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عن المجلة
جمل�ة علمي�ة دولي�ة حمكم�ة تعن�ى بن�ش�ر البح�وث يف جم�االت االقت�ص�اد وال�صريف�ة
الإ�سلامية ،وت�ص�در ه�ذه املجل�ة مرتين يف ال�س�نة.
ته�دف املجل�ة �إىل �إتاح�ة الفر�ص�ة للباحثين واملتخ�ص�صين لتحكي�م ون�ش�ر نتاجه�م العلم�ي
(عرب�ي اجنلي�زي) م�ن بح�وث ودرا�س�ات يف جم�ال االقت�ص�اد وال�صريف�ة الإ�سلامية،كما
ته�دف �إىل ن�ش�ر الوع�ي املع�ريف م�ن خلال �إتاح�ة ه�ذه البح�وث والدرا�س�ات للم�س�تفيدين م�ن
و�س�ائط الن�ش�ر الورقي�ة وااللكرتوني�ة.

الرؤية
�أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.

الرسالة
ن�شر البحوث العلمية املحكمة يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية ،وفق املعايري العاملية
املعتمدة.

االهداف
ــ �إتاحة الفر�صة للباحثني حملي ًا وعاملي ًا للتحكيم والن�شر يف جمال ال�صناعة املالية الإ�سالمية.
ــ الإ�سهام يف دعم وتطوير ال�صناعة املالية الإ�سالمية من خالل البحوث العلمية املت�سمة بالأ�صالة
والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
ــ حتقيق عاملية ال�صريفة الإ�سالمية وفق الر�ؤية الع�صرية ب�ضوابطها ال�شرعية و �أخالقياتها املهنية.
ــ ت�أ�سي�س مكانز للمعلومات حتقق املرجعية العلمية للمجلة بحيث تكون �سج ًال وثائقي ًا للبحوث
والدرا�سات يف جمال ال�صناعة املاليةالإ�سالمية.

العناوين للتواصل:
info@mashurajournal.com
http://www.mashurajournal.com
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• �أ.د .عبد الودود ال�سعودي بروناي ا�ستاذ م�شارك يف
ق�سم الفقه و�أ�صوله يف كلية ال�شريعة والقانون جامعة
ال�سلطان ال�شريف علي الإ�سالمية بـــرونـــاي.
• د .ف�ؤاد حميد الدليمي العراق رئي�س جمموعة
الرقابة والتدقيق لدى بيت امل�شورة لال �ست�شارات
املالية.
• د� .أحمد بن عبد العزيز ال�شرثي ال�سعودية ا�ستاذ
م�ساعد يف ق�سم الدرا�سات الإ�سالمية �إدارة الأعمال
جامعة �سلمان بن عبد العزيز ال�سعودية.
• د .وائل م�صطفى ح�سن م�صر حما�ضر جامعي.
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البحوث
والدراسات
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اقتصاديات النقود
في المذهب الشافعي

د .ب�شر حممد موفق لطفي
�أ�ستاذ االقت�صاد والتمويل الإ�سالمي (كلية �إدارة الأعمال يف جامعة اململكة) البحرين
(�س ّلم البحث للن�شر يف 2015 /2 / 10م ،واعتمد للن�شر يف 2015 / 3/8م)

ب�سم الله الرحمن الرحيم

ملخـص
يتناول البحث �أهم مرتكزات �أحكام النقود يف الفقه ال�شافعي ،وبع�ض �أحكام النقود مثل :علة الربا يف
النقدين ،وزكاة النقدين ،و�أحكام ال�صرف و�شروطه ،ور�أ�س مال ال�سلم وامل�شاركات وامل�ضاربات.
ُ
الباحث ال�ضو َء على �أحكام النقود املغ�شو�شة والفلو�س ،والأحكام ذات �صلة ،مثل �إبطال ال�سلطان
كما يلقي
للنقود ،و�أثر ذلك على احلقوق.
ثم حاول الباحث ا�ستجال َء �أحكام النقود الورقية تخريج ًا على �أ�صول املذهب ال�شافعي ،با�ستي�ضاح
مالمح النظرية النقدية من خالل وظائف النقود التي ذكرها فقهاء ال�شافعية ،وم�س�ألة ت�سليع النقود،
ومبد�أ حيادية النقود.
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Abstract
The research addresses the prominent issues of currency as per the Shaf›ai jurisprudence;
such as the factor of interest (Riba), the rulings of currency exchange and its conditions,
the capital of Salam contract, Musharakah and Mudarabah (partnerships) and the rulings of
counterfeit money.
Furthermore, the researcher deals with subject matter related rulings such as cancellation of
currency by the government and its impact on the rights as per the rulings of paper currency,
based on the principles of Shaf›ai jurisprudence. Finally the research gives description of the
features of currency concept through its functions mentioned by the Shaf›ai jurists, and other
issues related such as commoditization of currency and neutrality of currency.
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المقدمة
احلمد لله وال�صالة وال�سالم على ر�سول الله و�آله و�صحبه ومن وااله ،وبعد:
كم هائل من املعلومات الفقهية املتنا�سقة التي
ف�إن الناظر يف كتب الفقه الإ�سالمي الكثرية ،يجد نف�سه �أمام ٍ ّ
تدل على �أن الفقيه كان عندما يفتي �إمنا يفتي وفق منظومة ململمة املعامل مت�سقة الأفكار ،ف�إنك ال تكاد جتد
الو ْجهة.
تناق�ض ًا يف الفتوى وال تقلُّب ًا يف املنهج وال ا�ضطراب ًا يف ِ
ولكن هذه املعلومات الغزيرة املت�سقة موزع ٌة ومتناثرة بني �أبواب الفقه املتعددة ،فرتى يف الزكاة جانب ًا
جوانب �أخرى.
كبري ًا منها ،ويف الربا وال�صرف ويف البيوع وال�سلم وال�ضمان والديات
َ
ولذا جاءت فكرة هذا البحث املو�سوم اقت�صاديات النقود يف الفقه ال�شافعي و�أمتنى �أن يكون بذر ًة يف
جمع هذا الرتاث الزاخر وترتيبه و�صياغته بلغ ٍة ع�صرية ،وا�ست�شراف املعامل االقت�صادية منه.
ِ
حقل ِ
وال �أدعي �أين اطلعتُ على كل كتب الفقه ال�شافعي ،ف�إنها �أكرث من �أن �أح�صيها و�أنا �أقل من �أن �أنال �شرف
قراءتها جمتمعة ،و�إنه مل يتي�سر يل �إال  41مرجعا منه ًا ،ولكني �أح�سبها كافية ال�ستقراء �أهم �أحكام النقود
منها.
مع الأخذ باالعتبار �أن ع�صر الإمام ال�شافعي و�أ�صحابه وع�صو َر �أتباعهم ع�صو ٌر متقدمة فقد ولد رحمه الله
�سنة 150هـ ،ولذا فلي�س لنا �أن نـحاكم �أفكارهم يف غري ع�صرهم ،ولكنْ لنا �أن ن�ستفيد من العقلية الفقهية
املُ َم ْنه ََج ِة يف التعامل مع م�ستجدات كل ع�صر وزمان.
إخال�ص ف�إن ب�ضاع َته قد ندرتْ يف زماننا ،و�أ�س�أله القبو َل والتوفيق لكل خري� ،إنه جواد
و�أ�س�أل الل َه ال
َ
كرمي..

أهمية البحث:
تنبع �أهمية البحث من خالل:
1.1ا�ستخراج �أحكام النقود من كتب الفقه الإ�سالمي ،و�إفرادها بالبحث وتقدميها ملن يحتاجها ويرغب
باال�ستفادة منها.
2.2طرح نقاط م�شرتكة تقارب بني فئتني من املفكرين والعلماء يخدمهما البحث:
» »فئة علماء الفقه الإ�سالمي :حيث يطرح لهم �أحكام النقود بلغة ع�صرية و�إ�ضافة املالحظات
االقت�صادية �إليها ب�شيء من التف�صيل.
» »فئة علماء االقت�صاد البعيدين عن الفقه الإ�سالمي :حيث يطرح لهم الفقه الإ�سالمي و�أحكام
النقود بلغة مي�سرة وع�صرية.
وي�أمل الباحث بعد ذلك �أن تبد�أ وت�ستمر عجل ُة التعاون بني الفقهاء واالقت�صاديني حتى يخرجوا بنظرية
نقدية �إ�سالمية.

�سبب اختيار البحث:
�سبب اختياره هو غزارة الفقه الإ�سالمي بالأحكام املتعلقة بالنقود واقت�صادياتها ،ولكنها مبعرثة يف كتب
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البيوع واملعامالت املالية ،ف�أحببت �أن �أ�ساهم  -مع غريي من الباحثني -يف ا�ستخراجها و ِ ّمل �شتاتها.

مشكلة البحث:

تتلخ�ص م�شكلة البحث يف املحاولة ال�ستخراج اقت�صاديات النقود من كتب الفقه ال�شافعي ،والتعليق
عليها بلغة اقت�صادية معا�صرة وا�ستنباط بع�ض مالمح النظرية النقدية عند فقهاء املذهب ال�شافعي.

فرضية البحث:
من�صو�ص عليها ،تد ُّل
يفرت�ض البحث �أن الفقهاء لديهم نظريات اقت�صادية �شاملة لكنها غري حمررة وغري
ٍ
�سق مع نظرياتهم تلك ،ولكنها مبعرثة يف فتاواهم
عليها الأحكا ُم املختلفة التي كانوا يفتون بها
ٍ
ب�شكل م َّت ٍ
وكتبهم ومدوناتهم الفقهية.

حدود الدراسة:
يقت�صر البحث على اقت�صاديات النقود يف كتب الفقه عند ال�شافعية.
ُ
البحث امل�شهو َر من املذهب ،وقد يذكر اخلالف �إن و ُِجدَ ،مع ذكر ترجيح علماء املذهب وخ�صو�صا
يذكر
الإمام النووي رحمه الله ف�إن قو َله مقدَّم يف املذهب عند اختالفه مع الرافعي رحمه الله.

الدراسات السابقة:
يف احلقيقة مل يعرث الباحث على �شيء من الدرا�سات ال�سابقة الدقيقة يف هذا املجال �سابق ًا.

ما ي�ضيفه البحث ( القيمة امل�ضافة ) :
ي�أمل الباحث �أن يوفقه الله ال�ستنباط �أحكام النقود املعا�صرة تخريج ًا على �أ�صول املذهب ال�شافعي
وتخريجا على نظرتهم �إىل �أ�صل امل�س�ألة.
والله تعاىل هو املوفق وامل�سدد لكل خري ،ف�أ�س�أله تعاىل �أن يوفقني ويوفق كل باحث عن اخلري مفيدٍ
�شيء قدير وبالإجابة جدير.
للغري� ،إنه على كل ٍ

خطة البحث:
املقدمة.

