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 األوراق النقدية يف الفقه اإلسالمي

 محد عزمي عيداروس امحدأ
 مقدمة : 

 .صلى هللا عليه وسلم -رسول هللا   احلمد هلل والصالة والسالم على   
   ،،،،،،،بعد  أما                                                

ن األوراق النقديإ    ععإ ع عنإإد فقاإاال ااسإالم األ إإدمع ، و  ععإ ع إل الإةال  ااسإإالمي   فإ     
 ك اً إل كتب املتقدمع .وال إل الةلدان اجملاورة هلا إل عصور ااسالم األوىل ، هلذا   ن  هلا ذ 

 إإد التلإإف الءقاإإاال املعاصإإ ون إل امإإم التعامإإ   إإذ  األوراق ، ولإإ  عقإإوم مقإإام الإإذلب    و    
  :ال و إد الإإهمل لإإذ  الدراسإإ  مسإا   إل لإإذا امليإإدان بعنإإوان   أموالءضإ  إل املعإإامالمل املفتلءإإ   

ع ولامتإإإإ  و ةإإإإ   مقدمإإإإ  و مة  إإإإ : ) إإإإد  إإإإاالمل الدراسإإإإ  إل    و  ،نقديإإإإ األوراق البيإإإإر و إإإإ اال  
 .  (ابمل ا ر 

 املقدمة : وفيها خطة الدراسة  
 النقدية  األوراق: حقيقة  األولاملبحث 
 النقدية  األوراقالفقهاء يف  آراءالثاين :  املبحث 
 النتائج   أهمفيها  اخلامتة : و



234 

 

 األولاملبحث  
 النقدية  األوراقحقيقة  

    يعإإد لنإإا  أت ارعةإإام بينامإإا و   إإد انقتعإإ  و  العال إإ  بإإع النقإإو  الور يإإ  واملعإإدن النءإإي     
أصةح من غري املممن التلب إىل  اإامل ااصإدار يويإ  لإذ  األوراق إىل ذلإب ، وأصإة    
لذ  األوراق عستمد  يمتاا و وهتا من إرا ة املش ع التعام   ا ومحايإ  القإانون هلإا ال مإن ذاهتإا ،  

 يئاً . إل ذاهتا جم    تع  من الورق ال عساوت    فاي
 إإد  إإاع اسإإتفدام لإإذ  األوراق والتعامإإ   إإا ديإإر الإإدول احلدي إإ  ، و  يعإإد لنإإا  و إإو     و    

للإإدينار الإإذلل والإإدرلم الءضإإي ، كمإإا   يعإإد األفإإ ا  يسإإنلون فيمإإا إذا كإإان هلإإذ  األوراق غتإإاال  
خيولإإإه    مإإإن املإإإال إن لإإإذا املإإإال  امإإإن الإإإذلب أم ال ا وابمل املاإإإم لإإإد  اانسإإإان إذا ملإإإ  مةل إإإً 

احلا يإإامل ، وغايإإ  األمإإ  عنإإد  أن ه إإي أإإ ا    ون أن    احلصإإول علإإى متلوبإإه مإإن الةضإإا ر و
 ين   إىل أت اعتةار آل  .  

لتمإون غتإاال    ؛مإن األمإوال واملمتلمإامل  امعينإً   اوالوا ر أنه لي  لنا  عش ير  ويل يء ض نوعً     
وراق مإإإن الإإإذلب أو الءضإإإ  أو  وسإإإواال كإإإان ال تإإإاال الإإإذت يقابإإإ  لإإإذ  األ  ،هلإإإذا الإإإورق النقإإإدت

اجملإإول امل أو العقإإارامل أو السإإندامل املاليإإ  ، ف ربإإا ال ععتإإه متء عإإ  عإإن لإإذا ال تإإاال بإإ  و إإو   
غتإإاال يعإإو  إإيوع ال قإإ  إل نءإإوس األفإإ ا  عنإإد التعامإإ  ، ولإإه أ يإإ  إل احلإإد مإإن إ إإ اع الدولإإ   
غإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإي إصإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإدار املزيإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإد مإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإن لإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإإذ  األوراق

1 . 
 

 املبحث الثاين
 أقوال الفقهاء يف األوراق النقدية

قإإإد ععإإإد مل أ إإإوال املعاصإإإ ين إل لإإإذ  األوراق والتلءإإإ  اعراال وعةاينإإإ  ، وعةإإإر الإإإتالفام  ل    
األامإإإام املهعةإإإ  علإإإى التعامإإإ   إإإا ، وستتضإإإح املسإإإنل  بعإإإد عإإإ ض األ إإإوال    لإإإذا االلإإإتالع إل

 فياا.
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إن األوراق النقديإإ  سإإندامل بإإدين علإإى اأاإإ  الإإي أصإإدرهتا ، ويمإإون اإإال  القووول األول :      
، فإإ ن مالإإ  الإإدينار عنإإدما يشإإهت    االإإدينار الإإور ي إل لإإذ  احلالإإ  ك إإال سإإند الممةيالإإ  متامإإً 

