
نشأة العملة وتكييفها الفقهي
ن�ش�أة العملة:

منذ ن�شاأة الإن�شان على ظهر الأر�ض وانت�شاره 
املطالب  تنوعت  للك�شب،  وغريه  و�شعيه  فيها 
اإىل  ال��ق��دمي  الإن�����ش��ان  فاهتدى  واحل��اج��ات، 
نظام املبادلة لأنه مل توجد العملة التي ميكن 
وملا  ال�شلع،  ومبادلة  التعامل  اأ�شا�شها  على 

ات�شع الن�شاط القت�شادي اأ�شبحت املقاي�شة 
فدعاه  النا�ض،  بني  التبادلت  بحجم  تفي  ل 
التطور الإن�شاين اإىل ال�شعي لت�شهيل املبادلت 
وتقليل الوقت واجلهد يف ذلك، لكن خطوات 
الإن�شان يف هذا ال�شاأن مل ت�شل مبا�شرة اإىل 
كل  ات��خ��ذت  ب��ل  الآن،  امل��وج��ود  العملة  �شكل 
نقودًا  البالد  من  بلد  اأو  النا�ض  من  جماعة 

أثر تغير قيمة العملة على أداء االلتزام
يف  وال�شري  فيه�  ب�ل�شعي  اإليه  فعهد  الأر���ض؛  يف  خليفة  ليكون  الإن�ش�ن  تع�ىل  اهلل  خلق 
من�كبه� لطلب الرزق، ويف طلب الإن�ش�ن لرزقه قد ل تتوفر لديه اأدوات الطلب فيلج�أ اإىل 
ن�شبة  وجود  ومع  ين،  الدَّ واأداء  القرتا�ض  بني  الوقت  يتب�عد  وقد  غريه،  من  القرتا�ض 
على  الق�در  منع  ورمب�  �ش�بقه،  عن  ع�م  كل  للعملة  ال�شرائية  القوة  ت�شعف  التي  للت�شخم 
مل� ي�شيبه من �شرر يف م�له نتيجة تن�ق�ض  اإليه نظرًا  اإىل املحت�ج  الإقرا�ض منح القر�ض 

قيمة العملة، واإذا ك�نت العملة الأ�شلية يف الفقه الإ�شالمي الذهب والف�شة.
اأم بنف�ض العدد من العملة الورقية؟ هذا  فهل يتم ال�شداد بتقدير قيمة العملة الأ�شلية 

م� �شنح�ول الإج�بة عنه من خالل هذه الدرا�شة.

الحلقة األولى

أ. د. رمضان عبدالله الصاوي
أستاذ الفقه العام

كلية الشريعة والقانون – جامعة األزهر

26

دراسات

  جمل • ١ف ة فص ال٦٢لة االقتصاد اإلسالمي العدد 488 • ذو القعدة ١442هـ - يونيو 202١م 



هذا  وك��ان  الأ���ش��ي��اء،  قيم  بها  تقا�ض  �شلعية 
النا�ض  باختالف  يختلف  النقود  م��ن  ال��ن��وع 
واجلماعات، فاتخذ كل جمتمع اإن�شاين �شلعة 
باقي  قيمة  اأ�شا�شها  على  وتقا�ض  بيئته  تالئم 
كبرية  جمموعة  ا�شتخدمت  ل��ذل��ك  ال�شلع، 
ال�شوف،  مثل:  كنقود  الأ�شياء  من  ومتنوعة 
وامل��ا���ش��ي��ة، وال��ت��ب��غ، وال���ف���راء، وال��ع��ب��ي��د، ثم 
ا�شتخدمت الف�شة والذهب كنقود قبل اخرتاع 

امل�شكوكات)1(.
ال�شائد  ال��ن��ق��د  ك���ان  الإ����ش���الم  ج���اء  ومل���ا 
هو  العربي  املجتمع  يف  ا�شتعماله  وال�شائع 
وكانا  الذهبية،  والدنانري  الف�شية  الدراهم 
الرتتيب،  على  والروم  الفر�ض  من  ُي�شتوردان 
الدراهم،  عملتها  كانت  الفار�شية  فالدولة 
الدنانري  عملتها  كانت  الرومانية  وال��دول��ة 
الذهبية، ثم جاء عمر بن اخلطاب ر�شي اهلل 
الهيئة  نف�ض  على  دراه��م  ب�شرب  فقام  عنه 
التي كانت عليها دراهم الفر�ض، ونق�ض على 
»ل  الآخ��ر  البع�ض  وعلى  »احلمد هلل«  بع�شها 
اإل اهلل«، كما قام عثمان بن عفان ر�شي  اإله 
اأبى  بن  معاوية  ثم  دراه��م،  ب�شرب  عنه  اهلل 
جاء  ثم  ال��زب��ري)2(،  بن  عبداهلل  ثم  �شفيان، 
ال�شكة  ب�شرب  ف��اأم��ر  م���روان  ب��ن  عبدامللك 
وت���رك دن��ان��ري ال���روم���ان ودراه����م ال��ف��ر���ض، 
وكان الذي �شرب الدراهم رجاًل يهوديًا من 
تيماء يقال له �شمري؛ ن�شبت الدراهم اإذ ذاك 
وعممت  ال�شمريية«  »ال��دراه��م  و�شميت  اإليه 
يف ال��ب��الد والأم�������ش���ار)3(، وظ��ل��ت اخل��الف��ة 
الإ�شالمية حتافظ علي النقود ول تفرط فيها 
اإل يف حالت ال�شطراب، فلم ت�شهد مثل ما 
حاد  ت�شخم  من  املعا�شرة  ال��دول  منه  تعاين 
للتزام اخلالفة بالنقود الذهبية اأو الف�شية، 
نتيجة  ال�شطرابات   بع�ض  منها  عانت  وقد 

ل�شيا�شة الفلو�ض والغ�ض فيها)4(.

التكييف الفقهي للنقود:
 اأوًل - الذهب والف�شة اأ�شل القيم:

من نعم اهلل تعاىل خلق الدراهم والدنانري، 
وبهما قوام الدنيا، وهما حجران ل منفعة يف 
اأعيانهما، لكن ي�شطر اخللق اإليهما من حيث 
يف  كثرية  اأع��ي��ان  اإىل  يحتاج  اإن�شان  ك��ل  اإن 
يعجز  وقد  حاجاته،  و�شائر  وملب�شه  مطعمه 
عما يحتاج اإليه وميلك ما ي�شتغني عنه؛ كمن 
َجمل  اإىل  حمتاج  وهو  مثاًل  الزعفران  ميلك 
ي�شتغني  ورمب���ا  اجل��م��ل  ميلك  وم��ن  ي��رك��ب��ه، 
بني  منا�شبة  ول  زع��ف��ران،  اإىل  ويحتاج  عنه 
منه  يعطى  ي��ق��ال  حتى  واجل��م��ل  ال��زع��ف��ران 
اأو �شورته.. فافتقرت هذه الأعيان  مثل وزنه 
املتنافرة املتباعدة اإىل متو�شط يحكم بينهما 
حكم عدل فيعرف من كل واحد رتبته ومنزلته، 
علم  الرتب  وترتبت  املنازل  تقررت  اإذا  حتى 
فخلق  امل�شاوي،  غري  من  امل�شاوي  ذل��ك  بعد 
ومتو�شطني  حاكمني  والدنانري  الدراهم  اهلل 
بهما  الأم���وال  تقدر  حتى  الأم���وال  �شائر  بني 
فيقال: هذا اجلمل ي�شاوى مائة دينار، وهذا 
القدر من الزعفران ي�شاوى مائة دينار، فهما 
اإذن  واحد  ب�شيء  مت�شاويان  اإنهما  حيث  من 
بالنقدين،  التعديل  اأمكن  واإمن��ا  مت�شاويان، 

