ، وقيل سنة  66وسلم سبع عشرة غزوة، شهد صفني مع علي يب أيب طالب كرم هللا وجهه، تويف ابلكوفة سنة 
 (. 2/589ين، )هـ. اإلصابة البن حجر العسقال68



. فالظاهر أن عائشة رضي هللا عنها ال تقول مثل هذا القول إال بتوقيف مسعته من (62) ( يـَُتوبَ 
، فجرى ذلك جمرى روايتها عنه. وألنه ذريعة إىل الراب، فإنه يدخل السلعة رسول هللا 

 . (63) ليستبيح بيع مخسمائة بستمائة إىل أجل
أبن التورق خيتلف عن بيع العينة املذكور يف احلديث؛ لكون املتورق يبيع السلعة   :قشوينا

 لغري البائع. ،اليت اشرتاها نسيئة

ما َروى ابن بطة عن األوزاعي قال : قال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم:   الدليل الثالث: 
كان مرسال  لكن يعتضد . واحلديث وإن  (64) (أييت على الناس زمان يستحلون الراب ابلبيع)

 ابألحاديث السابقة. 

 أبنه إن ثبت فليس فيه ما يدل على حترمي التورق.   :ويناقش
عن بيع املضطر،   هنى رسول هللا قال: ) ما ُروي عن علي بن أِب طالب الدليل الرابع:

.  فبيع التورق يدخل يف بيع املضطر، كما قال (65) (وبيع الغرر، وبيع الثمرة قبل أن تدرك
ابن تيمية: فإن غالب من يشرتي بنسيئة إمنا يكون لتعذر النقد عليه، فإذا كان الرجل ال يبيع  

جرا  من إال بنسيئة كان رحبه على أهل الضرورة واحلاجة، وإذا ابع بنقد ونسيئة كان ات 
. واملتورق مل يشرت السلعة إال وهو مضطر إىل ذلك، ويستغل البائع حاجته، فيبيعه  (66) التجار

 أبكثر من مثنها بكثري؛ فال جيوز ذلك.
 من وجهني: يناقش هذا االستدالل و 

 

ويف إسناده الغالية بنت أيفع، وقد روي عن الشافعي أنه ال يصح ، وقرر كالمه   (،52/ 3سنن الدارقطين، )  )62(
 (. 201/ 1ملفصل يف أحكام الراب ) وا(، 5/206ينظر:  نيل األوطار )ابن كثري يف إرشاده، 

 . 16الفقهي وتطبيقاته املصرفية املعاصرة يف الفقه اإلسالمي، األستاذ الدكتور حممد عثمان شبري، ص  التورق )63(
 (. 7/453عون املعبود )ينظر:  )64(
 . قبل أربع صفحات  تقدم خترجيه )65(
 (. 109/ 5شرح خمتصر سنن أيب داود، البن القيم، ) ينظر:  )66(



: قال املناوي: " قال عبد احلقه. جيأن احلديث ال يصح كما تقدم يف ختر  الوجه األول:
: صاحل بن عامر؛ ال يعرف، والتميمي ال يعرف. ويف وقال ابن القطانحديث ضعيف. 

امليزان: صاحل بن عامر نكرة بل، ال وجود له. ذكر يف حديث لعلي مرفوعا أنه َّنى عن بيع  
وقال ابن حزم: "لو استند هذان اخلربان ألخذَّن هبما   .(67)املضطر واحلديث منقطع"

 . (68)  ول يف الدين ابملرسل."مسارعني، ولكنهما مرسالن، وال جيوز الق

أن القائلني مبدلول هذا احلديث، مل حيملوه على عمومه حىت يصح االستدالل   الوجه الثاين: 
رمحه  –به على منع التورق، وإمنا خصوه حبالة الظلم والغنب يف املبايعة، فقد سئل اإلمام أمحد 

"جييئك وهو حمتاج فتبيعه ما يساوي  عن بيع املضطر فكرهه، فقيل له كيف هو؟ قال:  –هللا
قال ابن األثري يف بيان معناه: "بيع املضطر يكون على وجهني:  . و (69)عشرة بعشرين"

أحدمها: أن يضطر إىل العقد عن طريق اإلكراه عليه، فال ينعقد العقد. والثاين: أن يضطر إىل 
، وقد فسَّره ابن  (70) "ورة ا يف يده ابلوكس من أجل الضر البيع لدين أو مؤونة ترهقه، فيبيع م

عابدين: "أبن يضطر الرجل إىل طعام أو شراب أو لباس، وال يبيعها البائع إال أبكثر من  
. ومثَّل له ابن حزم مبا يلي: " من جاع وخشي املوت، فباع ما حيىي به نفسه وأهله،  (71) "مثنها

غرم ماله ابلضغط   وكمن لزمه فداء نفسه أو محيمه من دار احلرب، أو كمن أكرهه ظامل على
كل  و  (72)"ومل يكرهه على البيع، لكن ألزمه املال فقط، فيباع يف أداء ما أكره عليه بغري حق

 قع يف بيع التورق. تال  هذه املعاين

 

