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  سیاسة األجور

   وتطبیقاتها المعاصرة

  في

   الفقه اإلسالمي

  دكتور

  محمد سعید محمد الرمالوي

  كلیة الشریعة والقانون بالقاهرة

 جامعة األزهر
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  دمةـمق

 األنبیاء أشرف على والسالم والصالة العالمین، رب هللا الحمد   

 یوم إلى ومن تبعهم بإحسان وأصحابه آله وعلى محمد، سیدنا والمرسلین،

   .الدین

  وبعد

فإن قضیة األجور من القضایا الهامة التي یدور حولها الكثیر من    

 حیث ،.)١( الجدل على كافة المستویات، خاصة في ظل الظروف الراهنة

بین األسعار ومستوى الدخل لدى األفراد، األمر الذي  كبیرة توجد فجوة

اة بوضع حد أدنى أدى بالعدید من الجهات والهیئات للخروج والمناد

لألجور یتناسب مع الغالء وارتفاع األسعار، ویضمن معیشة كریمة لألفراد 

  . ُواألسر

                                                           

حیث شهدت مصر العدید من المظاهرات الفئویة واإلضرابات والوقفات ) 1(

االحتجاجیة في العدید من القطاعات، والهیئات، والمؤسسات؛ للمطالبة بتحسین 

األجور وتنفیذ حكم القضاء اإلداري بوضع حد أدنى ألجور جمیع العاملین 

بالدولة یتناسب مع نفقات المعیشة، والقضاء على الفوارق الكبیرة في األجور، 

حیث یتقاضى البعض المالیین، بینما هناك من ال یتجاوز أجره أو راتبه المائة 

جریدة . والعشرون جنیها، وهو ما ال یتناسب مع الغالء والظروف المعیشیة

: یدة الشروق، تحت عنوانم، جر٢٠١١ من فبرایر ١٧األهالي، بتاریخ الخمیس 

، بتاریخ وقفات احتجاجیة لبعض العاملین بالمطار للمطالبة بتحسین األجور

م، ٣١/٣/٢٠١١م، جریدة المصري الیوم، بتاریخ ٢٠١١ من فبرایر ١٨الجمعة 

.... للمطالبة بتحسین األوضاع وزیادة األجور : صحیفة األزمة، تحت عنوان

المنوفیة وقنا والقلیوبیة والشرقیة، األزمة وقفات احتجاجیة بأسوان والسویس و

  .م٢٠١١ من فبرایر ١٦وكاالت، بتاریخ األربعاء 
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   ونظرا ألهمیة هذه القضیة وخطورتها، وما یدور حولها من أحكام 

ِّواشكالیات، سوف أتناولها بالدراسة والتحلیل، مبی مفهوم األجر عند : نإ

دى مشروعیته، ووقت استحقاقه، علماء اللغة والشریعة واالقتصاد، وم

وأنواعه، وحكم كل نوع، والحد المعتبر في األجر، والربط القیاسي 

لألجور، وأنواع هذا الربط، والشروط المعتبرة لتطبیق سیاسة ربط األجور 

باألسعار، ومدى مشروعیة االعتماد في تحدید األجور على مؤشر سعر 

  :آلتیةالفائدة، وغیر ذلك مما یتضح في المباحث ا

  

  : خطة البحث

 وخاتمة، بیانها على النحو  فصول،أربعةوتتكون خطـة البحث من مقدمة، 

                    :                                                                      اآلتي

                            .                     وقت االستحقاق– الدلیل –األجـور  المفهوم : الفصل األول

  .  مفهوم األجور: المبحث األول

  .  األجر في اللغة

  .األجر عند فقهاء الشریعة

  .األجر عند العلماء المعاصرین

  .األجر في النظام االقتصادي

  .األجر في االقتصاد اإلسالمي

  .األجر في االقتصاد الرأسمالي

                                        .       أدلة مشروعیة األجر : المبحث الثاني

.                                                         وقت استحقاق األجر: المبحث الثالث

.                                                           أنواع األجور وحكمها: لفصل الثانيا

  .  أنواع األجور: المبحث األول
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                   .                                                    حكم األجور: المبحث الثاني

                  .                               حكم األجر النقدي : المطلب األول

                   .                             حكم األجر العیني : المطلب الثاني

                  .                           حكم األجر بالمنفعة : المطلب الثالث

                   .           حكم جعل األجر جزءا أو نسبة من اإلنتاج : المطلب الرابع

  .   تحدید األجور: الفصل الثالث

  .مفهوم التسعیر وحكمه: المبحث األول

  .تحدید األجور: الثانيالمبحث 

.                                                                           الربط القیاسي لألجور : الفصل الرابع

                  .                         مفهوم الربط القیاسي وأنواعه :  األولبحثالم

                  .                     اع الربط القیاسي وحكم كل نوع أنو:  الثانيبحثالم

.                        االعتماد في تحدید األجور على مؤشر سعر الفائدة :  الثالثبحثالم

نماذج لصور محتملة لعقود تتضمن الربط القیاسي : المبحث الرابع 

  .                    لألجور

.                                   خصائص النظام السلیم لألجور : المبحث الخامس

.                                                                             الخاتمة

.                                                                            المصادر والمراجع 

  .ات فهرس الموضوع
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                        الفصل األول                                        

  ورـاألج

   وقت االستحقاق– الدلیل –المفهوم 

المبحث األول                                                                                      

  ورـوم األجـمفه

  : األجر في اللغة

   األجر مفرد جمعه أجور، وهو في اللغة یأتي بمعان عدة، منها األجر 

 كما في .)٢ (ومنها األجر بمعنى المهر .)١ (الجزاء على العمل: بمعنى

َّ یا َأیها النبي إنا َأحللنا لك َأزواجك الالتي آتیت ُأجورهن  : قول اهللا  ُ َ َُ َ ََ ْ َ َْ َ َِّ َ ََ ْ َ َْ َّ َِّ ُِّ ُّ

) كما في .)٤ (الذكر الحسن والعمل الصالح: بمعنى ومنها األجر  .)٣ 

ُوآتیناه  :قوله  َ َْ َُأجره َ َ َالدنیا ِفي ْ ْ ُّ ) ٦ (الجنة:  ومنها األجر بمعنى.)٥(. 

ُفبشره  :      كما في قوله  ْ ِّ ٍبمغفرة ََ
َ
ِ ْ َ

ٍوَأجر ِ ْ ٍكریم َ ِ َ )ومنها األجر .)٧ 

َیشة قالَُنب  فیما رواه التصدق، كما في قوله : بمعنى َ ِ قال رسول الله :ْ َّ

:»  ْإنا كنا نهیناكم عن لحومها َأن تأكلوها فوق ثالث لكي تسعكم َ ْ َُ َ ُ َُ َ َ َْ
ِ ٍ َ َ َْ َ ُْ ُْ ِ ُ َ ْ َ ْ فقد ،َِّ َ َ

                                                           

  ..٦/١٧٣، كتاب العین ٤/١٠لسان العرب ) 1(

، زاد المـــــسیر ٤/٢٣٥، تفـــــسیر البیـــــضاوي ٢/١٥٤التـــــسهیل لعلـــــوم التنزیـــــل ) 2(

٣/٤٧٤..  

  ..٥٠: سورة األحزاب، من اآلیة) 3(

، ٥٢٤/ ١ ، تفـسیر الجاللـین ٦/٤٥٨، الـدر المنثـور ٢٠/٢٨٤تفسیر الطبـري ) 4(

  ..٤/٢٣١فتح القدیر للشوكاني 

  ..٢٧: سورة العنكبوت، من اآلیة) 5(

  ..١/٥٧٩، تفسیر الجاللین ٤/٧، تفسیر البغوي ٧/٤٦الدر المنثور ) 6(

  ..١١: سورة یس، من اآلیة ) 7(
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ِجاء اهللا بالسعة
َ َّ َ فكلوا وادخروا و،ِ َُ

ِ َّ ُُ َ وان هَال َأ،ُرواِجَّتاَ َّ ٍه األیام َأیام َأكل وشرب ِذَِٕ
ْ ُ َ

ٍ ْ ُ ََّ ََّ

ِوذكر ا ْ ِ ِلله َ َّ «) هذا واألجر واألجرة .)٢(أي تصدقوا طالبین لألجر .)١ 

 إال أن األجر أعم .)٣(من األلفاظ المترادفة فیطلق كل منهما على اآلخر

من األجرة، حیث إن األجرة تشمل الثواب الدنیوي، أما األجر فیشمل ثواب 

 . الدنیا واآلخرة 

                            :                        األجر في االصطالح

  :تعریف األجر عند فقهاء الشریعة

   إن المعنى الشرعي لألجر أو األجرة عند فقهاء الشریعة ال یكاد یخرج 

عن المعنى اللغوي، فهو یشمل العوض أو البدل عن العمل أو المنفعة 
)٤(.  

 ل منفعةاألجرة هي العوض الذي یعطى مقاب: " فقد جاء في كتب الحنفیة

  األجرة ثمن : "  وجاء عنهم أیضا.)٥(" األعیان أو منفعة اآلدمي

  

                                                           

في خالصة البدر ، وجاء ٩/٢٩٢، سنن البیهقي الكبرى ٣/١٠٠سنن أبي داود ) 1(

 أبــو داود بإســناد حــسن - أي الروایــة المــذكورة - رواهــا: ، قــال٢/٣٨٨المنیـر 

  .من روایة نبیشة الهذلي

  ..١/٢٥النهایة في غریب األثر ) 2(

  ..١/٧المعجم الوسیط ) 3(

، ٨/٤٧٧، المحــیط البرهــاني ٣/٥، المبــسوط للسرخــسي ٢/١٩٩البحــر الرائــق ) 4(

، درر الحكـام شـرح مجلـة ٤/٣٧٤یة ابن عابـدین ، حاش٥/١٤١تبیین الحقائق 

، الحـاوي ٤/٢، حاشیة الدسـوقي ٦/٥١، المنتقى شرح الموطأ ١/٤٤١األحكام 

، المغنــي ٤/٤٠٦، المبــدع ١/٤٠٩، الــروض المربــع ٧/٣٩٢الكبیــر للمــاوردي 

  ..٥/٣٢٢البن قدامة 

  ..١/٤٤١درر الحكام شرح مجلة األحكام ) 5(
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  .)١ ("المنفعة 

األجر هو العوض الذي یدفعه المستأجر : " وجاء في كتب المالكیة

  .)٢ ("للمؤجر في مقابلة المنفعة التي یأخذها منه 

مقابلة العوض الذي في فهو : وأما األجر: " وجاء في كتب الشافعیة

  .)٣ ("لثمن في مقابلة المبیع المنفعة، كا

 ما وهي المنفعة، بدل: وشرعا لغة األجر:"وجاء في الموسوعة الكویتیة

 االنتفاع مقابل العین صاحب یعطاه وما العمل، مقابلة في األجیر یعطاه

  .)٤ ("بها

  :األجر عند العلماء المعاصرین

 كل ما یتعهد صاحب العمل بدفعه إلى العمال بموجب عقد: "    هو

العمل، نظیر قیامه بالعمل المتفق علیه، بصرف النظر عن التسمیة 

  .)٥ ("المعطاة له 

العوض الذي ینشده ویحصل علیه العامل من صاحب العمل، : " أو هو

  .)٦ (" مقابل عمله له بمقتضى اتفاق العمل 

      :                                             تعریف األجر في النظام االقتصادي

 :األجر في االقتصاد اإلسالمي

                                                           

ـــة المب) 1( ـــة شـــرح بدای ـــدى الهدای ـــین ٨/٣، ٧/٢٩٨، البحـــر الرائـــق ٣/٢٣٠ت ، تبی

   ..١/٣٦٤، لسان الحكام ٥/١٠٦الحقائق 

  ..٤/٢حاشیة الدسوقي ) 2(

  ..٧/٣٩٢الحاوي الكبیر للماوردي ) 3(

  . ١/٣٢٠الموسوعة الفقهیة الكویتیة ) 4(

   .١٨٥أحمد إسماعیل، العمل في اإلسالم صـ /  د-عیسى عبده / د) 5(

   ٦١سعید، مفهوم العمل وأحكامه العامة في اإلسالم صـ صادق مهدي ال/ د) 6(
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   لعلماء االقتصاد اإلسالمي عدة تعریفات لألجر، أذكر منها على سبیل 

  :المثال  ال الحصر ما یلي

ثمن العمل ممثال في مقدار وحدات النقود التي یدفعها : " إن األجر هو

صاحب العمل للعامل، نظیر الحصول على خدمات العامل في فترة زمنیة 

  .)١ ("ة     أو في عمل محدد محدد

كمیة النقود التي یدفعها رب العمل للعامل، مقابل الخدمة : " إن األجر هو

  .)٢ ("التي یقدمها األخیر 

  : األجر في االقتصاد الرأسمالي

كان ذلك العمل أعائد أو ثمن الجهد المبذول في العمل، سواء : " هو  

العمل الضروریة الالزمة الستمرار ثمن قوة : " أو هو .)٣ ( " ذهنیامبدنیا أ

  .)٤( "ٕقوة العمل وانتاجها 

َّكمیة النقود التي یتعهد المخدم بدفعها إلى العامل نظیر خدمات : "  أو هو

  .)٥ (" یؤدیها له 

  : األجر في االقتصاد االشتراكي

                                                           

   .١٥٥یوسف كمال، فقه االقتصاد اإلسالمي صـ / د) 1(

   . ١٤٤طارق الحاج، علم االقتصاد ونظریاته صـ / د) 2(

   .٢٠ صـ  الموسوعة االقتصادیةحسین عمر،/د) 3(

   .١٦٦عادل العلي وآخرون، اقتصاد العمل صـ / د) 4(

، محمـد بـن ١٧٩ّلي الدین عوض، مقدمـة فـي االقتـصاد الجزئـي صــ أحمد ع/ د) 5(

عبــد اهللا النفیــسة، األجــور وآثارهــا االقتــصادیة فــي االقتــصاد اإلســالمي دراســة 

، رسالة ماجستیر في االقتصاد اإلسالمي بكلیة الشریعة والدراسات ٣مقارنة صـ 

  ..اإلسالمیة، جامعة أم القرى، مكة المكرمة 
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حصة العامل من قسم من المنتوج االجتماعي المخصص : "    هو

بر عنها بالنقود، ویتم تحدیده وفقا لكمیة لالستهالك الشخصي التي یع

  .)١ ("ونوعیة العمل الذي یبذله كل عام 

  :هذا ویعد من أحسن التعریفات لألجر أنه عبارة عن

العوض المادي المتقوم المتفق على بذله للعامل مقابل بذله منفعته " 

  .)٢ ("المشروعة في العملیة اإلنتاجیة 

كونه : ر البد منها في األجر، وهي حیث إن هذا التعریف نص على أمو

  .متقوما، وأن یكون مقابل منفعة مشروعة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

                                                           

  . اهللا النفیسة، المرجع السابقمحمد بن عبد) 1(

عدنان محمد ربابعـة، نظریـة األجـور فـي االقتـصاد اإلسـالمي دراسـة مقارنـة صــ ) 2(

، رســالة ماجــستیر فــي االقتــصاد اإلســالمي بكلیــة الــشریعة، جامعــة الیرمــوك ٧

  .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩
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المبحث الثاني                                                                  

  رـأدلة مشروعیة األج

   إن تحصیل األجر على األعمال أو المنافع من األمور التي أقرتها 

  :میة، والدلیل على ذلك ما یأتيإلسالالشریعة ا

  :من القرآن الكریم

َ قالت إحداهما یا َأبت استأجره إن خیر من استأجرت  : قول اهللا  -١ ْ ْْ َْ َ َْ َّ َْ َْ ِْ َ ََ َ َ ِْ ُِ ِ ِ
ُ َ َ

ُالقوي األمین 
ِ َ ُّ َِ ْقال إني ُأرید َأن ُأنكحك إحدى ابنتي هاتین على َأن * ْ َ َْ َ َِ ِْ َ ْ َْ ََّ َ ْ ُِ َِ َِ ِّ َ

ِتأجرني 
َ ُ َثماني حجج فإن َأتممت عشرا فمن عندك َْ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َْ ًَ ْ َ ََ ْ َ َْ ِ ٍ َ َ) ١(.  

ففي ذلك داللة واضحة على مشروعیة االستئجار، وأخذ األجرة، حیث     

طلبت الفتاه من أبیها استئجاره، فأجابها إلى مطلبها، وأعطاه المقابل وهو 

كانت في  وكذلك ،ن اإلجارة كانت عندهم مشروعة معلومةٕوا. إنكاحها له

 مصلحة یحتاج إلیها الناس وتحقق یات التي ضرورال وهي من ،كل ملة

  .)٢ (همالخلطة بین

ْفإن  : وقول اهللا -٢ ََأرضعن َِ ْ َ ْلكم ْ ُ َّفآتوهن َ ُ ُ َُّأجورهن َ ُ َ ُ  ) ٣(.  

فقد دلت هذه اآلیة صراحة على جواز أخذ المطلقات األجر إذا    

  .)٤ (أرضعن أطفالهن

ُنحن :  وقول اهللا -٣ ْ َقسمنا َ ْ َ ُبینهم َ َ ُْمعیشتهم َْ َ َ
ِ ِالحیاة ِفي َّ

َ َ َالدنیا ْ ْ َورفعنا ُّ ْ َ َ َ  

ُْبعضهم َ َفوق َْ ٍبعض َْ ْ ٍدرجات َ
َ َ َلیتخذ َ ِ َِّ ُبعضهم َ ُ ًبعضا َْ ْ ًِّسخریا َ ْ ُ  ) ٥(.  

                                                           

  .٢٦،٢٧: سورة القصص، اآلیة) 1(

  .٤/١٩٥ فتح القدیر للشوكاني ،١٣/٢٧١الجامع ألحكام القرآن للقرطبي ) 2(

  .٦: سورة الطالق، من اآلیة) 3(

  .٤/٣٠٢، زاد المسیر ٤/٣٦٦تفسیر مقاتل ) 4(

  .٣٢:سورة الزخرف، من اآلیة) 5(



 
 

 - ٣٤٢ - 

خدمة بعضهم البعض وعمل بعضهم لبعض؛ ألن نظام العالم " :والمعنى

 أن یجعل -  جل وعال -ك، فمن حكمته في الدنیا یتوقف قیامه على ذل

ًهذا فقیرا مع كونه قویا قادرا على العمل، ویجعل هذا ضعیفا ال یقدر على  ً ً ً

 یهیئ له دراهم یؤجر بها ذلك الفقیر - تعالى - العمل بنفسه، ولكنه 

فتنتظم القوي، فینتفع القوي بدراهم الضعیف، والضعیف بعمل القوي؛ 

  .)١("المعیشة لكل منهما، وهكذا

لیستخدم بعضهم بعضا فیسخر األغنیاء " أي : وجاء في تفسیر البغوي

 هذا ، فیكون بعضهم لبعض سبب المعاش،بأموالهم األجراء الفقراء بالعمل

  .)٢ (" فیلتئم قوام أمر العالم، وهذا بأعماله،بماله

َفوجدا  : وقول اهللا  -٤ َ َفیها ََ
ًجدارا ِ َ ُیرید ِ ِ َّینقض َْأن ُ َ َفَأقام َ َ َقال ُهَ  َْلو َ

َشئت ْ َالتخذت ِ ْ َ ِعلیه َّ َْ ًَأجرا َ ْ ) ٣(.  

  .)٤(ففي ذلك داللة واضحة على جواز اإلجارة، واستباحة أخذ األجر   

  :ومن السنة الشریفة 

ِعبد الله بن عمر ما روي -١ َّ قال رسول الله : قال ِ َّ :»  َُأعطوا ْ

َاألجیر 
ِ َُأجره قبل َأن یجف عرقه َ َ َُ َ ََّ ِ ْ ُ ْ «) ٥(.  

                                                           

  .٧/١١٢أضواء البیان ) 1(

، السراج المنیر ١٧/٢٥٥وانظر اللباب في علوم الكتاب .٤/١٥٩تفسیر البغوي ) 2(

٣/٥٦١.  

  .٧٧: ةسورة الكهف، من اآلی) 3(

  .٥/٣٢١، المغني البن قدامة ٧/٣٨٩الحاوي الكبیر للماوردي ) 4(

 إن هـذا الحـدیث مـروي مـن ٧/٣٧، وفـي البـدر المنیـر ٢/٨١٧سنن ابن ماجـه ) 5(

   .٥/٣٢٠هذا وقد صححه األلباني في إرواء الغلیل . طرق كلها ضعیفة



 
 

 - ٣٤٣ - 

 بالمبادرة بإعطاء األجیر أجره دلیل على صحة التأجیر فأمر النبي  

  .)١ (وأخذ األجر على ذلك

ِیساوم ال «:  أنه قال النبي عن  هریرة أبي عن وما روي -٢ ِ َ ُالرجل ُ ُ َّ 

َعلى ِسوم َ
ْ َِأخیه، َ َوال ِ ْیخطب َ ُ ْ َعلى َ ِخطبة َ ِ

َِأخیه، َْ َوال ِ ُتناجشوا، َ َ َوال ََ ُیعواََتبا َ َ 

ِبإلقاء َ ِالحجر، ِِْ َ َ ِومن ْ َ َاستأجر َ َ َْ ًَأجیرا ْ
ُفلیعلمه ِ ُْ

ِ
ْ َُأجره َْ َ ْ «) ٢(.  

 ،وجواز استئجار الحر للعمل، جواز اإلجارةعلى هذا دلیل ففي     

  .)٣ (ووجوب إعالم األجر

َ وما روي عن أبي هریرة -٣ َ َْ ُ عن النبي  ٌقال اهللا ثالثة أنا   «:قال َ َ

ُْخصمهم ی ُ ْ ِوم القیامةَ ِ
َ َ َ رجل َأعطى بي ثم غدر،ْ ََ َ َُّ ِ َ ْ ٌ ُ ورجل باع حرا فَأكل ثمنه،ُ ُ َ َُ َ َ َ َ َ � َ ٌ َ َ، 

ُورجل استأجر َأجیرا فاستوفى منه ولم یعط َأجره َ ً َ َْ ِ
ْ ْ ُْ َ َُ ََْ َِ ْ ٌ َ «) ٤(.  

 یخصمهم ففي هذا الحدیث داللة على شدة جرم من ذكر وأن اهللا    

یث إن الغدر والنكث وبیع الحر كلها من یوم القیامة نیابة عمن ظلموه، ح

 ولم  من األجیرالعمل استكملاألشیاء المجمع على تحریمها، وأن من 

  .)٥ (كل لماله بالباطل آ فهو  مع تعبه وكده في العمل،یعطه األجر

  :جاء في شرح ریاض الصالحین

                                                           

لـــصنائع ، بـــدائع ا٩/٥٩، العنایـــة شـــرح الهدایـــة ١٥/٧٤المبـــسوط للسرخـــسي ) 1(

٤/١٧٤.  

اإلمــام  وصــله وقــد ٥/٣١١، وفــي إرواء الغلیــل ٦/١٩٨الــسنن الكبــرى للبیهقــي ) 2(

 هریــرة أبـى عــن األسـود عــن إبـراهیم عــن حمـاد عــن -اهللا رحمـه -  حنیفــة أبـو

  . بهذا اللفظ مرفوعا

  .٤/١٧٤، بدائع الصنائع ١٥/٧٦المبسوط للسرخسي ) 3(

  .٣/٩٠صحیح البخاري ) 4(

  .٢/١١٦ سبل السالم) 5(



 
 

 - ٣٤٤ - 

 األجیر وقام منه فاستوفى أجیرا استأجر الذي الرجل هذا والثالث "   

 الیوم الناس بعض یفعله ما ذلك ومن ،أجرته یعطه لم ثم ،كامال ملبالع

 ثم ،... معینة بأجرة یستأجره تجده الخارج، من بهم یأتون الذي العمال في

 هذا في فیدخل حقه، له یؤت ولم وآذاه به ماطل هنا إلى به جاء إذا

 یأتون أو ،أجورهم یعطونهم وال بالعمال یأتون الذي وهؤالء الشدید، الوعید

 وما اذهب :ویقول األسواق، في یتركونهم ولكن شغل، عندهم ولیس بهم

 لایر ثالثمائة الشهر في وعلیك اذهب :یقول مثال أو نصفه، فلي حصلته

  .)١ ( "باهللا والعیاذ حرام هذا كل لایر، أربعمائة أو

  :ومن اإلجماع 

تعطل    فقد أجمع أهل العلم على جواز التأجیر وأخذ األجر، حتى ال ت

  .)٢ (مصالح الناس، حیث إنه ال یخفى ما بالناس من حاجة إلى ذلك

  :   هذا وال عبرة بخالف من خالف في ذلك 

   حیث حكي عن عبد الرحمن بن األصم أنه قال بعدم جواز التأجیر؛ 

ألنه غرر، حیث إن التأجیر یكون على منافع لم تخلق بعد، إال أن هذا 

منعقد، حیث إن الحاجة إلى المنافع كالحاجة القول ال یقدح في اإلجماع ال

إلى األعیان، فكما جاز العقد على األعیان، فإنه ال مانع من جوازه على 

  .)٣ (المنافع، نظرا لحاجة الناس إلى ذلك

  

                                                           

  ٦/٢٧٥شرح ریاض الصالحین، محمد بن صالح العثیمین ) 1(

، الفواكــه الــدواني، بدایــة المجتهــد ١/٣٦٠، لــسان الحكــام ٨/٣البحــر الرائــق )  2(

   .٥/٣٢١، المغني البن قدامة ٤/٥

  .٥/٣٢١المغني البن قدامة ) 3(



 
 

 - ٣٤٥ - 

المبحث الثالث                                                               

  ت استحقاق األجــرـوق

  :فقهاء في وقت استحقاق األجر، وذلك على النحو التالي   اختلف ال

  : للحنفیة والمالكیة والزیدیة واإلباضیة: الرأي األول 

ٕ   فقد ذهبوا إلى أن األجر ال یستحق بمجرد العقد، وانما یستحق بتمام 

العمل واستیفاء المعقود علیه وهي المنفعة، وذلك في حالة إطالق العقد 

  .)١(ألجر أو تأجیلهوعدم تقییده بتعجیل ا

        :                                                  واستدلوا لذلك بما یلي

  :من الكتاب

ْفإن  :قول هللا    ِ َأرضعن َ َْ ْ ْلكم َ ُ َّفآتوُھن َ ُ َّأُجورُھن َ َ ُ  )٢(.   

 رتب األجرة على استیفاء المنفعة، وهي اإلرضاع، فدل فإن اهللا    

  .جر یكون بتمام العمل على أن األ

بأن هذا ال یمنع استحقاق األجر قبل االستیفاء؛ ألن : أجیب عن ذلك

 تحتمل دفع األجر عند الشروع وبمجرد التمكین - الكریمة - اآلیة   

ٕوتسلیم النفس، واذا كان قد رتب اإلیتاء على االستیفاء، فالتمكین مثله
)٣(.  

  : ومن السنة

                                                           

البنایــة ، ١/٢٦٦، الجــوهرة النیــرة ٥/١٠٦حاشــیة الــشلبي علــى تبیــین الحقــائق ) 1(

، ٣/٣،٤ ، الـــشرح الكبیـــر للـــدردیر ٦٩-٩/٦٦ ومـــا بعـــدها، العنایـــة ١٠/٢٣٢

ـــصغیر ٧/٤٩٩التـــاج واإلكلیـــل   ومـــا بعـــدها، حاشـــیة الـــصاوي علـــى الـــشرح ال

  . وما بعدها١٠/٦٩، شرح النیل وشفاء العلیل ٥/٥٢، البحر الزخار ٤/١٣

  .٦:سورة الطالق، من اآلیة ) 2(

  .٥/٥٢، البحر الزخار ٥/٣٢٩المغني البن قدامة ) 3(



 
 

 - ٣٤٦ - 

ِعبد الله بن عما روي     ِ قال رسول الله : قال  مر َّ َّ : »  َأعطوا ُ ْ

ُاألجیر َأجره قبل َأن یجف عرقه َ َُ َ َ ََّ ِ ِْ ُ ْ َ « )١(.  

فقد دل هذا الحدیث على أن األجر یكون بعد تسلیم العمل، إذ ال عرق  

  .)٢(إال عن عمل

بأن دفع األجـر باستیفاء المستأجر للعمل أو المنفعة، ال : أجیب عن ذلك

ألجر قبل ذلك، إذ لیس في الحدیث ما یمنع من الدفع قبل یمنع من دفع ا

  .)٣(االستیفاء

  :ومن المعقول

 التراخيفإذا لزم  ،المساواة التي یراعى فیها ،إن األجر من المعاوضات   

 وهو البدلجانب  في التراخي، لزم المنفعةالمعقود علیه وهي  جانب في

 وهو  یستحق البدلنفعةالم وباستیفاء  بینهما،للمساواة تحقیقا، األجر

  .)٤(األجر

  : للشافعیة والحنابلة واإلمامیة : الرأي الثاني 

   فقد ذهبوا إلى أن األجر  یستحق بمجرد العقد، ویستقر بمضي المدة، 

  .)٥(في حالة إطالق العقد وعدم تقیده بشرط التعجیل أو التأجیل

                                                           

، إن هـذا الحـدیث مـروي مـن ٧/٣٧، وفي البدر المنیـر ٢/٨١٧سنن ابن ماجه ) 1(

   .٥/٣٢٠هذا وقد صححه األلباني في إرواء الغلیل . طرق كلها ضعیفة

  .٥/٥٢البحر الزخار ) 2(

  .٥/٣٢٩المغني البن قدامة ) 3(

  . وما بعدها١٠/٢٣٣ وما بعدها، البنایة ٩/٦٨العنایة ) 4(

 كفایــة، ١٥/٣٥، المجمـوع للنــووي ٢/٣٥٠اإلقنـاع فــي حـل ألفــاظ أبـي شــجاع )  5(

 ومـــا ٦/٨٢، اإلنـــصاف للمـــرداوي ٢٩٦/ ١االختـــصار  غایـــة حـــل فـــي األخیـــار



 
 

 - ٣٤٧ - 

  :واستدلوا لذلك بما یلي

س العقد، فتجب األجرة للمؤجر بنفس  إن المستأجر یملك المنفعة بنف-١

  .)١(العقد تحقیقا للمساواة 

 لوجب، التعجیل -  وهو األجر -  عوضه في شرط لو عقد اإلجارة إن -٢

 والصداق في البیع في الثمن، قیاسا على العقد بمطلق یتعجل أن فوجب

  .)٢(النكاح

  : والذي یبدو لي

دها إلى ما تعارف    أن العرف ممكن أن یحكم هذه العملیة، فیمكن ر

ٕعلیه الناس في حالة اإلطالق، فإن تعارفوا التعجیل یعجل، وان تعارفوا 

التأجیل أو التقسیط یقسط، وفي حالة التقیید یحكمها ما اتفق علیه الطرفان 

  .من تعجیل أو تأجیل أو تقسیط 

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                                                                                               

 ومـــا ٥/٣٢٩ ومـــا بعـــدها، المغنـــي البـــن قدامـــة ٤/٤٠بعـــدها، كـــشاف القنـــاع 

  .بعدها

  .٥/٣٢٩البن قدامة  ، المغني ١/٢٩٦االختصار  غایة حل في األخیار كفایة) 1(

  .االختصار، السابق غایة حل في األخیار كفایة) 2(



 
 

 - ٣٤٨ - 

  الفصل الثاني

  هاـور وحكمـأنواع األج

  المبحث األول

  ورـواع األجـأن

  :إذا نظرنا في األجور وجدنا أنها تتنوع إلى ما یلي   

  : األجور بحسب طبیعتها: أوال

  :تتنوع األجور بحسب طبیعتها إلى نوعین

  :money wage ): ( األجور النقدیة

مجموع الوحدات النقدیة التي یتلقاها الفرد تعویضا : "    وهي عبارة عن 

رقیة، بغض النظر عن عن عمل، سواء أكانت في شكل وحدات نقدیة أم و

  .)١("قیمة ونوع تلك المعادن، طالما كانت مقبولة في التعامل 

ما یدفعه صاحب العمل للعاملین من مرتبات وأجور : أو هي عبارة عن

  .)٢(یومیة أو بدالت أو رواتب نقدیة

 أو على شكل عمولة بنسبة مئویة األرباححصة من كما یمكن أن یكون 

   . منتجة أو بحسب عدد القطع المنتجةمن المواد المبیعة أو ال

                                                           

فــؤاد محمــد الجمیعــي، األســس النظریــة والتطبیقیــة لوظــائف إدارة األفــراد صـــ / د) 1(

٢٤٢.   

، ٤/١٤٠محمد كمـال عطیـة، نظریـة المحاسـبة المالیـة فـي الفكـر اإلسـالمي / د) 2(

 محمــــد بــــن عبــــد اهللا م،١٩٨٧ -هـــــ ١٤٠٧قبــــرص، بنــــك فیــــصل اإلســــالمي 

النفیسة، األجور وآثارهـا االقتـصادیة فـي االقتـصاد اإلسـالمي دراسـة مقارنـة صــ 

٨٢.  



 
 

 - ٣٤٩ - 

ِّوهذا النوع من األجور أیسر وأسهل، حیث إنه یمكن صاحبه من القدرة  

على شراء ما یحتاج إلیه من سلع وخدمات، باإلضافة إلى إمكانیة ادخاره 

  .)١(وتوفیره

  :األجور العینیة

صافي ما یقدمه صاحب العمل للعاملین من أغذیة :    وهي عبارة عن 

ٕمالبس وخدمات طبیة واجتماعیة واسكانیة، وترفیهیة، وتأمینات و

ومعاشات، وتأمین صحي، وتأمین شیخوخة، والتأمین ضد البطالة، وضد 

  .)٣(ما یحصل علیه العامل من غیر النقود: أو هي .)٢(إصابات العمل

  :األجور بالمنفعة

نفعة    وذلك كما لو اتفق الطرفان على أن یكون األجر مقابل العمل م

یؤدیها صاحب العمل للعامل، كتأمین الطریق للعامل في سفره إلى بلده أو 

للحج مقابل عمله، أو یكون منفعة مقابل منفعة، كركوب سیارة إنسان 

مقابل إركابه سیارته، أو سكنى بیت إنسان مقابل إسكانه بیته، أو خدمة 

  .)٤(شخص مقابل سكنى بیته، وغیر ذلك من المنافع 

                                                           

صــادق مهــدي الــسعید، العمــل وتــشغیل العمــال والــسكان والقــوى العاملــة صـــ / د) 1(

٣٩٩.   

