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Abstract

No dispute among the 
scholars that if proven 
debt owed by man to be 
gay, which should be 
returned like him, 
though it should be 
returned Qemia value 
(1) Through 
extrapolation of 
contracts and Madainat 
traded between people 
in the modern finds of 
the beholder that the 
consequences owed 

rights of currencies 
traded Kalourguih and 
others are that there 
should be a rule 
legitimate in meeting 
especially with the price 
fluctuations Ksaud 
prices and Ankhvazaa 
or invalidate the sultan 
her (2), as these 
securities and similar 
Thmnatha idiomatic and 
not self-had to self 
Thmnatha invalidated 
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and that the Sultan 
abolished because 
Thmnath self-criticism 
have created a price in 

their capacity as such as 
gold and silver coin.

  :المقدمة

الحمد هللا رب العالمین والصـالة 

والســـالم علـــى ســـیدنا محمـــد وعلـــى ألـــه

  :وصحبه وسلم وبعد

ال خـــالف بـــین الفقهـــاء فـــي انـــه 

إذا ثبـت بذمـة اإلنســان دیـن ممـا یكــون 

مثلیـــا یجـــب رد مثلـــه ، وان كـــان قیمیـــا 

  )١(یجب رد قیمته

ومــــــن خــــــالل اســــــتقراء حــــــاالت 

العقود والمداینات المتداولـة بـین النـاس 

فـــي الوقـــت المعاصـــر یجـــد النـــاظر ان 

مــا یترتــب بذمــة اإلنســان مــن العمــالت 

لمتداولــــة كالورقیــــة وغیرهــــا هــــي التــــي ا

ینبغـــي ان یوجـــد لهـــا حكـــم شـــرعي فـــي 

الوفـــاء وال ســـیما مـــع تقلبـــات األســـعار 

كصــعود أســعارها وانخفاظهــا او إبطــال 

هــــــذه األوراق أنإذ، )٢(الســــــلطان لهــــــا

ومـــــــا یشـــــــابهها ثمنیتهـــــــا اصـــــــطالحیة 

ولیســـــت ذاتیـــــة فلـــــو كانـــــت ذاتیـــــة لمـــــا 

بطلـــــت ثمنیتهـــــا وان ابطلهـــــا الســـــلطان 

الن النقد الذي ثمنیته ذاتیة یكـون ثمنـا 

خلقة كالـذهب والفضـة بصـفتهما عملـة 

  .نقدیة

فــــي العـــالم المعاصــــر فلــــم أمـــا

یعــد النقــدان یعتبــران عملــة للتــداول فقــد 

حلــت االوراق النقدیــة بــدیال عنهمــا فــي 

التعامل في كافة خصائصـهما ، ولهـذا 

یجــــري علــــى هــــذه االوراق النقدیــــة مــــا 

ــــــــى النقــــــــدی ن مــــــــن احكــــــــام یجــــــــري عل

كالصـرف والربــا والســلم ووجــوب الزكــاة 

وغیرهــا مــن االحكــام التــي تجــري علــى 

ـــــــرق بـــــــین النقـــــــدین  النقـــــــدین اال ان الف

واالوراق النقدیــــة واضــــح جــــدا وهــــو ان 

ثمنیة النقـدین ثابتـة ال تتغیـر وال تتبـدل 

لكونهمـــــــا ثمنــــــــا خلقــــــــة ، امــــــــا االوراق 

النقدیـــــــــة فـــــــــان ثمنیتهـــــــــا اصـــــــــطالحیة 

ان والنـــاس علیهــــا ، باصـــطالح الســـلط

ولهــــــذا فــــــاذا ابطــــــل التعامــــــل بـــــــالورق 

النقـــدي فـــي بلـــد معـــین لـــم تكـــن لـــه أي 

قیمــــــة وانمــــــا هــــــو ورق عــــــادي ، والن 
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الســــائد اآلن فــــي وقتنـــــا الحاضــــر فـــــي 

التعامــل فــي هــذه االوراق النقدیــة وذلــك 

لمـــا تحملـــه مـــن صـــفات تؤهلهـــا لــــذلك 

  : لتقوم مقام الذهب والفضة ومنها 
  

النقدیـة وسـیط للمبادلــة ان االوراق. ١

  . وتحقیق الرغبات

انهــــــا اصـــــــبحت وحــــــدة للمقیـــــــاس . ٢

  .ومعیارا للسلع

انهـــا اصـــبحت مســـتودعا للثـــروات . ٣

  . وأدوات إلحراز قیم األشیاء 

ان النقـــــــــــــــود صـــــــــــــــارت قاعـــــــــــــــدة . ٤

للمدفوعات المؤجلة وتسویة الدیون 

  .)٣(وااللتزامات

ویأخـــــذ حكـــــم هـــــذه األوراق كـــــل 

صــــكوك وغیرهــــا مــــن مــــن الســــندات وال

األوراق المالیــــة المعاصــــرة والن الــــدین 

لقولــــه الوفـــاء بــــه بصـــورة عامــــة یجــــب 

َیــــــا َأیَُّهــــــا الَّــــــِذیَن آَمُنــــــوا َأْوُفــــــوا (تعــــــالى 

ـــــــاْلُعُقوِد  ـــــــدین )٤()ِب ولألمـــــــر بكتابـــــــة ال

والتأكیـــد علـــى توثیقـــه فـــي قولـــه تعـــالى 

ْیٍن َیـــا َأیَُّهـــا الَّـــِذیَن آَمُنـــوا ِإَذا َتـــَداَیْنُتْم ِبـــدَ (

ولكثـــــرة ) ٥()ِإَلـــــى َأَجـــــٍل ُمَســـــّمًى َفـــــاْكتُُبوهُ 

المعـــامالت الجاریـــة بـــین النـــاس ال بـــد 

مـــن معرفـــة كـــل عاقـــد مالـــه ومـــا علیـــه 

ومتــــــى یســــــتوفي دینــــــه ولهــــــذا ضــــــبط 

الشـارع الحكــیم هــذه العقــود بمــا ال یــدع 

فیهــا جهالــة تضــر باحــد الطــرفین علــى 

  . حساب الطرف االخر 
لط  ث نس ذا البح ي ھ ا ف وھن

ریعة ا ف الش ى موق وء عل لض
ن  عي م انون الوض المیة والق اإلس
تثبیت الدین وایفائھ باي صورة تكون؟ 
ا،  ا او مثلی ال قیمی ان الم واء ك س
دیون  امالت ذات ال ي المع ة ف وخاص
كالت  ن المش ك الن م ة وذل اآلجل
اني  ي یع رة والت یة المعاص المستعص

الل منھا االقتصاد ي االخ ر ھ المعاص
دیون و اء بال اء بالوف الج فقھ ذا ع لھ

یة انون القض لمین والق الل المس ن خ م
ات  البحث عن حل لمشكلة أحتمال تقلب

دیون ى ال ا عل عار وأثرھ ل االس قب
ذه وقوع  ت ھ ك بتثبی ات وذل ذه التقلب ھ

ق الدیون بصورة  احب الح تضمن لص
ق والتعامل مع ھذه الوسیلة كحقھ  طری

ي  ة تعالج دیون النقدی اء بال الج الوف ع
د ح ة عن ي االجل ادة ف ات ح دوث تقلب

ي  االسعار وفي قیمة النقود وال سیما ف
تقرار  دم اس ن ع اني م ي تع دول الت ال
ادي  تقرار اقتص دم اس ھ ع سیاسي یتبع
ة  دول النامی ض ال ال بع ذا ح وھ
یة  ات سیاس ر بتقلب ذي م العراق ال ك
دوث  ى ح ادة ادت ال ادیة ح واقتص
ازمات كبیرة في الوفاء بالدیون اآلجلة 

ي ح ة الت عینات كاألزم ي التس لت ف ص
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ادي  ار االقتص ل الحص ي ض ف
  .المفروض علیھ 

الة  ث مس ن بح د م ان الب ذا ك ل
المیة  ریعة اإلس ي الش ت ف التثبی
والقانون الوضعي تحسبا لھكذا ازمات 
اء  لطة القض ر لس رك االم ن ت دال م ب
ب  د تقل ود عن ع العق ي تطوی ث ف للبح

  . األسعار وبعد حدوث األزمات
ي المب نتناول ف ذا س ث لھ ح

ریعة  ف الش ث موق ذا البح االول من ھ
تعرض  اإلسالمیة من تثبیت الدین ونس
ا  تدلوا بھ ي اس اقوال الفقھاء واألدلة الت
ي  اول ف ا نتن ة بینم ك األدل ة تل ومناقش
ن  انون م ف الق اني موق ث الث المبح

  .تثبیت الدیون 

  المبحث األول

موقف الشریعة اإلسالمیة من تثبیت 

الدیون

نــــد الفقهــــاء ورد لفــــظ التثبیــــت ع

بمعنـــى التوثیـــق ، واخـــذوا هـــذا المعنـــى 

مــــــن المعنــــــى اللغــــــوي فــــــالتوثیق لغــــــة 

التثبیت واإلحكام ومن هنا سمي العهـد 

میثاقــــا وموثقــــا لمــــا فیــــه مــــن اإلحكــــام 

ــــذا فـــــ  فــــي ) تثبیــــت الــــدین(والثبــــوت، ل

هـــو مـــا یـــزاد بـــه : االصـــطالح الشـــرعي

  الدین وكادة

والفقهــــاء یطلقــــون توثیــــق الــــدین 

  :على امرین

تقویــــــة وتأكیــــــد حــــــق : أحــــــدهما

الــدائن فیمــا یكــون لــه فــي ذمــة المــدین 

مــن مـــال بشــيء یعتمـــد علیــه كالكتابـــة 

والشــهادة وغیرهمــا مــن وســائل اإلثبــات 

، والهـــدف مـــن ذلـــك منـــع المـــدین مـــن 

اإلنكــــار وتــــذكیره عنــــد النســــیان ولــــئال 

یـدعي اقــل مــن الـدین وكــذلك ال یــدعي 

الــــدائن اكثــــر ممــــا أعطــــى ، كمــــا انــــه 

لة لتثبیــــت األجــــل حتــــى ال یــــدعیا وســــی

حلوله او انقطاعه ونحو ذلـك ممـا یقـع 

بــین الــدائنین بحیــث لــو حصــل خــالف 
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او نـــــزاع بیـــــنهم فیعتبـــــر هـــــذا التوثیـــــق 

