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Abstract: Most jurisprudential matters in Islam

are determined by the price of the silver dirham
because it was used as money in the early ages of Islam. But now the
huge change in its price has occurred. This paper describes the impact of
this drastic drop in the price of silver dirhams on jurisprudence by
describing the reasons that became necessary for this separation. This
study shows the original price of the dirham in both periods (past and
present) and describes some examples that indicate its impact on some
jurisprudential issues as a model. This matter helps the jurists to settle all
the jurisprudential issues at their original price, which was previously
described in dirhams.
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ملخص
ئن معظم ألامىس الفلهيت في ؤلاظالم ًدذدَا ظعش الذسَم الفض ي ألهه وان ٌعخخذم والىلىد في
 جفف َزٍ الىسكت ازش ھزا. ولىً آلان خذر الخغيحر الهائل في ظعشھا.العفىس ألاولى لإلظالم
الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت علی ألاخيام الفلھيت مً خالٌ جىـیف ألاظباب التي

 ھزہ الذساظت ًظهش ظعش ألاـلي للذسھم في ولخا الفترجحن (اإلااض ي.ـاسث مىحبا لھزا الاهفخاؿ
 وَزا ألامش.والحالش) هما ًفف بعن ألامثلت التي جذٌ على أزشٍ في بعن اإلاعائل الفلهيت هىمىرج
.ٌعاعذ الفلهاء على خعم حميع اإلاعائل الفلهيت بثمنها ألاـلي الزي ظبم وـفه بالذسَم
 الخطخم، الىلىد، الذساھم، الفمت:الکلماث الدلیلیت
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املدخل
ئن ألاخيام الفلهيت كذ ّبييذ بععش الذساَم في عفش الىبيﷺ ولىً آلان كذ خذر الاهخفاك الفادح في
ظعشَا؛ لزلً وكعذ المشوسة للبدث عً ظعشَا ألاـليت ،وبالخالي كذ خذزذ الحاحت ئلى أن ّ
هجذد ملادًش
َزٍ ألاخيام الفلهيت بعذ خذور اهخفاك الخغحر الفاخؾ في ظعشَا في عفشها الحالش .فهزٍ الىسكت فهي
ّ
مبييت على البدث عً الحل خىٌ ججذًذ ملادًش َزٍ ألاخيام الفلهيت ،وحؽخمل على الىدى الخالي:

مػكلت البدث
 .1بأي ظبب اهخفن ظعش الذساَم الفميت في عفشها الحالش؟
.2
.3

.4
.5

.6

هم اهخفن ظعش الذساَم الفميت في عفشها الحالش باليعبت ئلى وكذ سظىٌ هللا ﷺ؟
ئن بعن الفلهاء ّ
كذسوا خشمت العإاٌ للفلحر بخمعحن دسَم ،ولىً آلان بعذ خذور اهخفاك الخغحر
ّ
ظىدذد خشمت العإاٌ له مً الىاط في مدل خمعحن
الفاخؾ في ظعشَا وكع العإاٌ بأي ش يء
دسَم؟
ّ
ئن الفلهاء كذ كذسوا ملذاس اإلااٌ العظيم بمائتي دسَم ،ولىً بعذ خذور الخغحر الفاخؾ في
ّ
ظىلذس ملذاس اإلااٌ العظيم في عفشها الحالش؟
ظعشَا وكع العإاٌ بأي ش يء
ّ
ئن الفلهاء كذ ّبيىىا كائال" :ئرا واهذ ظعش الللطت ّ
أكل مً عؽشة دساَم فاهه ّ
ٌعشفها أًاما ،ولىً ئن
ّ
فاهه ّ
ٌعشفها خىال وامال" ،ولىً آلان بعذ اهخفاك
واهذ كيمتها عؽشة دساَم أو أهثر مً عؽشة
ّ
ظعش الذساَم الفميت وكع العإاٌ ّ
بأي ش ٍيء ظىدذد ظعش عؽشة دساَم في صمىىا الحالي؟
ّ
ظىلذس ماليت الذًت في كخل الشحل عبذا خطأ بعذ خذور اهخفاك الخغحر الفاخؾ في
هيف
الذساَم الفميت؟

الدراضاث الطابقت

ئن بعن الشظائل والبدىر العلميت ّ
كذمذ في َزا املجاٌ ،وهي هما جلي:
" .1قطع املجادلت عند حغيير املعاملت " كذ ألفه ؤلامام حالٌ الذًً العيىطي ،وأهه كذ جيلم في
حغحرث وصها مارا ّ
َزٍ الشظالت خىٌ حغحر الىلىد وأخيامه الفلهيت ،أي أن العملت ئرا ّ
ظحرد عىذ
ألاداء؟ أي أن َزا البدث ًزهش الخغحر باليعبت ئلى حغحر وصن الىلذ فلط ،ولىً أن سظالتي
َزٍ وهي جزهش الخغحر باليعبت ئلى حغحر ظعش الىلذ خاـت.
" .2بذل املجهىد في مطالت حغير النقىد" كذ ألفه الخمشجاش يَ ،زٍ الشظالت وهي جزهش خىم حغحر
غحر
الىلىد ،وفمال عً رلً أنها كذ جشهض على رهش أزش حغحر الىلىد على ألاخيام الفليت ِ
ّ
الزَبيتّ ،أما وسكتي َزٍ وهي جشهض على رهش أزش اهخفاك
والذهاهحر
الىلذًً :الذساَم الفميت
ِ
ظعش الذساَم الفميت على اإلاعائل الفلهيت خاـت.

541

ہس امیہ امسیج ،دینی یقیقحت ہلجم ونر رعمتف

الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت و ازشہ علی ألاخيام الفلھيت

" .3رضالت في جزاجع ضعز النقىد باألمز الطلطاني" كذ ألفه الؽيخ عبذ اللادس الحعيني ،وَزٍ
الشظالت جزهش خىم حغحر كىة الؽشائيت مً اللشوػ ،أما وسكتي َزٍ فهي جشهض على رهش أزش
حغحر اهخفاك العملت الفميت على اإلاعائل الفلهيت خاـت.
" .4جنبيه الزقىد على مطائل النقىد" ألفه ابً عابذًً ،وَى جلخيق للشظالت" :بزٌ املجهىد في
معالت حغحر الىلىد"َ ،زٍ الشظالت أًما ال جزهش أزش اهخفاك ظعش الذساَم الفميت على
ألاخيام الفلهيت.
واظخخالـا إلاا ّ
جم رهش أن وسكتي َزٍ جخخق ببيان أزش اهخفاك ظعش العملت الفميت على ألاخيام
الفلهيتّ ،أما الشظائل والبدىر العابلت فهي ال حؽخمل على رهش أزش اهخفاك العملت الفميت على
ألاخيام الفلهيت.

منهج البدث

ئوي كذ كعمذ َزا البدث ئلى اإلاطلبحنّ :أما اإلاطلب ألاوٌ فهى ٌؽخمل على رهش أسبعت فشوع ،ئن الفشع
ألاوٌ فلذ ّبييذ فيه ألاظباب التي ّ
حعبب هلق أظعاس ألاؼياء ،زم ّبييذ في اإلاطلب الثاوي خىٌ ألاظباب
ظببذ اهخفاك ظعش العملت الفميت خاـتّ ،أما الفشع الثالث فهى ّ
التي ّ
ًبحن أن ظعش مائتي دسَم
فميت وان مدعاوٍا ب  5حماٌ ،وب 44غىما ،و 24دًىاس فميت ،زم في الفشع ألاخحر مً َزا اإلاطلب
ّبييذ فيه خىٌ ئدسان الاهخفاك الفادح في ظعش العملت الفميت في عفشها الحالي ،زم بذأث اإلاطلب
الثاوي ،كعمخه ئلى أسبعت فشوع ورهشث في َزٍ الفشوع أزش اهخفاك ظعش الذساَم الفميت على أسبعت
أخيام فليه أهمىرحا.

