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  الملخص 

  ربط األجور والرواتب والنفقات بالمستوى العام لألسعار

  دراسة فقھیة

  د برلنت سیلغروفا

  جامعة العلوم اإلسالمیة

عالمي الیوم من مشاكل عدة ، من أبرزھا ظاھرة التضخم ، فإنھا یعاني االقتصاد ال

من المشكالت االقتصادیة الكبرى التي تواجھ دول العالم على اختالفھا ألنھ یتھدد 

اقتصادیات كثیر من الدول ویزعزع استقرارھا ویعیق نموھا ، ألنھ یترتب علیھ من آثار 

خاصة على . صادیة واالجتماعیة والسیاسیةكثیرة تطال جوانب عدیدة من حیاة الناس، االقت

الطبقة الفقیرة والمتوسطة وعلى األفراد محدودي الدخل ، حیث تنخفض دخولھم وتتآكل 

  .بشكل كبیر نتیجة التضخم 

    إن من واجب المؤسسات االقتصادیة مواجھة ھذه المشكلة والحد من ھذا التضخم 

، لذا وفي ظل  مواجھة ھذه المشكلة ، ولكن حتى اآلن لم تفلح معظم دول العالم في

استمرار ھذه المشكلة وتفاقمھا ال یصح أن یبقى العمال والموظفون یكتوون بنارھا ، لذلك 

،  ومن ھذه المعالجات ربط أجور طرحت حلول واقتراحات لمواجھة آثار ھذه المشكلة 

 ومن أبرز العمال والموظفین بمؤشر ثابت یقیس مستوى تغیر اسعار السلع والخدمات ،

ھذه المؤشرات المستوى العام لتكالیف المعیشة ، غیر أن ھذه المعالجة االقتصادیة محل 

نظر عند فقھاء العصر، فقد اختلفت فیھا اجتھاداتھم، بحسب المنطلقات التي یستندون 

  .إلیھا

ولھذا كان ھذا البحث لبیان موقف العلماء من ھذه المعالجة وبیان األدلة التي استند 

  فریق إلیھا كل 
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Linking Wages, Salaries and Expenditures with the 
General Level of Prices:  

A Juristic (Fiqhi) Study 
Berlant Silgrova, PhD. 

The World Islamic Sciences & Education University 
Abstract 

The world economy is suffering from several problems, 
one of which is notably inflation. Inflation is a phenomenon 
which has serious economic, social and political effects, 
particularly on the poor and middle classes and low-income 
individuals whose incomes are falling and declining 
considerably as a result of inflation. Therefore, it is the duty 
of economic institutions to address this problem and 
reduce inflation. However, most countries of the world have 
not yet succeeded in facing the problem. As of the 
continuation of such a problem and its persistence, it is 
improper not to solve this problem for the workers and 
employees. Therefore, the current study suggested some 
solutions and proposals to address the effects of such a 
problem. One of these solutions is to link the wages of 
workers and employees with a fixed indicator that can 
measure the level of change in the prices of goods and 
services. However, such an economic solution is under 
consideration by the scholars (Jurisprudents) of the present 
time, whose opinions and jurisprudence have differed, 
based on their premises .This research, therefore, aims at 
investigating the attitudes of the experts (Jurisprudents) on 
this solution and the evidence that each team relied upon.  

Keywords: Inflation, Wages, economic solution, ……?  
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  بسم اهللا الرحمن الرحیم
  :مقدمة

حمد هللا رب العالمین ، وال�صالة وال�سالم عل�ى س�یدنا محم�د وعل�ى آل�ھ وص�حبھ اجمع�ین                        ال
  :وبعد 

 یع��اني االقت��صاد الع��المي الی��وم م��ن م��شاكل ع��دة ، وإن م��ن أخط��ر ھ��ذه الم��شاكل  ظ��اھرة      
 التي تسارعت وتیرتھا في عالمنا المعاصر الیوم وزادت حدتھا بع�د ظھ�ور              ١التضخم النقدي 

                                                           

 اختلف العلماء في تعریف التضخم وذلك بالنظر إلى سببھ ، وبالتالي ال نجد تعریفا موحدا للتضخم ، ومن  ١
التصاعد المستمر في المستوى العام لألسعار فترة بعد فترة، مما یؤدي إلى : أنھ : تعریفات التضخم

الزرقا، محمد أنس، ربط األجور بتغیر المستوى العام : قود ، انظر تناقص مطرد في القوة الشرائیة للن
ومما قیل في تعریفھ أنھ   ،٦٢٢، ص ٣،ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع. لألسعار بین الفقھ واالقتصاد

انظر الفعر ، حمزة بن " التغیر الفاحش المستمر في قیمة النقود انخفاضا في مقابل السلع والخدمات "
التأصیل الشرعي للحلول المقترحة لعالج أثار التضخم ، مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي ، رابطة حسین ، 

  .١٠١، مكة المكرمة ، ص ٢٠٠٤، ١٧، ع١٥العالم اإلسالمي ، سنة
  : ویقسم علماء االقتصاد التضخم إلى ثالثة أنواع رئیسة

  التضخم الزاحف: النوع األول
العام لألسعار بمعدالت صغیرة ونسبة ارتفاع األسعار في ھذا النوع        وھو ارتفاع متواصل للمستوى 

تتزاید ببطء متواصل، وھذا ھو سبب تسمیتھ بالزاحف فإن نسبة ارتفاع مستوى األسعار فیھ تتراوح بین 
واحد في المائة إلى خمسة في المائة سنویا ،وھو من أخف أنواع التضخم ، ویرى بعض االقتصادیین أن 

ن التضخم ال یشكل خطرًا على االقتصاد، بل یراه دافعًا للنمو االقتصادي ، بینما یراه فریق آخر ھذا النوع م
  . بأنھ خطر ألن االستمرار في معدل ارتفاع األسعار لمدة طویلة یخرجھ عن كونھ تضخمًا زاحفًا

  التضخم المتسارع : النوع الثاني
، وتزید فیھ نسبة . ر في فترة زمنیة قصیرةوھو ارتفاع مستمر ومتضاعف في المستوى العام لألسعا

  ارتفاع مستوى األسعار على عشرة في المائة سنویًا وھو من األنواع الخطرة التي تھدد 
  التضخم الجامح: النوع الثالث

وھو ارتفاع سریع حاد في المستوى العام لألسعار ، ویعدُّ ھذا النوع أشد أنواع التضخم النقدي خطورة 
الدول حیث تزید نسبة ارتفاع المستوى العام لألسعار فیھ على خمسین في المائة شھریًا، على اقتصادیات 

وقد تصل إلى مائة في المائة ، وغالبًا ما یفضي ھذا النوع من التضخم النقدي إلى تدمیر االقتصاد وإلغاء 
حیث بلغت نسبة ومن أشھر أمثلة ھذا النوع ما جرى في ألمانیا بعد الحرب العالمیة األولى . العملة

قریصة ، صبحي ، النقود والبنوك، دار : ینظر. التضخم النقدي ألفین وخمسمائة في المائة في الشھر
خلیل ، سامي ، النظریات والسیاسات النقدیة والمالیة،   ،٢٣٢ھـ، ص ١٤٠٤النھضة العربیة، بیروت، 

م ، مؤسسة الثقافة ،الروبي، نبیل ، نظریة التضخ٦٢١م، ص١٩٨٢، ١شركة كاظمة، الكویت، ط
  .٢٩، ص٢الجامعیة، االسكندریة، ط
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 إال ٢ ، وھ�ذه الم�شكلة وإن كان�ت موج�ودة ف�ي الع�صور ال�سابقة        ١قیم�ة  النقود اصطالحیة ال 
  .٣أنھا لم تكن بھذه الحدة حیث أن النقود كانت النقود ذاتیة القیمة 

   إن ظاھرة التضخم النقدي لھا آثار اقت�صادیة واجتماعی�ة وسیاس�یة خطی�رة خاص�ة           
ألن�ھ ی�رتبط بھ�ذه الظ�اھرة        على الطبقة الفقیرة والمتوسطة وعل�ى األف�راد مح�دودي ال�دخل،             

، س�واء أك�ان ذل�ك انخفاض�ا ح�ادا          ٤انخفاض  القیم�ة ال�شرائیة للنق�ود الورقی�ة            بشكل مباشر 
س��ریعا نتیج��ة أزم��ات سیاس��یة أو اقت��صادیة أو ح��روب ، أو ھبوط��ًا ت��دریجیا نتیج��ة ض��عف     
 اإلنتاج ، ومن آثار ھذه الظ�اھرة تآك�ل دخ�ول وأج�ور وروات�ب العم�ال والم�وظفین وتن�اقص                    

  .٥القیمة الشرائیة لھا 
وم�ن آث�ار الت�ضخم ازدی�اد ن�سبة الفق�ر ف�ي المجتم�ع و،تعمی�ق الفج�وة ب�ین األغنی�اء،             
ال��ذین تزی��د دخ��ولھم م��ن الت��ضخم، وب��ین الفق��راء، ال��ذین یت��ضررون بالت��ضخم، وھ��ذا ی��ؤدي 
لكثی��ر م��ن الم��شكالت االجتماعی��ة وال��سیاسیة ، مم��ا ی��ؤدي إل��ى إث��ارة الف��تن واالض��طرابات     

  .اسیة بسبب األوضاع االقتصادیة المتردیةالسی
إن التضخم النقدي یؤدي إلى اإلضرار بالعالقات التعاقدیة خاصة إذا كان غی�ر متوق�ع                

  أو كان معدلھ مرتفعًا
ومث��ال ت��أثیر الت��ضخم عل��ى األج��ور أن العام��ل أو الموظ��ف ال��ذي یب��رم عق��دا م��ع رب   

ق�د، فبع�د م�رور س�نوات معین�ة ،           العمل على أجر مع�ین یحم�ل ق�وة ش�رائیة مح�ددة وق�ت الع               
ونتیجة التضخم  تنخفض القیمة الشرائیة لھذا األجر ویصبح ھذا األجر قاصرا عن تح�صیل          

  .الحاجیات التي كان یحصلھا وقت إبرام العقد
     ومن صور تأثر األجور بارتفاع األس�عار أی�ضا األج�رة ف�ي عق�ود اإلج�ارة طویل�ة              

ألس�عار ب�صورة كبی�رة مم�ا یجع�ل األج�رة الت�ي ح�ددت عن�د          المدة ، فخالل فترة العقد ترتفع ا 
  .بدایة العقد زھیدة ، وال تستطیع توفیر السلع والخدمات التي كانت توفرھا عند بدایة العقد 

                                                           

 ھي النقود التي تستمد قیمتھا من القانون ولیس من المادة التي ضربت منھا ومثالھا النقود الورقیة ، فقیمتھا ١
ة دنانیر الذاتیة ال تذكر ، ولكن لھا قیمة اصطالحیة أو قانونیة تختلف من ورقة إلى أخرى كورقة الدینار او الخمس

داود ، ھایل ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ، : أو العشرة وھكذا ، انظر 
 .١٨٠القاھرة ،  ص

 ارتفعت األسعار بحسب إحصائیات صندوق النقد الدولي خالل قرنین منذ بدایة القرن الثامن عشر وإلى عشیة ٢
وخالل الفترة من % ١٠٠، وخالل فترة األربعینیات ارتفعت األسعار بنسبة % ٣٣بنسبة الحرب العالمیة الثانیة 

شابرا ، محمد عمر ، نحو نظام نقدي عادل ، دراسة : ، انظر% ٧٥٠ ارتفعت األسعار بنسبة ١٩٨٢ – ١٩٥٠
لبشیر للنشر للنقود والمصارف والسیاسة النقدیة في ضوء اإلسالم ، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ، دار ا

 ٣٣،  ، ص١٩٩٠، ٢والتوزیع ، ط
 ھي النقود التي تستمد قیمتھا من المادة التي ضربت منھا كالنقود الذھبیة أو الفضیة، فكلما كانت المادة ٣

داود ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، :  التي صنعت منھا أكثر قیمة ازدادت قیمتھا ، انظر
 .١٨٠ص

داود ، تغیر القیمة . الخدمات التي یمكن ان تبادل بھا الوحدة النقدیة في األسواق   ھي كمیة السلع و٤
ونالحظ أن ھذه القیمة لیست ثابتة بل ھي متغیرة ، فكلما قلت قوة النقود قلت . ١٨١الشرائیة للنقود ، ص 

 النقود زادت قیمتھا الشرائیة،  أي كمیة السلع والخدمات التي یمكن أن تشترى بھا ، وكلما زادت قوة
 . قیمتھا الشرائیة 

 .٩٢ربیة، لبنان، دون سنة نشر، ص  الشافعي ، محمد زكي ، مقدمة في النقود والبنوك، دار النھضة الع٥
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     وك��ذلك الح��ال عن��دما تف��رض المح��اكم ال��شرعیة نفق��ات للزوج��ات عن��د ال��شكوى      
لألوالد حالة الطالق وبقاء األوالد في للمحاكم بعدم إنفاق الزوج ، أو عند تقریر نفقة معینة    

ح��ضانة األم ، ومعل��وم أن ھ��ذه النفق��ة ق��د ت��ستمر ل��سنوات عدی��دة حت��ى رج��وع األوالد إل��ى     
  .حضانة األب ، وخالل ھذه الفترة تغلو األسعار وتتناقص القیمة الشرائیة لھذه النفقة 

دفعھا الحكوم�ة        ونفس ھذه المشكلة تطرح في مواجھة الرواتب التقاعدیة الت�ي ت�           
أو مؤسسة الضمان االجتماعي حیث یتم تحدید مبلغ معین كراتب تقاعدي ، وبمرور الوق�ت      
وغالء األسعار یصبح ھذا الراتب ال یغطي حاجة ھذا المتقاعد بل یصبح مبلغا ھ�زیال ج�دا ال       

