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امللخّص
مما ال شك فيه أن القرض له منزلة عظيمة .ومكانة رفيعة وجليلة يف اإلسالم الحتياج الناس إليه .وكان دوره منحصرا
يف املطالب واحلاجات األساسية للحياة ،وقد تطورت وتنامت حاجة الناس ،وتعدى أثرها ،حىت صار القرض يلعب
دورًا بارزًا وحيويً ا يف احلياة االقتصادية مبا يقوم به من حتويل مشروعات اقتصادية واجتماعية .والوفاء بالقرض وبغريه
من العقود من اإلميان ولوازمه؛ لذلك عظم سبحانه شأنه ،وأمر املؤمنني به ،وحثهم على التحلي والتمسك به.
ومشكلة البحث :تتمثل يف أن القرض بعد أن ثبت يف ذمة املقترض -إذا تغريت قيمته رخصًا أو غالء ،وحل أجل
وفائه ،فهل يفي به املقترض باعتبار تغري قيمته أو ال اعتبار له ،بل يفي مبثله دون النظر إىل تغري قيمته؟ و أسئلة البحث
هي  :ما حقيقة وفاء القرض؟ .و ما موقف القرآن والسنة وموقف الفقهاء من املذاهب االجتهادية املختلفة من وفاء
القرض وتغري القيمة؟ و هل يكون وفاء القرض مبثله أو بقيمته؟ و أما أهداف البحث فهي :الوقوف على حقيقة وفاء
القرض ،وتغري القيمة ،وما يتعلق هبا من مسائل .و بيان موقف القرآن والسنة ،وموقف الفقهاء من وفاء القرض يف
حال تغري القيمة .و حتقيق وفاء القرض مبثله أو بقيمته يف األوراق النقدية .ومنهج البحث :اتبع الباحث املنهج
االستقرائي االستنباطي مع التحليل و املناقشة ،حبيث استقرأ موقف القرآن والسنة من وفاء القرض يف حال تغري القيمة،
واستقرأ آراء الفقهاء يف وفاء القرض يف حال تغري القيمة وأدلتهم ،مع وحتليلها ومناقشتها ،واستنباط القول الراجح
منها ،وحتقيق وفاء القرض مبثله أو بقيمته يف األوراق النقدية .وأما نتائج البحث فأمهها أن الوفاء هو إمتام اإلنسان ما
التزم به من حقوق وواجبات .والقرض هو عقد يفيد متلك مال يثبت العوض عنه يف الذمة آلخر على أن يرد بدله ،أو
عينه إذا كان على صفته .وموقف القرآن والسنة أن وفاء القرض مبثله دون الزيادة والنقص .ووموقف الفقهاء من وفاء
القرض يف حال تغري قيمة الدنانري والدراهم هو وفاء القرض ورده مبثله وجوبًا قدرًا وصفة ،سواء رخصت أم غلت،
وبالنسبة للفلوس فقد ترجح لدى الباحث ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن وفاء الفلوس وردها يف القرض يكون
باملثل عددًا دون النظر إىل قيمتها.
الكلمات املفتاحية :القرض ،االسترداد ،القيمة الفعلية ،القيمة احملتملة ،الوفاء بالقرض ،الذمة
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Debt redemption and the value changing, Founding Critical study
Anisur Rahman
Abstract
Debt has significant role in Islam due to its necessity in the life of people; individuals and societies, as it
is also means of solving financial problems. Moreover, debt and related issues have evaluated and still
developing and taking various forms to facilitate and have great impact in nowadays life socially and
economically. Because of all those mentioned factors Islam has paid vital attention to the issue of debt, as
it is means of cooperation. Islam has also urged debtors to pay the debt taken back to creditors. This paper
aims at answering question of paying debt back in case the exchanging rate or value of the money is
changed; must it be paid in the value of the money in day of taking debt or it should be paid in the value
of the money at the day of paying and returning the debt? The paper is studying this issue under light of
Qur’anic and prophetic tradition guidance, as well as views and stands of Muslim jurists. The researcher
has followed inductive approach and analytical method to highlight Muslim scholars and jurists point of
view in a comprehensive way. Among the findings of the paper is that the debt should be paid in a value
of the money in the day of taking debt not in the value of the money at the day of paying and returning the
deb, this is the view of mass majority of Muslims scholars and jurists and it is the most credited view to
the view of the researcher.
Keynotes: qardh, redemption, actual value, potential value, financial ethics
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املقدمة
إن احلمد هلل حنمد ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهلل من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ،من يهده اهلل
فال مضل له ،ومن يضلل فال هادي له ،وأشهد أن ال إله إال اهلل وحده ال شريك له ،وأشهد أن حممدا
عبده ورسوله ﴿ .يَا أَيُّهَا الَّذِينَ َآمَنُوا َّاتقُوا اللَّهَ حَقَّ ُتقَاتِهِ َولَا َتمُوتُنَّ إِلَّا َوأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ ﴾ [آل عمران:
َث مِنْهُمَا
 ﴿ .]102يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُ ُم الَّذِي خََلقَ ُكمْ مِ ْن َنفْسٍ وَا ِحدَ ٍة َوخَلَ َق مِنْهَا زَ ْو َجهَا وَب َّ
َاتقُوا اللَّ َه الَّذِي تَسَا َءلُو َن بِهِ وَاْلأَ ْرحَامَ إِنَّ اللَّ َه كَا َن عَلَيْكُ ْم رَقِيبًا ﴾ [النساء﴿ .]1 :
ِرجَالًا كَثِريًا وَنِسَاءً و َّ
يَا أَيُّهَا َّالذِينَ َآمَنُوا َّاتقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَ ْولًا سَدِيدًا (ُ ) 70يصْلِ ْح لَكُ ْم َأعْمَالَ ُكمْ وَيَ ْغفِرْ َلكُمْ ذُنُوبَكُ ْم َومَ ْن
يُطِعِ اللَّهَ َورَسُولَهُ فَ َقدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا ﴾ [األحزاب .]71 – 70 :
أما بعد:
فإن هذه الدراسة دراسة تأصيلية وفقهية حلل مشكلة تغري قيمة القرض اليت تواجهها املؤسسات املالية
اإلسالمية واألفراد على السواء.
أمهية املوضوع:
مما ال جمال للشك فيه أن القرض له منزلة عظيمة .ومكانة رفيعة وجليلة يف اإلسالم الحتياج الناس
إليه .وكان دوره منحصرًا يف املطالب واحلاجات األساسية للحياة ،وقد تطورت وتنامت حاجة الناس،
وتعدى أثرها ،حىت صار القرض يلعب دورًا بارًزا وحيويًا يف احلياة االقتصادية مبا يقوم به من حتويل
مشروعات اقتصادية واجتماعية.
وأما الوفاء بالقرض وبغريه من العقود فهو من اإلميان ولوازمه؛ لذلك عظم سبحانه شأنه ،عظم
سبحانه شأنه ،وأمر املؤمنني به ،وحثهم على التحلي والتمسك به.
مشكلة البحث:
تتمثل يف أن القرض بعد أن ثبت يف ذمة املقترض تغريت قيمته رخصا أو غالء ،وحل أجل وفائه،
فهل يفي به املقترض باعتبار تغري قيمته أو ال اعتبار له ،بل يفي مبثله دون النظر إىل تغري قيمته؟
أسئلة البحث:
بناء على مشكلة البحث تأيت أسئلته اآلتية:
 .1ما حقيقة وفاء القرض؟ هذا يتطلب بيان حقيقة الوفاء والقرض ومشروعيتهما وحكمهما ،وما
أمهيتهما وفضلهما يف التشريع اإلسالمي.
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 .2ما موقف القرآن والسنة وموقف الفقهاء من املذاهب االجتهادية املختلفة من وفاء القرض وتغري
القيمة؟
 .3ما االعتبار يف وفاء القرض املثل أو القيمة؟ أو مباذا يكون وفاء القرض مبثله أو بقيمته؟
أهداف البحث:
يهدف البحث إىل حتقيق ما يأيت:
 .1بيان حقيقة وفاء القرض ،وتغري القيمة ،وما يتعلق هبا من مسائل.
 .2بيان موقف القرآن والسنة ،وموقف الفقهاء من املذاهب الفقهية املختلفة من وفاء القرض يف
حال تغري القيمة.
 .3حتقيق وفاء القرض مبثله أو بقيمته يف األوراق النقدية.
منهج البحث:
اتبع الباحث املنهج االستقرائي االستنباطي التحليلي ،حبيث استقراء موقف القرآن والسنة من وفاء
القرض يف حال تغري القيمة ،واستقراء آراء الفقهاء يف وفاء القرض يف حال تغري القيمة ،واستقراء
أدلتهم ،مع مناقشتها وحتليلها واستنباط القول الراجح منها ،حتقيق وفاء القرض مبثله أو بقيمته يف
األوراق النقدية.
خطة البحث:
هي تشتمل على ثالثة مباحث وخامتة
املبحث األول :حقيقة الوفاء والقرض
املبحث الثاين :وفاء القرض وتغري القيمة يف القرآن والسنة
املبحث الثالث :وفاء القرض وتغري القيمة عند الفقهاء
اخلامتة:
 نتائج البحث فهرس املصادر واملراجع -فهرس احملتوى
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املبحث األول :حقيقة الوفاء والقرض
وهو حيتوي على مطلبني:
املطلب األول :حقيقة الوفاء وأمهيته ،وفضله ،وأثره وحكمه
تعريف الوفاء:
الوفاء لغة أصله (وفّى) الواو والفاء واملعتل .يقول ابن فارس (ت 395هـ) :كلمة تدل على
إكمال وإمتام .منه الوفاء :إمتام العهد.2
يقال :وىف الشيء يفي وفاء وفيا ووفيا  -على فعول -إذا مت ،فهو واف ووىف .ومجعه :أوفياء.
وكل ما مت وبلغ متام الكمال من الكالم وغريه فقد وىف.
ويقال :ويف بالعهد ،وأوىف إيفاء ،ووىف توفية مبعىن واحد :إذا أمته ومل ينقص منه شيئًا ،وبذله وأعطاه
وافيًا ،وحفظه ،ومل ينقص حفظه.
فالوفاء هو :التمام ،واإلمتام واإلكمال ،واحلفظ ،وضده الغدر ،وهو الترك.3
الوفاء اصطالحا :هو:
" .1القيام مبقتضى العهد والوعد والعقد" 4.وميكن تعريفه بأنه:
 .2إمتام اإلنسان ما التزم به من حقوق وواجبات.
أمهية الوفاء ،وفضله ،وأثره وحكمه:
الوفاء أخو الصدق والعدل؛ فإنه صدق اللسان والفعل معًا.5
وجعله اهلل تعاىل من اإلميان ،لذلك عظم شأنه ،وأمر املؤمنني به ،وحثهم على التحلي والتمسك به.
فقال سبحانه( :وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئوال) [اإلسراء]34 :
والوفاء من صفات املؤمنني حيث قال تعاىل( :واملوفون بعهدهم إذا عاهدوا) [البقرة]177 :
وملا أمر عز وجل اإليفاء بالعقود ،خاطب بأمره الذين ءامنوا إشعارًا بأن الوفاء هبا من لوازم اإلميان.
حيث قال سبحانه( :يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [املائدة]1:

