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املستخلص
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 مقدمة
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 املبحث األول
 )الفلوس(الصطالحية الفقهاء وتغري قيمة النقود املعدنية ا










: 



                                                 

 االنقطاع -١



. 

 الكساد -٢








. 

 الرخص والغالء -٣


: 







                                                        
علي حيدر١.
ابن عابدين٢.
الدسوقي ٣.
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"...


 

 : 
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 : 







 



 

                                                        
٣.
اإلمام الشافعي٣.
الرملي٣ .
ابن قدامة٤ .
القحطاين٥املرداوي . 
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 : 
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"
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ابن عابدين٢.
٢.



 






 




"...
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٢.
القحطاين ٥املرداوي٥.
الرهوين٥.
٥.
٥. 



                                                 


األول

الثاين
 الثالـث





. 
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  شوقي دنيا      ٨ ٣  

.
احلافظ املنذري

احلافظ املنذري
.

ابن حجر.
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   . 











 

                                                        
٦.


     
           

٥٣ .
ابن عابدين٢.
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. 
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 املبحث الثاين

 الكتاب املعاصرون وتغري قيمة النقود الورقية
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. 
 . 
 . 
 . 
 . 


. 
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موسى آدم عيسى.
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 احلكم الشرعي
: 




: 



 





: 

                                                        
علي القرة داغي٥٣.
ابن منيع٥٣

.
رحممد عف.



 
 التكييف الفقهي للنقود الورقية: أوالً
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. 







 


. 


. 
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   فتاوى ابن مسري وخملوف واحلسيين     ٣ ٣  

.
٣٣تقي الدين النبهاين

  حممود اخلالدي   حممد سالمة جرب
. 

      ٣ ٣      
.
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. 








 
                                                        

٥٣.
علي القرة داغي٥٣.
حممد عفر .
الغزايل٤١٢ .



 














 














                                                        
ابن قيم اجلوزية٢ .
ابن منيع٥٣ .
             ٣ ٣

 .
١ .
حممد عفرعرض وتقومي .
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اإلمام مالك
للبالذري

            البالذري  
عبداجلبار السبهاين

١٠.



 
ـًا  مسألة املثلية: ثاني
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 يشترط فيه
التقابض الفوري 



                                                        
ابن املبارك١.
القرطيب٢.
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علي القرة داغي٥٣
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.
اخلطيب الشربيينالرملي .
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.
السرخسي٦١١ .
القحطاين٥.
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اللتزام معني للمـال الثابـت يف الذمـة         وجوب مماثلة املال املسدد وفاء    
 





 


















 

                                                        
ابن اهلمام .
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ابن قدامة.
موسى آدم عيسى.
نزيه محاد 

٣٣. 
٥٣. 
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 لربط األجور





   . 







  . 
                                                        

ابن منيع٥٣.
ابن حجر. 
حممد عفر.
حممد أنس الزرقا

.
حممد عفر.



                                                 

ـًا  ال مسؤولية للمدين عن تناقص قيمة النقد: ثالث
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املنذري٥.
.
٥. 
الرملي٥
٥.
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 واخلالصة
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 الشرعية السياسة
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. 
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أوالمها





. 
                                                        

حممد عمر شابرا.
رفيق املصري.
حممد عفر.
موسى آدم عيسىحممد عفر.
حممد عفرعجيل النشمي. 



 
وثانيهمــا
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ابن حجر.
ابن حجر.
ابن حجر٥.



 
 االقتصادية السياسة
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. 
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   . 


 








                                                        

حممد عفرعبداملنانالضريروصديقيوالنجار
حممد عمر شابرا.

جعفر حسني اليل واال .
حممد عفرجعفر حسني اليل واال.
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حممد عمر شابرا.
جعفر حسني اليل واال.
حممود أبو السعود.
سنن الترمذي٢.



 
 اعتبارات منطقية
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حممد عفر.
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 اآللية
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اآللية األوىل   
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لية الثانية   اآل
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ابن رشد٧.
شوقي دنيا٨٣.
حممد عمر شابرا.
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 Solidos 







. 

اآللية الثالثة 
















                                                        
موسى آدم عيسى.
أبو عبيد.



 
 Dollarization 

.

اآللية الرابعة 





. 




. 

اآللية اخلامسة 
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حممد عفر.
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اآللية السادسة   


                                                        
علي القرة داغي٥٣.
حممد عفرموسى آدم عيسى.
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األوىل


. 

الثانية
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 ملبحث الثالث      ا
 غري قيمة النقود يف التقنينات املعاصرة        ت
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 : 

                                                        
السنهوري١.
١.
.
شفيق طعمةأديب استانبويل١

.
.



