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 الممخص
يتياوي االقتصاد العالمي باستمرار فى اآلونة األخيرة تحت مطارق 

 التي تالحقو من زوايا مختمفة ، وألسباب متعددة ، ضربات التضخم ، 
وال يكاد يتعافي من ضربة إال نزلت عمي رأسة ضربات أشد من سابقتيا ، 
ونتيجة لضربات التضخم المتوالية ، والمتعاقبة التي تنزل عمى اقتصاد 
الفرد والدولة  ، تحل باالقتصاد خسائر فادحة ، ومشاكل جمة ، ال ينجو 

دولة ، وتنخفض دوما القوة الشرائية لمنقود التى بحوزة  منيا فرد وال
% ، فيذا ٓ٘األشخاص ، وحين يحل باقتصاد دولة ما تضخم بنسبة 

معناه جناية كبيرة نزلت عمى أصحاب المدخرات ، أفقدتيم نصف 
مدخراتيم تقريبا ، ومشاكل التضخم ومخاطره كثيرة ، من بينيا موضوع 

 : ىذا البحث ، وىو
في قيمة النقود وأثرىا في سداد الديون ، فتعرضنا في ىذا التغيرات 

البحث لكيفية سداد االلتزامات المالية المؤجمة ، في المعامالت المالية 
بمختمف أنواعيا ، وفي الديون المؤجمة ، وفي مؤخر الصداق ، فحين يقع 
التضخم وتنخفض القيمة الشرائية لمنقود ، كيف تسدد الديون المؤجمة في 

  الحالة ؟ ىذه
ىل تسدد الديون بالمثل ؟ دون التفات الرتفاع أو انخفاض القيمة 

  الشرائية لمنقود أم يكون السداد بالقيمة ؟
أللسنة ، وخصوصا فى أوقات ىذه أسئمة تتردد كثيرا عمي ا

، الذى ىو انخفاض القيمة الشرائية لمنقود ، ومن الناحية النظرية التضخم
حال تغير القيمة الشرائية لمنقود باالرتفاع ، وىو يرد ىذا السؤال أيضا فى 

 . أمر نادرا ما يحدث من الناحية العممية
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ولقد حاولنا في ىذا البحث توضيح رأي الشارع الحكيم فى ىذا 
ن كانت ىذه المسئمة من الفرعيات التى  األمر حتي نحسم مادة الجدل ، وا 

، وليست من  تقبل الخالف ، وتقبل أكثر من رأي فيي من الفرعيات
األصوليات ، وشأن الفروع في ديننا الحنيف الخالف ، وخالف فقيائنا في 

، لمتعسير ، فما يسبب حرجا اليومالفروع أمر محمود ، وىو لمتيسير وليس 
قد يكون من أمارت التيسير فى الغد ، وما ال يناسب مكانا اليوم ، وما 

في سعة ورخاء في  يكون سببا في عنت ومشقة في مكان ، قد يكون سببا
  . مكان آخر

، اد الدين يكون بالمثل ال بالقيمةوقد أوضحنا في ىذا البحث أن سد
وىذا ىو األصل في سداد الدين ، لكن إذا حدث تغير في قيمة الدين 
فيكون السداد بالمثل ال بالقيمة أيضا ، إذا كان التغير في القيمة يسيرا ، 

  : ا فممفقياء رأيان فى ىذه الحالةأما إذا كان التغير في القيمة فاحش
  األول : يكون السداد بالمثل أيضا ، حتي ال نقع في الربا

  الثاني : يكون السداد بالقيمة حتي ال يظمم الدائن وال المدين
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Abstract 
The global economy is constantly falling under the 

hammer of inflation, which is chasing it from different 
angles. For many reasons, it is barely recovering from a 
blow, but it has been hit harder by its predecessors. As a 
result of successive successive inflation attacks on the 
economy of the individual and the state, And when the 
economy of a country is inflation of 50%, this means a big 
crime fell on the owners of savings, lost half of their 
savings almost, and the problems of inflation and its risks 
are many , Among him The theme of this research, which 
is: 

Changes in the value of money and its impact on debt 
repayment. In this paper, we discussed how to pay off 
deferred financial obligations in various types of financial 
transactions, in deferred debts, and in the end of dowry. 
When inflation falls and the purchasing value of money 
declines, how is the deferred debt paid in this case? 

Do you pay the same debt? Without paying attention 
to the increase or decrease in the purchasing value of 
money or is the payment in value? 

These are frequently asked questions, especially in 
times of inflation, which is the lower purchasing power of 
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money. In theory, this is also the case if the purchasing 
value of money changes, which rarely happens in practice. 

We have tried in this research to clarify the opinion of 
the wise street in this matter until we resolve the substance 
of the controversy, although this question from the sections 
that accept the disagreement, and accept more than one 
opinion is from the sects, and not fundamentalism, and the 
branches in our religion, the difference, and our differences 
in branches It is permissible, and it is to facilitate and not to 
compromise. What is causing embarrassment today, may 
be one of the facilitators of tomorrow, and what does not fit 
a place today, and what is a cause of distress and hardship 
in place, may be cause of the capacity and prosperity 
elsewhere. 

In this paper, we explained that repayment of debt is 
equivalent not in value, and this is the origin of debt 
repayment. However, if there is a change in the value of 
the debt, the repayment will be the same, not also in the 
value, if the change in value is easy or if the change in 
value is obscene, In this case : 

First: Repayment is also similar, so as not to fall into 
riba 

Second: Payment shall be in value so that neither 

the creditor nor the debtor will be wronged 
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 بسم اهلل الرمحن الرحيم
الحمددد ر رب العددالمين ، والصددالة والسددالم عمددى أشددرف المرسددمين ، 

 وعمى آلو وصحبو ، وعمى من تبعو بإحسان إلى يوم الدين . وبعد
فاالقتصاد العالمي يتياوي باستمرار فى اآلونة األخيرة تحدت مطدارق 

متعدددة ، وال ضربات التضخم ، التي تالحقو مدن زوايدا مختمفدة ، وألسدباب 
يكدداد يتعددافي مددن ضددربة إال نزلددت عمددي رأسددة ضددربات أشددد مددن سددابقتيا ، 
ونتيجددة لضددربات التضدددخم المتواليددة ، والمتعاقبددة التدددي تنددزل عمددى اقتصددداد 
الفرد والدولة  ، تحدل باالقتصداد خسدائر فادحدة ، ومشداكل جمدة ، ال ينجدو 

ود التددددى بحددددوزة منيددددا فددددرد وال دولددددة ، وتددددنخفض دومددددا القددددوة الشددددرائية لمنقدددد
% ، فيدددذا ٓ٘األشدددخاص ، وحدددين يحدددل باقتصددداد دولدددة مدددا تضدددخم بنسدددبة 

معنددددداه جنايدددددة كبيدددددرة نزلدددددت عمدددددى أصدددددحاب المددددددخرات ، أفقددددددتيم نصدددددف 
مدددخراتيم تقريبددا ، ومشدداكل التضددخم ومخدداطره كثيددرة ، مددن بينيددا موضددوع 

 ىذا البحث ، وىو :
فتعرضدنا فدي ىدذا التغيرات في قيمة النقود وأثرىدا فدي سدداد الدديون ، 

البحدددث لكيفيدددة سدددداد االلتزامدددات الماليدددة المؤجمدددة ، فدددي المعدددامالت الماليدددة 
بمختمف أنواعيا ، وفي الديون المؤجمة ، وفي مؤخر الصداق ، فحدين يقدع 
التضخم وتنخفض القيمدة الشدرائية لمنقدود ، كيدف تسددد الدديون المؤجمدة فدي 

 ىذه الحالة ؟ 
التفددات الرتفدداع أو انخفدداض القيمددة ىددل تسدددد الددديون بالمثددل ؟ دون 
 الشرائية لمنقود أم يكون السداد بالقيمة ؟ 
أللسدددددنة ، وخصوصدددددا فدددددى أوقدددددات ىدددددذه أسدددددئمة تتدددددردد كثيدددددرا عمدددددي ا

، الذى ىو انخفداض القيمدة الشدرائية لمنقدود ، ومدن الناحيدة النظريدة التضخم
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اع ، وىدو يرد ىذا السؤال أيضا فى حال تغير القيمة الشرائية لمنقدود باالرتفد
 أمر نادرا ما يحدث من الناحية العممية .

ولقدددد حاولندددا فدددي ىدددذا البحدددث توضددديح رأي الشدددارع الحكددديم فدددى ىدددذا 
ن كانت ىذه المسئمة من الفرعيدات التدى  األمر حتي نحسم مادة الجدل ، وا 
تقبدددل الخدددالف ، وتقبدددل أكثدددر مدددن رأي فيدددي مدددن الفرعيدددات ، وليسدددت مدددن 

ديننا الحنيف الخالف ، وخالف فقيائنا في األصوليات ، وشأن الفروع في 
، س لمتعسير ، فما يسبب حرجا اليومالفروع أمر محمود ، وىو لمتيسير ولي

قددد يكددون مددن أمددارت التيسددير فددى الغددد ، ومددا ال يناسددب مكانددا اليددوم ، ومددا 
يكون سببا في عنت ومشقة في مكان ، قد يكون سببا في سعة ورخداء فدي 

ا أتدي إال لمتخفيدف والتيسدير ورفدع العندت والمشدقة مكان آخدر ، وديدن ار مد
دَنَن ، قال تعالى : }   والحرج عن المكمفين ُُ ُيِريُد المَُّو ِلُيَبيَِّن َلُكْم َوَيْيدِدَيُكْم 

َْ َمَمددْيُكْم َوالمَّددُو َمِمدديٌم َ ِكدديٌم   ( َوالمَّددُو ُيِريددُد َ ْن 62الَّددِييَن ِمددْن َقددْبِمُكْم َوَيتُددو
َْ َمَمْيكُ  يًمدا  َيُتو ًِ ( 62ْم َوُيِريُد الَِّييَن َيتَِّبُعدوَن الََّّدَيَواِ  َ ْن َتِميمُدوا َمدْيًَ َم

ددددددداُن َ دددددددِعيًوا   َُ ْن  {  (62ُيِريدددددددُد المَّدددددددُو َ ْن ُيَخوِّدددددددَا َمدددددددْنُكْم َوُخِمدددددددَ  ا ِْ
( فَّددرا اع مددل ومددل لددم ينددلل ف  بددالتخويا  62، 62،62  النُددا: : 

َمدا ُيِريدُد المَّدُو ِلَيْمَعدَل َمَمدْيُكْم ِمدْن عدالى : } والتيُير لإلنُانية كميا  قال ت
( ، وبعدددد فكاندددت ىدددذه محاولددة لتوضددديح ىدددذا الحكدددم  ٚ{ ) المائدددة :  َ دددَر ٍ 

اليام ، وبذلت في ىذا البحث قصارى جيدي مستعينا بربدي ، مسدتمدا مندو 
ن كانت األخري  العون والسداد ، واليداية والرشاد ، فإن وفقت فبفضمو ، وا 

منددددي ، ومددددن الشدددديطان ، وأسددددأل ار عددددز وجددددل أن ال يحرمنددددي األجددددر ، ف
كدددريم ، إندددو ولدددي ذلدددك والقدددادر وأسدددألو سدددبحانو أن يجعمدددو خالصدددا لوجيدددو ال

 .عميو
 وار من وراء القصد وىو اليادي إلي سواء السبيل . 
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 مدخل مام لمنقود:  الوصل األول

 ماىية النقود : المب ث األول 

 نَّأة النقود وتطورىا : المب ث الثاني 

ائويا:  المب ث الثالث   نواا النقود وًو
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 المب ث األول
 ماىية النقود

 -الورا األول:
 معني النقود في المغة:

النقددود جمددع نقددد، والنقددد مددا يدددل عمددي إبددراز شدديء وظيددوره، ومددن ذلددك      
نقد الدراىم وىو الكشف عن حاليا في جودتيا أو غير ذلدك، والنقدد خدالف 

لنسددديئة، فالنقدددد ىدددو اقعطددداء والقدددبض، تقدددول: نقددددت الددددراىم ونقددددتيا لدددو ا
 .(ٔ)بمعني أعطيتو فانتقدىا أي قبضيا

 معني النقود اصطَ ا:
تطمددق عمددي جميددع مددا تتعامددل بددو الشددعوب مددن دنددانير ذىبيددة ودراىددم      

 .(ٕ)فضية، وفموس نحاسية
ا كوسديط لمتبدادل وقيل في تعريف النقود بأنيا:  أي شيء يكون مقبوال عامد

 .(ٖ)ومقياس لمقيمة
  

                                                 

ليدددددالل تحقيدددددق د. ميددددددي ىدددددد( الناشدددددر دار ومكتبدددددة آٚٔلمخميدددددل بدددددن أحمدددددد )ت:  ٛٔٔ/٘( العدددددين (ٔ
ىددد ( ٖٓٚلمحمدد بددن أحمدد األزىددري )ت:  ٓ٘/ٜالمخزومدي ود. إبددراىيم السدامرائي . وتيددذيب المغددة 

م تحقيدق محمدد عدوض مرعدب. ٕٔٓٓالناشدر : دار إحيداء التدراث العربدي. بيدروت. الطبعدة األولدي 
مؤسسدة الرسدالة ىدد ( الناشدر ٚٔٛلمحمد بدن يعقدوب الفيدروز آبدادي )ت:  ٕٕٖ/ٔالقاموس المحيط 

 م تحقيق محمد نعيم العرقوسوسي ٕ٘ٓٓىد=ٕٙٗٔبيروت الطبعة الثانية 
د . محمدددددددددددد عثمدددددددددددان شدددددددددددبير ،  الطبعدددددددددددة الثانيدددددددددددة  ٖٚٔ( المعدددددددددددامالت الماليدددددددددددة المعاصدددددددددددرة ص (ٕ

 م الناشر دار النفائس.عمان.األردن ٜٜٛٔىد=ٛٔٗٔ
 ٖٚٔ( المرجع السابق ص (ٖ
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 :و ري  ن  قْر تعريا فلي ماىية النقد اصطَ ا ىو
 القددددول بددددأن النقددددد: مددددا اتخددددذه الندددداس ثمنددددا مددددن المعددددادن المضددددروبة 
أو األوراق المطبوعددددددددددددة الصددددددددددددادرة عددددددددددددن المؤسسددددددددددددة الماليددددددددددددة صدددددددددددداحبة 

 .(ٔ)االختصاص
 تعريف النقود في الفكر االقتصادي المعاصر :

 .  (ٕ)ىي مقياس ومخزن لمقيمة وأداة تسديد ووسيط مبادلةالنقود 
فدالنقود فدي الفقددو اقسدالمي وفدي الفكددر االقتصدادي المعاصدر وسدديمة 
لمتبادل ومقياس لمسمع والخددمات عمدي أيدة حدال ومدن أي مدادة اتخدذت مدن 
ذىدب أو فضدة أو أوراق نقديدة أو معدادن نفيسدة أو رخيصدة، مدا دام النداس 

 ودا واتخذوىا وسيمة لمتبادل.تعارفوا عمييا نق
ذا كان معني النقود فدي الفكدر االقتصدادي المعاصدر مرادفدا لمعندي  وا 
النقود في الفقو اقسالمي فيذا سبق كبير يحسدب لفقيداء المسدممين، ويؤكدد 
ىذا السبق ما انتيي إليو كثير من فقيائنا األجالء منذ أزمان بعيدة فاقمدام 

زوا بينيم الجمود حتى يكون ليا سدكة وعدين مالك يقول:" ولو أن الناس أجا
 (ٖ)لكرىتيا أن تباع بالذىب والورق نظرة"

                                                 

رواس قمعددة جددي وآخددرون ، الناشددر دار النفددائس ، عمددان  ، د . محمددد ٙ٘ٗ( معجددم لغددة الفقيدداء ص(ٔ
 م ٜٜٙٔىد=ٙٔٗٔاألردن الطبعة األولي 

،  تددأليف جعفدر الجدزار ، الناشدر دار النفددائس ٜٔ( البندوك فدي العدالم أنواعيددا وكيدف نتعامدل معيدا ص(ٕ
 تدأليف ىدانز ٗٓٔم وكيدف يحدرك االقتصداد العدالم صٖٜٜٔىد=ٖٔٗٔبيروت لبنان الطبعة الثالثة 

بدددورجر، وفددديميم روتشددديمد ترجمدددة محمدددد زكريدددا أمدددين مطبوعدددات المركدددز القدددومي لمترجمدددة بالقددداىرة 
 مٕٛٔٓ

لإلمدددددددددام مالدددددددددك بدددددددددن أندددددددددس، الناشدددددددددر : دار الكتدددددددددب العمميدددددددددة ، الطبعدددددددددة األولدددددددددي  ٘/ٖ( المدوندددددددددة (ٖ
 م ٜٜٗٔىد=٘ٔٗٔ
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وقددال شدديس اقسددالم ابددن تيميددة:" وأمددا الدددرىم والدددينار، فمددا يعددرف لددو 
حد طبيعي وال شرعي، بل مرجعو إلي العادة واالصطالح،  وذلك ألنو فدي 

