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إ�سالمي ا ً
َ
لقد َ
ال�س�ابط الكفيل َة
ال�سلعي منه والنقديِّ ؛ فاأوج َد ال ِف ْق ُه الإ�سالم ُّي
النقد،
أ�سكال ِ
ِّ
عرف التاري ُخ ال ُ
أن�اعا عديد ًة من ا ِ
بتحقيق م�سلح ِة املجتم ِع.
وحتقيق ا ِل�ستقرا ِر العا ِد ِل لالِقت�سا ِد ال ُك ِّل ِّي والذي يتم َّث ُل
العدل بني املتبا ِدلني،
بتحقيق ِ
ِ
ِ
ِ
ُ
ا ّإن َ
أدبيات الأخرى ،وقد َذ َك َر امل�ىل ع َّز وج َّل اأ�سكا ًل عديد ًة
مفه�م ِ
النقد كما يف ال ِ
املال يف الإ�سالم ِ له مفه�م اأو�س ُع واأ�سم ُل من ِ
لأن�ا ٍع ي ُِح ُّبها ال ُ
املال؛
أ�سكال ِ
إن�سان ِبفطر ِته ال َّر َّباني ِة؛ فالذهبُ والف�س ُة مَهما بلغا ،والأنعا ُم ُوالزرو ُع جميعُهاُ ،ك ُّل ذلك �س ْك ٌل من ا ِ
َ
ال�س َه� َِات ِم َن ال ِّن َ�سا ِء وَا ْل َب ِن َني وَا ْل َق َن ِاط ِري ْاملُ َق َنط َر ِة ِم َن ال َّذهَ ِب وَا ْل ِف َّ�س ِة و ْ َ
ا�س حُ ُّب َّ
َال ْن َع ِام
َال ْي ِل ْاملُ َ�س َّ� َم ِة و ْ أ
فقال تعاىلُ ( :ز ِي َّن ِلل َّن ِ
وَْ
َاحل ْر ِث َذ ِل َك َم َتا ُع ْ َ
احل َيا ِة ال ُّد ْن َيا وَال َّلـ ُه ِعن َد ُه حُ ْ�س ُن ْ َاملا ِآب) (�س�رة اآل عمران.)14 :
كما �سم َل ُ
ت�سلح ِلأنْ َ
والب وال�سع ُري هي
ال�س َّت ِة تلك الأن�ا َع التي ُ
تك�ن ُنق�د ًا؛ فالذهبُ والف�س ُة هُ ما اأ�س ُل النق� ِدُّ ُ ،
أ�سناف َّ
حديث ال ِ
ِ�س َل ٌع رئي�س ٌة للبال ِد ذات اجل ِّ� املاط ِر ،والتم ُر ه� �سلع ٌة رئي�س ٌة للبال ِد ال�سحراوي ِة ،وا ِمل ْل ُح ه� �سلع ٌة رئي�س ٌة للبال ِد ال�ساطئي ِة .وقد
َ
ُ
وال�س َل ِّعي اأي املُ َ
قاي�سة.
�سبط
احلديث التباد َُل ِب�س َّقي ِه النقديِّ ِّ
ُ
ف�س َل الإما ُم الغزا ُيل ر َِح َم ُه اهلل يف اإحيا ِئه ا َ
أ�سناف املال واأن�اعَ ه؛ فقال مُع ِّر ًفا َ
أر�س وما ع َليها
لقد َّ
املال :ه� عبار ٌة عن ا ِ
أعيان ال ِ
ِمّا ُي ْن َت َف ُع ِبه ،واأعالها الأغذي ُة ُث َّم الأمكن ُة التي ياأوي ال ُ
كاحل�انيت
إن�سان اإليها وهي ال ُّد ْورُُ ،ث َّم الأمكن ُة التي يَ�سعى فيها لل ّت ُع ّي ِ�س
ِ
أ�س�اق واملزار ِعُ ،ث ُّم ال ُك�س� ُةُ ،ث َّم ا ُ
آلت ،وق ْد ُ
ال�س ِيد والبق ِر
آلت ما ه� حي�ا ٌن كالك ْل ِب اآل ِة َّ
أثاث ِ
وال ِ
يك�ن يف ال ِ
البيت واآل ُتهُ ،ث َّم اآلتُ ال ِ
احلرب.