صــادق مهــدي الــسعید، العمــل وتــشغیل العمــال والــسكان والقــوى العاملــة صـــ / د) 2(

اد محمــد الجمیعــي، األســس النظریــة والتطبیقیــة لوظــائف إدارة فــؤ/ ،     د٣٩٩

محمد كمال عطیة، نظریة المحاسبة المالیة فـي الفكـر / ،     د٢٤٣األفراد صـ 

، محمد بن عبد اهللا النفیسة، األجور وآثارهـا االقتـصادیة فـي ٤/١٤٠اإلسالمي 

  .٨٢االقتصاد اإلسالمي دراسة مقارنة صـ 

  .١٣ عنصر األجرة  في عقد العمل صـ محمود الهمشري،/ د) 3(

، البنایـة ١٥/١٣٩، المبـسوط للسرخـسي ٤/١٩٤بدائع الصنائع : ینظر في ذلك) 4(

، ٤/١١، بدایـــة المجتهـــد ٧/٣٩٦، المحـــیط البرهـــاني ١٠/٣٠٤شـــرح الهدایـــة 



 
 

 - ٣٥٠ - 

  :جور بحسب قوتها الشرائیةاأل: ثانیا

  :تتنوع األجور بحسب قوتها الشرائیة إلى ما یلي   

   ):االسمي ( األجر النقدي 

عدد الوحدات النقدیة التي یتسلمها الفرد تعویضا عما : " وهو عبارة عن   

  .ُالمبلغ الفعلي الذي یدفع إلى األجیرأي  .)١( "قدمه من عمل 

  :)real wage( األجر الحقیقي - ٢

  .)٢( "ما للنقد الـذي یحصل علیه العامل من قوة الشـراء : " وهو   

مقدار ما یمكن أن یشتري العامل من حاجیاته بمقدار أجـره : "  أو هو

   .)٣( "-  النقدي -االسمي 

 من السلع َّوهو مقدار القوة الشرائیة التي یتمتع بها األجر النقدي

  .والخدمات
 

  :من هذا التقسیم یتضح 
  

، فإن القوة الشرائیة  األسعار من غیر أن ترتفع األجورنه إذا ارتفعتأ  

 لألجور تنخفض، وتصبح أقل مما كانت علیه قبل ارتفاع األسعار،

 أما إذا ظلت األسعار ثابتة ولم تتغیر مع وعندئذ ینخفض األجر الحقیقي،

                                                                                                                               

، ٢/٤٠٥، أســــنى المطالــــب شــــرح روض الطالــــب ٥/١٧٦روضــــة الطــــالبین 

، مطالـب أولـي النهــي ٣/٥٥٦قنـاع ، كــشاف ال١٥/٣٢المجمـوع شـرح المهـذب 

  .٧/٢٣، المحلى باآلثار ٣/٥٨٧

فــؤاد محمــد الجمیعــي، األســس النظریــة والتطبیقیــة لوظــائف إدارة األفــراد صـــ / د) 1(

٢٤٢.  

  .١/٧المعجم الوسیط ) 2(

صــادق مهــدي الــسعید، العمــل وتــشغیل العمــال والــسكان والقــوى العاملــة صـــ / د) 3(

٤٠٠.  



 
 

 - ٣٥١ - 

األجر زیادة األجر النقدي، فإن القوة الشرائیة لألجور ترتفع، وعندئذ یرتفع 

  .الحقیقي 
  

  : محمد بن عبد اهللا النفیسة :  یقول 
  

وفي العصر الحدیث إذا أطلق األجر انصرف إلى ثالثة أمور تدخل    " 

  :في حساب تكلفة عنصر األجر وهي

وهي ما یدفعه المشروع للعاملین به من مرتبات وأجور :  األجور النقدیة

  . یومیة أو بدالت أو رواتب

 وهي صافي تكلفة ما یقدمه المشروع للعاملین به من :والمزایا العینیة

  . أغذیة ومالبس وخدمات طبیة واجتماعیة

وهي قیمة ما یساهم به المشروع في : والتأمینات االجتماعیة والصحیة

التأمین والمعاشات، والتأمین الصحي، وتأمین الشیخوخة، والتأمین ضد 

  .)١("البطالة، والتأمین ضد إصابات العمل

  :األجور بحسب طریقة الدفع : ثالثا

  : األجر بالمدة الزمنیة- ١

األجر الذي یقدر بالساعة أو بالیوم أو باألسبوع مثال : "    وهو عبارة عن

  .)٢("دون النظر ظاهریا إلى ما ینتجه العامل 

                                                           

 النفیـسة، األجـور وآثارهـا االقتـصادیة فـي االقتـصاد اإلسـالمي محمد بن عبد اهللا) 1(

محمـد كمـال عطیـة، نظریـة المحاسـبة المالیـة فـي الفكـر اإلسـالمي / ، د٨٢صـ 

٤/١٤٠.   

صــادق مهــدي الــسعید، العمــل وتــشغیل العمــال والــسكان والقــوى العاملــة صـــ / د) 2(

٤٠١.  



 
 

 - ٣٥٢ - 

 وهذه الطریقة لها ما یمیزها وما یعیبها، فمن ممیزاتها أنها بسیطة وسهلة 

بیر لحساب أجور العمال، وتجعل العمال یشعرون وال تحتاج إلى جهاز ك

ومن عیوب هذه الطریقة أنها ال تراعي الفروق في . باألمن واالستقرار

المهارة بین العمال في المهنة الواحدة، حیث ال یكافئ الماهر مما یؤدي 

  .)١(إلى تدهور اإلنتاج، وتدهور الوقت، وبالتالي تدهور األجور

  ):طوعیةالمق(  األجر بالقطعة - ٢

األجر المحسوب على أساس القطعة أو المقطوع : "    وهو عبارة عن

بصرف النظر عن الزمن المستغرق في اإلنتاج ظاهریا، أي یحسب األجر 

 العمل جزءا فجزءا أو بصورة بمقتضى هذه الطریقة على أساس ثمار

  .)٢("كلیة

مال على ولهذه الطریق أیضا مزایا وعیوب، فمن مزایاها أنها تحفز الع 

النشاط والجد، فیكافئ العامل الكفء دون الكسول، حیث إن األجر یتحدد 

. بحسب كمیة ما ینتجه العامل، كما أنها تخلق روح المنافسة بین العمال

ومن عیوب هذه الطریقة، أنها تتجاهل األقدمیة بین العمال، كما أنها 

كل عامل هو ّتؤدي إلى عدم االهتمام بالجودة واإلتقان، حیث یكون جل 

إنجاز أكبر كمیة بغض النظر عن الجودة، كما أنها تؤدي إلى كثرة المنتج 

                                                           

/ ، د١٢١ إدارة األفـراد صــ  حمدي المعاز، المدخل الحدیث في-محمد حمید / د) 1(

فؤاد الجمیعي، األسس النظریـة / ، د٥٦حمید القیسي، أسس علم االقتصاد صـ 

عــادل العلــي وآخــرون، اقتــصاد / ، د٢٤٦والتطبیقیــة لوظــائف إدارة األفــراد صـــ

، عــدنان محمــد یوســف ربابعــة، نظریــة األجــور فــي االقتــصاد ١٧٣العمــل صـــ

  .٢٢اإلسالمي صـ

الــسعید، العمــل وتــشغیل العمــال والــسكان والقــوى العاملــة صـــ صــادق مهــدي / د) 2(

٤٠٢.  



 
 

 - ٣٥٣ - 

مما یعني إغراق السوق، وخفض القیمة التي قد یترتب علیها خفض 

األجر، فضال عما تسببه هذه الطریقة من إرهاق للعمال طمعا في 

  .)١(الحصول على أعلى إنتاج؛ ألنه على أساسه یتحدد األجر

  :   بالنسبة األجر- ٤

أن یكون األجر بنسبة معینة من الحاصل أو الناتج : "    وهو عبارة عن

  .)٢(" أو من المبیع أو بحصة من األرباح وما شابه ذلك 

   ولهذه الطریقة مزایا تتمثل في جعل العمال شركاء في العملیة 

و اإلنتاجیة، مما یشجع على زیادة اإلنتاج، إال إنها في نفس الوقت ال تخل

من العیوب، حیث یترتب علیها تحمیل العمال جزءا من الخسارة، مما 

  .)٣(یؤثر على المستوى المعیشي لهم

  

  

  المبحث الثاني

  حكـم األجـور

  :                                                      وفیه أربعة مطالب

المطلب األول                                               

  م األجـر النقـديـحك

                                                           

صــالح / صــادق الــسعید، العمــل وتــشغیل العمــال والــسكان والقــوى العاملــة، د/ د) 1(

   .٣٨١الشنواني، إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة صـ 

  .٤٠٣صادق السعید، المرجع السابق صـ / د) 2(

  .٤٠٤المرجع السابق صـ ) 3(



 
 

 - ٣٥٤ - 

   ال خالف بین الفقهاء في جواز دفع األجر للعامل دراهم أو دنانیر أو 

جنیهات أو غیرها من العمالت النقدیة، فكل ما یصلح ثمنا في البیع 

   .)١ (یصلح أن یكون أجرا

تي إال أنه یشترط في األجر النقدي أن یكون معلوما علما ینفي الجهالة ال

 هریرة أبي عنتفضي إلى المنازعة، وذلك ببیان القدر والصفة، لما روي 

 النبي عن  ِمن «:  أنه قال َاستأجر َ َ َْ ًَأجیرا ْ
ُفلیعلمه ِ ُْ

ِ
ْ َُأجره َْ َ ْ « )٢(.  

ففي هذا الحدیث الشریف داللة على أن العلم باألجر شرط جواز   

  .)٣ (التأجیر

  : قال اإلمام النووي

 وألن جهالة .)٤ ("األجرة  قدر بیان وجوب على دلیل یثالحد هذا وفى" 

  .)٥ (األجر تفضي إلى المنازعة

كما یشترط في األجر أن یكون منتفعا به أي متداوال بین الناس، ومقدورا 

  .)٦ (على تسلیمه

  :وحدة النقود وتعددها في البلد الواحد وأثرها على األجر

                                                           

، حاشــیة العــدوي ٨/٣، البحــر الرائــق ٤/١٩٣، بــدائع الــصنائع ٣/٢٣٠الهدایــة ) 1(

، الفواكـه الـدواني ٥/٣٧٥، الـذخیرة للقرافـي ٢/١٩٠على كفایة الطالب الربـاني 

، ١/٢٩٣، فتح الوهاب بشرح منهج الطالب ٥/١٧٤، روضة الطالبین ٢/١١٠

ولــي النهــي ، مطالــب أ٢/٢٤٣، شــرح منتهــى اإلرادات ٤/١٥٤الوســیط للغزالــي 

  .٢/١٧٥، المغني البن قدامة ٣/٥٨٧

  . من البحث ١١سبق تخریجه صـ ) 2(

  . وما بعدها ٩/٥٩العنایة شرح الهدایة ) 3(

  .١٥/٣٤المجموع للنووي )4(

  .٣/٢٣٠الهدایة ) 5(

  .٢/١٩٠حاشیة العدوي على كفایة الطالب الرباني ) 6(



 
 

 - ٣٥٥ - 

ل على دفع األجر نقدا، فال    إذا تم االتفاق بین صاحب العمل والعام

یخلو الحال من أن تكون النقود المتعامل بها في البلد واحدة أو متعددة، 

فإن كان النقد واحدا، فال حاجة إلى بیان النوع والوزن، ویمكن االكتفاء 

  .)١ (ببیان الجنس، حیث ینصرف األجر إلى العملة أو النقد الموجود بالبلد

لى نقود متعددة كالدراهم والدنانیر والجنیهات أما إذا كان البلد یشتمل ع

والدوالرات مثال، فإن األجـر هذه الحالة ینصرف إلى النقد الغالب في 

   .)٢(التعامل

فإن كان في البلد أنواع كثیرة من النقود الغالبة، بأن تعدد النقد الرائج، ففي 

ٕ واال فسد هذه الحالة یجب التعیین بیان نوع النقد المراد دفع األجر منه،

   .)٣(العقد

  : یقول الشیخ أحمد بن الهائم

فإن كان في البلد نقد واحد أو نقود، ولكن الغالب التعامل بواحد منها "    

ٕانصرف العقد إلى النقد الغالب، وان كان فلوسا، ففي هذه الحالة إما أن 

یكون منها هناك نوعان فأكثر وال غالب فیها، أو یغلب أحدها بحیث یكون 

المتبادر إلى الفهم، أو ال یكون هناك إال نوع واحد، فهذه ثالث هو 

  -:حاالت

أن یكون هناك نوعان فأكثر وال غالب فیها، فتارة یتفاوتان، : الحالة األولى

ٕوتارة ال یتفاوتان، فإن تفاوتا اشترط التعیین، واال بطل العقد، كما لو كان 

                                                           

  .٤/١٩٣بدائع الصنائع ) 1(

، حاشـیة ٢/٣٦٩، مجمع األنهر ٤/١٩٣ بدائع الصنائع ،٧/٢٩٨البحر الرائق ) 2(

  .٦/٥ابن عابدین 

  .المصادر السابقة) 3(



 
 

 - ٣٥٦ - 

أولى من بعض هناك نقدان ولم یغلب أحدهما؛ ألنه لیس بعضهما ب

.......  

 أي -أن یغلب أحدهما اآلخر، فیصح العقد مع اإلطالق : الحالة الثانیة

، ویعمل العقد علیه، كما لو غلب التعامل بنقد؛ - بدون تعیین نوع النقد 

  .ألن الظاهر إرادتهما له 

، فیحكم -  أي النقود - أال یكون هناك إال نوع واحد منها : الحالة الثالثة

 - أي بدون تعیین نوع النقد - الة بصحة العقد عند اإلطالق في هذه الح

  .)١ (" وبالعمل علیه أولى 

  : تغیر النقد في البلد وأثره على األجر

 البلد، ثم -  نقد-    إذا حدث واتفق المستأجر والمؤجر على األجر بعملة 

َّحدث وغیرت البلد عملتها، وحل وقت دفع األجر للعامل، ففي هذه الحالة 

بر األجر بنقد یوم العقد ال بیوم تمام العمل، حیث كان األجر نقدا بنقد یعت

بلد العقد ووقته، فإن كان التعاقد في بادیة، فإن النقد المعتبر في األجر 

  .)٢ (یكون بنقد أقرب البالد إلى هذه البادیة 

  :تقسیط األجر النقدي

وتأجیله إلى یجوز االتفاق بین المستأجر والمؤجر على تعجیل األجر     

، أو تقسیطه یوما یوما، أو شهرا شهرا، أو أقل من ذلك أو أجل معلوم

                                                           

وس فـــي بیـــان حكـــم التعامـــل أحمـــد بـــن محمـــد بـــن الهـــائم، نزهـــة النفـــ/ الــشیخ ) 1(

  .٤٥-٣٤ صـ بالفلوس

ــاج ٢/٤٠٥، أســنى المطالــب ٥/١٧٥روضــة الطــالبین ) 2( ، ٦/١٢٧، تحفــة المحت

  .٥/٢٦٦نهایة المحتاج 



 
 

 - ٣٥٧ - 

أكثر؛ ألن األجر في اإلجارة كالثمن في البیع، وحیث إن البیع یصح بثمن 

  .)١ (حال ومؤجل ومقسط ، فكذا األجر في اإلجارة یجوز فیه ذلك

َمعجلة تكون أن ماإ: أوجه أربعة على واألجرة: "    یقول اإلمام السغدي ُ ،

َمؤجلة َأو ّ َ َكانت فإذا ....عنها مسكوتا َأو -  أي مقسطة - منجمة َأو، ُ َ 

َیؤخر أن ألحدهما فلیس منجمة   .)٢(نجمها من یقدم أو ُ

 أو ،معجلة تكون أن إما تخلو ال األجرة: "    ویقول اإلمام ابن نجیم

 ةمعجل كانت فإن ،عنها مسكوتا أو - أي مقسطة -  منجمة أو  مؤجلة

 أن له فلیس مؤجلة، كانت ٕوان ،بها یطالب أن وله یتملكها أن له فإن

  .)٣(نجم كل عند یطالب أن فله منجمة كانت ٕوان ،األجل بعد إال یطالب

 فتكون تنجیمها أو تأجیلها یشترطا أن )والثاني: " (   ویقول اإلمام النووي

  .)٤ ("إجماعا  منجمه أو مؤجلة

 أنه إذا شرط تأجیل األجر  ، الحكم السادس " :   ویقول اإلمام ابن قدامة 

ً وان شرطه منجما ،فهو إلى أجله ً یوما یوما- ً أي مقسطا - ٕ ً أو شهرا ، ً

 ألن إجارة العین ؛ أو أقل من ذلك أو أكثر فهو على ما اتفقا علیه،ًشهرا

  .)٥(" فكذلك إجارتها، وبیعها یصح بثمن حال أو مؤجل، كبیعها

                                                           

، بــــدائع الــــصنائع ٢/٥٦٣، النتــــف فــــي الفتــــاوى للــــسغدي ٨/٦البحــــر الرائــــق ) 1(

ـــدها، روضـــة الطـــالبین ٤/٢٠٢ ـــووي ٥/١٧٤ ومـــا بع ، ١٥/١٧، المجمـــوع للن

، شــــرائع اإلســــالم فــــي مــــسائل الحــــالل والحــــرام ٥/٣٣٠المغنــــي البــــن قدامــــة 

٢/١٤١.  

  .٢/٥٦٣النتف في الفتاوى للسغدي ) 2(

  .٨/٦البحر الرائق ) 3(

  .١٥/١٧المجموع للنووي ) 4(

  .٥/٣٣٠المغني البن قدامة ) 5(
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أي یصح دفع .)١ ("وكذا لو شرطها في نجوم: "    ویقول المحقق الحلي

 .األجرة في هیئة أقساط 

   فكل هذه النصوص تدل صراحة على جواز دفع األجر على هیئة 

أقساط محددة ومعلومة تؤدى في أوقات معینة، طالما كان هناك اتفاق 

  .بین األطراف، وتم التراضي بینهم على الدفع بهذه الطریقة 

  : لكویمكن أن یستدل لذ

ََأیها َیا  :   بقول اهللا  َالذین ُّ
ْآمنوا َِّ ُ َْأوفوا َ ُ ِبالعقود ْ ُ ُ ْ ِ ) ٢(.  

وال شك أن االتفاق على دفع األجر مقسطا، طالما حصل تراضي بین 

األطراف المعنیة به، فهو من الشروط الداخلة في العقد، فیجب الوفاء به، 

   .-  الكریمة -عمال باآلیة 

َالمسلمون « :   وبقول النبي  ُ ُ
ِ
َعند ْ ْ ْشروطهم ِ ُ

ِ ِ ُ « ) ٣(.  

 التي ال تحل حراما وال تحرم حالال، وال شك أن .)٤ ( أي الشروط الجائزة 

االتفاق على دفع األجر مقسطا، ال یحل حراما وال یحرم حالال، وبالتالي 

  . ال تخالف النصوص الشرعیة یعد من الشروط الجائزة التيفإنه

  

  

  

  

  

                                                           

  .٢/١٤١شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام ) 1(

  .١:سورة المائدة ، من اآلیة) 2(

  .٣/٩٢صحیح البخاري ) 3(

  .٦/٤٠٢شرح صحیح البخاري البن بطال ) 4(



 
 

 - ٣٥٩ - 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لب الثاني                                                                المط

  م األجـر العینيـحك

    اختلف الفقهاء في حكم األجر إن كان عینا، مثل كون األجر إطعام 

األجیر وكسوته مقابل عمله، أو كون األجر جزء من العملیة اإلنتاجیة، أو 

  : التالي منفعة من المنافع، وذلك على النحو

  : ٕجعل األجر كسوة األجیر واطعامه: أوال

ه أو    اختلف الفقهاء في جعل المستأجر أجر األجیر إطعامه وكسوت

  - :غیر ذلك من السلع العینیة، وذلك على النحو اآلتي

للحنفیة، والشافعیة، والحنابلة في روایة، وأبي ثور، : الرأي األول 

  : وابن المنذر
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ز جعل أجر األجیر إطعامه أو كسوته أو علف    حیث یرون عدم جوا

  .)١(دابته    أو غیر ذلك من األجور العینیة 

  :واستدلوا لذلك فقالوا

   إن هذه األشیاء من اإلطعام والكساء تكون مجهولة، ومن شرط األجر 

أن یكون معلوما؛ ألنه عوض عن العقد، وهو هنا مجهول المقدار، بناء 

  .)٢(یاءعلى جهالة مقدار هذه األش

  : ألبي حنیفة في االستحسان، والحنابلة في روایة : الرأي الثاني

   حیث یرون أن جواز أن تكون األجرة عینا كالطعام والكسوة مقصور 

  .)٣(على الظئر أي المرضعة فقط ال یتعداها إلى غیرها 

              :                                                    واستدلوا لذلك بما یلي

  :من الكتاب

َوعلى  :    قول اهللا   َ ِالمولود َ ُ ْ َ ُله ْ َّرزقهن َ ُ ُ ْ َّوكسوتهن ِ ُ ُ َ َْ
ِبالمعروف ِ

ُ ْ َ ْ
ِ)٤(.  

 اإلرضاع ذكر  اهللا ألن ؛النكاح نفقه ال الرضاع، أجرة فالمراد هنا 

 اآلیة من المراد أن فعلم، النكاح یذكر ولم والكسوة الرزق أوجب ثم ًأوال،

                                                           

، ٢/٢٣٢ ومــا بعــدها، درر الحكــام شــرح غــرر األحكــام ٤/١٩٣بــدائع الــصنائع ) 1(

ـــــق  ـــــووي ١٦/٣٣، المبـــــسوط للسرخـــــسي ٧/٢٩٨البحـــــر الرائ ، المجمـــــوع للن

ـــشافعي ١٥/٢٩ ـــان فـــي مـــذهب اإلمـــام ال ـــن قدامـــة ٧/٣٢٨، البی ـــي الب ، المغن

  . وما بعدها ٥/٣٦٤

  .المصادر السابقة ) 2(

  . وما بعدها ٤/١٩٣بدائع الصنائع ) 3(

  .٢٣٣: سورة البقرة، من اآلیة) 4(
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ِبالمعروف  ، كما أن قوله للرضاع جرةاأل
ُ ْ َ ْ

ِ  الطعام أن على دلیل 

  .)١(الجهالة مع الرضاع أجرة یصلح والكسوة

  :ومن المعقول

 المنازعة إلى لكونها تفضي بل ،بعینها العقد فساد توجب ال الجهالة ن   إ

 بین فیما  جرتالعادة ألن في الرضاع ال تفضي إلى ذلك، والجهالة

 ألن وكسوتهن، طعامهن في المنازعة وترك الظئر على وسعةالت الناس،

  .)٢(الرضیعب راضراإل إلى یؤدي ذلك في التضییق علیهن

 كما إن المنفعة في الحضانة والرضاع غیر معلومة، فجاز أن یكون 

  .)٣(العوض كذلك غیر معلوم

  : للمالكیة، والحنابلة في روایة: الرأي الثالث

 األجیر إطعامه أو كسوته أو غیر ذلك من    حیث یرون جواز كون أجر

  .)٤(السلع العینیة 

              :                                       واستدلوا لذلك بما یأتي

  :من السنة

                                                           

، المغنـــــي البـــــن قدامـــــة ١/٢٧٠، الجـــــوهرة النیــــرة ٧/٤٤٥المحــــیط البرهـــــاني ) 1(

٥/٣٦٤.  

  ٧/٤٤٥المحیط البرهاني ) 2(

  ٥/٣٦٤المغني البن قدامة ) 3(

، الذخیرة للقرافـي ٣/٤٤٠، التهذیب في اختصار المدونة ٧/٥٦٨التاج واإلكلیل ) 4(

، كشاف ٣/٥٨٩، مطالب أولي النهي ٢/٢٤٤، شرح منتهى اإلرادات ٣٧٨/ ٥

  . وما بعدها٥/٣٦٤، المغني البن قدامة ٣٥٥٢القناع 
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 حتى طسم، فقرأ  اهللا رسول عند  كنا: قالالندر بن عتبة   ما روي عن 

َموسى َّإن«  :قال موسى، قصة بلغ إذا ََأجر ُ ُفسهَن َّ َ ِثمان ْ َ َسنین َ
ِ ًعشرا َأو ِ ْ َ 

َعلى ِعفة َ ِفرجه َِّ ِ
ِوطعام َْ

َ َ ِبطنه َ ِ ْ َ « )١(.  

ٕ فهذا وان كان في شرع من قبلنا، إال أن شرعهم شرع لنا ما لم یرد ما 

  .)٢(ینسخه

  : ومن األثر

 هریرة، أبا سمعت: یقول أبي، سمعت: قال حیان بن سلیم   بما روي عن 

ُنشأت «: یقول َْ ُوهاجرت ًیما،َِیت َ ْ َ َ ًمسكینا، َ ِ ِ
ُوكنت ْ ْ ُ ًَأجیرا َ

ِالبنة ِ َ َغزوان ْ َ ْ ِبطعام َ
َ َ ِ 

ِبطني ْ ِوعقبة َ
َ ُْ ِرجلي، َ ْ َُأحدو ِ ْبهم ْ

ِ َإذا ِ ُركبوا، ِ
ِ
ُوَأحتطب َ

ِ َ ْ َإذا َ ُنزلوا، ِ ُفالحمد ََ ْ َ ْ ِلله َ َِّ 

َجعل َِّالذي َ َالدین َ ًقواما، ِّ َ
َوجعل ِ َ َ َهریرة ََأبا َ َ َْ ًإماما ُ َ

ِ «)٣(.   

ففي هذا األثر داللة على جواز جعل األجر عینا أو منفعة، حیث صرح 

أبو هریرة بأنه كان أجیرا، وكان أجره شبع بطنه، وركوبه استراحة لرجله 

  . من السیر 

  :ومن اإلجماع 

   إن الصحابة كأبي بكر، وعمر، وأبي موسى األشعري، كانوا یستأجرون 

  .)٤(ر علیهم أحدا، فكان كاإلجماعاألجراء بطعامهم وكسوتهم، ولم ینك

                                                           

  حــدیث ضــعیف، وفــي ٣/٧٦، وفــي مــصباح الزجاجــة ٢/٨١٧ســنن ابــن ماجــه ) 1(

  .ً ضعیف جدا٥/٣٠٧إرواء الغلیل 

  .٥/٣٦٥، المغني البن قدامة ٤/٢٣٦شرح الزركشي على مختصر الخرقي ) 2(

 صـحیح إسـناد هـذا: ، قـال٣/٧٦، وفي مصباح الزجاجة٢/٨١٧سنن ابن ماجه ) 3(

 الثقـات فـي حبـان ابن ذكره نمیر بن مسلم بن بسطام ابن هو  :وحیان ،موقوف

  رجال وباقي

  .٣/٥٥٢كشاف القناع ) 4(
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 : ومن المعقول

، الزوجة كنفقة التسمیة، مقام فیه العرف فقام منفعة، عوض     إن األجر

 ،واإلطعام یحكمه العرف الزوجات، كسوة وهي ،فالكسوة یحكمها العرف

  .)١(الكفارات في اإلطعام وهو

عینا بنص  جواز كون األجرة - المرضعة -    كما أنه ثبت في الظئر 

  .)٢(اآلیة، فیجوز في غیرها بالقیاس علیها

  : والذي یبدو لي

   أن القول بجواز أن تكون األجرة عینا، كالطعام والكسوة والمكیل 

والموزون والمعدود وغیر ذلك هو األولى بالقبول، وذلك من باب التیسیر 

ر في المعامالت على الناس؛ وألن الحاجة قد تدعو إلى ذلك، ومن المقر

  .)٣(شرعا أن الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٥/٣٦٥، المغني البن قدامة ٢/٢٤٤شرح منتهى اإلرادات ) 1(

  ٥/٣٦٥المغني البن قدامة ) 2(

د محمــ/ ، د١/٨٨، األشــباه والنظــائر للــسیوطي ١/٢٩٣غمــز عیــون البــصائر ) 3(

   ١/٢٨٨مصطفى الزحیلي، القواعد الفقهیة وتطبیقاتها في المذاهب األربعة 
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                                       المطلب الثالث                 

 م األجـر بالمنفعةـحك

بل منفعة، وذلك على    اختلف الفقهاء في جواز جعل األجـر منفعة مقا

  :النحو اآلتي

  :هورللجم: الرأي األول

  :من المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة   

فقد ذهبوا إلى جواز كون األجرة منفعة، سواء أكانت من جنس منفعة  

، أم كانت من أخرى دار بسكنى لیسكنها داره أجرالمعقود علیه، كمن 

، وغیر ذلك من المنافع الخدمةمقابل  لسكنىغیر جنسها، كمن أجر داره ل

  .المختلفة

   :وا لذلكواستدل
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بأنه لم یرد نص بالنهي عن ذلك، وألن الربا ال یجري في المنافع، ثم    

 بیع یجوز األعیان وحیث إن البیع، في كاألعیان اإلجارة في لمنافعإن ا

  .)١(اإلجارة في المنافع فكذلك ، ببعض بعضها

  :  للحنفیة:الرأي الثاني

قابل منفعة، فإنه ال یخلو    فقد ذهبوا إلى أنه إذا كانت األجرة منفعة في م

الحال، إما أن تكون المنفعة التي یدفعا المستأجر لألجیر مقابل األجر من 

  .ٕجنس المنفعة المعقود علیها، واما أن تكون من غیر جنسها

 فإن كانت من جنسها، كإجارة الخدمة بالخدمة، أو السكنى بالسكنى، أو 

  . الركوب بالركوب، فال یصح أن تكون أجرة

كانت من خالف جنسها كالخدمة بالسكنى، أو الركوب بالخدمة، فال ٕوان 

مانع من صحتها، حیث إن ربا النسیئة یتحقق في الجنس الواحد بانفراده، 

  .)٢(أما عند اختالف الجنس، فإن الربا ال یتحقق

   :مناقشة رأي الحنفیة 

 النسیئة إذ لو كان ربا النسیئة، ال یجري فیها ربا اإلجارة في المنافع    إن

 بیع یكون ألنه ؛ المختلفین أیضاجنسینال في جاز ما یجري في المنافع

  .)٣(، وهو منهي عنهبدین دین

                                                           

، أســنى المطالــب شــرح روض ٥/١٧٦، روضــة الطــالبین ٤/١١بدایــة المجتهــد ) 1(

، ٣/٥٥٦، كـــشاف القنـــاع ١٥/٣٢، المجمـــوع شـــرح المهـــذب ٢/٤٠٥الطالـــب 

  .٧/٢٣، المحلى باآلثار ٣/٥٨٧مطالب أولي النهي 

، البنایــة شــرح الهدایــة ١٥/١٣٩، المبــسوط للسرخــسي ٤/١٩٤ع بــدائع الــصنائ) 2(

   . ٧/٣٩٦، المحیط البرهاني ١٠/٣٠٤

  .٥/٣٢٨المغني البن قدامة ) 3(
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  :والذي یبدو لي

    أن قول الجمهور هو األولى بالقبول، حیث لم یرد نص من الشرع 

  .یحرم ذلك، ولما فیه من التیسیر ومراعاة حاجة الناس ومصالحهم 

  

  

  

  

  

                                                                       المطلب الرابع  

  حكم جعل األجر جزءا أو نسبة من اإلنتاج

ن اإلنتاج، وذلك ً   اختلف الفقهاء في جواز كون األجر جزءا أو نسبة م

  :على النحو اآلتي

  : والشافعیة، وبعض الحنابلة .)١(للحنفیة:  الرأي األول

  .)٢( عـدم جواز أن یكون األجر جزءا من العملیة اإلنتاجیة   حیث یرون

                                                                                                                               

  

 كـانوا، حیـث وغیرهمـا سـلمة بـن ومحمـد یحیـى بـن كنصر: بلخ مشایخباستثناء ) 1(

 مـللتعا الثیـاب فـي - أي اإلجارة بجـزء مـن اإلنتـاج - اإلجارة هذه بجواز یفتون

: ینظـر . األثـر بـه ویخص القیاس به یترك حجة والتعامل الثیاب في بلدهم أهل

، العنایـــة شـــرح الهدایـــة ٤/١٩٢، بـــدائع الـــصنائع ٧/٤٧٣المحـــیط البرهـــاني 

٩/١٠٨.  

 ومـا بعـدها، مجمـع األنهـر ٩/١٠٧ ومـا بعـدها، العنایـة ٥/١٢٩تبیین الحقائق ) 2(

، الحـــاوي الكبیـــر ٥/٢٦٨ ، نهایـــة المحتـــاج٦/١٢٩، تحفـــة المحتـــاج ٢/٣٨٨

  .٥/٩، المغني البن قدامة ٢/٢٤٦، شرح منتهى اإلرادات ٧/٤٤٢للماوردي 



 
 

 - ٣٦٧ - 

  :واستدلوا لذلك بما یأتي

إن األجر في هذه الحالة یكون مجهوال، حیث جعل األجر بعض ما -١

 الطحان، وقد نهى النبي .)١(یخرج من عمله، فیصیر في معنى قفیز

َنهي «:  قالعن ذلك فیما رواه أبو سعید الخدري 
ِ ْعن ُ َ 

ْعس ِالفحل،.)٢(ِبَ ْ َ ْوعن ْ َ ِقفیز َ ِالطحان َِ َّ َّ« )٣(.  

 هذه دقیق من بقفیز یطحنها طحان إلى حنطة یدفع أن :وصورته

  .)٤(الحنطة

  : أجیب عن ذلك

   بأن هذا الحدیث باطل ال أصل له وأنه من كالم أهل العراق، حیث 

 في هو ولیس ،له أصل ال باطل الحدیث هذا: " یقول اإلمام ابن تیمیة 

                                                           

هــو مكیــال إســالمي یــستعمل فــي الكیــل والــوزن، وهــو ثمــاني مكاكیــك، : القفیــز ) 1(

والمكوك صـاع ونـصف، وهـو خمـس كلیجـات، وهـو مكیـال أهـل العـراق، والقفیـز 

. كیلــو جــرام تقریبــا) ٩٨( مــا یــساوي صــاعا، أي) ٤٨(یــساوي : عنــد المالكیــة 

.  كیلـو جـرام٢٤و٤٨٠صـاعا، أي مـا یـساوي ) ١٢: (یساوي : وعند الشافعیة 

كتاب األوزان واألكیال الشرعیة، ألبي العباس، أحمـد بـن علـي المقریـزي : ینظر 

  . وما بعدها ٣٩علي جمعة، المكاییل والموازین الشرعیة صـ / ، د٨٠صـ 

معـالم : ینظـر . ذ علـى لقـاح الفحـل وهـو الـذكر مـن الحیـوانأي األجر الذي یؤخـ) 2(

ـــاري شـــرح صـــحیح البخـــاري ٣/١٠٥الـــسنن  ، نیـــل األوطـــار ٤/٤٦١، فـــتح الب

٥/١٧٤.  