اإذ ل غر�ض يف اأعيانهما، ولو كان يف اأعيانهما 
غر�ض رمبا اقت�شى خ�شو�ض ذلك الغر�ض يف 
يقت�ِض ذلك  ترجيحًا ومل  الغر�ض  حق �شاحب 

يف حق من ل غر�ض له فال ينتظم الأمر.
ويكونا  الأيدي  لتتداولهما  اهلل  خلقهما  اإذن 
اأخرى  وحلكمة  بالعدل،  الأم��وال  بني  حاكمني 
لأنهما  الأ�شياء  �شائر  اإىل  بهما  التو�شل  وهي 
اأعيانهما،  يف  غر�ض  ول  اأنف�شهما  يف  عزيزان 
ون�شبتهما اإىل �شائر الأموال ن�شبة واحدة، فمن 
ذكره  ما  هذا  �شيء،  كل  ملك  فكاأمنا  ملكهما 

الإمام اأبو حامد الغزايل رحمة اهلل)5(.
والدنانري  ال��دراه��م  اإن  القيم:  اب��ن  وق���ال 
اأثمان املبيعات، والثمن هو املعيار الذي يعرف 
ي��ك��ون حم���دودًا  اأن  الأم����وال فيجب  ت��ق��ومي  ب��ه 
م�شبوطًا ل يرتفع ول ينخف�ض، اإذ لو كان الثمن 
يرتفع وينخف�ض كال�شلع مل يكن لنا ثمن نعترب 
به املبيعات، بل اجلميع �شلع، وحاجة النا�ض اإىل 
ثمن يعتربون به املبيعات حاجة �شرورية عامة 
وذلك ل ميكن اإل ب�شعر تعرف به القيمة، وذلك 
ل يكون اإل بثمن تقوم به الأ�شياء وي�شتمر على 
حالة واحدة، ول يقوم هو بغريه اإذ ي�شري �شلعة 
يرتفع وينخف�ض فتف�شد معامالت النا�ض ويقوم 
ف�شاد  م��ن  راأي���ت  كما  ال�شرر  وي�شتد  اخللف 
اتخذ  حني  بهم  الالحق  وال�شرر  معامالتهم 
ال�شرر  فعم  للربح  تعد  �شلعة  الفلو�ض  النا�ض 
وح�شل الظلم، ولو جعلت ثمنًا واحدًا ل يزداد 
هي  تقوم  ول  الأ�شياء  به  تقوم  بل  ينق�ض  ول 

لح اأمر النا�ض)6(. بغريها َل�شَ
راأي��ت  ���ش��الم:  ب��ن  القا�شم  عبيد  اأب��و  وق��ال 
تكون  ول  لالأ�شياء  ثمنًا  وال��دن��ان��ري  ال��دراه��م 
اأئمتنا وا�شح جلي  الأ�شياء ثمنًا لها)7(. فكالم 
ول ي�شح  الأثمان  اأ�شل  والف�شة  الذهب  اأن  يف 
اأن يكونا اأو اأحدهما �شلعة لأنهما اأ�شا�ض تقييم 

ال�شلع.

الفلوس هي كل ما 

يتخذه الناس ثمنًا من 

سائر المعادن عدا 

الذهب والفضة
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ث�نيً� - التكييف الفقهي للفلو�ض: 
معنى الفلو�ض: الفلو�ض جمع فل�ض ومعناه: 
اخلري،  من  فل�ض  هو  فيقال:  والتجرد،  اخللو 
واأفل�ض الرجل: �شار ذا فلو�ض بعد اأن كان ذا 
اأي مل يبق له  دراهم، واملعنى �شار مفل�شًا .. 

مال)8(. 
يتخذه  م��ا  ك��ل  ب�أنه�:  الفقه�ء  وعّرفه� 
الذهب  ع��دا  املعادن  �شائر  من  ثمنًا  النا�ض 
من  املعا�شرين  الفقهاء  وم��ن  وال��ف�����ش��ة)9(. 
امل��ع��ادن غري  م��ن  »م��ا �شرب  ب��اأن��ه��ا:  عرفها 
التعامل  نقدًا يف  و�شار  �شكة  والف�شة  الذهب 

عرفًا وثمنًا با�شطالح النا�ض«)10(. 
اأم� تعريفه� عند اأهل امل�ل والقت�ش�د؛ 
فقد قال البع�ض: اإنها عبارة عن قطع نقدية 
اأج��زاء  يف  وت�شدر  القيمة  ب�شيطة  �شغرية 
ا�شمها  وت�شتمد  الأ�شا�شية،  النقد  وحدة  من 
فئات  مب�����ش��اع��دة  ت��ق��وم  اإذ  وظ��ي��ف��ت��ه��ا،  م��ن 
التبادل  عمليات  ت�شهيل  يف  الكبرية  النقد 

ال�شغرية)11(.
والوا�شح من التعريفات ال�شابقة اأنها تتحد 
لغة وفقها واقت�شادًا، اإذ اجلميع متفق على اأن 
الأ�شلية،  للعملة  بالن�شبة  قليل  �شيء  الفلو�ض 
ت�شهيل  منها  الهدف  اأن  على  متفق  واجلميع 
من  تتخذ  واأنها  ال�شغرية  الأم��ور  يف  التعامل 
ال�شائد يف  العرف  واأن  والف�شة،  الذهب  غري 

التعامل بها جعلها نقودًا ا�شطالحًا. 
اأق��وال  من  ات�شح  فقد  وظيفته�:  عن  اأم� 
فقهائنا اأن الهدف منها التي�شري على النا�ض 
يف املعامالت ال�شغرية، حتى اإن القت�شاديني 
وواج��ب  امل�شاعدة.  النقود  وبحق  ي�شمونها 
ذكر  كما  الفلو�ض،  ه��ذه  ي�شرب  اأن  الإم���ام 
لل�شلطان  ينبغي  اأنه  تيميه  ابن  الإ�شالم  �شيخ 
اأن  ي�شرب لهم - اأي لرعيته -  فلو�شًا تكون 
بقيمة العدل يف معامالتهم من غري ظلم، ول 

يتجر ذو �شلطان يف الفلو�ض اأ�شاًل باأن ي�شرتي 
نحا�شًا فيتجر به)12(. »بل لحظ القت�شاديون 
فذكروا  واأهميتها  النقطة  ه��ذه  املعا�شرون 
يف  املعدن  قيمة  احلكومة  تبقي  ما  ع��ادة  اأن��ه 
قيمتها  من  اأق��ل   - عمدًا   - امل�شاعدة  العملة 
�شهرها  املربح  من  ي�شبح  ل  حتى  ال�شمية 
من اأجل احل�شول على ما حتتويه من معدن 
وجتني احلكومة اأرباحًا طائلة - يف القت�شاد 
املعا�شر - من �شك العمالت امل�شاعدة، وهذا 
الربح ي�شاوي الفرق بني قيمة املعدن يف ال�شوق 
وقيمة العمالت امل�شنوعة منها، وت�شمى هذه 

الأرباح بر�شم �شك العملة)13(.