اآل ِة ِ
ك�ب يف ِ
احلراث ِة وال َف َر ِ�س اآل ِة ال ُّر ِ
ف�سا ِد ا ُ
حل ْك ِم �سارتْ اأغلبُ النق� ِد
فكانت الدنان ُري والدراهمُ ُ ،ث َّم ِب َ
الالف ِة الإ�سالمي ِة؛ ِ
لقد �سا َد الذهبُ والف�س ُة ك َن ْق ٍد يف بَد ِء ِ
الذهب والف�س ِةُ ،ث َّم �سارتْ ُف ً
حيث �سابَها ُ
الذهب والف�س ِة؛ ُ
ل��سا .وقد ق ّد َم
بع�س املعا ِدن الأُخرى ،ثم �سار اأغلبُها ِمن غ ِري ِ
من ِ
القت�سا ُد الإ�سالم ُّي �س�ا ِب َطه َ
ومكان (زمكا ّين)؛
زمان ٍ
�سالح َي ِته ِل ُك ِّل ٍ
وا�سح وب ٍ
ُرهان �ساط ٍع على ِ
التغري ٍ
دون اإنكا ٍر لهذا ُّ ِ
كدليل ٍ
أحكام ِط ً
أوائل تناول�ا م�ساأل َة النق� ِد َ ُ
إ�سهاب كاأبي
وعاجل�ها
َّ
بتف�سيل وا ٍ
للتغري ِ
ٍ
احلا�س ِل .ا ّإن عُ لما َء امل�سلم َني ال ِ
بقا ُّ ِ
فتغريتْ طبيع ُة ال ِ
ِّ
ِّ
َ
َ
ُ
وابن خلدون ـ
حنيفة
ِّ
�سالم والبالذريِّ واملاو ْرديِّ وال َّر ِ
وابن قي ِِّم اجل�زي ِة ِ
وابن تيم ّية ِ
اغب الأ�سفهاين والغزايل ِ
وال�سافعي ِ
وابن ٍ
ُ
ِرح َمهُم اهلل تعاىل ـ َ وغ ُريهُ م كث ٌري؛ َ
فعاجل�ا َ
وزن النق� ِد و ِن َ�س َب َخ ْل ِطها وم ّيزوا النق� َد ال�سحيح َة ِمن املُز َّي َف ِة؛
اهلل عنه واأر�ساه (�سنة  ٨هـ 630-م) ُط ِب َع عليها "ل اإل َه اإ ّل اهللُ
ر�سي ُ
عهد عُ َم َر ِبن َّ
فقد َ َّت َ�سربُ اأو ِّل ٍ
إ�سالمي يف ِ
نقد ا ٍّ
الط ِاب َ
ر�سي ُ
هلل"َ ،
(�س َّك) دنان َري مُد َّو َر ًةُ ،ث َّم كان ذلك
و َْح َدهَُ ُ ،
اهلل عن ُه اأو َّل مَن َ�سرَبَ َ
وكان عب ُد ا ِ
هلل ،احل ْم ُد ِ
حم َّم ٌد ر َُ�س ْ� ُل ا ِ
هلل ُبن ال ُزب ِري َ
عبد ا َمل ِل ِك ِبن َ
مروان (�سنة  76هـ= 696م).
عهد ِ
يف ِ
ُ
الفاروق
َّراهمَ من جُ ل� ِد ال ِإبل؛ فقيل له :اإذ ًا ل بع ٌري ،فاأ ْم َ�س َك .ول� كانت لدى
ِ
بجعل الد ِ
ر�سي اهلل عن ُه ِ
لقد هَ َّم اأم ُري امل�ؤمن َني عُ َم ُر َ
ر�سي ُ
آنذاك �سناع ٌة مُتق ِّد َم ٌة؛ َجل َع َل َ
اهلل عن ُه ا َ
تلك اجلل� َد اأو غ َريها ذاتَ عالم ٍة فارق ِة يَ�سعُبُ تق ُل ْيدها َلف َع َل .ا ّإن الفقها َء ـ رح َمهُم
َ
ُ
واج ،اإ�ساف ًة مل َ
َ
املغ�س��سة؛ ُ
�سالم اأور َد ِق َّ�س َة
ِعاجل ِة النق� ِد
ال�س ْر ِف
اهلل تعاىل ـ نا َق ُ�س�ا م�س أا َلة َِ�سع ِر َّ
ِ
وحالت الك�سا ِد وال َّر ِ
فابن ٍ
ال�سا ِع" ،والرَّاغبُ الأ�سفها ُّ
عب عن القيم ِة التي حت ِم ُلها النق� ُد ِبا ُِت ّث ُله من
الدراهم َ
إ�سالم بكتا ِبه "بابُ َّ
ين ّ َ
ِ
و�سبب �سر ِبها يف ال ِ
ق� ٍة ِ�سرائي ٍةُ ،
وابن تيم َّي َة اأ�سا َر ل�ظيف ِة النق� ِد الجتماعي ِة ،واملقريزيُّ َ�س َب َق (غري�سام) بق� ِله" :ا ّإن النق� َد الرديئ َة تط ُر ُد النق� َد
در�س اأ�سبابَ غال ِء املعي�س ِة يف ِم ْ�س َر.