خطت البدث:
وهي حؽخمل على مطلبحن ،وهي هما جلي:
املطلب ّ
ألاول :ئدسان الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت الفمت ،وَزا ٌؽخمل على رهش أسبعت
فشوع ،وهي هما جلي:
 الفشع ألاوٌ :أظباب اهخفاك أظعاس ألاؼياء
 الفشع الثاوي :أظباب اهخفاك ظعش الذساَم الفميت
 الفشع الثالث :ئدسان ظعش الذساَم الفميت خعب صمً سظىٌ هللاﷺ
 الفشع الشابع :ئدسان الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت في عفشها الحالي
املطلب الثاني :أزش الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت على جلذًش بعن اإلاعائل الفلهيت،
وَزا ٌؽخمل على رهش أسبعت فشوع:
 الفشع ألاوٌ :أزش الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت على جلذًش ملذاس اإلااليت لجىاص
العإاٌ للفلحر في صمىىا الحالش
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عظيم
ماٌ
 الفشع الثاوي :أزش الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت على جلذًش ملذاس ٍ
ٍ
في صمىىا الحالش
الللطت في
 الفشع الثالث :أزش الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت على جلذًش أخيام
ِ
صمىىا الحالش
كخل
 الفشع الش
ابع :أزش ً الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت على جلذًش ماليت الذًت في ِ
ً
الشحل عبذا خطأ في صمىىا الحالش
ِ

الخاجمت

وهي حؽخمل على أَم رهش أَم هخائج البدث والخىـياث التي جىـل ئليها الباخث مً خالٌ َزا البدث.
املطلب ّ
ألاول :إدراك الانخفاض الفادح في ضعزالدراهم الفظيت الفظت
ئن ظعش الذسَم الفميت كذ حغحرث في وكخىا الحالش باليعبت ئلى فترة سظىٌ هللاﷺ .مثال أن ماليت
عؽشة الذساَم الفميت الحاليت ما بليذ مثل ماليت عؽشة الذساَم الفميت التي واهذ لها في وكذ سظىٌ
هللاﷺ .لزلً ًيبغي لىا أن هذسن الخغحر الفاخؾ في ظعش الذ اَم الفميت ،ختى ٌعهل لىا أن ّ
هدذد
س
ملادًش اإلاعائل الفلهيت بليمتها ألاـليت بعذ خذور الاهخفاك الفادح في ظعشَا في وكخىا الحالش،
لزلً هبذأ الىالم مً أظباب اهخفاك أظعاس ألاؼياء ،زم هيخلل ئلى رهش أظباب اهخفاك ظعش الذساَم
الفميت في وكخىا الحالي ،وهي هما جلي:
الفزع ألاول :أضباب انخفاض أضعار ألاغياء
ئن أَم أظباب اهخفاك أظعاس ألاؼياء والخاليت:
ُ
 .1الانكماع ) : (Defilationوهي مثال أن الحيىمت جفذس َّ
أكل الىلىد باليعبت ئلى الخذماث والعلع
ً
في دولت معيىت ،فهزا ّ
ٌعبب اهخفاك أظعاس ألاؼياء ،1ختى مثال لى جفىسها أن دولت واهذ لها34
ُ
ظدىلعم َزٍ ّ 34
سوبيت على َزٍ ألاؼياء
سوبيت ،وفمال عً رلً وان لها هشاظت ،هخاب وكلم ،آلان
الثالزت اإلازوىسة والخاليت:
الشوبياث مع الذولت

ظعش الللم

ظعش ّ
الىشاظت

ظعش الىخاب

14
14
14
34سوبيت
زم بعذ رلً مثال لى أنها حعلذ الاهىماػ في وطنها ،مثال آلان لى بلي  24سوبيت مع هفغ الذولت في
ّ
مدل ،34ومً هاخيت أخشي بلي هفغ ألاؼياء اإلازوىسة فيها ،فدييئز ظيىخفن أظعاس َزٍ ألاؼياء مً
 14سوبياث ئلى  6.6سوبياث ،هما ًىظش في الجذوٌ آلاحي:
الشوبياث مع الذولت
24سوبيت

ظعش الللم
6.6
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اظخخالـا ما جم رهشٍ أن الىطً متى ًجعل الاهىماػ فدييئز ظيىلق أظعاس أؼيائها هما ّ
جبحن لىا مً
الجذوٌ الثاوي ،مثال أنها كذ اهخفمذ مً  14سوبياث ئلى  6.6سوبياث بعبب الاهىماػ.
 .2قلت رغبت الناص و کثرۃ الاغیاء :2ئرا اهخفمذ سغبت الىاط في ؼشاء ش يء ما  ،فان رلً ًإدي ئلى
اهخفاك أظعاس َزٍ ألاؼياء ،على ظبيل اإلاثاٌ :خيث هشي أن ظعش الهاجف املحمىٌ اللذًم كذ
اهخفن في عفشها؛ ألن الىاط ال ًشٍذون ؼشاء َزا الهاجف املحمىٌ اللذًم في الىكذ الحالش.
ھکذا ارا جىفشث و جکثرث ألاؼياء ،فانها جدعبب ً
أًما في اهخفاك أظعاس ألاؼياء بعبب الىفشة،
حذا في وطىىا باهعخان ،ألهه هثحر ّ
على ظبيل اإلاثاٌ :خيث هشي أن اإلالح سخيق ً
حذا .هما عشفىا أَم
ألاظباب التي أدث ئلى اهخفاك كيم ألاؼياء ،فاهىا هبدث آلان عً ألاظباب التي أدث ئلى اهخفاك
ظعش الذسَم الفميت في وكخىا اإلاعاـش؟ وَى على الىدى الخالي:
الفزع الثاني :أضباب انخفاض ضعزالدراهم الفظيت
أهىا عشفىا في الفشع العابم بأن الاهىماػ ًدعبب في اهخفاك أظعاس ألاؼياء ،ولىً َزا َى ما حعبب في
اهخفاك ظعش الذساَم الفميت في وكخىا اإلاعاـش؛ ألن الاهىماػ ال ًىحذ في بالدها ئطالكا ،وبل ًىحذ
الخطخم في بالدها خيث هشي أن أظعاس أؼياء أخشي :ظعش الزَب وألاغىام والجماٌ وغحرَا جضداد ًىما
بعذ ًىم ،فهزا َى الذليل على وحىد الخطخم في دولخىا باهعخان ،في الجملت الاهىماػ ما حعبب في
اهخفاك ظعش الذساَم الفميت.
هما عشفىا أن ألاؼياء ئرا صادث فخىخفن أظعاسَا ،ولىً ال ًمىىىا أن هلىٌ :ئن ظعش الذساَم الفميت
اهخفن بعبب وفشتها ،على الشغم أن هثحرا مً اإلاعادن للفمت كذ ُوحذث لها3؛ ألن الىاط صادوا مً
هاخيت أخشي ،أي صادث الفمت مً هاخيت وصاد اإلاؽترون مً هاخيت أخشي ،على ظبيل اإلاثاٌ :ئرا هظشها ئلى
ّ
ظيدبحن لىا أن أَل باهعخان هم صادوا؟ ،وَزا َى مىضح في
ؼعب باهعخان مً عام  1951م ختى آلان
الجذوٌ آلاحي:
وان عذد أَل باهعخان (الغشبي) آلان عذد أَل باهعخان في صاد عذد أَل باهعخان آلان
باليعبت ئلى ظىت 1951م
 2424م
في 1951م
ً
4
5
 186584167وعمت جلشٍبا
 219,654,167وعمت جلشٍبا
 33070000وعمت
معىاٍ أن الىاط كذ هثروا في وطىىا باهعخان مً عام  1951م ئلى  2424م ما ًلشب ()186584167
وعمت ،وبالخالي جبحن أن الفمت صادث مً هاخيت وصاد الىاط مً هاخيت أخشي ،فال ًليم بىا أن هلىٌ أن
ظعش الفمت اهخفن بعبب وفشتها.
آلان علمىا أن أظعاس ألاؼياء جىخفن ئرا اهخفمذ سغبت الىاط في ؼشاء َزٍ ألاؼياء ،بعذ الخفىحر في
َزا العببً ،مىىىا اللىٌ :ئن كلت سغبت الىاط في ؼشاء الفمت وادخاسَا كذ حعبب في اهخفاك ظعش
الذساَم الفميت في وكخىا بىاء على أن ؼعب باهعخان ال ًشٍذ ؼشاء الفمت في عفشها ،فهزا َى ظبب
اهخفاك ظعش الذساَم الفميت في عفشها ،عالوة على رلً ،أن الخطخم أًما كذ ّ
حعبب في اهخفاك
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ٌعبب اسجفاع ألاظعاس ،لىً أهه َىان ّ
أظعاس الذساَم الفميت ،سغم أن الخطخم ّ
ظبب الهخفاك ظعش
الذساَم الفميت بىاء على أن ألاظعاس جضداد بعبب الخطخم ،أي أن أظعاس ول ألاؼياء جضداد بؽيل
مدعاو ،هما ًخطح مً َزٍ العباسة الخاليت:
“Inflation is defined by most economists as a continuing rise in the price
level”6.