  .یحقق جزء بسیطا من الحاجات األساسیة لھذا المتقاعد 
ما تق�رر الحكوم�ة الح�د األدن�ى م�ن الرات�ب ال�ذي             وأی�ضا تط�رح ھ�ذه الق�ضیة عن�د     

یتقاضاه العامل، فھذا الحد األدنى قد یك�ون مناس�با عن�دما تك�ون األس�عار بم�ستوى مع�ین  ،           
ولك��ن كلم��ا زادت األس��عار یج��ب أن ی��زاد الح��د األدن��ى م��ن الرات��ب ألن��ھ یح��سب عل��ى أس��اس  

ذي ی��ستطیع ھ��ذا الح��د م��ن ال��سلع والخ��دمات ال��ضروریة الت��ي ال ی��ستغني عنھ��ا الف��رد ، وال�� 
  .الراتب تحقیقھ 

إن س�بب تآك�ل االج��ور وفق�دھا لقیمتھ��ا الحقیقی�ة ھ��و ارتف�اع أس��عار ال�سلع والب��ضائع       
، أو  ١عالمیا إما بسبب ارتفاع تكالیف االنتاج دون أن یصاحبھ زیادة المع�روض م�ن ال�سلع                 

 ، ٢بتزازھا سیاسیاألسباب سیاسیة كحالة الحصار لبعض الدول أو الضغط علیھا اقتصادیا ال 
كم�ا ح��صل ف��ي الع�راق بع��د اجتی��اح الكوی�ت ، وك��ذلك إی��ران بع�د ف��رض العقوب��ات األمریكی��ة     
علیھا  ، أو بسبب سیاسات اقت�صادیة تتخ�ذھا الحكوم�ات م�ن أج�ل تخف�یض عج�ز الموازن�ة                     
العامة للدولة ، كخفض مستوى دعم السلع كالوقود والكھرباء والمیاه والخب�ز وغیرھ�ا م�ن      

أو الزی�ادة    المدعومة، وھو ما حصل في األردن في اآلون�ة األخی�رة ، وك�ذلك م�صر ،          السلع
، مم�ا ی�ؤدي إل�ى     ٣في كمیة النقود التي تصدرھا الجھات النقدی�ة المخت�صة ألس�باب متع�ددة               

ارتفاع أسعار السلع والخدمات وغالء المعیشة،  فإذا لم یرافق ذلك رفع األجور بم�ا ی�وازي         
  .ي إلى عدم وفاء ھذا األجر او الراتب بحاجات الموظف او العامل غالء المعیشة فسیؤد

  : وكمثال على ذلك فإن نسبة التضخم في األردن قد بلغت في آخر ثماني سنوات كما یلي 
٥  :  ٢٠١٠%  
٤،٤ :   ٢٠١١%  
٤،٨  :  ٢٠١٢%  
٥،٦ :  ٢٠١٣%  
٢٫٨ : ٢٠١٤%  
  %٠،٩انكماش   : ٢٠١٥

                                                           

 مجلة جامعة –العمر، حسین، تأثیر عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في االقتصاد الكویتي  ١
دار زھوان للنشر  ، ٤الطبعة، لنقود و المصارف ا، نوري ، ناظم محمد،٤٠ھـ ، ص١٤١٦ –الملك سعود
 ٢٧٨ص ، بدون سنة النشر ، العراق ،و التوزیع 

، . م١٩٩٧ – العدد األول – االنتقال الدولي للتضخم –البازعي، حمد سلیمان، مجلة اإلدارة العامة  ٢
   .٩١ص

ود اإلسالمیة ، المملكة  مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة ، جامعة اإلمام محمد بن سع٣
 ٢/٦٧٦، ٢٠١٤ ، ١العربیة السعودیة ، ط
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  %٠،٨انكماش   : ٢٠١٦
١  %٣،٣  :٢٠١٧  

، أي أن قیم�ة ال�دخول   % ٢٣،٢    أي أن نسبة الت�ضخم خ�الل ثم�اني س�نوات بلغ�ت       
والرواتب قد انخفضت بنفس ھذه النسبة ، علما بأنھ لم یطرأ زیادة عل�ى الروات�ب واألج�ور                   

وعلیھ فمن كان راتبھ ثالثمائة دینار شھریا أصبح بعد ثماني سنوات كأنما    .خالل ھذه المدة    
  . ین وثالثین دینارا یتقاضى حوالي مائت

إن م�شكلة الت�ضخم م�شكلة عالمی�ة ، فبح�سب بیان�ات البن�ك المرك�زي الم�صري، ف�إن           
، وھو مستوى لم تبلغھ منذ % ٣٠ سجل نحو  ٢٠١٧متوسط التضخم في مصر خالل العام       

، وبلغ�ت   % ٣٣الحرب العالمیة الثانیة ، وفي السودان في نفس العام بلغ�ت ن�سبة الت�ضخم                
 حیث وصل إلى ٢٠١٧، وإلى العام ٢٠١١م في سوریة أرقامًا قیاسیة منذ مستویات التضخ

بح���سب الدراس���ات ال���صادرة ع���ن المكت���ب المرك���زي لإلح���صاء الت���ابع للحكوم���ة      % ٥٧٩
 ، وأظھ��ر .%٣٠تج��اوز مع��ّدل الت��ضّخم ال��سنوي    ٢٠١٧وف��ي ال��یمن ف��ي الع��ام . ال��سوریة

خ�الل  % ٢٧ ارتف�ع إل�ى أكث�ر م�ن     تقریر صادر عن األمم المتحدة أن معدل التضخم في لیبیا         
الت�ي وص��لت   مع��دالت الت�ضخم  وتع�د  ، ٢٠١٦ف��ي الع�ام  % ٢٥٫٩، مقارن�ة ب�ـ   ٢٠١٧الع�ام  

ی�ًا، حی�ث تج�اوزت ن�سب الت�ضخم ف�ي فن�زویال ف�ي الع�ام الماض�ي                    إلیھا فنزویال األعل�ى عالم    
،وبحسب توقعات صندوق النق�د ال�دولي ف�إن مع�دل الت�ضخم ف�ي فن�زویال                 %٢٦٠٠،  ٢٠١٧

 خ���الل ال���سنوات الت���ضخم  ، وت���شیر التوقع���ات إل���ى أن%٢٣٥٠ إل���ى ٢٠١٨سی���صل ف���ي 
المقبل��ة، مرش��ح لالرتف��اع عالمی��ًا، ف��ي ظ��ل غی��اب اإلص��الحات االقت��صادیة الت��ي م��ن ش��أنھا،  

  ٢ .معالجة التضخم
إن الح��ل الج��ذري لم��شكلة الت��ضخم ھ��و أن ت��سعى الحكوم��ات واالقت��صادیون لمعالج��ة  

 وأدوات  ٣ من خالل المزاوجة في استخدام أدوات السیاسة المالیة        ھذه الظاھرة أو الحد منھا    
   .٥، بحیث تؤدي إلى أسعار مستقرة نسبیا ٤السیاسة النقدیة 

وم��ن أمثل��ة أدوات ال��سیاسة المالی��ة الت��ي ت��ستخدمھا وزارة المالی��ة لمعالج��ة الت��ضخم  
یؤدي إلى خف�ض  خفض االنفاق الحكومي ؛ ألن ذلك سیؤدي إلى تقلیل السیولة المتاحة مما    

                                                           

  .٢٠١٧- ٢٠١٠البنك المركزي األردني التقاریر السنویة لألعوام :   انظر ١
 ٠٦/٠٣/٢٠١٨   صحیفة العربي الجدید ، صحیفة دولیة صادرة في لندن ، ٢
ئب والرسوم ورفع الدعم وتشجیع     السیاسة المالیة ھي استخدام الدولة ألدواتھا المالیة كالضرا٣

االستثمار للتأثیر في النشاط االقتصادي لتحقیق أھدافھا االقتصادیة واالجتماعیة من أجل النھوض 
باالقتصاد الوطني و دفع عجلة التنمیة وزیادة الناتج الوطني وتحقیق العدالة االجتماعیة ومعالجة 

المالیة العامة والنظام "سین ،عزام ، زكریا أحمد ، الوادي ، محمود ح :انظر. االختالالت االقتصادیة 
 ، دراز ،حامد عبد المجید ١٨٢ ،ص ٢٠٠٠، دار المیسرة للنشر والتوزیع، عمان، "المالي في اإلسالم

 .١٦ ،ص٢٠٠٠، مركز اإلسكندریة للكتاب،القاھرة،مصر،"السیاسات المالیة" ،
) البنك المركزي (  المتخذة من قبل السلطة النقدیة مجموعة اإلجراءات والتدابیر:  السیاسة النقدیة ھي ٤

بغرض التأثیر والرقابة على االئتمان من أجل ضمان استقرار اسعار الصرف وتحقیق أھداف السیاسة 
عبد المجید ، قدي ، المدخل للسیاسات االقتصادیة الكلیة ، دیوان المطبوعات : انظر . االقتصادیة 

،شامیة ، أحمد زھیر ، النقود والمصارف ، دار زھران للنشر ٦٠ ص٢٠٠٥الجامعیة ، الجزائر ،
 . ٣٢٦ ، ص١٩٩٣والتوزیع ، عمان 

 . ٣٤ شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص ٥

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/627a5134-d6be-44ee-8fba-fb3cb04aac74
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/3c48d3c8-9c9b-4b4e-b33c-2cf6f9e3ae00
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م��ستوى االس��تھالك فی��نقص ب��ذلك الطل��ب عل��ى ال��سلع والخ��دمات، مم��ا سی��ساعد ف��ي وق��ف     
وط�رح األس�ھم وال�صكوك    ١ارتفاع الم�ستوى الع�ام لألس�عار والح�د م�ن ت�دھور قیم�ة النق�ود،             

 ب�ل باس�تخدام   ٢لالكتتاب مما یقل�ل ال�سیولة المتداول�ة ، وم�ن خ�الل تجن�ب التموی�ل بالت�ضخم             
 القائم��ة عل��ى الم��شاركة  س��واء ل��سد عج��ز الموازن��ة أو لتموی��ل م��شاریع     اس��الیب التموی��ل 

  ، أو من خالل أدوات السیاسة النقدی�ة م�ن خ�الل اتخ�اذ البن�ك المرك�زي إج�راءات               ٣التنمیة  
نقدیة كزیادة نسبة االحتیاطي القانوني الذي تودعھ المصارف التجاریة لدى البنك المركزي            

ارف ، مما یؤثر على السیولة المتداولة مما یقلل م�ن الت�ضخم           لتقلیل القدرة االئتمانیة للمص   
، وك���ذلك ال ب���د م���ن العم���ل عل���ى ترش���ید اس���تھالك الم���واطنین واالبتع���اد ع���ن ق���یم التب���ذیر  

  .٤واإلسراف التي ھي من نماذج السلوك المولدة للتضخم ، وكذلك العمل على زیادة اإلنتاج 
 المؤسسات االقت�صادیة الت�ي یج�ب أن          وإن المعالجة الحقیقة للتضخم یقع على عاتق      

ولك��ن ف��ي ظ��ل اس��تمرار ھ��ذه الم��شكلة وتفاقمھ��ا ال ی��صح أن یبق��ى العم��ال  تزی��د ف��ي االنت��اج 
،  والموظفون یكتوون بنارھا ، لذلك طرحت حل�ول واقتراح�ات لمواجھ�ة آث�ار ھ�ذه الم�شكلة               

تغی�ر اس�عار    ومن ھذه المعالجات ربط أجور العمال والموظفین بمؤشر ثابت یقیس م�ستوى             
السلع والخ�دمات ، وم�ن أب�رز ھ�ذه المؤش�رات الم�ستوى الع�ام لتك�الیف المعی�شة ، غی�ر أن              
ھذه المعالجة االقتصادیة محل نظر عند فقھاء العصر، فقد اختلفت فیھا اجتھاداتھم، بح�سب     

  . المنطلقات التي یستندون إلیھا
 -:مشكلة الدراسة 

عملی�ة لمواجھ�ة ظ�اھرة ت�أثیر الت�ضخم          تتمثل مشكلة الدراس�ة ف�ي البح�ث ع�ن حل�ول             
على دخول الفئة الفقیرة والمتوسطة ، وما یترتب على ھذه الظاھرة من تآكل ھذه الدخول ، 
وما یلحق بھا من ظلم نتیجة ذلك ، وما یستتبع ذل�ك م�ن اض�طرابات سیاس�یة واجتماعی�ة ،                      

  : وبالتالي فمشكلة البحث ھي 
  العام لألسعار ؟ ما ھو مفھوم ربط األجور بالمستوى - 
 ما مدى شرعیة الحل الذي یقترح�ھ بع�ض االقت�صادیین للتخفی�ف م�ن آث�ار الت�ضخم                    -

  وھو ربط األجور بمستوى األسعار ؟ 
   ما حكم ربط النفقة التي تفرضھا المحاكم الشرعیة بالمستوى العام لألسعار ؟-

                                                           

، . م١٩٩٧ – العدد األول – االنتقال الدولي للتضخم –البازعي، حمد سلیمان، مجلة اإلدارة العامة  ١
  ١٧١ھـ، ص١٤٠٥، مؤسسة شباب الجامعة ، ، عنایة ، غازي حسین ، التضخم المالي ١٨٨ص

