
"مناذج يف كيفية رد القرض عند تغري قيمة العملة"وفاء القرض بني األداء واإلبراء

  

  

  )١(مضر نزار العاين

  

  خالصة البحث

***  

، لقيمة الوفاء مبيناً أمهيتها ودورها يف إدراك السلَّم "وفاء القرض بني األداء واإلبراء: "تطرق البحث

التعامالت املالية اليت يكثر فيها اللجاج واملخاصمة فأراد القيمي يف سلوكيات الفرد يف إطار مبدأ من 

، ننشئ جمتمعاً وفياً -أعين بقيم الوفاء–الباحث أن يعاجل هذه القضية ألا متس كل فرد؛ وبالتحلي ا 

  .وبالتايل جمتمعاً متماسكاً تسوده احملبة والوئام

ل والتغري احلاصل يف قيمة العملة النقدية ومن ضمن مفاهيم الوفاء وجد الباحث يف مسألة القرض املتناو

أن هناك يف القرض وفاًء بوفاء، فوفاٌء بأدائه ووفاٌء بتمامه وإبراء ذمته، حيث إن الوفاء من معاين الكمال 

  .اليت ال تقبل التجزئة

تصل  وقد اخترت ملعاجلة هذا املوضوع مسألتني يف منوذجني، األوىل يف وفاء النذور ألا من الروابط اليت

  .العبد بربه؛ واألخرى وفاء املهور إذ هي عالقة بني األفراد

وقد نظر البحث يف سياق التوازن يف رفع الضرر بني الدائن واملدين على حد سواء يف إطار منهجية 

وبعد ذلك أعد الباحث خامتةً ضمنها أهم النتائج . متساوقة مع مراعاة الفوارق الوقتية واملكانية يف ذلك

  .صل إليهااليت تو

  

  املقدمة

بسم اهللا وكفى، والصالة والسالم على اتىب املصطفى، وآله ذوي الفضل والوفا، وصحابته 

  املستكملني الشرفا، وبعد؛

لقد صقل اإلسالم سلوكيات وأخالقيات الفرد من خالل إرساء قواعد ثابتة ودعامات رصينة بين عليها 

لتزامات األخالقية اليت تتعلق ابتداًء بالفرد وانتهاًء بكل فقه األخالق للتعامل بني مجيع أشكال اال

فهناك فقه التعامل بني العبد وربه، وآخر بينه وبني نفسه، وثالث بينه وأسرته وعائلته مث .. نواميس احلياة

  .جمتمعه والناس أمجعني



__________  

  جامعة البحرين، مركز القياس والتقومي) * ١(

  

الفقه ترسم سبل التعامل مع كافة املخلوقات حيوانية كانت أو نباتية، وبذلك  بل جند كثرياً من أبواب

فقد سبق اإلسالم قبل مئات السنني آالفاً من املفكرين واملبدعني ممن نادوا بكثريٍ من هذه األخالقيات 

  .والقيم السامية

لق الوفاء وتعاليمه ملا فيه من ولعل من بني جمموعة القيم اليت يتميز ا الدين اإلسالمي قيمة االلتزام خب

  ..سلوكية سامية مكمنها جماهدة النفس إلبراء الذمة عند الوفاء واإليفاء واالستيفاء

فالعريب ميتاز بالشجاعة .. وعند متحيصنا للشخصية العربية جند أن الوفاء من أبرز مسات سلَّمها القيمي

والغرية وغريها، وكلها مقومات السلَّم القيمي والشهامة والكرم والتضحية والفداء واحترام امليثاق 

للشخصية العربية، فما كان الكرم إال وفاًء للضيف، وما كانت الشجاعة إال وفاًء لنصرة القبيلة 

والعشرية، وما كانت التضحية والفداء إال وفاًء للمضحى له، وما كان احترام امليثاق إال وفاًء بالعهد 

فهي كلها تنعكس يف النهاية يف إطار الوفاء الذي تتبلور .. إال وفاًء للعرض والوعد، وما كانت الغرية

  :منه شخصية الرجل العريب حىت يقول دريد بن الصمة وهو يذوب شخصيته يف وفائه لقبيلته

  غزوت وإن ترشد غزية أرشد... ... ... وما أنا إالّ من غُزية إن غزت 

ابية والنبيلة اليت ابتدأت بالكلمات اليت علمها اهللا سبحانه وتعاىل وجاء اإلسالم ليعزز كل القيم اإلجي

  .لنبيه آدم عليه السالم وعرب كل الديانات السماوية اليت محلها الرسل من بعده

  

إن القيم احلضارية قد نشأت يف بالد العرب وكان هلم شعر فيه تأمل وختيل يدالّن على قدرة عقلية، 

ورصانة يف القيم، وحصانة يف املُثل، وكان هلم درايةٌ بعلم اإلنسان، ليس وبصرية ثاقبة، وحس مرهف، 

العلم اإلنساين احليواين املادي حسب، وإمنا علم اإلنسان التام بكل ما ينطوي عليه من قيم روحية 

وفرقها عن القيم احلضارية الغربية أن . مدروسة من وجهة النظر الفردية واالجتماعية يف آن واحد

إن احلضارة الغربية هي حضارة : "حضارة وسائل كما يعرب عنها املفكر رشدي فكّار حيث يقول األخرية

التقدم العلمي، واملعرفة التكنولوجية، والصناعة، وبالتايل فهي حضارة منهج : ، جمملة يف ثالث)وسائل(

ية ميكن أن تباع فاحلضارة الغرب.. وتنسيق وتنظيم وحماولة استئناس للظواهر الطبيعية والتعامل معها

  ).١.."(وتشترى، وميكن أن تكون تطلعاتنا إليها تطلعات إىل وسائل احلضارة الغربية ال إىل جوهرها

والبحث القائم حياول اإلحاطة مبفهوم وفاء القرض من خالل أبوابه يف الفقه واحلديث وكيفية التعامل 

تصادية اليت متس حياتنا املعاشية اليومية بسلوكياته مع بعض التطبيقات العملية وخاصة يف الناحية االق



واليت ميكن أن تتجلى قيمة الوفاء فيها من خالل اإلنسان مبا عليه من دين أو التزام أو مسؤولية يف 

  .جمتمع تتغري فيه القيم وتتسارع بتسارع املستجدات الفاعلة فيه

__________  

الدار السعودية للنشر : الرياض(سالة اإلسالم القيم احلضارية يف ر: عثمان، حممد فتحي: ينظر) ... ١(

  .٢١،٢٢، ص)م١٩٨٢، ١والتوزيع، ط

  
  

وقد قسم البحث إىل مباحث أربعة، بينا يف أوله معىن الوفاء من حيث كونه قيمة متأصلة يف أخالقيات 

ض مث يأيت املبحث الثاين ليسلط الضوء على مفهوم القر. العرب، وكيف حث اإلسالم على االلتزام به

يليه املبحث الثالث لبيان قيمة الوفاء بني العبد . وتغري القيمة واالضطرابات احلاصلة يف العملة النقدية

ويوضح املبحث األخري بيان الوفاء بني العبد ومثله يف . وربه يف مسألة أخالقية تعبدية هي الوفاء بالنذور

نازعة فيه وهو حق املهر وكيفية وفائه مسألة يشتد النقاش فيها يف ساحات القضاء ودور اإلفتاء للم

  .ومتامه

  ..أسأل اهللا سبحانه وتعاىل العون ومنه التوفيق والسداد

  

  املبحث األول

  مفهوم الوفاء

***  

يندرج الوفاء حتت باب األخالق السامية، واملُثل اليت نشأت عليها األجيال العربية يف أرض الرساالت 

ي نعطي تصوراً واضحاً عن معىن الوفاء كان لزاماً تبيني املصطلح ولك.. لتحصني أنفسهم مبثل هذه القيم

لغوياً واشتقاقياً ومدلوالته من الكتاب والسنة واألثر؛ وكيف كان للوفاء دور وقيمةٌ بني الناس جيلها 

  ..احلاكم مىت توافأ احملكوم

ووفَى الشيء يفي بالكسر وفيا . فَىضد الغدر يقال وفَى بعهده وفَاًء وأَو: الوفَاُء: جاء يف خمتار الصحاح

على فُعول أي متَّ وكثُر والوفي الوايف وأَوفَى على الشيء أشرف ووافَاه حقَّه ووفَّاه توفيةً مبعىن أي 

القوم  وتوفاه اهللا أي قبض روحه والوفَاةُ املوت ووافَى فالن أتى وتوافَى. أعطاه وافيا واستوفَى حقَّه

  :وقد مجعهما طُفَيل الغنوِي يف بيت واحد يف قوله). ١(تتاموا

 هتمفَى بِذقٍ فقد أَوا ابن طَويها... ... أَممِ حادجالصِ النفَى بق٢(كما و(  

__________  

  ٣٠٤الرازي، ص) ... ١(

  حاديها النجم الثريا وحاديها الدبران وقالصها جنومها) ... ٢(



  

قال  -رضي اهللا عنه  -وأصل الوفاء يف اللغة التمام وعن علي بن أيب طالب : من معاين الوفاء يف اللغة

امليثاق على الذرية كتب كتابا فألقمه احلجر فهو يشهد للمؤمن بالوفاء وعلى  -عز وجل  -ملا أخذ اهللا 

  ).١(الكافر باجلحود

  :كما يأيت الوفاء بعدة معان منها

وفَى الشعر فهو واف إِذا : - أي العرب-اخلُلُق الشريف العايل الرفيع، ومن قوهلم مبعىن ... -١

والوفاء من شيم النفوس الشريفة، واألخالق الكرمية، واخلالل احلميدة، يعظم صاحبه يف ). ٢(زاد

  ).٣(العيون، وتصدق فيه خطرات الظنون

  ).٤(اخللطاءومبعىن مالزمة طريق املواساة وحمافظة عهود ... -٢

ومبعىن الوفاء بكل العهود ولزوم الصراط املستقيم برعاية حد الوسط يف كل أمر من مطعم ... -٣

  ).٥(ومشرب وملبس وكل أمر ديين ودنيوي

. ألا استوفت حظها من الشرف) املُوفِّية(ومن معاين الوفاء جاءت تسمية املدينة املنورة بـ... -٤

  .قاله الزبيدي يف التاج

هي أم الكتاب الفاحتة ألا ال تتنصف وال حتتمل االختزال ولو قرأ من سائر ) الوافية(والسورة ... -٥

  ).٦(السور نصفها يف ركعة ونصفها اآلخر ألجزأ ولو نصفت الفاحتة يف ركعتني مل جيز

__________  

املكتب : بريوت(شري األدليب حممد ب: املطلع، حتقيق: البعلي، حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي) ... ١(

  .١٩٠- ١٨٩، ص)م١٩٨١-هـ١٤٠١ط، .اإلسالمي، ب

  .٤٠٠، ص١٥لسان العرب، ج: ابن منظور) ... ٢(

دار املعرفة، : بريوت(املستطرف يف كل فن مستظرف : األبشيهي، شهاب الدين حممد بن أمحد) ... ٣(

