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حكمىبوعىالذهبىباألوراقىالنقدوةىندوئةىفيىالفقهىاإلدالمي ى
د .ثائر حميد طعمة السامرائي
كمية اإلمام األعظم – رحمه هللا  -الجامعة

المقدمةى:
مستحؽ ِ
ِ ِ
حمده  ،وأشيد ا
أف ال إلو إالا هللا وحده
أف محمداً
ِّ
الحمد هلل عمى جميع ن َعمو  ،وأشيد ْ
ا
ِ
صؿ وسمـ عمى َم ْف ال نبي ِمف بعده  ،وعمى آلو وصحبو وحزبو
ُ
عبده ورسولو جاء بيديو  ،الميـ ّ
وجنده  ،وعمى َمف أقتدى بو وسار عمى سناتِو  ،وسِمّـ تسميماً كثي اًر ال ينقطع برود الناس لحوضو.
وب ُعػ َدت األيػاـ واألزمػاف  ،عػف عصػر النػور والتشػريع األوؿ ػ ػ
أما بعد  :فميما تطاولت السنوفَ ،
ِ
وح ْسػ ِف اتِّباعػو ،
عصر النبي  وصػحابتو الكػراـ  ػ ػ يبقػى كثيػر مػف النػاس يطمحػوف نيػؿ بركاتػو ُ
ويسػػولوف عػػف الحػػبلؿ والح ػراـ؛ خشػػي ً ل ػرّبِيـ  ،وطمع ػاً بحسػػف معػػاممتيـ؛ لكػػي يطيػػب ليػػـ الػػرزؽ ،
أف تبقػػى ش ػريعتو خالػػدة  ،صػػافي لِ َم ػ ْف طمبيػػا بخػػالص الني ػ ،
وتص ػ وا ليػػـ الحيػػاة  .وشػػاء هللا ْ 
ِ
بسػ ْوِرىا المنيػع ِ ،مػف فتػاوى ورثػ األنبيػاء  ،عممػاء ىػذه الممػ
عذب ل َم ْف وردىا بكامؿ تقواه  ،محتر اًز ُ
بسيِد األص ياء ِمف األنبياء والمرسػميف  ،سػيدنا محمػد صػمى هللاُ عميػو وعمػى بػاقي األنبيػاء
المرحوم
ّ
والمرسميف  ،أفضؿ صبلة وأعظـ تسميـ .
أهمية الموضوع :
َّ
ا
إف أكثػػر َم ػ ْف يثيػػر شػػكوؾ النػػاس  ،ويػػوقعيـ بػػالحيرة وااللتبػػاس  ،وقػػوع المسػػتجدات  ،التػػي يجيمػػوف
حكميا  ،خصوصاً عندما يغيب عنيـ القوؿ ال صؿ  ،وىذا حاؿ واقعنا اليوـ في كثير ِمف المسػالؿ؛
لذا ِ
فمف الضروري البحث في ىكذا مسالؿ ،وايجاد حموؿ ليا .
سبب اختيار الموضوع :
خترت في بحثي الموسوـ" :حكم بيع الذهب باألوراق النقديةة نسةيئة ةي ال قةه اإلسة مي" ؛
وليذا ا ُ
ىػػذه المسػػول التػػي يعػػود الكػػبلـ فػػي االخػػتبلؼ فييػػا بػػيف حػػيف وآخػػر ،و ِمػف مكػػاف رخػػر ،و ِمػف م تػػي

رخر؛ وذلؾ لحاج الناس لمبيع والشػراء  ،و ِمػف ذلػؾ الػذىب والمصػو ات منػو  ،فػشذا اشػترى أح ُػدىـ
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ىؿ ينقد لو النقود ِمف األوراؽ النقدي كامم بما يت قاف عميػو ِمػف السػعر ،أـ يجػوز ليمػا

كتبت ىذا البحث لمتوضيح في ىذه المسول .
يؤجبل الثمف أو العيف أو جزًء منيما ؟! ف ُ
ْ
أف ِّ
خطة الموضوع :
وقسمتو عمى مباحث :
المبحث األول  :عم الربا
المبحث الثاني  ، :ومعنى ال موس ،وحكـ التعامؿ بيا عند ال قياء .
المبحث الثالث  :نشوة األوراؽ النقدي  ،وحكـ التعامؿ بيا عند العمماء ؛ وفيو مطمباف :
المطمب األوؿ  :نشوة األوراؽ النقدي .
المطمب الثاني  :حكـ التعامؿ باألوراؽ النقدي عند العمماء .
مت إلييا عند كتاب البحث .
والخاتمة  :وذكرت فييا أىـ النتالج التي ا
توص ُ
وهللا ولي التو يق والقادر عميه  ،وله الحمد أولا وآخرا
والحمد هلل رب العالمين
الباحث ى
المبحث األوؿ
عم الربا عند ال قياء
لقد ورد في التحذير مف الربا نصوص كثيرة مف نصوص الكتاب والسن :

اِ
ػوف ِإالّ َكمػا يقُػوـ الاػ ِػذي يتَ َخابطُػوُ ا
وف ِّ
اف ِمػ َػف
ٔ.
الش ْػي َ
يف َيػو ُ
ط ُ
ومػ َ
ْكمُ َ
قػاؿ هللا تعػالى :الػػذ َ
َ
الربػا ال َيقُ ُ
َ َ ُ
اْلػػم ِ ِ
ػع َو َحػ اػرَـ ِّ
ػؾ بِػوَانيُ ْـ قَػػالُوا إِانػ َػما اْل َب ْيػػعُ ِم ْثػ ُػؿ ِّ
ظػ ٌ ِمػ ْػف َرّبِػ ِػو
َحػ اؿ ا
ػاءهُ َم ْو ِع َ
س َذلػ َ
َّ
الربػػا َوأ َ
اَُ اْل َب ْيػ َ
الربػػا فَ َمػ ْػف َجػ َ
(ٔ)
ِ
ؼ وأَمره إِلَى اِ
ِ
ِ
وف. 
اَ َو َم ْف َع َ
اب الان ِار ُى ْـ فييَا َخال ُد َ
اد فَوُولَل َؾ أ ْ
فَ ْانتَيَى َفمَوُ َما َسمَ َ َ ْ ُ ُ
َص َح ُ
ٕ.

الصدقَ ِ
اَُ ِّ
ب ُك اؿ َك ا ٍار أَثِ ٍيـ.)ٕ(
اَُ ال ُي ِح ُّ
ات َو ا
ؽ ا
وقاؿ َ  : ي ْم َح ُ
الربا َوُي ْربِي ا َ

ِ
اِ
اََ َوَذ ُروا َما َب ِقي ِم َف ِّ
يف * فَِش ْف لَ ْـ
ٖ.
آمُنوا اتاقُوا ا
الربا إِ ْف ُك ْنتُ ْـ ُم ْؤ ِمن َ
وقاؿ َ  :يا أَيُّيَا الذ َ
يف َ
َ
ِ
اَ ورسولِ ِو واِف تُبتُـ َفمَ ُكـ رؤوس أَموالِ ُكـ ال تَ ِْ
ِ ٍ ِ
وف.)ٖ(
وف َوال تُ ْ
ظمَ ُم َ
ظم ُم َ
تَ ْ َعمُوا فَ ْو َذُنوا ب َح ْرب م َف ا َ َ ُ َ ْ ْ ْ ْ ُ ُ ُ ْ َ ْ
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ى

قاؿ ابف عباس  -رضي هللا عنيما (( :-ىذه آخر آي نزلت عمى النبي .)ٗ()) 
إلى ير ذلؾ ِمف اريات الكريم التي تحذر ِمف الربا .
وفي الحديث الشريؼ :
وشاىديو)) ،وقػاؿ:
وكاتبو،
وموكمَو،
عف جابر  قاؿ(( :لَ َع َف
ٔ.
َ
َ
آكؿ الرباُ ،
رسوؿ هللا َ : 
ُ
اء))(٘).
((ىـ سو ٌ
الم ْوبِقَػات)) ،قػالوا :يػا رسػوؿ هللا،
ٕ.
اجتَنُِبػوا ا
وعف أبي ىريرة  عف النبػي  قػاؿْ (( :
السػ ْب َع ُ
حرـ هللاُ إالا بالحؽ ،وأكؿ الربا ،وأكػؿ مػاؿ
وما ىف؟ قاؿ(( :الشرؾ باهلل  ،والسحر ،وقتؿ الن س التي ا
الزحؼ ،وقذؼ المحصنات الغافبلت المؤمنات))(.)ٙ
اليتيـ ،والتّولّي يوـ ّ
و يرىا ِمف األحاديث الشري المرىب عف الربا والتعامؿ بو .
ِ
ػت
ت َوَرَب ْ
اىتَ اػز ْ
اء ْ
أ اما تعريؼ الربا في المغ  :فيو الزيادة والنماء ،قاؿ هللا  : فَش َذا أ َْن َزْل َنا َعمَ ْييَا اْلػ َػم َ
.)ٚ(
وكػػذا العمػػو ( )ٛيقػػاؿ :ربػػا الشػػيء يربػػو :إذا زاد ( ،)ٜقػػاؿ تعػػالى :أَف تَ ُكػػوف أُ ام ػ ٌ ِىػػي أَربػػى ِمػػف أُ ام ػ ٍ
ْ
ْ
َ
َ َْ
ُ ّ
ُ
(ٔٔ)
(ٓٔ)
فبلف عمى فبلف :إذا ز َاد عميو)) .
 ، أي :أكثر عدداً ؛ يقاؿ(( :أربى ٌ
الماء فانت خ (ٕٔ) ،ويقاؿ :راباه تربي ً وترابػاه :إذا ػ ّذاه
ب عميو
ويقاؿَ :رَبا
صا
ُ
السويؽ ونحوه ربواً  :إذا ُ
ُ
ِ
لكؿ ما ينمو كالولد والزرع(ٖٔ) .
؛ ألنو إذا ربا َن َما وزاد ،وىذا ّ
الربوة  -ب تح الػراء وكسػرىا  ،-والربػاوة :المكػاف المرت ػع .ويقػاؿ :فػبلف
الن َس ،والرابي و ا
وا
الربوُ :عمُ ُّو َ
في ُرَبا قو ِمو .يراد  :أانو في ِرفع وشرؼ(ٗٔ) .
فالربا :الزيادة ،إ اما في ن س الشيء  ،وا امػا مقابمػو كػدرىـ بػدرىميف ،ويطمػؽ الربػا عمػى ك ِّػؿ بي ٍػع مح اػرٍـ
– أيضاً .)ٔ٘(-
ويقاؿ فيو :الرماء – أيضاً  ،-أي :بالميـ بدؿ الواو وبالمد

()ٔٙ

.

فضؿ أحد المتجانسيف عمى ارخر ِمف ماؿ ببل عوض
أ اما الربا اصطبلحاً  :فيو
ُ
وىو يطمؽ عمى شيليف :يطمؽ عمى ربا ال ضؿ ،وربا النسيل (. )ٔٛ
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وأ امػا الربػػا فػػي البيػػع؛ فػ ا
ػشف العممػػاء أجمعػوا عمػػى أانػو صػػن اف :نسػػيل  ،وت اضػػؿ ،إالا مػػا روي عػػف ابػػف
عباس ِمف إنكاره الربا في الت اضؿ ؛ وقد ثبت رجوعو .
ت أبػػا سػػعيد الخػػدري  يقػػوؿ(( :الػػدينار بالػػدينار،
ف ػػي صػػحيح مسػػمـ "عػػف أبػػي صػػالح قػػاؿ :سػػمع ُ
ػت لػػو :ا
إف ابػػف عبػػاس يقػػوؿ :يػػر
والػػدرىـ بالػػدرىـ ،مػػثبلً بمثػػؿ ،فَ َم ػ ْف زاد أو اسػػتزاد فقػػد أربػػى)) ،فقمػ ُ
ػيء َسػ ِم ْعتَو ِمػف رسػوؿ هللا ،
لقيت ابف عبػاس فقمػت لػو :أ أري َ
ىذا ،فقاؿ :لقد ُ
ػت ىػذا الػذي تقػوؿ ،أش ٌ
وجدتَػو فػي كتػػاب هللا  ؟ فقػاؿ :لَػ ْـ أسػمعو ِمػف رسػوؿ هللا  ، ولػػـ أجػده فػػي كتػاب هللا  ،ولكػػف
أو ْ
بف زيد ا
أف النبي  قاؿ(( :الربا في النسيل ))" (.)ٜٔ
حدثني أسام ُ

وفي رواي عف ابف عباس  -رضي هللا عنيما  -قاؿ :حدثني أسام بػف زيػد ا
أف رسػوؿ هللا  قػاؿ:

((أال إانما الربا في النسيل ))(ٕٓ).

ػديث أسػام بػف زيػد
قاؿ اإلماـ النووي  -رحمو هللا تعالى  " :-كاف ُم ْعتَ َم ُد ابف عباس ،وابف عمػر ح َ
(( :إانمػػا الربػػا فػػي النسػػيل )) ،ثػػـ رجػػع ابػ ُػف عمػػر ،وابػ ُػف عبػػاس عػػف ذلػػؾ ،وقػػاال بتح ػريـ بيػػع الجػػنس
ػديث أبػي سػعيد كمػا ذكػره مسػمـ ِمػف رجوعيمػا صػريحاً ،وىػذه
بعضو ببعض مت اضبلً حيف بمغيما ح ُ
ػدؿ عمػى ا
ػديث النيػي عػف
األحاديث التي ذكرىػا مسػمـ ت ُّ
أف اب َػف عمػر ،وابػف عبػاس لػـ يكػف َبمَ َغيُمػا ح ُ
الت اضؿ في ير النسيل  ،فم اما بمغيما رجعا إليو .
وأما حديث أسام (( :ال ربا إالا في النسيل ))؛ فقاؿ قالموف" :بوانو منسوخ بيػذه األحاديػث ،وقػد أجمػع

المسمموف عمى ترؾ العمؿ بظاىره وىذا يدؿ عمى نسخو" (ٕٔ).

واانما صار جميور ال قياء إلى ا
أف الربا في النسيل  ،والت اضؿ؛ لثبوت ذلؾ عنو . 
فقػػد أجمػػع العممػػاء

(ٕٕ)

عمػػى ا
أف الت اضػػؿ والانسػػاء م امػا ال يجػػوز واحػػد منيمػػا فػػي الصػػنؼ الواحػػد ِمػف

ػذىب
األصػػناؼ التػػي نػ ا
ػص عمييػػا فػػي حػػديث عبػػادة بػػف الصػػامت  قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ هللا (( : الػ ُ
ػالممحِ ،مػثبلً ِ
ِ
ِ
ِ
بم ْثػ ٍؿ،
التمر
الشعير
الممح ب ِ
بالتمر ،و ُ
الب ُّر ُ
بالذىب ،وال ض ُ بال ض  ،و ُ
بالشعير ،و ُ
بالب ِّر ،و ُ
اء ،يداً ٍ
سواء بسو ٍ
بيد ،فشذا اختم ت ىذه األصناؼ فبيعوا كيؼ شلتـ ،إذا كاف يداً بيد))(ٖٕ)؛ وحديث :
ً
ِ
ِ
ػالب ِّر،
الب ػ ُّر بػ ُ
ػذىب بالػػذىب ،وال ض ػ ُ بال ض ػ  ،و ُ
أبػػي سػػعيد الخػػدري  قػػاؿ :قػػاؿ رسػػوؿ هللا (( : الػ ُ
بالشعير ،والتم ُػر ب ِ
ِ
ػالممحِ ،مػثْبلً بِ ِم ْثػ ٍؿ ،يػداً بي ٍػد ،فَ َمػ ْف زاد أو اسػتز َاد فقػد أَ ْرَبػى،
الشعير
ػح ب ِ
ػالتمر ،والمم ُ
و ُ
الم ْع ِطي فيو سواء))(ٕٗ).
ارخ ُذ و ُ

نصا في منع الت اضؿ والنسيل في الصنؼ الواحد ِمف ىذه األعياف .
فيذاف الحديثاف ا
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ى

ضػ امف – أيضػاً  -حػػديث
فتضػ امف حػػديث عبػػادة وأبػػي سػػعيد منػػع الت اضػػؿ فػػي الصػػنؼ الواحػػد  ،وتَ َ
ؽ عميػػو ِم ػف
عبػػادة َم ْن ػ َع النسػػاء فػػي الصػػن يف ِم ػف ىػػذه إذا اختم ػػا ،واباح ػ الت اضػػؿ ،وىػػذا كمُّ ػو ُمتا َ ػ ٌ
ا
الب ّر بالشعير .
ال قياء إال ُ
واختم وا فيما سوى ىذه الست المنصوص عمييا ،ىؿ ِعماتُو قاصرة ال يقاس عمييا  ،أو متعدي يمكػف
القياس عمييا بعد ات اقيـ عمى جريانو في ىذه األصناؼ عمى قوليف:
القةةةول األول  :ا
أف ِعماتَػ ػو متعديػ ػ  ،وليس ػػت قاصػ ػرة عم ػػى األص ػػناؼ الم ػػذكورة – عم ػػى خ ػػبلؼ ب ػػيف
العممػ ػػاء ف ػ ػػي تحدي ػ ػػد ى ػ ػػذه العم ػ ػ  ،-وى ػ ػػذا ق ػ ػػوؿ جمي ػ ػػور العممػ ػػاء ِمػ ػ ػف الحن يػ ػ ػ (ٕ٘) ،والمالكيػ ػ ػ (،)ٕٙ
والشافعي ( ،)ٕٚوالحنابم

()ٕٛ

.

القةةول الثةةاني  :ا
أف العم ػ مقصػػورةٌ عمػػى األصػػناؼ السػػت  ،وبػػو قػػاؿ طػػاووس ،وقتػػادة  ،والشػػعبي،
ومس ػػروؽ ،وعثم ػػاف البت ػػي( ،)ٕٜوالظاىريػ ػ  ،وب ػػو ق ػػاؿ داود  ،واب ػػف ح ػػزـ م ػػنيـ(ٖٓ) ،واب ػػف عقي ػػؿ ِمػ ػف
الحنابم (ٖٔ) ،وىو وجوٌ شا ٌذ عند الشافعي (ٕٖ) ،وقوؿ أبي بكر الباقبلني(ٖٖ) ،والصنعاني(ٖٗ)ِ ،
وصِّديؽ
حسف خاف (ٖ٘).