ً
ًىم) ،ولىً في خالت الخطخم ،ئرا
الترحمت( :ئن الخطخم وَى أن ًضٍذ أظعاس ألاؼياء ًىما بعذ ٍ
اهخفمذ سغبت الىاط في ؼشاء ش يء ما ،فان ظعش رلً الش يء ال ًضداد مع اسجفاع ظعش ألاؼياء ألاخشي،
بل ظعش رلً الش يء ًىخفن مً هال الجاهبحن :ألاوٌ :بعبب كلت الشغبت في ؼشاء َزا الش يء ،والثاوي:
عذم صٍادة ظعشٍ مع الخطخم ،أي أن الخطخم ًخطلب أن ًشجفع أظعاس ول ألاؼياء ً
معا ،ولىً عىذما لم
فخبحن لىا أن َزا اللذس الزي ّ
ًشجفع ظعش َزا الش يء مع اسجفاع ظعش باقي ألاؼياءّ ،
البذ له أن ًضٍذ ألحل
ً
الخطخم ،أهه ما صاد ألحل الخطخم فظهش أن َزا اللذس أًما كذ هلق ،وٍمىً فهم َزا اإلافهىم مً
خالٌ ألامثلت الخاليت بعهىلت وهي هما جلي:
ً
أن الذولت وان معها  34سوبيت ،ووان لذيها أًما هخاب وكلم وهشاظت ،آلان ظيخم جلعيم َزٍ الشوبياث
على َإالء الثالزت اإلازوىسة على الىدى الخالي:
العمالث مع الذولت
34

ظعش الىخاب

ظعش الللم

14

14

ظعش الىشاظت
14

َزا ئرا حعاوث حميع ألاؼياء في الؽشاء ،ولىً ئرا لم ًدعاوي أخذَما في الؽشاء مع الباقي ظيىخفن
ظعش َزا الش يء مً  14ئلى  ،6وبالخالي ًشجفع ظعش الباقي مً الازىحن مً  14ئلى  ،12وَزا ٌعني:
ظعش الىشاظت
ظعش الىخاب
ظعش الللم
العمالث مع الذولت
12
12
46
34
ّ
خالـت ما رهشها في َزا الجذوٌ أن ظعش الللم كذ اهخفن بعبب كلت سغبت الىاط في ؼشائه.
ً
زم بعذ رلً ئرا صاد َزا الىطً عذد العمالث في وطىه جطخما ،فمثال :ئرا صاد َزا الىطً  34سوبيت على
الثالزحن اإلازوىسة ،ظحرجفع ظعش َزٍ ألاؼياء اإلازوىسة مً  14ئلى عؽشًٍ في الفىسة ألاولى؛ ألنها واهذ
مدعاوٍت في الؽشاء في الفىسة ألاولىٌ ،عني ظحرفع أظعاس ول َزٍ ألاؼياء بالدعاوي على الىدى الخالي:
العمالث مع الذولت
64

ظعش الىخاب

ظعش الللم

24

24

ظعش الىشاظت
24

ٌعني ما خفل الخباًً بحن أظعاس َزٍ ألاؼياء اإلازوىسة؟ ألن ول َزٍ ألاؼياء واهذ مدعاوٍت في الؽشاء.
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وأما الفىسة الثاهيت (أي ئرا جىاكفذ سغبت الىاط في ؼشاء ش يء مً ألاؼياء اإلازوىسة)  ،فحزداد فيها ظعش
الازىحن ،وبالخالي فان زمً الش يء الزي ال ٌعاوي في الؽشاء ببليت الازىحن ظيىخفن ،أي ظيفبذ أظعاس
َزٍ ألاؼياء على الىدى آلاحي:
العمالث مع الذولت
64

ظعش الىخاب

ظعش الللم

27

6

ظعش الىشاظت
27

ومعنى رلً أن ظعش الللم اهخفن َىان لعببحن :ألاوٌ :لعذم سغبت الىاط في ؼشائه ،والثاوي :بعبب
الخطخم معا ،وخذر هفغ الش يء في ظعش الذساَم الفميت ختى ظهش الخفاوث الىبحر بحن ظعش الذساَم
الفميت وظعش الزَب ،وَزا ٌعني أن الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت خذر بعبب عذم
سغبت الىاط في ؼشائها ومع الخطخم ً
معا ،أي أن ظعش الذساَم الفميت هلفذ َىان في وطىىا باهعخان
بعبب الخطخم وبعبب كلت سغبت الىاط في ؼشائها ً
معا ،ختى لى بذأوا الشغبت في ؼشائها في صماهىا الحالي
هما واهىا ًبذون سغبتهم في اإلااض ي ظييخهي َزا الخفاوث بحن ظعش الذساَم الفميت وظعش الزَب.
واظخخالـا إلاا جم رهشٍ أن ظعش الذساَم الفميت كذ هلق في وكخىا اإلاعاـش بعبب الخطخم وبعبب
ٌعبب اسجفاع أظعاس ألاؼياء ولىً أهه ّ
كلت سغبت الىاط في ؼشاء الفمت ،زم ئن الخطخم ّ
حعبب هلق
ظعش الذساَم الفميت في َزٍ اللميت.
الفزع الثالث :إدراك ضعزالدراهم الفظيت خطب سمن رضىل هللاﷺ
آلان هيخلل ئلى معشفت ظعش الذساَم الفميت ألاـليت خعب صمً الشظىٌﷺ ختى هذسن الاهخفاك
الفادح في ظعشَا في وكخىا اإلاعاـش ،وَى مثال :أن ظعش مائتي دسَم فميت وان ٌعاوي خمعت بعحر أو
دًىاسا أو أسبعحن ؼاة ،آلان هيخلل ئلى رهش ألادلت التي ّ
عؽشًٍ ً
جذٌ على حعاوي َزٍ ألاظعاس الثالزت
اإلازوىسة ،وهي مثال  :أن الىفاب ئرا اهخمل فدييئز ظيعخخشج مىه سبع العؽش في الضواة خيث رهش سظىٌ
هللا ﷺَ" :اجىا سبع العؽىس" ،7أما سبع ألاعؽاس لألهفبت املخخلفت فهى هما ًلي:
ربع العػىر

