
 283 - 222: ص -،  ص 2182 سبتمبر،  22: ،  العدد81: ،  المجلدمجلة اإلحياء
 2406-2588 :الترقيم الدولي اإللكتروني 4350-1112                                  :الترقيم الدولي

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 293   
 

  

  أثر االختالف في تكييف النقود الورقية

 في أحكام المعامالت المالية

The effect of difference in the paper money 

In the provisions of financial transactions  

*************** 

 شهر الدين قالة /د

 1جامعة باتنة -كلية العلوم اإلسالمية 
chahreddine.kalla@hotmail.fr  

 
 

 22/11/2182: تاريخ القبول   13/10/2182:تاريخ اإلرسال

 
 :الملخص

السددلران  لقددد ترددولن النقددور حددي مراةددن متتللددة انت دد   لدد  تددد ن

الحكومية حي أمر  صدالها وتنظيمه، كان  تلك النقدور حدي كدن مرةلدة مد  تلدك 

المراةن تدل عل  ةقيقة متتللة ع  غيرها،  ذ تمثن حي بعض ا عروضا، وحدي 

 ...البعض اآل ر قيمة نقدية ثمينة م  غير الذهب واللضة الخ 

قيقت ا علد  ولما كان اال تالف حي تكييف هذه النقور الولقية، وتحديد ة

ما هي اآلن يؤثر حي بعض األةكام المالية، حإننا ةاولنا حي هذا المقالبيان ةقيقدة 

و عردا  األةكدام  -بعدد اسدتعراا النظريدان القا مدة حدي هدذا ال د ن-هذه النقور 

ال ددرعية الماليددة المتعلقددة بدداألولاة النقديددة بنددا  علدد  التكييددف المتتددال لتلددك 

 .  األولاة
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أةكدددام  ؛أثدددر اال دددتالف ؛تكييدددف النقدددور ؛األولاة النقديدددة: ةياااالكلماااات المحات 

 .المعامالن

Abstract: 

Money has evolved in different stages over to the intervention of 

government authorities in its issuance and regulation. Money in each 

of these stages was showing a different reality from a stage to another, 

accounting sometimes for offers, and in other times for a pricing 

monetary value other than gold, silver, etc...  

Since the differences in adapting paper money and the determination 

of their actual status are affecting some financial provisions, we tried 

in this work to reflect the reality of this money - after reviewing 

existing theories in this regard - and to give legal financial provisions 

related to paper money based on the chosen adaptation. 

Keywords: paper money; money adaptation; impact of differences; 

transactions dispositions. 

 

 :مقدمة

نظددرا لكددون النقددور عناددرا أساسدديا حددي ال ياكددن االقتاددارية، ولكددون 

العمددالن تتسدداب  مددن الددلم  حددي التكيددف والتتيددر والتبدددل تبعددا لتتيددر الملدداهيم 

االقتاارية، اهتم علم االقتاار بدلاسة الثم 
(1)

 .وتقلباته 

ولما كان لتكييف العمالن أثر حي األةكام ال درعية علد  تلدك العمدالن 

حإننا نحاول بحث أشكال تكييف األولاة النقديدة وتتيرهدا، وأثدر ذلدك حدي أةكدام 

مددا هددي : ، وذلددك مدد   ددالل شددري اإلشددكالية األساسددية التاليددةالمعددامالن الماليددة

تكييل ددا حددي أةكددام المعددامالن  شبيعددة النقددور الولقيددة، ومددا أثددر اال ددتالف حددي

 .المالية

ولإلجابددة عدد  هددذه اإلشددكالية وضددع   رددة للبحددث تضددمن  مقدمددة تعددرف بدده 

وترري  شكاليته، وألبعة مرالب، كان المرلدب األول من دا تعريلدا بدالنقور، أمدا 
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المرلب الثاني حقد عرا لن  ة النقور ومراةن ترولها، وةوى المرلب الثالث 

وظا ف النقور، بينما كدان المرلدب الرابدن بياندا لحقيقدة النقدور الولقيدة مد  ةيدث 

تكييل ا، و يرار النظريدان القا مدة حدي ذلدك، مدن بيدان مسدتللم كدن نظريدة من دا، 

 . لي او تم البحث بتاتمة ضم  أهم النتا ج المتوصن  

 .تعريف النقود: المطلب األول

جمن نقد، وهو األرا  حي الحال مقابن شي  آ در، وهدو  النقود في اللغة

وانتقدن ال ي   ذا نظرته لتعرف جيده م  لريئه . الف النسا 
(2)

. 

كدن مدا يتعامدن بده النداد مد  رندانير : "حقدد عرحد  ب ن دا: أما اصاطالحا

ذهبية، أو حضية أو حلود
(3)

"أو عمالن ولقيةنحاسية،  
(4)

. 

كن وسدي  للتبدارل يلقد  قبدوال عامدا م مدا كدان ذلدك : "كما عّر ح  ب ن ا

"الوسي ، وعل  أي ةال يكون
(5)

. 

أي شددي  يكددون مقبددوال قبددوال عامددا كوسددي  للتبددارل ومقيدداد : "أو هددي

"للقيمة وأراة لإلر ال
(6)

. 

حدددي بحدددو  حدددي )ولعدددن تعريدددف الباةدددث عبدددد ا بددد  سدددليمان المنيدددن 

هدو التعريدف المدامن المدانن مدن كونده متتادرا،  ذ أنده لدم ( االقتاار اإلسالمي

ي ترش أكثر م  أن يكون واسرة للتبارل، من كونده يلقد  القبدول العدام، وهدو مدا 

 .يستللم أن يكون مقياسا للقيمة وأراة لالر ال

قيد حي التعريف أ در  بده " يلق  قبوال عاما: "وقول الباةث حي تعريله

   التبدددارل التدددي لدددم تلددد  صدددلة القبدددول العدددام؛ كالسدددندان اآلذندددة، بعدددض وسدددا

 .وال يكان، والكمبياالن، حال يمك  اعتبالها نقورا

أن كدددن مدددا تدددم " بددد ي وسدددي : "ويؤ دددذ مددد  قدددول الباةدددث حدددي تعريلددده

االصرالي عل  اعتباله نقدا هو كذلك، بتدض النظدر عد  كدون ذلدك الوسدي  ذا 

، كالددذهب واللضددة، أو كوندده ذا ندددلة معنويددة ندددلة عاليددة حددي نلسدده وقيمددة ذاتيددة

ناتمة عما يُتتذ م   جدرا ان وتحلظدان تمندن اللوضد  حدي اإلصددال، وتحداح  

 .عل  الثقة العامة حي قبوله؛ كاألولاة النقدية
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ولقددد ولر حددي تراثنددا اللق ددي بعددض مددا يؤكددد أن كددن مددا اصددرل  علدد  

ولو أن الناد أجازوا بيدن م : "اعتباله نقدا هو كذلك، حقال اإلمام مالك لةمه ا

"الملور ةت  يكون ل ا سكة وعي  لكرهت ا أن تباع بالذهب والولة نظرة
(7)

. 