بقان�ن (غري�سام) يف كتا ِبه "اإغاث ُة الأُ َّم ِة ِب َك ْ�س ِف ال ُغ َّم ِة"؛ حيث َ
اجليِّد َة من ال َّتدا ِو ِل" املُ�س ّمى ِ
وكذلك ُ
َ
ابن
م�سائل ال ُّنق� ِد".
عابدين يف ِر�سا َلته "تنبي ُه الرق� ِد على ِ
فكان ُ
لقد ث َبت ُ
الدرهم والدينا ِر؛ َ
غرام ويف ذلك قال ُ
ابن ُخلدون" :ا ّإن الإجما َع مُن َع ِق ٌد من ُذ �سدو ِر
الدرهم
وزن
وزن
ِّ
ِ
ِ
ال�سرعي ٍ 2،97
ُ
الذهب والأو ِق ّي ُة ِمن ُه ا َ
ال�سرعي  :ه� الذي ِتز ُن ال َع َ�س َر ُة ِمن ُه �س ْبع َة مثاقي َل َ
أربع�ن
وعهد ال�سحاب ِة والتابع َني ا ّأن الدرهمَ
إ�سالم ِ
من ِ
َّ
ال ِ
ِد ً
اثنتان و�س ْب َ
ع�ن ح ّب ًة ِم َن ال�سع ِري؛ فالدرهمُ الذي ه� َ�س ْبعة
الذهب :ه� ِ
قال ِم َن ِ
رهما وه� على هذا ِل�س ْبع ِة اأع�سا ِر الدينا ِر و َو ْز ُن ا ِمل ْث ِ
خم�س�ن ح ّب ًة ُوخم�سا احل ّب ِة ،وهذه املقادي ُر ُكلُّها ثابت ٌة بالإجما ِع" .والإجما ُع هُ نا ِي ِّثل ال َق َ
َ
ب�ل العام.
اأع�سا ِر ِه

ال�س ْر ِف:
ِ�س ْع ُر َّ
ُ
ً
َ
ُ
َ
البلدان؛ فكان
مالت هذه
مم املجا ِور ِة لها ِتار ًة وعُ مرانا؛ �ساعد يف
ِ
اختالط عُ ِ
ِ
ا ّإن انت�سا َر ال ُّرقع ِة اجلغرافية لبال ِد امل�سلم َني واختالطها بالأ ِ
ببع�س وهذه حاج ٌة ل ِغ ًنى عنها َ
طاملا ا ّأن التباد َُل التجاريَّ يف حال ٍة
ُمالت ِ
تبديل الع ِ
ل ُب َّد ِمن اأ�سعا ِر َ�س ْر ٍف ُتبنى على ا ِ
أ�سا�سها ِن َ�سبُ ِ
بع�سها ٍ
القلق�سنديُّ َ
ِ�سح ّي ٍة وجيِّدة .و َذ َك َر َ
الذهب بالديا ِر املِ�سري ِة ل يث ُبتُ على حا ِله؛ ب ْل يعل� تار ًة
ال�س ْر ِف ِب َق� ِلهَ :
حال ِ�س ْع ِر َّ
"�س ْر ُف ِ
كذلك تبد َُّل ِ
بح�س ِب ما تقت�س ِيه احلا ُل ،وغا َلبُ ما كان عليه �س ْر ُف الدينا ِر املِ�سريّ يف ما اأدر ْكنا ُه يف الت�سعني وال�سبعمائ ِة وما ح� َلها
ويه ِب ُط اأُخرى ْ
ً
ع�س َر ً
�سرون ِد ً
رهما .والأفرنتي (عُ م َل ٌة روماني ٌة) �سبع َة َ
�س��سا يف �سن ِة َ
ِع َ
ثالث
درهما وما قارَب ذلك .اأ ّما ال َآن َف َق ْد زا َد َوخ َر َج عن احل ِّد ُخ
�سرين درهمً و ِن ً
ْ
ع�سر َة وثمامنائ ٍة ،واإنْ َ
كان يف الدول ِة الظاهري ِة قد ب َل َغ ثماني ًة ِوع َ
الت�اريخ".