ألانصبت للشكاة
8
 5أواق
9
 5حماٌ
10
 44غىما
11
 24دًىاسا

 5دساَم فميت
 1غىم
 1غىم
 4.5دًىاس

بعذ رهش َزا الجذوٌ ًمىً اللىٌ ئن سبع العؽىس لجميع ألاظهم اإلازوىسة مدعاو مً خيث الخمىٍل
والععش ،وجخدلم َزٍ اإلاعاواة باألدلت آلاجيت مً عذة طشق ،وهي هما جلي:
ً
ً
12
الطزيقت ألاولى :فمثال هما وعلم أن ؼاة واخذة جإخز مً أسبعحن ؼاة في الضواة  ،وأًما ؼاة جإخز
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مً خمعت بعحر في الضواة ،13أي جإخز ؼاة واخذة مً ول منهماٌ ،عني أنها (ؼاة واخذة) سبع عؽش خمغ
مدعاو فثبذ أن الىفاب
هاكت ،وهزلً أن الؽاة سبع عؽش أسبعحن ؼاة ،وعىذما زبذ مً أن سبع ول منهما
ٍ
اليامل ليل منهما وان مدعاوٍا بىاء على أن سبع ُعؽش ول منها معخخشج مً اليل ،في الجملت أن الىفاب
ً
معاوٍا للىفاب اليامل مً خيث الخمىٍل والععش في فترة الشظىٌﷺ.
اليامل للبعحر وان
والطزيقت الثانيت :أن سبع مً ول منهما (الؽاة والبعحر) وان ٌعاوي خمعت دساَم في فترة سظىٌ هللا
ﷺ .وَزٍ الخمعت الذساَم الفميت سبع عؽش مائتي دسَم فميت ،أي أن زمً الؽاة الىاخذة
خمعت دساَم آهزان ،وعىذما همشب َزٍ الخمعت في أسبعحن ظيدفل لىا  ، 244أي ، 244 = 5 × 44
أي أن كيمت المأن بالذسَم وان على الىدى الخالي:
ئن ظعش الغىم الىاخذ (سبع عؽش ألاغىام) وان  5دساَم فميت (بشبع عؽش خمعت أواق)
ئن ظعش الغىمحن وان  14دساَم فميت
ئن ظعش زالزت أغىام وان  15دسَم فميت
ئن ظعش أسبعحن غىما وان  244دسَم فميت
الطزيقت الثالثت:هما علمىا في الجذاوٌ العابلت أن أسبعحن ؼاة حعاوي  244دسَم فميت ،هزلً ًظهش لىا
أن خمعت بعحر واهذ حعاوي  244دسَم فميت ،أي أن ظعش البعحر بالذسَم الفميت وان على َزا الىدى في
فترة الشظىٌﷺ:
ئن ظعش البعحر الىاخذ وان  44دسَم فميت
ئن ظعش البعحرًً وان  84دسَم فميت
ئن ظعش زالزت حماٌ وان  124دسَم فميت
ئن ظعش أسبعت حماٌ وان  164دسَم فميت
ئن ظعش خمعت حماٌ وان  244دسَم فميت
اظخخالـا إلاا جم رهشٍ أن ألاهفبت العابلت الثالزت ولها واهذ مدعاوٍت في الععش والخمىٍل بعمها ببعن.
الطزيقت الزابعت :هما ّ
جبحن لىا أن حميع ألاهفبت الثالزت العابلت واهذ مدعاوٍت في الععش والخمىٍل
بعمها ببعن ،هزلً ًثبذ لىا أن سبع ُعؽش " 24دًىاس" وان ٌعاوي مدعاوٍت في الععش والخمىٍل بشبع
ُعؽش َزٍ الثالزت اإلازوىسة بمعنى أن ظعش هفف دًىاس وان على َزا الىدى:
ئن ظعش "هفف مثلاٌ"(سبع عؽش " 24مثلاٌ") ٌعاوي ب  5دساَم فميت
(بشبع عؽش خمعت حماٌ)
ئن ظعش "هفف مثلاٌ"(سبع عؽش " 24مثلاٌ") ٌعاوي بغىم واخذ ِ
(بشبع عؽش أسبعحن غىم)
ئن ظعش "هفف مثلاٌ"(سبع عؽش " 24مثلاٌ") وان ٌعاوي بغىم واخذ ِ
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آلان ،على ظبيل اإلاثاٌ:ئرا لشبىا هفف مثلاٌ مً رَب (سبع عؽشًٍ ً
دًىاسا) في أسبعحن ،أي ئرا لشبىا
ظعش ؼاة واخذة في أسبعحن ؼاة لىدفل على عؽشًٍ  24 = 4.5 × 44 :أي أن زمً المأن بالذًىاس في
فترة سظىٌ هللاﷺ وان على َزا الىدى:
14

ئن ظعش الغىم وان  4.5دًىاس (سبع عؽش "عؽشًٍ دًىاسا")
ئن زمً الغىمحن وان  1دًىاسا
ئن زمً زالزت أغىام وان 1.5دًىاسا
ئن زمً عؽشًٍ غىم وان  14دهاهحر
ئن ظعش أسبعحن غىما وان 24دهاهحر ،وَزا ( 24دهاهحر)
وَى الىفاب اليامل للزَب هما أسبعىن غىما الىفاب اليامل لألغىام
خالـت ما رهشها أن ظعش أسبعحن غىم وان  24دهاهحر ،أي أن الىفاب اليامل للمأن ٌعادٌ الىفاب
اليامل بالذًىاس.
الطزيقت الخامطت :أن الىفاب اليامل للزَب وان ٌعاوي الىفاب اليامل للبعحر في فترة سظىٌ
ً
هللاﷺ ،أي أن زمً البعحر وان 24دًىاسا ،آلان لى كعمىاَا على خمعت ظيدفل لىا زمً البعحر
الىاخذ ،وَى مثال ، 24 .5 = 4 :أي أن زمً البعحر أسبعت دهاهحر آهزانٌ ،عنى وان ظعش البعحر بالذهاهحر فی
فترة سظىٌ هللاﷺ على الىدى الخالي:
ئن ظعش البعحر الىاخذ وان ًدعاوي ب  4دهاهحر
ئن ظعش البعحرًً وان ًدعاوي ب 8دهاهحر
ئن ظعش زالزت حماٌ وان ًدعاوي ب 12دهاهحر
ئن ظعش أسبعت حماٌ وان ًدعاوي ب 16دهاهحر
ئن ظعش خمعت حماٌ وان (الىفاب اليامل للجماٌ ) ب 24
دهاهحر (الىفاب اليامل للزَب)
ّ
مدعاوٍا بالىفاب اليامل للبعحر ،وأًما أهه وان
خالـت ما رهشها أن الىفاب اليامل للزَب وان
ّ
مدعاوٍا بالىفاب اليامل لألغىام.
الطزيقت الطادضت :أن الىفاب اليامل للزَب وان مدعاوٍت بمائتي دسَم ،أي أن ظعش الذسَم الفميت
وان بالذًىاس فی فترة سظىٌ هللاﷺ على الىدى الخالي:
ئن ظعش  5دساَم فميت وان ًدعاوي ب 4.5دًىاس
ئن ظعش  14دسَم فميت وان ًدعاوي ب1دًىاس
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ئن ظعش  15دساَم فميت وان ًدعاوي ب 1.5دًىاس
ئن ظعش  144دسَم فميت وان ًدعاوي ب  14دهاهحر
ئن ظعش  244دسَم فميت (أي الىفاب اليامل للذساَم الفميت) وان ًدعاوي
ب 24دًىاس (بالىفاب اليامل للزَب)
خالـت اللىٌ جبحن لىا مً َزا الىالم أن ألاهفبت العابلت ولها واهذ مدعاوٍت بعمها ببعن في
الععش والخمىٍل في عفش سظىٌ هللاﷺ ،زم َىان ّ
عذة هفىؿ ّ
جذٌ على هفغ ألاظعاس التي جم
رهشٍ ،وهي هما جلي:
ً
الدليل ّ
ألاول لألضعار املذكىرة :هما علمىا في الجذاوٌ العابلت أن زمً البعحر وان  44دسَماَ ،ىزا
ًظهش مً خذًث حابش -هنع هللا يضر -أهه باع بعحرٍ ب  44دسَم فميت خيث أهه رهش كائال" :كاٌ أجبيع بعحرن؟
ّ
ُ
ّ
بأوقيت" ،15واإلاشاد باألوكيت  44دسَم فميت هما ـشخه الىىوي كائالّ :
""أما
كلذ :وعم! فاغتراه منى
ألاوكيت فبمم الهمضة وبدؽذًذ الياء واإلاشاد أوكيت الحجاص وهي أسبعىن دسَما" ،16في الجملت خفلىا هفغ
ً
زمً البعحر العابم مً َزا الحذًث وَى أسبعىن دسَما.
الدليل الثاني لألضعاراملذكىرة :هما علمىا في الجذاوٌ العابلت أن ظعش البعحر وان  4دهاهحر ،آلان هفغ
الععش للبعحر ًدفل لىا مً الحذًث الخالي" :عً حابش بً عبذ هللا – سض ي هللا حعالى عىه  -كاٌ ُ
هىذ مع
فىىذ على بعحر َز َفاٌ ...17كاٌ بعىيه ُ
ُ
كلذ بلى َى لً ًا سظىٌ هللا -ﷺ ،-كاٌ
الىبي-ﷺ -في ظفش
ِ
18
ّ
ّ
بل بع ِىيه ،كاٌ :كذ أخزجه بأسبعت دهاهحر"  ،في الجملت كذ جبحن هفغ الثمً للبعحر الزي مش رهشَا في
الجذاوٌ العابلت ،وَى  4دهاهحر.
الدليل الثالث لألضعاراملذكىرة :هما علمىا في الجذاوٌ العابلت أن ظعش الغىم  4.5دًىاس ،آلان ًدفل
ً
لىا هفغ الععش للغىم مً َزا الحذًث آلاحي" :عً عشوة َى الباسقي أن الىبي-ﷺ -أعطاٍ دًىاسا
ٌؽتري به ؼاة فاؼتري له به ؼاجحن فباع أخذَما بذًىاس فجاءٍ بذًىاس وؼاة فذعا له بالبرهت في بيعه
فيان لى اؼتري التراب لشبذ فيه" ،19في الجملت كذ ّ
جبحن هفغ الثمً للغىم الزي ّ
مش رهشَا في الجذاوٌ
العابلت ،وَى  4.5دهاهحر.
الدليل الزابع لألضعار املذكىرة :هما علمىا في الجذاوٌ العابلت أن ـشف 14دساَم فميت وان
ًدعاوي بذًىاس واخذ ،آلان ًدفل لىا هفغ الفشف له مً َزا الحذًث آلاحي" :عً ابً ّ
عباط كاٌ كطع
الىبي -ﷺً -ذ سحل فى م َ
زح ٍ ًّ ،كيمخه دًىاس أو عؽشة دساَم" ،20واجطح مً َزا الحذًث ـشف
ِ
14دساَم فميت وان ًدعاوي بذًىاس واخذ في عفش سظىٌ هللاﷺ.
الدليل الخامظ لألضعار املذكىرة :هما علمىا في الجذاوٌ العابلت أن ـشف هفف مثلاٌ مً الزَب
وان ًدعاوي ب  5دساَم ،آلان ً دفل لىا هفغ الفشف له مً ألازش آلاحي ،وَى" :عً ئبشاَيم ؛ كاٌ  :وان
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جخشج مىه خمعت دساَم" .،21وفي الجملت حاء في
ِالمشأة عبذ هللا طىق فيه عؽشون مثلاال  ،فأمشَا أن ِ