 2ابن فارس ،مقاييس اللغة ،ج ،6ص.129
 3اجلوهري ،الصحاح ،ج،6ص ،526وابن منظور ،لسان العرب ،ج ،15ص ،400-398والفيومي ،املصباح ،ج ،2ص.667
 4األصفهاين ،الذريعة إىل مكارم الشريعة ،ج ،1ص.209
5

املرجع السابق.
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فالنص القرآين يوجب على املؤمنني اإليفاء والوفاء ،والقيام بالتزاماهتم وواجباهتم فيما بينهم يف مجيع
املعامالت ،وخاصة يف عقود املعاوضات املالية ،والشركات ،والتوثيقات.
املطلب الثاين :حقيقة القرض وأمهيته ومشروعيته
تعريف القرض:
القرض لغة :أصل (القرض) القاف ،والراء ،الضاد ،أصل صحيح وهو يدل على القطع يف أصل
اللغة .يقال :قرض الشيء قرضا  -من باب ضرب – باملقراض :قطعه به ،وجازاه.
القرض – بفتح القاف وكسرها لغة فيه  :-السلف ،وهو :أن تعطيه اإلنسان من مالك لتقضاه،
كأنه شيء قد قطعته من مالك ،أو :أن تعطي شيئًا لريجع إليك مثله ،أو :ليقضي شبهه من اجملازاة؛ ألنه
يرد مثل ما أخذ.
واجلمع :قروض ،تسمية باملصدر ،فهو اسم مصدر من أقرضته املال إقراضًا.
يقال :أقرضه إقراضًا :أعطاه قرضًا ،واستقرض منه :طلب منه القرض فأقرضه ،واقترض منه :أخذ
6
منه القرض
القرض اصطالحا:
إن التعريف الفقهي للقرض قد تعدد حبسب املذاهب الفقهية على وجه العموم ،كأي عقد من
العقود ،بيد أن املضمون متقارب متجانس .فقد جاء تعريفه يف:
 .1الفقه احلنفي بأنه" :عقد خمصوص يرد على دفع مال مثلي آلخر لريد مثله" أو" :ما تعطيه من
7

مثلي لتتقاضاه"
 .2الفقه املالكي بأنه" :دفع املال على وجه القربة لينتفع به آخذه ،مث يتخري يف رده مثله ،أو عينه،
ما كان على صفته" 8أو" :دفع متمول يف عوض غري خمالف ال عاجًلا ،تفضلًا فقط ،ال يوجب
9

إمكان عارية ال حتل ،متعلقا بذمة".
10
 .3الفقه الشافعي :بأنه" :متليك الشيء على أن يرد بدله".

 6اجلوهري ،الصحاح ،ج،3ص ،1101وابن فارس ،معجم مقاييس اللغة ،ج،5ص ،71،72والزخمشري ،أساس البالغة ،ص،362
والرازي ،خمتار الصحاح ،ص ،556وابن منظور ،لسان العرب ،ج ،5ص ،3588والفيومي ،املصباح املنري ،ص.190
 7احلصكفي ،الدر املختار ،ص ،5161وابن عابدين ،رد احملتار ،ج ،5ص.161
 8القرايف ،الذخرية ،ج.286 ،5
 9اخلرشي ،شرح اخلرشي ،ج ،5ص.229
 10احمللي ،شرح اجلالل احمللي على املنهاج ،ج ،2ص.257
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 .4الفقه احلنبلي :بأنه" :دفع مال إرفاقًا ملن ينتفع به ،ويرد بدله".
 .5الفقه الظاهري بأنه" :أن تعطي إنسانًا شيئًا بعينه من مالك ،تدفعه إليه لريد عليك مثله ،إما حاًلا
يف ذمته ،وإما إىل أجل مسمى".12
مالحظات وإيرادات:
 .1هذه التعريفات الفقهية املتمثلة للمذاهب الفقهية املختلفة متقاربة يف املعين واملضمون مع تعددها.
 .2إن أكثر هذه التعريفات باملعىن املصدري.
 .3إن التعريف األول للفقه احلنفي نص على اعتبار القرض عقدًا ،وأما ما عداه ،فقد ذكر أنه إما
نفس اإلعطاء كما يف تعريف الفقه احلنفي الثاين ،والفقه الظاهري ،إما نفس الدفع كما يف تعريف الفقه
املالكي ،واحلنبلي ،وإما نفس التمليك كما يف تعريف الفقه الشافعي ،مع أن القرض يوجد قبل ذلك
بالقول 13.كما أن التمليك مقتضى العقد ال نفسه.
 .4أن تعريف الفقه احلنفي ،والظاهري ،برد املثل غري شامل له ،وكذلك رد العني إذا كانت قائمة
على صفتها ،وأراد املقترض ردها.
 .5أن التعريف الثاين للفقه احلنفي غري مانع ،لصدقه على الوديعة ،والعارية ،فكان عليه أن يقول:
14

"لتتقاضي مثله".
 .6أن تعريف الفقه املالكي الثاين "يف شيء؛ ألنه أخرج الصور الفاسدة ،وشأن التعريف مشول
15
الصحيح والفاسد".
بعد هذه املالحظات ،واإليرادات ال يسعنا إال أن حناول تعريف القرض مبا يكشف عن حقيقته،
ويبعده عما أورد على تعريفاته من اعتراضات .وإليك هذا التعريف ،وهو:
"عقد يف يد متلك مال يثبت العوض عنه يف الذمة آلخر على أن يرد بدله ،أو عينه إذا كان على
صفته".
شرح التعريف:
لفظ (عقد) جنس يف التعريف ،يشمل العقود كلها .وخرج بقولنا( :يفيد متليك مال يثبت العوض
عنه يف الذمة ).ما عداه من العقود .وقولنا( :بدله) دون (مثله) لكي يشمل رد املثل يف املثلي ،ورد غري
 11البهويت ،كشاف القناع ،ج ،3ص.312
 12ابن حزم ،احمللي ،ج ،6ص.347
 13التسويل ،البهجة شرح التحفة ،ج ،2ص.287
 14ابن عابدين ،رد احملتار ،ج ،5ص.161
 15البناين ،حاشية البناين ،ج ،5ص.161
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املثل فيه إذا تعذر رده ،وكذلك يف غري املثلي عند القائلني جبواز قرضه ،وهو يتناول رد املثل صورة ال
حقيقة ،ورد القيمة )16 .وهبذا يشمل كل ما يثبت يف الذمة سلمًا ،كما قال به احلنابلة 17 .وأما قولنا
(أوعينه) فألن املقترض له رد عني ما اقترضه على املقترض إذا كان باقيًا على صفته ،مل ينقص ،ومل
)18
حيدث به عيب؛ ألنه على صفة حقه.
أمهية القرض يف اإلسالم:
القرض مما عرفه اجملتمع اإلنساين منذ العصور القدمية فإنه وليد التعامل يف املال ،واحلاجة إليه ،وكان
جزءا من أنظمة الشعوب واجملتمعات تلبية لضرورة فردية ،واجتماعية واقتصادية ،افتضاها التعامل املايل
للناس ،واحتياجهم إليه.
ومن املعلوم واملعروف أن القرض الربوي كان هو النظام السائد يف التعامل الفردي واجلماعي
والقبلي عند العرب قبل اإلسالم.
وأما بعد جميء اإلسالم فإنه شرع القرض مع جتريده من الربا حلاجة الناس إليه ،ومتحض إىل القرض
احلسن اخلايل من الربا .قد صرح به النص القرآين يف قوله تعاىل( :من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا)
[البقرة]245 :
ومما ال شك فيه أن القرض له منزلة عظيمة .ومكانة رفيعة وجليلة يف اإلسالم الحتياج الناس إليه.
وكان دوره منحصرا يف املطالب واحلاجات األساسية للحياة ،اليت تتعلق باملأكل وامللبس واملسكن
والعالج ،وقد تطورت وتنامت حاجة الناس ،وتعدى أثرها ،صار القرض يلعب دورًا بارزًا وحيويًا يف
احلياة االقتصادية مبا يقوم به من حتويل مشروعات اقتصادية واجتماعية.
مشروعية القرض:
القرض نوع من السلف ،وهو مشروع وجائز بالكتاب والسنة واإلمجاع.
وأما الكتاب:
فقوله تعاىل( :من ذا الذي يقرض اهلل قرضا حسنا) [البقرة]245 :
وجه الداللة من اآلية :أن اهلل سبحانه وجه املسلمني وأرشدهم إىل أن يقرضوه قرضا حسنا ،ويف
هذا دليل على مشروعية القرض.
وأما السنة:
 16الشربيين ،مغين احملتاج ،ج ،2ص.119
 17ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص.385
 18املرجع السابق،ج ،4ص.384

أنيس الرمحن منظور احلق

-148-

 -1فعن أَبِي رَافِعٍ ":أَنَّ رَسُولَ اهللِ صَلَّى اهللُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ بَكْرًا ،فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ
مِنْ إِبِلِ الصَّدَقَةِ ،فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ َيقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ ،فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍَ ،فقَالَ :لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا خِيَارًا
رَبَاعِيًا ،فَقَالَ" :أَعْطِهِ إِيَّاهُ ،إِنَّ خِيَارَ النَّاسِ َأحْسَنُهُمْ َقضَاءً" .19
وجه الداللة من احلديث :فيه جواز االستسالف ،واالقتراض ،واالستدانة للحاجة.
يقول اإلمام النووي (ت676هـ) :ويف هذا احلديث جواز االقتراض واالستدانة ،وإمنا اقترض النيب
20
صلى اهلل عليه وسلم للحاجة

املبحث الثاين :وفاء القرض وتغري القيمة يف القرآن والسنة
وحيتوي على مطلبني:
املطلب األول :وفاء القرض وتغري القيمة يف القرآن
س َأمْوَالِكُ ْم لَا تَ ْظلِمُو َن َولَا تُظْلَمُونَ {{.البقرة.}279:
قال سبحانه وتعاىلَ }:وإِ ْن تُبْتُمْ فَلَ ُكمْ رُءُو ُ
تفسري اآلية :يقول مقاتل بن سليمان " :اليت أسلفتم ال تزدادوا (ال تَظْلِمُونَ) أحدا إذا لَ ْم تزدادوا عَلَى
21
أموالكم (وَال تُظْلَمُونَ) فتنقصون من رءوس أموالكم".
ويقول ابن اجلوزي (ت  597ه)" :أي اليت أقرضتموها( .لَا تَظْلِمُونَ) فتأخذوا أكثر منها( .وَلَا
22
تُظْلَمُونَ) فتنقصون منها".
ففي هذه اآلية داللة على أن االعتبار يف رد القرض بدله مبثله وهو قيمته القانونية العرفية فقط دون
قيمته الشرائية اليت ترتبط بأسعار السلع واملنافع واخلدمات؛ لذلك فيكون وفاء القرض مبثله دون الزيادة
والنقص؛ لذلك أ كدت اآلية أن رد أموال القروض والوفاء هبا يكون بأصوهلا دون النظر إىل قيمتها
الشرائية من الزيادة والنقص
املطلب الثاين :وفاء القرض وتغري القيمة يف السنة
أوال -السنة :
 -1عن أيب صاحل قال مسعت أبا سعيد اخلدري يقول :الدينار بالدينار ،والدرهم بالدرهم ،مثلًا مبثل،
فمن زاد أو ازداد فقد أرىب".