لمدا يتعداممون  األصل ال يتعمق المقصود بدو ، بدل الغدرض أن يكدون معيدارا
بدددو، والددددراىم والددددنانير ال تقصدددد لنفسددديا بدددل ىدددي وسددديمة إلدددي التعامدددل بيدددا 
وليددددذا كانددددت أثمانددددا بخددددالف سددددائر األمددددوال، فددددإن المقصددددود االنتفدددداع بيددددا 
نفسيا، فميذا كانت مقدرة باألموال الطبيعية أو الشرعية، والوسيمة المحضدة 

صددل بددو المقصددود كيفمددا ال يتعمددق بيددا غددرض وال بمادتيددا وال بصددورتيا يح
 (ٔ)كانت"

وقال ابن القيم : " األثمان ال تقصد ألعيانيا بل يقصدد بيدا التوصدل 
إلي السمع، فإذا صدارت مدن نفسديا سدمعة تقصدد ألعيانيدا فسدد أمدر النداس، 

 (ٕ)وىذا معني معقول يختص بالنقود ال يتعدي إلي سائر الموزونات"
رين المعدنيين من الذىب وقال ابن خمدون:" إن ار تعالي خمق الحج

ن  والفضة قيمة لكل متمول وىما الذخيرة والقيمة، ألىل العمدم فدي الغالدب وا 
اقتندي سددواىما فددي بعددض األحيددان فإنمددا ىدو لقصددد تحصدديميما بمددا يقددع فددي 
غيرىمددا مددن حوالددة األسددواق )أي تغيددر األسددعار( التددي ىمددا عنيددا بمعددزل ، 

 (ٖ)فيما أصل المكاسب والقنية والذخيرة "

                                                 

طباعددة المصددحف لشدديس اقسددالم ابددن تيميددة ، الناشددر مجمددع الممددك فيددد ل ٕٔ٘/ٜٔ( مجمددوع الفتدداوى (ٔ
 مٜٜ٘ٔىد=ٙٔٗٔالشريف،  المدينة النبوية ، السعودية 

البدددن القددديم الجوزيدددة ، الناشدددر دار الكتدددب العمميدددة ،  ٘ٓٔ/ ٕ( إعدددالم المدددوقعين عدددن رب العدددالمين  (ٕ
 م ٜٜٔٔىد=ٔٔٗٔبيروت ، الطبعة األولي 

ىددد ( ، درا الفكددر ،  ٛٓٛ، لعبددد الددرحمن بددن محمددد بددن خمدددون ) ت:  ٛٚٗ/  ٔ( تدداريس ابددن خمدددون (ٖ
 م ، تحقيق خميل شحاده . ٜٛٛٔىد = ٛٓٗٔبيروت ، الطبعة الثانية 
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ورجددددددال االقتصدددددداد  ويبدددددددو واضددددددحا مددددددن كددددددالم فقيائنددددددا األقدددددددمين،
المعاصرين أن الجميع تقريبا يعرفون النقود بالوظائف التي تقوم بيدا النقدود 

 من كونيا وسيطا لمتبادل أو معيارا لمقيم أو مخزنا ومستودعا لمثروة.
 الورا الثاني:

 مرادفا  النقود 
 تطمق عمي النقود واأللفاظ التالية 

 األثمان: -ٔ
واألثمان لغة : جمع ثمن وىو القيمة. فثمن كل شيء قيمتدو. والدثمن 
اسم لما يأخذه البائع في مقابمة المبيدع عيندا كدان أو سدمعة وكدل مدا يحصدل 

 (ٔ)عوضا عن شيء فيو ثمنو"
واألثمددددان فددددي اصددددطالح الفقيدددداء تطمددددق عمددددي النقدددددين مددددن الددددذىب 

 (ٕ)والفضة
 الفموس:   -ٕ

مدددس يجمددع فددي القمددة عمدددي أفمددس ، وفددي الكثدددرة الفمددوس لغددة: جمددع ف
عمددي فمددوس ، والفمددوس ىددي أخددس مددال الرجددل الددذي يتددابع بددو، فددإذا حجددر 

 إال فدددي شددديء تافدددو ال يعددديش  عمدددي الرجدددل ومندددع مدددن التصدددرف فدددي مالدددو

                                                 

، ألبدددى الحسدددن  ٚٙٔ/ٓٔ، مرجدددع سدددابق . والمحكدددم والمحددديط األعظدددم  ٛٚ،ٚٚ/٘ٔ( تيدددذيب المغدددة (ٔ
ىددد ( دار الكتددب العمميددة بيددروت لبنددان ، الطبعددة األولددى  ٛ٘ٗعمددي بددن إسددماعيل بددن سدديده ، ) ت: 

 م . ٕٓٓٓىد = ٕٔٗٔ
تددددأليف إبددددراىيم الضددددرير وآخددددرون ، مطبددددوع ضددددمن  ٕ٘ٔ( مصددددطمحات الفقددددو المددددالي المعاصددددر ص(ٕ

موسدددوعة  االقتصددداد اقسدددالمي ، الناشدددر دار السدددالم القددداىرة ، والعيدددد العدددالمي لمفكدددر اقسدددالمي ، 
 مٕٕٔٓىد=ٖٖٗٔفرجينيا ، الواليات المتحدة األمريكية ، الطبعة الثانية 
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، وىدددو مؤنتدددو ومؤندددة عيالدددو ، فدددالفموس فدددي المغدددة ىدددي أدندددي أندددواع إال بدددو
 .(ٔ)المال

 الوموس في اصطَح الوقيا::
ىي النقود الزىيدة القيمة الوضديعة مدن غيدر الدذىب )الددنانير( والفضدة     

)الددددددراىم( فدددددالفموس عندددددد الفقيددددداء مدددددا جدددددذب مدددددن المعدددددادن غيدددددر الدددددذىب 
 .(ٕ)والفضة

  

                                                 

ألبدددي الفدددتح البعمدددي ، الناشدددر مكتبدددة الدددوادي لمتوزيدددع ، الطبعدددة  ٖٗٓ/ٔألفددداظ المقندددع ( المطمدددع عمدددي (ٔ
ل ربنيددات بيتددر آن دوزي ،  الناشددر  ٜٓٔ/ٛم . وتكممددة المعدداجم العربيددة ٖٕٓٓىددد=ٖٕٗٔاألولددي 

 مٜٜٚٔدار الثقافة واقعالم بالعراق الطبعة األولي 
لمدددكتور محمددد عمددارة ، الناشددر  ٕٙٗمية ص( قدداموس المصددطمحات االقتصددادية فددي الحضددارة اقسددال(ٕ

 مٜٕٓٓىد =ٖٓٗٔدار السالم بالقاىرة ، الطبعة األولي 
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 المب ث الثاني
 نَّأة النقود وتطورىا

ظيرت النقود في حياة اقنسان منذ فجر التاريس ولكنيا ظيرت 
صمت لمنقود الرقمية والنقود االلكترونية، بصورة بدائية ثم تطورت حتى و 

وربما تموت النقود التي عرفتيا اقنسانية حتى اآلن وتظير نقود بأشكال 
جديدة لم تعيدىا اقنسانية، وىذا ما حدا بعضيم لتأليف كتاب باسم موت 

ولقد مّر تطور النقود عبر التاريس بمراحل عديدة كان من أىميا  (ٔ)النقود
 (ٕ)-ما يمي:

 مر مة اقتصاد ا كتوا: الياتي:  -1
وكانددت فددي أول حيدداة اقنسددان عمددي ظيددر األرض حيددث كددان يعتمددد 
اقنسددان عمددي نفسددو فددي الحصددول عمددي الحاجددات البسدديطة التددي يحتاجيددا 
ومدددن يعدددوليم، وكدددان التعددداون وقتيدددا مقصدددورا عمدددي أفدددراد أسدددرتو الصدددغيرة 

مل األسدددرة الكبيددددرة المكوندددة مدددن الددددزوجين واألوالد، ثدددم تطدددور التعدددداون ليشددد
)القبيمة( وكانت مطالدب الحيداة فدي ىدذا الوقدت بسديطة ومحدددة حيدث كدانوا 
يسددتيمكون مددا ينتجددون، ولددم تكددن ىندداك حاجددة لتبددادل السددمع والخدددمات مددع 

 أي مجتمع آخر نظرا لبساطة المعيشة وقمة الحاجات.
 مر مة اقتصاد التبادل الُمعي  المقاي ة(  -6

قمدديال وبدددأ إنتدداج السددمع يكثددر، والحاجددة إلددي وتطددورت حيدداة اقنسددان 
الخدددمات تزيددد، وظيددرت الحاجددة إلددي تبددادل المنتجددات، فبدددأ اقنسددان يبدددل 

                                                 

( كتددداب مدددوت النقدددود ، تدددأليف جويدددل كرتدددزمن ، ترجمدددة : د محمدددد بدددن سدددعود بدددن محمدددد العصددديمي ،  (ٔ
 م ٖٕٔٓىد=ٖٖٗٔونشرتو دار الميمان ، بالرياض 

اعتمدددنا عمدي بعددض منيدا ، مثددل : نقدود العددالم متددى  ( تعرضدت كتددب كثيدرة لتوضدديح تطدور النقددود وقدد(ٕ
ومدددا بعددددىا ، تدددأليف السددديد محمدددد الممدددط ، مطبوعدددات مكتبدددة األسدددرة  ٖٖظيدددرت ومتدددى اختفدددت ص

 وما بعدىا ، مرجع سابق  ٕٗم . والمعامالت المالية المعاصرة ص ٖٕٔٓ
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السدددمع الفائضدددة لديدددة والزائددددة عدددن حاجتدددو، بسدددمع أخدددري ىدددو محتددداج إلييدددا 
 وليست تحت يده وال في ممكو. 

وكان عمي من يرغب في إتمام عممية التبادل أن يبحث عن شخص 
فددق رغبتددو معددو حتددى تددتم الصددفقة، ويضدداف إلددي ذلددك صددعوبة التوافددق تتوا

المددزدوج ، صددعوبة تجزئددة بعددض السددمع ، حتددى يمكددن دفددع قيمددة سددمعة أقددل 
 منيا في قيمة سمعة أقل منيا في القيمة.

ومن ثم نشأت مينة التجارة لتقوي تنظديم عمميدة تبدادل السدمع ولتخددم 
أن يسمم فائض إنتاجو إلدي  التخصص وتقسيم العمل ، وكان عمي اقنسان

التددداجر المخدددتص ثدددم عميدددو أن ينتظدددر حتدددى يتدددولى التددداجر عدددرض جميدددع 
المنتجات عمي الراغبين فييا، ثدم يتدولي عمميدة المناقشدة )الفصدال( ، حتدى 

 تتم الصفقة. 
وكدددان يكتندددف ىدددذا األسدددموب صدددعوبات عددددة ، منيدددا : أندددو يسدددتغرق 

السدمع، وقدد يطدول ىدذا  بعض الوقت كي يحصل اقنسان عمي ما يريد من
الوقت وقد يقصر، وقدد ال يجدد اقنسدان مدا يريدد   مدن السدمع. ألندو ال يجدد 

 من يرغب في السمع الزائدة عن حاجتو، ليبدليا بالسمع التي يحتاجيا.
 مر مة ا قتصاد النقدي:  -3
)أ( قابدددل التجدددار مصددداعب عديددددة فدددي االحتفددداظ بالسدددمع المختمفدددة ل فدددراد  

ضدددتيا ومبادلتيدددا حسدددب حاجدددة كدددل فدددرد، فدددتم التعدددارف حتدددى تدددتم مقاب
واالتفدداق بددين الندداس. فددي كددل مجتمددع عمددي حدددة وفددي أوقددات مختمفددة، 
عمدددي اتخددداذ سدددمعة معيندددة كنقدددد يسدددتخدم فدددي قيددداس قددديم جميدددع السدددمع 

 األخرى. 
فاسددتخدم اقغريددق الماشددية كنقددود، وقامددت األحجددار الكبيددرة بوظيفددة 

اسددددتخدمت الجمدددداجم البشددددرية فددددي جزيددددرة النقددددود عنددددد قبائددددل جزيددددرة بدددداب، و 
يوريندددددو، واسدددددتخدم اليندددددود الحمدددددر التبدددددد، وكاندددددت نقدددددود الصدددددينين المددددددى 

 والسكاكين. 
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 )ب( استخدام المعادن كنقود: 
لمصددعوبات التددي واجيددت اقنسددان فددي اسددتخدام مددا سددبق مددن السددمع 

اس كنقود، ساقتيا الحاجة إلي التعامل بالمعادن كنقود ، فكان الحديد والنحد
والنيكدددل ومدددا شدددابة تسدددتخدم كنقدددود يدددتم بيدددا تبدددادل السدددمع والخددددمات، وتدددم 
التعامدددل بالمعدددادن المختمفدددة كنقدددود إلدددي أن اىتددددي اقنسدددان تحدددت ضدددغط 
الحاجدددة والمصدددمحة إلدددي أن الدددذىب والفضدددة ىمدددا أنسدددب وأحسدددن مدددا يمكدددن 

 التعامل بو كنقود.
دام الددذىب واسددتقرت البشددرية آمددادا بعيدددة ، وأزمنددة طويمددة عمددي اسددتخ

 . (ٔ)والفضة كنقود وتم التعامل بيا عند غالب البشر 
وكددان البددايميون ىددم أول مددن اسددتخدموا الددذىب والفضددة ليددذا الغددرض 

في القدرن الثدامن قبدل المديالد  -قبل البالد، وضرب الميديون ٕٓٓٓحوالي 
سبائك صدغيرة بيضداوية الشدكل، وبددأت النقدود الذىبيدة  -في آسيا الصغرى

تنتشددر وتيدديمن عمددي غيرىمددا، إلددي أن اسددتقر التعامددل بيمددا تمامددا والفضددية 
 .(ٕ)في القرن الثالث الميالدي

 بداية فكرة البنكنو :
ظيدرت العممدة الورقيدة )البنكندوت( فددي أوربدا فدي أواخدر القدرن السددابع 
عشددر المدديالدي، ولكددن دون أن تيدديمن عمددي النقددود المعدنيددة، حيددث ظمددت 

عددالم مددع إعطدداء حدداممي البنكنددوت الحددق فددي تقددوم بدددورىا فددي معظددم دول ال
تحويمددو إلددي عمددالت ذىبيددة، غيددر أنددو بقيددام الحددرب العالميددة األولددي فددرض 

                                                 

 ( المراجع السابقة بتصرف(ٔ
عمى محى الدين القرة داغي ، الناشر دار البشائر د.  ٛ٘ٗ/ٖ( المدخل إلي االقتصاد اقسالمي (ٕ

م ، مطبوع ضمن موسوعة حقيبة ٖٕٔٓىد = ٖٗٗٔاقسالمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية 
 طالب العمم االقتصادية. 
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السددعر اقلزامددي لمنقددود الورقيددة وأصددبحت العممددة السددائدة، وبالتددالي اختفددت 
 .(ٔ)النقود المعدنية

بعد انحسار نظام النقود المعدنية وأقواليا ظيرت قامدة اليىْ: 
لورقية، ولكنيا كانت تتحكم فييا عدة أنظمة وقواعد، منيا: " قاعدة النقود ا

الذىب" أي: أن يكون في مقابل العممة الورقية ذىب لدي الدولة المصدرة، 
 .(ٕ)ولكن الدول المصدرة لم تمتزم بيذه القاعدة
  ىمية ا رتباط والغطا: ال قيقي لمنقود:

اًء كامال، حتى مدن حيدث أدي إلغاء ارتباط النقود الورقية بالذىب إلغ
إلدددي تفسدددس  -م بالنسدددبة لمددددوالرٜٔٚٔوالدددذي كدددان آخدددره فدددي عدددام  -االسدددم

النظام النقدي الرأسمالي، وعدم االستقرار المتزايد والتضخم، واليبدوط الحداد 
 فدددددي أسدددددعار العمدددددالت، فقددددددد ىبطدددددت قيمدددددة الدددددددوالر ىبوطدددددا كبيدددددرا حيددددددث 

العمالت العالميدة  م في مقابل أكثرٖٜٚٔ% من قيمتو في مارس ٚٛنزل 
 السائدة.