ــسنن الكبــرى للبیهقــي ٣/٤٦٨ســنن الــدارقطني ) 3( ــتح، وفــي ٥/٥٥٤، ال  الغفــار ف

 كلیـب، أبو هشام إسناده وفي:  قال٣/١٢٦٣ المختار نبینا سنة ألحكام الجامع

 حبـان ابـن وذكـره ثقـة هـو: مغلطـاي وقـال یعـرف، ال:  والـذهبي القطـان ابن قال

  . وما بعدها٥/٢٩٥، وصححه األلباني في إرواء الغلیل الثقات في

   .٣/٤٤٥، مغني المحتاج ٥/١٢٩حاشیة الشلبي على تبیین الحقائق ) 4(



 
 

 - ٣٦٨ - 

 النبویة والمدینة ،األئمة من إمام رواه وال ،المعتمدة الحدیث كتب من شيء

 فأهل وأیضا. باألجرة یخبز خباز وال ،باألجرة یطحن طحان بها یكن لم

 حدث ٕوانما ،القفیز یسمى مكیال  النبي عهد على لهم یكن لم المدینة

 على یفتح لم فالعراق، الخراج علیهم وضرب العراق فتحت لما المكیال هذا

.  النبي كالم من لیس هذا أن یبین مما وغیره وهذا.   النبي عهد

 قوال هذا؛ مثل یسوغون ال الذین العراقیین بعض كالم من هو ٕوانما

  .)١( "باجتهادهم

  .)٢( كما أن اإلمام ابن حجر حكم علیه بضعف إسناده 

جعل  ألنه األجر؛ تسلیم عن اعاجزفي هذه الحالة یكون  المستأجرإن -٢

 لصحة شرط التسلیم على والقدرة األجیر، عمل منما ینتج  بعضاألجر 

 یقدر ٕوانما بنفسه،على تسلیم األجر  یقدر ال - أي المستأجر -وهو العقد

  .)٣( األجرففسد ،قادرا یعد فال ، وبالتالي-  أي بعمل األجیر -    بغیره

جزءا إن المستأجر بجعله األجر جزءا من اإلنتاج، یكون قد باع -٣

متصال بعین المبیع قبل الفصل، فهو كبیع نصف من الفصل في 

  .)٤(الفساد

  .)٥(مجهولة المنفعة فتكون إن الباقي بعد إخراج األجر ال یعلم قدره،-٤

                                                           

  .٣٠/١١٣مجموع الفتاوى البن تیمیة ) 1(

  .٢/١٩٠ الهدایة الدرایة في تخریج أحادیث) 2(

  .٢/٣٨٨، مجمع األنهر ٥/١٣٠تبیین الحقائق ) 3(

  .٤/١٥٥الوسیط للغزالي ) 4(

  .٢/٢٤٦شرح منتهى اإلرادات ) 5(



 
 

 - ٣٦٩ - 

ابــن أبــي لیلــى و للمالكیــة وأكثــر الحنابلــة والظاهریــة والزیدیــة: ال��رأي الث��اني

 ج��واز حیـث یــرون:  وقتـادةوابــن سـیرین وعطـاء والزهــري واللیـث واألوزاعـي

  .)١(كون األجر جزءا من العملیة اإلنتاجیة إذا كان معلوم المقدار

 أجاز األشد بن معمر أن: "    فقد جاء في أحكام القرآن البن العربي

 وعطاء، والزهري سیرین ابن وقال، والربع بالثلث الغنم على اإلجارة

  .)٢(" حنبل بن أحمد قال وبه. منه بنصیب الثوب ینسج: وقتادة

  :ذلك بما یأتيواستدلوا ل

 ابن عن عدي أبي بن محمد ناحدث شیبة أبي ابن طریق منبما روي  -١

 بالثلث النساج إلى الثوب دفع عن سیرین بن محمد سألت« :  قالعون

  .)٣(»بأسا به أعلم ال: قالف علیه؟ تراضیا بما أو بالربع؛ أو ودرهم،

 إجارة ُمَكَالح أجاز  ":قال سفیان عن الرزاق عبد طریق منبما روي و -٢

 واألوزاعي، لیلى، أبي ابن قول وهو -  ربعها أو بثلثها للغنم الراعي

  .)٤( " أیضا الحسن عن وروي واللیث،

إن الناس تعارفوا على ذلك، وأن أكثر اإلجارات لو حملت على القیاس -٣

  .)٥(لبطلت، ولوقع الناس في الضیق والحرج

  .)١(ا جاز بیعه جازت األجرة منه إنها أشیاء یجوز بیعها وم-٤

                                                           

، حاشــیة الــصاوي علــى الــشرح ٤/١٠، الــشرح الكبیــر للــدردیر ٣/٤٦٩المدونــة ) 1(

، المغني البن ٤/١٠، بدایة المجتهد ٨/٤٤٩، البیان والتحصیل ٤/١٩الصغیر 

، البحــر ٧/٢٥، المحلــى باآلثــار ٣/٥٩٥، مطالــب أولــي النهــي ٥/٣٦٧مــة قدا

  .٥/٥٢الزخار 

  .٣/٥٠٤أحكام القرآن البن العربي ) 2(

    .٤/٤٠٦مصنف ابن أبي شیبة ) 3(

  .٧/٢٥المحلى باآلثار ) 4(

  .٧/٤٩٤التاج واإلكلیل ) 5(



 
 

 - ٣٧٠ - 

  .)٢(كما أنها أجرة محددة في أشیاء قائمة موجودة، فال مانع منها  -٥

  :وقد جاء في المحلى باآلثار

 للغنم الراعي إجارة ُمَكَالح أجاز: قال سفیان عن الرزاق عبد طریق ومن" 

  .)٣("أیضا الحسن عن وروي لیلى، أبي ابن قول وهو، ربعها أو بثلثها

  :والذي یبدو لي

    أنه ال مانع من جعل األجر جزء من العملیة اإلنتاجیة، طالما كان 

معلوم القدر، نظرا لحاجة الناس وتعارفهم على التعامل بذلك، خروجا من 

  .الضیق والحرج 

 به یستأجر عوضا یملك واحد كل لیس فإنه: "    یقول اإلمام ابن القیم

 محتاج والمستأجر ذلك، من جزء إلى محتاج واألجیر ذلك، له یعمل من

 وال یمنعه، نص ورسوله اهللا من یأت ولم .بذلك تراضیا وقد العمل، إلى

  .)٤( "مرسلة وال معتبرة مصلحة وال صاحب، قول وال صحیح، قیاس

  ):٥/٢/١) (٩(وقد جاء في المعیار الشرعي رقم  

  : إلسالمیةاجعة للمؤسسات المالیة اوهو الصادر عن هیئة المحاسبة والمر 

  .)٥(")خدمة( أو منفعة ) سلعة ( ً عینا ًیجوز أن تكون األجرة نقودا أو"   

                                                                                                                               

  .٧/٤٤٤منح الجلیل شرح مختصر خلیل ) 1(

  .٧/٢٥المحلى باآلثار ) 2(

  .المصدر السابق) 3(

  .١/٢٢٠إعالم الموقعین عن رب العالمین ) 4(

ـــم ) 5( ـــة بالتملیـــك) ٥/٢/١) (٩(المعیـــار الـــشرعي رق  صــــ اإلجـــارة واإلجـــارة المنتهی

، الــصادر عــن الهیئــة الــشرعیة للمحاســبة والمراجعــة للمؤســسات المالیــة ١٤٩

، ٥٥٤ صـ ، إجارة األشخاص )٥/٢/١) (٣٤(اإلسالمیة، والمعیار الشرعي رقم 

  .الصادر عن نفس الهیئة



 
 

 - ٣٧١ - 

  : )٥/٢/٦) (٣٤( كما جاء في المعیار رقم 

من اإلنتاج، أو من % ١٠یجوز أن تكون األجرة بجزء شائع مثل    " 

  .)١(" الشيء المكلف بصنعه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثالث

  تحـدید األجـور

                                                           

  .٥٥٥، إجارة األشخاص صـ )٥/٢/٦) (٣٤(المعیار الشرعي رقم ) 1(



 
 

 - ٣٧٢ - 

 تحدید األجور من الناحیة الشرعیة ینطبق علیه نفس الخالف الوارد    إن

  .بین الفقهاء في التسعیر

  المبحث األول

  هـعیر وحكمـوم التسـمفه

   إن تحدید األرباح حالة استثنائیة، حیث إن األصل عدم التحدید، لكن 

قد تستدعي الضرورة فعل ذلك، ولبیان آراء العلماء حول هذا األمر، 

رض بشيء من التفصیل لموضوع التسعیر، فمن خالله یمكن سوف نع

  : األرباح، وذلك على النحو اآلتيالتعرف على الحكم الشرعي لتحدید

  :مفهوم التسعیر

ََّمصدر سعر، وهو تقدیر السعر، أي : التسعیر في اللغة  الذي السوق سعرَ

 إذا :تسعیرا رواَّوسع ،ًإسعارا السوق أهل أسعر: تقول، الثمن علیه قومی

  .)١( محددسعر على اتفقوا

  :التسعیر في الشرع

وبالنظر في هذا التعریف نجده  .)٢("تقدیر الثمن : " عرفه الحنفیة بأنه

 .  یتفق مع التعریف اللغوي

 ًتحدید حاكم السوق لبائع المأكول فیه قدرا: " وعرفه فقهاء المالكیة بأنه

ریف نجده یجعل التسعیر وبالنظر في هذا التع .)٣( " للمبیع بدرهم معلوم

  . بید الحاكم، ویحصره في المأكوالت واألطعمة دون غیرها

                                                           

، الصحاح تـاج ٢/٥٤، تهذیب اللغة ١/٣٢٩، كتاب العین ٤/٣٦٥لسان العرب ) 1(

  .١/٤٧٩، المحكم والمحیط األعظم ٢/٦٨٥اللغة 

  .٤/١٦١االختیار لتعلیل المختار ) 2(

  .٢٥٨ه للرصاع صـ شرح حدود ابن عرف) 3(



 
 

 - ٣٧٣ - 

أن ال یبیعوا  .)١(أن یأمر الوالي السوقة: " وعرفه فقهاء الشافعیة بأنه 

وبالنظر في هذا التعریف نجده یقصر  .)٢( " كذاسعر أمتعتهم إال ب

متعة فقط دون التسعیر على فئة معینة هم أهل األسواق، ویحصره في األ

 . غیرها 

، ًللناس سعرا تقدیر السلطان أو نائبه":   وعرفه فقهاء الحنابلة بأنه

  .)٣("ویجبرهم على التبایع به

وهذا التعریف یعد من أحسن التعاریف، حیث أطلق التسعیر، فلم یقیده   

بنوع معین، بل یشمل جمیع السلع والخدمات، كما أنه أطلق سلطة 

ا بالحاكم وحده، بل جعلها للحاكم أو نائبه من كل من التسعیر ولم یقیده

  .له سلطة مباشرة ذلك

 من كل أو نوابه أو السلطان یأمر أن : " بأنه: وعرفه اإلمام الشوكاني  

 بسعر إال أمتعتهم یبیعوا ال أن السوق أهل ،أمرا المسلمین أمور من ولي

  .)٤( "لمصلحة النقصان أو علیه الزیادة من فیمنعوا ؛كذا

وبالنظر في هذا التعریف نجده یحصر التسعیر في األمتعة، على الرغم  

  .  من إطالقه سلطة التسعیر وعدم تقییدها بید الحاكم وحده 

  :عند المعاصرین من العلماءالتسعیر 

                                                           

: هم الرعیة من الناس دون الملوك والرؤساء، وعند العامة: عند العرب: السوقة) 1(

، ٢٥/٤٧٩، تــاج العــروس ١٠/١٧٠لــسان العــرب : ینظــر. هــم أهــل األســواق 

   .١/٢٩٦المصباح المنیر 

  . ٢/٣٩٢، مغني المحتاج ٢/٣٨أسنى المطالب في شرح روض الطالب ) 2(

  .٣/١٨٧، كشاف القناع ٣/٦٢نهي مطالب أولي ال) 3(

   .٥/٢٦٠نیل األوطار للشوكاني ) 4(



 
 

 - ٣٧٤ - 

 العادلة األثمان الدولة فرض: " التسعیر هو: ء   جاء في معجم لغة الفقها

  .)١("التجار لجشع قطعا للسلع

وهذا التعریف على الرغم من إطالقه للتسعیر وجعله بید الدولة ، وذلك    

، إال أنه حصر التسعیر في نوع صیشمل كل من له سلطة االختصا

  .  معین وهو السلع 

 بیعها یراد التي للسلع محدد ثمن وضع : " سید سابق بأنه/ وعرفه الشیخ 

  .)٢("المشتري یرهق وال المالك یظلم ال بحیث

تحدید األسعار لبعض السلع : " ي بأنهاهللا السحیبان عبد/ وعرفه د

ٕوالخدمات، من قبل جهات السلطة المختصة، والزام أهل األسواق بتلك 

  .)٣(" ًاألسعار، تحقیقا للمصلحة 

للتسعیر وعدم حصره في سلعة        وهذا التعریف على الرغم من إطالقه 

 هم أهل األسواق دون أو خدمة معینة، إال أنه حصره في جماعة معینة

 . غیرهم

  :م التسعیرـحك

                                                           

  .١٣٠معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي صـ ) 1(

  .٣/١٠٤سید سابق / فقه السنة، للشیخ ) 2(

، بحث المعاصرة التسعیر في ظل األزمة المالیةعبد اهللا بن عمر السحیباني، / د) 3(

 يذمــــــن  ٢٦ ، بتــــــاریخ األحــــــدمنــــــشور بموقــــــع مؤســــــسة اإلســــــالم الیــــــوم 

م ٢٠٠٩ دیـــــــــــسمبر  مـــــــــــن١٣الموافـــــــــــق  -هــــــــــــ ١٤٣٠الحجـــــــــــة
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   إن حكم التسعیر یتوقف على الحالة التي یتم فیها، فقد یكون التسعیر 

في األحوال العادیة، وقد یكون في األحوال غیر العادیة التي ترتفع فیها 

  :ان حكم كل حالة على النحو اآلتياألسعار ویشعر الناس بالغالء، وبی

  ):استقرار األسعار وعدم الغالء(ي األحوال العادیة التسعیر ف: أوال

   اتفق جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة والحنابلة وهو 

على أنه ال یجوز التسعیر : محمد بن والقاسم وسالم عمر ابنالمنقول عن 

في األحوال العادیة، وهي األحوال التي ال تتسم بالغالء وارتفاع األسعار، 

 فیها أي نوع من جشع التجار، وهذا یعني عدم جواز تحدید الربح ولیس

في هذه األحوال وتركه على إطالقه، طالما أن األحوال عادیة واألسعار 

  .)١(تتناسب مع عملیة العرض والطلب 

 في إال ،فیه للعلماء خالف بال یحل ال التسعیر" : الكاكيالعالمة  قال   

  .)٢( "الطعام أرباب تعدي صورة

   یفهم من هذا أنه ال خالف بین العلماء في عدم جواز التسعیر في 

األحوال العادیة، وأن الخالف في األحوال الغیر عادیة وهي أحوال الغالء 

  .وتعدي التجار

                                                           

، البنایـة علـى الهدایـة ٢/٢٨٦، الجـوهرة النیـرة ٤/١٦١االختیار لتعلیل المختار ) 1(

، ٢/٧٣٠، الكافي في فقه أهل المدینة ٤/١٦٧، اللباب شرح الكتاب ١٢/٢١٧

، البیـان فـي ٦/٦٣، نهایة المطلب في درایة المـذهب ٩/٣١٣البیان والتحصیل 

، المغنـي البـن قدامـة ٣/٤١٣، روضة الطـالبین ٥/٣٥٤مذهب اإلمام الشافعي 

ــــاع ٤/١٦٤ ــــي ٢٨/٩٣، مجمــــوع الفتــــاوى ٣/١٨٧، كــــشاف القن ، الحــــسبة ف

  .١/٣٤إلسالم البن تیمیة ا

    .١٢/٢١٧البنایة على الهدایة ) 2(



 
 

 - ٣٧٦ - 

 في -  أي التسعیر - هذا لإلمام لیس: " ویقول إمام الحرمین الجویني

  .)١("ممتنع وهو المالك، على ٌحجر فإنه األسواق؛ وسكون األسعار رخاء

یتضح من ذلك أنه في الظروف العادیة التي تكون فیها األسواق مستقرة، 

  .  واألسعار متناسبة مع الجمیع، ال تكون هناك حاجة إلى عملیة التسعیر

  ):الغالء وارتفاع األسعار(التسعیر في األحوال الغیر عادیة : ثانیا

 األسعار، ء وارتفاع   اختلف الفقهاء في حكم التسعیر في حالة الغال

  :وذلك على النحو اآلتي

وأكثر المالكیة والشافعیة في  .)٢(للجمهور أكثر الحنفیة: الرأي األول

حیث ذهبوا إلى عدم جواز : المعتمد وأكثر الحنابلة والظاهریة والزیدیة

التسعیر في حالة الغالء وارتفاع األسعار، وهذا یعني عدم تحدید األرباح 

  .)٣(سب العرض والطلب في السوقوتركها مطلقة ح

  :واستدلوا لرأیهم بما یأتي

ََأیها َیا  : قول اهللا -١ َالذین ُّ
ْآمنوا َِّ ُ ْتأكلوا َال َ ُُ َْأموالكم َْ ُ َ َ ْبینكم ْ ُ َ ِبالباطل َْ ِ َْ َّإال ِ ِ 

َتكون َأن ُ ًتجارة َ َ َ
ٍتراض َعن ِ ْمنكم ََ ُ ِّ )٤(.  

                                                           

  .٦/٦٣ المذهب درایة في المطلب نهایة) 1(

  .إذا كان التعدي یسیرا غیر فاحش ) 2(

ــصنائع ) 3( ــدائع ال ــل المختــار ٧/١٤٦، المحــیط البرهــاني ٥/١٢٩ب ، االختیــار لتعلی

 البیـان فـي مـذهب ،١٦٩، القوانین الفقهیة صـ ٦/٢٨، تبیین الحقائق ٤/١٦١

، األحكــام الــسلطانیة للمــاوردي ٨/٢١٧، فــتح العزیــز ٥/٣٥٤اإلمــام الــشافعي 

ــــدع ٢٧٠صـــــ  ــــار ٢/٢٦، شــــرح منتهــــى اإلرادات ٤/٧٤، المب ــــى باآلث ، المحل

   .٥/٢٦٠، نیل األوطار ٧/٥٣٧

  .٢٩: سورة النساء، من اآلیة) 4(



 
 

 - ٣٧٧ - 

 ال بسعر بیعال  على على أن من أجبر-  الكریمة-    فقد دلت اآلیة 

على خالف ما ورد في القرآن من البیع  أجبر فقد تجارته في یرضاه

 مالهل أكل فهو بسعر ال یرضى به  ماله بیع على أكره منبالتراضي، و 

  .)١(التسعیر جواز عدم على دل، وهذا یبالباطل

ُالله  :ول اهللا ـ  وق-٢
ٌلطیف َّ ِ ِبعباده َ ِ ِ

َ ُیرزق ِ ُ ْ ُیشاء َمن َ َ َهوَو َ َالق ُ ُّويـْ ُالعزیز ِ ِ َ 

)٣( فهي دلیل على تحریم التسعیر.)٢(.  

ُّیحل َال « :قال  اهللا رسول أن، مالك بن أنس عن ما روي -٣ ِ
ُمال َ َ 

ٍامرئ ِ ٍِمسلم ْ
ْ َّإال ُ ِبطیب ِ ِ ِنفسه ِ ِ ْ َ « )٤(.  

وحیث إن التسعیر بیع لملك اإلنسان عن غیر طیب نفس، فیكون غیر  

  .جائز

 ، اهللا رسول عهد على السعر غال" : قال   أنس نما روي ع -٤

َّإن « :فقال لنا، سعر اهللا، رسول یا: فقالوا َالله ِ
َهو َّ ُِّالمسعر، ُ َ ُالقابض، ُ ِ َ 

ُالباسط، ِ
ُالرزاق، َ َّ ُألرجو َِِّٕواني َّ ََألقى َْأن َْ ِّربي ْ َولیس َ َْ ٌَأحد َ ْمنكم َ ُ ْ

ِیطلبني ِ
ُ ٍبمظلمة َُْ ِ

َ َْ ِ 

َوال ٍَدم ِفي ٍمال َ
ففي الحدیث داللة على عدم جواز التسعیر، حیث  .)٥(» َ

                                                           

  .٥١٦السیل الجرار صـ ) 1(

    .١٩: سورة الشورى، من اآلیة) 2(

   .٥/٤٠٩الحاوي الكبیر للماوردي ) 3(

 الدارقطني رواه " ٢/٨٨، جاء في خالصة البدر المنیر ٣/٤٢٤سنن الدارقطني ) 4(

، یثربــي بــن وعمـرو عمــه عـن الرقاشــي حـرة وأبــي عبـاس وابــن أنـس روایــة مـن

 بـــن اهللا وعبـــد الـــساعدي حمیـــد أبـــي روایـــة مـــن خالفیاتـــه فـــي البیهقـــي ورواه

وصـححه األلبـاني فـي " . ن حـس هـذا إسـناده: وقـال جده عن أبیه عن السائب،

  .٥/٢٧٩إرواء الغلیل 

   .هذا حدیث حسن صحیح : ، وقال٢/٥٩٦سنن الترمذي ) 5(



 
 

 - ٣٧٨ - 

 أن یسعر لهم ، فلم یجبهم إلى طلبهم ، فضال عن سأل الصحابة النبي 

  .)١( نبههم إلى أن التسعیر ظلم والظلم حرام أنه 

 یفید ما إلي السابق أنس حدیث في  أشار وقد: " یقول اإلمام الشوكاني

 كل الخیر بل ،مظلمة في مصلحة وال خیر فال ،مظلمة التسعیر في أن

  .)٢( "الشرع به ورد بما العمل في المصلحة كل والمصلحة الخیر

 الغالء حالة بین فرق ال أنه األحادیث وظاهر: " وجاء في تحفة األحوذي

 مال ذلك ٕوالى ،وغیره المجلوب بین فرق وال ،الرخص حالة وال

  .)٣("الجمهور

 حرمة الحدیث هذا من العلماء استنبط وقد : "سید سابق/ ویقول الشیخ 

 أحرار والناس الظلم، مظنة ذلك نأل ؛السلع سعر تحدید في الحاكم تدخل

  .)٤(" الحریة لهذه مناف علیهم والحجر المالیة، التصرفات في

، وال ینبغي إلیه التقدیر فیترك ملكه، یقابل ألنه البائع؛ حقإن الثمن -٥

  .)٥(ألحد أن یتعرض لحقه

 ٕوانهعلیهم،  الثمن تقدیر التسعیرن الناس مسلطون على أمالكهم، وإ-٦

  .)٦( علیهم في أموالهم، فكان غیر جائزحجرمن ال نوع

                                                           

   .٤/١٦٤المغني البن قدامة ) 1(

  .٥١٦السیل الجرار صـ ) 2(

   .٤/٤٥٢تحفة األحوذي ) 3(

  .٣/١٠٥سید سابق / فقه السنة، للشیخ ) 4(

   . ٧/١٤٦، المحیط البرهاني ٢/٢٨٦، الجوهرة النیرة ٦/٢٨ تبیین الحقائق) 5(

، ٥/٣٥٥، البیــان فــي مــذهب اإلمــام الــشافعي ٤/١٦١االختیــار لتعلیــل المختــار ) 6(

  .٥/٤٠٩الحاوي الكبیر للماوردي 



 
 

 - ٣٧٩ - 

، مما قد یدفعهم موالهمأ في التصرف من لناسإن التسعیر یمنع حریة ا-٧

األمر  فیشتدإلى االمتناع عن البیع والتعامل، فیتسبب ذلك في الغالء، 

   .)١(على الناس

، البائع مصلحة مراعاة من أولى لیست المشتري مصلحة مراعاة إن -٨

  .)٢(مصلحتهم في االجتهاد من الطرفین تمكین وجب األمران تقابل فإذا

 ،األسعار ارتفاع إلى یؤدي وذلك السلع، اختفاء إلى یؤدي التسعیر إن-٩

 یقوى بینما شراءها، یستطیعون فال بالفقراء، یضر األسعار وارتفاع

 في منهما كل فیقع فاحش، بغبن الخفیة السوق من شرائها على غنیاءاأل

  .)٣(مصلحة لهما تتحقق وال والحرج الضیق

لبعض الحنفیة وبعض المالكیة وبعض الشافعیة وبعض : الرأي الثاني

حیث یرون جواز : الحنابلة، وهو ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي

تعدي التجار وظلمهم التسعیر في حالة الغالء وارتفاع األسعار و

للمستهلكین ظلما فاحشا، وهذا یعني تحدید األرباح وتقدیرها بمقدار   أو 

  .)٤(نسبة معینة

                                                           

، المغنــي البـن قدامــة ٢/٢٥، الكــافي فـي فقــه اإلمـام أحمـد ٨/٢١٧فـتح العزیـز ) 1(

٤/١٦٤.  

، فقــه ٥/٢٦٠، نیــل األوطــار ٤/٤٥٢، تحفــة األحــوذي ٩/٢٣٠عــون المعبــود ) 2(

  .٣/١٠٥سید سابق / السنة، للشیخ

  .٣/١٠٥سید سابق / فقه السنة، للشیخ ) 3(

، البنایــة علــى الهدایــة ٦/٢٨، تبیــین الحقـائق ٤/١٦١االختیـار لتعلیــل المختــار ) 4(

، التـــاج ٥/١٨، المنتقـــى شـــرح الموطـــأ ٩/٣٦٧، البیـــان والتحـــصیل ١٢/٢١٨

 درایـة فـي المطلـب نهایـة، ٥/٤٠٩، الحـاوي الكبیـر للمـاوردي ٦/٢٥٤لیل واإلك

، مجمـوع الفتـاوى البـن ٤٠، الحسبة في اإلسالم البن تیمیة صـ ٦/٦٣ المذهب

، مجلــة مجمــع الفقــه اإلســالمي، ٢٢٢، الطــرق الحكمیــة صـــ ٢٨/١٠١تیمیــة 



 
 

 - ٣٨٠ - 

  :واستدلوا لرأیهم

 اهللا رسول قال: قال ، - عنهما اهللا رضي -  عمر ابن عنما روي  -١

:  "ْمن ََأعتق َ َ ًشقصا ْ ْ ُله ِ ْمن َ
ٍعبد، ِ ْ ًشركا، َْأو َ ْ

َقال َْأو ِ ِنصی: َ َوكان ًبا،َ َ ُله َ  َما َ

ُیبلغ ُ ُثمنه َْ َ َ ِبقیمة َ ِ
َ

ِالعدل ِ ْ َُفهو َ ٌعتیق، َ ِ
َّواال َ ْفقد َِٕ َ َعتق َ َ ُمنه َ ْ

َعتق َما ِ َ فأمر  .)١( "َ

  .)٢( تقویم الجمیع بقیمة المثل هو في حقیقته التسعیرالنبي 

، دفعا علیهم السعر إغالء من والمنع العامة، مصالح في النظر -٢

  .)٣(للضرر عنهم

 إال تندفع ال الناس حاجة كانت إذا وأما: " یقول اإلمام ابن تیمیة 

  .)٤( " شطط وال وكس، ال عدل، تسعیر علیهم سعر العادل بالتسعیر

إن اإلكراه على البیع بثمن المثل هو من اإلكراه الجائز، حیث إنه إكراه -٣

  .)٥(بحق

  :قرار مجمع الفقه اإلسالمي بشأن تحدید األرباح

قرر مجلس مجمع الفقه اإلسالمي في شأن موضوع تحدید أرباح قد هذا و

  :التجار ما یلي

                                                                                                                               

 هــ١٤٠٢جمـادي األول    مـن٦-١ بالكویت من ة الخامسالدورة ،)٨:(قرار رقم

  .٢٩١٩م، صـ ١٩٨٨دیسمبر من ١٥ -١٠ -

  .٣/١٢٨٦، صحیح مسلم ٣/١٣٩صحیح البخاري ) 1(

، ٢٨/٩٧، مجمـوع الفتـاوى البـن تیمیـة ٣٦الحسبة في اإلسالم البن تیمیة صــ ) 2(

  .٢١٨الطرق الحكمیة البن القیم صـ 

، المنتقــــى شــــرح الموطــــأ ٢/٢٨٦، الجــــوهرة النیــــرة ٧/١٤٦المحــــیط البرهــــاني ) 3(

٥/١٨.   

  .٤٢الحسبة البن تیمیة صـ ) 4(

  . وما بعدها٢٨/٧٧مجموع الفتاوى البن تیمیة ) 5(



 
 

 - ٣٨١ - 

ًرارا في ـرره النصوص والقواعد الشرعیة ترك الناس أحـل الذي تقـاألص :أوال

بیعهم وشرائهم وتصرفهم في ممتلكاتهم وأموالهم في إطار أحكام الشریعة 

ََأیها َیا :  ًراء وضوابطها، عمال بمطلق قول اهللاـاإلسالمیة الغ َالذین ُّ
َِّ 

ْآمنوا ُ ْتأكلوا َال َ ُُ َْأموالكم َْ ُ َ َ ْبینكم ْ ُ َ ِبالباطل َْ ِ َْ َّإال ِ َتكون َأن ِ ُ َتج َ
ًارةـِ ٍتراض َعن َ ْمنكم ََ ُ ِّ 

)١(.  

لیس هناك تحدید لنسب معینة للربح یتقید بها التجار في معامالتهم، : ثانیا

ف التاجر والسلع، مع مراعاة بل ذلك متروك لظروف التجارة عامة وظرو

    .ما تقضي به اآلداب الشرعیة من الرفق والقناعة والسماحة والتیسیر

تضافرت نصوص الشریعة اإلسالمیة على وجوب سالمة التعامل : ثالثا

من أسباب الحرام ومالبساته كالغش، والخدیعة، والتدلیس، واالستغفال، 

 بالضرر على العامة وتزییف حقیقة الربح، واالحتكار الذي یعود

    .والخاصة

ًال یتدخل ولي األمر بالتسعیر إال حیث یجد خلال واضحا في : رابعا ً

ًالسوق واألسعار ناشئا من عوامل مصطنعة، فإن لولي األمر حینئذ 

التدخل بالوسائل العادلة الممكنة التي تقضي على تلك العوامل وأسباب 

  .)٢(الخلل والغالء والغبن الفاحش

  :الذي یبدو ليهذا و 

                                                           

  .٢٩:سورة النساء، من اآلیة) 1(

-١ بالكویـت مـن ة الخامـسالـدورة ،)٨: (مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، قرار رقم) 2(

ــــسمبر مــــن ١٥ -١٠ - هـــــ١٤٠٢جمــــادي األول    مــــن٦ م ، صـــــ ١٩٨٨دی

٢٩١٩.  

  



 
 

 - ٣٨٢ - 

 أن القول القائل بجواز التسعیر في حالة الغالء وارتفاع األسعار، هو 

األولى بالقبول، لما فیه من رعایة المصالح، وحمایة العامة من جشع 

التجار واستغاللهم للمستهلكین، فالتسعیر في هذه األحوال یمثل رقابة 

  .فعالة لضبط األسواق وحمایتها من التالعب

إذا ارتفعت األسعار بدون تدخل من التجار، بل نتج ذلك نتیجة ف: وعلیه

العرض والطلب، فالتسعیر في هذه الحالة یكون من الظلم المحرم، إما إذا 

ارتفعت األسعار نتیجة تالعب التجار ولجوئهم إلى الحیل واالحتكار 

  .بهدف اإلضرار بالعامة، فالتسعیر جائز إن لم یكن واجبا في هذه الحالة 

ُألرجو َِِّٕواني « : یقصد قوله -فهذه العبارة: " حسین حامد/ قول دی   َْأن َْ

ََألقى ِّربي ْ َولیس َ َْ ٌَأحد َ ْمنكم َ ُ ْ
ِیطلبني ِ

ُ ٍبمظلمة َُْ ِ
َ َْ َوال ٍَدم ِفي ِ ٍمال َ

 تشیر إلى -  » َ

أن العلة في ترك التسعیر هي ترك الظلم، وهذا یعني أن ارتفاع األسعار 

، فإذا تبین أن التجار هم الذین رفعوا األسعار كان دون تدخل التجار

طمعا في الربح الحرام، فإن هذا یعد ظلما یجب على ولي األمر رفعه، 

  .)١(" والتسعیر هو الوسیلة لهذا الرفع 

ومن هذا یتضح أن تحدید الربح متروك إلى حال األسواق وظروفها، وما  

األحوال العادیة التي یراه رئیس الدولة من رعایة المصلحة العامة، ففي 

تستقر فیها األسعار، أو یكون االرتفاع ألسباب خارجیة ال دخل فیها 

للتجار، كاألزمات المالیة واالقتصادیة، فإن األرباح ال تحدد علیهم وال 

تتقید بمقدار معین، وفي الحاالت غیر العادیة التي ترتفع فیها األسعار 

یر مهما كانت األضرار التي قد بتدخل التجار بهدف البحث عن الربح الكث

یتعرض لها جموع الناس والمستهلكین،  ففي هذه األحوال یتم تحدید 

  . األرباح علیهم، حمایة للناس وضبطا لألسواق
                                                           

   .٢٣٦امد حسان، نظریة المصلحة في الفقه اإلسالمي صـ حسین ح/ د) 1(



 
 

 - ٣٨٣ - 

إن تحدید الربح یخضع لظروف السوق : " كامل صقر القیسي/ یقول د

 في وما تتطلبه السیاسة الشرعیة التي توجب على ولي األمر القیام بمهمته

  .)١("مع، من حیث منع التحدید أو جوازهتحقیق المصلحة العامة للمجت

هذا باإلضافة إلى أنه ینبغي على التجار عدم المغاالة في الربح والرضا 

  . بالقلیل، ألن قلیل الربح مع كثرة رأس المال یعد كثیرا

 كرم اهللا وجهه -كنت مع علي بن أبي طالب  : فقد روي عن شریح قال

یا معشر التجار خذوا الحق : " بسوق الكوفة وهو یقول .)٢(درة ومعه - 

  .)٣("فتحرموا كثیرهقلیل الربح وأعطوا الحق تسلموا، ال تردوا 

معنى التجارة تنمیة المال بشراء البضائع ومحاولة : " ویقول ابن خلدون 

بیعها بأغلى من ثمن الشراء، إما بانتظار حوالة األسواق، أو نقلها إلى بلد 

 فیه أنفق وأغلى، أو بیعها بالغالء على اآلجال، وهذا الربح بالنسبة هي

إلى أصل المال یسیر، إال أن المال إذا كان كثیرا عظم الربح؛ ألن القلیل 

  .)٤("الكثیر كثیرفي 

  :ضـوابط التسـعیر

   بناء على القول القائل بجواز التسعیر، البد من توافر عدة ضوابط 

  :یمثلها مراعاتها عند القیام بعملیة التسعیریجب على الدولة أو من 

                                                           

  .٩٩كامل صكر القیسي، معاییر الربح وضوابطه في التشریع اإلسالمي صـ / د) 1(

ــدِّرة ) 2( ــه: َّال ــذي یــضرب ب ــسوط أو الــشيء ال ، ١١/٢٨١تــاج العــروس. بالكــسر ال

  .٣٩١، القاموس المحیط صـ ١/٢٧٩المعجم الوسیط 

   .٢/١٩٥، أخبار القضاة ٢/٨٠، إحیاء علوم الدین ١٠/٢٨٢كنز العمال ) 3(

   .١/٤٩٥تاریخ ابن خلدون ) 4(



 
 

 - ٣٨٤ - 

مراعاة العدالة عند التسعیر، وذلك بفرض سعر عادل ال وكس فیه -١

على البائع، بحیث ال یحرمه من الربح المعقول، وال شطط على المشتري، 

  .)١(بحیث ال یغالي علیه في الربح

تصاد االستعانة بأهل الخبرة والمشورة واالختصاص من علماء االق-٢

وتجار األسواق، حتى إذا تم التسعیر یكون السعر مناسبا ال ظلم فیه 

ألحد، وهذا یتطلب معرفة تكالیف المنتج من سلع أو خدمات وهامش 

  .)٢(الربح في هذا النوع، حتى یتم تحدید السعر المناسب والعادل 

 وجوه یجمع أن لإلمام ینبغي: فقال ابن حبیب: "  یقول اإلمام ابن تیمیة 

: فیسألهم صدقهم؛ على استظهارا غیرهم ویحضر الشيء؛ ذلك سوق أهل

 حتى سداد وللعامة لهم فیه ما إلى فینازلهم یبیعون؟ وكیف یشترون؟ كیف

 أجازه هذا وعلى: قال. رضا عن ولكن التسعیر؛ على یجبرون وال یرضوا

 مصالح معرفة إلى یتوصل بهذا أنه ذلك ووجه: الولید أبو قال. أجازه من

 یكون وال بهم؛ یقوم ما الربح من ذلك في للباعة ویجعل والمشترین لباعةا

 فیه لهم ربح ال بما رضا غیر من علیهم سعر ٕواذا بالناس إجحاف فیه

  .)٣( "الناس أموال ٕواتالف األقوات ٕواخفاء األسعار فساد إلى ذلك أدى

                                                           

  .٢٢٢الطرق الحكمیة صـ ) 1(

ـــار لتعلیـــل المختـــار ) 2( ، مجمـــع ١٢/٢١٨، البنایـــة شـــرح الهدایـــة ٤/١٦١االختی

/  الـشیخ، فتـاوى ورسـائل ٢٨/٩٤، مجموع الفتـاوى البـن تیمیـة ٢/٥٤٨األنهر

حسین حسین شحاته، مـنهج االقتـصاد / ، د ٧/٧٠ لشیخا آل إبراهیم بن محمد

اإلسالمي في عالج مشكلة تدخل الدولة فـي التـسعیر، سلـسلة بحـوث ودراسـات 

  WWW.Darelmashora.com:  ، موقع ٦في االقتصاد اإلسالمي صـ 

  . وما بعدها٣٤الحسبة في اإلسالم صـ ) 3(



 
 

 - ٣٨٥ - 

عرض األسعار على التجار بعد تحدیدها بمعرفة أهل الخبرة -٣

اص من علماء االقتصاد وأهل السوق، حتى یكون السعر عن واالختص

ًرضا تام، وأنه لیس فیه إجحافا لهم
)١(.  