،    اذلةيإإإً   اف نإإإه يإإإدفر للةإإإا ر ور إإإ  ع ةإإإ  أن لإإإه إل ذمإإإ  احلمومإإإ  مإإإا  يمتإإإه  ينإإإارً   ابلإإإدينار الإإإور ي
وعمإإون الدولإإ  الإإي أصإإدرمل ذلإإ  الإإدينار مدينإإ  حلامإإ  لإإذا الإإدينار بإإذل  املقإإدار مإإن املإإال ،  
أت أن التعام  إل لذ  الصورة يمون على ما إل الإذمم واألوراق النقديإ  جمإ   إسإنا  بيإد األفإ ا   

 .2  الدين إل ذم  احلموم ع ة  و و 
 ألدلة التالية : يستدل أصحاب هذا الرأي اب و   
انتءاال القيمإ  الذاعيإ  هلإذ  األوراق ، ف ربإا إل اقيقتاإا جمإ    صاصإ  مإن الإورق ال عسإاوت   -أ    
واملعته ما عدل عليه من الإذلب ، فنصإةح االعتةإار هلإذا ال تإاال مإن املعإدن النءإي  ولإي    ا يئً 

 .  هلذ  الور   ، فاى جم   سند إ ةامل على و و  الدين إل ذم  مصدرلا
ضإإإمان سإإإلتامل ااصإإإدار  يمتاإإإا عنإإإد التعامإإإ   إإإا ، فلإإإو كانإإإ  الور إإإ  النقديإإإ  لإإإي    -ب    

ألربإا ال  يمإ  هلإا ، فلمإا كانإ  احلمومإامل عضإمن    ؛املعتهة إل ذاهتا فلي  لنا  اا   لضإماربا
لذ  األوراق عند ي مي التعام   ا ، فاذا يدل علإى أن  يمتاإا ليسإ  إل ذاهتإا وإيإا لإي إل مإا  

ي م تإإإاة بإإإه مإإإن ذلإإإب أو فضإإإ  ، وعمإإإون ال ايإإإ  مإإإن ضإإإماربا اابقإإإاال علإإإى اإإإ  األفإإإ ا  إل  لإإإ 
 إ ةامل  ا نيتام ملا إل ذم  احلموم  مما يقاب  لذ  األوراق . 

إ     ععاإإد  اإإ  ااصإإدار بتسإإليم  يمإإ  الإإورق النقإإدت مإإن ذلإإب أو فضإإ  حلاملإإه عنإإد  لةإإه    - إإ
تعاإد  اإ  إصإدار  بت ويلإه إىل مإا يقابلإه  مإن لإالل مإا لإو مسإى  علإى كإ  ور إ  نقديإ   ن ع

 من معدن إذا رغب اامله بذل  . 
ض ورة ع تي  لذ  األوراق ابلذلب أو الءض  إل لزا ن مصدرياا كإي ال عتمإا   الدولإ    -     

ضإإد    اآليإإ  عقإإف اإإا زً   اوعءإإ م إل إصإإدار لإإذ  األوراق ، ألن و إإو  ال تإإاال الإإذلل يضإإر  يإإو ً 
ويهعإب علإى    3م إل ااصدار مما ياد  القوة الش ا ي  للنقو  ابلتدلور  رغة  السلتامل حنو ااف ا

 األلذ  ذا القول :  
، ألن الإ من املإإ من كليامإا غا إب عإن جملإ  العقإد و إإ م    اا مإ  التةإاير  إذ  األوراق صإ فً     

علإإى غتا اإإا مإإن    اجمللإإ  ، والقإإة  علإإى لإإذ  األوراق لإإي   ةضإإً صإإ   الصإإ ع التقإإاب  إل ا
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  اذلب أو فض  ، فانعدم التقاب  الذت لو  إ م إل  إواا الصإ ع فةتلإ  لإذ  املعاملإ   إ عً 
 .  4عن بير المالئ ابلمالئ  -صلى هللا عليه وسلم -ألن بير الدين ابلدين حم م لناي النل

 تقييم هذا القول والرد عليه:    
  ععإد    ألن ال اي  من السند لي إ ةإامل اإ  إل الذمإ   و ا فلي  بص يح؛أما اعتةارلا سندً     

مث إن ضإمان    ،إيإا ماليتاإا م عةتإ   عياربإا  لذ  األوراق وسيل  ا ةامل ا  إل ذم  احلمومإ   و
 قإإإإ   إإإإا ال لموربإإإإا   ةإإإإ  عإإإإن  ال  السإإإإلتامل املصإإإإدرة لقيمتاإإإإا عنإإإإد إبتاهلإإإإا لإإإإو سإإإإ  اعتةارلإإإإا و

الإإذلب. كمإإا أن اعتةإإار لإإذ  األوراق سإإند  يإإن فيإإه إيقإإاع للنإإاس إل احلإإ   واملشإإق  بعإإد أن عإإم  
التعامإإ   إإا بإإع الشإإعوب ااسإإالمي  وأصإإة   لإإي العملإإ  السإإا دة ال ا ىإإ   واألصإإول العامإإ   

[ وإذا ضإاق  78 َ ( ]احلإ  :  املق رة إل الش يع  ااسالمي : )وما َ ع  َعلإيكممم إل الإدنين مإن اإَ 
 وغري ذل  من النصوص والقواعد الدال  على يس  الش يع  وساولتاا. 5األم  اعسر  

