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 المستخلص:

المحرررررروص اي تلررررررادي للبشرررررروية  رررررر   يرررررراته  انواعهررررررا و يمتهررررررا بشررررررت  لعمرررررر   تعتبررررررو الوقررررررود او ا

التررر  تحررردو للوقرررود او العمررر   سرررواا كررران ارت اعرررا  او  التقلبرررا ومعرررام ته ، ولقرررد كدرررو الحررردي  عررر  

، إي ان فرررلا يرررة ويمويررر عرررد الرررلفض وال عرررة موجعيرررة  يمهرررا، ومررر  المعلررروم  رررديما  و رررديدا  يانخ اضرررا  لقيمت

مشررر لة ترييرررو العمررر   او التعرررخ  او ال سررراد مشررر لة . ان مرررا كررران عليررر  ايمرررو  رررديما    يعرررد كايمرررو لررر

يررفيو ذلرر   رر  القرروي الشرروا ية  القررو ، كمرراا تلررادية تررفيو  رر  معررام   الورراف وي سرريما  رر  الرردي  او 

ذلررر   مرررا يه وال عرررة يحررردوللوقرررود. إن فرررلك المشررر لة ليسرررل بالمشررر لة القديررردي وانمرررا فررر   ديمرررة  الرررلفض 

بيرروي كمررا ي  ررا ذلرر  اليرروم  رر  تريررو العمرر  ، ولقررد بحرر  ال قهرراا فررلك المسررالة ول رر  لرريل بالدرجررة ال 

  رررر   رررردود معررررام ته  عورررردما كررررانوا يسررررتخدمون الررررلفض وال عررررة، اي ان مسررررالة تريررررو  يمررررة الوقررررود

. إن عرررردم يبررررا  ايورا  والرررردو خطرررروري علرررر  اي تلرررراد وعلرررر  اي ررررواد والقماعررررا   أكدررررواصرررربحل 

فبوطرررا  وارت اعرررا  يقعلورررا امرررام ارررافوي تحترررا  الررر  ر يرررة  وتأرجحهررراالوقديرررة مقابرررال العمررر   ايخرررو  

متقرررددي نحررراو  مررر  خ لهرررا تقررردي  ر يرررة تتوا رررس مرررو مقاصرررد الشرررويعة ايسررر مية وتقررروم علررر  مبررردأ ي 

ض ال سررراد والتعرررخ  او انقطرررا  هرررا بسررربتشرررهد  بعرررل الررردو  تواجرررو  ررر   يمرررة عم  ضررروار.ضرررور وي 

 العمررر  ،فرررلك الرررديون التررر  تمرررل بتلررر   سرررداداو ترييرررو العملرررة ممرررا جعرررال الوررراف ي  ررروون  ررر  طويقرررة 

وتعتبررررو مسررررالة انخ ررررا  وارت ررررا  وانقطررررا  العمرررر   مرررر  المسررررا ال الترررر  تسرررربض اي مررررا  اي تلررررادية 

المرردي   الرردا   و ررسي   ررس ال بررو   رر  الرردو  ممررا يتطلررض بحرروو تواعرر  تلرر  ال رروو  وترروا ن مررا برر

 وأيرررواللرررلي  ررر  تريرررو  يمرررة العملرررة  أيررروتواولرررل الدراسرررة موضرررو   ايسررر مية.و رررس مقاصرررد الشرررويعة 

 واي تلررادية سرروااال قهيررة  وذلرر  لمررا للموضررو  مرر  افميررة  رر  الدراسررا  القررو ،ذلرر  علرر  الرردي  او 

سررر م  عرررو  علررر  اللرررلي باعتبرررارك يرررفدي ان ال قررر  اي المررردي . نقرررد دا   اوبالرررايفميرررة موتبطرررة  لكانررر

 القوايا .ال  تسوية الموا عا  سواا كان    ايموا  او 

 أيو، التريو، العملة الكلمات المفتاحية:
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 The effect of changing the currency on debt repayment in Islamic jurisprudence 

Abstract 

Money or currencies of all kinds and their value are considered the economic 

engine of mankind in their lives and transactions. There has been a lot of talk 

about fluctuations that happen to money or currencies, whether it is an increase or 

decrease in their value, and it is known in the past and recently that gold and silver 

are a valuable and valuable reference, but this matter is not the same as it was It 

has to be old. The problem of changing currencies, inflation, or recession is an 

economic problem that affects people’s transactions, especially in debt or loan, as 

it affects the purchasing power of money. This problem is not a new problem, but 

rather an old one. Gold and silver happen in them both, but not to a large degree as 

it is observed today in changing currencies. The jurists discussed this issue within 

the limits of their transactions when they were using gold and silver, but the issue 

of changing the value of money became more serious On the economy, on 

individuals, groups, and countries. The instability of banknotes against other 

currencies and their swing down and rise makes us facing a phenomenon that 

needs a renewed vision through which we try to present a vision that is compatible 

with the purposes of Islamic law and is based on the principle of neither harm nor 

harm. Some countries have witnessed a decline in the value of their currencies due 

to the recession, inflation, interruption or change of currency, which made people 

think about the way to pay off these debts that were made in these currencies, and 

the issue of low, high, and interruption of currencies is considered one of the 

issues that cause major economic crises in countries, which requires research that 

takes into account these conditions And a balance between the right of the creditor 

and the right of the debtor in accordance with the purposes of Islamic law. The 

study dealt with the issue of the effect of reconciliation in changing the value of 

the currency and the effect of this on debt or loan, due to the importance of the 

topic in jurisprudence and economic studies, whether the importance is related to 

the creditor or debtor. We find that Islamic jurisprudence relied on the peace as it 

leads to the settlement of disputes, whether in the money or felonies. 

Key words: currency - change - impact. 
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  :المقدمة 

محا  اذا الرررلي كررران سرررالحمرررد ب رل العرررالمي  واللررر ي والسررر م علررر  رسرررو    صرررل    عليررر  وسرررل   

 .و ا تع  و   امت  عل  ذل و  ع  ابا  سمحا  اذا اشتو  ا

العملرررة او الوقرررود وايوفرررا علررر  الرررديون مررر  القعرررايا اي تلرررادية و ايجتماعيرررة والسياسرررية التررر   تريرررو ن إ 

ي تقعلهرررا  ررر  صررروري ال سررراد او اينقطرررا  او  وذلررر  لمرررا لهرررا مررر  جررروا،  شررررلل البرررا دي  كرررال  ررر  مقالررر  

ي الترررر  تلرررريض الوقررررود ، وتورررراو  ال قهرررراا فررررلك  و الررررر ا او الوخلررررة وميررررو ذلرررر  مرررر  القرررروااايبطررررا  

نقرررد ان ال قهررراا عرررالقوا فرررلك المسرررا ال بحسرررض .القعرررايا  ررر  عررردي مواضررريو مررر  ابررروال ال قررر  ايسررر م  

 يرر  ان الررلفض وال عررة يعتبررو المعيررار آنررلاص خ  ررا  لمررا عليرر  ايمررو  آنررلاصال رروو  الترر  كانررل سررا دي 

يررروم ،و تعتبرررو ايورا  الوقديرررة او العملرررة الور يرررة نقرررد  رررا   بلاتررر  ممرررا يفكرررد علررر  فرررلك ايسرررتق لية مرررا ال

انررروا  اخرررو  مررر  العمررر   ممرررا يحترررا  الررر  ضرررواب  لت رررون و رررس  ترررأت اهرررو مررر  عملرررة ال توونيرررة و رررد 