هل تعتبر الفلوس كالذهب والفضة 
في مقياس ثمن األشياء؟

حترير حمل النزاع: مل يختلف الفقهاء 
اأ�شا�ض  والف�شة  الذهب  اأن  بينهم على  فيما 
تقييم الأ�شياء واأثمانها لأنها و�شعت لذلك، 
بالن�شبة  الأمر  اختلف  التفاق  هذا  مع  لكن 
النا�ض؛  بني  وانت�شرت  راج��ت  اإذ  للفلو�ض، 
و�شبب  ل؟  اأم  والف�شة  كالذهب  تعترب  هل 
واأنهما  والف�شة  الذهب  على  الفقهاء  اتفاق 
و�شبب  لهما،  احلكيم  ال�شارع  بو�شع  اأثمان 
اأثمانًا  لي�شت  اأن��ه��ا  الفلو�ض  يف  اختالفهم 
النا�ض  با�شطالح  ولكن  واخللقة  بالو�شع 

على ذلك وتداولهم فيما بينهم اإياه.
�شاأن  يف  بينهم  فيما  الفقهاء  اختلف  وقد 

ثمنية الفلو�ض اإىل اجتاهني:
اأثمان  الفلو�ض  اأن  ي��رى  الأول:  الجت���ه 
ب��ن��وع��ي��ه. وم��ع��ن��ى ذل��ك  ال��رب��ا  ي��ج��رى فيها 
للذهب  ال��ت��ي  الثمنية  وظيفة  ات��خ��ذت  اأن��ه��ا 
احلنفية  بع�ض  عن  ه��ذا  ورد  وق��د  والف�شة، 
نقل  فقد  اأحمد،  الإمام  عند  ورواية  واملالكية 
�شاحب  احل�شن  اب��ن  حممد  ع��ن  الكا�شاين 
اأبى حنيفة اأن الفلو�ض اأثمان فال يجوز بيعها 
بجن�شها متفا�شاًل كالدراهم والدنانري ومالية 
الأعيان، كما تقدر بالدراهم والدنانري؛ تقدر 
الفل�ض  بيع  فكان  اأث��م��ان��ًا،  فكانت  بالفلو�ض 
بالفل�شني بغري اأعيانهما، وهذا ل يجوز لأنهما 
اإذا كانتا اأثمانًا فالواحد يقابل الواحد، فبقي 
عقد  يف  ع��و���ض  يقابله  ل  م��ال  ف�شل  الآخ���ر 

املعاو�شة، وهذا تف�شري الربا)14(.
وكذلك نقل ابن الهمام يف �شرح فتح القدير 
على عدم جواز بيعها بجن�شها مع التفا�شل يف 
الذهب  غري  من  املتخذة  املغ�شو�شة  عملتهم 
النهر  وراء  م��ا  م�شايخ  »اإن  ف��ق��ال:  والف�شة 
ذلك  بجواز  يفتوا  مل  و�شمرقند  بخارى  من 
العدايل)15(  يف  متفا�شاًل  بجن�شها  بيعها  اأي 
من  اأك��ر  فيها  الغ�ض  اأن  مع  وال��غ��ط��ارف��ة)16( 
الف�شة لأنها اأعز الأموال يف ديارنا، فلو اأبيح 

التفا�شل فيها ينفتح باب الربا ال�شريح)17(.
اأي�شًا،  املالكية  ع��ن  منقول  ال���راأي  وه��ذا 
الكراهة ل احلرمة، ويرجع  لكنهم يرون فيه 
�شبب ذلك عندهم هو اأن ال�شبه بني الفلو�ض 
الوجوه  بع�ض  من  �شبٌه  والدنانري  وال��دراه��م 
»ل  مالك  قال  ولذلك  الوجوه،  كل  من  ولي�ض 
وزن��ًا  ول  ج��زاف��ًا،  بالفلو�ض  الفلو�ض  ت�شلح 
ول  بيد،  يدًا  مِبثل  ِمثاًل  كياًل  ول  مبثل،  ِمثاًل 
اإىل اأجل، ول باأ�ض بها عددًا فل�شًا بفل�ض، ول 

الهدف من الفلوس 

التيسير على الناس في 

المعامالت الصغيرة
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اأجل.  اإىل  ول  بيد،  ي��دًا  بفل�ض  فل�شان  ي�شلح 
الدراهم  مبنزلة  العدد  يف  هاهنا  والفلو�ض 
القا�شم:  اب��ن  و�شئل  ال���ورق«.  يف  وال��دن��ان��ري 
هذا  اأيجوز  بفل�شني  فل�شًا  ا�شرتيت  اإن  اأراأي��ت 
بفل�شني)18(.  فل�شًا  يجوز  ل  قال  مالك؟   عند 
عندهم  رواي��ة  يف  اأي�شًا  احلنابلة  عن  ونقل 
حيث يرى ابن تيمية اأن حكم الفلو�ض هو حكم 
الدراهم والدنانري، فقد �شئل عن جماعة تبيع 
بدراهم وتويف عن بع�شها فلو�شًا فاأجاب: لي�ض 
واإذا  البائع،  بر�شا  اإل  فلو�شًا  يوفوا  اأن  لهم 
بال�شعر  اإل  يوفوا  اأن  لهم  فلي�ض  فلو�شًا  اأوف��وا 
و�شلم  عليه  النبي �شلى اهلل  اأمر  كما  الواقع، 
عبداهلل بن عمر ملا قال له: اإنا نبيع بالذهب 
ونقت�شي الورق ونبيع بالورق ونقت�شي الذهب 
فقال �شلى اهلل عليه و�شلم: ل باأ�ض به ب�شعر 
�شيء«)19(.  بينكما  ولي�ض  افرتقتما  اإذا  يومه 
ونقل يف املغني عن الإمام اأحمد قوله  »ل يباع 
الفل�ض بالفل�شني ول ال�شكني بال�شكينني اأ�شله 

الوزن«)20(.
الجت�ه الث�ين: يرى اأن الفلو�ض لي�ض لها 
�شفة الثمنية. ويرتتب على ذلك عدم اإحلاقها 
ن�شيئة، ويجوز  بيعها  والف�شة ويجوز  بالذهب 
بيعها بجن�شها متفا�شاًل. وهذا القول لل�شافعية 
وقول عند احلنفية ورواية عند احلنابلة، فقد 
ذكر املحلي يف �شرحه على منهاج النووي »اأن 
النقد اأي الذهب والف�شة م�شروبًا كان اأو غري 
بيع  ف��اإذا  بطعام،  فطعام  بالنقد،  م�شروب 
بجن�شه كذهب بذهب اأو ف�شة بف�شة ا�شرتط 
اإن  التفرق  قبل  والتقاب�ض  واحللول  املماثلة 
التفا�شل  جاز  بف�شة  كذهب  جن�شه  بغري  بيع 
ول  التفرق،  قبل  والتقاب�ض  احللول  وا�شرتط 
ربا يف الفلو�ض الرائجة يف الأ�شح فيجوز بيع 

بع�شها ببع�ض متفا�شاًل واإىل اأجل)21(.
علة  اأن  امل��ه��ذب:  �شرح  املجموع  يف  وج��اء 