وسیلة یحتج بها الثبات الدین المتنـازع 

  .فیه أمام القضاء

تثبیــت حــق الــدائن فیمــا : الثــاني

یكــــون لــــه فــــي ذمــــة المــــدین مــــن مــــال 

عنــــد امتنــــاع وٕاحكامــــه بحیــــث یــــتمكن

ألي ســـبب مـــن ـالمــدین عـــن الوفــاء 

مــــن اســــتیفاء دینــــه مــــن ـاألســــباب 

شـــخص ثالـــث یكفـــل المـــدین بمالـــه او 

مــن عــین مالیــة یتعلــق بهــا حــق الــدائن 

  .)٦(لتكون رهینة بدینه

وتثبیت الدین الذي نحـن بصـدد 

دراســـته ال یخـــرج عـــن هـــذین المعنیـــین 

فالشـــــریعة اإلســـــالمیة تســـــعى لضـــــمان 

المدین على حـد سـواء إمـا حق الدائن و 

عــــــن طریــــــق تأكیــــــده بإحــــــدى وســــــائل 

اإلثبات او عن طریق إیجاد الكفیـل او 

الــــرهن الــــذي یضــــمن لصــــاحب الحــــق 

  . حقه

وعلیــــه إذا ثبــــت لشــــخص علــــى 

آخــر دیــن بــأي نــوع مــن أنــواع االلتــزام 

أي فمــا الــذي یثبــت فــي ذمــة المــدین ؟ 

اذا كان البد من توثیق الـدین فـي ذمـة 

معنى المتقدم فما الذي المدین حسب ال

یثبـــت فـــي ذمـــة المـــدین الـــدین ذاتـــه ام 

قیمـــة الــــدین عنـــد ارتفــــاع او انخفــــاض 

  قیمة العملة التي جرى بها هذا الدین؟

وهنـــــــــا اختلـــــــــف الفقهـــــــــاء فـــــــــي 

الشریعة اإلسالمیة علـى مـذاهب وذلـك 

  .اآلتیةما نتناوله في المطالب 

المــذهب الــذي یوجــب / المطلــب األول

  :رد المثل

حاب هـــذا المــــذهب یوجـــب أصــــ

رد مثــــل مــــا ثبــــت فــــي ذمــــة المــــدین ، 

ســواء ابطــل التعامــل بــه او غــال ســعره 

او رخـــــــص ، وبـــــــه قــــــــال ســـــــعید بــــــــن 

المسیب واللیث بـن سـعد ، والیـه ذهـب 

ابــو حنیفــة وهــو قــول لإلمــام مالــك وبــه 

قـــــــال الشـــــــافعي والزیدیـــــــة وهـــــــو قـــــــول 

  .)٧(لإلمامیة

  : واستدلوا بما یأتي

ان الــــذي وجــــب فــــي ذمـــــة . ١

لمــدین مثــل مــا قــبض وهــو قــادر علــى ا

تسلیمه فال یلزمه رد شيء منهـا ، كمـا 

اذا غلــــــــت او رخصــــــــت ، الن جــــــــواز 

االستقراض فیما ثمنیته اصـطالحیة لـم 

یكــن باعتبـــار صـــفة الثمنیــة بـــل لكونـــه 

  .)٨(من ذوات األمثال
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  : عن ھذاوأجیب
ان رد المثـــل فـــي مثـــل هـــذه . أ 

الحالــة فیــه ضــرر علــى احــد الجــانبین 

حسـاب الطـرف اآلخـر والنبـي على

ألنـــه)٩()ال ضـــرر وال ضـــرار: (یقـــول 

قــــد تتغیــــر قیمــــة مــــا ثبــــت فــــي الذمــــة 

قد یبطـل التعامـل أوصعودا او نزوال، 

  .به ان كان نقدا 

عنـــــدما یكـــــون الـــــدین مـــــن . ب 

االوراق النقدیــــة فانمــــا یقصــــد العاقــــدان 

الثمنیـــــة التـــــي تحملهـــــا األوراق النقدیـــــة 

لحالة وخاصـة بعـد ورد المثل في هذه ا

ابطالها او نزول سعرها فیه ظلـم كبیـر 

  .على الدائن 

بــــان مــــا : واســــتدلوا أیضــــا . ٢

اقرضه اذا كان موجودا بعینه من غیر 

عیــب حــدث فیــه لــزم قبولــه ســواء تغیــر 

و أجیـــب عـــن ،)١٠(ســـعره ام لـــم یتغیـــر

  : هذا

بـــان مـــا كـــان موجـــودا بعینـــه ال 

یصـــــار الـــــى المثلیـــــة اال بعـــــد هالكــــــه 

  لما وجد بعینه وجب رد عینه بذاته فطا

عــد أصــحاب هــذا المــذهب . ٣

الـدین عقـد اعـارة وموجـب عقـد االعــارة 

رد عینهـــا ان كانـــت ســـالمة ومثلهـــا ان 

  )١١(كانت تالفة

  :عن هذاوأجیب

بــان كثیــرا مــن االمــوال ال یمكــن 

قرضـــــها علـــــى وجـــــه االعـــــارة النـــــه ال 

یمكــــــن االنتفــــــاع بهــــــا اال علــــــى وجــــــه 

راق النقدیــــة وحینئــــذ ال االتــــالف كــــاالو 

یمكـــن اعادتهـــا بـــذاتها او بامثالهـــا مـــع 

نقــص ســعرها لمــا فیــه مــن الغــبن علــى 

  .المقرض 

–ان ما ثبت بذمة المـدین . ٤

هـــو الـــذي –ســـواء كـــان عینـــا او نقـــدا 

وجب في البیع اوالقـرض فـال یجـب اال 

مثلها، كمـا ان ذلـك لـیس بعیـب فجـرى 

  )١٢(أسعارهامجرى ارتفاع وانخفاض 

  :عن هذا أجیبو 

بما اجیب عن الدلیل االول بان 

الــــــدین اذا تغیــــــرت قیمتــــــه صــــــعودا او 

نزوال فانه سیتضرر احد العاقدین على 

حســـاب الطـــرف االخـــر وهـــذا محظـــور 

فـــي الشـــریعة االســـالمیة كمـــا ثبـــت فـــي 

  . الحدیث النبوي المتقدم 
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المـذهب الـذي یوجـب / المطلب الثاني

  :رد القیمة

هب یوجــــب أصــــحاب هــــذا المــــذ

رد قیمــة مــا ثبــت فــي ذمــة المــدین عنــد 

تعــذر رد المثــل وهــو قــول ابــي یوســف 

ومحمـــــد مـــــن الحنفیـــــة وقـــــول للمالكیـــــة 

والشــافعیة وبــه قــال الحنابلــة وهــو قــول 

فتجب قیمة الدین ذهبا او )١٣(لإلمامیة

  .فضة

  : واستدلوا بما یأتي

ـــــى المـــــدین . ١ ان الواجـــــب عل

باالستقراض مثل ما قبض ، فـاذا كـان 

قبــــوض ثمنــــا اصــــطالحیا ثــــم كســــد الم

تفوت ثمنیته فحینئذ یعجز عن رد مثل 

مـــــا التـــــزم بـــــه فتلزمـــــه قیمتـــــه كمـــــا لـــــو 

اســـــــتقرض شـــــــیئا مـــــــن ذوات االمثـــــــال 

فـانقطع المثــل عــن ایــدي النــاس فتجــب 

  .)١٤(علیه حینئذ قیمته

ان الـــــــدین اذا كـــــــان مثلیـــــــا . ٢

وعــــز وجــــوده فــــادى ذلــــك الــــى ارتفــــاع 

المثــل بــل ســعره فانــه ال یجــب الوفــاء ب

بالقیمــــة ومعنــــى هــــذا ان المثلــــي حتــــى 

ولـــو لـــم یكـــن نقـــودا اذا ارتفـــع ســـعره او 

انخفـــــــــض فانمـــــــــا یـــــــــتم اللجـــــــــوء الـــــــــى 

.)١٥(القیمة

انــــه یجــــب رد قیمــــة الــــدین . ٣

الن القــــــرض وان لــــــم یقــــــتض وصــــــف 

الثمنیــة ال یقتضــي ســقوط اعتبارهــا اذا 

كان المقبوض قرضا موصوفا بها الن 

  .)١٦(وناألوصاف معتبرة في الدی

ان المثلـــــي اذا تعیـــــب فـــــال . ٤

یلـــزم الـــدائن قبولـــه بعینـــه لمـــا فیـــه مـــن 

الضرر النه اصبح دون حقه لذا یحق 

  .)١٧(له ان یطالب بالقیمة

اذا كـــــــــــان القـــــــــــرض مـــــــــــن . ٥

االوراق النقدیــة وقــد ابطــل التعامــل بهــا 

او رخــص ســعرها فــاذا قلنــا بوجــوب رد 

قـرض مالمثل ففیـه ضـرر كبیـر علـى ال

ا اقرضــها علــى مــا تحملــه مــن انمــهالنــ

صـــفة الثمنیـــة ، والن الثمنیـــة ال تبطـــل 

قیمتهــــا فأصــــبحت كالمســــلم فیــــه الــــذي 

حــل اجلــه فلــم یوجــد بــدلیل ان البیــع قــد 

صـــح باالجمـــاع اال انـــه تعـــذر التســـلیم 

بالكســاد كمــا اذا اشــترى بالرطــب شــیئا 

فــــانقطع فــــي اوانــــه بــــان ال یوجــــد فــــي 

االســـــــــواق ال یبطـــــــــل اتفاقـــــــــا وتجــــــــــب 

  .)١٨(مةالقی
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ــــــل اذا  كمــــــا انــــــه یجــــــب رد المث