نخ رررا  مقاصرررد الشرررو  وبعيررردي عررر  الوبررراا واكرررال امررروا  الوررراف بالباطرررال .  ررران ال سررراد والتعرررخ  او ا

اجتا ررل الوقررود تحتررا  الرر  دراسررة معمقررة  العمرر   والقرروي الشرروا ية للوقررود وميررو ذلرر  مرر  القرروا ي الترر 

العدالرررة والسرررما ة ور رررو  مبرررداعرررادي التررروا ن  ررر  الررردي  بررري  المررردي  والررردا   ويتحقرررس  يهرررا إي هرررو  يهرررا 

العرررور وايجحرررا  عررر  الررردا وي  او المرررديوي   لرررلل  ان موضرررو  تريرررو العملرررة مررر  القعرررايا المعاصررروي 

 . (م0991زي ،ن ماد، )ي  بعد ن و  قه  يستوعض المسالة  يقض ان ي ون  

ذلررر  اسرررتقواا  لمرررا  ويرررأت إن اللرررلي عمومرررا  مررر  الوسرررا ال القعرررا ية التررر   ررر  عليهرررا الشرررو  ال ررروي   -

يقرررو مررر  موا عرررا  ماليرررة وميوفرررا  ررر  المقتمرررو وتعتبرررو مسرررألة تريرررو العملرررة مررر  المسرررا ال التررر  اخرررل  

افتمرررام البرررا دي  سرررواا علررر  ايتقررراك اي تلرررادي او القرررانون  او ميرررو ذلررر  لمررر  لررر  صرررلة بالموضرررو  لمرررا 

تررد و   يمررة العملررة وتعررع  اي ررواد وخاصررة عورردما علرر  اي تلرراد علرر  مسررتو  الدولررة ولرر  مرر  آيررار 

ال سررراد يسرررم  بالتعرررخ  او  الترررأرجي وتهرررا الشررروا ية او توت رررو  يمتهرررا  ترررزداد  وتهرررا الشررروا ية، إن فرررلا 

 .يفيو عل  القوو  او الدي 

السياسرررية اي تلرررادية  ررر  الدولرررة  ل ضرررطوابا إن اضرررطوال العمررر    ررر  الررردو  ي رررون سررربب  امرررا  -

اجهرررة العقرررز الرررلي اصرررال ميزانيتهرررا او نتيقرررة لقيرررام الدولرررة والتررر  ت هرررو  ررر  استلررردار نقرررود  ررر  مو

بتخ رريل  يمررة عملتهررا مقابررال العمرر   ايخررو  ممررا يررفدي الرر  اضررطوال التعامررال المررال  برري  الورراف او 

نرررو  ان ال قررر  ايسررر م   ررردم مررر  الحلرررو  مواعيرررا   يهرررا  رررس الررردا   و رررس  لرررليبررري  الشررروكا  والدولرررة، 

 .بأ دفماو الحا  العور المدي  دون ا واط او ت وي  ا

إن ايسرر م افرررت  بالمرررا  واينسررران وجعرررال المحا  رررة علرر  المرررا  مررر  العرررووريا  الخمسرررة و ررر  ذلررر   -

 ، إذ ان  ياي الواف يت   يها التعامال بالما . لإلنسانمحا  ة 

إن ايسررر م تحررردو عررر  اللرررلي بم هومررر  الواسرررو وفرررو اللرررلي الرررودي الرررلي يرررفدي الررر  تسررروية كا رررة  -

  دون ت ويرررس بررري  الرررديون ولرررلل  ان اللرررلي جرررا ز مرررا دام و رررس الشرررو  ويحقرررس مقاصرررد الشرررويعة الوزاعرررا
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ايسررر مية ولررريل  يررر  ضرررور ولرررلل  اللرررلي الرررلي يحقرررس فرررلك ايفررردا   هرررو صرررلي  رررل عليررر  ايسررر م  

 ومستحض.

ومرر   عديرردي.إن الشررويعة ايسرر مية  دررل علرر  التعرراون علرر  البررو والتقررو  وي هررو ذلرر   رر  مسررا ال  -

 (.يوها ما نح  بلددك )الدي ب

 البحث:أهداف 

  :يهدف البحث الى اآلتي

 العملة.الللي     الة الموا عا     ترييو  يوأبيان  -0

 .بيان مو   ال ق  ايس م  م  ترييو  يمة العملة -2

 البحث:مشكلة 

تقاذبرررا  بررري  الررردا   والمررردي  ممرررا  أ ررردوبرررو   مشررر لة تريرررو  يمرررة العمررر   بأيارفرررا علررر  الرررديون ممرررا 

وا الررررة  وألضررررواري ضررررور  ومبرررردأيتطلررررض الترررردخال للمقاربررررة بيوهمررررا و ررررس مقاصررررد الشررررويعة ايسرررر مية 

ت هررررو اخررررو   ومرررر  نا يررررة .تلرررراديةالمشرررراكال ايجتماعيررررة واي  الرررررب ،  رررران فررررلك المسررررالة ا ررررديل مرررر 

القويرررررر   –يررررررورو  –مشرررررر لة البحرررررر   رررررر  ارتبرررررراط العمرررررر   المحليررررررة بررررررالعم   العالميررررررة )الرررررردوير 

العملرررة الدوليرررة لمرررا للعملرررة الدوليرررة مررر   رررو  ا تلرررادية  المحليرررة امرررامالعملرررة  وعررردم صرررمودايسرررتوليو ( 

 ة.وسياسي

 :منهج البحث

مررر  المعرررام    يتقرررزأقرررو  او الررردي  جرررزا ي تعتمرررد الدراسرررة علررر  المررروهب ايسرررتقوا   باعتبرررار ان ال 

 .الموضو  متوايو    ال تض ال قهيةوي سيما ان  ،لية للموضو الو وي الت اممما يتطلض  ،المالية

 :لسابقةالدراسات ا

إن موضررو  تريرررو  يمرررة العملررة وان برررداا للوررراف انررر   رردي  اي انررر   ررردي  تواولررر  ال قهرراا  رررديما  عوررردما كررران 

د بحررر  ال قهررراا فرررلك القز يرررة ، و ررر لتعامرررال  ررر  البيرررو والشررروااالقيمررر  و الدموررر  ل عرررة المعيرررار الرررلفض وا

كمررا ان المسررالة لرر  ت رر  بهررلك لدرجررة  ،وال عررةرت ررا  ط يرر   رر   يمررة الررلفض بمررا يحرردو مرر  فبرروط او ا

و ررررد انبررررو  العديررررد مررر  البررررا دي  لهررررلك المسرررالة لدراسررررتها ومعو ررررة اسرررربابها   ،المرررفيوي  رررر   مانوررررا فرررلا

 دو  التررر   ررديل  يهرررا المسررالة ، و سرررو  يسررت يد البحررر  مرر  كرررال وضررعوا لهررا الو ايرررة والعرر   بحسرررض الرر

 سرررا  السرررابقة بحدرررل الموضرررو  مررر  الوا يرررةوإن كانرررل الدرا التررر  كتبرررل  ررر  فرررلا المقرررا  ، الدراسرررا 

دور الملرررلي  ررر   رررال مدرررال فرررلا الورررزا   ، اي ان الدراسرررة تعررري  لهرررا لرررادية وال قهيرررة القانونيرررة واي ت

 . س ما اراد الشو دا   والمدي  ولتستمو الع  ة بي  ال
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فررررلا الموضررررو  كتررررال )بررررل  المقهررررود  رررر  مسررررالة تريررررو مرررر  ال تررررض ال قهيررررة القديمررررة الترررر  عالقررررل  - 