املبحث الأول� :أهم مرتكزات �أحكام النقود يف الفقه:
مطلب :علة الربا يف النقدين.

املبحث الثاين� :أحكام النقود من الأبواب الفقهية :وفيه مطالب:
املطلب الأول :زكاة النقدين.
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املطلب الثاين� :أحكام ال�صرف و�شروطه.
املطلب الثالث :ر�أ�س مال ال�سلم وال�شركات وامل�ضاربات.

املبحث الثالث� :أحكام النقود املغ�شو�شة والفلو�س يف الأبواب الفقهية املتقدمة.
املبحث الرابع� :إبطال ال�سلطان للنقود و�أثره على احلقوق.
تخريج هام يتعلق بالأوراق النقدية على �أ�صول املذهب.
املبحث اخلام�س:
ٌ
املبحث ال�ساد�س� :أهم مالمح النظرية النقدية من الأحكام ال�سابقة :وفيه مطلبان:
املطلب الأول :وظائف النقود عند فقهاء املذهب ال�شافعي.
املطلب الثاين :حيادية النقود.
اخلامتة.
النتائج والتو�صيات.
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المبحث األول  :أهم مرتكزات أحكام النقود في الفقه

مطلب :علة الربا يف النقدين:
لعلة واحدة وهي �أنهما من جن�س
من املعلوم �أن ال�شافعية ذهبوا �إىل حترمي الربا يف الذهب والف�ضة ٍ
الأثمان ،فيحرم الربا فيهما وال يحرم فيما �سواهما من املوزونات ،ودللوا على ذلك ب�أنه ال يجوز �أن يكون
ملعنى يتعداهما �إىل غريهما من الأموال ،لأنه لو كان ملعنى يتعداهما �إىل غريهما مل يجز
حترمي الربا ً
�إ�سالمهما فيما �سواهما من الأموال لأن كل �شيئني جمعتهما علة واحدة يف الربا ال يجوز �إ�سالم �أحدهما
يف الآخر كالذهب والف�ضة (((.
و�إن املتمعن يف كالمهم يرى يف احلقيقة �أن هذا ُم َ�س َّل ٌم به حيث كانت القاعدة النقدية يف زمنهم كانت تقوم
على َ ْ
معدن الذهب والف�ضة ،كما �أن ح�ص َرهم لعلة الثمنية يف النقدين دون غريهما من املوزونات؛ فهو
لعدم تداول الأ�شكال الأخرى من النقود املعدودة غري املوزونة ،والتي تتمتع بقيمة ثمنية تفوق قيمتها
ال�سلعية.
معمول احلديد والنحا�س((( ،وهذا يدل على �أنهم نظروا �إىل
وقد �أفتوا بتحرمي الربا يف الترب((( دون
ِ
القيمة الذاتية ال�سلعية للنقدين ،وهذه الثمنية مل توجد يف غري هذين املعدنني ،ولذلك اعتربوها عل ًة
قا�صرة على الذهب والف�ضة.
ريها من
و�إذا قيل لل�شافعية� :إذا كانت علتكم قا�صرة فما الفائدة منها؟ لأن العلة تع َرف ليُقا�س عليها غ ُ
الفروع� ،أجاب ال�شافعية ب�أن العلة القا�صرة لها فائدتان:
�1.1أن تعرف �أن احلكم مق�صور عليها فال تطمع يف القيا�س.
�2.2أنه رمبا حدث ولو بعيدا ما ي�شارك الأ�صل يف العلة فيلحق به.
ً (((
و�أجابوا عن الفلو�س ب�أن العلة عندهم ُ
جن�س الأثمان غالبا و�إن مل تكن �أثمانا .
كون الذهب والف�ضة َ
وقولهم :غالبا :احرتاز من الفلو�س �إذا راجت رواج النقود ،وهي التي نقلها املاوردي وغريه عن ن�ص
ال�شافعي ،قال املاوردي :ومن �أ�صحابنا من يقول :العلة كونهما ِق َيم املُ ْت َل َفات .و�أنكره القا�ضي �أبو الطيب
وغريه لأن الأواين والترب واحللي يجري فيها الربا ولي�س مما ُي َق َّوم بها.
�أما �إذا راجت الفلو�س رواج النقود فن�صوا على �أنه مل يحرم الربا فيها هذا على ال�صحيح املن�صو�ص من
املذهب ،وذهب اخلرا�سانيون من ال�شافعية �إىل �أنه يحرم الربا يف الفلو�س �إذا راجت رواج النقود .وحكم
النووي على هذا القول بال�شذوذ(((.
وهذا ع ُ
ني ما ذكر ُته من نظرتهم �إىل الثمنية ال�سلعية للنقدين و�إن مل يكونا �أثمان ًا كاحللي والأواين الذهبية
�أو الف�ضية.
 )1املجموع ،ت�أليف :حمي الدين �أبي زكريا يحيى بن �شرف النووي ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان1997 ،م :ج� /9ص376
 )2الترب :فتات الذهب قبل �أن ُي�صاغ �أو ُي َ�سكّ ُ .ينظر :املعجم الو�سيط ،ت�أليف� :إبراهيم م�صطفى� ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،النا�شر :دار الدعوة ،القاهرة،
م�صر ،حتقيق :جممع اللغة العربية ،القاهرة :ج� /1ص81
 )3املجموع :ج� /9ص490
 )4املجموع :ج� /9ص 378؛ الو�سيط يف املذهب ،ت�أليف :حممد بن حممد بن حممد الغزايل �أبو حامد ،النا�شر :دار ال�سالم ،القاهرة ،م�صر1417 ،هـ ،الطبعة الأوىل ،حتقيق:
�أحمد حممود �إبراهيم ،حممد حممد تامر :ج� /3ص46
 )5املجموع :ج� /9ص380
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المبحث الثاني  :أحكام النقود من األبواب الفقهية
وفيه ثالثة مطالب:

املطلب الأول :زكاة النقدين(((:
انعقد الإجماع على وجوب الزكاة يف النقدين الذهب والف�ضة والآيات على ذلك كثرية من القر�آن الكرمي
والأحاديث كذلك كثرية من ال�سنة النبوية ال�شريفة ،ف�أوجبوا الزكاة يف النقدين �إن كانا ِت ْب ًا �أو م�صو َغ ْي
�أو م�سكوكني نقود ًا �أو م�صنوعني كالأواين ،وذهب ال�شافعية واجلمهور �إىل عدم وجوب الزكاة يف احللي
امل�ستعمل و�شرط بع�ض ال�شافعية �أن يكون يف حدود املعتاد ،وما زاد عن املعتاد جتب فيه الزكاة.
وجتب فيهما الزكاة عند بلوغ الن�صاب وهو ع�شرون مثقا ًال من الذهب وتعدل يف ع�صرنا  85جرام ًا،
حول هجري،
درهم من الف�ضة وتعدل  595جرام ًا ،والزكاة الواجبة فيهما هي ربع الع�شر  % 2.5كل ٍ
ومئتا ٍ
حول �شم�سي كما ذكر بع�ض العلماء املعا�صرين مثل ال�شيخ �أ .د .يو�سف القر�ضاوي و�أ.
�أو  % 2.5775ك َّل ٍ
د .علي القرة داغي((( و �أ .د .ح�سني �شحاتة وغريهم.

املطلب الثاين� :أحكام ال�صرف و�شروطه(((:
لعقد ال�صرف يف النقدين حالتان:
�1.1إذا احتد اجلن�س :ك�أنْ ي�صرف ذهب ًا بذهب� ،أو ف�ضة بف�ضة ،في�شرتط له ثالثة �شروط:
 )1احللول )2 ،التقاب�ض )3 ،التماثل وزن ًا.
�2.2إذا اختلف اجلن�س :ب�أن ي�صرف ذهب ًا بف�ضة ،في�سقط �شرط التماثل ويبقى �شرطان:
 )1احللول )2 ،التقاب�ض يف املجل�س.
كما �أنه ال يجوز اخليار يف عقد ال�صرف ،بل يكون الزم ًا ناجز ًا ،لأن اخليار ينايف احللول والتقاب�ض ،و�إذا
قيل� :إن اخليار ُ�ش ِرعَ لأن يختار العاقد ما يراه خري ًا وم�صلح ًة له ،فاجلواب :ب�أن ال�صرف حمدد متام ًا،
فعند احتاد اجلن�س يجب التماثل ،وعند اختالف اجلن�س تعرف القيمة وتتعني ،وهذا الذي يحقق العدالة
للمتعاقدين.
 )6املجموع :ج� /6ص 65؛ رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،ت�أليف :حمي الدين �أبي زكريا يحيى بن �شرف النووي ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي ،بريوت ،لبنان1405 ،هـ ،الطبعة
الثانية :ج� /2ص 256؛ حا�شية �إعانة الطالبني على حل �ألفاظ فتح املعني ل�شرح قرة العني مبهمات الدين ،ت�أليف� :أبي بكر ابن ال�سيد حممد �شطا الدمياطي ،النا�شر :دار الفكر
للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،لبنان :ج� /2ص 154؛ الأم ،ت�أليف :الإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي �أبو عبد الله ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1393 ،هـ ،الطبعة
الثانية :ج� /2ص 40؛ الإقناع يف الفقه ال�شافعي ،ت�أليف� :أبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،النا�شر :دار �إح�سان للن�شر والتوزيع ،طهران� ،إيران ،الطبعة الأوىل،
1378هـ ،حتقيق خ�ضر حممد خ�ضر :ج� /1ص 65؛ املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي ،ت�أليف� :إبراهيم بن علي بن يو�سف ال�شريازي �أبو �إ�سحاق ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت،
لبنان :ج� /1ص 157؛ حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،ت�أليف� :سيف الدين �أبي بكر حممد بن �أحمد ال�شا�شي القفال ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة ،بريوت ،لبنان ،و دار
الأرقم ،عمان ،الأردن1980 ،م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :د .يا�سني �أحمد �إبراهيم درادكة :ج� /3ص 76؛ حوا�شي ال�شرواين على حتفة املحتاج ب�شرح املنهاج ،ت�أليف :عبد
احلميد ال�شرواين ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان :ج� /3ص 263؛ وغريها.
 )7موقع ا.د .علي القرة داغي ،يف فتواه حول ح�ساب زكاة ال�شركات( :تاريخ االقتبا�س والرجوع 2015/3/24م)
34=Itemid&59-19-09-25-06-30:2009=catid&04-44-09-06-07-271:2009=http://www.qaradaghi.com/portal/index.php?option=com_content&view=article&id