بدددددل إن بعدددددض االقتصددددداديين أرجعدددددوا أحدددددد أسدددددباب األزمدددددة النقديدددددة 
م إلدددي عددددم وجدددود غطددداء حقيقدددي لمنقدددود ٜٕٜٔواالقتصدددادية العالميدددة عدددام 

الورقية التي أسرفت الدول في إصدارىا، حيث كان النظام النقدي أنذاك قد 
أو اقسددترليني،  أسددس عمددي اقتددراض غيددر حقيقددي عمددي أسدداس أن الدددوالر،

يعددادل قيمددة الددذىب فددي حجمددو ووظائفددو، فممددا انكشددفت الحقيقددة مددن عدددم 
 .(ٖ)التعادل بينيما، وظيرت الفجوة، وقعت األزمة

  

                                                 

  ٗٙٗ/ٖ( المرجع السابق (ٔ
 وما بعدىا   ٗٛ( نقود العالم متى ظيرت ومتى اختفت (ٕ
، مرجدع سدابق . والمددخل إلدي االقتصداد اقسدالمي  ٜٓ، ٜٛاختفدت  ( نقود العدالم متدى ظيدرت ومتدى(ٖ

 مرجع سابق. ٜٙٗ/ٖ
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 المب ث الثالث
ائويا   نواا النقود وًو

 المطمْ األول:   نواا النقود
  و :  النقود الورقية    

م تطورت إلي نقود كانت النقود في بداية ظيورىا، نقود سمعية ث
معدنية ثم تطورت إلي نقود ورقية، وسأبين ىنا أنواع النقود الورقية 
باعتبارىا ىي السائدة في عالم اليوم، واختفاء النقود السمعية والنقود 
المعدنية من معامالت الناس في العالم بأسره تقريبا، والنقود الورقية أنواع 

 -:كثيرة من أىميا ما يمي
 نائْ:النقد ال  -1

وىو عبارة قيام الدولة بإصدار مقدار معينان الورق النقدي، وتضع 
في البنك المركزي كمية من الذىب لتكون تغطية لمنقد الورقي الذي 
أصدرتو، وتمتاز ىذه األوراق بتداوليا دون انتقال الذىب والفضة من 

 .(ٔ)الخزانة إضافة إلي سيولة عمميا وعدم تعرضيا لمسرقة
 :ثقةالنقد ال  -ٕ

بعد أن تحدد الدولة القيمة النقدية لنقدىا قد تضطر إلي إصدار 
كمية إضافية لمنقود دون أن تزيد في تغطيتيا الذىبية، ودون أن تخفض 
القيمة النقدية لنقدىا معتمدة في تغطية الجزء الذي لم يغط منو بالذىب 

ىا، عمي قوتيا االقتصادية، حيث يعتبر ما تممكو من مصانع ومزارع ونحو 
 (ٕوعمي قوتيا السياسية، وعمي ثقة الناس بنقدىا، وتعامميم بو، تغطية لو.)

                                                 

 ٕٛمرجدع سدابق والمعدامالت الماليدة المعاصدرة ص ٕٓ( التغيرات في قيمة النقود واآلثدار والعدالج ص(ٔ
 د. رواس قمعة جى مرجع سابق 

 ( المرجعيين السابقين بذات الموضعين(ٕ
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 النقد ا للامي:   -ٖ
لقد توسعت الدول في إصدار نقد الثقة إلي حد بمد أن األوراق 
النقدية المتداولة تفوق أضعاف التغطية المخصصة ليا، حتى أصبح ليس 

ل نقوده الورقية إلي ذىب في مقدور بعض الدول تمبية طمب من يريد تحوي
م حيث منعت بريطانيا األفراد من تحويل أوراقيم ٖٜٔٔإلي أن كان عام 

النقدية إلي ذىب، وألزمت الناس بالتعامل بيذه األوراق التي في أيدييم 
بالقيمة التي حددتيا ليا الدولة، وبقي تحويل النقد الورقي إلي ذىب معموال 

ودية مثال أن تحول الرياالت السعودية بو بين الدول بحيث يجب عمي السع
الموجودة لدي الكويت إلي ذىب إذا طمبت الكويت ذلك، ويبقي األمر 

م حيث أوقف نيائيا لمتحدة ٜٔٛٔ/ٛ/٘ٔكذلك إلي أن كان يوم 
األمرريتشارد نيكسون رئيس الواليات المتحدة األمريكية، تحويل الدوالر إلي 

في سعر الدوالر، فسارعت الدول ذىب ل فراد والدول نتيجة أزمة حمت 
إلي الواليات المتحدة طالبة تحويل ما لدييا من الدوالر إلي ذىب، ولكن 
دون جدوى، وىكذا ثم فرض التعامل بالنقد الورقي وأخذت الدول راحتيا 
في إصدار النقود الورقية، حتى أدى األمر ببعضيا إلي إصدار نقود 

وصارت نقودىا ىذه ذات قيمة ورقية دون أن تفكر بأمر طغينيا أصال 
نقدية محمية فرضتيا الدول المصدرة لمنقد الورقي عمي شعوبيا، حتى إذا 
ما أخرجت ىذه النقود خارج حدود الدولة التي أصدرتيا لم تكن ليا أية 

 قيمة.
نما تمثل  وىكذا صارت النقود الورقية ال تمثل اليوم ذىبا وال فضة وا 

لفضة، قد يصح لنا أن نسمييا " قيمة قوة شرائية فرضية ىي كالذىب وا
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نقدية " ولذلك كانت كنقود الذىب والفضة في أحكاميا ألنيا تقوم مقاميا 
 .(ٔ)وتؤدي وظيفتيا النقدية في كل شيء

 ثانيا: النقود ا لكترونية 
النقود االلكترونية ىي مجموعة من البروتوكوالت أو التواقيع      

كترونية أن تحل محل تبادل العمالت الرقمية التي تتيح لمرسالة االل
التقميدية وبالتالي فيي تعد المكافئ االلكتروني لمنقود التقميدية ولمنقود 

 .(ٕ(االلكترونية عدة أشكال وأنواع نذكر منيا عمي سبيل المثال ما يمي
 البطاقة البَُتيكية الممغنطة  -1

ويمكن  وىي بطاقات مدفوعة سمفا تكون القيمة المالية مخزنة فييا
استخدام ىذه البطاقات لمدفع عبر االنترنت وغيرىا من الشبكات كما يمكن 
استخداميا لمدفع في نقاط البيع التقميدية، ويمكن أن تعمل البطاقات 
البالستيكية حيث يقوم المستخدم سمفا بدفع مقدار من النقود التي يتم 

دما يقوم وعن تمثيميا بصيغة الكترونية رقمية عمي البطاقة الذكية،
المستخدم بالشراء سواء أكان ذلك عبر االنترنت أو في متجر تقميدي يتم 

 خصم قيمة المشتريات.
 النقود ا لكترونية المبرممة  -6

قد تكون المحفظة االلكترونية بطاقة ذكية يمكن تثبيتيا عمي 
الكمبيوتر الشخصي أو تكون قرصا مرنا يمكن إدخالو في فتحة القرص 

مبيوتر الشخصي يتم نقل القيمة المالية )منو و إليو( عبر المرن في الك
االنترنت، ويمكن استخدام البطاقات الذكية لمدفع عبر االنترنت أو في 

                                                 

 الموضعين   (  المرجعين السابقين بذات(ٔ
 مرجع سابق ٕٗ، ٖٕ( التغيرات في قيمة النقود اآلثار والعالج (ٕ
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األسواق التقميدية ) ال بد من وجود ثالث أطراف: العميل أو الزبون ، 
 المتجر أو البائع، البنك الذي يعمل الكترونيا عبر االنترنت(

 لكترونية  الَّي  ا لكتروني(الم وًة ا    -3
الشيك االلكتروني ىو المكافئ االلكتروني لمشيكات الورقية التقميدية 
التي اعتدنا التعامل بيا، وىو عبارة عن رسالة الكترونية موثقة ومؤمنو 
يرسميا مصدر الشيك إلي مستمم الشيك ليعتمده ويقدمو لمبنك الذي يعمل 

بتحويل قيمة الشيك المالية إلي حساب  عبر االنترنت، ليقوم ىذا األخير
عادتو الكترونيا إلي مستمم الشيك  حامل الشيك، ثم يقوم بإلغاء الشيك وا 

 )حاممو( ليكون دليال عمي أنو تم صرف الشيك.
ولمنقود االلكترونية مزايا عدة منيا:  أن تكمفة تداوليا زىيدة وكذلك 

م ومشرع عمميات ال تخضع لمحدود، كما أنيا بسيطة وسيمة االستخدا
   . (ٔ)الدفع، وتشجع عمميات الدفع اآلمنة

  

                                                 

 ( المرجع السابق بذات الموضع(ٔ
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 المطمْ الثاني
ائا النقود  ًو

 -ولمنقود عدة وظائف من أىميا ما يمي:
 النقود وسيمة لمتبادل وتحقيق الرغبات  -ٔ
 النقود وحدة لمقياس أو معيار لمسمع  -ٕ
 النقود مستودع لمثروة أو أداة الختزان القيم  -ٖ
 (ٔ)قاعدة لممدفوعات المؤجمة وتسوية الديون وااللتزامات النقود   -ٗ

ىذه أىم وظائف النقود في الفكر االقتصادي المعاصر، لكن ما 
يدعو لمفخر أن فقياء اقسالم قد عرفوا ىذه الوظائف في وقت مبكر فيذا 

:" الدراىم والدنانير أثمان المبيعات، (ٕ)ابن القيم يقول في إعالم الموقعين
و المعيار الذي بو يعرف تقويم األموال فيجب أن يكون محدودا والثمن ى

مضبوطا ال يرتفع وال ينخفض، إذ لو كان الثمن يرتفع وينخفض كالسمع 
لم يكن لنا ثمن نعتبر بو المبيعات بل الجميع سمع، وحاجة الناس إلي 

 ثمن يعتبرون بو المبيعات حاجة ضرورية عامة.
رشد " الذىب والفضة رؤوس يقول ابن  (ٖ)وفي بداية المجتيد

األموال وقيم المتمفات " وقيل ابن القيم وابن رشد كان حجة اقسالم 
 (٘)وجاء شيس اقسالم ابن تيمية (ٗ)الغزالي قد ذكر ىذا المعني في إحيائو،

ليؤكد ويوضح ىذا المعني ليؤكد لمدنيا كميا سبق اقسالم وسبق الفقو 
  ادي المعاصر.  اقسالمي بمئات السنين لمفكر االقتص

                                                 
، محمدددد عثمدددان شدددبير  . والتغيدددرات فدددي قيمدددة النقدددود اآلثدددار  ٖٗٔ(  المعدددامالت الماليدددة المعاصدددرة (ٔ

 مرجع سابق  ٕٔ، مرجع سابق . وموت النقود ص ٕٛ، ٕٚوالعالج 
 مرجع سابق ٘ٓٔ/ٕالموقعين عن رب العالمين  ( إعالم(ٕ
ألبددي الوليددد محمددد بددن أحمددد بددن رشددد القرطبددي الشدديير بددابن  ٛٔ/ٕ(  بدايددة المجتيددد ونيايددة المقتصددد (ٖ

 القدددددددددداىرة ، تدددددددددداريس النشددددددددددر: –ىددددددددددد( ، الناشددددددددددر: دار الحددددددددددديث ٜ٘٘رشددددددددددد الحفيددددددددددد )المتددددددددددوفى: 
 م ٕٗٓٓ -ىد ٕ٘ٗٔ 

 ىد( الناشر دار المعرفة بيروت٘ٓ٘سالم محمد الغزالي )ت: لحجة اق ٜٔ/ٗ( إحياء عموم الدين (ٗ
 لشيس اقسالم ابن تيمية مرجع سابق ٔٚٗ/ٜٕ( مجموع الفتاوى (٘
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 الوصل الثاني
 وفا: الدين بالمثل  م بالقيمة

  و  :
إذا كددددان الدددددين ذىبددددا أو فضددددة فعنددددد سددددداد الدددددين يجددددب رد المثددددل ، 
بغض النظر عن اختالف قيمة الدين بين يوم العقد ويوم السداد ، أو عددم 
 اختالفيدددا ، وىدددذا باتفددداق عممددداء األمدددة ، وسدددواء كدددان الددددين ثمندددا لمبيدددع ، 

 م سدادا لقرض ، أم ميرا مؤجال ،والسبب في ذلك : أ
أن ىذه األشياء قيمتيا ذاتية ، وثابتدة عمدي مدر العصدور ، وندادرا مدا 

 يعتري قيمتيا تغير بالنقص أو الزيادة 
: " ويجددب عمددى المسددتقرض رد المثددل  (ٔ)قددال الشدديرازي فددى الميددذب 

 فيما لو مثل ، ألن مقتضي القرض رد المثل " 
: " المسدددددتقرض يدددددرد المثدددددل فدددددي  (ٕ)قدامدددددة فدددددي المغندددددي وقدددددال ابدددددن 

 المثميات ، سواء رخص السعر أو غال أو كان بحالو " 
: " ويجدب رد المثدل فدي المكيدل والمدوزون (ٖ)وقال فدي المغندي أيضدا 

 ال نعمم فيو خالفا "
: " وكددذلك لددو قددال : أقرضددني عشددرة دراىددم بدددينار ، (ٗ)وقددال فددي المبسددوط 
م ، فعميو مثميدا ، وال ينظدر إلدي غدالء الددراىم ، وال إلدى فأعطاه عشرة دراى

 رخصيا ، وكذلك ما يكال أو يوزن " 

                                                 
ىدددد ( ، الناشدددر دار ٙٚٗ، ألبدددي إسدددحاق الشددديرازي ) ت:  ٘ٛ/ٕ( الميدددذب فدددي فقدددو اقمدددام الشدددافعي (ٔ

 الكتب العممية بيروت ، لبنان . 
مدددد موفدددق الددددين عبدددد ار بدددن أحمدددد بدددن محمدددد بدددن قدامدددة  الجمددداعيمي ، ألبدددي مح ٕٗٗ/ٗ( المغندددي (ٕ

ىددد( ، الناشددر: مكتبددة ٕٓٙالمقدسددي ثددم الدمشددقي الحنبمددي، الشدديير بددابن قدامددة المقدسددي )المتددوفى: 
 القاىرة

 ، مرجع سابق .  ٜٖٕ/ٗالمغني (ٖ) 
ىددد( ، ٖٛٗوفى: ،  لمحمددد بددن أحمدد بددن أبددي سديل شددمس األئمددة السرخسدي )المتدد ٖٓ/ٗٔ(  لمبسدوط (ٗ

 مٖٜٜٔ -ىد ٗٔٗٔبيروت ، تاريس النشر:  –الناشر: دار المعرفة 
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 ثانيا :
إذا كان الدين عمالت ورقية ، كدأوراق البنكندوت السدائدة فدي عصدرنا 

 فمممسألة أحوال مختمفة : 
 ال الة األولى 

 الكُاد 
 تعريا الكُاد في المغة : 
كسددادا وكسددودا ، ومعندداه : عدددم  –بفددتح السددين  –مددن كس ددد الشدديء 

الرواج لقمة الرغبة فيو ، فيقال نقد كاسد وكسيد ، أى غير رائج بدين النداس 
لقمددة الرغبددة فيددو ، وكسدددت السددوق ، لددم تنفددق فيددى كاسددد وكسدديد ، ويقددال 

 سمعة كاسدة ،
 .(ٔ)وقيل : إن أصل الكساد الفساد 

يددددأتى مددددن  وواقددددع الندددداس اليددددوم يؤكددددد صددددحة ىددددذا الكددددالم ، فالكسدددداد
  .الفساد

  

                                                 

، مرجدددع سدددابق . ولسدددان  ٕٛ/ٓٔ، مرجدددع سدددابق . تيدددذيب المغدددة  ٖٗٓ/٘( العدددين لمخميدددل بدددن أحمدددد (ٔ
ىدددد( ، ٔٔٚ، لجمدددال الددددين ابدددن منظدددور األنصددداري الرويفعدددي اقفريقدددي )المتدددوفى:  ٖٓٛ/ٖالعدددرب 

،     ٖ٘/ٕىددددددد . والمصددددددباح المنيددددددر  ٗٔٗٔ -بيددددددروت ، الطبعددددددة: الثالثددددددة  –الناشددددددر: دار صددددددادر 
ىددد( ، الناشدددر: ٓٚٚحمددد بددن محمددد بددن عمددي الفيددومي ثددم الحمددوي، أبددو العبدداس )المتددوفى: نحددو أل

 بيروت -المكتبة العممية 
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 تعريا الكُاد في اصطَح الوقيا: :
: " وحدد الكسداد أن تتدرك المعاممدة (ٔ)قال الزيمعي فدي تبيدين الحقدائق 

بيدا فددي جميددع الددبالد ، فددإن كانددت تددروج فددي بعددض الددبالد ال يبطددل البيددع ، 
ن  لكنددو يتعيددب إذا لددم تددرج فددي بمدددىم ، فيتخيددر البددائع : إن شدداء أخددذه ، وا 

 قيمتو " شاء أخذ
 ويقال : إن أصل الكساد الفساد 

والددراجح : أن الكسدداد ىددو قيددام الدولددة بإبطددال نددوع مددن النقددود ، بددأن 
يصددددر األمدددر السدددمطاني بعددددم التعامدددل بدددو ، وبالتدددالي يسدددقط رواجيدددا فدددي 

 (ٕ)البالد 
 الوفا: بالدين في  الة الكُاد : 

لسدابق ، وقدد تدم إذا أصدر الحاكم نقدا جديدا ، ومنع التعامل بالنقدد ا
 بالنقد السابق فما الحكم ؟  –بيعا أو إجارة أو قرضا  -العقد 

وقددد أجدداب عمددي ىددذا السددؤال الدددكتور عمددى محيددى الدددين القددره داغددي 
 : (ٖ)في كتابو بحوث في االقتصاد االسالمي ، فقال 

                                                 

ددمْ  ٖٗٚ، لفخددر الدددين الزيمعددي الحنفددي )المتددوفى:  ٖٗٔ/ٗ( تبيددين الحقددائق (ٔ ِبيُّ ىددد( ومعددو حاشددية  الش 
بدددوالق، القددداىرة ، الطبعدددة: األولدددى،  -ىدددد( ، الناشدددر: المطبعدددة الكبدددرى األميريدددة  ٕٔٓٔ)المتدددوفى: 

 ىد  ٖٖٔٔ
 وورد تعريدددف الكسددداد أيضدددا قريبدددا ممدددا ذكدددره الزيمعدددي فدددى بدددذل المجيدددود فدددي تحريدددر أسدددئمة تغيدددر النقدددود 

،الناشددددر: جامعددددة ىددددد(  ٗٓٓٔ، لمخطيددددب العمددددري التمرتاشددددي الغددددزي الحنفددددي )المتددددوفى:  ٔٛص 
م . وحاشددية الجمددل عمدددى شددرح المدددنيج  ٕٔٓٓ -ىدددد  ٕٕٗٔالقدددس، فمسددطين ، الطبعدددة: األولددى، 

، والمسدددمي :فتوحددددات الوىدددداب بتوضدددديح شددددرح مددددنيج الطددددالب المعددددروف بحاشددددية الجمددددل  ٕٙٙ/ٖ
)مددنيج الطددالب اختصددره زكريددا األنصدداري مددن منيدداج الطددالبين لمنددووي ثددم شددرحو فددي شددرح مددنيج 

 ىدد( ،ٕٗٓٔ)المتوفى: لمعدروف بالجمدللسميمان بن عمر بن منصدور العجيمدي األزىدري، ا الطالب(
 الناشر: دار الفكر

 / د. عمى محيي الدين القره داغي   ٕٔ/٘( بحوث في االقتصاد اقسالمى (ٕ
 ، مرجع سابق .  ٕٗ/٘( بحوث في االقتصاد اقسالمي  (ٖ
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 اختما الوقيا: في ىيه المُألة ممي  ربعة آرا: :
 الر ي األول :

 تم التعامل بو ، وىذا ما عميو جميور الفقياء . وجوب النقد الذى 
 الر ي الثانى :

وجوب قيمة النقد القديم من الذىب يوم العقد ، وىذا رأي بعض 
عمماء المالكية ، وأبو يوسف من األحناف ، ووجو لمحنابمة ، وىذا راى 

 محمد بن الحسن الشيبانى ، لكن من يوم االنقطاع . 
 الر ي الثالث :

، وه ، وقيمة النقد في القرض ونحوهالسمعة في البيع ونحوجوب قيمة 
 وىذا رأي المازري وشيخو عبد الحميد الصائد .

