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 مقدمة
 
، رسممممممهل ن والصممممممسال والسممممممس      و سممممممومحينب و يهمل  ليببسممممممم ن الرحي الرحيم واربد ل رمل المحاه   حد   

 ،  ما بمحد؛ص   ن   يب و    آلب وصحبب
 بيوناق  ،شمحهملهه  صب حركة الفيرغب يف اقونائب، و فبا مي  حد  ال  نة يف النفهس ال يشغ ها غري ، نقد مكاف 

قهل  نب االما  ي ن يرث ن األرض ومي   يها،   ىل وسيبق  كذلك ،مسيري اهراتمسي  بل يف كل يه  األيدي 
قدر هببا األمهال فخ قت لو ...خ ق الدراهم والداننري وهببا قها  الدنيا وكذا مي نمحم ن يمحاىل ":الغزايل رحب ن 

 حم هبا وما حل ،...". فبمحرفة حقيقة النقديي الشمممممممر ي 1مهال ابلمحدلفووداوهلبا األيدي ويكهان حاكب  ب  األ
 شر ا وقدرا، فهه مبثابة الركي فيها. الناس تفبفساد النقد يسفد ممحامس مي  وجب الهاجبات.

ال  . وراقا النقدية وحسممماابت  لكيونية يف البنهس يسمممي حقيقوب وران يرسمممانة مي األرقا  صمممبل النقد اليه  قد  ما و  
 . دالع   يهبا  حكاما ال ذان بىن الشر والدرهم يكاد يمح م كيف اخوف  الدينار 

ممما جممان يف     ال مهافق   قشان قممد  ي النقهد  و حبثمما هه  ن  مل  جممد كوممااب ،يف ارقيقممة ل كوممابممةوالممذي دفمح  
برادي ، فلنقد الدويلكية النظا  ابوز شممممممنا     بينا،  ،محسقوهاال ذكر لو  ،نقد قائم بذايب(أبهنا )ى األوراق النقدية ه فو

نادون جبر  هذا غربي  يل ابكوقر   يف وقت ن اهذ اهسممم ب  مي مباركة نظا  غاشمممم،و  بان يربئة اإلسمممس  األول هه 
 صمما وقد يفر تخصممه  .كيف هلؤالن  ن يكهنها رواد فضممل الظ م و ي نباركباهرن حمسممهرا يوسممانل  ، فيج س النظا 

انوشمممممممممممممر يف األ ها  األخريال مصممممممممممممم  ل "اهالية قد ف .يد ي انوبانها لإلسمممممممممممممس  ت جديدالممحامس  ي هذا النظا 
د ، ”Sharia Compliant finance“،  و "اهالية اههافقة ألحكا  الشمممممريمحة "Islamic Finance"اإلسمممممسمية  ويُمْقصممممم 

 واهمحاهد الغربيةات اجلاممح اهمحامست اهالية اليت ي وز  أبحكا  الشمممرع، فهي يُدركس كبه مممهع   بي مسممموقل يف هبا
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يوزايد نسممبة هذ  اهمحامست بوزايد  .والندوات المحاهيةاهؤمترات  ويُناقش يفحد سممهان بشممكل موزايد،  والشممرقية    
 رنست “ لممممر يقرير اش مؤسسات االسوثبار "اإلسسمية"، و مؤسسات "اهالية اإلسسمية" مي  بناس "اإلسسمية" و 

الفيال مي  سمممنهخال خسل 16% ىل  ن الوبهيل اإلسمممسمي سمممجل يها سمممريمحا بنسمممبة  Young” &rnst “Eآند يهنغ" 
مي اخلربان  ن "اهالية اإلسمممسمية" سممموسمممري     هذ  الهوريال يف األ ها  اهقب ة راد  يي   ويوهقع المحديد، 2008-20122

 :الثاينالشممممريمحة، والمحامل  حكا مهافقة ألخدمات مالية  ب      ال يزايد حجم ذلك لسممممبب  رئيسممممي   ا:  وال
ل نظا  اهايل الوق يدي. هذا النظا  الذي شممممممهد  تمات مومحددال منذ بداية القرن  3 ن اهالية اإلسممممممسمية متثل البديل

 اها ي.

 مي و نالذي ي رح نفسمممب هه ما هي صممم ة هذ  "اهمحامست اهالية اإلسمممسمية" ابإلسمممس   خاصمممة  ولكي السمممؤال
. ”Conventional Finance“"ابهالية الوق يدية"   لب مدى اريباههانشمممر  ي "اهالية اإلسمممسمية" يوب ك يُ  فيباُُي ق  ق 

اخلربان هؤالن   نمحب واجل، وق يدية  ه  اهالية ال واخلربان يفحىت  ن القائب    يها غالبيوهم مي اهوخصممممممممممممممصمممممممممممممم  
الس  دارال مية"،  ذ ُيواجههنم لشغل مناصب يف جيشوكهن مي ق ة   بان الشريمحة اهوخصص  يف "اهالية اإلسس

يوق د  ق  كوهم قد" هنوجاهتا، ولاإلسمممسمية اتق "اهؤسمممسممميسمممه ختهل ياهؤسمممسمممات اهالية، حىت يصمممدروا الفواوى اليت 
 .4منصبا يف مؤسسات خمو فة ي مثان  حدهم ما يزيد  

ضي الر مسالية ح وير ر ت يفاإلسسمية"  ذ  هنا ولدت هذا اله ع الغري  ادي  ىل كيفية نشأال "اهالية  ورمبا يرجع
 البغ  ه  االقوصمممممممممماد الر مسايل كبن  ق إلإاد بديل " سممممممممممسمي"، فالبنك اإلسممممممممممسمي مثس  واختذ رواُدهاالغربية 

 ابههنمضيف  "مشاركة موناقصة"،  ما  و و " جارال"  "مراحبة"  كمممممممممممممممم  ممحامسيب يف الشكل حتبل مص  حات شر ية
لشممماذال، ابإل مممافة ا واالقهال الفقهيةم يمة ابهغال ات الشمممر ية و جتدها  وبنك يق يديب  بنك  سمممسمي فس فرق 

بية اهقاصممممممممممد فإيا هي اموداد لمح ه  غر  ،لمح ه  غربية به ي  و غري و ي ةال ديني  فكار ىل ما يقه  بب مي يرسممممممممممي  
صممممممار  قدي الذي ابُو  يت بب  مونا حىتوهي نواج اهسمممممم  الفكري والمحشممممممر ية.  م بسممممممة مبصمممممم  حات، والهسممممممائل

 يب، فيحرف سمموشممهادات ها يمحضمم  قهلب بمحد اسمموقرار ر ُيواج  ىل اقوسع االباحثهن ينظرون يف كوب الفقب  ندما 

                                                           
2 2 World Islamic Banking Competitiveness Report 2012-2013. Ernst & Young. 

http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=21&bb=uploadpdf  
 هذا أمر لن يكون لمخالفته للواقع، فالنظام لن يسمح أبدا لنظام إسالمي ولو بالتمكين والنسبي، هذا إن كان إسالميا، وفي الحقيقية هو تابع للنظام الرأسمالي بكل ما فيه من مخالفات. 3

4    Scholars Shortage Hinders Islamic Finance 
 http://www.onislam.net/english/news/global/456034-scholars-shortage-hinders-islamic-finance.html  

http://www.mifc.com/index.php?ch=28&pg=72&ac=21&bb=uploadpdf
http://www.onislam.net/english/news/global/456034-scholars-shortage-hinders-islamic-finance.html
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، االك م  ي مها مممممحب، ويسممممري       كس مقاصممممد . ولحبسممممف مل يناب األحباث اهومح قة ابلنقهد مي   اال هاهيوه
ديدال.  ذ النقهد مبثابة األصممممل يف هذ  األحباث. فإن كانت صممممياغة األصممممل مغ ههة   تفوسممممبب ذلك يف مغال ا
 فكيف يكهن الفروع 

 كوب الفقب  ة يفاهبثهو الشممر يةحكا  األهاتنة ب  اهت وجب   ينا فقب اهمحامسمي  ندما نو رق لبحث مسممألة ما 
، ري الصحيحةبمحايمسوخدم  ل  صحيحا، فهبا الذي نسقط   يب هذ  األحكا  الهاقعفهم  ، وب و  صهل الفقب

ال يق ع و   ي اآلخر،ي غ  جانب يف الوح يل  فس ،حافظ  لنص الشممممممممممممممرع مكانوب ص بال جبهع يفاصممممممممممممممي ب
 :حا ما  ريد مه مممم يقهل اإلما  الشمممماهي كبا  رادها ن سممممبحانب ويمحاىل،  حركة الناس،وهكذا يسمممموقيم  جزتئيايب،

هم، و  ب ها  حىت جرت بذلك مصممممممار ،وا وبد   يب المحقسن الفيات،ان ممح هما يف االلوفات  ىل اهمحاين قد ك ن "
 ة مي  ال  هنم قصمممممممممروا يف م ؛هلم، سمممممممممهان يف ذلك  هل اركبة الف سمممممممممفية وغريهم فاهردت ؛ك ياهتا     اجلب ة

بة جلرخن بفدل      ن اهشمممرو ات يف هذا البامل جانت مو ؛فجانت الشمممريمحة لووم مكار  األخسق ؛الوفاصممميل
  .فإن فرط يف ايباع الوفاصيل الشر ية وقع الفساد الوفاصيل يف المحادات      صههلا اهمحههدات".

 لغريب،اكوب االقوصممماد اسممموقرت يف   نقل مغال ات ،مي اهسممم ب ، لحبسمممف لبحث النقهد يصمممدىممي   ن  دداو 
إلسممسمية الدكوهر رفيق كوامل النقهد ا  :ل اهثال    سممبي الشممر ية؛حقيقوها  وغفل  ي ،و هروحاهتم ويب ىنك نظرخهتم

ية ممحاجلوها يف آاثر الوغريات يف قيبة النقهد وكيف وكوامل ،النقدي ل شمممي   بد ن ابي منيع وكوامل الهرق ،اهصمممري
حمبد حسممم  شممماور الوبيبي " ه مصمممرف مركزي  وكوامل ُيىياالقوصممماد اإلسمممسمي" ل دكوهر مهسممم  آد   يسممم  

انت و ان  ت م  ن هذ  األحباث ك .وغريها اإلسمسمية لسم هس اهسموه ك د. تيد بي حمبد الرماين يةوالرؤ  ، سمسمي"
 سووخذ مسارا مغايرا ويسوناب اسونواجات مغايرال  ن هي ان  قت مي يصهر صحيل ل نقهد     بساهوب.

مي "اهمحامست البنكية لوناول مها مممممميع ذات صمممممم ة وهي  حكا   دد   ريد الونبيب هنا  ىل  ن البحث مبثابة مقدمة
نكية واليت ختهل ل بنك  مممممم  نقهد جديدال يف السممممممهق وماهية اهراحبة الب الصممممممريفة االحوياهية اجلزئيةاإلسممممممسمية" ك

 واإلجارال البنكية...
 :مباحثة وسينقسم اهه هع  ىل 

( The Austrian School of Economics لسقوصمممممماد واهدرسممممممة النبسمممممماوية  م االقوصمممممماد و نهانب ) األول: بحثاه
االقوصمممماد السممممائد    م ا  صممممهل صممممههل يف وجيزال  ي هذ  اهدرسممممة االقوصممممادية اليت ختالف ويوناول مقدمة يمحريفية
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(Mainstream Economics)  والغرض مي ذلك هه لفث نظر القارن  ىل وجهد نظرخت ختالف النظرخت االقوصادية
 ارال مؤلفاهتم  ي النظرخت النقدية. اهشههرال هي  راد الوهسع يف البحث وكذلك لغز 

 .ية النقهدفهم ماه يف لب  وركان     ما   و قف فيب( اتري  النقهدو نهانب )مقو فات مي  الثاين: بحثاه
 قريزي مي الف هسمهفق اه و شمممممممرح فيببقانهن جريشمممممممم(  و سقة اهقريزيحقيقة الف هس و نهانب ) الثالث: بحثاه

يف  ن الكوامل ك  و ب     خ أ فوهى اهليمة يشمممأن األوراق النقدية، الشمممر ي  سمة  الوب  ي النقدوكيف  ن رسممم
 يا كان  هم هه  وبات  ن اهقريزي  ول مي قال بنظرية هي  ب ية غش يف وبهها  ىل هذا اخل ر و اهمحصمممممممممممممريي مل ين

 . حقيقوها
الفضل،  راب  ة  المح بان يف  قهال رض  فيب (  حاولراب الفضل و  وها يف األصناف السوة نهانب ) الرابع: بحثاه

 . هقهف  ند محنا إب الالقاصرال م و ن ل مح ة  ة راب النقديي هلا وقع كبري     ما يوخذ  الناس نقدا  و و ل  ن
ة الراب يف (  فردت فيب مناقشمممممممممممممممة   مناقشمممممممممممممممة  قهال   ة الراب يف النقديي وحتقيق اهناط) نهانب : اخلامس بحثاه

 النقديي
ا ( جمت بب أبهم احمل ات اليت مرت هبا األوراق النقدية ان سقاألوراق النقديةاتري  ) نهانب و  :ادسسمممممممممممممال بحثاه

الهالخت   خذتكيف  ح ت الراب يف  ورواب اهسممممممممممميحية،  ىل  ن يسدي، و مي الصممممممممممميارفة يف القرن الرابع  شمممممممممممر م
 نقدها اهغشهش.اهوحدال األمريكية الصدارال يف  كل  مهال الناس ابلباهل مي خسل 

محهدية هيمة كبار المح بان ابلسمممممممممممممما يهصمممممممممممممل  ليب  و انقش فيباألوراق النقدية(   حكا و نهانب ) :ابعسمممممممممممممال بحثاه 
 النقدية أبهنا نقد قائم بذايب.  مي قهل يف األوراقوبمحدهم جبع الفقب اإلسسمي 

 ُيب وير   واربد ل رمل المحاه .ها   ون  سأل  ن يهفق
 
 
 
 
 
 



5 
 

 
5 

 

 
 

 

 لالقتصاد والمدرسة النمساوية علم االقتصاد    األول لمبحثا
 

The Austrian School of Economics 

 
يس مي يف البحث ل لسقوصمممممادجدا  ي اهدرسمممممة النبسممممماوية  محةموها ممممموله اخوياري دماب مقدمة   نبب بدنا  ىل  ن

مي ابمل و يا جمت هبا  .راب احملر  يف شممر نافهي يوبىن كغريها مشممرو ية ال ،ابمل يب   فكارها  و حىت الدفاع  نها
ان األصهل الصحيحة هبا ه بة المح م يف بن وكوب يسومح ا يقدمب اهنوبهن  ليها مي  حباث ه الهسع    ا زالوحفي

، "حكم الصممممممهامل  ذا  ي  مي انقص...ال حتقرن الر ي وهه مهافق    حد قهل القائل: " لمح م اقوصمممممماد  سممممممسمي
وقد صار   ،اه وهية وفك  حبالب فهم حقيقة االقوصاد الر مسايل السائد     هلذ  اهدرسة يسا د اهنوب  فبنوجات

نظرخيب،  يفهق  لف كوامل يناقش ما ولديها كرب اهمحار ممممم  لب،  مي هذ  اهدرسمممممة ويمحورب. ك سسممممميم اهشممممممحهذيي
يهرهب يف و  الويار يف نظرخت  دالخ أ هذا  ويشممممممممممرح ويربت مدى فكار   دينوقهذ  الكوب  والكثري مي، و صممممممممممهلب

 صدارال النقهد. ا يومح قابلوس ب مب، وال سيبا  كل  مهال الناس ابلباهل
 "5هي "مدرسة االقوصاد الر مسايل السائدقوصاد اليه   ىل مدرسة واحدال، و ينوبي غالب   بان اال

 ويار واحد  هم ميزايب  نب يب ل مومحددال وهي  مسان" الكنيزيياجلدد"  و " مدرسمممممممممممة  الكسسممممممممممميكي " و مدرسمممممممممممة  
نقل كل دول  جل  ن مل وقد  صممبلالنقدي.  ل  دارهتا ل نظا م اركهمات يف االقوصمماد مي خسنظرخيب حهل حت  ك  

بشممممممكل  كر هذ  اهدرسممممممةف وي هر هذا رب آليايب اهخو فة،  ويفر ممممممها فر مممممماالمحامل يسممممممري هبقا ها يفرت  مي يمحاليم 
 هم مي جند     ر سفرس     وفق ما يقرر   ابهريب، ا مي،  ذ  صمبل المحامل  أبسمر  يوحمههل يف منوصمف القرن اه

صممادية اليت ختالف قواال اهدارس ومل يمحد... والبنك الدويلالدويل،  وصممندوق النقد  كرب مؤسممسممايب كاألبناس اهركزية
   المحبه . شمممممممممحهمل  ل  القوصمممممممماديةا الياار يفأتوري  وال  يع هلا  ي ا وبار، و فر ال و  صممممممممهلاأل يف سممممممممهآنمذهبب 

                                                           
5 Main Stream Economics  
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 بة  مممممي ة مي يبا ها نسمممم اليت ال يومحدى واهؤسممممسممممات اهسمممموق ةاجلبمحيات   ىل األدراج األكادميية  و ويق ص دورها
تمة اقوصمممممممادية ت   ينا  االهوبا  بويار خمالف، ك با ه ك  ورمبا اتداد، اههوب  ابالقوصممممممماداألخصمممممممائي  الدارسممممممم  
ويهاجم  ي ييار خيالف الويار السائد مي هرف اهنوب   ىل االقوصاد الر مسايل   .2008مة جديدال. كبا وقع يف  ت 

 السائد، ويصمحب     الباحث  االريقان  ذا ما جاؤوا مبا يب  غش ويدليس الر مسالية.
قوصممممممممادي الا مغايرا ل نظا اليت يوخذ منحا و  لسقوصمممممممماداهدرسممممممممة النبسمممممممماوية  ،الويارات اجلانبيةهذ   وجند  ممممممممبي

ع أتيت مصمممممممممممممممادمة ها يروج لب اإل س   ي قرانال الهاق نوائاب  حباوهمف ،ائد" يف حبث النظرخت االقوصممممممممممممممماديةالسممممممممممممممم
بها  ي مح بان "االقوصمماد اهسمم ب " ال ذيي كوف ولحبسممف الشممديد، ودورها با يومح ق ابلنقهدفيخاصممة  االقوصممادي،

ا ا  ي اردود اليت حدها   بان االقوصمممممممماد السممممممممائد، وهذا م حباث هذ  اهدرسممممممممة، ف م خيرجه  النقهد مل ي وفوها  ىل
 سنحاول بيانب صذن ن. 

فسممب، فهم ال ن االقوصمماد مع   بان االقوصمماد السممائد اخوسف  صممهيل  ذ ين  ق مي يمحريف  اخوسف النبسمماويو 
كي يهجيهها  ىل اليت مي يمحيفهن ابلومحريف اهشممممممههر أبن االقوصمممممماد "هه المح م الذي يدرس اسمممممموخدا  اههارد النادرال

ب دراسمممممممة هذا الومحريف ال يُدخل يف هياي ويقهلهن أبناسممممممموخدامات بدي ة مي  جل ي بية االحوياجات البشمممممممرية". 
ي  ق ن اقالغاخت والهسممائل  و ور هذا  6النادرال.رد اهها  اسمموخدااالقوصممادية يف كيفية  وُيصممر اهشممك ةالبحث  ويضمم 

يكي  يف يظهرون يهرط الكسسمم وكثريا ماظرخت غ م االقوصمماد الكسسمميكي، هه و ممهح نظرخهتم مقابل غبهض ن
 ار ة رركوها.  د الر مسالية ممحجت لكيسصد الغبهض ق هم يهجههن  صابع االهتا   ليهم بمحمؤامرات الر مسالية مما إ

 

 لالقتصادنشأة المدرسة النمساوية 

سممها كارل منجر  19ر القرن نشممأت يف فيينا يف  واخ لسقوصمماداهدرسممة النبسمماوية  وكان . 7مي خسل   بال مؤسمم  
 اثرت  قد يف  هانيا  و  جن يا، ف سممممممهآنالهقت  ذلكالشممممممديد ألصممممممهل اهدارس االقوصممممممادية البارتال يف  بنقد  يمحرف

 صممممبل و  ،مبادئ   م االقوصمممماد"" اكوسممممب شممممهرال آنذاس بكوابب .كواابيب  ممممجيجا حهل ماهية المح ه  االجوبا ية
                                                           

6 THE ONGOING METHODENSTREITOF THE AUSTRIAN SCHOOL, Jesus Huerta de Soto, Volume 8, numero 1, 
Mars 1998, pp 75-76. 

يعتبر كارل منجر )1840-1920(" “مؤسس المدرسة النمساوية لالقتصاد، حصل على شهادة الدكتوراه في القانون من جامعة كراكو في عام   7
س في األكاديمية الساحة على وكان نشيطا 1867 ِّ  وعلوم االحياء كالرياضيات األخرى العلوم من عدد ويناقش ويكتب في فيينا، يَدر 

 تالوق ذاك في البارزة االقتصادية المدارس ألصول وكان معارضا فيينا بجامعة السياسي االقتصاد بتدريس قام. األجناس والفيزيولوجيا وعلم
 حول كبريًا خالفًا منجر نهج فأثار االقتصاد، علم ذلك في بما االجتماعية العلوم ماهية حول ضجيجا وأثارت كتاباته إنجلترا، أو ألمانيا فيسواء 
 في ورفاقه هو معروفا فأصبح المنهج، حول الخالف أو «المنهجي النزاع» باسم عرف االقتصاد، علم بينها ومن االجتماعية، العلوم ماهية

".النمساوية المدرسة" باسم فايزر، فون وفريدريك بافرك بوهم فون يوجني فيينا، جامعة ". 
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ع   م نجر "اهدرسمممممممة الوارخيية" األهانية اليت يومحامل مم "اهدرسمممممممة النبسممممممماوية". فانوقد مابسممممممم با ب ممحروف و ي هه
ها د مسمممممممممموقرال ق ابىن   يه صممممممممممههلا  ن االحداث ال يكرر     وجب ميكي  ن يُ  واليت مياالقوصمممممممممماد كمح م الواري ، 

 ي كوااب   كوبوقد  حصمممممائيات يف خدمة الدولة. يراكم  االقوصممممماد جرد  مح مفوابلوايل ، ومكانصمممممارة لكل تمان 
ر مما اا  نب كان ممحكب  ".مدرسممة االقوصمماد األهانية الوارخيي  ندامسب "  خ ان الوح يل  1884يف  ا  هذ  اهدرسممة 
 . ةمي خسل قها د رخ ية مفي  نظرخت اقوصادية ابنه ال ذيي سيكية صجن يا الكس اهدرسة ألفكار رواد

 و ن الظهاهر ،نظرخت منجر هه  ن دراسممممممممة االقوصمممممممماد إب  ن ين  ق مي دراسممممممممة حركة األفراد جان يف و هم ما
 الخوياراتااالقوصممممادية كالمحرض وال  ب والسمممممحر والسممممهق ما هي  ال اخويارات االفراد      ه موهاصممممل، وهذ  

ات     دراسمممممممم اليت ينكب الكسسمممممممميكيةل بدرسممممممممة  اخسفهاهر االقوصممممممممادية مي  رض وه ب، متثل  سمممممممماس الظ
 ؛ فوهجهب وقبلالذي سيأخذ  النشاط االقوصادي يف اهس االجتا يمحوبد   يها يف يقرير ويهقمحات مفي ة  حصائية 
 دارال ة ل براب ( يف اخلفي لدولة )االبناس اهركزية واأليدييربر يدخل او ابلوايل الراب،  )الفائدال(  سمممممممممممممممحار ابلوس ب

 "اتدهار وكسممماد االقوصممماد مي دورات ويمحوربخل اركهمة يف يسممميري االقوصممماد يد يرف فبجر  الدورال االقوصمممادية؛
مي نوائاب هذا الودخل  رب رفع البنهس اهركزية كبية النقهد الرائجة يف السمممممهق  ي هريق خف   سممممممحار  "ويضمممممخم

اإلفراط  يضمممممممما  ىلويؤدي   ، رب االقياض ر س اهال اهواحاإلفراط يف اقنان هذا يؤدي برجال األ بال . و (الفائدال)
    ىل الكساد.يؤدي بدور  ، مما االسوثبار مي قبل الشركات ىل  فراط يف . مما يؤدياألفراد مي قبليف االسوهسس 
 المدرسة النمساوية  –المرحلة الثانية 

 رهه رسمممة يف القرن المحشمممريي، و قد اهؤسمممس الثاين و وا مممع  سمممس اهد (1973-1881)  8يمحورب لهدويك فهن ميزس
 ي النقهد و الديهن و االقوصممممممممماد مثل كوامل "حركة اإلنسمممممممممان" و كوامل  "يف نظرية  كوبيف    ار كارل منجر فك

مي  نقدو شمممممممرح سمممممممبب كهن ال، " داراال"نظرية  "اهنفمحة اهلامشمممممممية ل نقهد" و نظريةل ي رقوفيب   9النقد والديي"
لوجربة ا كوب  يمي انحية  خرى  و . ولةهه المحبدال يف الومحامست لهال يس ب األبناس و الد الذهب و الفضمممممممممممممممة

فرك ...ت كارل ماركسنظرخ ابلفشمممل، وفنكدكم   يها حو  هاي بيقبة ه صممممح وهي ما تالت يف  وجها وب ك   االشمممياكية
، حيث كان  سمممممممممممواذا يف اهمحهد المحايل ل دراسمممممممممممات الدولية. 1934مي النظا  الناتي ابلنبسممممممممممما  ىل جنيف يف  ا  

                                                           
8 Ludwig Von Mises 

9 In The Theory of Money and Credit (1912), Human Action (1966) by Ludwig Von Mises. Human action  
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حيث  سممممممممممس الويار النبسمممممممممماوي ابلهالخت اهوحدال  1940.10يهرس ابلهالخت اهوحدال يف  ا  مدينة نيه  وهاجر  ىل
 وغريهم. 11ومهري رووبارتاألمريكية مع يسمذيب فريدريك هايك 

: القضمممممممية هي "خلص لهدويك فهن ميزس  الفارق اجلههري ب  اجتا  النبسممممممماوي  و اهدرسمممممممة السمممممممائدال  يف قهلب 
يرف  يدخل اركهمة يف يسممميري السمممهق  ذ   12ة و  ما السمممهق. ليس هناس حل اثلث".نفسمممها دائبا:  ما اركهم

  سمحار الراب. والوحكم يفاهالية مي خسل الوحكم يف هبا ة األوراق النقدية 

ابلهالخت اهوحدال األمريكية يف  ا   13ممحهد ميزس""امسب مؤسسة حتبل   نشأواو  ابآلالف يباع  و صبل ل بدرسة
 ان     مهقمحهم اإللكيوين. غالبها موهفر جا احملا راتي الكوب واهقاالت و  ديدا م ا نوجه و   1982

 بمحهموحما ممممممممممراهتم بووكوبهم   الكربى مي خسل دراسممممممممممة االقوصممممممممممادية األتمات االقوصمممممممممماديهن النبسمممممممممماويهن يه قع
 :  هاو ات ابهسبب وربط األسبامل االقوصاديةيف ارياال  الكربى واهؤسسات اهاليةالدولة ودخست ل

 The Great Depression                 األتمة االقوصادية المحظب  
 Post-WWII recovery      االنومحاش بمحد اررمل المحاهية الثانية    
 End of the Bretton Woods system    وودت هناية نظا  بريوهن   

 Savings and loan crisis                  تمة اهدخرات والقروض   
 Dotcom bubble                               فقا ة الدوت كه   
 Housing bubble                                فقا ة اإلسكان    
 

 من ميزات المدرسة االقتصادية:

     الوأكد مي  ن النظرخت اليت يصمممممممممميغههنا مسمممممممممموبدال مي مسمممممممممم بات بديهية يُبىن مإمح هن مي  ولهخهت هنم – 1
 .سسيكيكاالقوصاد ال  م اثنهية يف  ا وباراتهذ  و خسل اسونواج من قي.  وذلك ميوفقها قها د س يبة. 