ـــــد -٤ ـــــاس إال عن ـــــى الن ـــــى التـــــسعیر عل ـــــة أو مـــــن یمثلهـــــا إل أال تلجـــــأ الدول

  .)٣(والضرورة)٢(الحاجة

 بیع على الناس یكره أن األمر لولي كان ولهذا: " یقول اإلمام ابن تیمیة  

 ال طعام عنده من مثل إلیه، الناس ضرورة عند المثل ةبقیم عندهم ما

 المثل بقیمة للناس بیعه على یجبر فإنه مخمصة، في والناس إلیه یحتاج

")٤(.  

                                                           

حــسین حــسین شــحاته، مــنهج االقتــصاد اإلســالمي فــي عــالج مــشكلة تــدخل / د) 1(

  .٦الدولة في التسعیر صـ 

مـا یفتقـر إلیهـا مـن حیـث التوسـعة ورفـع : عرفها اإلمام الـشاطبي بأنهـا: الحاجة) 2(

ــالمكلفین  ــة ب ــى الحــرج والمــشقة الالحق ــب إل ــي الغال : ینظــر. الــضیق المــؤدي ف

ـــشاطبي ـــي بأنهـــا/ دوعرفهـــا  . ١/٢٠الموافقـــات لل ـــة: محمـــد الزحیل ـــي الحال  الت

. الـضرورة دون فهـي المقـصود، على الحصول ألجل ًتسهیال أو ًتیسیرا تستدعي

محمــد الزحیلـــي، القواعــد الفقهیــة وتطبیقاتهـــا فــي المــذاهب األربعـــة / د: ینظــر

١/٢٨٨.   

 لـم فقـدت إذا بحیـث والـدنیا، الـدین مـصالح قیام في منها بد الهي ما : الضرورة) 3(

 حفــظ: خمــس وهــي وتهــارج، فــساد علــى بــل اســتقامة علــى الــدنیا مــصالح تجــر

. ١/٢٠الموافقــات للــشاطبي : ینظــر . والعقــل والمــال، والنــسل،، والــنفس الــدین،

 والـضرورة منـه، َّبـد ال مـا إلـى الملجئـة الحالـة: محمد الزحیلي بأنها / وعرفها د

   .١/٢٨٨بقمحمد الزحیلي، مرجع سا/ د: ینظر . الحاجة درجات أشد

  . وما بعدها٢٨/٧٥، مجموع الفتاوى ٢١الحسبة في اإلسالم البن تیمیة صـ ) 4(



 
 

 - ٣٨٦ - 

 یفهم من هذا أن التسعیر واجب فى حالة السلع الضروریة، وفى حالة 

المخمصة، كما في حالة األزمات االقتصادیة وأزمات األغذیة وغیرها من 

  .)١(التي تشتد عندها الحاجة األزمات 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

حــسین حــسین شــحاته، مــنهج االقتــصاد اإلســالمي فــي عــالج مــشكلة تــدخل / د) 1(

  .٦الدولة في التسعیر صـ 

  

  



 
 

 - ٣٨٧ - 

  المبحث الثاني

  ورـد المعتبر في األجـالح

ى لألجور، وذلك على    اختلف العلماء في اعتبار حد الكفایة كحد أدن

  :النحو اآلتي
  

  .إن المعتبر في األجر هو حد الكفایة : الرأي األول

و یعلي، وابن جماعة، إلمام العیني، والماوردي، والقاضي أب:    وبه قال

/ محمد أبو زهرة، د/ محمد الغزالي، والشیخ / ومن المعاصرین، الشیخ

عبد العزیز هیكل، وغیرهم من / عبد اهللا غانم، د/ رفعت العوضي، د

  .)١(المعاصرین 
  

  :مفهوم حد الكفایة

  : الكفایة في اللغة

                                                           

ــة ) 1( ــة شــرح الهدای ــم صـــ ٣/٤٥٠البنای ــاث الظل ــي التی ــاث األمــم ف  ومــا ٢٤٥، غی

، األحكــام الــسلطانیة ألبــي ٦٤،٣٠٥ الــسلطانیة للمــاوردي صـــ بعــدها، األحكــام

، تحریـــر األحكـــام فـــي تـــدبیر أهـــل اإلســـالم البـــن جماعـــة ٢٤٢، ٣٥یعلـــي صــــ

ـــشیخ١/١٢٢ ـــدها، ال ـــسیاسي /  ومـــا بع ـــي، اإلســـالم واالســـتبداد ال محمـــد الغزال

/ ، د٥٢محمد أبو زهرة، التكافـل االجتمـاعي فـي اإلسـالم صــ / ، الشیخ٢٢٧صـ

عبـــــد اهللا غـــــانم، المـــــشكلة / ، د١٨٧عوضـــــي، نظریـــــة التوزیـــــع صــــــرفعـــــت ال

عبـد العزیـز هیكـل، / ، د٧٢االقتصادیة ونظریة األجور واألسعار في اإلسالم صـ

محمــد عفــر، االقتــصاد اإلســالمي / ، د١٨٧مــدخل إلــى االقتــصاد اإلســالمي صـــ

٣/٤٣٦ .  



 
 

 - ٣٨٨ - 

 يیكف الشيء كفى:    القیام باألمر واالستغناء به عن غیره، تقول

 بالشيء واكتفیت، غیره عن االستغناء به حصل إذا كاف فهو كفایة

  .)١(به استغنیت

ضمان المستوى الالئق للمعیشة بحسب ظروف الزمان : " هو حد الكفایة

والمكان، والواجب توافره لكل مواطن یعیش في المجتمع اإلسالمي، أیا 

 .)٢(" كانت دیانته، وأیا كانت جنسیته 

                             :  فایة في األجوروجه اعتبار حد الك

    یعتبر في تقدیر حد الكفایة مراعاة من یعولهم اإلنسان ومن تجب 

علیه نفقتهم، وما یحتاجه من تكالیف مواصالت وهو ما یسمى ببدل 

االنتقال، وحال الرخص والغالل في البلد الذي یقطن فیه، والرعایة 

  . الصحیة

  :ت یشیر اإلمام الماوردي، فیقولٕوالى هذه االعتبارا

 الذراري من یعوله من دعد: أحدها: أوجه ثالثة من معتبرة والكفایة"   

 الموضع: والثالث. والظهر الخیل من یرتبطه ما عدد: والثاني. والممالیك

 كله، لعامه وكسوته نفقته في كفایته فیقدر والرخص، الغالء في یحله الذي

 زادت فإن عام، كل في حاله یعرض ثم ه،عطائ في المقدر هذا فیكون

  .)٣("نقص نقصت ٕوان زید الماسة رواتبه

  : ویقول اإلمام ابن جماعة

                                                           

  .١٠/٢٠٩، تهذیب اللغة ٥/٤١٣، كتاب العین ٢/٥٣٧المصباح المنیر ) 1(

   .٧٥محمد الفنجري، اإلسالم والمشكلة االقتصادیة صـ/ د) 2(

   .٣٠٥األحكام السلطانیة للماوردي صـ ) 3(



 
 

 - ٣٨٩ - 

 أو العطاء من واألجناد األمراء من واحد لكل السلطان ویفرض"   

 في ومنزلته ومروءته، بحاله، الالئقة كفایته في إلیه یحتاج ما قدر اإلقطاع

 كسوة مؤنة من والدواب والخدم، اإلماءو والعبید ،واألوالد الزوجات،

 والمكان، الزمان ذلك في ویراعى .سفر وحاجة وسالح، وخیل، ومسكن،

 فیكفیه الشرعیة، والمالبس المطاعم في البلد وعادة والغالء، والرخص،

  .)١( "كلها المؤونات بذلك

  : رفعت العوضي/ ویقول د

ٕ، وانما نظر فیها للعامل وحدهتقدیر، ال یإن الكفایة التي ینبني علیها ال"   

 أسریة، بل إن عطاء العامل تینظر إلى العامل وما یتحمل من مسؤولیا

یراعى فیه ما یكون عنده من خادم یحتاجه لخدمته، والقیام على شؤونه 

")٢(.  

  :الدلیل على اعتبار حد الكفایة في األجور

                              رسول اهللا  سمعت: قال  شداد بن المستورد عنما روي -١

ْمن «: یقول َكان َ ِعامال ََلنا َ
ْفلیكتسب َ ِ َ ْ ًزوجة، ََْ َ ْ ْوان َ ْلم َِٕ ْیكن َ ُ ُله َ ٌخادم َ

ِ ْفلیكتسب َ ِ َ ْ ََْ 

ًخادما،
ِ ْومن َ َ ْلم َ ْیكن َ ُ ُله َ ٌمسكن َ َ ْ ْفلیكتسب َ ِ َ ْ ًَمسكنا ََْ ْ َ«)٣(.  

ن إلیه من   بالحصول على ما یحتاجو   ففي الحدیث إذن من النبي 

خدمات أساسیة في حیاتهم المعیشیة، من زواج وخدمة ومسكن، وال شك 

  .أن ذلك یختلف باختالف األماكن والبلدان 

                                                           

  . وما بعدها١/١٢٢تحریر األحكام في تدبیر أهل اإلسالم البن جماعة ) 1(

  .١٨٧رفعت العوضي، نظریة التوزیع صـ/ د) 2(

ـــصحیحین ) 3( ـــى ال ـــال هـــذا حـــدیث ١/٥٦٣المـــستدرك عل ـــى شـــرط ، وق صـــحیح عل

إســناده : ، وقــال األعظمــي ٤/٧٠البخــاري ولــم یخرجــاه، صــحیح ابــن خزیمــة 

  .صحیح 
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 له أباح إنما أنه: أحدهما وجهین على یتأول وهذا: " یقول اإلمام الخطابي

 أن له ولیس مثله أجر هي التي عمالته من والمسكن الخادم اكتساب

 لم فإن -  والخدمة السكنى للعامل أن اآلخر والوجه. سواها بشيء یرتفق

 له ویكتري ،مثله مهنة فیكفیه ،یخدمه من له استؤجر وخادم مسكن له یكن

   .)١( "عمله في مقامه مدة یسكنه مسكن

 إشارة إلى - الحوافز هذه فكانت: " أحمد عجاج كرمي/ ویقول الشیخ  

 النفسي االستقرار حالة رلتوفی كافیة -اتخاذ الزوجة والخادم والمسكن 

   )٢(وجه أكمل على بعمله یقوم كي للموظف

َرسول ََّأن  «: مالك بن عوف ما روي عن -٢ ُ ِالله َ َّ   َكان َإذا َ َُأتاه ِ َ 

ُالفيء ْ َ ُقسمه ْ َ َ ِیومه، ِفي َ ِ
ْ َفَأعطى َ ْ َاآلهل َ ِحظین، ِ ْ

َّ
َوَأعطى َ ْ َالعزب َ ََ �حظا ْ

َ«)٣(. 

 راعى الحالة االجتماعیة اضحة أن النبي    ففي هذا الحدیث داللة و

لألفراد، حیث كان یعطي من هو متزوج ومن في معناه ممن له أحد ممن 

یجب علیه نفقته ضعف نصیب الشخص العزب الذي ال زوجة له وال 

یعول غیره من الناس، حیث إن المتزوج والذي یعول غیره یكون أكثر 

  .)٤(حاجة إلى المال من الشخص العزب 

 تراعى كانت الرواتب تحدید وعند: " أحمد عجاج كرمي/ ل الشیخ یقو

 «و حظین، یعطى » المتزوج « األهل فكان العائلیة، الموظف حالة

 بعض وجود إلى واضح بشكل یشعر ذاـوه دا،ـواح ّحظا یعطى » األعزب

                                                           

  .٣/٧معالم السنن ) 1(

  .١/١١٠ أحمد عجاج كرمي، اإلدارة في عهد الرسول / الشیخ) 2(

  .٢/٨٥٠، صحیح الجامع الصغیر ١١/١٤٥صحیح ابن حبان ) 3(

  .٢/٢٣٤جامع الصغیر ، التیسیر بشرح ال٦/٢٦٣٧مرقاة المفاتیح ) 4(
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 المبكرة الفترة ذهـه في واألوالد الزوجة وجود حالة في الراتب في العالوات

  .)١( "اإلسالم ختاری من

  : ایة من الناحیة النظریة والعملیةكیفیة تحدید مقدار الكف

  : من الناحیة النظریة

یمكن تحدید ذلك بأن یحصل اإلنسان على ما یسد حاجته المعیشیة وما   

  . به قوامه من العیش 

  : ومن الناحیة العملیة 

ها كل فرد بناء بأن یقوم الخبراء بتحدید سلة االحتیاجات التي یحتاج إلی  

  .)٢(على سعرها السائد بحسب ظروف كل مجتمع

  : فقدیما

 حارثة، عن إسحاق، وأب   استطاع الفاروق عمر أن یحدد ذلك، فقد روى 

َُأنه «:  عمر عن ََأمر َّ ٍبجریب َ ِ َ ِ
ْمن .)٣(

َحنطة، ِ َ ْ َفعجن ِ ِ ُ َخبز، َُّثم ،َ َُأدمه َُّثم ُِ َ َ 

ٍبزیت، ْ َدعا َُّثم َِ ُله َ ِثالث َ ُرجال َینَ ْفتغدوا َ َّ َ َ ُمنه، َ ْ
َقال َُّثم ِ ُْلهم َ َُْأشبعتم؟ «: َ ْ

ِ ُقالوا »َ َ :

ْنعم َ ََأمیر َیا َ
َالمؤمنین، ِ

ِ ِ ْ ُ ََأمر َُّثم ْ ٍبجریب َ ِ َ َآخر، ِ َفخبز َ ََ َُأدمه َُّثم َ َ ٍبزیت، َ ْ َدعا َُّثم َِ َ 

َثالثین
ِ ُرجال، َ ْفتعشوا َ

َّ َ َ ُمنه، َ ْ
َفقال ِ َُْأشبعتم؟ «: ََ ْ

ِ ْنعم،: ُالواَق » َ َ َقال َ ِیكفي «: َ ْ َ 

                                                           

  .١/١١٠ أحمد عجاج كرمي، اإلدارة في عهد الرسول / الشیخ) 1(

، عدنان ربابعة، نظریـة ٢/٣٨١یوسف إبراهیم، موسوعة االقتصاد اإلسالمي / د) 2(

  .٣٨األجور في االقتصاد اإلسالمي صـ

ُالجریب ) 3( َْ ث  كیلو جـرام، حیـ١٥٦صاعا وهو یساوي عند الحنفیة ) ٤٨(یساوي : ِ

 ٩٧,٩٢ كیلــو جــرام، وعنــد الجمهــور یــساوي ٣,٢٥إن الــصاع عنــدهم یــساوي 

علـي / د: ینظـر .  كیلـو جـرام ٢,٠٤كیلو جرام، حیث إن الصاع عندهم یساوي 

   .٤١جمعة، المكاییل والموازین الشرعیة صـ 
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َالرجل ُ َالمسلم َّ
ِ
ْ ُ ِجریبان ْ َِ ِّلكل َ ُ ٍشهر، ِ ْ َفرزق َ َ َالناس ََ ِجریبین َّ َِْ ْمن َ

ِّلكل ٍُّبر ِ ُ ِ 

ٍشهر ْ َ«)١(.  

  : وفي الوقت المعاصر

س نفقات     یمكن تحدید مقدار الكفایة من خالل طرق مختلفة لقیا

  : المعیشة على النحو اآلتي

  : قدیر السلعطریقة ت

وذلك بأن نقدر ثمن ثالث عشرة سلعة منها إحدى عشرة سلعة غذائیة، 

ونضیف إلیها مقدار ما یتحمله الشخص من ثمن اإلنارة والتدفئة، 

واالتصاالت وغیرها من الخدمات الضروریة، مع األخذ في االعتبار أن 

  . أهمیة كل سلعة بحسب كمیة استهالكها 

  : ة طریقة المیزانیة العائلی

  .)٢(وذلك بتقدیر نفقة كل فرد من أفراد األسرة

محمد بن علي النفیسة، ال عبرة بحد الكفایـة / وبه قال د: الرأي الثاني

  .)٣(في األجر

  :تدل لذلك بأدلة، أذكر منها ما یأتيواس

:        علي قال: قال مجاهد عن أیوب، حدثنا: قال إسماعیلبما روى -١

ُجعت « ْ ًمرة ُ َّ َبالم َ ْ
ِدینةِ ًجوعا َِ ًشدیدا، ُ ِ ُفخرجت َ ْ َ َ َُأطلب َ َالعمل ُْ َ َ ِعوالي ِفي ْ

َ َ 

ِالمدینة، َِ َ َفإذا ْ ٍبامرَأة ََأنا َِ
َ ْ

ْقد ِ ْجمعت َ َ َ ًمدرا، َ َ َفظننتها َ ُ ََْ ُترید َ ُبله ُِ َ
َفَأتیتها، َّ ُ َْ َفقاطعتها َ ُ ْ َ َ َ 

                                                           

  .٢/٥٤٤األموال البن زنجویه ) 1(

، نظریـة األجـور فـي ، عدنان ربابعة٤٢٤عزمي رجب، االقتصاد السیاسي صـ/ د) 2(

   .٣٨االقتصاد اإلسالمي صـ

  .٢٦٩-٢٣٢محمد بن على النفیسة، األجور وآثارها االقتصادیة صـ ) 3(
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َّكل ٍذنوب ُ ُ َ
َعلى.)١( ٍتمرة، َ

َ ْ ُفمددت َ ْ َ َ َستة َ َّ َعشر ِ َ ُذنو َ َّحتى ًباَ ْمجلت َ َ َ َیداي، َ َ  َُّثم َ

َُأتیت َالماء َْ َ ُفَأصبت ْ ْ َ ُمنه، َ ْ
ََأتیتها َُّثم ِ ُ ُفقلت َْ َّبكفي: َُْ َّ َ َهكذا ِ َ َبین َ َیدیها َْ ْ َ َوبسط -  َ َ َ َ 

ُإسماعیل ِ
َ ْ

ِیدیه ِ ْ َ َوجمعهما َ َُ َ َ ْفعدت " - َ َّ َ َّست ِلي َ َعشرة ِ َ ْ ًتمرة َ َ ْ ُفَأتیت َ َْ َّالنبي َ َِّ   

ْفَأخ ُبرتهَ َُ َفَأكل ْ َ ِمعي َ َمنها َ ْ
ِ «)٢(.   

فقد دل األثر على أن األجر متروك التفاق األطراف، وأنه ال عالقة    

 بأجر الكفایة رغم جوعه ّ، حیث لم یطالب اإلمام علي د الكفایةلذلك بح

الشدید، كما أنه ال عالقة لألجر بالمشقة، فقد تعبت یداه من العمل ومع 

 ى القدر المتفق علیه، فضال عن إقرار النبي ذلك لم یحصل إال عل

  .)٣(ذلك، حیث أكل معه من التمر 

إن تحدید األجر بحد الكفایة ال یتفق مع الواقع ، نظرا لصعوبة تطبیقه -٢

 :من الناحیة العملیة، وذلك لعدة أمور منها 

عدم إمكانیة ضبط حد الكفایة، حیث إن الذین قالوا بحد الكفایة اختلفوا -٣

ما بینهم اختالفا واضحا بین موسع ومضیق، فما یكون كفایة في حق فی

 .شخص، قد یكون غنى في حق آخر 

إن التحدید بأجر الكفایة مع عدم وجود موارد في الدولة، یؤدي إلى -٤

 .التضخم والعجز في المیزانیة

                                                           

، الــــصحاح ٨/١٩٠كتــــاب العــــین : ینظــــر . الــــدلو الملــــيء بالمــــاء : الــــذنوب ) 1(

  .١/١٢٩للجوهري 

 لـهورجا أحمـد، رواه ٤/٩٧ وما بعدها، وفي مجمـع الزوائـد ٢/٣٥١مسند أحمد ) 2(

   .علي من یسمع لم مجاهدا أن إال الصحیح رجال

محمد بن على النفیسة، األجور وآثارها االقتـصادیة فـي االقتـصاد اإلسـالمي صــ ) 3(

٢٤٣.  
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إن التحدید بأجر الكفایة یؤدي إلى رفع تكالیف اإلنتاج، ویقضي على -٥

  .)١(افسة في األسواقعملیة المن

  :هذا والذي یبدو لي

 أنه ال مانع شرعا من وضع حد أدنى لألجور یقدر بحد الكفایة، بحیث 

یحقق للشخص عیشة كریمة، تواكب الغالء وارتفاع األسعار، للقضاء 

بل إن تحدید األجر بوضع حد . على استغالل العمال وهضم حقوقهم

نها المجتمع وهي ظاهرة أدنى له یقضي على مشكلة خطیرة یعاني م

عمالة األطفال، حیث یقوم أصحاب األعمال باستغاللهم، نظرا لتدني 

أجورهم، كما أنه یقضي على الفساد، حیث إن انخفاض األجور، یدفع إلى 

األجور والرواتب،  زیادة أخذ الرشاوي، والقیام بأعمال غیر مشروعة بهدف

  .)٢(ظر عن شرعیتهااألحوال المعیشیة، بأي وسیلة بغض النوتحسین 

هـــذا وممـــا ینبغـــي مالحظتـــه أن التقـــدیر بحـــد الكفایـــة كحـــد أدنـــى لألجـــر ال 

یعني عدم الزیادة على ذلك، بل یجوز أن تتفاوت األجور وتزید على ذلك، 

  .)٣(حسب الخبرة، والكفاءة، أو قیمة العمل الذي یؤدیه العامل

                                                           

محمد بن على النفیسة، األجور وآثارها االقتـصادیة فـي االقتـصاد اإلسـالمي صــ ) 1(

نفس المرجـع : ، ولمزید من األدلة لهذا الرأي ینظر ٢٥٧، ٢٥٦، ٢٥٤، ٢٤٩

  .٢٦٩-٢٣٢من صـ 

الفـــساد والتنمیـــة التحـــدي واالســـتجابة، مجلـــة اإلداري، نـــوزاد عبـــد الـــرحمن، / د) 2(

في ، مازن مرسول محمد،  ٨٣، صـ م٢٠٠١ ، سنة)٨٦: (، العدد)٢٣(السنة 

ــــأ، العــــددقــــضایا الفــــساد ومؤثراتــــه المختلفــــة ــــة النب ذي الحجــــة ) ٨٠: (، مجل

  .م٢٠٠٦ ینایر -هـ ١٤٢٦

محمـد عفـر، / ، د٥٦محمد أبو زهرة، التكافل االجتماعي في اإلسالم صــ/ لشیخا) 3(

  .٣/٤٣٦االقتصاد اإلسالمي 
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  : موقف الدستور المصري من تحدید األجور

ضرورة ربط  «:  إلى الدستور المصريمن) ٢٣(المادة     لقد أشارت

 ووضع حد أعلى یكفل تقریب ، وضمان حد أدنى لألجور األجر باإلنتاج

ن ِّأنه یعی «: منه إلى) ١٢٢(المادة كما أشارت . » الفروق بین الدخول

القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعویضات واإلعانات والمكافآت 

لى خزانة الدولة وینظم القانون حاالت االستثناء والجهات التي تتقرر ع

  .»التي تتولى تطبیقها

وهذه المواد وغیرها تضع الحدود الرئیسیة لوضع سیاسة األجور في    

   : مصر والتي یمكننا إجمالها فیما یلي

 ضرورة - ٢. الحق في الحصول على أجر عادل مقابل أداء العمل -١

العمل على الحد  - ٣ .مستوى المجتمع ككلوضع حد أدنى لألجور على 

یضع القانون  -٤. من التفاوت في األجور وربطها باإلنتاج واإلنتاجیة

القواعد واألسس التي تنظم عملیة الحصول على األجر والترقیات الوظیفیة 

  .)١(وغیرها من األمور المرتبطة بها

  : ون العمل المصري من تحدید األجورموقف قان

 لسنة ١٢الصادر رقم من قانون العمل ) ٣٤(لمادة    فقد نصت ا

ینشأ مجلس قومي لألجور برئاسة وزیر التخطیط : " م على أن٢٠٠٣

                                                           

دستور جمهوریة مصر العربیة، المعدل طبقا لالستفتاء على تعدیله الـذي أجـري ) 1(

األجـور   اخـتالالتم، جریدة الوسط الیومیة، ٢٠٠٧ من مارس ٢٦یوم االثنین 

م، ٢٠٠٨ مــن أغــسطس ٢، الــسبت  المــشكلة والحــل...فــي المجتمــع المــصري

  .عبد الفتاح الجبالي / بقلم
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یختص بوضع الحد األدنى لألجور على المستوى القومي بمراعاة نفقات 

 تكفل تحقیق التوازن بین األجور التيالمعیشة وبإیجاد الوسائل والتدابیر 

  .واألسعار

مجلس بوضع الحد األدنى للعالوة السنویة الدوریة بما ال كما یختص ال 

من األجر األساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات % ٧یقل عن 

التأمینات االجتماعیة، وفى حالة تعرض المنشأة لظروف اقتصادیة یتعذر 

معها صرف العالوة الدوریة المشار إلیها، یعرض األمر على المجلس 

 خالل ثالثین یوما فيما یراه مالئما مع ظروفها القومي لألجور لتقریر 

ویصدر رئیس مجلس الوزراء خالل ستین . عرض األمر علیهمن تاریخ 

لس ویضم فى یوما من تاریخ العمل بهذا القانون قرارا بتشكیل هذا المج

  : عضویته الفئات اآلتیة

  .أعضاء بحكم وظائفه أو خبراتهم 

 .م هذه المنظمات أعضاء یمثلون أصحاب األعمال تختاره

 . أعضاء یمثلون االتحاد العام لنقابات عمال مصر یختارهم االتحاد

ًویراعي أن یكون عدد أعضاء الفئة األولى مساویا لعدد أعضاء الفئتین 

الثانیة والثالثة معا، وأن یتساوى عدد أعضاء كل من الفئتین الثانیة 

ته األخرى ونظام والثالثة، ویحدد في القرار تشكیل المجلس واختصاصا

  .)١(" العمل به 

                                                           

ــة الحكومــة المــصریة، قــانون العمــل المــصري رقــم ) 1( م ٢٠٠٣لــسنة ) ١٢: (بواب

http://www.egypt.gov.eg                                                                

                       .  
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  :الوزراء بإنشاء مجلس قومي لألجورقرار رئیس 

) ٩٨٣(من قرار رئیس مجلس الوزراء رقم ) : األولى(   فقد نصت المادة 

یشكل مجلس : " م بإنشاء مجلس قومي لألجور على أن٢٠٠٣لسنة 

كما نصت المادة ". … ة قومي لألجور برئاسة وزیر التخطیط وعضوی

تص المجلس القومي لألجور بما یخ: " من ذات القرار على أن): لثالثةا(

   -:یلي

وضع الحد األدنى لألجور على المستوي القومي بمراعاة نفقات  *

المعیشة والوسائل والتدابیر التي تكفل تحقیق التوازن بین األجور 

  .واألسعار

ت وضع الحد األدنى لألجور على المستوى القومي بمراعاة نفقا* 

المعیشة والوسائل والتدابیر التي تكفل تحقیق التوازن بین األجور 

  .     واألسعار

من %) ٧(وضع الحد األدنى للعالوات السنویة الدوریة بما ال یقل عن * 

  .األجر األساسي الذي تحسب على أساسه اشتراكات التأمینات االجتماعیة

عرض لظروف النظر فیما یعرض علیه من طلبات للمنشآت التي تت* 

اقتصادیة یتعذر معها صرف العالوة الدوریة المشار إلیها، وتقریر ما یراه 

  .مالئما مع ظروفها وذلك خالل ثالثین یوما من تاریخ عرض األمر علیه

تحدید هیكل األجور لمختلف المهن والقطاعات واألنشطة بالدولة * 

  :ب في توزیع الدخل القومي من خالللتحقیق التوازن المطلو

تشخیص المشاكل والعیوب القائمة في نظم وأحكام سیاسات األجور -١

)  خاص- عام- حكومي(والحوافز السائدة في مختلف المهن والقطاعات 

وأماكن العمل وأجور وفئات العمال األولى بالرعایة في بعض األنشطة 

 .والمناطق الجغرافیة التي تتدهور فیها أوضاع األجور
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توصیات والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولیة دراسة االتفاقیات وال-٢

ٕوالعربیة والخاصة بمشاكل األجور وابداء الرأي فیها وتحلیل اإلحصائیات 

المتاحة لألجور والمتغیرات االقتصادیة بالتنسیق مع الجهات المعنیة 

 .واالستفادة منها في وضع وتعدیل سیاسات األجور

اط االستهالك والحدود الدنیا وضع السیاسات الخاصة باإلنفاق وأنم-٣

والقصوى لألجور، لالستدالل على مستویات وطرق اإلنفاق المعیشي 

 .لألسر المصریة وتقدیم المقترحات في هذا الشأن

رسم السیاسة القومیة لألجور ووضع برامج قومیة شاملة لها في -٤

 .عالقاتها باإلنتاجیة والمستوى العام لألسعار ومستویات المعیشة

راء الدراسات الالزمة على المستوى القومي إلعادة النظر في الحد إج-٥

 ال تجاوز ثالث سنوات على األدنى لألجور مع مقترحات دوریة

  .)١("األكثر

  

  

  

  

  

  

                                                           

المركــز المــصري للحقــوق االقتــصادیة واالجتماعیــة، قــرار رئــیس مجلــس الــوزراء ) 1(

ــم  ــسنة ) ٩٨٣(رق ــاریخ ٢٠٠٣ل ــس قــومي لألجــور، بت ــشاء مجل  مــن ١٨م، بإن

  .م ٢٠٠١٠إبریل 
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  الفصل الرابع

  ربط القیاسي لألجـورـال

المبحث األول                                                                 

  رقهـربط القیاسي وطـمفهوم ال

  : مفهوم الربط القیاسي

وهذا ) Indexation(ترجمة عربیة للفظ األجنبي : "    الربط القیاسي

وتعني األرقام القیاسیة التي یعرف ) Index numbers(اللفظ مأخوذ من 

، )Indices(ویطلق علیها بالفرنسیة . معناها دارسوا اإلحصاء واالقتصاد

، )١٠٠( معینة أساسا للمقارنة، وتعطي رقما قیاسیا مقداره حیث تتخذ سنة

) ١٠٠(وتحدد التغیرات النسبیة في سنین المقارنة، فتكون أرقامها القیاسیة 

  .)١(" أو أكثر أو أقل بحسب الثبات أو الزیادة أو النقصان 

                                                           

نـدوة البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، ربـط الحقـوق وااللتزامـات اآلجلـة بتغیـر األســعار، ) 1(

 والتدریب التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة من مطبوعات المعهد اإلسالمي للبحوث

ســالم عبــد الــسالم الــشیخي، / ، د٢٢٩بجــدة، تحریــر الــدكتور منــذر قحــف، صـــ
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  :والربط القیاسي یعني 

   .)١("تثبیت القوة الشرائیة للدخول والدیون  " 

  نظام لربط القیمة االسمیة ألي مدفوعات مؤجلة بمؤشر  "  :أو هو

  

  .)٢(" مناسب للقوة الشرائیة للنقود 

تعدیل األجور بصورة دوریة تبعا : " لمقصود بالربط القیاسي لألجور هووا

  .للتغیر في مستوى األسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة 

 القدرة انخفاض من نللعاملی النقدي األجر حمایة التعدیل هذا من والغرض

 االرتفاع من عنه ینتج وما النقدي .)٣(التضخم بفعل األجر لمقدار الشرائیة

 .)٤( " والخدمات السلع ألسعار العام المستوى في المتزاید

                                                                                                                               

، مجمــع فقهــاء الــشریعة بأمریكــا ، ١٧النــوازل الناشــئة خــارج دیــار اإلســالم صـــ

  .المؤتمر السنوي السادس

د ســكر، ســی/ ، ترجمــة ٥٦محمــد عمــر شــابرا ، نحــو نظــام نقــدي عــادل صـــ / د) 1(

  .رفیق المصري/ مراجعة د

نـدوة البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، ربـط الحقـوق وااللتزامـات اآلجلـة بتغیـر األســعار،  ) 2(

   .٧٣صـ

انخفـاض : " أو هـو". ارتفاع مستمر في المستوى العام لألسعار : " التضخم هو) 3(

" . د مستمر في سـعر النقـود، أو فـي قیمـة النقـود، أو فـي القـوة الـشرائیة للنقـو

ـــین / د: ینظـــر ـــة ب ـــربط القیاســـي دراســـة مقارن شـــوقي أحمـــد دنیـــا، التـــضخم وال

االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، ضمن أبحـاث كتـاب قـضایا معاصـرة فـي 

  .٣١منذر القحف صـ / د:  النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، تحریر 

تمره الثامن ببندر سـیري دورة مؤفي ) ٦/٨ (٧٥قرار مجمع الفقه اإلسالمي رقم ) 4(

، ٢٧ - ٢١هــ الموافـق ١٤١٤ محـرم ٧ - ١بیجوان، بروناي دار الـسالم مـن 

، بـــشأن قـــضایا العملـــة، مجلـــة مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي، العـــدد م١٩٩٣ یونیـــو
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  :طرق الربط القیاسي لألجور

  : بط القیاسي لألجور والرواتب، وهي   هناك عدة طرق تستخدم للر

وهو االتفاق الذي یتم بین ) الرضائي( دي الربط التعاق: الطریق األول

ًالعاملین وجهات العمل على تعدیل األجور تلقائیا، تبعا لمؤشر قیاسي  ً

ویطلق على هذا االتفاق بند التصاعد األجري أو بند غالء . متفق علیه

  .المعیشة

الربط القانوني الذي یتم عن طریق القرارات الحكومیة : الطریق الثاني

 والرواتب والمعاشات التقاعدیة، لحمایة هذه الدخول من لتنظیم األجور

  .نقص القیمة الذي ینتج عن التضخم النقدي

 ال الربط الذي ال یكون مقررا أصالوهو : الربط العالجي  :الطریق الثالث

ٕبالتراضي وال بقوة القانون، وانما یلجأ إلیه في حاالت التضخم، حینما 

لك تحقیقا للعدل واإلنصاف، ورفع الظلم، تنخفض القوة الشرائیة للنقود، وذ

  .)١(ٕواعادة التوازن

  

                                                                                                                               

، ١٦٠٩، والعدد الخامس، الجـزء الثالـث، صــ ١٦٥٠الثالث، الجزء الثالث، صـ 

   .٤/٣٦٣حسام الدین عفانة، فتاوى یسألونك / د

، نـدوة ٢٠٠ٕنبیه غطاس، معجم مصطلحات االقتصاد والمـال وادارة األعمـال صــ ) 1(

البنــك اإلســالمي للتنمیــة، ربــط الحقــوق وااللتزامــات اآلجلــة بتغیــر األســعار صـــ 

نزیــه حمــاد، قــضایا فقهیــة معاصــرة فــي المــال واالقتــصاد /  ومــا بعــدها،  د٢٢٦

ازل الناشــئة خــارج دیــار اإلســالم ســالم عبــد الــسالم الــشیخي، النــو/ ، د٤٩٣صـــ

حمزة حسین الفعر، ربـط األجـور بتغیـر المـستوى العـام لألسـعار فـي / ، د٢٣صـ

ضــوء األدلــة الــشرعیة، بحــث منــشور ضــمن أبحــاث كتــاب قــضایا معاصــرة فــي 

  . وما بعدها ١٥٧النقود والبنوك والمساهمة في الشركات صـ 
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المبحث الثاني                                                                  

  م كل نوعـربط القیاسي وحكـأنواع ال

 :)األسعار(  بمؤشر تكالیف المعیشةالربط القیاسي: أوال

ون من وحدات مختارة مما یمثله المؤشر هو رقم حسابي یتك:    المؤشر

ِّنفسه، وهو یبین االتجاه العام في السوق من خالل مالحظة صعوده 

وهبوطه، وتجري علیه مبیعات في بعض األسواق المالیة العالمیة، وهناك 

و ) نازداك(و ) داوجنز(مؤشر : عدد من المؤشرات العالمیة الشهیرة، مثل 

   .)١(ا وغیره) نیكاي(و ) إس آن دبي(

أن یحدد مقدار : " زامات اآلجلة بتغیر األسعار یعنيوربط الحقوق وااللت

ما یسدد وفاء لاللتزام المؤجل طبقا للتغیر بالمؤشر المناسب للقوة الشرائیة 

للنقود، وهذا المؤشر یبنى على أساس سلة من البضائع أو على أساس 

                                                           

: مــع الفقــه اإلســالمي، القــرار رقــم قــرارات وتوصــیات الــدورة الــسابعة لمجلــس مج) 1(

حمــزة بــن حــسین، / ، د١٤محمــد علــي القــري، تجــارة الهــامش صـــ/ ،    د)٦٣(

، بحـث مقـدم لرابطـة العـالم اإلسـالمي، ١٣األحكام الشرعیة لتجارة الهـامش صــ 

 -هـــ ١٠/٣/١٤٢٧مجمــع الفقــه اإلســالمي فــي دورتــه الثامنــة عــشرة، بتــاریخ 

  .م ٨/٤/٢٠٠٦
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قیقیة للوحدات مادة واحدة مثل الذهب؛ ألن التضخم ینقص القیمة الح

  .)١("النقدیة التي تم بها االلتزام 

إیجـاد مقیاس ثابت : " الربط بالمستوى العام لألسعار هووالهدف من 

للمدفوعات المؤجلة، وذلك عن طریق وضع شروط معدلة في العقود التي 

یتم التوصل إلیها، بحیث یجـري تعدیلها دوریا وآلیا بربطها بجـدول مناسب 

  .)٢("لألسعار 

   :أقوال العلماء حول هذه المسألة

 اآلجلة بمؤشر تكالیف تاختلف العلماء في حكم ربط الحقوق وااللتزاما

  :  لألسعار، وذلك على النحو اآلتيالمعیشة وتغیر المستوى العام

جواز تطبیق سیاسة الربط بالتغیر العام في مستوى : الرأي األول 

  : األسعار

علي محي الدین القره /  محمد األشقر، د/عجیل النشمي، د/ د: وبه قال  

محمد علي / محمد الفرفور، الشیخ / وهبة الزحیلي، د/ داغي، د

محمد المختار السالمي، الشیخ محمد الحاج / التسخیري، الشیخ

رفیق / عبد الرحمن یسري، د/ د: وبه قال من علماء االقتصاد .)٣(الناصر

                                                           

 حــسین زیــدان، تغیــر القیمــة الــشرائیة للنقــود الورقیــة وأثرهــا علــى زكــي زكــي/ د) 1(

ــصاد الوضــعي صـــ ــه اإلســالمي واالقت ــي الفق ــدوة ١٧٨الحقــوق وااللتزامــات ف ، ن

 ١٦البنك اإلسالمي للتنمیة، ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار صــ 

.  