وأمددا الدددلهم والدددينال حمددا : "وقددال شدديخ اإلسددالم ابدد  تيميددة لةمدده ا

يعرف له ةد شبيعي وال شرعي، بن مرجعه  ل  العارة واالصرالي، وذلك ألنه 

مقاددور بدده، بددن التددرا أن يكددون معيددالا لمددا حددي األصددن ال يتعلدد  التددرا ال

"يتعاملون به
(8)

. 

 .األثمان والللود: وللنقور أللاظ أ رى وهي

أمددا األثمددان ح ددي عنددد حق ا نددا
(9)

الددذهب : ترلدد  علدد  النقدددي  الثمينددي  

واللضدة، لمدا تميدل بده هدذان المعددنان مد  ثبدان القيمدة وعددم التعدرا للت كدن، 

 .ة ونحوهاوعدم الت ثر بالمؤثران الموي

 :ملسو هيلع هللا ىلصوقد  ا ما النبي 

 .أنه ةرم استعمال ا ك نية لل رب، وحي ذلك توحير ل ما الستتدام ما أثمانا -1

أندده ةددرم اسددتعمال الددذهب كحلددي للتددلي ، وحددي ذلددك تددوحير لثمنيتدده كددذلك،  -2

 .واستثن  النسا  لحاجة المرأة للتلي 

لتحريك ثمنيت ما، ةت  يتدداوال أنه أوجب اللكاة حي أعيان ما  ذا بلتا ناابا،  -3

 .حي االستعمال، و ال أكلت ما اللكاة عند الركور

 .أنه ةرم المراباة حي ما -4

ح ي كن ما استعمن نقدا حي التعامدن باصدرالي النداد ممدا اتتدذ : أما الللود

له صلة النقور( مضروبا)م  المعارن غير الذهب واللضة، ليكون مسكوكا 
(10)

. 

نددص صددري   دداع يدددل علدد   يمدداب اللكدداة حددي  ملسو هيلع هللا ىلصولددم يددرر عدد  النبددي 

، وال نص يمنن التلاضن أو النسا  حي بيع ا، مدن أن حدي السدنة النبويدة (الللود)

ما يدل عل  أن الللود كاند  مسدتعملة حدي ع دده ملسو هيلع هللا ىلص، وذلدك حدي األةاريدث التدي 
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تذكر اإلحالد
(11)

ن  ذا أكثر ، وذلك ألن الرج(الللس)، و لل  اإلحالد م ت  م  

 .رينه لجن ماله  ل  الللود بعد أن كان الدينال والدلهم

 :نشأة النقود وتطورها: المطلب الثاني

لقد  ل  ا عل وجدن النداد، و دص كدن  نسدان بدبعض نعمده، ووهدب 

 .لبعض عباره م  المواهب ما يكتمن من مواهب غيره

، حكددان محتاجددا  لدد  مددا عنددد غيددره -ليددؤري لسددالته -حلددم يددلل اإلنسددان 

 .الناد قديما يتبارلون السلن ع  شري  المقايضة

ويذكر علما  االقتاار أن نظام المقايضة سار وقتا ما، ثم استعيض عنه 

بتيددره مددن ترددول ةيدداة الندداد، بسددبب الاددعوبان التددي تقتددرن مددن هددذا النظددام 

 :االقتااري البسي ، وم  تلك الاعوبان

حادداةب الددللع، قددد ال يمددد مدد   صددعوبة التواحدد  المددلرو  بددي  متبددارلي ، -1

 .يبارله بما هو حي ةاجة  ليه م  أروان الحر 

صعوبة توازن قيم السلن، وةلد  نسدب التبدارل بين دا، حدال يمكد  قيداد كميدة  -2

 .م  السكر بمل  م  السم  أو الق وة، أو غيرها  ال بعنا 

ال ددي  صددعوبة التمل ددة  ذ قددد تكددون الحاجددة  لدد  شددي  تاحدده حددال يتكاحدد  هددذا  -3

 .التاحه من ما يرغب حيه م  سلعة أ رى

صددددعوبة اةتلدددداظ السددددلن بقيم ددددا لتكددددون مسددددتورعا للثددددروة وقددددوة لل ددددرا   -4

المرل 
(12)

. 

 ن هددذه الاددعوبان المرتبرددة بنظددام المقايضددة أرى  لدد  االستعاضددة عن ددا 

برريقة يحان ب دا التتلدب علد  تلدك الادعوبان، حن د  مبددأ األ دذ بوسدي  حدي 

وةدددة للمحاسددبة، ومقياسددا للقدديم، و لانددة للثددروة، وقددوة شددرا ية  التبددارل يكددون

مرلقددة، ح وجددد الندداد النقددور السددلعية، وهددي السددلن التددي تعددالف الندداد علي ددا 

 .الستتدام ا وسيرا حي المبارالن، كالحيوانان والحبوب، وغيرها
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ومن ترول الحياة الب رية حي متتلف نواةي ا ظ ر عمل السلن كوسي  

مسددايرت ا ذلددك الترددول، وذلددك بسددبب تدد لج  قدديم السددلن التلاعددا  للتبددارل عدد 

وانتلاضددا، تبعددا لمسددتللمان العددرا والرلددب، ولكددون السددلعة عرضددة للتلددف، 

حضدال عد  صدعوبة ةمل دا، وعد  األ ردا  التدي تاداةب نقل دا، كمدا أن بعدض 

السلن التي يحتا   لي ا الناد ليس ل دا قيمدة تدذكر بماندب السدلن المتتدذة وسدا   

 .بارلت

لذلك اتمه اللكر االقتاداري  لد  بحدث االستعاضدة عد  السدلن كوسدا   

للتبارل بما يس ن ةمله، وتكبر قيمتده، ويكدون لده مد  الملايدا والادلان مدا يقيده 

عوامن التلدف والتد لج  بدي  الليدارة والنقادان، حاهتددى  لد  المعدارن النليسدة، 

كالدددذهب واللضدددة والنحددداد
(13)

اولدددة أمددددا، غيدددر أن ، حكانددد  هدددي العملدددة المتد

أوجدد حدي اسدتعمال ا ثتدرة كاند    - اصدة الدذهب -ا تالف أنواع هذه المعدارن 

ميدانا للتالعب واللوض ، لتلا  العيال المقبدول للتبدارل لددى اغلدب النداد، كمدا 

 .أن ترك تقدير القرن النقدية  ل  الناد أوجد حرصا للتالعب بوزن ا

التددد ن حدددي شدددؤون النقدددد،  ألجددن ذلدددك كدددان واجبددا علددد  والة األمدددول

واةتكددالهم اإلصدددال، حاددالن العمددالن قرعددا معدنيددة مدد  النقددور متتللددة، كددن 

قرعة من ا متتومة بتتم يدل عل  وزن ا وعيالها، ولعن أول م  ضرب النقدور 

هو كرويود ملك ليديا حي جنوب آسيا الاترى حي القدرن السدابن قبدن المديالر، 

  م  نقوره، ثم نح  منحاه حي ضرب النقور ويوجد حي المتحف البريراني نموذ

 .جيرانه م  الملوك

وبإصدال النقور وضرب ا بلغ النقدد مرةلدة كبيدرة مد  الثقدة واالشمئندان 

والقدددلة علدد  التعامددن بددي  الندداد، غيددر أندده ظددن عدداجلا عدد  مسددايرة الترددول 