الربا يف الذهب والف�شة كونهما جن�ض الأثمان 
غالبًا، وهذه علة قا�شرة عليهما ل تتعداهما، 
الفلو�ض  راجت  واإذا  توجد يف غريهما،  ل  اإذ 
رواج النقود مل يحرم الربا فيها فال تعد من 
وافق  من  احلنفية  من  وهناك  الأث��م��ان)22(. 
ال�شافعية فيما قالوا، حيث قال ابن عابدين: 
غري  لأنهما  اأك��ر،  اأو  بفل�شني  فل�ض  بيع  »يحل 
رواية  وهو  كالعرو�ض«)23(،  فهما  خلقة  اأثمان 
اأنه: »يجوز  البهوتي  عند احلنابلة حيث ذكر 
بيع فل�ض بفل�شني عددًا ولو نافقة لأنها لي�شت 

مبكيل ول موزون«)24(. 
الفريقني،  اآراء  ع��ر���ض  بعد  الرتجيح: 
وبناء على اأن علة الذهب والف�شة هي مطلق 
الذهب  اأن  ذل��ك  قبل  علمنا  وق��د  الثمنية، 
الثمنية،  فيهما  والعلة  الأثمان  اأ�شل  والف�شة 
وهذه العلة اإن وجدت يف غري الذهب والف�شة 
فهل ميكن تعدية احلكم لها؟ اأقول: اإن النبي 
�شلى اهلل عليه و�شلم قد ن�ض على الأجنا�ض 
اإىل  نظرنا  واإذا  ا.  ع��دًّ الربا  فيها  يقع  التي 
الثمنية  تاأخذ �شفة  فاإنها ل  الرائجة  الفلو�ض 
فال  ذلك،  على  النا�ض  با�شطالح  بل  بذاتها 
اإىل  النقود  العلة متعدية من  تكون  اأن  ي�شلح 
الفلو�ض، ويرتتب عليها ترجيح قول ال�شافعية 
ومن معهم يف عدم �شالحية الفلو�ض للثمنية.

أثر تغير قيمة العملة على سداد 
الدين وعلى السياسة النقدية

اأثر تغري قيمة العملة على �شداد الدين
اأوًل - اأثر تغري قيمة الفلو�ض على �شداد 

الدين:
اختلفت وجهة نظر الفقهاء يف هذه امل�شاألة 

اإىل اجتاهني هما:
وهذا  ب�ملثل:  الرد  يرى  الأول:  الجت�ه 
اأبي حنيفة  هو قول جمهور الفقهاء، فهو قول 
عند  وقول  وال�شافعية  املالكية  عند  وامل�شهور 
عابدين  اب��ن  ق��ال  احلنفية؛  فعند  احلنابلة، 
»واأجمعوا على اأن الفلو�ض اإذا مل تك�شد ولكن 
غلت قيمتها اأو رخ�شت فعليه مثل ما قب�ض من 
الرواية  تختلف  »مل  احل�شن  اأبو  وقال  العدد«، 
عن اأبي حنيف�ة يف قر�ض الفلو�ض اإذا ك�ش�دت 
اأبى حنيفة  اأن عليه مثلها«)25(. فالفر�ض عند 
اأن ك�شاد الفلو�ض يبطل كونها ثمنًا وحني يبطل 
ثمنها ت�شبح �شلعة من ال�شلع فالواجب فيها رد 
قيمتها غالًء  اإذا تغريت  واأما  للمقر�ض،  املثل 
ورخ�شًا فاإن الواجب عنده اأي�شًا رد املثل لأنها 
والعارية  العارية،  باب  من  عنده  تكون  حينئذ 
يف  املالكية  واأم��ا  بالقيمة،  ولي�ض  باملثل  ت��رد 
امل�شهور عندهم فالواجب فيه املثل، حيث جاء 
يف ال�شرح الكبري »ورد املقرت�ض على املقر�ض 
مثله قدرًا و�شفة اأو عينه اإن مل يتغري يف ذاته 
تغري  ف��اإن  ال�شوق،  تغري  بغري  ي�شر  ول  عنده 
تعني رد مثله وجاز اأف�شل، اأي رد اأف�شل مما 
اقرت�شه �شفة لأنه من ح�شن الق�شاء اإذا كان 
كال�شرط  والعادة  الأف�شل  واإل منع  �شرط  بال 

ويتعني رد مثله«)26(.
من  معاملة  بطلت  »واإن  اآخ��ر:  مو�شع  ويف 
ل�شخ�ض  ترتبت  فلو�ض  اأو  دراه��م  اأو  دنانري 
التعامل  وتغري  بيع  اأو  قر�ض  من  غ��ريه  على 

اأو نق�ض؛ فاملثل اأي فالواجب  بها بزيادة 
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ق�����ش��اء امل��ث��ل ع��ل��ى م��ن ت��رت��ب��ت يف ذم��ت��ه اإن 
كانت موجودة يف بلد املعاملة«)27(، وقد �شاأل 
له:  ق��ال  القا�شم  ب��ن  عبدالرحمن  �شحنون 
اأراأيت اإن ا�شتقر�شت فلو�شًا فف�شدت الفلو�ض 
اأرد على �شاحبي؟ قال مالك: ترد  فما الذي 
واإن  منه  ا�شتقر�شت  التي  الفلو�ض  مثل  عليه 
القر�ض  يف  م��ال��ك  وق���ال  ف�شدت،  ق��د  ك��ان��ت 
اإل  له  فلي�ض  ف�شدت  اإذا  الفلو�ض  يف  »«والبيع 
كانت  واإن  ال��ي��وم  ذل��ك  كانت  التي  الفلو�ض 
يوجب  اأي�شًا  ال�شافعية  ومذهب  فا�شدة«)28(. 
نقدًا  اأقر�شه  »ولو  النووي  قال  حيث  املثل  رد 
اإل  ل��ه  فلي�ض  ب��ه  املعاملة  ال�شلطان  فاأبطل 
اإ�شحاق  اأب��و  اأق��ر���ش��ه«)29(. وق��ال  ال��ذي  النقد 
رد  امل�شتقر�ض  ع��ل��ى  »وي��ج��ب  ال�����ش��ريازى: 
رد  القر�ض  مقت�شى  لأن  مثل  له  فيما  املثل 
الفلو�ض  »ترتتب  ال�شيوطي  وق��ال  امل��ث��ل«)30(، 
اأن  تقرر  وقد  القر�ض،  منها  باأمور  الذمة  يف 
القر�ض ال�شحيح يرد فيه املثل مطلقًا، فاإذا 
اقرت�ض منه رطل فلو�ض فالواجب رد رطل من 
نق�شت،  اأم  قيمته  زادت  �شواء  اجلن�ض  ذلك 
اأقر�شه نقدًا فاأبطل ال�شلطان املعاملة به  ولو 
عليه  ن�ض  اأقر�شه؛  الذي  النقد  اإل  له  فلي�ض 
ال�شافعي، فاإذا كان هذا مع اإبطاله فمع نق�ض 
قيمته من باب اأوىل«)31(. وقال ال�شافعي ن�شًا 
يف ذلك »ومن �شلف فلو�شًا اأو دراهم اأو باع بها 
فلو�ش�ه  اإل مثل  له  فلي�ض  ال�شلطان  اأبطلها  ثم 
وقد  به�ا«)32(،  باع  اأو  اأ�شلف  التي  دراهم�ه  اأو 
ق��رروا  حيث  الجت��اه  نف�ض  يف  احلنابلة  �شار 
اأن الفلو�ض اإن مل يحرمها ال�شلطان وجب رد 