 التمویل بالتضخم  ویسمى أیضا التمویل بالعجز ھو أن تقوم الدولة بوضع موازناتھا السنویة على ٢
أساس زیادة النفقات عن اإلیرادات ، وعندما تعجز الدولة عن تمویل نفقاتھا تلجأ إلى تغطیھ ھذا العجز من 

، أو من خالل طبع أوراق نقدیة جدیدة ، مما یؤدي إلى زیادة كمیات خالل االقتراض الداخلي او الخارجي
النقود المتداولة وزیادة كمیات الطلب عن كمیات االنتاج  ، ونظرا لعدم قدره كمیات االنتاج عن تلبیھ 
الزیادة في الطلب فإن أسعار السلع والخدمات تزید ، مما یؤدي إلى انخفاض القوه الشرائیة للنقود 

ابو الفتوح ، نجاح عبد العلیم ، : انظر .  لتضخم ، لذا تسمى ھذه الوسیلة بالتمویل بالتضخم،ویحدث ا
التمویل بالعجز شرعیتھ وبدائلھ من منظور إسالمي ، مجلة جامعة الملك عبد العزیز ، االقتصاد اإلسالمي 

 .٦٤، ص١٥م ، م٢٠٠٣ه ، ١٤٢٣، 
 جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، المملكة  مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة ،٣

 ٢/٦٧٥، ٢٠١٤ ، ١العربیة السعودیة ، ط
 ٢/٦٧٥ مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، ٤
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بالم�ستوى الع�ام    ما حكم ربط الرواتب التقاعدیة للعاملین في القطاع الخاص والع�ام      -
  لألسعار ؟

 -: اھداف البحث 
  : یھدف البحث إلى

 بیان مفھوم ربط األجور بالم�ستوى الع�ام لألس�عار كوس�یلة م�ن وس�ائل مواجھ�ة                   - ١
  .أخطار التضخم

   بیان الحكم الشرعي لربط األجور بالمستوى العام لألسعار – ٢
  ة الدخل  معالجة الصعوبات الناشئة عن التضخم لدى الفئات محدود– ٣
 اقتراح توصیات متعلقة بالحد األدنى من الراتب وموضوع النفقات واألجور ف�ي             – ٤

  . العقود طویلة المدة 
  :الدراسات السابقة 

     لق���د تن���اول الكثی���ر م���ن العلم���اء والفقھ���اء واالقت���صادیین ھ���ذه الم���سألة بالبح���ث 
  :والدراسة ، ومن ھذه الدراسات 

"  ربط الحقوق وااللتزام�ات اآلجل�ة بتغی�ر األس�عار    " ة  أوراق العمل المقدمة لندو  – ١
ن��دوة عق��دھا المعھ��د اإلس��المي للبح��وث والت��دریب الت��ابع للبن��ك اإلس��المي للتنمی��ة ، ج��دة ،    
بالتعاون مع المعھد العالمي لالقتصاد اإلسالمي التابع للجامعة اإلسالمیة العالمیة في إس�الم             

ام د منذر القح�ف بتحری�ر األبح�اث وإخراجھ�ا         ه ، وق   ١٤٠٧أباد ،حیث عقدت في جدة سنة       
في كتاب والمالحظ أن معظم األبحاث قد ركزت على مسألة ربط الدیون المؤجلة والق�روض             
باألسعار القیاسیة اكثر من تركیزھا عل�ى م�سألة رب�ط األج�ور ، وھم�ا موض�وعان مختلف�ان                 

ء على عدم مشروعیة ھذا جدا ، حیث أن المسألة األولى تدخل في باب الربا ، ومعظم العلما
وم��ن األبح��اث الت��ي ق��دمت ف��ي .ال��ربط ،بینم��ا الم��سألة الثانی��ة ال عالق��ة لھ��ا بموض��وع الرب��ا 

  :الندوة 
 مزای��ا رب��ط الحق��وق وااللتزام��ات اآلجل��ة بتغی��ر األس��عار وم��ساوئھ لل��دكتور من��ور –أ 

 یحق�ق العدال�ة   إقبال ،حیث بین فیھ مفھوم الربط ومزایاه ومساوئھ ، وقد بین فی�ھ أن ال�ربط     
ألصحاب الدخول المنخفضة الذین تتآك�ل دخ�ولھم نتیج�ة الت�ضخم ، ویحق�ق الوف�اء الحقیق�ي              

  .بالعقود ویدفع الضرر المنھي عنھ شرعا 
 ربط الحقوق وااللتزام�ات اآلجل�ة بتغی�ر األس�عار، النظری�ات والتجرب�ة والتطبی�ق               -ب  

ھ تجارب عدة دول لجأت إل�ى رب�ط     من منظور إسالمي ، للدكتور محمد عبد المنان  وبین فی          
  .األجور بمستوى األسعار في حاالت التضخم الجامح ، إال أنھ لم یتبن موقفا في حكم الربط 

 موقف الشریعة اإلسالمیة م�ن رب�ط الحق�وق وااللتزام�ات اآلجل�ة بتغی�ر األس�عار              –ج  
األس�عار  للدكتور محمد الصدیق الضریر، وقد مر سریعا على م�سألة رب�ط األج�ور بم�ستوى             
  .وأجازه ، إال أن الجزء األكبر من بحثھ كان حول ربط الدیون والقروض ولم یجزه 

 كما بح�ث الم�سألة أی�ضا الن�دوة االقت�صادیة الت�ي عق�دھا مجم�ع الفق�ھ اإلس�المي             – ٢
 حی�ث ق�دمت فی�ھ مجموع�ة م�ن البح�وث       ١٩٩٤على ھامش دورتھ الثامنة التي عقدت ع�ام    

ز ومانع ، إال أن كثیرا منھا كان یتحدث عن رب�ط ال�دیون ال           التي تناولت الموضوع بین مجی    
  : األجور ، ومن ھذه البحوث التي بحثت مسالة ربط األجور  
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  بحث الدكتور حمزة بن حسین الفعر، ربط األجور بتغیر الم�ستوى الع�ام لألس�عار             -أ  
بم�ستوى  في ضوء األدلة الشرعیة، حیث تحدث عن تاریخ فكرة الربط ، وحكم ربط األجور          

  األسعار وخلص إلى عدم مشروعیتھ 
 بح��ث ال��دكتور عب��د ال��رحمن ی��سري ، ال��ربط القیاس��ي لألج��ور بالم��ستوى الع��ام    –ب 

حی�ث  . لألسعار تحلیل من منظور إسالمي لمشكلة األجور في ظل الت�ضخم والع�الج المقت�رح     
وأن ھ��ذه تح��دث فی��ھ ع��ن العالق��ة ب��ین تغی��ر قیم��ة النق��ود ارتفاع��ا وأث��ر ذل��ك عل��ى األج��ور،    

المشكلة نشأت ح�دیثا ب�سبب طبیع�ة النق�ود االص�طالحیة القیم�ة الم�ستخدمة الی�وم ال النق�ود                      
  . الذھبیة والفضیة ذاتیة القیمة ، وفي نھایة بحثھ اقترح بعض الضوابط لضبط ھذه المسألة 

 بحث الدكتور محمد أنس الزرقا، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار ب�ین      –ج  
وال��ذي ب��ین فی��ھ ان��ھ م��ع الجھال��ة الموج��ودة ف��ي رب��ط األج��ور باألس��عار      . االقت��صادالفق��ھ و

  القیاسیة إال أنھا جھالة ال تفسد العقد ألنھا ال تؤدي إلى النزاع بل تؤدي إلى تحقیق العدالة  
 تطوی��ع العق��د تبع��ا لتقلب��ات األس��عار دراس��ة مقارن��ة ف��ي الق��انون الم��دني رس��الة   – ٣

 ، حی�ث  ٢٠٠٠الب محمد جعف�ر الخف�اجي ، جامع�ة آل البی�ت ، س�نة       ماجستیر من إعداد الط   
استخدم مصطلح تطویع العقد كحل لمشكلة عدم التوازن االقتصادي في العق�د وال�ذي تحدث�ھ                
تقلبات أسعار النقود ، والرسالة أوس�ع م�ن موض�وع اخ�تالل الت�وازن العق�دي بالن�سبة لعق�د                    

 االلت�زام النق�دي وخ�الل ذل�ك یح�صل تقل�ب ف�ي             اإلجارة بل في جمیع العقود التي یتأج�ل فیھ�ا         
أس��عار النق��ود ، وتح��دث ف��ي الرس��الة ع��ن أس��الیب التطوی��ع العق��دي ، وأس��س التطوی��ع ،         

  . وشروطھ والموقف القانوني والشرعي منھ 
 كیفیة تحدید األج�ور ف�ي عق�ود العم�ل والت�أجیر التقلیدی�ة والم�ستحدثة ، دراس�ة                    – ٤

 حماد ، تحدث فیھ عن ش�رط معلومی�ة األج�رة ك�شرط ل�صحة              فقھیة تأصیلیة ، للدكتور نزیھ    
عقد اإلجارة ، وأن ربط األجور في الفترات المستقبلة بأي صورة من صور الربط بم�ا فیھ�ا        
الربط باألسعار القیاسیة یؤدي إلى جھالة األجرة ، وبالتالي لم یصحح ربط األجور باألسعار          

  .القیاسیة 
  خطة البحث 

  :مقدمة وأربعة مباحث كما یليیتكون ھذا البحث من 
  .المقدمة

  مصطلحات الدراسة : المبحث األول 
   األجور– ١      
    الرقم القیاسي لألسعار-٢             

   الربط القیاسي لألجور-٣
  : مصطلحات ذات صلة – ٤
   تطویع العقد –أ 

   التصحیح النقدي –ب 
  ألسعار صورة ربط األجور بالمستوى العام ل: المبحث الثاني 
  الحكم الشرعي لربط األجور بالمستوى العام لألسعار : المبحث الثالث 
  شروط الربط القیاسي لألجور: المبحث الرابع
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  املبحث األول 

   مصطلحات الدراسة

  ألج : ال 

  ٣ وھو الجزاء على العمل٢ وھو العوض والثواب ١األجور لغة جمع أجر
الب�دل  : ع�ن مجھ�ود أو عم�ل یبذل�ھ ، وھ�و            ھو ما یدفع لل�شخص عوض�ًا        : واصطالحا

  ٤المقابل للمنفعة في االجارة 
َفِإْن َأْرَض�ْعَن َلُك�ْم َف�َآُتوُھنَّ       { وقد ورد مصطلح األجر في القرآن الكریم في قولھ تعالى           

  ]  .٦: الطالق[} ُأُجوَرُھنَّ 
نَِّب�يِّ ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم     وفي السنة النبویة َعْن َأِبي ُھَرْیَرَة َرِضَي اللَُّھ َعْنُھ، َع�ِن ال           

َرُج�ٌل َأْعَط�ى ِب�ي ُث�مَّ َغ�َدَر، َوَرُج�ٌل َب�اَع ُح�را                : َثَالَثٌة َأَنا َخْصُمُھْم َیْوَم الِقَیاَم�ةِ     : َقاَل اللَّھُ : " َقاَل
  .٥"َفَأَكَل َثَمَنُھ، َوَرُجٌل اْسَتْأَجَر َأِجیًرا َفاْسَتْوَفى ِمْنُھ َوَلْم ُیْعِط َأْجَرُه 

َأْعُط��وا : " َص��لَّى اللَّ��ُھ َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم -َق��اَل َرُس��وُل اللَّ��ِھ : َعْب��ِد اللَّ��ِھ ْب��ِن ُعَم��َر، َق��اَلوَع��ْن 
  ٦" اْلَأِجیَر َأْجَرُه َقْبَل َأْن َیِجفَّ َعَرُقُھ
  ٧:واألجر یقسم إلى قسمین 

األجر ھو المبلغ النقدي الذي یتعاقد علیھ العامل مع رب العمل ، وھذا  :األجر االسمي
ھو الذي یتأثر بمجرد ارتفاع األسعار حیث تنخفض قیمتھ الحقیقیة، أي قوتھ الشرائیة ، فال 

  . یعود یلبي احتیاجات العامل األساسیة 
ھو مقدار السلع والخدمات التي تشترى ب�األجر النق�دي ال�ذي یقب�ضھ              : األجر الحقیقي 

 العام��ل بھ��ذا األج��ر، وم��ن  العام��ل، أي ھ��و عب��ارة ع��ن الق��وة ال��شرائیة الت��ي یح��صل علیھ��ا   

                                                           

المكتبة ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر ، ) ھـ٧٧٠ت (الفیومي ،  أحمد بن محمد بن علي ١
 . ١/٥العلمیة، بیروت ، باب أجر، 

: ، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربیة ، تحقیق) ھـ٣٩٣: ت(  الجوھري، إسماعیل بن حماد الفارابي ٢
 .٢/٥٦٧ م، مادة أجر،١٩٨٧، ٤أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، ط

مكتب تحقیق التراث في : قاموس المحیط ،تحقیق، ال) ھـ٨١٧: ت( الفیروزآبادى ، محمد بن یعقوب ٣
 م، ٢٠٠٥، ٨مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط: محمد نعیم العرقُسوسي ، الناشر: مؤسسة الرسالة بإشراف

 .مادة أجر
 قلعجي ،محمد رواس قلعجي ، قنیبي ، حامد صادق ، معجم لغة الفقھاء ، دار النفائس للطباعة والنشر ٤

 .٤٣، حرف الھمزة ، ص م ١٩٨٨، ٢والتوزیع ، ط
محمد زھیر بن : البخاري ، محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري ، المحقق:   رواه البخاري ، انظر ٥