 االقتااري المتساب  من اللم ، ويبدو عمله حي الاعوبة النسدبية لحملده ونقلده

م  مكان  ل  آ ر تبعا لتعدر الالقان الكبرى حدي األسدواة التماليدة حدي العدالم 

حضال ع  المتاوف المتمثلة حي ضياعه أو سرقته، حاتمه اللكر االقتااري  لد  

تروير النقد حن  ن العمالن الولقية
(14)

. 
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وألهمية الترول الاحي  لحقيقة العملة الولقية، ولالتاال الوثيد  بدي  

ن و  ا، والتكييف االقتااري لتلدك األولاة النقديدة، الدذي يعتبدر أسداد مراةن 

تربي  األةكام ال رعية علي ا، حإننا نرى ضرولة اإلشالة  ل  مراةن ن  ة تلك 

لقد مرن األولاة النقدية عل  ألبن مراةن .األولاة النقدية
(15)

: 

 شهادات الصياغة: المرحلة األولى

ةمدم المعدامالن وةادن التمدال علد   عندما اتسن نراة التمدالة وزار

حدي  دلا   لددى الاداغة  وحدا مدد   ألبداي شا لدة لمد  النداد  لد   يدداع أمدوال م

السرقة، وكان المورعون يحالون عل  صكوك بقيمة ورا ع م،وكان اللرر كلما 

ألار القيام بعملية تمالية يذهب  ل  الاا غ ويارف من قيمة الاك ليدحن ثمد  

بتظ يدر الادك للتمدال  ل الدلم  اسدتراع التداجر أن يقدومالم تريان، ومن مدرو

قديم المعدامالن أ دذ  اآل ري  ومن قبول األحرار للكرة تظ ير الاكوك ال تالف

 .الاياغ حي  صدال صكوك بلئان صتيرة

ومنذ ذلك التاليخ ظ ر استعمال النقور الولقية وأشل  علي ا البنكندون، 

كان  تمثن ريندا علد  البندك يددحن عندد وعندما تول  البنوك  صدال هذه األولاة 

 .شلب كن

تتمثن حي هذه المرةلدة حدي التحاويدن التدي كدان  - ذن -حاألولاة النقدية 

التمدال يحملون دا بددال عدد  النقدد علد  أةددد ال تاديان أو الم دان ذان السددمعة 

 .الحسنة حي البالر المتوجه  لي ا

النقددور يتمتددن  ولددم تكدد  تلددك التحاويددن نقددورا،  نمددا هددي بدددين مؤقدد  عدد 

ةامل ا بكن شم نينة ةال ما  ذا حقددها، ألن رحدن مدا تحويده م دروش بد مر كتدابي 

م  المحين  ل  المحال  ليه، يحمن  تمه أو توقيعه بتسليم محتواها للمحال ةامن 

 .التحوين

أوراق نقدية صادرة بدون غطاء معدني كامل:المرحلة الثانية
 

تكدون هدذه التحاويدن أكثدر نلعدا  لكدي - لقد لأى المحدالون أن مادلحت م

حدي عددم تعيدي  أشتاصد م حدي الحوالدة، وأن يكتلد  بدذكر التع دد  -وأيسر تداوال
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بدددحن المبلددغ المحددال بدده لحاملدده رون تعيددي  ل تادده، ح صدددل الادديالحة أولاقددا 

 ال ورا ن نقدية لدي م، كدان تدداول ا بدايدة  صددالها  -حي الواقن -مارحية ليس  

، كان صاةب السدلعة يسدالع  لد  الاديرحي لسددارها عندد عل  نراة ضي  جدا

 .أ ذها مباشرة

 أوراق نقدية صادرة بغطاء معدني كامل: المرحلة الثالثة

شدداع  األولاة النقديددة لدددى الادديالحة، ولا  قبول ددا حددي التددداول رون 

الرجوع  لي م لسدارها  ال حي ةاالن نارلة، ح رلك الايالحة قيمدة هدذه األولاة 

بول ا العام، حعمددوا  لد   صددال أولاة مادرحية جديددة بمقددال المدل  ورلجة ق

المتداول حي األسواة، حكان  قيمة ما أصدل م  أولاة مارحية تليد عد  قيمدة 

 .الورا ن النقدية التي لدي م، بمعن  أن المل  الذي أصدلوه ال لصيد له عندهم

ليت ا للعملددة مدد  رول بددد –حددي هددذه المرةلددة  –حانتقلدد  األولاة النقديددة 

المعدنية  ل  موضن النقور نلس ا، ح صبح  نقورا ل ا صلة القبول الحذل، حضال 

 .ع  اعتبالها متلنا للثروة، ومقياسا للقيم، وقوة شرا ية مرلقة

ومن اتساع نراة العمليان تول  الدولة اإلشراف عل   صدال هذه 

ة قابلة للتحوين كان  هاته األولا وقد .شري  البنوك المركلية األولاة ع 

الذهب  ل  أن أصبح  أولاة  ةيث كان يمثل ا غرا  كامن بمقدال قيمت ا م 

 . للامية ل ا غرا  ذهبي بالكامن

 األوراق النقدية القابلة لالستبدال بنقود معدنية: المرحلة الرابعة

هذه المرةلة هي مرةلدة اكتمدال تدام لن د ة األولاة النقديدة، لكون دا حدي 

المرةلة السابقة لدم تكتسدب صدلة القبدول العدام، لكدون اإلصددال م دوبا بلوضد  

وتالعب، بسبب كونه ملتوةا لكن مد  زاول م ندة الادراحة، الدذي  يددلكون أن 

م لسدداره، وأن جل ا قليال مما يادلونه م  أولاة مارحية هو الدذي يقددم  لدي 

التالبيدة العظمدد  مدد  هددذه األولاة الماددرحية ال يتقددم  لددي م ب ددا، الن ددتال ا حددي 

التداول العام حي الممتمن، حتد ل  الدولة حي أمدر اإلصددال ومراقبتده وتحديدده، 
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وتعيي  شكن  اع تكون عليه األولاة النقدية التي صالن نقدا لده قدوة اإلبدرام 

 .التام والقبول العام

 :قور الولقية ثالثة أنواعوالن

وهي التي ال تادل حي نراة الدولة المحلية  ال بعد : النقور البديلة أو النا بة -1

 يداع لصيد كامن ل ا م  الذهب واللضة، وهي تعد صكوكا بدي  عل  

 .الدولة

وهي النقور الولقية المتراة بالذهب تترية جل ية غير كاملة، : النقور الوثيقة -2

 .تستمد قوت ا حي المل  غير المتر  م  قوة الدولة التي أصدلت اولك  

وهي التي ليس ل ا غرا  معدني مرلقا، و نمدا تسدتمد قوت دا : النقور اإلللامية -3

 .وقيمت ا م  القانون الذي حرضت ا عملة للتداول

 وظائف النقود: المطلب الثالث

 :يذكر الباةثون حي االقتاار  ألبن وظا ف للنقور

النقددور معيددالا للسددلن، ووةدددة للقيدداد؛ ةيددث تحدددر قدديم السددلن والتدددمان حددي  -1