                                                           
10 https://mises.org/profile/ludwig-von-mises  

11 friedrich hayek and murray rothbard 
12 MISES DAILY, Planned Chaos, FEBRUARY 3, 2007, https://mises.org/library/planned-chaos 

13 Mises institute 

https://mises.org/profile/ludwig-von-mises
https://mises.org/library/planned-chaos
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 كثر  ب ية.  إمح ها وذلكبىن   يها نظرخهتم مسوندال  ىل الهاقع، م، الوأكد مي  ن الفر يات اليت يُ  ولهخهت مي-2
 ة  بدا.     افيا ات خاهم فر ياهتم مبنيةيف ح   ن االقوصادي  الوق يدي ، يقرون أبن بمح  

 واسونواجاهتم سه ة الفهم، خبسف األلغات الرخ ية اليت يسومحبل يف االقوصاد السائد.  نظرخهتم-3
االقوصمماد   ممرورال مهسممه ية  امل ويكأدون    يرفضممهن الوخصممص األكادميي واهه  يف شمممحب االقوصمماد،   هنم-4

وسينفع األخرى   ي المح ه  ماشي وال يمح مالفيزخن  ن يكهن موخصصا يف الفيزخن  " مي اهبكي لمح م ويقهل هايك
  14 ذ إب   يب اإلها  بمح ه   خرى.  لسقوصاديميكي ابلنسبة  وهذا ال اجملوبع

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
14 THE ONGOING METHODENSTREITOF THE AUSTRIAN SCHOOL, Jesus Huerta de Soto, Volume 8, nume'ro 1, 

Mars 1998, pp 100-  
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 تاريخهمقتطفات من مفهوم النقد و    الثاني مبحثال

 

 

 مفهوم النقد

 ف يوبادر  ىل الذهي المحبست الهرقية اهوداولة يف خمو  و ابألحرى نقهد ق ك بة نقداليه   ن  ند  هس مي اهمح ه 
هبممما المحبست الهرقيمممة،     الرغم مي  ن همممذ   ونديُريمممو ك بمممة ف هس  و  مهال   قهن    ْ يُ  والمحممماممممة قمممددول المحمممامل. 

اسمممممموهلت و يل يف  وائل القرن المحشممممممريي المحبست الهرقية )الهرق النقدي( ظهرت يف  اهنا اإلسممممممسمي بشممممممك ها ارا
يف كوب   والفضممة اهمحروف اهنا اإلسممسمي كانت منذ قرون ي  ق     الذهب  النقهد يف ذ مصمم  ل النقد.     
 الشر ي   و النقديي ابخل قة،  والواري  ابلنقدييالفقب 

وجان ند ارافرال لنقد  يمة ومي  مثاهلم ا"خسف النس النمكْقُد: ما  ي مفهه  النقد ال غهي فقد جان يف اتج المحروس 
 ، وينقدها،نوقدهانقدا وانقدها ينقدها  والونقد، قدكالونقاد   منها، و خراج الزيفمتييز صممحيل الدراهم  : يضمما فيب

 خراج متييز الدراهم و  والونقاد:والنقد  النسمممممممممممممميمة،خسف  النقد:"المحرمل  ويف لسممممممممممممممان. " ذا ميز جيدها مي رديمها
ُ  الدراهم  :الصممممممممممممممحاح ويف خمي "الزيف منها نم ق د  و الدراهم  ي    ا   خها فانْموم ق د ها  ي قبضممممممممممممممها  ونم ق د  لب"نم ق د 

 ، النقدل غهيومحريف اال واسمممممونادا  ىل منها الزيف وابهببا نصمممممر ودرهم نم ْقدو  ي واتن جيد" وانْموم ق د ها  خرج الدراهم
 خالف النسيمة. ما  ،  يالأييت مبمحىن اإل  ان  و الوبييز  و القب  يف ار

ال خي ه  و   و غري اهسمممكهك ، اهسمممكهك  والفضمممة سمممهآنفهه اسمممم ل ذهب  كبا  شمممران  النقد يف اصممم سح الفقهان
  ذلك مي اهمحامست.  والصرف واهضاربة وغري ند الكس   ي الزكاال  وأييت ذكر اكوامل فقب مي ذكر ا. 
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 وعالقة الوزن بالعدد والوزنعن تداول القطع النقدية بالعدد 

والهتن  .لهتناب ولكي قبل سممممممكهبا كان يداوهلبايف خمو ف بقاع األرض  ييسممممممك النقدسممممممنرى فيبا بمحد كيف   
 لق محة ذهب  و فضمممممممممممممممة حىت يكهن هه يمحارف     وتن ممح ك  يف حقيقة األمر النقهد و يا سمممممممممممممممك، اهمحيار هه
كل أل س ب حكا  الرو  بهتن الق ع النقدية  و خ  هاكان مي ي  وسنذكر ما. الس ع واخلدمات لوبادل انب ا 

 و و هي اخلوم     الداننريمه ممممممممممممممحا هذا األمر يف يمحريفب ل سممممممممممممممكة: " يقهل ابي خ دون . مهال الناس ابلباهل
الدراهم اهومحامل هبا ب  الناس ب ابع حديد ينقش فيب صممممممممممممممهر  و ك بات مق هبة و يضممممممممممممممرمل هبا     الدينار  و 

سمممممممه  ي ك النقهش   يها ظاهرالال مسممممممموقيبةال بمحد  ن يمحورب  يار النقد مي ذلك اجلنس يف خ هصمممممممب الدرهم فوخرج ر 
 كمني ف و بعد تقدير أشخخخخااد الد ا ا و الدبوز بمعني معي  خخخخح ع يهخخخخ  ع     ابلسمممممبك مرال بمحد  خرى 

ع و هي ل  اب و لفظ السممممممممممممكة كان ا مساال  التعامل هبا  دداً و أني مل تقد  أشخخخخخخخخخاا خخخخخخخخخ ا يكمني التعامل هبا وعبً 
ارديدال اهوخذال لذلك مث نقل  ىل  ورها و هي النقهش اهاو ة     الداننري و الدراهم مث نقل  ىل القيا      ذلك 
و النظر يف اسمممممويفان حاجايب و شمممممروهب و هي الهظيفة فصمممممار   باال   يها يف  رف الدول و هي وظيفة  مممممرورية 

وم الناس يف النقهد  ند اهمحامست و يوقهن يف سمممممممممسموها الغش خبل ب ك  ذ هبا يوبيز اخلالص مي اهغشمممممممممهش ب  
 .وكيف اآلن و الس  ان مي يغش يف مقادير النقهد 15"الس  ان   يها

،  سمممحيد بي مسمم م بي اببك ،  ي الهاقدي ، قال : حدونا حمبد بي سمممحد حدو ":همممممممممممممممممم(279) 16يقهل البسذريو 
     ، فأقرت، فدخل اإلسمممممممس   لقريش أوعاني يف اجلا   ةكاوت ، قال :   بد الرحي بي سمممممممابط اجلبحي  ي

فكل  شمممرال  ، وتزني الذ ب بمعني تيخخد   ديرا ا،  تزني الفضخخة بمعني تيخخد   د  اقريش  ما كانت   يب ، كانت
مي  وتان الدراهم سمممبمحة  وتان الداننري ، وكان هلم وتن الشممممحريال ، وهه واحد مي السمممو  مي وتن الدرهم ، وكانت 

كاوما ، فقية وتن  ربمح  در ا ، والنش وتن  شمممممممممممريي در ا ، وكانت هلم النهاال ، وهي وتن  سمممممممممممة دراهم هلم األو 
: ويقهل  يضمممممممما ."ف دا قدم  خخخخخخخ ى و      و خخخخخخخ ا مكة أقر ا   ى  ل ، يتبايعمني ابلترب   ى  ذه األوعاني 

بيب بي  بد ن بي مههب  ي  وحدو  حمبد بي سمممممحد قال: حدونا حمبد بي  بر األسمممم بي قال: حدونا  ثبان ا

                                                           
 مقدمة ابن خلدون الجزء، الجزء الثالث، ص 261 15

 فتوح البلدان، أحمد بن يحيى بن جابر البالذري، ص 439  16
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  ي  بد ن بي ومح بة بي صمممممممممحري قال: كانت داننري هرقل يرد      هل مكة يف اجلاه ية ويرد   يهم دراهم الفرس
و شرون قرياهالا  نانووتنب او. وكان اهثقال )الدينار(  ندهم ممحروف الهتن  ال      هنا يرب يتبايعونالبغ ية فكانها ال 
أقر رسممهل ن ف درهما المحشممرال الدراهم سممبمحة مثاقيل، فكان الرهل  و   شممر  وقية وكل  وقية  ربمح  ال كسممر ووتن 

 السممممممكة ولنخوم الك م يف ":خ دون ويقهل ابي". صمممممم   ن   يب وسمممممم م ذلك و قر   به بكر و بر و ثبان و  ي
ذلك  ن الدينار و  هم والدينار الشمممر ي مقدار الدر  مقدار ا.بذكر حقيقة الدرهم والدينار الشمممر ي  وبيان حقيقة 

حكا  واألمصمممممار والشمممممرع قد يمحرض لذكر ا و  ق كثريا مي اال ابألفاقوالدرهم خمو فا السمممممكة يف األقدار واههاتيي 
با  حكامب دون جتري   يه يف يقدير حق قة ومقدا  معيهببا يف الزكاال واألنكحة وغريها فس بد هلبا  ند  مي 

منذ صدر اإلسس  و هد الصحابة والوابمح   ن الدرهم الشر ي ،  اإلمجاع مرعقدنهبا فا  م  ن غري الشر ي ، م
هه الذي يزن المحشمممممرال منب سمممممبمحة مثاقيل مي الذهب والهقية منب  ربمح  درها وهه     هذا سمممممبمحة   شمممممار الدينار 

سا حبة   شار   سهن حبة و ووتن اهثقال مي الذهب اونوان وسبمحهن حبة مي الشمحري فالدرهم الذي هه سبمحة 
وهذ  اهقادير ك ها اثبوة ابإلماع فإن الدرهم كان بينهم      نهاع  جهدها ال ربي وهه  ربمحة دوانق والبغ ي وهه 
مثانية دوانق بينبا وهه سممممت دوانق فكانها يهجبهن الزكاال يف مائة درهم بغ ية ومائة هربية  سممممة دراهم وسمممم ا وقد 

 رحهبا وابي خ دونالرباديل   قهال  وردت .17" ك  و  ماع الناسذلك مي و ممممممممع  بد اه اخو ف الناس هل كان
المحدد   يا أييتو  ذ الهتن هه الضممابط الذي يدور   يب اركم  والدرهم ابلهتنالدينار  وأتكيد  سقةن يمحاىل لبيان 

يف  نفسمممممب ه رسممممم  بشمممممره هذا مي  مممممبي ماو  ،ةمنضمممممب  ذايية ألن قيبوب يبمحا ل هتن. فالنقد هه ما يُمق ي  م األشممممميان
غرامات مي الذهب  4. فإذا ما قبنا بسمممممك ق محة نقدية مي 18."إب  ن يكهن ل نقهد قيبة ذايية"ل نقهد: يمحريفب 
هه لب اهسممألة   هذا) جنيها كههنا  وليساألربع غرامات  هي . فقيبوها  ند رواجها يف السممهقومسيناها جنيهامثس 
 لناسا وسمممممرقةاريفاع األسممممممحار جديد فسممممميؤدي ذلك  ىل  وسمممممكها مي ها مبمحدن رخيص . فإذا ما   يد خ (ك ها
 .هموظ ب

ق محا مي ارجر،  وله كان ن مي األخ ان الشمممممائمحة  ن النقد مي اهبكي  ن يكهن  ي شمممممين هاها لب قبهل  ا ، 
ي قيبة يف قبهل ها فيب م  يا يكهن لب و ن النقدظي فيب قيبة،   ال  ذاارقيقة  ن ال  حد يقبل حجرا  ولكي يف

                                                           
مقدمة ابن خلدون – الجزء الثاني < تتمة الباب الثالث من الكتاب االول: الكتاب االول في الدول العامة والملك والخالفة والمراتب السلطانية   17

73: به. صفحة الخاصة والسلطان الملك شارات في: والثالثون السادس الفصل<  ومتممات قواعد وفيه االحوال من كله ذلك في يعرض وما  
18 Aristotle's Good Money https://www.bullionvault.com/gold-news/money_aristotle_050120092  

https://www.bullionvault.com/gold-news/money_aristotle_050120092
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ل نقد  مممممممهابط مل  ل قر  شمممممممر نا فجمح وهذا ما، ويثب  األشممممممميانمبيزال يقهمي  مالذايب، ألن النقد يف ارقيقة  يا هه 
لكوامل  غف ب الكثري مي ا وهذا األمربمحد  ن نومحرض لراب الفضممممممممممل،  وهذا سمممممممممميوضمممممممممملاألخرى.  ألمهالإمح ها يف ا

لثبي ها سها ، واج  ليها لوقهمي غريها  ذ هه اهي اليت ُيُ  وهذ  القيبةحبهث النقد خاصة اهس ب   ندما يوناولهن 
 قيبوب ك با خبس الناس حقهم.  وك با غشت

 عن تعريف االقتصاديين

ها ال قيبة هلا مادية يذكر سممممهى القيبة الصممممهرية اليت متث   بارال  ي  وراق نقدية صممممار النقد يف  صممممران هذا كيف
لفهم الكيفية   ل وبادل ب  الناس وصممممارت  مممماب اصممممار هلذ  األوراق قبهال  كيفو    دان المحاملكل ب د مي ب   ب ة

وخصمممممائص      ن ل نقد ميزات  19  بان االقوصمممممادل نقد، يقهل  االقوصمممممادي إب   ينا  ن نو رق  ىل يمحريف 
وسممممممممي ة يبادل  د أبنبف النقميكي يمحري":يقهل جان لهس ابي ي يف كوابب ؛اجوبمحت يف شممممممممين  ُه  ل  ليكهن نقدا مىت

 ن ل نقد . فإذا يقرر 20    الفهر ودون يك فة ُقد  قُبل،  ذا ما خمزن ل ثروالو ، مقياس ل قيمو  ذات قبهل شبب م  ق
ث سمميوضممل فبي خسل البح ،ليس فقط االقوصممادي  بل   بائنا  يضمما سمموقراناب   يها بعجئص  سمماسممية خصمما
 وانوسممممي فهبا  ،، هلذا اسممممومحبس يف ميع   ان المح م منذ قرون مضممممتوالفضممممة ابخلصممممه يوهاجد يف الذهب  هنا 
 ل قيمرب الزمي موزن   و ا مقياس  حدمي وم  هبة بغري  لزا   قيبوهبا ذاييةألن  وبادل ذات قبهل شممممممممممممممبب م  قل 

،  حممدمي لزا   وم  هبممة بغري  قيبوهبمما ذاييممةألن خمزن ل ثروال  مما و  لزا   حممد مي وم  هبممة بغري قيبوهبمما ذاييممة  ألن
 . حدمي وم  هبة بغري  لزا   قيبوهبا ذاييةألن  الفهر ودون يك فة يقبسن    و 
 

 النقودمن المقايضة إلى استعمال 

إد القارن يف كوب االقوصممممماد الغريب  و "اإلسمممممسمي"      ن اهقايضمممممة كانت  ول وسمممممي ة لوبادل اهبو كات ب  
محهمل يف ي ك المحصمممممهر األوىل الصمممممدف واجل هد وران الشمممممجر وسمممممائل بمحد ذلك اختذت الشمممممو واجلبا ات األفراد 

 الشممممائمحةلنظرية هذ  ا و ...اهقايضممممةيف اليت إدها  ل وبادل  ىل  ن اخيع اإلنسممممان النقهد ل خروج مي الصمممممحهابت
ها البمح  بمحضمممب ذا ما قهب ت يبادل السممم ع و اخلدمات يف السمممهق  يصممممحب  ذ يقهل :"  رسممم هجتد جدورها  ند 

وغري يكهن سهس يف اربل، ال ي الخياع نقد الناس خوسف حاجاهتم و النمحدا  وحدال ل قياس، فد ت اراجة ال
                                                           
 ال يكاد يخلو كتاب يطرق الموضوع من ذكر هذه الخصائص على اختالف المذاهب االقتصادية للكتاب 19
20     Économie monétaire et financière, By Jean-Luc Bailly, Partie 1 La monnaie et ses mécanismes, 2006  
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 ن هذ  اراجة  دت ابإلنسان  ىل اخياع   ه، ويرى  رس21."نفسبابس ل وجزئة و فيب قيبة يف مع مرور الزمي و ق
كبديل   لنقهداع اخي  إلنسمممممممممممان ن ا يرددو  ال  ،نقهدخي ها مقال  و كوامل  و حما مممممممممممرال  ي اتري  ال وال يكادالنقهد. 
 . ل بقايضة
اهوبا  المح بان ابلكشممف  ي حياال  ن   Kinley)David (22كين يمل يسمم م الكل هلذ  النظرية، يقهل دايفيد  ولكي 

 ت ن يريكز     دالئل م بهسمممة،  ال  ن  غ بها يريكز     نظرخ والدينية واالجوبا ية إبالسمممابق  السمممياسمممية 
ويناق ها  رسممممم ه هذا ين بق متاما     نظرية  صمممممل النقد اليت  ي  هبا ، و هلا قطشممممماهد  والنظر اللفكر مي صمممممنع ا

ن الدالئل الوارخيية اه بهسممممممة يشممممممري  ىل  ن األمم السممممممابقة اسممممممومحب ت  د   ىل وقونا هذا بدون متمحي،  ذ بمح المح بان
نفسب مشريا  األمر (Glyn Davies) ك   دايفيسوأيكد   .تيبادل الس ع يف نفس الهق والنقد والديي يفاهقايضة 
مي األدلة   ن هناسو مي اهقايضمممة  ىل النقهد،  االنوقالالمحامل الرئيسمممي يف  اهقايضمممة نفسمممها ليسمممتصممممحهبة  ىل  ن 

 الفضممممممة يوبادهلاو األورية واألدبية وال غهية      ن األمم البائدال كانت يسممممممومحبل النقهد يف شممممممكل ق ع مي الذهب 
 ر س مالو ، وقراب  الرهبان، ودية القويلبهر ل محروس اسممممممممممممممومحباهلا كابلهتن يف  شمممممممممممممميان حمدودال قبل  ن  ببت ك

 23...هضاربةا
، وسمممممي وان ل وبادل يف حقيقة األمر كانوا مهجهداتن  ند األمم السمممممابقة، والنقداهقايضمممممة " :سمممممبنسمممممر ويقهل مارس

  .24"نقدبهجهد ال  ي اهقايضة ومل يسوغيجنبا  ىل جنب، 

كي   نب مل يكي مي اهبيف حت يل مه مممممممممممممه ي ب ك ، و 25"د هر النقهد يف كوابب " صمممممممممممممهل النقه انقش كارل ماجنر يو  
ذهب  و المي ال بيمحي  ن يسمممممممومحبل اإلنسمممممممان  ، و  نب و  ا ممحا ذهب  و الفضمممممممةال رضمممممممارال ابئدال  ن يقه  بغري

 و  ا، زئوهباجت مبرور الزمي و ميكي با ال يوغريبهاصفاهتفقيبة ذايية مرغهبة،  ماال ذاالذي هه يف حد ذايب  الفضة
هذا و   ،با  مر حموم و هبيمحيكثبي لرغبة الناس فيهبا  مكانوه ذا اختاابلسمممممم ع األخرى ف سمممممموبدالالاألسممممممرع يف ا
يف جال مي جاالت   ي شمممممممممممممخص ن ختصمممممممممممممص  ىل  رج شمممممممممممممار  كارل منو  هباخيا ال ليس و باراجع هاهيوه

لقيم مي غري ا لضمممممبطما خ ق ن يمحاىل  وخذواهه ما جمحل الناس  ن يل وبادل بقيم مضمممممبههة  بالكسمممممب و حاجو

                                                           
21 Justice as Economics in Aristotle’s Nicomachean Ethics, Ann Ward, P 11, 2009. 

22 Money: A Study of the Theory of the Medium of Exchange, David Kinley, P. 14, 
23 A History of Money From Ancient Times to the Present Day, Glyn Davies, 

24 Data of sociology, Mark Spencer, 
25  The origins of money, Carl Menger, 1892 P. 
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يف السممهق  واجريكل شممخص و  .مقابل سمم محوبفس  حد يرف  ذهبا  و فضممة  ن يوغري قيبوب  ي الذهب و الفضممة، 
 والفضمممة    هب ذال رهف  و  ل  و ، ل راقيمقايضممموب مرال  خرى بدون   ن يبادل ما  ند  مبا خيه  ل لب غر مممب األسممماس يا 

بدون  منب أيخذ  ىل السمممهق وجد مي   و الفضمممة الشمممخص ابلذهب  ادوك با  .زميال وله مبرور نسمممبيا قيبة اثبوة
ويقرر   ."وهي النقدجمح هبا يقهمان بهظيفة خ قهبا  والفضمممممة رواجاينظيم صمممممار ل ذهب  ومي غري... هكذا  نان
األمر   ومل يكي، ويبادالهتا وجتارهتا سمممممهاقها  وحسمممممب   يةسمممممب اراجة منكر  ن األمم اهودت  ىل ذلك ح كارل

 .و مر ابسومحباهلبااخي ها حكا  األمم السابقة مي  البمح ،  نكبا يصهر 

فدا أثر ا ف دا حنن ف  ،  وحىت ولم فُر ِّدت  الكتب،  يف شخخخخخخخخخخخخائعةوظرية  لدمغقد يقمل قائل ملا ا  ذا اجل د 
ذخا خخخخخخة  ذخذ ك ا ال رفي شخخخخخخ يا  ا ق دة،ففي أي مبايعة أي  دة ملا حنن ف   ال مم،أهنا من األمم  امل واجلماب:

 ى آذخذه   خ هخز وهخبا ؟ متد   ُ  ت ق دت  أو    م األشخ ا  إ ا ما جُ مِّ  ق  يخُ  وإال ك فالرقد الذي جعل وا خ ا 
إىل تقبل الفكرة    ل والفضة اذخ رتع، أدَّىأني الرقد من الذ ب  اخلاطية فكرةالإ ا تقب را و  يف مقابل   عت .

 ات ة تذكر، هلا  و قة وقدية هلا قبمل ال ق دة ولم كانياخلاطية، أني الرقد من املدكن أني يكمني أي شي ، حىت 
  رمضع ذخ أه من ذخ ال البحث. و ذا ما

 ما قبل اإلسالم فترة-سك قطع نقدية من الذهب والفضة 

هم  ول مي ق  (  540)آبسمممميا الصممممغرى يف حهايل    ن ال يدي 26المحديد مي الكوب ما نقل  ي هريودويس تيناول
مي سكها هه اه ك  لياييس     شكل ق ع نقدية مي اإللكيو ، وهه خ يط مي  و ن  ول اهمحدنية،سك النقهد 

  يشمممممري ك   والفضمممممةهم  ول مي سمممممك النقهد مي الذهب   ن ال يدي يصمممممل القهل  هل لكيالفضمممممة والذهب، 
ومُ   و ن كانكل ما، النقديي     شمم وقامها بسممكمْحب س مي قبل األمم البائدال قبل ال يدي  دايفيز  ىل  ن النقديي اسممْ

 و ن مل   27 . ند رواج النقديي يوم الومحامل هبا ابلمحددو  يف البداية اسممممومحباهلبا ابلهتن يكاد يكهن  مرا ال شممممك فيب
 ار اسممومحباهلباوانوشمم، والفضممة وتانب مم قبل ال يدي  كانها يوداولهن الذهألا ال  ن  ،يكي ل نقديي سممكة منضممب ة

نص القرآن  وقد  وبت 28قهية ك با كثر اسممممممممممممممومحبال النقديي. األمم مريبط مبدى ي هر ي ك األمم فك با كانت
 :قال ن يمحاىليقريبا  ق   1771يف  هد يهسممف   يب السممس  الذي  اش يف حهايل  واسممومحبالب ابلمحدد وجهد النقد

                                                           
26 The Birth of Coinage, Robert A. Mundell, 2008 P. 14-20  
27 A History of Money from Ancient Times to the Present Day, Glyn Davies, page 48-50. 
28 A History of Money From Ancient Times to the Present Day, GLYN DAVIES, 2002, P. 48-50. 
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" :يفسممممري البغهييف  وجان (20 اآلية:سممممهرال يهسممممف ) يي"دال وكانها فيب مي الزاهدهم ممحدو بثبي خبس درا "وشممممرو 
إذا ب غت ف  دا، يا كانها يمحدوهنا  در ا،قال ممحدودال ألهنم كانها يف ذلك الزمان ال يزنهن ما كان  قل مي  ربمح  

 29 وقية وتنهها."

ولكي  ضممممممة بدقة،والفقدية مسممممممكهكة مي الذهب فس يهبنا حتديد الفيال الزمنية اليت ظهرت فيها ق ع ن و     يي
ا هب هريق الوجار  يتمي بمحيد  منذانوشمممممرت   هنا اههم ا  ىل ميع   ان المحامل، حيث اختذت كل من قة رمزالا خاصمممممال

الرومان واإلغريق و فنقشممممممممموب     نقهدها، و    هذا النهاب سمممممممممارت سمممممممممنة األشمممممممممكال النقدية اهمحروفة  ند الفرس 
 .وغريهم

متيز ب  ي هر سممك النقهد ما ب  الشممرق والغرمل. فمحند اإلغريق كانت النقهد يضممرمل بشممكل حصممري  وكان هناس
 أل ية الذهبو يقريبا مي الفضة. يف ح   ن الفرس وما ورائها يف الشرق مي "لهنيا" كان اسومحبال الذهب  كثر. 

 فضمممممممة،الالنقهد مي  كة    سممممممم فال يشمممممممر يف ح   نب  سمممممممكوب،كان اراكم الفارسمممممممي يشمممممممرف        ند الفرس
قبل اهيسد شممممهدت  ول اخوسط  323منوصممممف القرن السممممادس قبل اهيسد  ىل وفاال اإلسممممكندر  ا   وان سقا مي

 ظهرت ذ  بيمحمة النقهدههمذ  الفيال هر ت يغيريات جههريمة يف  ويف خسلفمح ي ب  الثقمافو  الشممممممممممممممرقيمة والغربيمة، 
 .30الف هس مي النحاس  ىل جانب النقديي

 سالم اإل والرومان والفرس قبلرغري  اإل والفضة عندالنقود من الذهب  سك

مي  اإلغريق والفضممممممممممممة ويمحورب ىل الفرس يومحامل ابلنقديي مي الذهب  والرومانية ابإل ممممممممممممافةكانت األمم اإلغريقية 
دس ا منوصممممف القرن السمممم؛ ويفوالذهبق ع دائرية مي الفضممممة  مي وجمح ها سممممكةذيي نظبها سممممك النقد األوائل ال

قبل اهيسد،  نشمممممممممأ اه ك كرويسمممممممممهس ممحيارا مومح قا بنظا  اهمحدن  ل محبست مي الذهب اخلالص والفضمممممممممة النقية. 
  فت األوتانواخوي ك اهناهق، ذلك يسمممممممك يف  و صمممممممبحت بمحديف اهناهق اخلاد ة لإلغريق،  واشممممممموهرت الدرا ا

    31ب اهناهق.سح

                                                           
 تفسير البغوي، ص 224 29
30 A History of Money From Ancient Times to the Present Day, GLYN DAVIES, P.67 , 1988  
31 American Numismatic Society (1916). American Journal of Numismatics. 49-50. American Numismatic and 
Archaeological Society. 
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 داريهس بسمممممكب ن  مر  منذ الفارسممممميةاألسممممماس داخل اإلمرباههرية النقد  مي الذهب هه 32كان الدريك الفارسممممميو 
قبل اهيسد(. وكان ُيبل صهرال اه ك الفارسي  و  حد كبار اجليش مع القهس والسهم. وانوه   486-521األول )

وقامها قبل اهيسد.  ذ   مع الق ع النقدية مي الدريك  330اسمممممممممممممموخدامب مع غزو اإلسممممممممممممممكندر األكرب يف  ا  
. ويمحوقد  ن هذا هه السممممبب الرئيسممممي لندرهتا     33اإلسممممكندر اسممممممي جديد حام ة  و  ادال سممممكها هرهابصمممم

 الرغم مي اسوخدامها     ن اق واسع يف ذلك الهقت. 