 لألســعار فــي ضــوء حمــزة حــسین الفعــر، ربــط األجــور بتغیــر المــستوى العــام/ د) 2(

  .١٥١األدلة الشرعیة  صـ 

عجیل النشمي، تغیر قیمة العملة فـي الفقـه اإلسـالمي، بحـث منـشور بمجلـة / د) 3(

محمــد األشـــقر، / ، د١٦٦٤مجمــع الفقــه، العــدد الخــامس، الجـــزء الثالــث صـــ 
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/ منور إقبال، د/ القري، دمحمد علي / محمد عبد المنان، د/ المصري، د

سیف الدین إبراهیم تاج الدین، وهو ما قرره مجمع الفقه اإلسالمي في 

  .)١(األجور

                                                                                                                               

علــي / ، د١٦٨٩النقـود وتقلـب قیمــة العملـة، بحــث منـشور بـنفس المرجــع صــ 

ب قیمــة النقــود الورقیــة وأثــره علــى الحقــوق وااللتزامــات علــى القــرة داغــي، تذبــذ

، ١٧٨٧ضوء قواعد الفقه اإلسالمي، بحث منـشور بـنفس المرجـع  الـسابق صــ

محمــد الفرفــور، / ، د١٥٥وهبــة الزحیلــي، المعــامالت المالیــة المعاصــرة صـــ / د

 وجـــه االستحـــسان وضـــوابطه فـــي ربـــط  -أحكـــام النقـــود فـــي الفقـــه اإلســـالمي 

 بحـــــث منـــــشور بمجلـــــة مجمـــــع الفقـــــه -ت متغیـــــرة القیمـــــة بالقیمـــــة العمـــــال

محمــد التــسخیري، تغیــر قیمــة العملــة، بحــث /  ومــا بعــدها، الــشیخ٥/٣/١٧٧١

، يمحمـد المختـار اإلسـالم/ ، الـشیخ ٥/٣/١٨١٤منشور بمجلـة مجمـع الفقـه 

، بحـث ٢٤مفهوم كساد النقود الورقیـة وأثـره فـي تعیـین الحقـوق وااللتزامـات صــ

محمــد الحــاج الناصــر، /  لــدورة مجمــع الفقــه اإلســالمي التاســعة، الــشیخ مقــدم

المعــامالت اإلســالمیة وتغییــر العملــة قیمــة وعینــا، بحــث منــشور بمجلــة مجمــع 

زكي زكي زیدان، تغیر القیمـة الـشرائیة للنقـود / ، د٥/٣/٢١٨٧الفقه اإلسالمي 

 واالقتـصاد الوضـعي الورقیة وأثرها على الحقوق وااللتزامات في الفقه اإلسـالمي

 ٢٤سالم الشیخي، النوازل الناشـئة خـارج دیـار اإلسـالم صــ/ ، د١٨٦-١٨٣صـ

دد ـ، والعــ٤/١٠دد الثــاني عــشر ـالعــمجمــع الفقــه اإلســالمي، ة ومــا بعــدها، مجلــ

  .١٦٠٩ /٣   الخامس

رفیـق / ، د٢٢٧عبد الرحمن یسري، دراسات في علـم االقتـصاد اإلسـالمي صــ/ د) 1(

، نفـس المؤلـف، آثـار التـضخم علـى العالقـات ٧٨م والنقـود صــالمصري، اإلسـال

/ ، د٦٢التعاقدیــة فــي المــصارف اإلســالمیة والوســائل المــشروعة للحمایــة صـــ 

ــة مجمــع الفقــه  ــة، بحــث منــشور بمجل ــي القــري، كــساد النقــود الورقی محمــد عل

موســـى آدم عیـــسى، آثـــار التغیـــرات فـــي قیمـــة النقـــود وكیفیـــة / ، د٩/٢/٧٠٢

زكـي زكـي حـسین زیـدان، مرجـع / ، د٤٠٠في االقتصاد اإلسالمي صـ معالجتها 

، قــضایا ٢٥ســالم عبــد الــسالم الــشیخي، مرجــع ســابق صـــ/ ، د١٧٩ســابق صـــ



 
 

 - ٤٠٥ - 

  :            )٩/١٢( ١١٥ الفقه اإلسالمي، رقم فقد جاء في قرار مجمع

تأكید العمل بقرار مجلس  -  أ:الربط القیاسي لألجور واإلجارات :رابعا   " 

  :)٧٥/٦/٨: (المجمع رقم

ًبجواز الربط القیاسي لألجور تبعا للتغیر في مستوى : ًأوال: رةـالفق

 .)١("األسعار

  :أدلة أصحاب هذا الرأي

  :   استدل القائلون بجواز الربط بالتغیر العام لمستوى األسعار بما یلي

  :من القرآن الكریم

ُیا َأیها الذین آمنوا َأوفوا بالعقو  : قول اهللا -١ ُ ْ ِ ْ ُْ ْ َُ َ
َِّ

َ ُّ   .)٢(  ِدَ

بالوفاء بالعقود، والوفاء ال یتحقق إال بإعطاء القدر     فقد أمر اهللا 

المساوي عند تغیر القوة الشرائیة ولیس القدر المنقوص، وال شك أن ربط 

الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر المستوى العام لألسعار یحقق الوفاء 

  .)٣( -  الكریمة - المأمور به في اآلیة 

ْوَأوفوا   :اهللا وقول  -٢ ُ ْ َالكیل َ ْ َ َوالمیزان ْ َ ِ ْ ِبالقسط َ ِ
ْ ْ ِ )٤(.  

                                                                                                                               

معاصرة في النقود والبنـوك والمـساهمة فـي الـشركات، البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، 

   .٢١٦المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، صـ 

 /٣، والعــدد الخــامس ٤/١٠العــدد الثــاني عــشر مي، مجمــع الفقــه اإلســالة مجلــ) 1(

١٦٠٩.  

  .١: سورة المائدة، من اآلیة) 2(

نـدوة البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، ربـط الحقـوق وااللتزامـات اآلجلـة بتغیـر األســعار، ) 3(

  . بتصرف ١٩صـ

  .١٥٢: سورة األنعام، من اآلیة) 4(



 
 

 - ٤٠٦ - 

 بالوفاء بالقسط، أي الوفاء بالعدل، والعدل واجب في    فقد أمر اهللا  

كل أنواع المعامالت المالیة، ومن المعلوم أن الوفاء بااللتزامات اآلجلة 

، وهذا فیه من والحقوق في حالة التضخم یكون أقل من القیمة الحقیقیة لها

الضرر ما ال یخفى، وال شك أن الربط بالتغیر العام في مستوى األسعار 

 الكریمة  - یزیل هذا الضرر، ویحقق العدل والقسط الذي أمرت إلیه اآلیة 

  .)١(ة، ودعت إلیه الشریعة اإلسالمی- 

ََأوفوا الكیل وال تكونوا من المخسرین  : وقول اهللا -٣ َِ ِ ِْ ُ ْْ َ ْْ ُْ ُْ ََ َ َ ْ وزنوا *ُ ُ ِ َ
ِبالقسطاس المستقیم ِ َِ ْ ُْ ْ َ ِْ ْ وال تبخسوا الناس َأشیاءهم وال تعثوا *ِ َْْ ْ َ ََ ََ َْ ُ َ َ َُ ْ َّ َ ِرض َ األفيْ ْ

َمفسدین
ِ ِ ْ ُ )٢(.  

  .)٣( بالوفاء بالقسط والعدل وعدم نقص الناس حقوقهم    فقد أمر اهللا 

  :  یقول اإلمام الزمخشري

 ثبت حق كل في عام -  الحقوق  أي األمر بالعدل وعدم نقص- وهو"    

 یتحیف وال مالكه علیه یغصب ال أن ملك كل وفي یهضم، ال أن ألحد

  .)٤( "شرعیا تصرفا بإذنه إال فیه یتصرف وال منه،

   وال شك أن العدل والقسط في الوفاء بااللتزامات والحقوق ال یتحقق إال 

  .)٥(بربطها بالتغیر العام في مستوى األسعار

                                                           

زامـات اآلجلـة بتغیـر األســعار، نـدوة البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، ربـط الحقـوق وااللت) 1(

، ١٨٩زكي  زیدان، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیـة صــ/  بتصرف، د١٩صـ

  .٢٦سالم عبد السالم الشیخي، النوازل الناشئة خارج دیار اإلسالم صـ / د

    .١٨٣، ١٨٢، ١٨١: سورة الشعراء، اآلیة) 2(

     .٤/٦٤تفسیر السمعاني ) 3(

    .٣/٣٣٢تفسیر الزمخشري ) 4(

  .١٨٩زكي زكي حسین زیدان، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة  صـ/ د) 5(



 
 

 - ٤٠٧ - 

  

  :الشریفةومن السنة 

َضرر َال «: أنه قال:    ما روي عن النبي  َ َوال َ َضرار َ َ
ِ «)١(.  

، كما ال یجوز لمن لحق حقه من شیئا فینقصه أخاه اإلنسان یضر ال أي

  .)٢(به الضرر أن یضر اآلخر على وجه مقابلة الضرر بالضرر 

 فإذا كانت الشریعة اإلسالمیة تنهي عن الضرر، أو التسبب فیه، ومن 

معلوم أن التضخم  یسبب الضرر في القیمة الحقیقیة لاللتزامات اآلجلة، ال

فإن ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر المستوى العام لألسعار یعتبر 

  .)٣(تعویضا عن هذا الضرر

  :ومن المعقول

 إنه ال یوجد نص من كتاب أو سنة یحرم نظام تطبیق الربط بالتغیر -١

  .)٤(العام في مستوى األسعار

                                                           

، ٥/٥٥، مـسند أحمـد ٦/١١٤، السنن الكبرى للبیهقـي ٢/٧٨٤سنن ابن ماجه ) 1(

ــوم والحكــم ١/٣٠٧المعجــم األوســط  ــال ٢/٢٠٧، وفــي جــامع العل حــدیث : "  ق

 " الموطــأ " فــي مالــك ورواه مــسندا، وغیرهمــا والــدارقطني ماجــه ابــن واهحــسن ر

 ولـه سـعید، أبـا فأسـقط مرسـال،  النبـي عـن أبیـه، عـن یحیـى، بـن عمرو عن

هـــذا وقـــد صـــححه األلبـــاني فـــي  إرواء الغلیـــل " . بـــبعض بعـــضها یقـــوى طـــرق

٣/٤٠٨.  

  .٦/٤٣١فیض القدیر ) 2(

ـــى الحقـــوق / د) 3( ـــة وأثرهـــا عل ـــشرائیة للنقـــود الورقی ـــر القیمـــة ال ـــدان، تغی زكـــي زی

ــي الفقــه اإلســالمي واالقتــصاد الوضــعي صـــوااللتزامــ ســالم عبــد / ، د١٩٠ات ف

  .٢٦السالم الشیخي، النوازل الناشئة خارج دیار اإلسالم صـ 

  .١٩١زكي زیدان، المرجع السابق صـ / د) 4(

  



 
 

 - ٤٠٨ - 

 إن ربط االلتزامات اآلجلة بالتغیر العام في مستوى األسعار یشبه -٢

  .اإلضافة التي یحصل علیها البائع الذي یبیع بالدین

إن هذا الربط یعالج مشكلة النقص التي تحدث في القیمة الحقیقیة -٣

للنقود نتیجة التضخم، بحیث تجعل العمال وأرباب العمل یركزون في 

 .لرواتب على التغیر الحقیقي عند التفاوض أو التعاقد تحدید األجور وا

إن هذا الربط یحقق العدالة االجتماعیة بین أفراد المجتمع في توزیع -٤

 .الثروات

إن هذا الربط یحمي ویصون حقوق األشخاص محدودي الدخل من -٥

   .العاملین في الدولة، وفي المؤسسات العامة والخاصة 

 . استقرار األسعار، ویخفف من التضخم إن هذا الربط یساعد على-٦

إن هذا الربط یساعد في عملیة النمو االقتصادي، حیث یشجع على -٧

  .)١(االستثمار واإلنتاج 

 :تطبیق سیاسة ربط األجور باألسعارالشروط المعتبرة ل

عدة شروط لتطبیق سیاسة ربط األجور : عبد الرحمن یسري/ اشترط د  

شروط أولویة، أو ضروریة، وشروط : لى نوعینباألسعار، وقام بتصنیفها إ

  .)١(كافیة، وبیان ذلك على النحو التالي

                                                                                                                               

  

نـدوة البنـك اإلسـالمي للتنمیـة، ربـط الحقـوق وااللتزامـات اآلجلـة بتغیـر األســعار،  ) 1(

قي أحمد دنیا، التضخم والربط القیاسي دراسة مقارنة شو/  وما بعدها، د١٧صـ 

بین االقتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي، ضمن أبحاث كتـاب قـضایا معاصـرة 

زكـي زیـدان، /  وما بعـدها، د٦٣في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات صـ 

  .١٩١تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة صـ 



 
 

 - ٤٠٩ - 

  :الشروط األولیة أو الضروریة: أوال

توافر إحصائیات دقیقة وسلیمة عن أسعار السلع والخدمات التي وذلك ب-١

تدخل في التركیب القیاسي لألسعار، حتى تكون التقدیرات دقیقة، فتتحقق 

ودة من وراء عملیة ربط األجور بالرقم القیاسي لألسعار، العدالة المنش

حیث إن االعتماد على إحصائیات غیر دقیقة، ینتج عنه عدم تحقیق 

 . العدالة، باإلضافة إلى ما ینتج عن ذلك من آثار سیئة تلحق باالقتصاد 

إنشاء هیئة رسمیة علیا تكون مسئولة بصفة دائمة عن عملیة ربط -٢

 في مستوى لألسعار بالتنسیق مع السلطات االقتصادیة األجور بالتغیرات

للدولة من جهة، ومع أصحاب العمل والعمال من جهة أخرى، على أن 

تضم هذه الهیئة ممثلین من وزارة االقتصاد، والبنك المركزي، والهیئات 

الممثلة ألصحاب العمل والنقابات العمالیة، وبعض أهل الخبرة من رجال 

 .االقتصاد والشریعة

وجود التزام عام بعقود عمل مكتوبة، ومسجلة رسمیا، لدى هیئات -٣

مختصة، تفادیا محاولة أصحاب العمل التهرب من االلتزام بتعدیل األجر 

النقدي على مدى السنوات المتتالیة إذا لم تكن العقود مسجلة، وموضحا 

  . فیها شروط العمل ومعدل األجر 

  : الشروط الكافیة: ثانیا

                                                                                                                               

لـربط القیاسـي لألجـور بالمـستوى العـام لألسـعار تحلیـل عبد الـرحمن یـسري، ا/ د) 1(

من منظور إسـالمي لمـشكلة األجـور فـي ظـل التـضخم والعـالج المقتـرح، ضـمن 

أبحــاث كتــاب قــضایا معاصــرة فــي النقــود والبنــوك والمــساهمة فــي الــشركات صـــ 

١٤٣ - ١٤١.  

   

  



 
 

 - ٤١٠ - 

مواجهة اآلثار السلبیة المترتبة على تطبیق سیاسة ربط األجور    وذلك ب

باألسعار، ومنها العالقة الدائرة بین األجور واألسعار، حیث إن زیادة 

األجور النقدیة الناتج عن ارتفاع األسعار یؤدي إلى التضخم، إذا لم 

تقابلها زیادة حقیقیة في اإلنتاج، فزیادة األجور تعني زیادة في معدل 

ستهالك مع عدم زیادة في معدل اإلنتاج، مما یؤدي إلى رفع األسعار اال

الذي یحتاج إلى رفع األجور مرة أخرى، وهكذا، مما یعني الدخول في 

  .دائرة مفرغة، أو ما یسمى بلولب األسعار واألجور 

منع تطبیق سیاسة الربط بالتغیر العام في مستوى : القول الثاني

     :األسعار

/ محمد صدیق الضریر، الشیخ/ محمد عمر شبرا، الشیخ/ د:    وبه قال

محمد / علي السالوسي، د/ عبد اهللا بن منیع، د/ عبد اهللا بن بیه، الشیخ

محمد علي / حسین الفعر، د/ صالح المرزوقي، د/ تقي العثماني، د

  .)١(نزیه كمال حماد/ القري، د

                                                           

محمــد / ، ومــا بعــدها، د٥٦محمــد عمــر شــابرا، نحــو نظــام نقــدي عــادل صـــ / د) 1(

الصدیق الضریر، موقف الشریعة اإلسالمیة من ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة 

، سـنة ١٧٤بتغیر األسعار،  بحث مقـدم إلـى نـدوة البنـك اإلسـالمي للتنمیـة صــ 

، )٤٢/٤/٥: ( م، قــرارات المجمــع الفقهــي بجــدة، قــرار رقــم ١٩٨٧هـــ ـ ١٤٠٧

 مــــن ربــــط الحقــــوق الــــشیخ عبــــد اهللا بــــن منیــــع، موقــــف الــــشریعة اإلســــالمیة

ـــه  ـــة مجمـــع الفق ـــة بمـــستوى األســـعار، بحـــث منـــشور بمجل وااللتزامـــات المؤجل

علي السالوسي، االقتصاد اإلسالمي والقـضایا الفقهیـة / ، د٣/١٨٢٨اإلسالمي 

محمد تقـي العثمـاني، مـسألة تغیـر قیمـة العملـة وربطهـا / ، د١/٥٤٢المعاصرة 

ــ ــة مجمــع الفق ــشور بمجل / ، د٣/١٨٦٦ه اإلســالمي بقائمــة األســعار، بحــث من

صالح المرزوقي، ربط الدیون وااللتزامات اآلجلة بالذهب أو بعملة معینة، بحـث 

رفیق المصري، آثـار / هـ، د١٤٢٠، سنة ٦٣منشور بمجلة البحوث الفقهیة صـ



 
 

 - ٤١١ - 

  :واستدلوا لرأیهم بما یأتي

  :من السنة

ُالذهب «: قال رسول اهللا :  قال سعید الخدري ما روي عن أبي-١ َ َّ 

ِبالذهب، َ َّ ُوالفضة ِ َّ ِْ ِبالفضة، َ َِّ ْ ُُّْوالبر ِ ُِّْبالبر، َ ُوالشعیر ِ
ِ َّ

ِبالشعیر، َ ِ َّ ُوالتمر ِ ْ َّ ِبالتمر، َ ْ َّ ِ 

ُوالملح ْ ِْ ِبالملح، َ ْ ِْ ْمثال ِ ٍبمثل، ِ ْ ِ ًیدا ِ ْفمن ٍَِبید، َ َ َزاد، َ َاستزاد، َِأو َ ََ ْفقد ْ َ ََأربى، َ ُاآلخذ ْ ِ 

ِوالمعطي
ْ ُ ْ ِفیه َ ٌسواء ِ َ َ «)١(.  

    فقد نص هذا الحدیث على المثلیة ومنع أخذ األكثر أو األقل منها، 

والمثلیة المرادة في الحدیث هي مثلیة الجنس والقدر، وال شك أن ربط 

الدیون وااللتزامات اآلجلة بالتغیر العام في مستوى األسعار یؤدي إلى أخذ 

   .)٢(دة، وهي عین الربا المنهي عنهالزیا

                                                                                                                               

التضخم على العالقـات التعاقدیـة فـي المـصارف اإلسـالمیة والوسـائل المـشروعة 

الحفــیظ یوســف، تغیــر القیمــة الــشرائیة للنقــود هایــل عبــد / ، د٦٢للحمایــة صـــ 

حمـزة حـسین الفعـر، / ، د٣٣٠الورقیة، المعهد العالمي للفكر اإلسـالمي،   صــ 

ربــط األجــور بتغیــر المــستوى العــام لألســعار فــي ضــوء األدلــة الــشرعیة، ضــمن 

أبحــاث كتــاب قــضایا معاصــرة فــي النقــود والبنــوك والمــساهمة فــي الــشركات صـــ 

الم عبـــد الـــسالم الـــشیخي، النـــوازل الناشـــئة خـــارج دیـــار ســـ/ ، د١٦٤-١٦٠

نزیــه كمــال حمــاد، حكــم الــربط القیاســي لألجــرة فــي إجــارة / ، د٢٥اإلســالم صـــ 

ــة العــدل ، العــدد  صـــ ) ٤٠(األعیــان بمؤشــر ســعر الفائــدة، بحــث منــشور بمجل

هـ، حیث منع ربط األجرة في إجـارة األعیـان بـالتغیر العـام فـي ١٤٢٩، سنة ٣٠

  . األسعارمستوى

  .٣/١٢١١صحیح مسلم ) 1(

ــة صـــ/ د) 2( ــد / ، د١٩٢زكــي زیــدان، تغیــر القیمــة الــشرائیة للنقــود الورقی ســالم عب

  .٢٨السالم الشیخي، النوازل الناشئة خارج دیار اإلسالم صـ 



 
 

 - ٤١٢ - 

 وآخذ بالدنانیر فأبیع بالبقیع، اإلبل أبیع كنت: قال  عمر ابن  عن-٢

 أرید إني اهللا، رسول یا :فقلت حفصة، بیت في   النبي فأتیت الدراهم،

 َال « :قال الدراهم، وآخذ بالدنانیر فأبیع بالبقیع، اإلبل أبیع إني: أسألك أن

َبأس ْ َخذهاَْتأ َْأن َ َ ِبسعر ُ ْ
ِ َیومها ِ

ِ
ْ ْلم َما َ َتفترقا َ َِْ َوبینكما َ ُ َ َْ ٌشيء َ ْ َ «)١(.  

   فقد نص هذا الحدیث على أنه في حالة تعذر المثل، فإنه یجوز الدفع 

بما یقوم مقام المثل یوم األداء أو التعاقد، ال یوم الثبوت والدفع، وال شك 

لتغیر العام في مستوى أن ربط الدیون واألجور وااللتزامات اآلجلة با

األسعار، یؤدي إلى مراعاة القیمة یوم السداد، وهو مخالف لما جاء به 

  .)٢(یحا على عدم اعتبار تغیر األسعارالنص، حیث دل النص صر

 إن ربط الحقوق وااللتزامات بالتغیر العام في مستوى األسعار ینطوي -٣

 مقدار الزیادة التي على الغرر والجهالة الفاحشة، وذلك لعدم الوقوف على

  عن یجب دفعها، وهو من الشروط المعتبرة شرعا، وقد نهى النبي 

َنهى «:  قال الغرر، حیث روي عن أبي هریرة  ُرسول َ ُ ْعن  ِاهللا َ ِبیع َ َْ 

ِالحصاة،
َ َ ْوعن ْ َ ِبیع َ ِالغرر َْ َ َ ْ

)١(» .)٣(.   

                                                           

هـذا حـدیث صـحیح علـى شـرط مـسلم : ، وقـال٢/٥٠المستدرك على الـصحیحین ) 1(

، الــسنن ٦/٥١، الــسنن الكبــرى للنــسائي ٣/٢٥٠ولــم یخرجــاه، ســنن أبــي داود 

ـــي  ـــرى للبیهق ـــل ٥/٥١٤الكب ـــي إرواء الغلی ـــرد ســـماك ٥/٧٣، وف ، ضـــعیف؛ لتف

  .برفعه

صالح المرزوقي، ربط الدیون وااللتزامات اآلجلة بالذهب أو بعملة معینـة صــ / د) 2(

م، مجلـة ١٩٨٧هــ ـ ١٤٠٧، سـنة ١٧٣، ندوة البنك اإلسالمي للتنمیة صــ ٢٨

   .٨/٣/٥٨٦، ٥/٣/١٨٥٦ اإلسالمي مجمع الفقه

 علیه المعقود كان بیع كل الغرر وبیع الغرور من أمره علیك خفي ما هو: الغرر) 3(

 ما أو  أخوفها أغلبهما أمرین احتمل ما هو :وقیل .عنه معجوز أو مجهوال فیه

   .٦/٣٣١فیض القدیر .  عاقبته عنا انطوت



 
 

 - ٤١٣ - 

 عنصر فالربط على أساس التضخم ینطوي على: " زكي زیدان/    یقول د

  .)٢("الغرر، وهذا یجعل العقد الغیا وباطال 

 إن ربط االلتزامات المؤجلة بالتغیر العام في مستوى األسعار فیه قلب -٤

لألوضاع، حیث إنه من المعروف أن النقود على اختالفها هي األساس 

َّالذي تقوم به السلع وغیرها ولیس العكس، فلو أجزنا الربط، لكانت السلع 

 األساس في تقویم األثمان والنقود، وألصبحت األثمان والنقود وغیرها هي

   .)٣(مثل السلع

 األموال، تقویم یعرف به الذي المعیار هو والثمن: " یقول اإلمام ابن القیم

 الثمن كان لو إذ ینخفض؛ وال یرتفع ال مضبوطا محدودا یكون أن فیجب

 الجمیع بل عات،المبی به نعتبر ثمن لنا یكن لم كالسلع وینخفض یرتفع

 عامة، ضروریة حاجة المبیعات به یعتبرون ثمن إلى الناس وحاجة سلع،

 به مَّتقو بثمن إال یكون ال وذلك القیمة، به تعرف بسعر إال یمكن ال وذلك

 سلعة یصیر إذ بغیره؛ هو مَّیقو وال واحدة، حالة على ویستمر األشیاء،

   .)٤( "الضرر ویشتد خلف،ال ویقع الناس، معامالت فتفسد وینخفض، یرتفع

                                                                                                                               

  .٣/١١٥٣صحیح مسلم ) 1(

ـــدان، ت/ د) 2( ـــى الحقـــوق زكـــي زی ـــة وأثرهـــا عل ـــشرائیة للنقـــود الورقی ـــر القیمـــة ال غی

  .١٩٤وااللتزامات في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي صـ

م، مجلـة مجمـع ١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧، سنة ١٧٣ندوة البنك اإلسالمي للتنمیة صـ ) 3(

محمـــد الـــصدیق الـــضریر، موقـــف الـــشریعة / ، د٥/٣/٢٢٤٥الفقـــه اإلســـالمي 

لحقـوق وااللتزامـات اآلجلـة بتغیـر األسـعار، بحـث مقـدم إلـى اإلسالمیة من ربط ا

ــة صـــ  ــدوة البنــك اإلســالمي للتنمی ــدان، مرجــع / ، د١٧٣ن زكــي زكــي حــسین زی

  .١٩٥سابق صـ

  .٢/١٠٥إعالم الموقعین ) 4(



 
 

 - ٤١٤ - 

 إن الربط بالتغیر العام في مستوى األسعار، یعتمد على التخمین -٥

والمجازفة، حیث ال یمكن معرفة أسعار التغیر بدقة، لصعوبة التوصل إلى 

    .)١(ذلك، فكلها أرقام ونسب تقریبیة غیر دقیقة 

التضخم،  إن الربط بالتغیر العام في مستوى األسعار یزید من عملیة -٦

ذلك أن األجور والرواتب المربوطة بالتغیر العام في مستوى األسعار 

   .)٢(تتسبب بنفسها في ارتفاع األسعار

 إن إتباع سیاسة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بالتغیر العام في -٧

مستوى األسعار، هو وسیلة لتخفیف الضغط على الحكومات، وجعلها 

ا یؤدي إلى استمرار التضخم وارتفاع تنتهج سیاسات غیر سلیمة، مم

   .)٣(معدالته 

   فقد جاء في التوصیة الخامسة للندوة التي عقدت في رحاب البنك 

اإلسالمي للتنمیة بجدة، بالتعاون بین المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب 

التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة وبین المعهد العالي لالقتصاد اإلسالمي 

 من ٣٠- ٢٧عة اإلسالمیة العالمیة في إسالم آباد، وذلك في التابع للجام

 -  إبریل -  من شهر نیسان٢٨-٢٥هـ الموافق ١٤٠٧شهر شعبان عام 

إن ربط األجور المكررة بتغیر األسعار یتضمن غررا ناشئا : " م ١٩٨٧

عن الجهالة بمقدار األجر، سواء تحددت الزیادة في األجور بسقف معلوم 

                                                           

  .٤٠-٣٦محمد تقي العثماني، أحكام األوراق النقدیة صـ / د) 1(

ـــشرائیة للنقـــ/ د) 2( ـــر القیمـــة ال ـــدان، تغی ـــى الحقـــوق زكـــي زی ـــة وأثرهـــا عل ود الورقی

  .١٨١وااللتزامات في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي صـ

  .١٨١زكي زیدان، المرجع السابق صـ / ، د٤٦ندوة البنك اإلسالمي للتنمیة صـ) 3(



 
 

 - ٤١٥ - 

ر ویحتاج إلى بحث وتحلیل جدیدین لتحدید مشروعیته أم ال، وهو محل نظ

 ")١(.  

عدة بدائل لتفادي مشاكل انخفاض : حمزة حسین الفعر/ هذا وقد اقترح د 

  :لألجور، بیانها على النحو اآلتيقیمة العملة بالنسبة 

عدم إطالة مدة اإلجارة، حتى تكون هناك فرصة مشروعة لالتفاق بین -١

ألجر المناسب، اعتمادا على القیمة الحقیقیة للنقود األطراف المعنیة على ا

  .في فترات لیست بعیدة یؤمن في مثلها التغیر الفاحش

إذا لم یتمكن األطراف المعنیة من التعاقد القصیر األجل نسبیا، أو -٢

خشي األطراف من التغیر السریع والمفاجئ في قیمة العملة، فإنه یمكن 

 .)٢(غیر كثیرا، أو یتعاقدوا بالذهب ونحوه أن یتعاقدوا بعملة معینة ال تت

   هذا ولم تسلم أدلة من قال بجواز الربط، ومن قال بالمنع من المناقشة 

  .)٣(واالعتراضات والردود علیها، والمقام ال یسع لذكرها

أن القول بجواز الربط هو األولى بالقبول، وهو ما مال  :والذي یبدو لي

ما اتفق األطراف على ذلك، لما في هذا ، طال.)٤(إلیه عدد من العلماء

                                                           

حمــزة حــسین الفعــر، ربــط األجــور بتغیــر المــستوى العــام لألســعار فــي ضــوء / د) 1(

  .١٥٣األدلة الشرعیة صـ 

ــة /د) 2(  حمــزة الفعــر، ربــط األجــور بتغیــر المــستوى العــام لألســعار فــي ضــوء األدل

  .١٦٥الشرعیة صـ 

خالــد عبــد / د: مــن أراد معرفــة هــذه المناقــشات والــردود علیهــا بالتفــصیل، ینظــر ) 3(

، ٢٩٢-٢٦٧اهللا المـــصلح، كتـــاب التـــضخم النقـــدي فـــي الفقـــه اإلســـالمي صــــ 

 .almosleh.com :منشور على موقع

زكي زكـي حـسین زیـدان، تغیـر / ، د٢٩٢خالد عبد اهللا المصلح، السابق صـ / د) 4(

القیمـــة الـــشرائیة للنقـــود الورقیـــة وأثرهـــا علـــى الحقـــوق وااللتزامـــات فـــي الفقـــه 

  .١٩٧-١٩٥اإلسالمي واالقتصاد الوضعي صـ



 
 

 - ٤١٦ - 

األمر من رعایة وحمایة األطراف من الضرر الذي ینتج عن التضخم 

  .  النقدي، والتفاوت بین األجور واألسعار 

  -  أي مجمع الفقه اإلسالمي - إن المجمع : " ناصح المرزوقي/ یقول د 

رد أجاز الربط في األجور؛ ألنها لیست من القروض التي یجب أن ت

بمثلها، بل یجـوز فیها تغییر األجـر بناء على التغیر في العملة واألسعار 

  .)١("عموما 

إن ربط األجور هو من األمور : " سیف الدین إبراهیم تاج الدین/ویقول د

المستحسنة شرعا؛ ألن اإلسالم حریص كل الحرص على حمایة الكسب 

اسي للعیش الكریم من عمل الید، والحث على ذلك باعتباره المصدر األس

َضرر َال «غیر أن هذا الربط یجب أن یتحقق بمعاییر مقبولة ....  َ َوال َ َ 

َضرار َ
ِ «)٢(.  