 .ل  مسا ال الوقود( يب  عابدي د عالو و )توبي الوقود( للخطيض التموتاش  وكتال 

 :ة البحثاهمي

كرررز إن افميرررة البحررر  توبرررو مررر  افميرررة الموضرررو   هرررو مررر  الموضررروعا  التررر  شررررلل الررردو  وموا -0

ع  تررر   اي رررواد كرررال بحسرررضالررردو  والشرررعول وا تلررراديا  بررر   وترررأيو القررروار اي تلرررادي  ررر  العرررال  

 .بالموضو 

مقاربررررة تحررررا ا علرررر   قررررو  كررررال مرررر  الرررردا   والمرررردي  توبررررو افميررررة الموضررررو  انرررر  يحتررررا  الرررر   -2

 .مدايوة بي  اي وادعملية الويستموارية 

عرررر  الحلررررو   يسررررألونإن موضررررو  انخ ررررا  وارت ررررا   يمررررة العملررررة شرررررال ال ديرررروي  ممررررا جعلهرررر   -3

 .ا يتوتض علي  م  مش    ا تلاديةوالمعالقا  للل  لم

 

 لعملة في الدينأثر الجوائح في تغير قيمة ا :المبحث األول

 :العملة    الدي  تأييو تريو  يمةاراا العلماا    مد  

 يمرررة العملرررة  ررر  الررردي  وتررربعه   ررر  ذلررر  العلمررراا  ترررأييواختلررر  ال قهررراا  ررر  الت ليررر  ال قهررر   ررر  مسرررالة  

يسررريما اذ مرررا  رررديل ؟    هرررال ترررود برررو ل  يمتهرررا ام بزيررراديالمعاصررروي   ررر  كي يرررة رد القرررو  الررر  اصرررحاب

 .يو      يمة العملةجا ي ا

  :الرأي األول -1

يقرررض رد الوقرررد الدابرررل  ررر  ذمرررة المررردي  وي  :المال يرررة والشرررا عية والحوابلرررة و رررو  يبررر   وي رررة بررر   رررا 

لو رررو للترييرررو الرررلي  ررردو  ررر  مرررا كررران  قررر  التريرررو دون اه، مار يرت رررا  او انخ رررا   يمرررة الوقرررداعتبررر

الترر   كاألشرريااالرردي  الدابررل  رر  اللمررة مرر  ايشررياا العيويررة الترر  لهررا  يمررة ذاتيررة ولهررا مررا يمايلهررا،   .العملررة

لسرررعو بررري  يررروم رد المدرررال دون الو رررو لترييرررو القيمرررة وا  يقرررض، تقررردر بال يرررال او الرررو ن و الرررلفض وال عرررة

وك او مررر  رخرررع سرررعان يرررود المدرررال  ررر  المدليرررا  سرررواا  المسرررتقو الررردي  ويررروم السرررداد ،  يقرررض علررر  

، بوفرررران الموميورررران )خ  ررررا (  ي نعلرررر   يرررر  يقررررض رد المدررررال  رررر  الم يررررال والمررررو ون او كرررران بحالرررر .

 .(م0991،الدي 

مدلهرررا دون اعتبرررار يرررود   انررر  لررروبةيقرررض رد ايعيررران المسررروو ة والمر :ب والسيييرقةفيييي حالييية الغ ييي -

 رر   ررا  رخررع السررعو ضررمان نقررع السررعو وفورراص مرر  يررو  انرر  يقررض علرر  الراصررض  ،لتريررو ايسررعار

 صرررض ضرررمان نقرررع  يمرررةذفرررض جمهرررور ال قهررراا الررر  انررر  لررريل علررر  الرا :جررراا  ررر  الموسررروعة ال قهيرررة

  ،العي  بسبض تريو ايسعار
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يعررمو  اذا تل ررل العرري  المرلرروبة   ررلل   يعررم  الرروقع ألنرر و  رر  عرر  ابرر  يررور انرر  يعررم  الرروقع  

 .( 0999،مقمو ال ق  ايس م مقلة )سعوفا(  لوبة بعد ما نقعاذا رد العي  المر

)اذا نقلررررل  يمررررة العرررري  لتريررررو ايسررررعار لرررر  يعررررم ،  (م0991،وداوي المرررر)اينلررررا  ، جرررراا  رررر   -

يعرررم  اخترررارك ابررر   يعوررر  ايمرررام ا مرررد انررر  نرررع عليررر  وفرررو المرررلفض وعليررر  جمرررافيو ايصرررحال وعوررر  

 اب  موس  والشيخ تق  الدي  اب  تيمية ر م   (.

   :عمالتنماذج من تغير قيمة ال -

 :تغير قيمة الذهب والفضة واالوراق: النموذج األول

 عليهرررا بمرررا ان الرررلفض وال عرررة مررر  المعرررادن التررر  يتعامرررال بهرررا مورررل القررردم وتوشررررال بهرررا الرررلم ، وتوترررض -

رجي فبوطرررا  وارت اعرررا  ورمررر  ذلررر  ارررال كرررال مررر  الرررلفض وال عرررة أالحقرررو  وايلتزامرررا   ررران اسرررعارفا تتررر

سرررالة تريرررو ال قهررراا  ررر  ت يررر  م قابرررال الوقرررود والعمررر   ايخرررو ، واختلررر ممرررا الشررروا ية بقوته ايحت  ررر

  :عل  الدي  ال  اآلت  أيو ذل و يمة اللفض وال عة 

 ررر   الرررة تريرررو  يمرررة كرررال مررر  الرررلفض وال عرررة والررردراف   انررر  يقرررض رد المدرررال، وان  : ورررا األيرررو   -

لررررل او رخلررررل ي ي سررررد البيررررو  طعررررا  وي يقررررض اي مررررا و ررررو م إذا مرلوبررررة الرررررا او الخاللررررةالرررردراف  

، دمحمرررر)ايمرررران عو ررررا  وخلقرررر  والرررررا المرلررررول كالعرررردم   أنهرررراعليرررر  العقررررد مرررر  الوررررو  المررررلكور  يرررر ، 

 .(فـ0310

د تهررررب   يمتهررررا الشرررروا ية او توت ررررو ان ال لرررروف او ايورا  الوقديررررة  رررر ويقلررررد برررر  :الييييرخص والغييييال  -

 تقررو   وتهررا الشرروا ية و ررد يحرردو ذلرر  بعررد ان يدبررل  رر  ذمررة المرردي   يمررة  ررو  او يمرر  بيررو ألجررال او 

  6.)سو ية او ا تلادية  ألسبالميو ذل  

وان اسرررتقو  شررري ا  مررر   (م0991  ررردري،)الررر  معو رررة ا ررروا  اينسررران  وجررراا  ررر  موشرررد الحيررروان -

 عليرررر  رد  ملررررل،الررررلفض وال عررررة  وخلررررل اسررررعارفا او  مرررر  المو ونررررا  او المسرررر وكا الم رررري   او 

 .(وملوفامدلها وي عبوي بوخلها 

 :او انقطاعها    الة تريو ال لوف او ابطالها ما ا -0

مقموعرررة رسرررا ال  ،وفرررو ان ي يوجرررد الوقرررد  ررر  السرررو  وان وجرررد  ررر  يرررد اللررريار ة والبيرررو   :االنقطيييا  

يقلرررد بررر  نررردري او شررري الوقرررود او انعررردامها مررر  ايسررروا  لسررربض مرررا علررر   ك(0310محمرررد ،)بررر  عابررردي ، 

 الوم  م  عدم ابطالها والواف يتعاملون بها عل  الوم  م  انقطاعها وتوجد مشقة    وجودفا .

