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ABSTRACT 

Paper currency has remained controversial since its advent, until the majority of 

the modern scholars agreed that paper currency is just like gold and silver, and all 

the rules and provisions regarding the/of homogeneous and heterogeneous 

exchange of gold and silver are applicable to paper currency. This viewpoint is 

widely adopted by prominent modern-day international academies of Islamic 

Jurisprudence and the same has been preferred by the majority of contemporary 

scholars in their books, dissertations and scholarly articles. On the contrary, there 

is a different opinion of majority of the scholars in Indian sub-continent. The 

reason behind this was that the viewpoint of Ḥanafi school of thought about legal 

effective cause (᾽illat) of Ribā i.e. weight is not found in paper currency, so the 

rules of Ṣarf (Exchange of gold and silver) are inapplicable. So, they opined that 

paper currency is like Fulūs (metal coins). Furthermore, to stop all the possible 

ways resulting to/in Ribā according to this opinion, they preferred the viewpoint of 

Imam Muhammad (R.A) regarding the metal coins and set some precautionary 

measures. However, the said standpoint has not been deliberated and contested in 

the contemporary jurisprudential research work as it deserved. This research aims 

to evaluate this viewpoint in detail, clarifying its roots and evidences while 

revealing its implications and comparing it with the view adopted by the majority 

of the contemporary scholars. 

Keywords; Paper currency,᾽illat ur Ribā, Ṣarf, Fulūs.  

mailto:Asadullah312@gmail.com
mailto:Asadullah312@gmail.com


 9112يو نيو -يناير  إحلاق الورق النقدي ابلفلوس: دراسة فقهية نقديةموقف  1، العدد 5د ل: اجملبرجس

~ 19 ~ 

 

 بسمميحرلا نمحرلا هللا 

اٟتمد هلل رب العا١تُت، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وا١ترسلُت، نبينا دمحم وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت، أما 
 بعد، 

يف بداية ذا لعدـ ظهور حقيقتو ىوتكييفو منذ بداية نشأتو، و اختلف العلماء يف حقيقة الورؽ النقدي قد فإنو 
أكثر العلماء ا١تعاصرين أف الورؽ النقدي مثل الذىب والفضة سواء بسواء، و٬تري وبعد شيوعو ورواجو رأى ، األمر

الثمنية عليو سائر األحكاـ اليت ٕتري على الذىب والفضة، وذلك ألهنم رجحوا يف علة الراب يف الذىب والفضة أهنا 
 ٙتناً.  ا١تطلقة، فبهذا يدخل يف الراب ٚتيع ما يعدّ 

فيو مالحظات ومناقشات  توكاف يف ضمن اآلراء القدٯتة أف الورؽ النقدي ملحق ابلفلوس، ولكن ىذا الرأي كان
 قوية من منظور التكييف واآلاثر ا١تًتتبة عليو، ولذلك مل يبق من يقوؿ بو. 

مسلكًا آخر، وذلك ألهنم ١تا رأوا أف علة الراب يف الذىب والفضة عند اٟتنفية ىي  غَت أف علماء شبو القارة سلكوا
 الوزف مع اٞتنس، والوزف ال يتأتى يف الورؽ النقدي، فال ٯتكن إجراء أحكاـ الصرؼ على الورؽ النقدي. 

 وبعد ذلك كاف عندىم عدة خيارات: 

 ب والفضة، ولكنهم مل يفعلوا ذلك. حوا الثمنية ا١تطلقة كعلة للراب يف الذىأف يرجّ  :األوؿ

 لحقوه ابلفلوس لعدة أمور جامعة بينهما. أف يُ  :الثاين

فاإلماـ أبو حنيفة وأبو يوسف يرايف رأايً واإلماـ ، ١تا رأوا أف فقهاء اٟتنفية اختلفوا يف الفلوسوبعد إٟتاقو ابلفلوس، 
 قالوا برأي اإلماـ أيب حنيفة واإلماـ أيب يوسف النفتح ابب الراب مطلقاً. فلو  ،دمحم يرى رأايً آخر

 . بناء على ىذا الرأي لحقوا الورؽ النقدي ابلفلوسحوا يف الفلوس رأي اإلماـ دمحم ويُ فلم يبق لديهم إال أف يرجّ 
رأي وبياف موقف القائلُت يرادات، فلكشف حقيقة ىذا الاإلناقشات و ا١تم ىؤالء من بعض وبعد ىذا اإلٟتاؽ مل يسلَ 

ذكر اإليرادات وا١تناقشات الواردة عليو والبحث عما قالوه يف اإلجابة عنها، وا١توازنة بُت ىذا الرأي وبُت رأي ولبو 
  .دراسة فقهية نقدية-موقف إٟتاؽ الورؽ النقدي ابلفلوس  بعنواف:  ٚتهور ا١تعاصرين أردت أف أكتب فيو مقاالً 

بياف حقيقة الفلوس ٥تتصراً، ٍب  ي:ا١توضوع، ال بد من بياف بعض األمور التمهيدية، وى وقبل أف ٩توض يف غمار
رأي اإلماـ دمحم يف الفلوس ابلتفصيل، وبياف ما يًتتب عليو من أحكاـ، ٍب ذكر رأي من يلحق الورؽ النقدي 

 األدلة وترجيح ما ىو الراجح. مناقشة مع ابلفلوس، ورأي ٚتهور ا١تعاصرين 
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 فلوس، واترخيهاحقيقة ال
س، وأفلس الرجل صار ذا  الفلوس ٚتع فلس ومنو اإلفالس، واٞتمع يف القلة أفلس، وفلوس يف الكثَت، وابئُعو فالا
ا صارت درا٫تو فُلوسًا وزُيوفاً، وقد فلاس اٟتاكم  فلوس بعد أف كاف ذا دراىم، وأفْػَلَس الرجل: صار ُمْفِلساً، كأ٪تا

 .(1)حكم إبفالسو تفليساً 
 . وعرفها الدكتور نزيو ٛتاد فقاؿ:  ما ضرب (2)ويف االصطالح ىي:  قطع مضروبة من النحاس كاف يتعامل هبا

 .(3) من ا١تعادف من غَت الذىب والفضة سكة وصار نقداً يف التعامل عرفاً وٙتناً ابصطالح الناس
، ويعلم من  (4)غ قيمتها الدينار أو الدرىموكانت الفلوس يف بداية نشأهتا تستعمل لشراء األشياء اٟتقَتة اليت ال تبل

كالـ الفقهاء أف الفلوس كانت يف بدايتها نقوداً مساعدة ومل تصل إىل درجة النقد الرئيسي، يقوؿ ا١تقريزي:  إهنا مل 
  .(5)تقم أبداً يف ىذه األقاليم ٔتنزلة أحد النقدين قط

 ذكر آراء من أحلق الورق النقدي ابلفلوس
 هاء يروف أف الورؽ النقدي ملحق ابلفلوس، وفيما يلي ملخص آراءىم. ىناؾ عدد من الفق

: يرى الشيخ أٛتد ا٠تطيب عدـ جرايف الزكاة والراب مطلقًا يف األوراؽ مثل الفلوس، ال راب الفضل وال الرأي األول
ومتفاضاًل أبجل راب النسيئة، فقاؿ:  إف النوت كالفلوس النحاسية يف ٚتيع أحكامها ... فيباع ويقرض متساواًي 

  .(6)وغَته، لعدـ وجود علة الراب فيها
: ويرى الشيخ عبد هللا البسااـ أف راب الفضل ال ٬تري فيها فيجوز بيعها ّتنسها متفاضالً، و٭تـر فيها راب الرأي الثاين

ؾ اليت فيها النساء. فقاؿ: واٟتق أف األنواط أبنواعها فيها شبو قوي من النقدين وفيها أيضا شبو من بيع الصكو 
دين وفيها بعد، ولكن شبهها ابلقروش و٨توىا أقوى وأقرب؛ ألهنا بنفسها ليست ذىباً وال فضة، إ٪تا ىي أٙتاف تتغَت  
كما تتغَت القروش ابلكساد والرواج وتقرير اٟتكومات، فاألحسن أف تلحق ابلقروش، وحكم القروش عند العلماء 

اـ أٛتد أف القروش ٬تري فيها راب النسيئة وال ٬تري فيها راب الفضل السابقُت معروؼ، فإف الصحيح يف مذىب اإلم
فكذلك ٬تري ٣تراىا الورؽ أبنواعها، فيجوز بيع بعضها ببعض وبيع شيء منها أبحد النقدين، سواء كانت ٔتثل ما 

حد قدِّرت بو أو أقل أو أكثر بشرط التقابض يف ٣تلس العقد، وال يصح بيع بعضها ببعض وبيع شيء منها أب
 .(7)النقدين إىل أجل ألنو ٬تري فيها راب النسيئة

ورجاحو الشيخ عبد الرٛتن السعدي يف فتاواه أيضاً وجعلو أصحا األقواؿ، فمنع من بيع عشرة إبثٍت عشر إىل أجل، 
 . (8)وأجاز بيع بعضها ببعض حاضراً ويداً بيد سواء ٘تاثلت أـ ال

: وأٟتق الشيخ مصطفى الزرقا األوراؽ ابلفلوس يف التكييف ال يف األحكاـ، فحـر فيها راب الفضل الرأي الثالث
 وراب النساء كليهما وأجرى عليها أحكاـ الصرؼ مثل النقدين سواء بسواء. 

 نقوداً فقاؿ:  إف الصفة السندية فيها قد تنوسيت بُت الناس ويف عرفهم العاـ، وأصبحوا ال يروف يف ىذه األوراؽ إال
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مكفولة حلات ٤تلا الذىب يف التداوؿ ٘تاماً، فوجب لذلك اعتبارىا ٔتثابة الفلوس الرائجة من ا١تعادف غَت الذىب 
والفضة ... فتبديل جنس منها ّتنس آخر يعترب مصارفة كا١تصارفة بُت الذىب والفضة والفلوس ا١تعدنية الرائجة 

عند اختالؼ اٞتنس ٬توز التفاضل و٬تب التقابض منعًا للراب، فهي  على السواء، والقاعدة يف ىذه ا١تصارفة أنو
  . (9)ليست من قبيل بيع الدين ابلدين وإ٪تا ىي مبادلة بُت نقود ونقود فيها ٖتويل وصرؼ يف وقت واحد

فملّخص رأي الشيخ الزرقا أنو أٟتق األوراؽ ابلفلوس يف التكييف فقط ال يف األحكاـ فأجرى عليها أحكاـ 
 دين. النق

وذُكر مثُلو يف موسوعة فتاوى ا١تعامالت ا١تالية اليت صدرت من مركز الدراسات الفقهية واالقتصادية ٔتصر، حيث 
ح فيها بعد ذكر اآلراء أف إعطاء النقود الورقية حكم الفلوس قريب من الصواب، ولكن مع ذلك ُأجري عليها  ُرجِّ

 .(10)أحكاـ النقدين من وجوب التقابض
: ويرى الشيخ أٛتد رضا خاف الربيلوي يف األوراؽ حكم الفلوس ٔتثل ما يراه أبو حنيفة وأبو يوسف عالرأي الراب

 . (11)حيث يرايف جواز بيع الفلس ابلفلسُت عند التعيُت، فأابح التفاضل والنساء كليهما يف األوراؽ
 ن. : وىو رأي الشيخ تقي العثماين وٚتهور علماء شبو القارة ا١تعاصريالرأي اخلامس

وال يهّمنا من ىذه اآلراء إال الرأي ا٠تامس، فإف اآلراء األوىل مل يبق من يقوؿ هبا، أما الرأي ا٠تامس فهو رأي أكثر 
علماء شبو القارة، فهم يروف أف الورؽ النقدي ملحق ابلفلوس وفق قوؿ اإلماـ دمحم، ولبياف ىذا ا١توقف وما لو وما 

 الفلوس ٥تتصراً مع بياف رأي اإلماـ دمحم ابلتفصيل. عليو ال بد من بياف خالؼ الفقهاء يف 
 خالف الفقهاء يف حكم الفلوس

 ترجع أقواؿ الفقهاء يف الفلوس إىل عدة آراء: 
: أف الفلوس ٙتن، و٬تري عليها ما ٬تري على النقدين من أحكاـ فال ٬توز بيع الفلس ابلفلسُت وال بيع األول

ف، وألف علة الراب يف النقدين ىي الثمنية ا١تطلقة، وىذا ما ارتضاه ابن الفلوس ابلدراىم نسيئة؛ ألف الكل أٙتا
 .(15)، و٭تِت بن سعيد وربيعة(14)، وىو مقتضى قوؿ الزىري(13)، وابن القيم(12)تيمية
: أهنا ٙتن لكن ال ٬تري عليها أحكاـ النقدين بتمامها؛ ألف العلة يف النقدين ىي الوزف أو الثمنية الغالبة، الثاين
، (17)، و٣تاىد(16)بيعها أبزيد منها وبيعها ابلدراىم والداننَت نسيئة، وىو مقتضى قوؿ إبراىيم النخعي فيجوز

 .(19)، وٛتاد(18)وطاووس
: وىو ما ذىب إليو اإلماـ دمحم أف الفلوس ٙتن يف ٚتيع األحواؿ، وعلة الراب عنده الوزف، لكن مع ذلك ال الثالث

العوض، و٬توز عنده بيع الفلوس ابلدراىم نظرة، وىذا ىو الرأي الذي  ٬تيز بيع فلس بفلسُت لوجود فضل خاؿ عن
 .(20)يراه ٚتهور علماء شبو القارة يف األوراؽ النقدية
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 الف ب ن احلنفية يف حكم الفلوساخل
وال بد من اإلشارة إىل أف منشأ ا٠تالؼ بُت اٟتنفية يف حكم الفلوس ىو أف الفلوس ىل يغلب عليها أصلها وىو 