ي مناهق نفهد الرومان م اإلغريقية  ىلالفضمممممممممة مي اهدن  وخاصمممممممممة ميانوق ت يقنيات سمممممممممك النقهد مي الذهب و 
و صمممممممممبل قبل اهيسد  268مي الفضمممممممممة ألول مرال يف  ا  غ 3.9 34و  سمممممممممك الديناريهسخسل يداوهلا يف الوجارال، 

ل رواجا مي الذهب  ق األرؤسكان   سالديناريه  ىل جانب و ولة يف اإلمرباههرية الرومانية، األسمممممممماسممممممممية اهودا المحب ة
 35ديناريهس مي الفضة. 25وميثل 

 
  الروم النقد من طرف ملوكقيمة الغش في 

ل و الثاين اهيسدي شممممممهدت اإلمرباههرية الرومانية يقدما اقوصممممممادخ و سممممممكرخ و سممممممياسمممممميا صمممممماحبب يف القرن األو 
 ال  نب يف هناية القرن الثاين شمممممهدت صمممممرا ات  36احوكار لسمممممك النقد مي هرف النظا  القيصمممممري داخل  را ممممميب
زا ات يف الداخل واخلارج ، ويهلد  ي ذلك ن  211    اركم بد ت بقول اإلمرباههر كركس ألخيب جيوا يف  ا  

اخلهف مي الغدر قرر كركس  رفع الضمممممرائب     اههاهن  و يصمممممريفها فيبا يمحزت حكبب بصمممممرفها ولومحزيز حكبب و 
روايب مريفمحة ل حاشمممية و المحسمممكر،  ال  نب و حسمممب ما نُق ل  ي كركس نفسمممب مل يمحد هناس  مممرائب حبق  و بغري 

كة وال يف النقهد اليت يروج ب  الناس "الديناريهس و األوروس"  فهي مسممممممممممكه حق مل إوبيها،  ال  نب   م  ن مثت ور 
هه مي أيمر بسكها فإذا ما ممحها و  ذاهبا و   اد "، و % 90و  % 80مي الذهب و مي الفضة بنسب يياوح ب  

 ،خ  ها مبمحادن رخيصممممممة و نقص مي نسممممممبة الذهب  و الفضممممممة يف الق محة النقدية الهاحدال  مث سممممممكها مي جديد

                                                           
 قطعة نفدية من الذهب ذات جودة عالية، 8.4 غرام من الذهب  32
33 Coins of Alexander the Great, Andrew McIntyre, 
http://www.coinsoftime.com/Articles/Coins_of_Alexander_the_Great.html 
34 History of money,  Victor E.Victor Morgan, P. 18  
35 A Dictionary of Greek and Roman Antiquities, William Smith, John Murray, London 1875 Pg 393, 394 

36 Inflation and the Fall of the Roman Empire, Joseph R. Peden, 2009, https://mises.org/library/inflation-and-fall-roman-empire  

https://mises.org/library/inflation-and-fall-roman-empire
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فسيقب ها الناس و بنفس قيبة الق ع األص ية هكذا يهفر كبية هائ ة مي الذهب و الفضة مي غري رفع ل ضرائب، 
 يف حدوث يضخم، و لب نفس نويجة رفع الضرائب.  يوسبب ال  ن هذا الفمحل 

شهدت ، يف فيال  275و 258وكانت األتمة ارقيقية بمحد كركس، ب     217بمحد قول كركس يف  ا   ويهاىل القياصرال
ة ص الفضمممممع نق يمحيد سممممك الديناريهس الفضممممي وكل مي هؤالن القياصممممرال ه ية مكثفة، وغزوات خارجية.  حرواب
  37.)ممحىن الوضخم( يف اهمة الفضة 0.5مل يمحد فيب سهى  268 ا  حىت  ن يف  فيب

 أرض االسالمفي إشارة إلى النقود 

رهم وتان و مسممممممكهك  و لكي لمحد  رواجهبا رواجا سممممممائدا فكان كانت المحرمل يف اجلزيرال يسممممممومحبل الدينار و الد
 بد اجلبار حد  يقهل المحرمل يف اجلزيرال يسممممممممممممومحب هن يف مبادالهتم الوجارية الشمممممممممممممحري و الوبر و اه ل و اههاشممممممممممممي.

مع  ن مكة اهكرمة كانت مركزا  ": ( 1999)"النقهد اإلسمممممممسمية يف  صمممممممر الوشمممممممريع" يف مقدمة حبثب  38السمممممممبهاين
ارخ يف اجلزيرال المحربية  ال  هنا مل ي هر نقدا خاصمممممممما هبا، و اكوفت بوداول النقهد اليت كانت يرد  ليها مي اهبالك جت

 الفارسية و الرومية و اليبانية، هي النقهد السائدال يف حضاريت ارجات: الدراهمالرومية و  الداننرياجملاورال، فكانت 
 يكي هناس حاجة  ىل سممممممممممممك نقهد يف ذلك الهقت  ذ مل يذكر يف ملو  ."فةمكة و يثرمل غداال البمحثة النبهية الشممممممممممممري

 الواري  يمح ل الوجارال،  و ما يهحي  ىل ذلك فقد غ ت النقهد اجمل هبة اراجة.

نقهش ابلمحربية اه اإلسمممسميالذهي  ول مي سمممك الدينار  هه بي مروان ك بد اه اخل يفة  الواري   ن وحتكي كوب
ب      شممممممممممممممريك لال  لب  ال ن وحد  ال، وكوب   يها يداول الداننري البيزن يةكبا حر    ه 76 ا  أبلفاظ  ربية 

جانب الف س مي  والدرهم  ىلواسوبر سك الدينار  39ق.    الظهر، و  سكب يف دمش سهرال اإلخس و الهجب، 
االحوسل  نا اإلسمممممممسمية بدخهلاراجة  ىل اقونان احملقرات،  ىل  ن دخ ت األوراق النقدية  ىل  اه لوغ يةالنحاس 
  الغريب.

 

 

                                                           
37  Inflation and the Fall of the Roman Empire, Joseph R. Peden, 2009, https://mises.org/library/inflation-and-fall-roman-empire 

 أستاذ متخصص في االقتصاد اإلسالمي من مواليد 1957 م  38
  التاريخ اإلسالمي العهد األموي لمحمود شاكر ص  39195
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 ثالثال بحثاه
بقانون جريشم وعالقة المقريزيحقيقة الفلوس   

 

 

 ماهية الفلوس

" :40مي النحاس، يقهل  بد اجلبار  ي الف هس والفضممممة وكانت يضممممرملالف هس هي نقهد ممحدنية مي غري الذهب 
ا قد حتهلت مي جنس المحر مممممية  ىل الثبنية، لكنه، وأبشمممممكال جديدال ن هذ  اهمحادن اليت ظهرت بهظيفة جديدال 

مثنية اص سحية كبا يسبيها الفقهان، اكوسبوها ح  اريضاها اجملوبع وسي ة ل ببادلة فهي ح  يروج يكهن  مثاان 
 .يمحهد  ىل  ص ها الس محي" وح  يكسد

قيبة اهمحدن، نقدا مريب ا بيمحريف د.  بد اجلبار ينقصب شين واحد هه  ن  ند رواج هذ  النقهد النحاسية يصري 
بدور   يا يقه و يف البحث نقس مي كوب الواري  الغربية فالف هس سكة جانبية  ىل الذهب والفضة،  وكبا جان

   الوكب ة ل نقديي فيبا هه ق يل قيبة.

 والنقد 41المقريزي

)ما يدخل  ريهاوهرق يسممممممممممممممية هقريزي مي اجلبع ب   دد مي الفنهن فهه م م بواري  األمم القدميامكي ن يمحاىل 
 و هم مي بيمحة ابلمح ه  ال ولب ممحرفة(، هذا والمحا اخلا   موالسممياسممة واالجوباع مبفههمهاليه  حتت   ه  االقوصمماد 

 خري دليل     ذلك. وينهع مؤلفايب ،اإلما  الفقيبهذا ك ب فهه 

   بان اهسمممممممممممممم ب  ال ينكبهن     وهه  نقبل اخلهض يف كس  اهقريزي إدر بنا  ن ننبب  ي شممممممممممممممين ها  جدا 
الكوابة مي دون غرض صممممممممممممممحيل يف ذايب، ف م يكي ممحروف ما ميكننا يسممممممممممممممبيوب اليه  ابليف األكادميي، فوومحدد 

كوب جديدال يف  ي منها. ي وال  فادال، وال رائحةموكررال ال همحم هلا  وجتدها نسخاكس  اآلخر   وكل ينقداألحباث 
 اهقريزي يف رسالوب هذ . فمحل وكذلك. واراجةاهس بهن ل ضرورال 

                                                           
 

 
هو اإلمام الموسوعي الفذ كان له رحمه هللا من كل بستان زهرة، ولد في القاهرة سنة 764 هـ  أثنى عليه ابن حجر كثيرا وهو من معاصريه41

  هـ   854في سنة  وتوفي
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 يف ومي حهلبكوابوها هه ينبيب اه ك اهؤيد   وغر ممممممب مي 42" النقهد اإلسممممممسمية"اهشممممممههرال:كوب اهقريزي رسممممممالوب 
 هؤيد؛ يقهلامهجهة  ىل اه ك  فالرسممممالة ،النقدييخ ر ايسمممماع الومحامل ابلف هس مقابل  وقضمممماال  ىلمصممممر مي والال 

 ن و ان اه ك اهؤيد حبسي السفارال الكرمية،  ن أينف مي  ن يكهن نقد  مضافا  ىل غري ، " ال هم  هلم مهال:اهقريزي
مي ممحدن  كانت يضمممرمل مممرمل الدراهم اهؤيدال مي الفضمممة بمحد  ن   واه ك اهؤيد نقد  يضممماف  ليب النقهد". إمحل

 .(الف هسرخيص )

سممموادرا  برقهق األمري حمبهد بي   ي األسممماس يف  هد الناصمممر فرج بي  و صمممبحت النقدالف هس راجت  وذلك  ن
كل   د   م:" وقمبصرما نواب  ي ذلك مي دمار  واهقريزي  اييبكثرال  و رمل الف هس ب ل  رمل الدراهم  والذي

يف ارقيقة كمحكس  و ن هذا هل مصممممممممممممر  وذهامل نمحبةحدث مي رواجها خرامل اإلق يم  و  با  نبمي رتق فهبالا 
ا يف قدمي الدهريقهل  يضممممممممما وارقائق فإن الفضمممممممممة هي نقد شمممممممممر ي."   : " ن الف هس مل إمح ها ن سمممممممممبحانب نقدال

، وقد حدث مي رواج الف هس ، وكان قبيل السممممممممممممممريال ه 808وحديثب حىت راجت يف  خ  الناصممممممممممممممر فرج بي برقهق 
،  ما الف هس فهي  شممبب شممين بس شممين ، ن الفضممة هي النقد الشممر ي، فإخرامل اإلق يم وذهامل نمحبة  هل مصممر

ا  ىل  ن يقهل :" ... اهضمممماف مضممممافالا  ليبفيصممممري وال يمح م يف خرب صممممحيل وال سممممقيم  ي  مة مي األمم اختذوا نقدال
، بغري الذهب والفضمممممممممة ،  ما السمممممممممفاسمممممممممف واحملقرات والوهافب فقد احواج الناس لشمممممممممرائها أبقل مي الدرهم و جزائ

ا البوة، و فكانت الف هس وسمممممممممي ة هذ  اهب يقم يف  ق يم ما  ، وململ يهجد منها  ال اليسمممممممممريادالت ولكنها مل يكي نقدال
             . "مبنزلة النقديي

   فضائل:يف  رمل اهؤيد ل دراهم اهؤيدال ست  وذكر  ن

  ."فرض الزكاال يف الفضة اخلالصة ال اهغشهشة وس م  نبمهافقة الرسهل ص   ن   يب " :األوىل

 الف هس. والذهب وليس ميمحل النقد مي الفضة يف ج "االقودان ابخل فان الراشديي" الثانية:

 غشمممممممممها  و يف وذلك  ن "الدراهم مل يغش  ال  ند يغ ب اهارق  وذلك  ن د  ايباع سمممممممممبيل اهفسمممممممممديي " الثالثة:
 اسوبداهلا ابلف هس يبق  الومحامل بقيبة النقد اهومحارف   يها بغ  النظر  ي قيبة اهمحدن نفسب.

                                                           
 رسائل المقريزي " النقود القديمة اإلسالمية" من الصفحة 155 إلى الصفحة 177  42
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 النحاس. وليس مي،  رمل الدراهم مي الفضة "ب  ي الشر  يف الدنيا ن اه ك اهؤيد هن" الرابمحة:

لف هس مي ا وغش الدراهم ."(غشمممممنا ف يس منا وسممممم م )مي نب  تال الغش  بس بقهلب صممممم   ن   يب " اخلامسمممممة:
 غش.

 ...ورسهلب" نب فمحل ما فيب نصل ل " :السادسة

فة منها مسممماوئ الف هس و كذلك ذكر يف غري ما مه مممع و مي قر  رسمممالة اهقريزي سمممريى  نب ذكر يف مها مممع خمو 
 ن النقد الذي يوناسب مع السني الشر ية و السني الكهنية هه الدينار و الدرهم، و هلذا فقد ذكر  ن ميع األمم 

 ي  إمنااختذت  حد النقديي  و كس ا، و مل يسممممممممجل الواري   ن  مة مي األمم اختذت الف هس نقدا  سمممممممماسمممممممما هلا 
وال ي جأ  ىل  ممممممممممممرمل الف هس  ال مبقدار حاجة الناس  ىل شممممممممممممران . يقهل اهقريزي :" ات تشخخخخخخخخخرتى ابلف م احملقر 

هلا يف  : بد ة  حدوهها وب ية ابود وها، وال  صممممملكنقد يف شمممممران سمممممائر اهبيمحات فهه  احملقرات ،  ما يداول الف هس
 ائوناسمممممب بقهل االقودان بفمحل  حد ممي غريك وال، وال شمممممبهة هبود ها يف ، وال مسممممموند هلا يف هريقة شمممممر يةم ة نبهية

ليقضممي  -، ومشهل الفاقة ل جبههر مع الذلة ب ذهامل هبجة الدنيا وتوال تينوهاواحد مي البشممر سممهى شممين نشممأي
 ن  مرال كان مفمحهال".

 المقريزي وعلماء االقتصاد

 يروا ما ذ  حمكبة وموناسقة  ال  هنم مل دد ممي كوب يف النقهد  ي  ابسوشهادات مي اهقريزي، ورغم  ن رسالوب ه
 ر ى...  

جان يف ا م االقوصممممماد اإلسمممممسمي( و حباث يفد. رفيق اهصمممممري يف كوابب النقد اإلسمممممسمي )لب كوب، مقاالت  ورد 
نفس النص   س (؛ ) ."ومل يقم يف  ق يم ما مبنزلة النقديي..." ن الف هس مل إمح ها ن سمممممممممبحانب  اهقريزي:رسمممممممممالة 

فقد  هسقها، "وهذ  الومحاميم مي اهقريزي ال يصممممممل     : مي الرسممممممالة د. رفيق اهصممممممري ممح قا     الفقرال هلويق
   جاتت البشرية  ند م  ع حاجاهتا ل نقهد ما هه  دىن مي الف هس قيبة كالصدف واجل هد وران الشجر".

 األمم يف انتوقد ك" يقهل:سالة نفسها  ذ يف الر بمحينب     د. رفيق اهصري  ن اهقريزي ذكر هذا  ادك او قهل ر 
 والهدع الذي روالهرق وران الشجاخلبز  والكسر مي: هلم  شيان يومحام هن هبا بدل الف هس كالبي  وقب باإلسس  
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ال يمحقل  ن يقه   يب    يب  ذ ولكنب مل رفيق اهصري جان ببهنا يمح م ما  وجتد اهقريزي يسوخرج مي البحر ..."
يكهن  ي  واأل ية قد. فبا حم ب مي االسوشهاد سهى يقبل فكرال  ن نقدا هبذ  األوصاف والهدعي  األمم ابلب
 شين.

خ ق “ :الغزايلويقهل  "،الذهب والفضمممة قيبة لكل ُموبهكل" خ دون:" يقهل ابي :اجلبارد  بد  43كوامل  وجان يف
محي يقرر ابي رشممد  ي اإلمام  مالك والشممافو  ."ن يمحاىل الداننري والدراهم حاكب  موهسمم   ب  سممائر األمهال

ا لحبمثان وقيبالا ل بو فات"با )الذهب والفضة( أبحكا  ممحينة ختصيصه   غايل جاعًما:. أما املقريزي ف"كههنا رؤوسال
 خرب صحيل ال يمح م يف فقط، يا هي الذهب والفضة  لحب بال، ن النقهد اليت يكهن  مثاانال ل ببيمحات وقيبالا  ..."

ا  وال سممممممقيم ا يف قدمي الزمان وال حديثب نقدال  ري ا.غ ي  مة مي األمم وال هائفة مي ههائف البشممممممر  هنم اختذوا  بدال
وا  ارافظ ر  هببا،وقال ال يصمم ل اهمحيشممة  ال  والسممس ،حىت قيل  ن  ول مي  ممرمل الدينار هه آد    يب الصممسال 

 ابي  ساكر يف اتري  دمشق".

راحة ابلذهب والفضمممممة مي حيث هي مها ممممممحة اجوبا ية اترخيية ال يمح   ن  ن ورود األحكا  صممممم": ويقهل  يضممممما
خ سممممممممبحان ن يرسممممممممانة مي   44".النظا  اهخوار يك يفالا ويهقيفالاهه  الوشممممممممريع،هذا النظا  اهيسممممممممر  اهيها      هد 

صمممممممحة كس  ب  بد اجلبار .فإن مل يشمممممممهد د صمممممممبل مها ممممممممحة اجوبا ية اترخيية، حبقائق األمهر  ومي اله يالكوب 
كبا سمنرى ،  بصمحة ما قالب اهقريزي بشمأن النقديياهقريزي فقد شمهد لب كايبه دسموهر الهالخت اهوحدال األمريكية 
 ند الكس      األوراق النقدية. يف الكس      األوراق النقدية، ولنا رجهع ها جان يف كوابب  

 

   وقانون جريشمالمقريزي 

ريشمج قانون-أ 
45
: 

ريشمممم يف القرن جريشمممم هه اهبد  االقوصمممادي الذي قال بب يهماس ج:" قانهن ريشممممجقوصمممادي  لقانهن يمحريف اال
الواسمع  شمر: )النقد السمين خيرج النقد اجليد مي الوداول(.  ي  ذا كانت ق ع نقدية مي فضمة و خرى مي  اس 
                                                           

النقود اإلسالمية، كما ينبغي أن تكون، عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، قسم االقتصاد-كلية االقتصاد والعلوم اإلداري، جامعة آل البيت-عمان -43

  األردن
النقود اإلسالمية، كما ينبغي أن تكون، عبد الجبار حمد عبيد السبهاني، قسم االقتصاد-كلية االقتصاد والعلوم اإلداري، جامعة آل البيت-عمان  44

19، ص األردن –  
45 Gresham’s law : Gresham’s law, observation in economics that “bad money drives out good.” More exactly, if coins containing 

metal of different value have the same value as legal tender, the coins composed of the cheaper metal will be used for payment, while 
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ة اهكهنمممة مي اهمحمممدن األرخص وهلبممما نفس القيبمممة القمممانهنيمممة  ي دوالر واحمممد لكمممل منهبممما، فمممإن الق ع النقمممديممم
)النحاس( سممموسممموخد  ل دفع، يف ح   ن الق ع اهصمممنه ة مي اهمحادن األكثر يك فة )الفضمممة( سمممهف يوم ختزينها 

رج النقهد اجليدال ختُ  نقهد سممممممميمة"  ادال     النحه الوايل:  ويذكر القا دال يرها وابلوايل ختوفي مي الوداول و يصمممممممد
ية الدوالر الكندي الفضممممم مي كندا حيث كانت ق ع  يف  ذلك مي الواري  ارديث    ولنا مثال. 46مي الوداول"

 رخيصممممة. مماممحادن   ىل سممممك الدوالر مي ت اركهمةالوجأ وبمحد ذلك  1968  ا  واسممممع حىترائجة     ن اق 
  ريشم.جيسبهنب بقانهن  وهذا مامي الوداول.  النقهد الفضية  ىل اخوفان دى 

 م:يشجروقانون  المقريزي-ب

ريشممم ج ريشممم مل يكي  ول مي ينبب لقانهنجرد ه  ن ال  القهل    ان االقوصمماد اهسمم ب   ىل يسممارع الكثري مي   ب
 ولكنب اهقريزي وسنأيت ببمح  األمث ة:

:" اهوم يقي الديي اهقريزي ابهشكست  ي اهقريزي و قانهن جريشم  47يقهل الدكوهر مص ف  المحبد ن الكفري
  لنا  فكاراال  ي بمح  الظهاهر النقدية، ودرس يف كوابب ) غاوة األمة بكشف الغبة( ظاهرال اجملا ة، االقوصادية وقد

 و ما ميكي الومحبري  نها ابألتمة يف اجملوبع الر مسايل )فقد شمممممممخص النقص يف  نواج قيم االسمممممممومحبال مي اهنوجات 
خسل  ورها  ية النقهد يف النشمممماط االقوصممممادي ميوالسمممم ع واريفاع  مثاهنا، وب   ور المحامل النقدي فيبا يومح ق بكب

يف اهسوهى المحا  لحبمثان، كبا الحظ افوقاد النقهد اهمحدنية النفيسة )الذهبية والفضية( اتركة اجملال ل نقهد النحاسية 
ب هيف الوداول خسل فيال اجملا ة، وذلك ألن اريفاع األمثان قد خف  مي القيبة الشممممممممممممممرائية ل نقهد، ومبا  ن الذ

والفضممة، كبمحدن  نفيسمم  ، قد اريفع مثنهبا ابهقارنة مع سمممحر الصممرف اهقرر رمسياال هلذ  النقهد اهمحدنية، مما جمحل 
 اسممممموخدامهبا يف صمممممنا ة ار ي واألواين وغريها  كثر مردوداال، وهكذا ي رد المحب ة الرديمة المحب ة اجليدال، وهبذا جند

الذي جان مي بمحد  ( 1579-1519)ههر ما يسممممممممممب  قانهن جريشمممممممممما  يف فكر اهقريزي كبا الحظ د. دويدار ، ج
  بنحه مائة  ا ."

                                                           
those made of more expensive metal will be hoarded or exported and thus tend to disappear from circulation. Sir Thomas Gresham, 

financial agent of Queen Elizabeth I, was not the first to recognize this monetary principle, but his elucidation of it in 1558 prompted the 
economist H.D. Macleod to suggest the term Gresham’s law in the 19th century. 

https://www.britannica.com/topic/Greshams-law  
46 ^ Rothbard, Murray, Commodity Money in Colonial America, LewRockwell.com 
 أستاد علوم اقتصاد بجامعة دمشق – كلية االقتصاد  47
 

https://www.britannica.com/topic/Greshams-law
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ية وكوابب هذا اهوم ابهشكست االقوصادية والنقد..:" جريشم و يقهل د.حيان  حد س بان  ي اهقريزي و قانهن 
وداولة يف النقهد اه ومما يقهل يف هذا اجملال  ن )النقهد هي الذهب والفضمممممممممة(ع ودرس المحسقة ب  األسممممممممممحار وكبية

السهق مي خسل دورها يف حتديد اهسوهى المحا  لحبمثانع و  اف  نب يف األتمات االقوصادية خترج النقهد اهمحدنية 
النفيسممممممة )الذهب والفضممممممة( مي الومحامل اتركة اجملال ل نقهد النحاسممممممية يف الومحامل مي خسل  ن الدول يصممممممنع مي 

  ولكنها مل يقم  بداال مبنزلة  حد النقدييع وبرر ذلك أبن اريفاع األمثان خيف النحاس ق محاال صممممغريال يسممممب  ف هسمممماالع
مي القيبة الشمممممممرائية ل نقهدع وكأنب يوك م  ي جههر الوضمممممممخمع ومبا  ن الذهب والفضمممممممة كبمحدن  نفيسممممممم  يريفع 

 ي  كثر  ة ارع وهذا ما جمحل مي اسمموخدامهبا يف صممنامثنهبا ابهقارنة مع سمممحر الصممرف اهقرر هلبا بشممكل رمسي
مردوديةع وابلوايل ي رد المحب ة الرديمة المحب ة اجليدال مي السمممهقع ولذلك جند  ن اهقريزي سمممبق جريشممما  االنك يزي 

م اهمحروف لدى االقوصادي  ما هه ابرقيقة  ال و ن قانهن جريش 1579 – 1519ب    ا  حيث  اش 100حبهايل 
 قانهن اهقريزي."

   الونبيب فقيها حريصمممممممممممممما   ولكنب كان، ريشممممممممممممممم(ج )قانهنظاهرال اقوصممممممممممممممادية  بقرانال يهوم اهقريزي مل وارقيقة  ن
 ك ا مممممل مي رسمممممالوب  نب   يم مبا نواب  ي  خد اهوو  لناس،ابيضمممممر  دفع مايو  وإ ب اهصممممم حة ينفع اهواإلرشممممماد 

   قبههلا يف بيمحهم   الناسو جرب  اسممممية هلا نفس القيبة الشممممرائية،  واسمممموبداهلا بدراهمالفضممممية  وحاشمممميوب ل دراهم
 .ويظ م الناسالقيبة . فيأخذ اه ك الفرق يف وشرائهم

 ريشمجمدرسة االقتصاد النمساوية و

 يف  ول البحث  ن اهدرسمممممة النبسممممماوية يمحورب اهدرسمممممة الرائدال يف اهناداال بفسممممماد نظرخت االقوصممممماد ليب  نبهناكبا 
السمممممممممري  ،  بدى 1500يف المحا  " قانهنب:حدث  ي غريشمممممممممم و يو 48هذا  حد روادهم غاري نهرتالسمممممممممائد اليه . و 

يدفع ين "النقد السممم ابخوصمممار ند اه كة  ليزابيث  ذ قال وهه آنذاس مهظف مسحظوب الشمممهريال ، جريشمممم يهماس
 ن كي فكيف مي مي ُيكم المحامل شممممممممممممممريمحة ن ولكي  ذا كانت" :نهرت غاريويقهل .". مي الوداولالنقد اجليد 

 يدانقدا ج ميكي  ن يدفع( و ممممميع، نقد تائففاسمممممد، شمممممين سمممممي  ) كيف ميكي  ن يكهن   حايكهن هذا صمممممحي

                                                           
48 “Honest Money by Gary North “Austrian Economist” 1986”. 
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منواب  ميةهز  كيف هنواب سممممي    يف سممممهق النقهد فاسممممد هل هناس شممممين  مي الوداول  و الفضممممة(الذهب اخلالص )
  ". الونافسية يف السهق اررال جيد

 اهداولة  ال يف     النقد اجليد  غ  النقد السمممين"ال ي. جريشمممم حت يل يف ما كان مفقهدا ماشمممي  ن قائسويضممميف 
ما  ألحد كانو ذا   .الوهديد ابلمحقامل مع هذا القراريُمْفرض و ، يف القيبة بفر هبا موساوخن يقه  اركهمةبمحد  ن 

ذ  الق محة النقدية ينبغي هل فقط،، فيها نصممممممف الفضممممممة و خرى تائفة، مي اخلبز يشمممممميي رغيفا ق محة نقدية فضممممممية
 ن مي  مو ي نمح   موسممممماوية قيبة هلبا الق محوان اركهمة:يقهل  ولكي ماذا له... مي اخلبز رغيف فنصممممم شمممممران

     قبهل الق ع النقدية الزائفة. ويُرغم الناسسيكونز الق محة الفضية 

 ا من إ خخخخخخخخخدا   يتا املعدني الرذخ ص( اليت )منالق ع الرقدية  "إني كبا ي ي:  جريشمممممممممممم قانهن هكذا يكهن قرانال
 اال  را ي رو ذا اليعهبا برفس ق دة الق ع الرقدية من الذ ب أو الفضة  دولة ويفرضمني التعاملالطرف 
ال شخخخخخخخخخخخكل من أشخخخخخخخخخخخك اهنا ممت كاهتا. ويظ د ا يفجماب ف م ي د  حق الرا   ل س حددت  احلكممة الذي

وهذا . واهقاييس"األوتان  بشمممممممأنشمممممممريمحة ن اركهمة ل انوهاس مثال آخر     اهذ": ويقهل الكايب  ."الرهخخخخخب
 ب ن ليس ظاهرال اقوصمادية يقر  كأهنا يسمهانمي  رسم وهذ القانهنمع كس  اهقريزي. ويوهافق منب دقيق جدا  الكس 
رج بي برقهق ف  ي الناصممممراهقريزي  وهلذا قالالناس  ويفر ممممب    غش يقه  بب مي لب السمممم  ة  ولكنب  بل يمحاىل

 ن يمحاىل    م.اس مي خرامل، وها  حدث ل ن ريال،الس نب كان قبيل 
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 األصناف الستة وعلتها فيربا الفضل     رابعال مبحثال

 

 

الفضممممممممممممل يف  راب  ة  فهم  ذ مي خسل ، هم ما يف البحث مي يق يب النظر يف  قهال المح بان يف راب الفضممممممممممممل هه
 ميكننا اركم     النقهد يف  صران هذا. النقديي

ن   يب  : "قال رسممممهل ن صمممم   ي الني صمممم   ن   يب وسمممم م  نب قال  نب، ممممي ن  ي  بادال بي الصممممامت ر 
ثل سممممهان والرب ابلرب والشمممممحري ابلشمممممحري والوبر ابلوبر واه ل ابه ل مثسال مب والفضممممة ابلفضممممةوسمممم م: الذهب ابلذهب 

روا   حد ومسممم م، ول نسمممائي  49"بسمممهان يداال بيد، فإذا اخو فت هذ  األصمممناف فبيمحها كيف شمممموم  ذا كان يداال بيد
جان  نب و دمي. قجامع لحبصمناف الربهية السموة اليت انقشمها المح بان منذ ال وهه حديث ه ، وابي ماجب و يب داود 

هب مثس " الذهب ابلذ: ي الني صمممم   ن   يب وسمممم م قال الصممممامت، ي  بادال بي  ":اليمذي يضمممما يف جامع 
والشمممممممحري  مبثل، ل ابه ل مثس واه مبثل،والرب ابلرب مثس  مبثل،والوبر ابلوبر مثس  ،مبثلوالفضممممممة ابلفضممممممة مثس  مبثل،