بتلرر  ال لرروف  اسررد ويقررض  سررخ  مررا دام ذلرر  مم وررا  ويقررض رد المبيررو ان كرران يعتبررو البيررو الررلي تمرر    -

 يبقررر  البيرررو بررر  يمررر   الدمويررر او مدليرررا  ... وعلرررة ذلررر  ان ال لررروف  قرررد  صررر ة  ومدلررر  ان كررران فال رررا  ا مرررا  

كرران ديوررا   رر   ررو  او مهررو مفجررال يقررض رد مدلرر  ولررو كرران  إذاامررا  ،ان كرران العقررد بيعررا    ي سررد البيررو فررلا

 (.0996،الدي   ع ا)  .ي ميوكالدابل    اللمة  آلن كاسدا  
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صررررار  مدلرررر  ولررررويتحقررررس ذلرررر  بررررود  معوررر  واي وررررا  القررررو  اعرررراري و موجبهررررا رد العرررري  ويعتبرررو  - 

ال لررروف و طرررو  بأبطرررا وفرررو ان تتررروص المعاملرررة برررالوقود  ررر  جميرررو الرررب د ، وسرررم   :ال سررراد (كاسررردا  

 يرررر  ان صررررحة  ، يررررادي  يرررر   الدمويررررةين  عبرررردالبا  (الزر رررران  ،) شررررو  -التعامررررال او ترررروص المعاملررررة 

 (.011،الزيلع  ) . بال ساد يخو  م  ان ي ون مد    المدال، و بال تعتمد عل  ةويتمد الدمالعقد ي تع

بيرررو مة يررر  كسرررد   برررال القررربل ان سرررخ عورررد ابررر   وي رررة علررر  المشرررتوي رد الولرررو اشرررتو  ب لررروف نا قررر -

و بعررها   سررد   عليرر  مدررال مررا ة    لوسررا  نا قررولررو اسررتقو فال ررا ،ان كرران  ا مررا  و يمترر  او مدلرر  ان كرران 

 .(م0996ال اسان ،) ،دا      و  اب   وي ة بل م  ال لوف عد

  :المال ية و و  الشا عيةالواي الدان   -0

يرررو  المال يرررة بوجرررول رد المدرررال اذ بطلرررل الررردنانيو او الررردراف   المشرررهور  عررراا المدرررال علررر  مررر  توترررض 

مرر  يررو  انرر  اذا بطلررل العملررة مرر  الرردراف  او الرردنانيو  ، ومرروه بررال اولرر  رر  ذمترر  وكررلا اذا تريررو  مرر  

الوفرررون ، )صرررا ض القيمرررة ذفبرررا    يأخرررلواسرررتبد  بهرررا ميوفرررا يوجرررو الررر   يمرررة العملرررة الملرررراي مررر  الرررلفض 

 .(م 0919

 ، وابرردلل سرر ة ميوفررا مررا الواجررض  رر  طعررل السرر ة  يهررا إذايو والرردراف  و ررد سرر ال ابرر  رشررد عرر  الرردنان

وميرررروف  مرررر  افررررال العلرررر   ألصررررحابوا: )المولررررو  ؟  قررررا باك ذلرررر المتقدمررررة واشرررر الررررديون والمعررررام  

،  قررا  لرر  السررا ال: ) رران بعررل ال قهرراا يقررو  انرر  عررل برر  المعاملررةر مهرر    انرر  ي يقررض عليرر  اي مررا و 

  قرررا :ين السررلطان  رررد  طررو تلررر  السرر ة وابطلهرررا  لررار  كررر  شرر ا،  المترررأخويي يقررض عليررر  اي السرر ة 

 بالباطرررال(يلت رررل الررر  فرررلا القرررو   لررريل بقرررو  ا رررد مررر  افرررال العلررر  ويعتبرررو ذلررر  مررر  اكرررال امررروا  الوررراف ي 

 . (م0991 ،رشد ، ابو الوليد )اب   تاو 

وفوررراص مررر  علمررراا المال يرررة مررر  يرررو  اذا عررردمل العملرررة او ن قرررل او  قرررد   ررر  بلرررد المتعا ررردي  يقرررض رد  

 ررران بطلرررل  لررروف او عررردمل الررردنانيو او الررردراف  بعرررد توتيبهرررا  ررر  ذمرررة شرررخع ببيرررو او  رررو  )  يمتهرررا

م 0991ابرررو عبرررد  ) علررر  مررر  توتيرررض عليررر ( القيمرررة واجبررر مررر  بلرررد المتعا ررردي  وان وجرررد   ررر  ميوفرررا  

).  

و قرررد  ال لررروف  مرررا الرررلي ارد علررر  صرررا ب ؟ ان استقوضرررل  لوسرررا   ارأيرررل:  لرررلجررراا  ررر  المدونرررة ) 

 ررر   ،  رررا  مالررر :  استقوضرررل موررر ، وان كانرررل  رررد  سرررد  رررا  مالررر : ترررود عليررر  مدرررال تلررر  ال لررروف التررر

 كانرررل  اسررردي(د   لررريل لررر  اي ال لررروف التررر  كانرررل ذلررر  اليررروم وان القرررو  والبيرررو  ررر  ال لررروف اذا  سررر

 (.م0999، )مال 

 لوسررا  او بررا  بهرررا سررلعة يرر  انررر  بطررال التعامررال بريوفرررا  انرر  يقررض لررر  ال لرروف مررا دامرررل  أ رررو مرر   جرراا

 (.م0991،  عبد ابو )( موجودي

http://www.ajrsp.com/


 م0101-01-5| تأريخ اإلصدار:  عشر منثاث والنشر العلمي | اإلصدار الاالمجلة األكاديمية لألبح

  

 

www.ajrsp.com                                                                                                                      313  

ISSN: 2706-6495 

 رر   الررة كسرراد الوقررد لرر  ي رر  علرر  المرردي  ميررو السرر ة الترر   بعررها يرروم العقررد سررواا كرران الرردي   وضررا  او  

بطلررل  لرروف  المدررال فررلا فررو مررلفض المدونررة وعليرر   ررو  ميررو وا ررد ولرر  يح رروا  يرر  بيررو او ميرروك، وان 

 .خ  ا (

ذا بررا  بوقررد معرري  او بوقررد مطلررس و  ملورراك علرر  نقررد البلررد  ابطررال السررلطان المعاملررة برر  لرريل لرر  ا الشررا عية:

اي ذلررر  الوقرررد المعقرررود عليررر  وفرررلا فرررو المرررلفض او يخيرررو البرررا و ان شررراا اجرررا  البيرررو برررلل  الوقرررد وان شررراا 

علررر  انهرررا  ، لررريل ذلررر  بورررااي رررون بالمدرررال  قررر   ررر  جميرررو اي ررروا  سرررخ  والرررود  ررر   رررو  ال لررروف انمرررا 

 .م  المو ونا  آلنها عل  اساف انها م  المدليا ، وانما نقود

تررر  الرررة ابطرررا  العملرررة لررريل لررر  ميرررو مرررا يقرررض رد المدرررال  ررر  القررروو  و ررر    :جررراا  ررر  نهايرررة المحترررا   

تقرررور  القيمرررة  و تهرررا عوررردف  يررروم  وإذاقيمتررر   ، وان  قرررد ولررريل لررر  مدرررال العقرررد بررر ، نقرررع او  اد او عرررز