 .التبارل

النقور وسيرا للتبارل وتحقي  الرغبة حي تنويدن الكسدب؛ ح دي وسدي  معقدول  -2

حي تحقي  ما يرغب  ليه م  بين ما حاا م  ةاجات م م  السلن والتددمان، 

جون  ليدده مدد  سددلن، وقددبض ثمن ددا نقدددا، بدددال عدد  السددلعة، ل ددرا  مددا يحتددا

 .وتحقي  ما يرغبون حيه م   دمان

تعتبر النقدور أراة ال تدلان القديم ومسدتورعا للثدروة، ةيدث يمكد  لإلنسدان  ذا  -3

باع ما زار ع  ةاجته م  السلن ب ا أن يحتل  بقيمت ا، واستعمال ا حي شدرا  

يمت دا ما يحتا   ليه م  سلن حي حتران الةقة، وي ترش لذلك اةتلاظ النقور بق

 .النسبية للترة شويلة

تعتبدددر النقدددور حدددي األصدددن قاعددددة للمددددحوعان المؤجلدددة وتسدددوية الدددديون  -4

 اصددة بعددد الحددرب –وااللتلامددان، لكدد  تتيددر قيمت ددا التلاعددا وانتلاضددا 



 شهر الدين قالة/ د 
 

 

 2182 سبتمبر /22: العدد                                                                              212

أرى  لد  لحدض كثيدر مد  األحدرار والددول اعتبالهدا مقياسدا  -العالمية األول 

ذان قيمة ثابتة، كالذهب واللضة  للمدحوعان المؤجلة، واتتاذ وةدان أ رى

أو األس م والسندان والعقالان
(16)

 . 

بالنظر  ل  الوظا ف التي تؤري ا النقور، والتدرا التدي وجددن ألجلده، 

حإن المتتبن للتوج ان اإلسالمية حيما يتعل  ب ن رة األحرار والمماعان حي جمن 

نقدور، لكون دا وسديلة الثروة وتوزيع ا يرى أن اإلسالم ضي  را رة التبدارل حدي ال

لتبارل السلن والتدمان، ومقياسا لتقويم قيم هذه السلن، وأن الترو  بالنقور عد  

هددذا المعندد  يعرددي نتددا ج سددلبية تبددرز آثالهددا حددي تقدداعس الندداد عدد  العمددن 

واإلنتا ، والضرب حي األسواة، وتعرين الماانن والمدلالع، وبالتدالي تكددد 

تحكمون بسدبب تملك دم  ياهدا حدي مادال  العبدار األثمان حي أيدي قلة م  الناد ي

الدينيدددة واالقتادددارية والسياسدددية واالجتماعيدددة والعسدددكرية، حتتل ددد  البرالدددة، 

والمريمة حي الممتمن
(17)

. 

ولذلك نلح  أن بين األثمان بعض ا بدبعض و ن كاند  جدا لة مد  ةيدث 

  عدد  المبدددأ،  ال أن ثمددة قيددورا وضددع ا اإلسددالم حددي بيددن األثمددان كددي ال تتددر

 . وظيلت ا، وةين ا ينتج ع  ذلك الضرل واإلضرال

ولددذلك لددم يمددل بيددن المددنس بعضدده بددبعض  ال متمدداثال، ويدددا بيددد، و ذا 

 .ا تلل  األجناد اشترش التقابض حي مملس العقد

حدي –كن ذلك لتضيي  را رة التعامن باألثمان بيعا وشرا  ألن ا لم تمعن 

 .تس ين التبارلسلعا، بن وجدن لتقويم السلن و -األصن

والدددلاهم والدددنانير ال : "ولقددد أكددد اللق ددا  هددذا المعندد ، حقددال ابدد  تيميددة

تقاد لنلس ا، بن هي وسيلة  لد  التعامدن ب دا، ول دذا كاند  أثماندا بتدالف سدا ر 

"األموال حإن المقاور االنتلاع ب ا نلس ا
(18)

. 

حددإن الدددلاهم والدددنانير أثمددان المبيعددان، والددثم  هددو : "وقددال ابدد  القدديم

المعيدال الددذي بدده يعددرف تقددويم األمدوال، حيمددب أن يكددون محدددورا مضددبوشا، ال 

يرتلدن وال يددنتلض،  ذ لدو كددان الدثم  يرتلددن ويددنتلض كالسدلن لددم يكد  لنددا ثمدد  
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عتبدرون بده القيمدة، تعتبر به المبيعان، بن الممين سلعا، وةاجة الناد  ل  ثم  ي

وذلك ال يكون  ال بثم  تقوم به األشيا ، ويستمر عل  ةالة واةددة وال يقدوم هدو 

بتيددره،  ذ يعتبددر سددلعة ترتلددن وتددنتلض حتلسددد معددامالن الندداد ويقددن التددالف 

وي تد الضرل كما لأي  م  حسار معامالت م، والضرل الالة  ب م ةي  اتتذن 

ل، وةادن الظلدم، ولدو جعلد  ثمندا واةددا ال الللود سلعا تعد للرب ، حعم الضر

يدددلرار وال يدددنقص بدددن تقدددوم بددده األشددديا ، وال تقدددوم هدددي بتيرهدددا لادددل  أمدددر 

..."الناد
(19 )

. 

 حقيقة النقود الورقية: المطلب الرابع

ا تلددف العلمددا  حددي تكييددف النقددور الولقيددة، وبنددا  علدد  ذلددك ةاددن 

 .بتلك األولاة النقديةاال تالف حي بعض التربيقان المتعلقة بالتعامن 

ويمكننا ةار ا دتالح م حدي ألبعدة أقدوال، يمكد  اعتبدال كدن قدول من دا 

نظرية قا مة بذات ا بمال ا م  تعلين وتدلين واستللام
(20)

. 

 النظرية السندية: القول األول

يددذهب أصددحاب هددذا القددول  لدد  أن األولاة النقديددة سددندان بدددي  علدد  

ا القددول أةمددد الحسدديني حددي كتابدده ب مددة الم ددة المادددلة ل ددا، وذهددب  لدد  هددذ

الم تاة حي بيان ةكم زكاة أموال األولاة
(21)

، وكاند  عليده اللتدوى سدابقا لددى 

م يتة األزهر
(22)

، وقد كان هذا القول قويا، والقا لون به مرمئندي   ليده، عنددما 

كان التع دد بددحن قيمت دا قا مدا، ووج ده أنده ال قيمدة ل دا حدي ذات دا، لكد  لمدا كدان 

ابل ا مقدال محدر م  الذهب أو اللضة، مورع حي  لانة الدولدة الماددلة ل دا، يق

حإن المتعامن ب ا  ذا أ رج ا مد  يدده  لد  يدد أ درى يعتبدر قدد أةدال بدذلك الددي  

الذي له عل  الدولة شتص آ ر، ح ي ةوالة سوا  كان م تريا منه أو مست جرا 

أو مستوهبا
(23)

. 