 الر ي الرابع :
وجددوب النقددد الجديددد مددع قطددع النظددر عددن القيمددة ، جدداء فددي المعيددار 
المعدددرب : " وقدددد ندددزل ىدددذا ببمنسددديو حدددين غيدددرت دراىدددم السدددكة التدددى كدددان 

انير المثقددال ، ونقمددت إلددي سددكة أخددرى ، ضددربيا القيسددي ، وبمغددت سددتة دندد
كددان صددرفيا ثالثددة دنددانير لممثقددال ، فددالتزم ابددن عبددد البددر السددكة األخيددرة ، 
وكانت حجتو في ذلك ، أن السمطان منع مدن إجرائيدا وحدرم التعامدل بيدا ، 

 وىو خطأ في الفتوي "   
وىذا الذي حكاه الدكتور عمى محيى الدين القره داغي عجيب جدا ، 

ف يحكدددى فدددي مسدددألة الكسددداد حدددين يصددددر الحددداكم نقددددا جديددددا ويمندددع فكيددد
التعامل بالنقد القديم ، كيف يحكي ىندا أربدع آراء ، واألعجدب مدن ىدذا كمدو 
كيددف يددرجح القددول بوجددوب النقددد الددذي تددم التعامددل بددو ، فيددذا أمددر عجيددب 
وغريددب ، وأىددم مددن ىددذا كمددو غيددر قابددل لمتنفيددذ ألن النقددد القددديم تددم الغدداءه 

 مر السمطان وتم إصدار نقدا جديدا.بأ
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الصددحيح فددي ىددذه المسددألة حددين يصدددر الحدداكم نقدددا جديدددا ويصدددر 
أمدددرا بإلغددداء النقدددد القدددديم فالوفددداء فدددي ىدددذه الحالدددة يكدددون بقيمدددة النقدددد القدددديم 
وأعجب مما سبق أن الدكتور عمي محي الدين القرة داغي ساق ىدذا الدرأي 

 (ٔ) (في نفس الكتاب السابق)سمع األساسية
 فقدددال مدددا نصدددو " ال شدددك أن النقدددود الورقيدددة إذا الغيدددث بدددأمر رسدددمي 
أو ألي سددبب آخددر فإنددو ال يبقددي أمددام العاقدددين فددي األداء إال الرجددوع إلددي 
 القيمة وقت العقد إما حسب الذىب أو وسمة العمالت أو  السمع األساسية"

د ذىددب فددإذا أصدددر الحدداكم نقدددا جديدددا ومنددع التعامددل بالنقددد القددديم فقدد
الفقياء قديما وحديثا إلدي وجدوب الوفداء بقيمدة النقدد القدديم الدذي تدم التعامدل 

 بو.
 والذي أراه في ىذه المسألة وار اعمم.

 البد من تفصيل في ىذه المسألة 
  و  :
 إذا كان الدين ثمنا لسمعة في عقد بيع فيل يبطل عقد البيع أم ال؟      

 لمفقياء رأيان في ىذه المسألة:
 لر ي األول:ا

فدددإن كددان البيدددع قائمدددا   ذىددب اقمدددام أبددو حنيفدددة إلددي أن البيدددع يبطددل
ن كدان مسدتيمكا أو ىالكدا رجدع البدائع عميدو بقيمتدو فالكسدداد  مقبوضدا رده، وا 
وعدددم الددرواج إنمددا يوجددب فسدداد البيددع ألنددو حينئددذ يصددير ىالكددا ويبقددي البيددع 

 (ٕ)بال ثمن
                                                 

 ٖٙ/٘( بحوث في االقتصاد اقسالمي (ٔ
والبناية شرح ٕٕٗ/ٔوالجوىرة النيرة عمي مختصر القدوريٗ٘ٔ/ٚالقدير لمكمال بن اليمام ( فتح (ٕ

 ٕٔٗ/ٛاليداية 
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 الر ي الثاني:
يبطدل ألن  فعي وأحمد إلي أن البيع الوالشا ذىب أبو يوسف ومحمد

 (ٔ)العقد وقع صحيحا وتعذر التسميم بالكساد وأنو ال يوجب الفساد
 ثانيا:

كان البيع اليبطل فما الواجب ىندا؟ ىدل يجدب وفداء الددين بالمثدل  إذا
 أم بالقيمة؟

ولإلجابدددة عمدددي ىدددذا السدددؤال نسدددتعين بدددار عدددز وجدددل، ونسدددتمد مندددو 
 يق والرشاد ونقول:اليداية والسداد، والتوف

 -لمفقياء ىنا رأيان:
 الر ي األول 

ذىددب جميددور الفقيدداء ومددنيم المالكيددة والحنابمددة وأبددو يوسددف ومحمددد      
 (ٕ)وغيرىم إلي أن وفاء الدين في حال الكساد يكون بالقيمة ال بالمثل

" ولدددو اسدددتقرض فموسدددا فكسددددت فعميدددو  ٜٖ٘/ٚوقدددال فدددي بددددائع الصدددنائع 
وعندد أبدي يوسدف ومحمدد رحميمدا  -رضدي ار عندو-فدةمثميدا عندد أبدي حني
 ار عميو قيمتيا.

  

                                                 

 ٔ٘/ٕلكتاب والمباب شرح ا ٖٔٗ/ٛوالبناية شرح اليداية  ٗ٘ٔ/ٚ( فتح القدير (ٔ
وشرح مختصر خميل  ٖٖ٘/ٗوحاشية ابن عابدين  ٗ٘ٔ/ٚوفتح القدير  ٖٗ/ٕٕ( المبسوط لمرخسي (ٕ

والكافي  ٕٗٗ/ٗوالمغني قبن قدامو  ٔٔٗ/ٔشرح المنيج المنتخب إلي قواعد المذىب و  ٖٕٓ/٘
 ٖ٘ٔ/ٖوكشاف القناع عن متن اققناع ٕٚ/ٕفي فقو اقمام أحمد 
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 الر ي الثاني 
لددي أن  (ٔ)ذىدب اقمددام أبدو حنيفددة خالفدا لجميددور األحنداف والشددافعية

 بالقيمة. قال وفاء الدين في حال الكساد يكون بالمثل ال
 ٕ:ٜٕٛ/ٗقال في النجم الوىاج 

 اممة بو فميس لو غيره"" ولو اقترض نقدا فأبطل السمطان المع 
 (ٖ)ٕٕٛ/ٜوقال النووي في المجموع

" ذا باع بنقد معين أو بنقد مطمق، وحممناه عمي نقد الممك فأبطل السمطان 
 المعاممة بو  كوبي بست

  -الر ي الرمح:
والرأي الراجح ما ذىب إليدو جميدور الفقيداء مدن أن الوفداء بالددين فدي حدال 

وىددذا ممددا الشددك فيددو ألن النقددد القددديم قددد  الكسدداد ويكددون بالقيمددة ال بالمثددل
 ألغي بأمر السمطان فأصبح كالعدم، وال قيمة لو 

بالقيمددة فيددو  والقددول بددأن الوفدداء بالدددين حددال الكسدداد ويكددون بالمثددل ال     
بالمثدل  ضرر محقق بالدائن وال يرفع ىذا الضرر إال وفداء الددين بالقيمدة ال

 وار أعمم.
 ثالثا:

قيمدة إذا كدان الدراجح أن الوفداء بالددين حدال الكسداد يكدون أي وقت يعتبر لم
 بالقيمة ال بالمثل فأي وقت يعتبر لمقيمة؟

 ىل يكون الوفاء بالقيمة يوم العقد أم يوم االنقطاع؟

                                                 

وروضة  ٖٖٔ، ٕٕٛ/ٜوالمجموع شرح الميذب ٓٗ/ٕوتحفة الفقياء  ٜٖ٘/ٚ( بدائع الصنائع (ٔ
 ٖٗٗ/ٕواالقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ٖٚٙ/ٖالطالبين 

 ٜٕٛ/ٗ( النجم الوىاج (ٕ
 ٕٕٛ/ٜ( المجموع (ٖ
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 لموقيا: ر يان:
 قدددال أبدددو يوسدددف وبعدددض المالكيدددة وبعدددض الشدددافعية  الدددر ي األول:

حديددا القيمدة يدوم العقدد ألندو يجب الوفاء بالدين في حال الكساد بالقيمة، وت
 مضمون بو   

ذىددددب محمددددد بددددن الحسددددن الشدددديباني مددددن األحندددداف   الددددر ي الثدددداني:
وبعدددددض المالكيدددددة وبعدددددض الشدددددافعية إلدددددي  أن الوفددددداء يكدددددون بالقيمدددددة يدددددوم 

وىذان الرأيان ىمدا أشدير مدا قيدل  (ٔ)اقنقطاع ألنو وقت اقنتقال إلي القيمة
 لرأيين الذين اكتفي بيما ىنا وىناك وجوىا وآراء أخر غير ىذين ا

 ال الة الثانية 
 تغير قيمة العممة

إذا ارتفعت قيمة العممة أو انخفضت فكيف تؤدي الديون، ما كان 
 منيا في معاممة مالية، وما كان منيا في قرض؟

 ولإلجابة عمي ىذا التساؤل، استمد من ار العون والتوفيق وأقول:
 الديون أن تؤدي بالمثل اتضح فيما سبق أن األصل في قضاء 

بالقيمة، وىذا واضح وظاىر في حال ثبات القيمة وباالحري قيمة  ال
العممة التي تمت بيا المعاممة، أو حدث تغير يسير في قيمتيا. ولكن إذا 
كان التغير كبير في قيمة العممة، أو كما عبر فقيائنا كان الغبن كبيرا 

 كيف يؤدي الدين؟
  

                                                 

 ٖٔ/ٜ، ٜٕٔ/ٚوالمحدديط البرىدداني فددي الفقددو النعمدداني  ٜٕٙ/ٗ، ٘ٛ/ٖ( اليدايددة شددرح بدايددة المبتدددي (ٔ
والميدددددذب  ٕٛٛ/ٛوالددددذخيرةى لمقرافددددي  ٕٗٔ/ٗوتبدددددين الحقددددائق ٜ٘/ٖواقختيددددار لتعميددددل المختددددار 

 ٜٚٔ/ٚونياية المطمب ٜٛٔ/ٕلمشيرازي 
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 أم بالقيمة؟ ىل يؤدي الدين بالمثل
 وقبل اقجابة عمي ىذا الؤال يجب توضيح مقدار التغير المؤثر 

 أو الغبن الفاحش.
 مقدار التغير المؤثر:

ليس كل تغير مؤثر في صحة العقد، فالتغير اليسير ال قيمة لو في 
 صحة وسالمة العقد، ويكون العقد صحيحا بالرغم من التغير القميل 

} الغبن في الدنيا ممنوع (ٔ)بي  في تفسيره أو الغبن اليسير. قال القرط
بإجماع في حكم الدين، إذ ىو من باب الخداع المحرم شرعا في كل ممة، 
لكن اليسير منو ال يمكن االحتراز عنو ألحد فمضي في البيوع إذ لو 
حكمنا برده ما نفذ بيع أبدا، ألنو ل ال يخمو منو، حتى إذا كان كثيرا أمكن 

الرد بو،والفرق بين القميل والكثير أصل في الشريعة اقحتراز منو فوجب 
 (ٕ)معموم{

فالتغير اليسير ال أثر لو في صحة العقد ، والتغير الكبير مؤثر في 
 صحة العقد ، فما مقدار التغير المؤثر ؟ 

 لموقيا: ر يان في ت ديد التغير المؤثر في ص ة العقد :
 األول : المعيار الم دد  الر ي

الرأى إلي أن المعيار المؤثر في صحة العقد  ذىب أصحاب ىذا
معيار جامد ومحدد من قبل الشراع الحكيم ، ولكن القائمين بالمعيار 

 المحدد ، اختمفوا فيما بينيم في مقدار ىذا الحد 

                                                 

 ، مرجع سابق . ٖٛٔ/ٛٔسير القرطبي ( تف(ٔ
 ، مرجع سابق .ٕٖٔ/ٜٔ( المباب في عموم الكتاب (ٕ
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فذىب جميور المالكية وبعض الحنابمة إلي أن مقدار التغير المؤثر 
فرق بين القميل والكثير " وال (ٔ)ىو الثمث ، فجاء في تفسير القرطبي :

 أصل في الشريعة معموم ، فقدر عمماؤنا الثمث ليذا الحد " 
وذىب نصير البمخي إلي التفريق بين أنواع المعقود عميو في مقدار 
وحد التغير المؤثر فقال : " إن ما يتغابن فيو الناس في العروض نصف 

ج عنو فيو العشر ، وفي الحيوان العشر ، وفي العقار الخمس ، وما خر 
 فاحش " 

ثم بين سبب ىذه التفرقة بأنيا تعود إلى أن التصرف يكثر وجوده 
في العروض ، ويقل في العقار ويتوسط في الحيوان ، وكثرة الغبن لقمة 

 (ٕ)التصرف " 
وذىب بعض الشافعية إلي تحديد التغير المؤثر أو الغبن الفاحش 

: " الغبن الفاحش (ٖ)بالخمس فقال ابن حجر الييتمي في تحفة المحتاج 
ىو ما ال يحتمل في المعاممة كدرىمين في عشرة ، ألن النفوس تشح بو ، 

 بخالف اليسير كدرىم فييا "
وعند األحناف في رواية الغبن الفاحش أو التغير المؤثر ىو 

: " وال يمزمو تحمل الغبن (ٗ)النصف فما فوقو فقال في الجوىر النيرة 
 الفاحش وىو النصف " 

اية عند االحناف  التغير المؤثر فى العقد أو الغبن الفاحش في رو 
 (٘)ىو النصف فما فوقو 

                                                 

 ، مرجع سابق .  ٖٛٔ/ٛٔ( تفسير القرطبي (ٔ
 ، مرجع سابق .  ٖٚٓ/ٔ( الجوىرة النيرة عمى مختصر القدوري  (ٕ
 ، مرجع سابق .  ٖٙٔ/٘( تحفة المحتاج (ٖ
 ، مرجع سابق ٕٙ/ٔ(  الجوىرة النيرة عمي مختصر القدوري (ٗ
ن مرجع سابق . وحاشية ابن عابدين  ٗ٘/ٔ، مرجع سابق . ومراقي الفالح  ٔٚٔ/ٔ( البحر الرائق (٘

 ، مرجع سابق .    ٙٙ/ٖ



236 

 

 
 م2008لعام  –كفر الشيخببنات للجملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية 

  

 المعيار المرن  : الثاني الر ي
ذا كان أصحاب الرأى األول قد ذىبوا إلي أن المعيار المؤثر ىو  وا 

 معيار محدد من قبل الشارع بالنصف أو الثمث أو الخمس أو العشر .
منحا آخر وطريقا مغايرا فى توضيح فقد نحا أصحاب ىذا المعيار 

مراد الشارع بالمعيار المؤثرفى العقود ىو معيار مرن يحدده العرف 
المعتبر من قبل الشارع ، وقد ذىب إلي ىذا الراى الحنفية في المشيور 

 . (ٔ)من مذىبيم 
 (ٖ)وأكثر الشافعية  (ٕ)والمالكية في رأي

اليسير من ال يمكن :" الغبن (ٗ)جاء في االختيار لتعميل المختار
 التحرز عنو"