حيث قػالوا :إانمػا يمتنػع الت اضػؿ فػي ص ٍ
ػنؼ ِمػف ىػذه األصػناؼ السػت فقػط ،و ا
أف مػا عػداىا ال يمتنػع

فػػي الصػػنؼ الواحػػد منيػػا الت اضػػؿ ،وقػػاؿ ىػؤالء – أيضػاً  :-ا
إف الانسػػاء ممتنػػعٌ فػػي ىػػذه السػػت فقػػط،
ات قت األصناؼ أو اختم ت ،وىذا أمر مت ؽ عميو ؛ أي :امتناع الانساء فييا مػع اخػتبلؼ األصػناؼ
؛ فيؤالء جعموا النيي المتعمؽ بوعياف ىذه الست ِمف باب الخاص أريد بو الخاص .
وأ اما الجميور ِمف فقياء األمصار؛ فشانيـ ات قوا عمى أانو ِمف باب الخاص أُريد بو العاـ .
واختم ػوا فػػي المعنػػى العػػاـ الػػذي وقػػع التنبيػػو عميػػو بيػػذه األصػػناؼ ؛ أي :أصػ ُػؿ عم ػ الربػػا فػػي ىػػذه
األصناؼ:
مةةذهب الحن يةةة  :ا
أف عمػ الربػػا ىػػي الكيػػؿ والجػػنس ،أي :كونػػو مكػػيبلً ِمػف جػػنس واحػػد ،
ٔ.
فيجػػري الربػػا فػػي كػ ِّػؿ مػػا يكػػاؿ مػػع اتحػػاد الجػػنس كػػاألرز ونحػػوه  ،حتػػى وا ْف لػػـ يكػػف مطعومػاًَ ،
ون َػ ْوهُ
ع اما كاف ير مكيؿ وال موزوف وا ْف كاف موكوالً .
يختص بالمق ادرات ِ
وعمى ىذا ا
المثمي ِمف مكيؿ أو موزوف فقط  ،ال مػذروع أو معػدود
فشف ربا ال ضؿ
ُّ

 ،فميس فيػو ربػا .وأ امػا األمػواؿ القيميػ  :كػوفراد الحيػواف  ،واأل ارضػي ،والػدور ،واألشػجار؛ فػبل يجػري
فييػػا ربػػا ال ضػػؿ؛ ألانيػػا ليسػػت ِم ػف المق ػ ادرات – أي :التػػي تجمػػع بػػيف أفرادىػػا وحػػدة مقيػػاس ومقػػدار
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معايف  ،-فيجوز إعطاء الكثير منيا في مقابؿ القميؿ ِمف جنسو كبيع نم بغنمتيف؛ ا
ألف ربا ال ضؿ
زيادة أحد المتجانسيف عمى ارخر في المقدار والكمي  ،والقيميات ليست ِمف المقدرات(. )ٖٙ
وعابر الحن ي عنو بالقدر والجنس :
ف ػي (البحػر ال ارلػؽ) قػاؿ  " :قولػو (وعمتػو القػدر والجػنس) أي :عمػ الربػا ،أي :وجػوب المسػاواة التػػي
يمزـ عند فوتيا الربا"...

()ٖٚ

.

وفػػي (ال تػػاوى اليندي ػ ) قػػاؿ  " :وىػػو محػ اػرٌـ فػػي كػ ِّػؿ مكيػػؿ ومػػوزوف بِ ْي ػ َع مػػع جنسػػو  ،وعماتُػو القَ ػ َدر
والجنس ،ونعني بالقدر :الكيؿ فيما يكاؿ والوزف فيما يوزف" (.)ٖٛ
وفي (بدالع الصنالع) قاؿ " :قاؿ أصحابنا :عم ربا ال ضؿ فػي األشػياء األربعػ المنصػوص عمييػا:
ؽ العمػ إالا باجتمػاع الوصػ يف
الكيؿ مع الجنس  ،وفي الذىب وال ض  :الوزف مع الجػنس ،فػبل تتحقاػ ُ

 ،وىما القدر ،والجنس" (.)ٖٜ

وقػػاؿ فػػي (تبيػػيف الحقػػالؽ) (" :وعمتػػو القػػدر والجػػنس) يعنػػي :بالقػػدر الكيػػؿ فػػي المكيػػؿ ،والػػوزف فػػي

الموزوف ،وعند الشافعي العم  :الطعـ بان راده في المطعومات"

(ٓٗ)

.

واسػػتدلوا بمػػا روي عػػف ابػػف عمػػر قػػاؿ ((" :قػػاؿ رسػػوؿ  : ال تبيع ػوا الػػدينار بالػػديناريف ،وال الػػدرىـ
ػشنِي أخػاؼ عمػيكـ الرمػاء ،والرمػاء :ىػو الربػا))  .فقػاـ إليػو رجػؿ
بالدرىميف ،وال الصاع بالصػاعيف؛ ف ّ
أيت الرجؿ يبيع ال رس باألفراس والنجيب باإلبؿ؟ قاؿ (( :ال بوس إذا كػاف يػداً
فقاؿ يا رسوؿ هللا  :أر َ
ٍ
بيد))" (ٖٔ) .
وروي عف أبي ىريرة وأبي سعيد  " :ا
بعث أخا بني عدي األنصاري فاستعممو عمػى
أف رسوؿ هللا َ 
خيبر ىكذا ؟ )) قاؿ :ال وهللا يا رسػوؿ
خيبر ،فقدـ بتمر جنيب  ،فقاؿ لو رسوؿ هللا ُ (( 
أك ُّؿ تَ ْم ِر َ
هللا  ،إانا لََنشتري الصاع بالصاعيف ِمف الجمع .فقاؿ رسوؿ هللا (( : ال ت عموا ،ولكف ِمػثْبلً بِ ِم ْثػ ٍؿ ،

أو بيعوا ىذا واشتروا بثمنو ِمف ىذا  ،وكذلؾ الميزاف))" (ٕٗ).

ؽ التحميػؿ بات ػاؽ الصػنؼ وات ػاؽ القَػ ْدر ،وعماػؽ التحػريـ بات ػاؽ الصػنؼ
وجو الدالل  :أانو  لَ امػا عماػ َ
واختبلؼ الصنؼ في قولو  لعاممِو بخيبر ِمف حديث أبي سعيد و يره إالا كيبلً بكيؿ يػداً بي ٍػد ؛ أروا

ا
أف التقدير – أعني :الكيؿ أو الوزف  -ىو المؤثر في الحكـ كتوثير الصنؼ (ٖٗ).

وعف عبادة وأنس بف مالؾ عف النبي  قاؿ (( :ما وِزَف ِمثبلً بِ ِم ٍ
ثؿ إذا كاف نوعػاً واحػداً  ،ومػا ِكْيػ َؿ
ُ
فَ ِم ْث ُؿ ذلؾ ،فشذا اختمؼ النوعاف؛ فبل بوس بو))(ٗٗ) .
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ى

ِ
أف النبػي  بػايف ا
وجػو االسػػتدالؿ :ا
المماثمػ مػع اتحػػاد النػوع  ،وىػػذا دليػػؿ
أف كػ اؿ َمكيػؿ البػ اد فيػو مػف ُ
عمى ا
أف ك اؿ مكيؿ فيو ِمف الربويات (٘ٗ).
قػػاؿ ابػػف رشػػد " :إذا تُ ُؤ ِّم ػ َؿ األمػ ُػر ِم ػف طريػػؽ المعنػػى ظيػ َػر  -وهللا أعمػػـ  -ا
أف عما ػتيـ أولػػى العمػػؿ،
الغػ ْبف الكثيػػر الػػذي فيػػو ،و ا
وذلػػؾ أانػو يظيػػر ِمػف الشػػرع ا
أف
أف المقصػػود بتحػريـ الربػػا إانمػػا ىػػو لِ َمكػػاف َ
العدؿ في المعامبلت إانما ىو مقارب التساوي؛ ولذلؾ ل اما َع ُسػر إدراؾ التسػاوي فػي األشػياء المختم ػ
الػػذوات ُج ِعػؿ الػػدينار والػػدرىـ لتقويميػػا  -أعنػػي :تقػػديرىا  ،-ول امػا كانػت األشػػياء المختم ػ الػػذوات -
أف تكػوف نسػب قيمػ
أعني :ير الموزون والمكيم  -العدؿ فييا إانما ىو في وجود النسب  -أعنيْ :
أحد الشيليف إلى جنسو  -نسب قيم الشيء ارخر إلى جنسو ،مثاؿ ذلػؾ :ا
ػاف
أف العػدؿ إذا بػاع إنس ٌ
أف تكوف نسب قيم ذلؾ ال رس إلى األفراس ىي نسب قيم ذلؾ الثوب إلى الثياب،
فرساً بثياب ىو ْ
أف تكػوف تمػؾ الثيػاب قيمتيػا خمسػوف ،فمػيكف مػثبلً الػذي
فشف كاف ذلؾ ال رس قيمتو خمسوف؛ فيجب ْ
ْ
يسػػاوي ىػػذا القػػدر عػػددىا ىػػو عشػرة أثػواب ،فػػشذف اخػػتبلؼ ىػػذه المبيعػػات بعضػػيا بػػبعض فػػي العػػدد
أف يكوف عديؿ فرس عشرة أثواب في المثؿ . -
واجب في المعامم العدال  -أعنيْ :

وأ اما األشياء المكيم والموزون  :فم اما كانت ليست تختمػؼ كػ اؿ االخػتبلؼ ،وكانػت منافعيػا متقاربػ لػـ
أف يسػػتبدلو بػػذلؾ الصػػنؼ بعينػػو إالا عمػػى جي ػ
لم ػ ْف كػػاف عنػػده منيػػا صػػنؼ ْ
تكػػف حاج ػ ً ضػػروري ً َ
السرؼ؛ كػاف العػدؿ فػي ىػذا إانمػا ىػو بوجػود التسػاوي فػي الكيػؿ ،أو الػوزف؛ إذ كانػت ال تت ػاوت فػي

ػشف منػػع الت اضػػؿ فػػي ىػػذه األشػػياء ِ
المنػػافع ،وأيض ػاً فػ ا
أف ال يقػػع فييػػا تعامػػؿ ؛ لكػػوف منافعيػػا
يوج ػب ْ
ير مختم  ،والتعامؿ إانما يضطر إليو في المنافع المختم  ،فشذف منع الت اضؿ في ىذه األشياء –
أعني :المكيم  ،والموزون  -عمتاف:
إحداىما :وجود العدؿ فييا .
والثاني  :منع المعامم إذا كانت المعامم بيا ِمف باب السرؼ .
وأ اما الدينار والدرىـ؛ ِ
فعما المنع فييا أظير؛ إذ كانت ىذه ليس المقصود منيا الربح ،واانما المقصػود
بيا  :تقدير األشياء التي ليا منافع ضروري "

()ٗٙ

.

ِ
مةةذهب المالكيةةة  :ا
االدخػػار  ،أي :كػػوف الطعػػاـ قوت ػاً ُي ػ اد َخ ُر ،وىػػذا
ٕ.
تو ّ
أف العم ػ ىػػي القُ ػ ْو ُ
()ٗٚ
ابف القيـ (. )ٗٛ
مذىب المالكي في المشيور  ،واختاره ُ
ِ
قوؿ ٍ
االدخار فقط .
ثاف :أانيا ّ
وليـ ٌ
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وليـ قوؿ ثالث :أانيا االقتيات فقط .
ِ
االدخار مع اتِّحاد الجنس(.)ٜٗ
والرابع ليـ :تعميمو باألكؿ ،و ّ
اؽ المالكيػ ػ ا
أف س ػػبب من ػػع الت اض ػػؿ :أ امػ ػا ف ػػي األربعػ ػ :
ق ػػاؿ اب ػػف رش ػػد  " :فال ػػذي اس ػ ا
ػتقر عمي ػػو ُحػ ػ اذ ُ
ِ
خر  ،وا ْف لـ يكف ُمقتاتاً  ،و ِمػف
الم اد ُ
المقتات  ،وقد قيؿ :الصنؼ الواحد ُ
الم اد َخر ُ
فالصنؼ الواحد مف ُ
ِ
المػ ادخر  ،وا ْف
شرط ّ
االدخار عندىـْ :
أف يكوف في األكثر ،وقاؿ بعض أصحابو  :الربا فػي الصػنؼ ُ
ِ
االدخػػار  ،...وأ امػا عم ػ منػػع الانسػػاء عنػػد المالكيػ فػػي األربعػ المنصػػوص عمييػػا ؛ فيػػو:
ػادر ّ
كػػاف نػ َ

الطع ػػـ ،واالدخ ػػار دوف ات ػػاؽ الص ػػنؼ ؛ ول ػػذلؾ إذا اختم ػػت أص ػػنافيا ج ػػاز عن ػػدىـ الت اض ػػؿ دوف
النسيل "

(ٓ٘)

.

وقػػاؿ  -أيضػاً " :-وأ امػا المالكيػ ؛ فشانيػػا زادت عمػػى الطعػػـ إ امػا صػ واحػػدة  ،وىػػو االدخػػار عمػػى مػػا

في الموطو  ،وا اما ص تيف :وىو االدخار ،واالقتيات عمى ما اختاره البغداديوف" (ٔ٘).

وقاؿ الدسوقي ( " :عم ) :حرم (طعاـ الربا) أي :الطعاـ المخػتص بالربػا ،أي :ربػا ال ضػؿ ،يعنػي:

البيِنػ باسػػتعمالو بحيػػث ال ت سػػد عنػػد االقتصػػار عميػػو  ،وفػػي
الربػػا فػػي الطعػػاـ( ،اقتيػػات) أي :إقامػ ّ
كممح ،وتابؿ( ،و ِّادخار)" (ٕ٘).
معنى االقتيات :إصبلح القوت ؛
ٍ
وقاؿ في (منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ)  " :واختم وا في العم المقتضي لممنع حتى يقػاس عمييػا
المصنِؼ قوليف منيا:
 ،وقد اختمؼ فييا عمى عشرة أقواؿ  ،ذكر
ّ

ِ
خار) أي :توخيره لوقت االحتياج إليو  .ابف الحاجػب،
األول:
ٌ
(اقتيات) أي :أكمو لقياـ البني بو( ،و ّاد ٌ
ػووؿ ابػ ُػف رشػػد المدون ػ عميػػو بعػػض
وعميػػو األكثػػر .قػػاؿ بعػػض المتػػوخريف :وىػػو المعػ اػوؿ عميػػو  .وتػ ا
المتػػوخريف ،وىػػو المشػػيور ِم ػف المػػذىب  ،ومعنػػى االقتيػػات  :قيػػاـ البني ػ بػػو مػػع االقتصػػار عميػػو ،
ِ
االدخار :التوخير المعتػاد بػبل فسػاد  .ابػف نػاجي ال حػ اد لزمنػو عمػى ظػاىر المػذىب  ،ويرجػع
ومعنى ّ
فيػػو لمعػػرؼ ،وحكػػى التػػادلي حػ ُّػده بسػػت أشػػير  ،والبػ اد ِمػف كونػػو معتػػاداً  ،فػػبل يعتبػػر ِّادخػػار الجػػوز ،
والرماف ؛ لندوره ...
والقول الثاني :ا
وكونو متا َخذاً لمعيش الباً " (ٖ٘).
االقتيات ،و
أف العم
االدخارُ ،
ُ
ُ
واستدلوا  :بحديث عبادة  ،وأبي سعيد السابؽ  ،ووجو الدالل منو ا
أف الشارع ل اما ذكر تمؾ األصناؼ
ِ
ٍ
ِ
ِ
االدخػار ،
بكؿ واحد منيا  :التنبيو عمى مػا فػي معنػاه  ،وىػي كمُّيػا يجمعيػا االقتيػات و ّ
ُعم َـ أانو قَ َ
ص َد ّ
المػ اد َخ َرة  ،ونابػو بػالتمر عمػى جميػع أنػواع الحمػوى
أ اما ُ
الب ُّر والشعير؛ فنابو بيما عمػى أصػناؼ الحبػوب ُ
الم اد َخرة إلصبلح الطعاـ (ٗ٘).
الم اد َخ َرة ؛ كالسكر ،والعسؿ ،والزبيب ،ونابو بالممح عمى جميع التوابؿ ُ
ُ
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ِ
مذهب الشا عية  :ا
كؿ مطعوـ  ،سواء كاف م اما
ٖ.
أف عم الربا ىي الطعـ  ،فيحرـ الربا في ّ
ُيكاؿ ،أو يوزف ،أو يرىما  ،وال يحرـ في ير المطعوـ  ،فيػدخؿ فػي المطعػوـ  :الحبػوب ،واإلداـ،
والحموى ،وال واكو ،والبقوؿ ،والتوابؿ ،و يرىا .

ػوكوؿ ج ٍ
قاؿ الماوردي " :وىو مذىب الشافعي فػي الجديػد  :ا
ػنس  ،و ِمػف أصػحابنا
أف عمػ الربػا أانػو م ُ
ٍ
أعـ  ،وىو قوؿ َمف أثبت في الماء الربا " (٘٘).
مطعوـ
َمف قاؿ:
جنس  ،وىذه العبارة ُّ
ُ
وقػػاؿ النػػووي  " :إانمػػا يحػػرـ الربػػا فػػي المطعػػوـ ،والػػذىب ،وال ض ػ  .فو ام ػا المطعػػوـ ،فس ػواء كػػاف م ام ػا
ُيكاؿ أو يوزف ،أـ ال ،ىذا ىو الجديد ،وىو األظير.)٘ٙ( "...

وقػػاؿ ابػػف حجػػر الييتمػػي  " :قولػػو :جوىريػ الػػثمف ؛ أيِ :ع ازتُػو وشػرفو  .وفػػي عبػػارة بعضػػيـ :كونػػو
ثمناً بوصؿ خمقتو " (. )٘ٚ
قاؿ في مغني المحتاج  " :وفي الجديد  -وىو األظير -العم  :الطعمي " (.)٘ٛ
وقاؿ المرداوي  " :وعنو  :ال يحرـ إالا في الجنس الواحد ِمف الذىب وال ض  ،وك ِّػؿ مطعػوـ .مػر ُاده:
مطعوـ لآلدمي ،وىو واضح .قاؿ أبو بكر :روى ذلؾ عف أحمد جماع ؛ فتكوف العم فػي األثمػاف:
ٌ
()ٜ٘
ٍ
فتختص بالمطعومات  ،ويخرج ما عداىا " .
جنس؛
مطعوـ
الثمنِاي  ،وفيما عداىا :كونو
ُّ
َ
ُ
قمح  ،فقػاؿ :بِ ْعػوُ  ،ثػـ اش ِ
ػتر
واستدلوا  :بما روي عف معمر بف عبد هللا  " :أانو أرسؿ
بلمو بصاع ٍ
َ
بو شعي اًر  .فػذىب الغػبلـ فوخػذ صػاعاً وزيػادة بعػض صػاع  ،فم امػا جػاء معمػ اًر أخبػره بػذلؾ  .فقػاؿ لػو
ػذف إالا ِمػثبلً بِ ِم ْثػ ٍؿ ؛ فػ ِ
ػت ذلػػؾ ؟ انطمِػ ْؽ  ،ف ُػراده  ،وال توخػ ا
ػوؿ هللا 
ّ
ػشني كن ُ
معمػر :لِػ َـ فعم َ
ػت أسػمع رسػ َ
ِ
طعامنا يوملذ الشعير .قيؿ لو :فشانو لػيس بمثمػو
بالطعاـ ِمثْبلً بِ ِم ْث ٍؿ))  .قاؿ  :وكاف
(الطعاـ
يقوؿ ( :
ُ
ُ
ِ
أف يضارع " (ٓ.)ٙ
؛ قاؿ ّ :إني أخاؼ ْ
يعـ القمح  ،و َيره ِمف قوت أىؿ البمد .
ول ظُ "الطعاـ" عاـ؛ ُّ
وجو االستدالؿ :ا
ؽ عمػى اسػـ مشػتؽ
ؽ في الحػديث عمػى اسػـ "الطعػاـ"  ،والحكػـ إذا ُعِمّػ َ
أف الحكـ ُعِمّ َ
د اؿ أانو ِعماتُو؛ فتكوف العم ىنػا ىػي الطعػـ (ٔ ،)ٙواسػـ "الطعػاـ" يتنػاوؿ كػ اؿ مطعػوـ فػي المغػ والشػرع
بما بايناه ِمف قَْب ُؿ  ،فكاف عموـ ىذا الخبر إشارة إلى ا
أف عما َ الربا :الطعـ .
ٗ.