 )8الأم :ج� /3ص�- 7ص 30؛ حا�شية حا�شية البجريمي على �شرح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد)  ،ت�أليف� :سليمان بن عمر بن حممد البجريمي ،النا�شر :املكتبة
الإ�سالمية ،ديار بكر ،تركيا :ج� /2ص 340؛ الو�سيط :ج� /3ص  30؛ حوا�شي ال�شرواين :ج� /3ص 395؛ مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،ت�أليف :حممد
اخلطيب ال�شربيني ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1415 ،هـ 1994 -م ،الطبعة الأوىل :ج� /2ص 66؛ حا�شية اجلمل على املنهج ،ت�أليف :زكريا بن حممد بن
�أحمد بن زكريا الأن�صاري �أبو يحيى ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان :ج� /3ص�- 52ص 103؛ الفتاوى الكربى الفقهية ،ت�أليف :ابن حجر الهيتمي ،النا�شر :دار الفكر،
بريوت ،لبنان :ج� /2ص239
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و�أجازوا اال�ستبدال عن الثمن الثابت يف الذمة؛ ف�إن ا�ستبدل موا ِفق ًا يف علة الربا كدراهم عن دنانري �أو
ت َط ُ
عك�سه ْ
البدل يف املجل�س حذر ًا من الربا ،وال ي�شرتط تعيينه يف العقد لأن ال�صرف على ما
قب�ض ِ
ا�ش ُ ِ
يف الذمة جائز((( .وقد تك َّلم ُ
ابن ر�سالن يف ُز َبده( ((1عن ال�صرف فقال:
َ
عوم مبا قد ُط ِعما
بيع النقــدِ بالنقدِ كما
يف ِ
و�ش ْر ُط ِ
بيع َم ْط ٍ
ُ
بجن�س َي َّت ِحــــــــــ ْد
عل ٌم متاث ٌل
املجل�س واحللــــــــو َل ِز ْد
تقاب�ض
ِ
ٍ
النفع وهو حا�ص ُل
ـب التماثـــــــــــــــ ُل
و�إمنــــــــــــــا ُي ْع َت َ ُ
حا َل ِ
كمال ِ

املطلب الثالث :ر�أ�س مال ال�سلم وال�شركات وامل�ضاربات:
ال�س َلم(:((1
�أو ًالَّ :
مو�صوف يف الذمة ،و يطلق على البيع يف الذمة اتفاقا( ،((1وي�شرتط له تعجيل ر�أ�س مال ال�سلم
وهو بيع
ٍ
ُ
وقب�ضه من طرف امل�س َلم �إليه.
وا�شرتطوا يف ر�أ�س مال ال�سلم� :أن يكون عين ًا ال دين ًا ،فال ي�صح �أن يقول للمدين� :أ�سلمتُ �إليك يف �سيارة
بالألف دينار التي يل يف ذمتك .بل يجب �أن يقب�ضها ثم ي ُْ�س ِلم� .أو يقول� :أ�سلمتُ �إليك يف كذا ب�ألف دينار
يف ذمتي فال يجوز.
وا�شرتطوا َ
قب�ض ر�أ�س مال ال�سلم يف جمل�س العقد ،وال خيار بعد التفرق.
و�أجازوا �أن يكون ر�أ�س مال ال�سلم منفع ًة(.((1
وت�أمل معي �أن الإمام ال�شافعي رحمه الله تعاىل قال« :يجوز �أن ي�سلم يف نـحا�س وفلو�س و�شبه ور�صا�ص
وحديد وموزون ومكيل م�أكول �أو م�شروب وغري ذلك من جميع ما يجوز �أن ي�شرتى ( قال ال�شافعي )
و�إمنا �أجزت �أن ي�سلم يف الفلو�س بخالفه يف الذهب والف�ضة ب�أنه ال زكاة فيه و�أنه لي�س بثمن للأ�شياء
والدراهم الزكا َة ،ولي�س يف الفلو�س
الدنانري
كما تكون الدراهم والدنانري �أثمانا للأ�شياء امل�سلفة ف�إن يف
ِ
ِ
زكاة و�إمنا �أنظر يف الترب �إىل �أ�صله و�أ�صل النحا�س مما ال ربا فيه ،ف�إن قال قائل :فقد جتوز يف البلدان
جوا َز الدنانري والدراهم ،قيل :يف بع�ضها دون بع�ض وب�شرط ،وكذلك احلنطة جتوز باحلجاز التي بها
ُ�س َّنت َ ُ
ال�سن جوا َز الدنانري والدراهم وال جتوز بها الفلو�س ،ف�إن قال :احلنطة لي�ست بثمن ملا ا�ستهلك،
قيل :وكذلك الفلو�س ،ولو ا�ستهلك رجل لرجل قيمة درهم �أو �أقل مل يحكم عليه به �إال من الذهب والف�ضة ال
من الفلو�س ،فلو كان من كرهها �إمنا كرهها لهذا ،انبغى له �أن يكره ال�سلم يف احلنطة لأنها ثمن باحلجاز،
ويف الذرة لأنها ثمن باليمن ،ف�إن قال قائل� :إمنا تكون ثمنا ب�شرط ،فكذلك الفلو�س ال تكون ثمنا �إال ب�شرط،
 )9الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،ت�أليف :حممد ال�شربيني اخلطيب ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان1415 ،هـ ،حتقيق :مكتب البحوث والدرا�سات :ج� /2ص 280؛
حوا�شي ال�شرواين :ج� /4ص 407؛ مغني املحتاج :ج 71 /2؛ حا�شيتا قليوبي عمرية :على �شرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني ،ت�أليف� :شهاب الدين �أحمد بن �أحمد
بن �سالمة القليوبي ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان1419 ،هـ 1998 -م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :مكتب البحوث والدرا�سات :ج� /2ص261
 )10غاية البيان �شرح زبد ابن ر�سالن ،ت�أليف :حممد بن �أحمد الرملي الأن�صاري ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان� :ص.184
� )11إعانة الطالبني :ج� /3ص 98؛ الإقناع لل�شربيني :ج� /2ص 291؛ الإقناع للماوردي :ج� /1ص 95؛ الأم :ج� /3ص 11؛ التنبيه يف الفقه ال�شافعي ،ت�أليف� :إبراهيم بن
علي بن يو�سف ال�شريازي �أبو �إ�سحاق ،النا�شر :عامل الكتب ،بريوت ،لبنان1403 ،هـ ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :عماد الدين �أحمد حيدر :ج� /1ص 97؛ ال�سراج الوهاج على
منت املنهاج ،ت�أليف :العالمة حممد الزهري الغمراوي ،النا�شر :دار املعرفة للطباعة والن�شر ،بريوت ،لبنان :ج� /1ص.205
� )12إعانة الطالبني:ج� /3ص 16؛ التنبيه لل�شريازي:ج� /1ص 97؛ ال�سراج الوهاج:ج�/1ص205
 )13الإقناع لل�شربيني :ج� /2ص.291
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�أال ترى �أن رجال لو كان له على رجل دانق مل يجربه على �أن ي�أخذ منه فلو�سا و�إمنا يجربه على �أن ي�أخذ
الف�ضة ،وقد بلغني �أن �أهل �سويقة يف بع�ض البلدان �أجازوا بينهم خزفا مكان الفلو�س� ،أفيجوز �أن يقال:
(((1
يكره ال�سلف يف اخلزف؟»
ثم ذكر ت�أييدا ملذهبه فرق ًا �آخر بل هو من باب الأوىل فقال رحمه الله ــ�« :أر�أيت الذهب والف�ضة م�ضروبني
دنانري �أو دراهم� ،أمثلهما غري دنانري �أو دراهم ال يحل الف�ضل يف واحد منهما على �صاحبه ال ذهب بدنانري
وال ف�ضة بدراهم �إال مثال مبثل وزنا بوزن ،وما �ضرب منهما وما مل ي�ضرب �سواء ال يختلف ،وما كان
�ضرب منهما ومل ي�ضرب منهما :ثمن وال غري ثمن �سواء ال يختلف؛ لأن الأثمان دراهم ودنانري ال ف�ضة،
وال يحل الف�ضل يف م�ضروبه على غري م�ضروبه ،والربا يف م�ضروبه وغري م�ضروبه �سواء فكيف يجوز
�أن يجعل م�ضروب الفلو�س خمالفا غري م�ضروبها وهذا ال يكون يف الذهب والف�ضة؟» (.((1
وهذا مما �أيد به مذهبه رحمه الله ،حيث قال�« :إننا مل نفرق يف الثمنية بني الدنانري الذهبية امل�ضروبة
نز التفا�ضل بينهم ،فكيف نفرق بني الفلو�س امل�ضروبة و�أ�صلها؟» (.((1
وال ِ ّت ْب ،ومل ُ ِ
ولذا مل ي َر ب�أ�س ًا يف الإ�سالم يف الفلو�س ،بخالف ُحكمه يف الذهب والف�ضة.
ثاني ًا :امل�ضاربات(:((1
ُ
الباحث �إليه
قد يجد الباحث يف كتب الفقه لفظ امل�ضاربة وقد يجد لفظ ال ِقرا�ض �أو املقار�ضة ،ولذا ي�شري
ل�صلته باملو�ضوع ،وقد عرفوا ال ِقرا�ض لغة :بك�سر القاف م�صدر قار�ض كاملُقا َر َ�ضة ،وهي من ال�ضرب
مبعنى ال�سفر قال تعاىل�( :إن �أنتم �ضربتم يف الأر�ض) (� ((1أي �سافرمت ال�شتماله عليه غالبا وال ِقرا�ض
واملقار�ضة لغة �أهل احلجاز وامل�ضاربة لغة �أهل العراق(.((1
والنا�س يحتاجون �إليه لأن �صاحب املال قد ال يح�سن الت�صرف ومن ال مال له يح�سنه ،فيحتاج الأول �إىل
اال�ستعمال والثاين �إىل العمل.وعرفوا فقه ًا :ال ِقرا�ض وامل�ضاربة :ب�أن يدفع املالك �إىل العامل ما ًال لي َّتجر
فيه والربح م�شرتك بينهما(.((2
وال ت�صح امل�ضاربة عند ال�شافعية �إال على الأثمان وهي الدراهم والدنانري ،و�أما ما �سواهما من العرو�ض
وال�سبائك والفلو�س فال ي�صح ال ِقرا�ض عليها لأن املق�صود بال ِقرا�ض ر ُّد ر�أ�س املال واال�شرتاك يف الربح،
ومتى ُع ِق َد على غري الأثمان مل يح�صل املق�صود؛ لأنه رمبا زادت قيمته فيحتاج �أن ي�صرف العامل جميع
ما اكت�سبه يف رد مثله �أو قيمته ،ويف هذا �إ�ضرار بالعامل ورمبا نق�صت قيمته في�صرف جزءا ي�سريا
من الك�سب يف رد مثله �أو رد قيمته ثم ي�شارك رب املال يف الباقي ويف هذا �إ�ضرار برب املال لأن العامل
تقوم بغريها ،وال يجوز على املغ�شو�ش من
ي�شاركه يف �أكرث ر�أ�س املال ،وهذا ال يوجد يف الأثمان لأنها ال َّ
 )14الأم :ج� /3ص98
 )15الأم :ج� /3ص98
 )16الأم :ج� /3ص98
� )17إعانة الطالبني :ج� /3ص 99؛ الأم :ج� /7ص 107؛ التنبيه :ج� /1ص 119؛ ال�سراج الوهاج :ج� /1ص 279؛ املهذب لل�شريازي :ج� /1ص 384؛ الو�سيط :ج/4
�ص 14؛ رو�ضة الطالبني :ج� /4ص 149؛ مغني املحتاج :ج� /2ص.309
� )18سورة املائدة� :آية 106
� )19إعانة الطالبني :ج� /3ص99
 )20ال�سراج الوهاج :ج� /1ص 279؛ مغني املحتاج :ج� /2ص.309
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الأثمان لأنه تزيد قيمته وتنق�ص كالعرو�ض(.((2
ُالحظ �أنهم منعوا كونَ ر�أ�س مال امل�ضاربة من الأثمان �إذا كانت مغ�شو�شة ،خوف ًا من تقلُّب
ومما �سبق ي َ
ثابت ن�سبي ًا فتنتفي علة املنع وهي تقلُّب القيمة؛
قيمتها زياد ًة ونق�صان ًا؛ ولذا فلو �أننا و�ص ْلنا �إىل نقدٍ ٍ
مال يف امل�ضاربة .والله تعاىل �أعلم.
وينتج عنها جواز كون هذا النقد الثابت ن�سبي ًا ر�أ�س ٍ
ثالث ًا :ال�شركات(:((2
ِّ
وح ِك َيت َّ
ال�ش ِركة :بفتح ال�شني مع ك�سر الراء ،لغة :االختالط على
ال�ش ْركة :بك�سر ال�شني و�سكون الراءُ ،
ال�شيوع ،و�شرعا :ثبوت احلق يف ال�شيء الواحد الثنني ف�أكرث على وجه ال�شيوع(.((2
ا�شرتطوا يف املعقود عليه �أن يكون مثليا كالدراهم والدنانري والرب؛ لأنه �إذا اختلط بجن�سه مل يتميز
بخالف املُ َت َق َّوم ،وقد ت�صح فيه ب�أن يكون م�شرتكا بينهما وال يتميزان عن بع�ضهما ،و�أن يتحد املاالن جن�س ًا
و�صف ًة بحيث لو ُخ ِلطا مل يتميز كل منهما عن الآخر ،و�أن يخلطا قبل العقد لتحقق معنى ال�شركة.
املاوردي خالف ًا بني علماء املذهب يف م�س�ألة جواز �أن يكون ر�أ�س مال ال�شركة غري الدراهم
و�أورد
ُّ
والدنانري ،فقد منع بع�ضهم �صح َة ذلك حتى ولو كان من ال ِ ّت ْب ،ثم َّ
بي املاوردي �أن الراجح �صح ُة ذلك �إن
كان الن�صيبان متحدي اجلن�س وال�صفة بحيث ال يتميزان عن بع�ضهما(.((2