:" الغبن اليسير ىو ما يتغابن الناس فيو أي ما (٘)وقال البحر الرائق
ما يغبن فيو بعضيم بعضا بأن يتحمموه وال يعده كل أحد غبنا، بخالف 

 الفاحش وىو ما ال يتغابن الناس فيو"
:" وقد اختمف األصحاب في  (ٙ)وقال الحطاب في مواىب الجميل

فمنيم من قال : ال حد لو،  –الغبن الفاحش، أوالتغيير المؤثر  أي –تقديره 
نما المعتبر فيو العادة بين التجار، فما عمم أنو من التغابن الذي يكثر  وا 

                                                 

ن وتبيين الحقائق  ٖٕ/ٔ، واالختيار لتعميل المختار ٖٛٔ/ٔ( المحيط البرىاني في الفقو النعماني  (ٔ
 .   ٜٙٔ/ٚ، والبحر الرائق  ٘ٗ/ٔ

ومنح  ٛٓ٘/ٖوحاشية الصاوي عمي الشرح الصغير  ٕٚٗ/ٗاىب الجميل شرح مختصر خميل مو (  (ٕ
 ٜٕٔ/٘الجميل شرح مختصر خميل 

وتحفة المحتاج  ٕٕٖ/ٕواققناع في حل ألفاظ أبي شجاع  ٖ٘ٔ/ٔمنياج الطالبين لمنووي  ( (ٖ
٘/ٖٔٙ 

 ، مرجع سابق  ٛٙ/٘االختيار لتعميل المختار (  (ٗ
 ، مرجع سابق .   ٗٗٔ/ٖرح كنز الدقائق ( البحر الرائق ش(٘
 ، مرجع سابق .  ٕٚٗ/ٗمواىب الجميل شرح مختصر خميل  (ٙ)
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وقوعو بينيم ويختمفون فيو فال يقال لممغبون  بإتفاق، وما خرج عن المعتاد 
 فالمغبون فيو بالخيار"

 الر ي الرامح:
. أن الرأي الثاني ىو الراجح فما يعده مجتمعا وار أعمم –ويبدو لي 

تغيرا مؤثرا أو غبنا فاحشا ال يعده كذلك مجتمع آخر، وما كان غبنا في 
ن كان أوضح  سمعة قد ال يكون غبنا في سمعة غيرىا ،    والرأي األول وا 
وأيسر نظريا وعمميا، إال أن الثاني أقرب إلي العدل واقنصاف    واعتبار 

وباألحري وأن العرف الصحيح لو اعتبار في الشرع فالراجح  مصالح الناس
ان ما عده العرف غبنا فيو غبن وما لم يعتبره العرف غبنا فالعقد 

 صحيح. وار أعمم.
بعد أن ظير لنا أن التغير المؤثر في إمضاء العقد ىو ما عده 
العرف غبنا فاحشا فما كيفية أداء الدين إذا وقع تغيرا مؤثرا في قيمة 

 العممة؟ 
 -لموقيا: ثَثة آرا: في ىيه المُألة:

 الر ي األول:
الدين يؤدي بمثمو ال بالقيمتو، فالواجب عمي المدين سداده ىو نفس      

النقد المحدد في العقد سواء كان ىذا الدين قرضا أم عقد معاممة من 
 (ٔ)المعامالت المشروعة، وذىب إلي ىذا جميور الفقياء من الحنفية 

 (ٗ) والحنابمة (ٖ)في المشيور عندىم والشافعية  (ٕ) كيةوالمال
                                                 

، تبين ٕٕٗ/٘بدائع الصنائع  ٕٖ/ٗٔوالمبسوط  ٛ٘ٔ، ٚ٘ٔ/ٚ( فتح القدير لمكمال بن اليمام (ٔ
 ٖٗٔ/ٗالحقائق

والبيان  ٘ٗٙ/ٕلمدينة والكافي في فقو أىل ا ٖٔٔ/ٖوالتيذيب في اختصار المدونو ٔ٘/ٖ( المدونو (ٕ
  ٖٓٗ/ٗمواىب الجميل  ٕٙٗ/ٗوالتحصيل

 ٘ٛ/ٕوالميذب لمشيرازيٜٜ/ٔوالتنبيو في الفقو الشافعي  ٜٖ٘، ٖٖٗ/ٔ( األشباه والنظائر لمسيوطي (ٖ
 ٖٛ٘/ٗوالشرح الكبير عمي متن المقنع  ٕٗٗ/ٗوالمغني البن قدامو  ٖٚ/ٖ( اعالم الموقعين (ٗ

 ٕٖٙ/ٔوالروض المربع
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 األدلة:
 استدل أصحاب ىذا الرأي بالمنقول واقجماع والمعقول.     

  و  المنقول:
قال: كنت أبيع اقبدل  -رضي ار عنيما  -حديث عبد ار بن عمر   -ٔ

فأتيت   بالبقيع فأبيع بالدنانير وأخذ الدراىم وأبيع بالدراىم وأخذ الدنانير
وىددو يريددد أن يدددخل حجرتددو فأخددذت  -صددمي ار عميددو وسددمم  -النبددي 

بثوبو فسألتو؟ فقال: } إذا أخذت واحدد منيدا بداألخر فدال يفارقدك وبيندك 
وبينددو بيددع{ وفددي روايددة } ال بددأس أن تأخددذ بسددعر يوميددا مددا لددم تفترقددا 

  (ٔ)وبينكما شيء{ 
 -ومو الد لة:

صمي  -اقسالم محمد بن عبد ار ىذا نص نبوي مقدس قالو رسول     
ار عميو وسمم قبل أكثر من ألف وأربعمائة عام يعالج فيو مشكمة التضخم 

وانخفاض القيمة الشرائية لمنقود قبل أن يعرف العالم التضخم بمئات 
 تحصي. السنين وىذه واحدة من مفاخر اقسالم التي ال

وجوب أداء الدين بمثمو وىذا الحديث عمدة في ىذا الباب، فيو يفيد      
بقيمتو، فالدين يؤدي بمثمو أيا كان نقدا أو معدنا أو أي سمعة من  ال

 السمع، وال يجوز أداء الدين بقيمتو.

                                                 

ث ابن عمر رضي ار عنيما أخرجو أبو داود في سننو في كتاب البيوع باب اقتضاء الذىب ( حدي(ٔ
[ والترمذي في سنتو في كتاب أبواب البيوع باب ما جاء في الصرف ٖٕٗ٘] ٕٓ٘/ٖمن الورق 

 ٓٙٚ/ٕ[ وابن ماجو في سنتو في كتاب التجارات باب اقتضاء الذىب من الورق ٕٕٗٔ] ٖ٘٘/ٕ
[ ٜٖٕٙ] ٜٖ٘/ٓٔ[ ، ٜ٘٘٘برقم ] ٖٜٖ/ٜ[ و٘٘٘٘برقم ] ٜٖٓ/ٜمسنده وأحمد في [ ٕٕٕٙ]
[ والدرامي في سننو في كتاب البيوع باب الرخصة في اقتضاء الورق من ٕٚٗٙ] ٜٙٗ/ٓٔ، 

[ وقال ىذا حديث صحيح عمي ٕٕ٘ٛ] ٓ٘/ٕ[ والحاكم في المستدرج ٖٕٕٙ] ٔٛٙٔ/ٖالذىب 
 .شرط مسمم ولم يخرجاه وقال الذىبي عمي شرط مسمم
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في  -رضي ار عنيما  -حديث أبي سعيد الخدري وأبي ىريرة   -ٕ
الصحيحين أن رسول ار صمي ار عميو وسمم أستعمل رجال عمي 

فقال رسول ار عميو وسمم } أكل تمر خيبر خيبر فجاءه بتمر جنيب، 
ىكذا؟{ قال ال وار يا رسول ار إنا لنأخذ الصاع من ىذا بالصاعين، 
والصاعين بالثالثة ، فقال رسول ار صمي ار عميو وسمم : ال تفعل 

 (ٔ)بع الجمع بالدراىم، ثم ابتع بالدراىم جنيبا { 
 -ومو الد لة:

مبادلة صاع من التمر الجيد )الجنيب( كان عرف المجتمع الجاىمي 
ىماال  ْمع ( ، وذلك اعتبار لمقيمة ، وا  بصاعين من التمر الرديء )الج 
لممماثمة ، فأوجب النبي صمي ار عميو وسمم وجوب مراعاة المماثمة وعدم 

 النظر إلي القيمة، وذلك تفاديا لحرمة الربا.
 ثانيا : ا مماا:

بالدين بالمثل ال بالقيمة عمي صحة  واستدل القائمون بوجوب الوفاء
 قوليم بإجماع الفقياء 

: " ولو لم تكسد لكنيا رخصت  (ٕ)فقال الكاساني في بدائع الصنائع 
 أو غمت فعميو رد مثل ما قبض بال خالف " 

 ثالثا : المعقول : 
 استدل أصحاب ىذا الرأى من المعقول بأكثر من دليل :

                                                 

برقم  ٚٚ/ٖ( حديث أبي سعيد الخدري وأبو ىريرة رضي ار عنيما أخرجو البخاري في صحيحة (ٔ
[ وأحرجو ٖٜ٘ٔ] ٕ٘ٔٔ/ٖ[ ومسمم في صحيحة ٕٗٗٗ] ٓٗٔ/٘[ ، ٕٖٕٓ] ٜٛ/ ٖ[ ، ٕٕٔٓ]

 مالك في الموطأ والنسائي في سنتو وابن حبان في صحيحة وقال األلباني صحيح 
، وأيضا في البناية  ٕٕٗ/ٔوحكى ىذا اقجماع أيضا في الجوىرة النيرة ،  ٕٕٗ/٘( بدائع الصنائع (ٕ

 .  ٗٔٗ/ٔشرح اليداية 
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 توقي الخَا والنلاا -1
بالدين وسداده بالمثل ال بالقيمة، وذلك ىو األسمم يجب الوفاء 

واألحسن لمدائن والمدين، ألن القول بوجوب سداد الدين بالقيمة ال بالمثل 
يؤدي إلي الخالف والشقاق والنزاع تبين الدائن والمدين، وذلك لعدم وجود 
معيار ثابت يحدد القيمة، والتي تختمف كثيرا باختالف الزمان والمكان، 

 سداد الدين والوفاء بو بالمثل ال بالقيمة.فيجب 
 الرف  بالمدين  -6

والقول بأن المدين لم يقترض إال لفقره وحاجتو، بوجوب الوفاء 
بالدين وسداده بالقيمة ال بالمثل تحميل لممدين الفقير لفروق التضخم 
وانخفاض القوة الشرائية لمنقود، والقرض شرع لمرفق بالفقير فالقول بوجوب 

القيمة البالمثل عكس مراد الشارع من القرض فيكون الوفاء بالمثل الوفاء ب
نفاذا لمراد الشارع.  ل بالقيمة رفقا بالمدين الفقير وا 

 لمرد ممي ىيه األدلة:
ىذه األدلة كميا ليست محل النزاع  ، بل ىذه األدلة كميا حتى عمي 
ن كان في ذلك مقال  سبيل صحة ثبوتيا وصحة داللتيا عمي المراد وا 

 كبير، فيذه األدلة توضح حكم الغبن اليسير 
 وما نحن بصدده ىو الحكم الغبن الفاحش.

 الر ي الثاني:
الوفاء بالدين في حال تغير قيمة العممة يكون بالقيمة ال بالمثل ، 

عندىم ، جاء في  (ٔ)قال بيذا أبو يوسف  من األحناف وعميو الفتوي
                                                 

، لددزين الدددين بددن إبددراىيم بددن محمددد، المعددروف بددابن نجدديم المصددري )المتددوفى: ٜٕٔ/ٙ( البحددر الرائددق (ٔ
 ىد(ٜٓٚ

ىدد( ،  ٖٛٔٔت بعدد وفي آخره: تكممة البحر الرائق لمحمد بن حسين بن عمدي الطدوري الحنفدي القدادري )
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عند اقمام األول ليس عميو البحر الرائق :" إذا غمت الفموس أو رخصت ف
غيرىا، والثاني عميو قيمتيا يوم البيع والقبض وعميو الفتوي، وىكذا في 
الذخيرة والخالصة بالغزو إلي المنتفي" وقال بو اقمام مالك  كما حكاه 

 " أرأيت إن اشتريت سمعة بدانق فرخصت الفموس  (ٔ)عنو في المدونة 
سعر الفموس يوم وقع البيع أو غمت كيف أقضية؟  أعمي ما كان من 

بيننا، أو عمي سعر الفموس يوم أقضو في قول مالك{ وقال بدر الدين 
" الواجب في القرض  (ٕ)الزركشي الشافعي في المنثور في القواعد الفقيية 

 القيمة"  
وىو وجوب الوفاء بالدين في حال تغير  –وحكي ىذا القول أيضا 
شيس اقسالم ابن تيمية  حيث قال عن -قيمة العممة بالقيمة ال بالمثل 

 (ٖ) رضي ار عنو
" إذا أقرضة أو غصبو طعاما، فنقصت قيمتو فيو نقص النوع، فال 
يجبر عمي أخذه ناقصا فيرجع إلي القيمة وىذا ىو العدل فإن المالين إنما 

 يتماثالن إذا استوت قيمتيما، وأما مع اختالف القيمة فال تماثل" 
  

                                                                                                           

وبالحاشددية: منحددة الخددالق البددن عابدددين ،الناشددر: دار الكتدداب اقسددالمي ، الطبعددة: الثانيددة . والنيددر 
ىدد( ، تحقيدق: أحمدد عدزو ٘ٓٓٔ، سراج الدين عمر بن إبراىيم بن نجيم الحنفي )ت  ٓٗ٘/ٖالفائق

م . وحاشدية ابدن عابددين ٕٕٓٓ -ىدد ٕٕٗٔعناية ، الناشر: دار الكتب العممية ، الطبعة: األولدى، 
 ، مرجع سابق  ٖٖ٘/ٗ

 ، مرجع سابق . ٕ٘/ٖ( المدونو (ٔ
، ألبي عبد ار بدر الدين محمد بن عبد ار بن بيادر  ٘٘ٔ/ٖ( المنثور في القواعد الفقيية  (ٕ

 -ىد ٘ٓٗٔىد( ، الناشر: وزارة األوقاف الكويتية ، الطبعة: الثانية، ٜٗٚالزركشي )المتوفى: 
 مٜ٘ٛٔ

  ٕٓٔ/ٙ( الدرر السنية في األجوبة النجدية (ٖ
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 األدلة:      
استدل أصحاب ىذا الرأي عمي صحة ما ذىبوا إليو بالمنقول      

 والمعقول.
  و  المنقول :

ن بالقُط   تكما نوُا ف  قال تعالي:} و وفوا الكيل والميلا  -1
عيا  (156{ األنعام: ُو
   ومو األدلة:

في ىذه اآلية أمر واضح من ار عز وجل بإيتاء الناس حقيا كامال 
عطاءىم حقوقيم تامة ب  (ٔ)العدل الذي ىو المراد بالقسط في اآلية وا 

ومن العدل في القرض أن من أعطاك مبمغا من المال عمي سبيل 
القرض ثم انخفضت القيمة الشرائية لمنقود أو ارتفعت أن يأخذ الدائن قيمة 

 (ٕ)ما أعطي بالعدل بال زيادة أو نقصان
 المناقَّة:

ء بالمثل ال بالقيمة ويمكن أن يناقش ىذا الدليل بأن العدل في الوفا
 ألن المثل منضبط والقيمة غير منضبطة فتقضي إلي المنازعة.

قال تعالي: } يا ييا اليين آمنوا  وفوا بالعقود   م  لكم بييمة   -6
األنعام ف  ما  بتمي مميكم غير م مي الصيد و نتم  رم فن اع ي كم 

 (1ما يريد { المائدة: 

                                                 

، جامع البيان في تأويل القرآن ، لمحمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن  ٕٕٗ/ٕٔ( تفسير الطبري (ٔ
ىد( ، تحقيق: أحمد محمد شاكر ، الناشر: مؤسسة ٖٓٔغالب ، أبو جعفر الطبري )المتوفى: 

 م ٕٓٓٓ -ىد  ٕٓٗٔالرسالة ، الطبعة: األولى، 
( من بحث لمدكتور عبد الرحمن عبدا ر الخميس بعنوان تغير قيمة النقود وأثره عمي الديون منشور (ٕ

 (ٕٗبمجمة البحوث والدراسات الشرعية بجامعة شندي بالسودان العدد )
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 ومو الد لة:
سواء كان قرضا أم معاممة ألنو يعد عقدا واجب الوفاء بالدين واجب 

الوفاء كما أمرت بذلك اآلية الكريمة وعمي المدين أن يدفع لمدائن مقدار 
الدين كامال كي يعتبر ممتثال ألمر ار عز وجل فإذا تغيرت العممة 
بالنقص أو بالزيادة فأدي المدين المثل فال يعتبر موفيا بالدين إال بأداء 

 القيمة.
 اقَّة:المن

االستدالل بيذه اآلية أكثر بعدا من االستدالل السابق فإذا جري عقد 
بين زيد وعمرو استمزم ذلك العقد حقا ألحدىما عمي اآلخر، فيل يكون 
 من الوفاء بيذا العقد أن يرتب عمي الممتزم بالحق لمممتزم لو زيادة عميو

العقد دون  أو العكس؟ فال شك أن الوفاء بالعقد يعني تأدية ما يقتضيو
 (ٔ)زيادة أو نقص إال فيما تراضيا عميو مما ال محذور في اعتباره شرعا

 ا مابة:
الوفاء بالدين يكون بالقيمة ال بالمثل والقيمة ىي مقدار الدين عمى 
 الحقيقة بال زيادة وال نقصان أما الوفاء بالدين بالمثل فقد يكون بالزيادة 

ود فالراجح والصحيح ىو الوفاء أو بالنقصان فى حالة تغير قيمة النق
 بالدين بالقيمة ال بالمثل وار أعمم . 