وما  ي  من أن التعاد املمتوب يقضي بدفر  يمتاا عنإد التلإب فاإذا   يعإد لإه و إو  علإى      
يإإ  واإإور لإإذ  األوراق  فلإإو عقإإدم  إإف  اعن ألت مإإن  إل بدا  اأرض الوا إإر وإيإإا كإإان مو إإو ً 
يويإإإ  مإإإا مواعإإإه مإإإن النقإإإو  الور يإإإ  إىل ذلإإإب أو فضإإإ  ملإإإا و إإإد    االةنإإإو  امل كزيإإإ  إل العإإإا   الةإإإً 

 استىاب  وملا استمر إليه أاد.
. فقإإد ذكإإ   أنإإه لإإي   االقإإول بضإإ ورة ع تيإإ  لإإذ  األوراق ابلإإذلب أو الءضإإ  أو  مإإا معإإً   و    

ًّ لنإإا  عشإإ  مإإن الإإدول بو إإوب أن يمإإون غتإإاال عملتاإإا مإإن الإإذلب أو الءضإإ      ير  ويل يلإإزم أ
أو أت  إإإيال مإإإن  إإإننه أن يةقإإإي علإإإى اال تصإإإإا     افقإإإد يمإإإون ال تإإإاال سإإإندامل ماليإإإ  أو عقإإإارً 

مإإا  يإإ  مإإن أن عإإدم و إإو  غتإإاال ذلإإل يإإ  ت إىل اافإإ ام مإإن  انإإب الدولإإ  إل    . و6امتماسإمً 
إصإإإإدار األوراق النقديإإإإ  فصإإإإ يح إال أن الدولإإإإ  ال عءعلإإإإه ، إذ اافإإإإ ام إل إصإإإإدار أوراق النقإإإإد  

ومن مث القضاال على ا تصا  الإةال   كملإه    ،للعمل   8اربيار القوة الش ا ي   و  7ي  ت إيل التضفم
 . 
أمإإا القإإول ابنتءإإاال القيمإإ  عإإن لإإذ  األوراق فإإال عإإهة بإإه مإإا  ام أن لإإذ  األوراق علقإإى  ةإإوالً      
ا  لإإو نءإإذ مإإا أرا  وادإإذ نقإإو ً   –رضإإي هللا عنإإه    –كوسإإين نقإإدت ، فإإ ن عمإإ  بإإن ا تإإاب    اعامإإً 
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ملا  ع  لمإ  نقإد مناإا مإا يقابلإه مإن الإذلب ك تإاال ، واألوراق النقديإ  ااهلإا  من  لو  ااب  
 اليوم ك ال ما أرا  عم  أن يصنعه . 

 القول الثاين :     
إن األوراق النقدي  ما لإي إال عإ ض مإن عإ وض التىإارة ، فإال عتيإ  علياإا أامإام الصإ ع      

وجيوا بناال على لذا ال أت بيإر ور إ  ماليإ   لإ   سإواال اا  سإع  األلإ   أو   9الي سة  ذك لا 
نقإإ  ، وسإإواال اصإإ  التقإإاب  بإإع التإإ فع إل اجمللإإ  أو يلإإ  أاإإد ا فلإإم يقإإة  اقإإه إال  
بعد مدة  ويل  أو  صرية ، فإ ن املمنإوع أال هصإ  عقإاب  مإن كليامإا ألن ذلإ  يعتإه مإن بيإر  

 ين ، ولو ممنوع إل دير أنواع النقو  والسلر . الدين ابلد 
 استدل أصحاب هذا القول ابألدلة التالية : و قد    
، ف ربإإإإا  ربإإإإارمل الدولإإإإ  الإإإي  امإإإإ   صإإإإدارلاأن لإإإذ  األوراق إذا سإإإإقن التعامإإإإ   إإإا أو ا  -أ    
التعامإإ   ، ولإإو كإإان هلإإا  يمإإ  إل ذاهتإإا كالإإذلب ملإإا سإإقن  ح ال  يمإإ  هلإإا ويةتإإ  التعامإإ   إإاعصإإة
 ف ن الدينار الذلل إذا اربارمل الدول  الي أصدرعه يةقى حمتء اً بقيمته كمعدن نءي  .   ، ا
ألربإإإإا ورق فإإإإال عإإإإدل  إل    ؛عإإإإدم  إإإإواا  يإإإإاس الإإإإورق النقإإإإدت علإإإإى الإإإإذلب والءضإإإإ   -ب    

منصإإوص الإإذلب والءضإإ  لعإإدم اأإإامر بإإع الإإورق النقإإدت والنقإإد املعإإد  ال إل اأإإن  وال إل  
 ابلتايل فاي دالف النقد إل أنه ال جي ت فياا ال اب .  ، و القدر
إ     كعإإإ وض التىإإإارة أوىل مإإإن اعتةارلإإإا سإإإندامل  يإإإون ألن    ااعتةإإإار األوراق النقديإإإ  ع وضإإإً   - إإإ

 اعتةارلا كذل  فيه إيقاع الناس إل احل   واملشق  واحل م  . 
ل واأنيإإه    ؛اإاأن مإا كتإب علإى لإذ  األوراق مإن عقإإدي   يمتاإا وععيإع ام  -      كالإدينار والإّ 

فاإإو مإإن  ةيإإ  اجملإإاا ، فإإال دإإ   بإإه عإإن اقيقتاإإا مإإن أربإإا مإإال متقإإوم لإإي  مإإن  إإن  الإإذلب  
 .   10والءض  وال غري ا من األموال ال بوي 