 وغیر مؤدیة للجهالة والغرر، بما یفضي إلى النزاع، وتوتر عالقات 

  .)٣(" اإلنتاج والعمل في المنشأة اإلنتاجیة الواحدة 

وقیود لجواز الربط إلى عدة ضوابط : خالد المصلح/ هذا وقد أشار د

ولكن مع هذا ال : " القیاسي بالتغیر العام في مستوى األسعار، حیث یقول

                                                           

ناصـــح المرزوقـــي البقمـــي، معالجـــة أثـــر انخفـــاض قیمـــة العملـــة فـــي ضـــوء / د) 1(

: هـــ ، العــدد ١٤٢٨/ ١١ / ٨ جریــدة االقتــصادیة، بتــاریخ الــشریعة اإلســالمیة،

)٥١٥١.(  

، ٥/٥٥، مـسند أحمـد ٦/١١٤، السنن الكبرى للبیهقـي ٢/٧٨٤سنن ابن ماجه ) 2(

ــوم والحكــم ١/٣٠٧المعجــم األوســط  ــال ٢/٢٠٧، وفــي جــامع العل حــدیث : "  ق

 عن"  الموطأ " في مالك مسندا،ورواه وغیرهما والدارقطني ماجه ابن واهحسن ر

 طـرق ولـه سـعید، أبـا فأسـقط مرسـال،  النبـي عن أبیه، عن یحیى، بن عمرو

  .٣/٤٠٨هذا وقد صححه األلباني في  إرواء الغلیل " . ببعض بعضها یقوى

  .٢١٦قضایا اقتصادیة معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات صـ ) 3(
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بد من مالحظة بعض القیود والضوابط إلحكام العمل بالربط القیاسي 

بمستوى األسعار، والسالمة من المحاذیر الشرعیة التي ذكرها القائلون 

  .بالمنع وعدم الجواز

  :القیود والضوابط في النقاط التالیةویمكن إجمال أبرز هذه هذا 

إنه ال یجوز االتفاق على الربط القیاسي بمستوى األسعار عند : ًأوال

ًالتعاقد، إال إذا كان التضخم النقدي واقعا أو متوقعا ً .  

إنه ال یعمل بالربط القیاسي بمستوى األسعار في كل تغیر، بل في : ًثانیا

ضرر زائد على العادة، مما ال التضخم النقدي الذي یلحق الدائن به 

  . یتغابن الناس بمثله

إنه ال یعمل بالربط القیاسي بمستوى األسعار فیما یمكن للدائن أو : ًثالثا

  . المستحق أخذ ماله متى شاء، كاألرصدة النقدیة في البنوك والمصارف

أال یقتصر على هذه الوسیلة في مواجهة التضخم النقدي، بل ال بد : ًرابعا

  .)١("خاذ التدابیر والسیاسات التي تعالج هذه المشكلةمن ات

  المبحث الثالث

  االعتماد في تحدید األجور على مؤشر سعر الفائدة

  : مفهوم مؤشر سعر الفائدة

مقیاس دولي منضبط، یتم به تحدید سعر : هو: "    مؤشر سعر الفائدة

ر الفائدة الفائدة الربویة على اإلقراض، وتسترشد به البنوك في تحدید سع

عند اإلقراض واالقتراض تحت إشراف البنك المركزي في كل بلد، ومن 

                                                           

، المعهـــد اإلســـالمي ٣٢مـــوریس آلیـــه، الـــشروط النقدیـــة القتـــصاد الـــسوق صــــ) 1(

للبحوث والتدریب التابع للبنك اإلسـالمي للتنمیـة، مجلـة مجمـع الفقـه اإلسـالمي 

خالــــد عبــــد اهللا المــــصلح، كتــــاب التــــضخم النقــــدي فــــي الفقــــه / ، د٨/٣/٦٠٨

  .٢٩٢اإلسالمي صـ 



 
 

 - ٤١٨ - 

، وهي حروف ترمز )LIBOR" (اللیبور"أشهر هذه المقاییس هو مقیاس 

سعر اإلقراض : أي) The London Inter Bank Offer Rate: (إلى

 The: (، وهي حروف ترمز إلى)SIBOR: (بین البنوك في لندن، ومنها

Saudi Inter Bank Offer Rate (اإلقراض بین البنوك في سعر: أي 

   .)١("السعودیة

  :االتجاه األول

  : المجیزون لربط األجور بمؤشرات أسعار الفائدة

إذا تحقق شرط العلم النافي یجوز ربط األجور بمؤشرات أسعار الفائدة    

  :للجهالة والغرر عن طریق وضع الضوابط اآلتیة

 .رة عن الفترة األولىتحدید مقدار األج: )أ(

اعتماد أجرة المثل عن بقیة الفترات تكون منضبطة أو مرتبطة : )ب(

 .بمؤشر معلوم ال مجال للنزاع فیه

  .وضع حد أدنى وحد أعلى لألجرة : )ج(

   فإذا توافرت هذه الضوابط فقد تحقق شرط العلم، واألجرة المربوطة 

 علم ال یختلف علیه تئول إلى) Libor(بمؤشر منضبط  كمؤشر اللیبور 

العاقدان، فلیست مجهولة العاقبة، بل إن ربط األجرة بمؤشرات الفائدة في 

واقع األسواق الدولیة أبعد للعاقدین عن الغرر المؤدي للنزاع مقارنة بجعل 

                                                           

حــسین حــسین شــحاتة، نحــو مؤشــر إســالمي للمعــامالت المالیــة اآلجلــة، مــع /د) 1(

هــ ، ١٤٢٣ف اإلسـالمیة، العـدد الرابـع مـن حولیـة البركـة التطبیق على المـصار

   .٢١١-٢١٠، ١٩١-١٩٠صـ

  

  



 
 

 - ٤١٩ - 

األجرة ثابتة، ویقصد من ذلك منفعة للمتعاقدین من ناحیة تغیر مستوى 

  .العقد األجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل 

فقد نصت قرارات وفتاوى عدد من الهیئات الشرعیة للبنوك والمؤسسات 

  :اإلسالمیة على جواز كون األجرة متغیرة، من هذه القرارات والفتاوى 

 : مجمع الفقه اإلسالمي- ١

: فقد أجاز المجمع ربط األجرة بالمؤشر، حیث جاء في قراره، رقم

رات الطویلة لألعیان تحدید  یجوز في اإلجا- ب  :رابعا): " ١١٥/٩/١٢(

مقدار األجرة عن الفترة األولى، واالتفاق في عقد اإلجارة على ربط أجرة 

الفترات الالحقة بمؤشر معین، شریطة أن تصیر األجـرة معلومة المقدار 

  .)١(" عند بدء كل فترة 

  :فتوى ندوة البركة- ٢

دیة عشرة من فتاوى ندوة البركة الحا) ١١/٢(   حیث نصت الفتوى رقم 

 من ١ من ینایر إلى ٣١لالقتصاد اإلسالمي، المنعقدة في جدة من یوم 

یتحقق العلم باألجرة في عقد اإلجارة : " م على أنه١٩٩٦فبرایر سنة 

الواردة على األشیاء إذا تم االتفاق على مدة معلومة موزعة على فترات، 

لمثل عن بقیة مع تحدید مقدار األجرة عن الفترة األولى، واعتماد أجرة ا

الفترات، بشرط أن تكون أجرة المثل منضبطة أو مرتبطة بمعیار معلوم 

                                                           

 /٣دد الخــامس ـ، والعــ٤/١٠دد الثــاني عــشر ـالعــمجمــع الفقــه اإلســالمي، ة مجلــ) 1(

، رابطـــة العـــالم اإلســـالمي، قــــرارات وتوصـــیات مجمـــع الفقـــه اإلســـالمي ١٦٠٩

  .٣٩٣، صـ ١٣ -١للدورات من 



 
 

 - ٤٢٠ - 

ّبحیث ال مجال فیه للنزاع، وذلك بقصد استفادة المتعاقدین من تغیر 

   .)١(" مستوى األجرة مع استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد 

ل لجواز هذه    هذا ولم یستند قرار مجمع الفقه وفتوى ندة البركة إلى تعلی

ومن الجدیر : " نزیه حماد ، حیث یقول/ لى لسان دالمسألة كما جاء ع

بالبیان أن فتوى ندوة البركة وقرار مجمع الفقه اإلسالمي لم یتضمنا أي 

 ربط األجور بمؤشر سعر  أي مسألة- دلیل أو تعلیل لجواز هذه المسألة 

  .)٢("- الفائدة 

  :بالبحرینالمالیة اإلسالمیة اجعة للمؤسسات هیئة المحاسبة والمر-٣

   فقد أجاز المجلس الشرعي لهیئة المحاسبة والمراجعة للبنوك 

والمؤسسات المالیة اإلسالمیة كون األجرة متغیر، حیث جاء في المعیار 

  :، معیار اإلجارة، ما یلي )٩(رقم 

یجوز أن تكون األجرة بمبلغ ثابت أو متغیر ) ٥/٢/١(ف :  "    في البند

في حالة األجرة ) ٥/٢/٣( ف . ي طریقة معلومة للطرفین بحسب أ

المتغیرة، بحیث تكون األجرة للفترة األولى محددة بمبلغ معلوم، ویجوز في 

الفترات التالیة اعتماد مؤشر منضبط، ویشترط أن یكون هذا المؤشر 

                                                           

علـي محـي الـدین / ، د١٨٨م ، صــ ١٩٩٧ -م١٩٨١ركـة مـن فتاوى نـدوات الب) 1(

ــرة داغــي، اإلجــارة علــى منــافع األشــخاص دراســة فقهیــة مقارنــة فــي الفقــه  الق

  .٣٧اإلسالمي وقانون العمل صـ 

نزیه كمال حماد، حكم الربط القیاسي لألجرة فـي إجـارة األعیـان بمؤشـر سـعر / د) 2(

  .٢٠الفائدة صـ 
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مرتبطا بمعیار معلوم ال مجال للنزاع فیه؛ ألنه یصبح هو أجرة الفترة 

  .)١("تحدید، ویوضع له حد أعلى وحد أدنى الخاضعة لل

  . )٢( )٥/٢/٤) (٣٤: (وهو ما جاء أیضا في المعیار الشرعي رقم

   وقد استندت هیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة 

  : األجور بمؤشر الفائدة إلى ما یأتيبالبحرین في جوازها لربط

تالیة بناء على ربطها بمؤشر الفائدة       إلى أن تحدید األجرة في الفترات ال-أ

  .أو نحوه، هو بمثابة التحدید بأجر معلوم لجمیع األطراف 

 إلى أن التحدید بناء على االعتماد على مؤشر سعر الفائدة، من قبیل -ب

  . الرجوع إلى أجر المثل، وال مجال للنزاع في ذلك

سعر الفائدة  إلى أن االعتماد في تحدید األجور بناء على مؤشر - ج

یحقق استفادة جمیع األطراف من تغیر مستوى األجرة مع بقاء العقد الزما 

  .كامل المدة المتفق علیها 

 إلى أن تعدیل األجرة عن الفترات المستقبلیة اعتمادا على مؤشر سعر -د

الفائدة، یعتبر تجدید للعقد عن الفترة التي لم تستحق أجرتها بعد، وبالتالي 

   .)٣(وبذلك ال تتحقق جدولة الدین الممنوعة شرعالم تعد دینا، 

                                                           

ئة المحاسبة والمراجعة للمؤسـسات المالیـة اإلسـالمیة، صــ المعاییر الشرعیة لهی) 1(

نزیـه كمـال حمـاد، حكـم الـربط القیاسـي / م، د٥/٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥/ ٦، ١٤٩

، موقــع لــواء الــشریعة، ٢٠لألجــرة فــي إجــارة األعیــان بمؤشــر ســعر الفائــدة صـــ 

م ٢١/٧/٢٠٠٩حامد بن حسن میرة، حكم ربط األجرة بمؤشـر منـضبط، بتـاریخ 

.  

معیار الشرعي لهیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة، معیار ال) 2(

  .٥٥٥، إجارة األشخاص صـ )٥/٢/٤) (٣٤: (رقم

 ومـا ٢٠نزیه كمال حماد، الـسابق صــ / ، د١٦٠المعاییر الشرعیة، السابق صـ ) 3(

  .بعدها
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لبیت التمویل الكویتي، حیث أجاز ربط ) ٥٢٦: (قرار الهیئة الشرعیة رقم

  .األجرة بمؤشر اللیبور 

 :لبنك فیصل اإلسالمي المصري) ٢٠ (:قرار الهیئة الشرعیة رقم- ٤

حیث أجاز اعتماد األجرة على مؤشر منضبط مع وضع حد أدنى وأعلى، 

  .د تحدید مقدار األجرة في الفترة األولى بع

لشركة أمالك ) ١/١٠/١/٢٠١٠: (قرار الهیئة الشرعیة رقم- ٥

 األجرة حیث أجازت الهیئة ربط :عالمیة للتطویر والتمویل العقاريال

  .بالضوابط المذكورة أعاله

حیث جاء  :لمصرف الراجحي) ٢٤٦: (لشرعیة رقمقرار الهیئة ا- ٦

وینص في هذا العقد على أن مدة اإلیجار هي عشر " : في الفقرة السابعة

سنوات، مقسمة إلى وحدات زمنیة ینص علیها في العقد مدة كل وحدة 

ستة أشهر تدفع في بدایتها، فتدفع أجرة األشهر الستة األولى عند توقیع 

العقد، ثم یعاد النظر  في األجرة كل ستة أشهر أخرى، وفقا ألجر المثل 

  .)١("وتقلباته

  :علي محي الدین القرة داغي/ ل دیقو

                                                                                                                               

  

  

مركـــــــــــــــــز الرصـــــــــــــــــد والتواصـــــــــــــــــل المـــــــــــــــــالي اإلســـــــــــــــــالمي : موقـــــــــــــــــع) 1(

http://www.cibafi.org/ifwatch المجلــــس العــــام للبنــــوك والمؤســــسات ،

م، موقـــع لـــواء الـــشریعة، حامـــد بـــن ٢٨/٧/٢٠١٠المالیـــة اإلســـالمیة، بتـــاریخ 

  .م٢١/٧/٢٠٠٩حسن میرة، حكم ربط األجرة بمؤشر منضبط، بتاریخ 



 
 

 - ٤٢٣ - 

ًاعتماد ذلك المؤشر بمثابة أجر المثل، وهذا ال أرى فیه مانعا "  إن  

 أجازوا البیع .)١(إن بعض الفقهاء منهم ابن تیمیة: شرعیا، لما یأتي 

والتأجیر بسعر ما یبیعه الناس، أو حسب سعر السوق، بأن یتفق الطرفان 

ن األجر حسب أجر المثل الذي یحدد على التأجیر لمدة محددة، ویجعال

فیما بعد، وعلى ضوء ذلك یمكن اعتبار ذلك المؤشر أو نحوه بمثابة أجر 

ٕومن جانب آخر إن االعتبار بالمؤشر وان كانت فیه جهالة .....  المثل

فال : في البدایة، ولكن هذه الجهالة مما تنتهي بالعلم عند الحاجة، وبالتالي

ًجعل العقد فاسدا، فالمؤشر یعلن عنه في كل یوم، تؤدي إلى النزاع الذي ی

وهو معلوم في یومه ال یحیطه لبس وال غموض، وال یشوبه غرر وال 

جهالة عندما یعلن عنه، لذلك فاالعتماد على لیبور أو نحوه كمؤشر فقط 

ٕوانما اإلشكال في المعیار نفسه، ، والحتساب األجر جائز من حیث المبدأ

یكون للعقود اإلسالمیة، أو البنوك والمؤسسات حیث یتمنى المسلم أن 

المالیة اإلسالمیة مؤشر إسالمي معتمد علیه على األقل في العالم 

  .)٢(" اإلسالمي 

  :حامد بن حسن میرة/ ویقول د
  

بجواز ربط األجرة بمؤشر منضبط مع وضع سقف أعلى وأدنى؛ وذلك  "  

رر الفاحش والجهالة ألن ربط األجرة بمؤشر الفائدة ینفي عن األجرة الغ

واألجرة المربوطة .... مجهول العاقبة: المفسدة للعقود؛ إذ الغرر هو

بمؤشر الفائدة تئول إلى علم ال یختلف علیه العاقدان، فلیست مجهولة 

العاقبة، بل إن ربط األجرة بمؤشر الفائدة في واقع األسواق الدولیة 

                                                           

  . وما بعدها  ٤/٣٣٦جامع المسائل البن تیمیة ) 1(

علــى منــافع األشــخاص دراســة فقهیــة علــي محــي الــدین القــرة داغــي، اإلجــارة / د) 2(

  . وما بعدها٣٦مقارنة في الفقه اإلسالمي وقانون العمل صـ 



 
 

 - ٤٢٤ - 

اق والنزاع من جعل المعاصر؛ أبعد للعاقدین عن التغابن المؤدي للشق

 والعلة العظمى في -  وخاصة في التعاقد مع الشركات - األجرة ثابتة 

    .)١("تحریم الجهالة الفاحشة والغرر، هو ما تئول إلیه من شقاق ونزاع 
  

  : إال أنه جعل الجواز رخصة واستثناء حیث قال
  

عدم إن تجویز ربط األجرة بمؤشر الفائدة إنما هو رخصة واستثناء، ل"    

ٕوان مما ینبغي التأكید . ُوجود مؤشر دولي إسالمي تربط به العقود اآلجلة

  .)٢(شر عالمي إسالمي للعقود اآلجلةعلیه أهمیة توفیر مؤ
  

   :رفیق المصري على ذلك بقوله/ لق دوقد ع 
  

ال حاجة لهذا التحفظ، فإذا جازت اإلجارة بسعر السوق، أو جازت "   

 جازت بمؤشر وبغیر - ما في البیع واإلجارة  ك- الزیادة في مقابل الزمن 

  .)٣("مؤشر، بل لعل الزیادة وفق المؤشر تكون أعدل وأضبط 

  :االتجاه الثاني

                                                           

حامد بن حسن میرة، حكـم ربـط األجـرة بمؤشـر منـضبط، / موقع لواء الشریعة، د) 1(

  .م٢١/٧/٢٠٠٩بتاریخ 

حامـد / د: رفیق یونس المصري، مراجعة علمیة لكتاب صكوك اإلجـارة، تـألیف/ د) 2(

رفیق المصري، مجلـة جامعـة الملـك عبـد العزیـز، مركـز أبحـاث / د راجعةمیرة، م

م، موقـع رسـالة ٢٠١٠ -هــ ١٤٣١، ١١٧، صـ ١ ع٢٣االقتصاد اإلسالمي، م

حامــد بــن حــسن میــرة، حكــم ربــط األجــرة بمؤشــر / اإلســالم، الملتقــى الفقهــي، د

م، موقع لواء ٢٠٠٧ من نوفمبر ٣ -هـ ١٤٢٨ من شوال ٢٢منضبط، السبت 

  .م٢١/٧/٢٠٠٩ریعة، صفحة المقاالت، بتاریخ الش

  .رفیق المصري، المرجع السابق / د) 3(



 
 

 - ٤٢٥ - 

/ ذهب دحیث : المانعون من ربط األجور بمؤشرات أسعار الفائدة   

إلى عدم جواز ربط األجور : خالد المصلح/ ، وهو ما اختاره دنزیه حماد

  .)١( بمؤشرات أسعار الفائدة
  

  : والدلیل على ذلك
  

 كون األجر غیر معلوم المقدار عن المدة المستقبلیة، وأن الربط -١

بمؤشر الفائدة ال یرفع صفة الجهالة، حیث تتعرض األجرة في المستقبل 

لعملیة الصعود والهبوط، حسب تغییرات المؤشر، وال شك أن الرضا 

  .)٢(بالجهالة ال یصح

الفساد، حیث إنه لو اتفق األطراف على إبرام  إنه ال عبرة بالرضى مع -٢

عقد من عقود المعاوضات مع جهالة أحد البدلین أوكلیهما، كان العقد 

فاسدا، مثله مثل االتفاق على الرضا بالقمار أو الغرر أو الربا، لما فیه 

  .)٣(من انتهاك لحرمة اهللا 
  

  : خالد المصلح/ یقول د
  

 یكون استعمال الربط - الفائدة  أي على تحریم-فبناء على هذا "  

القیاسي بسعر الفائدة في تثبیت قیمة الدیون والقروض، وتكالیف العقود 

                                                           

نزیه كمال حماد، حكم الربط القیاسي لألجرة فـي إجـارة األعیـان بمؤشـر سـعر / د) 1(

خالد بن عبد اهللا المصلح، التضخم النقـدي فـي الفقـه / ، د٣٠ -٢١الفائدة صـ 

  .٢٧٤اإلسالمي صـ 

ماد، حكم الربط القیاسي لألجرة فـي إجـارة األعیـان بمؤشـر سـعر نزیه كمال ح/ د) 2(

، ٢/٣١٦، بـــدائع الـــصنائع ٥/٢١، المبـــسوط للسرخـــسي ٣١-٢١الفائـــدة صــــ 

٥/٢٩٥.  

  .٣١-٢١نزیه كمال حماد، المرجع السابق صـ / د) 3(



 
 

 - ٤٢٦ - 

ً وغیرها محرما غیر جائز؛ ألنه -  والتي یدخل فیها األجور - الممتدة 

"  وحرماه، وهذا ال یسوغ وال یجوزیتضمن اعتبار ما ألغاه اهللا ورسوله 
)١(.  

  : ویمكن أن یجاب عن ذلك
  

  .)٢(   بأن الجهالة الیسیرة والغرر البسیط، من األمور المعفو عنها شرعا
  

  : والذي یبدو لي
  

   أنه ال مانع من ربط األجور بالمؤشرات، طالما أن ذلك یحقق العدالة 

بین أطراف المعاملة، ویرفع الضرر الواقع، نتیجة التضخم، وتغیر القوة 

  .الشرائیة للنقود 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                           

  .٢٧٤خالد بن عبد اهللا المصلح، التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي صـ / د) 1(

  .٣/١٧٦، بدایة المجتهد ٢/١٣٠ي المالك فتح العل) 2(

  



 
 

 - ٤٢٧ - 

  

  

  

  

  

  

بحث الرابع                                                                 الم

  نماذج لصور محتملة لعقود تتضمن الربط القیاسي لألجور  

محمد علي القري عدة صور محتملة لعقود تتضن الربط /    ذكر دكتور

 :، وهي .)١(القیاسي لألجور، وجعلها خاصة باألجیر الخاص

  الصیغة  الصورة  م

الصورة   ١

  األولى

تعمل عندي لمدة عام واحد وأدفع لك راتبا شهریا قدره 

، وبعد نهایة العام لك أن تطالب بالزیادة ) جنیه١٠٠٠(

  .ٕفإن تراضینا جددناه واال فال 

الصورة   ٢

  الثانیة

تعمل عندي لمدة خمس سنوات أدفع لك أجرا شهریا 

بنسبة ، وفي بدایة كل عام أزید راتبك ) جنیه١٠٠٠(قدره

٥. %  

                                                           

هــو الــذي یعمــل لــشخص وحــده دون غیــره، أي یعمــل لمعــین : األجیــر الخــاص ) 1(

، درر الحكــام شــرح ٢/٥٦١النتــف فــي الفتــاوى، للــسغدي : ینظــر. عمــال مؤقتــا 

  .٥/٣٩٠، المغني البن قدامة ١/٤٥٣مجلة األحكام 

   

  



 
 

 - ٤٢٨ - 

الصورة   ٣

  الثالثة

تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 

، یزید في بدایة كل سنة بنسبة تساوي ) جنیه١٠٠٠(

معدل ارتفاع تكالیف المعیشة الذي تعلنه الحكومة في 

تاریخ كذا من كل سنة والذي یبین مستوى األسعار في 

  .ألساسذلك التاریخ مقارنة بالعام الماضي، أو بسنة ا

الصورة   ٤

  الرابعة

، وفي ) جنیه١٠٠٠(تعمل عندي براتب شهري قدرة 

بدایة كل عام أنظر في توقعات مستوى األسعار لذلك 

العام فأزید راتبك بالنسبة المتوقعة الرتفاع األسعار، ولكل 

  .منا أن یلغي العقد بإنذار ثالثة أشهر 

الصورة   ٥

  الخامسة

، ولكنه ) جنیه١٠٠٠(تعمل عندي براتب شهري قدرة 

یتغیر عند بدء كل شهر زیادة وانخفاضا بنسبة ما تعلنه 

الجهة الرسمیة الفالنیة من تغیرات في مستوى األسعار 

قبل بدء كل شهر، ولكل منا أن یلغي العقد بإنذار ثالثة 

  .أشهر 

الصورة   ٦

  السادسة

) جنیه١٠٠٠(تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب قدره 

عقد یتجدد سنویا، وفي كل مرة نجدده نعید شهریا، ولكن ال

النظر في راتبك، فنزیده بقدر زیادة مستوى األسعار التي 

  .تعلنها الجهة الفالنیة قبل التجدید

الصورة   ٧

  السابعة

تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 

وأوفر لك معه السكن والمواصالت ) جنیه١٠٠٠(

  .دة في العقدوالطعام والمالبس بمواصفات محد

تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري عیني هو الصورة   ٨



 
 

 - ٤٢٩ - 

عبارة عن خمسین كیسا من األسمنت، وثالثین كیسا من   الثامنة

السكر، وسبعین جالونا من زیت الطعام، أسلمك إیاها 

  .عینا من مستودعات الشركة في مطلع كل شهر 

الصورة   ٩

  التاسعة

راتب شهري نقدي هو تعمل عندي لمدة خمس سنوات ب

الثمن السوقي السائد في أول یوم من كل شهر للمواد 

خمسون كیسا من األسمنت، ثالثون كیسا من : التالیة

  .السكر، سبعون جالونا من زیت الطعام

الصورة   ١٠

  العاشرة

تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري عیني هو 

 الخ ، وأنت....عبارة عن خمسین كیسا من األسمنت 

ٕبالخیار إن شئت سلمناكها عینا، وان شئت أعطیناك 

  .ثمنها السوقي نقدا 

الصورة   ١١

الحادیة 

  عشر

، ولكني ) جنیه١٠٠٠(تعمل عندي براتب شهري قدره 

أدفعها لك بالعملة المحلیة حسب السعر السائد في أول 

  .كل شهر، ولكل منا أن یلغي العقد بإنذار ثالثة أشهر 

الصورة   ١٢

  شرالثانیة ع

تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 

، ولك نسبه مما تحققه الشركة من ربح )جنیه١٠٠٠(

  .مثال% ٢تساوي 

الصورة   ١٣

  الثالثة عشر

تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 

، یزید سنویا بنسبة تساوي متوسط زیادة )جنیه١٠٠٠(

  .أسعار أسهم الشركة في البورصة

الصورة   ١٤

  الرابعة عشر

تعمل عندي لمدة خمس سنوات براتب شهري قدره 

، یزید بنسبة زیادة مبیعات الشركة لكل )جنیه١٠٠٠(



 
 

 - ٤٣٠ - 

  .عام، أو زیادة إنتاجها 

الذي یعمل في القطاعات الحكومیة، فإن  .)١(أما بالنسبة لألجیر العام

اللجان المختصة باألجور هي التي تضع التصور العام لنظام األجور 

  .واألسس التي یخضع لها 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                                           

ال مــن جمیــع النــاس، أو هــو الغیــر مقیــد هــو الــذي یتقبــل األعمــ: األجیــر العــام ) 1(

النتـــف فــي الفتـــاوى، للـــسغدي . بالعمــل لـــشخص بعینــه، بـــل یعمـــل لــه ولغیـــره 

، ١٥/٩٥، المجمـوع للنـووي ١/٤٥٣، درر الحكام شرح مجلة األحكـام ٢/٥٦١

  .١/٢٩٩العدة في شرح العمدة 

  

  



 
 

 - ٤٣١ - 

المبحث الخامس                                                         

 خصائص النظام السلیم لألجور

تمتع بها نظام األجور، حتى یوصف    هناك عدة خصائص یجب أن ی

  :بكونه نظاما سلیما، هي

  :العدالة- ١

   فتحقیق العدالة من األمور المهمة في نظام األجور، وهذه العدالة، قد 

تكون داخلیة في ذات الوظیفة وبین الوظائف المختلفة، بأن یكون األجر 

ة خارجیة عادال في مكافأة المؤهالت والخبرة الضروریة، وقد تكون العدال

بأن یكون األجر عادال یساوي نفس األجر الذي تمنحه جهات أخرى لنفس 

  .الوظیفة 

  :الوضوح- ٢

   وذلك بخضوع نظام األجور لقواعد واضحة، بحیث یتاح ألي فرد من 

العاملین معرفة األسس والقواعد التي على أساسها یتم تحدید األجر 

  . للوظائف األخرى لمهنته، ومدى تناسبه معه، ومع األجر المحدد

  : الشفافیة- ٣

   وذلك بأن یكون نظام األجور مكشوفا للجمیع، بحیث ال یتسم بالسریة، 

حیث تتبع بعض النظم السریة في األجور، بهدف تمییز بعض العاملین 

  .بأجور ومزایا مالیة مبالغ فیها، لو علمها اآلخرون لتزمروا عن العمل 

  : االستقرار والثبات- ٤

أن یتسم نظام األجور باالستقرار والثبات، بحیث ال یتغیر إال    وذلك ب

بوجود أسباب موضوعیة تستدعي التغییر، وذلك تجنبا للنزاع الذي قد 

  .یحدث من تخفیف األجور عند زیادة الكفاءة للعاملین 



 
 

 - ٤٣٢ - 

  : االرتباط باألداء الفعلي للفرد- ٥

لشخص، فالشخص وذلك بأن یتسم نظام األجور باالرتباط باألداء الفعلي ل

الذي یتقاضى أجرا دون النظر إلى أدائه یعرض الجهة أو المؤسسة التي 

یعمل فیها للخسارة، والشخص الذي یتقاضى أجرا ال یستحقه، یستهین 

  .)١(بالعمل وال یتقنه

  

  

  

  

  

  الخـاتمـة

    أحمد اهللا الذي تتم بنعمته الصالحات، وأشكره على اإلعانة والسداد، 

ذه الصفحات، أذكر فیها أهم النتائج التي تم التوصل وقبل أن أطوي ه

  :إلیها من خالل هذا البحث 

إن األجر یعد عنصرا من عناصر اإلنتاج، التي أولتها الشریعة عنایة  -١

  .فائقة

  .جواز كون األجر نقدي، أو عیني، أو نسبة شائعة من اإلنتاج  -٢

                                                           

 ، موسـوعة اإلســالم http://kenanaonline.com/ahmedkordy: موقـع ) 1(

والتنمیــة، أحمــد الكــردي، نظــام األجــور والحــوافز الفعــال بمنظمــات األعمــال صـــ 

  .  م٢٠١٠من یونیو ١، بتاریخ ٢٤-٢٢

  

  



 
 

 - ٤٣٣ - 

صلة من العمل إن تحدید األجر خاضع لظروف السوق والمنفعة الحا -٣

  .ولیس األجر على قدر المشقة

ال مانع شرعا من أن تقوم الدولة، بفرض حد الكفایة كحد أدنى  -٤

  .لألجور، مراعاة لظروف المعیشة والمصلحة العامة 

ال مانع شرعا من ربط األجور بالتغیر العام في مستوى األسعار،  -٥

  .عاملین تحقیقا للعدالة، ورفعا للضرر بین أرباب العمل وال

ال مانع شرعا من أن تقوم الدولة بفرض أجر المثل، في حالة  -٦

  .استغالل أصحاب المهن والحرف والمغاالة في أجورهم

 الشریعة أباحت التسعیر  إنال مانع شرعا من تحدید األجور، حیث -٧

في الظروف االستثنائیة، وهي حالة التالعب باألسعار، واستغالل 

 .وع المستهلكینالمنتجین والتجار لجم

إن التسعیر یعد استثناء من األصل، لكن ال مانع من اللجوء إلیه من  -٨

قبل الدولة وأهل الخبرة واالختصاص في حالة التالعب باألسعار، وذلك 

 .لفرض الرقابة على األسواق، وحمایتها من تالعب التجار

  على وأعلم واهللا أ                                                    

   



 
 

 - ٤٣٤ - 

  فهرس المصادر والمراجع

  .القرآن الكریم: أوال

  .كتب التفسیر وعلوم القرآن: ثانیا

  ،دار : ألبي بكر، أحمد بن علي الجصاص، طأحكام القرآن

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، األولى، 

  ،دار : ألبي بكر، أحمد بن علي الجصاص، طأحكام القرآن

 .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥میة، بیروت، لبنان، األولى، الكتب العل

  دار : بكر، محمد بن عبد اهللا العربي، طأحكام القرآن، ألبي

 .م ٢٠٠٣هـ  ١٤٢٤الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، الثالثة، 

 تفسیر أبي السعود -  الكریم الكتاب مزایا إلى السلیم العقل إرشاد 

 تراث العربي، بیروت دار إحیاء ال: ، ألبي السعود العمادي، ط -

 محمد بن األمین محمد، بالقرآن القرآن إیضاح في البیان أضواء 

 - هـ١٤١٥دار الفكر، بیروت، : ، ط الشنقیطي المختار

 . م١٩٩٥

 سعید ، ألبي- تفسیر البیضاوي - التأویل وأسرار التنزیل أنوار ،

 ،العربي التراث إحیاء دار: ، طالبیضاوي عمر بن اهللا عبد

 .هـ١٤١٨ألولى ، ابیروت

 حیان، محمد بن یوسف البحر المحیط في التفسیر، ألبي 

 .هـ ١٤٢٠دار الفكر، بیروت، : األندلسي، ط



 
 

 - ٤٣٥ - 

  ،بصائر ذوي التمییز في لطائف الكتاب العزیز، ألبي طاهر

لجنة إحیاء التراث : الفیروز آبادي، طمحمد بن یعقوب 

 .م ١٩٩٦ -  هـ ١٤١٦ اإلسالمي بالقاهرة،

 ألبي القاسم، محمد بن أحمد بن جزي التنزیل لعلوم التسهیل ،

 .هـ ١٤١٦شركة دار األرقم، بیروت، األولى، : الكلبي، ط

 جالل - المحلي أحمد بن محمد الدین جالل، الجاللین تفسیر 

دار الحدیث، : ، طسیوطيال بكر أبي بن الرحمن عبد الدین

 .القاهرة، األولى

 عیل بن عمر بن كثیر، تفسیر القرآن العظیم، ألبي الفداء، إسما

 .هـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى، : ط

  ألبي محمد، عز - تفسیر العز بن عبد السالم -تفسیر القرآن ،

دار ابن حزم، بیروت، : الدین عبد العزیز بن عبد السالم، ط

 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦األولى، 

  ألبي المظفر، منصور بن-  تفسیر السمعاني - تفسیر القرآن ، 

 - هـ ١٤١٨دار الوطن، الریا، األولى، : محمد السمعاني، ط

 .م ١٩٩٧

 مصطفى : أحمد مصطفى المراغي، ط/ تفسیر المراغي، للشیخ

 .م ١٩٤٦ -هـ ١٣٦٥البابي الحلبي، مصر، األولى، 

 دار : تفسیر مقاتل، ألبي الحسن، مقاتل بن سلیمان األزدي، ط

 .هـ ١٤٢٣إحیاء التراث، بیروت، األولى، 



 
 