مثلها - غلت اأو رخ�شت اأو ك�شدت)33(.
وقال ابن قدامة »واإن كانت دراهم يتعامل 
واإن  ع���ددًا،  رد  ع��ددًا  فا�شتقر�ض  ع��ددًا  بها 
قول احل�شن  وه��ذا  وزن��ًا،  رد  وزن��ًا  ا�شتقر�ض 
اأي��وب  وا�شتقر�ض  والأوازع���ي،  �شريين  واب��ن 

من حماد بن زيد دراهم مبكة عددًا واأعطاه 
بالب�شرة عددًا لأنه وفاه مثل ما اقرت�ض فيما 
يتعامل به النا�ض فاأ�شبه ما لو كانوا يتعاملون 
املكيل  املثل يف  رد  ويجب  وزن��ًا،  فرد  وزن��ًا  به 
املنذر:  ابن  نعلم فيه خالفًا، قال  واملوزون ل 
اأجمع كل من نحفظ عنه من اأهل العلم على 
رد  ي�شلف  اأن  يجوز  مما  �شلفًا  اأ�شلف  من  اأن 
اأخذ  للم�شلف  واإن  جائز  ذلك  اإن  مثله،  عليه 
ذلك، ولأن املكيل واملوزون ي�شمن يف الغ�شب 
ابن  والإت��الف مبثله فكذا هنا«)34(. وقد قال 
اإل  فيه  فاإنه ل يجب  القر�ض«  تيمية ذلك يف 

رد املثل بال زيادة«)35(.
ب�لقيمة:  ال��رد  ي��رى  الث�ين:  الجت���ه 
احل�شن  بن  وحممد  يو�شف  لأبى  القول  وهذا 
من احلنفية، وهو قول لبع�ض احلنابلة وراأي 
فقد  الأخ���ري،  يف  تف�شيل  على  املالكية  عند 
ذك��ر يف ���ش��رح فتح ال��ق��دي��ر ق���ال: »ق���ال اأب��و 

يو�شف: عليه قيمتها من الذهب يوم القر�ض 
عليه  حممد:  وق��ال  وال��دراه��م،  الفلو�ض  يف 
ذكر  وقد  نفاقها«)36(.  وقت  اآخ�ر  يف  قيمتها 
ابن عابدين اأن قول الفتوى يف املذهب هو هذا 
يو�شف فقد  اأبي  »واأم��ا قول  القول حيث قال: 
جعلوا الفتوى عليه يف كثري من املعتربات)37( 
املعول عليه، وقد دلل يف �شرح فتح القدير علة 
�شح  قد  العقد  »اإن  فقال  القيمة  رد  اعتماد 
يوجب  ل  واأنه  بالك�شاد  الت�شليم  تعذر  اأنه  اإل 
فانقطع  بالرطب  ا���ش��رتى  اإذا  كما  الف�شاد 
لكن  القيمة،  وج��ب  العقد  بقي  واإذا  اأوان���ه، 
به  م�شمون  لأنه  البيع  وقت  يو�شف  اأبي  عند 
اأوان النتقال  وعند حممد يوم النقطاع لأنه 
اإىل القيمة«)38(، وابن مفلح من احلنابلة يرى 
امل�شري اإىل القيمة اإن حرم ال�شلطان املعاملة  
بالفلو�ض فال يلزمه قبولها وي�شري اإىل القيمة 
كالعيب)39(.  اأ�شبح  لها  ال�شلطان  حترمي  لأن 
م�شهور  على  حا�شيته  يف  الرهوين  علق  وق��د 
عند  املثل  رد  بوجوب  القائل  املالكية  مذهب 
اأن يفيد ذلك  ال�شعر قال  قلت: وينبغي  تغري 
مبا اإذا مل يكر جدًا حتى ي�شري القاب�ض لها 
العلة  لوجود  فيه  ملنفعة  كبري  ل  ملا  كالقاب�ض 
قد  الدائن  اإن  حيث  املخالف،  بها  علل  التي 
دفع �شيئًا منتفعًا به لأخذ منتفع به فال يظلم 

باإعطائه مال ينفع)40(.
الرتجيح: بنى اأ�شحاب القول الأول راأيهم 
على وجوب �شداد املثل عند وجوده دون النظر 
من  احتياط  فيه  وه��ذا  غالئه،  اأو  لرخ�شه 
الوقوع يف املعامالت الربوية املحرمة، كما اأن 
يعترب عيبًا  الغالء ل  اأو  الرخ�ض  املثل مع  رد 
�شيمنع  بغريه  والقول  من�شبط،  و�شف  لأن��ه 
القول  اأ�شحاب  نظر  بينما  احل�شن،  القر�ض 
العدل  هو  واعتبارها  القيمة  اأن  اإىل  الثاين 
اأو  ال�شعر  غالء  حال  يف  واملقرت�ض  باملقر�ض 

الفلوس الرائجة ال تأخذ 

صفة الثمنية بذاتها بل 

باصطالح الناس على ذلك
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الأول  ال��راأي  لكن  املثل،  دفع  رخ�شه بخالف 
هو الأوىل بالقبول لأن املثل موجود وله �شابط 
ينبغي  ولكن  الربا،  �شبهة  عن  وبعيد  معروف 
اأن تكون املثلية هنا هي مثلية النقد ال�شرعي 
اأي املقي�ض ب�شعر الذهب، وبذلك يتفق الراأيان 

لأن القيمة تعني املثلية يف النقد ال�شرعي.

ث�نيً� - اأثر تغري قيمة الأوراق النقدية 
على �شداد الدين:

م�هية الأوراق  النقدية: هي عبارة عن 
�شندات على ُم�شدرها بقيمتها من العمالت 
الذهبية اأو الف�شية تخول حلاملها التعامل بها 
نيابة عن العمالت الأ�شلية، كما يخول له يف 
نف�ض الوقت املطالبة باأ�شلها عند اللزوم)41(.

وقد راأينا قبل ذلك اأن النقود كانت ذهبية 
ثم بعد ذلك حل حملها النقود الورقية بغطاء 
حلت  التي  القت�شادية  الأزم��ات  ومع  ذهبي، 
ب��ال��ع��امل اأع��ق��اب احل����روب  ال��ك��ربى، ب��داأت 
الدول تتخلى عن الغطاء الذهبي اإىل ال�شمان 
احلكومي لهذه الأوراق، وهنا انقطعت ال�شلة 
النقدية  والأوراق  للنقود  الذهبية  القيمة  بني 
الي�شري  من  ك��ان  وق��د  النا�ض،  بني  املتداولة 
قيمتها  ي�شاوي  مب��ا  ال��ورق��ي��ة  النقود  اإحل���اق 
ال�شلة  انفكت  ملا  ولكن  الذهبي،  الغطاء  من 
كالنقدين  النقدية  الأوراق  تكيف  هل  بينهما 
اأو تكون كالفلو�ض يف القيمة واحلكم؟ ومبعنى 
النقدية  الأوراق  يف  القر�ض  ي��وؤدى  هل  اآخ��ر: 