ت فياا ال اب البد أن يت ق  فياا   م واإدة اأإن  وكونإه  ف ن األوراق النقدي  اىت جي   -لإ    
، وايإإإ إن األوراق النقديإإ  يت قإإ  فياإإا واإإدة اأإإن   ون  إإ م الميإإ  أو    ممإإيالً أو مإإواو ً 

  عإإإن األ إإإ  ول التسإإإليم و  االإإإوان فاإإإي ععإإإد وال عإإإوان فإإإال جيإإإ ت فياإإإا الإإإ اب إذا كإإإان الةيإإإر لاليإإإً 
 إذا عقابضنا إل احلال .   اةير عش ة   نري  اد عش   ينارً التسلم إل جمل  العقد ، فال  س ب
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إذا  ل  األ   إل الةير مر الزا دة كنن يدفر له عش ة   نري علإى أن يسإلماا أ إش عشإ    و    
بعد  ا  ، ف ن اعتهمل لذ  املعامل  من  ةيإ  الةيإر إىل أ إ  كانإ  املعاملإ  صإ ي   ، إمإا أن  

 فاى اينئذ عمون من راب الق ض احمل م وعمون اب ل  .  اعتهمل من  ةي  الق ض إىل أ  
بيإإان ذلإإ  أن اعتةإإار املعاملإإ  مإإن  ةيإإ  الةيإإر إىل أ إإ  صإإ ي   فرربإإا معاملإإ  بيعيإإ  صإإ ف  ،      

غايإإإ  مإإإا إل األمإإإ  أن أاإإإد العوضإإإع فياإإإا م  إإإ  ولإإإذا ن إإإري مإإإا لإإإو ابع  ار  علإإإى أن يإإإدفر  
 املشهت ال من بعد مدة وال مانر إل ذل  . 

رن املعاملإإإإ  عند إإإإذ عمإإإإون روبيإإإإ   أمإإإإا بتالربإإإإا إذا كانإإإإ  مإإإإن  ةيإإإإ  القإإإإ ض إىل أ إإإإ  فإإإإ   و    
 .   11 تماهلا على الّز ة احلاصل  مقاب  األ   فتى ت علياا أامام ال ابال
 ويهعب على األلذ  ذا القول األمور الش عي  التالي  :     
ن   -أ     إل األوراق املاليإإ  ألن العإإ وض يصإإح فياإإا الإإّز ة والتن يإإ  ،    12الإإ اب بنوعيإإه  عإإدم  إإّ 
ال  س بةيإإر بعضإإاا بإإةع  متءاضإإالً أو بيإإر بعضإإاا بإإ من مإإن األ إإان األلإإ   كالإإذلب أو    و

 الءض  نسيئ  . 
مإن الإذلب أو    اسإلم نقإدً عدم  واا السلم فياا عنإد مإن يشإهم أن يمإون رأس مإال ال -ب    

 إذ لى ليس  بذلب وال فض  فال جيوا فياا السلم .  13الءض 
  ،  إسقام الزكاة فياا وعدم و و ا على مالماا ماما بلإ  عإد لا إال إذا أعإدمل للتىإارة - إ    

 . 14ف ن من   م و وب الزكاة إل الع وض أن عمون معدة للتىارة
وللإإإ  أصإإإإ اب لإإإإذا الإإإ أت إىل نتيىإإإإ  م  الإإإإا أن األوراق النقديإإإإ  بعيإإإدة كإإإإ  الةعإإإإد عإإإإن      

بيإد و  إ  وبإّز ة ونقإ     ام   الذلب والءض  ، وأنه جيوا التعامإ   إا يإدً   ربوي  اعتةارلا أ ا ً 
للتىارة ، فمن أعتى الةن  ما    ينار لينلإذ منإه مإا تع بعإد  إا    اكما لو كان  ع وضً   امتامً 

م الً فذل   ا ز بش م أال يتم ر ذل  إل نء  الصءق   ن  اال الشا  فقإال املعتإي نزيإد إل  
 .   15ويصري املةل   ال ا   ، ألن لذا من راب اأاللي  املنصوص على جت ميه  آل   ااملدة  ا ً 

 تقييم هذا القول والرد عليه :    
يلإإإزم مإإإإن األلإإإذ  إإإإذا القإإإول فإإإإتح ابب الإإإ اب علإإإإى مصإإإ اعيه ، ولإإإإدم ركإإإن ماإإإإم مإإإن أركإإإإان      

 ااسالم ولو الزكاة .  
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فلإإو أن مالإإ  الإإورق النقإإدت أو ع نقإإد  إل أاإإد املصإإارع بءا إإدة حمإإد ة فإإال  س بإإذل  ،      
ألن لذ  األوراق لي  أ ا ً فإال جيإ ت فياإا الإ اب ، وإل ذامل الو إ  ليسإ  مإن عإ وض التىإارة  
 ألن صااةاا ما  صد  ا التىارة وإيا  صد إيداعاا واء اا إل الةن  ومن مث فال اكاة فياا .