 (.م0911،شمل الدي  )ة المطالب

 لوسرر   اي مدررالالسررلطان  لرريل لرر   أبطلهررا ررا  ايمررام الشررا ع : مرر  سررل   لوسررا  او درافرر  او بررا  بهررا يرر   

رجررر   درافررر  علررر  انهرررا برررديوار او بولررر  ديورررار  لررريل  أسرررل او برررا  بهرررا، ومررر   أسرررل او درافمررر  التررر  

 .(م0993 ،ايمام، محمد) علي  اي مدال درافم  وليل علي  ديوار وي نل  ديوار(

، ين مقتعررر  القرررو  رد المدرررال   المسرررتقو  رد المدرررال  يمرررا لررر  مدرررالويقرررض علررر : ررر  المهرررلل )جررراا 

كررران لررر  مدرررال  إذاا ضرررم  بالمدرررال يقرررض عليررر  القيمرررة، ين مررر :أ ررردفماو رررا :  يمرررا ي مدرررال لررر   يررر  وجهررران 

ابرررو ). الدررران : يقرررض عليررر  مدلررر   ررر  الخلقرررة واللررروري( لررر  ي ررر  لررر  مدرررال كالمتل رررا  إذابالقيمرررة  ضرررم 

 .(م0919 اسحس،

 .(أ وض السلطان المعاملة ب ،  ليل ل  اي الوقد اللي   أبطالنقدا   أ وض )ان  

  :الحوابلةالواي الدال   

امرررال بهرررا عرررددا   اسرررتقوا  عرررددا  الررردراف  يتع كانرررل إذا)يقرررض رد المدرررال  ررر  القرررو  والقيمرررة عورررد تعرررلر  

 .رد عددا  وان استقو  و نا  رد و نا  وفلا  و  الحس  واب  سيوي  وايو اع (

 .ال (ان المقتو  يود المدال    المدليا  سواا رخع السعو ام م ا او كان بح 

القيمرررة و رررل يبرررو  الررردي  مررر  ميرررو و ررر   الرررة مورررو الدولرررة التعامرررال بالوقرررد  ررر  مرررانو مررر  ان يرررود الررردي  ب

مرررانو مررر  ان ي رررون الو ررراا بقيمتررر  مررر   ) ررر مررر  الوقرررود علررر  ان ي يتوترررض علررر  ذلررر  ربرررا ال عرررال  جوسررر 

 (.م0992مولور )جوس  سواا ات س الواف عل  توص التعامال بهلا الوقد ام ل  يت قوا( 
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رد القيمرررة  ررر   الرررة  يقرررض-والحوابلرررة: ومحمرررد صرررا ب  ابررر   وي رررة و رررو  للمال يرررة ويرررو : ابرررو يوسررر    

وفورراص مرر  يررو  الو ررل فررو  القيمررة،كسرراد ال لرروف اي انهرر  مررو  رروله  ذلرر  اختل رروا  رر  تحديررد و ررل تقررديو 

مرر   اشررتوط المال يررة اضررا ة لمررا ذفررض ابرر  يوسرر يرروم القرربل او يرروم التعامررال وفررو  ررو  ابرر  يوسرر ، و

ويرررو  محمرررد وبعرررل الحوابلرررة ان  الح ررر .او  ا بان ي رررون يررروم القررربل مررر  الوقرررد الرررو رررا  بيررروم الو رررل 

ان ،  (0999 )عررر ا الررردي ، الخلرررومة(او و رررل  المعاملرررة و تررروصتقرررديو القيمرررة فرررو و رررل ال سررراد و رررل 

لررر  يلزمررر   بولهرررا  و مقررو   يمتهرررا ،سررلطان وتوكرررل المعاملرررة بهرررا، كررران للالقرررو   لوسرررا   حومهرررا ال كرران

 .(نها تعيول    مل   أل، سواا كانل  ا مة    يدك او استهل ها، 

 ررران البرررا و بالخيرررار بررري  ان يطالبررر   اين اذن  ررر   الرررة مورررو ترررداو  العملرررة كمرررا يحررردو  ررر  بعرررل الررردو  

بالوقررد الررلي و ررو برر  البيررو، وبرري  اخررل  يمررة ذلرر  الوقررد مرر  عملررة را قررة، ان شرراا  ررا  اعطورر  مدررال الوقررد 

 )وان كانرررل تررروو   –( عابررردي ابررر   ، الزيلعررر )وان شررراا اخرررل  يمرررة ذلررر  دنرررانيو(  البيرررو،الرررلي و رررو عليررر  

 رر  بلرردف   يخيررو البررا و ان شرراا اخررلك وان شرراا اخررل  لرر  يررو  ي يبطررال ول ورر  يتعيررض اذا  رر  بعررل الررب د

 . يمت (

 .    ال ساد العام أي مدال سا و الب د فلا ما  ا  ب  محمد واب  يوس ( يأخلان ال ساد المحل   

 الرررة عررردم ترررو و الوقرررد  ررر  ايررردي الوررراف وذلررر  بانقطاعررر  مررر  ايسررروا  والمفسسرررا  الماليرررة   ررر -: مسرررالة 

عبرررو عوررر  ال قهررراا  قرررالوا: وفرررو ي يوجرررد  ،الدالررر  ررر  العديرررد مررر  دو  العرررال  والبوررروص كمرررا يحررردو اين 

الشررر ا  ررر  واينقطرررا : فرررو عررردم وجرررود مدرررال  .الوقرررد  ررر  السرررو  وان وجرررد  ررر  يرررد اللررريار ة والبيرررو (

 ،  ان  ما ل  يوجد    ايسوا   يعد موقطعا ( وا  ولو وجد ذل  المدال    البيو ايس

ا  لررو اشررتو  شررخع سررلعة بوقررد معرري  يرر  انقطررو الوقررد  بررال ان يررفدي المشررتوي الرردم ، اختلرر  ال قهررا -

  -: اآلت    ذل   يما يقض ردك ال  

 (.د البيونقطا  كال ساد ويوجض  سااي - وي ة: يو  ايمام ابو -

وان  استقواضررررهاممرررا يتوتررررض عليرررر  رد المبيررررو علرررر  البررررا و و ررر  القررررو  يقررررض رد مدررررال ال لرررروف الترررر  

واينقطررا  عرر  ايرردي الوررراف كال سرراد، و  رر  الرردراف  كررلل   ررراذا اشررتو  بالرردراف  يرر  كسرررد   –انقطعررل 

فال ررا  وكرران مدليررا  قررض علرر  المشررتوي رد المبيررو ان كرران  ا مررا  ومدلرر  ان كرران او انقطعررل بطررال البيررو، وي

ان لررر  ي ررر  مقبوضرررا   ررر    ررر  لهرررلا البيرررو اصررر   وفرررلا عورررد ايمرررام ايع ررر  ابررر   وي رررة(  ، و قيمتررر  واي 

سرررلي  بعرررد ال سررراد ، وذلررر  ي تبيومرررا يرررو  محمرررد وابررر  يوسررر ، انررر  ي يبطرررال البيرررو ين المتعرررلر انمرررا فرررو ال

 . تما  الزوا  بالووا  ي يوجض  ساد
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 (.انقطويقض  يمة الموقطو    اخو يوم  والدان : 

 قررررد ولرررر  مدررررال وجررررض واي  قيمترررر  و ررررل  ) ررررانرد القيمررررة ي ررررون و ررررل المطالبررررة  ان-الشررررا عية: ويررررو  

عررردمل  )ان ررر  الرررديار الملررروية  ررر  ال لررروف  مسرررالة  رررد عمرررل بهرررا البلرررو   ررر   مانوررراوفرررلك ال المطالبرررة،

ابررر  ) ذلررر  و رررل المطالبرررة(ر  يمتهرررا مررر  الرررلفض وال عرررة ويعتبرررو ال لررروف  لررر  توجرررد اصررر   رجرررو الررر   رررد

 . ( 0991، قو

الرررلي فررررو  م تقرررض القيمررررة  ررر  ابعررررد ايجلررري  مرررر  ايسرررتحقا  وفرررو  لررررو  ايجرررال والعررررد -المالكيييية: -

لررر  يحلرررال مررر  المررردي   إذاطلررر  المررردي  بهرررا او ي. ويرررو  الررربعل ان فرررلا  ررر   الرررة ااينقطرررا ، سرررواا م

ارررال  وتقررردر القيمرررة  ألنررر اي وجرررض عليررر  مرررا آ  اليررر  ايمرررو مررر  السررر ة القديررردي الزا ررردي عررر  القيمرررة  مطرررال،

 و ل الح  (.