بيمحها الرب ابلوبر كيف و  بيد،كيف شموم يدا   ابلفضة،فقد  رىب بيمحها الذهب  اتداد،فبي تاد  و  مبثل،ابلشمحري مثس 
 50وبيمحها الشمحري ابلوبر، كيف شموم يدا بيد " بيد،شموم يدا 

األصمممممناف السممممموة حرب  قس  األ س  مي  ُمكو نا شمممممرحا  وسممممم م يف حاديث رسمممممهل ن صممممم   ن   يب  سمممممالت وقد 
ا سممموة  صمممناف سممم م فيهو  صممم   ن   يب شمممر ي همحامست نقية مي الراب. ذكر رسمممهل ن وهي  مممابط، واسمممونباها
اان  ال  ذا ال نقصممممماجلنس، ال تخدال و نفس  ن كاان مي  القدروبنفس  يدا بيد منها  اليموو بادل أبي صمممممنف  و مر  ال

كان رسهل ن قد تادان شرحا ها يف هذ  األحاديث لقهل  بر ابي اخل امل ر ي   ووددان لهاخو فت األصناف. 
ا ننوهي  ليممب: اجلممد ، والكسلممة، و بهامل مي  بهامل » :ن  نممب وسث وددُت  ن رسممممممممممممممهل ن  هممد  لينمما فيهي   هممدال

  قهاهلم يف األصناف السوة اهذكهرال.ويمحددت وهادات المح بان فقد يمحددت اج 51«الراب

                                                           
 (1587) أخرجه مسلم 49

 جامع الترمذي رقم الحديث: 1157  "قال : وفي الباب ، عن أبي سعيد ، وأبي هريرة ، وبالل ، وأنس . قال أبو عيسى : حديث عبادة حديث حسن صحيح ، وقد روى بعضهم  50
 هذا الحديث ، عن خالد بهذا اإلسناد" 

 
 أخرجه البخاري )5588(، ومسلم )3032( 51
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 رسول هللا أن نقتصر على األصناف الستة أم قصد أن نقيس عليها رغيرها؟هل أراد 
 

محد   ما القائ هن بو  ،بمحهن      نب يقاس     األصممممممممممناف السمممممممممموةاألربمحة جاهذاهب  األول:وجهااب  ي الوسمممممممممماؤل 
 كوبو   53.مذهبهم يف القياس ممحروف، فقصروا اركم     األصناف السوة اهذكهرالو  52فهم الظاهرية   يها القياس

    األحناف الشمممافمحية و    يهم و   يف الرد  و نف ابلقهل، ةاألصمممناف السممموة ورد قهل اهالكي   ية ي ابي حز  
ما  ق نا:  ومهتون ،مكيلمل ينص   يب السمممممممممممممس   ال      قالها:. فإن .".ال ذيي خصمممممممممممممهم يف بداية حديثب  ذ يقهل

سمممممس   ال مل ينص   يب ال قال:مي   و-مل ينص   يب السمممممس   ال     مأكهل  و مثي  قال:الفرق ب  هذا وب  مي 
مل ينص   يب السممس   ال     ما يزك  و    ما   قال: و مي  ال محا .وما يصمم ل بب  وممحدين  مدخر،    مقوات 
كالصرب   فأدخل الراب يف كل ما ينبت وجامد  وممحدين، نبات، ال     سس  مل ينص   يب ال قال:مي   وال محم فقط 

ىل ف يس بمح  هذ  الد اوى  و  والسممبك، وال حم، المحسممل،و ي  منب،و سممق ب  ي ال و وما يوصممرف  ذلك،وغري 
   يب ن وما  جز رسممممممهل ن صمممممم   يمحاىل،وكل هذا  ذا يمحدى بب ما ورد فيب النص فهه يمحد ردود ن  بمح .مي 

وحاش لب  ن يك نا يف  صمممممحب األشمممميان مي الراب اهوه د فيب بنار جهنم يف اآلخرال  مراد ،وسمممم م قط  ي  ن يب  لنا 
ن      و بدظ بات بمحضممممممممممممممها فهق بمح   اآلفكة،والظنهن  الكاذبة،واررمل بب يف الدنيا  ىل هذ  الكهاانت 

همل ق محها مهقن  بهج وغري دراهم؛ق ع اليد يف  شممممممرال   ي     يق  مي وجهمل يقهلهن:و هدان هبم  السممممممسمة.
يف وسث وال  و ي مهقنهن ابلقصممممر ا  سممممكر ومل نهقي بوحرمي ما  دا و ي مهقنهن بوحرمي  صممممري المحنب  ذ  قل،يف 

صممممممممممممممناف  ي مهقنهن ابلراب يف األ ههنا:فهس قالها  نهقنب.فس نقهل بشممممممممممممممين مي ذلك حيث ال   قل،نهقي بب يف 
مح ها هذا ههنا ويركها وله ف فيب فس نقهل بب حيث ال يق  ممحنا  غريها،ولسمممممممنا     يق  منب يف    يها،اهنصمممممممه  

فأجاتوا يس يف  نق ، مث مل ي بثها  ن نقضها   وهم  قبل هفقها ألهنم كانها يوبمحهن السني وابل يمحاىل الوهفيقهنالك ل
  .54"ية  اس آبنية  اس  و وتنو جاتوا بيع آن يهتن.وما  يكال،والفضة فيبا  الذهب،

ق يل مي المح بان األوائل ممي منع القياس     األصمممناف السممموة رغم قههلم ابلقياس لمحد  ظههر المح ة كبا هه ب    و 
ضل يف سوة   يان، الف : الشارع نص     حترمي راب"...فإذا يب  هذا فنقهلمي كس  ابي القيم يف   س  اههقمح  

                                                           
وهذا مذهب أهل الظاهر ونفاة القياس وابن عقيل من الحنابلة، حيث إنه يرى العلة فيهما ضعيفة ال يقاس عليها، فال ربا عند هؤالء في الفلوس وال في األوراق النقدية وال في  52

.ه قاعدة ما يجري فيه الربا إال أتهم اختلفوا في تخريج المناطوأما غيرهم فقد استنبط مناطا تنضبط ب تعبدي،وتحريم الربا فيهما عندهم  نقدا،غيرها مما يعد    
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، ع احتاد اجلنسرمي الوفا مممممل فيها م، فايفق الناس     حتة، والرب ، والشممممممحري، والوبر، واه لضممممم، والفوهي الذهب
، اهر نب قوادال ، وهه مذهب  هل الظ، و قد  مي يروى هذا ف ائفة قصمممممممممممرت الوحرمي   يها ؛اهاوينات ها فيبا  د

، و ذا   ل  مممحيفة  يف مسممألة الرابياسممي : ألن   ل القلر مصممنفايب مع قهلب ابلقياس، قاواخويار ابي  قيل يف آخ
رجع  ي قهلب لمحد  ب قال  ول األمر ابلقسممممممممممممممماس   يها و  ي ابي  قيل  نقل ونُ . 55"مل يظهر يف   ة امونع القياس

 يُمب     لنا مدى اخوسف المح بان يف حتديد   ة راب الفضل يف هذ  األصناف السوة. وهذا  ياايضاح المح ة لديب، 

  نب  بادال بي الصممامت ر ممي ن ن حديث ف السمموة فهم ماهري المح بان،  ذ اس     األصممنا ما القائ هن ابلقيو 
 ن يمحددت هرق روايوب ليس الهحيد يف البامل،  ذ هناس  حاديث  ُخ ر جان فيها مثس ذكر الدينار و الدرهم فقط  و 

)ال يبيمحها الدينار قال: ) وس مص   ن   يب  : " ي  ثبان ر ي ن  نب  ن النيكحديث  ثبان ر ي ن  نب 
: " ال يبوا ها الذهب ابلذهب حديث آخر جان فيب الذهب فقط كحديثو  56ابلديناريي، وال الدرهم ابلدر  ((

مي األحاديث ما جان فيها ذكر ال محا  فقط كحديث ممحبر بي  بد و  "57 ال مثس مبثل ال تخدال بينهبا وال نظرال 
ل ، فقال : بمحب مث اشمميي بب شمممحريا ، فذهب الغس  ، فأخذ صمما ا وتخدال بمح  "  نب  رسممل غسمب بصمماع قب ن

صاع ، ف با جان ممحبرا  خرب  بذلك ، فقال لب ممحبر : مل فمح ت ذلك ان  ق فرد  وال أتخذن  ال مثس مبثل ، فإين  
منا يهممذ الشمحري ن همحاكنت  مسع رسهل ن ص   ن   يب وس م ، يقهل : ال محا  ابل محا  مثس مبثل ، قال : وكا

يف رواخت  جانت. فاألحاديث  )صممممحيل مسمممم م( " 58، قيل لب : فإنب ليس مبث ب ، قال :  ين  خاف  ن يضممممارع
لمح بان. نص   يب ا وهذا مادل     شين فيدل      ن مراد الشارع القياس   يهبا  وهذا  نبصنف  و صنف  

   وبمحة الثاين: هل يُبحث األصممممممناف السمممممموة ج الوسمممممماؤل ىل  يقهدانوهذا حتديد المح ة اجلاممحة.  اخوسفهم يف يا و 
 يف ممحناها  واه محهمات وماالنقديي  قسب :ينقسم  ىل   هنا

 مطعوماتنقسام األصناف الستة إلى نقدين وا

 59مي بينهم ابي القيم يف   س  اههقمح ي المح بان  ن   ل األصممممناف السمممموة منقسممممبة  ىل قسممممب  و حك   دد م
 واحدال،محة و  ة األ يان األرب واحدال،وايفق اهمح  هن      ن   ة الذهب والفضممممة :" قدامة يف اهغ   ذ يقهل ابيو 

                                                           
 إعالم الموقعين عن رب العالمين، مجلد 2 ص 155 55
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سنن ابن ماجه، رقم الحديث:18 )حديث مرفوع( حدثنا هشام بن عمار، حدثنا يحيى بن حمزة ، حدثني برد بن سنان ، عن إسحاق بن قبيصة ، عن أبيه ، أن عبادة بن الصامت  57

 األنصاري. 
58 ،بمثل مثال الطعام بيع باب ، المساقاة كتاب،   مسلم صحيح   

 إعالم الموقعين عن رب العالمين، مجلد 2 ص 155، و قد تحدث ابن القيم عن اختالف األئمة في المسألة و واضح أن أنهم فرقوا بين النقدين و األجناس األربعة األخرى.  59
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الفضمممممممل يف  :   ة رابقال  صمممممممحابنا :"سممممممماين يف بدائع الصمممممممنائع يقهلاو الك ".مث اخو فها يف   ة كل واحد منهم
حقق المح ة  ال يو، والفضممممة الهتن مع اجلنس فس األشمممميان األربمحة اهنصممممه    يها الكيل مع اجلنس ، ويف الذهب 
ن ، وصممفي   ة راب الفضممل  ما الكيل ،  و الهت ابجوباع الهصممف ، و ا القدر، واجلنس، و  ة راب النسممان هي  حد

اهوفق ،  و اجلنس ، وهذا  ندان ، و ند الشمممممممممممافمحي   ة راب الفضمممممممممممل يف األشممممممممممميان األربمحة ال محم ، ويف الذهب ، 
ية يف قهل ، ويف قهل  ا غري ممح هل  ، و  ة راب النسمممممممممان ما هه   ة راب الفضمممممممممل ، وهي ال محم يف والفضمممممممممة الثبن

 "و يقهل النهوي : 60".اه محهمات ، والثبنية يف األمثان دون اجلنس  ذ األصمممممممممممل  ند  حرمة بيع اه محه  جبنسمممممممممممب
ب ابرن ة، ومؤجسال، وذلك كبيع الذهو مع المح بان     جهات بيع الربهي بربهي ال يشمممممممماركب يف المح ة موفا ممممممممسال 

ال  ، و ممحها      نب ال إهت بيع الربهي جبنسمممممب و حد ا مؤجل، و     نبع الفضمممممة ابلشممممممحري وغري  مي اهكيلوبي
إهت الوفا ممممل  ذا بيع جبنسممممب حاالال كالذهب ابلذهب، و     نب ال إهت الوفرق قبل الوقاب   ذا اب ب جبنسممممب  و 

ركب يف المح ة كالذهب ابلفضممة، وارن ة ابلشمممحري و     نب إهت الوفا ممل  ند اخوسف اجلنس بغري جنسممب مما يشمما
ويمحام ها مع النقديي  ،61". ذا كان يداال بيد، كصمماع حن ة بصمما ي شمممحري، وال خسف ب  المح بان يف شممين مي هذا

الكيل  ال المح ة هي الوقدير  يواه ل( مي جهة فهناس مي ق مع األصناف األربمحة ) الرب والشمحري والوبرمي جهة و 
 ظاهرو  محم ومي قال الوقدير وال محم ممحا،مي قال ال ن، و مي قال االقويات واالدخار و يف اهكيل و الهتن يف اههتو 

 ي،لنقديا و ي   ليف اه محهمات.  جانتالفضممممممة،  ذ هي المح ل اليت ل هذ  المح ل ال يصمممممم ل   ة ل ذهب و  ن ك
  .قاصرال وقيل مثنية الثبنية وقيل  هنا الهتنقيل 

 ن  يمحامل المح بان مع األصناف السوة موفرقة راجع  وال  ىل  د  يهص هم  ىل   ة جاممحة لحبصناف   وميكننا القهل
سمممممممنناقش هذا األمر بمحد الو رق ألقهال المح بان مفرق  ب   ك ها فهل هناس   ة جتبع األصمممممممناف السممممممموة   ك ها.

 .واألهمحبةالنقديي 

 المطعومات األربعةأقوال العلماء في 

و     ال  هنا  ، كثر ىل  ربمحة  قهال  و  و ن اخو فتقبل  ن خنهض يف  قهال المح بان يف اهسمممممممممممممممألة ننبب      هنا 
اجوبع مي ورائها  دد مي المح بان مي اهذاهب األربمحة حىت صمممممممممممممممارت هذ  األقهال مشممممممممممممممههر مذاهب  اخوسفها

                                                           
 

 و الكساني في بدائع الصنائع في فصل في شرائط الصحة في البيوع، المسألة الخامسة 60 .
 

 شرح مسلم للنووي ج 11  صفحة 9  61
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مل مي حتري الصها وصحيل  ن  األقهال مي بمحضها البمح ،  خرى نرى اقيامل هذ ومي جهة صحاهبا مي جهة. 
األقهال  ذ وفحص هيق يب النظر  ولكي وجب   ينايف غريها  مر مرغهمل مي كل حمقق يف اهسمممممممممممممممألة،  بينها  و

  حساان الظي بقائ يها.  

 الجنس  والوزن معبأن العلة هي التقدير: الكيل  األول: القول

الفضممل يف  :   ة رابقال  صممحابنا :"شممههر  ند األحناف، يقهل الكاسمماينالقهل اهالقهل ابلوقدير مع اجلنس و هه 
األشممممممميان األربمحة اهنصمممممممه    يها الكيل مع اجلنس ، ويف الذهب ، والفضمممممممة الهتن مع اجلنس فس يوحقق المح ة  ال 

 وفها  :"امل فقهلب يمحاىل ما ( الكو :")و يسمممودل مي القرآن الكرمي " 62...ع الهصمممف  ، و ا القدر ، واجلنسابجوبا 
 ،الكيل وال يكهنها مي اهخسريي وتنها ابلقس اس اهسوقيم وال يبخسها الناس  شيانهم وال يمحثها يف األرض مفسديي

وخ قه   وفها اهكيال واهيزان ابلقسمممممممممط وال يبخسمممممممممها الناس  شممممممممميانهم وال يمحثها يف األرض : "وقال سمممممممممبحانب ويمحاىل
، وقال تن، واله ، واههتون م  قا  ي شمممرط ال محم فدل      ن المح ة هي الكيلهكيلجمحل حرمة الراب اب  "مفسمممديي

 رق  ."ويل ل ب فف  الذيي  ذا اكوالها     الناس يسممممممممموهفهن و ذا كالههم  و وتنههم خيسمممممممممرون": سمممممممممبحانب ويمحاىل
 "63والهتن م  قا مي غري فصل ب  اه محه  وغري . الكيل،اله يد الشديد ابلو فيف يف 

خا ب   بمحث   ن رسممهل ن صمم   ن   يب وسمم م :هريراللقهلب مي السممنة النبهية الشممريفة حبديث  يب  اسممودل كذلكو 
"  كل متر خيرب سمم م:و صمم   ن   يب  فقال لب رسممهل ن جنيب، دي األنصمماري فاسممومحب ب     خيرب فقد  بوبر 

:    يب وس من ص   نفقال رسهل  اجلبع،لصا   مي  يا نشيي الصاع اب ن،ال ون خ رسهل  قال: ."هكذا
" :السممممموداللب ويقهل شمممممارحا  64 و يبيمحها هذا واشممممميوا بثبنب مي هذا وكذلك اهيزان." مبثل،" ال يفمح ها ولكي مثس 

مثان واأل ،اجلنس  يا كان راب يف اه محهماتوالهتن يف  الكيل،:  ن الفضمممل     اهمحيار الشمممر ي مي فهه االسمممودالل
  "مي األشيان السوة اهنصه    يها لكهنب فضل مال خال  ي المحهض ميكي الوحرت  نب يف  قد اهمحاو ة...

                                                           
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني، كتاب البيوع فصل في شرائط الصحة في البيوع، الجزء الخامس  62
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر مسعود بن أحمد الكاساني،كتاب البيوع فصل في شرائط الصحة في البيوع، الجزء الخامس 63

رواه مسلم في الصحيح عن القعنبي ، ورواه البخاري عن إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عن سليمان ، وكذلك رواه عبد العزيز الدراوردي عن عبد المجيد ، وأخرجاه من  64

لكبرى للبيهقي، باب باب من قال بجريان حديث مالك عن عبد المجيد دون قوله " وكذلك الميزان " ، ) ورواه ( قتادة عن سعيد بن أبي سعيد دون هذه اللفظة. من كتاب كتاب السنن ا

 الربا في كل ما يكال ويوزن.

 . 
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 احدال،و وايفق اهمح  هن      ن   ة الذهب والفضممممة  :"نصممممب يقهل ابي قدامة ما ، ند ارناب ة اهشممممههر وكذلك هه
 شمممهرهي  ، حد يف ذلك وسث رواخت فروي  ي ،منهبا اخو فها يف   ة كل واحد مث واحدال،و  ة األ يان األربمحة 

 .  65ا ة"نق ها  ي  حد اجلب جنس.و  ة األ يان األربمحة مكيل  جنس، ن   ة الراب يف الذهب والفضة كهنب مهتون 

نهقش ارنفية وارناب ة فيبا يهصمممممم ها  ليب مي   ة الراب يف األصممممممناف األربمحة أبن الكيل هه ما ُيصممممممل بب الوسمممممماوي 
مي شممممممروط  ي بيقب مما خيل بشممممممرط وانوق  يفالكيل هه وصممممممف هردي ال مناسممممممبة فيب  وكذلك أبن، يس ل مح يةول

  67.مي كس   يب سمحيد اخلدرياهنا  "" وكذلك ما يكال  و يهتنتخدال  والبيهقي  ن ي ابي حز   وقد جان  66.المح ة

 :ةالمالكي وهو قولواالدخار قتيات الربا في األصناف األربعة اال علة الثاني:القول  

يف شرحب هخوصر خ يل ممح قا     كس  اهصنف بمحد  68هذا هه قهل اهالكية يف األصناف األربمحة: يقهل ار امل
خو ف و يا اخو فها يف المح ة اهقوضية ل بنع حىت يقاس   يها وقد ا ":الظاهرية و اجلبههر يف اهسألة  ن ذكر مذهي

  يب األكثر و  :القويات واالدخار قال ابي اراجبف منها قهل  ) األول (  هنا افيها      شرال  قهال : ذكر اهصن
وهه اهشمممممههر  :اهدونة   يب قال بمح  اهوأخريي : وهه اهمحهل   يب يف اهذهب وأتول ابي رشمممممدقال بمح  اهوأخريي
وأخري   ال :  ن ال يفسمممممممممممممد باراالقويات  ن يكهن ال محا  مقواات،  ي يقه  بب البنية، وممحىن االدخ مي اهذهب وممحىن

 ".69" ن خيرج الوأخري  ي المحادال

ر مما  أبن المح ة هي االقويات واالدخا القا ممممممي   يب ارسممممممي بي القصممممممار و بد الههامل مي اهالكية القهل وجان  ي
جب و المح ة يف حترمي األجناس األربمحة  هنا جنس مأكهل     " :اش غالبا يقهل القا ممي  بد الههاملكان  صممس ل بمح

ا بذلك القهل اهمحوبد يف اهذهب بزخدال اهدخر خمالف 70،"ما يصمممممممممممممم حب مي اهدخراتيب اراجة مي القهت و متس  ل
وذكر ، ، دون حال الضممممرورال والشممممدالوالسمممممحة ن الراب ال يومح ق مبا يقوات حال الرفاهة و  "يقهل:الضممممروري ل محيش  ذ 

حىت ميكنب  حبوما يصمم مع   ممافة " .قوياتمدخرال غ با لس حسوالوالزبيب والسممكر وكل منبها بب     المحسممل  الوبر

                                                           
65 .  54الصفحة  6، موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن قدامة، الجزء   المغني 

 
 عن شروط العلة قال ابن القيم: وأيضا فالتعليل بالوزن ليس فيه مناسبة، فهو طرد محض )اعالم الموقعين ج6 ص 155( 66

 المحلى البن حزم ج8 ص468، والمغني البن قدامة ج4 ص28/26 67
عيني المالكي، توفي سنة 954 هـ   68   شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 مواهب الجليل في شرح مختصر خليل، محمد بن محمد بن عبد الرحمن )الحطاب(، ص 346 69
 إلشراف في نكت مسائل الخالف مجلد 2 ص 447 للقاضي عبد الوهاب المتوفى سنة 422 هجرية  70
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ابتير وممما يوبع ينهيهمما     األ وذكر اه ليومح ق بنهع ارسوات  و ن الراب:"  دخممال اه ل واألابتير يف المح ممة  ذ يقهل
      ".ليس مبقصهر     نفس القهت دون ما يص حب و ن الرابيص ل اهقوات، اإلقويات و 

 71اب فيهباال ر قهات و ن صمممممممممممممم ل بب القهت فباذا  ي اهان  و ار ب و اهالكية هه  نك اه ل ليس  مما نهقش بب قهل
   ال  ن الراب جار فيب    االدخارالرهب يؤول  ىل  ن منوق  ابلرهب وله قالها  االدخارأبن  او هرض قههلم  يضممممم

 حالب.

 قول الشافعية:وهو القول الثالث: العلة هي الطعم 

مي ال محا  وهه كل ما يؤكل، ومي  هم خصممممممممائص ال محم كهنب يشمممممممموبل     :" ال محم، فمحي يف األ ان  ي الشمممممممماج
 "72.الغذان اهشيس لإلنسان واريهان. وكل ما يبق  منب ويدخر وما ال يبق  وال يدخر سهان ال خيو ف

حدونا  1592:"  بب مما جان  ي ممحبر يف صحيل مس م ااسودله مما و  "ان  ي النهوي يف شرحب لصحيل مس م:و ج
همممارون بي ممحروف حمممدونممما  بمممد ن بي وهمممب  خربين  برو وحمممدو   به ال ممماهر  خربان ابي وهمممب  ي  برو بي 
ارارث  ن  اب النضر حدوب  ن بسر بي سمحيد حدوب  ي ممحبر بي  بد ن  نب  رسل غسمب بصاع قبل فقال بمحب مث 

مح ت ممحبرا  خرب  بذلك فقال لب ممحبر مل ف صممماع ف با جاناشمممي بب شممممحريا فذهب الغس  فأخذ صممما ا وتخدال بمح  
ذلك ان  ق فرد  وال أتخذن  ال مثس مبثل فإين كنت  مسع رسممممممممهل ن صمممممممم   ن   يب وسمممممممم م يقهل ال محا  ابل محا  

 73."مثس مبثل قال وكان همحامنا يهممذ الشمحري قيل لب فإنب ليس مبث ب قال  ين  خاف  ن يضارع

 محهمات فقال واخو ف قهل الشافمحي ر ي ن يمحاىل  نب يف   ة الراب يف اه ":  يف مغ  احملواجاخل يب الشربيقال 
يف القدمي ال محم مع الوقدير يف اجلنس ابلكيل والهتن فس راب فيبا ال يكال وال يهتن كالسممممممممممممممفرجل والرمان والبي ، 

المح ة ال محم  ن  فدل    « ال محا  ابل محا  »   ويف اجلديد وهه األظهر المح ة ال محبية لقهلب صمممم   ن   يب وسمممم م 
ل     السممممممم اهشمممممموق يد، ويمح يق اركم     ا  ق ذلك     ال محا  وهه اسممممممم مشمممممموق؛ ألنب و ن مل يكل ومل يهتن

منب االشمممممممموقاق ) وال محا  ما قصممممممممد ل  محم ( بضممممممممم ال ان مصممممممممدر همحم بكسممممممممر المح   ي  كل غالبا."  الومح يق مبا
  74."و ق يةال محم هه المح ة بذكر حجاب نصية  وبات  ن  واسيسل يف

                                                           
 مما عارض به ابن القيم ما جاء عن المالكية، في تهذيب السنن ص 22 جزء 5  71

 ألم، جـ 3، صـ 25 ،      72
 باب بيع الطعام مثال بمثل، صحيح مسلم، كتاب المساقاة 73

 مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، الخطيب الشربيني، شرح متن منهاج الطالبين للنووي،  74
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ف ه  راد جرد  ":والسس نهقش الشافمحية فيبا ذهبها  ليب، يقهل القا ي  بد الههامل  ي مراد الرسهل   يب الصسال  
ال محم     ما يقهلب الشممممممممافمحي القوصممممممممر     واحد منها لوسمممممممماوي األكل يف ميمحها،  ذ ال ا وبار  ند  ابخوسف 

  يهم الفقهان يف اسمممممممممودالهلم حبديث ممحبر مي خسل ارديث نفسمممممممممب،  ذ  قب ممحبر يف ارديث ." ورد صمممممممممفايب
و ما  "لنهوي:ابرر ذلك بقهلب ابهث ية  ين  خاف  ن يضممممممممارع، يقهل  حىت  نب  ،"وكان همحامنا يهممذ الشمممممممممحري" :بقهلب

 ".ذلك فوهرع  نب احوياهاو يا خاف مي  واحد،ألنب مل يصممممممممممممممرح أبهنبا جنس  ؛حديث ممحبر هذا فس حجة فيب
  .سأرج  الوحقيق  و اليجيل يف اه محهمات  ىل ح  الوحقيق يف   ة راب النقديي

 علة الربا في النقدين

هناس  قهال   ن كانتو النقديي يف  قهال المح بان يف   ة األصمممممممممناف األربمحة ايت  ىل  قهاهلم يف   ة الراب  وبمحد هرح
لشمممممممممممهاهد   يب مي ا  و مممممممممممل، لكثرالف األربمحة، فالبحث يف   ة الراب يف النقديي مومحددال يف   ة الراب يف األصمممممممممممنا

 الهاقع.