بع�س
�سفا فيما راأي ُته يف ِ
ِ
اجلي�سي:
الدينا ُر
ُّ
اجلي�س يف
أادّى التط ّ� ُر النقديُّ يف ذلك ِ
هي الدينا ُر اجلي�س ُّي ،وه� "مُ�س َّم ًى ل حقيق ًة ي�ستع ِم ُله اأه ُل ِد ِ
العهد اإىل وج� ِد عُ م َل ٍة ِا�سمي ٍة َ
ي�ان ِ
ع�س َر ً
النا�س ثالث َة َ
درهما َ
وثلث وكاأ ّنه على ما كان
عبة ال
ِ
إقطاعات؛ باأنْ يجع ُل�ا ل ُك ِّل اإقطا ٍع عبة دنانري مُعبة من ٍ
قليل اأو كث ٍري ،ويف عُ ْر ِف ِ
الزمن الأو َِّل كان ً
قريبا ِمن هذا املعنى" ،واأور َد
الزمن القد ِمي ،فا ّإن �س ْر َف ِ
الذهب عند ِ
عليه احلا ُل من قيم ِة ِ
ترتيب ِ
الذهب يف ِ
اجلي�س يف ِ
َ
درهم؛ ُ
فيك�ن عن ُك ِّل دينا ٍر اثنا
القلق�سنديُّ
التطبيق التايل" :جُ علت الدِّي ُة عند مَن قدّرها ِ
بالنقد ِمن ال ُفقها ِء ا َألف دينا ٍر واثني ع�س َر ا ِألف ٍ
ع�س َر ً
َ
يات كالدنان ِري اجلي�سي ِة
درهما وه� �س ْر ُف ُه ي�مئذ" .كما �سادتْ عُ م َل ٌة ا�سمي ٌة اأُخرى هي الدراهمُ ال�س�دا ُء فكانتْ اأ�سماء على غ ِري مُ�س ّم ٍ
درهم نقرة (م�س ُك�ك).
درهم منها م َ ٌ
ُعتب يف ال ُع ْر ِف ِ
بثلث ٍ
و ُك ُّل ٍ
َ
َ
حق�ق
امل�سلم�ن الأوائ ُل القت�سادَيني التقليديَّني احلال َّيني بالنق� ِد ال�سمي ِة؛ فابتكروا الدينا َر
وبذلك َ�س َب َق
اجلي�سي والعُمل َة ال�س�دا َء َق ْب َل ِ
َّ
ال�سننيَ.
ال�س ْح ِب ّ
بئات ِّ
ّ
الا�س ِة ِ
ُ
اخلا�س ِة:
ال�س ْح ِب
حقوق َّ
ّ
هي اأ�س ٌل احتياط ٌّي دو ٌّيل ا�ستحد َثه ُ�س ُ
تتغري
مالت مُ�ستع َم َل ٍة يف
املبادلت الدولي ِة َّ ُ
ندوق ِ
النقد الدو ِّيل يف عام  1969م تتح َّد ُد ِقيم ُت ِه ب�س َّل ِة عُ ٍ
ِ
�سن�ات؛ ُ
الحتادات النقدي ِة وكذلك مبا ِل ُغ
وخدمات الأع�سا ِء اأو
�سادرات ِ�س َل ِع
حيث يرت ِك ُز وز ُنها على ِق ِيم
خم�س ٍ
ِ
ِ
ِ
طريق ُة اختيا ِرها واأوز ُنها ُك َّل ِ
ُمالت املخت ِلف ِة التي يحت ِف ُظ ِبها الأع�سا ُء ال َ
النقد الدو ِّيل.
ندوق ِ
آخرون يف ُ�س ِ
الحتياطيات ِمن الع ِ
ِ
الذهبي:
الدينا ُر
ُّ
م�سروعات
امل�ح ِد .ويُع َتب الدينا ُر من اأبر ِز
العمل القت�ساديِّ َّ
العال ال ِّ
ِ
خالل ِ
إ�سالمي من ِ
يُف َرت�س اأن ُي�س� َد الدينا ُر الذهب ُّي الإ�سالم ُّي وحد َة َ ِ
ال�س�ق الإ�سالمي ِة املُ�س َرتك ِة.
