
أثر تغير قيمة العملة على أداء االلتزام
من  فريق  ذهب  فقد  التجارية؛  بال�سلع  اأ�سبه  الورقية  النقود  اأن  يرى  من  الفقهاء  من 
�سلعة  والفلو�س  بالفلو�س،  اأ�سبه  الورقية  النقود  اأن  اإىل  واملعا�سرين  املحدثني  الفقهاء 
مع  البيع  �سح  العك�س  اأو  والف�سة  كالذهب  باآخر  جن�س  بيع  اإذا  قالوا:  حيث  جتارية، 

التفاوت يف الوزن والقيمة ب�سرط احللول والتقاب�س يف جمل�س العقد. 
ال��راأي  هذا  اأ�سحاب  وي��رى  والف�سة،  بالذهب  اأ�سبه  الورقية  النقود  اأن  يرى  من  ومنهم 
ذاتها  يف  لها  قيمة  ال  النقدية  الورقة  اإن  حيث  من  بالفلو�س  اأ�سبه  النقدية  االأوراق  اأن 
واأعطتها الدولة �سفة االإلزام والقوة، وكذلك الفلو�س، فهي قطع من احلديد اأو النحا�س 
للتبادل  و�سيطًا  اتخاذها  على  وا�سطلحوا  بها  النا�س  تعامل  ذلك  ومع  تذكر  ال  قيمتها 
�سمولها  يف  منهما  كل  وظيفة  حيث  احلقوق،  وترتيب  الذمم  ل�سغل  وو�سيلة  املعامالت،  يف 
النقدية  االأوراق  بني  الفوارق  اتفقت  واإذا  العالية،  القيمة  ذات  املبادالت  يف  وتخ�س�سها 
حينئذ  فاأمكن  واحد،  حكم  ال�سرع  ميزان  يف  فهما  والغاية  الوظيفة  يف  واحتدا  والفلو�س 

النظر يف حتقق علة الثمنية بني االأوراق النقدية والدراهم والدنانري.
للنقود،  الفقهي  والتكييف  العملة  ن�ساأة  الكاتب  تناول  الدرا�سة  من  ال�سابقة  احللقة  يف 
وهل تعترب الفلو�س كالذهب والف�سة يف مقيا�س ثمن االأ�سياء؟، كما تناول اأثر تغري قيمة 
االآث��ار  ن�ستكمل  احللقة  هذه  ويف   .. النقدية  ال�سيا�سة  وعلى  الدين  �سداد  على  العملة 
وانقطاع  الك�ساد  ح��االت  يف  خا�سة  الدين  �سداد  على  العملة  قيمة  تغري  على  املرتتبة 
الفلو�س )اأي عدم وجودها يف ال�سوق(، وكذلك حالة الرخ�س والغالء، ثم نختم باأثر تغري 

قيمة العملة على ال�سيا�سة النقدية. 

الحلقة الثانية

أ. د. رمضان عبدالله الصاوي
أستاذ الفقه العام

كلية الشريعة والقانون – جامعة األزهر
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1- حالة الك�ساد:
جميع  يف  بالنقد  امل��ع��ام��ل��ة  ت���رك  وه���و 

البالد؛ فريى احلنفية اأن الواجب رد املبيع 

اإن كان قائمًا، ومثله اإن كان مثليًا، وقيمته 

فا�سد،  البيع  وحكم  ذل��ك،  غ��ري  ك��ان  اإن 

وقت  القيمة  يو�سف وجوب  اأبو  يرى  بينما 

ويرى   .
)1(

الك�ساد يوم  حممد  وعند  البيع 

مل  املالكية:  مذهب  وم�سهور  ال�سافعية 

قب�سها  التي  ال�سكة  املدين غري  يكن على 

بحالة  النظر  دون  مبثلها،  اأي  العقد،  يوم 

يتخري  اأن��ه  ال�سافعي  عن  ونقل  الك�ساد. 

ف�سخ  اأو  القدمي  بالنقد  البيع  اإج��ازة  بني 

عن�د  وراأي  احلنابلة  وذه���ب   ،
)2(

ال��ع��ق��د

املالكي�ة اإىل اأن الواجب يف هذه احلالة هو 

.
)3(

القيمة

2- حالة االنقطاع:
ال�����س��وق  ال��ن��ق��د يف  ي��وج��د  اأال  ف��م��ع��ن��اه 

وال��ب��ي��وت.  ال�����س��ي��ارف��ة  ي��د  وج���د يف  واإن 

بلد  يف  جملة  االنعدام  باأنه  اأي�سًا  وعرف 

 - الفلو�س  اأي   - وج��دت  واإن  املتعاقدين، 

جمهور  وي���رى  غ��ريه��ا.  يف  القب�س  ح��ني 

واحلنابلة  وال�سافعية  املالكية  الفقهاء من 

يف  اأنه  احلنفية  من  وحممد  يو�سف  واأب��ى 

القيمة  فالواجب  الفلو�س  انقطاع  حالة 

واإن اختلفوا يف وقت الوجوب، اإال اأن الذي 

ي�سغلنا هنا هو وجوب القيمة ولي�س غريه،  

يوجب  االنقطاع  اأن  اأبو حنيفة  يرى  بينما 

. ووا�سح من قول الفقهاء اأن 
)4(

ف�ساد البيع

الواجب القيمة الأن املثل متعذر باالنقطاع، 

ومن خالف كاأبي حنيفة قال ف�ساد العقد. 