، ) مصورة عن السلطانیة بإضافة ترقیم محمد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة : ناصر الناصر ، الناشر
 .٣/٨٢، ٢٢٢٧ھـ، َباُب ِإْثِم َمْن َباَع ُحرا ، ح١٤٢٢، ١الطبعة

) ھـ٢٧٣: ت(ابن ماجھ ، محمد بن یزید القزویني :  رواه ابن ماجھ وقال األرناؤوط حسن لغیره ، انظر ٦
 َعبد الّلطیف حرز اهللا -  محمَّد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعیب األرنؤوط : ، سنن ابن ماجھ ، المحقق

 .٣/٥١٠، ٢٤٤٣، ح   م، َباُب َأْجِر اْلُأَجَراِء ٢٠٠٩، ١، دار الرسالة ، ط
 الزرقا، محمد أنس، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار بین الفقھ واالقتصاد ، مجلة مجمع الفقھ ٧

 كانون ٦، صحیفة الحیاة الجدیدة ، صحیفة یومیة تصدر في فلسطین ، ٦٢١ ، ص ٣ ، ج٨اإلسالمي ع
  .١٧٨ ، العدد ٤ ، السنة ٢٠١٤األول 
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المعروف بأن ھناك عالقة عكسیة بین ارتفاع المستوى الع�ام لألس�عار وانخفاض�ھ وب�ین م�ا                 
یحصل علیھ الفرد من سلع وخدمات كما ونوعا، فكمیة السلع ونوعیتھ�ا ت�نخفض ف�ي حال�ة                

  .ارتفاع األسعار وتتحسن وتزید في حالة انخفاضھا 

لقياسي لألسعا :  ثانيا ق    : ل

ھو رقم یمثل متوسط أسعار شراء السلع والخدمات التي یستھلكھا أفراد المجتمع من 
  ١.. أصحاب الدخول المحدودة، خالل فترة زمنیة معینة

یستعمل االقتصادیون األرقام القیاسیة لألسعار لقیاس نسبة التضخم النقدي، ووظیف�ة     
ق قیاس التغیرات التي تحدث ف�ي  عن طری ھذه األرقام أنھا تقیس متوسط التغیر في األسعار    

فترات زمنیة معینة، وذلك بمقارنة األسعار في السنوات المختلفة باألسعار في س�نة مح�ددة          
تسمى سنة األساس،ویعتمد حساب ھذا الرقم على اختی�ار مجموع�ة م�ن ال�سلع ت�سمى س�لة             

. یع دخلھ ھذه السلة تمثل السلع األساسیة التي یستھلكھا فرد نموذجي تستغرق جم          . السوق
  ٢. ولذلك فإن ھذا الرقم القیاسي یمثل الرقم القیاسي لتكالیف المعیشة أو نفقاتھا

 الرقم القیاسي لتكالیف المعیشة یستدل بھ على معرفة نسبة التغیر الط�ارىء عل�ى        إن
القوة الشرائیة للنقود، وبذلك تعرف نسبة التضخم ف�ي فت�رة معین�ة فی�ساعد ھ�ذا ف�ي حمای�ة            

  .عالقات التعاقدیة من االضطرابات الناتجة عن التضخم االلتزامات وال
 وینبغي عند تحدید الرقم القیاسي لألسعار مالحظ�ة س�لة ال�سلع الت�ي س�تدخل أس�عارھا                       

وتق�یس دائ�رة االح�صاءات العام�ة      ٣في حساب ال�رقم القیاس�ي وال�وزن الن�سبي لك�ل س�لعة ،        
ان�ات األس�عار ب�شكل ش�ھري م�ن خ�الل          في األردن الرقم القیاسي لألسعار م�ن خ�الل جم�ع بی           

 محال تجاریا، موزعة على محافظات المملك�ة كاف�ة، یجم�ع منھ�ا أس�عار             ٣٧٨٦عینة تشمل   
  ٤. سلعة تمثل سلة المستھلك األردني٨٥١

ونـستطیع بواسـطة الرقم القیاسي لألسعار معرفـة التغیرات في  قیمة النقود ارتفاع�ا            
  .وانخفاضھ یدل على انخفاض أو ارتفـاع  قیمـة النقودوانخفاضا ،إذ إن ارتفاع ھذا الرقم 

لقياسي لألج: ثالثا  ب    : ل

  :عرف العلماء واالقتصادیون الربط القیاسي لألجور تعریفات عدة منھا 
أنھ جعل دین أو التزام مالي یتغیر مبلغ�ھ عن�د االس�تحقاق بتغی�ر مقی�اس أو مؤش�ر ال                     

     .٥ل یعرف عند االستحقاقیكون مستواه معروفًا عند التعاقد، ب
                                                           

 ، ص ٢٠٠٩د عباس ، المحاسبة القومیة، دار صفاء للنشر والتوزیع، األردن،  الرماحي ، نواف محم١
١٢٥ 

غطاس ، نبیھ ، معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة   ،٢١الروبي ، نظریة التضخم ، ص:  انظر ٢
،  القري ، محمد علي ، مقدمة في النقود والبنوك ، ٢٨٣م ، ص ١٩٨٠،  ١األعمال ، مكتبة لبنان، ط

 .٢٩٣ھـ ، ص ١٤١٧،  ١دار جدة، طمكتبة 
مجلة مجمع الفقھ .  الزرقا، محمد أنس، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار بین الفقھ واالقتصاد٣

 .٦٢٣، ص ٣ ، ج٨اإلسالمي ، ع
وھو برنامج إعالمي استقصائي أطلقتھ مؤسسة طومسون  ،مشروع حوكمة تقریر من قبل فریق:  انظر ٤

 ٢٠١٨ حزیران ٢ بالشراكة مع إعالمیون من أجل صحافة استقصائیة عربیة رویترز في األردن
 القري ، محمد ، الربط القیاسي ضوابطھ وآراء االقتصادیین اإلسالمیین فیھ ، مجلة دراسات اقتصادیة ٥

 .١٧، ص ٢، عدد٤إسالمیة، مجلد 
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وھ��ذا التعری��ف ی��شمل رب��ط ال��دیون واألج��ور وك��ل االلتزام��ات المؤجل��ة، وھ��ذا خ��ارج   
حدود ھذا البحث  حیث أن ھذا البحث في موضوع ربط األجور ال الدیون ،إذ أن ربط الدیون 
  مسألة أخرى وفیھا حدیث آخر ، ویؤخذ على ھذا التعریف أیضا أنھ ل�م یب�ین حقیق�ة ال�ربط،           

  واكتفى بذكر غایتھ ونتائجھ 
ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، وذلك بأن یح�دد مق�دار   : وقیل الربط ھو      

   .١ما یسدد وفاء لاللتزام المؤجل، طبقًا للتغیر بالمؤشر المناسب للقوة الشرائیة للنقود
لمؤجلة، وھذا خارج وھذا التعریف أیضا یشمل ربط الدیون واألجور وكل االلتزامات ا

  .حدود ھذا البحث  كما تبین من التعلیق السابق 
نظ�ام ل�ربط القیم�ة اإلس�میة ألي م�دفوعات مؤجل�ة بمؤش�ر مناس�ب للق�وة            " وقیل ھو   

الشرائیة للنقود ، وقد یكون المؤشر سلعة واحدة ، مثل الذھب أو سلة من السلع مثل الرقم        
  ٢" القیاسي ألسعار السلع 

الفق��ھ اإلس��المي وھیئ��ة المحاس��بة والمراجع��ة للمؤس��سات المالی��ة   كم��ا عرف��ھ مجم��ع  
تع�دیل األج�ور ب�صورة دوری�ة؛ تبع�ًا للتغی�ر ف��ي       :" اإلس�المیة ، ف�ي المع�اییر ال�شرعیة بأن�ھ      

 وھ�و التعری�ف ال�ذي یناس�ب     ٣".مستوى األسعار، وفقًا لما تقدره جھة الخبرة واالخت�صاص        
  . موضوع ھذا البحث 

لحا  –خامسا    صلة  مص

   تطویع العقد –أ 
     األصل أن العقود تقوم على أساس التوازن بین التزامات طرفي العقد، ولك�ن ف�ي               
حال اختل التوازن العقدي ب�ین المتعاق�دین نظ�را لظ�روف خارج�ة ع�ن اإلرادة كتقل�ب أس�عار                   

لعق�د  النقود قال بعض االقتصادیین بأنھ ال بد في ھذه الحالة من اللجوء إل�ى م�سألة تطوی�ع ا           
إعادة التوازن بین ما یأخ�ذه المتعاق�د وب�ین م�ا یعطی�ھ م�ن ق�یم إس�میة عل�ى          : وقصدوا بذلك  

   ٤.ضوء ما تمثلھ تلك القیم اإلسمیة من قیم حقیقیة 
                                                           

لنظریات والتجربة والتطبیق من ا:  عبد المنان ، محمد ، ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار١
منظور إسالمي، ، مطبوع ضمن بحوث ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، ندوة عقدھا 
المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة ، جدة ، بالتعاون مع المعھد العالمي 

م ، ص ١٩٨٧میة العالمیة في إسالم أباد ، تحریر منذر قحف ،لالقتصاد اإلسالمي التابع للجامعة اإلسال
١٦. 

 إقبال ، منور ، مزایا ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ومساوئھ ، ضمن بحوث ندوة ربط ٢
الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، ندوة عقدھا المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع للبنك 

المي للتنمیة ، جدة ، بالتعاون مع المعھد العالمي لالقتصاد اإلسالمي التابع للجامعة اإلسالمیة العالمیة اإلس
 .٧٣م ، ص ١٩٨٧في إسالم أباد ، تحریر منذر قحف ،

 قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي ، طبع على نفقة ٣
ھیئة المحاسبة والمراجعة ، ٢٥٨ ،ص١ ، ط١٩ -٢وقاف ، الشارقة ، الدورات األمانة العامة لأل

، الماجد ، ٧١٩، ص ٢٧ ، البحرین ، المعیار ٢٠١٧للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، المعاییر الشرعیة ،
ھـ ١٤٣٨ شعبان ١٧ الربط القیاسي لألجور، صحیفة الریاض، فھد بن سعد ، المسائل المالیة المعاصرة،

     .٢٣ -م ٢٠١٧مایو  ١٣ -
  خفاجي ، محمد جعفر ، تطویع العقد تبعا لتقلبات األسعار دراسة مقارنة في القانون المدني رسالة ٤

 ٨ ، ص ٢٠٠٠ماجستیر ، جامعة آل البیت ، سنة 
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تعدیل القیمة اإلسمیة لاللتزام النقدي غیر االحتم�الي عل�ى نح�و            "  ویعرف كذلك بأنھ    
وین العق�د وذل�ك تبع�ا للتقلب�ات الح�ادة ف�ي             تتوازن فیھ م�ع قیمت�ھ الحقیقی�ة المق�درة وق�ت تك�             

  ١" األسعار 
   التصحیح النقدي –ب 

     یطلق بعض االقتصادیین مصطلح التصحیح النق�دي عل�ى م�سألة رب�ط االلتزام�ات            
النقدیة اآلجلة بأح�د أس�الیب ال�ربط ، س�واء ال�ربط بال�ذھب أو ب�سعر الفائ�دة أو ب�سعر س�لعة            

  ٢معینة أو باألسعار القیاسیة  

  ملبحث الثانيا

  صورة ربط األجور باألسعار

لقد استخدم الربط القیاسي للحقوق وااللتزامات اآلجل�ة بالم�ستوى الع�ام لألس�عار ف�ي                 
كثیر من البلدان م�ن أج�ل مواجھ�ة م�شكلة الت�ضخم وم�ا یترت�ب علیھ�ا م�ن انخف�اض القیم�ة                

 فت��رات ع��دة ال��شرائیة للنق��ود ، وم��ن ال��دول الت��ي لج��أت لھ��ذا الح��ل لمواجھ��ة الت��ضخم ف��ي    
الوالی��ات المتح��دة األمریكی��ة والمملك��ة المتح��دة وكن��دا وھولن��دا وبلجیك��ا وفرن��سا والنم��سا     :

وال��سوید والن��رویج وكثی��ر م��ن دول أمریك��ا الالتینی��ة مث��ل البرازی��ل وت��شیلي واألرجنت��ین         
   .٣وكولومبیا 

مرت�ب  وصورة ربط األجور باألسعار ھي أن یتم التعاقد على تحدی�د مق�دار األج�ر أو ال       
الشھري لمدة معینة ، على أن یتزاید ھذا األجر كل سنة بنسبة الزیادة في قائمة األسعار أو       

  .ما یسمى بغالء المعیشة 
   ومث��ال ذل��ك ل��و تعاق��د عام��ل أو موظ��ف م��ع ش��ركة عل��ى رات��ب ش��ھري مق��داره            
خم��سمائة دین��ار ش��ھرًیا عل��ى أن ی��تم زی��ادة ھ��ذا الرات��ب س��نویا بن��سبة الزی��ادة ف��ي قائم��ة        
األسعار، فإذا جاءت السنة الجدیدة ، فطرأ تغّیر في س�عر النق�ود بع�د س�نة م�ن العق�د ن�سبتھ                     
خمسة في المائة، فإن ھذا یعني أن قیم�ة الحقیقی�ة لألج�رة بع�د س�نة ق�د نق�صت خم�سة ف�ي                          
المائة، فأجر العامل لم ینقص من حیث العدد، لكنھ نقص من حیث القیمة، فما ك�ان یح�صلھ                 

ال یمكن��ھ تح��صیلھ بع��د ح��دوث التغّی��ر أو الت��ضخم النق��دي إال بخم��سمائة     بخم��سمائة دین��ار   
فاستعمال الربط القیاسي للعمل�ة یفی�د تع�دیل األج�ر بزی�ادة ق�درھا         . وخمسة وعشرین دینارا    