فال ٕتري عليها أحكاـ الثمن، أـ يغلب عليها عامل الثمنية فتجعل ٙتناً، وبعد جعلها ٙتناً، ىل ٕتري  العرضية،
عليها أحكاـ النقدين بتمامها أـ ال؟ وىل الثمنية الزمة ٢تا يف ٚتيع األحواؿ ْتيث ال ٯتكن أف تتخذ عروضا إال إذا 

 . (21)ولو مل يًتؾ الناس ا١تعاملة هبا؟ ترؾ ا١تعاملة هبا رأساً أـ ٬توز للعاقدين إبطاؿ ٙتنيتها
ويتبُت آراءىم يف الفلوس عن موقفهم عن بيع الفلس ابلفلسُت، وبيع الفلوس ابلدراىم نسيئة، وعن علة الراب يف 

 النقدين. 
 فاختلف أئمة اٟتنفية يف بيع فلس بعينو بفلسُت أبعياهنما حسب ما يلي:

أف الفلوس وإف كانت ٙتنًا لكن الثمنية غَت الزمة ٢تا يف ٚتيع  يرى اإلماـ أبو حنيفة واإلماـ أبو يوسف -1
 . (22)اٟتاالت، فللعاقدين أف يصطلحا على إبطاؿ الثمنية، وابلتايل تتعُت الفلوس، فيجوز بيعها أبزيد منها

٬توز للعاقدين ويرى اإلماـ دمحم أف الثمنية الزمة ٢تا يف ٚتيع اٟتاالت؛ ألف الثمنية اثبتة ابصطالح الكل، فال  -2
إبطا٢تا حىت يصطلح الكل علىو، فال تتعُت ابلتعيُت، فبيعها أبزيد منها حراـ ألف الزايدة فضل خاؿ عن 

 .(23)العوض
استدؿ اإلماـ أبو حنيفة وأبو يوسف أبف الثمنية يف حق العاقدين تثبت ابصطالحهما؛ إذ ال والية لغَت٫تا عليهما، 

ابصطالحهما كذلك، فكأهنما اصطلحا على إبطاؿ ٙتنيتها، فصارت ٔتنزلة  وما ثبت ابصطالحهما يف حقهما يبطل
 .(24)العروض فتتعُت ابلتعيُت، فيجوز بيعها أبكثر منها

ووضح السرخسي دليلهما أبف العاقدين قصدا تصحيح العقد، وال وجو لتصحيح العقد إال أبف تتعُت الفلوس وٗترج 
كأهنما أعرضا عن ذلك االصطالح، والدليل على أف معٌت الثمنية يف من أف تكوف ٙتنًا رائجًا يف حقهما، فيجعل  

الفلوس ابالصطالح أنو يصلح ٙتن ا٠تسيس من األشياء دوف النفيس، وأنو يروج يف بعض األشياء دوف البعض، 
 . (25)ويروج يف بعض ا١تواضع دوف البعض، ٓتالؼ الذىب والفضة

بت ابصطالح الكّل، وما يثبت ابصطالح الكّل ال يبطل ابصطالح واستدؿ اإلماـ دمحم أبف الثمنية يف الفلوس تث
العاقدين فقط؛ لعدـ واليتهما على غَت٫تا، فبقيت أٙتاانً، وىي ال تتعُت ابالتفاؽ، فال فرؽ بينو وبُت ما إذا كانت 

 .(26)بغَت أعياهنا وصار كبيع الدرىم ابلدر٫تُت
حًا دليل اإلماـ دمحم:  داللة الوصف عبارة عما تقدار بو مالية األعياف، ومالية األعياف كما  يقوؿ الكاساين موضِّ

تقدر ابلدراىم والداننَت تقدر ابلفلوس، فكانت أٙتااًن ... وإذا كانت ٙتنًا فالثمن ال يتعُت وإف ُعُتِّ كالدراىم 
وز؛ وألهنا إذا كانت والداننَت، فالتحق التعُت فيهما ابلعدـ، فكاف بيع الفلس ابلفلسُت بغَت أعياهنما، وذا ال ٬ت

  .(27)أٙتاانً فالواحد يقابل الواحد فبقي اآلخر فضل ماؿ ال يقابلو عوض يف عقد ا١تعاوضة، وىذا تفسَت الراب
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ولكن ىذا ا٠تالؼ كاف يف زمن مل تكن الفلوس تستعمل إال قلياًل، وكانت تستعمل لشراء األشياء اٟتقَتة، أما 
راؽ يف حكم الفلوس على مذىب اإلماـ أيب حنيفة واإلماـ أيب يوسف، انفتح األوراؽ فهي ٓتالفها، فلو جعلنا األو 

 .(28)ابب الراب مطلقاً، ولذلك اختار ا١تعاصروف من اٟتنفية قوؿ اإلماـ دمحم
قاؿ الشيخ تقي العثماين:  لو كاف ىؤالء األئمة أحياء يف ىذا الزماف ألفتوا ْترمة الفلس ابلفلسُت، وقد رأينا ذلك 

، وىي النقود اليت  (29)بعض الفقهاء ا١تتقدمُت؛ إذ حـر مشايخ ما وراء النهر التفاضل يف العدايل والغطارفةفعاًل من 
عليها الغش، ومل تكن فيها الفضة إال بنسبة ضئيلة، وكاف أصل مذىب اٟتنفية يف مثل ىذه النقود  كاف يغلب

النهر أفتوا ْترمة التفاضل فيها، وعلّلوا  جواز التفاضل، صرفًا للجنس إىل خالؼ اٞتنس، ولكن مشايخ ما وراء
  .(30)ذلك بقو٢تم: إهنا أعز األمواؿ يف دايران، فلو أبيح التفاضل فيها ينفتح ابب الراب

قاؿ:  ودليل دمحم أيضًا قوي؛ ألف إبطاؿ الثمنية ال معٌت لو، وما ذلك إال حيلة؛ ألهنا يرغب فيها لثمنيتها، نعم، و 
الشيخُت يف الفلوس اليت يقصد اقتناؤىا من حيث موادىا وصنعتها، وال يقصد التبادؿ ٯتكن أف يتصور قوؿ 

  .(31)هبا
ونقل ابن ا٢تماـ عن اإلسبيجايب قولو:  الصحيح أف عقد الشركة على الفلوس ٬توز على قوؿ الكل؛ ألهنا صارت 

لوس حىت ال يفسد العقد ٢تالكها  ٍب ٙتنًا ابصطالح الناس، و٢تذا لو اشًتى شيئًا بفلوس بعينها مل تتعُت تلك الف
قاؿ ابن ا٢تماـ بعد النقل:  وعلى ما ذكر من مبسوط اإلسبيجايب ٬تب أف يكوف قوؿ الكل اآلف على جواز الشركة 

  .(32)وا١تضاربة ابلفلوس النافقة وعدـ التعيُت وعلى منع بيع فلس بفلسُت
وزف مع اٞتنس، والفلوس ليست وزنية وال كيلية بل ىي من ويرد على قوؿ دمحم أف رأيو يف علة الراب ىي الكيل أو ال

 ، فينبغي أف ٬توز بيعها ّتنسها متفاضالً ونسيئة.(33)ا١تعدودات
وأجيب أبف الراب ىو فضل خاؿ عن العوض، والفلوس الرائجة أمثاؿ متساوية؛ الصطالح الناس على إىدار قيمة 

ابلفلسُت فضاًل خاليًا عن العوض مشروطًا يف العقد وىو  اٞتودة منها، فيكوف أحد الفلسُت يف صورة بيع الفلس
الراب، فال ٬توز، وإال أمسك البائع الفلس ا١تعُتا وطالبو بفلس آخر أو سلام الفلس ا١تعُت وقبضو بعينو منو مع فلس 

 . (34)آخر الستحقاقو فلسُت يف ذمتو فَتجع إليو عُت مالو ويبقى الفلس اآلخر خالياً عن العوض
ا تبُت أف الراجح قوؿ اإلماـ دمحم ال بد أف نذكر بعض اآلاثر ا١تًتتبة عليو، ألف ا١تعاصرين من علماء شبو وبعد م

 القارة يلحقوف الورؽ النقدي ابلفلوس وفق رأي اإلماـ دمحم. 
 اآلاثر ادلرتتبة على رأي اإلمام دمحم يف الفلوس

 النساء يف بيع الفلوس مبثلها -1
 مل ٬تز التفاضل عند دمحم لوجود الفضل ا٠تايل عن العوض كما مر. إذا بيعت الفلوس ّتنسها

 وىل ٬توز النساء؟ اختلفت فيو الرواايت: 
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ففي الدر ا١تختار:  ابع فلوساً ٔتثلها أو بدراىم أو بداننَت، فإف نقد أحد٫تا جاز، وإف تفرقا بال قبض أحد٫تا مل  -
  .(35)٬تز

اً، لكن ىذا ٥تالف لألصوؿ؛ فإف األصل أنو ال ٬توز النساء عند اٖتاد فأابح النساء عند بيع الفلوس ٔتثلها أيض
، واٞتنس متحد ىهنا، فينبغي أف ٬تب التقابض يف اجمللس عند دمحم، وتدؿ عليو عبارة الكاساين، حيث (36)اٞتنس

جمللس فافًتقا قبل قاؿ ما نصو:  إذا تبايعا فلسًا بعينو بفلس بعينو فالفلساف ال يتعيناف ولو قبض أحد البدلُت يف ا
قبض اآلخر، ذكر الكرخي أنو ال يبطل العقد؛ ألف اشًتاط القبض من اٞتانبُت من خصائص الصرؼ وىذا ليس 
بصرؼ، فيكتفى فيو ابلقبض من أحد اٞتانبُت؛ ألف بو ٮترج عن كونو افًتاقاً عن دين بدين، وذكر يف بعض شروح 

مكن راب النساء فيو؛ لوجود أحد وصفي علة راب الفضل وىو ٥تتصر الطحاوي أنو يبطل ال لكونو صرفاً، بل لت
  .(37)اٞتنس، وىو الصحيح

قاؿ الشيخ رشيد أٛتد اللداينوي:  لعل مستند قوؿ صاحب الدر ىو قوؿ الكرخي الذي ذكره الكاساين؛ ألف ىذه 
 .(38)العبارة مذكورة يف الكتب األخرى بدوف قولو  ٔتثلها 

البدلُت يف بيع الفلوس ٔتثلها عند اإلماـ دمحم، وىذه ا١تسألة يتفرع عنها بيع األوراؽ  فثبت أنو ال بد من التقابض يف
 النقدية ّتنسها.

 بيع الفلوس ابلدراهم نسيئة -9
وإذا بيعت الفلوس بغَت جنسها من الدراىم أو الداننَت ا٠تالصة أو ا١تغشوشة، فيجوز التفاضل، وىذا ٦تا ال لبس 

 فيو؛ لعدـ اٖتاد اٞتنس.
قي أنو ىل ٬توز النساء أـ ال؟ فاٞتواب أنو ٬توز النساء كذلك؛ إذ حرمة النساء تتوقف على وجود أحد الشيئُت: وب

اٞتنس أو القدر، واٞتنس منتف كما مر، والقدر أيضًا منتف؛ ألف الفلوس ليست كيلية وال وزنية، بل من 
 ا١تعدودات كما سبق.

خسي:  وإذا اشًتى الرجل فلوساً بدراىم ونقد الثمن، ومل تكن الفلوس وىذا ما صرّح بو السادة اٟتنفية، فقاؿ السر 
 . ويف الدر ا١تختار:  ابع فلوسًا ٔتثلها أو (39)عند البائع، فالبيع جائز ... وبيع الفلوس ابلدراىم ليس بصرؼ

يف كثَت من كتب   . وورد التصريح بو(40)بدراىم أو بداننَت فإف نقد أحد٫تا جاز وإف تفرقا بال قبض أحد٫تا مل ٬تز
ا١تذىب، ومل ٮتالفو أحد إال ما ذكره العالمة سراج الدين قارئ ا٢تداية يف فتاواه من اشًتاط التقابض حيث قاؿ:  ال 

 . وردا (41)٬توز بيع الفلوس إىل أجل بذىب أو فضة؛ ألف علماءان نصوا على أنو ال ٬توز إسالـ موزوف يف موزوف
ا ُسئل عن بيع الذىب ابلفلوس نسيئة، فأجاب أبنو ٬توز إذا قبض أحد البدلُت، قاؿ: اٟتانوٌب كالـ قارئ ا٢تداية ١تّ 

 . (42)وال يغًّت ٔتا يف فتاوى قارئ ا٢تداية من أنو ال ٬توز بيع الفلوس إىل أجل بذىب أو فضة
لم لو سلفاً فال يصح قوؿ العالمة قارئ ا٢تداية، قاؿ الشيخ أٛتد رضا خاف الربيلوي: ىي فتوى من دوف سند وال نع
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. على أف العالمة قارئ ا٢تداية علال ١تا ذكره أنو إسالـ موزوف يف موزوف وىذا ال يصح؛ (43)فيها وىو مل يستند لنقلٍ 
 ألف الفلوس ليست وزنية حىت عند من يقوؿ ببطالف ٙتنيتها عند التعيُت فهي من ا١تعدودات كما سبق. 