 )21املهذب :ج� /1ص.385
 )22الأم :ج� /3ص 231؛ الإقناع للماوردي :ج� /1ص 107؛ ال�سراج الوهاج :ج� /1ص 244؛ �إعانة الطالبني :ج� /3ص 104؛ الإقناع لل�شربيني :ج� /2ص.317
 )23ال�سراج الوهاج :ج� /1ص.244
 )24الإقناع للماوردي :ج� /1ص 108؛ الإقناع لل�شربيني :ج� /2ص.317
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المبحث الثالث  :أحكام النقود المغشوشة
والفلوس في األبواب الفقهية المتقدمة:
يورد الباحث يف هذا املبحث �أهم �أحكام النقود املغ�شو�شة والفلو�س يف الأبواب الفقهية ال�سابقة ،ويذكر
تعليل احلكم املذكور �إن وقف عليه يف كتب الفقه ال�شافعي �إن �شاء الله تعاىل.
أهم �أحكام هذا املبحث:
و�إليكم اجلدول التايل ِ
يقدّمه الباحث بني يدي القارئ الكرمي لعل الله يوفقه يف َح ْ�ص ِر � ِ ّ

امل�س�ألة:
ر�أ�س مال ال�سلم:
ر�أ�س مال
امل�ضاربة:
ر�أ�س مال
ال�شركة:
الزكاة:
الربا:
القر�ض:

الفلو�س:

النقود املغ�شو�شة:
ال ت�صح ،ويف قول :ت�صح مع الكراهة(�أ),
و�أجازها ال�شربيني وال�سبكي؛ لأنه مثلية كالنقود
اخلال�صة(ب).
ال�صحيح من املذهب:
(ث)
ال ت�صح ،لتقلب قيمتها  .وت�صح �إن كان غ�شها
ي�سري ًا خمتلط ًا ال تتميز عن النقد(ج).

بع�ضهم الإ�سالم
ال ت�صح ر� َأ�س مال يف ال�سلم ،وكره ُ
فيها(ت).

ال ت�صح ،ل�سببني:
 )1لتق ُّلب قيمتها .
(خ)
 )3لأنها قد ال تروج يف احلال .
ت�صح ،وت�صح يف كل ما َل ْ ِي احتدا جن�س ًا و�صف ًة بحيث
ت�صح على الأرجح من املذهب(د).
ال يتميزان عن بع�ضهما(ذ).
اخلال�ص منها ال زكاة فيها(�س) وع َّلل ال�شافعي ب�أنه ُين َْظر �إىل �أ�صل
ال�صحيح :ال زكاة فيها� ،إال �إذا بلغ
ُ
ال ِت ّْب والنحا�س ،ف� ُ
أ�صل ال ِت ّْب ُي َز ّكى ،و�أ�صل النحا�س
ن�صاب ًا(ر).
(ز)
و�أوجب ال�سبكي الزكاة فيها
ال ُي َز ّكى.
�ض
�ش
ُي َنظر �إىل وزن املعدن النفي�س وال عربة بالغ�ش( ) .لي�س فيها ربا( ) .وحكى اخلرا�سانيون من ال�شافعية
وقوع الربا فيها(ط).
و�إذا كان جمهوال فال جتوز املبادلة(�ص).
ي�صح �إقرا�ضها لأنها مثلية ولي�ست قيمية ،ب�شرط ي�صح �إقرا�ضها لأنها مثلية ،وترد مبثلها ولو مت
ُ (ع)
(ظ)
�إبطالها
الرواج و�ضبط الو�صف والوزن
(ح)

�أ) الأم :ج� /3ص ،30مغني املحتاج :ج� /2ص118
ب) مغني املحتاج :ج� /2ص ،118فتاوى ال�سبكي ،ت�أليف :االمام �أبي احل�سن تقي الدين علي بن عبد الكايف ال�سبكي ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان :ج� /1ص147
ت) الأم :ج� /3ص30
ث) املهذب :ج� /1ص ،385كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار ،ت�أليف :تقي الدين �أبي بكر بن حممد احل�سيني احل�صيني الدم�شقي ال�شافعي ،النا�شر :دار اخلري ،دم�شق� ،سوريا1994 ،م،
الطبعة الأوىل ،حتقيق :علي عبد احلميد بلطجي ،حممد وهبي �سليمان :ج� /1ص270
ج) نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج (حا�شية الرملي)  ،ت�أليف� :شم�س الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة ابن �شهاب الدين الرملي ال�شهري بال�شافعي ال�صغري ،النا�شر :دار الفكر
للطباعة ،بريوت ،لبنان1404 ،هـ 1984 -م :ج� /2ص381
ح) �أ�سنى املطالب يف �شرح رو�ض الطالب :ج� /2ص 381؛ الو�سيط :ج� /4ص150
خ) الو�سيط :ج� /4ص150
د) كفاية الأخيار :ج� /1ص270
ذ) الإقناع للماوردي :ج� /1ص 108؛ الإقناع لل�شربيني :ج� /2ص 317؛ �إعانة الطالبني :ج� /3ص 105؛ ال�سراج الوهاج :ج� /1ص.244
ر) املجموع :ج� /6ص 6؛ الو�سيط :ج� /2ص 472؛ الفتاوى الفقهية الكربى للهيتمي :ج� /2ص 33؛ حوا�شي ال�شرواين :ج 246 /3؛ غاية البيان �شرح زبد ابن ر�سالن ،ت�أليف� :شم�س
الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة �شهاب الدين الرملي الأن�صاري ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان� :ص143
ز) �إعانة الطالبني :ج� /2ص 149؛ حوا�شي ال�شرواين :ج� /3ص332
�س) الأم :ج� /3ص 98؛ املنهاج القومي �شرح املقدمة احل�ضرمية ،ت�أليف� :أحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ال�سعدي الأن�صاري ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ-
2000م ،الطبعة الأوىل� :ص 467؛ الو�سيط :ج� /3ص 150؛ كفاية الأخيار :ج� /1ص242
�ش) �إعانة الطالبني :ج� /3ص15
�ص) املجموع :ج� /6ص8
�ض) الأم :ج� /3ص 33؛ الإقناع لل�شربيني :ج� /2ص 279؛ �إعانة الطالبني :ج� /3ص 12؛ املجموع :ج380 /9
ط) املجموع :ج� /9ص380
ظ) حا�شية الرملي :ج� /2ص381
ع) نهاية املحتاج :ج� /4ص 228؛ حوا�شي ال�شرواين :ج� /5ص.44
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المبحث الرابع :إبطال السلطان للنقود وأثره على الحقوق
ذهب فقهاء ال�شافعية كغريهم من الفقهاء �إىل �أن النقود من املثليات ،وما كان مثلي ًا ف�إن املقرت�ض ير ُّد �إىل
املقر ِ�ض مثل املق َر�ض.
ِ
ولذا وجب �أن نقف عند حاالت التغري يف قيمة النقود ،وهذا يكون يف حاالت عديدة ،كالك�ساد و�إبطال
ال�سلطان العم َل بها وغري ذلك.