 :ل م األولاة النقدية بما يليواستدل أصحاب هذا القول ع  تكيي

 .التع د المسمن عل  كن ولقة نقدية بتسليم قيمت ا لحامل ا عند شلبه -1

 .ضرولة تتريت ا بالذهب واللضة أو بواةد من ما حي  لا   مادلي ا -2
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انتلا  القيمة الذاتية ل ذه األولاة، ةيث  ن المعتبر ما تدل عليه م  العدر، ال  -3

بددلين التقدالب حدي الحمدم بدي  اللئدان المتتللدة من دا، مدن  حي قيمت ا الولقيدة

 .اللالة حي القيمة الثمنية

 .ضمان السلران المادلة ل ا قيمت ا وق   برال ا، و ن ا  التعامن ب ا -4

يستللم اعتبال األولاة النقدية سندان بدي  عل  ج دة : مستلزمات هذا القول

 : صدالها

 .الدي  ال يكون لأسمال شركةعدم جواز الم الكة ب ا، ألن  -1

عدم جواز جعل ا لأسمال سلم،  ذ م  شروش الّسدلم المتلد  علي دا قدبض أةدد  -2

 .العوضي  حي مملس العقد

عدددم جددواز اعتبالهددا رينددا مدد  شددرا  الددذهب واللضددة ب مددا؛ ألن مدد  شددرش  -3

 .الارف التقابض حي المملس

علد  الددا   وال علد   عدم وجوب زكات ا مرلقا، عندد مد  يدرى أنده ال زكداة -4

 .المدي ، وعدم وجوب ا عل  الدا   عند م  يرى أن اللكاة عل  المدي 

والحقيقددة أن هددذا القددول لدده وجدده واعتبددال عندددما كددان لدددى الحكومددان 

استعدار لدحن القيمة االسمية لتلك األولاة النقدية، أما اآلن حدال وجده لده،  ذ لديس 

لمالدك لتلدك األولاة النقديدة لدو تقددم للبندك لذلك وجور، حال يتتلف اثنان حدي أن ا

المركددلي الملا ددري بولقددة نقديددة صددارلة مندده، شالبددا االستعاضددة عن ددا بمددا 

 .تحتويه م  ذهب أو حضة أو غيرهما مما هو متقوم لما وجد وحا  ل ذا التع د

كمددا أن القددول ب ن ددا سددندان متردداة بددذهب أو حضددة أو ب مددا معددا، لدديس 

 لدد  تتريت ددا جميع ددا ليسدد  ملحددة، بددن يكلددي تتريددة صددحيحا،  ذ  ن الحاجددة 

بعض ا، عل   الف بي  الدول حي تعيي  المل  الدالزم تتريتده، أمدا البداقي حدإن 

 .غرا ه يكون التلام الدولة
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كما أن التترية ال يللم أن تكون معدنا نليسا مد  ذهدب أو حضدة، بدن قدد 

ممدا تقدوم عليده رعدا م  تكون غير ذلك كاألولاة التمالية أو العقال أو غير ذلدك

 .االقتاار كالبترول

أما توجيه هذا القول بانتلدا  القيمدة الذاتيدة ل دذه األولاة، حإنده يبردن  ذا 

علمنا أن المعتبر هو ما تدل عليه هذه األولاة م  القيمة والتقدير، ال حي قيمت دا 

أندده أي شدي  يلقدد  قبددوال عامددا : الولقيدة، وهددذا واضدد  مدد  تعريدف النقددد، وحيدده

 .بالته أراة للتبارل

 النظرية العرضية : القول الثاني

ويذهب أصحاب هذا القول  ل  أن األولاة النقدية عرا م  عدروا 

التمددالة تمددري علي ددا أةكددام عددروا التمددالة، حيمددوز بيددن بعضدد ا بددبعض 

متسدداوية أو متلاضددلة، ةالددة أو مؤجلددة، ال ضددير حددي ذلددك، ب ددرش قددبض أةددد 

عدن للتمالة وجب  حي ا اللكداة، و ال حدال، كمدا أن العوضي  حي المملس، و ذا أ

بين ولة نقدي ب  ر ال تمري عليه أةكام الارف، وكذلك عند بيع ا بدذهب أو 

حضددة، وممدد  قددال ب ددذه النظريددة يحددي أمددان
(24)

، وعلددي ال ندددي، وسددليمان بدد  

ةمدان
(25)

. 

 :ويوجه أصحاب هذا القول قول م بما يلي

تنرب  علي ا الناوع الوالرة بمنن المراباة  أن ا ليس  ذهبا وال حضة، حال -1

 .حي الذهب واللضة

كما أنه بتتبن العلن الربويدة التدي ذكرهدا العلمدا  حدي تعليدن ةرمدة الربدا 

علم أن ا غير موجورة حي الولقة النقدية، حلم يلح  باألصناف الربوية
(26)

. 

حالحنلية عللوا ةرمة الربا حي الذهب واللضدة بكون مدا أثماندا  لقدة
(27)

 ،

وهددو مددا ال يتددوحر حددي الددولة النقدددي؛  ذ  ن ثمنيتدده اصددرالةية، والمالكيددة
(28)

 

وال دداحعية
(29) 

عللددوا الربددا حددي الددذهب واللضددة بكون مددا ليود أثمددان، حيتددتص 

 .بالذهب واللضة وال يتماوزهما  ل  غيرهما

 : أما اإلمام أةمد حقد لوي عنه لوايتان
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واأل ددرى جوهريددة الددثم ، كقددول  ةددداهما أن علددة لبويت مددا الددوزن، 

المالكية وال احعية
(30)

. 

وعل  جمين هذه التعليالن ال يقاد الولة عل  الذهب واللضدة، لكونده 

 .ليس بثم   لقة، بن اصرالةا، وألنه ال يباع بالوزن

 .قياد النقور الولقية عل  الللود المعدنية -2

 : قدية األةكام اآلتيةيستللم القول بعرضية األولاة الن :مستلزمات هذا القول

عدم جواز السلم ب ا عند مد  ي دترش كدون أةدد العوضدي  نقددا مد  الدذهب أو  -أ

اللضة، أو غيرهما م  أنواع النقد المعدني، وال تال  األولاة النقديدة لدذلك 

 .لكون ا عروضا ال أثمانا

عدم وجدوب اللكداة حي دا مدا لدم تعدد للتمدالة،  ذ ي دترش لوجدوب اللكداة حدي  -ب

 .روا اتتاذها للتمالةالع

أن القدول بكدون األولاة النقديدة عروضدا هدو  -وا أعلدم -والذي يبددو  

قول مررور لكونه يسلب صدلة الثمنيدة عد  هدذه األولاة التدي القد  قبدوال عامدا 

 .كوسي  للتبارل

و ذا كددان جددنس الددولة الددذي هددو وعددا  العمددالن النقديددة عرضددا مدد   

ليس ذلك الولة الممرر، بن ما اعتمدته الدولة  -هنا–العروا، حإن الذي نبحثه 

وسيرا للتبارل، وتلقاه الناد بالقبول حال شدك أن هدذا الندوع مد  الدولة قدد انتقدن 

عدد  جنسدده النتلددا  أسددباب االنتلدداع بدده كددولة يكتددب حيدده، وتحلدد  حيدده األشدديا ، 

وانتقن  ل  جنس ثمني لضيه الناد لمعامالت م وتقييم األشيا  به
(31)

. 