ول�و  . خمسة في المائة، بحیث یصیر األجر للعام القادم خمسمائة وخمسة وع�شرین دین�ارا             
ة زاد األجر إلى خمسمائة وخمسین دینارا ، وھكذا یتم زادت نسبة التضخم إلى عشرة بالمائ

                                                           

  خفاجي ، تطویع العقد ، الملخص ١
 بتغیر المستوى العام ،الفعر، حمزة بن حسین، ربط األجور. ٥٦ شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص ٢

 ٤٩٧ ،ص ٣ ، ج٨لألسعار في ضوء األدلة الشرعیة، مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع
النظریات والتجربة والتطبیق من :   عبد المنان ، محمد ، ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار٣

، ١٢٤بتغیر األسعار، ص منظور إسالمي، مطبوع ضمن بحوث ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة 
اللیواال، جعفر حسین ، تعقیب على إقبال ، منور ، مزایا ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار 

وانظر؛ الفعر، . ١٠٨ومساوئھ ، ضمن بحوث ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، ص 
سعار في ضوء األدلة الشرعیة، مجلة مجمع الفقھ حمزة بن حسین، ربط األجور بتغیر المستوى العام لأل

 .٤٩٨ ،ص٣ ، ج٨اإلسالمي ، ع
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تعدیل العقد بزیادة األجر بمقدار ما حصل من نقص في قیمة النقود الشرائیة ب�صفة تلقائی�ة               
  .، وھكذا في كل عام  ، وبھذا تظل قیمة األجور الحقیقیة ثابتة على ما جرى علیھ التعاقد

ستوى األس�عار معروف�ة ومطروح�ة عن�د         إن فكرة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بم�       
علماء االقتصاد الوضعي من�ذ م�دة طویل�ة ، ویطلق�ون علیھ�ا ك�ذلك اس�م الت�صحیح النق�دي ،              

، والفری��د مارش��ال ع��ام  ١٧٠٧وم��ن أوائ��ل م��ن ق��ال بھ��ا م��نھم األس��قف ویلی��ام فلی��ت ع��ام     
  ١.، ومیلتون فریدمان ١٩٢٧ ، وجون كینز عام ١٩٢٢، وإیرفنج فیشر عام ١٨٨٧

م��ا العلم��اء الم��سلمون فق��د عرف��وا ف��ي وق��ت مبك��ر العالق��ة العك��سیة ب��ین األس��عار        أ
والنقود ، وكان من أكثر العلماء المسلمین الذین شرحوا ھذه الظاھرة المقریزي ، حیث قدم      

 ٢تحلیال متكامال ع�ن أس�باب ظ�اھرة الغ�الء وم�ا یترت�ب علیھ�ا م�ن انخف�اض قیم�ة النق�ود ،                           
 النق�ود الورقی�ة وس�یلة لمعالج�ة االخ�تالالت الحاص�لة لل�دیون               ولكن أول من طرح فكرة ربط     

م، ١٩٧٧وااللتزامات اآلجلة نتیجة تدھور القیمة الشرائیة للنقود الورقیة محمد أفضل عام         
إن رب�ط أص�ل الق�رض بتغی�ر األس�عار ف�ي           : "في بحثھ مع�الم االقت�صاد اإلس�المي، حی�ث ق�ال           
، وك�ذلك ال�دكتور عم�ر    ٣"بدو افتراض�ًا منطقی�اً  الحدود التي تتناسب مع التضخم واالنكماش ی    

  . ٤م، في ندوة مكة حول النقود والمصارف في االقتصاد اإلسالمي١٩٧٨شابرا عام 
     كما أثیرت ھذه المسألة في الندوة التي عق�دھا البن�ك اإلس�المي للتنمی�ة بالتع�اون                 

ل�ى ع�دم م�شروعیة     وق�د خل�صت الن�دوة إ   ١٩٨٧مع الجامعة اإلسالمیة في إس�الم أب�اد ع�ام          
   ٥ربط الدیون واألجور المتكررة بمستوى األسعار 

  املبحث الثالث

  احلكم الشرعي لربط األجور بتغري األسعار

لم یعرف الربط بمستوى األسعار كنظام اقتصادي لتع�دیل الم�دفوعات المؤجل�ة إال ف�ي         
ن كالم��ًا ف��ي الن��صف األول م��ن الق��رن الثال��ث ع��شر الھج��ري، ل��ذا ال نج��د للفقھ��اء المتق��دمی   

  . ٦تكییفھ وحكمھ الشرعي 

                                                           

 اللیواال، جعفر حسین ، تعقیب على إقبال ، منور ، مزایا ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ١
عر، وانظر؛ الف. ١٠٧ومساوئھ ، ضمن بحوث ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، ص 

حمزة بن حسین، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار في ضوء األدلة الشرعیة، مجلة مجمع الفقھ 
 ٤٩٧ ، ص٣ ، ج٨اإلسالمي ، ع

 یسري،  عبد الرحمن ، الربط القیاسي لألجور بالمستوى العام لألسعار تحلیل من منظور إسالمي ٢
 ٥١٩ ،ص٣،ج٨لة مجمع الفقھ اإلسالمي ، عمج. لمشكلة األجور في ظل التضخم والعالج المقترح

 سید محمد الزمان ، عرض لألبحاث اإلسالمیة حول ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ، ٣
 ٣٦ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ، ص 

جلة بتغیر األسعار ،  سید محمد الزمان ، عرض لألبحاث اإلسالمیة حول ربط الحقوق وااللتزامات اآل٤
  .٣٧-٣٦ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ص 

 انظر؛ الفعر، حمزة بن حسین، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار في ضوء األدلة الشرعیة، ٥
 ٤٩٩ ، ص٣ ، ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع

ذا الموضوع یعود إلى بضع وعشرین سنة تقریبًا،  وقد ذكر بعض الباحثین أن أول بحث منشور في ھ٦
، القري ، محمد ، الربط القیاسي ضوابطھ وآراء االقتصادیین اإلسالمیین فیھ، مجلة دراسات : انظر

 )٢٣(، ص )٢(، عدد)٤(اقتصادیة إسالمیة ، مجلد 
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    وقد قام العلماء المعاصرون وبخاصة المتخصصون في االقتصاد اإلسالمي ببحث 
ھذا الموضوع،  كما بحثھ مجمع الفقھ اإلسالمي في أكثر من دورة ، وقدم العلماء في ھذه 

 مجمع الفقھ وھو ما قرره١الدورات عشرات البحوث المتخصصة ، وقد  ذھب أكثر العلماء 
اإلسالمي التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي في دورتھ الخامسة المنعقدة في الكویت عام 

 إلى عدم جواز ربط الدیون الثابتة في الذمة بمستوى األسعار، باعتبار أن ذلك ١٩٨٨
یدخل في ربا النسیئة ولم یتعرض في ھذا القرار إلى مسألة ربط األجور بالمستوى العام 

 في - أي ربط األجور بمستوى األسعار –  وقد بحث المجمع ھذه المسألة ٢ ، لألسعار
دورات الحقة ، وقد اختلف العلماء في مشروعیة ربط األجور بالمستوى العام لألسعار إلى 

  :قولین  
 مشروعیة ربط األجور بالمستوى العام لألسعار ، وممن قال بھذا مجمع :   القول األول 
في دورة مؤتمره الثامن المنعقد في ) ٨/ ٦ (٧٥: رقمجاء في قراره ث حیالفقھ اإلسالمي 

م، جواز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتیبات ١٩٩٣/ ھـ ١٤١٤بروناي عام 
  ٣.الخاصة بعقود العمل شرط الربط القیاسي لألجور

 م، حیث٢٠٠٠/ ھـ ١٤٢١واكد ذلك في دورتھ الثانیة عشرة المنعقدة في الریاض ، عام
أنھ بعد االطالع على البیان الختامي للندوة الفقھیة االقتصادیة لدراسة : جاء في قراره 
، وبعد االستماع إلى ) بحلقاتھا الثالث بجدة، وكوااللمبور، والمنامة(قضایا التضخم 

المناقشات التي دارت حول الموضوع بمشاركة أعضاء المجمع وخبرائھ وعدد من الفقھاء؛ 
بجواز الربط القیاسي لألجور ) ٦/٨ (٧٥د العمل بقرار مجلس المجمع رقم قرر المجمع تأكی

یجوز في اإلیجارات الطویلة لألعیان تحدید مقدار كما تبعًا للتغیر في مستوى األسعار ، 
األجرة عن المدة األولى واالتفاق في عقد اإلجارة على ربط أجرة المدد الالحقة بمؤشر 

  ٤لومة المقدار عند بدء كل مدةمعین شریطة أن تصیر األجرة مع
    وقد افتى مجلس اإلفتاء في المملكة األردنیة الھاشمیة بجواز ربط األجرة بمؤشر متغیر 
منضبط یتحاكم إلیھ الفریقان بدایة كل فترة من فترات اإلجارة الطویلة ألنھ أبعد عن وقوع 

   . ٥الغبن خاصة في اإلیجارات طویلة األمد 
 بجواز ١٩٩٦ عن ندوة البركة الحادیة عشرة المنعقدة في جدة عام      وقد صدرت فتوى

  .٦ربط األجرة بمعیار مستقبلي منضبط ال مجال للنزاع فیھ 
                                                           

 .٥٨ شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص ١
لي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي ، طبع على نفقة  قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي الدو٢

شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، :  ، وانظر ١ ، ط١٩ - ٢األمانة العامة لألوقاف ، الشارقة ، ، الدورات 
  .٥٨ص 

 قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي ، طبع على نفقة ٣
 .٢٥٨،  ص٢٠١١، ١عامة لألوقاف في الشارقة، طاألمانة ال

 مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمیة ، المملكة ٤
 ٢/٦٧٥، ٢٠١٤ ، ١العربیة السعودیة ، ط

/ ١٨٢ دائرة اإلفتاء العام ، قرارات مجلس اإلفتاء في المملكة األردنیة الھاشمیة ، قرار رقم ٥
 .٤٥١، ص ١٥/٢٠١٢

 حماد ،  نزیھ ، كیفیة تحدید األجور في عقود العمل والتأجیر التقلیدیة والمستحدثة ، دراسة فقھیة ٦
 .١٦٤تأصیلیة ، دار القلم ، دمشق ص
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      وجاء في المعاییر الشرعیة لھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المصرفیة 
لى محددة بمبلغ اإلسالمیة أنھ في حالة األجرة المتغیرة یجب أن تكون األجرة للفترة األو

معلوم ویجوز في الفترات التالیة اعتماد مؤشر منضبط ویشترط أن یكون ھذا المؤشر 
   .١مرتبطا بمعیار معلوم ال مجال لنزاع فیھ ألنھ ھو أجرة الفترة الخاضعة للتجدید 

 بعقود الخاصة والترتیبات واللوائح العمل أنظمة تتضمن أن یجوز:        وجاء فیھا كذلك 
  ٢لألجور  القیاسي الربط شرط بالنقود األجور فیھا تتحدد التي العمل

ال :      وممن قال بجواز ربط األجور بمستوى غالء األسعار محمد عمر شابرا حیث قال 
یمكن أن یكون ھناك اعتراض على الربط بالنسبة لألجور والمرتبات من وجھة نظر 

تحت وطأة المناخ التضخمي : ویقول ، ٣الشریعة ، وسوف یلبي ربط األجور معیار العدل 
السائد عالمیا یمكن تحقیق القاعدة اإلسالمیة للعدالة االقتصادیة االجتماعیة من خالل الربط 

إن ربط األجور والمعاشات والرواتب قد یكون مجدیا ویمكن :  ویقول أیضا ٤القیاسي 
تي تتفق مع معیار اللجوء إلیھ كحل مسكن لمشكلة التضخم ، إال أن السیاسة المثلى ال

 وممن قال بھ ٥العدالة اإلسالمیة اقتصادیا واجتماعیا یكمن في العمل على استقرار األسعار
  ٦أیضا محمد الصدیق الضریر 

، والھیئة .) ٢٤٦(    وممن قال بالجواز  الھیئة الشرعیة لمصرف الراجحي، القرار رقم 
ھیئة الرقابة الشرعیة لبنك فیصل و.) ٦٢٥: (الشرعیة لبیت التمویل الكویتي الفتوى رقم

  ٧)٢٠: (اإلسالمي المصري الفتوى رقم
عدم جواز ربط األجور بالمستوى العام لألسعار، وذھب إلى ھذا القول عدد من :القول الثاني

 ، ونزیھ ٩ ، وعبد اهللا بن منیع ٨الفقھاء المعاصرین، وممن قال بھذا حمزة بن حسین الفعر
 ظھر لي أن ھذه الصورة المستجدة من اإلجارة فاسدة والذي"  ، یقول حماد ١٠حماد

                                                           

 ، البحرین ، ص ٢٠١٧ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، المعاییر الشرعیة ،١
٨٥٦ 

 ، البحرین ، ٢٠١٧بة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، المعاییر الشرعیة ، ھیئة المحاس٢
 .٧١٩، ص ٢٧المعیار 

 شابرا ، محمد عمر ، تعقیب على بحث عبد المنان ، محمد ، ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر ٣
ربط الحقوق وااللتزامات " األسعار ، النظریة والتجربة والتطبیق من منظور إسالمي ، بحث مقدم لندوة 

 ٥٦ ، ص٥٤ ، وانظر ، شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص ١٥٢،ص " اآلجلة بتغیر األسعار
 .٥٦ شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص٤
 .٦١ شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص ٥
بتغیر األسعار ،  الضریر ، محمد صدیق ، موقف الشریعة اإلسالمیة من ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة ٦