مذهب الحنابمة  :وفيو ثبلث:
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أشهرها  :مثػؿ مػذىب الحن يػ  :وىػي ا
أف الكيػؿ ،أو الػوزف مػع اتِّحػاد الجػنس ىػو عمػ الربػا ،فيجػري
ِ
كؿ مكيؿ ،أو موزوف بجنسو ،مطعوماً كاف أو ير مطعوـ ،كالحبوب ،واألشناف ،والنورة ،
الربا في ّ
والقط ػػف ،والكت ػػاف ،والص ػػوؼ ،والحن ػػاء  ،والعصػ ػ ر ،والحدي ػػد  ،والنح ػػاس ،ونحوى ػػا ،وال يج ػػري ف ػػي
مطعػػوـ ال يكػػاؿ وال يػػوزف ،إالا ا
أف الحنابم ػ خبلف ػاً لمحن يػ قػػالوا :يحػػرـ ربػػا ال ضػػؿ فػػي كػ ِّػؿ مكيػػؿ أو
موزوف بجنسو ،ولو كاف قميبلً كتمرة بتمرة ،وما دوف األرزة ِمف نقد  -ذىب أو فض  ،-ال فػي مػاء
 ،وال فيما ال يػوزف ُع ْرفػاً ؛ لصػناعتو ِمػف يػر ذىػب أو فضػ  ،كمعمػوؿ ِمػف نحػاس ،أو حديػد  ،أو
قطف ،ونحوه(ٕ. )ٙ

ػحيح ِم ػف المػػذىب بػػبل ريػػب ،وعميػػو جمػػاىير األصػػحاب ،وجػػزـ بػػو فػػي
قػػاؿ المػػرداوي  " :ىػػذا الصػ ُ
(الوجيز) و يره  ،وق ادمو في (ال روع) و يره  ،وقاؿ :ىذا المذىب .قاؿ الشارح :ىذا أشير الروايػات.
وذك ػ ػره الخرقػ ػػي ،وابػ ػػف أبػ ػػي موسػ ػػى ،وأكثػ ػػر األصػ ػػحاب .قػ ػػاؿ القاضػ ػػي :اختارىػ ػػا الخرقػ ػػي ،وشػ ػػيوخ

أص ػػحابنا .ق ػػاؿ الزركش ػػي :ى ػػي األش ػػير عن ػػو ،ومخت ػػار عامػ ػ أص ػػحابو  .ق ػػاؿ ف ػػي ال ػػالؽ :اخت ػػاره

ػوزوف ج ػ ٍ
ػنس  .وعمػ ػ األربعػ ػ الباقيػ ػ
األكث ػػروف .فعميي ػػا :عمػ ػ الرب ػػا ف ػػي ال ػػذىب وال ضػ ػ  :كونيم ػػا م ػ ُ
ػيبلت جػ ٍ
المنصػػوص عمييػػا فػػي الحػػديث :كػ ا
ػنس ،عمػػى الصػػحيح ِمػف المػػذىب  ،وعميػػو أكثػػر
ػونيف مكػ ُ

األصحاب "

(ٖ)ٙ

.

والرواية الثانية :كمذىب الشافعي .
والروايةةة الثالثةةة :العم ػ فيمػػا عػػدا الػػذىب وال ض ػ ؛ كونػػو مطعوم ػاً إذا كػػاف مكػػيبلً أو موزون ػاً ،فػػبل

يجري الربا في مطعوـ ال يكاؿ وال يوزف ،كالت اح ،والرماف ،والخوخ ،والبطيخ ،والكمثرى ،والس رجؿ،

واإلج ػػاص ،والخي ػػار ،والج ػػوز ،والب ػػيض ،وال فيم ػػا ل ػػيس بمطع ػػوـ؛ ك ػػالزع راف ،واألش ػػناف ،والحدي ػػد،
والرصاص ،ونحوه  ،واختارىا ابف تيمي

(ٗ)ٙ

.

واس ػػتدلوا عم ػػى الروايػ ػ األول ػػى بودلػ ػ الحن يػ ػ ؛ وعم ػػى الثانيػ ػ بودلػ ػ الش ػػافعي  ،وعم ػػى الثالثػ ػ بودلػ ػ
الشافعي عمى ِعمِّاي ِ الطعـ ،وأضافوا ليا أدل ِعمِّاي ِ الكيؿ أو الوزف .

المبحث الثاني
معنى ال موس وحكـ التعامؿ بيا عند ال قياء
أذكر ىنا كبلـ ال قياء في معنى ال موس كما ي يـ ِمف نصوصيـ في كتب ال قو :
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مذهب الحن ية :
قػػاؿ الكاسػػاني " :ومنيػػا مػػا ال يشػػترط فيػػو القػػبض أص ػبلً؛ كبيػػع العػػيف بػػالعيف م ام ػا سػػوى
ٔ.
الػػذىب وال ض ػ  ،وبيػػع العػػيف بال ػ اديف م ام ػا ال يتضػػمف ربػػا الانسػػاء ؛ كبيػػع الحنط ػ بالػػدراىـ ،ونحوىػػا،
ومنيػػا مػػا ُيشػػتََرط فيػػو القػػبض ِمػف أحػػد الجػػانبيف ؛ كبيػػع الػػدراىـ بػػال موس ،وبيػػع العػػيف بالػ اديف م امػا ال
يتضػػمف ربػػا الانسػػاء ؛ كبيػػع المكيػػؿ بالمكيػػؿ ،والمػػوزوف بػػالموزوف إذا كػػاف الػ اديف منيمػػا ثمنػاً  ،وبيػػع

ال اديف بالعيف ،وىو السمـ "
ٕ.

(٘)ٙ

.

قاؿ منبل خسرو  ":ص اح ؛ أي :البيع  ،ب موس نافق ببل تعييف ؛ ألنو ثمف باالصطبلح "

وعم ػػؽ الشػ ػرنببللي " :قول ػػو  :ألانػ ػو ثم ػػف باالص ػػطبلح  ،...أش ػػار بي ػػذا إل ػػى أانػ ػو ل ػػو تبايع ػػا ال م ػػوس

بال موس ،أو بالدراىـ ،أو الدنانير؛ فََن ْق ُد أحدىما دوف ارخر جاز؛ ألانػو يصػير بيػع عػيف بِػ َد ْي ٍف ،واانمػا
شػػرطَ فػػي بيػػع النقػػديف بوحػػدىما قػػبض البػػدليف نص ػاً ال قياس ػاً  ،وال مػػوس ليسػػت فػػي معناىمػػا؛ ا
ألف
الثمنايػ ليمػػا ص ػ أصػػمي َخْم ِقاي ػ  ،وال مػػوس ص ػ عارضػػي عمػػى شػػرؼ الػػزواؿ بالكسػػاد ؛ فػػبل يكػػوف
النص الوارد ث ام وارداً  -ىنا  -دالل "
ٖ.

()ٙٙ

.

وقاؿ ابف نجػيـ ( " :تتمػ ) فػي أحكػاـ ال مػوس فػي المحػيط  :لػو بػاع ال مػوس بػال موس ،أو

بالدراىـ ،أو بالدنانير؛ فنقد أحدىما دوف ارخر جاز"

()ٙٚ

.

وقػػاؿ ابػػف عابػػديف  " :تنبيػػو ُ :سػلِؿ الحػػانوتي عػػف بيػػع الػػذىب بػػال موس نسػػيل ؟ فوجػػاب:
ٗ.
بوانػو يجػػوز إذا قػبض أحػػد البػدليف لِ َمػا فػي (الب اززيػ ) لػػو اشػترى مالػ فمػس بػػدرىـ يك ػي التقػػابض ِمػف
أحد الجانبيف ،قاؿ :ومثمو ما لو باع فض ً أو ذىباً ب موس؛ كما في (البحر) عف (المحيط) قاؿ :فبل
يغتر بما في فتاوى قارئ اليداي ِمف أانو ال يجوز بيع ال موس إلى أجؿ بذىب أو فضػ ؛ لقػوليـ :ال
ا
يجوز إسبلـ موزوف في موزوف ،واالا إذا كاف المسمـ فيو مبيعاً؛ كزع راف  ،وال موس ير مبيع  ،بػؿ

صارت أثماناً اىػ .

ػت :والج ػواب حمػ ُػؿ مػػا فػػي فتػػاوى قػػارئ (اليداي ػ ) ،عمػػى مػػا دؿ عميػػو كػػبلـ (الجػػامع) ِم ػف اشػػتراط
قمػ ُ
التقػػابض ِم ػف الجػػانبيف؛ فػػبل يعتػػرض عميػػو بمػػا فػػي (الب اززي ػ ) المحمػػوؿ عمػػى مػػا فػػي األصػػؿ ،وىػػذا
أحسػف م امػا أجػاب بػو فػي (صػرؼ النيػر) ِمػف ا
السػمَـ ،وال مػوس ليػا ِشػ ْبوٌ بػػالثمف ،وال
أف مػراده بػالبيع :ا
السػمَـ فػػي األثمػػاف ،و ِمػف حيػػث إانيػػا عػػروض فػػي األصػػؿ اكت ػػي بػػالقبض ِمػف أحػػد الجػػانبيف ؛
يصػػح ا
تومؿ "

()ٙٛ

.
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مذهب المالكية :
أف نتقػابض؟
ٔ.
قمت :أر َ
قاؿ القاضي سحنوف ُ " :
إف اشتريت فموساً بدراىـ ،فافترقنػا قبػؿ ْ
أيت ْ
قاؿ( :)ٜٔٓال يصمح ىذا في قوؿ مالؾ  ،وىػذا فاس ٌػد  ،قػاؿ لػي مالػؾ فػي ال مػوس :ال خيػر فييػا نظػرة
بالذىب وال بالورؽ ،ولو ا
أف تبػاع
أف الناس أجازوا بينيـ الجمود حتى تكوف ليا سػك وعػيف؛ لكرىتيػا ْ
ػب أو تبػػر ذىػ ٍ
إف اشػػتريت خػػاتـ فض ػ ٍ أو خػػاتـ ذىػ ٍ
ػب ب مػػوس
ػت :أ أريػ َ
بالػػذىب والػػورؽ نظ ػرة  .قمػ ُ
ػت ْ
َ
َ

أف نتقػػابض أيجػػوز ىػػذا فػػي قػػوؿ مالػؾ ؟ قػػاؿ :ال يجػػوز ىػػذا فػػي قػػوؿ مالػػؾ؛ ا
ألف مالكػاً
فافترقنػا قبػػؿ ْ
قاؿ :ال يجوز فمس ب مسيف ،وال تجوز ال موس بالذىب وال ض  ،وال بالدنانير نظرة  .ابف وىب ،عف
يػػونس بػػف يزيػػد عػػف ربيع ػ بػػف أبػػي عبػػد الػػرحمف أان ػو قػػاؿ :ال مػػوس بػػال موس بينيمػػا فضػػؿ ،فيػػو ال
يصمح في عاجؿ بآجؿ ،واال عاجؿ بعاجؿ ،وال يصمح بعض ذلؾ ببعض إالا ىاء وىاء  .قاؿ الميث

بف سعد  :عف يحيى بف سعيد  ،وربيع أانيما كرىا ال موس بػال موس وبينيمػا فضػؿ أو نظػرة  ،وقػاال

 :إانيا صارت سك مثؿ سك الدنانير والػدراىـ  .الميػث :عػف يزيػد بػف أبػي حبيػب وعبيػد هللا بػف أبػي
جع ر قاال  :وشػيوخنا كمُّيػـ أانيػـ كػانوا يكرىػوف صػرؼ ال مػوس بالػدنانير والػدراىـ إالا يػداً بي ٍػد  ،وقػاؿ
يحيى بف أيوب :قاؿ يحيى بف سعيد  :إذا صػرفت درىمػاً فموسػاً  ،فػبل ت ارقػو حتػى توخػذه كمػو "

(ٓ)ٚ

.

وقاؿ ابف البراذعػي  " :وال تصػمح ال مػوس بػال موس ج ازفػاً  ،وال وزنػاً  ،وال كػيبلً مػثبلً بمثػؿ
ٕ.
يداً بيد ،وال إلى أجؿ ،وال تجوز إالا عدداً فمساً ب مس يداً بيد ،وال يصمح فمس ب مسػيف يػداً بيػد وال إلػى
أجؿ ،وال مػوس فػي العػدد بمنزلػ الػدنانير والػدراىـ فػي الػوزف ،واانمػا َكػ ِرهَ ذلػؾ مالػؾ فػي ال مػوس  ،ولػـ
ِّ
يحرمو كتحريـ الدنانير والدراىـ "

(ٔ)ٚ

.

فمػ ْف أجػػاز
ٖ.
وقػاؿ ابػػف رشػػد  " :فصػػؿ :وكػػذلؾ اختمػػؼ فػػي القػراض بػػال موس فػػوجيز ُ
وكػ ِّرهَ َ .
أف ي ػ ارؽ فػي
ذلؾ شابييا بالعيف؛ إلمكػاف التصػريؼ بيػا ،وم َػف منػع منػو شػابييا بػالعروض  ،وينبغػي ْ
جواز القػراض بيػا بػيف القميػؿ والكثيػر عمػى مػا وقػع البػف القاسػـ فػي السػمـ الثػاني ِمػف (المدونػ ) فػي
أف يبيػػع سػػمعتو  ،فيبيعيػػا بػػال موس .فيػػوتي عمػػى ىػػذا فػػي الق ػراض بػػال موس ثبلث ػ
الػػذي يػػومر الرجػػؿ ْ
أق ػواؿ :اإلجػػازة  ،والك ارى ػ جمم ػ ً ِم ػف يػػر ت صػػيؿ ،والت صػػيؿ بػػيف القميػػؿ والكثيػػر ،وىػػو ظػػاىر فػػي
المعنى "

(ٕ)ٚ

.

فم َن َع ػو ابػػف القاسػػـ،
وقػػاؿ  -أيض ػاً  " :-واختمػػؼ – أيض ػاً  -أصػػحاب مالػػؾ فػػي الق ػراض بػػال موسَ ،
وأجازه أشيب " (ٖ. )ٚ
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ى

ا
ٗ.
أف تكوف سمع ً خ ي َ
وقاؿ ابف عميش  " :لو اشترى أو باع ب موس ؛ فيي كالعروض إال ْ
الػػثمف إانمػػا تبػػاع بػػال موس ،ومػػا أشػػبييا ،فػػال موس فييػػا بمنزلػ العػػيف .ابػػف يػػونس؛ ألانػو اشػػتراىا؛ أي:
وباعيا بالعرؼ ِمف ثمنيا ؛ فمـ يتع اد " (ٗ. )ٚ
مذهب الشا عية :
قاؿ الماوردي  " :فو اما عم الربا في الذىب وال ض ؛ فمذىب الشافعي أانيا جنس األثماف
ٔ.
الباً  ،وقاؿ بعض أصحابنا  :قيـ المتم ات الباً  .و ِمف أصحابنا َمف جمعيما  ،وك ُّػؿ ذلػؾ قريػب "
.
ثػػـ ذكػػر اعت ارض ػاً لػػنقض عم ػ الشػػافعي – ىنػػا  -فقػػاؿ  " :ا
أف التعميػػؿ باألثمػػاف منػػتقض فػػي الطػػرد
ض طَ ْرِده بػال موس ،ىػي أثمػاف فػي بعػض البمػداف  ،وال ربػا فييػا عنػدكـ.
ونقضػو عكسػاً
ُ
والعكس ،فََن ْق ُ
بوواني الذىب وال ض ليسػت أثمانػاً وفييػا الربػا ،والتعميػؿ بػالوزف مسػتمر ال يعارضػو نقػض فػي طػرد
وال عكس " .

أف األصوؿ مق ّررةٌ عمػى ا
ورادىا بقولو  " :ا
أف الحكػـ إذا عمػؽ عمػى الػذىب وال ضػ اخػتص بيمػا ،ولػـ
أف الزكاة ل اما تعماقت بيما لػـ يتعػ اد إلػى يرىمػا ِمػف ِ
يقس يرىما عمييما؛ أال ترى ا
صػ ر ،أو نحػاس،
ػتص النيػي بيمػا دوف سػالر
أو شيء ِمف الموزونات ،ول اما حرـ الشرب في أوانػي ال ضػ والػذىب اخ ا
ِ
ؽ عمييما مختصاً بيما  ،و ا
أف العم فييما ير
أف يكوف الربا المعما ُ
األواني مف يرىما  .كذلؾ وجب ْ
متعدي إلى يرىما " (٘. )ٚ

وقػ ػػاؿ ابػ ػػف حجػ ػػر الييتمػ ػػي ( " :والنقػ ػػد) أي :الػ ػػذىب وال ض ػ ػ  ،ولػ ػػو يػ ػػر مضػ ػػروبيف،
ٕ.
وتخصيصػػو بالمضػػروب ميجػػور فػػي ع ػر ِ
ؼ ال قيػػاء  ،وعم ػ الربػػا فيػػو جوىري ػ الػػثمف ؛ فػػبل ربػػا فػػي
ٌ
ُْ
ال موس وا ْف راجت " .
وفي حاشي الشرواني عميو  " :قولو :جوىري الثمف؛ أيِ :ع ازتُو وشرفُو ؛ وفي عبارة بعضيـ  :كونػو
()ٚٙ
ثمناً بوصؿ خمقتو "
مذهب الحنابمة :
ٔ.

قاؿ ابف م مػح  " :ومػا تقػدـ ِمػف ا
أف العمػ ىػي الثمنايػ فييمػا عمػ قاصػرة ال يصػح التعميػؿ

بيػا فػي اختيػػار األكثػر ،ونقضػت طػػرداً بػال موس؛ ألانيػا أثمػػاف ،وعكسػاً بػالحمي ،وأجيػػب لعػدـ النقديػ

الغالب "

()ٚٚ

.
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ٕ.