 نظرية إل اقها بالحلوس: الثالثالقول 

يرى أصحاب هذا القول أن األولاة النقدية تلح  بالمعارن غيدر الدذهب 

واللضددة بمددامن شددرو  الثمنيددة، ومددا ثبدد  للللددود مدد  أةكددام حددي الربددا واللكدداة 

والسددلم ثبدد  لدداولاة النقديددة مثل ددا، ويعتبددر هددذا القددول وسددرا بددي  أصددحاب 
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ضدددية، وممددد  ذهدددب  لددد  هدددذا القدددول، أةمدددد النظريدددة السدددندية والنظريدددة العر

التريب
(32)

، وعبد الرةمان السعدي
(33) 

 :مستلزمات هذا القول

 ذا كان أصحاب هذا القول يقاددون بإلحداق م األولاة النقديدة بدالللود 

التلريدد  بين ددا وبددي  الددذهب واللضددة، حددإن م لددم يتلقددوا حددي أةكددام التعامددن بتلددك 

 .األولاة النقدية

ةكدم النقددي  حدي جريدان  -كدالللود–الن الولقيدة حبعض م يعردي العمد

لبا النسيئة حي ا، التلاق ا مع ما حي الثمنية، ومنن جريان لبا اللضن حي ما بحمة 

أن ا ليس  كالنقدي  م  كن وجه
(34)

، وذهدب بعضد م  لد  أن الللدود ومدا ألحد  

، ويمدوز ب ا ليس  أمواال زكوية وال لبوية، حال زكاة حي ا  ال  ذا اقتني  للتمالة

 .بين بعض ا ببعض أو بتيرها م  جنس ا م  األثمان متلاضال ونسيئة

ححاددن االتلدداة بددي  أصددحاب هددذا القددول والقددا لي  ب ن ددا عددروا تمددالة ةكمددا 

 .ونتيمة

والدذي يمكدد  أن يوجده  لدد  أصددحاب هدذا القددول مدد  نقدد هددو أن اللريدد  

بويددة مرلقددا، الددذي ذهددب  لدد  أن العمددالن الولقيددة ليسدد  أمددواال زكويددة وال ل

يلتحون باب الذليعة  ل  لبدا النسديئة، كمدا أن  لحداق م األولاة النقديدة بدالللود 

تقاددر قيمت ددا رون ( المعددارن غيددر الددذهب واللضددة)حيدده نظددر، لكددون الللددود 

العمددالن الولقيددة، كمددا أن الللددود  ذا كسددرن ال تلقددد كددن قيمت ددا، بددن ل ددا قيمددة 

باإلضداحة  لد  أن التالدب حدي األولاة  كسا ر العروا بتدالف النقدور الولقيدة،

 -من صتر ةمم دا–النقدية غال  قيمت ا، كالنقدي ، بن  ن بعض األولاة النقدية 

تعمل أكبر قرعة نقدية ع  اللحاة ب ا
(35)

   . 

أما اللري  الذي التق  من القا لي  ب ن األولاة النقديدة عدروا ال زكداة 

ا الربا بنوعيه، حقد كلانا لرا علي م ما حي ا  ال  ذا أعدن للتمالة، وال يمري علي 

 (.النظرية العرضية)تم الرر به عل  أصحاب القول الثاني 
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 النظرية البديلة : القول الرابع

يعتبر أصحاب هذا القول األولاة النقدية بدال لما استعيض ب ا عنه مد  

وليسد  الذهب واللضة حتعامن معاملت ما،  ال أن ا شي  آ ر، ليس  هي الدذهب 

هدددي اللضدددة، بدددن هدددي أجنددداد أ دددرى بحسدددب الددددول الماددددلة ل دددا، حالددددينال 

وهدذا القدول هدو ....  الملا ري جنس، والريال السدعوري جدنس، واألولو جدنس

السا د اآلن والملتد  بمقتضداه حدي أةكدام التعامدن بدالنقور الولقيدة، وبده صددلن 

قرالان م  بعض الممامن اللق ية
(36)

. 

 :مستلزمات هذا القول

وجوب اللكاة حدي األولاة النقديدة  ذا بلتد  الناداب -1
(37)

وتدوحر حي دا شدروش 

 .وجوب اللكاة حي النقدي 

جريان الربا بنوعيه حي هدذه األولاة النقديدة، حدال يمدوز بيدن المدنس الواةدد  -2

حي ددا بلضددة بددبعض مددؤجال وال متلاضددال، كمددا ال يمددوز بيددن جددنس بمددنس 

 .ب أو اللضة بالولة النقدي رون تقابضمؤجال، كما أنه ال يموز شرا  الذه

 .جواز السلم ب ا -3

ولقد ذهب بعض الباةثي  المعاصري 
(38)

 ل  انتقار القول ب ن األولاة النقدية  

 :أجناد لبوية، لما يلي

أن من   القول ب ن األولاة النقدية أجناد لبوية هو كون النقور الولقية  -أ

التباشا صحيحا، ولك  الذي شرأ هو بالذهب واللضة  -قديما -مرتبرة 

م  أوا ن ( الذهب واللضة)انلكاك االلتباش بي  الولة النقدي وبي  النقدي  

الترب العالمية الثانية، أو قبل ا، ثم سال ذلك االنلكاك تدليميا، وعل  

معروف حي تاليخ ن  ة النقور الولقية، ةت  صال الولة،  مراةن، كما هو

كامال ع  الذهب وليس ل ا به أي التباش، ومن ذلك  عمالن مستقلة استقالال

كله ظن القول عند اللق ا  يستاحب التباش الولة النقدي بالذهب واللضة، 

حكان  حتواهم بنا  عل  ذلك، واستمرن الممامن اللق ية عل  الرريقة 

 .القديمة حي اعتبال الولة النقدي لبويا قياسا عل  الذهب



 أثر االختالف في تكييف النقود الورقية في أحكام المعامالت المالية                  

 

 

 212                                                                                  مجلة اإلحياء

ب  عدارة النظدر حدي قيداد األولاة النقديدة ويرى أصدحاب هدذا التوجده وجدو

بالذهب بنا  عل  اعتبال األوضاع التي جدن عل  تلك األولاة النقدية
(39)

 . 