ل عسإمي  جماايإ  فإال دإ   عإن اقيقتاإا كوربإا  الق     ول  ن عسمي  لذ  األوراق ابلدينار أو الإّ 
لي  من  ن  الذلب والءض  ، ف ن العهة ابحلقا   واملعا  ال ابأللءإا  واملةإا  ،   اماالً متقومً 

فاحلقيقإإإ  املقصإإإو ة مإإإن لإإإذ  األوراق أربإإإا أ إإإان ولمإإإذا اصإإإتلح النإإإاس علياإإإا ، فاإإإى ليسإإإ   
 وال مت  إىل الع وض بصل  وال أاد من الناس ين   إلياا على أربا من الع وض .  اوضً ع  
:  -السإالم  الصإالة و عليإه    -لسإت  الإوار ة إل اإديإ رسإول هللاأما  عإ  العلإ  إل األصإناع ا    

) الإإذلب ابلإإذلب ، والءضإإ  ابلءضإإ  ، والإإه ابلإإه ، والشإإعري ابلشإإعري ، والتمإإ  ابلتمإإ  ، وامللإإح  
لإى الميإ   16بيد ، فمن اا  أو استزا  فقد أرىب اعلذ واملعتإي فيإه سإواال  اح م ال ب م  يدً ابملل

أمإا    18واحلنابلإ  إل الإ ا ح عنإدلم  17أو الوان لي  أتءإ  عليإه بإع العلمإاال بإ  لإو  إول احلنءيإ 
  19املالميإإ  والشإإافعي  فإإ ن العلإإ  عنإإدلم لإإي ال منيإإ  ولإإو  إإول  إإيا ااسإإالم وعلميإإذ  ابإإن القإإيم

فلإإي  التعليإإ  ابلإإوان لإإو القإإول األواإإد إل املسإإنل  ، فإإ ن  يإإ  : أن ال مينإإ  أيضإإاً ليسإإ  لإإى  
القول األواد إل املسنل  كذل  ، فانا   ول احلنءي  واحلنابل  ،  ي  نعإم ، لمإن القإول ابل منيإ   

لتعامإإ  القإإا م ، ولإإي  لنإإا  عا إإ  جيعإإ  العلإإ  إل منإإر  لإإو القإإول الإإ ا ح الإإذت ي يإإد  الوا إإر وا
 .   بير الورق النقدت متءاضاًل لى الوان ف ن النقو  الور ي  ال عوان وال يتعام   ا وا ً 

لمنإإه    –إن  إإاال هللا ععإإاىل    –التعليإإ  ابلإإوان ا تاإإا  نقإإدر  وحنهمإإه وصإإااةه مإإن ور عليإإه    و    
 فإإإ  الإإإ أت الإإإ ا ح ، مث إن أاب انيءإإإ   إإإال ابلإإإوان ملإإإا  ا تاإإإا  م  إإإوم والعمإإإ  بإإإه ممنإإإوع عنإإإد مع

فاإ  يعقإ  أن نقإول    ا، واعن أصةح التعام  ابلنقو  عدً   كان  الدرالم والد نري يتعام   ا وا ً 
  ابا  ال اب مى  عدم الوان ا  

ولإإإو افهضإإإنا أن لإإإذ  الإإإد نري الور يإإإ  و إإإدمل إل القإإإ ن ال إإإا  اهلىإإإ ت الإإإذت عإإإا  فيإإإه أبإإإو      
 انيء  ، فا  نتصور أن يقول أبو انيء  أن العل  إل لذ  الد نري لى الوان ا  

و إإد أفإإىت متإإنل و احلنءيإإ   إإواا بيإإر الإإدرالم ابلعإإد  ،  إإال ابإإن عابإإدين   فلإإو ععإإارع النإإاس      
:  اعلإم أن    او إال أيضإً   20للإن   ابير الدرالم واستق اضاا ابلعإد  كمإا إل اماننإا ال يمإون  الءإً 
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املتإإإنل ين الإإإإذين لإإإإالءوا املنصإإإإوص إل كتإإإإب املإإإذلب إل املسإإإإا   السإإإإابق    خيإإإإالءو  إال لت إإإإري  
أمإإإا  يإإإاس    21الزمإإإان والعإإإ ع وعلماإإإم أن صإإإااب املإإإذلب لإإإو كإإإان إل امإإإنام لقإإإال أإإإا  إإإالو  

النقإإو  الور يإإ  علإإى الةيإإر امل  إإ  إذا كإإان ع ضإإاً كالةيإإ  ، فاإإو  يإإاس مإإر الءإإارق بإإ  ال يصإإح  
مال مإن األاإوال ، بيإان ذلإ  أن ي يإ  أاإد العوضإع إل الةيإر إل غإري الصإ ع  إا ز بشإ م  
أال يصإإ  ّا ة ، أمإإا بيإإر الصإإ ع ف نإإه خيتلإإف عإإن سإإا   أنإإواع الةيإإوع إل و إإوب  إإة  بدليإإه  

ألن كلياما من  ن  األ ان ، أما العإ ض فلإي  مإن األ إان فىإاا إل   ؛عن اجملل  ة  التء ق 
التن ي   ة  القة  ، فال جيوا  ياس الةدل إل الص ع على الةدل إل غري  ألن الشإارع احلمإيم  
منإإر مإإن ذلإإ  ، مث أن القيإإاس لنإإا ا تاإإا  عقلإإي إل مقابإإ  الإإن  الصإإ يح ، واال تاإإا  ممنإإوع  

يح إعماالً للقاعدة املشاورة ال ا تاا  إل مور  الن  املءسإ  ، والنصإوص  مر و و  الن  الص  
 .الي أو ة  التقاب  إل احلال  ون الّز ة إل بير الص ع

اعتةإإإار الإإإّز ة إل القإإإ ض حم مإإإ  وإاباتاإإإا إل الةيإإإر ف إإإري    أمإإإا التء  إإإ  بإإإع القإإإ ض والةيإإإر و  و    
إذا كانإإ  الإإّز ة    ّ ة مقابإإ  األ إإ  ، مث سإإديد ، ألن النتيىإإ  إل الصإإورعع وااإإدة اصإإول الإإز 

يا  اأإن  حم مإ  واصإ  التقإاب  إل احلإال ، فإنوىل أن عمإون حم مإ  إذا كإان  إل الص ع عند ا
 القة  م  اًل . 