ف السلم يف الفلوس ال ٬توز عند دمحم يف رواية، قاؿ يف النهر: وذكر بعضهم ٤تماًل لكالمو فحملو على السلم؛ أل
 .(45). ورّده ابن عابدين(44) مراده ابلبيع السلم، والفلوس ٢تا شبو ابلثمن وال يصح السلم يف األٙتاف ...

ق فا١تلخاص أف كتب ا١تتوف متفقة على أنو ال يشًتط التقابض عند بيع الفلوس ابلدراىم أو ابلعكس، وىو مواف
 لألصوؿ أيضا؛ النتفاء اٞتنس والقدر كليهما. 

 السلم يف الفلوس عند اإلمام دمحم -3
 ىذه ا١تسألة ورد فيها اختالؼ يف بياف رأي اإلماـ دمحم.

واتفق أئمة اٟتنفية على أنو ٬توز إسالـ الذىب والفضة يف سائر ا١توزوانت وأنو ال ٬توز العكس، فال ٬توز إسالـ 
الذىب والفضة؛ ألف الذىب والفضة ال يتعيناف ابلتعيُت، ومن شرط ا١تسلم فيو أف يكوف ٦تا سائر ا١توزوانت يف 

يتعُت ابلتعيُت، قاؿ يف االختيار:  وال ٬توز السلم يف ما ال يتعُت ابلتعيُت كالدراىم والداننَت، ألف البيع هبا ٬توز 
  .(46)نسيئة فال حاجة إىل السلم فيهما

 اإلماـ أبو حنيفة وأبو يوسف إىل جواز السلم فيها؛ ألهنا تتعُت ابلتعيُت.  بقي السلم يف الفلوس؛ فذىب
 أنو ال أبس ابلسلم يف الفلوس عدداً، فاختلف أئمة اٟتنفية: (48)واٞتامع الصغَت  (47)أما اإلماـ دمحم فنّص يف األصل

أف ال ٬توز السلم عنده؛ فقاؿ بعضهم ٬تب أف يكوف ىذا على قوؿ الشيخُت، أما اإلماـ دمحم فمقتضى قولو  -1
 ألف الفلوس ال تتعُت ابلتعيُت عنده.

فقاؿ يف ٖتفة الفقهاء:  وأما السلم يف الفلوس فقد ذكر يف األصل وقاؿ: إنو ٬توز، ومل يذكر االختالؼ، و٬تب أف 
وعلى يكوف ذلك على قوؿ أيب حنيفة و أيب يوسف؛ ألهنا عند٫تا ليس بثمن مطلق بل ٭تتمل التعيُت يف اٞتملة، 

  .(49)قوؿ دمحم ال ٬توز؛ ألنو ٙتن مطلق على ما عرؼ يف بيع الفلس ابلفلسُت أبعياهنما
وقاؿ الكاساين:  السلم يف الفلوس عدداً جائز عند أيب حنيفة رٛتو هللا وأيب يوسف؛ ألف الفلوس ٦تا تتعُت ابلتعيُت 

ال ٬توز السلم فيها كما ال ٬توز يف الدراىم يف اٞتملة عند٫تا حىت جوازا بيع فلس بفلسُت أبعياهنا، وعند دمحم 
  .(50)والداننَت؛ ألهنا أٙتاف عنده؛ و٢تذا مل ٬تز بيع واحد منها ابثنُت أبعياهنما

ونقل مثلو يف احمليط، وقاؿ أيضاً:  قالوا: وقد روى أبو الليث ا٠توارزمي عن دمحم نصاً: أف السلم يف الفلوس ال 
  .(51)٬توز

أف السلم يف الفلوس ٬توز عند دمحم أيضاً، فاٞتواز موضع اتفاؽ بُت أئمة اٟتنفية على ىذا بينما يرى اآلخروف  -2
 الرأي: 

ففي البحر الرائق:  يصح السلم يف الفلس؛ ألنو عددي ٯتكن ضبطو فيصح السلم فيو، وقيل ال يصح عند دمحم؛  -
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  .(52)ألنو ٙتن ما داـ يروج، وظاىر الرواية عن الكل اٞتواز
احملتار:  قيل: وفيو خالؼ دمحم ١تنعو بيع الفلس ابلفلسُت إال أف ظاىر الرواية عنو كقو٢تما وبياف الفرؽ يف ويف رد  -

 .(56)وفتح القدير (55)واحمليط (54) . وورد مثلو يف العناية(53)النهر وغَته
وبعد ذكر نصوص والشيخ تقي العثماين رجح رواية اٞتواز عن اإلماـ دمحم، وبٌت عليو جواز السلم يف األوراؽ، 

 الفقهاء علال للجواز أبنو ٬توز فيها البيع ا١تؤجل كما مر مثالو فينبغي أف ٬توز السلم أيضاً.
لكٍت أرى أف يف إابحة السلم بناًء على ىذه الرواية نظراً، والفرؽ بُت السلم والبيع عند دمحم غَت مستقيم كما فّصلتو 

 .(57)النقدية بُت الشريعة والتطبيق ا١تصريف يف ْتثي ا١توسـو بػ  السلم يف األوراؽ 
 رأي الشيخ تقي العثماين وعلماء شبه القارة

بعد ذكر رأي اإلماـ دمحم ابلتفصيل، نقوؿ ابختصار: يرى أكثر علماء شبو القارة أف الورؽ النقدي ملحق ابلفلوس 
 وفق رأي اإلماـ دمحم، مع بعض الفروؽ اليت ال بد منها سدًّا لذريعة الراب.

، وتبعو يف ذلك أكثر علماء شبو القارة، ونفصلو يف ضمن ما قالو الشيخ (58)وىذا ما يراه الشيخ ا١تفيت تقي العثماين
 يف ٥تتلف مصنفاتو. 

 الرأي والقائلون به: -1
ا يرى الشيخ العثماين أف األوراؽ ٢تا ما للفلوس من أحكاـ عند اإلماـ دمحم بال فرؽ، فإذا بيعت ّتنسها ٬تري عليو م

٬تري على الفلوس عند البيع ّتنسها، وإذا بيعت أبوراؽ دولة أخرى أو ابلذىب والفضة ٬تري عليها ما ٬تري على 
 .(59)الفلوس إذا بيعت ابلذىب والفضة

وُعِرض ىذا الرأي للمناقشة والبحث يف ٣تلس عقده ٣تمع الفقو اإلسالمي اب٢تند، فتفرؽ األعضاء فريقُت، ورجاح 
 خ، فكاف منهم: أكثرىم موقف الشي

الشيخ مشس بَت  -4الشيخ حبيب هللا القاٝتي،  -3الشيخ بدر اٟتسن القاٝتي،  -2الشيخ مفيت دمحم زيد،  -1
الشيخ  -8الشيخ دمحم جنيد عامل ندوي قاٝتي،  -7الشيخ ٚتيل أٛتد نذيري،  -6الشيخ دمحم حنيف،  -5زاده، 

 -11الشيخ شاه عوف أٛتد قادري،  -10خَت آابدي،  الشيخ ا١تفيت حبيب الرٛتاف -9ا١تفيت نظاـ الدين، 
الشيخ  -19الشيخ زبَت أٛتد قاٝتي،  -18الشيخ ا١تفيت دمحم ٭تِت قاٝتي،  -17الشيخ القاضي عبد العزيز، 

الشيخ نسيم أٛتد  -22الشيخ دمحم أفضاؿ اٟتق قاٝتي،  -21الشيخ شبَت أٛتد،  -20ا١تفيت أٛتد بيمات، 
 -26الشيخ أخًت إماـ عادؿ،  -25الشيخ ا١تفيت سراج أٛتد ملي،  -24يت بشَت أٛتد، الشيخ ا١تف -23قاٝتي، 

الشيخ  -29الشيخ ا١تفيت زكراي،  -28الشيخ ا١تفيت إٝتاعيل هبدكودرائي،  -27الشيخ ا١تفيت دمحم أخًت قاٝتي، 
الشيخ دمحم حبيب  -32الشيخ ا١تفيت دمحم عبد الرحيم،  -31الشيخ عبد الرٛتن قاٝتي،  -30دمحم أبو اٟتسن، 
الشيخ ا١تفيت عمار أٛتد،  -35الشيخ نور عامل خليل أميٍت،  -34الشيخ ٤تفوظ الرٛتن،  -33الرٛتن ميواٌب، 
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الشيخ دمحم سعد الدين قاٝتي،  -38الشيخ دمحم عالؤ الدين ندوي،  -37الشيخ دمحم صدر اٟتسن ندوي،  -36
 -42الشيخ ا١تفيت مشس الدين،  -41ى رفاعي ندوي، الشيخ سيد مصطف -40الشيخ دمحم بشَت أٛتد،  -39

 -45الشيخ إعجاز أٛتد أعظمي،  -44الشيخ ا١تفيت دمحم علي قاٝتي،  -43الشيخ ا١تفيت رٛتت هللا قاٝتي، 
الشيخ ا١تفيت أٛتد  -48الشيخ عبيد هللا أسعدي،  -47الشيخ أبو الكالـ،  -46الشيخ عبيد الرٛتن أعظمي، 

الشيخ دمحم أرشد  -51الشيخ دمحم مصطفى مفتاحي،  -50سعيد أٛتد ابلنبوري، الشيخ  -49خانبوري، 
 .(60)قاٝتي

ـ حسب 1992سنة  12-9وبعد النظر يف آراء العلماء أصدر اجملمع قراراً يف دورتو الرابعة ا١تنعقدة يف أغسطس 
 ما يلي: 

أف يعمل ابالحتياط يف مبادلة عملتُت  إف ىذا االجتماع من ٣تمع الفقو اإلسالمي، بعد النظر يف الرأيُت يقّرر 
  .(61)٥تتلفيت اٞتنس نسيئة، ولكن ٯتكن أف يُعمل ابلرأي اآلخر يف حالة حاجة وضرورة واقعية

 فرّجح اجملمع رأي الشيخ العثماين، ولكن قّرر أنو ال ينبغي أف يعمام فيو، فالعمل ابألحوط أليق.
 ما يرتتب على هذا الرأي:  -9

 األوراؽ النقدية إذا بلغت نصاابً.ٕتب الزكاة يف  -1
 وتتأدى الزكاة هبا من دوف شرط. -2
 و٬توز أف تكوف رأس ماؿ للسلم أو العقود األخرى ا١تالية. -3
 و٬توز بيع الذىب والفضة واٟتلي هبا نسيئة. -4
 و٬تري الراب فيها عند البيع ّتنسها، فال ٬توز التفاضل وال النساء. -5
 . (62)رة البيع ٓتالؼ جنسهاو٬توز التفاضل والنساء كال٫تا يف صو  -6

 وبعض ىذه اآلاثر ٖتتاج إىل تفصيل، فنفصلها فيما يلي:
 ادلبادلة ب ن األوراق متفقة اجلنس: -1

 الفلوس إذا بيعت ٔتثلها ٬تب فيها التماثل والتقابض كال٫تا عند اإلماـ دمحم كما سبق. 
ويرى أصحاب ىذا الرأي نفس ىذا اٟتكم يف األوراؽ إذا بيعت ّتنسها، فيجب فيها التماثل والتقابض يف ٣تلس 

 العقد. 
 مبادلة عمالت الدول ادلختلفة: -9

، وبعد كوهنا أجناساً (63)عمالت الدوؿ ا١تختلفة أجناس ٥تتلفة، وىذا أمر متفق عليو بُت أكثر الفقهاء ا١تعاصرين
 تفاضل فيها عندىم. ٥تتلفة ٬توز ال

 وىل ٬توز النساء؟ ىذه ا١تسألة ٖتتاج إىل تفصيل. 
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فقد سبق بنا يف مسألة بيع الفلوس ابلدراىم أو الداننَت أنو ٬توز التفاضل والنساء كال٫تا عند اإلماـ دمحم؛ لفقداف 
أحكاـ الصرؼ إال على  القدر واٞتنس كليهما؛ ألف علة الراب يف األٙتاف ىي الوزف مع اٞتنس، وابلتايل ال ٕتري

 الذىب والفضة.
واألوراؽ ٕتري يف ذلك ٣ترى الفلوس عند القائلُت هبذا الرأي، فمبادلة األوراؽ ٓتالؼ جنسها ليس بصرؼ، فال 
يشًتط فيها التقابض يف ٣تلس العقد، نعم، يشًتط قبض أحد البدلُت لئال يلـز بيع دين بدين؛ ألف األوراؽ ال 

 ُت ابلقبض، فيجب قبض أحد٫تا. تتعُت ابلتعيُت بل تتع
وٯتكن ٗتر٬تو على قاعدة السلم أيضًا عند الشيخ العثماين، ألف السلم يف الفلوس جائز عند اإلماـ دمحم على ما 

 .(64)ذكره الشيخ؛ ألهنا عددية غَت متفاوتة تنضبط ابلضبط، فيجب حينئذ أف تراعى شروط السلم
ىو أف القوؿ ّتواز التفاضل والنساء كليهما عند بيع العمالت ٓتالؼ ومن ىنا يرِد على رأي الشيخ إيراد قوي، و 

جنسها يفتح ابب الراب، فمثالً: لو أراد زيد أف يستقرض من عمرو مائة ألف روبية ابكستانية اليت تساوي ألف 
ة دوالر حسب سعر السوؽ، وأراد أف يدفع عليو فائدة ربوية، فتحايال لذلك وابع عمرو ألف دوالر بدؿ مائ

وٜتسة آالؼ روبية من زيد إىل أجل، فبعد حلوؿ األجل سيؤدي زيد مائة وٜتسة آالؼ اليت تساوي ألف وٜتسُت 
 دوالر، فكأنو أدي ٜتسُت دوالراً راب، ولكنهما ٖتايال للجواز.