هو أن األولاة النقديدة بديلدة عد  الدذهب ( النظرية البديلة)أساد هذا القول  -ب

واللضددة مددن أن تلددك األولاة يسددتعاا ب ددا عدد  غيددر النقدددي ؛ كالعقددالان، 

 ...والبترول 

األضرال واأل ردال التدي تدنمم عد  هدذا القدول، ةيدث يدذهب أصدحاب هدذا  -جـ

النقددد الموجدده  لدد  هددذا القددول  لدد  أن أغلددب المعددامالن ب ددذه األولاة النقديددة 

ةال النسيئة ي دكن ضدرلا حارةدا حدي ةد  البدا ن، والمقدرا  ذا كيلد  علد  

 اصددة حددي القددروا –أن ددا أجندداد لبويددة، ممددا يددؤري  لدد  أن المقددرا 

ال يحادددن  ال علددد  جدددل  يسدددير ممدددا أقرضددده، وال دددريعة  -رويلدددة األمددددال

اإلسالمية لما نا  عل  تحريم الربا  نما كان ال دف مندن الظلدم، وهدو أكدن 

َو ِن تُْبددتُْم حَلَُكددْم ُلُ وُد : المقددرا مددال المقتددرا بتيرةدد ، حقددال ا تعددال 

، ولددم يكدد  ال دددف  هدددال (272: قددرةالب) أَْمددَواِلُكْم اَل تَْظِلُمددوَن َواَل تُْظلَُمددونَ 

المقرا ةقه، وبتسه ماله، حإن ذلك مسلك تتنله عنده ال دريعة كمدا تنلهد  

 .ع  الظلم األول

وستكون نتيمة ذلك  ما امتناع الناد ع  االقتراا تماما، و ما الرضدا 

بالتسا ر، و ما التماسر عل  أ ذ اللوا دد مدن اعتقدار ةرمت دا، أو االلتلداف علد  

ال رعية والتحاين علي ا، وكن ذلك بال  األةكام
(40)

. 

 : الرأي المختار

 ذا ثبدد  مدد   ددالل تعريددف النقددد أندده كددن مددا يلقدد  قبددوال عامددا كوسددي  

للتبارل، و ذا علمنا أن الولة النقدي لم يعد يعني تع دا بتسليم مقدال ما اعتبدرن 

قيمة ال تعدو  برا  عنه لحامله عند شلبه، وأن ذان الولقة ممررة عما تمثله م  

أن تكون ممرر قااصان ال يا   شالة عدروا التمدالة علي دا  ال مد  بداب 

اقتنا  ا لالنتلاع ب ا حي جانب م  جوانب الحياة؛ ك ن يكتب علي ا، أو تلف السلن 

 .حي ا
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حإن الذي يظ ر بمال  هو كون تلك األولاة النقدية أثمان قا مدة بدذات ا، 

ال يكمدد  سددر ذلددك القبددول حددي كون ددا متردداة ألقدد  قبددوال عامددا كوسددي  للتبددارل، 

جميع ا بذهب أو حضة، بن وال غيرهما مما له قيمة كالعقالان، وغيرهدا، و نمدا 

 .سر قبول ا يكم  حيما اكتسبته م  ثقة الناد ب ا كقوة شرا ية

ولما كان  هذه األولاة تمثن ةقيقة الثمنية بعم ، حإن ا أجناد لبوية 

ع  م لوف األثمان، يمري علي ا ما يمري عل  يعتبر اتتاذها سلعا  روجا 

 .النقدي  م  أةكام

 :نتائج الب ث

 : لص البحث  ل  النتا ج التالية

تعتبر األولاة النقدية ثمنا قا مدا بذاتده، ح دي ليسد  ذهبدا وال حضدة، وال هدي  -1

 .عروا تمالة

 .تعتبر العمالن الولقية أجناد تتعدر بتعدر ج ان  صدالها -2

با بنوعيه حي األولاة النقدية كما يمري حي الذهب واللضة، وهو يمري الر -3

 :                                                                                                ما يستللم

 .عدم جواز بيعه بعضه ببعض، أو بتيره م  األجناد الثمنية نسيئة -أ

د منه بعضه ببعض متلاضال سوا  أكان ذلك عدم جواز بين المنس الواة -ب

 .  نسيئة أو يدا بيد

يموز بين بعضه ببعض م  غير جنسه متلاضال ب رش أن يكون يدا بيد؛  -جـ

حيموز مثال بين واةد ألو بما ة وع ري  رينالا جلا ريا، أو أقن من ا أو أكثر 

 .      ذا كان يدا بيد

 .وجوب زكات ا  ذا بلت  النااب -4

 .ز السلم ب اجوا -5
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محددي الدددي  أبددو زكريددا  يحددي بدد  شددرف النددووي، صددحي  مسددلم ب ددري  -2

 .النووي، رال التقوى للن ر والتوزين، القاهرة

دمحم بدد  عيسدد  الترمددذي، سددن  الترمددذي، تحقيدد  وشددري أةمددد دمحم شدداكر،  -3

 .م1271-هـ1321الثانية، مربعة مارل  بابي الحلبي، القاهرة، الربعة 

النسددا ي، سددن  النسددا ي، مربعددة ماددرل  البددابي الحلبددي، القدداهرة، الربعددة  -4

 .م1294-هـ1313األول ، 

عبددد ا أةمددد بدد  ةنبددن، مسددند أةمددد، تحقيدد  شددعيب األلنددؤوش، مؤسسددة  -5

 .م1222-هـ1421الرسالة، الربعة الثامية، 

 .م1212األميرية، مار، الربعة الثالثة الليومي، الماباي المنير، المربعة  -9

 .هـ1323اب  القاسم، المدونة الكبرى، مربعة السعارة، مار،  -7

اب  تيمية، ممموع اللتداوى، مممدن الملدك ح دد لرباعدة المادحف ال دريف،  -1

 .م1225-هـ1419المدينة المنولة، 

-هدـ1417اب  قيم الموزيدة، أعدالم المدوقعي ، رال الكتدب العلميدة، بيدرون،  -2

 .م1429

الكاسددداني، بددددا ن الادددنا ن، المربعدددة المماليدددة، مادددر، الربعدددة األولددد ،  -11

 .م1211-هـ1321

صال  عبد السمين األبي األزهري، جواهر اإلكليدن شدري متتادر  ليدن،  -11

 .مربعة البابي الحلبي، مار

 .م2111-هـ1421النووي، الممموع، رال اللكر، بيرون،  -12

 .م1222 -هـ1412تني، رال همر، القاهرة، الربعة الثانية، اب  قدامة، الم -13

ابدد  عابدددي ، ةاشددية ابدد  عابدددي ، رال اللكددر، بيددرون، الربعددة الثانيددة،  -14

 .هـ1319

 .النووي، من ا  الرالبي ، مربعة البابي الحلبي، مار -15

وهبة اللةيلدي، المعدامالن الماليدة المعاصدرة، رال اللكدر، رم د ، الربعدة  -19

 .م2117-هـ1421رابعة، ال
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سددددوليا، -نددداظم ال ددددمري، النقددددور والمادددالف، رال المعددددالف، ةمددددص -17

 .م1227

عبدددد ا بددد  سدددليمان المنيدددن، بحدددو  حدددي االقتادددار اإلسدددالمي، المكتدددب  -11

 .م1229-هـ1419اإلسالمي، بيرون، الربعة األول ، 

ماددر، دمحم زكددي شدداحعي، مقدمددة حددي النقددور والبنددوك، مربعددة الن ضددة،  -12

 .م1222

دمحم سدددليمان األشدددقر، النقدددور وتقلدددب قيمدددة العملدددة، رال اللكدددر، بيدددرون،  -21

 .م2111

سدد ير ةسدد ، النقددور والتددوازن االقتادداري، رال النلددا س، األلرن، الربعددة  -21

 .األول 

 سددماعين هاشددم، النقددور والبنددوك، مربعددة بددوالة، ماددر، الربعددة األولدد ،  -22