 - ٤٣٦ - 

 وهبة مصطفى / ، دوالمنهج والشریعة العقیدة في المنیر سیرالتف

 .هـ ١٤١٨دار الفكر المعاصر، دمشق، الثانیة، : الزحیلي، ط

  جامع البیان عن تأویل آي القرآن، ألبي جعفر، محمد بن جریر

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠مؤسسة الرسالة، األولى، : الطبري، ط

 بن أحمد القرطبي، طالجامع ألحكام القرآن، ألبي عبد اهللا، محمد  :

 .م١٩٦٤ - هـ ١٣٨٤دار الكتب المصریة، القاهرة، الثانیة، 

  الدر المنثور في التفسیر بالمأثور، عبد الرحمن بن أبي بكر

 .دار الفكر، بیروت : السیوطي، ط

 دار الفكر، : روح البیان، ألبي الفداء، إسماعیل حقي الخلوتي، ط

 .ت  بیرو

 بن علي بن الرحمن عبد الفرج، ألبي، التفسیر علم في المسیر زاد 

 هـ ١٤٢٢، األولى، بیروت ،العربي الكتاب دار: ، طالجوزي محمد

 ربنا كالم معاني بعض معرفة على اإلعانة في المنیر السراج 

بوالق، : ، شمس الدین، الخطیب الشربیني، طالخبیر الحكیم

 .هـ١٢٨٥األمیریة، القاهرة، 

 دار ابن كثیر دمشق، : ني، طفتح القدیر، محمد بن علي الشوكا

 .هـ ١٤١٤األولى، 



 
 

 - ٤٣٧ - 

 ألبي - تفسیر الثعلبي -القرآن  تفسیر عن والبیان الكشف ،

دار إحیاء التراث العربي، : إسحاق، أحمد بن محمد الثعلبي، ط

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢بیروت، األولى، 

 ألبي - تفسیر الزمخشري -  التنزیل غوامض حقائق عن الكشاف ،

دار الكتاب العربي، :  عمرو الزمخشري، طالقاسم، محمد بن

 .هـ ١٤٠٧بیروت، الثالثة، 

 علي بن عمر الدین سراج ،حفص يبأل ،الكتاب علوم في اللباب 

 - هـ ١٤١٩دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى، : ، طالدمشقي

  .م ١٩٩٨

 ألبي الحسن، - تفسیر الخازن - التنزیل معاني في التأویل لباب ،

دار الكتب العلمیة، : شیحي المعروف بالخازن، طعلي بن محمد ال

 .هـ ١٤١٥بیروت، األولى، 

  ألبي البركات، - تفسیر النسفي - مدارك التنزیل وحقائق التأویل ،

دار الكلم الطیب، بیروت، األولى، : عبد اهللا بن أحمد النسفي، ط

 .م١٩٩٨ -هـ ١٤١٩

  ي محمد، ، ألب-  تفسیر البغوي -معالم التنزیل في تفسیر القرآن

 بیروت، دار إحیاء التراث العربي،: وي، طالحسین بن مسعود البغ

 .هـ ١٤٢٠األولى 



 
 

 - ٤٣٨ - 

  ألبي عبد اهللا، محمد بن عمر - تفسیر الرازي -مفاتیح الغیب ،

 .هـ ١٤٢٠دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الثالثة، : الرازي، ط

 وأحكامه، وتفسیره، القرآن معاني علم في النهایة بلوغ إلى الهدایة 

، ألبي محمد مكي بن أبي طالب حموش علومه فنون من وجمل

مجموعة بحوث الكتاب والسنة، كلیة الشریعة : القیرواني، نشر

 .        م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩والدراسات اإلسالمیة، الشارقة، األولى، 

  .كتب الحدیث وشروحه: ثالثا

 الدین ، محمد ناصر السبیل منار أحادیث تخریج في الغلیل إرواء

 -هـ ١٤٠٥المكتب اإلسالمي، بیروت، الثانیة، : األلباني، ط

 .م١٩٨٥

 مركز الملك : األموال، ألبي أحمد، حمید بن مخلد بن زنجویه، ط

هـ ١٤٠٦فیصل للبحوث والدراسات اإلسالمیة، السعودیة، األولى، 

  .م١٩٨٦ -

 الكبیر الشرح في الواقعة واآلثار األحادیث تخریج في المنیر البدر، 

دار الهجرة للنشر : ألبي حفص، عمر بن علي بن الملقن، ط

  .م٢٠٠٤ - هـ ١٤٢٥والتوزیع، الریاض، األولى، 

 ألبي العال، محمد عبد الترمذي جامع بشرح األحوذي تحفة ،

  .دار الكتب العلمیة، بیروت : الرحمن المباركفوري، ط



 
 

 - ٤٣٩ - 

 ألبي الفضل،الكبیر الرافعي أحادیث تخریج في الحبیر التلخیص ، 

دار الكتب، العلمیة، : أحمد بن علي بن حجر العسقالني، ط

  .م ١٩٨٩ -هـ ١٤١٩بیروت، األولى، 

 بعبد المدعو محمد الدین زین، الصغیر الجامع بشرح التیسیر 

مكتبة اإلمام : ، طالمناوي الحدادي العارفین تاج بن الرءوف

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الشافعي، الریاض، الثالثة، 

  عمدة األحكام، ألبي عبد الرحمن، عبد اهللا بن تیسیر العالم شرح

مكتبة الصحابة، اإلمارات، العاشرة، : عبد الرحمن البسام، ط

 .م ٢٠٠٦ -هـ ١٤٢٦

 زین الكلم جوامع من حدیثا خمسین شرح في والحكم العلوم جامع ،

مؤسسة الرسالة، بیروت، : الدین عبد الرحمن بن رجب الحنبلي، ط

  .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢٢السابعة، 

 ألبي حفص، عمر بن علي بن الملقن، طالمنیر البدر خالصة ، :

  .م١٩٨٩ -هـ ١٤١٠مكتبة الرشد، األولى، 

 ألبي الفضل، أحمد بن علي بن الهدایة أحادیث تخریج في الدرایة ،

    .دار المعرفة، بیروت : حجر العسقالني، ط

 األمة في السیئ وأثرها والموضوعة الضعیفة األحادیث سلسلة ،

دار المعارف، الریاض، األولى، : اصر الدین األلباني، طمحمد ن

  .م ١٩٩٢ -هـ ١٤١٢



 
 

 - ٤٤٠ - 

 دار : سنن الترمذي، ألبي عیس، محمد بن عیسى الترمذي، ط

  .م ١٩٩٨الغرب اإلسالمي، بیروت، 

 طبي الحسن، علي بن عمر الدارقطنىسنن الدارقطني، أل ، :

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤مؤسسة الرسالة، بیروت، األولى، 

 ي داود، ألبي داود، سلیمان بن األشعث السجستاني، طسنن أب :

  .المكتبة العصریة، صیدا، بیروت 

 دار : سنن ابن ماجه، ألبي عبد اهللا، محمد بن یزید القزویني، ط

 .إحیاء الكتب العربیة 

 دار الكتب : السنن الكبرى، ألبي بكر، أحمد بن الحسین البیهقي، ط

 .م ٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٠العلمیة، بیروت، الثالثة، 

  السنن الكبرى، ألبي عبد الرحمن، أحمد بن شعیب الخراساني

 - هـ ١٤٢١مؤسسة الرسالة، بیروت، األولى، : النسائي، ط

 .م٢٠٠١

 دار الوطن : شرح ریاض الصالحین، محمد بن صالح العثیمین، ط

 .هـ ١٤٢٦للنشر، الریاض، 

 شرح صحیح البخاري، ألبي الحسن، علي بن خلف بن بطال، ط :

 .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٣بة الرشد، الریاض، الثانیة، مكت

  شرح النووي على صحیح مسلم، ألبي، زكریا، یحي بن شرف

 .هـ ١٣٩٢دار إحیاء التراث العربي، بیروت، الثانیة : النووي، ط



 
 

 - ٤٤١ - 

 صحیح البخاري، ألبي عبد اهللا، محمد بن إسماعیل البخاري، ط :

 .هـ ١٤٢٢دار طوق النجاة، األولى، 

 محمد ناصر الدین األلباني، طوزیاداته لصغیرا الجامع صحیح ، :

 .المكتب اإلسالمي، بیروت 

 صحیح ابن حبان، ألبي حاتم، محمد بن حبان التمیمي، ط :

  .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨مؤسسة الرسالة، بیروت األولى، 

  صحیح ابن خزیمة، ألبي بكر، محمد بن إسحاق ابن خزیمة

 .المكتب اإلسالمي، بیروت : النیسابوري، ط

 دار : صحیح مسلم، ألبي الحسن، مسلم بن الحجاج القشیري، ط

 .إحیاء التراث العربي، بیروت 

 المكتب : ضعیف سنن الترمذي، محمد ناصر الدین األلباني، ط

 .م١٩٩١ -هـ ١٤١١اإلسالمي، بیروت، األولى، 

 تهذیب: القیم ابن حاشیة ومعه داود، أبي سنن شرح المعبود عون 

، ألبي الطیب، محمد شمس ومشكالته علله ٕوایضاح داود أبي سنن

دار الكتب العلمیة، بیروت، الثانیة، : الحق العظیم آبادي، ط

  .هـ ١٤١٥

  فتح الباري شرح صحیح البخاري، ألبي الفضل، أحمد بن حجر

 .هـ ١٣٧٩دار المعرفة، بیروت، : العسقالني، ط



 
 

 - ٤٤٢ - 

 للحسن بن أحمدالمختار نبینا سنة ألحكام الجامع الغفار فتح ، 

 .هـ١٤٢٧دار عالم الفوائد، األولى، : الرباعي الصنعاني، ط

 زین الدین محمد عبد الرءوف الصغیر الجامع شرح القدیر فیض ،

  .هـ ١٣٥٦المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، األولى، : المناوي، ط

  عالء الدین علي بن حسام واألفعال األقوال سنن في العمال كنز ،

 مؤسسة الرسالة، بیروت، الخامسة، :الشهیر بالمتقي الهندي، ط

 .م١٩٨١ -هـ ١٤٠١

  مجمع لزوائد ومنبع الفوائد، ألبي الحسن، نور الدین علي بن أبي

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤مكتبة القدسي، القاهرة، : بكر الهیثمي، ط

 علي بن سلطان محمد المال المصابیح مشكاة شرح المفاتیح مرقاة ،

 - هـ ١٤٢٢، األولى، دار الفكر، بیروت: الهروي القاري، ط

 .م ٢٠٠٢

 عبد بن محمد الحاكم ،اهللا عبد يب، ألالصحیحین على المستدرك 

دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى، : ، طالنیسابوري محمد بن اهللا

  .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١

 مؤسسة : مسند أحمد، ألبي عبد اهللا، أحمد بن حنبل الشیباني، ط

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١الرسالة، بیروت، األولى، 

 دار : مسند الشافعي، ألبي عبد اهللا، محمد بن إدریس الشافعي، ط

 . الكتب العلمیة، بیروت 



 
 

 - ٤٤٣ - 

  ألبي العباس، أحمد بن أبي ماجه ابن زوائد في الزجاجة مصباح ،

دار الكتب العربیة، بیروت، الثانیة، : بكر بن قایماز البوصیري، ط

 .هـ ١٤٠٣

 عبد اهللا بن محمد بن ، ألبي بكر، واآلثار األحادیث في المصنف

  .هـ ١٤٠٩مكتبة الرشد، الریاض، األولى، : أبي شیبة، ط

  ألبي سلیمان، حمد بن - شرح سنن أبي داود -معالم السنن ،

 - هـ ١٣٥١المطبعة العلمیة، حلب، األولى، : محمد الخطابي، ط

  .م١٩٣٢

 دار : المعجم األوسط، ألبي القاسم، سلیمان بن أحمد الطبراني، ط

  . القاهرةالحرمین،

 دار : معرفة السنن واآلثار، ألبي بكر، أحمد بن الحین البیهقي، ط

 .قتیبة، دمشق، بیروت 

 أ، ألبي الولید، سلیمان بن خلف الباجي، طالموط شرح المنتقى :

 .هـ ١٣٣٢مطبعة السعادة، مصر، األولى، 

 مؤسسة الرسالة، : موطأ مالك، لإلمام مالك بن أنس األصبحي، ط

  .ـ ه١٤١٢بیروت، 

  تخریج في األلمعي بغیة حاشیته مع الهدایة ألحادیث الرایة نصب 

، ألبي محمد، الحافظ جمال الدین عبد اهللا بن یوسف الزیلعي



 
 

 - ٤٤٤ - 

م ١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مؤسسة الریان، بیروت، األولى، : الزیلعي، ط

. 

  .كتب اللغة والغریب والمعاجم : رابعا

 مد بن محمد ، ألبي الفیض، محالقاموس جواهر من العروس تاج

  .دار الهدایة : الحسیني، الملقب بمرتضى الزبیدي، ط

 دار : تهذیب اللغة، ألبي منصور، محمد بن أحمد األزهري، ط

  .م٢٠٠١إحیاء التراث العربي، بیروت، األولى، 

 ألبي النصر، إسماعیل بن العربیة وصحاح اللغة تاج الصحاح ،

هـ ١٤٠٧الرابعة، دار العلم للمالیین، بیروت، : حماد الجوهري، ط

  .م١٩٨٧ -

  ،القاموس المحیط، ألبي طاهر، محمد بن یعقوب الفیروز آبادي

  .م ٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٦مؤسسة الرسالة، بیروت، الثامنة، : ط

 دار : كتاب العین، ألبي عبد اهللا، أحمد بن خلیل الفراهیدي، ط

  .ومكتبة الهالل، مصر

  ین بن لسان العرب، ألبي الفضل، محمد بن مكرم جمال الد

 .هـ ١٤١٤دار صادر، بیروت، الثالثة، : منظور األفریقي، ط

 مؤسسة : مجمل اللغة، ألبي الحسین، أحمد بن فارس القزویني، ط

 .م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الرسالة، بیروت، الثانیة، 



 
 

 - ٤٤٥ - 

 ألبي الحسن، على بن إسماعیل بن سیده األعظم والمحیط المحكم ،

 - هـ ١٤٢١ولى، دار الكتب العلمیة، بیروت، األ: المرسي، ط

 .م٢٠٠٠

 مختار الصحاح، ألبي عبد اهللا، محمد بن أبیبكر الرازي، ط :

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤٢٠المكتبة العصریة، بیروت، الخامسة، 

 ألبي العباس، أحمد بن الكبیر الشرح غریب في المنیر المصباح ،

 .المكتبة العلمیة، بیروت : محمد الفیومي، ط

 حامد صادق قنیبي، ط- جي معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلع  :

 .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨دار النفائس، الثانیة، 

 دار : أحمد زكي بدوي، ط/ معجم المصطلحات االقتصادیة، د

 .الكتاب المصري

   ،نبیه غطاس، ٕمعجم مصطلحات االقتصاد والمال وادارة األعمال

  . م ١٩٨٠مكتبة لبنان، األولى، : ط

 بن فارس القزویني، طمعجم مقاییس اللغة، ألبي الحسین، أحمد  :

 .م١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩دار الفكر، بیروت، 

 دار الدعوة، : المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة بالقاهرة، ط

 .مصر

  ألبي القاسم، الحسین بن محمد القرآن غریب في المفردات ،

 .هـ ١٤١٢دار القلم، بیروت، األولى، : الراغب األصفهاني، ط



 
 

 - ٤٤٦ - 

 ثر، ألبي السعادات، مجد الدین النهایة في غریب الحدیث واأل

المكتبة العلمیة، بیروت، : المبارك بن محمد بن األثیر، ط

  .م١٩٧٩ -هـ ١٣٩٩

 شرح - الوافیة عرفة ابن اإلمام حقائق لبیان الشافیة الكافیة الهدایة 

، ألبي عبد اهللا، محمد بن قاسم - للرصاع عرفة ابن حدود

هـ ١٣٥٠علمیة، األولى، المكتبة ال: األنصاري الرصاع التونسي، ط

. 

  .كتب أصول الفقه وقواعده : خامسا

 اإلجماع، ألبي بكر، محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري، ط :

 . هـ ١٤٠٢دار الدعوة اإلسكندریة، الثالثة، 

  ،األشباه والنظائر، عبد الرحمن بن أبي بكر جالل الدین السیوطي

   .م١٩٩٠ -هـ ١٤١١دار الكتب العلمیة، األولى، : ط

 تیسیر علم أصول الفقه، عبد اهللا بن یوسف الجدیع العنزي، ط :

  .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨مؤسسة الریان، بیروت، األولى، 

 مكتبة : علم المقاصد الشرعیة، نور الدین بن مختار الخادمي، ط

  .م ٢٠٠١ - هـ ١٤٢١العبیكان، األولى، 

 س، أحمد ، ألبي العباوالنظائر األشباه شرح في البصائر عیون غمز

دار الكتب العلمیة، األولى، : بن محمد مكي الحسیني الحموي، ط

  .م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥



 
 

 - ٤٤٧ - 

 محمد مصطفى / ، داألربعة المذاهب في وتطبیقاتها الفقهیة القواعد

  .م ٢٠٠٦ - هـ ١٤٢٧دار الفكر، دمشق، األولى، : الزحیلي، ط

 الموافقات، إبراهیم بن موسى اللخمي الغرناطي، الشهیر بالشاطبي ،

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٧دار ابن عفان، األولى، : ط

  ،نشرالوصف المناسب لشرع الحكم، أحمد بن محمود الشنقیطي :

، المنورة بالمدینة اإلسالمیة، بالجامعة العلمي، البحث عمادة

 .هـ ١٤١٥األولى، 

  .كتب الفقه: سادسا

 .كتب الحنفیة:   ) أ(

 حمود بن االختیار لتعلیل المختار، ألبي الفضل، عبد اهللا بن م

 - هـ ١٣٥٦مطبعة الحلبي، القاهرة، : مودود الموصلي، ط

 .م١٩٣٧

 بن محمد بن إبراهیم بن الدین زین، الدقائق كنز شرح الرائق البحر 

 .دار الكتاب اإلسالمي ، بیروت ، الثانیة: ، طالمصري نجیم

  ألبي بكر، عالء الدین بن الشرائع ترتیب في الصنائع بدائع ،

 - هـ ١٤٠٦دار الكتب العلمیة، الثانیة، : مسعود الكاساني، ط

  .م١٩٨٦



 
 

 - ٤٤٨ - 

 ألبي محمد، محمود بن أحمد بدر الدین الهدایة شرح البنایة ،

 - هـ ١٤٢٠دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى، : العیني، ط

  .م٢٠٠٠

 الدین فخر علي، بن عثمان، الدقائق كنز شرح الحقائق تبیین 

 أحمد بن محمد ، ومعه حاشیة الشلبي، شهاب الدینالزیلعي

المطبعة الكبرى األمیریة، بوالق، القاهرة، األولى، : الشلبي، ط

  .هـ ١٣١٣

  تحفة الملوك، ألبي عبد اهللا، زین الدین محمد بن أبي بكر الحنفي

  .هـ ١٤١٧دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، األولى، : الرازي، ط

 حمد الجوهرة النیرة على مختصر القدوري، ألبي بكر بن علي بن م

المطبعة الخیریة، األولى، : الحدادي، العبادي الزبیدي، ط

 .هـ١٣٢٢

 محمد أمین، - رد المحتار على الدر المختار-حاشیة ابن عابدین ،

المعروف بابن عابدین، ومعه الدر المختار شرح تنویر األبصار، 

 .م ١٩٩٢ - هـ ١٤١٢دار الفكر، بیروت، الثانیة، : للحصكفي، ط

 علي حیدر خواجه أمین األحكام مجلة شرح في الحكام درر ،

  .م١٩٩١ -هـ ١٤١١دار الجیل األولى، : أفندي، ط

  العنایة شرح الهدایة، ألبي عبد اهللا، محمد بن محمد بن محمود

  .دار الفكر: أكمل الدین البابرتي، ط



 
 

 - ٤٤٩ - 

  اللباب في شرح الكتاب، عبد الغني بن طالب الغنیمي الدمشقي

  .، بیروت المكتبة العلمیة: المیداني، ط

 ألبي الولید، أحمد بن محمد لسان األحكام معرفة في الحكام لسان ،

البابي الحلبي، القاهرة، الثانیة، : الدین بن الشحنة الثقفي، ط

  .م١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣

  ،المبسوط، محمد بن أحمد بن أبي سهل شمس األئمة السرخسي

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٤دار المعرفة، بیروت، : ط

 عبد الرحمن بن محمد بن األبحر ملتقى حشر في األنهر مجمع ،

دار إحیاء : سلیمان شیخي زادة ، المعروف بداماد أفندي، ط

  .التراث العربي

 دار : مجمع الضمانات، ألبي محمد، غانم بن محمد البغدادي، ط

 .الكتاب اإلسالمي 

 برهان ،المعالي ألبي: المؤلف، النعماني الفقه في البرهاني المحیط 

َمازة بن عمر بن أحمد بن محمود الدین َ دار الكتب : ، طالبخاري َ

 .م٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤العلمیة، بیروت، األولى، 

  النتف في الفتاوى، ألبي الحسن، علي بن الحسین بن محمد

 - هـ ١٤٠٤مؤسسة الرسالة، بیروت، الثانیة، : السغدي، ط

  .م١٩٨٤



 
 

 - ٤٥٠ - 

 ن ، ألبي الحسن، علي بن أبي بكر بالمبتدي بدایة شرح في الهدایة

  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت: عبد الجلیل المرغیناني، ط

 .كتب المالكیة: )ب(

  ألبي الولید، محمد بن أحمد بن رشد المقتصد ونهایة المجتهدبدایة ،

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥دار الحدیث، القاهرة، : القرطبي، ط

 الشرح على الصاوي بحاشیة المعروف المسالك ألقرب السالك بلغة 

، ألبي العباس، أحمد بن محمد الخلوتي، الشهیر بالصاوي الصغیر

  .دار المعارف: المالكي، ط

 المستخرجة لمسائل والتعلیل والتوجیه والشرح والتحصیل البیان ،

دار الغرب، اإلسالمي، : ألبي الولید، محمد بن رشد القرطبي، ط

  .م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨بیروت، الثانیة، 

 بي عبد اهللا، محمد بن یوسف ، ألخلیل لمختصر واإلكلیل التاج

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٦دار الكتب العلمیة، األولى، : المواق، ط

 ألبي سعید، خلف بن أبي القاسم المدونة اختصار في التهذیب ،

 ٕواحیاء اإلسالمیة للدراسات البحوث دار: األزدي القیرواني، ط

  .م ٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٣ األولى،، دبي التراث،

 علي بن الوهاب عبد ،محمد يبأل ،يالمالك هالفق في التلقین 

  .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥دار الكتب العلمیة، األولى، : ، طالبغدادي



 
 

 - ٤٥١ - 

 حاشیة الرهوني على شرح الزرقاني، لمحمد بن أحمد الرهوني، ط :

  .هـ ١٣٩٨دار الفكر، بیروت 

 ألبي الحسن، علي الرباني الطالب كفایة شرح على العدوي حاشیة ،

 - هـ ١٤١٤دار الفكر، بیروت، : طبن أحمد الصعیدي العدوي، 

  . م١٩٩٤

 محمد العربي المالكیة السادة مذهب على الفقهیة الخالصة ،

  .دار الكتب العلمیة، بیروت : القروي، ط

  ،الذخیرة، ألبي العباس، شهاب الدین أحمد بن إدریس المالكي

دار الغرب اإلسالمي، بیروت، األولى، : الشهیر بالقرافي، ط

  .م١٩٩٤

 كبیر على مختصر خلیل، للشیخ أحمد الدردیر، وبهامشه الشرح ال

دار : حاشیة الدسوقي، محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، ط

  .الفكر، بیروت 

 شرح مختصر خلیل، ألبي عبد اهللا، محمد بن عبد اهللا الخرشي، ط :

  .دار الفكر، بیروت 

 ألبي عبد مالك اإلمام مذهب على الفتوى في المالك العلي فتح ،

 .دار المعرفة : ، محمد بن أحمد علیش، طاهللا

 أحمد بن غانم القیرواني زید أبي ابن رسالة على الدواني الفواكه ،

 .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الفكر، : شهاب الدین النفراوي، ط



 
 

 - ٤٥٢ - 

  ،القوانین الفقهیة، ألبي القاسم، محمد بن أحمد بن جزي الكلبي

 .عباس أحمد الباز، المروة، مكة المكرمة : نشر

 ألبي عمر، یوسف بن عبد اهللا المدینة أهل فقه في كافيال ،

 -هـ ١٤٠٠الثانیة،  الحدیثة، الریاض المكتبة: القرطبي، ط

  .م١٩٨٠

  كفایة الطالب الرباني لرسالة أبي زید القیرواني، ألبي الحسن

دار الفكر، بیروت، : المالكي، وبهامشه حاشیة العدوي، ط

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

 دار الكتب العلمیة، : الك بن أنس األصبحي، طالمدونة، اإلمام م

 .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٥األولى، 

  ألبي عبد اهللا، محمد بن أحمد خلیل مختصر شرح الجلیل منح ،

 .م١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩دار الفكر، بیروت، : بن علیش، ط

 ألبي عبد اهللا، شمس الدین خلیل مختصر شرح في الجلیل مواهب ،

دار الفكر، الثالثة، : ، طمحمد الطرابلسي، المعروف بالحطاب

 .م١٩٩٢ -هـ ١٤١٢

  .كتب الشافعیة: )ج(

 بن زكریاألبي یحي، ا، الطالب روض شرح في المطالب أسنى 

  .دار الكتاب اإلسالمي : ، طالسنیكي األنصاري زكریا بن محمد



 
 

 - ٤٥٣ - 

 ألبي بكر، بن محمد المعین فتح ألفاظ حل على الطالبین  إعانة ،

  .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨األولى، دار الفكر، : شطا الدمیاطي، ط

 أحمد بن محمد الدین، شمس، شجاع أبي ألفاظ حل في اإلقناع 

  .دار الفكر ، بیروت : ، طالشربیني الخطیب

 أبي بن یحیى ،الحسین يب، ألالشافعي اإلمام مذهب في البیان 

هـ ١٤٢١دار المنهاج، جدة، األولى، : ، طالعمراني سالم بن الخیر

  .م٢٠٠٠ -

 حجر بن علي بن محمد بن أحمد، المنهاج شرح في المحتاج تحفة 

 اشیة، وحالشرواني الحمید عبد اإلمام حاشیة :، وبهامشهالهیتمي

، مصر، الكبرى التجاریة المكتبة: ، طالعبادي قاسم بن أحمد اإلمام

  .م١٩٨٣ -هـ ١٣٥٧

  التنبیه في الفقه الشافعي، ألبي إسحاق، إبراهیم بن علي بن یوسف

  .الم الكتب ، بیروت ع: الشیرازي، ط

 دار : الحاوي الكبیر، ألبي الحسن، علي بن محمد الماوردي، ط

  .م١٩٩٩ -هـ ١٤١٩الكتب العلمیة، بیروت، األولى، 

 بن یحیى الدین محیي ،زكریا يب، ألالمفتین وعمدة الطالبین روضة 

 -هـ ١٤١٢، الثالثة، بیروت اإلسالمي، المكتب: ، طالنووي شرف

 .م١٩٩١



 
 

 - ٤٥٤ - 

 وبهامشه الطالبین منهاج على المحلي الدین جالل ةالعالم شرح ،

الشیخ أحمد : حاشیة، الشیخ أحمد سالمة القلیوبي، وحاشیة

  .م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥دار الفكر، بیروت، : البرلسي عمیرة، ط

 محمد بن الكریم عبد ،-الكبیر  الشرح - الوجیز بشرح العزیز فتح 

  .دار الفكر : ، طالقزویني الرافعي

 بن محمد بن زكریا  بشرح منهج الطالب، ألبي یحي،فتح الوهاب 

 - هـ  ١٤١٤دار الفكر، : ، طالسنیكي األنصاري زكریا بن أحمد

  .م١٩٩٤

 بحاشیة المعروف الطالب منهج شرح بتوضیح الوهاب فتوحات 

دار : ، طبالجمل المعروف العجیلي، عمر بن سلیمان، الجمل

 .الفكر

 بن محمد بن ،بكر يبأل االختصار، غایة حل في األخیار كفایة 

، دمشق، الخیردار : ط الحصني، الحسیني حریز بن المؤمن عبد

  .م١٩٩٤األولى، 

 ألبي زكریا، محي الدین یحي بن شرف المهذب شرح المجموع ،

 .دار الفكر : ، طوالمطیعي السبكي تكملة همعالنووي، و

  الدین، شمس ،المنهاج ألفاظ معاني معرفة إلى المحتاج مغني 

 ، العلمیة الكتب دار: ، طالشربیني الخطیب أحمد بن محمد

  .م١٩٩٤ - هـ١٤١٥ األولى،



 
 

 - ٤٥٥ - 

 بن علي بن إبراهیم إسحاق، يبالمهذب في فقه اإلمام الشافعي، أل 

 .دار الكتب العلمیة، بیروت : ، طالشیرازي یوسف

 أبي بن محمد الدین شمس ، المنهاج شرح إلى المحتاج نهایة 

 أبي حاشیة :، وبهامشهالرملي الدین شهاب حمزة بن أحمد العباس

 بن أحمد حاشیة، واألقهري الشبراملسي علي بن الدین نور الضیاء

دار الفكر، بیروت، : ، طالرشیدي بالمغربي المعروف الرزاق عبد

  .م١٩٨٤ -هـ ١٤٠٤

  أبو المعالي، عبد الملك بن عبد المذهب درایة في المطلب نهایة ،

دار المنهاج، : بإمام الحرمین، طاهللا بن یوسف الجویني، الملقب 

  .م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨األولى، 

 دار : الوسیط في المذهب، ألبي حامد، محمد بن أحمد الغزالي، ط

 .هـ ١٤١٧السالم، القاهرة، األولى، 

  .كتب الحنابلة: )د(

 بن أیوب بن بكر أبي بن محمد، العالمین رب عن الموقعین إعالم 

 -  هـ١٤١١ األولى،، روتبی ،ةالعلمی الكتب دار :، طالجوزیة قیم

  .م١٩٩١

 ألبي الحسن، علي بن الخالف من الراجح معرفة في اإلنصاف،

  .دار إحیاء التراث العربي، بیروت : سلیمان المرداوي، ط 



 
 

 - ٤٥٦ - 

 ألبي العباس، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة البن المسائل جامع ،

  .هـ ١٤٢٢، األولى، والتوزیع للنشر الفوائد عالم دار : تیمیة، ط

 اإلرادات منتهى بشرح المعروف، المنتهى لشرح النهى أولي دقائق ،

عالم الكتب، األولى، : ي، طالبهوت إدریس بن یونس بن منصور

  .م١٩٩٣هـ ١٤١٤

 ي، طالبهوت یونس بن منصور، المستقنع زاد شرح المربع الروض :

  .مؤسسة الرسالة، بیروت 

 عبد بن محمد ،الدین شمس على مختصر الخرقي، الزركشي شرح 

  .م ١٩٩٣ - هـ ١٤١٣دار العبیكان، األولى، : ، طالزركشي اهللا

 محمد بن الرحمن عبد، ألبي الفرج، المقنع متن على الكبیر الشرح 

  . دار الكتاب العربي : ، طقدامة بن أحمد بن

 ألبي محمد، بهاء الدین عبد الرحمن بن إبراهیم العمدة شرح العدة ،

  .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ القاهرة، دار الحدیث،: المقدسي، ط 

 مكتبة المعارف، : الفتاوى السعدیة، عبد الرحمن السعدي، ط

  .هـ ١٤٠٢الریاض، الثانیة، 

  ،ومعهالفروع، ألبي عبد اهللا، محمد بن مفلح بن مفرج، المقدسي 

مؤسسة : ، طالمرداوي سلیمان بن علي الدین لعالء الفروع تصحیح

  .م٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤الرسالة، بیروت، األولى، 



 
 

 - ٤٥٧ - 

 بن اهللا عبد الدین موفق ،محمد يب، ألأحمد اإلمام فقه في الكافي 

دار الكتب العلمیة، األولى، : ، طقدامة بن محمد بن أحمد

  .م١٩٩٤ -هـ ١٤١٤

 إدریس  بن یونس بن منصور، اإلقناع متن عن القناع كشاف 

  .دار الكتب العلمیة : ي، طالبهوت

 إبراهیم بن محمد بن مفلح، ، ألبي إسحاق، المقنع شرح في المبدع

  .م ١٩٩٧  -هـ ١٤١٨دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى، : ط

 تیمیة بن الحلیم عبد بن أحمد ،العباسي ب مجموع الفتاوى، أل ،

 المدینة الشریف، المصحف لطباعة فهد الملك مجمع: نشر

  .م١٩٩٥ - هـ١٤١٦ ،السعودیة النبویة،

 بن سعد بن مصطفى، تهىالمن غایة شرح في النهى أولي مطالب 

المكتب اإلسالمي، : ، طمولدا يالرحیبان شهرة، السیوطي عبده

  .م ١٩٩٤ -هـ ١٤١٥الثانیة، 

 ،طقدامة  أحمد بن اهللا عبد الدین موفق، محمد يبأل المغني ، :

 .م ١٩٦٨ -هـ ١٣٨٨مكتبة القاهرة، 

  .كتب الظاهریة: )هـ(

 حزم بن عیدس بن أحمد بن علي ،محمد يبالمحلى باآلثار، أل 

  .دار الفكر، بیروت : ، طالظاهري



 
 

 - ٤٥٨ - 

 ألبي محمد، واالعتقادات والمعامالت العبادات في اإلجماع مراتب ،

 .دار الكتب العلمیة، بیروت : بن حزم الظاهري،  ط

  . كتب الزیدیة ):و(

  البحر الزخار الجامع لمذاهب علماء األمصار، أحمد بن یحي

  .دار الكتاب اإلسالمي:  المرتضى، ط

  ،التاج المذهب ألحكام المذهب، أحمد بن قاسم العنسي الصنعاني

  .مكتبة الیمن:ط

 دار : سبل السالم، ألبي إبراهیم، محمد بن إسماعیل الصنعاني، ط

  .الحدیث

 بن علي بن محمد، األزهار حدائق على المتدفق الجرار السیل 

  .دار ابن حزم، األولى : ، طالشوكاني محمد

 دار الحدیث، :  علي بن محمد الشوكاني، طنیل األوطار، محمد بن

 .م١٩٩٣ -هـ ١٤١٣مصر، األولى، 

  .كتب اإلمامیة : )ز(

  الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة، زین الدین بن علي

  .دار العالم اإلسالمي، بیروت : العاملي الجعبي، ط

  شرائع اإلسالم في مسائل الحالل والحرام، المحقق الحلي، جعفر بن

  .مؤسسة مطبوعاتي إسماعلیان:  الهزلي، طالحسن

  .كتب اإلباضیة : )ح(



 
 

 - ٤٥٩ - 

 شرح النیل وشفاء العلیل، محمد بن یوسف بن عیسى أطفیش، ط :

 .مكتبة اإلرشاد 

  .كتب السیاسة الشرعیة والقضاء: سابعا

  األحكام السلطانیة، ألبي الحسن، علي بن محمد بن حبیب

  .دار الحدیث، القاهرة : الماوردي، ط

 كام السلطانیة، ألبي یعلي، محمد بن الحسین بن الفراء، طاألح :

 .م ٢٠٠٠ -هـ ١٤٢١دار الكتب العلمیة، بیروت، الثانیة، 

 بن محمد اهللا، عبد يب، ألاإلسالم أهل تدبیر في األحكام تحریر 

دار الثقافة، الدوحة قطر، : ، طالحموي الكناني جماعة بن  إبراهیم

  .م١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨الثالثة، 

 ألبي العباس، أحمد بن عبد الحلیم بن تیمیة،  اإلسالم، في سبةالح

  .دار الكتب العلمیة، بیروت، األولى: ط

 الطرق الحكمیة، محمد بن أبي بكر بن أیوب بن قیم الجوزیة، ط :

  .مكتبة دار البیان 

 ألبي المعالي، عبد الملك بن عبد اهللا الظلم التیاث في األمم غیاث ،

مكتبة إمام الحرمین، : م الحرمین، طبن یوسف الجویني، إما

  .هـ ١٤٠١الثانیة، 

 محمد بن محمد بن األخوة القرشي، الحسبة طلب في القربة معالم ،

 .دار الفنون، كمبردج : ط



 
 

 - ٤٦٠ - 

  .الرقاق واآلداب واألذكار: ثامنا

 دار المعرفة، : إحیاء علوم الدین، ألبي حامد، محمد الغزالي، ط

  .بیروت 

 ائر، ألبي العباس، أحمد بن محمد بن الزواجر عن اقتراف الكب

 .م١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار الفكر، األولى ، : حجر الهیتمي، ط

  .التاریخ والتراجم: تاسعا

  أخبار القضاة، ألبي بكر، محمد بن خلف البغدادي، الملقب بابن

 - هـ ١٣٦٦المكتبة التجاریة الكبرى، مصر، األولى، : وكیع، ط

  .م ١٩٤٧

 من عاصرهم ومن والبربر العرب تاریخ في والخبر المبتدأ دیوان 

، المعروف بتاریخ ابن خلدون، ألبي زید، عبد األكبر الشأن ذوي

دار الفكر، بیروت، الثانیة، : الرحمن بن محمد بن خلدون، ط

 . م١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨

  .كتب حدیثة ومتنوعة : عاشرا

  آثار التضخم على العالقات التعاقدیة في المصارف اإلسالمیة

رفیق المصري، دار المكتبي، /  المشروعة للحمایة، دوالوسائل

 .هـ١٤٢٠األولى، 



 
 

 - ٤٦١ - 

  آثار التغیرات في قیمة النقود وكیفیة معالجتها في االقتصاد

مجموعة دلة : موسى آدم عیسى، نشر/ اإلسالمي،        د

 . هـ ١٤١٤البركة، األولى، 

 سسة مؤ: صالح الشنواني، ط/ إدارة األفراد والعالقات اإلنسانیة، د

 .م١٩٩٢شباب الجامعة، اإلسكندریة 

  اإلدارة في عهد الرسولدار : أحمد عجاج كرمي، ط/ ، الشیخ

 .هـ ١٤٢٧السالم، القاهرة، األولى، 

 مطابع جامعة بغداد، : حمید القیسي، ط/ أسس علم االقتصاد، د

 . م ١٩٧٣

 فؤاد محمد / األسس النظریة والتطبیقیة لوظائف إدارة األفراد، د

وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي، جامعة : ي، طالجمیع

 . م ١٩٧٨ -هـ ١٤٠٨الموصل، الطبعة األولى، 

  دار الكتب : محمد الغزالي، ط/ اإلسالم واالستبداد السیاسي، الشیخ

 . م١٩٨٦ -هـ ١٤٠٦الحدیثة، الثانیة، 

 مكتبة األنجلو : محمد الفنجري، ط/ اإلسالم والمشكلة االقتصادیة، د

 .ة، الریاض المصری

 رفیق المصري، / اإلسالم والنقود العزیز، جدة، نفس المؤلف، د

المركز العالمي ألبحاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة الملك : نشر

 . عبد العزیز



 
 

 - ٤٦٢ - 

 دار البیان العربي، جدة، : محمد عفر، ط/ االقتصاد اإلسالمي، د

 . م ١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥األولى، 

 دار التعارف، بیروت، الطبعة : محمد باقر الصدر، ط/ اقتصادنا، د

 .الرابعة عشرة

 إبراهیم / االقتصاد اإلسالمي مذهبا ونظاما، دراسة مقارنة، د

مجمع البحوث اإلسالمیة، الهیئة العامة لشئون : الطحاوي، ط

 .م ١٩٧٤- هـ ١٣٩٤المطابع األمیریة 

 علي السالوسي، / االقتصاد اإلسالمي والقضایا الفقهیة المعاصرة، د

 .كتبة ابن تیمیةم: نشر

 دار الحكمة، الموصل : عادل العلي وآخرون، ط/ اقتصاد العمل، د

.  