3- حالة الرخ�س والغالء:
فاإن الرخ�س يعني هبوط قيمة الفلو�س، 

ال�سرائية،  قوتها  ارت��ف��اع   يعني  وال��غ��الء 

املالكية  م��ن  الفقهاء  جمهور  ذه��ب  وق��د 

اأن  اإىل  حنيفة  واأبي  واحلنابلة  وال�سافعية 

الواجب هو النقد الثابت يف ذمة املدين وال 

، بينما ذهب 
)5(

ينظر اإىل الرخ�س والغالء

اأبو يو�سف من احلنفية اإىل اأن الواجب هو 

.
)6(

اأداء القيمة عند الرخ�س والغالء

�سابقة  الثالث  احل��االت  اإىل  وبالنظر 

قالوا  الفقهاء  جمهور  اأن  يت�سح  ال��ذك��ر 

البيع  اأو ف�ساد  املثل  باأحد �سيئني هما: رد 

يف  الوقوع  من  حذرًا  وذلك  العقد،  وف�سخ 

الربا، اأما يف حالة االنقطاع فاجلميع قالوا 

اأبي حنيفة الذي قال بف�ساد  بالقيمة غري 

املثلي  وج��ود  لعدم  منا�سب  وه��ذا  العقد، 

الرخ�س  حالة  اأما يف  انقطاعه،  بعد  هنا 

والغالء فاجلمهور على رد املثلي اأي�سًا الأنه 

موجود دون النظر لرخ�سه وغالئه خوفًا 

فريى  يو�سف  اأبو  اأما  الربا.  باب  فتح  من 

القيمة الأن الرخ�س والغالء عنده  وجوب 

كاملعدومة  فتكون  العملة  ف�ساد  ب��اب  من 

فيلجاأ عنده للقيمة.

ين على ذلك  وراأي اأبي يو�سف يربط الدَّ

اأو ما ي�سميه االقت�ساديون بربط  بالقيمة 

اإىل  ي��وؤدي  وهذا  املعي�سة،  مب�ستوى  الدين 

بهذا  القول  اأن  وه��ي  مقبولة،  غري  نتائج 

ال  الأن��ه  الربا  ا�ستباحة  اإىل  ي��وؤدي  ال���راأي 

قلنا  اإذا  ال��ف��ائ��دة  بحرمة  للقول  معنى 

بجواز الربط القيا�سي بني الدين وم�ستوى 

املعي�سة الأن حترميها عندئذ ال يكون لغوًا، 

الأن املح�سلة، والنتيجة واحدة وهي القول 

بجواز الفوائد امل�سرفية، واأ�سا�س ذلك اأن 

موؤ�سر تكاليف املعي�سة هو دائمًا يف اجتاه 

.
)7(

اإىل االرتفاع ال اإىل االنخفا�س اإال نادرًا

ويف هذه احلالة يكون راأ�س املال يف جميع 

انخفا�س  ت�سور  لعدم  م�سمونًا  القرو�س 

االأ�سعار بطريقة تاأتي على جزء منه، كما 

اأن الزيادة احلا�سلة لهذا املال موؤكدة واإن 

كانت غري معروفة بالن�سبة للنا�س اإال اأنها 

كما   ،
)8(

للحكومة بالن�سبة  تاأكيدًا  معروفة 

اأنه يف هذه احلالة ميكن اأن ياأخذ املقر�س 

املرابي  ي��اأخ��ذه  مم��ا  اأك��ر  املقرت�س  م��ن 

واأكر مما ياأخذه من ي�ستغل هذا املال يف 

ن�ساط م�سروع وذلك يف الدول التي تزداد 

الدين  ربط  اأن  كما  الت�سخم،  ن�سبة  فيها 

للجهل  غرر  عنه  ين�ساأ  االأ�سعار  مب�ستوى 

يدريان  ال  العاقدين  ف��اإن  الثمن  مبقدار 

االأج��ل،  حلول  عند  دفعه  الواجب  املقدار 

كما اأننا لو اأجزنا هذه املعاملة فاإنه يلزمنا 

القمح  مثل  ال��دي��ون  باقي  رب��ط  جنيز  اأن 

فقهي  خالف  يوجد  وال  وال�سعري،  والتمر 

يف اأن املدين يف القر�س ال يلزمه اأكر من 

.
)9(

مثل ما اقرت�سه وزنًا اأو كياًل

وقد ذهب الفقهاء قدميًا وحديثًا اإىل اأن 

النقود من املثليات، فقد ذكرنا ذلك عن  

فقهائنا ال�سابقني  وكثري من الفقهاء من 

املحدثني اأي�سًا عدها من املثليات، وذكروا 

االآن؛  املتداولة  الورقية  العمالت  منها 

التضخم هو االرتفاع في 

المستوى العام لألسعار 

ويترتب عليه تدهور 

القوة الشرائية  للنقود
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»وامل��ث��ل��ي��ات  زه���رة  اأب���و  ال�سيخ  ق���ال  ف��ق��د 