  .٢٨٤، ص)م١٩٩٩- هـ١٤٢٠، ٢ط

دار الكتاب : بريوت(إبراهيم األبياري : التعريفات، حتقيق: علياجلرجاين، علي بن حممد بن ) ... ٤(

  .٣٢٧، ص)هـ١٤٠٥، ١العريب، ط

، ١دار الفكر، ط: بريوت(حممد رضوان الداية : التعاريف، حتقيق: املناوي، حممد عبدالرؤوف) ... ٥(

  .٥٩، ص)هـ١٤١٠

  .١١٣، ص١تفسري القرطيب، جـ) ... ٦(

  
  

ووفَّى بالتشديد أي قام جبميع ما فرض عليه . فة ومعناها صدق يف قوله وعملهووفَى غري وفَّى؛ وفَى خفي

وما ابتلي ذا الدين أحد فأقامه إال إبراهيم عليه . ، فوىف أي املبالغة يف الوفاء)١(فلم خيرم منه شيئا



  ).٢(ءة من النارفكتب اهللا له برا) ٣٧: النجم(} وإِبراهيم الَّذي وفَّى { السالم قال اهللا عز وجل 

ومشتقاا يف القرآن الكرمي بسبعٍ وثالثني امساً مشتقاً يف ست " وفَى"وردت لفظة : ذكر الوفاء يف القرآن

  ..وستني أيةً كرميةً

  وفّى ووفّاه؛: فجاءت بصيغة املاضي؟ 

  نوف، يوفيهم، أُوف؛: وبصيغة احلاضر؟ 

  ليوفّينهم؛: وبصيغة املضارع املؤكد؟ 

  وفّيت؛: وبصيغة املاضي املبين للمجهول ؟

  توفّى، توفونَ، يوف؛: وبصيغة املضارع املبين للمجهول؟ 

  أوىف؛: كذلك جاءت بصيغة أفعل التفضيل؟ 

  موفوهم، واملوفون؛: وبصيغة اسم الفاعل؟ 

باحلساب، واألعمال، وهلا متعلقات متعددة، كالوفاء . أوفوا: أما أكثر صيغ الوفاء فجاءت بفعل األمر؟ 

واألجور، والدين، والكسب، والنصيب، والوفاء بعهد اهللا، والوفاء بالعقود والعهود، والوفاء بالنذر 

  ).٣(وحنومها

وحىت قبل .. وال شك فإن الذين محلوا الرسالة يف صدر اإلسالم كانوا من محلة معاين ومسات الوفاء

ليت جعلت هلم نظاماً ترتكز يف تقريرها ووسائل إعماهلا اإلسالم كان هلم عرفهم وقيمهم األخالقية ا

  :، حىت قال شاعر احلوليات عند الوفاء)٤(وإنفاذها على فكرٍ

__________  

أمحد عبدالعليم : تفسري القرطيب، حتقيق: القرطيب، أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح) ... ١(

  .١١٣، ص١٧، جـ)ـه١٣٧٢، ٢دار الشعب، ط: القاهرة(الربدوين 

دار الفكر، : بريوت(تفسري الطربي : الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد) ... ٢(

  .٧٣، ص٢٧، جـ)هـ١٤٠٥ط، .ب

دار الكلم : دمشق(الوفاء يف رحاب القرآن واحلديث واألدب : الشوا، أمين عبدالرزاق) ... ٣(

  .٢٢-٢١، ص)م١٩٩٧-هـ١٤١٧، ١الطيب، ط

  .١٣القيم احلضارية، ص: ثمانع) ... ٤(

  
  

  )١(بذمتنا فعادتنا الوفاُء... ... ... ... قد وفَينا : وإما أن يقولوا

وما حتدثنا عن الوفاء إال وكان السموأل بن عاديا مطلعاً ومضرباً لألمثال، فقد ذبح قيصر الروم ابنه 

اليت كانت بعهدته إليه، حىت قال مللك نصب عينيه ملّا مل حينث بعهده ويكشف سره ويسلِّم األسلحة 

  ).٢(ما كنت ألخفر ذمامي وأبطل وفائي، فاصنع ما شئت: الروم



__________  

دار صادر، : بريوت(ديوان زهري بن أيب سلمى : املزين، زهري بن أيب سلمى ربيعة بن رباح) ... ١(

  .١٢، ص)ت.ط، ب.ب

األبشيهي، شهاب الدين حممد بن . ٧٢-٧١، ص١جممع األمثال، جـ: امليداين، أبو الفضل) ... ٢(

-٢٨٦، ص).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠، ٢دار املعرفة، ط: بريوت(املستطرف يف كل فن مستظرف : أمحد

  ).بتصرف(٢٨٧

  
  

فهذا هو حال العرب من قبل البعثة حيث كانوا يعتربون الوفاء بالعهد ديناً يتمسكون به، ويستهينون يف 

وليس الوفاء وحده فحسب، وإمنا استمد اإلنسان العريب، ابن ). ١(سبيله قتل أوالدهم وختريب ديارهم

الفطرة، أفكاره وفضائله األخالقية ومعايريه وقيمه ومثله العليا من احلياة وواقعها وقوانينها والواجبات 

إن قيم اإلنسان العريب األصيل اليت تتمثل . اليت تفرضها عليه، حبسب ما متليه طبيعة الشعور اإلنساين

لشجاعة والشهامة والكرم والتضحية والعفة والصرب واحلق واخلري واجلمال، هي يف حقيقتها قيم با

وحني جاء اإلسالم ما ). ٢(إنسانية ذاتية خالصة، مل يستمد شيئاً منها من مصدرٍ سوى اإلنسان نفسه

خطوات فسيحات إىل  زادهم إال متسكاً وموجهاً هلذه القيم وتثبيتاً، وما جاء اإلسالم إال لينتقل بالبشر

حياة مشرقة بالفضائل واآلداب، وأنه اعترب املراحل املؤدية إىل هذا اهلدف النبيل من صميم رسالته، كما 

  ).٣(أنه عد اإلخالل ذه الوسائل خروجاً عليه وابتعاداً عنه

حث اهللا عز  وسنعرج إن شاء اهللا يف املباحث القادمة على مدلوالت الوفاء وكيفية التعامل به، وكيف

صلى  -وجل على االلتزام به يف كتابه الكرمي وجاءت السنة املطهرة مؤكدةً من خالل أفعال رسول اهللا 

يف تعامالته بني الناس لتبني للعاملني مسو ورفعة هذا الدين وأهله يف إثراء القيم على  -اهللا عليه وسلم 

  .أنفسهم ومن حوهلم

  

  املبحث الثاين

  قيمةوفاء القرض وتغري ال

***  

__________  

  .٥٦سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم، ص: حممد.احلبش، د) ... ١(

دار الثقافة : القاهرة(بني الذاتية واملوضوعية : القيم يف اإلسالم: رسالن ، صالح الدين بسيوين) ... ٢(

  .١٢٥، ص)م١٩٩٠-هـ١٤١٠ط، .للنشر والتوزيع، ب

  .١٣، ص)م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢دار القلم، ط: دمشق(خلق املسلم: الغزايل، حممد) ... ٣(



  

من أنبل املعاين يف قيم القرض وفاؤه، ألنه يتعلق بالذمة وال يرفع عن عاتقه إال بأدائه، أو تنازل املقرض 

ولو تأملنا حال الشهيد الذي هو أمسى مراتب التضحية وقوام اإلسالم جند أن رب العزة . عن حقه

لذا فالقرض أصله الوفاء، واجب على املدين أداؤه عالق يف . ل شيء إال الدينواجلالل يغفر للشهيد ك

فأول القرض وجوب الوفاء بالقضاء وآخرته . ذمته ال يربأ منه حىت يوفيه أو يعفو الدائن عن صاحبه

ف الْوفَاُء إِنما جزاُء السلَ(..-صلى اهللا عليه وسلم  - جمازاة صاحب القرض باحلسىن لقول رسول اهللا 

دمالْحوذلك جمازاته) ١(و.  

وقيمة الشيء متغرية من زمن إىل آخر يف كثري من األمور نتيجة التفاوت يف األذواق، وقدم الشيء، أو 

ندرته وإىل ما هنالك من أمور يستوجب النظر فيها عند إيفائها، فكيف احلال إذا كان القرض يف 

املتقلِّبة يف كثري من بلدان العامل ألسباب سياسية )Banknote)(2البنكنوت (األوراق النقدية 

واقتصادية فيصل احلال إىل فقدان مثنيتها وإبطال قيميتها وضياع مثليتها؟ لقد أعطى الفقه اإلسالمي 

أمهية ملثل هذه التقلبات عند بيان احلكم الشرعي للموازنة بني املصاحل واملفاسد والرجوع إىل أصول 

. ها يف توزيع الضرر واخلسارة بني طريف العقد بالعدل يف ظروف طارئة استثنائية قاهرةالشريعة ومقاصد

  .وهذه التبدالت الظرفية والفوارق الوقتية معتربة يف روح الشريعة ومقاصدها

  .ولنلقي بعض الضوء على معىن القرض وأركانه مث نعرج على تغري القيمة

__________  

. ٤٦٨٣سنن النسائي، كتاب البيوع، رقم . ٢٤٢٤حكام رقم سنن ابن ماجه، كتاب األ) ... ١(

  .١٥٩٧٥مسند اإلمام أمحد 

  .وهي ختتلف عن النقود الورقية، إذ األوراق النقدية قسم من أقسام النقود الورقية) * ... ٢(

  
  

). ٢(، أي القطع، ومسي قرضاً ألنه قطعه من مال املقرِض)١(وهو من باب ضرب: فالقرض لغةً

، ويسمى نفس املال املدفوع على الوجه )٣(هو دفع مالٍ إرفاقاً ملن ينتفع به ويرد بدله: الحاًواصط

وعقد القرض هو عقد . مقرضاً، واآلخذ مقترِضاً ومستقرِضاً: ، والدافع للمال)٤(قرضاً: املذكور

ابن عابدين أنه  ، وهذا ما يطلق عليه)٧(فيكون بال مقابل)٦(، ألن القرض يف أصله عقد تربع)٥(إرفاق

  ).٨(إعارةٌ ابتداًء حيث صح بلفظها، معاوضةٌ انتهاًء

__________  

مكتبة لبنان، بدون طبعة، : بريوت(املصباح املنري : الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقرئ) ... ١(

  .١٩٠، ص)م١٩٨٧

، ٧، ج)م١٩٩٠- هـ١٤١٠، ١دار صادر ، طبعة : بريوت(لسان العرب : ابن منظور) ... ٢(



حممد رضوان .د: حترير التنبيه، حتقيق: النووي، اإلمام حمي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف. ١٧ص

  .١٥، ص)م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١دار الفكر املعاصر، طبعة : بريوت(فايز الدايه .الدايه، ود

دار الفكر، : بريوت(كشاف القناع عن منت اإلقناع : البهويت، منصور بن يونس بن إدريس) ... ٣(

  .٣١٢، ص٣، ج)م١٩٨٢-هـ١٤٠٢بدون طبعة، 

املعهد العاملي للفكر : فريجينيا(معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء : نزيه. محاد، د) ... ٤(

  .٢٢٤، ص)، بدون تاريخ٢اإلسالمي، طبعة 

  .٣١٢، ص ٣البهويت، كشاف القناع، ج) ... ٥(

يس كذلك فهو نقل مؤقت للملك على سبيل التربع نقل امللك من غري عوض، والقرض ل) ... ٦(

. د. اإلرفاق على أن يعود بنفسه أو مثله، فهو ذو طبيعة متميزة عن عقد املعاوضة وعقد التربع معاً

  .حسن عبداهللا األمني

، ١مؤسسة نوفل، طبعة : بريوت(عقد القرض يف الشريعة اإلسالمية : عالء الدين. خروفة، د) ... ٧(

  .عدهاوما ب ١١٠، ص )م١٩٨٢

  .١٩١، ص٤ابن عابدين، رد احملتار، ج) ... ٨(

  
  

وذهب سيد سابق إىل أنه ). ١(ومن حيث تقسيم القرض بوصفه عقداً فإنه يقع ضمن عقود التربعات

  ):٣(فالقرض ذا املعىن يتضمن معنيني اثنني). ٢(عقد متليك

  .معىن اإلعارة، ملا فيه من التربع ابتداًء  -

ع انتهاًء، ملا فيه من وجوب رد املثل بعد االستهالك، حيث ال ميكن االنتفاع به إال معىن املعاوضة والبي -

  ).٤(باستهالك عينه

وال مينع  –ولذلك لو استغىن املقترض عما اقترضه قبل استهالكه، ال يكون ملزماً بإعادته عيناً ... 