  دار البحوث العلمیة، : محمد أبو زهرة، ط/ بحوث في الربا، الشیخ

 .م١٩٧٠ -هـ ١٣٩٠األولى، 

 هـ ١٤١٩إیران، : بحوث في الفقه المعاصر، حسن الجواهري، ط   . 

 فتحي الدریني، ط/ ، دبحوث مقارنة في الفقه اإلسالمي وأصوله :

  .مؤسسة الرسالة، بیروت

 عاشور عبد الجواد / البدیل اإلسالمي للفوائد المصرفیة الربویة، د

هـ ١٤١٣دار الصحابة للتراث بطنطا، األولى، : عبد الحمید، نشر

 .          م١٩٩٢ -



 
 

 - ٤٦٣ - 

 هـ ١٣٩٠دار الفتح : عیسى عبده، نشر/ بنوك بال فوائد، د- 

 .          م١٩٧٠

 أحمد الحسیني، ط/ جة المشتاق في حكم زكاة األوراق، الشیخ به :

 . هـ ١٣٢٩مطبعة كردستان العلمیة، القاهرة، 

 عزة / تحدید الربح وأثره على عقد الشركة دراسة فقهیة مقارنة، د

دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، األولى، : إسماعیل الرفاعي، ط

 . م ٢٠١٠

 الدار : محمد أبو زهرة، ط/ شیخ تحریم الربا تنظیم اقتصادي، ال

 .                  م١٩٨٥ -هـ ١٤٠٥السعودیة للنشر والتوزیع، الثانیة، 

 دار صفاء، عمان، : طارق الحاج، ط/ تحلیل االقتصاد الجزئي، د

 .م ١٩٩٦األولى، 

  التضخم والربط القیاسي دراسة مقارنة بین االقتصاد الوضعي

مد دنیا، ضمن أبحاث كتاب شوقي أح/ واالقتصاد اإلسالمي، د

: قضایا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، تحریر

البنك اإلسالمي للتنمیة، المعهد اإلسالمي : منذر القحف، ط/ د

 .م ١٩٩٧ - هـ ١٤١٨للبحوث والتدریب، األولى، 

 خالد عبد اهللا المصلح، / التضخم النقدي في الفقه اإلسالمي، د

 .www. almosleh. com :ه منشور على موقع



 
 

 - ٤٦٤ - 

  تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة وأثرها على الحقوق وااللتزامات

في الفقه اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، زكي زكي حسین زیدان، 

 .م٢٠٠٦دار الفكر الجامعي : ط

  ،تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة، المعهد العالمي للفكر اإلسالمي

 .م١٩٩٩األولى، : حفیظ یوسف، طهایل عبد ال/ د

  دار : محمد أبو زهرة، ط/ التكافل االجتماعي في اإلسالم، الشیخ

 .الفكر العربي

 دار المجدالوي، : عرفات تقي الحسني، ط/ ، دالتمویل الدولي

 .م١٩٩٩عمان، األردن 

  تیسیر الوحیین باالقتصار على القرآن مع الصحیحین، عبد العزیز

  .هـ ١٣٩الثقافة، اإلسكندریة، الرابعة، دار نشر : النجدي، ط

 عبد الرحمن یسري، ط/ دراسات في علم االقتصاد اإلسالمي، د :

 . م ١٩٨٨دار الجامعات المصریة، اإلسكندریة، 

  دستور جمهوریة مصر العربیة، المعدل طبقا لالستفتاء على تعدیله

، وهو منشور على ٢٠٠٧ من مارس ٢٦الذي أجري یوم االثنین 

 .نت اإلنتر

 القطب محمد، من / دلیل الفتاوى الشرعیة في األعمال المصرفیة، د

مطبوعات مركز االقتصاد اإلسالمي، سلسلة نحو وعي اقتصادي 

 .م٢٠٠١) ١١: (إسالمي، العدد



 
 

 - ٤٦٥ - 

  رابطة العالم اإلسالمي، قرارات مجمع الفقه اإلسالمي بمكة

ع  من ربی١٦-٨المكرمة، قرارات الدورة الخامسة، المنعقدة من 

 .هـ ١٤٠٢اآلخر، سنة 

 رفیق المصري، مركز النشر العلمي، / ربا القروض وأدلة تحریمه، د

 .جامعة الملك عبد العزیز، جدة

  الربح في الفقه اإلسالمي ضوابطه وتحدیده في المؤسسات المالیة

دار : شمسیة محمد إسماعیل، ط/ المعاصرة دراسة مقارنة، د

 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠النفائس، األردن، األولى، 

 الربح والخسارة في معامالت المصارف اإلسالمیة دراسة مقارنة، د /

دار الفكر الجامعي، اإلسكندریة، : عادل عبد الفضیل عید، ط

 .م ٢٠٠٧األولى، 

  ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار في ضوء األدلة

حمزة حسین الفعر، بحث منشور ضمن أبحاث كتاب / الشرعیة، د

: صرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، طقضایا معا

 .البنك اإلسالمي للتنمیة

 صالح / ربط الدیون وااللتزامات اآلجلة بالذهب أو بعملة معینة، د

 . م١٩٨٧هـ ـ ١٤٠٧المرزوقي، ندوة البنك اإلسالمي للتنمیة، سنة 

  الربط القیاسي لألجور بالمستوى العام لألسعار تحلیل من منظور

عبد / ي لمشكلة األجور في ظل التضخم والعالج المقترح، دإسالم



 
 

 - ٤٦٦ - 

الرحمن یسري، ضمن أبحاث كتاب قضایا قضایا معاصرة في 

البنك اإلسالمي : النقود والبنوك والمساهمة في الشركات، ط

 .للتنمیة

  الشروط النقدیة القتصاد السوق، موریس آلیه، المعهد اإلسالمي

األولى، : سالمي للتنمیة، طللبحوث والتدریب التابع للبنك اإل

 .هـ ١٤١٣

 هـ ١٤١٠عمان، : طارق الحاج، ط/ علم االقتصاد ونظریاته، د- 

 .م١٩٩٠

 دار : أحمد إسماعیل، ط/ د-عیسى عبده / العمل في اإلسالم، د

 .المعارف

 صادق مهدي / العمل وتشغیل العمال والسكان والقوى العاملة، د

 .بغدادمؤسسة الثقافة العمالیة، : السعید، ط

 علي جمال الدین عوض، / عملیات البنوك من الوجهة القانونیة، د

 .م ١٩٨١دار النهضة العربیة، القاهرة، : ط

 معهد : محمود الهمشري، ط/ عنصر األجرة  في عقد العمل، د

 . هـ١٣٩٨اإلدارة العامة، الریاض، إدارة البحوث واالستشارات 

  الفقهیة حول ربا البنوك فتاوى كبار علماء األزهر الشریف والمجامع

.                           م٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠دار الیسر، القاهرة، األولى، : والمصارف، ط



 
 

 - ٤٦٧ - 

  مجموعة دلة : م، نشر١٩٩٧ -م١٩٨١فتاوى ندوات البركة من

 .البركة 

  مطبعة : الشیخ، ط آل إبراهیم بن محمد/ الشیخفتاوى ورسائل

 .م١٣٩٩الحكومة، مكة المكرمة، األولى، 

 مكتبة دندیس، الضفة : حسام الدین عفانة، ط/ فتاوى یسألونك، د

 . م٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨الغربیة، فلسطین، األولى، 

 دار القلم، الكویت، : یوسف كمال، ط/ فقه االقتصاد اإلسالمي، د

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٨األولى 

  دار الكتاب العربي، بیروت، : سید سابق، ط/ فقه السنة، الشیخ

 .م ١٩٧٧ - هـ ١٣٩٧الثالثة، 

  حسن سعید -فوائد البنوك حالل أم حرام؟، محمود صدقي مراد 

 .مؤسسة دار أخبار الیوم، إدارة الكتب والمكتبات: عبد البر، نشر

  فوائد البنوك هي الربا الحرام، دراسة فقهیة في ضوء القرآن والسنة

/ والواقع، مع بیان لنخبة من علماء األزهر حول فوائد البنوك، د

 .البنك العربي اإلسالمي البحرین: سف القرضاوي، طیو

 االتحاد الدولي : حسن عبد اهللا األمین، نشر/ الفوائد المصرفیة، د

 . للبنوك اإلسالمیة



 
 

 - ٤٦٨ - 

  قاعدة الربح بالضمان دراسة تأصیلیة تطبیقیة، أبو النصر بن محمد

 - هـ ١٤٢٩- ١٤٢٨شخار، معهد العلوم الشرعیة، مسقط، عمان 

 .م٢٠٠٨-٢٠٠٧

 دار : نزیه حماد، ط/ یا فقهیة معاصرة في المال واالقتصاد، دقضا

 .م٢٠٠١القلم، دمشق، األولى، 

  قضایا معاصرة في النقود والبنوك والمساهمة في الشركات ، البنك

األولى، : اإلسالمي للتنمیة، المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب، ط

 .م١٩٩٧ -هـ ١٤١٨

 امل ووجوب الزكاة فیما یتعلق القول المنقح المضبوط في جواز التع

 .اإلنصاف، بیروت: أبو بكر محمد شطا، ط/ بورق النوط، الشیخ

  كتاب األوزان واألكیال الشرعیة، ألبي العباس، أحمد بن علي

 - هـ ١٤٢٨دار البشائر اإلسالمیة، بیروت، األولى، : المقریزي، ط

 .م ٢٠٠٧

 س في العالم دار الكتاب المقد: الكتاب المقدس، سفر الخروج، نشر

 .          العربي

 عبد الرحیم / مبادئ في علم االقتصاد والمذاهب االقتصادیة، د

 - هـ ١٤٠٨مطبعة الداودي، دمشق، سوریا، : بواقدجي، ط

 .م١٩٨٨



 
 

 - ٤٦٩ - 

 دار : أحمد محمد الجمال، ط/ محاضرات في الثقافة اإلسالمیة، د

 .م١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣الكتاب العربي، بیروت، السادسة، 

 دار : عبد العزیز هیكل، ط/  االقتصاد اإلسالمي، دمدخل إلى

 .النهضة العربیة، بیروت 

 حمدي المعاز، -محمد حمید / المدخل الحدیث في إدارة األفراد، د 

 .  م ١٩٨٥دار النهضة العربیة، القاهرة، : ط

 عبد / المشكلة االقتصادیة ونظریة األجور واألسعار في اإلسالم، د

 .م ١٩٨٤لجامعي الحدیث، اإلسكندریة، المكتب ا: اهللا غانم، ط

 دار الفكر : وهبة الزحیلي، ط/ المعامالت المالیة المعاصرة، د

 .م ٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣

 نور الدین عنتر، / المعامالت المصرفیة وعالجها في اإلسالم، د

  . مؤسسة الرسالة، بیروت، الخامسة : ط

 ر كامل صق/ معاییر الربح وضوابطه في التشریع اإلسالمي، د

 .م٢٠٠٨ - هـ ١٤٢٩األولى، : القیسي، ط

  المعیار الشرعي، الصادر عن الهیئة الشرعیة للمحاسبة والمراجعة

 .للمؤسسات المالیة اإلسالمیة

 صادق مهدي السعید، / مفهوم العمل وأحكامه العامة في اإلسالم، د

، )٦(مكتب العمل العربي، سلسلة البحوث والدراسات، رقم : ط

 .م١٩٨٣سنة 



 
 

 - ٤٧٠ - 

 دار : أحمد علي الدین عوض، ط/  في االقتصاد الجزئي، دمقدمة

 . م ١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣العلوم، الریاض، األولى، 

 دار النهضة : محمد زكي شافعي، ط/ مقدمة في النقود والبنوك، د

 .م١٩٦٤العربیة، مصر 

 القدس للنشر : علي جمعة، ط/ المكاییل والموازین الشرعیة، د

 .م ٢٠٠١ -هـ ١٤٢١هرة، الثانیة، لإلعالن والنشر والتسویق، القا

  محمد / منحة الخالق في بیان تحریم الربا في األوراق، الشیخ

 .ذخائر المكتبة اإلسالمیة : نبهان الخباز، ط

 دار الكتب، : محمد عبد الغني حسن، ط/ مهارات إدارة األزمة، د

 .م ١٩٩٦القاهرة، األولى، 

 دات االستثمارموقف الشریعة من البنوك وصندوق التوفیر وشها- 

 التأمین على األنفس واألموال، -المعامالت المصرفیة والبدیل عنها

دار السالم، األولى، : ، طرمضان حافظ عبد الرحمن/ د

 .  م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٥

 سید سكر، : محمد عمر شابرا، ترجمة/ نحو نظام نقدي عادل، د

 هـ١٤١٠دار البشیر، الثانیة، : رفیق المصري، ط / د:    مراجعة

 .م ١٩٩٠ـ 

  ندوة البنك اإلسالمي للتنمیة، ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر

األسعار، من مطبوعات المعهد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع 



 
 

 - ٤٧١ - 

للبنك اإلسالمي للتنمیة بجدة، تحریر الدكتور منذر قحف، الطبعة 

 .هـ ١٤٢١الثانیة، 

 أحمد بن / شیخ نزهة النفوس في بیان حكم التعامل بالفلوس، ال

هـ ١٤١٠مكتبة المعارف، الریاض، األولى، : محمد بن الهائم، ط

 .م١٩٩٠ -

 وجهة نظر النقدیین، باري سیجل، : النقود والبنوك واالقتصاد

طه بن عبد اهللا بن منصور وعبد الفتاح بن عبد الرحمن : ترجمة

  م ، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧دار المریخ، الریاض، : بن عبد المجید، ط

  دار : عدنان ربابعة، ط/ األجور في االقتصاد اإلسالمي، دنظریة

 .م ١٩٨٥الكتب للمالیین، بیروت، الثامنة، 

 الهیئة العامة لشؤون : رفعت العوضي، ط/ نظریة التوزیع، د

 .م ١٩٧٤ -هـ ١٣٩٤المطابع األمیریة، القاهرة، 

 محمد كمال عطیة، / نظریة المحاسبة المالیة في الفكر اإلسالمي، د

 .م ١٩٨٧ - هـ ١٤٠٧برص، بنك فیصل اإلسالمي ق: ط

 حسین حامد حسان، ط/ نظریة المصلحة في الفقه اإلسالمي، د :

 .م١٩٨١مكتبة المتنبي، القاهرة، 

 دار الشروق، : حسن األمین، ط/ الودائع المصرفیة، د

 .هـ ١٤٠٣األولى،

    .أبحاث منشورة ومقاالت : حادي عشر



 
 

 - ٤٧٢ - 

 یئة كبار العلماء بالمملكة العربیة أبحاث هیئة كبار العلماء، تألیف ه

 .م ٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥السعودیة، 

  ،األبعاد االقتصادیة للمفهوم اإلسالمي لالحتكار وآراء الفقهاء فیه

ربیع محمود الروبي، سلسلة بحوث الدراسات اإلسالمیة، مكة / د

 .م١٩٩١هـ ١٤١١المكرمة، جامعة أم القرى، 

 صالح / قتصاد اإلسالمي، دأثر الربا في القروض اإلنتاجیة في اال

العلي، مجلة جامعة دمشق، العدد األول، المجلد التاسع عشر، 

 .م ٢٠٠٣

  اإلجارة على منافع األشخاص دراسة فقهیة مقارنة في الفقه

علي محي الدین القرة داغي، بحث / اإلسالمي وقانون العمل، د

 مقدم للدورة الثامنة عشرة للمجلس األوروبي لإلفتاء والبحوث،

 .م ٢٠٠٨ یولیو - هـ  ١٤٢٩ رجب -باریس، جمادى الثانیة 

 عبد الرازق / أحادیث االحتكار حجیتها وأثرها في الفقه اإلسالمي، د

عبد الرءوف الكمالي، بحث منشور بمجلة الحقوق، /  د-الشایجي 

: الثاني، السنة: مجلس النشر العلمي، جامعة الكویت، العدد

 .م٢٠٠٠ یونیو -هـ ١٤٢١الرابعة والعشرون، ربیع األول 

  االحتكار االقتصادي السیاسي المعاصر في میزان الفقه واالقتصاد

حسین حسین شحاتة، سلسلة بحوث ودراسات في / اإلسالمي،  د

 .الفكر االقتصادي اإلسالمي 



 
 

 - ٤٧٣ - 

 حمزة بن حسین، بحث مقدم / األحكام الشرعیة لتجارة الهامش، د

سالمي في دورته الثامنة لرابطة العالم اإلسالمي، مجمع الفقه اإل

 .م ٨/٤/٢٠٠٦ - هـ ١٠/٣/١٤٢٧عشرة، بتاریخ 

  وجه االستحسان وضوابطه في -أحكام النقود في الفقه اإلسالمي 

محمد الفرفور، بحث / ربط العمالت متغیرة القیمة بالقیمة، د

 .  وما بعدها ٥/٣/١٧٧١منشور بنفس مجلة مجمع الفقه 

 ه على الحقوق وااللتزامات على ضوء تذبذب قیمة النقود الورقیة وأثر

علي القرة داغي، بحث منشور بمجلة / قواعد الفقه اإلسالمي، د

 .مجمع الفقه 

 عبد اهللا السحیباني، / ، دالمعاصرة التسعیر في ظل األزمة المالیة

من   ٢٦ بحث منشور بموقع مؤسسة اإلسالم الیوم، بتاریخ األحد

 م٢٠٠٩ دیسمبر  من١٣الموافق هـ١٤٣٠ الحجةيذ

islamtoday.net/. 

  محمد التسخیري، بحث منشور بمجلة / تغیر قیمة العملة، الشیخ

 .مجمع الفقه

 عجیل النشمي، بحث / تغیر قیمة العملة في الفقه اإلسالمي، د

 . منشور بمجلة مجمع الفقه 

  التوجیه التشریعي في اإلسالم، من بحوث مؤتمرات مجمع البحوث

 .اإلسالمیة باألزهر



 
 

 - ٤٧٤ - 

 ربط القیاسي لألجرة في إجارة األعیان بمؤشر سعر الفائدة، حكم ال

، سنة )٤٠: ( العدل، العددنزیه حماد بحث منشور بمجلة/ د

 .هـ١٤٢٩

 ارة األزمات االقتصادیة دور الفكر االقتصادي اإلسالمي في إد

األزمة " حسین محمد الرفاعي، بحث مقدم إلى مؤتمر /  دالراهنة،

معالجتها من منظور النظام االقتصادي المالیة العالمیة وكیفیة 

 - هـ ١٤٣٠، جامعة الجنان، طرابلس، لبنان، "الغربي واإلسالمي 

 .                            م ٢٠٠٩

 صالح / ربط الدیون وااللتزامات اآلجلة بالذهب أو بعملة معینة، د

 .هـ ١٤٢٠المرزوقي، بحث منشور بمجلة البحوث الفقهیة، سنة 

 عجیل جاسم النشمي، / امها في الفقه اإلسالمي، دالعملة وأحك

بحث منشور بمجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الكویت، 

م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩الحادي عشر، محرم : السنة الخامسة، العدد

. 

            ،الفائدة والربح وأدوات التمویل اإلسالمیة دراسة تحلیلیة اقتصادیة

حاث االقتصاد اإلسالمي، جامعة درویش صدیق، مركز أب/ د

 .          م١٩٩٥ -هـ ١٤١٦الملك عبد العزیز، 

 نصر فرید / فقه المستحدثات في بعض المجاالت االقتصادیة، د

واصل، وزارة األوقاف، المجلس األعلى للشئون اإلسالمیة، 



 
 

 - ٤٧٥ - 

م، ٢٠٠١المؤتمر الثالث عشر، التجدید في الفكر اإلسالمي، مایو 

www.elazhar.com/. 

 أحمد النجار، نشر/ د: ، جوهان فیلیب بتمان، ترجمةكارثة الفائدة :

 ).                  ١٩٤: (في مجلة االقتصاد اإلسالمي، العدد 

 قري، بحث منشور بمجلة محمد علي ال/ كساد النقود الورقیة، د

 .مجمع الفقه

 حامد میرة، مراجعة : مراجعة علمیة لكتاب صكوك اإلجارة، تألیف

ق المصري، مجلة جامعة الملك عبد العزیز، مركز أبحاث رفی/ د

 م،٢٠١٠ -هـ ١٤٣١، ١ ع٢٣االقتصاد اإلسالمي، م

 محمد تقي / مسألة تغیر قیمة العملة وربطها بقائمة األسعار، د

 . العثماني، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي 

  مد مح/ المعامالت اإلسالمیة وتغییر العملة قیمة وعینا، الشیخ

 .الحاج الناصر، بحث منشور بمجلة مجمع الفقه 

 معالجة أثر انخفاض قیمة العملة في ضوء الشریعة اإلسالمیة، د /

/ ١١ / ٨ناصح المرزوقي البقمي، جریدة االقتصادیة، بتاریخ 

 ).٥١٥١: (هـ، العدد١٤٢٨

  ،مفهوم كساد النقود الورقیة وأثره في تعیین الحقوق وااللتزامات

 المختار السالمي، بحث مقدم لدورة مجمع الفقه محمد/ الشیخ 

 .اإلسالمي 



 
 

 - ٤٧٦ - 

  منهج االقتصاد اإلسالمي في عالج مشكلة تدخل الدولة في

حسین .د ث ودراسات في االقتصاد اإلسالمي،التسعیر، سلسلة بحو

 .Darelmasho.،شحاتة

 لحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر موقف الشریعة اإلسالمیة من ربط ا

محمد الصدیق الضریر، بحث مقدم إلى ندوة البنك / األسعار، د

 .اإلسالمي للتنمیة 

  موقف الشریعة اإلسالمیة من ربط الحقوق وااللتزامات المؤجلة

عبد الرحمن بن منیع، بحث منشور / بمستوى األسعار، الشیخ 

 . بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي 

 سالمي للمعامالت المالیة اآلجلة، مع التطبیق على نحو مؤشر إ

حسین حسین شحاتة، العدد الرابع من / المصارف اإلسالمیة، د

 .هـ١٤٢٣حولیة البركة

  ر، بحث منشور بمجلة محمد األشق/ وتقلب قیمة العملة، دالنقود

 . مجمع الفقه 

 سالم عبد السالم الشیخي، / النوازل الناشئة خارج دیار اإلسالم، د

 . مجمع فقهاء الشریعة بأمریكا، المؤتمر السنوي السادس

 یوسف القرضاوي، مجلة مجمع الفقه / هل للربح حد أعلى؟، د

 .م١٩٨٩ - هـ ١٤١٠اإلسالمي، العدد الرابع، السنة الثانیة، 

http://www.darelmashora.com/


 
 

 - ٤٧٧ - 

 عبد اهللا بن منیع، بحث منشور / الورق النقدي حقیقة وحكما، د

هـ ١٤٠٨، العدد األول، بمجلة مجمع الفقه اإلسالمي، السنة األولى

 .م ١/٨٧ -

  .الموسوعات العلمیة: ثاني عشر

 محمد عبد المنعم الجمال، ط/ موسوعة االقتصاد اإلسالمي، د :

 م،١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 

 مطابع االتحاد : یوسف إبراهیم، ط/ موسوعة االقتصاد اإلسالمي، د

 .هـ ١٤٠١الدولي للبنوك اإلسالمیة، 

 النهضة المصریة، : راشد البراوي، ط/ الموسوعة االقتصادیة، د

 .م١٩٨٧ -١٩٨٦الثانیة، 

 القاهرةدار الفكر، :  طحسین عمر،/ ، دالموسوعة االقتصادیة ،

 .م١٩٩٢ - هـ١٤١٢، الرابعة

  ،اإلسالمیة والشئون األوقاف وزارةالموسوعة الفقهیة الكویتیة ،

 . ثانیة دار السالسل، الكویت، ال: ، طالكویت

 عطیة / موسوعة القواعد الفقهیة المنظمة للمعامالت المالیة، د

 . دار اإلیمان، اإلسكندریة : عدالن رمضان، ط

 عبد العزیز / ، دموسوعة المصطلحات االقتصادیة واإلحصائیة

 .هـ ١٤٠٦دار النهضة العربیة، لبنان، الثانیة، : هیكل، ط

  .رسائل علمیة : ثالث عشر



 
 

 - ٤٧٨ - 

 ها االقتصادیة في االقتصاد اإلسالمي دراسة مقارنة،   األجور وآثار

محمد بن عبد اهللا النفیسة، رسالة ماجستیر في االقتصاد : إعداد

اإلسالمي بكلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة أم القرى، 

  .مكة المكرمة 

 ستر بن / أحكام األوراق النقدیة والتجاریة في الفقه اإلسالمي، د

رسالة ماجستیر، كلیة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، ثواب الجعید، 

  ).٠٠٣٣٨٠(هـ، تحت رقم ١٤٠٦ - هـ ١٤٠٥جامعة أم القرى، 

  حسن محمد شحاده، / أحكام الثمن في الفقه اإلسالمي، إعداد

رسالة ماجستیر، كلیة الدراسات العلیا، جامعة النجاح الوطنیة، 

 .م ٢٠٠٦نابلس، فلسطین، 

 مریم جحنیط، / لمیة ومعالم البدیل اإلسالمي، داألزمة المالیة العا

  .                             كلیة إدارة األعمال، جامعة الجنان

  بطالة خریجي مؤسسات التعلیم العالي السعودیین واقعها وأسبابها

وحلولها، خالد بن رشید النویصر، رسالة ماجستیر، الریاض، 

  .م ٢٠٠٠جامعة نایف العربیة للعلوم األمنیة، 

       ،تجریم االحتكار في نظام المنافسة السعودي دراسة تأصیلیة مقارنة

فهد العتیبي، رسالة ماجستیر، الریاض، جامعة نایف / إعداد

  .م ٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨العربیة للعلوم األمنیة، 



 
 

 - ٤٧٩ - 

  ،العالقة بین التكالیف والربا واألسعار في ضوء الشریعة اإلسـالمیة

بنا، رسـالة ماجستیر بكلیة التجارة، جامعة استشهاد حسن ال/ إعداد 

  .      م  ١٩٨٥األزهر، سنة، 

 محمد عبد اهللا العمیري، جامعة / موقف اإلسالم من اإلرهاب، د

 م،٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٥نایف العربیة للعلوم األمنیة، الریاض، 

 عدنان / نظریة األجور في االقتصاد اإلسالمي دراسة مقارنة، إعداد

رسالة ماجستیر في االقتصاد اإلسالمي بكلیة بن محمد ربابعة، 

 .١٩٩٨ -هـ ١٤١٩الشریعة، جامعة الیرموك، 

  .الجرائد والصحف والمجالت : رابع عشر

  ٥١٥١: (هـ ، العدد١٤٢٨/ ١١ / ٨جریدة االقتصادیة، بتاریخ.( 

 هـ ٢٢/٦/١٣٧٨، بتاریخ )٢٩١٧: (جریدة البالد السعودیة، العدد. 

  هـ  ١٠/٦/١٣٧٨جریدة حراء، بتاریخ. 

  م٢٠٠٦/ ١١/ ٧ -هـ ١٤٢٧/ ١٠/ ١٦جریدة الحیاة، بتاریخ  . 

  هـ ١٤٣٠ من ربیع اآلخر ٢٦جریدة الرؤیة، االثنین- 

 .                         م ٢٠٠٩ من مارس ٢٦م، الخمیس ٣٠/٣/٢٠٠٩

  م٦/١٢/٢٠٠٢جریدة صوت األزهر، بتاریخ . 

  من ١٤ -هـ ١٤٣٠ من شعبان ٢٣جریدة الوسط، الجمعة 

 .                            م ٢٠٠٨ من نوفمبر ٦م، وبتاریخ ٢٠٠٩أغسطس 

  م ٢٠٠٨ من نوفمبر ١٩جریدة الوطن الكویتیة، األربعاء . 



 
 

 - ٤٨٠ - 

  م ٢٣/٦/٢٠٠٩صحیفة الوطن اللیبیة، بتاریخ  . 

  م٢٠٠١ ، سنة)٨٦: (، العدد)٢٣(مجلة اإلداري، السنة.  

 البحوث إلدارات العامة ةالرئاس: مجلة البحوث اإلسالمیة، تألیف 

 .واإلرشاد والدعوة واإلفتاء العلمیة

  مجلة البحوث العلمیة.    

  م ١/٣/٢٠٠٩، بتاریخ )٨٤: (مجلة التوحید، العدد.  

  مجلة جامعة الملك عبد العزیز، مركز أبحاث االقتصاد اإلسالمي. 

  مجلة جامعة دمشق. 

 م ٢٥/١١/٢٠٠٨، بتاریخ )١٣٤: (مجلة الجندي المسلم، العدد                          .

  مجلة الشریعة والدراسات اإلسالمیة، جامعة الكویت، السنة

 .م ١٩٨٨ -هـ ١٤٠٩الحادي عشر، محرم : الخامسة، العدد

 مجلة الحقوق، جامعة الكویت.  

 هـ ١٤٢٩، سنة )٤٠: (مجلة العدل، العدد.  

 الثالث، السنة التاسعة : مجلة القانون واالقتصاد، العدد . 

 م ١٩٥١إبریل ومایو : مجلة لواء اإلسالم، عدد. 

 المؤتمر منظمة عن مجلة مجمع الفقه اإلسالمي، الصادرة 

  .بجدة اإلسالمي

 م٢٠٠٦ ینایر -هـ ١٤٢٦ذي الحجة ) ٨٠: (مجلة النبأ، العدد.  



 
 

 - ٤٨١ - 

  مجلة الوعي اإلسالمي، الصادرة عن وزارة األوقاف والشئون

 .  م ٢٣/٧/٢٠٠٩اریخ ، بت) ٥٢٦: (اإلسالمیة بالكویت، العدد

  .مواقع اإلنترنت : خامس عشر

  ،م، ٢٠٠٥ من فبرایر ٢٨موقع إسالم أون الین نت، بتاریخ االثنین

  .                           م٢٢/٥/٢٠٠٧م ،  ١٠/١٢/٢٠٠٢

  م ٢٢/٢/٢٠٠٩موقع اإلصالح، بتاریخ. 

  ،موقع بوابة الحكومة المصریةhttp://www.egypt.gov.eg/.

   

 م٦/١٠/٢٠٠٨لجمعیة الدولیة للمترجمین العرب، بتاریخ موقع ا                  .  

 ،نوفمبر ٣هـ١٤٢٨ شوال ٢٢موقع رسالة اإلسالم، الملتقى الفقهي 

  .م٢٠٠٧

  موقع الفقه اإلسالمي                  .  

  م ٢١/٧/٢٠٠٩موقع لواء الشریعة، بتاریخ. 

 اإلسالمیةنالمجلس األعلى للشؤو:موقع : .islamic-council.  

 مركز الرصد والتواصل المالي اإلسالمي  : موقع.cibafi.org/  

  موقع المركز المصري للحقوق االقتصادیة واالجتماعیة

ecesr.com/. 



 
 

 - ٤٨٢ - 

 يذمن   ٢٦ موقع مؤسسة اإلسالم الیوم ، بتاریخ األحد 

   م٢٠٠٩ دیسمبر  من١٣الموافق  -هـ ١٤٣٠الحجة

islamtoday.net/bohooth/.   

 رة األوقافاموقع وز: .elazhar.com/conf_au/13/  

 خالد المصلح/  دموقع: www. almosleh. com . 

  موسوعة اإلسالم والتنمیة: موقع  kenanaonline.com/. 

 موقع :           www.Darelmashora.com  

  موقع :http://knol.google.com/k ٢٠٠٩-٢٠٠٨ ، بتاریخ . 

*********************  

    *************  

****  

  

 

http://www.darelmashora.com/