ال�سلطان العم َل بالنقود:
عند �إبطا ُل
ِ

ال�صحيح من املذهب �أن املدينَ ير ُّد مث َل الدين يف هذه احلالة( .((2وعللوا ب�أنه �أقرب حلقه لأنه مثلي.

ون�صوا على �أنه لو �أبطل ال�سلطان ما باع به �أو �أقر�ضه مل يكن له غريه بحال نق�ص �سعره �أو زاد �أم عز
املطالبة وجب مثله ،و�إال فقيمة هذا النقد �أو الفلو�س وقتَ املطالبة(� .((2أو
وجوده ف�إن ُف ِق َد وله ِم ْث ٌل وقتَ
ِ
وقت املطالبة بال�سداد(.((2
وقت �إىل ِ
�أقرب ٍ
�إال �أن اخلطيب ال�شربيني ذكر �أنه لو �أبطل ال�سلطان النقد الذي جرى عليه ال ِقرا�ض واملال عر�ض رد من
الأول ثم قال :وقيل :من احلادث� .أي من النقد احلادث(.((2

المبحث الخامس :تخريج هام يتعلق
باألوراق النقدية ،على أصول المذهب
ُ
الباحث ال�ضو َء على زاوية النظر عند فقهاء املذهب ال�شافعي وما يرتتب عليها يف
ويف هذا املبحث يلقي
ع�صرنا من �أحكام.
لقد �أخذ الباحثون الناقلون لأقوال املذهب ال�شافعي بظاهر ما ن�ص عليه �أئمة املذهب ،حيث اعتربوا علة
الربا يف النقدين هي الثمنية الغالبة ،ولذا مل يوجبوا الزكاة يف النقد املغ�شو�ش والفلو�س كما تقدم �إال �إذا
و�صل النقد خال�ص ًا دون غ�شه ن�صابا بنف�سه(.((2
ثم طبقوا ذلك على ع�صرنا وقالوا :تخريج ًا على ر�أي ال�شافعية لي�س يف الأوراق النقدية زكاة ،ولي�س فيها
ري من ال ُك َّتاب االقت�صاديني امل�سلمني املعا�صرين.
ربا ،وغري ذلك من الأحكام املرتتبة عليه ،درج على ذلك كث ٌ
ولكن من وجهة النظر القا�صرة للباحث ف�إنه يرى والله �أعلم �أنهم قد وقعوا يف مزلقني:
ُ
البحث هذه النقطة الحق ًا.
ُف�صل
�1.1أنهم حاكموا ر�أي ال�شافعية املتقدمني يف غري ع�صرهم ،وي ِّ
�2.2أنهم مل يلتفتوا �إىل �أ�صل نظرة فقهاء ال�شافعية �إىل امل�س�ألة ،حيث نظروا �إىل �أن ال�شافعية ق�صروا
 )25رو�ضة الطالبني :ج� /5ص 149؛ �إعانة الطالبني :ج� /3ص.52
 )26حا�شية البجريمي :ج� /2ص.186
 )27حا�شية البجريمي :ج� /2ص.355
 )28مغني املحتاج :ج� /2ص.320
ُ )29ينظر املبحث الثالث من هذا البحث للوقوف على �أحكام زكاة الفلو�س والنقود املغ�شو�شة باخت�صار.
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علة الثمنية ومل يعدّوها �إىل املغ�شو�ش والفلو�س ،وعليه فال تتعدى �إىل الأوراق النقدية حاليا
والنقود الإلكرتونية التي بد�أت تطل علينا الآن.
وللنقطتني ال�سابقتني ارتباط وثيق؛ حيث �إن الفقهاء املتقدمني مل يعطوا �أحكام النقدين للنقود املغ�شو�شة
والفلو�س يف ذلك الزمان حينما كانت قاعدة النقد املتداول تقوم على قاعدة الذهب والف�ضة ،ومل يغيبا عن
و�سط التداول يف الأ�سواق وت�سوية املدفوعات و�أداء احلقوق.
�أما الفلو�س ف�إنها و�إن راجت يف زمانهم لكنها مل تغلب على النقد و�إمنا كانت نقد ًا م�ساعد ًا وكانت ت�ستخدم
ال�س َي ،وكان نظام التداول يقوم على القاعدة
ملحقرات الأمور كما ذكر كثري من امل�ؤرخني و�أ�صحاب ِّ
ن�ص وا�ضح على دخول الزكاة والربا
الذهبية والف�ضية ،ولذا يرى الباحث �أن قو َلهم« :الثمنية الغالبة» ٌّ
يف النقد الذي يكون �أ�ص ًال غالب ًا على قاعدة النقد وعلى تداول الذهب والف�ضة كما يف زماننا ،حيث مت
ف�صل قاعدة النقد عن الذهب متاما ،ولكن هذه العلة ال ت�شمل النقود الرائجة �إن و ُِجدَت العملة الذهبية
والف�ضية ،بل ت�ست�أ ِثران بالعلة يف وجودهما دون غريهما .ولذا �أفتى ال�شافعية ب�أنها علة غالبة قا�صرة.
وهذا م َّت ِ�س ٌق مع الأ�صل الذي َب َن ْوا عليه.
ُ
الباحث القو َل بتعدية �أحكام النقدين �إىل الأوراق النقدية وغريها من �صور النقود
وعلى �أ�صلهم يخ ِّرج
يف ع�صرنا ات�ساق ًا مع نظرتهم وت�أ�صيلهم .والله �أعلم.
ويف ع�صرنا قد اختلف الأمر واختفى الذهب والف�ضة من التداول مطلق ًا ،بل لو �أن �أحد النا�س �أخذ ذهب ًا
ونزل ال�سوق مل يجد بائع ًا له وال يُعترب يف نظر القانون م�ؤدي ًا ملا عليه من حقوق.
بل ذكر الفقهاء �أن املتعاقدين لو مل يع ِ ّينا النقد باللفظ ان�صرف �إىل نقد البلد ويجزئ ذلك� ،أما يف ع�صرنا
فلو مل يع ِ ّينا فين�صرف الأمر �إىل النقد الورقي يف البلد ،بل لو مل يع ِ ّينا ثم �أدى �أحدهما احلق بالذهب مل
ُجب الآخر على قبوله �إال �إذا ر�ضي هو بذلك.
ي َ
ولننظر الآن مع ًا �إىل الوظائف واخل�صائ�ص املتعلقة بالأوراق النقدية املعا�صرة حتى نـحكم عليها احلكم
ال�سليم الذي يتوافق مع �أ�صول املذهب:
1.1تعترب النقود الورقية كالنقدين يف �أن كال منهما وا�سطة للتبادل ووفاء الديون( ،((3واحل�صول
على ما يحتاج �إليه الإن�سان من ال�سلع واخلدمات ،ويعترب الورق النقدي نقد ًا قائم ًا بذاته ،كقيام
النقدية والثمنية يف الذهب والف�ضة ،كما �أنه �أجنا�س تتعدد بتعدد جهات الإ�صدار ،مبعنى �أن:
الورق ال�سعودي جن�س ،والورق الأردين جن�س ،وهكذا كل عملة ورقية نقد قائم بذاته م�ستقل
بجن�سه ،ولي�ست قيمته يف اعتمادها على غطاء عيني كالذهب مث ًال ،و�إمنا هذه القيمة م�ستمدة من
قوة القانون ،ولها عدة عوامل تختلف قوة و�ضعف ًا ،تبع ًا الختالف �أو�ضاع الدول امل�صدرة �سيا�سي ًا
واقت�صادي ًا واجتماعي ًا وفكري ًا ،فتختلف قيم هذه النقود الورقية تبع ًا لذلك االختالف .كما �أن الورق
يخول ملالكه اال�ستعا�ضة عنه مبا يرغبه مما ي�ساوي قيمته والثقة
النقدي يحوز ثقة الأفراد به كنقد ِ ّ
العامة به كم�ستودع لالدخار وقوة �شرائية مطلقة قانونية كنقد حتميه الدولة ،وت�ضفي عليه قوة
الإبراء العام ،وتتخذ الإجراءات وال�سيا�سات التي متنحه ثقة الأفراد والدول.
�2.2إن الفلو�س لها قيمة �إذا بطل التعامل بها �أو ك�سدت ،وقيمتها هذه ذاتية يف نف�سها لكنها تختلف عن
قيمة الذهب والف�ضة ،ف�أ�شبهت العرو�ض من وجه والنقود من وجه �آخر� ،أما الأوراق النقدية فلي�س
 )30حوا�شي ال�شرواين :ج� /3ص 263حيث ذكر هاتني الوظيفتني للنقود ؛ الإقناع لل�شربيني :ج� /2ص279
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لها قيمة �إذا �أبطلت ال�سلطات التعامل بها �أو ك�سدت ،لأن مهمتها حم�صورة يف التداول النقدي دون
العر�ضي؛ لذا ف�إن الأوراق النقدية موغلة يف الثمنية الآن �أكرث من الفلو�س.
�3.3إن النقود فيها خ�صي�صة �أخرى وهي �أن النقدين (الذهب والف�ضة) ال يقومان مقامها يف الثمنية� ،أما
يف الع�صور ال�سابقة فكانت الفلو�س ملحقرات الأمور والنقدان لل�صفقات الكبرية ،والآن ا�س ُتعي�ض
بالأوراق النقدية عن النقدين حتى مل تعد لهما قوة الإبراء العامة كالأوراق النقدية .ف ْل ُي ْل َح ْظ ذلك.
�4.4إن الأمور ال�شرعية مبقا�صدها ومعانيها ،ال ب�ألفاظها ومبانيها ،كما ذكر ال�سيوطي من �أئمة
ال�شافعية( ،((3ولهذا تثبت لها �أحكام النقدين مطلق ًا �إذا م�شينا على �أ�صول املذهب ال�شافعي كما
ات�ضح مما �سبق ،والله تعاىل �أعلم.
�5.5إن النظر �إىل �أ�صل املعدن الذي ُ�س َّكتْ منه النقود ،يف نظر الباحث ينطبق على ما كان له معدن يف
�أ�صله كالذهب والف�ضة والنحا�س والر�صا�ص والربونز وغريها من املعادن� ،أما النقود الورقية
فهي �شيء مل يُ�ص َنع �إال للتداول وت�سوية املدفوعات و�أداء احلقوق و�أداء وظائف النقود ،فال ي�صح
النظر �إىل �أ�صلها هل يُزكى �أم ال ،لأنها لي�س لها �أ�صل �إال هذا ،وال ي�ستخدمها النا�س يف غري هذا
حتى وال للكتابة ،وكذلك النقود االلكرتونية التي ظهرت يف هذا الع�صر ،والله تعاىل �أعلم.
وباخت�صار :لقد ق�صر فقهاء املذهب علة الثمنية يف النقود على النقد الأ�سا�سي الذي ِ ّ
ي�شكل القاعدة
النقدية لالقت�صاد ،ولذا مل ُي َعدُّوا العل َة �إىل الفلو�س؛ نظر ًا لأنها كانت نقد ًا م�ساعد ًا ،حتى ملا راجت؛ لوجود
القاعدة النقدية الثنائية الذهبية والف�ضية.
لكنَّ القاعدة النقدية يف هذا الع�صر قد انف�صلت عن الذهب والف�ضة متام ًا ،بل �إن الذهب مل يعد ي�ستخدم
يف �أداء احلقوق وت�سوية املدفوعات ّ
وف�ض املنازعات املالية ،و�إمنا �أُ َ
نيطتْ هذه املها ُّم بالورق النقدي،
ف�صار هو الأ�سا�س للقاعدة النقدية يف االقت�صاد املعا�صر ،وعليه في�أخذ عل َة الثمنية التي ربطها ال�شافعية
تخريج على �أ�صولهم مل ي ْل ْ
حظه
بالنقد والأثمان التي ت�شكل الأ�سا�س للقاعدة النقدية يف االقت�صاد ،وهذا
ٌ
ري من الفقهاء املعا�صرين ومل يلتفتوا �إىل دقته ودقة مغزاه االقت�صادي.
كث ٌ