وقاؿ المرداوي  " :العم في األثماف :الثمني " ىي عم قاصرة .قاؿ في ال ػروع :ال يصػح

التعميؿ بيا فػي اختيػار األكثػر .ونقضػت طػرداً بػال موس؛ ألانيػا أثمػاف ،وعكسػاً بػالحمي .وأجيػب بعػدـ
أف يقولػوا  :إذا ن قػػت حتػػى ال يتعامػػؿ إالا بيػػا ا
أف فييػا
النقديػ الغالبػ  .قػػاؿ فػػي االنتصػػار :ثػػـ يجػػب ْ
الربا؛ لكونيا ثمناً الباً " (. )ٚٛ
فػػالراجح عنػػد المػػذاىب األربع ػ  ،ا
أف ال مػػوس المعدني ػ  ،ال توخػػذ حكػػـ الػػذىب وال ض ػ  ،واانمػػا تُقَ ػ اد ُر
حسب الحاج إلييا ؛ كعمم مساعدة ُ ،يشترى بيا بعض األشياء قميم الثمف .
المبحث الثالث
نشأة األوراق النقدية وحكم التعامل بها عند العمماء
المطمب األول
نشأة األوراق النقدية
ػاف عمػى ش ِ
ضػ كوثم ٍ
في البداي اسػتعمؿ النػاس الػذىب وال ِ ا
ػكؿ ِقطػع متباينػ ِ الحجػـ ،والػوزف ،والنقػاء،
كانت تب اًر  ،أو مصو
سواء
ْ

يتـ بالوزف ..
الحمي ،أو األواني و يرىا ،وكاف
التعامؿ بيا ُّ
في صورة ُ
ُ

ثػػـ َشػ َػرعوا فػػي َسػ ْػب ِؾ النقػػود ِمػػف الػػذىب فػػي بعػ ِ
ػض الػػببلد ،و ِم ػف ال ِ ا
ض ػ فػػي بػػبلد أخػػرى ،كوحػػدات
ػداوؿ،
متسػػاوي فػػي ْ
الحجػػـ ،والػػوزف ،والنقػػاء  ،مختوم ػ بخػػتْـ رسػػمي َي ْشػػيَد بسػػبلمتيا ،وقابميتيػػا لمت ػ ُ
وكانت قيم ُ القطع االسمي مساوي ً ِلقيم ما تحتويو ِمف ذىب أو ِف ا
ض .
ْ
ولكػػف ىػػذه القطػػع النقدي ػ وا ْف كػػاف يخػ ُّ
ػؼ حمميػػا لكانيػػا فػػي جانػػب آخػػر يسػػيُؿ َسػ ِػرقتُيا ،فكػػاف ِم ػف
خزنوا كمي ٍ
أف ُي ِّ
ػات كبيػرةً ِمػف ىػذه القطػع فػي بيػوتيـ ،فبػدأ النػاس فػي أوربػا فػي
الصعب عمى األثرياء ْ
ْ
ودعػػوف ىػػذه الكميػ ِ
القػػرف السػػابع عشػػر ي ِ
ػات الكبي ػرةَ عنػػد بعػػض الصػػا عمػػى أسػػاس ّأنيػػـ َيممِكػػوف
ُ
أف ُيعطػ َػييـ ى ػؤالء الصػػا شػػيادة  ،أو إيصػػاالً بمػػا
الف بعيػػدةً عػػف الس ػرق والضػػياع ،فػػي نظيػ ِػر ْ
خ ػز َ
ِ
عند الطمب .
ْأوَدعوه بدقا  ،ويتعيادوا ّ
برد ىذه المعادف َ
ِ
ػتعمؿ ف ػػي د ْف ػػع ال ػػثمف عن ػ َػد
ول امػ ػا
ازدادت ثقػ ػ ُ الن ػػاس بيػ ػؤالء الص ػػا ص ػ ْ
ْ
ػارت ى ػػذه اإليص ػػاالت تُس ػ َ
البيعػػات ،فكػػاف المشػػتري بػػدؿ أف يػػدفع ِ
القيم ػ نقػػداً ُيس ػمِّـ إلػػى البػػالع سػػنداً ِمػػف ىػػذه اإليصػػاالت بعػ َػد
ْ
ِ
أصػػدروىا  ،ثػػـ تطػ اػور األمػ ُػر ،وأصػػبحت ىػػذه
لمغيػػر ،وكػػاف البػػالعُ َي ْقَبمُيػػا ثقػ ً بالصػػا الػػذيف ْ
تظييػره ْ
تدويف اسـ ِ
فوصبحت تتداوؿ بدوف تظيير،
مودع السبالؾ عمييا،
اإليصاالت متشابي ً؛ بحيث انت ى
ْ
ُ
ِ
عند الطمب بسبالؾ ذىباي (. )ٜٚ
بؿ
ا
بمجرد التاسميـ مع بقاء تعيُّد الصا بالوفاء بيا َ
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ى

ط تمػػزـ
ىػػذه ىػػي بداي ػ ُ األوراؽ النقداي ػ  ،فيػػي فػػي بداي ػ ِ أمرىػػا لَػػـ تكػػف ليػػا صػػورةٌ رسػػمي  ،وال ُس ػْم َ
ِ
ِ
ِ
بمػػف أصػػدرىا  ،وحػػيف كثُػػر
بقَبوليػػا ،واانمػػا كػػاف
المرجػػعُ فػػي قَبوليػػا ّ
وردىػػا إلػػى ثق ػ البػػالع أو الػػدالف َ

تػػداوؿ اإليصػػاالت فػػي السػػوؽ فػػي مطمػػع القػ ِ
رت ىػػذه األ َْوراؽ إلػػى
ػرف السػػابع عشػػر المػػيبلدي؛ تَطػ اػو ْ
صػػو ٍرة رسػػماي تُس ػ امى (البنكنػػوت)  ،ويقػػاؿ :إ اف بنػػؾ "اسػػتاؾ ىػػوـ" بالسػػويد أوؿ َم ػف أصػػدرىا كػػووراؽ
نقدي

(ٓ)ٛ

.

وأصؿ ىذه الم ظ  :ا
أف الصػيارف فػي القػروف الوسػطى وخصوصػاً ِمػف الييػود  ،كػانوا يجمسػوف عنػد

الموانئ واألماكف العام  ،وأمػاميـ منضػدة "بػانكو" بالمغػ اإليطاليػ  ،وعمييػا األوراؽ النقديػ  ،التػي
ُس ِّميت – أيضاً " -بانكو" (ٔ. )ٛ
وكانت ىذه األوراؽ النقدي آنػذاؾ مغطػاةً بغطػاء ِ
كامػؿ عن َػد البنػؾ الػذي أصػدرىا ،ومدعومػ ً بالػذىب
ْ
ا ِ
ِ
ا
عنده ِمف الػذىب ،وكػاف
يمتزـ أال ُيصدر ىذه األوراؽ إال بقدر ما َ
بنسب مال في المال  ،وكاف البنؾ ُ
لكػ ِػؿ مػػف يحمػػؿ ىػػذه األوراؽ أف يػػذىب بيػػا متػػى شػػاء إلػػى البنػػؾ ،ويحػػوؿ مػػا شػػاء منيػػا إلػػى سػ ِ
ػبالؾ
ْ
َ
ّ َ

الذىب .

أف اإليصاالت التي أصدروىا لػـ تكػف فػي الػب األحي ِ
ا
ػاف
وفي مرحم ٍ ثالث تبياف ألصحاب الصا
ترجع إلييـ؛ ليصرفوا قيمتيا بالمعػادف ،واانمػا جػزٌء يسػير ِمػف حممػ ىػذه األوراؽ يقػوـ بػذلؾ ،وىػذا مػا
أف ُيص ػ ِػدروا ِم ػف األوراؽ مػػا يجػػاوز ِقيم ػ َ العمم ػ المعدنيػ ػ
ػحاب الصػػا ر ب ػ ً فػػي ال ػربح ْ
دفَػػع أصػ َ
المحػػت َظ بيػػا لػػدييـ ِ
ػطرت السػػمطات العا ام ػ لمتػ ُّ
مؤسسػػات ذات
ػدخؿ ،وتكميػػؼ ا
كغطػػاء  ،وحينلػ ٍػذ اضػ ا
خاص ػ
طبيع ػ
ا

واحكاـ رقابتيا .

مؤسسػػات اإلصػػدار أو المصػػارؼ المركزاي ػ  ،-باحتكػ ِ
ػار إصػػدار ىػػذه ُّ
النقػػود ،
 -ا

تبػياف لمسػػمطات فػػي ذلػػؾ الوقػ ِ
ػت أانػو مػػف الصػػعوب ِ المحافظػ ُ عمػػى ِمثػؿ ىػػذه التغطيػ ا
الذىبيػ الكاممػ
ِ
السػْمـ والحػرب
المدى الطويؿ،
ُ
لمنقود الورقاي في َ
النمو االقتصادي ،وتمويؿ المشاريع في ّ
فاحتياجات ِّ
ػيد الػ اػذىبي ينمػػو بمعػ ػ ادالت
ػتمرةً وممموس ػ فػػي كماي ػ النق ػػود
تتطماػػب زيػػادةً مسػ ا
المتداول ػ  ،بينمػػا الرصػ ُ
َ
ِ
طبع كميات كبيرة ِمف النقود الورقاي تَزيد عف كمي الػذىب
ضليم ب ْعؿ القيود الطبيعاي  ،فمجوت إلى ْ
الموجػػودة عنػ َػدىـ؛ لتسػػتعمميا فػػي سػ ِّػد حاجاتيػػا ،فصػػار طػػاء األوراؽ النقدي ػ يتنػػاقص شػػيلاً فشػػيلاً،
وىبط ِ
دعميػا بالػػذىب الحقيقػي عػف المالػ بالمالػ إلػى نِسػب ٍ ْأد َنػى بكثيػر ،وذلػؾ ا
ألف البنػػوؾ
ْ
ػت نسػب ُ ْ
كانت تسػتيقف ب ا
ػع ىػذه األوراؽ ال ُيطمػب تحويميػا إلػى ال اػذىب فػي
التي تصدر األوراؽ النقدي
ْ
ػوف جمي َ
ٍ
أف ىذه األوراؽ لـ تكف مدعوم ً بالكامؿ بالذىب؛ نتيج َ ثقػتيـ ب ا
وقت واحد ،وقد قَبِميا الناس ر َـ ا
ػوف
مصػػدرىا يقػ ِػد ُر عمػػى تحويميػػا إلػػى الػ اػذ َى ِب كمامػػا طُمِػب منػػو ذلػػؾ ،ب ضػػؿ الػػذىب الموجػػود عنػ َػده  ،وا ْف
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كانت كمي الػذىب أقػ اؿ ِمػف كميػ األوراؽ الصػادرة ِمػف عنػده ،و ا
ػت تُسػ امى
أف ىػذه األوراؽ النقديػ كان ْ
نقود الثق .
ػدأت نقػػود الثقػ تت ازيػػد إلػػى حػ ِّػد ا
ػعاؼ مقػػدار الػػذىب الموجػػود فػػي الػببلد ،م امػػا
ػت أضػ َ
أف األوراؽ بمغػ ْ
وبػ ْ
ػادت إلػػى
حمػؿ إنكمتػ ار إلػى تعطي ِػؿ تحويػؿ ىػذه األوراؽ إلػػى الػذىب بع َػد حػرب عػاـ (ٜٗٔٔـ) ،ثػـ ع ْ
جػواز التحويػ ِػؿ فػي سػػن (ٕٜ٘ٔـ) ،ولكػف بشػ ْػرط :ا
أف مػا ُيطمػػب ِمػف البنػػؾ تحويمػو ال يكػػوف أقػؿ ِمػػف
جعػؿ عا امػ النػاس ال َي ْق ِػدروف عمػى تحويػؿ أوراقيػـ إلػى الػذىب ،ولكػانيـ لػـ
ألؼ وسػبعمال جنيػو بمػا َ
يحت موا بذلؾ لشيوِع األوراؽ ٍ
كنقد قانوني؛ تن ُعيـ في متاجراتيـ األىمي .
ِ
تحويؿ األوراؽ إلى الػذىب إطبلقػاً ،حتػى ولػو طمػب
منعت حكوم بريطانيا ِمف
وفي عاـ (ٖٜٔٔـ)
ْ
ِ
ِ
ٍ
ويتعػامموا بيػا
أكثر مف ألؼ وسبعمال جنيػو ،وأَلزمػت النػاس ْ
أف يقتنعػوا بيػذه األوراؽ كبػديؿ لمػذىبَ ،
في ِ
ػؽ بعضػيا لػبعض ،ف ا
ػشف تحويػؿ األوراؽ
سالر مػداوالتيـ ،ولكػف الحكومػات اس ا
ت فػي احتػراـ ح ِّ
ػتمر ْ

كؿ دول ممتزم ً بتحويػؿ عممتيػا إلػى الػذىب لدولػ أخػرى
داخؿ الببلد ،ولكف
كانت ُّ
وا ْف كاف ممنوعاً
ْ
َ
شاءت أمريكا مثبلً أف تتق ادـ بووراؽ جنييػات إسػترليني إلػى
بعمم الدول األولى ،فمو
ْ
ْ
إف تَق ادمت إلييا ُ
ا
ِ
إنكمت ػرا ،فػ ا
التعامػػؿ
ويس ػ امى ىػػذا النظػػاـ :قاعػػدة
ػشف إنكمت ػ ار ممتزم ػ بتحويػػؿ تمػػؾ األوراؽ إلػػى الػػذ َىبُ ،
ُ
ا
بالذ َىب(ٕ. )ٛ
ِ
ظ اؿ ىذا العمؿ بيذه ِ
اليات المتحػدة أزمػ ً شػديدةً فػي سػعر دوالرىػا،
القاعدة ُم ّاً
أف واجيت الو ُ
ستمر إلى ْ
ت إلى إيقاؼ تحويؿ الدوالر إلى ذىب حتى لمػدوؿ،
وتدفاؽ الذىب منيا في َس َن (ٜٔٔٚـ) ،فاضطُار ْ
ضػػي عمػػى ِ
وذلػػؾ فػػي تػػاريخ (٘ٔ ِم ػف شػػير أ سػػطس ،سػػن ٖ ،)ٜٔٚوبيػػذا قُ ِ
دعػػـ
آخػ ِػر شػػكؿ ِمػػف ْ

ِ
عتبػر ق اػوة
جرد قصاص
األوراؽ بالذىب ،وأصبحت ىذه النقود ُم ا
ْ
ليست ليا قيم ٌ ذاتي كسػمع  ،واانمػا تُ َ
ِ
ػبحت
ػاء عمػػى ثِقػ األفػراد فييػػا وأمػر القػػانوف،
فاكتمػػؿ بػذلؾ تطػ ُّػور النقػػود الورقايػ  ،حتػػى أصػ ْ
َ
شػرالي بنػ ً
نقػػوداً التماني ػ خالِص ػ  ،بحيػػث أصػ ِ
ػبحت النقػػود الورقي ػ تُمثِّػػؿ الصػػورةَ العا ام ػ لمنقػػود فػػي االقتصػػاد
المعاصر .
ػود قانوناي ػ  ،يصػػبي عمييػػا القػػانوف ِ
ص ػ َ الشػػرعي  ،وليػػا القُػػدرةُ عمػػى تسػػوي ِ الػ ُّػديوف ،واإلب ػراء
فيػػي نقػ ٌ
منيػػا ،وىػػي تُمثِّػػؿ ِق ام ػ السػػيول  ،حيػػث يمكنيػػا أف تتحػ اػوؿ مباش ػرةً إلػػى ِسػػمع ِ
قوتيػػا
وخػ ْػدمات بحسػػب ا
ْ
ػود نياليػ ؛ أي :ال تتح اػوؿ إلػػى ذىػب ،فػػبل يجػػوز
الشػرالي  ،أو يحػػت ظ بيػا كمػػا ىػي ،وىػػي  -أيضػاً نق ٌ
لحاممِيػػا تقػػديميا إلػػى المصػػرؼ المركػػزي؛ لتحويميػػا إلػػى ذىػ ٍ
ػب أو ِف ا
ض ػ  ،واانمػػا ذلػػؾ ىػػو مجػ اػرد أثػ ٍػر
ُ
ت ػػاريخي فحس ػػب ،والش ػػكؿ األساس ػػي لي ػػذه النق ػػود َيتمثاػػؿ ف ػػي أو ار ِ
ػوؾ
ؽ البنكن ػػوت الت ػػي تُص ػػدرىا البن ػ ُ
خاص بك ِّػؿ قُطػر ،وتخضػع لرقابػ المصػرؼ المركػزي والحكومػ  ،وتُحػ ادد
المركزي  ،وليا وحدة قياس
ا
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ِ
المتاَبع ػ  ،واتّ اق ػاً مػػع حاج ػ المعػػامبلت والمبػػادالت ،وىػػذا يعنػػي القػػدرةَ
كميتيػػا طبق ػاً لمسياس ػ النقدي ػ ُ
ِ
حسب ظروؼ الزماف والمكاف .
كمايتِيا
َ
عمى تغيُّر ّ
وبيػػذا نكػػوف قػػد َع َرْفنػػا ا
طػ ْػوٍر واحػػد فػػي حقيقتيػػا،
أف النظػػاـ النقػػدي فػػي العػػالَـ لػػـ يكػػف قالم ػاً عمػػى َ
ومكانتيا النِظامي  ،واانما م اػرت عمييػا أدوار وأطػوار شػتاى ،تن اقمػت فييػا ِمػف كونيػا س ٍ
ػندات لمػديوف فػي
ّ
ٌ
ٌ
َ
أف الخػبلؼ ال قيػي فػي تكيي يػا ال ي ِ
ػت إلػى أثمػاف ُع ْرفيػ  ،وبيػذا نع ِػرؼ ا
رجػع
مبدأ أمرىا إلػى أف ا
تحولَ ْ
َ
ِ
ٍ
ِ
وتطوِرىا.
نموىا
ُّ
إلى خبلؼ حقيقي ،واانما يرجع إلى ُ
الحكـ عمييا مف خبلؿ مراحؿ ِّ
فالػذي يقػوؿ  :إانيػا مج اػرد وثيقػ ب َػد ْيف ،فػذلؾ ي ِ
رجػع إلػى بدايػ ِ نشػوتيا ،ومثمػو الػذي يقػوؿ :إانيػا قالمػ ٌ
َ
ػت فػي مرحمػ ِمػف تاريخيػا مغطػاةً بالػذىب وال ِ ا
ضػ  ،وأ امػا الػذي
مقاـ الذىب وال ض باعتبار أانيػا كان ْ
َ
آلت إليو
يرى أانيا
أثماف ُع ْرفي ٌ قالم بذاتياَ ،ح َكـ عمييا بالنسب لمآليا التي ْ
ٌ

(ٖ)ٛ

.

ػدي عنػػد ىػػذا الحػػد ،بػػؿ مػػا زاؿ األمػػر يتطػ اػور ،ومػػا ازلػ ِ
ِ
ػت المجتمعػػات تُحػ ِػدث
ػور النقػ ُّ َ
ُ
ولػػـ يقػػؼ التطػ ُ
ِ
ِ
المجتمعات اليوـ تَ ِ
أف نقوؿ :ا
جداً  -مػا ُيع َػرؼ
إف
عرؼ  -وبشكؿ واسع ّ
أشكاالً مف النقود ،ونستطيع ْ
ِ
عبِػر عػف مرحمػ
بالنقود االلتماني  ،وىذا جزٌء مػف تػاريخ التط ُّػوِر النقػدي لممجتمعػات اإلنسػاني  ،فيػو ُي ّ
ِمف مر ِ
تطوِر النقد .
احؿ ُّ
أف َنعػ ِػرؼ ُحكػ َػـ جريػػاف ِّ
ػاء عمػػى فَ ْيػػـ
ػوجز التػػاريخي لػػؤلوراؽ النقدي ػ ُنريػػد ْ
بعػ َػد ىػػذا المػ َ
الربػػا فييػػا بنػ ً
حقيقتيا ؛ فالنقود الورقي لـ تكف موجودة  ،وال مصطمح عمييا في التعامؿ عند سمؼ األلم ورعيميػا
نصاً قاطعاً في حكميا  ،وخصوصاً لِ َما نحف بصدد بحثو .
األوؿ  ،وليذا ال تجد ّ
قاؿ العبلم أحمد رضا البريموي اليندي (تٖٔٗٓ :ىػػ)  " :إف النػوط ِمػف أحػدث األشػياء وأجػدىا ،
لػػف تجػػد لػػو ذكػ اًر وال أثػ اًر فػػي شػػيء ِمػف مؤل ػػات العممػػاء  ،حتػػى العبلمػ الشػػامي  -ابػػف عابػػديف ،-
ومػ ػف ض ػػاىاه ِمػ ػف العمم ػػاء الماض ػػيف قريبػ ػاً  ،ولك ػ اػف األلمػ ػ  -ش ػػكر هللا تع ػػالى مس ػػاعييـ الجميمػ ػ ،
َ
وأفػػاض عمينػػا ِم ػف بركػػاتيـ الجميم ػ  -قػػد باين ػوا ِ
المما ػ الحن ي ػ ؛ بيان ػاً شػػافياً لػػيس دونػػو خ ػػاء  ،وقػػد

وفص ػموا ت صػػيبلً،
فوص ػموا أص ػوالً  ،ا
أضػػحت  -بحمػػد هللا تعػػالى  -ػ اػراء بيضػػاء  ،ليميػػا كنيارىػػا  ،ا
وذكػػروا كميػػات؛ تنطبػػؽ عمػػى مػػا ال يحصػػى ِم ػف جزليػػات ،فػػالحوادث  -وا ْف أبػػت النياي ػ  -ال تكػػاد
تخرج ع اما أفادونا ِمف الدراي " .
ثـ قاؿ  " :وقد قاؿ المح ِقّؽ عمى اإلطبلؽ  ،في (فتح القدير)  :لو باع كا دة بولؼ يجوز وال يكره "
(ٗ. )ٛ
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إف حقاقػػت جزلي ػ النػػوط  ،أتػػى بيػػا ىػػذا اإلمػػاـ قبػػؿ حدوثػػو بخمسػػمال سػػن  ،فشان ػو ىػػو الكا ػػد
وىػػذه ْ
الذي يباع بولؼ  ،وال رو فكـ ِمف مثؿ ىذه الكرامات لعممالنا الكراـ  ،ن عنا هللا تعالى ببركػاتيـ فػي
الدنيا وارخرة آميف "

(٘)ٛ

.