 س:القول بأن علة الربا في النقدين هي الوزن مع الجن ألول:القول 

"... ويف الذهب والفضممممممة الهتن مع اجلنس فس يوحقق :سممممممايناالكيقهل  75هذا القهل هه اهشممممممههر  ند األحناف
" ع:هقناارناب ة يقهل  به  سممحاق يف شممرح  ومشممههر مذهب ".واجلنس.. و ا القدر صممف ،اله ال ابجوباع المح ة  

 76".واألشهر  ي  مامنا وخموار  امة األصحامل  ن   ة الراب يف النقديي كهنب مهتون جنس

 ن امل خيرب  هدى  ىل رسمممممهل "  ن:السمممممنة فبا روي  و ما()... ":الهتنيف الدليل  ي  بدائع الصمممممنائع وجان يف
و خذت صمممما ا  صمممما  ،ولك     يت  ال، فقال: هكذا  وكل متر خيرب  فقال:صمممم   ن   يب وسمممم م مترا جنيبا 

يزان و راد بب اههتون وكذلك اه مترا مث ابومحت بسمم محوك  بسمم محة،س  ربيت هس بمحت متر  والسممس :فقال   يب الصممسال 
وحمبد  نس، وكذا روى مالك بي  اه محه ،وغري  اه محه ،ب ريق الكناية جملاورال بينهبا م  قا مي غري فصممممممممممممممل ب  

بي  سممحاق ارنظ ي صسممناد ا ارديث اهشممههر الذي روا  حمبد يف كوامل البيهع  ي الني   يب الصممسال والسممس  
و جان يف شمممممرح صمممممحيل مسممممم م ل نهوي يشمممممرح حديث  يب  77". و يهتن يكال،وكذلك كل ما  آخر : نب قال يف 

يد بي اهسممميب ُيدث  ن  اب هريرال و اب سممممحيد حداث   ن رسمممهل ن صممم   ن   يب وسممم م بمحث ": ... سممممحسممممحيد 

                                                           
 أنظر فقرة "القول بأن العلة هي التقدير: الكيل والوزن مع الجنس" من البحث.  75

 المبدع في شرح المقنع، أبو إسحاق برهان الدين بن محمد بن عبد هللا الحنبلي، باب الربا والصرف ص 129،  76
 بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع، ص 184 77
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 خا ب   دي األنصاري فاسومحب ب     خيرب فقد  بوبر جنيب فقال لب رسهل ن ص   ن   يب وس م  كل متر 
   يب وس م ل رسهل ن ص   نخيرب هكذا قال ال ون خ رسهل ن  ان لنشيي الصاع ابلصا   مي اجلبع فقا

 ما قهلب صمم   ن :" و . يقهل النهوي ال يفمح ها ولكي مثس مبثل  و بيمحها هذا واشمميوا بثبنب مي هذا وكذلك اهيزان"
  يب وسممممممممم م : ) وكذا اهيزان ( فيسمممممممممودل بب ارنفية ألنب ذكر يف هذا ارديث الكيل واهيزان ، و جامل  صمممممممممحابنا 

 ." محنا  : وكذلك اهيزان ال إهت الوفا ل فيب فيبا كان ربهخ مهتوانومهافقههم أبن م

نمحم ذكر  منب  ن المح ة هي اهيزان، يسممممممممموفادابهيزان يف ارديث كس  جبل ال  االسممممممممموداللرد   يهم المح بان أبن و 
الكيل ما  ويبادل نفس الصمممنف مي األصمممناف السممموة، و اهيزان  رسمممهل ن صممم   ن   يب و سممم م الوسممماوي  ند

ُيقق بب الوسمممممممممماوي  فهه هنا وسممممممممممي ة ل براد و ليس   ة، و لذلك نهقش هذا القهل أبنب منع مي يبادل الديناريي 
 :"... ) واراصل (  نب قد وقع االيفاق ب  مي  دا الظاهرية هذا مي قبيل المحدد ال الهتن يقهل الشهكاينر و بدينا

دد جز  يف يمحي  اجلزن اآلخر     ي ك األقهال ومل يمحورب  حد منهم المحيف اجلنس واخو فها  االيفاقأبن جزن المح ة 
 ند  در   بدرهم " ويف حديث  ثبان مي المح ة مع ا وبار الشممممارع لب كبا يف رواية مي حديث  يب سمممممحيد " وال

ح  مناقشوب  78الهتن وصف هردي ال مناسبة فيب كبا ذكر ذلك ابي القيمو  يبيمحها الدينار ابلديناريي." مس م " ال
سمهبا فإهنم  ممحها     جهات  س:" وغري   ذ يقهل يف ارديدا ذكر اإلماع      سس  الذهب والفضة ل قهل كب

يف اههتوانت مي النحاس وارديد وغري ا ; ف ه كان النحاس وارديد ربهي  مل إز بيمحهبا  ىل  جل بدراهم نقدا 
رق مؤور والمح ة  ذا انوقضممممت مي غري ف النسممممان،جات الوفا ممممل فيب دون  ; فإن ما إري فيب الرد  ذا اخو ف جنسممممب

  .79".دل     ب سهنا

  قاصرة: وهي علةالقول بأن علة الربا في النقدين رغلبة الثمنية 

و  ة " ...:القهل اهمحوبد  ند اهالكية، يقهل القا ممممممممي  بد الههامل  ي   ة الراب يف النقدييهه الثبنية القاصممممممممرال 
 واسمممممممودل     . 80فهي مقصمممممممهرال   يهبا غري مومحدية..." وقيبا ل بو فات مثاان  والفضمممممممة كههنباالذهب يف  الراب

  أبهنا الهتن مع اجلنس،  ذ إهت  سممممممممممممممس   ة اهخالف )األحناف( ال ذيي قاله صممممممممممممممحة المح ة  ند اهالكية بوفنيد
، الفضمممممةو    سمممممسمها يف الذهب رُ ر   لككذاههتوانت فإن كان   والرصممممما  وغري ا ميارديد  والفضمممممة يفالذهب 

                                                           
 ابن القيم،    78

  إعالم الموقعين عن رب العالمين، كتاب عمر في القضاء وشرحه، القول في القياس ج 2 ص 106  79
 القاضي عبد الوهاب المالكي في كتابه اإلشراف في نكت مسائل الخالف المجلد 2 ص 451 80
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غري  لثبنيةا  ي   ةابي ييبية  ند الكس   وسممممممنهرد كس  وردان قهل ابي القيم  ن  ماع المح بان جبهات .  وسممممممبق  ن
  القاصرال.

 كثر  صحة المح ة اهقصهرال  ن  د  الومحدي ليس ودلي نا    " :الههاملا ي  بد قال قاصرال فيقهل  ة  و ي كههنا
ي كههنا يمحدي المح ة منفصل   وذكر  ن حة المح ة مع الومحبد ابلقياس...".مانع مي ص وذلك غريقياس مي يمحدر ال

فمحد  يمحديها ال يقدح يف  .81 ىل الفرع درجة يوأخر  ي كههنا   ة وألن يمحديها" ن:  ة  سممممممممممممماسممممممممممممما، فقال رحب 
 صحوها.

 اال يا مممات"  يف الربهان  ند كسمب يف فصمممليف النقديي  ند الشمممافمحية  يضممما، يقهل اجلهي  المح ة اهمحوبدالهي و  
ا اسممممممممممممونبط . ذ..":النصمي وافقهم ابلقهل بب سن المح ة اليت ال يومحدى حمل الفاسممممممممممممدال" وهه يرد     األحناف و 

لشممممممافمحي ، فالمح ة صممممممحيحة  ند االما  اقوصممممممرال   يب منحصممممممرال فيب ال يومحدا ، وكانت مالقائس   ة يف حمل النص
يي ال اهسمألة يف يمح يل الشمافمحي حترمي راب الفضمل يف النقديي ابلنقدية ، وهي خاصمة ابلنقدر مي ن  نب. ونفرض 

..واهمحوبد يف صحة المح ة  هنا مسوجبمحة شرائط الصحة  خالة ومناسبة  ":و اسيسل يف الرد   يهم يمحدو ا..." 
ا  ال اقوصممممممارها وسممممممسمة  ي اال يا ممممممات وممحار ممممممات النصممممممه  وهي     مسمممممماق المح ل الصممممممحيحة ليس فيه

 ىل  ن النص يهافق مضممممممممممبهن المح ة وي ابقها وهذا أبن يؤكد المح ة  يؤولوا صممممممممممارها     حمل النص وحقيقة هذا 
ويشممممهد بصممممحوها  وىل مي  ن يشممممهد     فسممممادها وليس ميونع يف حكم ن يمحاىل وو ممممع شممممر ب  ن يكهن المح ة 

هجد  ال وبت حكبها ابلنص فإذا مل ميونع ذلك وقه ا ومل ياهسمممممممممموثارال هي المح ة اهر ية الشممممممممممر ية يف القضممممممممممية اليت 
هقف موا ممممممممممممممل مي كسمب رحب ن مهقفب و  82."مهافقة النص وم ابقوب ههجب المح ة فس وجب ل حكم بفسممممممممممممممادها

الذي  كد صممممممحة الومح يل ابلمح ة القاصممممممرال  ذ يقهل يف  83يؤيد كسمب اإلما  اإلبياريالشممممممافمحية مي المح ة القاصممممممرال و 
محدي، كبا يدل     انوصامل اهمحىن اهوربهان  ن القهل بب سهنا حتكم بنصب المح ل، ألن الدليل قد يدل شرحب ل 

 األدلة     صحة المح ة فاقوصارها     النص ال يقدح فيها.  ذا دلت، و انوصامل اهمحىن القاصر
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36 
 

 
36 

 

، وب  النظر يف مسممممممممالكها عاسممممممممونباط المح ة بووب النظر يف  وبات حجية المح ة القاصممممممممرال هه الوفريق ب  وهنجهم يف
 نقهل:و ي   اهلا. ب" وذهب  به حنيفة  ىل اهسممممممموصمممممممف :ها كبا فمحل اهالكية، يقهل الغزايل يف هر يمحديها  و قصممممممم

مث  هبهبة،ا وال ينظر الناظر يف اسممونباط المح ة و قامة الدليل     صممحوها ابإلميان  و ابهناسممبة  و يضممبي اهصمم حة 
ع فالومحدية فرع الصممممحة، فكيف يكهن ما يوب اقوصممممر،  م مي النص  دى حكبها و ال فإن كان  ينظر،بمحد ذلك 

 هل الغزايل  ن ل جهامل مي وجه :المح ة القاصرال يق و ي فائدال .84"لب الشين مصححا 

نص يقهل ال يثبت هبا حكم يف غري حمل ال القاصممممممرال  نب حد ا الوسمممممم يم بمحد  الفائدال،  ذا كان ممحىن ب سن المح ة 
و ي ال نمح  ابلصممحة  ال  ن الناظر ينظر وي  ب المح ة وال ندري  ن ما سمميفضممي  ليب نظر  " ويقهل: مسمم م، فهذا

قاصممر  و مومحد ويصممحل المح ة مبا يغ ب     ظنب مي مناسممبة  و مصمم حة  و يضممبي مصمم حة مث يمحرف بمحد ذلك 
يف نفسممممب  ينزع مي ق بب ما قر يمحديب  و قصممممهر  فبا ظهر مي قصممممهر  ال ينمح ف فسممممادا     مأخذ ظنب ونظر  وال

  مي الومح يل".

ىل ممحرفة اب ث الشمممممممرع ومصممممممم حة اركم اسممممممموبالة ل ق همل   :األوىل و وبات فائداتنالثاين:  د  الوسممممممم يم  والهجب
 ة  خرى : اهنع مي يمحدية اركم  ند ظههر  والفائدال الثانية ق،ال بأنينة والقهل ابل بع واهسممممممممممار ة  ىل الوصممممممممممدي

  85.بشرط اليجيلمومحدية  ال 

فالمح ة  ند الشمممممممممممممممافمحي فيهبا كههنبا جنس األمثان غالبا، وهذ   ند    ة قاصممممممممممممممرال   يهبا ال ويقهل النهوي:"  
هر مث لغري اهومحدية فائداتن ) حدا ا(  ن يمحرف  ن اركم مقصمممممم: "ويقهل  يضمممممما. يومحدا ا،  ذ ال يهجد يف غري ا"

الف هس   جابها  يو ب رمبا حدث ما يشمممممارس األصمممممل يف المح ة في حق بب،   يها، فس ي بع يف القياس و)الثانية(  ن
      م". ون سبحانب  مثاان،يكي  و ن ملاألمثان غالبا،  والفضة جنسأبن المح ة  ندان كهن الذهب 

 الثمنية:مطل  القول بأن علة ربا الفضل في النقدين هي 

يارالا  يل بهصف مناسب؛ فإن اهقصهد مي األمثان  ن يكهن ممحوالومح يل ابلثبنية يمح:" و هه قهل اإلما  ابي ييبية
لحبمهال، يوهسل هبا  ىل ممحرفة مقادير األمهال، وال يقصد االنوفاع بمحينها، فبىت بيع بمحضها ببمح   ىل  جل، قصد 

 ىل  اهبا الوجارال اليت يناق  مقصهد الثبنية، واشياط ار هل والوقاب  فيها هه يكبيل هقصهدها مي الوهسل هب
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حتصيل اه الب؛ فإن ذلك  يا ُيصل بقبضها، ال بثبههتا يف الذمة، مع  هنا مثي مي هرف ، فنهي الشارع  ن يباع 
  86."مثي بثبي  ىل  جل، فإذا صارت الف هس  مثاانال صار فيها اهمحىن، فس يباع مثي بثبي  ىل  جل

 ند و  مي ارنفية ها جان  نب يف بدائع الصنائع:" ، وقالها  نب قهل حمبد بي ارسي الشيباين87وهه قهل ايي القيم
فوص ل  ون ،ابوهلذا  ىب جهات بيع الهاحد منها  اه  قة،فكانت مي األمثان  النافقة،حمبد الثبنية التمة ل ف هس 

ة المح وسأي رق ألدلة م  ق الثبنية  ند مناقشة  88.والداننري." الدراهم،ر س مال الشركة كسائر األمثان اه  قة مي 
 القاصرال واهومحدية يف النقديي.
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 وتحقي  المناط مناقشة أقوال علة الربا في النقدين    المبحث الخامس
 

 

 

 سر تحريم الربا ومفهوم الثمنية  

 يقهل ،اهمحايناهمحامست االلوفات  ىل  واألصمممممممممممل يفيدخل األصمممممممممممناف السممممممممممموة حتت ابمل اهمحامست  و المحادات 
ران فإان وجدان االسوق ) ي  ول ما يدل      ن األصل يف المحادات االلوفات  ىل اهمحاين( "  وهلا:رحب نالشاهي 

كهن فيى الشممين الهاحد مينع يف حال ال ي ؛حيثبا دار ممحبواألحكا  المحادية يدور  المحباد،الشممارع قاصممدا هصمما  
 القرض...". وإهت يف اهبايمحة،ميونع يف   جل، كالدرهم ابلدرهم  ىل؛  ب مص حة جاتفإذا كان في مص حة،فيب 

يقايب، مي حيث ممحانيب  ي مي حيث ي ب  ن يُنظر  ليب بوهسممممممع وسمممممم م وجبحديث رسممممممهل ن صمممممم   ن   يب و 
 سممم م حكبةو ، ألن لرسمممهل ن صممم   ن   يب ويكهن ذلك بدآ بفحص ما يوخذ  الناس نقدا يف كل وقت وح 

كبا   89فهي سر حترمي الراب اهوضبي ل ظ م، فهه  خذ فضل بس مقابل سوة  ال مبا ُشر ط،يف منع يبادل األصناف ال
حقق المحدل يوف قال شممي  اإلسممس  ابي ييبية؛ وبفهم حترمي الراب يف األصممناف السمموة، ُيسممق ط حكبها حيث وجد،

فإذا  .ريف اهبادلةرو ة ألحد هال غري مشمتخد اينواب  نهس ف فيها، وقهع اخوسلبدون يف اهبادالت )البيع والشمران( 
دال، "   الراب"  ال خمافة تخ وهه يرددما هنا  رسمهل ن صم   ن   يب وسم م  90أتم نا حديث بسل ر مي ن  نب

. فإذا ما كانت الناسمحامست م يمحم ظ م ب  ن يُر سويييب  نيُظ م فيها بسل ر ممممممممي ن  نب  و مي اشمممممممميى منب. 
 لناس. غو الالنفهس  لضمحفان  صبل ذريمحة ،وكرال مي فمة ق ي ة يوحكم فيبصفات النقد غامضة حم

فإن اسوقر يف يهمنا هذا  ن   ة الراب يف النقديي هي الثبينة، فهذا إران  ىل حتقيق مفهه  الثبي، وقد جان يف 
ومل  91قك بب ذلك الشكْينُ ن : ما اْسوح  مث  ُي الشيوقيل  يضا:  قيُبوب،شين  ومث  ُي كل  ع، والثكب ُي: مثُي البي اهمحاجم  نب":

فك مي مفههمب يف اص سح الفقهان فقد  رفب د. سمحد يف قامهسب الفقهي:"  خيو ف ممحنا  ال غهي  با اسُوش 

                                                           
 مجموع الفتاوى ج 20 ص 341. 89
عن أبي سعيد قال :  جاء بالل إلى النبي صلى هللا عليه وسلم بتمر برني ، فقال له النبي صلى هللا عليه وسلم : " من أين هذا؟ " قال : كان عندنا تمر رديء ، فبعت منه صاعين  90

، عين الربا ، عين الربا ، ال تفعل ، ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ، ثم اشتر به  متفق عليه.بصاع ، فقال : " أوه    
 القاموس المحيط، ج 4 ص 207؛ لسان العرب ج13 ص 83 مختار الصحاح، ص 87 91
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الثبي  ، و ما اخذ  مي الومحاريف  ن مهبة92س محة المحهض الذي يؤخذ     اليا ي يف مقاب ة البيع،  ينا كان  و
و هذا ما جان  ي   بان اهس ب   ن الوثب  وظيفة النقديي  نة بدون تخدال وال نقصاهه يقهمي األشيان بدق

ققت اهقصهد ،  ن هي حةابألساس، فس غرابة  ن يكهن   ةال فيهبا، وهذا ال مينع  ن يقه  األشيان أبمثان اص سحي
ل األمر األوراق النقدية، وسنه ابلوثب ، و هه  بط القيم بدون تخدال و ال نقصان. وهذا ما ال نرا  حمققا يف 

  كثر يف الفصهل اآليية.    

 علة الربا وتحقي  المناط

ارف الناس  يا يريقي  ىل  ن يكهن مثنا بومح الف هسو  نب يصمحب ألي مثي غري النقديي  دان دور ا.  وجههر اهسألة
 اممحدهنو  ا،ا يبع لقيبة ممحدهن، ألهنلوبادل صغائر األشيان ها لي ابيحووا ض يف األصل، ر  و ال فهي    ذلك 

 وجب النظرو يرج فهي  رض.  و ن ملفهي ربهية  و ن راجترخيص فومحورب قيبوها ابهمحدن الذي ُيصنع منب، 
 هنا الراجحة  "وهذا مي ابمل حتقيق اهناط كبا قال الرههين يف شرحب: ،فيب ووقت كانتيف كل مكان  والوحقيق فيها

ة  ندما يوحقق غ بية ربهيلكنهم يركها البامل مفوهحالا لوحقيق اهناط،  ي ل حكم ابلو ) شارال منب  ىل كراهة الف هس(، 
 ؛ ألهنم ال يفسرون الغ بية كبا يفسرها غريهم أبهنا صفة التمة ل نقديي لوكهن المح ة قاصرال." الثبنية

ي وغريهم  واهقريز  نومالك والشيباين وابي خ دو  )الشافمحيب يغ جدا فإذا ما أتم نا ما جان  ي األئبة  وهذا قهل
ا وجب ليس يف غري ا. فإذا ما ظهر مثي غري  ما األسمحار  بط وهلبا خصائص(  ن النقديي  ا  صل األمثان كثري

كب الشر ي، لكي ": ممحنا   ن يثبت اركم مبُْدر الشاهي الذي  رفب بقهلب  مبمحنا  الهاسع الذي ،ناط آن ذاسحتقيق اه
يقع ممحينة  و يا واألفمحال ال يقع يف الهجهد م  قة، " يضا: يف بيان   يوب ويقهل   93.يبق  النظر يف يمحي  حم ب"

وقال  ".94هذا اهمح  يشب ب ذلك اه  ق  و ذلك المحا  مشخصة، فس يكهن اركم واقمحاال   يها  ال بمحد اهمحرفة أبن
 ."وذلك  ند قيا  السا ة الوك يف،ميكي  ن ينق ع حىت ينق ع  صل  ال" : نب  يضا

و ما   ة النقديي فقد خرجها ونقحها المح بان و   بهان  هنا الثبنية، و ليس الهتن، كبا ر ينا يف الفصل السابق؛ 
 ، وهذا ا صر يفم  قهاو  و بومحبري آخر ب  غ بة الثبنية  والمح ة اهومحديةب  المح ة القاصرال  يف الفرق قفبقي الوحقي

ما  ابي  و حىت يف تمي اإل ييف  هد اإلما  مالك والشافمحمل يكي   وبات جرخن المح ة يف الف هس مي  دمب،  ذ
                                                           

 القاموس الفقهي لغة واصطالحا، ص 52 ألبو جيب، سعدي 92
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اهومحدية و ما ميكي  ن يكهن مثنا سهى الف هس، حىت  ن  قهال المح بان اهومح قة مبناقشة المح ة القاصرال ييبية والنهوي 
  راق   ة النقديي ابلف هس. حهل يدور  95الباحثهن يف  صران اليت ممحهاو 

 96ه  قة.افكانت مي األمثان  النافقة،الثبنية التمة ل ف هس ك ما جان  ي حمبد الشيباين  ن مي األمث ة     ذلو 
:"  ذا راجممت الف هس رواج النقهد مل ُير  الراب فيهمما، هممذا هه نمما  ن الكس   ي الف هس ابلممذاتيقهل النهوي مبي   و 

 .97الصحيل اهنصه ، وبب ق ع اهصنف واجلبههر."

م ل رحب ن  ي الف هسجبهع ف ب مان يفمنو    يى نقدا بشممممين ممح ه  ،واوى ابي ييبية  ذ سممممُ ويُباع  ىل  جل  ،ُيشممممْ
 98ال     ذلك بزخدال فهل إهت 

 :و ا    قهل   يةخسف اهسألة ن  يف جهاببجان 

م مي منهو  "يقهل: ذ  هه الراجلبيمحها  ىل  جل بزخدال و و  ،منع شممممممران الف هس نقدا بشممممممين ممح ه  األول: القهل-1
 ب   يها فإن الف هس النافقة يغ ؛واألظهر اهنع مي ذلك الصممممممرف.فإنب قال: هه يشممممممبب  ؛إمحل هني  حد ل كراهة

 حكم األمثان وجتمحل ممحيار  مهال الناس."

":  قهلهه القهل اهرجهح  ذ ي جل بزخدال، و  وبيمحها  ىلممح ه  جهات شممممممران الف هس نقدا بشممممممين  الثاين: القهل – 2
 هت". نب إ  حد:وهه قهل الشافمحي و يب حنيفة يف الرواية األخرى وابي  قيل مي  صحامل  :والثاين...

" والومح يل ابلثبنية يمح يل بهصمممف مناسمممب، فإن اهقصمممهد مي األمثان  ن يكهن :يقهل ذ  ،بكس  شممماف ذلك وي ي
ها ببمح   ىل  جل فبىت بيع بمحضمممم بمحينها.ممحيارا لحبمهال يوهسممممل هبا  ىل ممحرفة مقادير األمهال وال يقصممممد االنوفاع 

قصممد هبا الوجارال اليت يناق  مقصممهد الثبنية واشممياط ار هل والوقاب  فيها هه يكبيل هقصممهدها مي الوهسممل هبا 
لشمممارع  ن ال بثبههتا يف الذمة، مع  هنا مثي مي هرف  فنه  ا بقبضمممها. ىل حتصممميل اه الب، فإن ذلك  يا ُيصمممل 

 صار فيها اهمحىن فس يباع مثي بثبي  ىل  جل". إ ا  ا ت الف م  أمثابف  جل.يباع مثي بثبي  ىل 

                                                           
 وأمثلة ذلك كثيرة كما في المدونة عن اإلمام مالك وفي مجموع المذهب عن أئمة الشافعية أو في الكتب المعتمدة عند األحناف عن اإلمام أبي حنيفة وأتباعه. 95
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رض المحاقل ال يبيع شمممممممميما مبث ب  ىل  جل ولكي قد يق "فيقهل: يضمممممممماحا ابلكس   ي اهقصممممممممهد ابألمثان  وتاد األمر
اع الدراهم مبثل يب" والشارع ه ب  لغان الصفة يف األمثان فأراد  ن قال: ىل  ن  ليأخذ مث ب بمحد ح ...:" الشين.
كبا يفمح ب مي ي  ب دراهم خفافا  ما ليمح يها   درهم.وال ينظر  ىل اخوسف الصممممممممممممممفات مع خفة وتن كل وتهنا 

ل ظ بة و ما ليقضممممممممممممممي هبا و ما لغري ذلك فيبدل  قل منها  ددا وهه مث ها وتان فرييد اهريب  ن ال يمح يب ذلك  ال 
قصممممممممممهدها وهذا مما حرمب الني صمممممممممم   ن   يب وسمممممممممم م بس ريب خبسف بزخدال يف الهتن فهذا  خراج األمثان  ي م

   99 ون    م:" يفصي ها.مها ع يناتع المح بان فيها ليس هذا مه ع 

ذا  ييا بكس  ب يغ يف بيان  ن المح ة الصممممممممممممممحيحة هي الثبنية اه  قة اهومحدية،  ال  ننا   وابي القيماإلما  ابي ييبية و 
والفضممة ب  ن ن يمحاىل مع يف الذهو  ،األمثان والفضممة  صممهليؤكدان  ن الذهب  نا جند  هنبايف كسمهبا فإنمتمحنا 
يقهل  دل     ذلك مي خسل قههلم.سمموسممنو  ،بوحقيق اهناط . وكسمهبا مربهطليس يف غري ا مي اخلصممائص ما

فإن ؛ ي ذلكم بشممممممممين ممح ه ( نقدا النافقة ) ي منع شممممممممران الف هسواألظهر اهنع " :النافقةابي ييبية  ي الف هس 
اهوداولة  ) يقة لف هس النافاب". فمح ق اركم يغ ب   يها حكم األمثان وجتمحل ممحيار  مهال الناس الف م  الرافقة

ي االسمممممموشممممممهاد مي   ما  لف هس، وهناس فرق. و اب ومل يمح قب( الغالب مسمممممموقرال وقيبوها يف ا   وهلا قبهلب  الناس 
ب  ي  مممممممممرورال اسممممممممموقرار الثبي )الذهب و الفضمممممممممة( قال أبن األمهر ال يسممممممممموقيم بغري فمحند حديث ،كس  ابي القيم

 :" فإن الدراهم والداننري  مثان اهبيمحات ابلف هساسمممممممممموقرار ما قا  مقامهبا، و  ممممممممممرمل مثس لمحد  اسمممممممممموقرار الثبي 
نخف   ذ له كان  يوالثبي هه اهمحيار الذي بب يمحرف يقهمي األمهال فيجب  ن يكهن حمدودا مضبهها ال يريفع وال

 الثبي يريفع وينخف  كالسمممم ع مل يكي لنا مثي نمحورب بب اهبيمحات بل اجلبيع سمممم ع وحاجة الناس  ىل مثي يمحوربون بب
ذلك ال ميكي  ال بسمممحر يمحرف بب القيبة وذلك ال يكهن  ال بثبي يقه  بب األشمميان اهبيمحات حاجة  ممرورية  امة و 

ويسوبر     حالة واحدال وال يقه  هه بغري   ذ يصري س محة يريفع وينخف  فوفسد ممحامست الناس ويقع اخل ف 
بل فمحم ر ح  اختذت الف هس سمممممم محة يمحد ل  ويشممممممود الضممممممرر كبا ر يت مي فسمممممماد ممحامسهتم والضممممممرر السحق هبم

 ل  مر بل يقه  بب األشيان وال يقه  هي بغريها لص وله جمح ت مثنا واحدا ال يزداد وال ينقص الضرر وحصل الظ م
  100..." الناس
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ي الثبنية  ن   ة الذهب والفضة ه يمح بهن فهم) هامراد الشافمحية واهالكية من ممحرفة فهجبالمح ة القاصرال و ما  ي 
و يممما الكس   ي حتققهممما يف الفرع  (.الراجل قهلالدافع  نهممما وجمح هممما مي وهم  ،ا   يهبممماوهنمممقصممممممممممممممر ي همولكن
 سأحاول يوبع ذلك يف الس هر الوالية:   و 

ابلفمحل  هنا حمصمممهرال  ابي المحريب ُيكيربهية النقديي، و  ارديث يفيف المح ة القاصمممرال إدها يكاد ينحصمممر حبث مي 
 ونان  صهل  ال يف هذ  اهسألة، وقد جتري يف الفروق واجلبهع"ليست المح ة القاصرال يف األيف هذا البامل،  ذ يقهل 

لثبنية فقيبوها اليت مل يسوكبل شرط ا الف م وما حصرهم ل ثبنية يف النقديي  ال ألهنم مل يمحوربوا  101."...اهسائل
 :"102يري القرهجان يف يفسمممم سممممنرى.ها البامل مفوهحا لوحقيق اهناط كبا كير   ىل الكسمممماد لكنهم يؤولال يسمممموقر و 

واخو فت الرواية  ي مالك يف الف هس فأرقها ابلدراهم مي حيث كانت مثنا لحبشممممممممممميان، ومنع مي  راقها مرال مي 
 ."و يا خيوص هبا ب د دون ب د ليست مثنا يف كل ب دحيث  هنا 

م. و جات  سمممممممممممممموال إهت ابلف هس  ند ابي القا يف الكس   ي ر س اهال يف القراض:"  قد اجلهاهر الثبينةوجان يف 
وي ي ذلك مبا يب  ما " .103... شمممهب يف  حدى الروايو   نب. وال ابلدراهم اهغشمممهشمممة، قالب القا مممي  به حمبد

قال وقد ايفق األصممحامل     يمح ق الزكاال بمحينها، وذلك يدل        ائها حكم المح  ال حكم :" نريد  يضمماحب
جرال الريفاع واالخنفاض ال إمحل ر س مال، ألنب  ذا رد ابألوالضابط هلذا اركم:  ن كل ما ختو ف قيبوب اب المحرض

  ليب مل يوبيز الربل،  ذ رمبا اريفمحت قيبوب فيسمممموغرق ر س اهال ميع الربل  و بضمممممحب،  و ينقص قيبوب فيصممممري بمح 
 "ر س اهال رحباال.