كســـدت هـــذه العملـــة عمومـــا ، امـــا اذا 

ابطل التعامل بها في بلد العقد وراجت 

في غیر ذلك البلد فتجب عندئذ القیمـة 

وذلــك النهــا ال تــزال لهــا قیمــة معتــرف 

والن النقــود )١٩(بهــا فــي غیــر بلــد العقــد

الورقیة نقود اصطالحیة لیس لها قیمة 

ان تكـــون ورقـــة تعـــدوذاتیـــة فهـــي ال 

تخول حاملها الحق في الحصول على 

متطلباته الیومیة لذا كـان معنـى القیمـة 

فیهــا اقــوى مــن معنــى المثلیــة ومــا كــان 

  .)٢٠(قیمیا یسدد بالقیمة ال بالمثل

ان الضـــــــــمان والتعـــــــــویض . ٦

اصــــــالن شــــــرعیان معتبــــــران ومعمــــــول 

بهمــــا فــــي جمیــــع صــــور التعامــــل بــــین 

اال بالقیمــــة النـــاس والمــــدین ال یطالــــب

الحقیقیــة للــدیون ســواء كانــت نقـــودا او 

غیرهـــا والـــدائن ال یبغـــي اال التعـــویض 

عن النقصان الحاصـل فـي قیمتهـا وان 

هذا النقصان الحاصل في النقود عیب 

اصابها وهو فـي یـد المـدین فتكـون فـي 

ضــــمانه ، لــــذا فعلیــــه ان یضــــمن هــــذا 

ــــــان یتحمــــــل ذلــــــك  التغیــــــر الحاصــــــل ب

نقـــــد او حتـــــى العیـــــب الـــــذي اصـــــاب ال

  .)٢١(المبیع

ان القـــــــول بـــــــرد القیمـــــــة ال . ٧

المثـــل یـــدفع المـــدین الـــى اإلســـراع فـــي 

تســدید دینــه وعــدم المماطلــة خوفــا مــن 

تغیــــر القیمــــة فیــــدفع اكثــــر ممــــا اخــــذ، 

وبالعكس فان القـول بالمثلیـة یـدفع الـى 

المماطلــــة أمــــال فــــي نقصــــان القیمــــة ، 

ومــن هنــا نجــد ان القــول بالقیمــة یعــالج 

مستعصـــــــیة مـــــــن المشـــــــكالت مشــــــكلة

المعاصـــــــرة التـــــــي یعانیهـــــــا االقتصـــــــاد 

المعاصــر وهــي مشــكلة االخــالل باجــل 

  .الدیون 

فـــان عـــدم : ومـــن جهـــة اخـــرى 

القــول بالقیمــة یــؤدي الــى ضــرر كبیــر 

نـــع النـــاس مـــن تقـــدیم القـــروض موهـــو 

للمحتـــاجین والتیســـیر علـــیهم فـــي بیـــوع 

االجل وذلك یـؤدي بالنتیجـة الـى ایقـاع 

یق وحـــــرج شـــــدیدین ، النـــــاس فـــــي ضـــــ

ــــم كبیــــر یلحــــق  وكــــذلك یــــؤدي الــــى ظل

باحـــــــد اطـــــــراف العقـــــــد علـــــــى حســـــــاب 

  .)٢٢(األخرالطرف 
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المــذهب الــذي یقــول / المطلــب الثالــث

  :بالصلح بین الدائن والمدین

رحمــــه اهللا (ذهــــب ابــــن عابــــدین 

مـن علمـاء الحنفیـة الـى انـه اذا ) تعالى

تغیــــر ســــعر الســــوق صــــعودا او نــــزوال 

بــــین المتعاقــــدین فیصــــار الــــى الصــــلح

ــــــى االوســــــط وبمــــــا ال یضــــــر احــــــد  عل

  .)٢٣(العاقدین

) : رحمـــه اهللا تعـــالى ( واســـتدل 

بــــان العمــــل بهــــذا القــــول یمكــــن توزیــــع 

الضــرر بــین العاقــدین بــان یتحمــل كــل 

من الطرفین جزءًا من الضرر المترتب 

على تغیر قیمة المدین ، كي ال یكـون 

  .)٢٤(الضرر على جهة واحدة

  :اعن هذوأجیب

بـان الضـرر غالبــا مـا یقـع علــى 

الـــدائن وان تثبیـــت الـــدین ســـلفا بقیمتـــه 

یضمن للـدائن قیمـة دینـه ، والصـلح ال 

یصار إلیه اال بعد العجـز عـن الحلـول 

الشــرعیة ، ولعــل افضــل الحلــول لســداد 

الــــدین هــــو تثبیتــــه بالقیمــــة ابتــــداء واهللا 

  .اعلم 

المــذهب الــذي یفــرق / المطلــب الرابــع

  :آجال التنفیذبین التغییر حسب

ذهب بعض الفقهاء المعاصرین 

الى التفریق بین ان یكـون التغیـر أثنـاء 

مــدة االجــل او بعــد مــدة االجــل ، فــان 

كـــان التغیـــر اثنـــاء مـــدة االجـــل وبـــدون 

مماطلــة مــن المــدین یجــب رد المثــل ، 

اما اذا كان الرد بعد مدة االجل وبسب 

  .)٢٥(مماطلة المدین فیجب اداء القیمة

  : لذلكواستدلوا

مطــل الغنــي : (بقــول النبــي 

  )٢٦()ظلم

ان تــاخیر الــدین : وجــه الداللــة 

عــن اجلــه فیــه ظلــم علــى الــدائن ، فــاذا 

مــــا حــــدث تغیــــر فــــي االســــعار وكــــان 

التاخیر حاصال من قبـل المـدین وجـب 

علیه ان یتحمـل تبعـات تـاخیره فـاذا مـا 

صـــعد ســـعر مـــا اقتـــرض او نـــزل فانـــه 

  .یتحمل تبعات ذلك

  :هذاعن وأجیب

بــــــــان أي تغیــــــــر یحصــــــــل فــــــــي 

االســـعار صـــعودا او نـــزوال فانـــه یضـــر 

باحــد العاقــدین ســواء كــان اثنــاء االجــل 

او بعـــده ، وعلیـــه فاالفضـــل رد القیمـــة 



  

  

  

  

٥٩

العدد األول                     ونیة والسیاسیةمجلة جامعة األنبار للعلوم القان

الن الشریعة االسالمیة تسعى الى رفع 

الضـــــرر عـــــن كـــــال العاقـــــدین كمـــــا ان 

الـــدین االصـــل فیـــه االجـــر والثـــواب وال 

  . یجوز ان یتعلق به شرط معین 

  زنة وترجیحوام

الفقهـــاء فـــي أقـــوالبعـــد عـــرض 

ـــــدین واســـــتقراء  مســـــالة تثبیـــــت قیمـــــة ال

ادلــتهم ومناقشــتها فالــذي یبــدو لــي واهللا 

ـــم ان القـــول الـــراجح هـــو مـــا ذهـــب  اعل

الیه اصـحاب المـذهب الثـاني وهـو انـه 

یمكـــــن تثبیـــــت الـــــدین بقیمتـــــه ذهبـــــا او 

فضـــــة وهـــــذا القـــــول تبنـــــاه كثیـــــر مـــــن 

ذا الفقهــــاء كمــــا تبــــین عنــــد عــــرض هــــ

القـــــــول بادلتـــــــه ، كمـــــــا ال یمنـــــــع مـــــــن 

تســجیله عنـــد بدایــة العقـــد بــل یســـتحب 

َیــا َأیَُّهــا الَّــِذیَن آَمُنــوا (ذلــك لقولــه تعــالى 

ِإَذا تَــــــَداَیْنُتْم ِبــــــَدْیٍن ِإَلــــــى َأَجــــــٍل ُمَســــــّمًى 

باشـــــــر ، والن النبـــــــي )٢٧()َفــــــاْكتُُبوهُ 

فــي كتابــه ءالعقــد بنفســه واســتوثق فجــا

مــــا ثبــــت فــــي الــــى العــــداء بــــن خالــــد ك

بسم اهللا الرحمن الـرحیم هـذا (الصحیح 

مــــن مــــا اشــــترى محمــــد رســــول اهللا 

العداء بن خالد بیع المسلم مـن المسـلم 

فــــــان )٢٨()ال داء وال غائلــــــة وال خبثــــــة

ــــــــا یحمــــــــل علــــــــى فعــــــــل النبــــــــي  هن

االســـتحباب فـــي كتابـــة الـــدین بـــل هـــو 

الصارف لآلیة من الوجوب الى الندب 

وهذا یؤید قول ،)٢٩(كما قال اهل العلم

ـــــدین ، كمـــــا یجـــــب  العلمـــــاء بتثبیـــــت ال

ـــــــه كمـــــــا قـــــــال اصـــــــحاب  تثبیتـــــــه بقیمت

  .المذهب الثاني

العمل بهذا القول یـدفع أنكما 

المــــدین الــــى االســــراع بتســــدید دینــــه ، 

وفــــي الوقــــت نفســــه یضــــمن لصــــاحب 

الحــق حقــه مــن ان دینــه مثبــت بقیمتــه 

ذهبــــا وهــــو یعــــرف ان الــــذهب ثمنیتـــــه 

اسـعار االشـیاء تتـاثر خلقیة بمعنـى ان 

بــه وهــو ال یتــاثر بهــا ، ولهــذا تجــد ان 

األخــذ بهــذا القــول مراعــاة لكــال طرفــي 

العقــد وانتفــاء الجهالــة كمــا انــه یضــمن 

لصــــــاحب الحــــــق حقــــــه ، وهــــــو الــــــذي 

تهــدف الیــه الشــریعة اإلســالمیة الغــراء 

  . واهللا اعلم 

  المبحث الثاني

تثبیت قیمة الدیون في التشریعات 

  الوضعیة

األزمـــــــــات االقتصـــــــــادیة تجـــــــــر 

وتقلبــات األســعار الــى مشــاكل قانونیــة 
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كبیــــــرة بــــــین الـــــــدائنین والمــــــدینین فـــــــي 