  .مثله ولو أنه قائم يف يده، بل له أن ميسكه لديه ويرد -إعادته عيناً أيضاً

وهو عقد غري الزمٍ قبل القبض، فللمقرض أن يأىب تسليم املال وأال ميضي به، وبالقبض يتم القرض ... 

وإِنْ كَانَ { استناداً إىل اآلية الكرمية ). ٥(وإذا أعسر املقترض فعجز عن الوفاء وجب إمهاله إىل امليسرة

دصأَنْ تو ةرسيةٌ إِلَى مرظفَن ةرسونَ ذُو علَمعت مإِنْ كُنت لَكُم ري٢٨٠:البقرة(} قُوا خ.(  

  :ذهب مجهور الفقهاء إىل أن أركان عقد القرض ثالثة: أركان عقد القرض

__________  

وهي ما يكون التمليك فيها بغري مقابل كاهلبة والصدقة والوصية والوقف : عقود التربعات) ... ١(

. ما يكون تربعا ابتداء ومعاوضة انتهاء كالقرض والكفالة واحلوالةواإلعارة واإلبراء ويدخل فيها 

مؤسسة الشرق للعالقات : الدوحة(ضوابط العقود يف الفقه اإلسالمي : عبد احلميد حممود. البعلي، د



  .١٦٥، ص)م١٩٨٥، ١العامة والنشر والترمجة، طبعة 

، ٣، ج)م١٩٧٢ة، بدون طبعة، دار الكتب اإلسالمي: القاهرة(فقه السنة، : سابق، سيد) ... ٢(

  .١٨٣ص

مكتبة دار : الكويت(نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام : حممد فوزي. د. فيض اهللا، أ) ... ٣(

  .٤٦، ص ) م١٩٨٦–هـ  ١٤٠٦، ٢التراث، طبعة 

مطبعة ألف باء ، بدون طبعة، بدون : دمشق (املدخل الفقهي العام : مصطفى أمحد. الزرقا، د) ... ٤(

  .٥٥٧، ص١، ج )تاريخ

هـ ١٤١٧، ١دار الفكر العريب، طبعة : القاهرة(أحكام املعامالت الشرعية : علي. اخلفيف، د) ... ٥(

  .٤١٣، ص )م١٩٩٦–

  
  

، وكلٌّ له )٢(ومها املقرِض واملقترض: وثانيهما العاقدان). ١(وهي اإلجياب والقبول: أوله الصيغة

ويشترط يف املال املقرض شروطاً اختلف الفقهاء يف بعضها واتفقوا . رضوهو املال املقْ: مث احملل. شروطه

  :على بعضها اآلخر وهذه الشروط هي

اليت -قال احلنفية، إمنا يصح قرض املثليات وحدها، أما القيميات ): ٣(أن يكون من املثليات. ١

فال يصح إقراضها، ألنه ال سبيل  -تتفاوت آحادها تفاوتاً ختتلف به قيمتها، كاحليوان والعقار وحنو ذلك

لما يصعب من حدوث يف )٤(إىل إجياب رد العني، وال إىل إجياب رد القيمة ألنه يؤدي إىل املنازعة

  .اختالف القيمة ومقدار تقوميها

أما املالكية والشافعية يف األصح فقد ذهبوا إىل جواز قرض املثليات إال أم قالوا بصحة إقراض كل ما 

وهو كل ما يملَك بالبيع ويضبط بالوصف ولو كان من القيميات ) حيواناً كان أو غريه(لم فيه جيوز الس

 - كاجلواهر مثالً-أما ما ال جيوز السلم فيه وهو ماال يضبط بالوصف ). ٥(وذلك لصحة ثبوته يف الذمة

  .فال يصح إقراضه

__________  

دار الكتاب العريب، طبعة : بريوت(ب الشرائع بدائع الصنائع يف ترتي: الكاساين، عالء الدين) ... ١(

  .٣٩٤، ص٧، ج)م١٩٨٢، ٢

  .١٩٣، ص ٤ابن عابدين، رد احملتار، ج. ٢١٩، ص٤الرملي، اية احملتاج، ج) ... ٢(

هي األموال اليت ال تتفاوت آحادها تفاوتاً ختتلف به قيمتها ، كالنقود وسائر : املثليات ) ... ٣(

  .روعات والعدديات املتقاربة املكيالت واملوزونات واملذ

. ٦٠، ص٤، الطحاوي ، شرح معاين اآلثار، ج ١٩١، ص ٤ابن عابدين، رد احملتار، ج) ... ٤(

  .٣٩٥، ص ٧الكاساين ، بدائع الصنائع، ج



دار : بريوت(مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل : احلطاب، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن) ... ٥(

: ، الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف٥٤٥، ص٤، ج)هـ١٣٩٨، ٢الفكر، طبعة 

،  ٣١٠، ص١، ج)دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ: بريوت(املهذب يف فقه اإلمام الشافعي 

  .٢٢٢، ص ٤اية احملتاج، ج: الرملي

  
  

- نافع ال تعترب أمواالً ذهب احلنفية واحلنابلة إىل أنه ال يصح إقراض املنافع، ألن امل: أن يكون عيناً. ٢

واملال عند . فألنه غري معهود، أي يف العرف وعادة الناس )١(، أما عند احلنابلة-عند األحناف

ما مييل إليه طبع اإلنسان وميكن ادخاره لوقت احلاجة واملنافع غري قابلة لإلحراز واالدخار ): ٢(األحناف

  .ا، لذا مل يصح جعل املنافع حمال لعقد القرضفهي أعراض حتدث شيئاً فشيئاً وتنتهي بانتهاء وقته

أما الشافعية واملالكية فقد ذهبوا إىل صحة إقراض املنافع اليت تنضبط بالوصف مبقتضى قواعد 

  ).٣(مذهبهم

ال خالف بني الفقهاء يف اشتراط معلومية حمل القرض لصحة العقد وذلك ليتمكن : أن يكون معلوماً. ٣

  .وهذا يأيت منه معرفة القدر ومعرفة الوصف). ٤(ثل للقرضاملقترض من رد البدل املما

  

  تغير قيمة العملة

متر العملة النقدية يف بعض بلدان العامل يف فترات حرجة بسبب ما يؤثر عليها من هزات اقتصادية قد 

تكون إجيابية بسبب النمو واالزدهار االقتصادي وقد تكون سلبية بسبب التدهور االقتصادي وتدين 

  .وضع املايل لذلك البلدال

__________  

  .٣١٣، ص٣كشاف القناع، ج : البهويت. ١٩١، ص٤رد احملتار، ج: ابن عابدين) ... ١(

  .من جملة األحكام العدلية) ١٢٦(، م١٩١، ص٤رد احملتار، ج: ابن عابدين) ... ٢(

اية : ملي، الر٣١٠، ص١املهذب، ج: ، الشريازي٥٤٥، ص٤مواهب اجلليل، ج: احلطاب) ... ٣(

  .٢٣٣، ص٤احملتاج، ج

دار الفكر، بدون : بريوت(البهجة شرح التحفة، : ، التسويل٤٢٩، ص٦املغين، ج: ابن قدامة) ... ٤(

  .٣٨٧،ص٣، ج)طبعة، بدون تاريخ

  
  

والعملة النقدية تأخذ نوعني من التغري عادة يف البلدان اليت تشكو من ضعف يف القوة االقتصادية يتمثل 

وهذا ما يسميه أهل االقتصاد % ٢ارتفاع األسعار مبعدالت منخفضة نسبياً تقدر بـيف استمرار 



ومثل هذا النوع من التضخمات ال يؤثر على . Creeping Inflationبالتضخم الزاحف 

التعامالت املالية بصورة عامة سواًء بني األفراد أو اهليئات أو حىت بني الدول، فهو تضخم ناتج عن 

وهناك تغري فاحش . ط والتراجع يف قيمة العملة النقدية بسبب األوضاع غري املستقرةاالحندار البسي

وهذا ما يسميه أهل االقتصاد % ٥٠يتمثل يف استمرار ارتفاع األسعار مبعدالت مرتفعة نسبياً تتجاوز 

الخنفاض ، هذا النوع يولِّد اياراً يف قيمة العملة واليت تبدأ باHyper Inflationبالتضخم اجلامح 

يف قيمتها احلقيقية وقد تنتهي إىل فقد مثنيتها، ومثل هذا ال شك يؤثر كثرياً يف احلياة االقتصادية 

  .واالجتماعية، كما يؤثر على أنواع التبادالت التجارية والتعامالت املالية

سيا ففي دول جنوب شرقي آسيا مثالً تراجعت أسعار صرف العمالت مقابل الدوالر يف كل من إندوني

، ويف كوريا %٣٦.٢، ويف الفليبني %٣٩.٨، ويف ماليزيا %٤٠.١، ويف تايالند %٨٣.٢بنسبة 

، خالل %٠.١، ويف هونج كونج %١٥.٤، ويف سنغافورة %١٩.٢، ويف تايوان %٣٥اجلنوبية 

ومثل جنوب شرق آسيا دول ). ١(م١٩٩٨يوليو / م وحىت بداية متوز١٩٩٧الفترة من منتصف عام 

  .احلال يف بعض بلدان العامل كتركيا والعراق والسودان وغريها كثرية كما هو

__________  

األزمة املالية والنقدية يف دول جنوب شرقي : خطيب، شذا مجال: سلسلة دراسات استراتيجية) ... ١(

، )٥١م، العدد ٢٠٠١، ١مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط: أبو ظيب(آسيا 

  .١٨ص

  
  