َزا ألازش أن ـشف هفف مثلاٌ مً الزَب وان ًدعاوي ب  5دساَم في فترة الىبيﷺ .واظخخالـا
إلاا جم رهشٍ أن ظعش  244دسَم فميت واهذ جدعاوي بخمعت بعحر وهزلً أن ـشفها واهذ جدعاوي ب
 24مثلاٌ مً الزَب ،وهزلً أنها واهذ جدعاوي بأسبعحن ؼاة في عهذ الشظىٌﷺ.
الفزع الزابع :إدراك الانخفاض الفادح في ضعزالدراهم الفظيت في عصزنا الحالي

هما علمىا زمً مائتي دسَم فميت وفم فترة الشظىٌ -ﷺ ،-آلان ًيبغي لىا أن وعشف زمنها الحاليت ليي
ّ
ًخمىً لىا ئدسان الاهخفاك الفادح في ظعشَا ،وَى هما ًلي:
إدراك الانخفاض الفادح في ضعز الدراهم الفظيت بالنطبت إلى البعير :هما علمىا أن ظعش  244دسَم
فميت ( 612.36حشام )22وان ًدعاوي ب 5بعحر في فترة الشظىٌ-ﷺ ،-آلان عىذما هبدث عً ظعش
244دسَم فميت وفم العملت الباهعخاهيت ليظهش ظعشَا ،وَى 45314سوبياث ،أي أن ظعش مائتي دسَم
فميت وَى  45314سوبياث وفم العملت الباهعخاهيت بىاء على أن ظعش  14حشام مً الفمت في باهعخان
وَى  739سوبياث فلط ،23وعىذما ّ
هلعم َزٍ الشوبياث ( )739على  14حشام ظيظهش لىا ظعش حشام
واخذ وَى كشابت  74سوبيت ،زم عىذما همشب ظعش حشام واخذ بىصن  244دسَم فميت (أي ب
612.36حشام) ظيدفلىا لىا ظعش  244دساَم فميت وفم العملت الباهعخاهيت ،وَى  45314سوبياث ،في
الجملت أن ظعش  244دسَم في وكخىا الحالش وفم العملت الباهعخاهيت وَى  45314سوبياث.
هما علمىا ظعش  244دسَم فميت وفم العملت الباهعخاهيت ،آلان ًيبغي لىا أن وعخخشج ظعش  5حماٌ
وفم العملت الباهعخاهيت ،وَى أن ظعش  5حماٌ في وكخىا الحالش  454444سوبياث بىاء على أن ظعش
بعحر واخذوَى  94444سوبياث ،24في الجملت أن ظعش  5حماٌ في وكخىا الحالي  454444سوبياث .آلان
هبدث عً الاهخفاك الفادح في ظعش الفمت باليعبت للجماٌ ،وَزا ًظهش في الجذوٌ على الىدى الخالي:
ظعش  5حماٌ (2424م) وفم ظعش مائتي دسَم فميت ( 612.36اهخفن ظعش الفمت في وكخىا
حشام) في ظىت 2424م وفم العملت الحالش باليعبت ئلى عفش
العملت الباهعخاهيت
الباهعخاهيت
سظىٌ هللا -ﷺ -جلشٍبا
 454444سوبياث

 444686سوبياث

 45314سوبياث

في الجملت أن ظعش الفمت كذ اهخفن في وكخىا الحالش مً َزٍ الىاخيت باليعبت ئلى فترة سظىٌ
هللاﷺ  444686سوبياث جلشٍبا ،آلان لى كعمىا ظعش خمعت حماٌ على ظعش خمعت أواق 9.93
ألعافاٌ ،عني أن ظعش الفمت كذ اهخفن مً َزٍ الىاخيت باليعبت ئلى فترة الىبي -ﷺ 9.93 -ألعافا.
إدراك الانخفاض الفادح في ضعز الدراهم الفظيت بالنطبت إلى ألاغنام :هما علمىا في العابم أن ظعش
 244دسَم ( 612.36حشام )25وان ًدعاوي ب 44ؼاة في عهذ سظىٌ هللا -ﷺ – وبالخالي عشفىا في هفغ
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الفشع بأن ظعشَا وَى 45314سوبياث وفم العملت الباهعخاهيت ،زم آلان هبدث عً ظعش  44غىم ليي
ّ
ًخمىً لىا ئدسان الاهخفاك الفادح في ظعشَا باليعبت ئلى ألاغىامّ ،أما ظعش  44غىم فهى  364444سوبياث
ً
وفم العملت الباهعخاهيت في عفشها الحالش بىاء على أن ظعش الغىم اإلاخىظط جلشٍبا  9444سوبياث ،26آلان
هأحي ئلى ئدسان الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت باليعبت ئلى ألاغىام ،وَى هما ًلي:
ظعش  44غىم ( 2424م) وفم ظعش  244دسَم ( 612.36حشام) اهخفن ظعش الذساَم الفميت
في ظىت 2424م وفم العملت في وكخىا الحالي باليعبت ئلى صمً
العملت الباهعخاهيت
سظىٌ هللا -ﷺ -جلشٍبا
الباهعخاهيت
 364444سوبياث