حممد املدعو بعبد الرؤوف بن اتج العارفني بن علي املناوي  فيض القدير شرح اجلامع الصغري، لزين الدين  )67(
 (. 430/ 6)  م  1994 -ه  1415 ، األوىلالطبعة    -لبنان  –هـ(، دار الكتب العلمية بريوت 1031)املتوىف :  

 (. 9/22)  احمللى )68(
 . ( 408)   جامع العلوم واحلكم، البن رجب احلنبلي، ص )69(
 . ( 534)  النهاية يف غريب احلديث واألثر، ص  )70(
 (. 273/ 5حاشية ابن عابدين، )  )71(
 . املرجع السابق  )72(



احلصول على النقد بزايدة، وهو الراب الذي   أن القصد من التعامل ابلتورق  الدليل اخلامس:
حيث أنه يؤول إىل شراء دراهم بدراهم زائدة، وأن السلعة ال تكون إال   ،حرَّمه هللا تعاىل

وال  واسطة غري مقصودة. وألن األمور مبقاصدها، فاملتورق مل يشرت السلعة قاصدا  االنتفاع هبا، 
 . (73)"ة يف املعامالت شك يف حترميه أبي طريق كان؛ ألن القصود معترب 

ال يوجب حترمي  فذلك  هو النقد  التورق  املقصود من ه وإن كان أبنه غري مسلم؛ ألن ويناقش: 
املعاملة وال كراهتها؛ ألن مقصود التجار غالبا يف املعامالت هو حتصيل نقود أكثر بنقود أقل 
والسلع املبيعة هي الواسطة يف ذلك، وإمنا مينع مثل هذا العقد إذا كان البيع والشراء من  

 . (74) شخص واحد كمسألة العينة فإن ذلك يتخذ حيلة على الراب

 الرتجيح: 
،  تهمذلك لسالمة أدلح هو القول األول من أن التورق الفقهي أو الفردي جائز، و الراج 

ولورود املناقشة على أدلة املانعني والقائلني ابلكراهة، وألن الفرق بني الثمنني: اآلجل واحلال 
مل يدخل يف ملك البائع األول، وإمنا هو خسارة حتملها املستورق، ومن املعلوم أن اخلسارة 

صول على النقد أمر جائز شرعا . فقد قرر الفقهاء: أن لصاحب السلعة جواز بقصد احل
بيعها خبسارة، وهو ما يطلق عليه يف الفقه اإلسالمي اسم: "بيع الوضيعة" الذي يقابل بيع  

مل يظهر يف هذا البيع راب ال قصدا ، وال صورة، وألن احلاجة داعية إىل ذلك ألنه املراحبة. و 
 أو غريمها.   لقضاء دين، أو زواج

 : (75)وميكننا وضع بعض الضوابط للتورق اجلائز ومن أمهها 

 

 . (18)  شرح زاد املستقنع، للحمد، ص )73(
 (. 41/ 6جملة اجلامعة اإلسالمية ابملدينة املنورة، ) بتصرف من: حبث التورق املنشور يف  )74(
، وأحباث هيئة كبار  (320) اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي، صرات اجملمع الفقهي ا: قر ينظر)75(

 . ( 492) املعايري الشرعية ص (، و 431 -4/427هـ(، )1397/ 16/10( اتريخ ) 3/11العلماء، قرار رقم )



أن يتم استيفاء املتطلبات الشرعية لعقد شراء السلعة ابلثمن اآلجل، مساومة أو   -1
 مراحبة، ويراعى يف بيع املراحبة لآلمر ابلشراء وجود السلعة، ومتلك البائع هلا قبل بيعها. 

 املباعة من غري الذهب، أو الفضة، أو العمالت الورقية املعاصرة.أن تكون السلعة  -2

أو حكما  ابلتمكن فعال  من القبض احلقيقي، وانتفاء أي   أن يتم قبض السلعة حقيقة   -3
 قيد أو إجراء حيول دون قبضها من قبل املتورق. 

أن يكون بيع السلعة )حمل التورق( لغري البائع الذي اشرتيت منه ابألجل، فال يكون   -4
 . له عالقة ابلبيع الثاين ال مباشرة، وال ابلواسطة، وذلك لتجنب العينة احملرمة شرعا  

أن ال يكون هناك ربط بني عقد شراء السلعة ابألجل، وعقد بيعها بثمن حال،   -5
بطريقة تسلب العميل حقه يف قبض السلعة، سواء أكان الربط ابلنص يف املستندات، 

 . (76)أم ابلعرف، أم بتصميم اإلجراءات 
 

 د. حسني حسن أمحد الفيفي

 

 

 

 
 

 

هذا البحث من رسالة تقدم هبا الباحث/ د. حسني بن حسن الفيفي لنيل درجة الدكتوراه يف الفقه املقارن يف  ( 76) 
جامعة االمام حممد بن سعود اإلسالمية )املعهد العايل للقضاء( وهي بعنوان: التحوط ضد خماطر االستثمار يف  

 ه 1433املصارف اإلسالمية، واليت قدمت عام 