االلتزامــات التــي یكــون فیهــا علــى احــد 

هــــــؤالء االشــــــخاص اداء مبلــــــغ نقــــــدي 

لالخــر ذلــك ان ارتفــاع قیمــة النقــود او 

انخفاضــــــــــها سیشــــــــــكل عبئــــــــــا وثقــــــــــال 

اقتصـــــادیا علـــــى احـــــد االطـــــراف فهـــــل 

مقــدار النقــود الــذي یلتــزم المــدین بــدفع 

التــزم بــه عنــد التعاقــد ؟ فاالجابــة بــنعم 

یثقـــــل كاهلـــــه عنـــــد ارتفـــــاع قیمـــــة هـــــذه 

النقــــود ویمــــنح الــــدائن مزایــــا اقتصــــادیة 

غیر متوقعة واالجابة بـنعم یثقـل كاهـل 

ــــــد انخفــــــاض قیمــــــة النقــــــود  ــــــدائن عن ال

  .المؤادة التي كانت له عند إبرام العقد
انون  دخل الق لذا كان ال بد من ت

ة لح مایة المصالح المتضررة والمعالج
ذ  ن ان تأخ الة یمك ذه المس ة لھ القانونی

  :منحیین
ر : األول د تغیی زاع بع حسم الن

لطة  الل الس ن خ ك م ود وذل ة النق قیم
ل  ي ض المنوطة للمتعاقدین وللقضاء ف

رف  ا یع د(م ع العق ذا )بتطوی ، وھ
ن  ا ع ث قانون تلزم البح ى یس المنح
ة  لطة المنوط ذه الس رج لھ مخ

ن با ث ع ي والبح دین او القاض لمتعاق
  .اساس شرعي لھا

ة : المنحى الثاني ل بمعالج فیتمث
ر  ول التغیی ل حص تغییر قیمة النقود قب
ا  را متوقع ر أم ان التغیی یما ان ك ال س
ي  ام السیاس ة النظ ا لطبیع تبع

ا  الل م واالقتصادي القائم وذلك من خ
ـ  رف ب دیون(یع ة ال ت قیم ي ) تثبی وھ

ة  لطة منوط ك س رع دون ش بالمش
رك  د یت ین ق ي ح اس ف ة األس بالدرج
ة  ت قیم ى تثبی اق عل دین االتف للمتعاق
ال  اق أص ل االتف الدیون في ما لو حص
را  ود أم ة النق ي قیم ر ف ان التغیی او ك

  .متوقعا للمتعاقدین العادیین
وســــــــنتناول فــــــــي هــــــــذا العمـــــــــل 

المتواضــع لســلطة تثبیـــت قیمــة الـــدیون 

دون ان نتطرق لتطویـع العقـد فـي ظـل 

غیــر قیمــة النقــود ألنهــا مســالة بحثــت ت

كثیـــــــرا علـــــــى صـــــــعید الفقـــــــه القـــــــانوني 

  :وسنتناول التثبیت في مطلبین

األول نعـــــــــرض فیـــــــــه مفهــــــــــوم 

التثبیـــــت والثـــــاني نعـــــرض فیـــــه كیفیـــــة 

  .التثبیت ووسائله

ـــــب األول مفهـــــوم تثبیـــــت قیمـــــة /المطل

  : الدیون في القانون

مــــــــا المقصــــــــود بتثبیــــــــت قیمــــــــة 

یمیـــــزه عـــــن الـــــدیون ؟ بالشـــــكل الـــــذي

سلطة تطویع العقد ، وما هو نطاقـه ؟ 

بالشــــكل الــــذي تتحــــدد فیــــه االلتزامــــات 

التــي تنطبــق علیهــا ســلطة تثبیــت قیمــة 

وســنحاول اإلجابــة علــى هــذه . الــدیون 

  .التساؤالت في الفرعین اآلتیین
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المقصـــود بتثبیـــت / الفـــرع األول

  :قیمة الدیون

یبحث معظم شراح القانون اثر تقلبـات 

وتغییـــــر قیمـــــة النقـــــود علـــــى األســـــعار 

االلتزامــــات العقدیــــة ضــــمن مــــا یعــــرف 

، وینصــرف معنــى )٣٠(بتطویــع العقــود

التطویع إلـى تعـدیل العقـد وذلـك ال یـتم 

اال بعد ابرام العقد وحصول التغیر فـي 

قیمــة النقــود ، أمــا تثبیــت قیمــة الــدیون 

فهــو عبـــارة عــن الـــزام المــدین بـــان یـــرد 

لنقــــود للــــدائن قیمــــة مــــا التــــزم بــــه مــــن ا

، علــــى هــــذا )٣١(حســــب معیــــار محــــدد

فعملیــة التثبیــت تســبق حــدوث التقلبــات 

في قیمة النقود ویكون المتعاقدان على 

بینــة منهــا مــن لحظــة التعاقــد ، وبــذلك 

یختلف تثبیت قیمة الدیون عـن تطویـع 

  .)٣٢(العقد

ولمـــا كـــان تثبیـــت قیمـــة الـــدیون 

یســبق تقلبــات قیمــة النقــود فانــه امــا ان 

طة المشــرع بــنص یثبــت یكــون مــن ســل

قیمــة الــدیون او مــن ســلطة المتعاقــدین 

بشرط یدرج في العقد یتفقان علیه عنـد 

لزم المدین بدفع قیمـة مـا التـزم یالتعاقد 

ـــــذي  بـــــه مـــــن نقـــــود حســـــب المعیـــــار ال

یتفقـــــــون علیـــــــه ویكـــــــون هـــــــذا الشـــــــرط 

صــحیحا طالمــا انــه ال یخــالف القــانون 

غیر انه )٣٣(او النظام العام او اآلداب

حــــظ علــــى مــــنح المتعاقــــدین ســــلطة یال

  : تثبیت قیمة الدیون ما یاتي

ان التثبیــــــــت هــــــــو عملیــــــــة . ١

وقائیة تحسبا لحدوث تغیرات فـي قیمـة 

النقــود ، وتوقــع تغیــر قیمــة النقــود لــیس 

بمقـــدور كـــل المتعاقـــدین العـــادیین فقـــد 

یغفـــــل المتعاقـــــدین ذلـــــك ، او ان هـــــذا 

الشــــــرط ال یحظــــــى بموافقــــــة المتعاقــــــد 

ك لتضــــــــــارب مصــــــــــالح اآلخــــــــــر وذلــــــــــ

المتعاقــــدین ، فالـــــدائن اذا كـــــان یتوقـــــع 

ارتفاع قیمة النقود فانه لن یقبـل بشـرط 

دفـــع قیمتهـــا وذلـــك لیحصـــل علـــى ذات 

كمیـة النقـود الملتــزم بهـا لینتفـع بارتفــاع 

قیمتهـا ، وعلـى العكــس سـیقبل بالشــرط 

عنــــــد توقعــــــه انخفــــــاض قیمــــــة النقــــــود 

لیحصل على ذات القیمة التي تعطیها 

النقـــود الملتـــزم بهـــا فـــي حـــین ان كمیـــة 

المـــــدین ســـــیقبل بالشـــــرط عنـــــد توقعـــــه 

ارتفــــاع قیمــــة النقــــود لیــــدفع كمیــــة مــــن 

النقــود اقــل مــن الكمیــة التــي التــزم بهــا 

وسیرفض الشـرط عنـد توقعـه انخفـاض 
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قیمـــــة النقـــــود الن ذلـــــك ســـــیلزمه بـــــدفع 