 45314سوبياث

 314686سوبياث

ٌعني أن ظعش الذساَم الفميت كذ اهخفن مً َزٍ الىاخيت  314686سوبياث جلشٍبا ،آلان ًمىً لىا أن
وعخخشج الفشق بينهما باأللعاف ،وَى مثال لى كعمىا ظعش  44غىم على ظعش  244دسَم فميت ليظهش
لىا الفشق بينهما باأللعاف ،وَى  7.94ألعافاٌ ،عني أن ظعش الفمت كذ اهخفن مً َزٍ الىاخيت
باليعبت ئلى فترة الىبي-ﷺ 7.94 -ألعافا.
إدراك الانخفاض الفادح في ضعز الدراهم الفظيت بالنطبت إلى الذهب :ئن ظعش  24دًىاس 677495
سوبياث وفم العملت الباهعخاهيت وكخىا الحالي بىاء على أن ظعش  14حش ٍام مً الزَب وَى 77,400
سوبياث ،27وبهزا ًظهش لىا أن كيمت حشام واخذ وَى  7744سوبياث ،آلان همشب ظعش حشام واخذ بىصن
عؽشًٍ دًىاس (أي  87.48حشام) ظيدفل لىا ظعش  24دًىاس ،وَى (677495سوبياث) ،بعذ رلً هيخلل
ئلى ئدسان الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت باليعبت للزَب وَى هما ًلي:
ظعش  24دًىاسا ( 87.48حشام )28ظعش  244دسَم فميت اهخفن ظعش الذساَم الفميت
العملت ( 612.36حشام) في ظىت 2424م في وكخىا الحالي باليعبت ئلى وكذ
وفم
(2424م)
سظىٌ هللا -ﷺ -جلشٍبا
وفم العملت الباهعخاهيت
الباهعخاهيت
 631781سوبياث
 45314سوبياث
 677495سوبياث
ٌعني أن ظعش الذساَم الفميت كذ اهخفن في صمىىا الحالي مً َزٍ الىاخيت  631781سوبياث جلشٍبا،
آلان لى كعمىا ظعش  24دًىاس على ظعش 244دسَم ليظهش لىا الخفشٍم بينهما باأللعاف ،وَى 14.94
ألعافا ،أي أن ظعش الفمت اهخفن بهزا اإلاعنى باليعبت ئلى فترة الىبي  -ﷺ  14.94 -ألعافا.
ً
ً
اظخخالـا إلاا رهشها أن ظعش الفمت كذ اهخفن في صمىىا الحالش جلشٍبا  9.93ألعافا في ملابل البعحر،
ملابل الزَب.
ملابل ألاغىام ،و 14.94ألعافا في
و 7.94ألعافا في
ِ
ِ
املطلب الثاني :أثزالانخفاض الفادح في ضعزالدراهم الفظيت على جقديزبعع املطائل الفقهيت
هما علمىا أن الاهخفاك الفادح كذ خذر في ظعش الذساَم الفميت ،آلان هيخلل ئلى أن جلذًش ألاخيام
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الفلهيت بععشَا ألاـليت ،وهي جلي:
الفزع ألاول:
أثز الانخفاض الفادح في ضعز الدراهم الفظيت على جقديز مقدار املاليت لجىاس الطؤال للفقير في
سمننا الحاطز
العإاٌ حائض مً الىاط إلاً ال ماٌ له ،وٍدخاج ئلى ظإاٌ ،زم رهش بعن الفلهاء :أن مً وان عىذٍ كىثُ
ُ
ُ
الىاط ،وبعن الفلهاء رَبىا ئلى جلذًش حىاص العإاٌ بخمعحن دسَم
العإاٌ مً
ًىمه فال ًجىص له
ِ
فميت ،هما أنهم رهشوا كائال" :وكاٌ بعمهم َى أن ًملً خمعحن دسَما" ،29وفي الجملت كذ اظخيخجىا
ً
مً َزا الىالم أن مً وان له أكل مً خمعحن دسَما فيجىص له العإاٌ ،آلان هما علمىا أن ظعش
الخمعحن دسَما كذ اهخفن ،وَزا الخغيحر ًلخض ي أن وعخخشج ظعش 54دسَما باليعبت للزَب  ،زم
هلذس هفاب حىاص العإاٌ للفلحر بها.
دسَم فميت (612.36حشام) وان ًدعاوي ب 24دًىاس
للبدث عً الحل لهزٍ اإلاؽيلت هلىٌ أن ظعش ٍ 244
الفمت على  87.48حشام
(87.48حشام) هما علمىاٍ في اإلاطلب ألاوٌ ،زم ئرا كعمىا  612.36حشام مً
ِ
َ
ظبعت حشام مً الفمت ْ
واخذ مً
واهذ مدعاوٍت بجش ٍام
الزَب ظيدفل لىا  7حشامٌ ،عني أن
مً
ٍ
ِ
ِ