لدوالر وأجاب الشيخ عن ذلك أبنو ٯتكن سدُّ ىذا الباب أبف نقوؿ: إف ا٠تيار للعاقدين يف تعيُت القيمة عند بيع ا
ابلروبيات إذا كانت ا١تعاملة نقداً، أما إذا كانت نسيئة اشًتط يف ا١تبادلة أف تتم بسعر السوؽ السائد عند العقد؛ 
 لئال يتخذ ذريعة إىل الراب، وهبذا ينسد ىذا الباب؛ ألف اشًتاط ٙتن ا١تثل يف عقود النسيئة يقطع االحتياؿ على الراب. 

رائع؛ إذ الوسائل ٢تا حكم ا١تقاصد، وىذه وسيلة إىل الراب، وابلتايل فهي حراـ، أما واستدؿ لو الشيخ بقاعدة سد الذ
 إذا كانت نقداً فا٠تيار للعاقدين يف تعيُت القيمة أايً ّما كانت؛ ألنو ال يفضي إىل الراب.

م وأبيع واستدؿ لو كذلك ْتديث ابن عمر، حيث قاؿ:  كنت أبيع اإلبل ابلبقيع فأبيع ابلداننَت وآخذ الدراى
ابلدراىم وآخذ الداننَت، آخذ ىذه من ىذه وأعطي ىذه من ىذه ، فسألت رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص، فقاؿ:  ال أبس أف 

. فاشًتط رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص يف صرؼ ما يف الذمة أف يكوف بسعر (65)أتخذىا بسعر يومها ما مل تفًتقا وبينكما شىء 
أف بيع الداننَت ابلدراىم ٬توز فيو التفاضل الختالؼ اٞتنس، فلم يصدر ىذا االشًتاط من السوؽ يـو الوفاء، مع 

 .(66)رسوؿ هللا ملسو هيلع هللا ىلص إال سداً لذريعة الراب، فكذا ىذا
 ملخص الرأي

 وملخص ىذا الرأي أنو مبٍت على علة اٟتنفية يف النقدين، وقوؿ اإلماـ دمحم يف الفلوس، فلو مستند من آراء
ا١تتقدمُت، وىذا الرأي ١تا ُيسمع يف أوؿ وىلة يُرى أف إٟتاؽ الورؽ النقدي ابلفلوس يفتح ابب الراب؛ ألف أكثر من 
ذىب إىل إٟتاقها ابلفلوس مل يضعوا لرأيهم معامل ومل ٭تّددوا فيو حدوداً ٘تنع من الراب، فكاف يف األصل ترجيحاً لرأي 
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 اٞتمهور عن الفلوس.
ماين فمع إٟتاقو للورؽ ابلفلوس ليس فيو فتح ابب الراب، ال يف بيعها ّتنسها، وال بغَتىا، فال أما رأي الشيخ العث

ٯتكن رّده أبنو يفتح ابب الراب، مع ما فيو من اليسر يف بعض ا١تسائل، وىذا الرأي ْتث عنو الشيخ يف ٥تتلف 
، ورّجحو بعض العلماء (67)رسالتومصنفاتو كما سبقت اإلشارة إليو، وْتث عنو الشيخ الدكتور عصمت هللا يف 

، وىذا ٚتيع ما ُكتب عن ىذا الرأي، فهو مل ينل (68)ابختصار يف البحوث الصادرة عن ٣تمع الفقو اإلسالمي اب٢تند
 حقو من النقاش والبحث يف اجملامع الفقهية وا١تباحث العلمية، ولذايستغرهبا كل من يسمعها ألوؿ مرة.

ا١توقف مل أيخذ حقو من النقاش والتعمق يف ا١تؤ٘ترات العا١تية اليت عقدت يف ىذا قاؿ الشيخ العثماين:  إف ىذا 
ا١توضوع، ولعلا سبَبو أنو فور ما قيل إف األوراؽ النقدية يف حكم الفلوس يتبادر إىل الذىن أنو ترجيح للموقف 

خذت األوراؽ النقدية حكم األوؿ الذي يفتح ابب الراب يف األوراؽ النقدية، ولكن األمر ليس كذلك؛ ألنو لو أ
الفلوس على مذىب اإلماـ دمحم، مل ٬تز فيها التفاضل، فال يلـز منو ىذا احملظور، وأما ما ٮتشى من االحتياؿ على 
الراب يف جواز النسيئة فقد ينسّد اببو ابشًتاط سعر ا١تثل يـو العقد كما بينّا، فهذا ا١توقف موافق ١تا ىو كالبديهي يف 

اف اٟتقيقية واألٙتاف االصطالحية، وجامع للمصا ح من سّد الراب والتيسَت يف مبادلة العمالت بُت الفرؽ بُت األٙت
  .(69)البدلُت

 ولكن مع ذلك كلو ترِد على أدلة ىذا الرأي مناقشات وإيرادات نشَت إليها يف ما يلي. 
 األدلة ومناقشتها

 ونتعرض فيما يلي ألدلة من أٟتق الورؽ النقدي ابلفلوس، ونركز فيها على أدلة رأي الشيخ تقي العثماين: 
، (70)إف أىم أدلة ىذا الفريق أهنم يرجحوف رأي اٟتنفية يف علة الراب، فهي عندىم الوزف مع اٞتنس يف النقدين -1

 دين بدوف علة متعدية وجامعة بينهما.واألوراؽ ليست وزنية بل ىي عددية، فال ٯتكن إٟتاقها ابلنق
 واستدلوا ابلفروؽ اليت ذكروىا بُت األوراؽ النقدية والذىب والفضة،فمنها:  -2

الذىب والفضة أٙتاف اب٠تلقة، وٙتنيتهما ال ٖتتاج إىل حكم حاكم أو اصطالح أحد، بينما األوراؽ  -1
ألوراؽ النقدية سلعة ابألصل ٙتن ٓتالفها، فثمنيتها ٖتتاج إىل حكم حاكم أو إلزاـ سلطاف، أي: ا

 ابالصطالح، والنقداف ٙتن ابألصل.
الذىب والفضة موغالف يف الثمنية حىت أجرى الشارع حكم األٙتاف على ترب٫تا ومسكوكهما ومصوغهما،  -2

 فيعلم منو أف ىذه األحكاـ خاصة ابلنقدين حيث ما كاان، وأف فيهما خواّص ال توجد يف غَت٫تا.
ٙتنًا بعد الكساد أو إبطاؿ التعامل هبا، بينما النقداف ٓتالفها، فهما يبقياف ٙتنًا بعد األوراؽ ال تبقى  -3

 الكساد أيضا.
 ومنها خالؼ ا١تعدف أيضاً؛ فالنقداف معدف، واألوراؽ كاغذ. -4
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الفلوس أوىل أبف تلحق ابلنقدين من األوراؽ؛ إذ الفلوس معدف كالنقدين، وتبقى قيمتها األصلية بعد  -5
األوراؽ فال قيمة ٢تا بعد اإللغاء، ومع ذلك مل ير اٞتمهور إٟتاؽ الفلوس ابلنقدين، فاألوراؽ الكساد، أما 

 .(71) أوىل بعدـ اإلٟتاؽ منها
 فهذه الفروؽ وغَتىا ٘تنع إٟتاقها ابلنقدين.

 األوراؽ النقدية أكثر شبهاً ابلفلوس من النقدين ألسباب اتلية: -3
 كل منهما سلعة ابألصل ٙتن ابالصطالح. -1
 كل منهما ٭تتاج يف الثمنية إىل إلزاـ سلطاف أو اصطالح. -2
 .(72) منهما بعد اإللغاء ال تبقى القيمة النقدية لكلٍّ  -3

واستدلوا كذلك أبنو إف جرت عليها أحكاـ الصرؼ فمعناه أف شراء الذىب والفضة ابألوراؽ صرٌؼ،  -4
يت يغلب عليها الغش ال تكوف صرفاً إال ٔتقدار ويستغرب يف مثل تلك اٟتالة أف مبادلة الذىب والفضة ابلدراىم ال

 .(73)الفضة فيها، واألوراؽ اليت ال فضة فيها أصالً تعترب صرفاً 
ولو أٟتقنا األوراؽ النقدية ابلذىب والفضة أداى ذلك إىل مشقة وحرج كبَت، فإنو ٭تّرِـ ٚتيع صور بيع الذىب  -5

ك ٚتيع صور التحويالت ا١تصرفية اليت يكوف قبض أحد البدلُت والفضة اليت يكوف الدفع فيها مؤجاًل، و٭تّرِـ كذل
 . (74)فيها مؤجاًل، وىذه قد عمات هبا البلوى يف كل بالد ا١تسلمُت، وقلا من مل يتعامل كذلك

فهذا القوؿ وسط بُت من ال ٬ُتري على األوراؽ أحكاـ الراب مطلقًا فيفتح اببَو، وبُت من ٬تعلها يف حكم النقدين، 
 فُيوِقع الناس يف اٟترج، وخَت األمور أوساطها.

 مناقشة األدلة
أما اإلٟتاؽ ابلفلوس، فنوقش ابلفروؽ األساسية بُت األوراؽ والفلوس، فهناؾ فروؽ جوىرية بينهما اليت ٘تنع  -1

 إٟتاقها ابلفلوس، فمنها:
النقدية، فالدائن ٭تق لو أف الفلوس ليست ٢تا قوة إبراء غَت ٤تددة، وليست إلزامية، ٓتالؼ األوراؽ  -1

يرفض قبوؿ الفلوس الرائجة، أما األوراؽ النقدية فال ٭تقُّ ألحد أف يرفضها ٔتقتضى القانوف ا١توِجب 
 .(75)التعامَل هبا

الفلوس كانت عملة مساعدة ال نقودًا رئيسية، ٔتعٌت أهنا كانت تستخدـ لشراء األشياء الرخيصة اليت ال  -2
 ، ٓتالؼ األوراؽ النقدية؛ فإهنا ٔتثابة نقد رئيسي.(76)تقّوـ بدرىم وال بدينار

األوراؽ النقدية موغلة يف الثمنية إيغااًل تقصر دونو الفلوس؛ ولذا مل ٮتتلف أحد من ا١تعاصرين يف كوهنا  -3
 ٙتناً، والفلوس اختُِلف فيها كثَتاً، حىت رآىا اٞتمهور من العروض، ومل يروىا ٤تالًّ للراب.

أصلها العرضي إىل الثمنية انتقااًل ال تعود إىل أصلها، فهي إذا ألغيت ال تكوف ٢تا األوراؽ انتقلت من  -4
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القيمة رأساً، فهذا يدؿ على أهنا ٕتردت عن أصلها وأصبحت ٙتناً ابلرواج، وأما الفلوس فليست فيها قوة 
 مثل األوراؽ، فتكوف ٢تا قيمتها العرضية بعد اإللغاء كسائر العروض.

 .(77)تكن الصفقات الكبَتة تتم هبا، واألوراؽ ٓتالفها كما ىو مشاىد ويف زمن الفلوس مل -5
فهذه الفروؽ يًتشح منها أف الفلوس واألوراؽ كليهما ٙتن، ولكن ىناؾ فرؽ كبَت بُت ٙتنيتهما، فوصف الثمنية يف 

ٙتناً مع قو٢تم بعلية ية األوراؽ النقدية ظاىر ٓتالؼ الفلوس؛ إذ ٢تا شبو قوي ابلعروض؛ ولذا مل يعّدىا فقهاء الشافع
، وىذا (78)الغالبة، و١تا اعًتض عليهم ابلفلوس أجابوا ابنتفاء الثمنية الغالبة عن الفلوس وبشبهها ابلعروض الثمنية

 ، ولذا مل تلحق مع النقدين يف األحكاـ. (79)مع كوهنا ٙتناً للمحقرات من األشياء كما يدؿ عليو عبارات الفقهاء
النقدية على الفلوس ينبغي اختيار قوؿ اإلماـ مالك يف الفلوس، سداًّ لذريعة الراب، إذ وبعد قياس األوراؽ  -2

 .(80)الفلوس يف حكم الذىب والفضة يف رأي عند اإلماـ مالك
والفروؽ اليت ذكرت بُت الورؽ النقدي والنقدين ال ٘تنع اإلٟتاؽ؛ ألهنا متفقة مع النقدين يف الثمنية حاؿ قياـ  -3

 يكفي للقياس، على أنو ال يصح قياسها على الفلوس أيضاً للفروؽ اليت ذُكرت.سلطتها، وىذا 
 رأي مجهور ادلعاصرين

اآلاثر ا١تًتتبة عليو اإلشارة إىل وإبزاء ىذا الرأي ىناؾ رأي آخر يراه ٚتهور العلماء ا١تعاصرين، فال بد من ذكره مع 
ف القصد من وراء كتابة البحث ىو إيضاح رأي أل ؛حىت يتضح ا١تقصود، ونسلك يف ذلك سبيل اإل٬تاز وأدلتو

، على أف الرأي الثاين كتب عنو كثَتوف، فال حاجة إىل البسط فيو مثل الرأي إٟتاؽ الورؽ النقدي ابلفلوس فقط
 األوؿ. 