 ي  ،القراض يفا  مالك مثنها، وهلذا منمحها اإلم رلكي سمممبب  د   راق الثبنية ابلف هس م  قا هه  د  اسممموقراو 
فقد  هم ،  ي  هنا يوالكسمممممممممممممادأبن الف هس يؤول  ىل الفسممممممممممممماد  ذلكو  ل ال قراض يف الف هس  لقهلب ،اهضممممممممممممماربة
 وما  را ك،  ين  كر  ذل"يباع نظرال ابلداننري  جامل  ، ندما سمممممل  ي الف هس ، نب وفيبا جانالثبنية،  خصممممائص

                                                           
 شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، أحمد بن علي المنجور، المتوفى سنة 995 هـ، ص 323 101

ـ أيًضا ـ بالسفر المبيح للفطر، والرَمل في األشواط الثالثة ويُمثِّ لون للعلة القاصرة  هناك من يمثل للربا القاصرة بعلة القصر في السفر جاء عن فركوس في كالم عن العلة القاصرة:"
-https://ferkous.com/home/?q=inaraاألولى من الطواف إلظهار القوة والنشاط للمشركين". ولكنها اشتهرت في كتب الفقه المالكي والشافعي في الحديث عن النقدين. 

15-2  
 الجامع ألحكام القرآن الجزء الثالث األية 275  102
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اهضممممممممممممممماربة يف اهمحوبد يف اهذهب ابلف هس النقد  104ع الشمممممممممممممممافمحيةوكذلك من .مثل الذهب والهرق يف الكراهة"
نيفة و به يهسف ح  به-ذهب مههر الفقهان :" الفقهية الكهيوية اهغشهش لمحد  يبات القيبة. وجان يف اههسه ة

افمحي ة وارناب ة اهشممممممممههر  واهالكي ة     ه ت ج  ن  اهضمممممممماربة ال يصممممممممل ابلف هس ألن  اهضمممممممماربة  قد غرر    ىل-والشمممممممم 
105     ".فاخوص  مبا يروج غالباال ويسهل الو جارال بب وهه األمثان ، ل حاجة

االربمحة،  ذ كثر رواجها وهغ      الدراهم والداننري يف بمح  األوقات كبا  األئبةوكان ل ف هس شممممممممأن بمحد  هد 
ق، لسمممممممممم  ان برقه اكان مقروان ابلفسمممممممممماد والغسن، كبا حصممممممممممل يف  هد   106ذكر يف كوب الواري ،  ال  ن رواجها

 ، نسبة لكثرال سكهم ل ف هس وفر ها     المحامة. بمحصر النحاس  صر اهباليكو رف 

وقد يصممدى األئبة ل ف هس والنقهد اهغشممهشممة مي الدراهم والداننري، ها فيهبا مي تخدال ونقصممان وكسمماد، ابلفوهى 
"  اهمحام ةق ع اجملادلة  ند يغيريمنها "لضبان القيبة يف ممحامست الناس، وجان يف ذلك مؤلفات خاصة هبا اليت و 

 وغري ا...  وبراتشي ارنفي" لبذل اجملههد يف حترير  سم ة يغري النقهدل سيههي و "

 خالصة القول

سمممممممممممممهان كان القهل بغ بة الثبنية  و م  قها مل يو خ  كف   بان اهسممممممممممممم ب   ي حتقيق مناط فيبا حل حمل النقديي، 
ر ب ت الف هس والدراهم والداننري اهغشمممهشمممة. وكس  فأفوها مبا حفظ ل ناس  مه  النقديي  ن      نالمح بااهلم  ندما  مممُ

زايل  ي ، يقهل اإلما  الغليس مي  ممممممممممرمل اخليال و يا هه قائم      دلة م بهسممممممممممة  رب الواري  الثبي ابخل قة  ا
رى هي ألمهال ابلمحدل، وركبة  خ" خ قهبا ن يمحاىل لووداوهلبا األيدي ويكهان حاكب  ب  اوالفضممممممة:الذهب 

ر األمهال نسبة ونسبوهبا اىل سائ   ياهنبا،الوهسل هببا اىل سائر األشيان ألهنبا  زيزان يف  نفسهبا وال غرض يف 
"  ن ن يمحماىل خ ق ارجريي اهمحمدني  مي :خ مدون ويقهل ابي". واحمدال، مي م كهبما فكمأنمب م مك كمل شممممممممممممممين

نية فهبا  صممممممممممل اهكاسممممممممممب والق الغالب.و ا الذخريال والقنية ألهل المحامل يف  ،موبهلالذهب والفضممممممممممة قيبة لكل 
ن صمممممممممممارت وقونا هذا فاألمثا و ما يفوما منع اهضممممممممممماربة يف الف هس  ال دليل آخر     مكانة النقديي،  والذخريال".

 د   ل ودقيق  األمر مما إمحل ق دت ا احلق ق ة وراقا نقدية  و ابألحرى  رقاما يف حسمممممممممممممماابت البنك، إهل الناس 
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الهالخت اهوحدال جمحس ا النقد ابألسمماس بكوابوهبا يف الدسمموهر  ىل يهمنا هذا   ؤسممسممهموهذا ما فهبب  والضممبط.
 .ون يمحاىل    مكبا سنرى 
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 ةتاريخ األوراق النقدي     ادسسال المبحث
 

 

 اليهود والربا

ب حداث الوارخيية اخلاصة ابلنقد، وليس الغرض  حصائها، فبا سنوحدث  ن  اليكيز يف هذا الفصل      هم األ
 يف  جن يا هه نفسب ما وقع يف فرنسا وغري ا.

شممممممممممممممري كوب ي منذ نشمممممممممممممممأهتا  ىل يهمنا هذا. ي هرها  رب الواري  ن نووبع حقيقة األوراق النقدية إب  لكي نفهم
"  صممم ها ك بة ن ك بة "بنك ي اليا يف القرن الثاين  شمممر،  ذ  االقوصممماد  ىل  ن  ول ممحامل الوبهيل البنكي كان يف 

رفهن الق ع قا د يصمممممممممممم سمممممممممممهن يف إ الصممممممممممميارفة يف جنهمل  ي اليا كان اليههد  "  ذمقمحد"ويمح   "كهابن" ي الية 
الصممممرف   افة  ىلوابإل مممم،  بهلة   يها )   راب الفضممممل( وكانها أيخذونأبخرى حم ية،  والذهبية األجنبيةالفضممممية 

بكهن الراب  ي اليا     سممممممكان  الموياتهم الربهية وانومحشممممممت جتارهتم، والوجار ابلرابان اليههد يقر ممممممهن اهزار   ك
 107. ال  هنم  ح ها ما حر  ن القرآن والسممممنةالراب حمر      اليههد  يضمممما بنصممممه   ونمح م  نحمر      النصممممارى. 
ْلب اه ل    :161سممممممهرال النسممممممان اآلية  ويمحاىل يفيقهل ن سممممممبحانب  ْم   ْمه ال  النكاس  اب  ُم الر  اب  و ق ْد هُنُها   ْنُب و   ْك  ه   " و   ْخذ ه 

ا  اابال   ل يبال ُهْم   ذ  نمْ اف ر يي  م   نب( الراب وقد هنها  )و خذهم وقهلب:" لآلية:يفسممممممممممممممري ابي كثري  وجان يف 108".و   ْ و ْدان  ل ْ ك 
و ك ها  مهال  ب،الشمممممبواحوالها   يب أبنهاع مي اريل وصمممممنهف مي  و خذو ،   ن ن قد هناهم  ي الراب فوناوله   ي:

ة "  اشممممهر:يفسممممري ابي  وجان يف 109."الناس ابلباهل و خُذهم الراب الذي هنها  نب هه  ن أيخذو  مي قهمهم خاصمممم 
ة   و راب ق يقرض  خاس براب راب   ال»سممممفر الوثنية  مي كبا يف اإلصممممحاح  اإلسممممرائي ي ويسممممهغ هلم  خذ  مي غري  ضمممم 

خلروج يف والراب حمر     يهم بنص  الوهراال يف سمممممممممممممفر ا «.برابلحبجني يقرض  براب.همحا   و راب شمممممممممممممين م ا مم ا يقرض 
ة لشمممممحي الفقري الذي  ندس فس يكي لب كاهرايب ال يضمممممحها   يب   ن» حاحاإلصمممم ت فضمممم  و كُ هم  مهال  «ابر  قر مممم 

                                                           
107 Matyszak, Philip (2007). Ancient Rome on Five Denarii a Day. New York: Thames & Hudson. p. 144. 
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غري و  قهمهم،و خذهم الفدان     األسممممممممممممممرى مي   ندهم،رشممممممممممممممهال احملر مة الن اس ابلباهل   م  مي الراب فيشممممممممممممممبل ال
   110".ذلك

" اسمممو ا ها ذلك ألهنم إيب:نفسمممب  ويف المحنهان   اذا  صمممبل اليههد مراب    شمممكل سمممؤال "ه ظريفيف  نهان و 
حب، وربهم ألرابيه ممممممممممممممل فيب  ن اليههد الوجأوا  ىل الراب مبح   رادهتم،  111 ي اتري  اليههد هايكل ليف  ةهقال

اري  األجنبية هه  ن  ددا مي كوب الو ، يراد  هنا والغرض ميو هنم يرحت هن يف األرض يبثهن سم الراب يف الناس.  
الثالث  القرنيف   ورواب ن م هس  112فقد جان يف بمح  الكوب الراباليههد  ىل  لوهجب ي مربرات  يوحدثوالمحربية 

ما، فبا  هذا      ه و ن صمممممملاليههد      خذ الراب مي قهمهم لصممممممارهم،  كانها إربون  اهيسدي والرابع  شممممممر
  وروابىل  را مممممي   ومل يهاجروايف  كناف اهسممممم ب ،  يمحيشمممممهن ليههد، كان اغف ب البمح   ن ما سمممممبق هذ  ارقبةي

 سقهط اهب كات اإلسسمية. محد بكثرال مرال  خرى  ال ب

 ابالنوقالبد وا  ،القرن السابع اهيسدي يفوس م حمبد ص   ن   يب ظهر  اليههد،  ندمان  يقهل مايكل ليف :" 
وسمممما د  .والصممممرف مهناواإلقراض الوجارال  مارسممممهاحيث  ودمشممممق بغداد مبا يف ذلك اهدن اجلديدال  ىل اهزارع مي

حق  مهه  ن خ فان اهسمممممم ب     هه مي ذلكو هم دينية مشمممممميكة وقافة و  لغة مشمممممميكة    ذلك  ن هلم  اليههد
 اليههد مي وبكيف. آسيا  ىل مناهق ما وران النهر يفالربيغال و   سبانيا مي المحامل اإلسسمي متدد ممارسة الوجارال. مث

ُ ث ر   يها   لف سمنة برها  ووفقا لهاثئق .هاسممحةال الدينية والمحائ ية شمبكاهتماالسموفادال مي حبرية و  نقلالوو  ،الوجارال
  حكا  حملاكم فيها المحامل اإلسممممممممممممممسمي يف ميع   ان الوجار اليههد اليت يربط ب  يةالهاثئق الوجار هذ   ،القاهرال يف

 ."وهي آمنة، الف األميالآل الس ع مي  رسال اليههد هكذا متكيو يههدية. 

 .نمحبمممة ونقبمممة الغربيمممة فقمممد كمممانمممت  ورواب ،اليههدخمممدممممت مصممممممممممممممممما  اإلسممممممممممممممسميمممة   ذا كمممانمممت الثقمممافمممة:" ويقهل
 م ك ة  مري  والغربي  ورواب األميال يف يف كل  شممممرات مي  دال،مقسممممبة  ىل ممالك   وروابففي نفس الفيال كانت 

اشممموهر اليههد  ويف ميمحها .اجتا  اليههد مهاقف خمو فةو ، ل حصمممهل     اجلنسمممية خمو فة، ومو  بات بقهان  خمو فة
ههد مي مناهقهم ينفهن اليهس اه ، يف ح  كان بمح  ابليههد يرحب بمح  األماكي وكانتابهراابت يف القروض 
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  ابلديهن فس اههاهنثقل اليههد كاهل يُ  ندما   و بومحبري آخر األوقات االقوصمممممممممممممممادية الصمممممممممممممممحبة"" يف و يمحذبههم 
 "  ي بمحد نسممممممممميان."حتسمممممممممي األو ممممممممماع االقوصمممممممممادية مرال  خرى  ند هبمويُرحكب . قرو مممممممممهمسمممممممممداد يسمممممممممو يمحهن 

 . الرابو اترخيهم  ىل الشين األكرب رحبا الذي هه الوقرمل  ىل اه هس  اليههد الوجأوا  رب ،وحسب الكايباألمر...

 تطور الربا عند النصارى

كبا سممم ف ذكر   ن النصمممارى كانها م وزم  بوحرمي الراب يف القروض  ال  هنم سمممر ان ما ينبهها  ىل األرابح ال ائ ة 
ت بمح  اختمذ  ، 13 منوصممممممممممممممف القرن فيفخمماهر اهضممممممممممممممماربمة.  ههد مي القروض الربهيمة دون  خمداليت إنيهما الي
ي س ال همبارديهنو الكاههرسممممينس وال سمممميبا ، اإلي الي  اهسمممميحي المحائست مي  ر ضممممار حهل فافلسلو قانهنية ح 
 كي إربونولقر مممممممممممممهن النقهد مي غري فائدال ي كانها:      سمممممممممممممبيل اهثال مي هرف الكنيسمممممممممممممة الراب اهفروض    

 وق  ها مي   ية 113البااب". مهاربهابسممممم " و صممممبحها ممحروف مي  جل أتم  القرض اهقيض     دفع مب غ حمدد 
فكثر الضغط     الكنيسة  114رحبا  ظيبا الربهية اهسيحيهن يهرون يف القروض أصبلف م هس  ورواب.  ند ليههدا

 لوح يل الراب. 

 تحول موقف الكنسية 

و صمممممدر البااب ك يبنت اخلامس  ال  نب يصمممممدى لب   يف  هد 1311وصمممممل الضمممممغط     الكنيسمممممة ذرويب يف  ا   
   الرغم مي ممانمحة و  سممهان لوح ي ب.حد  واليههد    مي اهسمميحي   وظل الضممغطابلوحرمي اه  ق ل راب  مرسممهما

 ظههر ذاوصمممحب ه الكنيسمممةوغهر يف نصمممه   والبحث  ييزايدت مناقشمممات حجاب الكنيسمممة  بمحد ،الباابوات 
 قل مي  ربهيةرال  ن نسممممممبة يد يم فك واهراد ببالفائدال ) وُرو  ج هصمممممم  لابلر مسالية الناشمممممممة،  موأتوره الربويسمممممموانوي 

يف  ،و(ليست  ارالو ال ميكي يسبيوها راب حسب اهمح يات المح بية اجلديدال اليت ُيربر  ن هذ  النسبة انفمحة  15%
 لة ىل كهنب مسمممممممممممأسممممممممممميحية اهكهمة ارالراب مي كهنب جرمية يمحاقب   يها  حتهل، 115لروسممممممممممموهن وفقا  1620حهايل 

                                                           
113 C Kleinhenz. Medieval Italy: An Encyclopedia, Volume 1. Routledge, 2004.  “ the pope usurers” 
114 Ezra Pound, Canto LI Usury – The Golden Age Of Big Money Oligarchy 
http://barnabyisright.com/2013/04/08/usury-the-golden-age-of-big-money-oligarchy/  

115 Ruston, R. (1993) ‘Does It Matter What We Do With Our Money?’, Priests & People, May, 171-77. 

http://barnabyisright.com/2013/04/08/usury-the-golden-age-of-big-money-oligarchy/
http://barnabyisright.com/2013/04/08/usury-the-golden-age-of-big-money-oligarchy/
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 هه:ا ل راب      يمحريفا جديد ،جديد مي مسميحيي الكنيسمة ونشمأ جيل .فرد ويديي كل ضمبريشمخصمية ختضمع ل
 116الفائدال اهفرهة ".

امضمما يوأرجل غ وظل األمركنيسممة مل حتسممم األمر لالقروض الربهية يمحاب يف اجملوبع اهسمميحي اليه   ال  ن ا ورغم  ن
  الفائدالو ب  الراب 

 (كما نعرفه البنك )تطورفة راياليهود الص

     النقهدال هذ  الفي  يفوسممممممي روا يف القرن اخلامس  شممممممر،   وروابفة نشمممممم ان يف ميع   ان ر ياكان اليههد الصمممممم
ضمممممممممممممموب  حد ذهبب  و ف وك با    اهمرفظها مي الو ف، يقه  جل الناس ص  ائهم  خها  والفضممممممممممممممية  ذالذهبية 

هلا رواج بدال  ارصممم  اإليصممماالت قبهال يف األسمممهاق. فالهقت  صمممبل هلذ ومع مرور  يصممماال مقاب ب،ل حفظ    ه  
 .  والفضةمي الذهب 

 األوراق النقدية كما نعرفها مصدر  إنجلترا:

فأصممممبل  ع،اههد  اسمممممحىت  صممممبل اإليصممممال ال ُيبل  وي هر األمريف  صممممدار  يصمممماالت اه كية  واسمممموبر الصمممميارفة
 صبل الناس ، و هكذا 117اههدع   يب اسممي غري و ع  والفضة اههد ةاإليصال بكبية الذهب الصراف يكوب 

ة مي فر ياالصممممم يقوهم هبم بدال مي الومحامل ابلنقديي و   ادهتا كل مرال، و هذا مكك ثفة ليار يوداولهن  يصممممماالت الصممممم
ما   دمة قروض، و هكذا بهيالذهب و الفضمممممممممة يف مي دار  يصممممممممماالت ال مي كهن يغ يوها الوحكم ابلنقد و  صممممممممم

اإليصاالت ابسم  و صبحت يمحرفFractional reserve banking"118" : "الصريفة االحوياهية اجلزئية"مممممممممممممممممممميمحرف ب
  .النقديي يف األسهاق و خذت مكاناألوراق النقدية 

 

  بنك انجلترا: إنشاء المتحدة المملكة

وباكات رية اههيبنة يف  واخر القرن السممابع  شممر"، يف اشمم"القهال البح هرف فرنسممالمحبت هزمية اجن يا السمماحقة مي 
فغاية م ك  119دورا مهبا يف  نشممممممان  ول بنك مركزي يف الواري    مبمحركة بيوشممممممي1690ذروهتا يف  واليت ب غتحبرية 

                                                           
116 A Short Review of the Historical Critique of Usury ،Wayne A.M. Visser and Alastair McIntosh 

http://www.alastairmcintosh.com/articles/1998_usury.htm  
 The Golden Agيرجى الرجوع إلى عدد من الملراجع لمعرفة تاريخ الصيارفة ومنها:   117

118 Money Creation: Genesis 2: Goldsmith-Bankers and Bank Notes    
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2244977.  

 بنك إنجلترا هو أول بنك أصدر األوراق النقدية علة منوال ما نعرفه اليوم  119

http://www.alastairmcintosh.com/articles/1998_usury.htm
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2244977
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2244977
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هل ألسممممممم اقهية.  ال  نب مل يهجد يف خزينة اه ك ما يغ ي مصممممممماريف   ادال بنان  بنان حبريةهه   ادال آنذاس اجن يا 
قيض مي اهسموحيل  ن ي لندن فكانوليا  الثالث شممحبية  و وقة يف  ل ب ك يكي ومل، اررمل مع فرنسما ومصماريف

  £ جنيب1200000مب غ 

 Tonnage Act 1694 or Bank of England Act تونج أكت 

 اسمممممت حت  دد مي الصممممرافة و ذوي النفهد يف اجن يا مشممممروع  نشممممان البنك اهركزي يف شممممكل شممممركة خاصممممة  قد
و  ة،اهلزميالقرض الذي ينجي اجن يا مي  االشممممممياس يفالناس      مي  جل حل 120 جن يا " بنكشممممممركة احملافظ و "

شرهها      و، اركهمة  رصدال يف الوصرف يف حصري حق البنك"" يمح ي الشركة اجلديدال ه بها مي اه ك  ن  
البنك  و متكي يمح ي  د  مشممرو ية  ي  وراق نقدية  خرىو  األوراق النقدية صممدار  مسممؤولية   اه ك  ن يمح يهم

  صمممممممدار يف الوحكم يف ممنصمممممممبهموب كه  و يق د  سمممممممابيع ق ي ة خسل م يهن جنيب يف  1.2مي مع مب غ اجلديد 
ي ، ميكاركهمة ابسممممممو مي  مكانب  صمممممدار سمممممندات صمممممندوق الدولة  اننكأم  مالنقهد الهرقية اجلديدال و بد  دوره

  121اثنية.  قرا ها مرال

منحها قد فحبقهق الناس  ومدى يس بهم ،واحيافية الصمممممممممممميارفة ،اب آكت" يوضممممممممممممل دقةاهرسممممممممممممه  "يهن و ند قرانال
جمحل الهرقة النقدية اليت يصممممممممممممدروهنا هي المحب ة النقدية حق  صممممممممممممدار األوراق النقدية و  ا،اموياتات   ه  نفسممممممممممممهم
هب مي كها يغ ية القروض مي الذ وبدون  نابة، حق    ان القروض بدون رق وكرونُي وذلك إمح همالهحيدال، 
 .مع الو هرات يف المح م اجلديد "  مريكا" ويزامي هذا و الفضة. 

 وتطورهتاريخ الدوالر األمريكي 

مي  ق يات بالية " غالبهم مي الربي اني  و يف  واخر القرن السممممممممابع  شممممممممر كان اهسممممممممومحبرون اجلدد ألمريكا الشمممممممم 
. و مل يكي هؤالن غرابن  ي  ب ية  صممممدار األوراق النقدية و لكنهم "122هلندي  والربيغالوالفرنسممممي  واهلاإلسممممبان 

الس محية ) ألرت و  هدالنق النقهد :  نهاع  امة مي وسوةو كبقية اجملوبمحات اليت مل ييس  لديها حكم قار اسومحب ها  
ال  ن الرائاب مي   مي الفضممممة، و اجلنيب الشممممي ي اسممممومحب ها  بري انيةسممممكهكة ) و كبسممممومحبرات ، و النقهد اهالوبغ (

                                                           
120 Governor and Company of the Bank of England 

121 BBC empire of the seas   
 ومعظم المستوطنين في الشمال األمريكي كان من البريطانيين  122
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النقهد الهرقية )و اليت سنوحدث  نها بوفصيل فيبا ي ي(، و و  123هه الدوالر اإلسباين( مي الفضة النقهد اهسكهكة
بوسمم سممل األحداث و  حكا   م ك  جن يا نفهذ   كثر فأكثر     اهسمموههنات اجلديدال به ممع قهان  جديدال مي 

يف اهسممممموههنات و كان هلذا  ور      بري انيا ي  لاالسممممموقس، ظهرت شمممممرارات  1663 حة يفقانهن اهس 124بينها
 النقد اهوداول كبا سنرى. 

    real de a ocho -Spanish dollar    اإلسباني الدوالر-األمريكيأصل الدوالر 

 النقية،حبة مي الفضمة  387 مي فضمية يوكهن ق محة نقدوهي مثانية رخالت  ق محة ابسمماهمحروف  الدوالر اإلسمباين
    ن اق  االسباين الدوالر   اسوخدا  . 1598  ا  بمحد اإلمرباههرية اإلسبانية يف سكها مثانية رخالت   بقيبة

 واسممممممممممومحبل يف 125.اهضممممممممممبههةمقاييسممممممممممب و  بسممممممممممبب جهديب المحالية رمسية كمحب ة  الدول مي قبل المحديد مي واسممممممممممع
رات اهاساشهسيوس و كاانييكت يسوهردونب و مبا  ن الدوالر اإلسباين مي اهسومحبرات االمريكية  ذ كانت مسومحب

 4 شمممممممم ي لكل 6ذا يمح   ن النسممممممممبة ال بيمحية ب  الق محو  هحبة ف 86الشممممممممي   اإلجن يزي مي حبة فضممممممممية و  387
ما يس بت بب حكهمات اهسمممممممممممموههنات مي  جل ج ب  وكانت  ول  النسممممممممممممبة مل يكي حتي  دوالرات.  ال  ن هذ

 وسممر ان مادوالر(.  5شممي    6)كل  "  يالشممي   داد  كرب مي الدوالر اإلسممباين برفع قيبة  ب ة اهسممومحبرال " 
،  ال  ن  1707 صممممممممممممممدرت اركهمة اإلجن يزية  مرا بهقف هذ  اهبارسممممممممممممممة المحبثية والوضممممممممممممممخم الناياب  نها يف  ا  

 126حس هشاك ها.كنقهد ورقية   االئوبانحكهمات اهسومحبرات وجدت  ن  صدار سندات 

   Bills of creditم1712وانتشارها بداية األوراق النقدية في المستعمرات  

مرال مي قبل حكهمة ماسمممايشمممهسممموس يف  ا   الهرقية ألولالنقهد كانت اررمل مرال  خرى هي الدافع وران  صمممدار 
  با تادوكو الفضمممممممممممممممة.  ب اجلنهد. ومل يكي هلذ  األوراق  ي يغ ية مي الذه م الب كبار وذلك لو بية.  1690

ة الوشريمحية قررت اهليم ذلك  ىل  نبمحد  ويهالت اإلصدارات صدار هذ  األوراق بدون يغ ية ك با نقصت قيبوها. 
، االئوبانجنيب مي سممندات  £48000 ، و صممدر البنك 1712يف والية كارولينا اجلنهبية أتسمميس بنك حكهمي يف 

بمحد فيال وجيزال مي  سنهخ.جنيب  4000مبمحدل  و ن يسيد ها ل بهاهن  سندات البنك، ليوم  قرا اسم ه ق   يها 
                                                           

123 Commodity Money in Colonial America ,Murray N. Rothbard  ,https://mises.org/library/commodity-
money-colonial-america  

124 Navigation Act of 1663 ,United States History:Timeline: 1600 – 1700 ,Dr. Quintard Taylor, Jr. 
125 Dissemination of Hispanic-American coinage". Enclopedia Britannica. Retrieved 2012-02-07. 

126 Commodity Money in Colonial America ,Murray N. Rothbard  ,https://mises.org/library/commodity-
money-colonial-america 

https://mises.org/library/commodity-money-colonial-america
https://mises.org/library/commodity-money-colonial-america
https://mises.org/library/commodity-money-colonial-america
https://mises.org/library/commodity-money-colonial-america
https://mises.org/library/commodity-money-colonial-america
https://mises.org/library/commodity-money-colonial-america
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،  %200، ويف الثانية  ىل 150% صمممدارها، اريفع ممحدل الصمممرف و سممممحار اهنوجات اريفمحت، يف السمممنة األوىل  ىل 
      . 127ابهمة %700، اريفع سمحر الصرف  ىل  1731حب هل  ا  

قدية مي الذهب الق ع الن ونقص  ددبفقداهنا لقيبوها،  واليت متيزت يف  صمممممدار  بسهتا واسممممموبرت اهسمممممومحبرات
اليت  " ال بيمحة الوضمممممممممخبية ل محبست الهرقيةحقها: ن  امل  االقوصممممممممماد الشمممممممممهري آد  مسيث قال يف  ، حىتوالفضمممممممممة

     لسحويالمي اهدين  األمريكان  وخم ط شمممممي اينيصمممممدرها اهسمممممومحبرات أبمريكا، ظ م كبري ل دائي الربي اين 
 128الدائن  الربي اني ".

 Continental Currency  1775المحب ة ( و ب ة الكهنويننوالو ) االسوقسلحرمل 

 وقرر اهسممممومحبرون،  1775، فسممممر ان ما اندلمحت اررمل يف سممممنة ابري اني وحكهمةيهيرت المحسقة ب  اهسممممومحبرات 
ال، ل وصدي جلنهد بري انيا. بد  الكهنغرس القاري مسومحبر  12يشكيل اجمل س القاري األول بفيسدي فيا والذي  م 

منها   بارال  ي سممممممندات  صممممممدر الكهنغرس وهي صممممممدار النقهد الهرقية اهمحروفة "ابلمحب ة القارية"،  و "كهنويننوال" 
القاري يف  صدارها بدون الوهفر     احوياهي مقابل مي الذهب  و الفضة،  واسوبر اجمل س 129.$ 780،552241،

 صمممبحت قيبوها اهوداولة يسممماوي واحد مي األربمح  مي القيبة اهكوهبة   يها،   1780 ويف  ا بوها فودههرت قي
اخنفاض  هبا. و شمممار فرانك    ن ويهقف الومحاملدوالرات الكهنويننوال ال يسممماوي شممميما   صمممبحت  1781يف مايه 

ريدون وصمممممممممف  بارال يرددوهنا  ندما ي كانولدى األمريقيبة المحب ة كان يف الهاقع مبثابة  مممممممممريبة لدفع مثي اررمل. 
   131"130الكهنويننوالشين بدون قيبة  نب ال يساوي 

 م 1792- والفضة دورهماأرجع الدستور األميركي للذهب 

مؤسمممسمممه الهالخت اهوحدال األمريكية ل ناس نقدا حقيقيا مي الفضمممة والذهب. يف قانهن  قد  ":كيكاينيقهل نيل   
حبة مي الفضة اخلالصة. هذا  371/4 مب هحدال األساسية ل محب ة الدوالر وحدد الدوالر، وكانت ال 1792المحب ة يف 

الهحممدال آخر يُمق هكُ  مي خسل هممذ   وكممل نقممددوالر وحممدال قممائبممة بممذاهتمما.  وكممان كمملالكم الكثري مي الفضممممممممممممممممة. 