فالدراهم  نقود،  غري  ومنها  نقود  منها 

اجلنيهات  ومثلها  املثليات  من  والدنانري 

احلا�سر  ع�سرنا  يف  الف�سية  وال��ن��ق��ود 

ثمنًا  ي�سمى  ال��ن��وع  وه���ذا   املثليات،  م��ن 

من  متتاز  والنقود  مثمنًا،  ي�سمى  وغ��ريه 

ومقايي�س  باأنها معايري  االأموال  �سائر  بني 

فيها  وما  االأ�سياء  مالية  مقدار  بها  يقا�س 

يف  كانت  لذلك   .. النا�س  حاجات  ي�سبع 

. وقال ال�سيخ على 
)10(

العقود اأثمانًا دائمًا«

اعتبار  فاأ�سا�س  اجلملة  »وعلى  اخلفيف 

املال مثليًا يف ال�سريعة اأمران: التماثل بني 

اأجزائه عندما يكون مكياًل اأو موزونًا وبني 

مالحظة  مع  معدودًا  يكون  عندما  اآح��اده 

وقد عرفنا   .. االأ���س��واق  وج��وده كذلك يف 

عن  متتاز  ولكنها  املثلي  م��ن  النقود  اأن 

غريها من املثليات باأنها تكون دائمًا اأثمانًا 

  .
)11(

ومعايري لغريها من االأموال«

ميكن  ال�سابقني  ال��راأي��ني  ��ْوق  ���سَ وبعد 

كالم  ف��ى  ن��الح��ظ  اأن  ينبغي  ن��ق��ول:  اأن 

على  الورقية  للعملة  عّدهم  اأن  املحدثني 

الأن كالم  ُيفهم خطاأ  اأال  ينبغي  نقد  اأنها 

اخلفيف  على  وال�سيخ  زه��رة  اأب��و  ال�سيخ 

العملة  اأن  ي�ستند فى ع�سرهم على  كان 

ال��ورق��ي��ة ك��ان��ت م��ق��درة ب��ال��ذه��ب، حيث 

الثالثة  ي��ق��ارب  م��ق��درًا مب��ا  ك��ان اجلنيه 

 1945 عام  قبل  اجل��رام  وثلثي  جرامات 

وب��ج��رام��ني ون�����س��ف اجل����رام ب��ع��د ع��ام 

داخل  كالمهم  يفهم  اأن  فينبغي   1949

يكون حكمنا مو�سوعيًا  االإطار حتى  هذا 

�سوق  وبعد  واالأه���واء،  امليول  عن  وبعيدًا 

قال  فريقًا  اأن  ن��رى  ال�سابقني  ال��راأي��ني 

بالقيمة،  ق��ال  وفريقًا  االأداء  يف  باملثلية 

لكن بالرجوع اإىل حديث ر�سول اهلل �سلى 

مل  بالذهب...«  الذهب  و�سلم«  عليه  اهلل 

يذكر فيه اإال هذه االأ�سناف ال�ستة، والذي 

خ��رج ع��ن ه��ذه االأ���س��ن��اف ووج���دت فيه 

الربا فهو مقي�س عليه وداخل �سمن  علة 

الأن  الربا  يف  عليها  املن�سو�س  احلرمة 

مبخالفة  عربة  وال  �سرعي  دليل  القيا�س 

اأهل الظاهر يف ذلك الأنهم متاأخرون عن 

زمن القول بثبوت القيا�س كدليل �سرعي، 

فال  عليه  املقي�س  املقي�س  خالف  اإن  لكن 

عربة بهذا القيا�س �سرعًا وبتطبيق قيا�س 

بالنقدين  �سبهها  على  النقدية  االأوراق 

»الذهب والف�سة«.

نرجع اإىل ما تقدم ذكره عن النقدين 

ال��دراه��م  ال��غ��زايل »خ��ل��ق اهلل  ق��ال  كما 

�سائر  بني  ومتو�سطني  حاكمني  والدنانري 

االأم��وال حتى تقدر االأم��وال بهما فيقال: 

ه��ذا اجل��م��ل ي�����س��اوى م��ائ��ة دي��ن��ار وه��ذا 

القدر من الزعفران ي�ساوى مائة دينار، 

ب�سيء  مت�ساويان  اإنهما  حيث  من  فهما 

واحد اإذن مت�ساويان، واإمنا اأمكن التعديل 

ولو  اأعيانهما  يف  غر�س  ال  اإذ  بالنقدين؛ 

اقت�سى  رمب��ا  غر�س  اأعيانهما  يف  ك��ان 

�ساحب  حق  يف  الغر�س  ذل��ك  خ�سو�س 

الغر�س ترجيحًا، ومل يقت�ِس ذلك يف حق 

من ال غر�س له، فال ينتظم االأمر فاإذن 

ويكونا  االأي��دي  لتتداولهما  اهلل  خلقهما 

وحلكمة  ب��ال��ع��دل  االأم����وال  ب��ني  حاكمني 

�سائر  اإىل  بهما  ال��ت��و���س��ل  وه���ي  اأخ����رى 

وال  اأنف�سهما  يف  عزيزان  الأنهما  االأ�سياء 

�سائر  اإىل  ون�سبتها  اأعيانهما  يف  غر�س 

االأموال ن�سبة واحدة فمن ملكهما فكاأمنا 

.
)12(

ملك كل �سيء

بني  الن�سبة  يف  اأك���ر  امل��ق��ام  ويت�سح 

الذهب والف�سة من جهة والنقود الورقية 

قال:  القيم حيث  اب��ن  االإم���ام  ذك��ره  مبا 

املبيعات  اأث��م��ان  والدنانري  ال��دراه��م  اإن 

تقومي  به  يعرف  الذي  املعيار  هو  والثمن 

االأموال فيجب اأن يكون حمدودًا م�سبوطًا 

الثمن  كان  لو  اإذ  ينخف�س،  وال  يرتفع  ال 

يرتفع وينخف�س كال�سلع مل يكن لنا ثمن 

نعترب به املبيعات، بل اجلميع �سلع وحاجة 

املبيعات  ب��ه  ي��ع��ت��ربون  ثمن  اإىل  ال��ن��ا���س 

حاجة �سرورية عامة، وذلك ال ميكن اإال 

ب�سعر تعرف به القيمة، وذلك ال يكون اإال 

بثمن تقّوم به االأ�سياء وي�ستمر على حالة 

واحدة وال يقّوم هو بغريه اإذ ي�سري �سلعة 

يرتفع وينخف�س فتف�سد معامالت النا�س، 

راأيت  كما  ال�سرر  وي�ستد  اخللف  ويقوم 

الالحق  وال�سرر  معامالتهم  ف�ساد  من 

بهم حني اتخذ النا�س الفلو�س �سلعة تعد 

ولو  الظلم،  وح�سل  ال�سرر  فعم  للربح 

ينق�س  وال  ي��زداد  ال  واح��دًا  ثمنًا  جعلت 

بل تقوم به االأ�سياء وال تقّوم هى بغريها 

.
)13(

ل�سلح اأمر النا�س«

الدليل على أن النقود 

الورقية تعد قيمّية أن 

لها بورصة مالية لكل 

نقود الدول تتغير 

قيمتها صعودًا أو 

هبوطًا
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ــيــن الــنــقــود )الـــذهـــب  االخـــتـــاف ب
والفضة( والعملة الورقية

وبالنظر اإىل النقود، ذهبًا كانت اأو ف�سة، 

العملة  وب���ني  بينها  ب��ي��ن��ًا  اخ��ت��الف��ًا  جن��د 

العلة  حتقق  مينع  مما  املتداولة  الورقية 

ل�سحة القي�ا�س بينهما. ويقوي ابن القيم 

»واأم��ا  فيقول  اال���س��ت��دالل  يف  الفهم  ه��ذا 

العلة  طائفة:  فقالت  والدنانري  الدراهم 

مذهب  وه���ذا  م��وزون��ني،  كونهما  فيهما 

ومذهب  عنه  الروايتني  اإح��دى  يف  اأحمد 

فيهما  العلة  قالت:  وطائفة  حنيفة،  اأب��ي 

وم��ال��ك  ال�سافعي  ق���ول  وه���ذا  الثمنية، 

واأح��م��د يف ال��رواي��ة االأخ����رى، وه���ذا هو 

ال�سحيح بل ال�سواب، فاإنهم اأجمعوا على 

جواز اإ�سالمهما يف املوزونات من النحا�س 

النحا�س  ك��ان  فلو  وغ��ريه��م��ا،  واحل��دي��د 

اأجل  اإىل  بيعهما  واحلديد ربويني مل يجز 

الربا  فيه  يجري  ما  ف��اإن  ن��ق��دًا،  ب��دراه��م 

اإذا اختلف جن�سه جاز التفا�سل فيه دون 

انتق�ست من غري فرق  اإذا  والعلة  الن�ساء 

فالتعليل  واأي�سًا  بطالنها،  على  دل  موؤثر 

بالوزن لي�س فيه منا�سبة فهو طرد حم�س 

الدراهم  ف��اإن  بالثمنية،  التعليل  بخالف 

هو  والثمن  املبيعات،  اأث��م��ان  وال��دن��ان��ري 

.
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املعيار الذي يعرف به تقومي االأموال«