ارنة قيمة العملة بالسلع يف بعض دول العامل فإن العملة تتغري مقارنة بالسلع بشكل واضح يف وعند مق

دينار خالل فترة وجيزة  ٣٠٠٠أبسط أمور احلياة، فقد يرتفع سعر طبق البيض مثالً من دينارٍ واحد إىل 

ه بنفسه مل يتغري إال أن جداً نتيجة ايار العملة ليشري إىل ارتفاع السعر دون تغري القيمة، فالبيض قيمت

  .سعره جتاوز كل أنواع التضخمات وكل فروق احلسابات

ومن هنا فان تغري السعر بثبات القيمة ميكن أن يطلق عليه مصطلح التضخم الذي اقترن مفهومه مبعىن 

، إال أن التضخم يأخذ )١(االرتفاع العام يف مستوى األسعار مهما كانت درجته ومهما كانت أسبابه

وبادئاً فهناك تعريفان أحدمها للماليني واآلخر . تعريفات بسبب تعدد أنواعه وتولد أسبابهعدة 

  :لالقتصاديني لنفس املصطلح

فهو زيادة الطلب الكلي االستهالكي على العرض الكلي نتيجة : فعلى حد تعريف التضخم عند املاليني

صرييف الذي يترتب عليه ارتفاع مستمر يف التوسع يف اإلصدار النقدي اجلديد أو التوسع يف االئتمان ال

  ).٢(األسعار واخنفاض يف قيمة النقود

فهو زيادة الطلب الكلي االستهالكي على العرض الكلي الذي : أما التعريف االقتصادي للتضخم



وذلك نتيجة عوامل نقدية كما يف حالة (يترتب عليه ارتفاع مستمر يف األسعار واخنفاض يف قيمة النقد 

تعود لطبيعته البنيانية لتحقق مرحلة التوظف الكامل بالنسبة ) هيكلية(أو عوامل عينية ) املايل التضخم

  ).٣(لالقتصاديات املتقدمة أو مجود البنيان اإلنتاجي بالنسبة لالقتصاديات النامية

  

  أسباب حدوث التضخم

__________  

دار : عمان(أثرها يف تسديد القرض أحكام تغري قيمة العملة النقدية و: العاين، مضر نزار) ... ١(

  .٤٩، ص)م٢٠٠٠، ١النفائس للطباعة والنشر، ط

ط، .مؤسسة شباب اجلامعة، ب: اإلسكندرية(التضخم املايل : غازي حسني.عناية، د) ... ٢(

  .٩، ص)م١٩٨٥-هـ١٤٠٥

، ١ة دار اجليل، طبع: بريوت(متويل التنمية االقتصادية بالتضخم املايل : عناية، غازي) ... ٣(

  .وما بعدها ٢٠، ص)م١٩٩١-هـ١٤١١

  
  

يورد االقتصاديون أسباباً تفسريية حلدوث التضخم ختتلف باختالف نوع التضخم احلادث، إال أن من 

  .والذي يعد أحد أبرز أنواع التضخم)١(أكثر التضخمات حدوثاً هو التضخم النقدي

ميع حاالت التضخم من خالل ما عرضه لذا حاولنا اإلحاطة بشكل موجز باألسباب الرئيسة املنشأة جل

االختالل بني العرض والطلب؛ ارتفاع الكلف؛ ارتفاع ): ٢(علماء االقتصاد يف مؤلفام وهو كما يأيت

األجور بسبب ارتفاع األسعار؛ ارتفاع سعر الفائدة؛ ارتفاع أسعار السلع اليت يتم إنتاجها يف االحتكار 

ور؛ ارتفاع أمثان املواد اخلام، أو املواد الغذائية املستوردة مما يزيد أو منافسة القلة؛ ارتفاع معدالت األج

من نفقات اإلنتاج؛ التوسع يف االستهالك؛ اختالل التوازن بني االستهالك واالستثمار؛ مث النفقات 

العامة، واليت تتطلب رؤوس أموال كبرية دون أن تؤدي يف غالب األحيان إىل أي إنتاج كاملصاريف 

  .كل هذه تؤدي إىل التضخم. ، واملصاريف املنفقة على الصحة والتعليم وغريهاالعسكرية

__________  

وهو الذي يربط التضخم باملعطيات النقدية، وهو اجتاه النظرية الكمية، أي : التضخم النقدي) ... ١(

تضخم املايل، عناية، ال. كل زيادة يف كمية النقد املتداول تؤدي إىل زيادة يف املستوى العام لألسعار

  .١٤ص

النظام والسكان والرفاه : االقتصاد اإلسالمي: عبد املنعم حممد.عفر، د: ينظر يف ذلك إىل) ... ٢(

عويس، . ٤٤٧- ٤٤٥، ص١، ج)م١٩٨٥- هـ١٤٠٥، ١دار البيان العريب، طبعة : جدة(والزكاة 



د، فقه حمم. ١١٥-١١٤علية، القاموس االقتصادي، ص. ١٠٧حماضرات يف النقود والبنوك، ص

  .٨٦يوسف، اقتصاديات النقود والبنوك، ص. ٨١االقتصاد النقدي، ص

  
  

فتقوم الدولة يف هذا الوضع بإصدار عملة جديدة وعادة ما تكون بفئة نقدية أعلى كي توازن بني سعر 

يف مثالنا السابق عن -فمن غري املعقول (السلعة وقيمتها، وال شك فإن هذا التعامل يزيد من التضخم 

فتسقط العملة النقدية تدرجياً ) أن حيمل املشتري كيساً كبرياً من العملة لشراء تلك السلعة -ق البيضطب

بسبب عدم تعامل الناس ا أو بسبب إبطال الدولة نفسها لتلك الفئة النقدية، وقد عاجل علماء الفقه 

  .هذا النوع من التغيري يف باب إبطال السلطان التعامل بالنقد

سية؛ فإن هناك منحىن للتضخم يشري إىل التراجع يف السعر بسبب اقتصادي أو سياسي عما وكعملية عك

  .كان عليه وهذا ما يسمى باالنكماش

وذلك بإنقاص وسائل الدفع . واالنكماش هو سياسة حتديد الطلب للتخفيف من ارتفاع األسعار

بط األسعار والدخول النقدية،  املتداولة، وهي أعتق سياسة ملقاومة التضخم، فهو وضع من شأنه أن

ويكون هذا اهلبوط مصحوباً بزيادة يف قيمة الوحدة النقدية، أي قوا الشرائية إزاء السلع 

  ).١(واخلدمات

ومن املعلوم أن . وحيدث االنكماش من جراء نقص اإلنفاق عن الدخل، أو االستثمار عن االدخار

الكلي مع الدخل، أو تساوي االستثمار مع االدخار  التوازن الكلي لالقتصاد يتطلب تساوي اإلنفاق

كفيلٌ بتحقيق )٢(كشرط حلدوث هذا التوازن، وحدوث هذا التساوي عند مستوى العمالة الكاملة

لذا فإن النقص يف . التوازن العام لالقتصاد عن هذا املستوى، وعدم وجود طاقات عاطلة أو بطالة

  ).٣(خار يؤدي إىل حدوث االنكماشاإلنفاق عن الدخل أو االستثمار عن االد

__________  

  .٧٦عمر، املوسوعة االقتصادية، ص) ... ١(

تعين التشغيل الكامل للعمل أو تقليل حجم : Full Employmentالعمالة الكاملة ) ... ٢(

  .٣٤٢عفر، حنو النظرية االقتصادية يف اإلسالم، ص . البطالة إىل أدىن حد

  .٤٥٠، ص١المي، جعفر، االقتصاد اإلس) ... ٣(

  
  

مما تبين جند إن موجات االرتفاع واالخنفاض يف قيم األوراق النقدية تؤدي حتماً إىل زعزعة الثقة 

باألوراق احملمولة فتكون النتيجة احلتمية يف ظهور النزاعات واخلصومات، يف دور القضاء واإلفتاء طلباً 

وأثره على القيمة النقدية لكل من الدائن واملدين  ويف ضوء التضخم. حلقهم خارج دائرة العقود املربمة



  :ينتهي األمر إىل ما يأيت

الدائنون الذين أقرضوا قرضاً طويل األجل خيسرون عند هبوط قيمة النقود وارتفاع األمثان ألم 

  .يتقاضون من املدين املبالغ االمسية املتفق عليها يف عقد القرض اليت ال ترتفع بارتفاع األسعار

املدينون الذين اقترضوا قبل ارتفاع األسعار فإن سداد الدين يكون يف صاحلهم ألم ال يسددون إال  أما

املبالغ الثابتة مبوجب عقود سابقة على ارتفاع األمثان وهذه قد قلَّت قيمتها احلقيقة رغم ثبات قيمتها 

  .االمسية

  :لدائن واملدينيف املقابل ويف حالة االنكماش على القيمة النقدية لكل من ا

فإن الدائنني مببالغ ثابتة يتحصلون على فائدة كبرية ألم يستردون القيمة االمسية لديوم يف حالة 

  .ارتفاع قيمة العملة الورقية وهبوط األمثان

لكن العبء يقع على عاتق املدينني الذين جيب أن يردوا الديون بقيمتها االمسية رغم ارتفاع قيمتها 

  .احلقيقية 

أسوة حسنة يف قضاء دينه كمثلٍ أعلى يف كيفية تعامله عند  -صلى اهللا عليه وسلم  -لنا يف رسول اهللا و

استسلَف  -صلى اهللا عليه وسلم  -وفاء الناس حقهم، فقد ورد يف احلديث الشريف عن أيب رافع أنه 

ة فَأَمر أَبا رافعٍ أَنْ يقْضي الرجلَ بكْره فَرجع إليه أبو من رجلٍ بكْرا، فَقَدمت علَيه إِبِلٌ من إِبِلِ الصدقَ

  ).١(ضاًءرافعٍ فَقَالَ لَم أَجِد فيها إِلَّا خيارا رباعيا فَقَالَ أَعطه إِياه إِنَّ خيار الناسِ أَحسنهم قَ

__________  

صحيح اإلمام مسلم، كتاب . ما دخل يف السنة السابعة من اإلبل: اعيالرب. الفيت من اإلبل: البكر) ١(

  .١٦٠٠املساقاة برقم 

  
  

فعليه الصالة والسالم رد بأحسن . ففي هذا احلديث وحده جند منهجاً كامالً للتعامل عند أداء القرض

  :من القرض وهذا يؤدي بنا إىل القول بشواهد منها

مشروطة، وهذه الزيادة هي زيادة إحسانية وليست ربوية إذ مل  جواز رد القرض بزيادة على أالّ تكون

  .ينص عليها العقد

ه عليه الصالة والسالم من اجلزاء برفعة مكانة املدين عند القضاء بأحسن مما استلف حيث جعله واعترب

  .خيار الناس

ولعل من أبرز معامل كيفية رد القرض يف احلديث هو احلث على وفاء الدين وقضائه باألحسن كي ال 

ينقطع سبيل املعروف، وال يشترط أن تكون زيادة مادية كما جيب أن ال خيلو وفاء الدين من احلمد 

  .والثناء للدائن

الذين يداينون لألجر فقط حيث أن الدين أفضل من الصدقة بأضعاف  ترغيب الناس وخاصة الدائنني