23

 19رواه مسلم يف صحيحه ،ج ،3ص .1600 ،1224
 20النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،11ص.37
 21ابن كثري ،التفسري ،ج،1ص.227
 22ابن اجلوزي ،زاد املسري يف علم التفسري،ج،1ص.249
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 -2عن أيب هريرة –رضي اهلل عنه :-أن رسول اله صلى اهلل عليه وسلم قال" :الدينار بالدينار ال
24
فضل بينهما ،والدرهم بالدرهم ال فضل بينهما".
 -3عن أيب هريرة قال :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم" :الذهب بالذهب وزنا بوزن مثلًا
25
مبثل ،والفضة بالفضة وزًنا بوزن مثال مبثل ،فمن زاد أو استزاد فهو ربا".
ما يستفاد من األحاديث:
أ -أن احلديث ( :الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم )..يتناول ثالثة أشياء :املبايعة ،واملبادلة،
والقضاء.
وأما القضاء فقد يكون قضاء عن سلف وعن غري سلف .فإن كان عن سلف ،وأسلفه ذهبًا عددًا
قضاه مثل عدده ووزنه ،أو مثل عدده دون وزنه جاز ذلك؛ ألن العربة يف السلف بالعدد ،والنقص يف
الوزن صفة من صفات الدينار ال اعتبار هلا يف الكثرة والقلة كاجلودة والرداءة .وإن كان أسلفه وزنًا
فقضاه مثل وزنه دون عدده ،فهو جائز؛ ألن اعتبار الوزن يبطل اعتبار العدد ،فمىت كان التعامل بالوزن
فال اعتبار بالعدد.
وإن كان القضاء عن غري سلف مثل أن يكون من بيع فال خيلو أن يكون ما ثبت منه يف ذمته من
ذلك مقدرًا بالعدد أو بالوزن ،فإن ثبت مقدرً ا بالعدد ،فيكون قضاؤه عددا؛ ألنه معىن قد ثبت به يف
الذمة مثن ،فالبد من مراعاته كالوزن ،وإن ثبت يف ذمته مقدرا بالوزن والعدد ،فيكون قضاؤه وزنا؛ ألنه
مىت اجتمع الوزن والعدد بطل حكم العدد .وإن ثبت يف ذمته من ذلك مقدرًا بالوزن فيكون قضاؤه
26

وزنًا.
ب -وجوب التماثل والتساوي ،وحترمي التفاضل يف كل شيء من ذلك جبنسه .يقول الباجي (ت
 494ه) " :قوله صلى اهلل عليه وسلم (:الدينار بالدينار ال فضل بينهما والدرهم بالدرهم ال فضل
27

بينهما) يريد إجياب التساوي ،وحترمي التفاضل يف كل شيء من ذلك جبنسه".
28
ج -و قوله صلى اهلل عليه وسلم (:وزنا بوزن) يقتضي اعتبار التساوي ،ويوجبه يف هذا بالوزن.
فتحرمي التفاضل دليل على وجوب التماثل والتساوي يف القدر دون املالية والقيمة.
 23أخرجه مسلم يف صحيحه ،ج،3ص ،1217ح .1596 – 101
 24أخرجه مسلم يف صحيحه ،ج،3ص ،1211ح)1588 ،85 -
 25أخرجه مسلم يف صحيحه ،ج،3ص،1211ح .1588 ،84
 26انظر بتصرف :الباجي ،املنتقى ،ج ،4ص .261-260
 27انظر بتصرف :املرجع السابق  ،ج ،4ص.259
 28ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام ،ج ،2ص .142
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د -ألجل ما سبق "الفقهاء قرروا أنه جيب التماثل مبعيار الشرع ،فما كان موزونًا فبالوزن ،وما كان
مكيلًا فبالكيل" 29 ،وما كان معدودًا فبالعدد.
 -4عن عبادة بن الصامت قال  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم " :الذهب بالذهب ،والفضة
بالفضة ،والرب بالرب ،والشعري بالشعري ،والتمر بالتمر ،وامللح بامللح ،مثلًا مبثل ،سواء بسواء ،يدًا بيد ،فإذا
30
اختلفت هذه األصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد".
خ ْدرِيِّ  -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ  -أَنَّ رَسُولَ اهللِ صلى اهلل عليه وسلم قَالَ :الَتبِيعُوا
 -5عَنْ أَبِي َسعِيدٍ الْ ُ
ال بِمِثْلٍ،
ِال مِثْ ً
ال بِمِْثلٍ ،وَ َال تُشِفُّوا َب ْعضَهَا عَلَى بَ ْعضٍَ ،و َال تَبِيعُوا الْ َورِقَ بِالْوَ ِرقِ إ َّ
ِال مِثْ ً
ب إ َّ
ب بِالذَّ َه ِ
الذهَ َ
َّ
31
وَالَ تُشِفُّوا بَ ْعضَهَا عَلَى بَ ْعضٍ ،وَ َال تَبِيعُوا مِنْهَا غَائِبًا بِنَاجِزٍ".
 -6قال أبو بكرة رضي اهلل عنه  :قال رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم" :ال تبيعوا الذهب بالذهب إال
32
سواء بسواء ،وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم".
يستفاد من هذه األحاديث:
33
أ -حترمي التفاضل يف األموال الربوية عند احتاد اجلنس من قوله (إِالَّ مِثْالً ِبمِثْلٍ).
والشفّ ههنا:
ب -قولهَ ( :و َال تُشِفُّوا بَ ْعضَهَا عَلَى بَ ْعضٍ) يريد ال تُفضّلوا بعضها على بعضَّ .
الزِّيادة ،ويقتضي حترمي قليل الزيادة وكثريها 34 .فيوجب التماثل والتساوي يف القدر.
ج -ال جيوز واح د باثنني من جنس واحد؛ التفاق أغراض الناس فيه ،و جيوز واحد باثنني إذا
35
اختلف الصنفان جنسا؛ الختالف األغراض واملنافع.
36
د -جيب التماثل والتساوي عند احتاد اجلنس مبعيار الشرع.
 -7عن أيب سعيد اخلدري وأيب هريرة :أن رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم بعث أخا بين عدي
األنصاري واستعمله على خيرب فقدم بتمر جنيب فقال له رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم ":أكلُّ متر
خيرب هكذا"  .قال :ال واهلل يا رسول اهلل ،إنا لنشتري الصاع بالصاعني من اجلمع ،فقال رسول اهلل

 29ابن دقيق العيد ،املرجع السابق.
 30أخرجه مسلم يف صحيحه ،ج ،3ص ،1210ح،1587-80و.1587-81،82
 31أخرجه البخاري يف صحيحه  ،ج ،2ص ،761ح ،2068البغا ،ومسلم يف صحيحه ،ج ،1208/3ح.1584-76
 32أخرجه البخاري يف صحيحه ،ج  ،2ص ،761ح ،2066ومسلم يف صحيحه  ،ج ،3ص ،1213ح.1590-88
 33ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام ،ج ،2ص.142
 34ابن بطال ،شرح البخاري ،ج ،6ص ،301واخلطايب ،أعالم احلديث شرح صحيح البخاري ،ج ،2ص .1066
 35ابن بطال ،املرجع السابق ،ج ،6ص.301-300
 36ابن دقيق العيد ،املرجع السابق.
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صلى اهلل عليه و سلم" :ال تفعلوا ولكن مثلًا مبثل أو بيعوا هذا واشتروا بثمنه من هذا وكذلك امليزان".

37

ِي
خدْرِيَّ ،رَضِيَ اللَّ ُه عَنْهُ ،قَا َل جَا َء بِالَلٌ ِإلَى النَّبِيِّ صلى اهلل عليه وسلم بِتَمْ ٍر بَرْن ٍّ
 -8عن أَبَي َسعِي ٍد الْ ُ
َ .فقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صلى اهلل عليه وسلم ":مِ ْن أَيْنَ َهذَا؟" قَالَ ِبالَلٌ :كَانَ عِنْدَنَا َتمْرٌ رَدِيٌّ ،فَِب ْعتُ مِنْهُ صَاعَيْ ِن
َوهْ أَوَّ ْه عَيْ ُن الرِّبَا
ِبصَاعٍ لِنُ ْطعِ َم النَّبِيَّ صلى اهلل عليه وسلمَ ،فقَا َل النَّبِيُّ صلى اهلل عليه وسلم عِْندَ َذلِكَ ":أ َّ
عَيْنُ الرِّبَا َال تَ ْفعَلَْ ،ولَكِ ْن إِذَا َأرَدْتَ أَ ْن تَشْتَ ِريَ فَبِعِ التَّمْ َر بِبَيْعٍ آخَرَ ثُمَّ اشْتَ ِرهِ".
ما يستفاد منهما:
39
أ -قوله (:عَيْ ُن الرِّبَا) هو الربا احملرم نفسه ،أو أنه حقيقة الربا احملرم.
40
ب -احلديث نص يف حترمي ربا الفضل يف التمر.