 رررو  او وان بطلرررل المعاملرررة  ررر  الررردنانيو او الررردراف  او ال لررروف التررر  توتبرررل لشرررخع علررر  ميررروك مررر  

 عررراا المدرررال علررر  مررر  توترررض  ررر  ذمتررر  ان كانرررل  الواجرررض  نقرررع،او  بهرررا بزيررراديلتعامرررال بيرررو او تريرررو ا

تعتبرررو يررروم ووان وجرررد   ررر  ميوفرررا  القيمرررة  المعاملرررة،وان عررردمل  ررر  بلرررد  المعاملرررة،موجرررودي  ررر  بلرررد 

 .(فـ 0312 ا مد،)عوضا  او يقوم العو  بريوك( يد و ل   يمتها  نأالح   ب

مررا يسرراوي القيمررة  رر  اخررو يرروم  بررال ان يررفدي المشررتوي  يقررض-الشرريبان : الحوابلررة ومحمررد برر   سرري   -

اينقطرررا  لتعرررلر تسرررل  مدرررال الوقرررد بعرررد انقطاعررر   لرررار الررر  بدلررر  وفرررو القيمرررة. ومدرررا  ذلررر  يقرررا   ررر  ديررر  

مررر  المرررا   ال الوجرررول  يررر آلنررر  الو رررل الرررلي يوتقررر اينقطرررا ،و  القيمرررة  برررال بررروانمرررا اعت وميررروك،القرررو  

الررر  القيمرررة. وان انقطعرررل تلررر  الررردراف  اليررروم كررران عليررر   يمرررة الررردراف   برررال اينقطرررا  عورررد محمرررد وعليررر  

 .و ،  ان انقطو ذل   علي  م  اللفض وال عة  يمت     اخو يوم انقطو وفو المختار(بالق

 وتهررررا  يو علرررر  القرررروي الشرررروا ية ،  رررران ضررررع ل يررررف ملييييةاو ارتفييييا  او تييييرخص الع هبييييو  -مسييييالة:  

لررررل وارت عررررل ،  قررررد نررررا ا ال قهرررراا فررررلك المسررررالة ، وان  ويررررل  وتهررررا الشرررروا ية م الشرررروا ية رخلررررل

بحسرررض الحالرررة السرررا دي  ررر   مرررانه  لمرررا يحررردو للرررلفض وال عرررة وال لررروف مررر  ارت رررا  او انخ رررا  ممرررا 

زم بررر  باعتبرررار الرررروخع  هرررال يرررفدي مرررا التررريرررفدي ؟   مررراذايرررفيو ذلررر  علررر  المررردي  ،  السرررفا  يتمدرررال 

الررررلفض وال عررررة وال لرررروف  تررررأرجي؟ أي فررررال يررررفيو انخ ررررا  او ارت ررررا  او عتبررررار لهمرررراا يوالررررر ا او 

اختلررر  ال قهررراا الررر   باألجررراليرررو ، او  ررر   يمرررة القرررو  او يمررر  مبعلررر  الررردي  الدابرررل  ررر  ذمرررة المررردي 

  -اآلت : 

ان الرررررر ا او  -شرررررا عية والحوابلرررررة و رررررو  للحو يرررررة : رررررا  بررررر  كرررررال مررررر  المال يرررررة وال -القيييييول األول: -

 .الوخع ي يفيو    الدي  اللي    ذمة المدي     اعتبار للل  وليل اللدا   سواك

المعاملرررة بهرررا وجرررض رد مدلهرررا ان ال لررروف ان لررر  يقومهرررا أي لررر  يموعهرررا السرررلطان جررراا  ررر  كشرررا  القورررا  )

وجررراا  ررر  المدونرررة) وكرررلل  لرررو ا وضرررت  درافررر   لوسرررا  وفرررو يوم رررل ما رررة  - ملرررل او رخلرررل او كسرررد (

) ولرررو لررر   - مدرررال مرررا اخرررل ي ميرررو ذلررر ( اليررر يرررود   إنمرررا لررريل بررردرف  يررر  صرررار  مرررا تي   لررريل بررردرف  

 ، باألجما ت سد ول وها رخلل  يمتها او ملل ي ن سخ البيو 
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، ين الرررروخع او الرررر ا ي يوجررررض مررررة فهوررراوعلررر  المشررررتوي ان يوقرررد مدلهررررا عرررددا  وي يلت ررررل الررر  القي  

وجررراا ) ولرررو ابطرررال  -وفررر  علررر   الهرررا ايمررران( و  ترررو  الررردراف   رررد تررروخع و رررد تعلررر، ايالدمويرررةبطررر ن 

ك ،  ررران  قرررد ا  ، نقرررع سرررعوك ام  اد ام عرررز وجرررودا وضررر  لررر  ي ررر  لررر  ميررروك بحرررالسرررلطان مرررا برررا  بررر  او 

 قيمت (. ول  مدال وجض واي  

انررر  يقرررض رد القيمرررة أي يقرررض علررر  المررردي  ان يرررفدي  يمرررة  - رررا  بررر  ابرررو يوسررر  : -القيييول اليييياني : -

  ررر  البيررو تقرررض القيمرررة  ع يررروم يبوترر   ررر  اللمررة مررر  نقرررد را ررب ، الوقررد الرررلي طرروأ عليررر  الررر ا او الررروخ

 يرررة،  يقرررض رد وفرررلا القرررو  عليررر  ال ترررو  عورررد الحويررروم العقرررد ، و ررر  القرررو  تقرررض القيمرررة يررروم القررربل ، 

 رررر   الررررة ال سرررراد و اينقطررررا  و الرررروخع و الررررر ا وتعتبررررو القيمررررة يرررروم العقررررد عورررردك ) اذا ملررررل القيمررررة 

ابررر   وي رررة  ررر  ذلررر  سرررواا ولررريل لررر      رررو ال لررروف  برررال القررربل او رخلرررل  رررا  ابرررو يوسررر  :  رررول

: عليررر   يمتهرررا مررر  الررردراف  يررروم و ررو البيرررو ويررروم و رررو القررربل وعليررر  ، يررر  رجرررو ابرررو يوسررر  و ررا ميوفررا

 .ال تو (

 ررر  الرررر ا  ررران كررران التريرررو  ا شرررا   يقرررض اداا  يمرررة  فوررراص مررر  يرررو  درجرررة ال حرررا  -:القيييول الياليييث 

 .الوقد اللي طوأ علي  الر ا او الوخع اما اذا ل  ي    ا شا   المدال(

 يررر  عدالرررة للررردا   والمررردي   ررر  اداا  يمرررة ال لررروف الرررل طررروأ عليهرررا  ومرررا ذفرررض اليررر  ابررر  يوسررر  يعتبرررو 