كمیة من النقـود اكبـر مـن الكمیـة التـي 

  . التزم بها 

عاقـــدین قـــد تـــرك االمـــر للمت. ٢

یلجئهما الى مخالفـة القـانون او النظـام 

العـــام وذلـــك عنـــد اتفـــاقهم علـــى معیـــار 

لتثبیت قیمة الدین یخالف النظام العـام 

  .كاتفاقهم على دفع الدین بعملة اجنبیة

علـــى ذلـــك تمـــنح ســـلطة تثبیـــت 

قیمـــــة الـــــدیون للمشـــــرع بـــــنص قـــــانوني 

ینطبــق علــى كــل الــدیون االجلــة ســواء 

تغیر قیمة النقود أم ال توقع المتعاقدان 

وبمعـــاییر یحـــددها المشـــرع نفســــه دون 

  .التخوف من مخالفة النظام العام

نطــــاق تثبیــــت قیمــــة / الفــــرع الثــــاني

  :الدیون

ینطبق حكم تثبیت الـدیون علـى 

جمیــع الـــدیون النقدیـــة التـــي یلتـــزم فیهـــا 

المدین بأداء مقدار من النقود الن هذا

االلتــزام هــو الـــذي یتــاثر بتقلبــات قیمـــة 

النقـــــود ، امـــــا االلتزامـــــات التـــــي یكـــــون 

محلهـــــا شـــــیئا اخـــــر غیـــــر النقـــــود فـــــان 

المدین بها یؤدیها بعینها سواء ارتفعت 

قیمتهــا ام انخفضــت الن المــدین علیــه 

ان یســلم عــین مــا التــزم بــه طالمــا كــان 

  )٣٤(الشيء موجودا

ن یشــــمل حكــــم أومــــن البــــدیهي 

دیون االجلــــة التــــي یتراخــــى التثبیــــت الــــ

دفعهــا اذ ال مشــكلة فــي الــدیون النقدیــة 

التـــي تـــدفع فـــورا قبـــل ان تتـــاثر بتغیـــر 

قیمــــة النقــــود ، بیــــد ان طبیعــــة الــــدیون 

النقدیة لیست واحدة فهناك دیون نقدیـة 

تنشــا عــن العقــد ســواء بــدون مقابــل او 

دفع عنــــد تنفیــــذ یــــمقابــــل لشــــيء اخــــر

ضــاع العقــد او عنــد فســخه إلعــادة األو 

وقـد )٣٥(إلى ما كانت علیه قبل التعاقـد

ال تنشـــأ هـــذه الـــدیون عنـــد العقـــد كـــدین 

التعـــویض النقـــدي أیـــا كـــان ســـببه فعـــل 

ضـــار او أي ســـبب اخـــر اذ یمكـــن ان 

یكـــــــون التعـــــــویض أقســـــــاطا او ایـــــــرادا 

فطالمــا ان دفــع هــذه االقســاط ) ٣٦(مرتبــا

او المرتــــــب یمتــــــد علــــــى آجــــــال فانــــــه 

لنقــود وان ثر بتغییــر قیمــة اأعرضــة للتــ

كــان مصــدره الفعــل الضــار او االثـــراء 

بـــال ســـبب ولـــیس العقـــد ، فهـــل یشـــمله 

حكـــم التثبیـــت ؟ ال نـــرى مـــا یمنـــع مـــن 

تطبیـــق حكـــم تثبیـــت الـــدیون علـــى كـــل 

الـــــــدیون النقدیـــــــة طالمـــــــا انهـــــــا تتـــــــأثر 
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بتقلبات قیمة النقود بعد ثبوتها في ذمة 

المدین فالمبلغ النقدي الواجب رده عند 

هـــــيمبلـــــغ التعـــــویض فســـــخ العقـــــد او 

دیـون نقدیــة ثبتــت فــي ذمــة المــدین بهــا 

یشملها حكم التثبیت ما دام إن األخیر 

هـــو إجـــراء یســـبق حـــدوث التغییـــر فـــي 

  .قیمة النقود

وســــائل تثبیــــت قیمــــة / المطلــــب الثــــاني

  :الدیون

ال توجــــــد فــــــي القواعــــــد العامــــــة 

للقــــانون العراقــــي مــــا یلــــزم المتعاقــــدین 

لمؤجــل بــل بتثبیـت قیمــة الــدین النقـدي ا

نجــد فــي بعــض هــذه القواعــد مــا یمنــع 

تثبیــت قیمــة الــدیون لــذا كــان ال بــد مــن 

وجـــــــــــود نصـــــــــــوص صـــــــــــریحة تلــــــــــــزم 

المتعاقدین بتثبیـت قیمـة الـدیون اآلجلـة 

وعندئــذ ال بــد مــن وجــود معیــار یجــري 

التثبیت بموجبـه علـى هـذا سـنبحث فـي 

إمكانیــة التثبیــت وفــق القواعــد القانونیــة 

ي فــــرع ثــــان الســــائدة فــــي فــــرع اول وفــــ

  .نبحث معاییر تثبیت قیمة الدیون 

  

  

التثبیــــــت وفــــــق القواعــــــد / الفــــــرع األول

  :القانونیة السائدة

التوجـــــــه التشـــــــریعي الـــــــذي /أوالً 

  :یمنع تثبیت قیمة الدیون

ال یوجــــد فــــي القــــانون المــــدني 

العراقي ما یفید تثبیت قیمـة الـدیون بـل 

علـــى العكـــس مـــن ذلـــك نجـــد فـــي عقـــد 

بیــت قیمــة القـــرض القــرض مــا یمنـــع تث

مـــــن القـــــانون المـــــدني ) ٦٩٠(فالمـــــادة 

ذا وقع القـرض علـى شـيء مـن إ(تقول 

المكـــــــــــــــــــــــــیالت او الموزونـــــــــــــــــــــــــات او 

المسكوكات او الورق النقدي فرخصت 

أســـعارها او غلـــت فعلـــى المقتـــرض رد 

، )مثلهـــــا وال عبـــــرة برخصـــــها وغالئهـــــا

دین القـــرض وفـــق هـــذا بـــفعلـــى المـــدین 

ة النقـود النص ان یعید للدائن مثل كمی

التي اقترضها مـن هـذا الـدائن وال عبـرة 

  . بتغیر قیمة النقود ارتفاعا ام انخفاضا

وهــــــذا الحكــــــم اســــــتمده المشــــــرع 

العراقـــــي مـــــن مجلـــــة األحكـــــام العدلیـــــة 

ولقد جاء فـي شـرح هـذه ) ٢٤٢(المادة 

الخــــــالص إذا اســــــتقر فــــــي إن: المــــــادة

الذمــة مــن بیــع او قــرض ثــم رخــص او 
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وغالئــــه غــــال فــــال ینظــــر الــــى رخصــــه

  .)٣٧(ویجب قضاء المثل

وقـــــد جـــــاء حكـــــم مماثـــــل لحكـــــم 

الـــــنص العراقـــــي فـــــي القـــــانون المـــــدني 

من ) ١٨٩٥(الفرنسي اذ نصت المادة 

هـــذا القـــانون علـــى ان االلتـــزام الناشـــئ 

عــن عقــد قــرض النقــود هــو دفــع المبلــغ 

المســــمى بالعقــــد ، وبــــذا علــــى المــــدین 

دفـــــع المبلـــــغ المســـــمى الـــــذي اقترضـــــه 

قیمة النقـود ام انخفضـت سواء ارتفعت 

  .قبل الوفاء

التوجـــــه التشـــــریعي نحـــــو /ثانیـــــاً 

  :تثبیت قیمة الدیون

ـــــــــــدخل المشـــــــــــرع  ) التشـــــــــــیلي(ت

١٩٧٤لســـــــنة ) ٤٥٥(بالقـــــــانون رقـــــــم 

) ١(فنصت المادة )٣٨(ألعمال التثبیت

فــــي كــــل (مـــن هــــذا القــــانون علــــى انــــه 

تصــرف او عقــد یســلم بموجبــه شــخص 

ــــــن النقـــــــود  او یلتـــــــزم بتســـــــلیم مبلـــــــغ مـ

لشــــخص آخــــر ، یلتــــزم هــــذا الشــــخص 

  ).بإعادة القیمة التي تسلمها

وقد میز هذا القـانون فـي تثبیـت 

قیمــة الــدیون بــین العقــود حســب الفتــرة 

ى فیهـــا تنفیـــذها فـــإذا كانـــت خـــالتـــي یترا

یـــوم فـــال ) ٩٠(العقـــود تنفـــذ بأقـــل مـــن 

یشـــــملها حكـــــم التثبیـــــت فینفـــــذ المـــــدین 

التزامــــــه بكمیــــــة النقــــــود المســــــماة عنــــــد 

قد وكل شرط یدرج في العقـد علـى التعا

تثبیـــــت قیمـــــة الـــــدین فـــــي هـــــذه العقـــــود 

یعتبــر بــاطال ، امــا العقــود التــي تتــراوح 

یـوم وسـنة فانـه ) ٩٠(فترة تنفیذها بـین 

ال یشملها حكم التثبیت اال بشرط یتفق 

علیــه المتعاقــدان یــدرج فــي العقــد، فــي 

حــــین إذا تجــــاوزت فتــــرة تنفیــــذ العقـــــود 

لها حكــــــم اكثــــــر مــــــن ســــــنة فانــــــه یشــــــم

التثبیــــــــــت مـــــــــــا لــــــــــم تســـــــــــتثن بشـــــــــــرط 

  .)٣٩(صریح

ومــا یمكــن مالحظتــه علــى هــذا 

  : القانون انه

قصـــر حكـــم التثبیـــت علـــى . ١

الــدیون النقدیــة الناشــئة عــن التصــرفات 

القانونیـــة فـــي حـــین ان االعتبـــار الـــذي 

مدهیقوم علیه حكم التثبیت سیستدعي

تثبــت فــي التيالــى كــل الــدیون النقدیــة

دادها أیًا كان مصـدرها الذمة ویؤجل س

  .عقد ام فعل ضار أم غیره

انه میز بـین العقـود حسـب . ٢

آجال تنفیذها لتطبیق حكم التثبیت بیـد 
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انه طالما كان الدین النقدي مؤجال أیـا 