المطمب الثاني
حكم التعامل باألوراق النقدية عند العمماء
ػرت نش ػػوة األوراؽ النقديػ ػ  ،أذك ػػر ىن ػػا أانػ ػو ل امػ ػا انتش ػػرت ى ػػذه األوراؽ النقديػ ػ ف ػػي ال ػػببلد
أف ذك ػ ُ
بع ػػد ْ
اإلسبلمي وجرى التعامؿ بيا بحثيا العمماء  ،إالا أانيـ اختم ػوا فػي حكميػا ؛ نظػ اًر الخػتبلؼ مػداركيـ
ونظرىـ .

فمنيـ َمف كانت نظرتو إلييا ظاىري  ،فوخذ بظػاىر مػا كتػب عمييػا ِمػف أانيػا سػند يجػب الوفػاء بػو ،
فحكـ عمييا بوانيا سندات بِ َد ْيف ؛ ومنيـ َمف يرى العم قاصرةً عمى النقديف ال تتع اداىما إلى سواىما ،
خرجيػػا عمػػى أق ػواؿ السػػابقيف فيمػػا ىػػو شػػبيو بيػػا كػػال موس المنصػػوص عمييػػا فػػي كتػػب
ومػػنيـ َم ػف ا
العمماء  ،فوعطاىا حكميا  ،فما ثبت لم موس ِمف أحكاـ في الربا والزكاة والسمـ و يرىا ثبػت لػؤلوراؽ

النقدي  ،ومنيـ َمف قاؿ :ا
إف األوراؽ النقدي بدؿ لِ َما استعيض عنو  ،وىما النقداف :الذىب ،وال ضػ
 ،ولمبػػدؿ حك ػػـ المب ػػدؿ منػػو مطمقػ ػاً ؛ وم ػػنيـ َم ػف ق ػػاؿ :ا
إف األوراؽ النقديػ ػ نقػ ٌػد ق ػػالـ بذات ػػو كال ػػذىب،
وال ض  ،و يرىما ِمف األثماف :
القةةول األول  :وىػػو بوانيػػا سػػندات بِ ػ َديف عمػػى جي ػ مصػػدرىا  ،و ا
ػند بػػو ال ذات
أف المبيػػع مػػا ىػػي سػ ٌ
الورق  ،وتنقميا ِمف ٍيد إلى ٍيد إانما ىو ِمف باب بيع ال اديف عمى ير َمف ىو عميو ؛ وبػو قػاؿ الشػيخ
ػض مشػػيخ
الشػػنقيطي فػػي (أض ػواء البيػػاف( ،وعبػػدالقادر أحمػػد بػػف بػػدراف ،وأحمػػد الحسػػيني ،وبعػ ُ
معظـ عمماء اليند  ،وباكستاف  ،وذكروا مف أدلتيـ :
األزىر ،وبو أفتَى
ُ

تعيػد الجيػ المصػ ِّػدرة ليػػا  ،بػدفع قيمتيػػا لحامميػػا عنػػد طمبػػو  ،كمػا ىػػو مسػػجؿ عمييػػا مػػف
ٔ.
ومف ق أر المكتوب ظير لو ذلؾ .
قيمتوَ ،
إ اف األوراؽ ال قيم ػ ليػػا فػػي ذاتيػػا  ،فونػػت ت ارىػػا أو ارق ػاً متسػػاوي  ،أو متقارب ػ لكػ اػف إحػػداىا
ٕ.
تكوف ِمف فل األلؼ ،واألخرى ِمف فل الخمسمال  ،فالت اوت بما دلات عميو ِمف العدد ال في ذاتيا.
ٖ.

ِ
ِ
المصدرة ليا ُّ
ا
تصدره ِمف أوراؽ ِ ،مف الديوف التي عمييا
إف الجي
تعد ما ّ
ّ
ورد ىذا الرأي :
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ى

إ اف ى ػػذا التعي ػػد أص ػػبح تعي ػػداً ص ػػورياً ال حقيقيػ ػاً  ،وا ْف ك ػػاف ى ػػذا التعي ػػد حقيقيػ ػاً ف ػػي ب ػػدء
ٔ.
استعماليا ،إالا أانو ارف قد تغاير ،وانقطعت الصم بيف حاضر البنكنوت وماضيو التميد  ،وقد توقاػؼ
العمؿ بذلؾ مستيؿ الحرب العالمي  ،فانيارت قاعدة الػذىب النقديػ بينػو وبػيف البنكنػوت فػي مختمػؼ

البمداف .
نع ػػـ اعتب ػػار ماليتي ػػا ال ل ػػذاتيا  ،وال العتب ػػار أ اف م ػػا فيي ػػا ِمػ ػف القيمػ ػ لكوني ػػا َدي ػػف عم ػػى
ٕ.
صػػاحبيا ،بػػؿ باعتبػػار اعطاليػػا قيم ػ اصػػطبلحي ِم ػف الدول ػ المصػ ِّػدرة ليػػا ،وبرواجيػػا كسػػبت تمػػؾ

القيم .

ىػػذه القيمػ ليسػػت ِمػف قبيػػؿ الكمبػػيبلت  ،أو السػػندات  ،واانمػػا ىػػو التػزاـ مسػػتقؿ ؛ يكسػػب
ٖ.
ا
ِ
أف يطم ػػب ِمػ ػف الجيػ ػ
األوراؽ النقديػ ػ قيمػ ػ ماليػ ػ  ،واال فشاني ػػا ل ػػو فق ػػدت مػ ػف مالكي ػػا ال يمك ػػف ل ػػو ْ
ِ
المصدرة ليا مثميا  ،ولو جاء بولؼ شاىد  ،ولو كانت سنداً لرجع بمثؿ السػند عمػى واضػعو ،وكػذلؾ
ّ
ِ
ِ
وعمِػ َـ بػػو
لػػو أبػػرء المالػػؾ ليػػا الجيػ المصػ ّػدرة ع امػا فييػػا مػف القيمػ  ،وأشػ َ
ػيد العػػدوؿ عمػػى ذلػػؾ اإلبػراء َ
الحكاـ؛ لـ يمنع ذلؾ ِمف بيعيا بقػدر مػا ُرِقّػـ عمييػا  ،فػالعرؼ جػرى بالتعامػؿ بوعيػاف األوراؽ النقديػ
ِ
المصدرة .
ِمف حيث رواجيا وليس التعامؿ بِ َد ْي ٍف يممكو في ذم الجي
ّ
قاؿ العبلم البريمػوي  " :و ِمػف الظػف ،بػؿ ِمػف أردأ الشػكوؾ ،ت ُّ
ػوىـ أانػو سػند ِمػف قبيػؿ الصػكوؾ ،أي:
ا
ػروج ىػػذه الق ػراطيس تسػػتديف ِم ػف آخػػذييا الػػدراىـ ،وتعطػػييـ ىػػذه التػػذكرة لػػديونيـ
إف السػػمطن التػػي تػ ِّ
ديونيـ ،وأخذت قراطيسيا  ،وا ْف أعطوىا يرىـ ِمف
ولمقاديرىا  ،فشذا جاؤوا بيا إلى السمطن قضتيـ َ
الرعايػػا فيػػـ يسػػتدينوف ِم ػف أواللػػؾ ارخػريف ،ويحيمػػونيـ عمػػى السػػمطن  ،ويعطػػونيـ تمػػؾ التػػذكرة عمم ػاً
عمػى اإلحالػ ؛ كػػي يتوصػػموا بيػػا إلػى أخػػذ مثػػؿ ديػػونيـ ِمػف السػمطن المديونػ لمػػدينييـ ،وىكػػذا كمامػػا
تكررت اإلدانات والحواالت .ىذا معنى كونو سنداً .
تداولت األيدي؛ ا
وكؿ ط ؿ عاقؿ يعمـ ا
أف ىذه المعاني م اما ال يخطر بباؿ أحد ِمف المتعامميف بيا  ،وال يقصػدوف قػط
ُّ
بيذا التداوؿ إدان وال استدان  ،وال حوال  ،وال يذىب خاطرىـ إلى شيء ِمف ذلؾ أصبلً " (. )ٛٚ
القول الثاني  :إ اف ىذه األوراؽ النقدي تعتبػر َع ْرضػاً ِمػف عػروض التجػارة  ،ليػا مػا لعػروض التجػارة
ػوخري المالكي ػ ،
ِم ػف الخصػػالص واألحكػػاـ ؛ وبيػػذا قػػاؿ الشػػيخ عمػػيش المػػالكي ،وعميػػو كثيػ ٌػر ِم ػف متػ ِّ
ػيخ عبػػدالرحمف السػػعدي ،والشػػيخ يحيػػى آمػاؿ ،والشػػيخ سػػميماف بػػف حمػػداف ،والشػػيخ عمػػي
واختػاره الشػ ُ
اليندي ،والشيخ حسف أيوب  ،واستدلوا عمى ذلؾ :
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إانيا قرطاس ورؽ؛ فميس بػذىب وال فضػ  ،والعقػد واقػع عمػى ن ػس ذلػؾ الػورؽ  ،ولػـ يقػع

ٕ.

إ اف الورؽ ليس بمكيؿ وال موزوف ،وبذلؾ انت ت العم الجامع بينو وبيف الذىب وال ض ،

عمى ذىب وال فض كما ىو الواقع  ،وتسميتيا دينا اًر  ،أو دوال اًر  ،أو جنيياً  ...الخ  ،فيذا ال ينقميا
عف حقيقتيا  ،فيي عمم اصطبلحي  ،والحكـ يتعماؽ بالذات ال باالسـ .

وذلؾ ا
أف عم الربا ىي الكيؿ والوزف .

إ اف األصػػؿ فػػي المعػػامبلت ِ
الح ػ ّؿ حتػػى يػػرد دليػػؿ المنػػع  ،وال دليػػؿ عمػػى المنػػع ؛ فيبقػػى
ٖ.
األمر عمى ِ
الحؿ (. )ٛٛ
وراد عمى ىذه األدل :
ُ
ػتح بػػاب الربػػا عمػػى مص ػراعيو ،واباحتػػو ليػػـ
ٔ.
إ اف فيػػو شػػر كبيػػر ،وخطػػر جسػػيـ أال وىػػو فػ ُ
فكؿ إنساف يستطيع بيعو حاض اًر و الباً مت اضبلً ومتماثبلً .
بنوعيوُّ ،
عدـ التسميـ بذلؾ إالا عمى مذىب الحن ي  ،وروايػ فػي مػذىب الحنابمػ ؛ كمػا ذكرنػاه فػي
ٕ.
ِ
عم ػ الربػػا  ،والتعميػػؿ بالثمناي ػ ىػػو المناسػػب ،فػ ا
أف تكػػوف معيػػا اًر لؤلم ػواؿ؛
ػشف المقصػػود م ػف األثمػػاف ْ
يتوسؿ بيا إلى معرف مقادير األشياء  ،وِق َيـ المتم ات ،وىذا المعنى موجود في األوراؽ النقدي .
ا
األصػػؿ فػػي المعػػامبلت ِ
الح ػ ّؿ مسػػول خبلفي ػ ؛ ومػػع ذلػػؾ فالعم ػ عنػػد الكثيػػر ِم ػف العممػػاء
ٖ.
موجودة في األوراؽ النقدي  ،وىي الثمناي .
القول الثالث  :األوراؽ النقدي بدؿ لِ َما استعيض عنو  ،وىما النقػداف الػذىب وال ضػ  ،ولمبػدؿ حكػـ
المبدؿ منو مطمقاً  ،فما كاف منيا مت ِّرعاً عف ذىب فمو حكـ الذىب  ،وكذلؾ مػا ت اػرع عػف فضػ لػو
حكميػا  ،وم امػف ذىػب إليػػو  :الشػػيخ عبػد الػػرزاؽ ع ي ػػي  -عضػو ىيلػ كبػػار العممػاء بالسػػعودي فػػي

ػوؿ الشػيخ أحمػد السػاعاتي فػي (بمػوغ األمػاني ش ْػرح
وقتو  ،-والشيخ حسنيف مخموؼ ،واختار ىػذا الق َ
ال تح الربااني) ،ومحمد رشيد رضا ،والشيخ يوسؼ القرضاوي ،ودليميـ في ذلؾ :
ت مح ػ اؿ النقػػديف بمػػا اسػػتندت إليػػو ِم ػف طػػاء الػػذىب وال ض ػ  ،و ِم ػف ممتمكػػات
ٔ.
إانيػػا حما ػ ْ
الدول ِمف أوراؽ مالي وتجاري .
ِ
تعوض قيمتيا في حػاؿ بطبلنيػا ِ ،مػف رصػيدىا ( ،)ٜٛوسػبؽ أ ْف
التزاـ الجي
ٕ.
ّ
المصدرة ْ
أف ِّ
مر ُّ
رد ذلؾ .
ا
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ػالـ بن سػو ؛ كالػذىب  ،وال ضػ  ،و يرىمػا ِمػف األثمػاف  ،م امػا يمقػى
القول الرابع  :النقد الورقي ٌ
نقد ق ٌ
أف العمبلت الورقي أجناس تتع اد ُد ُّ
قبوالً عاماً كوسيط لمتبادؿ بيف الناس ،و ا
بتعدِد جيات إصدارىا.
الم ْجمع ال قيي اإلسبلمي بم اك
وبيذا القوؿ َ
ص َدرت فتوى ىيل كبار العمماء بالببلد السعودي  ،وقرار َ
(ٓ)ٜ
أكثر الباحثيف المعاصريف ،واألدل عمى ذلؾ :
المكرم
 ،وعميو ُ
ػتـ البيػػع
ٔ.
إانيػػا تػػؤدي وظػػالؼ النقػػديف ،فيػػي أثمػػاف األشػػياء  ،ورؤوس األم ػواؿ التػػي بيػػا يػ ُّ
والشراء ،فيي تح ِقّؽ ما يح ِقّقُو النقداف في المعامبلت كاف .
رجحػاف القػػوؿ ب ا
ػوف عمػ الربػا فػػي النقػػديف الثمنايػ  ،والحكػػـ يػدور مػػع العمػ وجػػوداً وعػػدماً،
ٕ.
ِ
أف تكوف أثماناً بمنزل الذىب وال ض .
والمقصود مف ىذه األوراؽ ْ
ٖ.

ا
إف المعػاني التػي ِمػف أجميػا حػرـ الربػا فػي الػذىب وال ضػ ىػػي بعينيػا موجػودة فػي الػػورؽ

النقدي.
ٗ.

إف النقػػد الػػورقي ال قيم ػ لػػو بذاتػػو  ،والكػػؿ يعػػرؼ ذلػػؾ  ،واانمػػا قيمتػػو ب ػو ٍ
ا
مر خػػارٍج  ،وىػػو

الثمناي التي كسبيا

(ٔ)ٜ

.

وردت ىذه األدل ب ػ :
إ اف قياسيا عمى الذىب وال ض قياس مع ال ارؽ  ،ا
فشف الذىب وال ض يحت ظػاف بقيمتيمػا
ٔ.
أف ال يتعامػػؿ
فػي ك ِّػؿ زمػػاف ومكػاف  ،ويمكػف التعامػػؿ بيمػا فػي كػ ِّػؿ دولػ  ،بينمػا ىػػذه األوراؽ يمكػف ْ
الغ ػبف فػػي صػػرؼ العمم ػ ِم ػف مكػػاف رخػػر ال
بيػػا فػػي بعػػض البمػػداف دوف بعػػض ،بػػؿ مػػا ينػػتج عػػف َ
يحصؿ مع الذىب وال ض  ،وىذا فيو ِمف الضرر الكبير ،والشريع جاءت لرفع الضرر.
إ اف األوراؽ النقدي ثمنايتُيا باالصطبلح  ،فيي تحتمػؿ الػزواؿ وليسػت ببلزمػ  ،ولػو أفمػس
ٕ.
مصػ ِّػدرىا لػػـ تَ ُعػ ْد ليػػا قيمػ  ،بخػػبلؼ الػػذىب وال ضػ  ،فػ ا
ػشف ثمنايتَيمػػا ذاتيػ ٌ  ،وىػػذا معنػػى مػػا مػ اػر ِمػف
جوىري الثمف لمذىب وال ض .
األوراؽ النقدي شبيي بعروض التجارة ؛ ألانيػا ُعرضػ الرت ػاع قيمتيػا وانخ اضػيا  ،وىػذا
ٖ.
بخػػبلؼ النقػػديف  ،فيمػػا فػػي كػ ِّػؿ مكػػاف وزمػػاف  ،ولػػدى كػ ِّػؿ النػػاس قيمتيػػا ىػػي ىػػي  ،ال ارت ػػاع وال
انخ اض  ،وال يرد عميو أانيا ترت ع وتػنخ ض بمقابػؿ األوراؽ النقديػ ؛ أل اف األوراؽ النقديػ ىػي التػي
تكتسب الثمناي منيا  ،فالذىب وال ض أثماف الحاجات جميعاً .
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وأ ام ػا كونيػػا ليػػا قيم ػ  ،وىػػو بػػومر خػػارج عنػػو  ،ال فػػي ن سػػو  ،فػػبل يوجػػب قياسػػو عمػػى

النقديف ،بؿ ىو أشبو بالطوابع .

القةول الخةةام

ػص عمييػػا العممػاء فػػي مؤل ػاتيـ  ،فمػػا
 :األوراؽ النقديػ حكميػػا حكػـ ال مػػوس التػي ن ا

ثبت لم موس ِمف أحكاـ في الربا  ،والزكاة  ،والسمـ  ،و يرىا ثبت لؤلوراؽ النقدي مثميا ؛ وذلؾ ألانيا
عمم رالج كمػا كانػت ال مػوس ،وقيمتيػا بمػا ُرِقّػـ عمييػا ،وليسػت ذىبػاً وال فضػ  ،وىػذا مػا ذىػب إليػو
الشيخ ابف عثيميف(ٕ. )ٜ
الشيخ عبدالرحمف السعدي ،و ُ
وقد اختمؼ ال قياء في حكـ ال موس عمى ثبلث أقواؿ :
ٔ.

إانيا تعتبر كعروض التجارة  ،وىذا مػا ذىػب إليػو العبلمػ البريمػوي فػي كتابػو (ك ػؿ ال قيػو

ال اىـ في أحكاـ قرطاس الدراىـ )
ٕ.

(ٖ)ٜ

.

نقد يثبت ليا ما يثبت لمنقديف ِمف أحكاـ الربا .
إانيا ٌ

الت صػػيؿ  :فتمحػػؽ بالنقػػديف فػػي وجػػوب الزكػػاة وجريػػاف الربػػا ؛ ومػػنيـ َم ػف كػ اػره فييػػا الربػػا
ٖ.
ِ
ػالع ْرض فػػي ربػػا ال ضػػؿ؛
بنوعيػػو؛ لكونيػػا بمنزل ػ الربػػوي ال ربوي ػاً ص ػرفاً  ،ومػػنيـ َم ػف ارعػػى كونيػػا كػ َ
فوجاز فييا ال ضؿ  ،وراعى فييا كونيا كالنقديف في ربا النسيل ؛ فمنع النسيل فييا .