ترتفع  النقدية  االأوراق  اأن  املعلوم  ومن 

حالة  وم��ن  زم��ن  اإىل  زم��ن  من  وتنخف�س 

االقت�سادية  الدولة  حلالة  تبعًا  حالة  اإىل 

امل�سدرة لهذه االأوراق ور�سيدها الذهبي 

االأوراق  ه��ذه  ت��ك��ون  ال��ت��ج��اري  وميزانها 

ال�سرعية  احلقيقية  االأثمان  عن  خارجة 

العلة  ال�سطراب  االأ�سياء  بها  تقوم  التي 

فيها من وقت الآخر وعدم ثبوتها، وهي يف 

هذه احلالة كاأى �سلعة من �سلع املبيعات يف 

والطلب،  للعر�س  التجارة تخ�سع  عرو�س 

العمالت  ه��ذه  بع�س  جن��د  اأن��ن��ا  ل��درج��ة 

الورقية ال يتعدى التعامل بها خارج حدود 

البلد التي اأ�سدرتها، حيث ي�سبح التعامل 

بها خ��ارج ح��دود ه��ذه ال��دول��ة غ��ري ذات 

تكون  اأن  اإىل  االأم�ر  ي�سري  قد  بل  فائدة 

.
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ورق�ة عادية ال قيمة له�ا

غري  للدولة  الرئي�س  النقد  ك��ان  واإذا 

قيمته  ح��ي��ث  م���ن  م�ستقر  وغ���ري  ث��اب��ت 

انخفا�س �سعر �سرفه  النقدية ومن حيث 

امل�ستمر بالن�سبة للعمالت النقدية االأخرى 

ك��ان��ت يف م��ث��ل حالته  وال��ت��ي  امل�����س��ت��ق��رة، 

اأو من حيث االنخفا�س  اأثناء قوته وثباته 

واالرتفاع بدون �سوابط حمددة اأو قواعد 

الغالبة  النقد  �سمة  هو  ذل��ك  وك��ان  ثابتة 

الدولة  مليزان  الدائم  العجز  ب�سبب  عليه 

الن�سبة  ب�����س��ورة غ��ري حم���ددة  ال��ت��ج��اري 

من  ال��دول��ة  تتمكن  وال  منتظمة،  وغ���ري 

ترجع  الأ�سباب  عليه  ال�سيطرة  اأو  حتديده 

اإليها اأو اإىل �سيا�ستها النقدية اأو ال�سيا�سية 

تعمد  ثم  غريها،  اإىل  اأو  االقت�سادية  اأو 

الدولة اإىل �سد عجزها املايل والنقدي يف 

الداخل باإ�سدار نقد جديد ال يقابله غطاء 

نقدي حقيقي وال ن�ساط اقت�سادي اإنتاجي 

ي��وازي هذا  اأو جت��اري  اأو زراع��ي  �سناعي 

هذه  مثل  ففي  اجلديد،  النقدي  االإ�سدار 

االإ�سدار  املثلى مع  النقد  احلالة �سيتحول 

الواحد يف الزمن الواحد اإىل قيمي بالن�سبة 

له،  الالحق  اأو  له  ال�سابق  لالإ�سدار 

انخفاض قيمة العملة 

يؤدي إلى تخوف الناس 

منها واللجوء إلى غيرها 

كالسلع واألشياء 

الثمينة
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وينقلب النقد من ثمن لغريه اإىل مثمن له، 