38

ج -إن اختالف اجلنس يف اجلودة والرداءة اليؤثر يف منع الربا ،مع أن القيمة خمتلفة؛ فإن الردئ ال
يساوي يف القيمة اجليد ،ومع ذلك منع النيب صلى اهلل عليه وسلم التفاضل بني التمرين ،وقال( :عني
الربا)؛ ألهنما من جنس واحد.
د -حترمي التفاضل ببيع نوعي اجلنس الواحد من األشياء الربوية.
ه -التفاضل بني نوعي اجلنس الواحد حمرم ،ولو كان أحدمها أجود من اآلخر ،فالعربة بالتساوي
41
قدرًا الجودة أو رداءة.
ِالدرَاهِمِ وَآ ُخ ُذ
الدرَا ِهمََ ،وأَبِي ُع ب َّ
ت أَبِيعُ اإلِبِلَ بِالَْبقِيعِ َفأَبِيعُ بِالدَّنَانِريِ وَآ ُخذُ َّ
 -9عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَا َل ":كُْن ُ
الدَّنَانِريَ ،آ ُخذُ َهذِ ِه مِ ْن َه ِذهَِ ،وُأعْطِى َهذِ ِه مِ ْن َه ِذهَِ .فأَتَْيتُ رَسُولَ اللَّ ِه –صلى اهلل عليه وسلمَ -وهُوَ يف
الدرَا ِهمَ،
بَْيتِ حَ ْفصَةَ َفقُ ْلتُ :يَا رَسُو َل اللَّهِ رُوَيْدَ َك أَ ْسَألُكَ :إِنِّى أَبِي ُع اإلِبِلَ بِالَْبقِيعِ ،فأَبِيعُ بِالدَّنَانِ ِري وَآخُذُ َّ
ِالدرَا ِه ِم وَآ ُخ ُذ الدَّنَاِن َري ،آخُ ُذ هَ ِذ ِه مِ ْن َهذِ ِه َوُأعْطِى َهذِ ِه مِ ْن َه ِذهِ .فَقَا َل رَسُو ُل اللَّهِ -صلى اهلل
َوأَبِيعُ ب َّ
سعْ ِر يَ ْومِهَا مَا َلمْ َتفْتَرِقَا وَبَيْنَكُمَا شَي ٌء".
س َأ ْن َت ْأخُذَهَا بِ َ
عليه وسلم" :-الَ َبأْ َ

42

 37أخرجه البخاري يف صحيحه  ،ج ،6ص،2675ح.6918
 38أخرجه البخاري يف صحيحه ،ج ،3ص ،133ح ،2312ومسلم يف صحيحه ،ج ،3ص ،1215ح.1594
 39النووي ،شرح صحيح مسلم ،ج ،11ص  ،22والقرطيب ،املفهم ،ج ،14ص.104
 40ابن دقيق العيد ،إحكام األحكام ،ج ،2ص .143
 41سليمان بن حممد اللهيميد ،إيقاظ األفهام يف شرح عمدة األحكام ،ج ،1ص.49
 42أخرجه أبوداود يف السنن  ،ج ،3ص ،255ح ،3356والترمذي يف السنن  ،ج ،3ص ،544ح .1242يقول النووي تعقيبا على
قول البيهقي( ":أن أكثر الرواة وقفوه على ابن عمر ) :قلت :وهذا ال يقدح يف رفعه وقد قدمنا مرات أن احلديث إذا رواه بعضهم مرسال
وبعضهم متصال وبعضهم موقوفا مرفوعا كان حمكوما بوصله ورفعه علي املذهب الصحيح الذى قاله الفقهاء واألصوليون وحمققو احملدثني
من املتقدمني واملتأخرين" .اجملموع  ،ج ،9ص .273
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ما يستفاد منه:
هذا احلديث يدل عل ى جواز اقتضاء أحد النقدين الثابت يف الذمة عن اآلخر بسعر يوم األداء ،ال يوم
ثبوت الدين يف الذمة ،فهو هبذا يعد أصلًا يف أن ما يثبت يف الذمة يؤدى مبثله ال بقيمته.
يقول البغوي (ت  " :) 516وقال ابن أيب ليلى :ال جيوز اقتضاء أحد النقدين عن اآلخر إال بسعر
43
اليوم ،وهو األصوب ،كما جاء يف احلديث".
يقول ابن تيمية (ت727ه)َ " :فقَ ْد جَوَّ َز النَّبِيُّ صَلَّى اللَّ ُه عََليْهِ وَسَلَّ َم َأ ْن يعتاضوا عَنْ الدَّْينِ الَّذِي هُ َو
44

سعْرِ َي ْومِهِ".
َوزَ االعتياض عَنْهُ إذَا كَا َن بِ ِ
ِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْ ِه وَسَلَّ َم إنَّمَا ج َّ
الثَّمَنُ ِبغَيْ ِرهِ ......وَالنَّب ُّ
سعْرِ ِه َكمَا فِي السُّنَ ِن
ض عَنْ ُه بِ ِ
ضَ ،فإِنَّمَا َيعْتَا ُ
ض عَ ْن ثَمَ ِن اْلمَبِيعِ وَاْلقَرْ ِ
ك إذَا ا ْعتَا َ
ويقول أيضاَ " :وكَ َذلِ َ
45
عَنْ ابْنِ ُعمَرَ."..
 -10عن أنس قال  :غال السعر على عهد رسول اهلل صلى اهلل عليه و سلم فقالوا :يا رسول اهلل
سعر لنا .قال ":إن اهلل هو املسعر القابض الباسط الرزاق ،وإين ألرجو أن ألقى ريب وليس أحد منكم
46
يطلبين مبظلمة يف دم والمال" .
 -11عَنْ أَبِى هُرَيْرَ َة أَنَّ رَ ُجالً جَا َء َفقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّ ِه سَعِّرَْ .فقَالَ" :بَلْ أَ ْدعُو" .ثُمَّ جَاءَ ُه رَ ُج ٌل
ض وَيَرْفَعَُ ،وإِنِّى ألَ ْرجُو َأنْ أَْلقَى اللَّهَ َولَيْسَ َألحَ ٍد عِنْدِى
خفِ ُ
َفقَالَ :يَا رَسُولَ اللَّهِ سَعِّرْ فَقَالَ" :بَلِ اللَّهُ يَ ْ
47
مَظْلَمَةٌ".
ما يستفاد منهما:
أ -أن التسعري غري جائز أصلًا .يقول ابن قدامة (ت  620ه) :مبينًا وجه الداللة من احلديث على
ذلك" :فوجه الداللة من وجهني:
أحدمها :أنه مل يسعر ،وقد سألوه ذلك ،ولو جاز ألجاهبم إليه.
الثاين :أنه علل بكونه مظلمة ،والظلم حرام"  48فالتسعري حرام.

 43البغوي ،شرح السنة ،ج ،8ص.112
 44ابن تيمية ،جمموع الفتاوى  ،ج ،29ص.510
 45املرجع السابق ،ج،29ص.519
 46أخرجه أبو داود يف السنن ،ج ،3ص  ،3451 ،272والترمذي يف السنن ،ج ،3ص ،605واللفظ له ،وقال" :هذا حديث حسن
صحيح".
 47أخرجه أبو داود يف السنن ،ج  ،3ص  ،3452 ،286وأمحد يف املسند ،ج  ،14ص  .8448 ،163وإسناده حسن عند ابن امللقن،
البدر املنري ،ج ،6ص ،508وابن حجر ،التلخيص احلبري ،ج ،3ص.36
 48ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص.164
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ب( -أن اهلل هو املسعر) :رتب هذا احلكم على األخبار الثالثة املتوالية ترتب احلكم على الوصف
املناسب :وكونه أيضًا علة لغالء السعر ،و كونه باسطًا علة لرخصه ،وكونه رازقًا علة لقتر الرزق على
49

العباد وتوسعته عليهم ،حيث يقتره عليهم ويوسعه.
ج -أن اهلل سبحانه هو الذي خيفض أسعار األشياء ويرفعها ،وهو الذي يرخصها ويغليها ،وتوىل
ذلك بنفسه وبإرادته وحده ،ومل يكله إىل عباده ،فليس ذلك إال إليه ،و ال دخل هلم فيه ..يقول ابن
األثري (ت  606ه) مبينا معىن (إن اهلل هو الذي املسعر) :أي أنه هو الذي يرخص األشياء ويغليها ،فال
50
اعتراض ألحد عليه .ولذلك ال جيوز التسعري".
ويقول املناوي (ت  )1031مبينا معىن(:املسعر)":الذي يرفع سعر األقوات ويضعها ،فليس ذلك إال
51
إليه ،وما تواله بنفسه ،ومل يكله لعباده ،ال دخل هلم فيه".
د -أن ارتفاع السعر واخنفاضه إذا كان إما لقلة الشيء وكثرته ،و إما لكثرة اخللق وقلتهم .وبعبارة
أخرى :إذا كان على قانون العرض والطلب الطبيعي ،فهذا إىل اهلل سبحانه وتعاىل .يقول ابن القيم ت
 752ه)" :فإذا كان الناس يبيعون سلعهم على الوجه املعروف من غري ظلم منهم ،و قد ارتفع السعر
إما لقلة الشيء ،و إما لكثرة اخللق ،فهذا إىل اهلل ،فإلزام الناس أن يبيعوا بقيمة بعينها إكراه بغري حق".

52

ه -أن ارتفاع السعر إما لقلة الشيء ،و إما لكثرة اخللق .وبعبارة أخرى :إما لقلة العرض ،وإما
لكثرة الطلب -يترتب عليه اخنفاض القيمة الشرائية للعملة .فاخنفاضها إذن مرتبط بارتفاع أسعار
األشياء ،فكما ال جيوز تسعريها ،فكذلك ال جيوز تسعري العملة .و تسعريها أداء الديون-ومنها القروض
ووفاؤها-بقيمتها يوم أدائها ووفائها ،حيث يكون أداؤها ووفاؤها بالفرق بني قيمتها الشرائية وقت
ثبوهتا يف الذمة وبني قيمتها الشرائية وقت أدائها والوفاء هبا.