الزَب في عفش سظىٌ هللاﷺ.
ِ
ً
ُ
الفمت في اإلااض ي ،آلان أهه ظيذفع حشاما
على ظبيل اإلاثاٌ ،أن الشخق لى وحب عليه  7حش ٍام مً
ِ
ً
ْ
واخذا مً الزَب في ّ
الفمت في صمً
الفمت ،وهزلً لى وحبذ في رمخه 14حشام مً
مدل  7حش ٍام مً
ِ
ِ
ِ
الفمتَ ،ىزا ُ
اإلااض ي ،آلان أهه ظيذفع 2حشام مً الزَب في ّ
ًفعل ئلى ما بعذ ...بعذ
مدل  14حش ٍام مً
ِ
ِ
ً
رلً هلىٌ :هما علمىا أن وصن الذسَم الىاخذ وان  3.4618حشاما  ،زم ئرا لشبىا وصن الذسَم الىاخذ في
ً
ً 54
دسَما ظيدفل لىا وصن  54دسَم بالجشام وَى  153.49حشام ،آلان ئرا كعمىا وصن  54دسَما
ً
( 153.49حشاما) على ظبعت ظيدفل لىا  21.87حشام ،في الجملت كذ اجطح لىا مً َزا الىالم أن مً
ًملً ظعش  21.87حشام رَب في وكخىا الحالي فال ًجىص له أن ٌعأٌ الىاط بفله العلماء الزًً كذسوا
هفاب حىاص العإاٌ ب 54دسَم.
الفزع الثاني:
عظيم في سمننا الحاطز
مال
ٍ
أثزالانخفاض الفادح في ضعزالدراهم الفظيت على جقديزمقدار ٍ
ُ
ُ
ٌ
ظيجب على اإلا ّ
كاٌ الفلهاء :مً ّ
لش  244دسَم فميت
فالن آخش
أكش ألخذ على أهه عليه ماٌ عظيم ِل ٍ
ٌ
ٌ
ّ
دسَم"،30
ِللملش له خيث أنهم رهشوا كائال " :فان كاٌ :له علي ماٌ عظيم ،لم ًفذق في أكل مً مائتي ٍ
ولىً ّ
مش ظابلا أن الاهخفاك الفادح كذ طشأ على ظعش الذساَم الفميت في وكخىا الحالي ،وبهزا ًدفل
ّ
دسَم فميت في وكخىا الحالي ،بل عليىا أن هىحب
لىا أن ال هىحب على اإلالش في َزٍ اإلاعألت ظعش ٍ 244
الزَب بىاء على أن ظعش  244دسَم فميت ما بلي ماال عظيما في وكخىا الحالي
عليه ظعش 24دًىاس مً
ِ
ً ً
بعذ هلق ظعش الذساَم الفميت ،في الجملت أهىا كذسها اإلااٌ العظيم ب24دًىاس بذال مً  244دسَم
فميت في صماهىا الحالي بىاء على أن  244دسَم فميت واهذ جدعاوي ب  24دًىاس مً رَب في اإلااض ي.
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الفزع الثالث:
اللقطت في سمننا الحاطز
أثزالانخفاض الفادح في ضعزالدراهم الفظيت على جقديزأخكام
ِ
ُ
ئن الفلهاء -سخمهم هللا حعالى -رهشوا :ئرا وحذ اإلالخلط الللطت ظخيىن أماهت في ًذٍ ،زم ئرا وان زمنها أكل
مً  14دساَم فميت فاهه ٌعشفها ّأًاما ،ولىً ئرا وان زمنها  14دساَم فميت فأهثر فاهه ّ
ٌعشفها ظىت
ُ
ُ
إلالخلط أهه ًأخزَا َليدفظها َّ
وٍشدَا
واملت ،هما أنهم رهشوا كائال" :الللطت أماهت في ًذ اإلالخلط ئرا أؼهذ ا
ّ ً
ً
ٌ
اما  ،وإن ْ
على ـاخبها ،فان ْ
واهذ َّ
عؽشة ففاعذا ّ
أكل مً عؽشة دساَم ّ
عشفها خىال
واهذ
عشفها أً
ً
وامال" ،31زم هما عشفىا أن الاهخفاك الفادح كذ طشأ على ظعش الذساَم الفميت في وكخىا الحالي ،وأهه
ً
ً
واخذا في ّ
مدل  14دساَم فميت بىاء على أنها واهذ مدعاوٍت بذًىاس واخذ :أي
ًخطلب مىا هجعل دًىاسا
ِ
ً
ً
ُ ّ ّ ً
اما ،وإن ْ
هلىٌ :ئن ْ
واهذ ُ
ِ ّ
كيمتها دًىاسا ففاعذا فاهه
واخذ فاهه ٌعشفها أً
واهذ ظعش
دًىاس ٍ
الللطت أكل مً ٍ
ُ ّ
عشفها ظىت واملت.
ٌ ِ
الفزع الزابع:
الزجل عبدا خطأ في
قخل
ِ
أثز الانخفاض الفادح في ضعز الدراهم الفظيت على جقديز ماليت الديت في ِ
سمننا الحاطز
ئن الفلهاء -سخمهم هللا حعالى -رهشوا :ئن الشحل ئرا كخل عبذا خطأ فعليه زمىه وال ًضاد على عؽشة آالف
دسَم فميت ،32ولىً آلان بعذ خذور الاهخفاك الىبحر في ظعش الذ اَم الفميت ال ًجىص لىا أن ّ
هلذسٍ
س
بىفغ عذد الذساَم الفميت ،بل ًيبغي لىا أن هلىٌ :ئن الشحل ئرا كخل عبذا خطأ فعليه زمىه وال ًضاد
ُ
على  4734حشام في ّ
دسَم" بىاء على أن ظعش ظبعت حشام مً الذساَم
مدل "ال جضاد على عؽشة آالف ٍ
ٍ
ِ
33
ّ
بعؽشة
واخذ
دسَم ٍ
ِ
الفميت وان مدعاوٍا بذًىاس واخذ في اإلااض ي هما مش رهشٍ  ،آلان لى لشبىا وصن ٍ
ً
ظيدفل لىا ُ
ُ
وصن عؽشة آالف دسَم في الجش ِام ،وَى مثال 71603 =3.4618×14444جزام،
دسَم
ِ
آالف ٍ
دسَم وان  71603حشاما ،زم هما علمىا أن ظبعت حشاماث مً الذساَم الفمت
أي أن وصن عؽشة آالف ٍ
ً
ً
واخذا مً الزَب ،آلان ئرا كعمىا وصن عؽشة آالف دسَم ( 34618حشاما) على
واهذ حعاوي حش ًاما
ظبعت ظيدفل ظعش َزٍ الذساَم باليعبت للزَب بالجشام خعب اإلااض ي ،وهي مثال ÷7 = 4374
 ،34618أي أن ظعش الزَب بعؽشة آالف دسَم ٌعاوي  4374حشام رَب في وكخىا الحالي ،أي هلىٌ :ال
ًضٍذ زمً العبذ عً  4374حشام رَب في صماهىا الحالي في مدل "ال ًخجاوص عؽشة آالف دسَم".
نخائج البدث
ئوي جىـلذ ئلى أَم هخائج البدث ،وهي هما جلي:
 .1ئن ظعش الذساَم الفميت اهخفن بعببحن :ألاوٌ :بعبب عذم سغبت الىاط في ؼشائها والثاوي:
بعبب الخطخم ،زم ئن الخطخم ئن وان ّ
ًدعبب اسجفاع أظعاس ألاؼياء ولىً في َزٍ اللميت
أهه ّ
حعبب اهخفاك ظعشَا.

ً
ً
 .2ئن ظعش الذساَم الفميت اهخفمذ خعب العملت الباهعخاهيت جلشٍبا  9.93ألعافا باليعبت
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ئلى البعحر ،و 7.94ألعافا باليعبت ئلى ألاغىام ،و 14.94ألعافا باليعبت ئلى الزَب.
 .3أن مً ملً ظعش  21.87حشام رَب في وكخىا الحالي فال ًجىص له أن ٌعأٌ الىاط بفله
العلماء الزًً كذسوا هفاب حىاص العإاٌ ب 54دسَم.
ً ً
دًىاس بذال مً  244دسَم فميت في صماهىا الحالي بىاء على أن 244
 .4أهىا كذسها اإلااٌ العظيم ب24
دسَم فميت واهذ جدعاوي ب  24دًىاس مً رَب في اإلااض ي.
ً
ً
ُ ّ ّ ً
اما ،وإن ْ
 .5ئن ْ
واهذ ُ
ِ ّ
كيمتها دًىاسا ففاعذا
واخذ فاهه ٌعشفها أً
واهذ ظعش
دًىاس ٍ
الللطت أكل مً ٍ
ُ ّ
عشفها ظىت واملت.
فاهه ٌ ِ
 .6ئن الشحل ئرا كخل عبذا خطأ فعليه زمىه وال ًضاد على ظعش  4374حشام مً الزَب في
ّ
مدعاوٍا بعؽشة
دسَم)" بىاء على أن ظعش 4374حشام مً الزَب وان
مدل "(عؽشة آالف ٍ
آالف دسَم.

الخىصيت

بعذ وكىع الاهخفاك الفادح في ظعش الذ اَم الفميت عليىا أن ّ
هجذد ملادًش اإلاعامالث اإلااليت التي
س
كذسث بالذ اَم الفميت في اإلااض ي ّ
ّ
وهدذدَا بععشَا ألاـليت هما فعلىا في َزٍ الىمارج.
س

٭٭٭٭٭
References
1.Taimur Baig, Jörg Decressin, Tarhan Feyzioglu, Manmohan S. Kumar,
Chris Faulkner –Mac Donagh, Deflation: Determinants, Risks, And
Policy Options, P: 3.
2. Dr Khālid Bin ʿAbdullah, Al-Taḍakhum Al-Naqdī Fī Al-Fiqh Al-Islāmī,
(Saudi Arabia, Jāmieah Al-Qasīm, 6102), 120.
الذهخىس خالذ بً عبذ هللا ،الخطخم الىلذي في الفله ؤلاظالمي( ،الععىدًت العشبيت ،حامعت اللفيم،
2416م).124 ،
3.https://ur.wikipedia.org/wiki/%DA%86%D8%A7%D9%86%D8%AF%
DB%8C, 18-03-2020.
4.https://www.worldometers.info/world-population/pakistan-population/
18-03-2020.