اأي ي�سبح حكمه حكم عرو�س التجارة يف 

البيع وال�سراء، وال يتحقق يف ظل التعامل 

املالية  باحلقوق  الوفاء  النقد  ه��ذا  مبثل 

عليها  التعاقد  يتم  التي  االل��ت��زام��ات  اأو 

للعقد  الزمن الالحق  اإىل عن�سر  وحتتاج 

للوفاء بها؛ اإما لطبيعة العقد ذاته كعقود 

الذمة  يف  واالل��ت��زام  واال�ست�سناع  العمل 

االلتزام  اأو  القر�س  اأو  معني  الأجل  كالبيع 

كاالإتالف  يوجبه  ب�سبب  باملال  ال�سرعي 

.
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وال�سمان

ال��ورق��ي��ة  للنقود  ال�����س��رع��ي  والتكييف 

املثلية  من  تتحول  يجعلها  الو�سف  بهذا 

املن�سبطة اإىل القيمية غري املن�سبطة التي 

تدخل يف عرو�س التجارة، وقد خرج النقد 

بذلك عن ثمنيته ال�سرعية املن�سبطة اإىل 

املن�سبطة،  القانونية غري  العرفية  ثمنيته 

اأو  املثليات  يف  املثل  هو  �سرعًا  وال��واج��ب 

وقت  عدمه  اأو  املثل  تعذر  عند  املثل  قيمة 

ال�سارع  حكمة  نفهم  وبهذا  ب��ه،  االل��ت��زام 

احلقيقية  الثمنية  اعتبار  من  االإ�سالمي 

الذهب والف�سة - دون  اأي  النقدين -  يف 

الدكتور  ف�سيلة  راأي  هو  وه��ذا  غريهما، 

.
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ن�سر فريد حممد وا�سل

وقد �سبق لهذا الراأي اأبو يو�سف وحممد 

به،  العمل  ال��ره��وين  وقيد  احلنفية،  من 

املالكي�ة �سحنون، وتوجيه  اإليه من  وذهب 

هذا الراأي يف اأن اأبا يو�سف اعترب الرخ�س 

وال���غ���الء ع��ي��ب��ًا حل��ق ال��ف��ل��و���س ���س��واء يف 

اأو البيع فرتتب عليه ظلم للدافع  القر�س 

بالقيمة،  يجرب  اأن  فينبغي  الرخ�س  مع 

اإبطال العقد كما مل يبطل يف  وال يقت�سي 

يو�سف  اأبو  واالنقطاع، وقد الحظ  الك�ساد 

فاإذا  النا�س  با�سطالح  اأثمان  الفلو�س  اأن 

ا�سطلحوا  ما  تغري  اأو  ا�سطالحهم  تغري 

بحيث  التغري  ه��ذا  مراعاة  فينبغي  عليه 

راأي  وكذلك  �سرر،  طرف  على  يرتتب  ال 

 ،
)18(

ودليله يو�سف  اأبي  ل��راأي  تبعًا  حممد 

اأم���ا ع��ن قيد ال��ره��وين ل��ه��ذا ال����راأي مبا 

حتى  ج��دًا  والغالء  الرخ�س  يكر  مل  اإذا 

كبري  ال  ملا  كالقاب�س  لها  القاب�س  ي�سري 

�سلعته  ب��دل  اإمن��ا  البائع  الأن  فيه،  منفعة 

فال  به  منتفع  الأخ��ذ  به  منتفع  مقابلة  يف 

، وذلك 
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ب��ه ينتفع  ال  ما  باإعطائه  يظلم 

رخ�س  ك��ل  م��ع  العملة  حتركت  اإذا  الأن��ه 

وغالء ال�سطربت املعامالت وفقد النا�س 

االأوراق  ومثلها  بالفلو�س  التعامل  الثقة يف 

النقدية، واأي�سًا الأن الغنب الي�سري اأو الغالء 

املعامالت  منه  تخلو  ال  الي�سري  والرخ�س 

يف  الع�سر  النا�س  على  دخ��ل  به  تقيد  ول��و 

معامالتهم لكن التغري يف القيمة اإذا كان 

كثريًا فاإنه يرتتب عليه ظلم اأحد الطرفني 

يكون  اأن  وينبغي   ... والغالء  الرخ�س  يف 

االأم��ر  وىل  م��ن  وال��غ��الء  الرخ�س  تقدير 

العامة  امل�سلحة  معرفة  عى  االأق��در  الأن��ه 

.
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وتقديرها

النقود الورقية .. قيمية
تعد  الورقية  النقود  اأن  على  دليل  واأك��رب 

�سوقًا  تعترب  مالية  بور�سة  لها  اأن  قيمّية 

املالية  واأوراق��ه��ا  ال��دول  نقود  لكل  عاملية 

تتغري  النقود  وه��ذه  التجاري�ة،  واأ�سهمها 

قيمتها �سعودًا اأو هبوطًا بالن�سبة لبع�سها 

البع�س من يوم اإىل اآخر، وعلى �سوء ذلك 

تتحدد معامالت الدول والهيئات واالأفراد 

من اآلثار السيئة 

للتضخم اتجاه االستثمار 

إلى وجهات غير منتجة
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وتعرف احلقوق وحتدد االلتزامات املالية 

التي على اأ�سا�سها يتم الوفاء عند االأداء. 

امل�سلمني يف هذا  الفقهاء  وقد ظهر كالم 

اأو  النقد  �سعر  بهبوط  املتعلق  اجل��ان��ب 

ك�ساده  اأو  فيه  الغ�س  ظهر  عندما  �سعوده 

الأ�سباب اأهمها بالطبع اجلانب االقت�سادي 

يف الدولة ونق�س النقد اخلال�س امل�سكوك 

 .
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من الذهب اأو الف�سة

يف  فت�ستند  وال��دن��ان��ري  ال��دراه��م  اأم���ا 

ف��اإذا  خلقة،  ذاتيتها  اإىل  قيمتها  معيار 

وتغلو  ترخ�س  ف��اإمن��ا  غلت  اأو  رخ�ست 

والف�سة،  ال��ذه��ب  م��ن  لذاتها  بالن�سبة 

النقدية، ال  االأوراق  ومثلها  الفلو�س،  لكن 

حتى  والف�سة،  الذهب  معيار  اإىل  ت�ستند 

اإذا ارتفعت قيمة ال�سلع رخ�ست قيمتها، 

وكلما انخف�ست قيمة ال�سلع غلت قيمتها، 

فالبد للفلو�س من ارتباط، وال�سلع ت�سلح 

ي�سلح  فال  النا�س  ا�سطالح  اأما  معيارًا، 

بداهة، وميكن اأن يخرج على هذا القول: 

ملعرفة  ال�سلع  باأ�سعار  العملة  تغري  رب��ط 

ما  اأو  العملة  ورخ�����س  انخفا�س  ن�سبة 

من  مينع  ما  جند  وال  بالت�سخم،  ي�سمي 

وحتديدها  الت�سخم  ن�سب  الدول  تنظيم 

ت��ك��ون ق��ائ��م��ة االأ���س��ع��ار  ك��ل ع���ام بحيث 

هذا  وتاأ�سي�س  العملة.  لتقييم  مقيا�سًا 

واالأوراق  الفلو�س  طبيعة  على  املو�سوع 

وال  خال�سًا  ثمنًا  لي�ست  اأنها  يف  النقدية 

عر�سًا خال�سًا واإمنا فيها طرف من هذا 

فتاأخذ  املعيب  كالعر�س  فلتكن هنا  وهذا 

الكثري يف  قيمتها عند الرخ�س والغالء، 

القر�س الأنه ال بديل عن ذلك وتاأخذ قيمة 

ال�سلعة يف البيوع الإمكان التقدير بها وهي 

اأكر  بها  التقدير  فيكون  حم�س  عر�س 

.
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اطمئنانًا

ــمــة الــعــمــلــة عــلــى  ــر قــي ــغــي آثــــــار ت
السياسة النقدية

تغري  على  املرتتبة  الظواهر  اأهم  من  لعل 

قيمة النقد هي ظاهرة الت�سخم.

معنى الت�سخم:
هو االرتفاع يف امل�ستوى العام لالأ�سعار، 

ال�سرائية   ال��ق��وة  ت��ده��ور  عليه  وي��رتت��ب 

االأ�سعار  غ��الء  موجزة:  وبعبارة  للنقود. 