ومنش ػػو ى ػػذا الخ ػػبلؼ ا
أف كػ ػ اؿ َعػ ػ ْرض ج ػػرى مج ػػرى النق ػػديف يتجاذب ػػو ع ػػامبلف :عام ػ ُػؿ أص ػػمِو :وى ػػو
الع ْرضػػي  ،وعامػ ُػؿ م ػػا انتقػػؿ إليػػو :وى ػػو الثمني ػ ؛ فمػػف العمم ػػاء مػػف أثبػػت لي ػػا حكػػـ أصػػميا ،وى ػػو
َ

الع ْرضػػي ؛ فوعطاىػػا ُحكػػـ عػػروض التجػػارة  ،فػػبل يجػػري فييػػا الربػػا بنوعيػػو  ،ومػػنيـ َمػف ارعػػى جانبػاً
َ
دوف آخر .
قياس الورؽ النقدي عمى ال موس ِمف القياس ال ِ
اسد لسببيف :
ِ
ػشف لػـ يوج ْػد لػو حك ٌػـ
أف يكػوف لػو ُحك ٌػـ ثابػت بن ْسػو ،ف ْ
شترط في المقيس عميػو – األصػؿ – ْ
األولُ :ي َ
ػح جعمػػو أص ػبلً يقػػاس عميػػو؛ لعػ ِ
ػدـ وجػػود ُح ْكػػـ
ثابػػت ِم ػف الكتػػاب أو ُّ
الس ػان  ،أو اإلجمػػاع ؛ فػػبل يصػ ُّ
ُ
األصؿ .
الثانيِ :مف شروط ح ِ
ت بغير القياس في أشير أقو ِ
الح ْكـ الثابِت
اؿ
ِّ
أف َي ُثب َ
كـ األصؿ ْ
األصولييف ،أ اما ُ
ُ
بالقياس ،فبل يقاس عميو؛ الستمز ِ
وجود قياسيف  :أحدىما :إلثبػات ُح ْكػـ األصػؿ ،والثػاني :إلثبػات
امو
َ
ُ
ِ
ا
ُحكػـ ال َػ ْػرع ،فػػشذا اتاحػد القياسػػاف فػػي العمػ ؛ فػػبل حاجػ َ لمقيػاس الثػػاني ،فػػال موس َمق ْي َسػ ٌ عمػػى النقػػديف،
والورؽ النقدي يجب أف يقاس عمييما ،ال عمى ال موس ِ
بجامع الثمناي (ٗ.)ٜ
ْ ُ
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الترجيح :
ِ
ِ
ػاـ الػػذىب وال ضػ ،
بػالنظر ل َمػا ذكرتُػو مػف تكيي ػػات ال قيػاء لػػؤلوراؽ النقديػ ؛ يتػػراجح أانيػػا نق ٌػد يقػػوـ مقػ َ
يوخػػذ حكمػػو ضػػرورة ؛ ألانػو ىػػو المتػػداوؿ فػػي النقديػ  ،وبػػو تعامػػؿ النػػاس  ،فمػػـ يعػػد لمػػدينار الػػذىبي
والدرىـ ال ضي ِذ ْكٌر .
نعـ جنسو كا د  ،ا
لكف ِعما َ الثمناي موجودةٌ ؛ فشف قيؿ :لكانيا اصػطبلحي ؟! فػالجواب :ذلػؾ الت ريػع
فػػي وجػػود الثمنايػ الجوىريػ  ،وىنػػا ال وجػػود ليػػا  ،فقػػد كانػػت ال مػػوس المعدنيػ  ،بنصػػوص عامػ َم ػف
ذكرتُو ِمف ال قياء  ،النص عمى النقديف قالـ  ،والتعامؿ بو ىو األساس  ،أ اما اليوـ؛ فاألوراؽ النقديػ
تقوـ بيذا الدور ،واالا فشانو ال يوجد ربا إذا عطمت الربوي في النقود الورقي .

ليػػذا ال يجػػوز بيػػع المصػػو ات الذىبي ػ بػػاألوراؽ النقدي ػ إالا يػػداً بيػ ٍػد  ،وال يجػػوز بال ػ اديف  ،منػػو شػػيلاً
أصػبلً  ،وىػػذا مػػا ذىػػب إليػػو َم ػف ذكرنػػا ِم ػف المجػػامع ال قيي ػ  ،وىػػو القػػوؿ السػػالد فػػي أ مػػب البمػػداف
اإلسبلمي  ،ورأي أ مب الم تيف والعمماء والباحثيف .
والحمد هلل رب العالميف
الخاتمة ى
ا
إف بعػػض ال تػػاوى التػػي تنتشػػر عنػػد بعػػض النػػاس ،إانمػػا جػػاءت عػػف بعػػض الم تػػيف؛ نظػ اًر الخػػتبلؼ
ِ
أف أذكػػر اإلمػػاـ
العممػػاء فػػي ثَ َمنايػ الػػوراؽ النقديػ منػػذ حػػدوثيا  ،واخػػتبلفيـ فػػي تكيي يػػا  ،وال ي ػػوتني ْ
العبلم أحمد رضا البريموي اليندي؛ الذي كػاف لػو السػبؽ فػي التػوليؼ فػي ىػذا الموضػوع  ،كمػا وقػد
سػػبؽ ب ك ػره عص ػره  ،عنػػدما حكػػـ عمػػى األوراؽ النقدي ػ  ،بوانيػػا ليسػػت ِمػػف قبيػػؿ الصػػكوؾ  ،وخػػالؼ
كثي اًر ِمف معاصريو بنظره الثاقب  ،ر ـ ا
أف ذلؾ العصر كاف فيو فكرة تغطي العممػ بالػذىب  ،وبػياف

ػاده فقيايػاً  ،وعمػػى ذلػػؾ لػػـ نػػذىب إلػػى أريػػو فػػي حمميػػا عمػػى ال مػػوس المعدنيػ  ،والتقييػػد بنصػػوص
فسػ َ
ال قياء في ذلؾ  ،وخصوصاً ِمف مذىبو عند السادة الحن ي .

ثـ ا
أف استعراض األقواؿ  ،وتعريؼ المصطمحات ؛ يجمي القوؿ الصػحيح  ،ويعطػي قػوة لم تػوى ،بمػا

ال يػدع مجػػاالً لمشػػؾ  ،خصوصػاً مػػع خطػػورة المسػول  ،و ا
أف القػػوؿ بعػػدـ ثمنايػ األوراؽ النقديػ ؛ ي ػػتح
باب الربا عمى مصراعيو  ،ويمغيػو أصػبلً ِمػف الوجػود عنػد النػاس  ،بمػا يػدعـ ال كػر ال أرسػمالي القػالـ
عمى حري التعامؿ  ،وصبلحي الربا في البيوع والبنوؾ .

400

المجلدى23ى/ىالعددى45ى /ىالدنةىالحادوةىرذرى–ىحزوران–ىىى 3126م ى
ا
فالباحث يرى  ،ا
فقييػاً لممسػول  ،وال يجػوز التشػنيع
أف َمف تكمـ في ىذه المسول قصد الخير في بحثػو ّ
بوي وجو  ،وضرورة النظر في عاقب ال توى ومآليا في واقع الناس .
عمى َمف أفتى فييا ِّ
وآخةةر دعوانةةا ان الحمةةد هلل رب العةةالمين  ،والال ة ة والس ة م عم ة سةةيد المرسةةمين  ،وعم ة آلةةه
والحبه أجمعين .
المصادر ى
• مصدر المصادر ( القرآن الكريم ) .
• آراء اإلمػػاـ البريمػػوي فػػي مالي ػ وثمني ػ النقػػود الورقي ػ  ،تػػوليؼ  :د .عمػػاد رفيػػؽ خالػػد بركػػات (بحػػث) المجم ػ األردني ػ فػػي
الدراسات اإلسبلمي (المجمد السابع ) العدد ٔ/أ بتاريخ ٕٖٗٔىػ ػ ٕٔٔٓـ .
• األصؿ (المعروؼ بالمبسوط )  ،توليؼ اإلماـ أبي عبد هللا محمد بف الحسف بف فرقد الشيباني (المتػوفىٜٔٛ :ىػػ) ػ تحقيػؽ :

أبو الوفا األفغاني ػ إدارة القرآف والعموـ اإلسبلمي – كراتشي .

• أضػواء البيػاف فػي إيضػاح القػرآف بػالقرآف  ،تػوليؼ اإلمػاـ محمػػد األمػيف بػف محمػد المختػار بػػف عبػد القػادر الجكنػي الشػػنقيطي
(المتوفى ٖٜٖٔ :ىػ) ػ دار ال كر لمطباع و النشر و التوزيع بيروت – لبناف ػ ٘ٔٗٔ ىػ  ٜٜٔ٘ -ـ
• إعانػ الطػػالبيف عمػػى حػػؿ أل ػػاظ فػػتح المعػػيف  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ أبػي بكػػر (المشػػيور بػػالبكري) عثمػػاف بػػف محمػػد شػػطا الػػدمياطي
الشافعي (المتوفىٖٔٔٓ :ىػ)  ،دار ال كر لمطباع والنشر والتوريع  ،الطبع األولى ٔٗٔٛ ،ىػ  ٜٜٔٚ -ـ .
• أعػػبلـ المػػوقعيف عػػف رب الع ػالميف  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ محمػػد بػػف أبػػي بكػػر بػػف أيػػوب بػػف سػػعد شػػمس الػػديف ابػػف قػػيـ الجوزي ػ
(المتوفىٚ٘ٔ :ىػ) ػ تحقيؽ :محمد عبد السبلـ إبراىيـ ػ دار الكتب العممي – ييروت ػ الطبع األولىٔٗٔٔ ،ىػ ٜٜٔٔ -ـ .
• اإلختيػار لتعميػػؿ المختػػار  ،تػػوليؼ اإلمػاـ عبػػد هللا بػػف محمػػود بػف مػػودود الموصػػمي البمػػدحي ،مجػد الػػديف أبػي ال ضػػؿ الحن ػػي

(المتػػوفىٖٙٛ :ىػػ)  ،عمييػػا تعميقػػات :الشػػيخ محمػػود أبػػو دقيق ػ

ػ مطبعػ الحمبػػي  -القػػاىرة (وصػػورتيا دار الكتػػب العممي ػ -

بيروت ،و يرىا) ػ  ٖٔ٘ٙىػ  ٜٖٔٚ -ـ .
• اإلنصػػاؼ فػػي معرف ػ ال ػراجح مػػف الخػػبلؼ  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ عػػبلء الػػديف أبػػو الحسػػف عمػػي بػػف سػػميماف المػػرداوي الدمشػػقي
الصالحي الحنبمي (المتوفىٛٛ٘ :ىػ) ػ دار إحياء التراث العربي  ،الطبع الثاني

(بدوف تاريخ) .

• أنػػيس ال قيػػاء فػػي تعري ػػات األل ػػاظ المتداول ػ بػػيف ال قيػػاء  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ قاسػػـ بػػف عبػػد هللا بػػف أميػػر عمػػي القونػػوي الرومػػي
الحن ي (المتوفىٜٚٛ :ىػ)  ،تحقيؽ  :يحيى حسف مراد  ،دار الكتب العممي .
• األوراؽ النقديػ  ،نشػػوتيا  ،وتطورىػػا  ،وجريػػاف الربػػا فيمػػا بينيػػا  ،تػػوليؼ  :دبيػػاف بػػف محمػػد الػػدبياف (بحػػث ) مجمػ القصػػيـ /
العدد ٕ٘ٔ بتاريخ ربيع األوؿ ٕٜٔٗىػ ػ مارس ٕٓٓٛـ ػ السعودي .
• البحػػر ال ارلػػؽ شػػرح كنػػز الػػدقالؽ  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ زيػػف الػػديف بػػف إبػراىيـ بػػف محمػػد ،المعػػروؼ بػػابف نجػػيـ المصػػري (المتػػوفى:

ٜٓٚىػ)  ،وفي آخره :تكمم البحر الرالؽ لمحمػد بػف حسػيف بػف عمػي الطػوري الحن ػي القػادري (ت بعػد  ٖٔٔٛىػػ) وبالحاشػي :
منح الخالؽ البف عابديف ػ دار الكتاب اإلسبلمي ػ الطبع الثاني (بدوف تاريخ ) .
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• البحػػر المحػػيط فػػي أصػػوؿ ال قػػو  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ أبػػو عبػػد هللا بػػدر الػػديف محمػػد بػػف عبػػد هللا بػػف بيػػادر الزركشػػي (المتػػوفى:
ٜٗٚىػ) ػ دار الكتبي ػ الطبع األولىٔٗٔٗ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ .
• بداي المجتيد ونياي المقتصد توليؼ اإلماـ أبي الوليد محمد بف أحمد بف محمد بف أحمد بف رشد القرطبي الشيير بػابف رشػد
الح يد (المتوفىٜ٘٘ :ىػ) ػ دار الحديث – القاىرة ( بدوف طبع ) ػ ٕ٘ٗٔىػ  ٕٓٓٗ -ـ .
• بدالع الصنالع فػي ترتيػب الشػرالع  ،تػوليؼ اإلمػاـ ممػؾ العممػاء عػبلء الػديف ،أبػو بكػر بػف مسػعود بػف أحمػد الكاسػاني الحن ػي
(المتوفى٘ٛٚ :ىػ) ػ دار الكتب العممي  ،الطبع الثاني ٔٗٓٙ ،ىػ ٜٔٛٙ -ـ .
ػرزاؽ الحسػػيني ،أبػػو ال ػػيض ،الممقّػػب بمرتضػػى،
محمػػد بػػف عبػػد الػ ّ
محمػػد بػػف ّ
• تػػاج العػػروس مػػف جػواىر القػػاموس تػػوليؼ اإلمػػاـ ّ
ا
الزبيدي (المتوفىٕٔٓ٘ :ىػ) ػ تحقيؽ  :مجموع مف المحققيف ػ دار اليداي .
• تبييف الحقالؽ شرح كنز الدقالؽ  ،توليؼ اإلماـ عثماف بف عمي بف محجف البارعي  ،فخػر الػديف الزيمعػي الحن ػي (المتػوفى:
ٖٗ ٚىػ) ػ المطبع الكبرى األميري  -بوالؽ ،القاىرة ػ الطبع األولى ٖٖٔٔ ،ى ػ .
• تح ال قياء  ،توليؼ اإلماـ محمد بف أحمد بف أبي أحمد ،أبو بكر عبلء الديف السمرقندي (تٓٗ٘ىػ) ػ دار الكتػب العمميػ ،
بيروت – لبناف ػ الطبع الثاني  ٔٗٔٗ ،ىػ  ٜٜٔٗ -ـ.
• تح المحتاج في شرح المنياج  ،توليؼ اإلماـ أحمد بف محمػد بػف عمػي بػف حجػر الييتمػي ػ ػ روجعػت وصػححت :عمػى عػدة

نسخ بمعرف لجن مف العمماء ػ المكتب التجاري الكبرى بمصػر لصػاحبيا مصػط ى محمػد (بػدوف طبعػ ) ػ  ٖٔ٘ٚى ػ ٜٖٔٛ -
ـ ػ (ثـ صورتيا دار إحياء التراث العربي  -بيروت( ،بدوف طبع وبدوف تاريخ) .
• ت سير الطبري = جامع البياف في توويؿ القرآف  ،توليؼ اإلماـ محمد بف جرير بف يزيد بف كثير بف الب ارممي ،أبػو جع ػر
الطبري (المتوفىٖٔٓ :ىػ) ػ تحقيؽ  :أحمد محمد شاكر ػ مؤسس الرسال ػ الطبع األولى ٕٔٗٓ ،ىػ  ٕٓٓٓ -ـ .
• التعري ات  ،توليؼ اإلماـ عمي بف محمد بف عمي الزيف الشريؼ الجرجػاني (المتػوفىٛٔٙ :ىػػ) ضػبطو وصػححو جماعػ مػف
العمماء بششراؼ الناشر ػ دار الكتب العممي بيروت –لبناف ػ الطبع األولى ٖٓٗٔىػ ٜٖٔٛ-ـ .
• التمييد لما في الموطو مف المعاني واألسانيد  ،توليؼ اإلماـ أبي عمر يوسؼ بف عبػد هللا بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف عاصػـ
النمػػري القرطبػػي (المتػػوفىٖٗٙ :ىػػ)  ،تحقيػػؽ :مصػػط ى بػػف أحمػػد العمػػوي  ،محمػػد عبػػد الكبيػػر البكػػري ػ و ازرة عمػػوـ األوقػػاؼ
والشؤوف اإلسبلمي – المغرب ػ  ٖٔٛٚىػ .
• التيذيب في اختصار المدون  ،توليؼ اإلماـ خمؼ بف أبي القاسـ محمد ،األزدي القيرواني ،أبػو سػعيد ابػف البراذعػي المػالكي

(المتوفىٖٕٚ :ىػ)  ،دراس وتحقيؽ :الدكتور محمد األميف ولد محمد سالـ بف الشيخ ػ دار البحوث لمد ارسات اإلسبلمي واحياء
التراث ،دبي  ،الطبع األولى ٕٖٔٗ ،ىػ  ٕٕٓٓ -ـ
• الثمر الداني شرح رسال ابف أبػي زيػد القيروانػي ػ تػوليؼ اإلمػاـ صػالح بػف عبػد السػميع اربػي األزىػري (المتػوفىٖٖٔ٘ :ىػػ) ػ
المكتب الثقافي – بيروت .
• حاشػػي ابػػف عابػػديف = رد المحتػػار عمػػى الػػدر المختػػار  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ ابػػف عابػػديف ،محمػػد أمػػيف بػػف عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز
عابديف الدمشقي الحن ي (المتوفىٕٕٔ٘ :ىػ) ػ دار ال كر-بيروت ػ الطبع الثاني ٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٕٔ -ـ .
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• حاشػػي الدسػػوقي عمػػى الشػػرح الكبيػػر لمشػػيخ أحمػػد الػػدردير عمػػى مختصػػر خميػػؿ  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف عرف ػ
الدسوقي المالكي (المتوفىٕٖٔٓ :ىػ) ػ دار ال كر (بدوف طبع وبدوف تاريخ ) .
• حاشػيتا قميػوبي وعميػرة  ،تػوليؼ اإلمػاـ أحمػد سػبلم القميػوبي وأحمػد البرلسػي عميػرة ػ دار ال كػر – بيػروت ػ (بػدوف طبعػ )
٘ٔٗٔىػٜٜٔ٘-ـ .
• الحاوي الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني  ،توليؼ اإلماـ أبي الحسف عمي بف محمد بف محمػد
بف حبيب البصري البغدادي ،الشيير بالماوردي (المتوفىٗ٘ٓ :ىػ)  ،تحقيؽ :الشيخ عمي محمػد معػوض  -الشػيخ عػادؿ أحمػد

عبد الموجود ػ دار الكتب العممي  ،بيروت – لبناف ػ الطبع األولى ٜٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٜٔ-ـ .
• دالرة معارؼ القرف العشريف ،لمحمد فريد وجدي ،دار المعرف  ،الطبع الثالث  ،بيروت -لبناف .
• الد اري ػ فػػي تخ ػريج أحاديػػث اليداي ػ  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ أب ػي ال ضػػؿ أحمػػد بػػف عمػػي بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف حجػػر العسػػقبلني
(المتوفى ٕٛ٘ :ىػ) ػ تحقيؽ :السيد عبد هللا ىاشـ اليماني المدني ػ دار المعرف – بيروت .
• درر الحكػػاـ شػػرح ػػرر األحكػػاـ  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ محمػػد بػػف ف ارمػػرز بػػف عمػػي الشػػيير بمػػبل  -أو مػػنبل أو المػػولى  -خسػػرو
(المتوفىٛٛ٘ :ىػ) ومعو حاشي الشرنببللي ػ دار إحياء الكتب العربي (بدوف طبع وبدوف تاريخ ) .
• دقػالؽ أولػػي النيػػى لشػػرح المنتيػػى المعػروؼ بشػرح منتيػػى اإلرادات  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ منصػػور بػف يػػونس بػػف صػػبلح الػػديف ابػػف
حسف بف إدريس البيوتى الحنبمى (المتوفىٔٓ٘ٔ :ىػ) ػ عالـ الكتب ػ الطبع األولىٔٗٔٗ ،ىػ ٜٜٖٔ -ـ .
السبلمي ،البغدادي ،ثػـ الدمشػقي،
• ذيؿ طبقات الحنابم  ،توليؼ اإلماـ زيف الديف عبد الرحمف بف أحمد بف رجب بف الحسفَ ،
الحنبمػػي (المتػػوفىٜٚ٘ :ىػػ) ػ تحقيػػؽ  :د .عبػػد الػػرحمف بػػف سػػميماف العثيمػػيف ػ مكتبػ العبيكػػاف – الريػػاض ػ الطبعػ األولػػى،
ٕ٘ٗٔ ىػ  ٕٓٓ٘ -ـ .
• الربا عمتو وضوابطو وبيع الديف  ،توليؼ صالح بف محمد السمطاف ػ دار أصداء المجتمع ػ ٕٓٓٓـ
• الربػػا والمعػػامبلت المصػػرفي فػػي نظػػر الشػريع اإلسػػبلمي  ،تػػوليؼ معػػالي الشػػيخ الػػدكتور عمػػر بػػف عبػػد العزيػػز المتػػرؾ ( ت
٘ٓٗٔىػ ) رحمو هللا تعالى ػ اعتنى باخراجو وترجـ لمؤل و  :بكر بف عبد هللا أبو زيد ػ دار العاصم ػ الطبع الثاني .
• الروض المربع شرح زاد المستقنع  ،توليؼ اإلماـ منصور بف يونس بػف صػبلح الػديف ابػف حسػف بػف إدريػس البيػوتى الحنبمػى