 
 




 
. 




 





 





 


 

. 




                                                        
١.
الكرباسي.
شفيق طعمةأديب استانبويل١.
السنهوري١٣.

(95) Terré Ph. Simler et y. Lequette, Droit Civil Les obligations, 5 édition D. 1993, No. 1233, p. 932-933.
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اجلصاص٢.
.
مصطفى الزرقا٢٢

 رفيق املصري.
بيت التمويل الكوييت٢.
١.



 






   ا األحمن أخذ القيمة أو مما آل إليه األمر من السـكة اجلديـدة      ظّوإال كان لر 

 الزائدة عن القدمية


. 


. 

 اخلامتة






. 








. 

                                                        
الصاوي٢.
٢.




                                                 




. 

: 


. 




. 

 


. 





. 





. 

 



 
 املراجع

 املراجع العربية: أوالً 
ابن املبارك، أبو العباس احلسني    

الثالثة . 
 .ابن اهلمام، احلنفي

 . ابن حجر، العسقالين
الثالثـة ابن حجر، العسقالين  

. 
ابن رشد، أبو الوليد   

. 
 .ابن عابدين، حممد أمني

 .ابن قدامة، موفق الدين أبو حممد
 .ابن قيم اجلوزية

ابن منيع، عبداهللا بن سليمان    
٥٣ . 

 .األوىلأبو السعود، حممود
 .األوىلأبو عبيد، القاسم بن سالم

البالذري، أمحد حيىي بن جابر   
 . 

الثانية . 
 . األوىلالترمذي، أبو عيسى

 . جرب، حممد سالمة
 .اجلصاص، أبو بكر

 .األوىلحيدر، علي
 . األوىلدي، حمموداخلال

الدسوقي، مشس الدين حممد بن عرفة، 
. 

دنيا، شوقي أمحد  
٨٣ 



                                                 

 
األوىل . 

الرملي، مشس الدين  
 . 

الرهوين، حممد بن أمحد بن حممد بن يوسف       
األوىل . 

الزرقا، مصطفى أمحد  
٢٢ . 
الزرقا، حممد أنس  

 . 
السبهاين، عبداجلبار محد 

١٠ . 
 . ٦١١السرخسي، مشس الدين

 . السنهوري، عبدالرزاق أمحد
السنهوري، عبدالرزاق أمحد 

 . 
الثانيـة شابرا، حممد عمر  

 . 
 .األوىلالشافعي، حممد بن إدريس

 . الشربيين، اخلطيب
الصاوي، الشيخ أمحد الصاوي   

. 
 . الثانيةطعمة، شفيق، واستانبويل أديب

عفر، حممد عبد املنعم   
 . 

األوىلسى، موسى آدم  عي
. 

 .األوىلالغزايل، اإلمام أبو حامد
. 



 
القحطاين، عبد الرمحن بن قاسم العاصمي النجدي      

الثانية. 
القرة داغي، علي حمي الدين    

٥٣. 
 . األوىلالقرطيب، أمحد بن عمر
 .الكرباسي، حممد علي

األوىلاليل واال، جعفر حسني 
. 

 .،)اإلمام(مالك 
٣٣٥٣

٨٣. 
املرداوي، عالء الدين أبو احلسن علي     

. 
 .الثانيةاملصري، رفيق

املنذري، احلافظ 
 . 
 . الثانيةالنبهاين، تقي الدين

 
ـًا    املراجع األجنبية: ثاني

Terré Ph. Simler et Y. Lequette, 1993, Droit Civil, Les Obligations, No. 1233, 5 édition D. 1993. 
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ABSTRACT. As a matter of principle, financial obligations should be settled on a parity 
basis (in terms of the money units in which they were done). But the change in the value 
of paper currency makes numerical parity deviate from financial parity. A number of 
solutions are examined for this problem a the best one being to have a money whose 
value is fixed. Till such time as this is made possible, we prefer trying to compensate for 
the effect of change in money on financial obligations. As a matter of fact changes in the 
purchasing power of money affect loans very much so that a recourse to value (rather 
than number of money units) becomes necessary. This view draws support from the 
views of the Hanafis, later day Hanbalis and some Malikis. These call for change in 
value in case of copper coins (floos) so the same must apply to paper currency. This is 
our choice since it is a precondition for fair transaction and its absence will lead to 
injustice. Also, without it transactions involving the future would not be possible. Their 
cost would rise. And good loans (i.e. loans without interest) will dry up.  
 
 The mechanism of doing so is indexing the loans, despite the accounting difficulties 
involved. However, settlement should be made in a currency different from the one on 
which the contract was based, to avoid suspicion of riba. 

 
 