ويرتتب على هذا القول:

1.1جريان الربا بنوعيه يف الأوراق النقدية.
2.2ثبوت الزكاة فيها متى بلغت قيمتها ن�صاب النقود وا�ستكملت �شروط الزكاة الأخرى.
مال يف بيع ال�سلم وال�شركات وامل�ضاربات ،لأن الفقهاء
3.3جواز جعل الأوراق النقدية ر� َأ�س ٍ
مال امل�ضاربة عللوا ذلك بعلتني(:((3
عندما منعوا الفلو�س والنقود املغ�شو�شة �أن تكون ر� َأ�س ِ
» »لأنها قد ال تروج يف احلال ،وهذا ينايف مق�صد امل�ضاربة.
مال امل�ضاربة �أو تزيد قيمتها فت�أكل
» »لأنها عرو�ض وقد تنق�ص قيمتها فت�أكل من ر� ِأ�س ِ
من ن�صيب عامل امل�ضاربة ،وباخت�صار لتذبذب قيمتها وعدم ا�ستقرارها ن�سبي ًا.
4.4حرمة الن�سيئة مطلق ًا يف بيع الورق النقدي بع�ضه ببع�ض �أو بغريه من الأجنا�س النقدية
الأخرى من ذهب �أو ف�ضة.

�شرح القاعدة اخلام�سة:
 )31الأ�شباه والنظائر ،ت�أليف :عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1403 ،هـ ،الطبعة الأوىل� :ص 166عند ِ
«هل العربة ب�صيغ العقود �أو مبعانيها؟»
 )32الو�سيط :ج� /4ص 150وغريه.
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5.5ا�شرتاط التماثل عند بيع النقد بجن�سه وميتنع التفا�ضل حينئذ بينهما ،و�إذا اختلف
اجلن�سان جاز فيهما التفا�ضل �إذا كان يد ًا بيد.

المبحث السادس :مالمح النظرية
النقدية من األحكام السابقة
يحاول الباحث �أن ير�صد يف هذا املبحث بع�ض املالمح امل�ستنبطة من كتب الفقه ال�شافعي ،والتي قد ت َب ِ ّي
لنا بع�ض مالمح النظرية النقدية عند فقهاء املذهب.
وقد ق�سم هذا املبحث �إىل مطلبني:

املطلب الأول :وظائف النقود عند فقهاء املذهب ال�شافعي:
 .1النقود مقيا�س قيمة ((3(:قال �أبو �إ�سحاق ال�شريازي يف املهذب( :وال ت�صح امل�ضاربة عند ال�شافعية
�إال على الأثمان وهي الدراهم والدنانري ،و�أما ما �سواهما من العرو�ض وال�سبائك والفلو�س فال ي�صح
ال ِقرا�ض عليها لأن املق�صود بال ِقرا�ض ر ُّد ر�أ�س املال واال�شرتاك يف الربح ،ومتى ُع ِق َد على غري الأثمان مل
يح�صل املق�صود؛ لأنه رمبا زادت قيمته فيحتاج �أن ي�صرف العامل جميع ما اكت�سبه يف رد مثله �أو قيمته،
ويف هذا �إ�ضرار بالعامل ورمبا نق�صت قيمته في�صرف جزءا ي�سريا من الك�سب يف رد مثله �أو رد قيمته
ثم ي�شارك رب املال يف الباقي ويف هذا �إ�ضرار برب املال لأن العامل ي�شاركه يف �أكرث ر�أ�س املال ،وهذا
تقوم بغريها ،وال يجوز على املغ�شو�ش من الأثمان لأنه تزيد قيمته وتنق�ص
ال يوجد يف الأثمان لأنها ال َّ
كالعرو�ض ) (.((3
ُالحظ �أنهم منعوا كونَ ر�أ�س مال امل�ضاربة من الأثمان �إذا كانت مغ�شو�شة ،خوف ًا من تقلُّب
ومما �سبق ي َ
ثابت ن�سبي ًا فتنتفي علة املنع وهي تقلُّب القيمة؛
قيمتها زياد ًة ونق�صان ًا؛ ولذا فلو �أننا و�ص ْلنا �إىل نقدٍ ٍ
مال يف امل�ضاربة .والله �أعلم
وينتج عنها جواز كون هذا النقد الثابت ن�سبي ًا ر�أ�س ٍ
 .٢النقود و�سيط للتبادل ((3(:يقول ال�شرواين( :والنقدان من �أ�شرف نعم الله تعاىل على عباده �إذ بهما
قوام الدنيا ونظام �أحوال اخللق لأن حاجات النا�س كثرية وكلها تنق�ضي بهما ،بخالف غريهما من الأموال
فمن كنزهما فقد �أبطل احلكمة التي ُخ ِل َقا لها كمن حب�س قا�ضي البلد ومنعه �أن يقت�ضي حوائج النا�س) (.((3
وهذا م�أخوذ من غالب كالم الفقهاء عن النقود والعقود والعلم بالثمن وعدم جهالته ،وهذا كله لأنها و�سيطة
للتبادل بني �أفراد املجتمع ،ويف املعامالت الدولية.
وثمن للأ�شياء امل�سلفة ،حا�شية البجريمي :ج� /2ص 41وقد نقل عن عدد
ثمن للأ�شياء ٌ
 )33الأم :ج� /3ص 98حيث ن�ص ال�شافعي  -رحمه الله  -على �أن الدنانري والدراهم ٌ
فقهاء املذهب ت�سميتها ب ِق َيم املُ ْتلَفات.
 )34املهذب :ج� /1ص.385
ُ )35ينظر �أكرث مراجع الفقه ال�شافعي وغريه ،منها :املجموع ج� /9ص� 311أي�ضا :ج� /6ص ،7خبايا الزوايا ،ت�أليف :حممد بن بهادر بن عبد الله الزرك�شي �أبو عبد الله،
النا�شر :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ،الكويت1402 ،هـ ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :عبد القادر عبد الله العاين� :ص� ،205أ�سنى املطالب �شرح رو�ض الطالب ،ت�أليف:
زكريا بن حممد بن زكريا الأن�صاري،وهو �شرح لكتاب رو�ض الطالب البن املقري اليمني �إ�سماعيل بن �أبي بكر ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1422 ،هـ -
2000م ،الطبعة الأوىل :ج� /2ص.381
 )36حوا�شي ال�شرواين :ج� /3ص  263؛ وذكر الغزايل يف �إحياء علوم الدين نحو ًا من ذلكُ ،ينظر� :إحياء علوم الدين ،ت�أليف :حممد بن حممد الغزايل �أبو حامد ،النا�شر:
دار املعرفة ،بريوت ،لبنان ،باب حد ال�شكر وحقيقته :ج� /4ص.91
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ال�س َلم ر�ؤية
وي�شرتط يف و�سيط التبادل �أن يكون ثابت ًا ن�سبي ًا لذلك نرى فقهاء ال�شافعية ا�شرتطوا يف َّ
الثمن ،فقد يكون �صحيحا �أو مك�سرا ،ثم �أجازوا عدم ر�ؤيته �إن كان مما ال يغلب تغريه �إىل وقت العقد(.((3

املطلب الثاين :ت�سليع النقود:

َ
وت�شتى ،وتكون م�س َلم ًا فيه ،وت�ست�أجر
أ�سا�س �سلعي ،ف ُتباع
وي َ
ُق�صد بت�سليع النقود :التعامل بها على � ٍ
�إجار ًة.
وهذا غري �سائغ �شرع ًا ،ومن �أوىل الأدلة على ذلك حترمي الربا ،والربا هو �أجرة ر�أ�س املال كما عرفه بع�ض
االقت�صاديني ،لكن الناظر يف كتب الفقه يرى حترمي الربا (الفائدة بامل�سمى املعا�صر) وهذا دليل �أن النقود
تبقى نقود ًا وال ت�ستعمل �سلع ًا ت� َّؤجر ،بل تكون النقود ثمن ًا لل�سلع ال �سلع ًا.
و�إن �سعر الفائدة الذي مت�سك به منظرو النظام الر�أ�سمايل � -سواء من الكال�سيكيني �أو الكينزيني
�أو الكال�سيكيني اجلدد �أو الكينزيني اجلدد فجعلوها حمو َر االقت�صاد الر�أ�سمايل وربطوا به القرار
اال�ستثماري( ((3والقرار االدخاري وتقدير تكلفة الفر�صة البديلة و�أناطوا بها الدور الأكرب يف كمية عر�ض
النقد ،والدور الأكرب والأهم يف تخ�صي�ص املوارد ،وكل ذلك مل يجزه النظام االقت�صادي الإ�سالمي بل
منعه منع ًا مل�شكلة ت�سليع النقود ب�أنواعها.