املبحث الثالث :وفاء القرض وتغري القيمة عند الفقهاء
وهو حيتوي على مطلبني:
املطلب األول :وفاء القرض وتغري قيمة الدنانري والدراهم وموقف الفقهاء منه

 49مال قاري ،مرقاة املفاتيح ،ج ،5ص.1951
 50ابن األثري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،ج ،2ص.368
 51املناوي ،التيسري بشرح اجلامع الصغري ،ج،1ص.262
 52ابن القيم ،الطرق احلكمية ،ج ،1ص.356

-154-

أنيس الرمحن منظور احلق

أوال -أقوال فقهاء احلنفية:
قال الكاساين (ت  587ه):
سخُ الْبَيْعُ بِالِْإجْمَاعَِ ،وعَلَى الْ ُمشْتَرِي أَنْ يَْنقُ َد
صتْ قِيمَتُهَا أَوْ غََلتْ لَا يَْنفَ ِ
" َولَوْ لَمْ تَكْسُدَْ ،ولَكِنَّهَا رَ ُخ َ
َن
ب بُطْلَا َن الثَّ َمنِيَّةِ َألَا تَرَى أ َّ
ص أَ ْو اْلغَلَا َء لَا يُو ِج ُ
الرخْ َ
َن ُّ
ت إلَى اْلقِيمَ ِة هَهُنَا؛ لِأ َّ
مِثْلَهَا عَدَدًاَ ،ولَا يَلْتَ ِف ُ
53
الدرَاهِ َم قَ ْد تَ ْرخُصُ ،وََقدْ َتغْلُو َوهِيَ عَلَى حَالِهَا أَثْمَانٌ؟.
َّ
قال ابن عابدين (ت  1252ه) يف تنبيه الرقود على مسائل النقود:
54

يف جممع الفتاوى قوله :لو غلت أو رخصت فعليه رد املثل باالتفاق".................
"( والذي) يغلب على الظن ومييل إليه القلب أن الدراهم املغلوبة الغش أو اخلالصة إذا غلت أو
رخصت ال يفسد البيع قطعً ا ،وال جيب إال ما وقع عليه العقد من النوع املذكور فيه ،فإهنا أمثان عرفًا
وخلقة ،والغش املغلوب كالعدم ،وال جيري يف ذلك خالف أيب يوسف على أنه ذكر بعض الفضالء أن
خالف أيب يوسف يف مسألة ما إذا غلت أو رخصت إمنا هو يف الفلوس فقط ،وأما الدراهم اليت غلب
غشها فال خالف له فيها ....قال شيخنا :وإذ علم احلكم يف الثمن الذي غلب غشه إذا نقصت قيمته
قبل القبض كان احلكم معلو ًما باألوىل يف الثمن الذي غلب جيده على غشه إذا نقصت قيمته ال يتخري
البائع باإلمجاع ،فال يكون له سواه ،وكذا لو غلت قيمته ال يتخري املشتري باإلمجاع .قال :وإياك أن
تفهم أن خالف أيب يوسف جار حىت يف الذهب والفضة كالشري يف البندقى واحملمدي والكلب
والريال ،فإنه ال يلزم ملن وجب له نوع منها سواه باإلمجاع ،فإن ذلك الفهم خطأ صريح ناشئ عن
عدم التفرقة بني الفلوس والنقود .انتهي ما يف احلاشية ،وهو كالم حسن وجيه ال خيفى على فقيه نبيه .ا
55

هـ".
وجاء يف املادة  788من مرشد احلريان ... ( :وإن استقرض شيئًا من املكيالت أو املوزونات أو
املسكوكات من الذهب والفضة ،فرخصت أسعارها أو غلت ،فعليه رد مثلها ،وال عربة برخصها أو
غلوها).
من أقوال فقهاء احلنفية السابقة يتبني ما يأيت:
 -1املكيالت أو املوزونات أو املسكوكات من الذهب والفضة ،رخصت أسعارها أو غلت ،يرد
مثلها يف القرض.
 53الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص .242
 54ابن عبدين ،حاشية ابن عابدين ،ج ،2ص.61
 55املرجع السابق ،ج ،2ص.64-63
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 -2ال عربة برخصها أو غالئها يف رد مثلها يف القرض
 - 3االختالف بني أئمتهم إمنا هو يف الفلوس فقط دون الذهب و الفضة ،أو الدنانري والدراهم.
ثانيا -أقوال فقهاء املالكية:
جاء يف املدونة" :قلت :أرأيت لو أن رجًلا قال لرجل أقرضين دينارًا دراهم ،أو نصف دينار دراهم،
أو ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم ،ما الذي يقضيه يف قول مالك؟ قال :يقضيه مثل درامهه اليت أخذ
56

منه رخصت أم غلت فليس عليه إال مثل الذي أخذ منه".
57
"قال ابن وهب :قال مالك ....:كل شيء أعطيته إىل أجل فرد إليك مثله وزيادة فهو ربا".
58
ويف البيان والتحصيل ..." :فأما إن كانت من سلف أسلفه فال يأخذ منه إال مثل ما أعطاه ".
وقال الدردير(ت/1201/ه) (" :ورَد) املقترض على املقرض (مثله) قدرًا وصف ًة (أو ) رَدَّ (عينه إن مل
يتغري) يف ذاته عنده وال يضر بغري تغري السوق ،فإن تغري تعني رد مثله (وجاز أفضل) أي رد أفضل مما
َد مثله".
اقترضه صفة؛ ألنه من قضاء إذا كان بال شرط ،وإال منع األفضل .والعادة كالشرط ،ويتعني ر ُّ
59

وقال أيضًا " :وإن بطلت معاملة من دنانري أو دراهم أو فلوس ترتبت لشخص على غريه من قرض أو
بيع وتغري التعامل هبا بزيادة أو نقص (فاملثل) أي فالواجب قضاء املثل على من ترتبت يف ذمته ،إن
كانت موجودة يف بلد املعاملة (وإن عدمت) يف بلد املعاملة وإن وجدت يف غريها (فالقيمة يوم احلكم )
60
أي تعترب يوم احلكم بأن يدفع له قيمتها عرضا أو يقوم العرض بعني من املتجددة".
بعد دراسة أقوال املالكية السابقة وحتليلها يتبني ما يأيت :
 -1القرض يرد مبثله قدرًا وصفة ،سواء رخصت الدنانري والدراهم أم غلت.
 - 2يف حال تغري السعر بزيادة أو نقص ،وإن كان فاحشًا -الواجب هو أداء مثله.
 -3الزيادة يف القرض على مثله يف كل شيء -هي الربا عند اإلمام.
 -4ما ثبت على الغري يف الذمة من قرض أو بيع :الواجب عليه أداء مثله.
 -5االتفاق وقت عقد البيع على عملة بسعر الصرف يف حينه جائز عند اإلمام .وهذا غري جائز عنده
يف القرض.
 56سحنون ،املدونة الكربى ،ج ،3ص. 51-50
 57املرجع السابق ،ج ،3ص.75
 58ابن رشد اجلد ،البيان والتحصيل ،ج ،6ص .487
 59الدردير ،الشرح الصغري ،ج ،3ص .296
 60املرجع السابق ،ج ،3ص.70-69

-156-

أنيس الرمحن منظور احلق

ثالثا -أقوال فقهاء الشافعية:
وقال الشريازي(ت/476/ه) " :وجيب على املستقرض رد املثل فيما له مثل؛ ألن مقتضى القرض رد
املثل ،وهلذا يقال :الدنيا قروض ومكافأة فوجب أن يرد املثل .وفيما ال مثل له وجهان :إحدامها :جيب
عليه القيمة؛ ألن ما ضمن باملثل إذا كان له مثل ضمن بالقيمة إذا مل يكن له مثل كاملتلفات .والثاين:
61
جيب عليه مثله يف اخللقة والصورة".
وقال ابن حجر اهليتمي(ت/973/ه)(" :ويرد) وجوبا حيث ال استبدال (املثلي يف املثلي) ولو نقدًا أبطله
62
السلطان ؛ألنه أقرب إىل حقه( .ويف املتقوم). ..يرد (املثل الصوري)".
63
وقال السيوطي(ت/911/ه)" :وقد تقرر أن القرض الصحيح يرد فيه املثل مطلقًا".
بعد دراسة أقوال فقهاء الشافعية وحتليلها يتبني ما يأيت :
 -1فيما له مثل أو املثلي :القرض يرد مبثله وجوبًا ؛ألن مقتضاه رد املثل ،ولو أبطله السلطان ؛ألنه
أقرب إىل حقه.
 -2فيما ال مثل له ،وهو املتقوم :يرد مثله يف اخللقة والصورة ،أو مثله الصوري.
رابعا -أقوال فقهاء احلنابلة:
قال ابن قدامة(ت/620/ه)" :وجيب رد املثل يف املكيل واملوزون ال نعلم فيه خالفًا .قال ابن املنذر:
أمجع كل من حنفظ عنه من أهل العلم على أن من أسلف سلفًا مما جيوز أن يسلف فرد عليه مثله أن
ذلك جائز ،وأن للمسلف أخذ ذلك ،وألن املكيل واملوزون يضمن يف الغصب واإلتالف مبثله فكذا
64

ههنا"
وقال يف موضع آخر  ":املستقرض :يرد املثل يف املثليات سواء رخص سعره أو غال أو كان حباله ،ولو
كان ما أقرضه موجودًا بعينه فرده ،من غري عيب حيدث فيه لزم قبوله سواء تغري سعره لو مل يتغري...وأما
رخص السعر فال مينع ردها سواء كان كثريًا مثل إن كانت عشرة بدانق فصارت عشرين بدانق أو
65
قليلًا؛ ألنه مل حيدث فيها شيء ،إمنا تغري السعر فأشبه احلنطة إذا رخصت أو غلت".

 61الشريازي ،املهذب ،ج ،1ص.304
 62اخلطيب الشربيين ،حتفة احملتاج مع حاشية الشر واين ،ج ،5ص .44
63ابن حجر اهليتمي ،احلاوي للفتاوى ،ج ،1ص.114
64ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص.239
 65املرجع السابق ،ج ،4ص .244
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جبُ فِيهِ إلَّا
جاء يف جمموع الفتاوى البن تيمية(ت/728/ه)َ " :ومِثْلُ هَذَا لَا َيجُوزُ فِي اْلقَ ْرضِ َفإِنَّهُ لَا يَ ِ
66
َد الْمِثْلِ بِلَا زِيَا َدةٍ".
ر ُّ
ب وَاْلإِتْلَافِ".
ص ِ
صفَتِهِ كَمَا يَسَْتحِقُّ مِثْلَهُ فِي اْلغَ ْ
وجاء فيه أيضا" :وَالْ ُمقْ ِرضُ َيسَْتحِقُّ مِثْلَ قَرْضِهِ فِي ِ
بعد دراسة أقوال فقهاء احلنابلة وحتليلها يتبني ما يأيت :
ب فِيهِ رَدُّ اْلمِثْلِ.
ج ُ
 -1اْلقَ ْرضِ يَ ِ

67

صفَتِهِ.
ض يَسَْتحِقُّ مِثْلَ قَرْضِهِ فِي ِ
 -2الْ ُمقْرِ ُ
 -3إذا استقرض عددًا رد عددًا ،وإن استقرض وزنًا رد وزنًا
ص ِسعْرُ ُه أَوْ غَلَا
 -4القرض فِي املثليات يرد باملثل ،سَوَاءٌ َرخُ َ
َده ،سَوَاءٌ كَا َن كَثِريًا ،أَ ْو قَلِيلًا
 -5تغري السِّعْ ِر لَا يَمَْنعُ ر َّ
 -6ما يكال ويوزن جيب رد مثله فإن أعوز لزم رد قيمته يوم اإلعواز ،وكذلك الفلوس واألوراق.
خامسا -رأي الظاهرية:
68
قال ابن حزم(ت/456/ه) " :وال جيوز يف القرض إال رد مثل ما اقترض ،ال من سوى نوعه أصال".
وقال يف موضع آخر " :والربا ال جيوز يف البيع ،والسلم ،إال يف ستة أشياء فقط :يف التمر والقمح،
والشعري ،وامللح ،والذهب والفضة ،وهو يف القرض يف كل شيء فال حيل إقراض شيء لريد إليك أقل
وال أكثر ،وال من نوع آخر أصلًا لكن مثل ما أقرضت يف نوعه ومقداره على ما ذكرنا يف كتاب
69
القرض من ديواننا هذا ،فأغين عن إعادته ،وهذا إمجاع مقطوع به".
يتبني من قول ابن حزم أن القرض عند الظاهرية ال جيوز فيه إال رد مثل ما اقترض يف نوعه ومقداره.
املطلب الثاين :وفاء القرض وتغري قيمة الفلوس وموقف الفقهاء منه
متهيد:
الفلوس لغة :مجع الفلس يف الكثرة ،ومجعه يف القلة :أفلس.
والفلس معروف ،وهو مأخوذ من أفلس :صار ذا فلوس.
وحقيقته :االنتقال من حالة اليسر إىل حالة العسر.