مبثله اأو بقيمته؟ 
وقبل الإجابة عن هذا ال�شوؤال نقرر اأن هذه 
وحديثًا،  قدميًا  الفقهاء  بني  خالفية  امل�شالة 
كان  القدمي  يف  الفقهاء  بني  اخل��الف  وه��ذا 
بالن�شبة للعملة امل�شاعدة »الفلو�ض«؛ هل ت�شبه 
الأوراق  ظهرت  ومل��ا  ل؟  اأم  والف�شة  الذهب 
بها،  لالأ�شبه  تبعًا  النا�ض  اإليها  نظر  النقدية 

اأنها �شند من �شندات  اإليها على  ففريق نظر 
الدين، واآخرون نظروا اإليها على اأنها �شبيهة 
�شبيهة  اأو  والف�شة  الذهب  �شبيهة  اأو  الفلو�ض 

عرو�ض التجارة.
متباينة  الفقهاء  نظر  وجهة  وج��دن��ا  وق��د 

كالآتي: 
1 - الأوراق النقدية �شندات دين: وقد 
على  نظرهم  وجهة  الراأي  هذا  اأ�شحاب  بنى 
ذاتها  ح��د  يف  ن��ق��دًا  لي�شت  الأوراق  ه��ذه  اأن 
لأنها  ماًل  بقيمتها  دفعها  عند  ت�شتحق  واإمنا 
ي�شاوي  مبا  الدولة  اأو  البنوك  من  م�شمونة 

قيمتها من الذهب فت�شبه هنا احلوالة)42(. 
الفلو�ض:  �شبيهة  النقدية  الأوراق   -  2
الورقية  النقود  اأن  ال��راأي  هذا  اأ�شحاب  يرى 
يف  الفريق  هذا  اتفاق  ومع  الفلو�ض،  �شبيهة 
ال�شبه بني النقود والفلو�ض اإل اأنهم اختلفوا يف 
قيا�ض الفلو�ض على عرو�ض التجارة باعتبارها 
اأو قيا�شها على الذهب والف�شة  اأثمانًا  لي�شت 
كالذهب  خلقة  اأثمانًا  تكن  مل  اأنها  باعتبار 
اأثمانًا تقوم  ولكن ا�شطلح النا�ض على جعلها 

بدور الذهب والف�شة)43(. 

القول:  ال�شابقني ميكن  الراأيني  �شوق  وبعد 
ال�شابق  يف  قبوله  ميكن  كان  الأول  ال��راأي  اإن 
وقت اأن كانت ال�شندات تعطى من ال�شيارفة 
الذهبية  العملة  م��ن  ي��اأخ��ذون��ه  م��ا  م��ق��اب��ل 
اإىل  الأم��ر  هذا  قبول  ميكن  وك��ان  والف�شية، 
ال��دول��ة ب��اإ���ش��دار ال��ن��ق��د م��ع وج���ود غطائه 
الذهبي، ولكن ملا انحل الرابط بينهما مل يعد 
الأوراق  هذه  اأن  خ�شو�شًا  وجهة  الراأي  لهذا 
ل  لأنها  بها  التعامل  يف  ثقة  تعطي  ل  بذاتها 
ل  وه��ذه  املنقو�شة،  املرقومة  الأوراق  تتعدى 
م�شمون  تعطيها  ول  الثمنية  �شفة  تعطيها 
الإل���زام  �شفة  م��ن  ت�شتمدها  ال��ت��ي  قيمتها 

القانونية التي اأعطتها الدولة اإياها)44(.
بقيا�شها  القائل  ال��راأي  اإل  اأمامنا  يعد  ومل 
ع��ل��ى ال��ف��ل��و���ض، ل��ك��ن اأ���ش��ح��اب ه���ذا ال��ق��ول 
اأنها  ي��رى  فالبع�ض  توجيهه؛  يف  خمتلفون 
يرى  الآخر  والبع�ض  اأ�شبه،  التجارية  بال�شلع 
اأ�شبه، وهوؤلء وجهتهم  اأنها بالذهب والف�شة 

كالتايل: 
اأ�شبه  الورقية  النقود  اأن  ي��رى  من   -
من  ف��ري��ق  ذه��ب  فقد  التج�رية:  ب�ل�شلع 
النقود  اأن  اإىل  الفقهاء املحدثني واملعا�شرين 
�شلعة  وال��ف��ل��و���ض  بالفلو�ض،  اأ���ش��ب��ه  ال��ورق��ي��ة 
باآخر  جن�ض  بيع  اإذا  ق��ال��وا:  حيث  جت��اري��ة، 
مع  البيع  �شح  العك�ض  اأو  والف�شة  كالذهب 
احللول  ب�شرط  والقيمة  ال���وزن  يف  التفاوت 
ذل��ك  وع��ل��ى  ال��ع��ق��د.  وال��ت��ق��اب�����ض يف جمل�ض 
قيمته  الذي  الذهب  ي�شرتي اجلنيه  اأن  يجوز 
الف�شة  من   - مثاًل   - قر�شًا  وع�شرين  مائة 
اأزيد،  اأو  ذلك  من  باأقل  اأو  فقط  قر�ض  مبائة 
الأجنا�ض فبيعوا كيف  »فاإذا اختلفت  حلديث 
�شئتم اإذا كان يدًا بيد« اأي مقاب�شة يف جمل�ض 
العقد، ثم ي�شتطرد هذا الراأي يف بيان وجهة 

للنقدين  ال��ف��ل��و���ض خم��ال��ف��ة  ب���اأن  ن��ظ��ره 

جمهور الفقهاء على أن 

الفلوس إذا لم تكسد 

ولكن غلت قيمتها أو 

رخصت فعليه مثل ما 

قبض من العدد
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معادن  من  امل��اأخ��وذة  وهي  »والفلو�ض  فيقول 
اأخرى غري الذهب والف�شة كالنيكل والربونز 
امل�شرية  القرو�ض  مثل  والألومنيوم  والنحا�ض 
والفل�شات اليمنية وغريها من عمالت البالد 
عند  بها  التعامل  يف  رب��ا  ل  ف��اإن��ه  الأخ����رى، 
ما  فيها  ي�شرتط  ول  الفقهاء  م��ن  اجلمهور 
ي�شرتط يف الذهب والف�شة اأو النقود املتخذة 
لأن ذلك  وال��وزن،  القيمة  اختلفت  واإن  منها، 
من عرو�ض التجارة، ولأن لكل من املتعاقدين 
التبادل،  ه��ذا  يف  وم�شلحة  معينًا  غر�شًا 
ول  ن�شًا  ل  ي�شملها  مل  الت�شريعي  والن�ض 
قيا�شًا لأن الوزن لي�ض مقيا�شًا يف ذلك اأ�شاًل، 
علة  لي�ض  والعد  والقيمة،  العد  هو  املعترب  بل 
على املعتمد يف بيع الربويات، كما اأن القيمة 
اأي�شًا باتفاق لي�شت علة لأنها تتغري من زمن 
العلة يف  القيمة هي  .. ولهذا كانت  اإىل زمن 
البيع من قوله  والتفاوت فيه يف  الربح  اإباحة 

تعاىل )واأحل اهلل البيع وحرم الربا()45(.
النقدية  الأوراق  ال����راأي  ه���ذا  اأحل���ق  ث��م 
بالفلو�ض يف كونها عر�شًا من عرو�ض التجارة 
بقوله »واإذا كان الأمر كذلك، اأي من حيث اإن 
الأوراق النقدية لي�شت من الأ�شياء التي ثبتت 
فيها علة الربا ل بالن�ض ول بالقيا�ض، فتكون 
يف حكم الفلو�ض التي ل يثبت فيها الربا لأنها 
بل  التجارة،  عرو�ض  حكم  يف  تكون  حينئذ 
ذلك وا�شح فيها اأكر من الفلو�ض، وقد �شبق 
اأن بينا اأن املالكية ن�شوا على اعتبار الفلو�ض 
الفقهاء  بني  خالف  ول  التجارة  عرو�ض  من 
التجارة ل ربا فيها لأنه يجوز  اأن عرو�ض  يف 
مع  اأم  احل��ال  ذل��ك يف  اأك��ان  �شواء  التفا�شل 