فَتى ٚتهور العلماء ا١تعاصرين أف الورؽ النقدي نقد مستقل بذاتو، و٬تري عليو ٚتيع ما ٬تري على الذىب والفضة 
أحكاـ؛ كجرايف الراب فيو بنوعيو ووجوب الزكاة وصحتو رأس ماؿ للسلم والشركة وا١تضاربة؛ قياسًا عليهما، من 

 والندراجو ٖتت علة الراب يف النقود وىي الثمنية على ما قرّروه.
ىبة ، والدكتور و (82)، والشيخ عبد الرٛتن الساعاٌب(81)وذىب إىل ىذا الرأي الشيخ عبد هللا بن سليماف بن منيع

، وصدر بشأنو قرار (84)، وٚتهور ا١تعاصرين، وىو فتوى ىيئة كبار العلماء اب١تملكة العربية السعودية(83)الزحيلي
، و ٣تمع الفقو اإلسالمي التابع ١تنظمة ا١تؤ٘تر (85)٣تلس اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي

 .(87)، واجمللس الشرعي ٢تيئة احملاسبة وا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية (86)اإلسالمي
ح مذىب  وليعلم أف ىذا القوؿ يستلـز القوؿ بعلِّية الثمنية ا١تطلقة أو الغالبة، فمن رّجح ىذا الرأي يلـز عليو أف يرجِّ

الغالبة، وال ٯتكن القوؿ إبجراء ٚتيع أحكاـ ا١تالكية يف علِّية الثمنية ا١تطلقة أو مذىب الشافعية يف ترجيح الثمنية 
 النقدين على األوراؽ بدوف ذلك.
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 ما يرتتب على هذا الرأي -9
 يًتتب على القوؿ إبٟتاؽ األوراؽ النقدية ابلنقدين أحكاـ اتلية:

 جرايف الراب بنوعيو يف النقود. -1
النقدي بعضو ببعض أو بغَته من ال ٕتوز النسيئة يف معاملة األوراؽ أبي حاؿ، فال ٬توز بيع الورؽ  -2

األجناس النقدية األخرى من ذىب أو فضة نسيئة مطلقاً، فال ٬توز مثاًل بيع رايؿ سعودي بعملة أخرى 
 بدوف تقابض يف اجمللس.

ال ٬توز التفاضل يف اٞتنس الواحد، سواء كاف ذلك نسيئة أو يًدا بيد، فال ٬توز مثاًل بيع عشرة رايالت  -3
 اياًل سعودايً.سعودية أبحد عشر ر 

 جواز التفاضل إذا بيعت ٓتالؼ جنسها بشرط التقابض. -4
 .(88)جواز جعلها رأس ماؿ يف السلم والشركات -5

 أدلة هذا الرأي -3
إف أىم أدلة أصحاب ىذا الرأي أهنم رجحوا يف علة الراب الثمنية ا١تطلقة. وعلية الثمنية ا١تطلقة قاؿ هبا اإلماـ  -1

  .(93)وصححو ابن العريب من ا١تالكية ،(92)، وابن تيمية(91)، والزىري(90)سعيد وربيعة، وىو قوؿ ٭تِت بن (89)مالك
 وعليو فإف أي ٙتن يتخذ فيلحقو اٟتكم ا١تتعلق ابلنقدين، ما مل تثبت ا٠تصوصية.

توجد يف  -من كونو مقياسًا للقيم، وواسطة للتبادؿ العاـ، و٥تزاًن للقيمة-واستدلوا اثنيًا أبف وظائف النقد  -2
األوراؽ، فتقاس هبا القيمة وتقضى هبا اٟتاجات، فاألوراؽ وإف كانت سلعة ابعتبار األصل لكنها صارت ٙتنًا ٢تذه 

 . (94)الوظائف
. (95)ولقد ىّم عمر هنع هللا يضر فيما نقلو البالذري أف يضرب من جلود اإلبل دراىم، فقيل لو:  إذًا ال بعَت ، فأمسك

من أي مادة  - ٥تتصة ابلذىب والفضة، بل كل شيء تعتربه اٟتكومة نقدًا  فيدؿ عـز عمر على أف النقدية غَت
 يكوف نقداً بعد استجماعو للوظائف السالفة. -كاف

رجحوا يف تعريف النقد أنو شامل لكل ما يتعامل بو كمعيار لألمواؿ، وال يتحتم أف يكوف من الذىب  -3
 ومن قاؿ بو مل أيت بدليل صريح يدؿ على ما يراه.  والفضة، وأما كوهنما خلقا للثمنية فاألدلة ال تثبتو،

واستدلوا على تعريف النقد بقوؿ اإلماـ مالك حيث قاؿ:  ولو أف الناس أجازوا بينهم اٞتلود حىت تكوف ٢تا سكة 
  .(96)وعُت لكرىتها أف تباع ابلذىب والورؽ نظرة

د طبعي وال شرعي بل مرجعو إىل العادة وبقوؿ ابن تيمية، حيث قاؿ:  وأما الدرىم والدينار فما يعرؼ لو ح
واالصطالح؛ وذلك ألنو يف األصل ال يتعلق ا١تقصود بو، بل الغرض أف يكوف معيارًا ١تا يتعاملوف بو، والدراىم 
والداننَت ال تقصد لنفسها بل ىي وسيلة إىل التعامل هبا و٢تذا كانت أٙتاانً، ٓتالؼ سائر األمواؿ فإف ا١تقصود 
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فسها، فلهذا كانت مقدرة ابألمور الطبعية أو الشرعية، والوسيلة احملضة اليت ال يتعلق هبا غرض ال االنتفاع هبا ن
  .(97)ٔتادهتا وال بصورهتا ٭تصل هبا ا١تقصود كيفما كانت

 رأي ن يف اآلاثر ادلرتتبة عليهماادلوازنة ب ن ال
الفرؽ بينهما ليس كبَتًا مثل الفرؽ بُت قوؿ لو نظران إىل رأي الشيخ تقي العثماين ورأي ٚتهور ا١تعاصرين ٧تد أف 

ٚتهور ا١تعاصرين وبُت قوؿ من يراىا يف حكم الفلوس غَت الشيخ تقي العثماين، فإف من يراىا يف حكم الفلوس 
جواز كل أنواع الراب فيها، أو على األقل جواز راب الفضل فيها، وىذا خالؼ ما يقصده الشرع من سّد ابب الراب، 

 الشيخ العثماين فال فرؽ بُت رأيو وبُت رأي اٞتمهور يف:وأما موقف 
 أف العمالت الورقية ٕتب فيها الزكاة وتتأدى هبا.  -1
 و٬توز أف تصبح رأس ماؿ يف السلم والعقود ا١تالية األخرى.  -2
 و٬تري فيها الراب عند البيع ّتنسها فال ٬توز التفاضل وال النساء. -3

 ور اآلتية: والفرؽ بُت الرأيُت إ٪تا يتمحض يف الص
٬توز النساء يف بيع الروبيات الباكستانية ابلدوالرات األمريكية مثاًل عند الشيخ العثماين بشرط أف يكوف  -1

 ، وال ٬توز عند اٞتمهور.(98)بسعر اليـو
٬توز السلم يف األوراؽ النقدية عند الشيخ تقي العثماين، وال ٬توز عند ٚتهور ا١تعاصرين، وقد أفردان ذلك  -2

 ببحث مستقل ابسم:  السلم يف األوراؽ النقدية بُت الشريعة والتطبيق ا١تصريف . 
 هور. كما أنو ٬توز شراء الذىب والفضة ابألوراؽ نسيئة عند الشيخ العثماين وال ٬توز عند اٞتم -3

 الرتجيح: 
أف رأي اٞتمهور ىو أوىل وأجدر ابلقبوؿ؛ ألف رأيهم ال  -وهللا أعلم-وبعد ذكر ما سبق من األدلة ومناقشتها أرى 

ترد عليو مناقشات قوية ورأيهم يتوافق مع القياس، وألف علة الثمنية ا١تطلقة ىي اليت يقتضيها القياس، ويناسب مع 
 ما شّدد بو يف أمر األٙتاف. 

 يما يلي ذكر أسباب الًتجيح. وف
إف أىم ما يذكر لتأييد ىذا الرأي ىو أف علة الثمنية ىي وصف مناسب ابلنقدين، فينبغي تعليلهما هبا، وعلية  -1

 الثمنية ا١تطلقة قاؿ هبا اإلماـ مالك وٚتع من احملققُت كما سبق. 
وزف مع اٞتنس، وال وزف يف العمالت الورقية، كما أف العلة اليت يراىا أصحاب ىذا الرأي يف الراب ىي أهنا ال  -2

فينبغي أف ٬توز التفاضل يف األوراؽ عند اٖتاد اٞتنس كذلك، كما ىو مقتضى العلة، ولكن الشيخ حرـّ راب الفضل 
فيها قائاًل أبف جواز التفاضل يفضي إىل الفضل ا٠تايل عن العوض، وىو الراب الذي منع عنو القرآف، كما قالو 

 يف الفلوس.  اإلماـ دمحم
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 ويرِد على ىذا أبف ىذا يقتضي فساد العلة، إذ اٟتكم موجود مع عدـ العلة، واٟتكم يدور مع العلة وجوداً وعدماً.
ولو نظران إىل األحاديث اليت وردت يف الراب، ٧تد أف الرسوؿ ملسو هيلع هللا ىلص ذكر يف بعضها ستة أشياء، ويف بعضها  -3

نها أف يف النقدين اختصاصًا ال يوجد يف األشياء األربعة األخرى، وأف ىناؾ نقطة الذىب والفضة فقط، فيعلم م
داعية الختصاصهما ابلذكر، ولذلك فّرؽ اٟتنفية بُت النوعُت يف معٌت القبض، فمنعوا النساء يف سائر األشياء 

زيد اختصاصهما ابلورود يف فمنعوه يف النقدين فقط ٓتالؼ األشياء األخرى ١ت (99)الربوية، أما بيع الغائب ابلناجز
 أحاديث أخرى.

فهذا يدؿ على وجود فرؽ مؤثر بُت الفريقُت من األشياء الستة، ولو تفكران ىنيهة لوجدان أنو يف زمن الرسوؿ صلى 
هللا عليو وسلم كانت األشياء األربعة مأكولة ومبيعة والنقداف ٙتناً، فالعقل يقتضي أف يفرؽ بُت النوعُت، ٍب يعّلل كل 

ريق ٔتا يناسبو، فتعّلل األشياء األربعة بعلة، والنقداف بعلة أخرى مستقلة مناسبة خاصة ابلنقدين ْتيث ال تتعدى ف
إىل غَت٫تا إال إذا كاف مثلهما، وىذا منتف يف جعل الوزف علة ٢تما وللموزوانت األخرى، ولو نظران إىل كوف 

 ض ال يصلح ألف ٬تعل مدار اٟتكم.  الذىب والفضة موزونُت، لوجدان أف ىذا الوصف اتفاقي ٤ت
ويغلب على الظن أف الفقهاء كانوا يالحظوف يف العلة أف تشمل غَت ا١تنصوص عليو، والنقد الغالب إذ ذاؾ   -4

كاف ىو الذىب والفضة فقط، فرأوا أنو ليس يف التعليل ابلثمنية فائدة؛ إذ ال ٙتن سوا٫تا، فلم يكن داع إىل جعل 
مستقاًل عن األشياء األخرى وتعليلهما بعلة مستقلة، وأما الفلوس فرأوا شبهها ابلعروض  النقدين صنفًا خاصاً 

أقوى، ومل تكن ىناؾ عالمات لوجود شيء مثل األوراؽ النقدية يف ا١تستقبل، فلم يروا يف التعليل ابلثمنية فائدة، 
ا إىل األوراؽ النقدية، ولو رأى الفقهاء ولكن بعض الفقهاء تفطّنوا لذلك فعلّلوا النقدين بعلة مستقلة ٯتكن تعديته

القدامى اٟتالة اليت ٨تن عليها اآلف من تغّلب األوراؽ على األسواؽ والتغَتات االقتصادية اليت حدثت بعدىم، 
 فيغلب على الظن أهنم وافقوا القائلُت بعلية الثمنية ومل ٮتالفوىم.  

ة للمزااي اليت ال توجد يف غَت٫تا، ولكن ىذا ال يعٍت أف والذىب والفضة ٯتكن أف نقوؿ: إهنما ُخلقا للثمني -5
غَت٫تا ال يصلح للثمنية مثل النقدين، ولقد ىّم عمر أف يضرب من جلود اإلبل دراىم ٍب أمسك خوفًا من قلة 

 . (100)اإلبل
تؤدي على أف الغرض ليس يف أصلها وجوىرىا بل يف ما تؤديو من وظائف، واألوراؽ ال تؤدي وظائف الفلوس، بل 

 وظائف النقدين. 
بل لو نظران إىل اٟتالة الراىنة اليت ٨تن عليها اليـو وجدان أف النقدين صارا مبيعًا بعد ما كاان ٙتناً، و٫تا تقدر  -6

ابألوراؽ بعد ما كانت األشياء تقدر هبما، ومن ٮتتزهنما ال ٮتتزهنما ألجل ٙتنيتهما بل ألجل التحلي هبما أو ألجل 
اع السعر، والوظائف اليت كانت تؤدى ابلذىب والفضة يف وقت، أصبحت اآلف تؤدى ابلنقود بيعهما عند ارتف

 ٘تاماً.
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وأما القوؿ أبف األوراؽ ٙتن ابلعرؼ وال تبقى ٙتنًا بعد الكساد، فاٞتواب أوالً: أف البحث فيها حاؿ قياـ  -7
لنزاع، واثنياً: أف الغرض ليس يف صورهتا سّكتها وكوهنا ٙتناً، وأما البحث فيها بعد الكساد فإنو خروج عن ٤تل ا

وشكلها ا٠تاص، بل يف ما تؤديو من وظائف، فلو كسدت فال بّد وأف تطبع مكاهنا أوراؽ أخرى، على أف األوراؽ 
 الكاسدة تعطي اٟتكومة بد٢تا أوراقاً جديدة.