 66ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،29ص.535-534
 67املرجع السابق ،ج ،29ص.473
68ابن حزم ،احمللى ،ج  ،6ص . 347
 69املر جع السابق ،ج  ،7ص . 401
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ويقال :أفلس الرجل :صار إىل حال ليس له فلوس ،أومل يبق له مال ،كأمنا صارت درامهه فلوسًا أو
70
زيوفًا.
اصطالحا :هي عملة معدنية مضر وبة من غري الذهب والفضة ،كاحلديد والنحاس والنيكل ،قليلة القيمة،
مثل اهلللة بالنسبة للريال السعودي ،والبنس للدوالر األمريكي.
وفاء القرض يف حالة تغري قيمة الفلوس:
اختلف الفقهاء فيه على قولني:

71

القول األول :وفاء القرض باملثل به قال :مجاهري الفقهاء:
ت
صتْ أَ ْو غََل ْ
ض فُلُوسًا َ ..........ولَوْ َل ْم تَكْسُدَْ ،ولَكِنَّهَا َرخُ َ
قال الكاساين(ت  587ه)َ " :ولَوْ اسَْتقْرَ َ
72
صفَةَ الثَّمَنِيَّ ِة بَاقَِيةٌ".
َفعَلَيْهِ رَدُّ مِثْلِ مَا قَبَضَ بِلَا خِلَافٍ ِلمَا ذَكَرْنَا أَنَّ ِ
ت
ض مِنْهُ دَانِقَ فُلُوسٍ حَا َل كَوْنِهَا عَشَ َرةً ِبدَانِقٍَ ،فصَارَ ْ
قال ابن عابدين" :وَفِي َدعْوَى الْبَزَّازِيَّةِ  ...اسَْتقْرَ َ
ص وَصَا َر عِشْرُونَ ِبدَانِقٍ َيأْ ُخ ُذ مِنْ ُه َع َددَ مَا َأعْطَى وَلَا يَزِي ُد َولَا يَنْ ُقصُ" " 73 .ويف
سِتَّةٌ بِدَانِقٍ أَوْ رَ ُخ َ
فتاوى قاضي خان :يلزمه املثل وهكذا ذكره االسبيجايب قال :وال ينظر إىل القيمة" 74.وقد نقل عن
اإلمام االسبيجايب ...قال :وأمجعوا على أن الفلوس إذا مل تكسد ولكن غلت قيمتها أو رخصت فعليه
75

مثل ما قبض من العدد".
قال عليش(" :وَِإنْ بَطََلتْ فُلُوسٌ) (فَالْمِثْلُ) لَما بَطَلَ التَّعَامُلُ بِهِ عَلَى مَ ْن تَرََّتبَ فِي ِذمَّتِهَِ ،وأَ ْولَى إ ْن
76
َتغَيَّرَتْ قِيمَتُهَا َمعَ اسْتِمْرَارِ التَّعَامُلِ بِهَا".
ك إنْ أَقْرَضْته َدرَاهِمَ فُلُوسًا َوهِيَ يَ ْومَئِذٍ مِائَةُ فَلْسٍ بِ ِد ْرهَمٍ ثُمَّ صَارَتْ مِائَتَيْ فَلْسٍ بِدِرْ َهمٍ َفإِنَّمَا يَرُدُّ
"وَكَ َذلِ َ
77

إلَيْك مِثْ َل مَا َأ َخذَ لَا غَيْ َر َذلِكَ".
وقال السيوطي(ت/911/ه) " :وقد تقرر أن القرض الصحيح يرد فيه املثل مطلقًا ،فإذا اقترض منه رطل
فلوس فالواجب رد رطل من ذلك اجلنس ،سواء زادت قيمته أم نقصت .أما يف صورة الزيادة ،فألن
القرض كالسلم  ...وأما يف صورة النقص فقد قال يف (الروضة) من زوائده :ولو أقرضه نقدًا ،فأبطل
 70ابن منظور ،لسان العرب  ،ج ،6ص ،165والفيومي ،املصباح املنري ،ج ،2ص ،481والزبيدي ،تاج العروس ،ج ،16ص.344
 71جملة جممع الفقه اإلسالمي ،ج ،3ص  ،807وج،8ص .1518
 72الكاساين ،بدائع الصنائع ،ج ،5ص .242
 73ابن عابدين ،رد احملتار ،ج ،4ص.534
 74قاضي خان ،تنبيه الرقود ،ج ،2ص.61-60
 75املرجع السابق ،ج،2ص.26
 76عليش ،منح اجلليل ،ج ،4ص.531
 77املرجع السابق ،ج ،4ص.532
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السلطان املعاملة به ،فليس له إال النقد الذي أقرضه ،نص عليه الشافعي رضي اهلل عنه .فإذا كان هذا مع
78
إبطاله ،فمع نقص قيمته من باب أوىل".
َدهَا ،سَوَا ٌء
السعْ ِر فَلَا يَ ْمنَعُ ر َّ
ض فُلُوسًاَ ....وأَمَّا ُرخْصُ ِّ
قال ابن قدامة (ت/620/ه)َ " :وإِ ْن كَانَ اْلقَرْ ُ
حدُثْ فِيهَا شَيْءٌ،
كَانَ كَِثريًا ،مِثْلَ إنْ كَاَنتْ َعشَ َرةً بِدَانِقٍَ ،فصَارَتْ عِشْرِي َن بِدَانِقٍ ،أَوْ قَلِيلًا؛ ِلأَنَّهُ َلمْ يَ ْ
79
صتْ أَوْ َغَلتْ".
السعْرَُ ،فأَشْبَ َه اْلحِنْ َطةَ إذَا َرخُ َ
إنَّمَا َتغَيَّرَ ِّ
وقال البهويت (ت/1051/ه)" :إن الفلوس إن مل حيرمها وجب رد مثلها ،غلت أو رخصت أو
80
كسدت".
جبُ ) عَلَى ُمقْتَ ِرضٍ ( رَدُّ مِثْلِ فُلُوسٍ ) اقْتَرَضَهَاَ ،ولَمْ َتحْرُ ْم الْ ُمعَامَلَ ُة
وجاء يف مطالب أويل النهى (" :وََي ِ
81
بِهَا".
يستفاد من أقوال الفقهاء السابقة ما يأيت:
 -1الفلوس مثلية مثل الدراهم والدنانري ،واملثلي يرد باملثل ،فيكون وفاء القرض باملثل
 -2رخص الفلوس وغالؤها مع استمرار التعامل هبا ال يوجب بطالن الثمنية ،وتبقى صفة الثمنية الزمة
هلا ،فيكون وفاء القرض باملثل.
 -3كما أن الدراهم و الدنانري قد ترخص وتغلو وهي على حاهلا أمثان ،فكذلك الفلوس.
القول الثاين :وفاء القرض بالقيمة
وهو منقول عن أيب يوسف ،واختاره الر هوين -يف التغري الفاحش -من فقهاء املالكية ،ونسب إىل
اختيار ابن تيمية ،وابن القيم من احلنابلة.
صتْ .قَالَ أَبُو يُو ُسفَ:
ت اْلفُلُوسُ قَبْلَ اْلقَبْضِ أَ ْو رَ ُخ َ
قال ابن عابدين" :وَفِي ا لذَّ ِخ َريةِ عَنْ اْلمُنَْتقَى إذَا َغلَ ْ
قَ ْولِي وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَ َة فِي َذلِكَ سَوَاءٌ َولَيْسَ لَهُ غَيْ ُرهَا ،ثُمَّ رَ َجعَ أَبُو يُو ُسفَ وَقَالَ :عَلَيْهِ قِيمَتُهَا ِمنْ
الدرَاهِمِ  ،يَ ْومَ وَقَعَ الْبَيْعُ وَيَوْ َم وَقَعَ اْلقَبْضُ .اهـ .وَقَ ْولُهُ :يَ ْومَ وَقَعَ الْبَيْعُ َأيْ فِي صُو َرةِ الْبَيْعِ ،وَقَ ْولُهُ :وَيَوْ َم
َّ
ي فِي صُورَ ِة الْ َق ْرضِ.
ض أَ ْ
وَقَ َع اْلقَبْ ُ
َالرخْصِ وَاْلغَلَا ِء
ع و ُّ
ف اْل ُمفْتَى بِهِ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْكَسَا ِد وَالِاْنقِطَا ِ
 ...وَحَاصِ ُل مَا مَرَّ :أَنَّ ُه عَلَى قَوْلِ أَبِي يُوسُ َ
82
ض لَا مِثْلُهَا".
جبُ قِيمَتُهَا يَ ْو َم وَقَ َع الْبَيْعُ أَ ْو اْلقَ ْر ُ
فِي أَنَّهُ تَ ِ
78السيوطي ،احلاوي للفتاوى ،ج ،1ص.114
 79ابن قدامة ،املغين ،ج ،4ص .244
 80البهويت ،كشاف القناع ،ج ،3ص .315
 81مصطفى السيوطي وآخرون ،مطالب أويل النهى ،ج ،3ص.243-242
 82ابن عابدين ،تنبيه الرقود ،ج  ،2ص ،58ورد احملتار ،ج ،4ص.534
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قال الرهوين من املالكية بعد أن ذكر اختالف املالكية يف قطع التعامل بالفلوس ما نصه:
" ظاهر كالم غري واحد من أهل املذهب ،وصريح كالم آخرين منهم أن اخلالف السابق حمله إذا قطع
التعامل بالسكة القدمية مجلة ،وأما إذا تغريت بزيادة أو نقص فال ،وممن صرح بذلك أبو سعيد بن لب .
قلت :وينبغي أن يقيد ذلك مبا إذا مل يكثر ذلك جدًا حىت يصري القابض هلا كالقابض ملا ال كبري منفعة
83
فيه ،لوجود العلة اليت علل هبا املخالف ".
وقال الشيخ عبد الرمحن بن حممد بن قاسم (املتوىف 1392هـ) يف حاشية الروض املربع حتت قول
املاتن (فيجب رد مثل فلوس غلت ،أو رخصت ،أو كسدت) ":واختار الشيخ وابن القيم :رد القيمة،
كما لو حرمها السلطان ،وجزم به الشيخ يف شرح احملرر ،فقال :إذا أقرضه طعامًا فنقصت قيمته ،فهو
84
نقص النوع ،فال جيرب على أخذه ناقصًا ،فريجع إىل القيمة ،وهذا هو العدل".
املناقشة:
أوال -مناقشة ما نقل من أيب يوسف:
أ -ما نقل منه وما نسب إليه خيالف ما ذكره الكاساين ،و االسبيجاين من اتفاق فقهاء احلنفية وإمجاعهم
على رد مثل ما قبض من العدد.
ب -من نسب إليه القول مل يورد عليه دليال ،ينظر فيه هل يصلح لالستدالل به أم ال.
ج -القول دون دليل له ليس له اعتبار؛ فإن احلجة لألدلة دون األشخاص وأقواهلم وآرائهم.
ثانيا -مناقشة الرهوين:
أ -قول الر هوين قول شاذ يف املذهب؛ إذ مل يقل به أحد سواه من فقهاء املالكية.
ب" -كالمه يؤول إىل الكساد ،والدليل على ذلك تعليله الذي علل به ،فقوله( :حىت يصري القابض هلا
كالقابض ملا ال كبري منفعة فيه ) يدل على الكساد ،وإمنا غاية ما يف األمر أن اخلالف بني املالكية يف
85