كانــت فتــرة تأجیلــه فــان العدالــة تقضــي 

بشــموله بحكــم التثبیــت إذا وقــع التغیــر 

في قیمة النقـود قبـل تمـام تنفیـذ االلتـزام 

  .)٤٠(نقديال

معــــــاییر تثبیــــــت قیمــــــة / الفــــــرع الثــــــاني

  :الدیون

ــــــــى المشــــــــرع عنــــــــد التوجــــــــه  عل

لتثبیـــــت قیمـــــة الـــــدیون اعتمـــــاد معیـــــار 

معین للتثبیت بحیـث یلتـزم المـدین بـان 

یـــــرد قیمـــــة الـــــدین محســـــوبا وفـــــق هـــــذا 

المعیــار المعتمــد وهــذه المعــاییر یمكــن 

  : تصنیفها الى ما یأتي

وذلـك بـإلزام: الدفع بالذهب. ١

المـــــدین بالـــــدفع بالــــــذهب بـــــدل النقــــــود 

یعادل الذهب المدفوع قیمة النقود وقت 

غیر ان هـذا المعیـار یـؤدي )٤١(التعاقد

إلـــــــى اســـــــتبعاد العملـــــــة الوطنیـــــــة مـــــــن 

التعامل ، والتي یعد التعامـل بهـا جـزءا 

إذ)٤٢(مـــــن النظـــــام العـــــام االقتصـــــادي

مــــــــن قــــــــانون البنــــــــك ) ٣٣/م(نصــــــــت 

لســـــــنة ) ٦٤(المركـــــــزي العراقـــــــي رقـــــــم 

على إجراء كل بیع أو وفاء أو ١٩٧٦

التزام مالي في العراق بالـدینار العراقـي 

.  

وهنـــا : الـــدفع بقیمـــة الـــذهب. ٢

ال یلـــزم المــــدین بـــدفع الــــدین ذهبـــا بــــل 

یدفع الـدین نقـدا وبالعملـة الوطنیـة لكـن 

تحدید مقدار النقود الواجبة الدفع یكون 

علـــى أســـاس الـــذهب أي یلتـــزم المـــدین 

مـن النقـود تعـادل قیمـة كـذا بـدفع كمیـة

.)٤٣(من الذهب

ــــــدفع بالعملــــــة األجنبیــــــة. ٣ : ال

ـــــدین  ـــــان یـــــدفع ال ـــــا یلـــــزم المـــــدین ب وهن

ـــــة اكثـــــر رصـــــانة  ـــــة أجنبی النقـــــدي بعمل

كالـــدوالر األمریكـــي ، بیـــد ان اً واســـتقرار 

هـــــــذا المعیـــــــار یـــــــؤدي أیضـــــــا كالـــــــدفع 

ــى اســـتبعاد العملـــة الوطنیـــة  بالـــذهب إلـ

وهـــــــــو امـــــــــر ال تســـــــــمح بـــــــــه معظـــــــــم 

  .)٤٤(الدول

الـــــــــــــدفع بقیمـــــــــــــة العملـــــــــــــة . ٤

وال یلـــزم المـــدین هنـــا ایضـــا : األجنبیـــة 

بالدفع بعملة أجنبیة وانما یدفع بالعملـة 

الوطنیــــة كمیــــة مــــن النقــــود تقــــدر بمــــا 

یعادلهــــا مــــن عملــــة أجنبیــــة عنــــد دفــــع 

  .الدوالر
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دفــــع بضــــاعة معینــــة بــــدل . ٥

وذلــك بــالزام المــدین بــان یــدفع : النقــود 

ر قیمــة النقــود بضــاعة للــدائن عنــد تغیــ

معینة ذلك ان البضائع تضل محتفظة 

  . بقیمتها االقتصادیة خالفا للنقود

غیـــــر ان مـــــا یؤخـــــذ علـــــى هـــــذا 

المعیار انه سیلزم الدائن بأخذ بضـاعة 

وهــو ال )النقــود(معینــة بــدال مــن دینــه 

یحتاجها او یصعب علیـه بیعهـا ، هـذا 

من جهة ومن جهة أخرى ما هـي هـذه 

تـــــرك امـــــر تحدیـــــدها البضـــــاعة ؟ وان

للـــــــدائن والمـــــــدین قـــــــد یختلفـــــــان علـــــــى 

  .)٤٥(تحدیدها

الــدفع نقــدا بموجــب نمــوذج . ٦

وذلـــك باســـتخدام نمـــوذج معـــین : عـــام 

كسعر االستهالك او تكالیف البنـاء أو 

سعر بضاعة معینة لتثبیت قیمة الدین 

فیلــــزم المــــدین بــــدفع كمیــــة مــــن النقــــود 

تعـــــادل ســـــعر كـــــذا طـــــن مـــــن الحدیـــــد 

وقـــد یكـــون النمـــوذج المختـــار )٤٦(مـــثال

للتثبیت هو سعر االسـتهالك فلـو التـزم 

المدین بدفع ملیون دینار عراقي للدائن 

وتثبیــــــــت قیمــــــــة هــــــــذا الــــــــدین بســــــــعر 

١٠٠االســــتهالك وارتفــــع هــــذا الســــعر 

فـــان المـــدین ســـیدفع للـــدائن ملیونـــا % 

ومما تجد االشار الیه )٤٧(دینار عراقي

نة لســ) ٤٥٥(ان القــانون التشــیلي رقــم 

الــــذي ســــبقت اإلشــــارة إلیــــه قــــد ١٩٧٤

میـــــز بـــــین الـــــدین الـــــذي ینفـــــذ بالعملـــــة 

الوطنیـــــة إذ یعتبـــــر ســـــعر االســـــتهالك 

معیارا لتثبیت قیمته، وبـین الـدین الـذي 

ینفذ بالعملة األجنبیة فان معیار تثبیت 

قیمتـــــه ســـــیكون ســـــعر صـــــرف العملـــــة 

  )٤٨(األجنبیة

  :الخاتمة

فــي نهایــة البحـــث نــرى ضـــرورة 

  :ما یأتيالنظر إلى

  / أوالً 

الشــــریعة ان أقــــوال فقهــــاء. ١

تعـــــددت فـــــي تثبیـــــت قیمـــــة اإلســـــالمیة

الــــدین علــــى عــــدة اقــــوال وكــــل مــــذهب 

  .استدل بادلة دعته الى قول ما قال به

ان القــــــول الــــــراجح فــــــي و . ٢  

ن هــو مــا ذهــب الیــه و تثبیــت قیمــة الــدی

أصحاب المذهب الثاني والـذي یقضـي 

تحسبا مـن فضة أوبتثبیت قیمته ذهبا 

وجـــود ارتفـــاع او انخفـــاض فـــي أســـعار 

تدعمـــــه قـــــولألنــــهالعمــــالت النقدیـــــة، 
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یسـایر الواقـع المعاصـر األدلة كمـا انـه 

ویمنع وقوع الضـرر بـین العاقـدین كمـا 

یـــدفع المـــدین الــــى اإلســـراع فـــي ســــداد 

دینــــه ورادعــــا لــــه عــــن المماطلــــة غیــــر 

  .المشروعة

علــــــى المشــــــرع العراقــــــي /ثانیــــــاً 

یون النقدیــــة المؤجلــــة تثبیــــت قیمــــة الــــد

  : تيأوعلیه في ذلك اتباع ما ی

التوجـــه نحـــو تثبیـــت جمیـــع . ١

ــــــا كانــــــت طبیعتهــــــا  الــــــدیون النقدیــــــة ای

ومصــدرها طالمــا انهــا تثبتــت فــي ذمــة 

  .المدین وتكون مؤجلة

ــــــذي . ٢ ان یعتمــــــد المعیــــــار ال

یــرى انســب لهــذا التثبیــت ونــرى ان یــتم 

ا هفیاستبعاد الدفع بالعملة األجنبیة لما 

ــــــــة الوطنیــــــــة وان  مــــــــن اســــــــتبعاد للعمل

یستبعد معیـار التسـدید ببضـاعة معینـة 

فكما اشرنا سیلزم الـدائن باخـذ بضـاعة 

بیعهـــــا هال یحتاجهـــــا او یصـــــعب علیـــــ

، فضـال عـن صــعوبة تحدیـد البضــاعة 

كمــا نـــرى اســـتبعاد معیــار الـــدفع بقیمـــة 

ـــــة مهمـــــا  ـــــة االجنبیـــــة فهـــــذه العمل العمل

هـا هـي قیمتهـا ال یخرجفـيكانت قویـة

االخــــرى مــــن فرضــــیة تغیــــر قیمتهــــا ، 

ویبقى امام المشـرع معیـار الـدفع بقیمـة 

كمــــا هــــو الــــرأي –أو الفضــــة الــــذهب

وفق أو-الراجح عند فقهاء المسلمین 

  .نموذج عام كسعر االستهالك 

مـــن ) ٦٩٠(الغـــاء المـــادة . ٣

القــانون المــدني العراقــي الخاصــة بعقــد 

امـام القرض النها كما راینا تقف عقبة

  .تثبیت قیمة الدیون 

النص صراحة على تثبیـت . ٤

قیمــــة الــــدیون النقدیــــة ونــــرى ان یكــــون 

هــــــذا الــــــنص ضــــــمن النظریــــــة العامــــــة 

ینطبـــــق علـــــى كـــــل التـــــزام للاللتزامـــــات 

نقــــدي ایــــا كانــــت طبیعتــــه ومصــــدره ، 

ویمكن ان یصاغ هذا النص كما یـأتي 

 :  