                                                           
127 SHORT HISTORY OF PAPERMONEY AND BANKING ،WILLIAM II. GOUGE, 1833, P 191-193 

128 The wealth of nations, ADAM SMITH 
129 Newman, 1990, p. 16. 

130 Not worth a continental 
131 Newman, 1990, p. 17. 
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نصممممب يف  سممممل  10قم )ر  بندااألمريكي  ويضممممبي الدسمممموهر 132." ربع دوالر . وابلوايل كان الداميالدوال  املعدين"“
 صمممدار سمممندات  يم ومينع الهالختالهالخت اهوحدال  الهحيدال يف إمحل الذهب والفضمممة المحب ة القانهنيةالصمممفحة( 
ليس  كثر مي هذا   خ سمممممبحان ن. 133 و جمحل  ي شمممممين سمممممهى الذهب والفضمممممة  ب ة يف دفع ديههنا االئوبان

 نا  ىلب وهذا يمحهد  بان اهالكية والشممممممممممافمحية كانها     حق.و ن   .والفضممممممممممةدليل     ألن النقد  يا هه الذهب 
محدنية مر تمنها اه و ن النقهدمحد  صممممممممحة ما قالب د  بد اجلبار يف حق اهقريزي  نب مبالغة ال دليل   يها اإلشممممممممارال ل
 134ما يص  ل   يب و ن النقد  يها  وال دليل

   The Legal Tender Act            م1862 العملة القانونية

 كل  ا ال خيهل هلمفهذمحب ة القانهنية الهحيدال ال يف  بقان الدوالر الفضمممممممي و  هاهنم غرضفة لصممممممميار  يكي ل يههد امل
هل مبهجب لهرق نقدي قبا ن يكهن  والغرض ههمناقشممممممممممممممة قانهنية النقد يف الكهنغريس   مهال الناس ابلباهل فبد 

 اسمممممممممممممموخدا  والذي إيزقانهن "المحبست القانهنية"،   األمريكي   صممممممممممممممادق الكهنغرس   1862  ا ويف القانهن. 
 لمحب ةاوالفضممممممممممممة الهرق النقدي يف مقابل سممممممممممممندات اركهمة.  هن  هذا القرار فيال ههي ة مي اسمممممممممممموخدا  الذهب 

 ىل  ن احوياهيات اركهمة مي الذهب والفضممممممممة نقصممممممممت بسممممممممبب متهيل اررومل  وذلك راجع القانهنية الهحيدال،
مي النقهد الهرقيمة اليت ال يمد بهمما   $م يهن  150المحبست القمانهنيمة اركهممة مي هبما مة  ومكي قمانهن 135األه يمة.

 ، ارقيقةويف 136االقوصمممممممماد بسممممممممبب هذا القرار. اهنيارلفضممممممممة. ويهقع المحديد مي اخلربان كبية مماو ة مي الذهب وا
 .ناهرابه  ورائهامي  ويسوفيدد إرب الكل     قبههلا كنق ،بدون رصيد  وراقالقرار  يا هه هبا ة 

 Legal Tender Cases    م1870قضايا "العمالت القانونية" 

مل مير قرار المحبست القانهنية بدون  ممممجياب فقد رفمحت قضمممماخ  ىل احملاكم المح يا ابلهالخت اهوحدال لونظر يف مدى 
وحكدت   ،1870مهافقة الهرق النقدي ل دسممممموهر األمريكي مي  شمممممهرها قضمممممية هيبهرن  مممممد جريسمممممهولد يف  ا  

                                                           
132 Niall Kilkenny http://www.reformation.org/moneychangers.html 

133 No State shall enter into any Treaty, Alliance, or Confederation; grant Letters of Marque and Reprisal; coin Money; emit Bills of Credit; 
make any Thing but gold and silver Coin a Tender in Payment of Debts; pass any Bill of Attainder, ex post facto Law, or Law impairing the 

Obligation of Contracts, or grant any Title of Nobility. Section 10. The Constitution of the United States. 
134 the Coinage Act of 1792                                               

135 The Legal Tender Act 1862        
136 http://www.history.com/this-day-in-history/legal-tender-act-passed  

http://www.reformation.org/moneychangers.html
http://www.reformation.org/moneychangers.html
http://www.reformation.org/moneychangers.html
http://www.history.com/this-day-in-history/legal-tender-act-passed
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 كدت بب  اهناوحأبني العد ة القاومو ة يف شخخخخخخخخخخكل الرقمد الم ق ة ترت   د خخخخخخخخخختم  المال ت املتحدة.  احملكدة
 .(  ى امت اع الرقدين )دل ل آذخر

 ن األوراق النقدية ال يومحارض مع  وقررت احملكبةانق ب اركم   1871 ادت قهال الشممممممممممر ففي  ا   وسممممممممممر ان ما
خت اهوحدال المح يا يف الهال ونقضممممممت احملكبةالهالخت اهوحدال يف قضممممممية نهكس  ممممممد يل،  اهادال األوىل يف دسمممممموهر

 137(. 1870)قضية هيبهرن  د جريسهولد 

                  The Gold standard Act – 1900-قانون معيار الذهب 

 النقدي،ر الهحيد ل هرق ، و نشممممممممممأ الذهب كاهمحيا 1900صممممممممممدر قانهن اهمحيار الذهي يف الهالخت اهوحدال يف  ا  
و        يب مي قبل الرئيس وليا  ماكين ي، و  الوهقيعيف مقابل الذهب(.   ي الفضمممممممممممممممةووقف نظا  اهمحدن  )

 23.22مي خالص الذهب(،  ي ما يمحادل  ٪90حبات الذهب ) 8/10 25قيبة اثبوة مقابل الدوالر يف  القانهن
 138.$ 20،67قيبة الدوالر يف  وحددتمي الذهب اخلالص.  غرا ( 1.5046)مي اربهمل 

     Executive Order 6102-م 1933 – 6102األمر التنفيذي 

احوياهي  هن    قان وصممممادق الكهجنرسمبهجب  مر ينفيذي، منع فرانك   روتف ت اه كية اخلاصممممة مي الذهب. 
يف ميع  الذهب بنهدانسمممممخا بذلك جلبيع  مبنع صمممممرف الدوالرات ابلذهب مي روتف ت ينفيذي مر  ههو  الذهب

المحقهد المحامة  و اخلاصممة يف اها ممي، هذا مع قاب ية حتهيل سممندات اخلزانة األمريكية مي قبل األجانب  ىل ذهب. 
 .مي صرف دوالراهتم ابلذهب ممنه   ال  نب بمحد  شرال   ها ،  صبل األجانب 

                  Bretton Woods    1944بريوهن وودت 
دولة يف  44ويب ندهوهن وودت، واهمحروف رمسيا ابسممممممممممممممم اهؤمتر النقدي واهايل لحبمم اهوحدال، جتبمحا كان مؤمتر بري

دال     سمممممم سمممممم ة مي القهان  اجلدي و  االيفاقيف بريوهن وودت، نيه هامبشممممممري،  1944، 22يهليه  ىل  1الفيال مي 

                                                           
137 United States Supreme Court LEGAL TENDER CASES, (1870) No. 43Argued:     Decided: December 1, 1870 

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/79/457.html#sthash.PVTkGumf.dpuf  
138 Gold Standard Act of 1900  Signed into law by President William McKinley on March 14, 1900 

http://caselaw.findlaw.com/us-supreme-court/79/457.html#sthash.PVTkGumf.dpuf
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وصممممممندوق محبري البنك الدويل لإلنشممممممان والو سممممممية  نشممممممانالرئي اهؤمترومي قرارات محد اررمل المحاهية الثانية. لفيال ما ب
 139الدويل. النقد

ا ابلدوالر ايفاقية لربط  سمحار صرف  بسهت اهشاركةالهالخت اهوحدال األمريكية مع الدول  وودت وقمحتيف بريوهن 
   سمممممممحار نظا ابرفاظ     النقد الدويل وُك   ف صممممممندوق األمريكي، الذي يريبط بدور  بسمممممممحر اثبت مي الذهب.

 ب  الدول األ ضممممان،  ذ لب  ن ُيدد  ي الدول حمواجة  ىل وينسمممميق القروضصممممرف الثابوة ب  الدوالر والذهب ال
بمحد  بست المحاهية.  ال  نبيكهن هناس اسمممممممممموقرار ل مح وذلك حىتالدول اليت سممممممممممومح ي هذ  القروض،  وم يقروض 

حال  وكان هذا  1949سممممممنة  2.80 ىل   1947سممممممنة يف  $4.86مي  قيبة اجلنيب اإلسمممممميلي  وقت وجيز ُخف  ضممممممت
 140المحديد مي المحبست بمحد ذلك يف وقت وجيز.

هبع المحبست مي كل األ ضممممممممان،  صممممممممبل مي الصمممممممممحب     الهالخت اهوحدال  ن  واإلكثار مي ومع مرور الهقت
 كزية.لفائدال األبناس اهر  $ 35حتافظ     نظا  برينت وودت بصرف الدوالر األوقية مي الذهب مل 

   The Nixon shock  .م1971نهاية بريتن وودز 

والدة وقمد  وكاني يمم د ة  ائدة  و صممبل الدوالرصممرف الدوالر ابلذهب   1971يف  ا   ننيكسممه  هن  الرئيس 
ت ول يخخخخخخخخخبيخخخخخخخخخ  اني القاومني(،  )مفروضخخخخخخخخخةحكممي يعين أهنا " د ة قاومو ة"  بقرا  و ي  د ات 141الف ات
 وقدية  خخخخ ا خخخخاتاألبراك املركزية من  خخخخيخخخخات الرقد و ا تقمم ب  م  ق دت ا ممبشخخخخي  مادي. وتيخخخختدد  مد ممة

ي العرض الع اقة ب، واملضخخخخخا ابت يف أ خخخخخمال العد ة العامل ة ول س الراب(ةالفائد ات  خخخخخ ة وط دة أب خخخخخعا  )
ة إىل الثق األمر تيترد فقط ويف حق ق ةبدال من ا تراد ا إىل الذ ب أو الفضة، و ذا  كدا ييمل،  وال  ب

 ثقة الرا  ف  ا(. فإني غابت ثقة الرا  ف  ا مل يعد هلا أي وجمد. )أي

يبوها قنظا  النقهد الهرقية.  ذا ما اهوزت وقة الناس فيها وقع الدمار. هذا تخدال      ن  ركي مي  ركان "الثقة"
.  دد مي الدول محلابلف شممممهديبقد و  ،ُيدث بسممممر ة وهذا، الثقة ابلفمحل  ن يوغري بسممممر ة.  ندما هتوز هذ  ميكي

يضممممممخيم  ها يفمح ب األبناس اهركزية مي ولكنها نوائابظهاهر اقوصممممممادية  وال الوضممممممخماالقوصممممممادية  وليسممممممت األتمات

                                                           
139 US Department of State, Archive http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/98681.htm  
140 FROM BRETTON WOODS TO  WORLD INFLATION, Henry Hazlitt, 1984 . 
141 “Fiat money” 

http://2001-2009.state.gov/r/pa/ho/time/wwii/98681.htm
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بة يخارج  ي  يديهم اآلن فإن يهقفها  ي يضممممممخيم ق ولكي األمرمسمممممموبر هلذ  المحبست. وليث  ن هلا حس آخر 
 حتت والدوالر ،مل اآلن حتت سمممي رال الدوالران المح ،  ذ يسممميحدث ما ال ُيبد  قبا  مي يدمر اقوصمممادالمحبست 
  .الراب منخف  و بقان لسمحرهه هبا ة مسوبرال لدوالرات  Quantitative easing بم ما يسب 
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 يةاألوراق النقدأحكام      ابعالس المبحث
 

السسمي  د االقوصاالنقدية في وراق األ"امي  برتها األوراق النقدية  و حباث  يخصممص  دد مي اهشمماي  رسممائل 
 وحكبب" الهرق النقدي: حقيقوب واترخيب“وكوامل   ي كنمحان،  ل دكوهر وهبة الزحي ي والدكوهر حكامها"و قيبوها 

 قدمت  ىل هيمة   ىل البحهث اليت ابإل ممممافةل شممممي   بد ن بي منيع  ضممممه هيمة كبار المح بان ببسد اررم ، هذا 
سمممممة لدراسمممممة اإلسمممممسمي يف دوريب اخلام جبع الفقبا وبدها  والبحهث اليتررم  ل بناقشمممممة، كبار المح بان ببسد ا

 المحب ة الهرقية. 

  ي اليا مي يف وما جرىان سقا مي القرن الثالث  شممممر اهيسدي،  ،ر ينا يف الفصممممل السممممابق ي هر األوراق النقدية
 ن خسل هذ  يزي، و  اهركزي اإلجن و سممممسممممها البنك يا، يف اجن صمممميارفة، وكيف احتد اليههد الفينسمممميافة مدينة يار صمممم

ت اهوحدال الهرق النقدي ابلهالخ ور ينا ي هراتنقدا قائبا بذايب.  ومل يكيبديي،  اسمممممند القرون كان الهرق النقدي
غري مغ    نقدا قائبا بذايب  1971 ا  يف  قضممممممممممممممماها الدوالر األمريكي حىت،  صممممممممممممممبل واهراحل اليتاألمريكية 

الذهب  ي الدوالر  رسممم ت المحامل ك ب يف دوامة يصممما دية مي اريفاع كيف  ن رفع يغ ية و  ،ذهبوياهي مي الحاب
  ال الرحب أتكل األخضر واليابس. األسمحار ال حل هلا

د يمح  ما بمُ   يي، الفيف هذ   اجملبع الفقهي ويسهم فقهانهيمة كبار المح بان  فقهانبمح  ما جان  ي  وآلن سممممممممنرى 
اجملبع  وصدر قرار  1974 ممممممممممممممملهجري اههافق   1393ماهية الهرق النقدي صدر يف  بشأنيمة اهل ن قرار  ،  ذ 1971

   1982 لممم اههافق هممم1402 ا   الفقهي يف

الم ل الرقدي وقد قائا بذات  كق ام الرقدية يف الذ ب والفضخخخة وغز ا من األمثاني، كدا  هه  ن وقرارهم واحد
 ل م جرا خخخخخخخخخخخاً دت فة، تتعدد بتعدد ج ات اال خخخخخخخخخخخدا  يف الب داني املات فة،  ع  أني اليعترب الم ل الرقدي أ

األمريكي جرس، و كخذا كخل  د خة و ق خة جرس ميخخخخخخخخخخختقخل بخذاتخ ،  والم ل الرقخديالرقخدي الكمييت جرس، 
ا من  وبذل  جيري ف  ا الراب برم    فض ًا ووي اً كدا جيري الراب برم    يف الرقدين الذ ب والفضة ويف غز 

 .األمثاني
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النقدية،  كان ل فقهان  قهال يف األوراقفقد  هذ  الفوهى المحامة. قبل   قهال الفقهان ئونسمممممممممموقر الهران  سممممممممممنرجع  ىل
يف حقيقة األوراق النقدية هي  اآلران فقهيةو  النقديةحكم األوراق  ي ه 1395سممنة  مقاال البحهث صممدرت ج ة و 

  سة  قهال سنذكرها ابخوصار.

 أنَّ األوراق النقدية إسناد بديَن على جِهة إصدارها: لول القول األ

 نقاط:     س  وا وبد القهل
ن هذا الومحهد   )ونمح مبوسمممم يم قيبوب مي الذهب رام ب  ند ال  ب  النقدي،اهسممممجل     الهرق  الومحهد-1

 مل يمحد مكوهاب     األوراق النقدية(.
 اق النقدية مغ ات ابلذهب  و الفضة(.يغ يوها ابلذهب والفضة )مل يمحد األور   رورال-2
 ال مي قيبوها الهرقية    يها،مما يدل   يب مي المحدد اهرقه   مكوسبة،قيبوها   ن-م3
 142ما يسدد بب(. وليس  ندهاإلصدار كيف يضبي جهة ا)و جهة اإلصدار لقيبوها  ند  لغائها   بان-4
 إلحاقها بالفلوس: الثاني القول 

 النقدية م حقة ابلف هس أتخذ احكامها ال والقهل  ن األوراقان حقيقة الف هس، سممممممبق  ن خصممممممصممممممنا فقرال  ي بي
 فيبا س ف. وهذا بينا ، والفضة م  قامقا  الذهب  وال يقه يصل  ذ  ن الف هس  يا هي يص ل لشران احملقرات، 

 بديال عن الذهب والفضة: نقدًا،اعتبار الورق النقدي  الثالث القول  

هذا و ل األول  ذ هه مب      فر ممممممية الوغ ية الكام ة مي الذهب  و الفضممممممة األوراق النقدية  ن هذ القهل كالقه 
 صحيل. غري

 اعتبار الورق النقدي كعروض التجارة: القول الرابع 

 روض و ال يصمممممل  ذ  ن هذ  األوراق  وراق ابلفمحل ال يكسمممممب قيبة  ال القيبة اليت  لزمها السممممم  ان.  وهذ القهل
 مي ذاهتا. يسوفاد الوجارال

                                                           
  بهجة المشتاق في بيان حكم زكاة األوراق للشيخ أحمد الحسيني ص 68 – 71  142
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، قاِئم بذاته القول الخامس  :)القول المعتمد(: أنَّ األوراَق النقدية ثمٌن مستقلٌّ

 143هم1393/  8/  17( واتري  10رقم )-قرار هيمة كبار المح بان 

يمة ابل هن الب  نص اهلالقارن     بينة:  وحىت يكهنأل يوب  أ خخخخخخخخف   وص الفتمى املرشخخخخخخخخم  كام ا ن  نقل  آورت
 .األسهدابل هن  يت   يبويمح يقا

 وبمحد،  وصحبب،و    آلب  حمبد،والصسال والسس      مي ال ني بمحد   وحد ،اربد ل 

بدراسممممة مه ممممهع  -فبنان     يهصممممية رئيس  دارات البحهث المح بية واإلفوان والد هال واإلرشمممماد ، واألم  المحا  هليمة كبار المح بان 
؛ اسممممممونادا  ىل اهادال السممممممابمحة مي الئحة سممممممري المحبل يف اهليمة اليت ينص      ن ما إري بانالنقدي مي قبل هيمة كبار المح الهرق 

حبثممب يف ج س اهليمممة يوم ب  ممب مي ويل األمر ،  و بوهصممممممممممممممميممة مي اهليمممة ،  و مي  مينهمما ،  و مي رئيس  دارات البحهث المح بيمة 
ا فقد جرى  دراج اهه مممممممهع يف جدول   بال اهليمة لدورهت - ي اهليمة  واإلفوان والد هال واإلرشممممممماد ،  و مي ال جنة الدائبة اهوفر ة

هممممممممممممممممممممم، ويف ي ك الدورال جرى دراسمممممة اهه مممممهع بمحد االهسع      139/ 4/ 17و  ه 1393/ 4/ 1الثالثة اهنمحقدال فيبا ب  
 البحث اهقد   نب مي ال جنة الدائبة ل بحهث المح بية واإلفوان .

ية اليت قي ت يف حقيقة األوراق النقدية مي ا وبارها  سنادا،  و  رو ا،  و ف هسا،  و بدال  ي ذهب وبمحد اسومحراض األقهال الفقه
ل جرى يداول الر ي فيها، ومناقشممة ما     ك- و فضممة،  و نقدا مسمموقس بذايب، وما يييب     ي ك األقهال مي  حكا  شممر ية 

 ا:هلاليت يومح ق ابإلجرانات اهوخذال مي قبل اجلهات اهصدرال  قهل منها مي  يرادات. فونواب  ي ذلك  ديد مي الوساؤالت

وحيث  ن اهه هع مي اهسائل اليت يقضي اهادال المحاشرال مي الئحة سري  بل اهليمة ابالسومحانة ابلشؤون االقوصادية واالجوبا ية 
مي  س يف البحث ممحها واحدا  و  كثرواألنظبة المحامة مبا يف ذلك القضممممممممممممممماخ البنكية والوجارية والمحبالية، فإن   يها  ن يشمممممممممممممممر 

وحضمممر ممحب   ي، فقد جرى اسمممود ان سممممحادال حمافظ مؤسمممسمممة النقد المحريب السممممحهدي الدكوهر  نهر -اهوخصمممصممم  يف ي ك المح ه  
 ووجهت  ىل سمحاديب األسم ة الوالية: ،االقوصاديةالدكوهر  بر شابريب  حد اهخوص  يف المح ه  

ومل  ؛محهايبا ي ي سمممنمح ق   يب يف مه مممف م حهظاتظ مؤسمممسمممة النقد،  ال ما ورد مي  جهبة حماف ،الفوهى مل يرد يف
يسممممممأل الفقهان  ي مها  مؤسممممممسممممممة النقد واليت يو خص يف:  دارال المحب ةققق و دارال  رض النقهدققق و دارال الفائدال 

وكهن يف جانب األصمهل مي واليت ي( balance sheet)والرقابة     البنهس الربهية. ومل يسمألها مكهانت ورقة الوهاتن 

                                                           
الجنة الدائمة المتفرعة عن الهيئة -فقد جرى إدراج الموضوع في جدول أعمال الهيئة لدورتها الثالثة المنعقدة فيما ب ين1393/4/1هـ و  143

 للبحوث الدائمة اللجنة من عنه المقدم البحث على االطالع دبع“. " الورق النقدي  موضوع دراسة جرى الدورة تلك وفي هـ،17/4/1393

.واإلفتاء العلمية  

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?languagename=ar&View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntry
Name=&RamadanEntryID=0&RamadanEntryName=&NodeID=11171&PageID=18&SectionID=1&SubjectPageTi

tlesID=19&MarkIndex=10&0  

http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?languagename=ar&View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&RamadanEntryID=0&RamadanEntryName=&NodeID=11171&PageID=18&SectionID=1&SubjectPageTitlesID=19&MarkIndex=10&0
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?languagename=ar&View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&RamadanEntryID=0&RamadanEntryName=&NodeID=11171&PageID=18&SectionID=1&SubjectPageTitlesID=19&MarkIndex=10&0
http://www.alifta.net/Fatawa/FatawaSubjects.aspx?languagename=ar&View=Page&HajjEntryID=0&HajjEntryName=&RamadanEntryID=0&RamadanEntryName=&NodeID=11171&PageID=18&SectionID=1&SubjectPageTitlesID=19&MarkIndex=10&0
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 Foreignي )األجن ، واحويممماهمممات النقمممد(Government securities)وض لحببنممماس، و وراق مممماليمممة حكهميمممة قر 

Exchange Reserves)،  احوياهي األبناس الربهية  يف جانب االلوزامات، جندو(Commercial Bank Reserves ،)

ك ب   وما هلذا (.Government bank accounts)ت اخلا  ابركهمة ، وارسممااب(األوراق النقدية Currency)والمحب ة 
  كوب الومح يقاتو  ي األسممم ة إلجابة سممأقه  ابلنيابة  ي احملافظ ابو  مي  ور يف اركم     نقدية األوراق النقدية،

 .األسهد ابل هن بمحدها

ة بدفع قيبوها ندات يومحهد الدول: هل يمحورب مؤسمممسمممة النقد ورق النقد السممممحهدي نقدا قائبا بذايب    يمحورب  سممم1س
رام ها، كبا هه مدون     كل فمة مي فمات  وراق النقد السمممممممممممممممحهدي، و ذا مل يرد ممحىن هذ  المحبارال، فبا ممحىن 

  الوهل يمح  ذلك الومحهد  ن ورق النقد السمحهدي مغ   برخالت فضية     ورقة،االلوزا  بوسجي ها     كل 

بنك لا نح  كا ، 1971 ي قبل سممممنة  ،كان ُيبل الومحهد مي المحهد السممممابقمي خسل السممممؤال  ن النقد  يوضممممل 
هه ما آنذاس النقد )     اهصممممممدر ندات ديياليت كانت يمحورب سممممممو بقيبة األوراق اه به ة،  اهركزي مي ك احوياهيا

ركزي ال ي وز  هم  ن البنك اهوالشق الثاين مي السؤال يه ل  ن احملافظ  خرب . (خزائي البنك وليست السنداتيف 
 األوراق آنذاس ص  ان حامل الهرقة قيبوها مي ذهب  و فضة. ابلومحهد اهكوهمل    

و ذا كان كذلك فهل هه غ ان كامل     مصمممممممممممممممدريها،: هل لكل  ب ة ورقية غ ان مادي حمفهظ يف خزائي 2س
 األدىن هلا وما هه ارد  ل وغ ية،و ذا كان غ ان ل بمح  فبا هه ارد األ     فقط،غ ان ل بمح  

يشممممممكل الذهب  2015لسممممممنة  144مؤسممممممسممممممة النقد السمممممممحهديمادي يف خزائي بل حسممممممب يقرير  غ انهناس  ليس
   ب ية  صمممممممممدار النقهد يبود ذ  ن ) هه ديي     الدولةف ل نقهد البنك اهركزي صمممممممممدار و ما  ،مي  صمممممممممهلب 0.06%

يف  ضممممهاخيالسممممندات بنقهد  ران مي فراغ()شمممم ، يقه  البنك اهركزي ابسمممموبدالدين لسممممندات الدولةخزينة صصممممدار 
واألوراق  . بميةبز دة مي جديد مي هرف الدولة  السمممممندات سممممموبدالسممممميد البنك النقد مي الدولة ابالسمممممهق، وي

حسممممب يصممممنيفات  مي الوقرير نفسممممب، وذلك 2015لسممممنة  مي النقد الرائاب يف السممممهق %9.99النقدية ال متثل  ال 
هبع مؤسمممممممسمممممممة النقد  وراقا وإب  ن نمح م  ن  .(M1، …M3 and M2,M0)  آخرقد واليت ختو ف مي ب د  ىلالن

يا يسممممممممممممممج ها  يوم بدون احوياهي مي  ي نهع، و  هبمحهاو  ،لحبوراق وغ ية حاجة األبناس الربهية، ما هه  ال لنقدية
 ما  ي  ق. وه هذا األخري، فوصمممممممري دينا   يب، ويزيد مي كبية النقد يف السممممممم ي  بهايف حسمممممممامل كل بنك  ندما 

                                                           
144 http://www.sama.gov.sa/ar-

sa/EconomicReports/AnnualReport/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%
A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%80%D9

%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86.pdf  

http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/AnnualReport/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/AnnualReport/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/AnnualReport/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86.pdf
http://www.sama.gov.sa/ar-sa/EconomicReports/AnnualReport/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%82%D8%B1%D9%8A%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%86%D9%88%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%80%D9%8A%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D8%B3%D9%88%D9%86.pdf
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بهية  ىل ص  ان قروض مي األبناس الر  ،هايهليد ومصمممممممممممممممة الهدائع يف البنهس الربهية، فيخامكهانت النقد األخرى و 
)األوراق  كبيمممة النقهد الرائجمممة  جمحمممل ذيهمممذا الممم. و (Fiat money) لزاميمممةاإلالنقهد  فهي جزن مهم ميتبنمممائهم، 

 $م يمار 13519.30 ىل  1959سممممممممممممممنمة  $م يمار 286.60نوقمل مي يف الهليمات اهوحمدال األمريكيمة ي (والهدائع البنكيمة
 146سممممممنة $م يار 19940 ىل  1993سممممممنة  $م يار 4187اركهمة األمريكية ينوقل مي  وجمحل ديهن ؛2017 145سممممممنة

 .فقس الدول األخرى و    هذا، الرائاب وكبية النقدب  ديهن الدولة  الههيداليربت المحسقة  وهذا 2017

 ولب هناس جهات  صدار ابلفضة،وهل يهجد  ب ة ألي دولة ما مغ اال  الهرقية،بست : ما نهع غ ان المح3س 

 كغريها  ضمممه يف الصمممندوق النقد الدويل الذي يوبىن  ،،  ذ كل الدول اإلسمممسمية ب ة مغ اال ابلفضمممة  ي يهجدال 
  (.Fiat money) 147النقهد اإللزامية

هممذ   فبمما هي مقهمممات  نهمما،و يمما قيبوهمما يف  مر خممارج  ،ذاهتمما: اهمحروف  ن الهرقممة النقممديممة ال قيبممة هلمما يف 4س
 القيبة 

وب مقبهال منذ قرون مضمممممت، يف ح   ن النقد ارايل ففي ارقيقة قيبقيبة النقد الشمممممر ي يف ذايب، وهذا ما جمح ب 
االخنفاض الذي يسمممممممممماهم يف و ، expansion of money supply)) بوزايد مسمممممممممموبر مفرو ممممممممممة ب  ما ي بمحب الدولة

 س ب جتار المحب ة. اخلا محة لو المحاهية ب  الوق بات اليهمية لقيبوب يف األسهاق اهاليةسوبر لقيبة النقد، و اه

وما هي مقهمات ا وبار المحب ة الهرقية     الصممممممحيديي الدويل   امة،: نرغب شمممممرح نظرية غ ان النقد بصمممممفة 5س
 واحمل   

غ ان  وليس هناس يضا،  انقد يمحورب قهد الرائجة،  ذ ارسامل البنكيمي اهمح ه  اليه   ن الهرقة النقدية جزن مي الن
يف ارقيقة  ليها، ) ةو يا ي بع األوراق حسممممممممب حاجة األبناس الربهي ،مقابل األوراق اليت ي بمحها مؤسممممممممسممممممممة النقد

 ي  ب و شممممممخص  ىل البنك  وليذهب  يمؤسممممممسممممممة النقد يفضممممممل  ن نسممممممومحبل النقد اإلكيوين     النقد الهرقي 
، و (رف   ب ية السممحب  ال يف شممكل شمميكياألسممم ة، و رمبا نقدخ، سمميجد كل  نهاع المحراقيل و ورقا  100000$
هذ  القروض يزيد مي   نبناس الربهية،  ذ  اليت متنحها األ النقدية هلا اريباط وويق بمحدد القروض الهرقة هلذا فقيبة

ت مي قهال اقوصممممممماد كل ب د... هذا مي يضممممممم يسيسممممممموبد  قيبوب )  ما  ي  ن قيبة النقد فونزل ،كبية النقد الرائاب
 مؤسسات النقد(

                                                           
145 United States Money Supply M2, https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2  
146 The Daily History of the Debt Results , 
https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/search?startMonth=01&startDay=19&startYear=1993&endMonth=01&endDay=15&endYear=2017  
147 International Monetary Fund, List of Members https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm  

https://tradingeconomics.com/united-states/money-supply-m2
https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/search?startMonth=01&startDay=19&startYear=1993&endMonth=01&endDay=15&endYear=2017
https://www.imf.org/external/np/sec/memdir/memdate.htm
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و ذا كان ابلذهب وغري  فهل غري الذهب فرع  ي الذهب اب وبار  نب  ابلذهب،: هل الغ ان ال يكهن  ال 6س
 وهل يكفي ل غ ان مسنال وموانة اقوصادها وقههتا وله مل يكي لنقدها رصيد  لب،قيبة 

و نب  نقد غ ان، ل  ن ليسحملافظ  ي السؤال السابق ) ي قيبة النقد( بل يب   نب قال هذا السؤال ينيو جهامل ا
صمممدار مي اهؤسمممسمممة أيكل نبب  نب  نب   مممسل منب  ذ  ن كل  ن وهذا ما ن الغ ان هه قهال اقوصممماد الدولة،   جامل

ي     صممممممدرها كديفهي ي ،يف مقاب ها ويصممممممدر نقدامي  مهال الناس، ف با يشمممممميي اهؤسممممممسممممممة سممممممندات ل خزينة 
ب  ىل  يت بالسممممممهق،  ذ  ن اركهمة غشممممممت نقدا و اركهمة مي  ائدات مسمممممموقب ية، مما يرفع  مثان كل شممممممين يف 

 السهق. 