؛ ألان ٧تد أف النصوص والقوؿ أبف أحكاـ الصرؼ ال ٕتري على األوراؽ ٥تالف ١تقاصد الشارع يف األٙتاف -8
الواردة يف شأف الذىب والفضة اشًتطت فيهما ما مل ُيشًتط يف ابقي األشياء وشّددت يف شأهنما، وقصد الشارع 
هبا أف ال تستخدـ األٙتاف كالسلعة، فلم يرخاص يف ا١تتاجرة فيها بشكل كبَت، ومل ٬تّوز السلم فيها وال أبيحت فيها 

ابقي األشياء من بيع ا١تعدـو يف السلم واالستصناع، ومن إابحة ا٠تيار فيها، ومن الرخص األخرى اليت وردت يف 
 إابحة بيع الغائب ابلناجز فيها.

فمقصود الشارع من ٚتيع ىذه األحكاـ أف ال ٕتعل األٙتاف ٣تعل العروض أو السلعة بل تستخدـ كشيء آخر 
 لشارع مثلها يف سائر األشياء.مستقل وأال يتخذ عينها متجراً وٗتصص أبحكاـ مل يُعهد من ا

فقاؿ ابن القيم يف إعالـ ا١توقعُت يف معرض بياف العلة:  وسّر ا١تسألة أهنم منعوا من التجارة يف األٙتاف ّتنسها ألف 
ذلك يفسد عليهم مقصود األٙتاف ومنعوا من التجارة يف األقوات ّتنسها ألف ذلك يفسد عليهم مقصود 

  .(101)األقوات
أمكن لنا القوؿ أبف األحكاـ اليت ٕتري على األوراؽ النقدية وفق ىذا الرأي من حرمة التفاضل إذا تبُت ىذا 

والنساء عند اٖتاد اٞتنس وإابحة كليهما عند فقداف اٞتنس ىي عُت ما ٬تري على السلع، فال فرؽ إذف بُت سائر 
ة اليت الحظها عند منع ا١تتاجرة يف السلع واألٙتاف، وإابحة ىذه الرخص يف األٙتاف ٮتالف مقصد الشارع واٟتكم

 األٙتاف وٗتصيصها ابلشرائط اليت مل ٮتّص هبا سائر األشياء.
بل نقوؿ إف الشارع شّدد يف األٙتاف ورّخص يف السلع، وآاثر ىذا الرأي ٓتالفو، حيث ال ٬توز عند أصحاب ىذا 

نسيئة، فكأنو ُرّخص يف األٙتاف أكثر من  الرأي بيع اٟتنطة ابلشعَت نسيئة، و٬توز عندىم بيع الروبيات ابلدوالر
 السلع، ونسّلم أف ىذا حصل للعلة، ولكن ىذا يشعر بضعف العّلة حيث تؤدي إىل خالؼ مقاصد الشريعة.

والشيخ تقي العثماين بنفسو قد نّبو بنفسو على ضعف مذىب اٟتنفية يف علة الراب وقوة مذىب ا١تالكية يف   -9
أف تعليل  -عفا هللا عنو-تح ا١تلهم  ، فقاؿ:  والذي يظهر ٢تذا العبد الضعيف كتابو القيم النفيس  تكملة ف

ا١تالكية أظهر وأوىل من جهة النظر ومن جهة العمل عليو ، ٍب وّضح ذلك ابلتفصيل، مبيناً وجو ترجيح رأي ا١تالكية 
ٟتنفية يف العلة، كما أشار إىل من جهة النظر ومن جهة العمل، ومشَتاً إىل ا١تشاكل العملية اليت يؤدي إليها رأي ا

أف كوف الشيء مكياًل أو موزوانً ٮتتلف ابختالؼ األزماف واألمكنة، وقاؿ يف األخَت:  وأما على تعليل ا١تالكية فال 
ٖتدث ىذه ا١تشاكل العملية، فإف عليت الثمنية واالقتيات ٦تا ٬تعل أحكاـ راب الفضل مرتبطة متناسقة، ويقرهبا إىل 
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  .(102)وصة من تدرجو إىل راب النسيئةحكمتها ا١تنص
 على أف االحتياط يقتضي أف يقاؿ ّترايف أحكاـ الراب والصرؼ على األوراؽ النقدية. -10

 اخلامتة: 
 ظهر ٦تا مضى من البحث األمور التالية:

 الورؽ النقدي نقد قائم بذاتو، لو ما للنقدين من أحكاـ الراب والصرؼ. -1
 ابلذىب والفضة يف التكييف.الورؽ النقدي ينبغي إٟتاقو  -2
 بُت الفلوس واألوراؽ النقدية فروؽ ٘تنع إٟتاقها ابلفلوس. -3
 الراجح يف علة الراب يف النقدين ىو الثمنية ا١تطلقة كما ذىب إليو اإلماـ مالك. -4
ما ذىب إليو اٟتنفية يف مبحث علة الراب ال يتفق مع ما يقتضيو القياس واألصوؿ من ا١تناسبة بُت العلة  -5

 كم.واٟت
يقـو على رأي اٟتنفية يف علة الراب إال أنو ال ٮتلو عن ا١تناقشات، إٟتاؽ الورؽ النقدي ابلفلوس رأي  -6

 فينبغي األخذ برأي اٞتمهور.
 ا دمحم وعلى آلو وأصحابو أٚتعُت، آمُت اي رب العا١تُت. وصلى هللا وسلم وابرؾ على نبينىذا، 

 

 

 احلواشي

                                                           

. مرتضى الزبيدي )ـ: 6/165ىػ(، لساف العرب، دار صادر بَتوت، الطبعة األوىل، 711ينظر: دمحم بن مكـر بن منظور )ـ:  - 1
. ٣تد الدين الفَتوز آابدي 16/344ىػ، 1391ىػ(، اتج العروس من جواىر القاموس، طبعة وزارة اإلعالـ يف الكويت، سنة 1205

 .563ىػ، ص: 1426الرسالة بَتوت، الطبعة الثامنة ىػ(، القاموس احمليط ، مؤسسة 817)ـ: 
. 5/3610ىػ(، الفقو اإلسالمي وأدلتو، دار الفكر دمشق، الطبعة الرابعة، 1436ينظر: األستاذ الدكتور وىبة الزحيلي )ـ:  - 2

 .4/531ىػ ، 1409ىػ(، منح اٞتليل شرح ٥تتصر خليل، دار الفكر بَتوت، سنة 1299الشيخ دمحم عليش )ـ: 
ىػ،  ص: 1429دكتور نزيو ٛتاد، معجم ا١تصطلحات ا١تالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء،  دار القلم دمشق، الطبعة األوىل  - 3

355. 
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يقوؿ السرخسي: والدليل على أف معٌت الثمنية يف الفلوس ابالصطالح أنو يصلح ٙتن ا٠تسيس من األشياء دوف النفيس، وأنو  - 4
البعض، ويروج يف بعض ا١تواضع دوف البعض، ٓتالؼ الذىب والفضة، مشس األئمة دمحم بن أٛتد يروج يف بعض األشياء دوف 

 .12/326ىػ، 1421ىػ(، كتاب ا١تبسوط، دار الفكر بَتوت، الطبعة األوىل 483السرخسي )ـ: 
، ىػ(، إغاثة األمة بكشف الغمة، عُت للدراسات والبحوث ا845تقي الدين أبو العباس ا١تقريزي )ـ:  - 5 إلنسانية واالجتماعية، ا٢تـر

 .141ىػ، ص: 1427الطبعة األوىل 
 . 48ىػ، ص: 1330الشيخ أٛتد ا٠تطيب، إقناع النفوس إبٟتاؽ أوراؽ األنوات بعملة الفلوس، ا١تطبعة األىلية يف بَتوت، سنة  - 6

ىػ، ص: 1404ا١تصنف، الطبعة الثانية وينظر: عبد هللا بن سليماف بن منيع، الورؽ النقدي: حقيقتو اترٮتو قيمتو حكمو، طبعة 
65. 

ينظر: سًت بن ثواب اٞتعيد، أحكاـ األوراؽ النقدية والتجارية يف الفقو اإلسالمي، رسالة ماجستَت، جامعة أـ القرى مكة  - 7
، عن جريدة حراء، 68. عبد هللا بن سليماف بن منيع، الورؽ النقدي، ص: 173ىػ، ص: 1406 -1405ا١تكرمة، سنة: 

 ىػ.10/6/1378يف  223 عدد
ىػ، ص: 1402ىػ( ، الفتاوى السعدية، مكتبة ا١تعارؼ الرايض، الطبعة الثانية 1376ينظر: الشيخ عبد الرٛتن السعدي )ـ:  - 8

 .327، و: 316-318
، قاؿ:  رأي ٝتاحة األستاذ الكبَتالشيخ مصطفى الزرقا يف األوارؽ 147عبد هللا بن سليماف بن منيع، الورؽ النقدي، ص:  - 9

 النقدية، كما ىو مسجل لفضيلتو يف ا١توسوعة الفقهية الكويتية قسم اٟتوالة، حيث يغلب على الظن أهنا من إعداده ... . 
ين، فقو البيوع على ا١تذاىب األربعة مع تطبيقاهتا ا١تعاصرة مقاران ابلقوانُت الوضعية، مكتبة ينظر: القاضي دمحم تقي العثما - 10

 .2/740ىػ، ص: 1436معارؼ القرآف كراتشي، الطبعة األوىل 
كتب الشيخ أٛتد رضا خاف رسالة عن الورؽ النقدي وٝتاىا  كفل الفقيو الفاىم يف أحكاـ قرطاس الدراىم  للجواب عن   - 11

وجهت إليو من علماء مكة ا١تكرمة، والرسالة مطبوعة ضمن الفتاوى الرضوية، جامعو نظاميو رضويو الىور، سنة:  أسئلة
 .505-17/395ىػ، ص: 1420

. وقاؿ كذلك: 29/472فقاؿ يف فتاواه: فإذا صارت الفلوس أٙتااًن صار فيها ا١تعٌت فال يباع ٙتن بثمن إىل أجل، ص:  - 12
أي صرؼ الفلوس ابلدراىم نظرة( فإف الفلوس النافقة يغلب عليها حكم األٙتاف وٕتعل معيار أمواؿ واألظهر ا١تنع من ذلك )

ىػ، ص: 1426ىػ(، ٣تموع الفتاوى، دار الوفاء مصر، الطبعة الثالثة 728الناس، تقي الدين أٛتد بن عبد اٟتليم بن تيمية )ـ: 
29/469. 

ـ، ص: 1973(، إعالـ ا١توقعُت عن رب العا١تُت، دار اٞتيل بَتوت سنة ىػ751ينظر: مشس الدين ابن قيم اٞتوزية )ـ:  - 13
 .87. الشيخ ابن منيع، الورؽ النقدي: 2/156

ىػ(، ا١تصنف، كتاب البيوع واألقضية، ابب يف رجل يشًتي الفلوس، 235ينظر: أبو بكر عبد هللا بن دمحم بن أيب شيبة )ـ:  - 14
 .23532، رقم األثر: 7/267: طبعة الدار السلفية ا٢تندية القدٯتة، ص
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ىػ(، ا١تدونة الكربى رواية اإلماـ سحنوف بن سعيد التنوخي عن اإلماـ عبد الرٛتن بن 179ينظر: اإلماـ مالك بن أنس )ـ: - 15
 .6-3/5قاسم، دار الكتب العلمية، ص: 

ابب ال راب فيما خرج من ا١تأكوؿ ىػ(، السنن الكربى، كتاب البيوع، 458ينظر: أبو بكر أٛتد بن اٟتسُت البيهقي )ـ:  - 16
. اإلماـ دمحم بن 10527، رقم: 5/470ىػ، ص: 1424وا١تشروب والذىب والفضة، دار الكتب العلمية، الطبعة الثالثة 

 .3/98ىػ، ص: 1393ىػ(، األـ، دار ا١تعرفة بَتوت، الطبعة الثانية 204إدريس الشافعي )ـ: 
 .22996، رقم األثر: 7/120بيوع واألقضية، ابب يف الفلس ابلفلسُت، ص: ينظر: ابن أيب شيبة، ا١تصنف، كتاب ال - 17
 .22997ينظر: ابن أيب شيبة، ا١تصنف، ا١ترجع السابق، رقم األثر:  - 18
 .22998ينظر: ابن أيب شيبة، ا١تصنف، ا١ترجع السابق، رقم األثر:  - 19
-146ىػ، ص: 1424ينظر: القاضي دمحم تقي العثماين، ْتوث يف قضااي فقهية معاصرة، دار القلم دمشق، الطبعة الثانية  - 20

172. 
يقوؿ الكاساين:  الكالـ فيها مبٍت على أصل، وىو أف الفلوس الرائجة ليست أٙتاانً على كل حاؿ عند أيب حنيفة وأيب يوسف  - 21

اٞتملة، وتصَت مبيعًا إبصطالح العاقدين حىت جاز بيع الفلس ابلفلسُت أبعياهنا عند٫تا، وعند دمحم ؛ ألهنا تتعُت ابلتعيُت يف 
الثمنية الزمة للفلوس النافقة، فكانت من األٙتاف ا١تطلقة، و٢تذا أىب جواز بيع الواحد منها ابثنُت، فتصلح رأس ماؿ الشركة  

ىػ(، بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع، دار الكتب العلمية، الطبعة الثانية 587كسائر األٙتاف ا١تطلقة، عالء الدين الكاساين )ـ: 
 .6/59ىػ، ص: 1406