الكساد الذي سببه قطع التعامل أو حترمي السلطان ،وكالمه يف الكساد الذي سببه قوة التضخم".
ج -العلة اليت أشار إليها أوردها املازري عن شيخه عبد احلميد-يف حال قطع التعامل بالفلوس -حيث
قال" :إنه أوجب قيمة الفلوس؛ ألنه أعطى شيئًا منتفعًا به ألخذ منتفع فيه ،فال يظلم بأن يعطى ما ال
86
ينتفع به".
 83الرهوين ،حاشية الر هوين على شرح الزرقاين ،ج،2ص.121
 84عبد الرمحن ابن قاسم ،حاشية الروض املربع ،ج ،5ص.43
 85ستر بن ثواب اجلعيد ،أحكام األوراق النقدية والتجارية يف الفقه اإلسالمي ،ص.495
 86حاشية الر هوين على شرح الزرقاين ،2 ،ص.120
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فالعلة املشار إليها اليت علل هبا شيخ املازري تتعلق بالفلوس إذا قطعت كما يف كتاب سحنون.

فإيرادها يف معرض االستدالل هبا على رد الفلوس بقيمتها يف حال تغري قيمتها غري دقيق بل غري
صحيح.
د -إنه فرق بني حالة الرخص والغالء اليسري وبني حالة الرخص والغالء الكثري والفاحش يف احلكم.
واليسري والكثري أو الفاحش ال يوجد لكل منهما معيار شرعي لضبطهما .فال يصلح الكثري أو الفاحش
لتغيري احلكم.
مناقشة ما نسب إىل ابن تيمية:
نوقش مبا يأيت:
 -1بعد التتبع والبحث عنه مل أجده يف مظانه من كتبه ،بل وجدت عكس ما نسب إليه.
89
يقول" :ألن القرض موجبه رد املثل"" 88 .والقرض موجبه رد املثل فقط".
90
و يقول أيضا" :ومثل هذا ال جيوز يف القرض؛ فإنه ال جيب فيه إال رد املثل بال زيادة".
91

و يقول أيضا" :فإن القرض ال يستحق به إال مثله".
استبان من هذه األقوال أن القرض عنده ال جيب فيه إال رد املثل فقط؛ ألنه موجبه ومقتضاه.
 -2أنه خيالف املذهب ،وما عليه فقهاؤه؛ فإنه مل يقل به أحد منهم ،فهو هبذا شاذ .يقول البهويت (ت
ت أَ ْو
جبُ) عَلَى ُمقْتَ ِرضٍ (رَدُّ مِثْلِ فُلُوسٍ) اقْتَرَضَهَا َولَمْ َتحْرُ ْم الْ ُمعَامََلةُ بِهَا ( َغلَ ْ
 1051ه) ( " :وََي ِ
92

صتْ أَوْ كَسَدَتْ)؛ ِلأَنَّهَا ِمثْلِيَّةٌ".
َرخُ َ
 -3دليله :القياس أي :قياس نقص قيمة الفلوس على منع السلطان املعاملة هبا خاصة ،وهو قياس مع
الفارق ،وذلك:
أ -أن منع السلطان التعامل هبا مطلق أي سواء تغريت قيمتها رخصًا أو غالء ،أم مل تتغري ،جيب رد
القيمة.

 87املرجع السابق ،ص.119/
 88ابن تيمية ،جمموع الفتاوى ،ج ،29ص.52
 89املرجع السابق ،ج ،30ص.84
 90املرجع السابق ،ج ،29ص.535-534
 91املرجع السابق ،ج ،30ص.107
 92البهويت ،شرح منتهى اإلرادات ،ج ،2ص.101
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ب -أن حترمي السلطان ومنعه التعامل هبا هو تعيبها ،سواء تغريت األسعار أم مل تتغري .وأما نقصان
األسعار فال يعترب عيبًا؛ ألن العيوب ختتص بالصفات الالزمة ،وأما منع السلطان وحترميه التعامل هبا
فعارض خيتص بالسعر ونقصه ،و نقصه ال يعترب عيبًا .يقول املاوردي (ت  450ه) من الشافعية" :ألن
العيوب اختصت بالصفات الالزمة ،وأما حترمي السلطان فعارض خيتص بالسعر ونقصه ،ونقصان األسعار
93
ال يكون عيبًا يستحق به الفسخ".
و كذلك املذهب مل يعترب تغري األسعار عيبًا ،فال يكون نقص النوع عيبًا .يقول البهويت (ت  1051ه):
"(فإن رده املقترض) أي :رد القرض بعينه (لزم) املقرض (قبوله) إن كان مثليًا؛ ألنه رده على صفة
حقه ،سواء تغري سعره أو ال حيث مل يتعيب" 94 .فتغري السعر ال يعترب تعيبًا عنده.
الترجيح:
يترجح لدى الباحث ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن وفاء الفلوس وردها يف القرض يكون باملثل
عددًا دون النظر إىل قيمتها ،وذلك ملا يلي:
أ -ما نسب إىل أيب يوسف من قول جمرد عن دليل ،وقد نوقش مبا سبق فال يصلح لالعتداد به
واعتباره.
ب -ما اختاره الرهوين ،وما استدل به عليه قد نوقش أيضًا مبا سبق فلم يبق صاحلا لالعتداد به.
ج -الفلوس قيست على الدراهم و الدنانري يف وصف الثمنية ،فهي مثلية مثل الدراهم والدنانري ،و املثلي
يرد باملثل ،فيتعني وفاء القرض باملثل دون القيمة.
د -تغري قيمة الفلوس مع استمرار التعامل هبا ال يوجب بطالن الثمنية وال يسقطها ،وتبقى صفة الثمنية
الزمة هلا ،وعليه فيكون وفاء القرض باملثل دون النظر إىل قيمتها.
ه -القرض يقتضي اعتبار قيمة العملة القانونية العرفية بني الناس دون قيمتها الشرائية؛ إذ هي ترتبط
بأسعار السلع واملنافع ارتفاعًا واخنفاضًا.
و -تغري األسعار هو :تغري القوة الشرائية ،و هي ترتبط بأسعار السلع واملنافع غالء ورخصًا ،وارتفاعًا
واخنفاضًا .والقرض مقتضاه وموجبه الوفاء باملثل ،و رده به دون النظر إىل قوته الشرائية.
نتائج البحث :فأمهها هي:
 -1الوفاء هو :إمتام اإلنسان ما التزم به من حقوق و واجبات.

 93املاوردي ،احلاوي ،ج ،5ص.150
94البهويت ،الروض املربع شرح زاد املستنقع ،ج ،1ص .362
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 -2القرض هو ":عقد يفيد متلك مال يثبت العوض عنه يف الذمة آلخر على أن يرد بدله ،أو عينه إذا
كان على صفته".
 -3موقف القرآن والسنة من وفاء القرض يف حال تغري قيمة الدنانري والدراهم هو :وفاء القرض مبثله
دون الزيادة والنقص.
 -4موقف الفقهاء -من املذاهب االجتهادية املختلفة -من وفاء القرض يف حال تغري قيمة الدنانري
والدراهم هو :وفاء القرض ورده مبثله وجوبًا قدرًا وصفة ،سواء رخصت أم غلت.
 -5وبالنسبة للفلوس فقد ترجح لدى الباحث ما ذهب إليه مجهور الفقهاء من أن وفاء الفلوس وردها
يف القرض يكون باملثل عددا دون النظر إىل قيمتها.
توصيات البحث ،أمهها:
 -1يوصي الباحث الباحثني وطلبة الدراسات العليا بدراسة :تغري القوة الشرائية للعمالت يف الدول
اإلسالمية ،و أثره على االقتصاد واجملتمع يف ضوء التشريع اإلسالمي (دراسة تأصيلية نقدية)
 -2ويوصيهم كذلك بدراسة :التضخم -اخنفاض القوة الشرائية للعملة -ووفاء الديون يف ضوء التشريع
اإلسالمي (دراسة تأصيلية نقدية)
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املصادر واملراجع
 ابن األثري ،املبارك بن حممد بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر ،حتقيق :طاهر أمحد
الزاوى وآخرون( ،بريوت ،املكتبة العلمية ،ط1399 ،2هـ 1979 -م).

 األزدي ،مقاتل بن سليمان بن بشري البلخي ،التفسري ،حتقيق :عبد اهلل حممود شحاته( ،بريوت ،دار
إحياء التراث ،ط1423 ،1ه)ـ.
 األصبحي ،مالك بن أنس بن مالك ،املدونة( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط1415 ،1هـ/
1994م).

 األصفهاين ،احلسني بن حممد املعروف بالراغب ،املفردات يف غريب القرآن ،حتقيق :صفوان عدنان
الداودي( ،دمشق :دار القلم ،ط1412 ،1ه)ـ.