.
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ورخ�س النقود

مرتبطة  اقت�سادية  ظاهرة  والت�سخم 

باالقت�ساد املعا�سر، ولكن لي�س معنى ذلك 

اأنه مل يكن موجودًا قبل ذلك من الع�سور 

ال�سابقة، بل هو موجود لكنه مل يكن ظاهرة 

مناق�سة  وجوده  والدليل على  االآن،  هو  كما 

اأئمتنا الفقهاء اأحكام الفلو�س - باعتبار اأن 

والف�سة  كالذهب  نف�سها  يف  لي�ست  قيمتها 

والك�ساد  وال��غ��الء   الرخ�س  حيث   م��ن   -

اأ�سباب  م��ن  ين�ساأ  والت�سخم  واالن��ق��ط��اع، 

كالكوارث  فيها؛  لالإن�سان  ي��د  ال  طبيعية 

واالآفات ال�سماوية، اأو من اأ�سباب م�سطنعة 

كاالحتكار، وقد يكون نا�سئًا نتيجة احلروب 

.
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اأو احل�سار االقت�سادي لبلد ما

النقود،  قيمة  بقيا�س  الت�سخم  ويعرف 

الفاكهة  من  ال��واح��د  الكيلو  ثمن  اأن  فلو 

قيمة  اأن  ذلك  معنى  لكان  قرو�س  ع�سرة 

اأي   )10=10÷100( ت�����س��اوى  اجل��ن��ي��ه 

فاإذا  الفاكهة،  من  كيلوات  ع�سرة  ت�ساوى 

ارتفع ثمن الفاكهة اإىل 15 قر�س تنخف�س 

اإىل  باجلنيه  امل�����س��رتاة  ال��ك��ي��ل��وات  قيمة 

وميكن   .. تقريبًا  كيلوات   )7=15÷100(

قيا�س التغري يف قيمة النقود بني تاريخني 

كاملواد  ال�سلع  من  جمموعة  اإىل  بالن�سبة 

 .
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الغذائية مثاًل

اآثار الت�سخم:
ل��ع��ل م���ن اأب�����رز االآث�����ار امل��رتت��ب��ة على 

الت�سخم ما يلي:

يف  ال��ن��ق��ود  ع��ل��ى  ال�سلبي  ال��ت��اأث��ري 
الأن  للقيمة:  كمقيا�س  وظيفتها  تاأدية 
تخوف  اإىل  ي��وؤدي  العملة  قيمة  انخفا�س 

كال�سلع  غريها  اإىل  واللجوء  منها  النا�س 

ي��وؤدي  ب���دوره  وه���ذا  الثمينة،  واالأ���س��ي��اء 

االحتكار  ظهور  وه��ي  اأخ���رى  نتيجة  اإىل 

باملجتمع،  ت�سر  ب�����س��ورة  وامل�����س��ارب��ات 

توزيع  اإع��ادة  اإىل  ي��وؤدي  الت�سخم  اأن  كما 

وجهة،  بغري  ت��وزي��ع��ًا  املجتمع  يف  ال���روة 

قيمة  رخ�س  م��ن  البع�س  ي�ستفيد  حيث 

بالقيمة  ي�سددون  الأنهم  كاملدينني  النقود 

اال�سمية للنقد، ورجال االأعمال واأ�سحاب 

ارتفاع  من  ي�ستفيدون  الذين  امل�سروعات 

االأ�سعار ب�سبب انخفا�س قيمة النقد، كما 

ي�ستفيد اأ�سحاب املدخرات الذهبية؛ حيث 

مكتنزاتهم  قيمة  ارتفاع  اإىل  ذلك  ي��وؤدي 

ب�سبب رخ�س قيمة النقد، وعلى النقي�س 

ي��ت�����س��رر م���ن ان��خ��ف��ا���س ق��ي��م��ة ال��ن��ق��د: 

اال�سمية  باملثلية  ملتزمون  الأنهم  الدائنون 

دون مثلية القيمة يف الوفاء بحقوقهم، 

من أهم مظاهر التضخم 

زيادة اإلنفاق وتضخم 

األجور وزيادة المعروض 

من النقود
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من  الثابت  الدخل  اأ�سحاب  يت�سرر  كما 

الدخل  حمدودية  حيث  واملوظفني  العمال 

اأ�سحاب  ويت�سرر  االأ�سعار،  ارتفاع  اأم��ام 

املدخرات النقدية لدى البنوك حيث تقل 

.
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القوة ال�سرائية ملدخراتهم

اجت��اه  للت�سخم  ال�سيئة  االآث����ار  وم���ن 

منتجة  غ���ري  وج���ه���ة  اإىل  اال���س��ت��ث��م��ار 

واملعادن  واملباين  االأرا�سي  كاال�ستثمار يف 

املنتجة   القطاعات   ح�ساب   على  الثمينة 

 .
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كالزراعة وال�سناعة والتجارة والنقل

عالقة  بالت�سخم:  ال��رب��ا  ارت��ب��اط 
الت�سخم بالربا تاأتي من اأن النقود تتحول 

اإىل �سلعة يف االأنظمة الراأ�سمالية، وحقيقة 

وبداًل  وظيفته،  واإلغاء  النقد  تاأخري  الربا 

من اأن تكون النقود حكمًا ومعيارًا وخمزنًا 

ت�سبح  التجاري  للتبادل  وو�سيطًا  للقيمة 

�سلعة تطلب لذاتها، وهذا خمالف لطبيعة 

الدول  اأغلب  تعترب  كما  ووظيفته..  النقد 

واالئتماين  النقدي  التو�سع  النامية �سبط 

يف  النقدية  ل�سيا�ستها  رئي�سني  ه��دف��ني 

مواجهة الت�سخم، فاإن الزيادة يف العر�س 

النقدي تعترب من اأهم املتغريات يف زيادة 

حدة الت�سخم، كما اأن النق�س يف معرو�س 

النقد  من  املعرو�س  يف  التو�سع  مع  ال�سلع 

.
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يعترب متغريًا هامًا يف النظام الربوي