511

الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت و ازشہ علی ألاخيام الفلھيت

 دینی یقیقحت ہلجم ونر رعمتف،ہس امیہ امسیج

5. https://en.wikipedia.org/wiki/Census_in_Pakistan, 18-03-2020.
6. Barry N.Siegel, Money, Banking And Economy A Monetarist View,
University Of Oregon, 393.
7. Al-Ṭibarānī: Al-MuʿJam Al-Awsaṭ, Dār Al-Ḥaramain, Vol. 6 (AlQāhirah, Daral Al-Harman, 0101 A.H), 130.
۔.371 ، )ٌ1415 ، داس الحشمحن، (اللاَشة6  ج، اإلاعجم ألاوظط داس الحشمحن،الطبراوي
8. Aḥmad b. Shuʿaib Al-Nisa’ī, Sunan Al-Nisa’ī, Vol. 5 (Ḥalab, Maktab
Al-Maṭbūʿāt Al-Islamīah, nd), 17.
.17 ،) ظً هذاسد، مىخب اإلاطبىعاث ؤلاظالميت، (خلب5 ج، ظجن اليعائي، اليعائي،أخمذ بً ؼعيب

9. Muḥammad bin Ismāīl, Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukharī, Vol. 2 (AlQāhirah, Dār Al-ShʿAb, 1987), 011.
.143 ،)1987 ، داس الؽعب، (اللاھشۃ2ج،) الجامع الصحيذ (صحيذ البخاسي، البخاسي،دمحم بً ئظماعيل

10. Al-Nisa’ī , Sunan Al-Nisa’ī , Vol. 5, 17.
۔17 ،5 ج، ظجن اليعائي،اليعائي
11. Ibn ʿOmar Al-Dār Quṭnī, Sunan Al-Dār Quṭnī, Vol. 2 (Berut, Tadqīq
Maktab Al-Tahqīq Bimarkaz Al-Turath Lilbarmajīāt, 2001), 503.
،)2001 ، جذكيم مىخب الخدليم بمشهض الترار للبرمجياث، (بحروث2  ج، ظجن الذاس كطني، كطني،ابً عمش الذاس
ٓ۔543
12. Mālik bin Anas, Muwaṭā Al- Imam Mālik, Vol. 1 (Egypt, Dār Iḥya-EAl-Turath Al-Alrbī, 1985), 691.
۔295 ،)1985 ، داس ئخياء الترار العشبي، (مفش1 ج،ً مىطأ ؤلامام مال،مالً بً أوغ
13. Al-Tirmidhī, Sunan Al-Tirmidhī, Vol. 3 (Berut, Dār Iḥya-E-Al-Turath
Al-Alrbī, 1996), 17.
۔17 ،)1996 ، داس الغشب ؤلاظالمي، (بحروث3 ج، ظجن الترمزي،الترمزي
14. Ibn Mājah, Sunan Ibn Mājah, Vol. 3 (Egypt, Maktabah Abī AlMu’ʿAṭī, 2013), 11.
۔11 ،)2013 ، مىخبت أبى اإلاعاطي، (مفش3 ج، ظجن ابً ماحت،ابً ماحت
15. Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukharī, Vol. 3, 81.
۔81 ،3 ج، صحيذ البخاسي،البخاسي

510

ہس امیہ امسیج ،دینی یقیقحت ہلجم ونر رعمتف

الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت و ازشہ علی ألاخيام الفلھيت

16. Al-Nawawī, Al-Minhāj, Vol.9 (Beirut, Dār Iḥyā' Al-Turāt Al-ʿArabī,
1994), 215.
الىىوي ،اإلانهاج ،ج( 9بحروث ،داس ئخياء الترار العشبي215 ،)1994 ،۔
ثليل الحشهت۔
 - 17معىا :البطي العحر ِل ِ
18. Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ Al-Bukharī, Vol. 3, 131-132.
البخاسي ،صحيذ البخاسي ،ج132-131 ،3۔
19. Ibid., Vol. 4, 252.
اإلاشحع العابم ،ج252 ،4۔
20. Suleimān b. Al-Ash’ath Al-Sujistānī, Sunan Abī Daūd, Vol. 4 (Beirut,
Dār Al-Kitūb Al-ʿArabī, 2009), 237.
ظليمان بً ألاؼعث السجعخاوي ،ظجن أبى داؤد،ج( 4بحروث ،داس الىخاب العشبي237 ،)2009 ،۔
21. Abn-e Abī Shiybah, Muṣanif Abn-e Abī Shiybah, Al-Dār Al-Salafīah
Al-Hindīah Al-Qadīmah, Vol. 3, (Miṣar, Dār Al-Kitāb Al-ʿArabī,
2008), 120.
ابً أبي ؼيبت ،مفىف ابً أبى ؼيبت ،الذاس العلفيت الهىذًت اللذًمت ،ج( 3مفش ،الفاسوق الحذًثت للطباعت
واليؽش2448 ،م)124 ،۔
22. See: Al-Muftī Munīb Al-Raḥmān, Tafhīm Al-Masāil, Vol. 2 (Karachi,
Ḍya Al-Qur’ān Publications, 2012), 175.
ئن وصن مائتي دسَم  612.36حشام في وطىىا وإن اخخلف فيه بعن العلماء ،لىً اإلاعشوف وَى  612.36حشام"،
ًىظش :اإلافتي مىيب الشخمً ،جفهيم اإلاعائل ،ج ( 2هشاحش ي ،لياء اللشآن پبلي هيؽجز175 ، )2012 ،۔
23.https://www.google.com/search?q=silver+price+in+pakistan&oqsilver
&aqs=chrome.2.69i57j0l7.220217j0j9&sourceid=chrome&ie=UTF-8,
21-03-2020.
ُ َ
الععش مً اللشٍت التي ًىحذ فيها ٌ
ُ
هثحر مً الجماٌ ،اظمها دَشبىهچھ ،وَزٍ اللشٍت جلع في
-24أ ِخز َزا
ً
ئكليم خيبر بخخىن خىاٍ ،وىَاث ،كشٍبا مً ؼىش دسٍ۔
25. Al-Muftī Munīb Al-Raḥmān, Tafhīm Al-Masāil, Vol. 2, 175.
ئن وصن مائتي دسَم  612.36حشام في وطىىا وإن اخخلف فيه بعن العلماء ،لىً اإلاعشوف وَى 612.36
حشامً ،ىظش :اإلافتي مىيب الشخمً ،جفهيم اإلاعائل ،ج 175 ،2۔
ُ َ
الععش مً اللشٍت التي ًىحذ فيها ٌ
ُ
هثحر مً ألاغىام ،اظمها دَشبىهچھ ،وَزٍ اللشٍت جلع في
-26أ ِخز َزا
ً
ئكليم خيبر بخخىن خىاٍ ،وىَاث ،كشٍبا مً ؼىش دسٍ۔

515

الاهخفاك الفادح في ظعش الذساَم الفميت و ازشہ علی ألاخيام الفلھيت

 دینی یقیقحت ہلجم ونر رعمتف،ہس امیہ امسیج

27.https://www.google.com/search?q=gold+price+in+pakistan&oq=gold+
p&aqs=chrome.2.69i57j0l7.7976j0j4&sourceid=chrome&ie=UTF-8,
21-03-2020.
28. Al-Muftī Munīb Al-Raḥmān, Tafhīm Al-Masāil, Vol. 2, 185.
ٌ
ُ
 جفهيم:ً اإلافتي مىيب الشخم: ًىظش،الىصن معشوف في وطىىا
الىصن لىً َزا
ِ وإن وان الاخخالف ًىحذ في َزا
۔185 ،2 ج،اإلاعائل

29. Aḥamad b. Muḥammad Al-Ṭaḥāwī Al-Hanafī, Ḥashīah Alā Marāqī AlFalāḥ (Miṣar, Al-Maṭabah Al-Kubrā Al-Amīrīah Bibulāq, 1997), 475.
،)1997 ، اإلاطبت الىبري ألامحرًت ببىالق، خاؼيت على مشاقي الفالح(مفش، الحىفي،أخمذ بً دمحم الطدطاوي
۔475

30. See, ʿAbd Al-Ghanī Al-Ghunaimī Al-Dimashqī, Al-Labāb fi Shar alKitab, Vol. 1 (Berut, Dār Al-Kitāb Al-ʿArabī, 1298 AD), 171.
۔171 ،)1298 ، داس الىخاب العشبي، (بحروث1 ج،الىخاب
 اللباب في ؼشح، الغىيمي،عبذ الغني
ِ

31. Aḥmad b. Muḥammad Al-Qadūrī, Mukhtaṣar Al-Qadūrī (Karachi,
JamʿĪah Al-Bushrā Al-Khayrīah Lilkhidmāt Al-Insānīah Al-Talīmīah,
2016), 540.
 حمعيت البؽشي الخحرًت للخذماث ؤلاوعاهيت، مخخفش اللذوسي(هشاحش ي، اللذوسي،أخمذ بً دمحم
۔544 ،)2016 ،الخعليميت

32. Ibid, 666.
۔666 ،اإلاشحع العابم
33. See: The same chapter.
. هفغ اإلاطلب:ًىظش

512