وقاؿ ابن عابدين: الفلوس ٢تا حكم العروض من وجو، وحكم الثمن من وجو، دمحم أمُت بن عمر الشهَت اببن عابدين )ـ: 
 .5/180ص:  ىػ،1412ىػ(، رد احملتار، دار الفكر بَتوت، الطبعة الثانية 1252

. دمحم 3/63ىػ(، ا٢تداية شرح بداية ا١تبتدي، دار إحياء الًتاث العريب بَتوت، ص: 593ينظر: علي بن أيب بكر ا١ترغيناين )ـ:  - 22
. أكمل الدين البابرٌب، العناية 5/185. عالؤ الدين الكاساين، بدائع الصنائع : 12/326بن أٛتد السرخسي، ا١تبسوط: 

ىػ(، احمليط الربىاين يف الفقو النعماين فقو اإلماـ أيب 616. ٤تمود بن أٛتد برىاف الدين البخاري )ـ: 7/20شرح ا٢تداية، ص: 
 .6/322ىػ، ص: 1424حنيفة هنع هللا يضر، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل 

ؤ الدين الكاساين، بدائع . عال12/326. دمحم بن أٛتد السرخسي، ا١تبسوط: 3/63ينظر: أبو بكر ا١ترغيناين، ا٢تداية:  - 23
. برىاف الدين البخاري، احمليط الربىاين، ص: 7/20. أكمل الدين البابرٌب، العناية شرح ا٢تداية، ص: 5/185الصنائع : 

6/322. 
، ويعلم من ىذا التفصيل أف أئمة اٟتنفية متفقوف على ٙتنية الفلوس ولذا أٚتعوا على حرمة التفاضل فيها يف صورة عدـ التعيُت 

وا٠تالؼ يف أنو ىل ٬توز للعاقدين إبطاؿ ٙتنيتها يف صورة بيع فلس بفلسُت أبعياهنا، وىل تتعُت ابلتعيُت أـ ال؟ فعلى قوؿ أيب 
حنيفة وأيب يوسف ٢تما ذلك، فال ٕتري أحكاـ الصرؼ والراب على الفلوس، فيجوز بيعها متفاضاًل وبيعها ابلدراىم نسيئة، بينما 

 تعينها فال ٬توز بيعها متفاضالً، ولكن ٕتوز النسيئة فيها إذا بيعت ابلدراىم أو الداننَت كما سيأٌب.اإلماـ دمحم يرى عدـ 
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ىػ(، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب اإلسالمي، الطبعة 970ينظر: زين الدين بن إبراىيم، ابن ٧تيم ا١تصري )ـ:  - 24
 .6/143الثانية، ص: 

 .12/326ينظر: دمحم بن أٛتد السرخسي، ا١تبسوط، ص:  - 25
 .7/21ىػ(، العناية شرح ا٢تداية، دار الفكر بَتوت، ص: 786ينظر: أكمل الدين البابِرٌب )ـ : - 26
 .5/185انئع:  عالؤ الدين الكاساين، بدائع الص - 27
 مسائل ا٢تداية(، طبعة دار اإلفتاء بدار العلـو اٟتقانية ينظر: غالـ قادر النعماين، القوؿ الراجح )ترجيح الراجح ابلرواية يف - 28

، ورجاحو الشيخ ٣تاىد اإلسالـ القاٝتي يف  جديد فقهي مباحث ، إدارة 2/59نوشهره ابكستاف، الطبعة ا٠تامسة، ص: 
 .2/561ـ، 2009القرآف والعلـو اإلسالمية كراتشي، سنة 

منسوبة إىل ِغطرِيف بن عطاء الكندي أمَت خراساف أايـ الرشيد، والَعدايل ىي  نوع من الدراىم ا١تغشوشة، والغطارفة دراىم - 29
 .6/218الدراىم ا١تنسوبة إىل العداؿ وكأنو اسم ملك. ابن ٧تيم، البحر الرائق: 

 .166القاضي دمحم تقي العثماين، ْتوث يف قضااي فقهية معاصرة،ص:  - 30
 .167فقهية معاصرة،ص:  القاضي دمحم تقي العثماين، ْتوث يف قضااي - 31
 .6/170ىػ (، فتح القدير شرح ا٢تداية، دار الفكر بَتوت، ص: 681كماؿ الدين ابن ا٢تماـ )ـ:   - 32
 .3/63كما قاؿ ا١ترغيناين: وال يعود )أي الفلس( وزنيا لبقاء االصطالح على العّد، ا٢تداية:   - 33
. دمحم بن 7/21، كماؿ الدين ابن ا٢تماـ، فتح القدير، ص: 7/20ص: ينظر: أكمل الدين الباِبرٌب، العناية شرح ا٢تداية،  - 34

 .12/326أٛتد السرخسي، ا١تبسوط: 
 .5/179ىػ، ص: 1386ىػ(، الدر ا١تختار شرح تنوير األبصار، دار الفكر بَتوت، سنة: 1088عالء الدين اٟتصكفي )ـ:  - 35
 .6/139لرائق: قاؿ ابن ٧تيم: إف اٞتنس ابنفراده ٭تـر النساء، البحر ا - 36
 .5/237عالؤ الدين الكاساين، بدائع الصنائع، ص:  - 37
 .7/90ىػ، ص: 1425مفيت رشيد أٛتد لدىيانوي، أحسن الفتاوى، ايج اًن سعيد كمبٌت كراتشي، الطبعة السابعة  - 38
 .14/41دمحم بن أٛتد السرخسي، ا١تبسوط، ص:  - 39
 .5/179عالؤ الدين اٟتصكفي، الدر ا١تختار، ص:  - 40
ىػ(، فتاوى قارئ ا٢تداية، ٚتعها دمحم بن عبد هللا ا٠تطيب التمراتشي )ـ: 829سراج الدين عمر بن علي اٟتنفي )ـ:  - 41

. ونقلو ابن عابدين كذلك عن فتاواه يف رد احملتار، 13، لوحة رقم 1039ىػ(، ٥تطوط ٔتكتبة جامعة ا١تلك سعود، رقم 1004
 .5/180ص: 

 .5/180احملتار، ص:  ينظر: ابن عابدين، رد - 42
 .17/438ينظر: الشيخ أٛتد رضا خاف، الفتاوى الرضوية، ص:  - 43
 .5/180ينظر: ابن عابدين، رد احملتار، ص:  - 44
 .5/180ينظر: ابن عابدين، رد احملتار، ص:  - 45
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ىػ، ص: 1356ىػ(، االختيار لتعليل ا١تختار، مطبعة اٟتليب القاىرة، سنة: 683عبد هللا بن ٤تمود ا١توصلي اٟتنفي )ـ:  - 46
، وقاؿ يف احمليط: الشرط السابع: أف يكوف ا١تسلم فيو يتعُت ابلتعيُت حىت ال ٬توز السلم يف األٙتاف. ٤تمود بن أٛتد 2/36

ىػ( يف ٖتفة الفقهاء، دار الكتب 540. ومثلو عند عالء الدين السمرقندي )ـ: 7/161البخاري، احمليط الربىاين، ص: 
 .2/11ىػ، 1405العلمية، الطبعة األوىل 

ىػ( ، كتاب األصل ا١تعروؼ اب١تبسوط، عامل الكتب بَتوت، الطبعة األوىل 189ينظر: اإلماـ دمحم بن اٟتسن الشيباين )ـ:  - 47
 .5/11ىػ، كتاب البيوع والسلم،  1410

ىػ، 1411ىػ(، اٞتامع الصغَت، إدارة القراف والعلـو اإلسالمية كراتشي، سنة: 189ينظر: اإلماـ دمحم بن اٟتسن الشيباين )ـ:  - 48
 .322ص: 

 .2/11عالؤ الدين السمرقندي، ٖتفة الفقهاء، ص:  - 49
 .5/212عالؤ الدين الكاساين، بدائع الصنائع، ص:  - 50
 .7/78احمليط الربىاين، ص:  ٤تمود بن أٛتد البخاري، - 51
 .6/170ابن ٧تيم، البحر الرائق، ص:  - 52
 .5/210ابن عابدين، رد احملتار، ص:  - 53
 .7/75ينظر: أكمل الدين البابِرٌب، العناية شرح ا٢تداية، ص:  - 54
 .7/78ينظر: ٤تمود بن أٛتد البخاري، احمليط الربىاين، ص:  - 55
 .7/75فتح القدير، ص:  ينظر: كماؿ الدين ابن ا٢تماـ، - 56
 السلم يف األوراؽ النقدية بُت الشريعة والتطبيق ا١تصريف  منشور يف ٣تلة الدراسات اإلسالمية، الصادرة من ٣تمع البحوث  - 57

 ـ.2018مايو -، أبريل2، العدد 53اإلسالمية، ابٞتامعة اإلسالمية العا١تية يف إسالـ آابد، اجمللد 
  موقَفو يف كتبو التالية: وضح الشيخ تقي العثماين - 58

 .160-3/141ىػ، ص: 1431فتاوى عثماين، مكتبة معارؼ القرآف كراتشي، سنة  -1
 .770-2/896فقو البيوع، ص:  -2
 .43-1/13ـ، ص: 2011فقهي مقاالت، ميمن اسالمك پبلشرز كراتشي، سنة  -3
 .172-146ْتوث يف قضااي فقهية معاصرة،ص:  -4
ـ وا١تسائل االقتصادية اٞتديدة(، إداره إسالميات الىور، الطبعة األوىل اسالـ اور جديد معاشي مسائل )اإلسال -5

 .87-2/69ىػ، ص: 1429
-1/547، و: 488-1/484ىػ، ص: 1426تكملة فتح ا١تلهم، دار إحياء الًتاث العريب بَتوت، الطبعة األوىل  -6

550. 
 .736-2/733. فقو البيوع، ص: 172-143ينظر: القاضي دمحم تقي العثماين، ْتوث يف قضااي فقهية معاصرة،ص:  - 59
 فما بعدىا إىل آخر اجمللد الرابع. 4/55ينظر: ٣تمع الفقو اإلسالمي اب٢تند، جديد فقهي مباحث، ص:  - 60
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 .٣4/600تمع الفقو اإلسالمي اب٢تند، جديد فقهي مباحث، ص:  - 61
 .733/ 2ينظر: دمحم تقي العثماين، فقو البيوع، ص:  - 62
وىذا ألف اختالؼ اٞتنس يتأتى ابختالؼ االسم وا١تقصود، قاؿ ابن ٧تيم: واختالؼ اٞتنس يعرؼ ابختالؼ االسم ا٠تاص  - 63

. 6/138ص: واختالؼ ا١تقصود فالثوب ا٢تروي وا١تروي جنساف الختالؼ الصنعة وقياـ الثوب، ابن ٧تيم، البحر الرائق، 
 والورؽ النقدي ٮتتلف يف قيمتو ورواجو وىيئتو وشكلو من ورؽ دولة أخرى.

وصدر بشأنو قرار ىيئة كبار العلماء اب١تملكة العربية السعودية، ونصو:  إف ىيئة كبار العلماء تقرر أبكثريتها أف الورؽ النقدي 
ا من األٙتاف، وأنو أجناس تتعدد بتعدد جهات اإلصدار، ٔتعٌت أف يعترب نقدا قائما بذاتو كقياـ النقدية يف الذىب والفضة وغَت٫ت

الورؽ النقدي السعودي جنس، وأف الورؽ النقدي األمريكي جنس، وىكذا كل عملة ورقية جنس مستقل بذاتو ، ىيئة كبار 
حوث العلمية واإلفتاء والدعوة العلماء اب١تملكة العربية السعودية، أْتاث ىيئة كبار العلماء، طبعة الرائسة العامة إلدارات الب

 .1/57ىػ، 1409واإلرشاد الرايض، الطبعة األوىل 
 .170ينظر: القاضي دمحم تقي العثماين، ْتوث يف قضااي فقهية معاصرة،ص:  - 64
ِجستاين )ـ:  - 65 ىػ،  1430ىػ(، السنن، دار الرسالة العا١تية دمشق، الطبعة األوىل 275اإلماـ أبو داود سليماف بن األشعث السِّ

. أٛتد بن شعيب أبو عبد الرٛتن النسائي 3354، رقم اٟتديث: 5/242كتاب البيوع، ابب يف اقضاء الذىب من الورؽ، 
ىػ، كتاب البيوع، ابب بيع 1406كتب ا١تطبوعات اإلسالمية حلب، الطبعة الثانية ىػ(، سنن النسائي )اجملتىب(، م303)ـ: 

 .4582، رقم: 7/281الفضة ابلذىب وبيع الذىب ابلفضة، 
 .171. ْتوث يف قضااي فقهية معاصرة: 746-745/ 2ينظر: القاضي دمحم تقي العثماين، فقو البيوع، ص:  - 66
ؽ النقدي من الناحية الشرعية )زر كا ٖتقيقي مطالعو شرعي نقطو نظر سي(، إدارة ينظر: دكتور عصمت هللا، دراسة الور  - 67

 ىػ.1430ا١تعارؼ كراتشي، سنة 
ينظر: ٣تمع الفقو اإلسالمي اب٢تند، جديد فقهي مباحث، اجمللد الثاين، إدارة القرآف والعلـو اإلسالمية كراتشي، سنة  - 68

 ـ.2009
 بلفظو. 748/ 2ص:  دمحم تقي العثماين، فقو البيوع، - 69
. عالؤ الدين الكاساين، بدائع 7/4. كماؿ الدين ابن ا٢تماـ، فتح القدير، ص: 6/137ينظر: ابن ٧تيم، البحر الرائق:  - 70