(المتوفىٔٓ٘ٔ :ىػ)  ،ومعو :حاشي الشيخ العثيميف وتعميقات الشيخ السػعدي ػ خػرج أحاديثػو :عبػد القػدوس محمػد نػذير ػ دار
المؤيد  -مؤسس الرسال .
• روض الطالبيف وعمدة الم تيف  ،توليؼ اإلماـ أبي زكريا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ النػووي (المتػوفىٙٚٙ :ىػػ)  ،تحقيػؽ:
زىير الشاويش ػ المكتب اإلسبلمي ،بيروت -دمشؽ -عماف ػ الطبع الثالث ٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٔٔ /ـ
• الروض الندي شرح الدرر البيي  ،توليؼ اإلمػاـ أبػي الطيػب محمػد صػديؽ خػاف بػف حسػف بػف عمػي ابػف لطػؼ هللا الحسػيني
البخاري ِ
القانوجي (المتوفىٖٔٓٚ :ىػ)  ،دار المعرف .
• سػػبؿ السػػبلـ  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ محمػػد بػػف إسػػماعيؿ بػػف صػػبلح بػػف محمػػد الحسػػني ،الكحبلنػػي ثػػـ الصػػنعاني ،أبػػو إبػراىيـ ،عػػز
الديف ،المعروؼ كوسبلفو باألمير (المتوفىٕٔٔٛ :ىػ) ػ دار الحديث( بدوف طبع وبدوف تاريخ ) .
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• سنف ابف ماجو  ،توليؼ اإلمػاـ ابػف ماجػو أبػي عبػد هللا محمػد بػف يزيػد القزوينػي ،وماجػ اسػـ أبيػو يزيػد (المتػوفىٕٖٚ :ىػػ) ،
تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ػ دار إحياء الكتب العربي  -فيصؿ عيسى البابي الحمبي .
ِ
الس ِج ْسػػتاني
• سػػنف أبػػي داود  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ أبػي داود سػػميماف بػػف األشػػعث بػػف إسػػحاؽ بػػف بشػػير بػػف شػػداد بػػف عمػػرو األزدي ّ

(المتوفىٕٚ٘ :ىػ) ػ تحقيؽ  :محمد محيي الديف عبد الحميد ػ المكتب العصري  ،صيدا – بيروت .

• سػػنف الػػدارقطني  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ أبػي الحسػػف عمػػي بػػف عمػػر بػػف أحمػػد بػػف ميػػدي بػػف مسػػعود بػػف النعمػػاف بػػف دينػػار البغػػدادي

الدارقطني (المتوفىٖٛ٘ :ىػ)  ،حققو وضبط نصو وعمؽ عميو :شعيب االرنؤوط ،حسف عبػد المػنعـ شػمبي ،عبػد المطيػؼ حػرز
هللا ،أحمد برىوـ ػ مؤسس الرسال  ،بيروت – لبناف ػ الطبع  :األولى ٕٔٗٗ ،ىػ  ٕٓٓٗ -ـ .
• شرح التمويح عمى التوضيح  ،توليؼ اإلماـ سعد الػديف مسػعود بػف عمػر الت تػازاني (المتػوفىٜٖٚ :ىػػ) ػ مكتبػ صػبيح بمصػر
(بدوف طبع وبدوف تاريخ ) .
• شرح الزركشي  ،توليؼ اإلماـ شمس الديف محمد بف عبد هللا الزركشي المصري الحنبمػي (المتػوفىٕٚٚ :ىػػ) ػ دار العبيكػاف ػ
الطبع األولى ٖٔٗٔ ،ىػ  ٜٜٖٔ -ـ .
• الصحاح تاج المغ وصحاح العربي ػ ألبي نصر إسماعيؿ بف حماد الجوىري ال ارابي المتوفىٖٜٖ :ىػ ،تحقيػؽ :أحمػد عبػد

الغ ور عطارػ دار العمـ لممبلييف  ،بيروت ػ الطبع الرابع  ٔٗٓٚىػ  ٜٔٛٚ -ـ .

• صحيح البخاري =الجامع المسند الصحيح المختصر مف أمور رسوؿ هللا صػمى هللا عميػو وسػمـ وسػننو وأيامػو  ،تػوليؼ اإلمػاـ

محمػد بػف إسػماعيؿ أبػػو عبػدهللا البخػاري الجع ػػي ػ تحقيػؽ  :محمػػد زىيػر بػف ناصػػر الناصػر ػ دار طػػوؽ النجػاة (مصػورة عػػف
السمطاني بشضاف ترقيـ محمد فؤاد عبد الباقي) الطبع األولىٕٕٔٗ ،ىػ .
• صحيح مسمـ = المسند الصحيح المختصر بنقؿ العدؿ عف العدؿ إلى رسػوؿ هللا صػمى هللا عميػو وسػمـ  ،تػوليؼ اإلمػاـ مسػمـ

بف الحجاج أبو الحسف القشيري النيسابوري (المتوفىٕٙٔ :ىػ) ػ تحقيػؽ  :محمػد فػؤاد عبػد البػاقي ػ دار إحيػاء التػراث العربػي –

بيروت .
• عمػػدة القػػاري شػػرح صػػحيح البخػػاري  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ أب ػي محمػػد محمػػود بػػف أحمػػد بػػف موسػػى بػػف أحمػػد بػػف حسػػيف الغيتػػابى
الحن ى بدر الديف العينى (المتوفىٛ٘٘ :ىػ) ػ دار إحياء التراث العربي – بيروت .
• ال تاوى اليندي  ،توليؼ اإلماـ لجن عمماء برلاس نظاـ الديف البمخي  ،دار ال كر ػ الطبع الثاني  ٖٔٔٓ ،ى ػ .
• فتح الباري شرح صػحيح البخػاري  ،تػوليؼ اإلمػاـ أحمػد بػف عمػي بػف حجػر أبػي ال ضػؿ العسػقبلني الشػافعي ػ دار المعرفػ -

بيروت ٖٜٔٚ ،ػ رقـ كتبو وأبوابو وأحاديثػو :محمػد فػؤاد عبػد البػاقي ػ ػ قػاـ بشخ ارجػو وصػححو وأشػرؼ عمػى طبعػو :محػب الػديف
الخطيب ػ عميو تعميقات :عبد العزيز بف عبد هللا بف باز .

• فتح القدير  ،توليؼ اإلماـ كماؿ الديف محمد بف عبد الواحد السيواسػي المعػروؼ بػابف اليمػاـ (المتػوفىٛٙٔ :ىػػ) ػ دار ال كػر

(بػػدوف طبعػ وبػػدوف تػػاريخ ) ؛ بػػوعمى الصػ ح كتػػاب اليدايػ لممر ينػػاني يميػػو  -م صػوال ب اصػػؿ « -فػػتح القػػدير» لمكمػػاؿ بػػف
اليماـ وتكممتو «نتالج األفكار» لقاضي زاده.
• فتح القدير  ،توليؼ اإلماـ محمد بف عمي بػف محمػد بػف عبػد هللا الشػوكاني اليمنػي (المتػوفىٕٔ٘ٓ :ىػػ) ػ دار ابػف كثيػر ،دار
الكمـ الطيب  -دمشؽ ،بيروت ػ الطبع األولى  ٔٗٔٗ -ى ػ .
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• فػػتح الوىػػاب بشػػرح مػػنيج الطػػبلب  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ زكريػػا بػػف محمػػد بػػف أحمػػد بػػف زكريػػا األنصػػاري ،زيػػف الػػديف أب ػي يحيػػى
السنيكي (المتوفىٜٕٙ :ىػ) ػ دار ال كر لمطباع والنشر ػ ٗٔٗٔىػٜٜٔٗ/ـ .
• ال روؽ = أنوار البروؽ في أنواء ال روؽ  ،توليؼ اإلماـ أبي العبػاس شػياب الػديف أحمػد بػف إدريػس بػف عبػد الػرحمف المػالكي
الشيير بالقرافي (المتوفىٙٛٗ :ىػ) ػ عالـ الكتب (بدوف طبع وبدوف تاريخ ) .
• ال قو االسبلمي وادلتو  ،تػوليؼ االسػتاذ الػدكتور وىبػ بػف مصػط ى الزحيمػي  ،دار ال كػر ػ سػوريا ػ دمشػؽ الطبعػ الرابعػ ( ،
تصوير الطبع الثاني عشرة ) .
• القاموس ال قيي لغ واصطبلحا  ،توليؼ الدكتور سعدي أبو حبيب ػ دار ال كر .دمشؽ  -سوري
• القػػاموس المحػػيط  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ مجػػد الػػديف أبػػو طػػاىر محمػػد بػػف يعقػػوب ال يروزآبػػادى (المتػػوفىٛٔٚ :ى ػػ) تحقيػػؽ :مكتػػب

العرقسوسػي ػ مؤسسػ الرسػال لمطباعػ والنشػر والتوزيػع ،بيػروت –
تحقيػؽ التػراث فػي مؤسسػ الرسػال  ،بششػراؼ :محمػد نعػيـ
ُ

لبناف الطبع الثامن  ٕٔٗٙ ،ىػ  ٕٓٓ٘ -ـ

• الكافي في فقو اإلماـ أحمد  ،توليؼ اإلماـ أبي محمد موفؽ الديف عبد هللا بف أحمد بف محمػد بػف قدامػ الجمػاعيمي المقدسػي
ثػػـ الدمشػػقي الحنبمػػي ،الشػػيير بػػابف قدام ػ المقدسػػي (المتػػوفىٕٙٓ :ى ػػ)  ،دار الكتػػب العممي ػ

ػ الطبع ػ األولػػى ٔٗٔٗ ،ىػ ػ -

ٗ ٜٜٔـ .
• الكافي في فقو أىؿ المدين  ،توليؼ اإلماـ أبي عمػر يوسػؼ بػف عبػد هللا بػف محمػد بػف عبػد البػر بػف عاصػـ النمػري القرطبػي

(المتػػوفىٖٗٙ :ىػػ)  ،تحقيػػؽ  :محمػػد محمػػد أحيػػد ولػػد ماديػػؾ الموريتػػاني ػ مكتبػ الريػػاض الحديثػ  ،الريػػاض ،المممكػ العربيػ
السعودي ػ الطبع الثاني ٔٗٓٓ ،ىػٜٔٛٓ/ـ .

• كتاب العيف  ،توليؼ اإلماـ أبي عبد الرحمف الخميؿ بف أحمد بف عمرو بػف تمػيـ ال راىيػدي البصػري (ت ٓٔٚىػػ)  ،تحقيػؽ :
د ميدي المخزومي ،د إبراىيـ السامرالي ػ دار ومكتب اليبلؿ .
• كتاب ال روع  ،توليؼ اإلماـ محمد بف م مح بف محمد بف م ػرج ،أبػي عبػد هللا ،شػمس الػديف المقدسػي الرامينػى ثػـ الصػالحي

الحنبمي (المتوفىٖٚٙ :ىػ) ػ تحقيؽ :عبد هللا بف عبد المحسف التركي ػ مؤسس الرسال ػ الطبع األولػى ٕٗٗٔ ى ػ  ٕٖٓٓ -ـ

.
• كشػاؼ القنػػاع عػػف مػػتف اإلقنػاع  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ منصػػور بػػف يػونس بػػف صػػبلح الػػديف ابػػف حسػف بػػف إدريػػس البيػػوتى الحنبمػػى
(المتوفىٔٓ٘ٔ :ىػ) ػ دار الكتب العممي .
• ك اي الطالب الرباني لرسال أبي زيد القيرواني توليؼ اإلماـ أبي الحسف المالكي  ،تحقيؽ  :يوسػؼ الشػيخ محمػد البقػاعي ػ
دار ال كر ػ ٕٔٗٔ ىػ ػ بيروت .
• ك ؿ ال قيو ال اىـ في أحكاـ قرطاس الدراىـ  ،لئلماـ أحد رضا البريموي اليندي ػ منظمػ الػدعوة االسػبلمي ػ الىػور ػ باكسػتاف
.
• لسػاف العػرب  ،تػػوليؼ اإلمػاـ محمػد بػػف مكػرـ بػػف عمػى ،أبػو ال ضػػؿ ،جمػاؿ الػػديف ابػف منظػور األنصػػاري الروي عػى اإلفريقػػى
(المتوفىٚٔٔ :ىػ)  ،دار صادر – بيروت ػ الطبع  :الثالث  ٔٗٔٗ -ىػ
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• المبدع في شرح المقنع  ،توليؼ اإلماـ إبراىيـ بف محمد بف عبد هللا بف محمد ابف م مح ،أبو إسػحاؽ ،برىػاف الػديف (المتػوفى:
ٗٛٛىػ) ػ دار الكتب العممي  ،بيروت – لبناف ػ الطبع األولى ٔٗٔٛ ،ىػ  ٜٜٔٚ -ـ .
• المبسػػوط  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ محمػػد بػػف أحمػػد بػػف أبػػي سػػيؿ شػػمس األلمػ السرخسػػي (المتػػوفىٖٗٛ :ىػػ) دار المعرفػ – بيػػروت
(بدوف طبع ) ػ ٗٔٗٔىػٜٜٖٔ-ـ .
• مجم الجامع اإلسبلمي بالمدين النبوي العدد السابع .
• مجم مجمع ال قو اإلسبلمي التابع لمنظم المؤتمر اإلسبلمي بجدة ػ تصدر عف منظم المؤتمر االسبلمي بجدة .
• مجمع األنير في شرح ممتقى األبحػر ،تػوليؼ اإلمػاـ عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف سػميماف المػدعو بشػيخي زاده ،يعػرؼ بػداماد
أفندي (المتوفىٔٓٚٛ :ىػ) ػ دار إحياء التراث العربي ( بدوف طبع وبدوف تاريخ ) .
• مجمع الزوالد ومنبع ال والد  ،توليؼ اإلماـ أبي الحسف نور الديف عمي بف أبي بكر بػف سػميماف الييثمػي (المتػوفىٛٓٚ :ىػػ) ػ
تحقيؽ  :حساـ الديف القدسي ػ مكتب القدسي ،القاىرة ػ ٗٔٗٔ ىػ ٜٜٔٗ ،ـ .
• مجموع ال تاوى  ،توليؼ اإلماـ تقي الديف أبي العباس أحمد بػف عبػد الحمػيـ بػف تيميػ الح ارنػي (المتػوفىٕٚٛ :ىػػ)  ،تحقيػؽ :

عبػد الػرحمف بػف محمػد بػف قاسػـ ػ مجمػع الممػؾ فيػد لطباعػ المصػحؼ الشػريؼ ،المدينػ النبويػ  ،المممكػ العربيػ السػعودي ػ
ٔٗٔٙىػٜٜٔ٘/ـ .
• المجموع شرح الميذب  ،توليؼ اإلماـ أبػي زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ النػووي (المتػوفىٙٚٙ :ىػػ) ػ دار ال كر(طبعػ
كامم معيا تكمم السبكي والمطيعي) .
• المحرر في ال قو عمى مذىب اإلماـ أحمد بف حنبؿ  ،توليؼ اإلماـ عبد السبلـ بف عبد هللا بف الخضر بػف محمػد ،ابػف تيميػ
الحراني ،أبو البركات ،مجد الديف (المتوفىٕٙ٘ :ىػ) ػ مكتب المعارؼ -الرياض ػ الطبع الثاني ٗٓٗٔىػ ٜٔٛٗ-ـ .
• المحمى بارثار  ،توليؼ اإلمػاـ أبػي محمػد عمػي بػف أحمػد بػف سػعيد بػف حػزـ األندلسػي القرطبػي الظػاىري (ت ٗ٘ٙىػػ) ػ دار
ال كر – بيروت ( بدوف طبع وبدوف تاريخ ) .
• مختار الصحاح  ،توليؼ اإلماـ زيف الديف أبو عبد هللا محمد بف أبي بكر بف عبد القادر الحن ي الرازي (المتػوفىٙٙٙ :ىػػ) ،
تحقيؽ  :يوسؼ الشيخ محمد ػ المكتب العصري  -الدار النموذجي  ،بيروت – صيدا ػ الطبع الخامس ٕٔٗٓ ،ىػ ٜٜٜٔ /ـ .
• المدونػ عمػى رأي مالػؾ بػف أنػس بػف مالػؾ بػف عػامر األصػبحي المػدني (المتػوفىٜٔٚ :ىػػ)  ،لمقاضػي سػحنوف ػ دار الكتػب
العممي ػ الطبع األولىٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ .
• مسػػند اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ أبػي عبػػد هللا أحمػػد بػػف محمػػد بػػف حنبػػؿ بػػف ىػػبلؿ بػػف أسػػد الشػػيباني (المتػػوفى:

ٕٔٗىػ) ػ تحقيؽ  :شعيب األرنؤوط  ،وآخروف ػ إشراؼ :د عبد هللا بف عبد المحسف التركي ػ مؤسسػ الرسػال ػ الطبعػ األولػى،
ٕٔٗٔ ىػ  ٕٓٓٔ -ـ .
• مطالب أولي النيى في شرح اي المنتيػى  ،تػوليؼ اإلمػاـ مصػط ى بػف سػعد بػف عبػده السػيوطي شػيرة ،الرحيبػانى مولػدا ثػـ
الدمشقي الحنبمي (المتوفىٕٖٔٗ :ىػ)  ،المكتب اإلسبلمي ػ الطبع الثاني ٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ .
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• معجػـ المغػ العربيػ المعاصػرة ػ تػوليؼ د .أحمػد مختػار عبػد الحميػد عمػر (المتػوفىٕٔٗٗ :ىػػ) بمسػاعدة فريػؽ عمػؿ ػ عػالـ
الكتب الطبع األولى ٕٜٔٗ ،ىػ  ٕٓٓٛ -ـ .
• معجـ مقاييس المغ  ،توليؼ اإلماـ أحمد بػف فػارس بػف زكريػاء القزوينػي الػرازي ،أبػو الحسػيف (المتػوفىٖٜ٘ :ىػػ)  ،تحقيػؽ :
عبد السبلـ محمد ىاروف ػ دار ال كر ػ ٖٜٜٔىػ ٜٜٔٚ -ـ.
• مغنػػي المحتػػاج إلػػى معرفػ معػػاني أل ػػاظ المنيػػاج  ،تػػوليؼ اإلمػػاـ شػػمس الػػديف ،محمػػد بػػف أحمػػد الخطيػػب الشػربيني الشػػافعي
(المتوفىٜٚٚ :ىػ) ػ دار الكتب العممي ػ الطبع األولىٔٗٔ٘ ،ىػ ٜٜٔٗ -ـ .
• المغني توليؼ اإلماـ أبي محمد موفؽ الديف عبد هللا بف أحمد بف محمد بف قدامػ الجمػاعيمي المقدسػي ثػـ الدمشػقي الحنبمػي،
الشيير بابف قدام المقدسي (المتوفىٕٙٓ :ىػ) ػ مكتب القاىرة ػ ( بدوف طبع ) ػ ٖٔٛٛىػ ٜٔٙٛ -ـ .
• المقدمات المميػدات تػوليؼ اإلمػاـ أبػي الوليػد محمػد بػف أحمػد بػف رشػد القرطبػي (المتػوفىٕ٘ٓ :ىػػ) ػ دار الغػرب اإلسػبلمي ػ
الطبع األولى ٔٗٓٛ ،ىػ  ٜٔٛٛ -ـ .
• مممك المعادف ،توليؼ األستاذ الدكتور ممدوح عبد الغ ور حسف ػ الشرك العربي لمنشر والتوزيع  .القاىرة  ٜٜٔٚـ .
• منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ توليؼ اإلماـ محمػد بػف أحمػد بػف محمػد عمػيش ،أبػو عبػد هللا المػالكي (المتػوفىٕٜٜٔ :ىػػ) ػ
دار ال كر – بيروت ػ ( بدوف طبع ) ػ ٜٔٗٓىػٜٜٔٛ/ـ .
• المنياج شرح صحيح مسمـ بف الحجاج  ،توليؼ اإلمػاـ أبػي زكريػا محيػي الػديف يحيػى بػف شػرؼ النػووي (المتػوفىٙٚٙ :ىػػ) ػ
دار إحياء التراث العربي – بيروت ػ الطبع الثاني ٖٜٕٔ ،ىػ .
• مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ  ،توليؼ اإلماـ شمس الديف أبي عبد هللا محمد بف محمد بف عبد الػرحمف الطرابمسػي
المغربي ،المعروؼ بالحطاب الرُّعيني المالكي (المتوفىٜ٘ٗ :ىػ) ػ دار ال كر ػ الطبع الثالث ٕٔٗٔ ،ىػ ٜٜٕٔ -ـ .
• النياي في ريب الحديث واألثر  ،توليؼ اإلماـ مجد الديف أبػي السػعادات المبػارؾ بػف محمػد بػف محمػد بػف محمػد ابػف عبػد

الك ػريـ الشػػيباني الجػػزري ابػػف األثيػػر (المتػػوفىٙٓٙ :ى ػػ)  ،تحقيػػؽ :طػػاىر أحمػػد ال ػزاوى  -محمػػود محمػػد الطنػػاحي  ،المكتب ػ
العممي  -بيروتٖٜٜٔ ،ىػ ٜٜٔٚ -ـ .