عررر  كررال مررر  الرردا   والمررردي  وا الررة للررررب  ، )  يررروم يبوترر ،  ررران  رر  ذلررر  د ررو لعررور الرروخعالررر ا و 

 لررو ا وضرر  مرراي   وقلررل  يمترر  و واجبوررا عليرر   بررو  المدررال عررددا  تعررور الرردا   ، ين المررا  الررلي   ألنوررا

ي  بعرررد نقلررران القيمرررة معيبرررا  بعيرررض الورررو  المشررراب  لعيرررض العررر اذ اصررربي تقرررور لررر  لررريل فرررو المسرررتحس 

 اينررروا  نقلررران  يمتهرررا فرررو خووجهرررا عرر  ال مرررا  برررالوقع، وعيررضالمعيوررة  يررر  ان عيرررض العرري  المعررري  

 يرررادي  ي لزامررر  برررأداا يمتررر  و اوجبورررا عليررر  اداا المدرررال عرررددا  تعرررور المررردي   ، ولرررو ا وضررر  مررراي   رررزاد  

تبايوررررل اراا  وتبعررررا لهررررلا الخرررر   برررري  ال قهرررراا عمررررا اخررررل والقاعرررردي الشرررروعية ي ضررررور وي ضرررروار .

  رررا : ه  مررر مرررو  الررردي ،ذلررر   ررر  سرررداد  وأيرررولور يرررة مسرررالة تريرررو  يمرررة الوقرررود المعاصررروي   ررر  العلمررراا ا

فرررال فرررو  القيمرررة،و رررل اعتبرررار فرررلك  اخرررت  ه   ررر رد القيمرررة عورررد تريرررو  يمرررة الوقرررود الور يرررة مرررو  بوجرررول

العقررد  إذا  يرروم انشرراا العقررد برراوج  هورراص مرر ، و ررل السرردادو القرربل  رر  القررو  ام العقررد  رر  البيررو ا و ررل

يررو  انرر  وفورراص مرر   .مرر   ررا  بوجررول القيمررة بيرروم السررداد(  وضررا ، ومرروه كرران  إذابيعررا  او يرروم القرربل 

ين الوقرررود الور يرررة  الررروخع،سرررواا كررران  ررر   الرررة الرررر ا او  ،ولررريل  يمتررر يقرررض رد المدرررال  ررر  الررردي  

 القمهور.، وفو  و  (0991)يوس  ة(ا  ام الوقود اللفبية وال ع تأخل

: يقرررض ان ن رررو  بررري  اذا كررران ترييرررو الوقرررود يسررريوا  او  ا شرررا   ررران كررران يسررريوا  رد وفوررراص مررر   رررا  -

واذا كرررران  ا شررررا  رد القيمررررة لتعررررور المقررررو  بررررالتريو ال ررررا ا وفررررو مررررا  ررررا  برررر   المدررررال،المقتررررو  

 الوفون  .
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وفوررراص مررر  يرررو  ان  ررر   الرررة تريرررو  يمرررة الوقرررود يقرررض ان نو رررو  ررر  تو يرررو الخسررراري علررر  طو ررر    - 

 رر  كتابرر  توبيرر  الو ررود وفررو مررا ذفررض اليرر  ابرر  عابرردي    رردك(والعقررد  رر  يحملهررا الرردا   و رردك وي المرردي  

 (.0991،محمد) الواجض( عل  مسا ال الوقود  ي  يقض ايخل بالللي ايوس  او الللي

ويرررو   علررر   الواشررر   الزر ررراا) ان فبررروط العملرررة الرررلي يقرررض يفخرررل بايعتبرررار ويولررر  بررر  ال رررو  و رررا 

انمررا فررو  رر   الررة الهبرروط الم رراج  الررلي يحلررال  ،الطررو ي  الملتررزم والملتررزم لرر  علرر  كررال موهمررا نلرر  

مررا و طررارا اخررو م رراج  ، اوحرردبرر  الورراف ، او ب وي اجرراعررادي بقرروار   رروم  يتخررل سرروا  يرر  يعلرر   قررااي 

لررر  ، اي اذا كررران  وارررا  للعا ررردي  عورررد التعا رررد  ررر  عبررروكاذا كانرررل العملرررة تهرررب   يمتهرررا فبوطرررا  تررردريقيا  ملح

واد  الهبررروط التررردريق  الررر  درجرررة  ا شرررة بطرررو  الرررزم     مرررفج   الررر  اجرررال طويرررال ميرررو محررردد الررردي

وارت ررا  ايسرروا  و ال رروو  )  انرر  يتريررو بتريررو  يمررة العملررة كمررا  رر  المهررو المفجررال  رر  عقررد الررزوا  

ألنررر  ميرررو ملحررروا عورررد  ال رررو  بررري  الرررزوجي   رررل تعتبرررو القيمرررة و رررل العقرررد ويولررر   عود اي تلرررادية(

 . التعا د 

 ويرررفدي الررر  تولررري  ال رررو   الرررلي ار  ان يلحرررس ب سررراد الوقرررودالرررلي  الهبررروط ال رررا اامرررا  ررر   الرررة  

،  رران قررد  رر  البيررو وعوررد القرربل  رر  القررو عوررد الع و وترر  الشرروا ية يمررة الوقررود   تقرراو  يلدرر إذاالهبرروط 

 ا باألدلرررةكانرررل  يمتررر  ا رررال مررر  الدلررر   انررر   يو رررل يعتبرررو  ا شرررا  ووجرررض تو يرررو ال رررو  علررر  الطرررو ي  اخرررل

 .ال دوي بالدل ( ال قهية الت  تحدد  د   واآلرااالشوعية 

 

 والنتائج والتوصياتالخاتمة 

الررلي انررز  الميررزان وامررو بالعررد  والقسرر  واللرر ي والسرر م علرر  الحمررد ب الررلي بوعمترر  تررت  اللررالحا  

 اجمعي .نب  الهدي والعد  والمساواي واصحاب  

 -:النتائج

 ل  ت   بهلا المستو  اين. ألنهال  ت   مسالة انخ ا  العملة او الوقود ذا  افمية عود ال قهاا  -0

للررررلفض وال عرررررة خ  ررررا  لمررررا عليررررر    يمرررررة موجعتيهررررا ان العمرررر   او الوقررررود السرررررا دي آنررررلاص كانررررل -2

 ال توونية.العم   اليوم  ه  تتوو  م  نقود ور ية ال  عم   

توررراو  ال قهررراا القررردام  مسرررالة ال سررراد وانقطرررا  وابطرررا  ومررر ا وفبررروط الوقرررود بحسرررض الحالرررة التررر   -3

 اين.كانوا  يها وفو  ليال ليل كما علي  ايمو 

برر   قررد يحقرر  ال ديررو  نأخررلان لرر    أنوررا برر ،ابرر  يوسرر  راي لرر  اعتبررارك ويقررض ايخررل ان مررا  ررا  برر   -1

 م  اي وا  وخاصة    المسا ال ايستدمارية.