  

                                                 

 ( تغير قيمة النقود وأثره عمي الديون لمدكتور عبد الرحمن الخميسي مرجع سابق (ٔ
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 ثانيا: المعقول
سداد الدين بالقيمة يرفع الضرر عن كل من الدائن والمدين والقاعدة 

 (ٕ)وقريب منيا الضرر يزال  (ٔ)الشرعية  الكمية ال ضرر وال ضرار
زالة الضرر يكون بالوفاء بالدين بالقيمة ال بال مثل ألن الوفاء وا 

بالمثل فى حالة تغير قيمة  –المترتب عمى قرض أو معاممة  –بالدين 
العممة بالنقص يمحق الضرر بالمدين ونفى الضرر والضرار فى ىذه 
الصورة وكذلك إزالة الضرر ال يكون إال بالوفاء بالدين بالقيمة ال بالمثل 

 المناقشة :
رر والظمم ال يزال ونوقش ىذا الدليل بأن الضرر ال يزال بالض

قيمة العممة التى التزم  بالظمم فطالما أن المدين لم يكن سببا فى انخفاض
، والمسعر ىو ار سبحانو وتعالى  وااللتزام بالحق والوفاء بو يكون بأدائيا

وىو معموم القدر والصفة وأجل الوفاء بو ،  ذمتو فيبما التزم بو المدين 
ال بالمثل ، قد تأتي بالزيادة أو بالنقص عمي  والقول بالوفاء بالدين بالقيمة

                                                 

رواه   -صددمي ار عميددو وسددمم  -واعددد الفقييددة الكميددة وأصددميا حددديث لمنبددي ( ىددذه قاعدددة فقييددة مددن القٔ)
 عنو أبو سعيد الخدري وابن عباس  وعباده بن الصامت  وعائشو وغيرىم

[ ، ٜٖٚٓبدرقم ]  ٔ٘/ٗوأخرج حديث ال ضرر وال ضرار عن أبى سعيد الخدري الدار قطندى فدى سدننو  
،  قال ىذا حديث صحيح اقسدناد عمدى شدرط مسدمم [  و ٖٕ٘ٗبرقم ]  ٙٙ/ٕوالحاكم فى المستدرك 

 ٜٕ٘/ٚووافقو الذىبي في التمخيص . وأخرجو أيضا أبو بكر الدينورى فدى المجالسدة وجدواىر العمدم 
 [ وقال محقق الكتاب رجالو ثقات والحديث صحيحٖٓٙٔبرقم ]

اوي الدمشدددقي عدددالء الددددين أبدددو الحسدددن عمدددي بدددن سدددميمان المدددرد، ل ٖٙٗٛ/ٛ( التحبيدددر شدددرح التحريدددر (ٕ
ىددد( ، المحقددق: د. عبددد الددرحمن الجبددرين، د. عددوض القرنددي، د. ٘ٛٛالصددالحي الحنبمددي )المتددوفى: 

 -ىددددد ٕٔٗٔالسددددعودية / الريدددداض ، الطبعددددة: األولددددى،  -أحمددددد السددددراح ، الناشددددر: مكتبددددة الرشددددد 
.  ٖٛ/ٔو  ٚ/ٔ. واألشددددددباه والنظددددددائر لمسددددددديوطي  ٔٗ/ٔم . واألشددددددباه والنظددددددائر لمسددددددبكي ٕٓٓٓ

 .   ٕٚ/ٔواألشباه والنظائر البن نجيم 
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قدر الدين المعموم سمفا ، وليس من سبيل قزالة الضرر إال بالوفاء بالدين 
 .  (ٔ)بمثمو قدرا وصفة 

 ا مابة :
 ويجاب عن ىذه المناقشة باآلتي :

إذا تغيرت قيمة العممة بالزيادة أو النقص فال مجال لمقول بوجوب 
ال بقيمتو ، ألن القول بوجوب الوفاء بالمثل فى ىذه  تأدية الدين بمثمو

الحالة إما أن يمحق الضرر بالدائن أو بالمدين وال رفع لمضرر وال إزالة لو 
 إال القول بوجوب الوفاء بقيمة الدين ال بمثمو .

 الدليل الثالث من األدلة العقمية ألصحاب الرأي األول 
ى  الة تغير قيمة العممة تغيرا . يمْ  ن يكون الوفا: بالدين بالمثل ف3

مؤثرا  ، وىيا  مر وا ح   لبس فيو ، ويؤكد ص ة ىيا القول ، 
  دلة قوية   ينالا فييا   د ومنيا :

أن القول بسوى ذلك وىو الوفاء بالقيمة ربا صريح وسواء كان 
 التغير بالنقص أو الزيادة ونزيد األمر وضوحا فنقول: 

إذاٌ اقترض إنسان ألف جنية وحان موعد السداد بعد عام وفى ىذا 
 %ٓ٘العام كان التضخم 

والقول بالوفاء بالقيمة يوجب عمى المدين أن يرد األلف جنييا ألف 
% ، وىذا ىو ٓ٘وخمسمائة جنييا بعد أن إنخفضت القيمة الشرائية لمنقود 

المثل ال بالقيمة حتى عين الربا ، وىذا يؤكد ويرجح وجوب الوفاء بالدين ب
 ال نقع فى الربا 

  

                                                 

 ( تغير قيمة النقود وأثره عمي الديون لمدكتور عبد الرحمن عبد ار الخميس ، مرجع سابق .  (ٔ
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 الرد :
ىذا الكالم غير صحيح ، والقول بوجوب الوفاء بالقيمة فى حال تغير قيمة 

 العممة ال يوقع المتعاممين بو فى الربا 
 -ويو ح يل  ما يمى :

الربا ىو الزيادة عمى رأس المال فى حال تغيرت قيمة النقود أم لم  -ٔ
فالدائن يأخذ قيمة دينو بال زيادة وال نقصان  تتغير ، وىنا ال زيادة

والزيادة الحاصمة فى المثال المشار إلية ىى زيادة فى الصورة والشكل 
فقط وليست زيادة حقيقية ألن الدائن لم يأخذ من المدين إال مقدار 
دينو ويزيد األمر وضوحا فى حالة ثبات قيمة النقود أو كان التغير 

 مالو فقطيسيرا فينا يأخذ الدائن 
وىو نادرا ما  –قيمة النقود  أوضح فى حالة ارتفاع ويكون األمر

 فينا ليس عمى المدين إال قيمة الدين أيضا  –يقع
 الربا زيادة مشروطة وىذا الشرط ىو تساوى القيمة بال زيادة   -ٕ

وال نقصان ، وال يصح وال يجوز القول بان الربا وىو الزيادة ىو 
 واة .الوفاء بالقيمة وىى المسا

 فثبت بيذا أن القول بوجوب الوفاء بالقيمة ليس ربا .
 (ٔ)قال الدكتور عمى محى الدين القره داغى -ٖ

" يمكن أن نشترط أن يكون الرد بغير العممة التى تم بيا العقد فى 
حالة الزيادة وىذا ىو الراجح فمثال لو كان محل العقد ليرة لبنانية فميكن 

للاير أو الدوالر أو بالجنية وىكذا فاستيفاء الرد عند الزيادة أو النقص با
 –الدراىم بدال من الدنانير وبالعكس أمر معترف بو عند جميور الفقياء 

                                                 

 ، مرجع سابق .  ٙٛ/٘( بحوث في االقتصاد اقسالمي (ٔ
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واستدلوا عمى جوازه بأدلة ،  –منيم الحنفيو والمالكية والشافعية والحنابمة 
حيث قال: } كنت أبيع اقبل  -رضي ار عنو-منيا حديث ابن عمر

دنانير وأخذ الدراىم وأبيع بالدراىم وأخذ الدنانير  فأتيت بالبقيع فأبيع بال
النبي صمي ار عميو وسمم وىو يريد أن يدخل حجرتو فأخذت بثوبو 
فسألتو؟ فقال: } إذا أخذت واحد منيا باألخر فال يفارقك وبينك وبينو بيع{ 

 (ٔ)وفي رواية } ال بأس أن تأخذ بسعر يوميا ما لم تفترقا وبينكما شيء{
: " احتمف الناس في اقتضاء الدراىم من الدنانير  (ٕ)الخطابي قال

فذىب أكثر أىل العمم إلي جوازه ، ومنع من ذلك أبو سممة بن عبد 
الرحمن وابن شبرمو وكان ابن أبي ليمي بكرة ذلك إالبسعر بومة ، ولم 

 يعتبر غيره السعر،  ولم يبالوا ذلك بأغمي أو أرخص من سعر اليوم ". 
: " والتقييد بسعر اليوم عمي طريق (ٖ)فظ السنديقال الحا 

 االستحباب"

                                                 

اقتضاء  أخرجو أبو داود في سننو ، في كتاب البيوع ، باب -رضي ار عنيما  -( حديث ابن عمر (ٔ
[ . والترمذي في سننو ، في أبواب البيوع ، باب ما جاء في ٖٕٗ٘] ٕٓ٘/ٖالذىب من الورق 

[ وابن ماجو في سننو ، في كتاب التجارات ، باب اقتضاء الذىب من ٕٕٗٔ] ٖ٘٘/ٕالصرف 
[ ، ٜ٘٘٘برقم ] ٖٜٖ/ٜ[ و٘٘٘٘برقم ] ٜٖٓ/ٜوأحمد في مسنده [ ٕٕٕٙ] ٓٙٚ/ٕالورق 

[ والدرامي في سننو في كتاب البيوع باب الرخصة في ٕٚٗٙ] ٜٙٗ/ٓٔ[ ، ٜٖٕٙ] ٜٖ٘/ٓٔ
[ وقال ىذا ٕٕ٘ٛ] ٓ٘/ٕ[ والحاكم في المستدرك ٖٕٕٙ] ٔٛٙٔ/ٖاقتضاء الورق من الذىب 

 حديث صحيح عمي شرط مسمم ولم يخرجاه وقال الذىبي عمي شرط مسمم.
الخطاب البستي المعروف  ، أبو سميمان حمد بن محمد بن إبراىيم بن ٗٚ/ٖ( معالم السنن (ٕ

 -ىد  ٖٔ٘ٔحمب ، الطبعة: األولى  –ىد( ، الناشر: المطبعة العممية ٖٛٛبالخطابي )المتوفى: 
 . ٙٗٔ/ٜم .  وعون المعبود  ٕٖٜٔ

 . ٕٕٛ/ٚ( حاشية السندي عمي سنن النسائي (ٖ
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: معمقا عمي حديث ابن عمر رضي ار عنيما. "  (ٔ)قال ابن قدامة 
وألن ىذا جري مجري القضاء، فقيد بالمثل كما لو قضاه من الجنس ، 

 والتماثل ىنا من حيث القيمو لتعذر التماثل من حيث الصورة " 
ذا أتمف حميا وزنة عشرة وقيمتو  (ٕ)وجاء فى الشرح الكبير : " وا 

عشرون فقد نقل أصحابنا وجيين فيما يمزمة : أحدىما : أنو يضمن العين 
بوزنيا من جنسيا سواء كان ذلك نقد البمد أو لم يكن ، ألن لو ضمنا الكل 
بالجنس لقابمنا عشرة ب عشرون وذلك ربا ، وأصحيما عندىم : أنو 

ن كان من جنسو "  يضمن الجميع بنقد البمد ،  وا 
فكل ىذا وغيرة الكثير يثبت أن القول بوجوب الوفاء بالدين بالقيمة 

 وليس بالمثل ىو الراجح ، وليس فيو ربا وال شبية ربا . وار أعمم 
 الر ى الثالث : 

ذىب أصحاب ىذا الرأى إلى التفريق بين تغير قيمة النقود أثناء 
تغير الحاصل بعد انتياء فترة األجل األجل المحدد لسداد الدين ، وبين ال

 المحدد لسداد الدين 
إذا وقع التغير فى قيمة النقود اثناء فترة األجل فميس لمدائن  فقالوا :

ذا حصل التغير بعد األجل المحدد لسداد الدين فعمى المدين  إال المثل ، وا 
، (ٖ)القيمة بسبب مما طمتو، وممن قال بيذا الرأي الدكتور يوسف قاسم 

 .(ٗ)والشيس عبد ار سميمان المنيع 
                                                 

 ٖٛ/ٗ( المغني البن قدامو (ٔ
 ٖٕ/٘كالم الرافعي في روضة الطالبين  وذكر النووي أيضا ٜٕٚ/ٔٔ( فتح العزيز شرح الوجيز (ٕ
( في بحث لو بعنوان تغير قيمة العممة مقدم لمؤتمر مجمع الفقو اقسالمي الخامس المنعقد بالكويت (ٖ

 م  ٜٛٛٔىد = ٜٓٗٔ
( في بحث لو بعنوان موقف الشريعة اقسالمية من ربط الحقوق وااللتزامات المؤجمة بمستوي (ٗ

 م   ٜٛٛٔىد = ٜٓٗٔالفقو اقسالمي الخامس المنعقد بالكويت األسعار مقدم لمؤتمر مجمع 
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  -األدلة :
 واُتدل  ص اْ ىيا الر ي باآلتي : 

أن رسول ار صمي ار عميو  -رضي ار عنو  -روى أبو ىريرة  – ٔ
 (ٔ)وسمم قال :}  مطل الغني ظمم {

صمي ار عميو  –وعن الشريد بن سويد الثقفي قال : قال رسول ار 
  (ٕ)عرضو وعقوبتو { }لي الواجد يحل -وسمم 

 ومو الد لة: 
 لي الواجد مرادف لمطل الغني

والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه فمطل الغني ظمم وحرام ومطل غير 
 (ٖ)الغني ليس بظمم وال حرام لمفيوم الحديث

ومنطق الحق والعدل يوجب عمي المدين المماطل أن يدفع لمدائن      
انت الخسارة التي تعرض ليا الدائن قيمة خسارتو بسبب المماطمة فإن ك

 بسبب نقص قيمة النقود والمدين ليس مماطال وكان عاجزا عن السداد 
 (ٗ)فال شيء لمدائن إال مقدار دينو فقط وار أعمم.

                                                 

[ و ٕٕٚٛبرقم ]ٜٗ/ٖأخرجو البخاري في صحيحو  -رضي ار عنو -أبي  ىريرة ( حديث (ٔ
برقم  ٕٜٚ/ٗ[ . ومالك في الموطأ ٗٙ٘ٔحديث رقم ]  ٜٚٔٔ/ٖ[ . ومسمم في صحيحو ٕٕٛٛ]
برقم ٚٗ/ٙٔ[ وٖٜٛٛبرقم ] ٖٓ٘/ٗٔ[ ؤٗ٘ٚبرقم ] ٘ٓ٘/ٕٔ[ . وأحمد في مسنده ٕٗٛٗ]
 [ . ٕٓٓٓٔبرقم ]ٔٙ/ٙٔ[ وٖٜٜٚ]

[ ٕٖٛٙحدديث رقدم ] ٖٖٔ/ٖأخرجو أبو داود في سدننو  -رضي ار عنو  -( حديث الشريد ين سويد (ٕ
[ . ٕٕٚٗ] ٔٔٛ/ٕ[ . وابددددن ماجددددو فددددي سددددننو ٜٛٙٗحددددديث رقددددم ] ٖٙٔ/ٚ. والنسددددائي فددددي سددددننو

 [ٕٜٔحديث رقم ] ٜٖٓ/ٕأبي شيبة في مصنفة [ . وابن ٜٙٗٚٔ]  ٘ٙٗ/ٜٕوأحمد في مسنده 
 ٕٕٚ/ٓٔ( شرح النووي عمي مسمم (ٖ
،  ٛٓٔ/٘، مرجدددع سدددابق . والزرقددداني عمدددي مختصدددر خميدددل  ٘٘/٘( شدددرح مختصدددر خميدددل لمخرشدددي (ٗ

 مرجع سابق .
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القياس عمي الغاصب فكما أن الغاصب عند بعض العمماء يضمن إذا –ٕ
يعتبر  غصب نقودا ثم نقصت قيمتيا فكذلك المماطل ألن المماطل

 (ٔ)غاصبا بتمنعو ومماطمتو.
القياس عمي ناظر الوقف إذا أخر صرفو عن وقتو المشروط في مالو -ٖ

ذا كان ىذا في الناظر مع كونو أمينا فمن باب  لتعديو بذلك فظممو، وا 
 (ٕ)أولي المدين.