 القول الثالث :     
يإإ   أصإإ اب لإإذا القإإول أن األوراق النقديإإ  بإإدل ملإإا اسإإتعي  عنإإه ، و إإا النقإإدان الإإذلب      

 لذ امم املةدل عنه .  والءض  والةدل أي
ولالصإإإ  لإإإذا القإإإول أن األوراق النقديإإإ   ا مإإإ  بإإإذاهتا إل ال منيإإإ  مقإإإام مإإإا عء عإإإ  عنإإإه مإإإن      

ذلب أو فض  اال  حملاا  اري  جم الإا ععتمإد علإى ع تيتاإا أإا عء عإ  عنإه ، فإ ذا االإ  عناإا  
ا كانإ  عسإاويه  صء  ال مني  أصة   جم    صاصامل من الإورق ال عسإاوت بعإد إبتاهلإا  إيئاً ممإ 

 .  22من  ة  في ة  هلا امم النقدين متلقاً 
هوووذا القوووول أعووودل موووا القوووول  السوووابق  وأقووورب عل ال وووواب   حيوووث ت تووو  عليوووه    و    

 األحكام الشرعية التالية : 
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ن الإإ اب بنوعيإإه : ال  -أ     ءضإإ  والنسإإيئ  إل األوراق النقديإإ  ، ملإإا  لنإإا مإإن أن لإإذ  األوراق   إإّ 
 بدل عن الذلب والءض  فتنلذ امماا متلقاً . 

و إإوب الزكإإاة فياإإا إذا بل إإ  النصإإاب واإإال علياإإا احلإإول وعإإوف مل فياإإا  إإ وم الزكإإاة    -ب    
 األل   .  

  واا أن عمون لذ  األوراق رأس مال إل السلم .   - إ   
انإإإإ  لإإإإذ  األوراق م تإإإإاة ابلإإإإذلب فلاإإإإا امإإإإم الإإإإذلب إل الصإإإإ ع وإذا كانإإإإ   إذا ك  -     

عإإن ذلإإب أو فضإإ  ،    ام تإإاة ابلءضإإ  فلاإإا امإإم الءضإإ  ، فإإ ذا اعءإإ  نوعإإان مإإن الإإورق متء عإإً 
عإن ذلإب واعلإ  عإن فضإ  ، ف نإه    اف نه ميتنر التءاض  اينئذ بيناما ، ف ن كان أاد ا متء عإً 

 بيد وه م النساال .   اجيوا فياما التءاض  إذا كان يدً 
ولمإإن ممإإا ي لإإذ علإإى لإإذا القإإول أنإإه ال جيإإد مإإا يسإإند  إل  نيإإا الوا إإر بعإإد أن أصإإةح غتإإاال      

أو عملإإ  ألإإ   أو مإإا إىل    اأو فضإإ  بإإ   إإد يمإإون عقإإارً   ااألوراق النقديإإ  ال يلإإزم أن عمإإون ذلةإإً 
 .   الةدلي أو فض  كي عت ق   اذل  ، والش م إل لذا القةول أن عمون ال تاال ذلةً 

 القول الرابع :   
  إن األوراق النقديإإ  نقإإد  إإا م بذاعإإه لت قإإ  علإإ  ال منيإإ  فياإإا كمإإا لإإى مت ققإإ  إل الإإذلب و    

  فتعامإ  معاملتاإا و  –ولإى النقإو  املتفإذ مإن الن إاس    –الءض  ، وميمن  ياساا على الءلإوس  
 ةإ  لإروراق النقديإ  ، فإ ن  يلذ امماا ، فما  ة  للءلوس من أامإام الإ اب والزكإاة والسإلم ي

  اصإإتلح النإإاس علياإإا أصإإة   أ إإا ً   ر  التعامإإ   إإا ويا ااسإإالم نإإ  علإإى أن الءلإإوس   أ إإ 
ععامإإ  معاملإإ  الإإذلب والءضإإ  متامإإاً ويلإإذ اممامإإا فقإإد  إإال رمحإإه هللا :  والتعليإإ  ابل مينإإ   

ال يةإإاع  إإن بإإ من إىل  ععليإإ  الءإإ  مناسإإب ... فإإ ذا صإإارمل الءلإإوس أ إإا ً صإإار فياإإا املعإإش فإإ 
 .  23أ  
علإإى األوراق النقديإإ  املعاصإإ ة إل معيإإار لرمإإوال ال يقصإإد مناإإا اانتءإإاع    الإإذا ينتةإإ  متامإإً   و    