 -صلى اهللا عليه وسلم  - قَالَ رسولُ اللَّه : كثرية كما ورد يف احلديث الشريف عن أَنسِ بنِ مالك قَالَ

مثَالها والْقَرض بِثَمانِيةَ عشر فَقُلْت يا جِبرِيلُ رأَيت لَيلَةَ أُسرِي بِي علَى بابِ الْجنة مكْتوبا الصدقَةُ بِعشرِ أَ

ا من ما بالُ الْقَرضِ أَفْضلُ من الصدقَة قَالَ ألن السائلَ يسأَلُ وعنده والْمستقْرِض لَا يستقْرِض إِلَّ

ةاج١(ح.(  

يف ظل هذه التغريات  -كنماذجٍ- مة يف إيفائها ما عليها واملباحث القادمة ستشري إىل كيفية إبراء الذ

  .الزمانية والفوارق القيمية للعملة النقدية

  

  املبحث الثالث

  وفاء النذور

***  

ذْرذُور، وقال أَبو سعيد : النباً واجباً، ومجعه نحذُره اِإلنسان فيجعله على نفسه ننوهو ما ي ،بحالن

  ).٢(ذْر َألنه نذر فيه أَي أَوجب، من قولك نذَرت على نفسي أَي أَوجبتإِمنا قيل له ن: الضرير

__________  

  .٢٤٣١سنن ابن ماجه، كتاب األحكام برقم ) ١(

  .٢٠٠، ص٥لسان العرب، جـ) ... ٢(

  
  

به  إحدامها أن ال نزاع يف صحة النذر ولزوم الوفاء: يف النذر فائدتان فقهيتان كما يشري إليها اإلمام أمحد

؛ والثانية كراهة النذر على الصحيح -إن كان مكلفا خمتاراً-يف اجلملة أي أن يلزم نفسه هللا تعاىل شيئا 

؛ وال يصح النذر يف حمال وال واجب )١(النذر ال يأيت خبري -صلى اهللا عليه وسلم  -من املذهب لقوله 

  ).٢(فلو قال هللا علي صوم أمس أو صوم رمضان مل ينعقد

__________  

)١ ... ( ولَ اللَّهسأَنَّ ر رمع نب اللَّه دبقَالَ  -صلى اهللا عليه وسلم  -فعن ع) لَائًا ويش مقَدلَا ي ذْرإِنَّ الن

  .٥٩٥٨مسند اإلمام أمحد برقم ) يؤخره وإِنما يستخرج بِالنذْرِ من الْبخيلِ

  .١١٨-١١٧، ص١١اإلنصاف، ج) ... ٢(

  
  

ويف املفهوم العام فإن النذر يكون هللا تعاىل خالصاً له يقدمها العبد هللا عز وجل تعبرياً عن شكرٍ بعد حتقيق 

ويف النذر فلسفة أخالقية تعبدية، إذ أن اإلسالم مل يأت ليشق على العباد .. حاجة سأهلا العبد ربه فأعطاه

بيعته اإلنسانية يضفي املكابرة على نفسه ظاناً منه متام لكن العبد بط. وال ليحملهم ما ليس هلم طاقة به



إِنا عرضنا الْأَمانةَ علَى السماوات والْأَرضِ والْجِبالِ { القدرة، وال يشفق من محل أي شيء قال تعاىل 

 هانُ إِنسا الْإِنلَهمحا وهنم فَقْنأَشا وهلْنمحأَنْ ي نيولًا فَأَبها جوتأيت ).. ٧٢: األحزاب(} كَانَ ظَلُوم

فلسفة النذر األخالقية من خالل أنه إذا كان يف معصية فهو باطل يف أصله وليس عليه وفاؤه؛ كما يأيت 

رأَى رجلًا قَائما في  -صلى اهللا عليه وسلم  -مربياً إذ ليس يف كل شيء نذر، ففي املوطأ أن رسول اهللا 

لُ قَالَ ما بالُ هذَا فَقَالُوا نذَر أَال يتكَلَّم وال يستظلَّ من الشمسِ وال يجلس ويصوم فَقَالَ رسوالشمسِ فَ

 صلى اهللا عليه وسلم  -اللَّه- هاميص متلْيو سلجلْيلَّ وظتسلْيو كَلَّمتفَلْي وهرية أما فلسفته التعبد). ١(م

ويف ). ٢(قَد أَمره أَنْ يتم ما كَانَ للَّه طَاعةً ويترك ما كَانَ للَّه معصيةً -صلى اهللا عليه وسلم  -فتأيت أنه 

من نذَر أَنْ  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَالَت قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اهللا عنهم  -احلديث عن عائشةَ 

  ).٣(للَّه فَلْيطعه ومن نذَر أَنْ يعصي اللَّه فَلَا يعصهيطيع ا

__________  

  ١٠٢٩موطأ اإلمام مالك، برقم ) ... ١(

  .موطأ اإلمام مالك، بالرقم السابق نفسه) ... ٢(

  ٢٣٣٨سنن الدارمي، كتاب اإلميان والنذور، برقم ) ... ٣(

  
  

ان عن اإلتيان ا أو إيفائها، وهناك نذر حممود مقبول، وهناك كما أن هناك بعض النذور يعجز اإلنس

واهللا سبحانه وتعاىل إمنا يتقبل العمل الصاحل فهو عز وجل ال ... نذر باطل مرفوض، وهناك نذر مدين

  .يناله من النذر إال التقوى

ويلِّ أو صاحل مكرم، وسلفاً فإن النذر ال جيوز إال هللا وحده، ال إىل نيب مرسل وال إىل ملك مقرب، وال 

ومن مث فإن النذر ال يكون إال يف طاعة واستطاعة وليس يف . فإنّ فعلَ ذلك حرام بإمجاع أهل السنة

رأَى شيخا يهادى  -صلى اهللا عليه وسلم  -أَنَّ النبِي  -رضي اهللا عنهم  -املشقة والتعذيب فعن أَنسٍ 

هذَا قَالُوا نذَر أَنْ يمشي، قَالَ إِنَّ اللَّه عن تعذيبِ هذَا نفْسه لَغنِي وأَمره أَنْ  بين ابنيه قَالَ ما بالُ

كَبر١(ي.(  

من األحاديث الشريفة السابقة جند أن اهللا سبحانه وتعاىل غين عن تعذيب العباد أنفسهم وال يقبل جل 

نهج اإلسالمي العام وهو أن ال يشق على مسلم حىت وإن كانت وعال نذراً إال يف طاعة، وهذا هو امل

  .املشقة عبادة وطاعة؛ فصوم الوصال طاعة وعبادة لكنه منهي عنه لما فيه من مشقة على املرء

يف - وقد يتطرف بعض املسلمني فينذرون باملعاصي، ليس للمعصية نفسها ولكن لعظم شأن الطلب 

إن عاد ابنها من احلرب الضروس : فمثالً لو نذرت امرأةٌ.. ملستحيلوكأنه ال يتحقق فُينذر با - نظرهم

سليماً رقصت يف احلي عاريةً، فهي تضع يف ميزان حساباا أن ابنها ال ميكن أن ينجو من تلكم احلرب 

كما أن شغفها على وليدها يدفعها لعمل ما ال ميكن أن تقوم به فهي ال ميكن أن ترقص يف احلي عريانة 



به، فاإلسالم يرى بأن هذا النذر ال يوفّى ألن فيه ما فيه من املعاصي استناداً إىل حديث سيدتنا فتنذر 

عائشة الذي مر، وهناك من العلماء من يرى بأن األصل اإليفاء ملا جاء كثرياً يف القرآن الكرمي من لزوم 

  .واهللا أعلم. اإليفاء بالنذر فيحاول إجياد خمرج يف تفعيل النذر

__________  

  ١٨٦٥فتح الباري، كتاب احلج، برقم ) ... ١(

  
  

فإن العبد إذا نذر باملسميات فعليه ما مسى، فالذي  -أي النذر وتغري قيمة العملة النقدية-ويف مسألتنا 

 -ينذر بدنة فعليه بدنة، ومن نذر شاةً فعليه شاة، ما دامت يف االستطاعة، فعن ابن عباس أن رسول اهللا 

أتاه رجل يستفتيه كان جعل على نفسه بدنة يف ميني حلفها فأفتاه ببدنة من اإلبل  -سلم صلى اهللا عليه و

  ).١(وزجر الرجل أن يعود

كما أن أصل الوفاء بالنذور يكون بالتراخي ما مل حيدد وقته، فمن ينذر أن يصلي الصالة يف أول وقتها 

ها حىت يوفيها، إال أن اإلمام أمحد نص ، فهي تبقى يف ذمته ال يربأ من)٢(فيجب عليه ذلك بقدر ما أقته

{ ويف ذلك جزاء وثواب من اهللا سبحانه وتعاىل يف قوله )٣(على لزوم فورية النذر املطلق وهو املذهب

فلقد وصفهم رب العزة باألبرار يف ) ٧: اإلنسان(} يوفُونَ بِالنذْرِ ويخافُونَ يوما كَانَ شره مستطريا 

  . سبقتهااآلية اليت

نذرت إن قضى اُهللا يل حاجيت أخرجت : "أما إذا نذر أن خيرج ماالً معلوماً وهو قادر عليه كأن يقول

ما دمنا يف ثبات القيمة يف العملة النقدية )٥(لزمه مجيعه)٤(بالعملة اليت نواها" لوجهه الكرمي ألف ألف

ها وكانت يف استطاعته؛ أما إذا حصل وعدم تغيرها وتقلبها من جراء تضخمات أو انكماشات يف قيميت

  :ذلك التغير والتقلّب يف العملة فعلى شكلني

__________  

دار الكتاب العريب، : بريوت(جممع الزوائد : اهليثمي، علي بن أيب بكر: رواه الطرباين يف الكبري) ... ١(

  .١٨٥، ص٤ج) هـ١٤٠٧ط، .ب

  .١٣٨، ص٩نيل األوطار، ج) ... ٢(

، ٣، ج)دار إحياء التراث العريب: بريوت(اإلنصاف : ، أبو احلسن علي بن سليماناملرداوي) ... ٣(

  .١٨٨ص

أو باملسمى النقدي واملايل الذي قصده، كمثل الذهب وحنوه، فذاك ال تتغري قيمته النقدية على ) ... ٤(

  .فيكون إلزاماً عليه ما قدر. مر الزمن

  .١٢٩، ص١١اإلنصاف، ج: املرداوي) ... ٥(

  
  



كانت احلالة تضخماً يف قيمة العملة وما زال العبد قادراً على اإليفاء بالنذر فيكون هناك عدلٌ إن 

أما العدل فعليه الذي مسى ونوى، وأما اإلحسان فأن خيرج قيمته، كما . باألداء وإحسانٌ باإلبراء والوفاء

كما أخرب عليه )٢(اللَّه أَحق ويف احلديث فَحق)١(جاء عن ابن عباس أنه قال فدين اهللا أحق أن يقضى