 المناقَّة
ىذان الحديثان يفيدان أن مماطمة المدين ظمم وىذا الظمم يستوجب   -1

قاب قد يكون بالحبس أو الضرب أو أي تعزير يراه العقوبة والع
القاضي أما إذا دفع المدين قيمة الدين فيو لم يدفع إال مقدار دينو 

 عمي سبيل الحقيقة فميس في ذلك عقاب.
تضمين الغاصب إذا نقصت قيمة النقود ، وتضمين  ناظر الوقف إذا  -6

نقصت قيمة النقود ،  بسبب غصب الغاصب وتأخر ناظر الوقف 
 في صرفو فالتضمين ىنا لمغصب ولمتأخر في الصرف.

أما المدين الذى يدفع قيمة الدين إذا نقصت قيمتو فال ضمان ىنا 
 وال عقوبة .

نما المدين يدفع قيمة الدين الواجب عمية أداؤه فالمدين إنما يدفع  وا 
مقدار الدين وقيمتة عمى سبيل الحقيقة بال زيادة وال نقصان ، فال ضمان 

نما الواجب  دين وال عقوبة عمىعمى الم المدين ألنو لم يقترف جرما وا 
 عمية قيمة الدين فقط بال زيادة وال نقصان 

                                                 

 ٓ٘/ٖ. وضدوء الشدموع شدرح المجمدوع  ٛٓٔ/٘( شرح الزرقاني عمي مختصدر خميدل وحاشدية البنداني (ٔ
 ، مرجع سابق  ٖٔٚ/ٖجمل عمي شرح المنيج . و حاشية ال

 ، مرجع سابق  ٘٘/٘شرح مختصر خميل لمخرشي  ((ٕ
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 الر ى الرامح : 
ىذه مسألة معقدة ومتشابكو والترجيح ىنا أمر صعب ، ولكنى 
 أستعين بار عز وجل وأستمد منو التوفيق والسداد واليداية والرشاد وأقول : 

 أعمم ىو وجوب سداد الدين فى حال تغير قيمة الراجح ىنا وار
 النقود تغيرا مؤثرا بالقيمة ال بالمثل ويرجح ىذا القول ما يمى :

سداد الدين بالقيمة ىو العدل ألن الدائن لم يأخذ إال قدر دينو فقط  -ٔ
وأما سداد الدين بالمثل فيو ظمم لمدائن فى حال نقص قيمة النقود ، 

ع قيمة النقود ، وال أوجب لمسداد بالقيمة وظمم لممدين فى حال ارتفا
من كونيا عدال ، وال أنفى لمسداد بالمثل من كونيا ظمما ألن الشريعة 
مبناىا عمى العدل . وما قيل فى القرض ىو بعينو ما يقال فى كل 

جارة وغيرىا.  المعامالت المالية من بيع وشراء وسمم وا 
لمؤثر والنقص ما نحن بصدد توضيح حكمو الشرعي ىو التغير ا -ٕ

الحاد في قيمة العممةفإذا أقرض فرد مسمم شخصا آخر مميون جنيو 
% وكان موعد سداد القرض بعد ٓ٘مصري وكانت نسبة التضخم 

 %.ٕٓٓأربع أعوام، فمعني ذلك أن التضخم في خالل مدة القرض 
والكالم ذاتو إذا اشتري شخص سمعة ما بمبمد مميون جنيو وكان 

 %في العام.ٓ٘ام وكان التضخم السداد بعد أربع أعو 
ففي مثل ىذه الحاالت إذا قمنا إن سداد الدين بالمثل وليس بالقيمة 
فيذا يمحق خسارة فادحة بالدائن والبائع ، وال سبيل إلي تجنب ىذه 

 الخسائر الكبر إال بوجوب سداد الدين بقيمتو البمثمو.
سالمية إذ : " إن الشريعة اق(ٔ)يقول الدكتور محمد سميمان األشقر -ٖ

نصت عمي تحريم الربا فإنما كان اليدف منو منع الظمم وىو أكل 

                                                 

( في بحث لو بعنوان النقود وتقمب قيمة العممة مقدم لمؤتمر مجمع الفقو اقسالمي الخامس المتعقد (ٔ
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ن تبتم فمكم  المقرض مال المقترض بغير حق، قال ار تعالي: } وا 
 (ٜٚٔتظممون وال تظممون{ )البقرة : رؤس أموالكم ال

ولم يكن اليدف إطعام مال المقرض لممقترض، فإن ذلك ظمم آخر 
 ية كما تنزىت عن الظمم األول"تتنزه عن الشريعة اقسالم

سداد الدين بالقيمة ال بالمثل في كل المعامالت المالية يضمن تحقيق  -ٗ
العدل والمصمحة لممتعاقدين وليس مصمحة الدائن فقط وال مصمحة 

 البائع فقط كما يتوىم البعض.
فإذا عمم الدائن أن قرضو لممدين سيعود إليو كامال عند السداد حتى 

 كبيرا أنقص من قيمة النقود نصفيا أو ثمثيا أو أكثر ولو نزل تضخما 
أو أقل فذلك عامل مساعد يدفعو لإلقراض وفي ىذا مصمحة محققو 
لممدين حين يجد من يقرضو ويدفع عنو فاقتو ويسد حاجتو، ومثل ىذا 
تماما حين يجد المشتري من يبيعو سمعتو إلي أجل وأن القول بسداد الدين 

ذا كانت  بالمثل يتسبب في خسائر فادحة لمطرفين وليس لطرف واحد، وا 
 المصمحة فثم شرع ار ودينو.

يري بعض المالكية ومنيم اقمام الرىوني وجوب سداد الدين بمثمو في  -٘
حال تغير قيمة العممة، ولكن اقمام الرىوني مع تأييده ليذا الرأي قال 

 –و رأي المالكية في وجوب سداد الدين بمثم –وينبغي أن تقيد ىذا 
بما إذ لم يكثر ذلك جدا حتى يصير القابض ليا كالقابض لما تصير 
منفعو فيو ألن البائع إنما بذل سمعتو فى مقابل منتفع بو ألخذ منتفع 

فالذي استقر عمية عرف الناس  (ٔ)بو فال يظمم بإعطائة ماال ينتفع بو"

                                                                                                           

 م ٜٛٛٔ-ىدٜٓٗٔفي الكويت 
لمطبعة األميرية ببوالق ، الطبعة ا ٛٔٔ/٘( حاشية الرىوني عمي شرح الزرقاني عمي مختصر خميل (ٔ

 ىدٖٙٓٔاألولي 
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وارتضاه الشارع الحكيم أن المقرض يريد أن يسترد مقدار دينو عمى 
 جو الحقيقة بال زيادة وال نقصان .و 

 وأن العاقدين من غير القرض من المعامالت لم يبرما عقدىما 
إال بقصد الربح واقنتفاع وىذا ما استقرت عمية أعراف الناس ورضى بو 
الشرع وليس من سبيل إلى ىذا األمر إال بسداد الدين بقيمتو ال بمثمة حتى 

ئر مادية جسيمة وكبيرة توقع حياة نجنب ونبعد عن السوق اقسالمية خسا
الناس فى الضيق والحرج ، قال تعالى } وما جعل عميكم فى الدين من 

( والمحافظة عمى أموال الناس واحد من أىم مقاصد ٛٚحرج { ) الحج : 
 الشريعة 

قال: قال رسول ار  –رضى ار عنيما  -عن عبد ار بن عمر  -ٙ
ا بين اثنين فإن كان موسرا صمى ار عمية وسمم : }من اعتق عبد

قال :  -رضى ار عنو  -وعن أبى ىريرة  (ٔ)قوما عمية ثم يعتق { 
قال رسول ار صمى ار عمية وسمم : } من أعتق شقصا من ممموكو 
فعميو خالصو في مالو فإن لم يكن لو مال قوم الممموك قيمة عدل، 

 م عن وفي رواية أخري لمسم (ٕ)ثم استسعي غير مشقوق عميو{ 

                                                 

 ، حديث رقم ٗٗٔ/ٖأخرجو البخاري في صحيحو  –رضى ار عنيا  –( حديث عبد ار بن عمر  (ٔ
 [ٕٕ٘ ] 

[ . ٕٜٕٗحديث رقم ]  ٜٖٔ/ٖأخرجو البخاري في صحيحو  –رضي ار عنو  –حديث أبي ىريرة ( (ٕ
 حديث رقم  ٖٙٗ/ٕٔ[ وأحمد في مسنده  ٖٓ٘ٔحديث رقم ]  ٓٗٔٔ/ٕومسمم في صحيحو 

 [ .  ٖٛٔٗ، حديث رقم ]  ٚ٘ٔ،ٙ٘ٔ/ٓٔ[ . وابن حبان في صحيحو ٛٙٗٚ] 
)استسعي( ألزم العبد بالعمل ليكتسب قيمة نصيب الشريك اآلخر ليفك بقية رقبتو من الرق. )غير 

 مشقوق عميو( أي ال يشدد عميو في االكتساب إذا عجز[
 صف والنصيف ، وقيل : الطائفة من الشىء ، والقطعة من األرضوالشقص والشقيص كالن

. وتعميق فؤاد عبد الباقي عمي صحيح مسمم  ٜٖٔ/ٖمن تعميق مصطفي البغا عمي صحيح البخاري 
ٕ/ٔٔٗٓ . 
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رضي ار عنيما مرفوعا }من اعتق عبدا بينو وبين آخر  -ابن عمر
قوم عميو في مالو قيمة عدل، ال وكس وال شطط ثم عتق عميو في 

 (ٔ)مالو إن كان موسرا {
 ومو الد لة :

أفادت ىذه األحاديث أن المماثمة مطموبة حسب اقمكان في عقود 
ر ألي من العاقدين وجبت المعامالت فإذا ترتب عمي المماثمة أدني ضر 

ضمن معتق  –صمي ار عميو وسمم –القيمة، ودل عمي ذلك أن النبي 
الشخص اذا كان موسرا بقيمتو، ولم يضمنو نصب شريكو بمثمو، فيذه 

إلي أىمية مراعاة القيمة  -صمي ار عميو وسمم-إشارة واضحة من النبي
 في عقود المعامالت.

واعد العامة لمشريعة اقسالمية مقدمة امتثال المقاصد األساسية والق  -ٚ
 عمي امتثال الجزئيات والفروع وال سيما إذا كانت اجتيادية. 

ن القصد األىم في دين اقسالم، بل أىم المقاصد في الديانات  وا 
َمَنا ِباْلَبيَِّناِ  َوَ ْنَلْلَنا } السماوية كميا ىو العدل قال تعالي  ُُ ْمَنا ُر َُ َلَقْد َ ْر

طِ َمَعُيُم ا ُْ َْ َواْلِميلَاَن ِلَيُقوَم النَّاُس ِباْلِق ( وليس ثمة ٕ٘)الحديد: {ْلِكتَا
تنويو بقيمة القسط أو العدل أعظم من أن يكون ىو المقصود األول من 
نزالو كتبو، فبالعدل أنزلت الكتب وبعثت الرسل،  إرسال ار تعالي رسمو، وا 

م ابن تيميو : " وبالعدل قامت السماوات واألرض ، ويقول شيس اقسال
واألصل في العقود جميعيا ىو العدل فإنو بعثت بو الرسل وأنزلت الكتب 

                                                 

أخرجو مسمم في صحيحو في كتاب اقيمان ، باب من  –رضي ار عنيما  –حديث ابن عمر  ((ٔ
 [ . ٔٓ٘ٔ، حديث رقم ] ٕٚٛٔ/ٖأعتق شركا لو في عبد 

 والوكس : الغش والبخس . وأما الشطط فيو الجور 
 . مرجع سابق .  ٕٚٛٔ/ٖمن تعميق فؤاد عبد الباقي عمي صحيح مسمم 



255 

 

 
 التغريات يف قيمة النقود وأثرها يف سداد الديون يف الفقه اإلسالمي 

  

  

وعن الميسر لما فيو من  (ٔ)والشارع نيي عن الربا لما فيو من الظمم 
ًِْمُموَن َوَ  } الظمم" فإذا كان القرآن الكريم قد قرر بخصوص المرابين  َ  َت

ًَْمُمونَ  ي أن يظمم الدائن ويقتطع حقو في ( فكيف يرضٜٕٚ)البقرة { ُت
إلي اقحسان إلي الدائن  -صمي ار عميو وسمم–وقت يدعو فيو الرسول 

فيذا وغيره الكثير  (ٕ)ففي الحديث الصحيح } إن خياركم أحسنكم قضاء{
يجعل ترجيح القول القائل بوجوب سداد الدين بالقيمة ال بالمثل ىو األقرب 

 ومقاصده، وار أعمم.  إلي روح الشارع الحكيم ونصوصو
  

                                                 

 ، مرجع سابق . ٓٔ٘/ٕٓ( مجموع الفتاوي  (ٔ
[ ٖٕ٘ٓحديث رقم ] ٜٜ/ٖ -رضي ار عنو  -أخرجو البخاري في صحيحو عن أبي ىريرة ( (ٕ

 [ٔٓٙٔحديث رقم ] ٕٕ٘ٔ/ٖ[ . ومسمم في صحيحة ٖٜٖٕرقم ]  حديث ٚٔٔ/ٖو
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 خاتمة 
 توصل ىذا البحث إلي عدة نتائج كان من أىميا ما يمي :

النقود: ىي ما اتخذه الناس ثمنا من المعادن المضروبة أو األوراق  -
 المطبوعة الصادرة عن المؤسسة المالية صاحبة االختصاص

النقود في الفقو اقسالمي وفي الفكر االقتصادي المعاصر وسيمة  -
متبادل ومقياس لمسمع والخدمات عمي أية حال ومن أي مادة اتخذت ل

من ذىب أو فضة أو أوراق نقدية أو معادن نفيسة أو رخيصة، ما 
 دام الناس تعارفوا عمييا نقودا واتخذوىا وسيمة لمتبادل.

 األثمان في اصطالح الفقياء تطمق عمي النقدين من الذىب والفضة . -
 الوموس في اصطَح الوقيا:: -

ىي النقود الزىيدة القيمة الوضيعة من غير الذىب )الدنانير( 
والفضة )الدراىم( فالفموس عند الفقياء ما جذب من المعادن غير الذىب 

 والفضة
 -ولمنقود عدة وظائف من أىميا ما يمي: -
 النقود وسيمة لمتبادل وتحقيق الرغبات  -ٔ
 النقود وحدة لمقياس أو معيار لمسمع  -ٕ
 ستودع لمثروة أو أداة الختزان القيمالنقود م  -ٖ
 النقود قاعدة لممدفوعات المؤجمة وتسوية الديون وااللتزامات  -ٗ
 وفا: الدين بالمثل  م بالقيمة -
  و  : -

إذا كان الدين ذىبا أو فضة فعند سداد الدين يجب رد المثل ، 
بغض النظر عن اختالف قيمة الدين بين يوم العقد ويوم السداد ، أو عدم 
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 ختالفيا ، وىذا باتفاق عمماء األمة ، وسواء كان الدين ثمنا لمبيع ، ا
 أم سدادا لقرض ، أم ميرا مؤجال ،

 ثانيا : -
إذا كان الدين عمالت ورقية ، كأوراق البنكنوت السائدة في عصرنا 

 فمممسألة أحوال مختمفة : 
 في حال الكساد 

لعدم وجود يجب سداد الدين بقيمتو في رأي جميور الفقياء ، وذلك 
 النقد الذي تم بو العقد 

  ي وق  يعتبر لمقيمة : -
 ىل يكون الوفاء بالقيمة يوم العقد ؟ أم يوم االنقطاع ؟ 

 لمفقياء رأيان في ذلك : 
الرأي األول : قال أبو يوسف وبعض المالكية وبعض الشافعية : 

د ، يجب الوفاء بالدين في حال الكساد بالقيمة ، وتحديدا القيمة يوم العق
 ألنو مضمون بو 

الرأي الثاني : ذىب محمد بن الحسن الشيباني من األحناف ، 
وبعض المالكية وبعض الشافعية ، إلى أن الوفاء يكون بالقيمة يوم 

 االنقطاع ، ألنو وقت االنتقال إلي القيمة .
 ال الة الثانية -

  تغير قيمة العممة 
ديون، ما كان إذا ارتفعت قيمة العممة أو انخفضت فكيف تؤدي ال

 منيا في معاممة مالية، وما كان منيا في قرض؟ 
 التغير المعتبر شرعا ىو التغير المؤثر وليس كل تغير  -
 العرف ىو المحدد لمتغير المؤثر  -
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فى حال وقع تغير مؤثر في قيمة العممة فيل يكون سداد الدين بالمثل  -
 أم بالقيمة ؟

 لمفقياء رأيان : -
الدين في ىذه الحالة بالمثل ال بالقيمة ، األول رأي الجميور : سداد  -

 توقيا وتحرزا من الوقوع في الربا 
الرأي الثانى : وذىب أصحاب ىذا الرأي إلي القول بوجوب الوفاء  -

بالدين في ىذه الحالة بالقيمة ال بالمثل ، ألن ذلك أقرب إلي العدل 
 مع الدائن والمدين 

 وار أعمم  -
، ألبى الحسن عمي بن إسماعيل  ٚٙٔ/ٓٔالمحكم والمحيط األعظم  -

ىد ( دار الكتب العممية بيروت لبنان ، الطبعة  ٛ٘ٗبن سيده ، ) ت: 
 م . ٕٓٓٓىد = ٕٔٗٔاألولى 

ىد( ٘ٓ٘لحجة اقسالم محمد الغزالي )ت:  ٜٔ/ٗإحياء عموم الدين  -
 الناشر دار المعرفة بيروت