ىػ(، تبيُت اٟتقائق شرح كنز الدقائق، ا١تطبعة الكربى األمَتية القاىرة، الطبعة  743. فخر الدين الزيلعي )ـ: 5/183الصنائع: 
 . 4/86ىػ، ص: 1313األوىل 

. دمحم تقي العثماين، فقو البيوع، 192ينظر: سًت بن ثواب اٞتعيد، أحكاـ األوراؽ النقدية والتجارية يف الفقو اإلسالمي، ص:  - 71
 .745/ 2ص: 

قاؿ الشيخ تقي العثماين:  إف ىناؾ فرقًا كبَتاً بُت الذىب والفضة والورؽ النقدي، من حيث إف الذىب والفضة يعترباف أٙتاانً  - 72
نشأهتما حىت اآلف ولذلك قيل: إهنما أٙتاف خلقية، وإف صفة الثمنية فيهما ال تبطل ابلعرؼ واالصطالح، أما النقود  منذ أوؿ

الورقية فإهنا صارت أٙتااًن ابالصطالح، وٙتنيتها ليست دائمة، فيمكن يف أي حُت أف تبطل ٙتنيتها ٔتحض إصدار حكم من 
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ه اٞتهة فإهنا أشبو ابلفلوس منها ابلدراىم الفضية أو الداننَت الذىبية، ولكن لو أجرينا اٟتكومة أهنا مل تعد عملة قانونية، ومن ىذ
عليها أحكاـ الفلوس على مذىب الشافعية أو اٟتنابلة أو مذىب أيب حنيفة وأيب يوسف النفتح ابب الراب، فإف الفلوس يف 

صبحت ىي العملة الوحيدة الرائجة يف معظم ا١تعامالت، زمنهم كانت تستعمل يف مبادالت بسيطة، أما النقود الورقية اليـو فأ
فاٟتل الوحيد إذف يف قوؿ اإلماـ دمحم الذي ال ٬تّوِز التفاضل يف بيع الفلوس بعضها ببعض . دمحم تقي العثماين، فقو البيوع، ص: 

2 /733-734. 
 .3/143. فتاوى عثماين: 2/741ينظر: دمحم تقي العثماين، فقو البيوع، ص:  - 73
قاؿ الشيخ العثماين:  إف الذين جعلوا مبادلة األوراؽ بعضها ببعض صرفاً، وأجروا عليها أحكاـ الصرؼ من اشًتاط التقابض،  - 74

/ 2اضطروا إىل أتويالت ٥تتلفة وتسامح، فجعلوا من التقابض ما ليس تقابضًا حقيقة ، دمحم تقي العثماين، فقو البيوع، ص: 
745. 

سن، األوراؽ النقدية يف االقتصاد اإلسالمي قيمتها وأحكامها، مقالة دكتوراه،دار الفكر دمشق، الطبعة ينظر: الدكتور أٛتد ح - 75
 .197ىػ، ص: 1420األوىل 

قاؿ الشيخ عبد اٟتي اللكنوي: إف الورؽ النقدي وإف مل يكن ٙتناً حقيقة لكنو يف حكم الثمن عرفاً، بل عُت الثمن؛ ألف الدائن 
٢تا عند سداد الدين و٬ترب على قبولو، وىذا ٓتالؼ الفلوس إذ لو وجبت الروبيات )الفضية( يف الدين ال ٭تق لو أف يرفض قبو 

وأراد ا١تدين دفع الفلوس )النحاسية( ٭تق للدائن أف يرفض وال ٬ترب على القبوؿ؛ فالفلوس وإف كانت ٙتنا إال أهنا ليست عُت 
ىػ( ، ٣تموعة الفتاوى اردو ترٚتو، شهزاد پبلشرز 1304اللكنوي )ـ: الثمن اٟتقيقي، ٓتالؼ الورؽ النقدي. دمحم عبد اٟتي 

. ومثلو يف ٣تموع الفتاوى )فارسي( هبامش خالصة الفتاوى للبخاري، مكتبو رشيديو كوئتو، ص: 156-2/154الىور، 
3/15-17. 

 .197ينظر: الدكتور أٛتد حسن، األوراؽ النقدية، ص:  - 76
 .70منيع، الورؽ النقدي، ص:  ينظر: عبد هللا بن سليماف بن - 77
ىػ(، اٟتاوي الكبَت يف فقو مذىب اإلماـ الشافعي )شرح ٥تتصر ا١تزين(، دار 450ينظر: أبو اٟتسن علي بن دمحم ا١تاوردي )ـ:  - 78

. ومثلو يف اجملموع شرح ا١تهذب ليحِت بن شرؼ النووي)ـ: 5/93ىػ، ص: 1414الكتب العلمية بَتوت، الطبعة األوىل 
 .9/393دار الفكر،  ىػ(،676

قاؿ الشوكاين:  وا١تفلس شرعًا من يزيد دينو على موجوده، ٝتي مفلساً، ألنو صار ذا فلوس بعد أف كاف ذا دراىم وداننَت،  - 79
إشارة إىل أنو صار ال ٯتلك إال أدىن األمواؿ وىي الفلوس، أو ٝتي بذلك ألنو ٯتنع التصرؼ إال يف الشيء التافو كالفلوس، ألهنم 

ىػ(، نيل األوطار من أحاديث سيد األخيار شرح 1250كانوا يتعاملوف هبا يف األشياء ا٠تطَتة ، دمحم بن علي الشوكاين )ـ:   ما
 . 5/287ىػ، ص: 1413منتقى األخبار، دار اٟتديث مصر، الطبعة األوىل 

ىػ(، اٞتامع الصحيح،  256ٝتاعيل البخاري )ـ: وثبت يف كتب اٟتديث أف أاب ذر هنع هللا يضر كاف يرى حرمة اكتناز النقود )دمحم بن إ
(، 1406، رقم: 2/133ىػ، ص: 1407كتاب الزكاة، ابب ما أدي زكاتو فليس بكنز، دار الشعب، القاىرة، الطبعة األوىل 

ومع ىذا كاف يكتنز الفلوس. فروى أٛتد بن حنبل يف حديث عبد هللا بن الصامت أف أاب ذر أمر جاريتو أف تشًتي بعطائو 
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لوساً، قاؿ عبد هللا بن الصامت: فقلت لو: لو ادخرتو ٟتاجة تنوبك أو للضيف ينزؿ بك، قاؿ: إف خليلي عِهد إيلا أف أٯتا ف
ذىب أو فضة أوكي عليو فهو ٚتر على صاحبو حىت يفرغو يف سبيل هللا عز و جل )أبو عبد هللا أٛتد بن دمحم بن حنبل اإلماـ 

(، 21421، رقم: 5/156ىػ، ص: 1416، دار اٟتديث، القاىرة، الطبعة األوىل، ىػ(، ا١تسند، مسند أيب ذر241)ـ: 
 فصنيع أيب ذر ىذا لو داللتو على أف الفلوس ال تبلغ مبلغ النقدين.

وقاؿ ا١تاوردي يف اٞتواب عن ما أورد على علة الشافعية نقضا ابلفلوس:  وأما اٞتواب عما ذكروه من نقض علتنا يف الطرد 
لعكس ابألواين، فهو أف علتنا سليمة من النقض يف الطرد والعكس؛ ألهنا جنس األٙتاف غالباً، والفلوس وإف كانت ابلفلوس ويف ا

 .5/176ٙتنا يف بعض البالد فنادر، فسلم الطرد . علي بن دمحم ا١تاوردي، اٟتاوي الكبَت، ص: 
قبل أف نتقابض، قاؿ: ال يصلح ىذا يف قوؿ مالك وىذا حيث قاؿ يف ا١تدونة: قلت: أرأيت إف اشًتيت فلوسا بدراىم فافًتقنا  - 80

فاسد، قاؿ يل مالك يف الفلوس: ال خَت فيها نظرة ابلذىب وال ابلورؽ، ... قلت: أرأيت إف اشًتيت خاًب فضة أو خاًب ذىب 
ف مالكًا قاؿ: ال أو ترب ذىب بفلوس فافًتقنا قبل أف نتقابض، أ٬توز ىذا يف قوؿ مالك؟ قاؿ: ال ٬توز ىذا يف قوؿ مالك؛ أل

 .٬3/5توز فلس بفلسُت، وال ٕتوز الفلوس ابلذىب والفضة وال ابلداننَت نظرة، اإلماـ مالك، ا١تدونة الكربى: 
 .176-174ينظر كذلك: سًت بن ثواب اٞتعيد، أحكاـ األوراؽ النقدية، ص: 

 .127-113ينظر: عبد هللا بن سليماف بن منيع، الورؽ النقدي، ص:  - 81
ىػ(، بلوغ األماين من أسرار الفتح الرابين، دار إحياء الًتاث العريب بَتوت، 1377ينظر: أٛتد عبد الرٛتن الساعاٌب )ـ:  - 82

8/251. 
 .3672/ 5ىػ(، الفقو اإلسالمي وأدلتو، دار الفكر دمشق، الطبعة الرابعة، 1436ينظر: األستاذ الدكتور وىبة الزحيلي )ـ:  - 83
 .1/57ر العلماء اب١تملكة العربية السعودية، أْتاث ىيئة كبار العلماء، ينظر: ىيئة كبا - 84
ينظر: قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لرابطة العامل اإلسالمي ٔتكة ا١تكرمة، طبعة الرابطة، القرار السادس: حوؿ العملة  - 85

 .102-101ىػ، ص: 1402الورقية، من الدورة ا٠تامسة سنة 
 .23، ص: 9ة ٣تمع الفقو اإلسالمي الصادرة عن منظمة ا١تؤ٘تر االسالمي ّتدة، العدد الثالث، قرار رقم: ينظر: ٣تل - 86
 .4، ص: 1ىػ، رقم ا١تعيار: 1431ينظر: ىيئة احملاسبة وا١تراجعة للمؤسسات ا١تالية اإلسالمية، ا١تعايَت الشرعية  - 87
. أْتاث ىيئة كبار العلماء، ص: 102-101طة العامل اإلسالمي، ص: ينظر: قرارات اجملمع الفقهي اإلسالمي التابع لراب - 88

1/57. 
، وقاؿ: ىو 3/441ىػ(، حاشية العدوي، مطبعة دمحم آفندي مصطفى مصر، ص:1189ينظر: الشيخ علي العدوي )ـ:  - 89

ىػ(، الفواكو الدواين على رسالة ابن أيب زيد القَتواين، دار الكتب العلمية، 1126خالؼ ا١تشهور. أٛتد بن غنيم النفراوي )ـ: 
 .3/5الك بن أنس، ا١تدونة الكربى، ص: . اإلماـ م2/119ىػ، ص: 1418الطبعة األوىل 

 .3/5يعلم ذلك من منعهم عن صرؼ الفلوس ابلدراىم إال يداً بيد. ينظر: اإلماـ مالك بن أنس، ا١تدونة الكربى، ص:  - 90
 .23532، رقم األثر: 7/267ينظر: ابن أيب شيبة، ا١تصنف، كتاب البيوع واألقضية، ابب يف رجل يشًتي الفلوس، ص:  - 91
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حيث قاؿ: واألظهر أف العلة يف ذلك ىو الثمنية ؛ ال الوزف كما قالو ٚتهور العلماء، تقي الدين ابن تيمية، ٣تموع الفتاوى،  - 92
 .29/471ص: 

ىػ (، عارضة األحوذي شرح الًتمذي، دار الكتب العلمية، ص: 543ينظر: دمحم بن عبدهللا، أبو بكر ابن العريب )ـ:  - 93
5/310. 

لساعاٌب:  فالذي أراه حقاً، وأدين هللا عليو: أف حكم الورؽ ا١تايل كحكم النقدين يف الزكاة سواء بسواء؛ ألنو قاؿ الشيخ ا - 94
يتعامل بو كالنقدين ٘تاما؛ وألف مالكو ٯتكن صرفو وقضاء مصاٟتو بو يف أي وقت شاء ، أٛتد عبد الرٛتن الساعاٌب، الفتح 

 .8/251الرابين: 
 .659ىػ، ص: 1407ىػ( ، فتوح البلداف، القسم ا٠تامس، مؤسسة ا١تعارؼ بَتوت، 279بالذري )ـ: ينظر: أٛتد بن ٭تِت ال - 95
 .3/5اإلماـ مالك، ا١تدونة الكربى، ص:  - 96
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ومعٌت الغائب ابلناجز أف ال يكوف فيو األجل بل يكوف البيع حااًل ولكن أحد العاقدين يقوؿ مثاًل: اٟتنطة عندي يف البيت 
ز؛ ألف اٟتنطة تتعُت ابلتعيُت، فإذا تعينت بدوف األجل صّح العقد، فإذا قاؿ: اشًتيت منك ىذه وأعطيكها الليلة، فهذا جائ

اٟتنطة ابٟتنطة اليت عندي يف البيت وقع العقد وتعينت اٟتنطة اليت يف البيت، وليس ىذا نسيئة بل بيع الغائب ابلناجز، ألف 
لوؿ األجل، أما ىهنا فللبائع حق ا١تطالبة يف أي وقت شاء، وأما النسيئة يكوف فيها األجل وال ٭تق للطالب ا١تطالبة قبل ح

األٙتاف فإهنا ال تتعُت ابلتعيُت بل تتعُت ابلقبض فقط، فال ٬توز فيو كال٫تا، القاضي دمحم تقي، اإلسالـ وا١تسائل االقتصادية 
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