الكوامش ى
ٔ .البقرة . ٕٚ٘ :
ٕ .البقرة . ٕٚٙ :
ٖ .البقرة . ٕٜٚ – ٕٚٛ :
ٗ .البخاري ،باب موكؿ الربا ٖ ٜ٘ /الحديث رقـ ٕٓٛٙ؛ مسمـ ،كتاب المساقاة والمزارع  ،بػاب لعػف آكػؿ الربػا ومؤكمػو ،بػرقـ
.ٜٔ٘ٚ
اِ
ػار
وف ِف ػػي ُبطُ ػػونِ ِي ْـ َن ػ ًا
ػامى ظُْمػ ػ ًػما إِانػ ػ َػما َيػ ػو ُ
يف َيػ ػو ُ
ْكمُ َ
ْكمُ َ
٘ .البخ ػػاري ،كت ػػاب الوص ػػايا ،ب ػػاب ق ػػوؿ هللا تع ػػالى :إِ اف ال ػػذ َ
اؿ ا ْلَيتَػ َ
وف أ َْم ػ َػو َ
ير[ النساء ،]ٔٓ :برقـ ٘ ،ٕٚٙومسمـ ،كتاب اإليماف ،باب الكبالر وأكبرىا ،برقـ .ٜٛ
صمَ ْو َف َس ِع ًا
َو َسَي ْ
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ى

 .ٙالحج . ٘ :
 .ٚلساف العرب . ٖٓ٘ / ٔٗ :
 .ٛمعجـ مقاييس المغ ٕ( ٖٗٛ /مادة  :ربى ) .
 .ٜالنحؿ . ٜٕ :
ٓٔ.

ينظر :لساف العرب ،البف منظور ،ٖٓٗ /ٔٗ ،والنياي البف األثير ،ٜٔٔ /ٕ ،والمغني البف قدام .٘ٔ/ٙ ،

ٔٔ.

لساف العرب . ٖٓٙ /ٔٗ :

ٕٔ.

مختار الصحاح ص  ( ٔٔٚ /مادة :ر ب ا ) .

ٖٔ.

ت سير الطبري ، ٔٓٔ /ٖ :معجـ العيف لمخميؿ بف أحمد .

ٗٔ.

ينظر :شرح النووي عمى صحيح مسمـ ، ٛ/ٔٔ ،وفتح الباري البف حجر. ٖٕٔ/ٗ ،

٘ٔ.

مغني المحتاج لمشربيني. ٕٔ /ٕ :

.ٔٙ

أنيس ال قياء ص . ٚٚ /

.ٔٚ

ينظ ػػر :المغن ػػي الب ػػف قدامػ ػ  ،ٕ٘/ٙ ،وف ػػتح الق ػػدير لمش ػػوكاني ،ٕٜٗ/ٔ ،والرب ػػا والمع ػػامبلت المص ػػرفي  ،لعم ػػر

.ٔٛ

مسػػمـ ،كتػػاب المسػػاقاة والمزارع ػ  ،بػػاب بيػػع القػػبلدة فييػػا خػػرز وذىػػب ،بػػرقـٔٓٔ  ،ٜٔ٘ٙوينظػػر :شػػرح النػػووي

المترؾ ،ص ٖٗ.

عمى صحيح مسمـ.ٕ٘/ٔٔ ،
.ٜٔ

البخػػاري ،كتػػاب البيػػوع ،بػػاب بيػػع الػػدينار بالػػدينار نسػػاء ،بػػرقـ  ،ٕٔٚٛو ،ٕٜٔٚول ػػظ البخػػاري :ال ربػػا إال فػػي

النسيل  ،وينظر ال تح ،ٖٛٔ/ٗ ،ومسمـ ،كتاب المساقاة والمزارع  ،باب بيع الطعاـ مثبلً بمثؿ ،برقـ .ٜٔ٘ٙ
ٕٓ.
ٕٔ.

شرح النووي عمى صحيح مسمـ.ٕ٘/ٔٔ ،
وقد حكى اإلجماع ابف رشػد و ابػف قدامػ وكػذا حكػاه الق ارفػي فػي ال ػروؽ  ،وابػف القػيـ ؛ ينظػر  :بدايػ المجتيػد

ونياي ػ المقتصػػد  ٔٓٚ -ٜٜ/ ٕ :؛ المغنػػي ٖٔ٘ / ٗ :؛ أن ػوار البػػروؽ فػػي أن ػواع ال ػػروؽ ٕ٘ٗ / ٖ :؛ اعػػبلـ المػػوقعيف عػػف

رب العالميف .ٔٚٚ / ٕ :
ٕٕ.

مسمـ ،كتاب المساقاة والمزارع  ،باب الصرؼ وبيع الذىب بالورؽ نقػداً ،بػرقـ  ،ٔ٘ٛٚوأبػو داود ،كتػاب البيػوع،

ٖٕ.

مسمـ ،كتاب المساقاة والمزارع  ،باب الربا ،برقـ ٗ.ٔ٘ٛ

ٕٗ.

ينظ ػػر  :تبي ػػيف الحقػ ػػالؽ  ، ٛ٘ / ٗ :ب ػػدالع الص ػػنالع  ، ٔٛ٘ ، ٖٔٛ/٘ :البحػ ػػر ال ارل ػػؽ  ، ٖٔٚ/ٙ :مجمػ ػػع

باب في الصرؼ ،رقـ  ، ٖٖٜٗوٖٖٓ٘ ،وابف ماجو ،كتاب التجارات ،باب الصرؼ وما ال يجوز ،رقـ ٕٕٗ٘.

األنير في شرح ممتقى األبحر  ، ٕٔٓ / ٖ :فتح القدير لمكماؿ ابف اليماـ ، ٘ / ٚ :ال تاوى اليندي .ٔٔٚ / ٖ :
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ٕ٘.

ينظر :بداي المجتيد ونياي المقتصد  ، ٔٓ٘-ٜٜ / ٕ :حاشي الدسوقي عمػى الشػرح الكبيػر ، ٗٚ / ٖ :مػنح

الجميؿ شرح مختصر خميؿ  ، ٖ /٘ :الثمر الداني لآلبي األزىري ص . ٜٗٚ /
.ٕٙ

ينظػػر  :المجمػػوع  ،ٜٔ / ٔٓ :روض ػ الطػػالبيف  ، ٗ٘ / ٖ :الحػػاوى الكبيػػر لممػػاوردي  ، ٔ٘ٛ / ٘ :مغنػػي

المحتاج  ، ٕٕ/ٕ :إعان الطالبيف .ٔ٘ / ٖ :
.ٕٚ

ينظر  :المحػرر  ، ٖٔٛ/ٔ :المغنػي ، ٖ٘/ٗ :الكػافي ، ٖ٘ / ٕ :ال ػروع  ، ٖٔٔ / ٕ ٔٗٛ-ٔٗٚ/ٗ :شػرح

الزركشي ، ٔ٘ / ٕ :اإلنصاؼ  ، ٔٔ/٘ :المبدع  ، ٕٔٛ / ٗ :شػرح منتيػى اإلرادات  ، ٙٗ / ٕ :مطالػب أولػي النيػى ٖ :

 ، ٔ٘ٚ /كشاؼ القناع . ٕ٘ٔ / ٖ :
.ٕٛ

ينظػػر  :التمييػػد  ، ٜٔ/ٗ :المحمػػى  ، ٗٙٛ/ٛ :المغنػػي  ٖٔ٘/ٗ :الحػػاوي  ، ٛٔ/٘ :مجمػػوع ال تػػاوى/ ٕٜ :

ٓ ، ٗٚإعبلـ الموقعيف  ، ٔٚٗ/ٕ :عمدة القاري . ٕٕ٘/ٔٔ :
.ٕٜ

ينظر  :المحمى  ، ٗٙٛ/ٛ :المغني .ٖٔ٘ / ٗ :

ٖٓ.

ينظر  :إعبلـ الموقعيف  ، ٔٚٗ/ٕ :ذيػؿ طبقػات الحنابمػ البػف رجػب الحنبمػي  ،ٕٔٗ / ٔ :المبػدع ٕٔٛ/ٗ :

 ،اإلنصاؼ . ٖٔ/٘ :
ٖٔ.

ينظر  :المجموع .ٖٜ٘/ٜ :

ٕٖ.

ينظر  :أنوار البروؽ في أنواع ال روؽ  ٕٖٙ/ٖ :وأضػاؼ البػاقبلني لؤلصػناؼ األربعػ الزبيػب لعػدـ ال ػرؽ بينػو

وبينيا .ينظر :بداي المجتيد ونياي المقتصد .ٔٓ٘-ٜٜ / ٕ :
ٖٖ.

ينظر  :سبؿ السبلـ .ٖٛ/ٖ :

ٖٗ.

ينظر  :الروض الندي .ٔٔٔ-ٔٔٓ/ٕ :

ٖ٘.

ينظر  :ال قو االسبلمي وأدلتو ٘. ٖٚٓٛ /

.ٖٙ

البحر الرالؽ . ٖٔٛ-ٖٔٚ / ٙ :

.ٖٚ

ال تاوى اليندي .ٔٔٚ / ٖ :

.ٖٛ

بدالع الصنالع .ٖٔٛ / ٘ :

.ٖٜ

تبييف الحقالؽ .ٛ٘ / ٗ :

ٓٗ.

ينظر  :مسند أحمد . ٕٔ٘ / ٔٓ :قاؿ الييثمي  :وفيو أبو جناب وىو ثق ولكنو مػدلس ؛ ينظػر :مجمػع الزوالػد

ومنبع ال والد .ٖٕٔ / ٗ :
ػؽ عمي ػػو  :ص ػػحيح البخ ػػاري  ٖٗ ، ٖٜٜ / ٗ :كت ػػاب البي ػػوع  - ٜٛ ،ب ػػاب إذا أراد بي ػػع تم ػػر بتم ػػر خي ػػر
ٔٗ.
مت ػ ٌ
منو،ح ػػديث رق ػػـ ٕٕٔٓ ، ٕٕٕٓ ،ص ػػحيح مس ػػمـ  ، ٕٔٔ٘ / ٖ:كت ػػاب المس ػػاقاة ٕٕ  - ٔٛ ،ب ػػاب بي ػػع الطع ػػاـ م ػػثبل بمث ػػؿ
حديث رقـ ٗ.ٜٖٔ٘ : ٜ
ٕٗ.

ينظر  :أنوار البروؽ في أنواع ال روؽ .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ / ٖ :
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ٖٗ.

ى

سػػنف الػػدارقطني  ، ٔٛ / ٖ :كتػػاب البيػػوع  ،حػػديث رقػػـ  . ٘ٛقػػاؿ ابػػف حجػػر  :وِاسػػناده ضػػعيؼ .الد اري ػ فػػي

تخريج أحاديث اليداي .ٔٗٚ / ٕ :
ٗٗ.

ينظر  :الربا عمتو وضوابطو وبيع الديف  ،أ.د.صالح السمطاف .ٕٛ :

٘ٗ.

بداي المجتيد ٖ . ٕٔ٘ – ٔ٘ٔ /

.ٗٙ

ينظػػر  :الكػػافي البػػف عبػػد البػػر ، ٖٜٓ/ٔ :حاشػػي الدسػػوقي عمػػى الشػػرح الكبيػػر  ، ٗٚ / ٖ :مػػنح الجميػػؿ شػػرح

مختصر خميؿ .ٖ /٘ :
.ٗٚ
.ٗٛ

ينظر  :إعبلـ الموقعيف .ٔٚٗ/ٕ :
ينظر  :أنوار البروؽ في أنواع ال روؽ .ٕٙٗ-ٕ٘ٗ / ٖ :

.ٜٗ

بداي المجتيد ونياي المقتصد . ٔٓ٘-ٜٜ / ٕ :

ٓ٘.

بداي المجتيد ونياي المقتصد .ٔٓ٘-ٜٜ / ٕ :

ٔ٘.

حاشي الدسوقي عمى الشرح الكبير .ٗٚ / ٖ :

ٕ٘.

منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ  ، ٖ /٘ :وينظر  :الثمر الداني لآلبي األزىري .ٜٗٚ / ٔ :

ٖ٘.

ينظر  :بداي المجتيد . ٔٓٚ-ٜٜ/ٕ :

ٗ٘.

الحاوى الكبير لمماوردي .ٔ٘ٛ / ٘ :

٘٘.

روض الطالبيف  ، ٗ٘ / ٖ :وينظر  :المجموع  ، ٜٔ / ٔٓ :إعان الطالبيف .ٔ٘ / ٖ :

.٘ٙ

تح المحتاج ٗ. ٕٜٚ /

.٘ٚ

مغني المحتاج .ٕٕ / ٕ :

.٘ٛ

اإلنصاؼ لممرداوي .ٕٔ / ٘ :

.ٜ٘

صحيح مسمـ ، ٕٔٔٗ / ٖ :كتاب المساقاة ٕٕ  - ٔٛ ،باب بيع الطعاـ مثبل بمثؿ ،حػديث رقػـ ٖٜٕٔ٘ : ٜ

.
ٓ.ٙ

ينظر  :المغني .ٖٜٔ / ٗ :

ٔ.ٙ

ينظر  :ال قو االسبلمي وأدلتو

ٕ.ٙ

االنصاؼ ٘. ٔٔ /

ٖ.ٙ

ينظػػر  :الشػػرح الكبيػػر ٗٔٔ/ٕ :مجم ػػوع ال تػػاوى  ، ٗٚٓ/ٕٜ :ال ػػروع  ، ٔٗٛ/ٗ :اإلنصػػاؼ  ٕٔ/٘ :؛ ال ق ػػو

االسبلمي وأدلتو ٘. ٖٕٖٚ /
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ٗ.ٙ

بدالع الصنالع ٘. ٕٖٚ /

٘.ٙ

درر الحكاـ ٕ ٕٓٙ/مع حاشي الشرنببللي عميو .

.ٙٙ

البحر الرالؽ . ٖٔٗ /ٙ

.ٙٚ

حاشي ابف عابديف ٘. ٔٛٓ /

.ٙٛ

عبد الرحمف بف القاسـ

.ٜٙ

المدون ٖ٘ /ػ . ٙ

ٓ.ٚ

التيذيب ٖ. ٛٛ /

ٔ.ٚ

المقدمات المميدات ٖ. ٔٛ /

ٕ.ٚ

بداي المجتيد ٗ. ٕٕ/

ٖ.ٚ

منح الجميؿ . ٖٚٛ /ٙ

ٗ.ٚ

الحاوي الكبير ٘ ٜٔ /ػ ٕ. ٜ

٘.ٚ

تح المحتاج ٗ . ٕٜٚ /

.ٚٙ

المبدع في شرح المقنع ٗ. ٕٔٛ /

.ٚٚ

االنصاؼ ٘. ٕٔ /

.ٚٛ

ينظر  :األوراؽ النقدي ص  ٕٗ /؛ الربا والمعامبلت المصرفي ص . ٖٔٔ /

.ٜٚ

األوراؽ النقدي ص . ٕٗ /

ٓ.ٛ

ينظر  :دالرة معارؼ القرف العشريف ٕ  ٖٙٗ /؛ الربا والمعامبلت المصرفي ص . ٖٜٓ /

ٔ.ٛ

ينظر  :األوراؽ المالي ص  ، ٖٗ/الربا والمعامبلت المصرفي ص . ٖٕٔ _ ٖٕٓ /

ٕ.ٛ

ينظر  :األوراؽ المالي ص  ٖٗ /بتصرؼ يسير .

ٖ.ٛ

فتح القدير . ٕٕٔ/ٚ

ٗ.ٛ

ك ؿ ال قيو ال اىـ ص ٕٖ /و ٕٗ .

٘.ٛ

ينظر  :الربا والمعامبلت المصرفي ص  ، ٖٕٓ /األوراؽ المالي ص  ،ٗٗ /أضواء البياف . ٕٜٗ/ ٛ

.ٛٙ

ك ؿ ال قيو ال اىـ ص . ٕٗ /

.ٛٚ

ينظر  :الربا والمعامبلت المصرفي ص  ، ٖٕٗ /األوراؽ المالي ص . ٗٗ /
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ينظر  :الربا والمعامبلت المصرفي ص  ، ٖٖٗ /األوراؽ المالي ص . ٗٙ /

.ٜٛ

مجم المجمع ال قيي االسػبلمي العػدد  ٛص  ٖٖٗ /؛ مجمػ الجامعػ اإلسػبلمي بالمدينػ النبويػ العػدد  ٚص/

. ٖ٘ٛ
ٓ.ٜ

ينظر  :الربا والمعامبلت المصرفي ص  ، ٖٖٙ /األوراؽ المالي ص . ٗٚ /

ٔ.ٜ

ينظر  :الربا والمعامبلت المصرفي ص  ، ٖٕٛ /األو ارؽ المالي ص . ٗ٘ /

ٕ.ٜ

ينظر  :آراء اإلماـ البريموي في مالي وثمني النقود الورقي ص . ٔٔٛ /

ٖ.ٜ

ينظر  :الربا والمعامبلت المصرفي ص  ، ٖٖٗ /األوراؽ المالي ص . ٗٙ -ٗ٘ /
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