  .الصالة والسالم

__________  

  .٣٢١، ص٤نيل األوطار، ج: الشوكاين) ... ١(

  .١٧٥٨وابن ماجه برقم . ٧١٦أخرجه الترمذي، كتاب الصوم، برقم ) ... ٢(

  
  

عليه من إن كانت احلالة معكوسة أي انكماشاً يف قيمة العملة فعلى وجهني، الوجه األول يوفّي الذي 

أما الوجه الثاين أن كان ما عنده ال جيزأ . عدالً كما مر) ما دام يف استطاعته(نذر بالقدر الذي ذكر 

ولَيس علَى ابنِ آدم "..- صلى اهللا عليه وسلم  -نذره فهو يقع ضمن ما ال ميلك فال يويف بنذره لقوله 

كلما لَا ييمف ذْر١"(ن(سلم ، ويف رواية اإلمام م"كُهلمٍء لَا ييي شف ذْرلٍ نجلَى رع سلَيو)"على أن ). ٢

وإذا طال . إذا رجعت القيمة على ما كانت عليه قبل التغري ومل يتحرر من نذره فيكون ملزماً باإليفاء

ن يف معصية احلال واملقام وأراد املرء أن يتحرر من نذره فليهد هدياً، ألن النذر ال كفارة فيه إال إذا كا

النذْر نذْران فَما كَانَ من نذْرٍ في طَاعة اللَّه  -صلى اهللا عليه وسلم  - فكفارته كفارة اليمني لقوله 

يهفَاَء فلَا وو طَانيلشل كفَذَل اللَّه ةيصعي مذْرٍ فن نا كَانَ ممفَاُء والْو يهفو لَّهل ككَ فَذَليو كَفِّرا يم هفِّر

نيم٣(الْي .( يشمأَنْ ت تذَرقبة نابن عباس أن أخت ع نأما مسألة اهلدي فقد ورد يف سنن الدارمي ع

إِنَّ اللَّه لَغنِي عن نذْرِ أُختك لتركَب ولْتهد  -صلى اهللا عليه وسلم  -إِلَى الْبيت فَقَالَ رسولُ اهللا 

اهيواهللا أعلم)". ٤(د.  

__________  

  اإلميان والنذور ٦٧٠٠) ... ١(

  .١١٠صحيح مسلم، كتاب اإلميان برقم ) ... ٢(

  .٣٨٤٥النسائي، كتاب اإلميان والنذور برقم ) ... ٣(

  .٢٣٣٥الدارمي، كتاب اإلميان والنذور برقم ) ... ٤(

  
  

رادته وسيلة اهلداية األخالقية الكاملة وأن ومن هنا فإن من حق املسلمني أن يتخذوا من أمر اهللا وإ

تتغذى نفوسهم بأمره مبا يعينهم على أداء الواجب األخالقي وتقدير قيمته، فتقدير القيمة يكمن يف 

النصوص املنزلة، وهو الذي يصقل امللكة الباطنية للتقييم اخللقي املفطورة يف اإلنسان، اليت تعينه على 



ومن هذا ). ١(تقدير النافع من الضار يف األشياء وتقومي القيم املختلفةالتمييز بني اخلري والشر، و

وما جعلَ علَيكُم في الدينِ من حرجٍ ملَّةَ أَبِيكُم إِبراهيم هو ..{ التفصيل جند قول اهللا حقاً وكله حق 

سكُونَ الريذَا لي هفلُ وقَب نم منيلسالْم اكُمموا سيماسِ فَأَقلَى الناَء عدهوا شكُونتو كُملَيا عهِيدولُ ش

 ريصالن منِعلَى ووالْم مفَنِع لَاكُموم وه وا بِاللَّهمصتاعكَاةَ ووا الزآتلَاةَ و٧٨: احلج(} الص.(  

  

  املبحث الرابع

  وفاء املهور

***  

راملَه :هاق وقد مدها أيضاالصرهاملرأة من باب قطع و أَم وقد عرف املهر يف العناية بأنه اسم )٢(ر ،

للمال الذي جيب يف عقد النكاح على الزوج يف مقابلة البضع إما بالنسبة أو بالعقد واعترض بعد مشوله 

ومن . ءللواجب بالوطء بشبهة ومن مث عرفه بعضهم بأنه اسم ملا تستحقه املرأة بعقد النكاح أو الوط

  أمسائه األجر والعالئق واحلباء وقد مجعها بعضهم بقوله

  )٣(حباء وأجر مث عقر عالئق... ... صداق ومهر حنلة وفريضة 

حقها  -لكنه مل يذكر العطية والصدقة، ألن اإلسالم أراد االرتقاء بشان املرأة يف املهر فيجعله أي املهر

ما أن للمهر مكانةً اعتباريةً أكرب من كونه مكانة مادية وحدها، ألن املسلمة حرة ال تباع وال تشترى، ك

  :على الزوجني وذلك من وجهتني

__________  

  .١٣٦القيم يف اإلسالم، ص: رسالن) ... ١(

  .٢٦٦خمتار الصحاح، ص: الرازي) ... ٢(

-١٠٠، ص٣، ج)هـ١٣٨٦، ٢دار الفكر، ط: بريوت(حاشية ابن عابدين : أمني، حممد) ... ٣(

١٠١.  

  
  

من جهة الرجل معرفةً له مكانة املرأة يف وجوب إكرامها من أول يوم يشرع فيها  -أي املهر- فهو

إن (لالرتباط ا، فجعل الشرع هلا املهر من حقها وحدها، ويف االنفصال عنها جعل هلا مؤخر الصداق 

  .ذلك تفصيل والنفقة اليت تضمن هلا معيشة كرمية تتنزه ا عن فعل منكر أو بغيض ويف) مل يتم

ومن جهة املرأة، إكراماً هلا ملا حافظت عليه طوال سنيها ملتزمة بالوفاء لدينها وأهلها متمسكة بالعفة 

وجيب اإلشارة هنا إىل إن هذه القيم اليت التزمت ا املرأة يف سنيها هي ال تبيعه . والنزاهة وحسن اخللق

هر، وإمنا هي عملية إكرام مقابل إكرام وكلٌّ يكرم باملهر كما أن الرجل ال يشتري تلك النزاهة بامل

  .بالذي عنده



ومن املعروف أن املهر ليس له حدود دنيا وال عظمى يف العطاء، فهي تستطيع أن تتنازل عن املهر 

 -رضي اهللا عنهم  -بالكامل وكما جيوز أن تأخذ قنطاراً من املال، وحادثة سيدنا عمر بن اخلطاب 

أال ال تغالوا يف صدقات النساء فإا لو كانت مكرمة : ما أراد أن حيدد املهور فقالليست ببعيدة عنا عند

ما أصدق قط امرأة  - صلى اهللا عليه وسلم  -يف الدنيا أو تقوى عند اهللا لكان أوالكم ا رسول اهللا 

حترمنا أليس اهللا يا عمر يعطينا اهللا و: من نسائه وال بناته فوق إثنيت عشرة أوقية فقامت إليه امرأة فقالت

أصابت امرأة وأخطأ : فقال عمر} وآتيتم إحداهن قنطارا فال تأخذوا منه شيئا { سبحانه وتعاىل يقول 

{ كما ورد يف القرآن الكرمي بإنكار الفعل ملن أراد أن يأخذ املهر من زوجته فقال عز وجل ). ١(عمر

  ).٢١: النساء(} بعضٍ وأَخذْنَ منكُم ميثَاقًا غَليظًا وكَيف تأْخذُونه وقَد أَفْضى بعضكُم إِلَى 

حق للمرأة، فمن حقها أن تطلب فيه ما تشاء كما أن من حقها أن تتنازل عنه، وال شك  -إذن-فاملهر 

  .فإن وليها ميكن أن يكون طالب املهر أو مستلمه إن وكّلته بذلك

__________  

  .٩٩، ص٥، ج)هـ١٣٧٢، ٢دار الشعب، ط: لقاهرةا(تفسري القرطيب : القرطيب) ... ١(

  
  

على أن كثرياً من الناس يقعون يف مطبات اجتماعية تستهويهم بعض زخارف احلياة يف املغاالة يف املهور 

ومن قال أين : ظانني بأا جمرد حرب على ورق فيسمي مهراً ال يستطيع أن يوفيه معلالً فعلته مثالً بقوله

  !سأطلقها؟

إىل مؤخر الصداق على أنه للطالق فقط وينسى حظه من املوت، ففي فقه األحناف فإن مؤخر  فهو ينظر

الصداق يعقد بأقرب األجلني إما الطالق وإما املوت، أما عند الشافعية فليس للرجل أن يدخل ا حىت 

  .يستويف مهرها بالكامل

د يف احملظور أو تشيع فاحشةٌ يف وما شرع مؤخر الصداق إال لتسهيل عملية الزواج كي ال يقع أح

  .اتمع

ولألسف فقد شاع بني الناس أن مؤخر الصداق كأنه وضع للطالق فقط وتغيب عنهم أن الرجل إن 

مات استويفَّ منه حق املهر من تركته أوالً ألنه دين مؤجل بالذمة، كما يغيب عنه أنه قد وافق على ذلك 

أن مؤخر الصداق وقدره كذا دينار يدفع "كاح الذي ينص على يف صيغة عقد الن - وهو املسمى- بادئاً 

وما كان التعامل ا يف اآلونة األخرية إال كمراسيم لعقد القران وال ينتبه العاقد " عند أقرب األجلني

  .غافالً بأن هذا دين يف ذمته

ؤخر الصداق لو مل وما جاءت حماربة الغالء يف املهور إال يف هذا، فلماذا تعرض على القضاء مشاكل م

يكن فيها حيف على أحد الزوجني ال ميكن دفعه وال رفعه عن كاهلهم، فإن كان قد دفعه مع املقدم 

ولكن  -وال ندعو هنا إىل الطالق- أصبح الطالق برمي اليمني من غري متعلقات على عقد املهر األويل 



خلصومات، ويبحث املرء عن الطالق الذي حيدث ملّا يستويف شرطه األول بعد، ومن هنا تنشأ ا

  .التنازالت يف حقوق مؤخر الصداق وتأخذ ساحات القضاء وافراً من الشكاوى وتطول املسألة

  
  

ففي دراسة ميدانية قدمها األستاذ املالكي عن أسباب الطالق يف دولة من دول اخلليج ومنها املهور قال 

هل لتسهيل زواج املواطنني وذلك حبثِّهم على أن علينا بزيادة الوعي الثقايف لدى األ: "يف نتائج الدراسة

يقوموا باحلد من املهور املرتفعة، والبعد عن عادات الترف والبذخ اليت تثقل كاهل الزوج باألعباء املادية 

الثقيلة، وتنعكس سلبياً على األوضاع االقتصادية املستقبلية للزوج وتزيد من تفكري الشباب يف الزواج 

  ).١"(ات العادات والتقاليد واللغةمن أجنبيات خمتلف

  :والعلماء األجالء ما حاربوا املغاالة يف املهور إال لسببني رئيسني

  .األول يف املهر نفسه، كي ال يقدم أكثر مما عنده مباهاةً فتكون سنةً سيئةً يسنها اتمع من بعده