ال��ع��ق��ود  اأن  اأخ�����رى وه���ي  اآث�����ار  وث��م��ة 

ا���س��ت��خ��دام��ات  �سكل  ت��اأخ��ذ  االإ���س��الم��ي��ة 

لل�سلع، بخالف القر�س الربوي الذي ي�سع 

النقود حتت ت�سرف املقرت�س، وهذا من 

يحد  اأو  للت�سخم  مانع  االإ�سالمي  اجلانب 

ال�سلع حمافظ  اأم��ام  النقد  قيمة  الأن  منه 

القائمة  الربوية  العقود  بخالف  عليها، 

ب��دوره  ي���وؤدي  ال���ذي  امل���ايل  ال�سحب  على 

االأك��رب  االجت���اه  اأن  كما  الت�سخم..  اإىل 

اإىل  موجه  الربوية  النقدية  االأنظمة  يف 

اأم��ا  ال�����س��داد،  يف  واالن��ت��ظ��ام  ال�سمانات 

بالقر�س  فاإن االهتمام  االإ�سالمية  العقود 

النجاح  اأن  كما  الزم،  اأم��ر  العقد  وحم��ل 

النتائج  وك��ذل��ك  ب��ه،  يرتبط  الف�سل  اأو 

وقيا�سها، ومن ثم يكون حمتمًا الربط بني 

يف  ال�سلعية  والنفقات  التمويلية  النفقات 

اإىل الق�ساء  العقود االإ�سالمية مما يوؤدي 

وال��ع��ق��ود  الت�سخمية.  االأع���را����س  ع��ل��ى 

واخل�سارة  الربح  يف  م�ساركة  االإ�سالمية 

يعترب  ال��ذي  الربوي  النظام  نقي�س  على 

.
)29(

رابحًا دائمًا

النظام املقرتح لعالج الت�سخم:
ال�سري  ميكن  الت�سخم  ظ��اه��رة  لعالج 

يف اجت��اه��ني؛ اأح��ده��م��ا وق��ائ��ي، واالآخ���ر 

عالجي:

يف  فيتمثل  الوقائي:  ال��دور  عن  اأم��ا 
امل�ساركة  بنظام  با�ستبداله  الربا  حترمي 

االأ�سعار  تقلبات  تلغى  وبهذا  امل�ساربة،  اأو 

يف  تقلبات  م��ن  عنها  ينتج  وم��ا  للفائدة 

حجم اال�ستثمار.. وكذلك حترمي االحتكار 

واإحالل املناف�سة يف التعامل االقت�سادي، 

تقلبات  حدة  تخفي�س  على  ي�ساعد  وهذا 

اأو  ال�سلع  اإخ��ف��اء  ع��ن  ال��ن��اجت��ة  االأ���س��ع��ار 

التقليل من اإنتاجها ترقبًا لزيادة االأ�سعار، 

االإنفاق  على  يعمل  الزكاة  اإخ��راج  اأن  كما 

االك��ت��ن��از،  مي��ن��ع  طريقها  وع���ن  ال��ن��ق��دي 

ال�سدقة،  اأكلته  ي�ستثمر  مل  اإذا  املال  الأن 

وهذا  والتبذير،  االإ���س��راف  ع��دم  وكذلك 

.
)30(

اأي�سًا يحد من تقلبات االأ�سعار

السياسة النقدية في 

الشريعة اإلسامية تحقق 

كل الخير والرخاء 

االقتصادي لكل 

المجتمعات التي تلتزم بها
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للت�سخم:  العالجي  ال��دور  عن  اأم��ا 
على  ميكن  حتى  ال��داء  معرفة  يف  فيتمثل 