مطبوع ضمن بحوث ندوة ربط الحقوق " ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار" بحث مقدم لندوة 
 .١٧٤وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، ،ص 

 الیحیى ، فھد بن عبد الرحمن ، العوض المتغیر في البیع واإلجارة ، مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي ، ٧
 ١٠٠، ص ٣٤ ، ع٣٠س

 انظر؛ الفعر، حمزة بن حسین، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار في ضوء األدلة الشرعیة، ٨
   ٥٠٧ ، ص٣ ، ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع

 ابن منیع، عبد اهللا، موقف الشریعة اإلسالمیة من ربط الحقوق وااللتزامات المؤجلة بمستوى األسعار، ٩
 .١٨٢٨، ص ٣ ، ج٥المي ، عمجلة مجمع الفقھ اإلس

 .١٧٥  حماد ،  نزیھ ، كیفیة تحدید األجور في عقود العمل والتأجیر التقلیدیة والمستحدثة ،ص ١٠
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محظورة في النظر الفقھي ، وأن كل ما صدر في جوازھا من مقوالت وحجج وتعلیالت ال 
وأوصت بھ الندوة العلمیة التي عقدھا المعھد ١" یمت إلى الصواب بسبب وال نسب 

ة ، بالتعاون مع المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة ، جد
م ١٩٨٧العالمي لالقتصاد اإلسالمي التابع للجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم أباد عام 

  .٢ـ

جيح   لت مناقشتها  يقي  لف   لة 

لقد استدل اصحاب القول األول وھم المجیزون لربط األجور بالمستوى العام لألس�عار             
  : النبویة والقواعد الفقھیة والمعقول  بأدلة عدة من القرآن الكریم والسنة 

  :من القرآن الكریم : أوال 
ِإنَّ اللَّ��َھ َی��ْأُمُر ِباْلَع��ْدِل َواْلِإْح��َساِن َوِإیَت��اِء ِذي اْلُقْرَب��ى َوَیْنَھ��ى َع��ِن     "  قول��ھ تع��الى  – ١

ل ، ووج��ھ الدالل��ة ف��ي اآلی��ة    النح��٩٠" اْلَفْح��َشاِء َواْلُمْنَك��ِر َواْلَبْغ��ِي َیِعُظُك��ْم َلَعلَُّك��ْم َت��َذكَُّروَن     
الكریمة ان اآلیة تأمر بالعدل ، واألمر یقتضي الوجوب، وبالتالي فضده وھو الظل�م مح�رم ،        

  .وانتقاص األجر الحقیقي للعامل نتیجة التضخم ھو ظلم والواجب وھو العدل رفعھ 
ن إن مبدأ العدل في الشریعة اإلسالمیة من أھ�م المب�ادئ ال�ضابطة للت�شریع ، وھ�و م�             

ف�إن ال�شریعة َمْبَناھ�ا وأساَس�َھا       " أھم المقاصد الشرعیة لمنع الحیف والظلم یقول ابن القیم          
على الِحكم ومصالح العباد ف�ي المع�اش والمع�اد، وھ�ي َع�ْدٌل كلُّھ�ا، ورحم�ٌة كلھ�ا، وم�صالُح                     
كلھا، وحكمٌة كلھا؛ فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الَجْور، وعن الرحمة إلى ضدھا، وعن 

م��صلحة إل��ى المف��سدة، وع��ن الحكم��ة إل��ى العب��ث؛ فلی��ست م��ن ال��شریعة وإن ُأدخل��ت فیھ��ا    ال
  ٣"بالتأویل 

إن تحقیق العدل في المعامالت المتعلقة بالعقود ال تصلح ال�دنیا إال    : ویقول ابن تیمیة    
فمن العدل فیھا ما ھو ظاھر یعرفھ كل أحد بعقلھ كوجوب تسلیم الم�شتري ال�ثمن للب�ائع          . بھ

 البائع المبیع للمشتري، وتحریم تطفیف المكیال والمیزان ووج�وب ال�صدق وتح�ریم              وتسلیم
ومنھ ما ھو خفي جاءت الشریعة ببیانھ لتحقیق العدل والنھ�ي ع�ن         . الكذب والخیانة والغش  

  .٤الظلم مثل أكل المال بالباطل كالربا والمیسر وبیوع الغرر
ول من التآكل الذي ینتجھ التضخم إن ربط األجور باألسعار یحقق العدالة ویحمي الدخ      

 أن التضخم أسوء من الربا ذلك أن الربا یسلب بھ الدائن مال المدین ٥وقد ذكر نیكول أورزم  

                                                           

 .١٦٧ حماد ،  نزیھ ، كیفیة تحدید األجور في عقود العمل والتأجیر التقلیدیة والمستحدثة ، ص ١
 ٢٧٨یر األسعار، صتوصیات ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغ:  انظر ٢
، إعالم الموقعین عن رب العالمین ، قدم لھ وعلق )  ھـ٧٥١ت ( ابن القیم ،  محمد بن أبي بكر بن أیوب ٣

أبو عمر أحمد : أبو عبیدة مشھور بن حسن آل سلمان ، شارك في التخریج: علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره
األولى، : ، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعةدار ابن الجوزي للنشر والتوزیع: عبد اهللا أحمد ، الناشر

 .٤/٣٣٧ ھـ ، ١٤٢٣
عبد الرحمن بن محمد : ، مجموع الفتاوى ، المحقق) ھـ٧٢٨: المتوفى( ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم ٤

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، المملكة العربیة السعودیة : بن قاسم ، الناشر
 ٣٨٥/ ٢٨م ، ١٩٩٥/ھـ١٤١٦: عام النشر، 
  أحد كتاب أوروبا في العصور الوسطى٥
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فیت�ضمن س�لبًا لحق�وق عام�ة الن�اس      _ أي التضخم _ بعلمھ وربما برضاه، أما خداع النقود     
  .١"دون علمھم

واقع في عالم الیوم ، وھو آخ�ذ      إن التضخم وانخفاض القیمة الشرائیة للنقود أمر       
في االستمرار ، ولم تفلح كافة المحاوالت االقتصادیة ف�ي ك�بح جماح�ھ ، فق�ط ق�د ت�سھم ف�ي                    
خف��ضھ وتخفی��ف وتیرت��ھ ، وإن ھ��ذا الت��ضخم ی��ؤدي إل��ى تخف��یض القیم��ة الحقیقی��ة لألج��ور    

مالك��ین ، والمرتب��ات وب��دل المن��افع ، مم��ا ی��ؤدي إل��ى إلح��اق الظل��م بالعم��ال والم��وظفین أو ال
حی��ث أنھ��م عن��د التعاق��د تعاق��دوا عل��ى مب��الغ مالی��ة معین��ة یمك��نھم م��ن خاللھ��ا تح��صیل س��لع  
وحاجات معینة ، ولكن مع الت�ضخم وبم�رور الوق�ت ل�م تع�د ھ�ذه الروات�ب أو الب�دالت كافی�ة                      
لتحصیل ھذه الحاجات وھذا فیھ ظلم لھ�م ، وإن رب�ط األج�ور بم�ستوى األس�عار فی�ھ تحقی�ق              

   .٢ق العدل أصل أساسي من قواعد المعامالت في الفقھ اإلسالميللعدل، وتحقی
تح��ت وط��أة المن��اخ الت��ضخمي ال��سائد عالمی��ا یمك��ن تحقی��ق القاع��دة   :   یق��ول ش��ابرا 

          ٣. اإلسالمیة للعدالة االقتصادیة االجتماعیة من خالل الربط القیاسي
م�را ض�روریا لتحقی�ق      إن كل ما س�بق یؤك�د أن رب�ط األج�ور بم�ستوى األس�عار یع�د أ                  

العدالة ، وإن الحاجة داعیة إل�ى ھ�ذا ال�ربط خاص�ة  لم�ا تت�سم ب�ھ النق�ود الورقی�ة م�ن كث�رة                
 ، ھذه المسألة ٤خاصة في اإلیجارات طویلة األمد التذبذب والتقلب ألن ھذا یؤدي إلى الغبن 

ف�ضیة وھ�ي   التي لم یتوق�ف عن�دھا العلم�اء الق�دماء حی�ث كان�ت األج�ور ب�النقود الذھبی�ة وال                  
نق��ود ذاتی��ة القیم��ة، أو ھ��ي نق��ود س��لعیة ، فك��أن األج��ر ك��ان یح��دد ب��سلعة معین��ة ، وبالت��الي  
فانخفاض األسعار أو ارتفاعھا ال یؤثر كثیرا ، باإلضافة إلى أن تذبذب أسعارھا لیس بالق�در    

       ٥. الذي یحصل الیوم في النقود اصطالحیة القیمة 
 ، ووج��ھ الدالل��ة ان ١المائ��دة " لَّ��ِذیَن آَمُن�وا َأْوُف��وا ِب��اْلُعُقودِ َی��ا َأیَُّھ��ا ا" ق�ال تع��الى   - ٢

الوفاء بالعقود امر واجب ، وھ�و م�ن أھ�م قواع�د المع�امالت ف�ي الفق�ھ اإلس�المي ، والوف�اء            
بالعقود لیس المقصود بھ الوفاء الصوري الشكلي الظاھري ، وإنما الوفاء الحقیقي ، وعند               

راتب أو األجر، فال شك أن الوفاء ب�نفس الق�در م�ن النق�ود ل�یس            انخفاض القیمة الشرائیة لل   
وف��اء ب���العقود ، ألن المق���صود بالنق��د الی���وم ھ���و قیمت��ھ ال���شرائیة ال العددی���ة ، ألن النق���ود    

  . اصطالحیة القیمة ال ذاتیة القیمة ، كما كانت أیام النقود الذھبیة والفضیة 

                                                           

یسري،  عبد الرحمن ، الربط القیاسي لألجور بالمستوى العام لألسعار تحلیل من منظور إسالمي :  انظر١
 ٥٢٨ ، ص ٣،ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع. لمشكلة األجور في ظل التضخم والعالج المقترح

القري ، محمد ، الربط القیاسي ضوابطھ وآراء االقتصادیین اإلسالمیین فیھ ، مجلة دراسات : انظر ٢
الربط  ، الماجد،  فھد بن سعد ، المسائل المالیة المعاصرة ، ٢٦، ص ٢، عدد٤اقتصادیة إسالمیة، مجلد 

 م ٢٠١٧ مایو ١٣ - ھـ ١٤٣٨ شعبان ١٧،  القیاسي لألجور صحیفة الریاض
 .٥٦ام نقدي عادل ، ص شابرا ، نحو نظ٣
/ ١٨٢ دائرة اإلفتاء العام ، قرارات مجلس اإلفتاء في المملكة األردنیة الھاشمیة ، قرار رقم ٤

 .٤٥١، ص ١٥/٢٠١٢
 یسري،  عبد الرحمن ، الربط القیاسي لألجور بالمستوى العام لألسعار تحلیل من منظور إسالمي ٥

 .٥٤١ ، ص ٣،ج٨ مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع.لمشكلة األجور في ظل التضخم والعالج المقترح
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، فعند التعاقد ١ة الحقیقیة ال اإلسمیة  إن النقود ھي مقیاس للقیمة ، وھي تقیس القیم
بین األجیر أو العامل أو الموظف ، وبین الم�ستأجر وھ�و رب العم�ل ، ك�ان التعاق�د الحقیق�ي          
ل�یس عل�ى القیم��ة اإلس�میة للنق��ود،  وإنم�ا عل��ى القیم�ة الحقیقی�ة لھ��ا ، وھ�ي مق��دار م�ا ی��تم         

  ٢فظة علیھا للوفاء بالعقد شراؤه بھا من السلع والخدمات ، وھي القیمة التي یجب المحا
" ، ویق��ول ١٥٢األنع��ام " َوَأْوُف��وا اْلَكْی��َل َواْلِمی��َزاَن ِباْلِق��ْسطِ : "  یق��ول ع��ز وج��ل – ٣

 األس�راء،  ٣٥" َوَأْوُفوا اْلَكْیَل ِإَذا ِكْلُتْم َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُم�ْسَتِقیِم َذِل�َك َخْی�ٌر َوَأْح�َسُن َتْأِویًل�ا              
ھاتین اآلیتین الكریمتین أن الشریعة تأمر بالوفاء بالكیل والمیزان ، وھ�ذا     ووجھ االستدالل ب  

الوفاء بالكی�ل ام�ر واج�ب وھ�ذا ال ینطب�ق عل�ى الم�وازین والمكایی�ل التقلیدی�ة ب�ل ت�شمل ك�ل                 
 ، وإن رب العمل عندما یدفع نفس مبل�غ األج�ر للعام�ل م�ع               ٣مقاییس القیمة بما فیھا النقود      

ة لھ ال یكون قد أدى إلیھ حق�ھ ، ذل�ك أن المق�صود ب�األجر ل�یس ھ�و       انخفاض القیمة الشرائی 
عدد النقود، وإنما مقدار ما یعادلھا من السلع والخدمات ، ومع التضخم فقد انخفضت بشكل      

  .كبیر
ا َفَأْوُفوا اْلَكْیَل َواْلِمی�َزاَن َوَل�ا َتْبَخ�ُسوا النَّ�اَس َأْش�َیاَءُھْم َوَل�ا ُتْف�ِسُدو               : "  یقول تعالى    -٤