التاأخري)46(.  
نت�ئج  م��ن  ال��ق��ول  ه��ذا  على  يرتتب  م��� 

ب�لن�شبة لاللتزام�ت والديون:
ب��ع��د ب��ي��ان وج��ه��ة ه���ذا ال������راأي لب���د من 

بالن�شبة  عليه  املبنية  نتيجته  ا�شتخال�ض 
العمالت  اإقرا�ض  وهي  واملداينات،  للقرو�ض 
الورقية بزيادة عليها عند دفع املقرت�ض، كما 
اأن  على  جنيهًا  اآخر  من  �شخ�ض  اقرت�ض  اإذا 
يدفعه جنيه وخم�شة قرو�ض بعد �شهر، ونحن ل 
نرى من وجهة نظرنا اأن ذلك من �شمن الربا، 
لأن علة الربا وهي �شبب التحرمي ل توجد فيه 
على اأ�شا�ض اأن هناك زيادة.. وكذلك اإذا قلت 
القيمة ومل تزد هل يتم اإنقا�ض القدر املدفوع؟ 
التي  القاعدة  ه��ذه  �شحت  اإذا  لزم  ه��ذا  اإذ 
وهذا  الزيادة،  بجواز  القول  يف  عليها  ا�شتند 
يف  وت�شح  عامة  القاعدة  لأن  مدفوع  الإي��راد 
قيمة  زادت  ف���اإذا  م��ع��ًا،  والنق�شان  ال��زي��ادة 
الأ�شل يف  قيمة  ي�شاوي  الأقل مبا  النقود جاز 
الزيادة  جازت  قيمتها  نق�شت  واإن  القر�ض، 
عند الرد مع مراعاة ثبات الأ�شل املقي�ض عليه 

يف جميع احلالت يف الأخذ والرد)47(.
�شلعة  النقدية  الأوراق  اأن  ذل��ك  ومعنى 
جتارية تتاأثر بالرخ�ض والغالء فيمكن زيادة 
النقدية،  الأوراق  رخ�ض  عند  الدين  مقدار 
وهو  الأوراق،  ه��ذه  غلت  اإن  خف�شه  وميكن 
مبوؤ�شر  واللتزامات  الديون  بربط  ي�شمى  ما 

تكاليف املعي�شة. 

اأ�شبه  الورقية  النقود  اأن  يرى  من   -
ب�لذهب والف�شة:

الأوراق  اأن  ال����راأي  ه��ذا  اأ���ش��ح��اب  ي��رى 
الورقة  اإن  بالفلو�ض من حيث  اأ�شبه  النقدية 
النقدية ل قيمة لها يف ذاتها واأعطتها الدولة 
فهي  الفلو�ض  وكذلك  والقوة،  الإل��زام  �شفة 
قطع من احلديد اأو النحا�ض قيمتها ل تذكر 
ومع ذلك تعامل النا�ض بها وا�شطلحوا على 
املعامالت،  يف  للتبادل  و�شيطًا  ات��خ��اذه��ا 
وترتيب احلقوق، على  الذمم  ل�شغل  وو�شيلة 
اأن الختالف بينهما ل يرتتب عليه فارق لأن 
الفلو�ض  يف  وهي  الذاتية  للقيمة  راجع  ذلك 
كقطع معدنية اأقوى من الورقة النقدية التي 
اأي�شًا  ف��ارق  وه��ذا  ذاتها،  يف  لها  اعتبار  ل 
اأن  اأق��رب، كما  الإل��غ��اء  اإىل  وه��و  موؤثر  غري 
عن  النقدية  الأوراق  وظيفة  عظم  ف���ارق 
الفلو�ض ل مينع التماثل بالأوراق النقدية يف 
القليل واحلقري كالفلو�ض كما يتعامل بها يف 
اجلليل والكثري كالدراهم والدنانري، وعموم 
خ�شو�شها،  م��ن  بالعتبار  اأوىل  الوظيفة 
الفارق من هذه احليثية  اأن  فدل ذلك على 
فارق  هو  بل  املناظرة،  عدم  يف  معترب  غري 
والدنانري  الدراهم  على  القيا�ض  علة  لقوة 
�شمولها  يف  منهما  ك��ل  وظ��ي��ف��ة  ح��ي��ث  م��ن 
القيمة  ذات  امل���ب���ادلت  يف  وتخ�ش�شها 
الأوراق  بني  ال��ف��وارق  اتفقت  واإذا  العالية، 
النقدية والفلو�ض واحتدا يف الوظيفة والغاية 
فاأمكن  واحد،  حكم  ال�شرع  ميزان  يف  فهما 
بني  الثمنية  علة  حتقق  يف  النظر  حينئذ 

الأوراق النقدية والدراهم والدنانري)48(.
اليوم،  النهائي  بواقعها  النقدية  والأوراق 
الثمنية،  يف  الفلو�ض  مع  جتتمع  كانت  واإن 
و�شوحًا  اأكر  النقدية  الأوراق  ثمنية  اأن  اإل 
فعلة  والدنانري،  ال��دراه��م  لثمنية  ومماثلة 

بعض الفقهاء يرى أن 

الورقة النقدية ال قيمة لها 

في ذاتها وأعطتها الدولة 

صفة اإللزام والقوة
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الثمنية يف الذهب والف�شة اأظهر يف الأوراق 
الفلو�ض  وفاقت  الفلو�ض،  يف  منها  النقدية 
من  �شغر  فيما  وعمومه  التعاون  �شمول  يف 
املعامالت اأو كرب، بينما هي يف الفلو�ض فيما 
اإنها فاقت  بل  املعامالت فح�شب،  �شغر من 
فيها من  يتاأثر  ملا  والف�شة  بالذهب  التعامل 
�شبل التعامل مما ل يت�شري للذهب والف�شة.. 
على  النقدية  الأوراق  قيا�ض  �شح  كله  ولهذا 

الذهب والف�شة لعلة الثمنية)49(.  
ال���راأي  ه��ذا  على  امل��رتت��ب��ة  النت�ئج 

ب�لن�شبة للحقوق واللتزام�ت:
اأجرينا  اإذا  اأن��ه  ال��راأي  ه��ذا  على  يرتتب 
اأحكام الذهب والف�شة على الأوراق النقدية 

فاإنه ي�شري عليهما اأحكام الربا بنوعيه، ربا 
الف�شل وربا الن�شيئة، مع مراعاة جهة اإ�شدار 
جن�شًا  دولة  كل  اأوراق  فتعترب  الأوراق،  هذه 
م�شتقاًل له فيما تختلف عن قيمة اأوراق دولة 
الأوراق يف كل  املراعى يف هذه  لأن  اأخ��رى، 
وهي  قيمة  من  حتمله  ما  لها  م�شدرة  دولة 
كانت  اإن  ذلك  وعلى  لآخر،  بلد  من  متغرية 
العملة واحدة في�شرتط الت�شاوي بني البلدين 
لأح��د  القب�ض  يتم  واأن  الأوراق  نف�ض  م��ن 
البدلني يف املجل�ض واإل ف�شد العقد، كما اأنه 
ل يجوز بيع الأوراق النقدية من جن�ض واحد 
مع التفا�شل �شواء اأكانت ن�شيئة اأو يدًا بيد، 
كما اأنه يجوز بيع الأوراق النقدية اإن اختلف 