بعيناإإا ، فاإإي  صاصإإ  مإإن الإإورق ، وإيإإا يتوسإإ   إإا إىل غريلإإا مإإن املتالإإب .  إإال  إإذا الإإ أت  
الءقاإإاال املعاصإإ ين وبإإه ألإإذ القإإا مع علإإى املوسإإوع  الءقايإإ  ايإإإ  إإاال فياإإا :  إننإإا  ك إإري مإإن  

نعتإإه األوراق النقديإإ  مإإن  ةيإإ  النقإإو  الوضإإعي  ال مإإن  ةيإإ  ااسإإنا  واملعإإهع فياإإا ابسإإت قاق  
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 يمتاإا علإى اأاإ  الإي أصإدرهتا مإن  ولإ  أو مصإ ع إصإدار ، وإن كانإ  لإذ  الصإء  األلإرية  
حمإإ     24نتلإإ  فمإإ ة إاإإالل األوراق النقديإإ  املع وفإإ  بإإع النإإاس ابسإإم )الةنمنإإومل(لإإى أصإإلاا وم

 إإإد    وعتإإإاال ووفإإإاال ، ذلإإإ  ألن صإإإء  السإإإندي  فياإإإا  االنقإإإو  الذلةيإإإ  والءضإإإي  إل التإإإداول ألإإإذً 
ممءولإ  الإ     اعنوسي  بإع النإاس إل عإ فام العإام وأصإة وا ال يإ ون إل لإذ  األوراق إال نقإو ً 

،    امتلقإً   اوانقتإر ن إ  النإاس إىل صإء  السإندي  إل أصإلاا انقتاعإً  احم  الذلب إل التداول متامإً 
،    علإإ  الصإإء  الإإي كانإإ  إل األصإإ  ايإإإ ابتمإإار لإإذ  األوراق ااإإداس ال قإإ   إإا بإإع النإإاس

النتقلوا إل التعام  عن الذلب إلياا اع يعلمون أن هلا ع تي  ذلةيإ  إل م كإز ااصإدار ، وأربإا  
مىت  اال . لذا أصإلاا أمإا بعإد أن    اسند على ذل  بقيمتاا مست   حلامله يستتير  ةضه ذلةً 

املون  ألءاإإا النإإاس وسإإال  إل األسإإواق عإإداوالً ووفإإاال مإإن الدولإإ  وعلياإإا بإإع النإإاس ، وملإإ  املتعإإ 
 إإا ميزهتإإا إل ا ءإإ  وسإإاول  النقإإ  ، فقإإد عنوسإإي فياإإا لإإذا األصإإ  السإإندت واكتسإإة  إل ن إإ   
اأميإإر واعتةإإارلم وعإإ فام صإإء  النقإإد املعإإد  وسإإيولته بإإال فإإ ق ، فو إإب لإإذل  اعتةارلإإا أ ابإإ   
الءلإإوس ال ا ىإإ  مإإن املعإإا ن غإإري الإإذلب والءضإإ  ، علإإ  الءلإإوس الإإي اكتسإإة  صإإء  النقديإإ   

أو فض  ععتإه مسإب القيمإ  الإي أ ابإ     الوضر والع ع واالصتالم اىت أربا وأن   عمن ذلةً اب
مسإإإإب إلإإإإتالع    اأ إإإزاال للواإإإإدة النقديإإإ  الذلةيإإإإ  الإإإي عسإإإإمى  ينإإإإاراً أو لإإإرية أو  نياإإإإاً ذلةيإإإً 

مإن  التسمي  الع بي  بع الةال  للوادة من النقو  املسموك  الذلةيإ  . لإذا اإال الءلإوس ال ا ىإ   
املعإإا ن املفتلءإإ  غإإري الإإذلب والءضإإ  ابلن إإ  الشإإ عي ولإإو الصإإء  الإإي جيإإب إعتا لإإا إل ن إإ    
لروراق النقدي  ، فتةدي   ن  مناا كالدينار المويي الإور ي أو اللإرية السإوري  أو اللةنانيإ  مإ الً  

ف  كاملصإإارف    إإن  آلإإ  كاأنيإإ  املصإإ ت أو ااسإإهليو أو الإإدوالر األم يمإإي مإإ الً يعتإإه مصإإار 
 .25بع الذلب والءض  والءلوس املعدني  ال ا ى  على سواال 

 د أ   لذا ال أت جممر الءقه ااسالمي إل  ورعه ا امس  الي انعقإدمل إل ممإ  املم مإ  ،   و    
 ايإ  اال إل نتا   لذ  الدورة : 

لإإر علإإى الة إإإ املقإإدم إليإإه إل موضإإوع العملإإ    إن جملإإ  اجملمإإر الءقاإإي ااسإإالمي  إإد أ      
   :الور ي  وأاماماا من النااي  الش عي  وبعد املنا ش  واملداول  بع أعضا ه   ر ما يلي
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ن الإ اب فيامإا       إنه بناال على أن األص  إل النقإد لإو الإذلب والءضإ  وبنإاال علإى أن علإى  إّ 
أإا أن ال منيإ  ال عقتصإ  عنإد الءقاإاال علإإى  لإى متلإ  ال منيإ  إل أصإح األ إوال عنإد الءقاإإاال ، و 