َأْوُف��وا اْلَكْی��َل َوَل��ا َتُكوُن��وا ِم��َن    " ، ویق��ول تع��الى  ٨٥األع��راف " ِف��ي اْل��َأْرِض َبْع��َد ِإْص��َلاِحَھا  
اْلُمْخِسِریَن ، َوِزُنوا ِباْلِقْسَطاِس اْلُمْسَتِقیِم ، َوَلا َتْبَخُسوا النَّاَس َأْشَیاَءُھْم َوَلا َتْعَثْوا ِفي اْلَأْرِض   

  . ١٨٣ -١٨١الشعراء " ُمْفِسِدیَن 
ووجھ االستدالل باآلیتین الكریمتین أن إعطاء نفس المبلغ للعامل م�ع انخف�اض قیم�ة                

 ، وھو من اإلفساد - أي جھدھم وعملھم في ھذه الصورة –النقد ھو بخس للناس أشیاءھم  
  في األرض لما یؤدي إلیھ من احتقان اجتماعي ، وأضرار تلحق بالطبقة العاملة ، 

َك�ْي َل�ا َیُك�وَن ُدوَل�ًة َب�ْیَن          " عالى عن�د بی�ان حكم�ة توزی�ع الف�يء             استدلوا بقولھ ت   –  ٥
 ، ووجھ االستدالل باآلی�ة الكریم�ة أن الق�رآن الك�ریم جع�ل توزی�ع              ٩الحشر  " اْلَأْغِنَیاِء ِمْنُكْم   

الفيء بھذه الطریقة من أجل إعادة توزیع الدخول والثروات بین افراد المجتمع ، وحتى وال   
 بین أیدي فئ�ة مح�ددة م�ن المجتم�ع، وف�ي ظ�ل الت�ضخم المط�رد م�ع غی�اب                یكون المال دولة  

عملی��ة ال��ربط القیاس��ي ؛ ی��نخفض ال��دخل الحقیق��ي للفئ��ة العامل��ة، ویح��صل بالمقاب��ل زی��ادة      
المكاس���ب ألص���حاب األعم���ال الح���رة وال���صناعیین والتج���ار وم���الكي رأس الم���ال الحقیق���ي    

الطبقة الغنیة وأرباب العمل فقط ، ولو كان كالعقارات ، وھذا یؤدي أن یكون المال في أیدي 
ھذا األمر ناتجا عن اجتھاد شخ�صي م�ن ھ�ؤالء وح�سن إدارتھ�م ألم�والھم م�ا ك�ان ألح�د أن                         
یعترض ، ولكن لم�ا ك�ان ھ�ذا األم�ر ناتج�ا ع�ن أس�باب ال عالق�ة لك�ال الط�رفین بھ�ا ف�إن ھ�ذا                 

                                                           

 القیمة األسمیة للنقود ھي الوحدات العددیة لھا حسب ما تقرره الجھة المصدرة لھا وھي البنك المركزي ١
كورقة العشرین دینارا ، أو الخمسین دینارا ، أما القیمة الحقیقیة فھي ما یعادل ھذه القیمة اإلسمیة من 

د تكون القیمة اإلسمیة الیوم تعني مقدارا معینا من السلع والخدمات ، ولكن بعد السلع والخدمات ، فق
خمس سنوات تجد أنك ال تحصل من خالل نفس الوحدة النقدیة إال نصف كمیة السلع والخدمات وبالتالي 

 .بالمئة % ٥٠تكون القیمة الحقیقیة قد تراجعت بنسبة 
مات اآلجلة بتغیر األسعار ، النظریة والتجربة والتطبیق من  عبد المنان ، محمد ، ربط الحقوق وااللتزا٢

 .١١٤،ص " ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار" منظور إسالمي ، بحث مقدم لندوة 
، إقبال ، منور ، مزایا ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر ٥٢  شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص ٣

 .٨١ص " ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار" ث مقدم لندوة األسعار ومساوئھ ، بح



 - ٤١٣٨ -

وى األس�عار تحقی�ق لھ�ذه       یؤدي إلى  ظلم للطبقة الفقی�رة العامل�ة ، وف�ي رب�ط األج�ور بم�ست                 
الحكمة القرآنیة من إعادة توزیع الدخول والثروات ، فعملی�ة ال�ربط القیاس�ي لألج�ور تحق�ق          

  ١.نوعا من التوازن ، وھي بذلك خادمة لمقصد شرعي محترم

ية : ثانيا  لنب لسنة    :م 

َمًرا، َفَأَص�اَبْتُھ  َلْو ِبْعَت ِمْن َأِخیَك ثَ «"  واستدلوا بقول النبي صلى اهللا علیھ وسلم         – ١
، ووج�ھ االس�تدالل   »  َجاِئَحٌة، َفَلا َیِحلُّ َلَك َأْن َتْأُخَذ ِمْنُھ َشْیًئا، ِبَم َتْأُخُذ َم�اَل َأِخی�َك ِبَغْی�ِر َح�قٍّ؟         

بھذا الحدیث الشریف أن النبي صلى اهللا علیھ وس�لم ام�ر عن�د الح�ادث الط�ارئ ال�ذي ی�ؤدي                
قد بھ بالتخفیف على المشتري بعدم اس�تیفاء ال�ثمن من�ھ ،    إلى اجتیاح المال وال عالقة للمتعا 

وھن��ا ف��ي حال��ة الت��ضخم لح��ق بالعام��ل أو الموظ��ف الظل��م بانتق��اص القیم��ة الحقیقی��ة ألج��ره   
  .نتیجة أمر لیس لھ بھ عالقة وھو ارتفاع األسعار، فأنقص أجره فینبغي مراعاة ذلك 

قاس علیھ موضوع التضخم    وفي ضوء ذلك یمكن اعتبار مبدأ وضع الجوائح أصال ی
من المبادئ الھام�ة ف�ي الفق�ھ اإلس�المي والت�ي یمك�ن اللج�وء إلیھ�ا               ٢إن مبدأ وضع الجوائح     

لتأیی��د مب��دأ رب��ط األج��ور باألس��عار القیاس��یة ، ذل��ك أن االنخف��اض الح��اد ف��ي اس��عار النق��ود،   
 ی�ستدعي  وانخفاض قوتھا الشرائیة یعد جائحة كبیرة تلحق بذوي الدخول المنخف�ضة ، مم�ا            

  التدخل للتخفیف من آثار ھذه الجائحة 
َی�ا َرُس�وَل اللَّ�ِھ ِإنَّ َأَب�ا        : َعْن َعاِئَشَة، َأنَّ ِھْنَد ِبْن�َت ُعْتَب�َة، َقاَل�تْ          واستدلوا بما ورد     – ٢

:  َال َیْعَل�ُم، َفَق�الَ  ُسْفَیاَن َرُجٌل َشِحیٌح َوَلْیَس ُیْعِطیِني َما َیْكِفیِني َوَوَلِدي، ِإلَّا َما َأَخْذُت ِمْن�ُھ َوُھ�وَ           
، ووجھ االستدالل بھ�ذا الح�دیث أن القاع�دة ال�ضابطة           ٣"ُخِذي َما َیْكِفیِك َوَوَلَدِك، ِباْلَمْعُروفِ    «

للنفقة الواجبة على الزوج لزوجتھ وأوالده ھي الكفای�ة ،وعلی�ھ ف�إن ارتف�اع األس�عار ی�ؤدي              
د م�ن إع�ادة النظ�ر فیھ�ا ف�ي ض�وء       إلى أن تكون النفقة غیر كافیة لتأمین ھذه الحاجات فال ب        

   ٤.ارتفاع األسعار 

                                                           

 یسري،  عبد الرحمن ، الربط القیاسي لألجور بالمستوى العام لألسعار تحلیل من منظور إسالمي ١
 ٥٢٦ ، ص ٣،ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع. لمشكلة األجور في ظل التضخم والعالج المقترح

سنة جائحة أي جدبة ، واجتاح العدو مالھ أي أتى علیھ، : ح وھو االجتیاح ، ویقال  الجائحة من الجو٢
د مھدي المخزومي، د إبراھیم : ، كتاب العین ، المحقق) ھـ١٧٠ت (الفراھیدي ،الخلیل بن أحمد : انظر

 تھلك اآلفة التي: " ، مادة جوح ، والجائحة اصطالحا ٣/٢٦٠دار ومكتبة الھالل، : السامرائي ، الناشر
التعریفات الفقھیة ،البركتي  : .انظر " الثمار وتجتاح األموال وتستأصلھا وكلُّ مصیبة عظیمة وفتنٍة كبیرة

إعادة صف للطبعة القدیمة في باكستان (دار الكتب العلمیة : ، محمد عمیم اإلحسان المجددي ، الناشر
َما ُأْتِلَف ِمْن َمْعُجوٍز " مالكیة  ، والجائحة عند ال٧٣م، ص٢٠٠٣ - ھـ ١٤٢٤، ١،ط) م١٩٨٦ - ھـ ١٤٠٧

فھم قد حصروھا في االفة التي یعجز الشخص عن دفعھا " َعْن دْفِعِھ َعاَدًة َقْھًرا ِمْن َثَمٍر َأْو َنَباٍت َبْعَد َبْیِعِھ 
الھدایة الكافیة الشافیة لبیان ) ھـ٨٩٤ت (الرصاع ، محمد بن قاسم األنصاري، :والتي تھلك الثمر، انظر 

ھـ ١٣٥٠، ١المكتبة العلمیة ،ط: ،الناشر) شرح حدود ابن عرفة للرصاع. (ئق اإلمام ابن عرفة الوافیةحقا
 ٢٨٩، ص

صحیح البخاري ، باب ِإَذا َلْم ُیْنِفِق الرَُّجُل َفِلْلَمْرَأِة َأْن َتْأُخَذ ِبَغْیِر ِعْلِمِھ :  متفق علیھ واللفظ للبخاري ، انظر٣
 .٣/١٣٣٨، ١٧١٤، صحیح مسلم ، باب قضیة ھند ، ح ٧/٦٥، ٥٣٦٤ ِباْلَمْعُروِف ، ح َما َیْكِفیَھا َوَوَلَدَھا

 الضریر ، محمد صدیق ، موقف الشریعة اإلسالمیة من ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ، ٤
 ١٦٠ص "ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار" بحث مقدم لندوة 
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وكذلك األمر حین تحدید مقدار النفقة فإن القاضي یق�در النفق�ة عل�ى أس�اس الحاج�ات                
الضروریة التي ال بد أن تغطیھا النفقة ولیس المقدار العددي من النقود ھو المقصود ، فعند 

 الحاج�ات ف�ال ب�د م�ن إع�ادة النظ�ر ف�ي        غالء األسعار ال یعود ھذا المبل�غ كافی�ا لتح�صیل ھ�ذه          
مقدار النفقة بناء على طلب من الزوجة ، أو ول�ي األطف�ال ، وھ�و م�ا ق�رره ق�انون األح�وال              

 نفق��ة الزوج��ة ت��شمل الطع��ام والك��سوة    - ب٥٩الشخ��صیة األردن��ي  حی��ث ج��اء ف��ي ال��ـمادة   
  ١.والسكنى والتطبیب بـالقدر المعـروف وخدمة الزوجة التي یكون لمثلھا خدم

تفرض نفقة الزوجة حسب حال الزوج یسرًا "  من نفس القانون ٦٤وجاء في الـمادة
وع��سرًا ، وتج��وز زیادتھ��ا ونق��صـھا تبع��ًا لحالت��ھ ، عل��ى أن ال تق��ل ع��ن الح��د األدن��ى بق��در      

  ٢.الضرورة من القـوت والكسـوة والسكن والتطبیب 
الول�د ح�ال الوال�د    یراع�ى ف�ي تق�دیر نفق�ة     " م�ن نف�س الق�انون     ١٨٩وجاء في الـمادة    

  ٣." یسرًا أو عسرًا على أن ال تقل عن حد الكفایة
ال ت��سمع دع��وى الزی��ادة أو ال��نقص ف��ي نفق��ة الزوج��ة أو     " ٢٠٢وج��اء ف��ي الم��ادة  

  ٤"األقارب المفروضة قبل مضي سنة على الحكم بھا ما لم تحدث ظروف استثنائیة 
 العام�ل أو قی�ام الدول�ة        ونفس األمر یج�ري عن�د تحدی�د الرات�ب التقاع�دي للموظ�ف أو              

  .بتعیین الحد األدنى من الراتب 
وقال ص�لى اهللا علی�ھ   . ٥» الُمْسِلُموَن ِعْنَد ُشُروِطِھمْ  «"  قال صلى اهللا علیھ وسلم       –٣
 ووج���ھ ٦» َوالُم���ْسِلُموَن َعَل��ى ُش���ُروِطِھْم، ِإلَّ��ا َش���ْرًطا َح��رََّم َحَلاًل���ا، َأْو َأَح��لَّ َحَراًم���ا    " وس��لم  

ذین الحدیثین أنھما یدالن على أن األصل في العق�ود وال�شروط الح�ل واإلباح�ة،             االستدالل بھ 
ما لم یرد عن الشارع نص في حرمة شيء منھا، أو تشتمل على شيء مما حرمھ الشارع،        
وال یح�ل ألح�د أن یح��رم منھ�ا ش�یئًا ب��الظن، وب�ال دلی��ل م�ن كت�اب أو س��نة ، وال�شروط ك��ذلك         

ز لكل من المتعاقدین أن یشترط في العقد ما ی�راه محقق�ًا        األصل فیھا الصحة واإلباحة، فیجو    
، وھ�ذا ال�شرط ل�یس فی�ھ تح�ریم ح�الل       ٧لمصلحتھ، ما لم یكن محًال لحرام، أو محرمًا لمب�اح      