 .م1221

ب مة الم تاة حي بيان ةكدم زكداة أمدوال األولاة، مربعدة أةمد الحسيني،  -23

 . كررستان العلمية ، مار

 .هـ1371جمارى اآل رة،  27، 231يحي أمان، جريدة ةرا ، عدر  -24

جمددارى  22، 2217سددليمان بدد  ةمدددان، جريدددة الددبالر السددعورية، عدددر  -25

 .هـ 1171األول ، 

: باألولاة النقدية، جريددة ةدرا ، عددرعبد الرةمان السعدي، ةكم التعامن  -29

 .هـ1371جمارى األول ،  21، 2113

 

 الهـــوامــش
                                                           

1-
: ينظر. )الثم  هو العوا، والممن أثمان، وأثمن  ال ي  بعته بثم ، ويسم  الثم  بالنقد 

 (.134:، ع1الماباي المنير، الليومي،  
2-
 .252:، ع2: الليومي، الماباي المنير،   

3 -
 .الللود هي المعارن سوى الذهب واللضة 

4 -
 .142:وهبة اللةيلي، المعامالن المالية المعاصرة، ع 

5 -
 .171: عبد ا ب  سليمان المنين، بحو  حي االقتاار اإلسالمي، ع 



 أثر االختالف في تكييف النقود الورقية في أحكام المعامالت المالية                  

 

 

 282                                                                                  مجلة اإلحياء

                                                                                                                                        
6 -

و س ير ةس ، النقور والتوازن االقتااري،  22:ناظم ال مري،  النقور والماالف، ع 

 .5:ع
7 -

 .329:، ع3:اب  القاسم، المدونة الكبرى،   
8 -

 . 251: ، ع22:اب  تيمية، ممموع اللتاوى ،   
9 -

ة والحنابلة، أما المالكية حالم  ول عندهم أن األثمان ترل  عل  جنس كما عند ال احعي 

، ويرار ب ا حي  الف الم  ول عند المالكية مرل  (أي غلبة الثمنية)األثمان غالبا 

 (.151، 142: وهبة اللةيلي، المعامالن المالية المعاصرة، ع: ينظر)الثمنية، 
10 -

 .151: رة، عوهبة اللةيلي، المعامالن المالية المعاص 
11 -

أتدلون ما المللس؟ قالوا المللس حينا م  ال رلهم له وال متاع، : "ةديث مسلم: م  ذلك 

 ن المللس م  أمتي م  ي تي يوم القيامة باالة وصيام وزكاة، وقد شتم هذا، وقذف : حقال

هذا، وأكن مال هذا، وسلك رم هذا، حيعر  هذا م  ةسناته، وهذا م  ةسناته، حإن حني  

 ".سناته بن أن يقضي ما عليه، أ ذ م   راياهم حررة  عليه، ثم شري حي النالة

أيما جن أحلس ووجد لجن سلعته عنده بعين ا، : "ةديث الترمذي والنسا ي -أيضا-وم  ذلك 

 ".ح و أول  ب ا م  غيره

 .أمر جالية له أن ت تري له حلوسا -لصي ا عنه–وكذا ةديث أبي ذل عند اإلمام أةمد أنه 
12 -

 .111:عبد ا ب  سليمان المنين،  بحو  حي االقتاار اإلسالمي، ع 
13 -

 .151:، و وهبة اللةيلي، المعامالن المالية المعاصرة، ع111: المرجن الساب  ، ع 
14 -

 .113: عبد ا ب  سليمان المنين ،  بحو  حي االقتاار اإلسالمي، ع 
15 -

 .113:المرجن الساب ، ع 
16-

، وناظم ال مري، النقور 15-14:دمحم زكي شاحعي ، مقدمة حي النقور والبنوك، ع 

 .13: ، واسماعين هاشم، النقور والبنوك ، ع31: والماالف، ع
17 -

 .121: عبد ا ب  سليمان المنين،  بحو  حي االقتاار اإلسالمي، ع 
18 -

 .251:، ع22:اب  تيمية، ممموع اللتاوى،   
19 -

 .137: ، ع2:اب  القيم، أعالم الموقعي ،   
20 -

 .125: عبد ا ب  سليمان المنين،  بحو  حي االقتاار اإلسالمي، ع 
21 -

 . 71-91: أةمد الحسيني،  ب مة الم تاة حي بيان ةكم زكاة أموال األولاة ، ع 
22 -

 .129: عبد ا ب  سليمان المنين ، بحو  حي االقتاار اإلسالمي، ع 
23 - 

 سليمان األشقر، النقور وتقلب قيمة العملة، بحث مقدم  ل  الدولة التامسة لمممن اللقه دمحم

 .271: اإلسالمي، ع
24 -

 .هـ1371جمارى اآل رة،  27، 231يحي أمان، جريدة ةرا ، عدر  
25 -

 .هـ 1171جمارى األول ،  22، 2217سليمان ب  ةمدان، جريدة البالر السعورية، عدر  
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26 -

 .211:دمحم سليمان األشقر، النقور وتقلب قيمة العملة، ع 
27 -

 .112: ، ع5: الكاساني، بدا ن الانا ن ،    
28 -

: ، ع2: صال  عبد السمين األبي األزهري، جواهر اإلكلين شري متتار  لين،   

17. 
29 -

 . 314: ، ع2: النووي، الممموع،   
30 -

 .5: ، ع4: اب  قدامة، المتني ،   
31-
 .213: ا ب  سليمان المنين،  بحو  حي االقتاار اإلسالمي، ععبد  

32 -
 .41: أةمد التريب،  قناع النلود بإلحاة أولاة األنوان بعملة الللود، ع 

33 -
 21، 2113: عبد الرةمان السعدي، ةكم التعامن باألولاة النقدية، جريدة ةرا ، عدر 

 .هـ1371جمارى األول ، 
34 -

ي ةنيلة وال احعي، وأةمد، وذهب مالك  ل  كراهة بين األولاة هذا قول الثولي، وأب 

، و 114: ، ع4: ةاشية اب  عابدي ،  : ينظر)النقدية بالذهب واللضة من الت جين 

، واب  7: ، ع4: ، و اب  قدامة، المتني،  171: ، ع2: النووي ، من ا  الرالبي  ،  

 (.115: ، ع4: القاسم، المدونة،  
35 -

 .217: سليمان المنين ، بحو  حي االقتاار اإلسالمي، ع عبد ا ب  
36 -

 .214: دمحم سليمان األشقر، النقور وتقلب قيمة العملة، ع 
37 -

 .يعني  ذا بلت  قيمة ما تي رلهم حضة أو ع ري  رينالا ذهبيا 
38 -

دولة النقور وتقلب قيمة العملة، المقدم  ل  ال: من م الدكتول دمحم سليمان األشقر حي بحثه  

هـ 1412، جمارى األول، 9-1: التامسة لمممن اللقه اإلسالمي، المنعقدة بالكوي ، ع

 . وما بعدها 214: م، ع1211( ريسمبر)كانون األول  15-11المواح  لـ 
39 -

 . 215: المرجن الساب ، ع 
40 -

 .219: المرجن الساب ، ع 

 

 

 

 

 

 

 

 