لقيام ِ
ال�حد ِة القت�سادي ِة التي ت�سعى ِ
إ�سالمي كان عام 1992م ب�زن  4،25غرام ذهب عيار  ،22ويف ن�فمب  2001م َ َّت ع ْر ُ�س جمم�ع ٍة منها
ا ّإن اأو ََّل اإ�سدا ٍر للدينا ِر
الذهبي ال ِّ
ِّ
(�س ْر ٌف ٌ
حم�س).
للتداول ،وكذلك جمم�ع ٍة اأُخرى من
الدراهم الف�سي ِة ِ
ب�زن  3غرام ف�س ٍة خال�س ٍة ِ
ِ
ِ
الدينا ُر الإلكرتو ُّ
ين:
تط�ّرتْ ِفكر ُة الدينا ِر يف عام  1997م؛ ِل َ
تك�ن َ
كنقد
إطالق الدينار الإلكرتو ِّين ،وه� نظا ُم تباد ٍُل يُ�ستع َم ُل فيه الذهبُ ٍ
�سمن اإطا ٍر م�س ِر ٍّيف با ِ
ُمالت الذهبي ِة؛ ُ
املال واحل�س� ُل على بطاق ٍة
خالل
ٍ
معامالت ُت َرى ع َب �سبك ِة الإنرتنت .وهُ � تط�ي ٌر ِلفكر ِة الع ِ
بحيث ُي ِك ُن دف ُع مبل ٍغ من ِ
من ِ
ً
ذهبي ٍة تعا ِد ُل قيم َة املدف� ِع ُت�ستخ َد ُم يف ال ّت�س� ُِق .ويُن َتظ ُر اأن تتط َّ� َر ا ُ
لط�اتُ العملي ُة باإن�سا ِء �سبك ٍة تتك َّ� ُن ِمن � 25س�قا تاري ًة يت ُّم َت�ي ُلها من
أحكام ال�سريع ِة الإ�سالمي ِة يت ُّم من خالل الإنرتنتُ ،وت َرى الرتتيباتُ ِل َ
تك�ن ك�الملب�ر
ر�س الإلكرتوين ،وه� نظا ٌم
ِ
خالل ال َق ِ
لالقرتا�س ِو َفق ا ِ
ً
ال�س�ق.
م�قعا لإدارة �سبك ِة هذه ِ
ح�س َب �سركة (اإي دينار) املحدود ِة التي تتخ ُذ من جزيرة
التعامالت الإلكرتوني ِة يف الدينا ِر
وو�س َل حجمُ
َ
إ�سالمي ع َب الإنرتنت ْ
الذهبي ال ِّ
ِّ
ِ
املتعاملني به بعدَّل � ٪10سهرياً.
ً
(لب�ان) املاليزي ِة مق ّرا َلها ،اإىل ما ي�ازي اأربع َة ا ٍ
الذهب ،وتنم� ن�سب ُة ِ
أطنان من ِ
إ�سالمي قد
�سن�ات ِمن َ�س ِّك الدينا ِر
املتعامل َني ع َب م�ق ِع الدينا ِر الإلكرتو ِّين الذي اأُط ِلق عام 1999م اأي بع َد ْنح ِ� َ�س ْب ِع ٍ
الذهبي ال ِّ
ِّ
كما ا ّأن عد َد ِ
ً
دول َ
ُ
مبا�سر بنح ِ�
و�س َل اإىل ْنح ِ�  600ا ٍألف ،وا ّأن العد َد
َ
عام تقريبا ًواحلم ُد هلل .ويت ُّم حال ّيا التداو ُل يف ِ
العال ٍ
العديد من ِ
ب�سكل ٍ
يت�ساعف ك َّل ٍ
ف�سي َ َّت َ�س ُّكها ِمن ِق َب ِل ال�سرك ِة.
درهم ٍّ
ذهبي ا ٍّ
 100000دينا ٍر ٍّ
إ�سالمي وٍ 250000
ً
ح ّقا؛ إا َّنها ِمن رَوائ ِع وَقائ ِع ُ�س َ ِن ال َّتدا ُف ِع ال ّربّان ّي ِة.
حماة (ح َماها َ
اهلل)  2015-02-02م؛
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