ذا كــان االلتــزام النقــدي مؤجــل إ(

ت في قیمة النقـود الدفع وحصلت تغیرا

قبل تنفیـذه یلـزم المـدین بـدفع قیمـة هـذا 

ن یـتمم المشـرع أعلـى ).االلتزام للـدائن

الـــــنص بتحدیـــــد معیـــــار التثبیـــــت بـــــان 

یكون دفع قیمة االلتـزام حسـب المعیـار 

  . الذي یرتئیه وكما أشرنا آنفًا 
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نســال اهللا تعـــالى ان یوفقنــا الـــى 

مــا فیــه خیــر هــذه االمــة وان یســدد الــى 

  . اهر خطاالخی

الحمد هللا رب أندعوانا وآخر

العالمین وصلى اهللا على سیدنا محمد 

  .أجمعینله وصحبه آوعلى 
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  الهوامش 

–المغنــي والشــرح الكبیــر ، دار الكتــاب العربــي : ابنــا قدامــة المقدســي:ینظــر .١

  .٤/٣٥٧) م ١٩٧٢-١٣٩٢( بیروت 

فیكــــون قانونــــا األســــواقبــــان یصــــدر الســــلطان قــــرارا بعــــدم التعامــــل بهــــا فــــي .٢

العنایـــة علـــى ): هــــ٧٨٦(الـــدین محمــد بـــن محمـــود البــابرتيأكمـــل:ملزمــا،ینظر

  . ٥/٣٨٧بیروت –الهدایة ، دار الكتب العلمیة 

المعــامالت المالیــة المعاصــرة فــي الفقــه اإلســالمي ، : محمــد عثمــان شــبیر. د .٣

  .١٤٤-١٤٣ص ) ١٩٩٨-١٤١٨(٢عمان ط–دار النفائس 

  ) ١اآلیة(من : سورة المائدة.٤

  )٢٨٢من اآلیة: البقرة(سورة .٥

–الموسـوعة الفقهیـة ، وزارة األوقـاف والشـؤون اإلسـالمیة : جماعـة مـن العلمـاء.٦

  .٢١/١٢١الكویت ، 

فـتحشـرح ) : هــ ٨٦١ت(كمال الـدین محمـد بـن عبـد الواحـد بـن الهمـام: ینظر .٧

س مالـك بــن انــاإلمــام، ) ٢٧٩-٦/٢٧٨بیــروت –القـدیر، دار الكتــب العلمیـة 

، محمــد بــن عبــد اهللا بــن ٣/١١٦بیــروت –، دار الفكــر : صــبحي المدونــة األ

: ، حاشـیة الخرشـي علــى مختصـر سـیدي خلیــل ) هـــ ١٠١١ت(علـي الخرشـي 

، محي الدین بن ٥/٣٥٣) ١٩٩٧-١٤١٧(١بیروت ط–تب العلمیة كدار ال

، روضـــــة الطـــــالبین وعمـــــدة المفتـــــین ، المكتـــــب ) هــــــ٦٧٦ت(شـــــرف النـــــووي 

، المغنــي والشــرح الكبیــر ٣/٣٦٧) ١٩٩١-١٤١٢(٣بیــروت ط–اإلســالمي

احمــد بــن یحــي : األمصــار، البحــر الزخــار الجــامع لمــذاهب علمــاء ٤/٣٦٥

) ١٩٨٩-١٤٠٩(٥صـنعاء ط–دار الحكمـة الیمانیـة ) هــ٨٤٠ت(المرتضى 

جعفــــر محمــــد بــــن الحســــین أبــــو: ، النهایــــة فــــي مجــــرد الفقــــه والفتــــوى ٣/٣١

)١٩٧٠-١٣٩٠(بیـــــــــروت –دار الكتــــــــاب العربـــــــــي ) هــــــــــ٤٦٠(الطوســــــــي ت

  . ٣٨٤ص
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سـهل السرخسـي أبـوبكـر محمـد بـن احمـد أبوشمس الدین : المبسوط : ینظر .٨

  . ١٤/٣٠مصر –مطبعة السعادة )هـ ٤٩٠ت(

الموطـــأ ، تحقیـــق محمـــد فـــؤاد عبـــد البـــاقي ، دار : صـــبحي مالـــك بـــن انـــس األ.٩

  ) . ١٤٢٩(برقم ٧٤٥/ ٢التراث العربي إحیاء

  .٤/٣٦٥ابنا قدامة المقدسي ، المغني والشرح الكبیر : نظر ی.١٠

  .٦/٢٧٨ابن الهمام الحنفي ، شرح فتح القدیر : ینظر .١١

  .٣/٣٦٧النووي ، روضة الطالبین اإلمام.١٢

، شـرح الخرشـي ٢٨٠-٦/٢٧٩ابن الهمام الحنفي ، شـرح فـتح القـدیر : ینظر .١٣

ألفـاظشـرح إلـىحتـاج ، نهایة الم) هـ١٠٠٤ت(، شهاب الدین الرملي ٥/٣٥٣

، ابنـــا قدامـــة ٣/٤١٢) ١٩٣٨-هــــ١٣٥٧(مصـــطفى البـــابي الحلبـــي: المنهـــاج 

، الطوسي ، النهایة في مجرد الفقـه ٤/٣٦٥المقدسي ، المغني والشرح الكبیر 

  .٣٨٤والفتوى ص 

  .١٤/٢٩السرخسي ، المبسوط : ینظر .١٤

  .٣/٤١٢الرملي ، نهایة المحتاج : ینظر .١٥

  .٣/٣٨٦الحنفي ، شرح فتح القدیر ابن الهمام : ینظر .١٦

، شـــرح منتهـــى )هــــ١٠٥١ت(منصـــور بـــن یـــونس بـــن إدریـــس البهـــوتي : ینظـــر .١٧

، منصـــور بـــن یـــونس بـــن إدریـــس ٢/٢٢٦بیـــروت –الكتـــبعـــالم : اإلرادات

دار الكتـب العلمیـة : ، الروض المربـع شـرح زاد المتقنـع ) هـ١٠٥١ت(البهوتي 

  . ٢/٢١٣بیروت –

  .٥/٣٨٣لحنفي ، شرح فتح القدیر ابن الهمام ا: ینظر .١٨

ابـن عابــدین ، أمــینمحمـد ٥/٥٥محمــد بـن عبــد اهللا ، شـرح الخرشــي : ینظـر .١٩

حاشیة (المشهور بـ األبصارتار على الدر المختار شرح تنویر ححاشیة رد الم

) ١٩٨٤-١٤٠٤(٣، مطبعـــــة مصـــــطفى البـــــابي الحلبـــــي ط) : ابـــــن عابـــــدین 

  ٥/١٧٢و ٤/٥٧١
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األردنیـة، الجامعـة : یظ یوسف ، تغیر قیمـة الشـرائیة للنقـودهایل عبد الحف. د .٢٠

  .٢٣٠ص) ١٩٩٧(

  .٢/٢٢٦اإلراداتالبهوتي ، شرح منتهى : ینظر .٢١

وهو بحـث : ، النقود وتقلب قیمة العملة األشقرمحمد بن سلیمان . د : ینظر .٢٢

  اإلسالميمقدم الى مجلة المجمع الفقهي 

تغیر القیمة الشرائیة للنقود : یل عبد الحفیظ ها. وما بعدها ، د ٣/١٦٧٣) ٥(عدد 

  .٢٣٠ص: 

  .٤/٥٧٣ابن عابدین ، حاشیة ابن عابدین : ینظر .٢٣

  .٤/٥٧٣ابن عابدین ، المصدر نفسه : ینظر .٢٤

مـــن ربـــط اإلســـالمیةیوســـف قاســـم ، تغیـــر قیمـــة العملـــة وموقـــف الشـــریعة . د .٢٥

  األسعارالحقوق وااللتزامات المؤجلة بمستوى 

اإلسـالمي بن منیع ، كالهما بحثان مقدمان الى مجلة المجمع الفقهـي عبد اهللا. د 

  . ١٨٤٦و ٣/١٧٩٩) ٥(عدد 

بــــــرقم ٣/١١٩٧صــــــحیح مســــــلم ) ١٢٧٠( بــــــرقم ٢/٨٤٥صــــــحیح البخــــــاري .٢٦

أبــيســنن ) لـي الواجــد یحــل عرضـه وعقوبتــه(داود أبــي، وفـي روایــة ) ١٥٦٤(

  ).٣٦٢٨(برقم ٢/٣٣٧داود 

  ) .٢٨٢(من اآلیة: سورة البقرة.٢٧

  .١/٧٣١صحیح البخاري .٢٨

، شــرح الســیر ) هـــ٤٩٠ت(ســهل السرخســي أبــيمحمــد بــن احمــد بــن : ینظــر .٢٩

عبـد اهللا محمـد بـن احمـد أبـو، ٥/١٧٨١لإلعالنـاتالشـركة الشـرقیة : الكبیر 

  القـــــران المشـــــهور بــــــألحكـــــام، الجـــــامع ) هــــــ٦٧١(بكـــــر القرطبـــــي تأبـــــيبـــــن 

محمــــد : د : أحادیثـــهه وخـــرج راجعـــه وضـــبطه وعلــــق علیـــ):تفســـیر القرطبـــي(

) م ٢٠٠٢-١٤٢٢(محمـــود حامـــد عثمـــان دار الحـــدیث القـــاهرة . و د إبـــراهیم

٣/٣٢٧.  
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بحث في مجلة ،تطویع العقد في ظل تقلبات األسعار/صبري حمد خاطر . د.٣٠

ومــــا ٧٩، ص) ١٩٩٨، ) ٣(العــــدد ) ٢(جامعــــة صــــدام للحقــــوق ، المجلــــد 

  .بعدها 

علـــى الحقـــوق وأثرهــار القیمـــة الشــرائیة للنقـــود تغییــ/ زكــي زكـــي حســین زیـــدان .٣١