ال��ع��الج، واأه����م مظاهر  اأ���س��ا���س��ه و���س��ع 

وت�سخم  االإن���ف���اق  زي����ادة  ه��ي  الت�سخم 

االأج����ور وزي����ادة امل��ع��رو���س م��ن ال��ن��ق��ود، 

ولعالج ظاهرة الت�سخم فالبد من خف�س 

ت�سخم  ع��الج  وع��ن  احلكومية.  النفقات 

ربط  يكون عن طريق  ذل��ك  ف��اإن  االأج���ور 

من  املعرو�س  بزيادة  االأج��ور  يف  الزيادة 

وعالج  باالإنتاج،  االأج��ر  رب��ط  اأي  ال�سلع، 

يف  الرت�سيد  يف  يتمثل  الثالثة  الظاهرة 

فائ�س  وامت�سا�س   ،
)31(

ال��ن��ق��ود عر�س 

وقف  طريق  ع��ن  يكون  النقدي  العر�س 

التو�سع يف اإ�سدار النقود واالئتمان، وذلك 

وزي��ادة  احل�سن  القر�س  ن�سبة  بتخفي�س 

ح�سة البنك من عائد امل�ساربة مما يوؤدي 

وت�سجيع  يد اجلمهور  النقد يف  تقليل  اإىل 

 .
)32(

اال�ستثمار يف القطاعات غري املنتجة

يف  النقدية  ال�سيا�سة  كانت  ه��ذا  لكل 

ال�سريعة االإ�سالمية �سيا�سة حكيمة حمققة 

دائمًا عند االلتزام بها وتطبيق ال�سوابط 

ال�سرعية اخلا�سة بها كل اخلري والرخاء 

املايل واملادي واالقت�سادي لكل املجتمعات 

التي تلتزم بها وت�سري على نهجها وتبعدها 

عن دائرة الفقر والت�سخم املايل والك�ساد 

الأغلب  االجتماعي  واخل��ل��ل  االقت�سادي 

دول العامل ح�سب النظام املايل وال�سيا�سة 

النقدية العاملية، والتي ت�سب يف م�سلحة 

الدول الغنية، مما يحقق الغنى لالأغنياء 

للعامل  والفقر  وال��دي��ن  الت�سخم  وزي���ادة 

ب��دوره  وه���ذا  املتخلفة،  وال����دول  ال��ث��ال��ث 

لكل  واالقت�سادي  املايل  اخللل  اإىل  يوؤدي 

املجتمعات الب�سرية، الغنية والفقرية على 

الفقراء  على  امل��ال  عز  اإذا  الأن��ه  ال�سواء، 

مل  اإذا  الفقراء  الأن  االأغنياء،  على  تلف 

لهم  يتمكنوا من احل�سول على ما يحقق 

واالأم��وال  املنافع  وتبادل  واحلياة  العي�س 

بينهم وبني االأغنياء يف جمال ال�سروريات 

واحلاجيات فلن يجد االأغنياء من يتعامل 

مال  من  اأنتجوه  ما  منهم  وي�سرتي  معهم 

يتحقق  وبذلك  وخدمات،  �سلع  هيئة  على 

مما  جميعًا  االأغنياء  بني  امل��ايل  الك�ساد 

ال��ف��ق��ر بني  دائ����رة  ازدي����اد  ي��رتت��ب عليه 

املجتمعات  يف  ت���دب  وب��ذل��ك  االأغ��ن��ي��اء، 

مع  االأغنياء  وي�سقى  الف�ساد  دائ��رة  كلها 

، وهذا ما حذر اهلل تعاىل منه 
)33(

الفقراء

يكون  قوله )ك��ي ال  الكرمي يف  ال��ق��راآن  يف 

ُدولة بني االأغنياء منكم( احل�سر7.
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ابن  حاشية   ،245/7 الصنائع  )1(  بدائع 

عابدين 24/4. 

الرهوين  حاشية   ،55/5 الخريش  )2(  حاشية 

تحفة   ،37/4 الطالبني  روضة   ،118/5

املحتاج 44/5 البن حجر.

معرفة  يف  اإلنــصــاف   ،365/4 )3(  املغني 

 ،127/5 للمرداوي  الخالف  من  الراجح 

ط. مطبعة السنة املحمدية، أوىل1956م. 

)4(  حاشية ابن عابدين 24/4، تنبيه الرقود، 

رشح  بعدها،  وما  ص58  سابق،  مرجع 

الزرقاين عىل منت خليل 60/5.

)5(  حاشية الدسوقي 45/3، الحاوي للفتاوى 

97/1، تحفة املحتاج 44/5.

)6(  تنبيه الرقود، ص58، حاشية ابن عابدين 

.24/4

حامد،  نزيه  د.  معارصة،  فقهية  )7(  قضايا 

ص497.

)8(  كساد النقود الورقية وانقطاعها وغالؤها 

الحقوق  تعيني  يف  ذلك  وأثر  ورخصها 

القري،  عىل  محمد  د.  وااللــتــزامــات، 

التاسعة  الدورة  إىل  مقدم  بحث  ص25، 

أبريل  بأبوظبي،  اإلسالمي  الفقه  ملجمع 

1995م.

ربط  من  اإلسالمية  الرشيعة  )9(  موقف 

مبستوى  املؤجلة  وااللتزامات  الحقوق 

األسعار، د. الصديق محمد أمني الرضير، 

ص17 وما بعدها، بحث مقدم إىل حلقة 

ربط الحقوق وااللتزامات بتغري األسعار 

البنك  )ندوة  اإلسالمية  النظر  من وجهة 

اإلسالمي للتنمية، جدة، أبريل 1987م(. 

محمد  الشيخ  العقد،  ونظرية  )10(  امللكية 

أبو زهرة، ص56، ط. دار الفكر العريب، 

بدون تاريخ.

الشيخ عيل  املعامالت الرشعية،  )11(  أحكام 

دار  ط.  بعدها،  وما  ص37  الخفيف، 

الفكر العريب.

)12( إحياء علوم الدين، مرجع سابق 86/4.

)13(  إعالم املوقعني 134/2، ط. دار الحديث، 

أوىل 1993م.

)14( املرجع السابق.

)15(  العقود الربوية واملعامالت املرصفية، د. 

نرص فريد، مرجع سابق، ص66.

الحكومات  واقــراض  الربوية  )16(  األمــوال 

البنوك  من  بفائدة  والهيئات  اإلسالمية 

املركزية ويف إطار األحكام الرشعية، د. 

نرص فريد، ص193 وما بعدها.

)17( املرجع السابق، ص182.

اإلسالمي،  الفقه  يف  العملة  قيمة  )18(  تغري 

مرجع سابق، ص176.

)19(  حاشية الرهوين عىل الزرقاين ملنت خليل 

118/5 وما بعدها.

سابق،  مرجع  العملة،  قيمة  )20(  تغري 

ص176 وما بعدها.

)21(  بحوث ودراسات إسالمية، د.نرص فريد، 

مرجع سابق، ص111 وما بعدها.

)22(  راجع: تغري قيمة العملة، مرجع سابق، 

ص177.

)23(  آثار التضخم عىل العالقات التعاقدية يف 

والوسائل املرشوعة  اإلسالمية  املصارف 

للحامية، د. رفيق يونس املرصي، ص7، 

ط. دار املكتبي، دمشق، أوىل 1999م.

)24( املرجع السابق، ص7.

أحمد  د.  والبنوك،  النقود  يف  )25(  املوجز 

عبده، مرجع سابق، ص77 وما بعدها.

وبيان  للفلوس  الفقهي  )26(  التكييف 

االقتصادية،  وآثارها  الرشعية  أحكامها 

سابق،  مرجع  سمريان،  عيل  محمد  د. 

ص279 وما بعدها.

التعاقدية،  العالقات  التضخم عىل  )27(  آثار 

سابق،  مرجع  املرصي،  يونس  رفيق  د. 

ص9.

اإلسالم  يف  واملالية  النقدية  )28(  السياسة 

د.  التضخم،   معالجة  يف  ــا  ودورهـ

وما  ص300  العيادي،  صبحي  أحمد 

الرشيعة  مبجلة  منشور  بحث  بعدها، 

بالكويت،  اإلســالمــيــة  والـــدراســـات 

العدد54، سبتمرب 2003م.

)29( املرجع السابق، ص304.

)30( التكييف الفقهي للفلوس، مرجع سابق 

ص283 وما بعدها.

)31( املوجز يف النقود والبنوك، مرجع سابق، 

ص89 وما بعدها.

مرجع  للفلوس،  الفقهي  )32(  التكييف 

سابق، ص284.

العقود  يف  إسالمية  ودراســات  )33(  بحوث 

وما  ص210  سابق،  مرجع  الربوية، 

بعدها.
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	Els489_37_37_الصكوك المصرية
	Els489_38_41 _دراسة_الصكوك_بن زغيبه
	Els489_42_45_رسالة دكتوراه
	Els489_46_49_فتاوى
	Els489_50_57_في دائرة الضوء
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