  .صوماتوالثاين كي ال يبقى يف ذمته ما ال يستطيع إبراءها فتنشأ بذلك اخل

فهي بال شك حمط نظر؛ فلنقل  -أي املهر أو مؤخر الصداق وتغري قيمة العملة النقدية-ويف مسألتنا 

كانت تعادل مائة مثقال من (تزوج رجلٌ من امرأة على مؤخر صداق قدره عشرة آالف دينار : مثالً

تويفَّ الزوج أو نزغ  وأُبرم عقد النكاح باملوافقة وتزوجا؛ وبعد عشرين سنة مثالً) ذهب ذلك اليوم

  .الشيطان بينهما وأرادا االنفصال، وأرادت الزوجة حقها املتأخر من املهر

ويف غضون تلك السنوات العشرين حدث ما حدث يف قيمة العملة فأصبحت العشرة آالف دينار املتفق 

الة فهي مغبونٌ عليها ال تعادل مثقاالً واحداً من الذهب، فتأىب الزوجة أن تأخذ مؤخرها على هذه احل

حقُّها كما يقول الواقع، لكن الزوج يرى بأن أبواب الرزق تفتحت له وال يأبه ملثل هذا املبلغ بعدما 

  .كان بإمكاا شراء منزلٍ هلا على سبيل املثال باملبلغ الذي عقده عليها

__________  

طالق يف دولة اإلمارات ظاهرة ال: املالكي، عبدالرزاق فريد: سلسلة دراسات استراتيجية) ... ١(

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : أبو ظيب(أسبابه واجتاهاته خماطره وحلوله : العربية املتحدة

  .٥٩، ص)٥٠م، العدد٢٠٠١، ٢االستراتيجية، ط

  
  

بالعشرة آالف للزوجة كما نص عليه العقد فاملؤمنون عند  -وكل حكمه خري-فلعل القاضي حيكم 

  :الصالة والسالم؛ وهنا نقف وقفتني شروطهم كما قال عليه

أين قيمة الوفاء فيما وافقت عليه املرأة يف أول العقد من قيمة مادية واعتبارية : ... الوقفة األوىل* 

  كانت تفرح به يف مهرها يوم العقد؟



ر لو جاء نفس الزوج وقد بانت الزوجة منه بينونة صغرى وأراد أن يستنكحها مبه: ... الوقفة الثانية* 

بغض النظر عن شيئني، األول (جديد ودفع هلا نفس املسمى قبل عشرين سنة فهل توافق الزوجة؟ 

اخلالفات العائلية وما الزمها، والثاين أا ليست عملية مقايضة وال بيع أو شراء ولكنه حق مشروع يف 

أكان يوافق  -بالقيمة باملبلغ ال–أو جاء خاطب إىل ابنته وأمهر عليها بنفس مهر أمها ). الكتاب والسنة

؟ ولكن لو قلنا أن األب من املغالني يف )١(وهنا ال بد من اإلشارة بأن أبرك النساء أيسرهن مهوراً(أبوها 

  !املهر أكان يقبل ذا املهر البنته وهو نفس املبلغ الذي أمهر ا أمها؟

. اإلفتاء ومن مثلها كثريهذه ليست أمثلةً فقط، لكنها شواهد حقيقية ضجت ا حماكم القضاء ودور 

  :فنقول وباهللا التوفيق

إن الدين اإلسالمي والشريعة السمحاء قد دافعت عن حقوق العاملني أكثر ممن نادوا حبقوق اإلنسان 

وقننوا هلا الدساتري، فدستور الشريعة وحي منزلٌ من لدن حكيم خبري، وأول قانون يف حقوق العباد هو 

  .ني والصلح كله خريالتراضي والصلح بني املسلم

__________  

قَالَ أَعظَم النساِء بركَةً  -صلى اهللا عليه وسلم  -عنِ النبِي  -رضي اهللا عنهم  -فعن عائشةَ ) ... ١(

  .٢٤٥٩٥مسند اإلمام أمحد برقم . أَيسرهن مئُونةً

  
  

لزوجة من حقها أن تتنازل عن مهرها بالكامل، ويف مسألتنا فإن تصاحلا الزوج والزوجة فاألمر هلما ألن ا

كما قال عليه الصالة )١"(وخريكم خريكم ألهله"ومن حق الزوج أن يكرم زوجته بالذي يقدر عليه 

  .والسالم

ميسرة : أما إذا كانت يف جانب اخلصومات فيمكن القول أن لكل مسألة قضاؤها، وأول ما ينظر إليه

  .استطاعته من غري أن يظلم حق الزوجةالرجل من إعساره وما هو يف قدر 

فإذا كان الزوج قد أمهرها بعشرة آالف دينار ومبا قيمته مائة مثقال من الذهب كما يف مثالنا السابق 

وكان الرجل ممن فضل اهللا عليه فعليه قيمة املائة مثقال من ذهب ذلك اليوم وال ننظر إىل الرقم الذي 

  .ستناداً على ما مركتب به عقد النكاح إال باحلسبان ا

  :أما إن كان الرجل معسراً وليس بذمته ما أبرم فعلى شكلني

إن كان الرجل موسراً يوم العقد مث أفقره اهللا فللمرأة مهر املثل بكل أبعاده وظروفه احلادثة الزمانية 

ها مهر إن كانت الزوجة قد تزوجت وعندها أربعون سنة فل: واملكانية لما جاء يف كتب الفقه؛ مبعىن

  .مثلها من اللوايت يتزوجن وعندهن أربعون سنةً وال حتسب على اللوايت هن من بنات العشرين أو أقل

أما إن كان الرجل باألصل معسراً وليس بذمته ما أبرم فعليه مهر املثل وزيادة حيددها القاضي وهذه 

أصحاب الفاقة ممن ال يستطيعون  كي ميتثل اتمع إىل عدم املغاالة يف املهور وخاصة. الزيادة تعزيرية



  .الوفاء به

أما إن كانت العملية عكسية أي حالة انكماش، أي أصبحت العشرة آالف دينار تعادل ألف مثقال من 

  .أعلم -سبحانه وتعاىل  - واهللا . الذهب فاألمر سيان إما بالقيمة وإما مبهر املثل

__________  

خيركُم  -صلى اهللا عليه وسلم  -قَالَت قَالَ رسولُ اللَّه  -رضي اهللا عنهم  -عن عائشةَ ) ... ١(

  .٣٨٩٥سنن الترمذي، كتاب املناقب برقم . خيركُم لأَهله وأَنا خيركُم لأَهلي

  
  

ال إن نظام اإلسالم نظام كوين واهللا سبحانه وتعاىل ما تركنا يف دنياه تائهني، ومل خيلقنا عبثاً وال سدى ق

أَيحسب الْإِنسانُ { ) ١١٥: املؤمنون(} أَفَحِسبتم أَنما خلَقْناكُم عبثًا وأَنكُم إِلَينا لَا ترجعونَ { عز وجل 

كما عرب عنه حجة اإلسالم )١(إن نظام الدين ال يصلح إال بنظام الدنيا). ٣٦: القيامة(} أَنْ يترك سدى 

رمحه اهللا، وال شك فإن متانة الدين اإلسالمي يف قيمه إمنا جاءت ألن مصادره من التعاليم اإلمام الغزايل 

املنزلة يف القرآن الكرمي والسنة املطهرة، خالفاً ملا ذهب إليه الكثري من الباحثني، حيث أرجع علماء 

فرد، وأرجعها إىل اتمع الذي ينتمي إليه ال) م١٨٥٧(االجتماع القيم وعلى رأسهم أوجيست كومت 

إىل األحوال ) م١٨٨٣(وكارل ماركس ) م١٨٩٥(املاركسيون وعلى رأسهم فردريك أجنلز 

إىل اإلنسان صانع ) السوفسطائية قدمياً ونيتشه حديثاً(االقتصادية وأرجعها دعاة النزعة اإلنسانية 

  ).٢(تبدإىل الطاغية املس) م١٦٧٩توماس هوبز (التقييم، وأرجعها دعاة النظام الدكتاتوري 

ذه القيم السامية حكم اإلسالم العامل من أقصاه إىل أقصاه وليس بالسيف وحده، لكن أعداء الدين 

بدعواهم تلك يريدون أن يطمروا هوية اإلسالم القيمية األخالقية واليت ال تنفصل عن الدين، وال 

دود والقصاص ليصوروا هلم يظهروا من حقيقة الدين إال ما يشوشوا به على غري املسلمني يف أحكام احل

  .أن الدين اإلسالمي هو دين مذابح وحروب ودماء وتعدد أزواج فقط

__________  

  .١٣٥، ص)ت.ط، ب.مطبعة صبيع، ب: القاهرة(االقتصاد يف االعتقاد : الغزايل، أبو حامد) ... ١(

  .١٣٠القيم يف اإلسالم، ص: رسالن) ... ٢(

  
  

بل جند حىت من املستشرقني أمثال غولد . يصلح أحدمها دون اآلخر إن القيم واألخالق توأمان للدين ال

إذا أردنا اإلنصاف فينبغي أن نؤمن بأن يف مذهب اإلسالم قوة صاحلة توجه "زيهر يعترف بذلك بقوله 

اإلنسان حنو اخلري وأن احلياة املتفقة مع التعاليم اإلسالمية حياة أخالقية ال غبار عليها، ذلك أا تتطلب 

محة حنو مجيع خملوقات اهللا والوفاء بالعهود واحملبة واإلخالص وكف غرائز األنانية إىل هذه الفضائل الر



اليت أخذها اإلسالم من الديانات اليت اعترف ألصحاا بالرسالة، إن املسلم الصاحل هو الذي حييا حياة 

  ).١"(حيقق فيها مطالب خلقية قاسية

  

  النتائج

***  

  :ن خنلص إىلويف آخر البحث ميكن أ

وهو من معاين الكمال ومن القيم . أن الوفاء من أبرز مسات السلَّم القيمي للشخصية العربية املسلمة. ١

  .اليت ال ميكن أن تتجزأ، مبعىن إما يكون املرء وفياً أو غري ويفٍّ

األفراد أو بني دأب اإلسالم احلثّ على االلتزام بالوفاء يف كل امليادين اليت ختضع للتعامل سواء بني . ٢

  .رب العباد وحىت الوفاء مع نفسه

وهو . شرع اإلسالم مبدأ القرض احلسن وضاعف يف أجر الدائن، ألن املدين ال يسأل إال عن حاجة. ٣

من عقود اإلرفاق ومقصده األمسى إمهال ذي العسرة، سعياً إىل خلق جمتمعٍ متكافل تسوده السماحة 

  .واإلخاء

اش تسبب بطبيعة احلال ضرراً على حساب أحد املتداينني، فالدائن متضرر عملية التضخم واالنكم. ٤

يف ظل التضخم ومنتفع يف حالة االنكماش على عكس املدين املنتفع يف ظل التضخم واملتضرر يف حالة 

لذا فاحلال يوجب النظر إىل كل من الدائن واملدين على حد سواء يف أي من األحكام .. االنكماش

  .املتخذة

التغري يف قيمة العملة الورقية حالة السداد يتحول فيها السداد من املثل إىل القيمة، وال نقول  .٥