املطلب الثالث :حيادية النقود:

َ
وظائف هامة و�أدوار ًا كبرية يف الرفاهية االجتماعية
�إن املت�أمل يف الأحكام املختلفة للنقود يدرك �أن للنقود
واال�ستقرار االقت�صادي وال�سيا�سي واالجتماعي ،ولذا في�صعب �أن ن�صف النقود ب�أنها حمايدة.
ومن املعلوم �أن عبد امللك بن مروان رحمه الله قد �ضرب الدينار الإ�سالمي الذهبي عام  76هـ من باب
اال�ستقاللية عن نقود الروم ،وما هذا �إال لأن النقود ت�أخذ دور ًا هاما كو َنها رمز ًا و�شعار ًا للدولة �أو الأمة(.((3
وقد حرم الإ�سالم االكتناز لأن فيه �إبطاال للحكمة التي ُخ ِل َقتْ من �أجلها النقود ،وجعل ح َّد االكتناز يف �أداء
الزكاة ،فمن �أدى زكاة نقوده مل يكن مكتنز ًا ،وهذا كله مبني على �أن النقود غري حمايدة ولذا نرى النا�س
تكتنزها يف خمتلف البالد وعلى مر الع�صور املختلفة.
ولي�س هذا مقا َم احلديث عن معاجلة الإ�سالم لالكتناز من خالل فر�ض الزكاة والت�شجيع على اال�ستثمار
والتجارة وغري ذلك من الت�شريعات التي من �ش�أنها تقليل االكتناز ودفع عجلة الإنتاج واال�ستثمار.
و�إن قال قائل� :إن فر�ضية الزكاة تدل على حيادية النقود ،لأنها ت�شجع وحتفز على عدم االكتناز ،وعلى دفع
املال يف عجلة احلياة ،فنقول� :إن الله تعاىل َع ِل َم ُح َّب النا�س للمال ،قال الله تعاىل:

ت ُّبونَ
(و ُ ِ
َ

ْ
الَا َل ُح ًّبا َج ًّما) (�سورة الفجر�/آية )20

و َع ِل َم �أنهم ال ب َّد مكتنزوه ،ف�أوجب الزكاة ،ف�إيجاب الزكاة ت�أكيد على �أن النقود خمزن قيمة و�أنها غري
مبكتنز �شرع ًا .والله �أعلم.
حيادية ،ومن �أخرج الزكاة فلي�س
ٍ
 )37الإقناع لل�شربيني :ج� /2ص.277
 )38اتفقوا على ت�أثري �سعر الفائدة على اال�ستثمار� ،إال �أنهم اختلفوا فيما بينهم حول ن�سبة ت�أثري �سعر الفائدة على اال�ستثمار حيث قلل كينز من ت�أثريها و�أ�ضاف �إليها ت�أثري
معدل الكفاية احلدية لر�أ�س املال ،لكنهم متفقون على �أ�صل الت�أثري.
 )39جملة البحوث الإ�سالمية ،ال�صادرة عن الرئا�سة العامة للبحوث العلمية والإفتاء ،اململكة العربية ال�سعودية :ج� /39ص ،256والرابط االلكرتوين لها( :تاريخ االقتبا�س
2015/3/25م)
=languagename&5439=PageID&2=View=Page&PageNo&2=http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaDetails.aspx?BookID
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الخاتمة:
كما حمدتُ الله يف مقدمة البحث ف�إين �أحمده يف خامتته ،فاحلمد لله �أوال و�آخر ًا ،فهو الذي �أعانني على
البحث وكتابة بع�ض ما وقفتُ عليه من معلومات وفوائد ونكت علمية.
وينبغي على الباحث يف الكتب الفقهية والدواوين العلمية القدمية �أن ي�أخذ باعتباره عن�صرين هامني
�أثناء البحث والقراءة والتنقيب:

1.1عن�صر الزمن وفارق الع�صور.
2.2عن�صر التقدم والتطور وفارق امل�ستجدات.

فال ي�صح �أن نـحاكم ر�أي ًا يف غري ع�صره ،بل نغو�ص يف بحار �أوراقه وم�صنفاته حتى ن�ستطلع ون�ستجمع
مالمح ذلك الع�صر ،ثم ننظر يف حماكاته لوقائع ع�صره �أو تق ُّد َمه عليها �أو ت� ُّأخ َره.
العظام �أن ال يكتفي بالنقل عن املعا�صرين نق ًال عنها ،بل
كما ينبغي للباحث يف هذه الدواوين القدمية ِ
ينبغي له الرجوع للم�صادر الأ�صلية ،فكم من حديث تداولته الكتب كتابا عن كتاب وع�صرا عن ع�صر
ولكنه لي�س ب�صحيح ،وكم من معلومة ت�س َّرع يف نقلها كاتب ونقلها عنه �آخرون ومل يت�أكدوا من �صحة
نقله ،ولذايغدو الرجوع �إىل تلك امل�صادر �أمر ًا هام ًا ال ُب َّد منه ،ف�إنه ي�ؤكد املعلومة ،وال يخلو من الوقوف
على جديد ومفيد وحميد.
زلل ونق�ص..
ويف اخلتام �أ�س�أل الله القبو َل والإخال�ص ،والعفو عن كل ٍ
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أهم النتائج:
�أوال� :أن فقهاء ال�شافعية كغريهم من الفقهاء نظروا يف ال�صرف والربا �إىل الوزن ،في�شرتط متاثل البدلني
عند احتاد اجلن�س ،ويكون التماثل وزن ًا يف النقدين� ،إال �أن َ
بع�ض فقهاء ال�شافعية نظروا �إىل الوزن و�إىل
القيمة �أي�ض ًا؛ فقد قال الدمياطي ( :قال يف التحفة وليتفطن هنا لدقيقة ُي ْغفل عنها وهي �أنه يبطل كما عرف
مما تقرر بيع دينار مثال فيه ذهب وف�ضة مبثله �أو ب�أحدهما ولو خال�صا و�إن ق َّل اخلليط لأنه ي�ؤثر يف
الوزن مطلقا .ف�إن فر�ض عدم ت�أثريه فيه ومل يظهر به تفاوت يف القيمة �صح البيع ) (.((4
حيث نعلم �أن الفقهاء نظروا �إىل القيمة عند مبادلة الفلو�س عند من ا�شرتط املماثلة يف العدد ،و�إن اعتبار
القيمة مع الوزن :يفتح لنا باب النظر يف النقود االئتمانية التي بد�أت يف الظهور يف ع�صرنا كبديل للنقود
الورقية .والله تعاىل �أعلم.
ثانيا :تقدم ن�ص فقهاء ال�شافعية على �أن النقدين ثمنٌ للأ�شياء وثمنٌ للأ�شياء املُ ْ�س َلفة ،ولذلك وجبت فيهما
الزكاة ،وهاتان ال�صفتان تتوفران يف النقود الورقية والنقود االئتمانية.
ثالثا� :أ�شار الغزايل يف الو�سيط �إىل خالف يف املذهب بني فقهاء ال�شافعية حول علة الثمنية هل هي
قا�صرة �أم متعدية فقال( :ف�إن قلنا حكم الثمينة غري مق�صور على النقدين ،فجواز اال�ستبدال هل يتعدى
�إىل غري النقدين؟ فيه وجهان ،ومن يالحظ احلديث ومعنى النقدية مل يجوِّ ز اال�ستبدال يف غري النقدين
بحال ولعله الأوىل� .أما الفلو�س �إن راجت رواج النقود فال�صحيح �أنها كالعرو�ض) (.((4
�ضرب الدراهم املغ�شو�شة ،للحديث ال�صحيح �أن
رابعا :قال ال�شافعي والأ�صحاب رحمهم الله :يُك َره للإمام
ُ
(((4
ر�سول الله �صلى الله عليه و�سلم قال« :من غ�شنا فلي�س منا» ولأن فيه �إف�ساد ًا للنقود و�إ�ضرار ًا بذوي
احلقوق وغالء الأ�سعار وانقطاع الأجالب وغري ذلك من املفا�سد(.((4
عب عنها
وهذا وا�ضح من نظرة الإمام ال�شافعي و�أ�صحابه �إىل �أثر الغ�ش يف النقود وزيادة ِ
عر�ضها حيث َّ
بف�ساد النقود ،وفيها مالحظات:
1.1ال �شك �أن زيادة عر�ض النقود ت�ؤدي �إىل �إف�سادها وانخفا�ض قوتها ال�شرائية وهذا ما ي�شهد
به وله االقت�صاديون املعا�صرون.
�2.2أن زيادة عر�ض النقود ت�ؤدي �إىل الت�ضخم وهذا مالحظ كذلك وفق االقت�صاديات املعا�صرة.
3.3النقطتان ال�سابقتان ت�ؤديان �إىل الإ�ضرار بذوي احلقوق كما قال الإمام ال�شافعي رحمه
الله وكذلك غالء الأ�سعار وانقطاع الأجالب لأن �ضعف النقد املحلي ي�ؤدي �إىل ارتفاع �سعر
ال�سلع امل�ستوردة ،والواقع ي�ؤكد ذلك.
� )40إعانة الطالبني :ج� /3ص15
 )41الو�سيط :ج� /3ص.150
 )42من رواية �أبي هريرة ر�ضي الله عنه ،رواه البخاري وم�سلم واللفظ له :ج� /1ص 99رقم احلديث(. )101
 )43املجموع :ج� /6ص.8
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خام�سا :الوقوف مع م�س�ألة خلق النقود يف البنوك:
�ضرب الدراهم والدنانري و�إن كانت خال�ص ًة؛
قال الإمام النووي يف املجموع ( :ويكره �أي�ض ًا لغري الإمام
ُ
ملا ذكرناه يف الإمام ولأنه من �ش�أن الإمام ولأنه ال ي�ؤمن فيه الغ�ش والإف�ساد ) (.((4
1.1ي َّت�ضح من قول الإمام النووي كراهة �أن ي�ضرب النقود �أح ٌد غري الإمام ،وذلك للأ�ضرار التي �سبقت
عند احلديث عن كراهة غ�ش النقود من طرف الإمام.
�ضرب النقود من �ش�أن الإمام ،وهذا �سليم ُ
حيث �إنه �أدرى مبا ي�صلح النظام االقت�صادي
2.2وزاد �أن
َ
ِو ْف َق ال�سيا�سات ال�شرعية ،وهذا يفتح الباب �أمام ال�سيا�سات املالية والنقدية املنوطة بالبنك املركزي
الذي ميثل الدولة �أو غريه من اجلهات التي قد ُت ْ�س َتحدَث يف امل�ستقبل.
�3.3أنه ال ُي�ؤْ َم ُن الغ�ش والإف�ساد الناجت عن �ضرب النا�س للنقود ،وهذا ُم�شاهَ ـــ ٌد �أي�ضـ ًا؛ ف�إن النظام
الر�أ�سمايل (النظام اخلا�ص �أو نظام ال�سوق) ال َي�أ َب ُه وال يلتفت �إىل امل�صلحة العامة �أو االجتماعية،
و�إمنا يهتم بامل�صلحة اخلا�صة فقط ،وهذا وا�ضح بجالء يف �آلبية (�آلية) خلق النقد لدى البنوك
يقدّر امل�صالح ويحفظ
الربوية املعا�صرة� ،أما الإمام �إذا كان هو امل�شرف على طباعة النقد ف�إنه ِ
اال�ستقرار وي�صون احلقوق.
�ساد�سا :قال بع�ض ال�شافعية( :ينبغي للتاجر �أن يبادر �إىل تقومي ماله بعدلني وميتنع بواحد كجزاء
نق�ص فال يدري ما يخرجه قبل) ( ((4ويف هذا �إ�شارتان:
ال�صيد وال يجوز ت�صرفه قبل ذلك �إذ قد يح�صل ٌ
�1.1إ�شارة وا�ضحة للربط القيا�سي الذي تبادر �إليه احلكومات يف زماننا هذا لتثبيت �أ�سعار عملتها
ن�سبي ًا مع تقلب الأ�سعار وا�ضطراب الظروف املحيطة.
نق�ص يف �أحد
�2.2إ�شارة مبا�شرة لربط احلقوق بنوعني من النقود ومقايي�س القيمة ،حتى �إذا ح�صل ٌ
املقيا�سني عرفنا القيمة من املقيا�س الأخر؛ ولذا د�أب كثري من العلماء على جعل مهر البنت ذهب ًا ،كما
يقر�ض النا�س بالذهب �أو اجلنيه اال�سرتليني �أو الدوالر لأنه �أكرث ا�ستقرار ًا من العمالت الأخرى
حد ما.
�إىل ٍ ّ