د ، عبد ار بن محمود بن مودو  ٜ٘/ٖاالختيار لتعميل المختار  -
ىد( ،عمييا تعميقات: الشيس محمود ٖٛٙالموصمي الحنفي )المتوفى: 

 ٖٙ٘ٔالقاىرة ، تاريس النشر:  -أبو دقيقة ، الناشر: مطبعة الحمبي 
 م .   ٖٜٚٔ -ىد 

ية ، البن القيم الجوز  ٘ٓٔ/ ٕإعالم الموقعين عن رب العالمين   -
 م ٜٜٔٔىد=ٔٔٗٔالطبعة األولي روت ،بيالناشر دار الكتب العممية ،

شمس الدين، محمد بن ،  ٖٗٗ/ٕاققناع في حل ألفاظ أبي شجاع  -
ىد( ، المحقق: ٜٚٚأحمد الخطيب الشربيني الشافعي )المتوفى: 

 بيروت –دار الفكر ،الناشر: دار الفكر  -مكتب البحوث والدراسات 
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ألبي الوليد محمد بن أحمد بن  ٛٔ/ٕبداية المجتيد ونياية المقتصد  -
ىد( ، الناشر: ٜ٘٘شيير بابن رشد الحفيد )المتوفى: رشد القرطبي ال
 م ٕٗٓٓ -ىد ٕ٘ٗٔالقاىرة ، تاريس النشر:  –دار الحديث 

، لعالء الدين، أبو بكر بن  ٜٖ٘/ٚبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع  -
 ىد( ، الناشر: ٚٛ٘مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي )المتوفى: 

 مٜٙٛٔ -ىد ٙٓٗٔ، دار الكتب العممية ، الطبعة: الثانية
، لمخطيب  ٔٛبذل المجيود في تحرير أسئمة تغير النقود ص  -

ىد( ،الناشر:  ٗٓٓٔالعمري التمرتاشي الغزي الحنفي )المتوفى: 
 م  ٕٔٓٓ -ىد  ٕٕٗٔجامعة القدس، فمسطين ، الطبعة: األولى، 

،  تأليف جعفر ٜٔالبنوك في العالم أنواعيا وكيف نتعامل معيا ص -
شر دار النفائس بيروت لبنان الطبعة الثالثة الجزار ، النا

 م ٖٜٜٔىد=ٖٔٗٔ
 ، لعبد الرحمن بن محمد بن خمدون  ٛٚٗ/  ٔتاريس ابن خمدون  -

 ىد ( ، درا الفكر ، بيروت ، الطبعة الثانية ٛٓٛ) ت: 
 م ، تحقيق خميل شحاده . ٜٛٛٔىد = ٛٓٗٔ 

،  ٕٛٛ/ٛ،مرجع سابق . والذخيرة لمقرافي  ٕٗٔ/ٗتبيين الحقائق  -
ألبي العباس شياب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي 

ىد( تحقيق: محمد حجي ، الناشر: ٗٛٙالشيير بالقرافي )المتوفى: 
 م  ٜٜٗٔدار الغرب اقسالمي بيروت ، الطبعة: األولى، 

 ٖٗٚ، لفخر الدين الزيمعي الحنفي )المتوفى:  ٖٗٔ/ٗتبيين الحقائق  -
مْ  ىد( ، الناشر: المطبعة  ِٕٔٓٔبيُّ )المتوفى: ىد( ومعو حاشية  الش 

 ىد  ٖٖٔٔبوالق، القاىرة ، الطبعة: األولى،  -الكبرى األميرية 
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، لمحمد بن أحمد ، أبو بكر عالء الدين ٓٗ/ٕتحفة الفقياء  -
ىد( ،الناشر: دار الكتب العممية، ٓٗ٘السمرقندي )المتوفى: نحو 

 م.  ٜٜٗٔ -د ى ٗٔٗٔلبنان ، الطبعة: الثانية،  –بيروت 
، د بن محمد بن عمي بن حجر الييتمي، ألحم ٖٙٔ/٘تحفة المحتاج  -

الناشر: المكتبة التجارية الكبرى بمصر لصاحبيا مصطفى محمد ، 
 م ٖٜٛٔ -ىد  ٖٚ٘ٔعام النشر: 

، عبيد ار بن الحسين بن الحسن ٕٓٔ/ٕالتفريع في فقو اقمام مالك  -
كسروي حسن الناشر: دار ىد( تحقيق: سيد ٖٛٚالمالكي )المتوفى: 

 لبنان ، الطبعة: األولى،  –الكتب العممية، بيروت 
 م . ٕٚٓٓ -ىد  ٕٛٗٔ

ل ربنيات بيتر آن دوزي ،  الناشر  ٜٓٔ/ٛتكممة المعاجم العربية  -
 مٜٜٚٔدار الثقافة واقعالم بالعراق الطبعة األولي 

: ىد ( الناشر ٖٓٚلمحمد بن أحمد األزىري )ت:  ٓ٘/ٜتيذيب المغة  -
م تحقيق ٕٔٓٓدار إحياء التراث العربي. بيروت. الطبعة األولي 

 محمد عوض مرعب. 
ألبي بكر بن عمي بن  ٕٕٗ/ٔالجوىرة النيرة عمي مختصر القدوري  -

ِبيِدّي اليمني الحنفي )المتوفى:  ىد( ٓٓٛمحمد الحدادي العبادي الزَّ
 ىد. ٕٕٖٔ،الناشر: المطبعة الخيرية ، الطبعة: األولى، 

،  ألبي بكر بن عمي  ٖٚٓ/ٔرة النيرة عمي مختصر القدوري الجوى -
ِبيِديّ  ، ىد(ٓٓٛ)المتوفى: اليمني الحنفي بن محمد الحدادي العبادي الزَّ

 ىدٕٕٖٔالناشر: المطبعة الخيرية ، الطبعة: األولى، 
والمسمي رد المحتار عمى الدر المختار  ٖٖ٘/ ٗحاشية ابن عابدين  -

العزيز عابدين الدمشقي الحنفي  لمحمد أمين بن عمر بن عبد
بيروت ، الطبعة: الثانية، -ىد( الناشر: دار الفكرٕٕ٘ٔ)المتوفى: 

 م . ٕٜٜٔ -ىد ٕٔٗٔ
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فتوحات  : والمسمى،  ٕٙٙ/ٖحاشية الجمل عمى شرح المنيج  -
الوىاب بتوضيح شرح منيج الطالب المعروف بحاشية الجمل )منيج 

لطالبين لمنووي ثم الطالب اختصره زكريا األنصاري من منياج ا
شرحو في شرح منيج الطالب( لسميمان بن عمر بن منصور العجيمي 

 ىد( ،الناشر: دار الفكرٕٗٓٔاألزىري، المعروف بالجمل )المتوفى: 
وىو المسمى بمغة  ٛٓ٘/ٖحاشية الصاوي عمي الشرح الصغير  -

السالك ألقرب المسالك  ألبي العباس أحمد بن محمد الشيير 
 ىد( ، الناشر: دار المعارف  . ٕٔٗٔي )المتوفى: بالصاوي المالك

، منصور بن يونس بن صالح الدين ابن  ٕٖٙ/ٔالروض المربع  -
ىد( ، ومعو: ٔ٘ٓٔالحنبمى )المتوفى:  ىحسن بن إدريس البيوت

حاشية الشيس العثيمين وتعميقات الشيس السعدي ، خرج أحاديثو: عبد 
 مؤسسة الرسالة -القدوس محمد نذير ، الناشر: دار المؤيد 

، ألبدى زكريددا محيدي الدددين يحيدى بددن شددرف  ٖٚٙ/ٖروضدة الطددالبين  -
ىد( ، تحقيق: زىير الشداويش ،الناشدر: المكتدب ٙٚٙالنووي )المتوفى: 

 عمددددددددددددان ، الطبعددددددددددددة: الثالثددددددددددددة،  -دمشددددددددددددق -اقسددددددددددددالمي، بيددددددددددددروت
 م .ٜٜٔٔىد / ٕٔٗٔ

، عبد الرحمن بن محمد بن  ٖٛ٘/ٗالشرح الكبير عمي متن المقنع  -
حمد بن قدامة المقدسي الجماعيمي الحنبمي، أبو الفرج، شمس الدين أ

 ىد( ، الناشر: دار الكتاب العربي لمنشر والتوزيع . ٕٛٙ)المتوفى: 
 محمد بن عبد ار الخرشي المالكي  ٖٕٓ/٘شرح مختصر خميل  -

 –ىد( الناشر: دار الفكر لمطباعة ٔٓٔٔأبو عبد ار )المتوفى: 
 بيروت .
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. لمحمد بن محمد بن محمود، أكمل  ٕٔٗ/ٛاليداية  العناية شرح -
الدين أبو عبد ار ابن الشيس شمس الدين ابن الشيس جمال الدين 

 ىد( ، الناشر: دار الفكرٙٛٚالرومي البابرتي )المتوفى: 
ىد( الناشر دار ومكتبة ٓٚٔلمخميل بن أحمد )ت:  ٛٔٔ/٘العين  -

 السامرائي .  اليالل تحقيق د. ميدي المخزومي ود. إبراىيم
،  ٖٔٗ/ٛ، مرجع سابق . والبناية شرح اليداية  ٗ٘ٔ/ ٚفتح القدير  -

ألبي محمد محمود بن أحمد بن موسى الحنفى بدر الدين العينى 
بيروت، لبنان ،  -ىد( ، الناشر: دار الكتب العممية ٘٘ٛ)المتوفى: 

 م .  ٕٓٓٓ -ىد  ٕٓٗٔالطبعة: األولى، 
ن محمد بن عبد الواحد السيواسي لكمال الدي ٗ٘ٔ/ٚفتح القدير  -

ىد( ، الناشر: دار الفكر ، ٔٙٛالمعروف بابن اليمام )المتوفى: 
 الطبعة:. 

 لمحمد بن يعقوب الفيروز آبادي  ٕٕٖ/ٔالقاموس المحيط  -
ىد ( الناشر مؤسسة الرسالة بيروت الطبعة الثانية ٚٔٛ)ت: 
 م تحقيق محمد نعيم العرقوسوسي ٕ٘ٓٓىد=ٕٙٗٔ

 ٕٙٗمحات االقتصادية في الحضارة اقسالمية صقاموس المصط -
لمدكتور محمد عمارة ، الناشر دار السالم بالقاىرة ، الطبعة األولي 

 مٜٕٓٓىد =ٖٓٗٔ
تأليف ىانز بورجر، وفيميم  ٗٓٔكيف يحرك االقتصاد العالم ص -

روتشيمد ترجمة محمد زكريا أمين مطبوعات المركز القومي لمترجمة 
 مٕٛٔٓبالقاىرة 
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، لعبد الغني بن طالب بن حمادة بن  ٜ٘/ٕشرح الكتاب  المباب -
ىد( ، حققو: محمد محيي ٜٕٛٔإبراىيم الغنيمي الحنفي )المتوفى: 

 لبنان . –الدين عبد الحميد الناشر: المكتبة العممية، بيروت 
،  لمحمد بن أحمد بن أبي سيل شمس األئمة  ٖٓ/ٗٔالمبسوط  -

بيروت ،  –ار المعرفة ىد( ، الناشر: دٖٛٗالسرخسي )المتوفى: 
 مٖٜٜٔ -ىد ٗٔٗٔتاريس النشر: 

، لمحمد بن أحمد السرخسي )المتوفى: ٖٗ/ٕٕالمبسوط لمسرخسي  -
 -ىد ٗٔٗٔبيروت ، تاريس النشر:  –ىد(الناشر: دار المعرفة ٖٛٗ
 م . ٖٜٜٔ

لشيس اقسالم ابن تيمية ، الناشر مجمع  ٕٔ٘/ٜٔمجموع الفتاوى  -
ريف،  المدينة النبوية ، السعودية الممك فيد لطباعة المصحف الش

 مٜٜ٘ٔىد=ٙٔٗٔ
مع تكممة السبكي والمطيعي   ٖٖٔ،  ٕٕٛ/ٜالمجموع شرح الميذب  -

ىد( ، ٙٚٙألبى زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي )المتوفى: 
 الناشر: دار الفكر . 

، ألبي  ٖٔ/ٜ، و  ٜٕٔ/ٚالمحيط البرىاني في الفقو النعماني  -
دين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر الحنفي المعالي برىان ال

ىد( ، تحقيق: عبد الكريم سامي الجندي ،الناشر: دار ٙٔٙ)المتوفى: 
 لبنان ، الطبعة: األولى،  –الكتب العممية، بيروت 

 م  ٕٗٓٓ -ىد  ٕٗٗٔ
د. عمى محى الدين القرة  ٛ٘ٗ/ٖالمدخل إلي االقتصاد اقسالمي  -

ر اقسالمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية داغي ، الناشر دار البشائ
م ، مطبوع ضمن موسوعة حقيبة طالب العمم ٖٕٔٓىد = ٖٗٗٔ

 االقتصادية
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لإلمام مالك بن أنس، الناشر : دار الكتب العممية ،  ٘/ٖالمدونة  -
 م ٜٜٗٔىد=٘ٔٗٔالطبعة األولي 

تأليف إبراىيم الضرير  ٕ٘ٔمصطمحات الفقو المالي المعاصر ص -
، مطبوع ضمن موسوعة  االقتصاد اقسالمي ، الناشر دار وآخرون 

السالم القاىرة ، والعيد العالمي لمفكر اقسالمي ، فرجينيا ، الواليات 
 مٕٕٔٓىد=ٖٖٗٔالمتحدة األمريكية ، الطبعة الثانية 

ألبي الفتح البعمي ، الناشر مكتبة  ٖٗٓ/ٔالمطمع عمي ألفاظ المقنع  -
 م . وٖٕٓٓىد=ٖٕٗٔولي الوادي لمتوزيع ، الطبعة األ

د . محمد عثمان شبير ،   ٖٚٔالمعامالت المالية المعاصرة ص  -
 األردن  عمان. م الناشر دار النفائس.ٜٜٛٔىد=ٛٔٗٔالطبعة الثانية 

، د . محمد رواس قمعة جي وآخرون ،  ٙ٘ٗمعجم لغة الفقياء ص -
 م ٜٜٙٔىد=ٙٔٗٔالناشر دار النفائس ، عمان األردن الطبعة األولي 

، ألبي محمد موفق الدين عبد ار بن أحمد بن  ٕٗٗ/ٗالمغني  -
محمد بن قدامة  الجماعيمي المقدسي ثم الدمشقي الحنبمي، الشيير 

 ىد( ، الناشر: مكتبة القاىرةٕٓٙبابن قدامة المقدسي )المتوفى: 
، لمحمد بن أحمد بن محمد  ٜٕٔ/٘منح الجميل شرح مختصر خميل  -

 ىد( ، الناشر: ٜٜٕٔكي )المتوفى: عميش، أبو عبد ار المال
 م.ٜٜٛٔىد/ٜٓٗٔبيروت ، تاريس النشر:  –دار الفكر 

 ، ألبي إسحاق الشيرازي  ٘ٛ/ٕالميذب في فقو اقمام الشافعي  -
 ىد ( ، الناشر دار الكتب العممية بيروت ، لبنان . ٙٚٗ) ت: 

لشمس الدين أبو عبد ار  ٕٚٗ/ٗمواىب الجميل شرح مختصر خميل  -
بن محمد بن عبد الرحمن المغربي، المعروف بالحطاب محمد 
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ىد( ، الناشر: دار الفكر ، الطبعة: الثالثة، ٜٗ٘المالكي )المتوفى: 
 م. ٕٜٜٔ -ىد ٕٔٗٔ

موت النقود ، تأليف جويل كرتزمن ، ترجمة : د محمد بن سعود بن  -
 م ٖٕٔٓىد=ٖٖٗٔونشرتو دار الميمان ، بالرياض محمد العصيمي ، 

، كمال الدين، محمد بن موسى بن عيسى بن  ٜٕٛ/ٗ اجالنجم الوى -
ىد( ، الناشر: دار ٛٓٛعمي الدَِّميري أبو البقاء الشافعي )المتوفى: 

المنياج )جدة( المحقق: لجنة عممية بدار المنياج  ، الطبعة: األولى، 
 مٕٗٓٓ -ىد ٕ٘ٗٔ

وما بعدىا ، تأليف  ٖٖنقود العالم متى ظيرت ومتى اختفت ص -
 م .ٖٕٔٓالممط ، مطبوعات مكتبة األسرة  السيد محمد

،  عبد الممك بن عبد ار بن يوسف بن محمد  ٜٚٔ/ٚنياية المطمب  -
 الجويني، أبو المعالي، ركن الدين، الممقب بإمام الحرمين 

ىد( ، تحقيق : د/ عبد العظيم محمود الّديب ، ٛٚٗ)المتوفى: 
 م .ٕٚٓٓ-ىدٕٛٗٔالناشر: دار المنياج ،الطبعة: األولى، 

، لعمي بن أبي بكر  ٜٕٙ/ٗ، و  ٘ٛ/ٖاليداية شرح بداية المبتدي  -
ىد( ،تحقيق: ٖٜ٘بن عبد الجميل الفرغاني المرغيناني،  )المتوفى: 
 لبنان .  -بيروت  -طالل يوسف ، الناشر: دار احياء التراث العربي 
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