  .١٧٧صاإلسكندریةوااللتزامات دار الفكر الجامعي 

  .١٩٦المصدر نفسه ، ص.٣٢

  .مدني عراقي ٢ف) ١٣١(المادة .٣٣

الموجز /صاحب عبید الفتالوي . طه مال حویش ، د . سعید مبارك ، د . د .٣٤

  .١٠٥،١٠٦، ص٢٠٠٧في العقود المسماة ، القاهرة ، 

/ مــــن القــــانون المــــدني العراقــــي ، عصــــمت عبــــد المجیــــد بكــــر ) ١٨٠(المــــادة .٣٥

، ٢٠٠٧مصــــادر االلتــــزام فــــي القــــانون المــــدني ، المكتبــــة القانونیــــة ، بغــــداد ،

  .٢٣٣ص

/ مــــن القــــانون المــــدني العراقــــي ، عصــــمت عبــــد المجیــــد بكــــر ) ٢٠٩(المــــادة .٣٦

  . ٣١٤المصدر السابق ، 

ألحكــام ، تعریــب فهمــي الحســیني ، دار درر الحكــام شــرح مجلــة ا/علــي حیــدر .٣٧

  )٢٤٢م(١/١٩٠الكتب العلمیة ، بیروت ،

صــبري حمــد خـــاطر المصــدر الســـابق ، . انظــر فــي عـــرض هــذا القـــانون ، د .٣٨

  .٨٩ص

  .٨٩المصدر نفسه ، ص / صبري حمد خاطر . د .٣٩

  .٨٩المصدر نفسه ، ص.٤٠

  .١٩٩–١٩٨زكي زكي حسین زیدان ، المصدر السابق ، ص. د .٤١

.٤٤٣، ص ١٩٥٧أحكام االلتزام ، القاهرة ، / سلیمان مرقس . د .٤٢
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آثــار التغیــرات فــي قیمــة النقــود وكیفیــة معالجتهــا فــي / موســى آدم عیســى . د .٤٣

  .٣٨٨ص ،بال طبعة،االقتصاد اإلسالمي

  .٢٠١المصدر السابق ص/ زكي زكي حسین زیدان . د .٤٤

  .٢٠٦المصدر السابق ص / زكي زكي حسین زیدان . د .٤٥

  . ٨٩صبال طبعة،مقدمة في النقود والبنوك ،/ محمد زكي شافعي . د.٤٦

  .٨٤المصدر السابق ، ص/ صبري حمد خاطر . راجع في هذا المعیار د.٤٧

  .٨٩المصدر السابق ، صصبري حمد خاطر. د .٤٨
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  المصادر

احمـــــد بـــــن یحـــــي : البحـــــر الزخـــــار الجـــــامع لمـــــذاهب علمـــــاء األمصـــــار . ١

  .لكتاب االسالمي دار ا) ٨٤٠ت( المرتضى 

هایــــل عبــــد الحفــــیظ یوســــف ، رســــالة . د : تغیـــر القیمــــة الشــــرائیة للنقــــود . ٢

  ) .١٩٩٧(الجامعة االردنیة عام –دكتوراه 

یوســـف قاســـم ، بحـــث مقـــد الـــى مجلـــة المجمـــع . د : تغیـــر قیمـــة العملـــة . ٣

  ) .٥(الفقهي االسالمي العدد 

ابـــو عبـــد اهللا ) : یر القرطبـــي تفســـ( الجـــامع الحكـــام القـــران المشـــهور بــــ . ٤

مراجعـة وضـبط وتعلیـق ) هــ ٦٧١ت( محمد بن احمد بن ابي بكر بـن فـرج القرطبـي 

–محمــود حامــد عثمــان ، دار الحــدیث . محمــد ابــراهیم الحفنــاوي و د . د : وتخــریج 

  ) . ٢٠٠٢–١٤٢٢(القاهرة 

لـي محمد بن عبـد اهللا بـن ع: حاشیة الخرشي على مختصر سیدي خلیل . ٥

  ) .١٩٩٧-١٤١٧(١بیروت ط–، دار الكتب العلمیة ) هـ ١٠١١ت ( الخرشي 

حاشــیة رد المحتــار علــى الــدر المختــار شــرح تنــویر االبصــار المشــهور بـــ . ٦

محمــد امــین ابــن عابــدین ، مطبعــة مصــطفى البــابي الحلبــي ) : حاشــیة ابــن عابــدین(

  ) .١٩٨٤–١٤٠٤(٣ط

منصور بن یونس بن ادریس البهوتي : نع الروض المربع شرح زاد المستق. ٧

  .بیروت –دار الكتب العلمیة ) هـ١٠٥١ت(

) هــ٦٧٦(محي الدین بـن شـرف النـووي : روضة الطالبین وعمدة المفتین . ٨

–هــــ ١٤١٢(٣بیــروت ، لبنـــان ، ط–اشــراف زهیـــر الشــاویش ، المكتـــب االســـالمي 

١٩٩١. (  

) هــ٤٩٠ت(بي سهل السرخسي محمد بن احمد بن ا: شرح السیر الكبیر . ٩

  .الشركة الشرقیة لإلعالنات 
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كمال الدین محمـد بـن عبـد الواحـد بـن الهمـام الحنفـي : شرح فتح القدیر . ١٠

  .بیروت –، دار الكتب العلمیة ) هـ٨٦١ت(

، عــالم ) هـــ١٠٥١(منصــور بــن یــونس البهــوتي : شــرح منتهــى االرادات . ١١

  .بیروت –الكتب 

دار ) هــــ٢٥٦(االمــام محمـــد بــن اســـماعیل البخــاري : صــحیح البخـــاري. ١٢

  ) .١٩٨٧-١٤٠٧(٣بیروت ، ط–الیمامة –ابن كثیر 

ــــــابرتي : العنایــــــة علــــــى الهدایــــــة . ١٣ ــــــدین محمــــــد بــــــن محمــــــود الب اكمــــــل ال

  .بیروت –، دار الكتب العلمیة ) هـ٧٨٦ت(

شــمس الــدین ابــو بكــر محمــد بــن احمــد ابــو ســهل السرخســي : المبســوط . ١٤

  .مصر –مطبعة السعادة ) هـ٤٩٠ت(

  .بیروت –االمام مالك بن انس االصبحي ، دار الفكر : المدونة . ١٥

محمـــد عثمـــان . د: المعـــامالت المالیـــة المعاصـــرة فـــي الفقـــه االســـالمي . ١٦

  ) .١٩٩٨-١٤١٨(٢عمان ط–شبیر ، دار النفائس 

باالوفســیت ، دار ابنـا قدامـة المقدسـي ، طبعـة : المغنـي والشـرح الكبیـر . ١٧

  .بیروت –الكتاب العربي 

موقف الشریعة االسالمیة من ربط الحقوق وااللتزامات المؤجلة بمسـتوى . ١٨

عبــد اهللا بــن منیــع ، بحــث مقــدم الــى مجلــة المجمــع الفقهــي االســالمي . االســعار ، د

  .العدد الخامس 

بحـث مقـدم محمـد بـن سـلیمان االشـقر ، . د: النقود وقیمـة تقلـب العملـة . ١٩

  .الى مجلة المجمع الفقهي االسالمي العدد الخامس 

ابو جعفـر محمـد بـن الحسـین الطوسـي : النهایة في مجرد الفقه والفتوى . ٢٠

  ) .م ١٩٧٠–هـ ١٣٩٠(بیروت –دار الكتاب العربي ) هـ٤٦٠ت(

شــــــهاب الــــــدین الرملــــــي : نهایـــــة المحتــــــاج الــــــى شــــــرح الفــــــاظ المنهــــــاج . ٢١

  ) . م ١٩٣٨-هـ١٣٥٧(مصر –مصطفى البابي الحلبي مطبعة ) هـ١٠٠٤ت(
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صـبري حمـد خـاطر ، بحـث . د:تطویع العقد في ظل تقلبات األسـعار . ٢٢

  ) .١٩٩٨، ) ٣(العدد ) ٢(في مجلة جامعة صدام للحقوق ، المجلد 

زكـي زكـي :تغییر القیمة الشرائیة للنقود واثرها على الحقـوق وااللتزامـات. ٢٣

  ار الفكر الجامعي االسكندریة حسین زیدان ، د

طه مال حویش ، د . سعید مبارك ، د . د :الموجز في العقود المسماة .٢٤

  .٢٠٠٧القاهرة ، ،صاحب عبید الفتالوي . 

مصادر االلتزام في القانون المدني ، المكتبة :عصمت عبد المجید بكر. ٢٥

  .٢٠٠٧القانونیة ، بغداد ،

، علـــــي حیـــــدر ، تعریـــــب فهمـــــي :األحكـــــام درر الحكـــــام شـــــرح مجلـــــة . ٢٦

  . ،بال سنة طبعدار الكتب العلمیة ، بیروت ،الحسیني

  .١٩٥٧سلیمان مرقس ، القاهرة ، . د :أحكام االلتزام. ٢٧

:آثار التغیرات في قیمة النقود وكیفیة معالجتها في االقتصـاد اإلسـالمي. ٢٨

  .، بال طبعةموسى آدم عیسى . د 

  .، بال طبعةمحمد زكي شافعي. د :النقود والبنوكمقدمة في . ٢٩

  .١٩٥٠لسنة)٤٥(القانون المدني العراقي رقم.٣٠

  .١٩٧٦لسنة ) ٦٤(قانون البنك المركزي العراقي رقم. ٣١

  .١٨٠٤القانون المدني الفرنسي لسنة .٣٢