  .صريورة العملة الورقية قيمية

النذور من األميان اليت جيب الوفاء ا إن كانت يف طاعة إذ ليس فيه كفارة ميني، أما إن كان النذر . ٦

  .يف معصية فكفارته كفارة ميني

__________  

  .١٣٣-١٣٢عن املصدر السابق، ص) ... ١(

  
  

  .من أحق الشروط اليت توفّى هي ما استحلَّت ا الفروج، واملهر هو من موجبات عقد النكاح. ٧

. االلتزام مببدأ عدم املغاالة يف املهور كي ال يسبب اضطرابات اجتماعية من أول املهر وحىت وفاءه. ٨

  .وإن من أبرك النساء أيسرهن مهوراً

إكرام املرأة يف إيفائها حق مهرها من السمات اليت تعكس وجهة النظر اإلسالمية الصحيحة يف . ٩

  .احلفاظ على حقوق املرأة



  

  املصادر واملراجع

***  

  القرآن الكرمي* 

البخاري، مسلم، الترمذي، النسائي، أبو داود، ابن ماجه، أمحد، مالك، : كتب احلديث التسعة* 

  .الدارمي

  ).هـ١٣٨٦، ٢دار الفكر، ط: بريوت(حاشية ابن عابدين : دأمني، حمم. ١

  .املغين: ابن قدامة. ٢

  ).م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١دار صادر ، طبعة : بريوت(لسان العرب : ابن منظور. ٣

، ٢دار املعرفة، ط: بريوت(املستطرف يف كل فن مستظرف : األبشيهي، شهاب الدين حممد بن أمحد. ٤

  ).م١٩٩٩-هـ١٤٢٠

مؤسسة الشرق : الدوحة(ضوابط العقود يف الفقه اإلسالمي : عبد احلميد حممود. البعلي، د. ٥

  ).م١٩٨٥، ١للعالقات العامة والنشر والترمجة، طبعة 

املكتب : بريوت(حممد بشري األدليب : املطلع، حتقيق: البعلي، حممد بن أيب الفتح البعلي احلنبلي. ٦

  .١٩٠- ١٨٩، ص)م١٩٨١-هـ١٤٠١ط، .اإلسالمي، ب

دار الفكر، بدون : بريوت(كشاف القناع عن منت اإلقناع : البهويت، منصور بن يونس بن إدريس .٧

  ).م١٩٨٢-هـ١٤٠٢طبعة، 

  ).دار الفكر، بدون طبعة، بدون تاريخ: بريوت(البهجة شرح التحفة، : التسويل. ٨

دار الكتاب العريب، : بريوت(إبراهيم األبياري : التعريفات، حتقيق: اجلرجاين، علي بن حممد بن علي. ٩

  ).هـ١٤٠٥، ١ط

  .سرية رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم: حممد.احلبش، د. ١٠

دار : بريوت(مواهب اجلليل لشرح خمتصر خليل : احلطاب، أبو عبد اهللا حممد بن عبد الرمحن. ١١

  ).هـ١٣٩٨، ٢الفكر، طبعة 

–هـ ١٤١٧، ١فكر العريب، طبعة دار ال: القاهرة(أحكام املعامالت الشرعية : علي. اخلفيف، د. ١٢

  ) .م١٩٩٦

  الرملي، اية احملتاج. ١٣

  
  

  ).ت.ط، ب.مطبعة ألف باء ، ب: دمشق (املدخل الفقهي العام : مصطفى أمحد. الزرقا، د. ١٤

دار الكلم الطيب، : دمشق(الوفاء يف رحاب القرآن واحلديث واألدب : الشوا، أمين عبدالرزاق. ١٥



  ).م١٩٩٧- هـ١٤١٧، ١ط

دار : بريوت(املهذب يف فقه اإلمام الشافعي : الشريازي، أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف. ١٦

  ).ت.ط، ب. الفكر، ب

ط، .دار الكتاب العريب، ب: بريوت(جممع الزوائد : اهليثمي، علي بن أيب بكر: الطرباين. ١٧

  ).هـ١٤٠٧

ط، .دار الفكر، ب: بريوت(الطربي  تفسري: الطربي، أبو جعفر حممد بن جرير بن يزيد بن خالد. ١٨

  ).هـ١٤٠٥

دار النفائس : عمان(أحكام تغري قيمة العملة النقدية وأثرها يف تسديد القرض : العاين، مضر نزار. ١٩

  ).م٢٠٠٠، ١للطباعة والنشر، ط

  ).ت.ط، ب.مطبعة صبيع، ب: القاهرة(االقتصاد يف االعتقاد : الغزايل، أبو حامد. ٢٠

  ).م١٩٨٠-هـ١٤٠٠، ٢دار القلم، ط: دمشق(خلق املسلم : مدالغزايل، حم. ٢١

  ).م١٩٨٧ط، .مكتبة لبنان، ب: بريوت(املصباح املنري : الفيومي، أمحد بن حممد بن علي املقرئ. ٢٢

أمحد عبدالعليم : تفسري القرطيب، حتقيق: القرطيب، أبو عبداهللا حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح. ٢٣

  ).هـ١٣٧٢، ٢ار الشعب، طد: القاهرة(الربدوين 

، ٢دار الكتاب العريب، طبعة : بريوت(بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع : الكاساين، عالء الدين. ٢٤

  ).م١٩٨٢

أسبابه واجتاهاته : ظاهرة الطالق يف دولة اإلمارات العربية املتحدة: املالكي، عبدالرزاق فريد. ٢٥

مركز اإلمارات للدراسات والبحوث : أبو ظيب(: سلسلة دراسات استراتيجية. خماطره وحلوله

  ).٥٠م، العدد٢٠٠١، ٢االستراتيجية، ط

  ).دار إحياء التراث العريب: بريوت(اإلنصاف : املرداوي، أبو احلسن علي بن سليمان. ٢٦

ط، .دار صادر، ب: بريوت(ديوان زهري بن أيب سلمى : املزين، زهري بن أيب سلمى ربيعة بن رباح. ٢٧

  ).ت.ب

، ١دار الفكر، ط: بريوت(حممد رضوان الداية : التعاريف، حتقيق: املناوي، حممد عبدالرؤوف. ٢٨

  ).هـ١٤١٠

  
  

  .جممع األمثال: امليداين، أبو الفضل. ٢٩

حممد رضوان الدايه، .د: حترير التنبيه، حتقيق: النووي، اإلمام حمي الدين أيب زكريا حيىي بن شرف. ٣٠

  ).م١٩٩٠-هـ١٤١٠، ١ر الفكر املعاصر، طبعة دا: بريوت(فايز الدايه .ود

املعهد العاملي للفكر : فريجينيا(معجم املصطلحات االقتصادية يف لغة الفقهاء : نزيه. محاد، د. ٣١



  ).، بدون تاريخ٢اإلسالمي، طبعة 

، ١مؤسسة نوفل، طبعة : بريوت(عقد القرض يف الشريعة اإلسالمية : عالء الدين. خروفة، د. ٣٢

  ).م١٩٨٢

سلسلة دراسات . األزمة املالية والنقدية يف دول جنوب شرقي آسيا: خطيب، شذا مجال. ٣٣

م، العدد ٢٠٠١، ١مركز اإلمارات للدراسات والبحوث االستراتيجية، ط: أبو ظيب: (استراتيجية

٥١.(  

لثقافة دار ا: القاهرة(بني الذاتية واملوضوعية : القيم يف اإلسالم: رسالن، صالح الدين بسيوين. ٣٤

  ).م١٩٩٠-هـ١٤١٠ط، .للنشر والتوزيع، ب

  .١٨٣)م١٩٧٢دار الكتب اإلسالمية، بدون طبعة، : القاهرة(فقه السنة، : سابق، سيد. ٣٥

الدار السعودية للنشر والتوزيع، : الرياض(القيم احلضارية يف رسالة اإلسالم : عثمان، حممد فتحي. ٣٦

  ).م١٩٨٢، ١ط

دار البيان : جدة(النظام والسكان والرفاه والزكاة : القتصاد اإلسالميا: عبداملنعم حممد.عفر، د. ٣٧

  ).م١٩٨٥-هـ١٤٠٥، ١العريب، طبعة 

املطبعة : العباسية(الدخل واالستقرار : حنو النظرية االقتصادية يف اإلسالم: عبداملنعم حممد. عفر، د. ٣٨

  ).م١٩٨١-هـ١٤٠١، .ط.العربية احلديثة، ب

، ١املؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط: بريوت(القاموس االقتصادي  :حممد بشري.علية، د. ٣٩

  ).م١٩٨٥

  ).م١٩٩١- هـ١٤١٢، ٤دار الفكر العريب، ط: القاهرة(املوسوعة االقتصادية : عمر، حسني. ٤٠

-هـ١٤٠٥ط، .مؤسسة شباب اجلامعة، ب: اإلسكندرية(التضخم املايل : غازي حسني.عناية، د. ٤١

  ).م١٩٨٥

-هـ١٤١١، ١دار اجليل، طبعة : بريوت(متويل التنمية االقتصادية بالتضخم املايل : غازيعناية، . ٤٢

  ).م١٩٩١

  ).م١٩٧٩ط، .م، ب.د(حماضرات يف النقود والبنوك : حممد فتحي.عويس، د. ٤٣

  
  

مكتبة دار : الكويت(نظرية الضمان يف الفقه اإلسالمي العام : حممد فوزي. د. فيض اهللا، أ. ٤٤

  ).م١٩٨٦–هـ  ١٤٠٦، ٢ة التراث، طبع

  .جملة األحكام العدلية. ٤٥

-هـ١٤١٤، ١دار اهلداية، ط: القاهرة(فقه االقتصاد النقدي : يوسف كمال. حممد، د. ٤٦

  ).م١٩٩٢



ط، .مكتبة عني مشس، ب: القاهرة(اقتصاديات النقود والبنوك : عبد النيب حسن.يوسف، د. ٤٧

  ).م١٩٨٦

  

  الفهرس

  

  الصفحة

  املقدمة

  ...مفهوم الوفاء : األول املبحث 

  ...من معاين الوفاء 

  ...ذكر الوفاء يف القرآن الكرمي 

  ...وفاء القرض وتغري القيمة : املبحث الثاين 

  ...معىن القرض 

  ...أركان عقد القرض 

  ...شروط احملل 

  ...تغري قيمة العملة 

  ...أسباب حدوث التضخم 

  ...اثر التضخم واالنكماش على الدائن واملدين 

  ...دينه  - صلى اهللا عليه وسلم  -قضاء ووفاء رسول اهللا 

  ...وفاء النذور : املبحث الثالث 

  ...معىن النذر 

  ...النذر والعملة النقدية 

  ...معاجلة النذر يف تفري القيمة 

  ...وفاء املهور : املبحث الرابع 

  ...معىن املهر ومكانته عند الرجل واملرأة 

  ...عواقب الغالء يف املهور 

  ...وقفات يف تغري العملة يف إيقاف املهر 

  ...النتائج 

  ...املصادر 

  ...الفهرس 

  
  