ومث ب الرخل  بب،ولذا مسي دينارا  و جنيها رمزا ها غ ي  ابلذهب،واجلنيب هل هه مغ    ابلدينار،ما يسب   :7س
الوسبيات يقصد منها احملافظة     الوسبيات القدمية ل محبل اهوداولة السمحهدي هل هه مغ   بفضة     ن هذ  

 فضة فيبا مض  بغ  النظر  با هي مسوندال   يب مي ذهب  و 

 .هي يسبيات فقط، مث با نسبي الربهان بيت الشهرى ونسبي الراب فائدال

 ب نظري ب اريفا ا مل يسبق ل: ما السبب يف  د  الثقة يف النقد اهوداول اليه  مما  دى  ىل اريفاع الذه8س

انيا مي األسمماس كبا وقع يف  ه  يا هه  مم  نقهد بدون رصمميد،  ما  د  الثقة  ذا حل اهند البنانليس  د  الثقة و 
 األرجنو  مي قبل.و 

و جامل سمحاديب  نها بهاس ة اهيجم القائد الدكوهر  حد اهالك  جابة جرى رصد خسصوها يف حمضر اجل سة مع 
 ر ي.وقد يهص ت هبا األكثرية مي اهليمة  ىل االقوناع مبا ارأتيب فيها مي  ،سمحاديب

 قرر-مث بمحد   ادال النظر يف األقهال الفقهية اليت قي ت فيها      مممممممهن اإليضممممممماحات اليت ذكرها سممممممممحادال احملافظ 
 اجمل س ابألكثرية ما ي ي:

هم ما   والنقد مي)كيف يكهن هذا،     سحبنان      ن النقد هه كل شممممممممين إري ا وبار  يف المحادال  و االصمممممممم
 (،محجامللاشمممممممممين ه اليكهن  ي شمممممممممينق  ن هذا هل  فهذا ،يف الق همل وو مممممممممع حبب ،وجمح ب  زيزا ،خ ق ن يمحاىل

و ما الدرهم : )ك شمممممي  اإلسمممممس  ابي ييبية حيث قال، كبا  شمممممار  ىل ذلث ي ق  قبهال  اما كهسممممميط ل وبادلحبي
، بل مرجمحب  ىل المحادال واالصممممم سح؛ وذلك ألنب يف األصمممممل ال يومح ق محي والشمممممر ينار فبا يمحرف لب حد هبوالدي

ل هي وسمممي ة  ىل ، بلدراهم والداننري ال يقصمممد لنفسمممهاوا بب،بل الغرض  ن يكهن ممحيارا ها يومحام هن  بب،اهقصمممهد 
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ادهتا وال بصمممهرهتا ، ال مبا غرض ة احملضمممة اليت ال يومح ق هبوالهسمممي قال:وهلذا كانت  مثاان . . .  ىل  ن  هبا؛الومحامل 
  كانت( اهماهقصهد كيفبا  هبا  ُيصل

 ما  ي االسممممموشمممممهاد بكس  ابي ييبية فيجب ا وبار سمممممياق كسمب رحب ن حىت ال خنرجب  ي مقصمممممهد . فالنص 
محرف ابلشممممرع ي مي حدود األمسان اليت   ق ن هبا األحكا  منها ما"    اهسمممموشممممهد بب جان يف الفواوى يف فصممممل  نهانب: 

ويك م  با يمحرف حد  ابلشمممممممممممممرع فوك م  ي الصمممممممممممممسال      ومنها ما يمحرف ابل غة ومنها ما يمحرف بمحرف الناس و ادهتم".
والزكاال واإلميان ... و با حد  ال غة كالشمممممممممممممبس والبحر والسمممممممممممممبان ...  ويك م  با يمحرف بمحرف الناس و ادهتم  

"ال حد شممممممر ي  :الدراهم والداننري. ون فت النظر  ىل  ن كسمبكاسممممممم البيع والقصممممممر يف السممممممفر واري  واألوقية و 

نار وال ل درهم "مل يذكر ل دي     :قهل  ي  خسفب يف كوب الفقب، وقهلب، ل سممممممممممممممفر والدينار والدرهم  ال المحادالممحروف" 

راهم دار الدمل يسمممممممممممممم   م لب المح بان وله  ن فيب خسفا فإن هناس قهل راجل وقهل مرجهح والراجل هه مق.     حدا"
والداننري اليت  ممممممممممممرهبا  بد اه ك وقد كان اهقدار ممح هما قبل سممممممممممممكة  بد اه ك جان يف كوامل ابي خ دون كس  

و ن سمممممممممم بنا بقهل اإلما  ابي ييبية فس خيرج قهلب  148".شمممممممممماف يقهل فيب  ن هناس  ماع     وتن الدينار الذهي
ال يسممممممهغ  ، ويف ك وا ارالو ال يوغري واحد    هه وتن  لمحادال هه اب ، ي حتديد مقدار الدينار والدرهم الشممممممر ي 

 .بل  ص ب ديي مي فراغ     مصدر  االحوجاج بب     نقد ال قيبة يف ذايب

والداننري ال يقصممممممممد لنفسممممممممها، بل هي وسممممممممي ة  ىل الومحامل هبا؛ وهلذا كانت  مثاانال" و:"  والدراهم”      :ية ما  ي قهل ابي ييب

هل الدراهم والداننري ف     ة اليت ال يومح ق هبا غرض، ال مبادهتا وال بصمممهرهتا ُيصمممل هبا اهقصمممهد كيفبا كانت".والهسمممي ة احملضممم
 س فمحال غري مقصممهدال يف ذاهتا؛ لوجردها يف ذاهتا  ي اهصمم حة  و اهفسممدال ولي ،ضممةاحملوسممائل حمضممة  فالهسممائل 

 سممممممممبحانب اليت و مممممممممحها ن ،ف ماهيوب وقيبوبو محر اه ذيكذلك؛ و ن سمممممممم بنا فكسمب رحب ن  ي الدينار الالنقد  
يمحاىل فيب، وابي ييبية رحب ن يمح م  ن مي الهسمممممممممائل ما هه حمر  ومنها ما هه مكرو ، وله حصمممممممممل بب اهقصمممممممممهد، 

 دي( حمرمة كباالهسممي ة هنا )الهرق النق. مآلواها ىل وينظر  يضمما والهسممي ة يُنظر يف مادهتا وصممهرهتا ل حكم   يها، 
خص قيبومب     ورق نقمدي ير   همل يقبمل بمب ابي ييبيمة رحمب ن  ومماذا  ي الغرر يف قيبمة األوراق النقمديمةبيكنما، 
ا مبث ب  ىل  جل المحاقل ال يبيع شممممميم "    :النقدييكسمب  ي   و ندان حمكم مبوشمممممابب كس  لو ييبية  وهاذا اخذ الدوا .

" والشممممممممممارع ه ب  لغان الصممممممممممفة يف األمثان فأراد  ن يباع :  قال ىل  ن    ...:"ليأخذ مث ب بمحد ح  الشممممممممممين.ولكي قد يقرض 
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ظ بة كبا يفمح ب مي ي  ب دراهم خفافا  ما ليمح يها ل   درهم.وال ينظر  ىل اخوسف الصممفات مع خفة وتن كل وتهنا الدراهم مبثل 
تن فهذا  خراج يمح يب ذلك  ال بزخدال يف اله   الاهريب  و ما ليقضمممممممممممممي هبا و ما لغري ذلك فيبدل  قل منها  ددا وهه مث ها وتان فرييد

مما حرمب الني صممممممم   ن   يب وسممممممم م بس ريب خبسف مها مممممممع يناتع المح بان فيها ليس هذا مه ممممممع األمثان  ي مقصمممممممهدها وهذا 
    هم149 :"ون    م يفصي ها.

هم وله  ن الناس  جاتوا بينامل الصمممممرف حيث قال: )و، مي ك]اهدونة[ ه ذلك اإلما  مالك يف  )وذكر :   مي الفوهى اتبع
 .اهم  نظرال(يباع ابلذهب والهرق  اجل هد حىت يكهن هلا سكة و   لكرهوها  ن

 ال ألنب يمح م  نب ال شممممممين  ،ال لشممممممين ،هه مي قال ابلمح ة القاصممممممرال     النقديي واإلما  مالككيف يكهن هذا 
يمح بب  ال بل جان بشممممممممممين ال    و يمح ل بمح ة مومحدية غري ممح ل ص ن النيقاس   يهبا،  مل يكف اإلما   ن يقهل 

اسمممممممممممممموشممممممممممممممهاد  فهذا ،وييس النقديي ن يومحامل هبا الناس  ومل يردكان يمح م حقيقة الف هس   فاإلما  ال  امل ابلديي، 
نة ما و قد جان ما نُق ل  نب جهااب لسمممؤال  ي الف هس، جان يف اهدو  .سمممياق كس  اإلما  مالك رحب نخارج  ي 

 نصب

:"الوأخري يف صممممممرف الف هس ق ت :  ر يت  ن اشممممممييت ف هسمممممما بدراهم فافيقنا قبل  ن نوقاب  قال : ال يصمممممم ل هذا يف قهل مالك وهذا  
فاسممممممممد ، قال يل مالك يف الف هس : ال خري فيها نظرال ابلذهب وال ابلهرق ، وله  ن الناس  جاتوا بينهم اجل هد حىت يكهن هلا سممممممممكة و   

وها  ن يباع ابلذهب والهرق نظرال ق ت :  ر يت  ن اشمممممممممييت خا  فضمممممممممة  و خا  ذهب  و يرب ذهب بف هس فافيقنا قبل  ن نوقاب  لكره
  150. إهت هذا يف قهل مالك   قال : ال إهت هذا يف قهل مالك ألن مالكا قال : ال إهت ف س بف س "

كس  اإلما    فصممس لوه مميل ناهنا  ي الف هس وقد خصممصمم نهان اهسممألة:" الوأخري يف صممرف الف هس". فالكس  و 
محورب مثنا  ىل جنب مما ي ،يف وقوبها  ذ  نب مل يكي غري  ،مالك يف المح ة القاصممممممرال، وكيف  هنا يومح ق ابلف هس خاصممممممة

الذهب والفضممممة، وسممممبب جمحل اإلما  مالك المح ة قاصممممرال     الذهب والفضممممة هه  ن الف هس ال يضممممبط قيبوها 
 :، و ما  ي مراد اإلما  مالك مي   افة" ال يقا ض ابلف م ؛ ألهنا ت ول إىل الفياد والكياد" فهه القائل:

ا  السمممممممممائل هه لفت انوب     وله  ن الناس  جاتوا بينهم اجل هد حىت يكهن هلا سمممممممممكة و   لكرهوها  ن يباع ابلذهب والهرق نظرال"." 
كبمما ا ورب ذلممك  151واهثممال     ذلممك الف هس  نممد رواجهمما، ا فس يبمماع ابلممذهممب والهر ق نظرال ىل  ن ممما كممان مثنمم
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فقهان اهالكية والشممممممافمحية وابي ييبية وابي القيم، وق محا ال يمح   ن  ي شممممممين صهسق، فيجب حتقيق اهناط دائبا 
ي     ما ه واألوراق النقدية .وكبا هه وا ل مي رسالة اهقريزي فيبا يمحرض ليكهن مثنا كبا بينا مي قهل اهالكية

ويكثر النقد  .مي فراغ ابلراب  ذ  ن سممممكب مقرون صصممممدار قروض ولب  سقة   يب اليه  نقد ال يكوبل فيب الشممممروط
 السمممممممنهي يرجان يف الوقر صنزال نسمممممممبة ودائع األبناس لدى مؤسمممممممسمممممممة النقد، فقد بزخدال  دد القروض، واليت يزداد 

ق لحجم السيييولة ألضيييا سدة النقدية المقياعتعد القا "   :(The money multiplier) "مضمممما ف النقهد"ل بؤسممممسممممة  ي 

ؤسسة لدى م فودائع المصار إلىفة إضا، فناديق المصارص، والنقد في ف  المصار جارخدة النقدية من النقد المتداول عوتتكون القا

  .152"النقد.

ل  ن مل ا جبا وبد   يه نان ال ذااالسوشهاد  ا مي كس  اإلما  ابي ييبية وما سبقبقهل مالك هذا  ول ذكر فإن
     اسمممممممممموشممممممممممهاد آخر يف  ي مي األحباث ومل يرد، 153جدا واألمث ة كثريال ،نقل كل مي كوب  ي األوراق النقدية

 . كوب الفقب ما يسوند  ليب غري ا  ، ألنب ال يهجد يفحد   بي

)كيف       مياسا ل قيوُيبل خصائص األمثان مي كهنب مق الوداول،وحيث  ن الهرق النقدي ي ق  قبهال  اما يف 
دية يفقد مي )كبا بينا فإن األواق النق     هد ا ل ثروالومسممممممممممو     و قيبوب ال يثبت يف اليه  الهاحد(  يقيس القيم

سندية فيها :  ن صفة الهر مي اهناقشة مع سمحادال احملافظ، وحيث ظوبب اإلبران المحا        قيبوها ابسوبرار دائم(
هد بذلك ويؤكد  ، كبا ظهر  ن الغ ان ال ي ز   ن يكهن شامس جلبيع األوراق النقدية غري مقصهدال ، والهاقع يش

، باز   ن يكهن ذه، و ن الغ ان ال ي  ن يكهن جزن مي  ب وها بدون غ ان، بل إهت يف  رف جهات اإلصممممدار 
يا ألي  يا  و جزئ، و ن الفضمممممة ليسمممممت غ ان ككالذهب والمحبست الهرقية القهية  بل إهت  ن يكهن مي  مهر  دال

ال هن   يب حكهموها مي ح، كبا ايضممممممممل  ن مقهمات الهرقة النقدية قهال و مممممممممحفا مسمممممممموبدال مما يك ب ة يف المحامل
ها لي )  ذا فالدول اهسمممم بة خاسممممرال دائبا فاقوصممممدات    ،بضمممممحفها، فوقهى الهرقة بقهال دولوها ويضمممممحف اقوصممممادية

حمل ية؛ كالبيول و ن اخلامات ا      بيع ورواهتم بثبي خبس(يفهق دول الغرمل، فخل نصمممممممممممممميبهم يف هذ  ال محبة هه 
 غ ان ل محبست الهرقية. والق ي والصهف مل يمحورب حىت اآلن لدى  ي مي جهات اإلصدار
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مل  ىل مقاصمممممممممممممممد واألقر  دليس،وحيث  ن القهل اب وبار م  ق الثبنية   ة يف جرخن الراب يف النقديي هه األظهر 
  ة،ما روى ذلك  ي  حد  بكر:قال  به  و حد،اخت  ي األئبة مالك و يب حنيفة وهه  حدى الرو  الشممممممممممممممريمحة،

 كبا هه اخويار بمح  احملقق  مي  هل المح م؛ كشي  اإلسس  ابي ييبية وي بيذ  ابي القيم وغري ا.

فوهى ويف ل ال يف همممذ  ا ابي ييبيمممة وابي القيمو  و حمممداألئبمممة ممممالمممك و يب حنيفمممة   ي مل أيت لفظ م  ق الثبنيمممة
م هقاصمممممممممممممممد يب  ممحرفوه، فقد  وردان كسمهم الذي ال اليت يوحدث  ي األوراق النقديةالكوب واألحباث اهمحاصممممممممممممممر 

 . قها  ن األمثان ميكي  ن يكهن  ي شينه   ومل يس  ، الشرع مي منع الظ م، وما اشيهه  يف الثبنية

هرق النقدي فإن هيمة كبار المح بان يقرر أبكثريوها:  ن اللذلك ك ب  النقدية؛وحيث  ن الثبنية موحققة به هح يف األوراق 
 اإلصممممممدار،ات و نب  جناس يومحدد بومحدد جه األمثان،يمحورب نقدا قائبا بذايب كقيا  النقدية يف الذهب والفضممممممة وغريها مي 

قل ووهكذا كل  ب ة ورقية جنس مسممممممممممم جنس،و ن الهرق النقدي األمريكي  جنس،مبمحىن:  ن الهرق النقدي السممممممممممممحهدي 
 و نب يييب     ذلك األحكا  الشر ية اآليية: بذايب،

وهذا  الف هس،ككبا إري الراب بنه يب يف النقديي الذهب والفضممممممممممممممة ويف غري ا مي األمثان    فيها، وال: جرخن الراب بنه يب 
 ي ي:يقوضي ما 

فس  م  قا، نسمممممممميمة- و غري ا ) ( ال إهت بيع بمحضممممممممب ببمح   و بغري  مي األجناس النقدية األخرى مي ذهب  و فضممممممممة 
 إهت مثس بيع الدوالر األمريكي خببسة  ري ة سمحهدية  و  قل  و  كثر نسيمة.

)مل( ال إهت بيع اجلنس الهاحد منب بمحضممب ببمح  موفا ممس، سممهان كان ذلك نسمميمة  و يدا بيد، فس إهت مثس بيع  شممرال 
  ري ة سمحهدية ورق أبحد  شر رخال سمحهدخ ورقا.

نانية برخل فيجهت بيع ال ريال السمممممممهرية  و ال ب بيد، ذا كان ذلك يدا  م  قا،إهت بيع بمحضمممممممب ببمح  مي غري جنسمممممممب )ج(  
وبيع الدوالر األمريكي بثسوة  ري ة سممممممحهدية  و  قل  و  كثر  ذا    كثر، و  قل مي ذلك  و  فضمممممة،ورقا كان  و  سممممممحهدي،

 يد؛بل السمممممحهدي الفضممممة بثسوة  ري ة سمممممحهدية ورق  و  قل  و  كثر يدا ومثل ذلك يف اجلهات بيع الرخ بيد،كان ذلك يدا 
 ألن ذلك يمحورب بيع جنس بغري جنسب وال  ور جملرد االشياس يف االسم مع االخوسف يف ارقيقة.

اثنيا: وجهمل تكاهتا  ذا ب غت قيبوها  دىن النصمممممماب  مي ذهب  و فضممممممة  و كانت يكبل النصممممممامل مع غريها مي األمثان 
 المحروض اهمحدال ل وجارال  ذا كانت مم هكة ألهل وجههبا.و 

 اثلثا: جهات جمح ها ر س مال يف الس م والشركات.

 انوه  نص الفوهى ((وآلب وصحبب وس م حمبد،وص   ن     نبينا  الوهفيق،ون    م، وابل 
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 وخالصة القول  الخاتمة
  

 

رخيية مومح قة ابلنقد، وقسبت البحث  ىل مباحث مي حاولت يف هذا البحث  ن  دندن حهل مسائل شر ية وات
ص ب اهه هع و خرى مي م حب، فأما األوىل مي كس   ي   ة اراب الفضل وحكم األوراق النقدية، فك ها يصب 

هدرسة ا يف اجتا  واحد لينوهي ببيان كيف انوهينا  ىل  صباغ الشر ية     النقهد الهرقية، والثاين مي كس   ي
، فيبا ي ي الوثب  وه يل دور النقديي يفلالنبساوية واتري  النقديي واتري  األوراق النقدية، فأييت بب  االقوصاد

    يذكري خبصائصب يف مقابل األوراق النقدية، و ي ه  ابلرد     بمح  اال يا ات.

رق النقدي له افهه يقبل يف المح م أبسر ، و  تمان كل مكان و بقيبوب يف والفضة ُيوفظالنقد مي الذهب  .1
  .لدولة ال يقبل يف غريها

النقد مي الذهب والفضة قيبوهبا ذايية فوبنيوهبا التمة هلبا،  ما األوراق النقدية فقيبوهبا ممحر ة ل زوال  .2
 بزوال مصدر ا.

األوراق النقدية ال يثبت قيبوها فهي  ر ة النبه والنقصان يف اليه  االحد، ووا ل مي اتري  النقهد  .3
 .يف نزول دائم منذ  ن حيدت  نها الوغ ية الذهبية  ما النقديي فقيبوهبا مسوقرال بوها ن قيالهرقية 

مصدر األوراق النقدية يوحكم يف قيبوها ابلوحكم يف الكبيات اهصدرال منها ويدخست  خرى يدخل  .4
 حتت مسب  السياسة النقدية، وال ميكنهم هذا ابلنقديي  ال  ذا غشت.

ضل،  ما األوراق حديث راب الف وس م يف مر رسهل ن ص   ن   يب    ل  ذا  سقة ل نقديي ابلراب  الال  .5
فمحسقة كبية األوراق  ،(fractional reserve banking)الصريفة االحوياهية اجلزئية منظهمة  النقدية فهي جزن

كبية النقهد   ثرتك  ،يف السهق بسمحر الراب  سقة يست ، فإذا اريفع سمحر الراب ق ت كبيوها، و ذا اخنف 
الهرقية يف اخنفاض  النقهدوهلذا ف، وهلذا  ور مباشر يف قيبوها الشرائية. الهرقية واإللكيونيةالرائجة بصفويها 

   لسمحر الفائدال الذي كان يف نزول دائم كذلك.   وهذا مهاتيدائم يف األ ها  األخريال، 
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ق محة مي  هانيي، والنقدان ال يمحدوان  ن يكصد مع النقدقد يقهل قائل  ن النقهد الهرقية يوفق يف اهمحىن واهقو     
مقياسا كهان لييض ر اخل ق  ليهبا  ، و ياقصاصات ورق النقدية الذهب والفضة ال منفمحة فيهبا وكذلك األوراق

 لحبشيان. 
 و ما الذهبمصدريها، ،  ال بس  ان ال منفمحة فيها قصاصات ورق حقا النقدية األوراق  ن هذا واجلهامل  ي

حتد بهقت  ال الناسقيبوهبا ب   ،فكبي م ك كل شين ، كهباممي و   اهبمناهنفمحة   تز  نال  كيفىت و بف ،والفضة
  . ال مكابر هذا ، ال خي  وال مكان

دان لمحبا يف ي هر   ىل النقهد اإلكيونية. النق وصل المحاملقد و قد مض  وقوب،  كس  رجمحي   ن هذا ن يقال لقائل و 
 .االسهاق، وال مكان هلبا اليه  يف دور ا يف وقت كان الناس يومحام هن ابلنقهد الس محية

دري     حقائق يثبت غش مص يا بنانال  شرق و ماض م  ىل نيناذهب والفضة ح وال  ي ال نقهل ابل واجلهامل 
ال و خلصه  ي محب دورا يف كهاليس األنظبة النقدية ال الذهب ابت وال  األوراق النقدية، و د  وجهد بديل الئق.

 هل سألو  الدوالر.ل وخ ص مي هيبنة   ادال االحوياهي الذهبإل لدول كالص  وروسيااحماوالت بمح   خيف 
  يي  هم احوياهات الذهب يف المحامل،  هنا  ند مي دفع ل محامل الدوالر بدل الذهب.  حد
 
 ت صبحو  ةوارساابت البنكي هذا الكس ، وقد  صبل الكل يومحامل ابألوراق النقدية مي  ي فائدال يسأل سائل قدو 

 . ن ق نا بمحد  روبيوها، وقمحنا يف احملظهر بس شك، و  ، وال جال لوغيري واقمحا مفرو ا
 مل واجلهامل  ن هذا ابلذات ما جمحل الناس يوقب هن الفوهى أبن األوراق النقدية نقد قائم بذايب، ويف هذا البحث 

 ولكي .نبواسومحباهلا ال مفر ماليه  فس نقد سها ا  ، قل صلغان  حكا  راب الفضل  ي خمو ف المحبست اهوداولة
ش ب   د  القدرال     الوغيري، والوربير لغري اهشروع، فنحي نمحي وهناس فرقمينع مي  ن ال شر ية هلا، هذا ال 

    .   بل وجب دفع اهفسدال حسب القدرالرا    خارج حكم الشريمحة، وال يمح   ننا 
 

ال سا د يف  كل  مهال اهس ب  مي هرف  ابهر النقدية نقد قائم بذايب قياسا     النقديي  القهل أبن األوراق
نمحت  ن الفوهى منمحت مي هبا ة األوراق النقدية بس رقيب، وموله  اسومحباد الغرمل لشمحهبنا. وساهم يف ،اهراب 



68 
 

 
68 

 

صمحب يالفضة و الذهب ف  ا كان هذا الغزو هبذ  السر ة. ىل  مريكا، ه اهس ب ابلدوالر، ومنمحت نقل ذهب  رب ها
 التمة ابلقروض الربهية كبا هه ارال اآلن.  باوال  سقة هل باالوس ب بقيبوه

يهن  نفسهم خ أ   بان االقوصاد الغرب وقد ب المحامل ك ب.  فقران يدفع مثنب غررو  وجهالة غشاألوراق النقدية فيها 
محر س ويريفع وينخف  حسب دد ق يل مي الناس كيف يُمق هكُ  الدوالر مي هرف ختبينات  154 ذ يمح بهنهذا 

وقر حبال مي مما إمحل مثنب ال يس وغري ذلك ،اهركزي ويدخست البنك واهضاربة اليهمية ومديهنية الدولةالفائدال 
   سوال     األتمات اهووالية. ،األحهال

إلخهاين  ،  ي هذ  المحبستون  سأل  ن إمحل الفائدال فيبا قدمت راجيا  ن  كهن بينت بمح  ما خيف  بقصد
نقد، يب  مدى جر  مؤسسات ال الغرمل حىت يوخذوا حذرهم. ولكم يؤه  قرانال كوامل  و حبث مي منسهمل  ىل

 ن يمحاىلوابلوهاهؤ يف سرقة  مهال الناس، يف ح  جل ما يكوبب اهس بهن هه مربرات ومسهغات هلذ  األوراق. 
 يدان حمبد.وابرس     س وص   نو   م      

 

 

  

 

 

 

 

                                                           
154 "The few who understand the system, will either be so interested from its profits or so dependent on its favors, 

that there will be no opposition from that class." -- Rothschild Brothers of London, 1863. 
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