مرررا كررران لعررر   او لدراسرررة او يسرررتدمار وايخيرررو فرررو الرررلي تقررروي  إذايقرررض ان ن رررو  بررري  القرررو   -1

 المدال. فو ود القو  كمايما يختع بالع   او الدراسة ا  ي  )المعالقة(
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اللرررلي و العملرررة  رررو  لررر  واجهرررة ويعرررا  اليررر  ايخرررل بمبررردأ يرررران ايخرررل بمعيرررار الدلررر   ررر  معالقرررة ت -6 

 الزر اا. ا  ب  الشيخ  والمواص ة اللي

 ان العور كما يقو عل  المدي   ان  يقو ايعا  عل  الدا  . -1

 .والمدي الدا   عل  ان ايخل بالمدلية عود اينخ ا      يمة العملة  ي  ضور  -9

اختلررر  الرررلي   رررالوا بالقيمرررة  ررر  و رررل القيمرررة، والرررلي   رررالوا بالحرررد ال رررا ا الرررلي يقرررض عليررر  تعرررديال  -9

 والخبوي.يوجو تحديدك ألفال ايختلا   الديون فو الدل  الول  الدلدي 

 تلرررادية اوخارجيرررة )فوررراص اسررربال متعرررددي ترررفدي الررر  تررردفور  يمرررة العملرررة موهرررا اسررربال داخليرررة  -01

 –اين ررررا  الح رررروم   – الحرررروول-الماليررررة  ا المعررررارب –الوبرررراا  – لررررة اينتررررا  –تخويبيررررة  –سياسررررية  –

كميرررة  طباعرررة  يرررادي–تمويرررال الحررروول  –التمويرررال برررالعقز  ررر  الميزانيرررة  – وعا  العقرررز  ررر  ميرررزان المرررد

 المالية.ايورا  

 اسقطتها.ان مسالة تريو الوقود ش لل تهديد للح وما  بال  -00

  -:التوصيات

 ررر  تريرررو العملرررة وي سررريما  لة ررر  مسرررااالمواصررر ة و بو رررام الدلررر  واللرررلي الواجرررض يوصررر  البا ررر  -0

 .الديون ذا  الطابو ايستدماري

 .اسة المشاكال الخاصة بتريو العملةان ت ون فواص دا وي مختلة لدر يوص  البا   -2

 ررر   الرررة تريرررو الررردا   والمررردي   بررري  و   القرررو  والرررديون والع  رررةتررر   رررواني  سررريوصررر  البا ررر   -3

 .العملة

 

 الم ادر والمراجع:

اب  رشد ، ابو الوليد محمد ب  ا مد ب  رشد القوطب ، دار المرول، بيوو  لبوان، الطبعة األول ،  .0

 .0991فـ، 0111

ابو عبد  محمد ب  ا مد ب  محمد عليا، موي القليال عل  مختلو خليال ، دار ال  و، بيوو ، لبوان،  .2

 .م0991الطبعة األول ، 

ابو عبد  محمد ب  محمد ب  عبدالو م  المروب  الحطال ، موافض القليال عل  مختلو سيدي خليال ،  .3

 م.0991فـ،0106دار ال تض العلمية بيوو  لبوان، الطبعة األول  

لبوان، ابو اسحس ابوافي  ب  عل  الشيوا ي، المهلل     ق  ايمام الشا ع  ، دار المعو ة، بيوو ،  .1

 م.0919فـ ،0319الطبعة الدانية، 

 . 0991 تح ة المحتا  شو  الموها ، دار صادر ، بيوو  ، لبوان، اب   قو .1
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م تبة ومطبعة ملط   الباب   ، المسال  ال  ملفض ايمام مال  أل ولا مد ب  محمد، بلرة السال   .6 

 .فـ0312الحلب ، ملو 

 .ك0310،معار  ويية سوريةسا ال الوقود ،سورية، مطبعة اب  عابدي  ، محمد أمي ، توبي  الو ود عل  م .1

الموداوي، ع ا الدي  عل  ب  سلمان، اإلنلا     معو ة الواجي م  الخ   عل  ملفض اإلمام  .9

 م.0991،بيوو  ،دار ال تض العلمية، 0ا مد ب   وبال ،ط

المبتـدي، الطبعـة األخيوي  الموميوان ، بوفان الدي  ، أبو الحس  عل  ب  أب  ب و ، الهداية شو  بداية .9

 ،ملو م تبة ملط   الباب  الحلب .

 الزر ان ، عبد البا   ، شو  الزر ان  عل  مختلو خليال ،بيوو  ،دار ال  و. .01

 . 1/011الزيلع  ، تبي  الحقا س شو  كوز الد ا س ، دار المعو ة ، بيوو  لبوان  .00

 م.0996، بيوو ،2توتيض الشوا و،طال اسان ، ع ا الدي  أبوب و مسعود، بدا و اللوا و     .02

 .0919الوفون ،  شو  الزر ان  لمختلو خليال، دار ال  و ، بيوو  ، لبوان ، .03

 .م0993فـ، 0113بيوو  ، لبوان ايمام، محمد ب  ادريل الشا ع ، دار ال  و ،  .01

 م.0991 ماد، نزي ، دراسا     أصو  المدايوا     ال ق  اإلسـ م  ، الطـا  ، دار ال ـارو   .01

، بيوو ، لبوان، ، دار ال  ومولور ب  يونل ب  ادريل البهوت ، كشا  القوا  ع  مت  اي وا   .06

 .، المرو ، يب   دامة 3/310م، 0992فـ ، 0112

اينلا     معو ة الواجي م  الخ   عل  ملفض ايمام ا مد ب   الدي  ب  سليمان الموداوي، ع ا .01

 .م 0999فـ، 0109ان الطبعة األول  دار ال تض العلمية، بيوو ، لبو ، وبال 

 .م0991الو وية ال قهية ، مطبعة جامعة دمشس ، الطبعة الدانية  ،محمد  تح  الدريو   .09

 .0991 تاو  معاصوي ، دار القل  للوشو ، ال ويل ، الطبعة الدالدة  ،يوس  القوضاوي  .09

 . مطبعة المعار  ويية سوري ،توبي  الو ود عل  مسا ال الوقود ، محمد امي  ب  عابدي  .21

 .م0991فـ، 0111 دري باشا محمد، المطبعة ايميوية ، القافوي ، ملو، الطبعة األول   .20

فـ، 0109مال  ب  انل ايصبح ، المدونة ال بو ، الم تبة العلوية، صيدا، بيوو ، الطبعة األول   .22

 م0999

نهاية المحتا  ال  شو  شمل الدي  محمد ب  اب  العباف ا مد ب   مزي ب  شهال الدي  الومل ،  .23

 .م0911فـ، 0396، م تبة ومطبعة ملط   الباب  الحلب ، ملو،  الموها 

 المجالت والبحوث:

 .0999مقلة مقمو ال ق  ايس م  )جدي( الدوري الخامسة، العدد الخامل ، القزا الدال  ، سوة، .0

لررررة مقمررررو ال قرررر  ايسرررر م  بحرررر  الرررردكتور محمررررد صررررالي ال و ررررور ،الرررردوري الخامسررررة ، العرررردد مق .2

 .بحوو    اي تلاد –الخامل ، القزا الدال  
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فرررـ 0123مررر  ، بيررروو ، لبوررران ، الطبعرررة األولررر  دا القررروااايسررر م  ، الررردكتور محررر  الررردي  علررر   .3 

 .م2112،

بحررر  الررردكتور يوسررر   –بحررر  الررردكتور محمرررد سرررليمان ايشرررقو المقررردم الررر  مقمرررو ال قررر  ايسررر م   .1

 محمود  اس  المقد ال  مقمو ال ق  ايس م  . 

انخ ررررا   يمررررة العملررررة وايرررروك علرررر  الررررديون السررررابقة ، بحرررر  الشرررريخ ملررررط   الزر رررراا ، بورررر  دبرررر   .1

 .فـ0106السوة  090ايس م ، العدد 
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