 األصفهاين ،احلسني بن حممد املعروف بالراغب ،الذريعة إىل مكارم الشريعة ،حتقيق :أبو اليزيد أبو
زيد العجمي( ،القاهرة :دار السالم ،ط1428 ،1هـ2007 /م).
 األلباين ،حممد ناصر الدين ،إرواء الغليل يف ختريج أحاديث منار السبيل ،إشراف :زهري الشاويش،
(بريوت :املكتب اإلسالمي ،ط 1405 ،2هـ1985 /م).
 الباجي ،سليمان بن خلف بن سعد ،املنتقى شرح املوطأ( ،القاهرة :مطبعة السعادة ،ط،1
1332هـ).
 البخاري :حممد بن إمساعيل ،صحيح البخاري ،حتقيق :حممد زهري بن ناصر( ،بريوت :دار طوق
النجاة ،ط1422 ،1هـ) .
 ابن بطال ،علي بن خلف بن عبد امللك ،شرح البخاري ،حتقيق :أبو متيم ياسر بن إبراهيم،
(الرياض :مكتبة الرشد ،ط1423 ،2هـ 2003 /م).
 البغوي ،احلسني بن مسعود بن حممد ،شرح السنة ،حتقيق :شعيب األرناؤوط وآخرون( ،دمشق:
بريوت ،املكتب اإلسالمي ،ط1403 ،2ه).

 البناين ،حممد بن احلسن بن مسعود ،الفتح الرباين فيما ذهل عنه الزرقاين مع شرحه ،حتقيق :عبد
السالم حممد أمني( ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ط.)2002/1422 ،1

 البهويت ،منصور بن يونس بن صالح الدين ،كشاف القناع عن منت اإلقناع( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،د.ط ،د.ت).
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 الترمذي ،حممد بن عيسى بن سَوْرة ،سنن الترمذي( ،بريوت :دار إحياء التراث العريب ،د.ط،
د.ت).

 التسويل :علي بن عبد السالم بن علي ،البهجة شرح التحفة ،حتقيق :حممد عبد القادر شاهني،
(بريوت :دار الكتب العلمية ،ط1418 ،1هـ1998/م).

 ابن تيمية ،أمحد بن عبد احلليم بن تيمية ،جمموع الفتاوى ،حتقيق :عبد الرمحن بن حممد( ،املدينة
النبوية :جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ،ط1416 ،1هـ1995/م).

 ابن األثري ،املبارك بن حممد بن حممد اجلزري ،النهاية يف غريب احلديث واألثر( ،بريوت :املكتبة
العلمية ،ط1399 ،1هـ1979/م).

 ابن اجلوزي ،عبد الرمحن بن علي بن حممد ،زاد املسري يف علم التفسري ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي،
(بريوت :دار الكتاب العريب ،ط1422 ،1ه).

 اجلوهري ،إمساعيل بن محاد ،الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية ،حتقيق :أمحد عبد الغفور عطار،
(بريوت :دار العلم للماليني ،ط1407 ،4هـ1987/م).
 ابن حجر ،أمحد بن علي بن حممد ،التلخيص احلبري يف ختريج أحاديث الرافعي الكبري( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ1989/م).
 ابن حزم ،علي بن أمحد بن سعيد ،احمللى باآلثار( ،بريوت ،دار الفكر ،د.ط ،د.ت).

 احلصكفي ،حممد بن علي بن حممد ،الدر املختارشرح تنوير األبصار وجامع البحار( ،بريوت :دار
الفكر ،ط1412 ،2هـ1992/م).

 اخلرشي ،حممد بن عبد اهلل ،شرح خمتصر خليل( ،بريوت :دار الفكر للطباعة ،د.ط ،د.ت).
 اخلطايب ،محد بن حممد ،أعالم احلديث شرح صحيح البخاري ،حتقيق :حممد بن سعد بن عبد
الرمحن آل سعود( ،مكة املكرمة :جامعة أم القرى ،ط1409 ،1هـ1988/م).
 الدردير ،أمحد حممد ،الشرح الصغري مع حاشية الصاوي( ،القاهرة :دار املعارف ،د.ط ،د.ت).
 ابن دقيق العيد ،حممد بن علي بن وهب ،إحكام اإلحكام شرح عمدة األحكام( ،القاهرة :مطبعة
السنة احملمدية ،د.ط ،د.ت).

 الرازي ،حممد بن أيب بكر بن عبد القادر ،خمتار الصحاح ،حتقيق :يوسف الشيخ حممد( ،بريوت:
املكتبة العصرية ،ط1420 ،5هـ1999/م).

 ابن رشد ،حممد بن أمحد بن رشد ،البيان والتحصيل( ،بريوت :دار الغرب اإلسالمي ،ط،2
1408هـ1988/م).
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 الرهوين ،حممد بن أمحد بن حممد ،حاشية الر هوين على شرح الزرقاين( ،القاهرة :املطبعة األمريية،
د.ط1306 ،ه).

 الزبيدي :حممّد بن حممّد بن عبد الرزّاق ،تاج العروس من جواهر القاموس( ،القاهرة :دار اهلداية،
د.ط ،د.ت).

 الزخمشري ،حممود بن عمرو بن أمحد ،أساس البالغة ،حتقيق :حممد باسل عيون السود( ،بريوت :دار
الكتب العلمية ،ط1419 ،1هـ1998/م).

 ستر بن ثواب اجلعيد ،أحكام األوراق النقدية والتجارية يف الفقه اإلسالمي ،رسالة ماجستري ،كلية
الشريعة والدراسات اإلسالمية ،اململكة العربية السعودية ،جامعة أم القرى.

السجِسْتاين ،سنن أيب داود( ،بريوت :دار الكتاب العريب،
 أبو داود ،سليمان بن األشعث بن إسحاق ِّ
د.ط ،د.ت).

 السيوطي ،عبد الرمحن بن أيب بكر ،احلاوي للفتاوى( ،بريوت :دار الفكر1424 ،هـ2004/م).
 الشربيين ،حممد بن أمحد اخلطيب ،مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1415 ،1هـ1994/م).

 الشيباين ،أمحد بن حممد بن حنبل ،املسند( ،بريوت :مؤسسة الرسالة ،ط1421 ،1هـ2001/
م) .

 الشريازي ،إبراهيم بن علي بن يوسف ،املهذب مع اجملموع( ،بريوت :دار الكتب العلمية ،د.ط،
د.ت).

 الصاوي ،أمحد بن حممد ،بلغة السالك( ،القاهرة :دار املعارف ،د.ط ،د.ت).
 ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،رد احملتار على الدر املختار( ،بريوت :دار الفكر ،ط،2
1412هـ1992 /م).
 ابن عابدين ،حممد أمني بن عمر ،تنبيه الرقود على مسائل النقود (ضمن جمموعة الرسائل)( ،بريوت:
مؤسسة فؤاد بعينو ،د.ط ،د.ت).

 عليش ،حممد بن أمحد بن حممد ،منح اجلليل شرح خمتصر خليل ،بريوت :دار الفكر ،د.ط،
1409هـ1989/م).

 ابن فارس ،أمحد بن فارس بن زكريا ،معجم مقاييس اللغة ،حتقيق :عبد السالم حممد هارون،
(بريوت :دار الفكر ،ط1399 ،1هـ1979/م).

 الفيومي ،أمحد بن حممد بن علي ،املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري( ،بريوت :املكتبة العلمية،
د.ط ،د.ت).
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 ابن قدامة ،عبد اهلل بن أمحد بن حممد ،املغين( ،بريوت :دار الفكر ،ط1405 ،1ه).
 القرايف ،أمحد بن إدريس بن عبد الرمحن ،الذخرية ،حتقيق :حممد بوخبزة( ،بريوت :دار الغرب
اإلسالمي ،ط1994 ،1م).

 القرطيب ،أمحد بن عمر بن إبراهيم ،املفهم ملا أشكل من تلخيص كتاب مسلم( ،دمشق :دار ابن
كثري ،د.ط ،د.ت).

 القرطيب ،حممد بن أمحد بن أيب بكر ،اجلامع ألحكام القرآن( ،الرياض :دار عامل الكتب ،ط،1
1423هـ2003/م).
 القشريي ،مسلم بن احلجاج ،صحيح مسلم ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،بريوت :دار إحياء
التراث العريب ،د.ط ،د.ت).

 ابن القيم ،حممد بن أيب بكر بن أيوب ،الطرق احلكمية يف السياسة الشرعية ،حتقيق :حممد مجيل
غازي( ،القاهرة :مطبعة املدين ،ط ،1د.ت).

 الكاساين ،أبو بكر بن مسعود بن أمحد ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع( ،بريوت :دار الكتب
العلمية ،ط1406 ،2هـ1986/م).
 اللهيميد ،سليمان بن حممد اللهيميد ،إيقاظ األفهام يف شرح عمدة األحكام( ،الرياض :دار رفحاء،
د.طن د.ت).

 ابن ماجة ،حممد بن يزيد ،سنن ابن ماجه ،حتقيق :حممد فؤاد عبد الباقي( ،القاهرة :دار إحياء الكتب
العربية ،د.ط ،د.ت).

 احمللي ،حممد بن أمحد ،شرح منهاج الطالبني( ،بريوت :دار الفكر ،د.ط1415 ،هـ1995/م).
 حممد الشحات اجلندي ،القرض كأداة للتمويل يف الشريعة اإلسالمية( ،القاهرة :املعهد العاملي للفكر
اإلسالمي1417 ،ه1996/م).
 املطرزي ،ناصر بن عبد السيد ،املغرب( ،بريوت :دار الكتاب العريب ،د.ط ،د.ت).
 مال قاري ،علي بن سلطان بن حممد ،مرقاة املفاتيح شرح مشكاة املصابيح( ،بريوت :دار الفكر،
ط1422 ،1هـ2002/م).

 ابن امللقن ،عمر بن علي بن أمحد ،البدر املنري يف ختريج األحاديث واألثار الواقعة يف الشرح الكبري،
(الرياض :دار اهلجرة ،ط1425 ،1هـ2004/م).

 املناوي ،حممد عبد الرؤوف بن تاج العارفني ،فيض القدير شرح اجلامع الصغري( ،القاهرة :املكتبة
التجارية الكربى ،ط ،1د.ت).

-168-

أنيس الرمحن منظور احلق

 املناوي ،حممد عبد الرؤوف ،التيسري بشرح اجلامع الصغري( ،الرياض :مكتبة اإلمام الشافعي ،ط،3
1408هـ).

 وابن منظور ،حممد بن مكرم بن على ،لسان العرب( ،بريوت :دار صادر ،ط 1414 ،3هـ).
 النووي ،حيىي بن شرف ،حترير ألفاظ التنبيه ،حتقيق :عبد الغين الدقر( ،دمشق :دار القلم ،ط،1
1408ه).
 النووي ،املنهاج شرح صحيح مسلم بن احلجاج( ،بريوت :دار إحياء التراث العريب ،ط،2
.)1392
 النووي ،اجملموع شرح املهذب( ،بريوت :دار الفكر ،ط1997 ،1م).
 النووي ،منهاج الطالبني( ،بريوت :دارالكتب العلمية ،ط1415 ،1ه1994/م).

 اهليتمي ،أمحد بن حممد بن علي ،حتفة احملتاج يف شرح املنهاج مع حاشية الشرواين( ،بريوت :دار
إحياء التراث العريب ،د.ط ،د.ت).