 )44املجموع :ج� /6ص( 8بت�صرف) .
 )45حا�شية البجريمي :ج� /2ص.41
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المصادر والمراجع
ــ الأم ،ت�أليف :الإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي �أبو عبد الله ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان1393 ،هـ ،الطبعة الثانية.
ــ جماع العلم ،ت�أليف :الإمام حممد بن �إدري�س ال�شافعي �أبو عبد الله ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1405 ،هـ ،الطبعة
الأوىل.
ــ التنبيه يف الفقه ال�شافعي ،ت�أليف� :إبراهيم بن علي بن يو�سف ال�شريازي �أبو �إ�سحاق ،النا�شر :عامل الكتب ،بريوت ،لبنان،
1403هـ ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :عماد الدين �أحمد حيدر.
ــ املهذب يف فقه الإمام ال�شافعي ،ت�أليف� :إبراهيم بن علي بن يو�سف ال�شريازي �أبو �إ�سحاق ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
ــ املجموع ،ت�أليف :حمي الدين �أبي زكريا يحيى بن �شرف النووي ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان1997 ،م.
ــ رو�ضة الطالبني وعمدة املفتني ،ت�أليف :حمي الدين �أبي زكريا يحيى بن �شرف النووي ،النا�شر :املكتب الإ�سالمي ،بريوت،
لبنان1405 ،هـ ،الطبعة الثانية.
ــ منهاج الطالبني وعمدة املفتني ،ت�أليف :حمي الدين �أبي زكريا يحيى بن �شرف النووي ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
ــ دقائق املنهاج ،ت�أليف :حمي الدين �أبي زكريا يحيى بن �شرف النووي ،النا�شر :دار ابن حزم ،بريوت ،لبنان ،1996 ،حتقيق:
�إياد �أحمد الغوج.
ــ مغني املحتاج �إىل معرفة معاين �ألفاظ املنهاج ،ت�أليف :حممد اخلطيب ال�شربيني ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان،
1415هـ 1994 -م ،الطبعة الأوىل.
ــ ال�سراج الوهاج على منت املنهاج ،ت�أليف :العالمة حممد الزهري الغمراوي ،النا�شر :دار املعرفة للطباعة والن�شر ،بريوت ،لبنان.
ــ حوا�شي ال�شرواين على حتفة املحتاج ب�شرح املنهاج ،ت�أليف :عبد احلميد ال�شرواين ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
ــ نهاية املحتاج �إىل �شرح املنهاج ،ت�أليف� :شم�س الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة ابن �شهاب الدين الرملي ال�شهري
بال�شافعي ال�صغري ،النا�شر :دار الفكر للطباعة ،بريوت ،لبنان1404 ،هـ 1984 -م.
ــ حا�شيتا قليوبي عمرية :على �شرح جالل الدين املحلي على منهاج الطالبني ،ت�أليف� :شهاب الدين �أحمد بن �أحمد بن �سالمة
القليوبي ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان1419 ،هـ 1998 -م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :مكتب البحوث والدرا�سات.
ــ الو�سيط يف املذهب ،ت�أليف :حممد بن حممد بن حممد الغزايل �أبو حامد ،النا�شر :دار ال�سالم ،القاهرة ،م�صر1417 ،هـ ،الطبعة
الأوىل ،حتقيق� :أحمد حممود �إبراهيم ،حممد حممد تامر.
ــ الإقناع يف الفقه ال�شافعي ،ت�أليف� :أبي احل�سن علي بن حممد بن حبيب املاوردي ،النا�شر :دار �إح�سان للن�شر والتوزيع ،طهران،
�إيران ،الطبعة الأوىل1378 ،هـ ،حتقيق خ�ضر حممد خ�ضر.
ــ الإقناع يف حل �ألفاظ �أبي �شجاع ،ت�أليف :حممد ال�شربيني اخلطيب ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان1415 ،هـ ،حتقيق :مكتب
البحوث والدرا�سات.
ــ حلية العلماء يف معرفة مذاهب الفقهاء ،ت�أليف� :سيف الدين �أبي بكر حممد بن �أحمد ال�شا�شي القفال ،النا�شر :م�ؤ�س�سة الر�سالة،
ــ بريوت ،لبنان ،و دار الأرقم ،عمان ،الأردن1980 ،م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :د .يا�سني �أحمد �إبراهيم درادكة.
ــ فتاوى ال�سبكي ،ت�أليف :االمام �أبي احل�سن تقي الدين علي بن عبد الكايف ال�سبكي ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
ــ خبايا الزوايا ،ت�أليف :حممد بن بهادر بن عبد الله الزرك�شي �أبو عبد الله ،النا�شر :وزارة الأوقاف وال�شئون الإ�سالمية ،الكويت،
1402هـ ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :عبد القادر عبد الله العاين.
ــ غاية البيان �شرح زبد ابن ر�سالن ،ت�أليف� :شم�س الدين حممد بن �أبي العبا�س �أحمد بن حمزة �شهاب الدين الرملي ،النا�شر :دار
املعرفة ،بريوت ،لبنان.
ــ فتح املعني ب�شرح قرة العني ،ت�أليف :زين الدين بن عبد العزيز املليباري ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
ــ حا�شية �إعانة الطالبني على حل �ألفاظ فتح املعني ل�شرح قرة العني مبهمات الدين ،ت�أليف� :أبي بكر ابن ال�سيد حممد �شطا الدمياطي،
النا�شر :دار الفكر للطباعة والن�شر والتوزيع ،بريوت ،لبنان.
ــ كفاية الأخيار يف حل غاية االخت�صار ،ت�أليف :تقي الدين �أبي بكر بن حممد احل�سيني احل�صيني الدم�شقي ال�شافعي ،النا�شر :دار
اخلري ،دم�شق� ،سوريا1994 ،م ،الطبعة الأوىل ،حتقيق :علي عبد احلميد بلطجي ،حممد وهبي �سليمان.
ــ املقدمة احل�ضرمية (م�سائل التعليم)  ،ت�أليف :عبد الله عبد الرحمن باف�ضل احل�ضرمي ،النا�شر :الدار املتحدة ،دم�شق� ،سوريا،
1413هـ ،الطبعة الثانية ،حتقيق :ماجد احلموي.
ــ املنهاج القومي �شرح املقدمة احل�ضرمية ،ت�أليف� :أحمد بن حممد بن علي بن حجر الهيتمي ال�سعدي الأن�صاري ،النا�شر :دار الكتب
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العلمية ،بريوت ،لبنان1420 ،هـ2000-م ،الطبعة الأوىل.
ــ الفتاوى الكربى الفقهية ،ت�أليف :ابن حجر الهيتمي ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
ــ حا�شية اجلمل على املنهج ،ت�أليف :زكريا بن حممد بن �أحمد بن زكريا الأن�صاري �أبو يحيى ،النا�شر :دار الفكر ،بريوت ،لبنان.
ــ حا�شية البجريمي على �شرح منهج الطالب (التجريد لنفع العبيد)  ،ت�أليف� :سليمان بن عمر بن حممد البجريمي ،النا�شر :املكتبة
الإ�سالمية ،ديار بكر ،تركيا.
ــ الأ�شباه والنظائر ،ت�أليف :عبد الرحمن بن �أبي بكر ال�سيوطي ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1403 ،هـ ،الطبعة
الأوىل.
ــ �صحيح م�سلم ،ت�أليف :م�سلم بن احلجاج �أبو احل�سني الق�شريي الني�سابوري ،النا�شر :دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،لبنان،
حتقيق :حممد ف�ؤاد عبد الباقي.
ــ املعجم الو�سيط ،ت�أليف� :إبراهيم م�صطفى� ،أحمد الزيات ،حامد عبد القادر ،حممد النجار ،النا�شر :دار الدعوة ،القاهرة ،م�صر،
حتقيق :جممع اللغة العربية ،القاهرة.
ــ �إحياء علوم الدين ،ت�أليف :حممد بن حممد الغزايل �أبو حامد ،النا�شر :دار املعرفة ،بريوت ،لبنان.
ــ نهاية املطلب يف دراية املذهب ،ت�أليف� :إمام احلرمني عبد امللك بن عبد الله بن يو�سف اجلويني ،النا�شر :دار املنهاج للن�شر
والتوزيع ،جدة ،اململكة العربية ال�سعودية� ،إ�صدار :وزارة الأوقاف وال�ش�ؤون الإ�سالمية ،الدوحة ،قطر ،الطبعة الأوىل1428 ،هـ
 2007م ،حتقيق� :أ .د .عبد العظيم الديب.ــ �أ�سنى املطالب �شرح رو�ض الطالب ،ت�أليف :زكريا بن حممد بن زكريا الأن�صاري ،وهو �شرح لكتاب رو�ض الطالب البن املقري
اليمني �إ�سماعيل بن �أبي بكر ،النا�شر :دار الكتب العلمية ،بريوت ،لبنان1422 ،هـ 2000 -م ،الطبعة الأوىل.
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