الذلب والءض  وإن كان معدربما لو األصإ  ، وأإا أن العملإ  الور يإ   إد أصإة    نإاً و امإ   
مقإإإإام الإإإإذلب والءضإإإإ  إل التعامإإإإ   إإإإا ، و إإإإا عقإإإإوم األ إإإإياال إل لإإإإذا العصإإإإ  التءإإإإاال التعامإإإإ   

صإإ  الوفإإاال واابإإ اال العإإام  إإا رغإإم أن  ابلإإذلب والءضإإ  ، وعتمإإئن النءإإوس بتموهلإإا وإ لارلإإا وه
 يمتاإإا ليسإإ  إل ذاهتإإا ، وإيإإا إل أمإإ  لإإار  عناإإا ولإإو اصإإول ال قإإ   إإا كوسإإين إل التإإداول  
ن الإإإ اب إل الإإإذلب   والتةإإإا ل وذلإإإ  لإإإو سإإإ  منا اإإإا ابل منيإإإ  وايإإإإ إن الت قيإإإ  إل علإإإ   إإإّ 

ولإإإى مت ققإإإ  إل العملإإإ  الور يإإإ  ، ذلإإإ  كلإإإه فإإإ ن جملإإإ  اجملمإإإر    26والءضإإإ  لإإإو متلإإإ  ال منيإإإ 
الءقاي والءض  ، فتىب الزكاة فيإه وجيإ ت الإ اب علياإا بنوعيإه فضإالً ونسإيئ  كمإا جيإ ت ذلإ  إل  

عليامإإإا ، وبإإإذل     اابعتةإإإار ال منيإإإ  إل العملإإإ  الور يإإإ   ياسإإإً   االنقإإإدين مإإإن الإإإذلب والءضإإإ  متامإإإً 
 27يلذ العمل  الور ي  أامام النقو  إل ك  االتزامامل الي عء ضاا الش يع  فياا 

لشووري ة وأقوووال الفقهوواء مووا حيووث  هووذا القووول هووو ال ووحيت الووذي يتفوو  مووع أحكووام ا  و    
 الت امل يف ال رف والزكاة   وجراين الراب   والن اب يف الزكاة   ومقدار الدية .  

أو    28ف ن الزكاة جتب إل األوراق النقديإ  إذا بل إ   يمتاإا أ ل النصإابع مإن ذلإب أو فضإ     
ب مإإإر غريلإإإا ، كمإإإا جيإإإوا  عإإإ  األوراق النقديإإإ  رأس مإإإال إل بيإإإر السإإإلم  كانإإإ  عممإإإ  النصإإإا

 وكذل  إل الش كامل . 
فقإإإد أصإإإة   لإإإذ  األوراق يقإإإ   الإإإ  الدولإإإ  مإإإا كانإإإ  يققإإإه العملإإإ  الذلةيإإإ  والءضإإإي       

  افتستةام  ا الءإ و   إ عً   ا، فنصة   عدفر ما ً   اواستساغ األف ا  التعام   ا و ةوهلا  ةوالً عامً 
مقابإإإ     اإل الةيإإإر فتنتقإإإ  السإإإلع  إىل املشإإإهت ، وعإإإدفر أ إإإ ً   ا ون أن يعإإإهض أاإإإد ، وعإإإدفر  نإإإً 

عمإإإ   ون أن ميتنإإإر عامإإإ  أو مووإإإف عإإإن ألإإإذلا لقإإإاال عملإإإه ، وعإإإدفر  يإإإ  إل القتإإإ  وي ضإإإى  
  اأولياال املقتول فتهأ ذم  القاعإ  ، وعسإ ق فيسإت   سإار اا عقوبإ   تإر يإد  ، ويعإد مالماإا غنيإً 

 ما ميل  مناا ويز ا  غنا  بّز ة ما عند  مناا . بقدر 
معش لذا كله اربا نقو  هلإا ووإا ف النقإو  الشإ عي  ويإ  حملاإا إل كإ   إئ وعنتةإ  علياإا   و    

نه لي  لنا  مإانر  إ عي مينإر مإن إاإالل العملإ  الور يإ  النقديإ  حمإ  العملإ   ، مث إ 29أاماماا
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عدنيإإ  مإإا  ام أن العملإإ  الور يإإ  دضإإر إل أاماماإإا وووا ءاإإا ألامإإام الشإإ يع  النافإإذة علإإى  امل
 العمل  املعدني  كما اد لا الشارع احلميم .

ن أك إإإ  العلمإإإاال املعاصإإإ ين يإإإ ون أن لإإإذ  األوراق النقديإإإ  بعإإإد أن  إإإاع  لالصإإإ  القإإإول: إ     
ن الةيإإر والشإإ اال  إإا  ابعتمإإا  السإإلتامل هلإإا و إإ   –التعامإإ   إإا ،  إإد أصإإة     ر وس أ إإان    –ّ 

األ إياال واألمإإوال هلإا  إإوة الإذلب والءضإإ  مإن ايإإإ القإوة الشإإ ا ي  ، و ضإاال احلا إإامل ، وإبإإ اال  
  و  االإإذمم ، ويقيإإ  املماسإإب واألرابم ، فاإإى  إإذا االعتةإإار أمإإوال  ميإإ  كالإإذلب والءضإإ  متامإإً 

 هلا ووا ف النقو  الش عي  وأ يتاا . 
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إ ( ، اعتإش بضإةن الإن  :  إالل علإي 289عم  بن يوسف األندلسإي )مل  لإ
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