اأن تكون الأوراق النقدية  اجلن�ض كما يجوز 
راأ�ض مال عند ال�شلم وجتب فيها الزكاة)50(. 
يف  راأي  تكوين  ميكن  لكي  ال��رتج��ي��ح: 
النقول  واخ��ت��الف  ال�شائكة  الق�شية  ه��ذه 
وما  الع�شور  مر  على  الفقهاء  بني  والآراء 
ال�شرعية  الأحكام  تباين  من  ذلك  عن  نتج 
�شابطًا  ن�شع  اأن  ميكن  فاإننا  واختالفها، 
يف  الختالف  اإ�شكال  �شيو�شح  اأن��ه  اأح�شب 
النقل  اخ��ت��الف  اأن  وه���و  واحل��ك��م،  ال��ن��ق��ل 
وحديثًا  قدميًا  الفقهاء  الأئمة  عن  وال��راأي 
تكلموا  التي  احل��الت  لختالف  نتيجة  جاء 
الفلو�ض  ك�شاد  حالة  عن  تكلموا  فقد  عنها، 

وحالة انقطاعها وحالة رخ�شها وغالئها.
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)1(  املوجز يف النقود والبنوك، د. أحمد عبده 

محمود، ط. جامعية 1989م، ص9.

الحقوق  يف  ــره  وأث العملة  قيمة  )2(  تغري 

املهدي،  محمد  كبالين  د.  وااللتزامات، 

الرشيعة  كلية  مبجلة  منشور  بحث 

والقانون بالدقهلية - مرص، العدد األول، 

ج1، ص475، ط.2001م.

للمقريزي  القدمية  اإلسالمية  )3(  النقود 

ودراسات  بحوث  مع  مطبوع  الشافعي، 

ص231،  واصل،  فريد  نرص  د.  إسالمية، 

ط. مطبعة الصفا، أوىل 2000م.

املهدي،  كيالين  د.  العملة،  قيمة  )4(  تغري 

مرجع سابق، ص476.

 ،86/4 الغزايل  لإلمام  الدين  علوم  )5(  إحياء 

ط. دار الفكر العريب، بدون تاريخ.

الجوزية  قيم  ــن  الب املوقعني،  ــالم  )6(  إع

134/2، ط. دار الحديث، أوىل1993م.

سالم،  بن  القاسم  عبيد  أليب  ــوال  )7(  األم

ص512، ط. دار الكتب العلمية، بريوت 

1989م.

منظور،  بن  الدين  لجامل  العرب  )8(  لسان 

165/6، ط. دار الفكر، أوىل، 1990م.

)9(  بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع للكاساين 

5/،236 ط. دار الكتب العلمية، بريوت. 

)10(  معجم االصطالحات االقتصادية يف لغة 

الفقهاء د. نزيه حامد، ص219، 220.

أحمد  د.  والبنوك  النقود  يف  )11(  املوجز 

عبده، السابق، ص30.

الحراين  تيمية،  البن  الفتاوى  )12(  مجموعة 

469/29، ط. مطابع الحكومة بالرياض.

السابق،  والبنوك،  النقود  يف  )13(  املوجز 

ص30 وما بعدها.

)14( بدائع الصنائع، السابق 185/5.

)15(  العدايل: الدراهم املنسوبة للعدل وكأنه 

اسم ملك ينسب إليه دراهم فيها غش، 

راجع: رسالة ابن عابدين، تنبيه الرقود 

عىل مسائل النقود، ص59، مطبوع مع 

دار  ط.  عابدين،  ابن  رسائل  مجموعة 

الرتاث.

)16(  الغطارفة: دراهم منسوبة إىل غطريف 

أيام  خراسان  أمري  الكندي  عطاء  بن 

الرشيد، رشح فتح القدير 382/5.

)17( املرجع السابق 382/5.

)18( املدونة لإلمام مالك 292/2.

)19( مجموع الفتاوى، 467/29.

قدامة  البــن  الكبري  ــرشح  وال )20(  املغني 

128/4 وما بعدها، ط. دار إحياء الرتاث 

العريب.

املنهاج  عىل  املحيل  الدين  جالل  )21(  رشح 

170/2 و51/3 ط. عيىس الحلبي.

)22(  املجموع رشح املهذب للنووي 396/9، 

بالقاهرة  للطباعة  العلوم  دار  ط. 

1972م.

املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  )23(  حاشية 

.308/7

)24(  كشاف القناع عن منت اإلقناع 340/3.

)25(  مجموعة رسائل ابن عابدين 60/2 ط. 

دار الرتاث، بريوت. 

منت  عــىل  لــلــدرديــر  الكبري  )26(  الـــرشح 

بريوت،  الفكر،  دار  ط.  خليل106/2، 

بدون تاريخ.

إىل  املسالك  أقرب  عىل  الصغري  )27(  الرشح 

املعارف  دار  ط.   ،69/3 مالك  مذهب 

1986م.

)28( املدونة 444/3.

املفتني  وعــمــدة  الطالبني  ــة  روضـ   )29(

للنووي73/4.

إسحاق  أليب  املجموع  مع  )30(  املهذب 

الشريازي185/12.

ط.   97/1 للسيوطي  للفتاوى،  )31(  الحاوي 

1975م،  بريوت  العلمية،  الكتب  دار 

ثانية.

)32( األم للشافعي28/3.

)33(  كشاف القناع عن منت اإلقناع 315/2.

)34( املغني 352/4.

 ،306/29 تيمية  البن  الفتاوى  )35(  مجموع 

ط. املكتبة التوفيقية، بدون تاريخ.

)36( رشح فتح القدير 148/7.

)37( مجموعة رسائل ابن عابدين 62/2.

)38( رشح فتح القدير 154/7.

)39(  املبدع رشح املقنع البن مفلح 207/4، 

ط. املكتب اإلسالمي، دمشق.

ملخترص  الزرقاين  عىل  الرهوين  )40(  حاشية 

بريوت  الفكر،  دار  ط.   ،118/5 خليل 

1978م.

)41(  العملة وأحكامها يف الفقه اإلسالمي، د. 

سابق،  مرجع  النشمي،  جاسم  عجيل 

ص309 و316.

)42( املرجع السابق، ص309 و316.

)43( املرجع السابق.

)44(  املوجز يف النقود والبنوك، مرجع سابق، 

ص30.

)45( راجع يف ذلك: بحوث ودراسات إسالمية 

املرصفية  واملعامالت  الربوية  العقود  يف 

واصل،  فريد  نرص  د.  النقدية،  والسياسة 

ص52 و53. واآلية من سورة البقرة من اآلية 

رقم 275.

)46( املرجع السابق، ص55.

)47( املرجع السابق، ص57.

اإلسالمي،  الفقه  يف  وأحكامها  )48(  العملة 

مرجع سابق، ص317.

)49( املرجع السابق، ص322.

)50(  يراجع يف نفس املعنى، املرجع السابق، 

ص325.
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