  .وال تحلیل حرام ، فیكون شرطا جائزا 

                                                           

 ٥٩ ، مادة ٢٠١٠ للعام ٣٦خصیة األردني رقم  قانون األحوال الش١
 ٦٤ ، مادة ٢٠١٠ للعام ٣٦ قانون األحوال الشخصیة األردني رقم ٢
 ١٨٩ ، مادة ٢٠١٠ للعام ٣٦ قانون األحوال الشخصیة األردني رقم ٣
 ٢٠٢ ، مادة ٢٠١٠ للعام ٣٦ قانون األحوال الشخصیة األردني رقم ٤
 .٣/٩٢اري ، باب أجر السمسرة ، صحیح البخ: رواه البخاري ، انظر  ٥
: المتوفى(سنن الترمذي ، محمد بن عیسى :   رواه الترمذي وقال حسن صحیح وصححھ األلباني ، انظر٦

أحمد محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي  وإبراھیم عطوة عوض المدرس في : ، تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩
 ١٣٩٥الثانیة، :  مصر ، الطبعة– البابي الحلبي شركة مكتبة ومطبعة مصطفى: األزھر الشریف ، الناشر

، باب  َما ُذِكَر َعْن َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اللَُّھ َعَلْیِھ َوَسلََّم ِفي الصُّْلِح َبْیَن النَّاِس ، ١٣٥٢ م ، ح ١٩٧٥ -ھـ 
٣/٦٢٦ ، 
شر ، مصر ،    ، ابن تیمیة ، نظریة العقد ، مركز الكتاب للن٢٨/٣٨٦ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ،٧

 –الزحیلي ، محمد مصطفى ، القواعد الفقھیة وتطبیقاتھا في المذاھب األربعة ، دار الفكر ، ٢٠٩ص
 .١/١٠٢ م ، ٢٠٠٦ -  ھـ ١٤٢٧األولى، : دمشق ، الطبعة
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 ص�لَّى اهللا علی�ھ     -كان رسوُل اهللا    :  عن عمرو بِن ُشعیب، عن أبیھ عن جده، قال         – ٤
ِم�ن ال�َوِرق، وُیقوِّمھ�ا     ١ق�وِّم دی�َة الخط�ِأ عل�ى أھ�ِل الُق�رى أرب�ع مئ�ِة دین�اٍر وِع�دلھا                      یُ -وسلم  

على أثماِن اإلبِل، فإذا غَلت رفَع في قیمِتھا، وإذا ھاج�ت ُرخ�صًا نق�َص م�ن قیمِتھ�ا، وبلغ�ت              ٢
دین�اِر،   ما بیَن أربع مئِة دیناٍر إل�ى ثم�اِن مئ�ِة    - صلَّى اهللا علیھ وسلم      -على عھِد رسوِل اهللا     

َوَكاَن َرُسوُل اللَّ�ِھ    " وفي روایة النسائي وابن ماجھ      . ٣وِعدلھا ِمن الَوِرق ثمانیَة آالِف درھم     
َص��لَّى اُهللا َعَلْی��ِھ َوَس��لََّم ُیَقوُِّمَھ��ا َعَل��ى َأْھ��ِل اْلُق��َرى َأْرَب��َع ِماَئ��ِة ِدیَن��اٍر َأْو ِع��ْدَلَھا ِم��َن اْل��َوِرِق،         

ْلِإِبِل، ِإَذا َغَلْت َرَفَع ِف�ي ِقیَمِتَھ�ا، َوِإَذا َھاَن�ْت َنَق�َص ِم�ْن ِقیَمِتَھ�ا َعَل�ى َنْح�ِو               َوُیَقوُِّمَھا َعَلى َأْھِل ا   
الزََّماِن َما َكاَن َفَبَلَغ ِقیَمُتَھا َعَلى َعْھِد َرُسوِل اللَِّھ َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم، َم�ا َب�ْیَن اْل�َأْرَبِع ِماَئ�ِة         

  ٤" اَئِة ِدیَناٍر َأْو ِعْدِلَھا ِمَن اْلَوِرِقِدیَناٍر ِإَلى َثَماِن ِم
كانت قیمُة الدِّیِة على عھِد رسوِل اهللا : وعن عمرو بِن ُشعیب، عن أبیِھ عن جدِّه، قال

فك��اَن ذل��ك ك��ذلك حتَّ��ى  : ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم ثم��ان مئ��ة دین��اٍر أو ثمانی��ة آالِف ِدرھ��م ق��ال   
ففرض�ھا عم�ُر عل�ى أھ�ل ال�ذھِب          :  اإلبل قد غلت، ق�ال     أال إن : اسُتْخِلَف عمُر فقام خطیبًا فقال    

  ٥ألَف دینار، وعلى أھِل الَوِرِق اثني عشر ألف درھم 
 جعل األصل في الدیة اإلبل، وأن الدنانیر        أن النبي   : جھ الداللة في ھذه األحادیث      و

اسیة، والدراھم مأخوذان عنھا على أنھما قیمة لھا، وھذا یدل على أھمیة اعتبار السلع األس
وجعلھا معیارًا یرجع إلیھ عند التقویم ، وقیاسا على فعل النبي ص�لى اهللا علی�ھ وس�لم یمك�ن        
جواز جعل أسعار السلع والخدمات مقیاسا یرجع إلیھ في تقویم القیم الحقیقة ألج�ور العم�ال                 

  .والموظفین والنفقات 
ا ِعْن�َد َرُس�وِل اللَّ�ِھ َص�لَّى اُهللا      ُكنَّ� :  وقد استدلوا بما روي عن ُعْتَبَة ْب�َن النُّ�دَِّر ق�ال              – ٥

ِإنَّ ُموَس�ى َص�لَّى اُهللا َعَلْی�ِھ َوَس�لََّم         «: َعَلْیِھ َوَسلََّم، َفَقَرَأ طسم، َحتَّى ِإَذا َبَلَغ ِقصََّة ُموَسى، َق�الَ          
ووج��ھ الدالل��ة ان " .٦َأَج��َر َنْف��َسُھ َثَم��اِنَي ِس��ِنیَن، َأْو َع��ْشًرا، َعَل��ى ِعفَّ��ِة َفْرِج��ِھ، َوَطَع��اِم َبْطِن��ِھ  

األجرة ھنا فیھا شيء من الجھالة فمقدار طعامھ فیھ جھالة ، وشرع من قبلنا شرع لنا، م�ا                  
  ٧" .لم یثبت نسخھ 

                                                           

محمد، أبو الحسن نور الدین المال الھروي ) سلطان( القاري ، علي بن : أي مثلھا في القیمة ، انظر ١
  لبنان–دار الفكر، بیروت : الناشر ،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح، ) ھـ١٠١٤: وفىالمت(القاري 

 .٦/٢٢٩١، ٣٥٠٠م، ح ٢٠٠٢ - ھـ ١٤٢٢األولى، : الطبعة،
  یقدرھا٢
سنن ) ھـ٢٧٥: المتوفى(أبو داود ، سلیمان بن األشعث السِِّجْستاني :  رواه أبو داود وسكت عنھ ، انظر ٣

 ٢٠٠٩، ١دار الرسالة العالمیة ، ط:  مَحمَّد كاِمل قره بللي ، الناشر-  شَعیب األرنؤوط :أبي داود ، المحقق
 .٦/٦٢٠، )٤٥٦٤(م ، كتاب الدیات، باب دیات األعضاء، ح 

: المتوفى(النسائي ،  أحمد بن شعیب بن علي :  رواه النسائي  وابن ماجھ وحسنھ األلباني ، انظر ٤
، ٢ حلب ، ط–د الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات اإلسالمیة عب: سنن النسائي ، تحقیق) ھـ٣٠٣

 .٣/٦٥٠، ٢٦٣٠ابن ماجھ ، سنن ابن ماجھ ، باب دیة الخطأ ، ح . ٨/٤٢، ٤٨٠١، ح١٩٨٦
 . ٦/٦٠١، ٤٥٤٢سنن أبي داود ، باب الدیة كم ھي ؟ ، ح :  رواه أبو داود وضعفھ األرناؤوط ، ، انظر ٥
: حسن لغیره وھذا اإلسناد ضعیف ، انظر : ضعیف جدا ، وقال األرناؤوط  رواه ابن ماجھ وقال األلباني ٦

 .٢/٨١٧، ٢٤٤٤ابن ماجھ ، سنن ابن ماجھ ، باب إجارة األجیر على طعام بطنھ ، ح 
 ٣٦٥/ ٥ ابن قدامة ، المغني ، ٧
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كنت أجی�را البن�ة غ�زوان بطع�ام بطن�ي،           :  أنھ قال  - رضي اهللا عنھ     -وعن أبي ھریرة    
   ١.وعقبة رجلي، أحطب لھم إذا نزلوا، وأحدو بھم إذا ركبوا

 ٢جارة بطبیعتھ فیھ شيء من الغرر ل�ذا یغتف�ر فی�ھ م�ا ال یغتف�ر ف�ي البی�ع ،                إن عقد اإل  
ذلك أن المنفعة فیھ غیر متحصلة وقت العقد ولكن تتحصل بعد العق�د ش�یئا ف�شیئا وف�ي ذل�ك                 
غرر،  ولذلك فقد ما ذھب جمھور الفقھاء بجواز إج�ارة العام�ل بطعام�ھ وك�سوتھ ، ومعل�وم         

 وھ��و ٣ن وفیھم�ا ش��يء م��ن الغ�رر، فق��د أج��از ذل�ك مال��ك    أنھم�ا غی��ر من�ضبطین وغی��ر ث��ابتی  
ال�راجح عن��د أحم��د وق��ال ب��ھ إس��حاق ب��ن راھوی��ھ وروي ع��ن أب��ي بك��ر وعم��ر وأب��ي موس��ى  

َھ�ِذِه اْلَجَھاَل�َة َل�ا ُتْف�ِضي ِإَل�ى      "  ، وأجاز ذلك أبو حنیف�ة ف�ي المرض�عة فق�ط  وق�ال           ٤الشعري  
  ٥" اْلُمَناَزَعِة

وألن من ذكرنا من الصحابة وغیرھم فعلوه، فلم یظھر : " واستدل ابن قدامة للجواز 
لھ نكیر، فكان إجماعا، وألنھ ق�د ثب�ت ف�ي الظئ�ر باآلی�ة، فیثب�ت ف�ي غیرھ�ا بالقی�اس علیھ�ا،             

  ٦وألنھ عوض منفعة، فقام العرف فیھ مقام التسمیة، كنفقة الزوجة، 
  القواعد الفقھیة : ثالثا 

"  ال��ضرر والداعی�ة إل��ى إزالت�ھ ، كقاع��دة   فق�د اس�تدلوا بالقواع��د الفقھی�ة الناھی��ة ع�ن    
 ، ٨"ال ض��رر وال ض��رار "  ، والت��ي أص��لھا قول��ھ ص��لى اهللا علی��ھ وس��لم    ٧" ال��ضرر ی��زال  

فانخفاض القیمة الشرائیة للنقود ھو ضرر یلحق بالعمال والموظفین والمالك، ومن فرضت            
ون حیف على صاحب لھم النفقة ،  فیعالج ھذا الضرر برفع األجور بما یقارب ھذا الضرر د  

ف��إذا ك��ان " ال��ضرر ی��زال " العم��ل ولك��ن بن��سبة قریب��ة م��ن غ��الء األس��عار ، وك��ذلك قاع��دة   
انخفاض القیمة الشرائیة للرواتب واألجور ضرر فیجب إزالتھ برفع قیمة األجور بما یوازي 

  .ھذا االرتفاع 
                                                           

 في  رواه ابن ماجھ وصححھ محمد فؤاد عبد الباقي وشعیب األرناؤوط وضعفھ األلباني وقال البوصیري١
ابن ماجھ ، سنن ابن ماجھ ، باب إجارة األجیر على طعام : ھذا اسناد صحیح ، ، انظر : مصباح الزجاحھ 

، مصباح  الزجاجة في زوائد ابن ماجھ ، البوصیري ، أحمد بن أبي بكر بن .٢/٨١٧، ٢٤٤٥بطنھ ، ح 
لمنتقى الكشناوي ، دار محمد ا: ،  المحقق)ھـ٨٤٠ت (إسماعیل بن سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري 

 ٣/٧٦ ھـ ، ١٤٠٣، ٢ بیروت ، ط–العربیة 
 الیحیى ، فھد بن عبد الرحمن ، العوض المتغیر في البیع واإلجارة ، مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي ، ٢

 .١٠٢ ، ص ٣٤ ، ع٣٠س
 ٤/١٢ ابن رشد ، بدایة المجتھد ، ٣
: ، المغني ، الناشر) ھـ٦٢٠ت ( قدامة المقدسي  ابن قدامة ، عبد اهللا بن أحمد بن محمد الشھیر بابن٤

 .٥/٣٦٤مكتبة القاھرة ،
 .٢/٥٩ ابن مودود ، االختیار ،٥
 .٥/٣٦٥ ابن قدامھ ، المغني ، ٦
، ١دار الكتب العلمیة ، ط: ، األشباه والنظائر، الناشر) ھـ٩١١ت ( السیوطي ، عبد الرحمن بن أبي بكر، ٧

 ٨٣م، ص١٩٩٠ -ھـ ١٤١١
سنن ابن ماجھ ، باب من : جھ وأحمد ومالك وقال األلباني  واألرناؤوط صحیح لغیره ، انظر  رواه ابن ما٨

: ،المحقق) ھـ٢٤١: المتوفى( ، ابن حنبل ، أحمد  ٣/٤٣٢، ٢٣٤١بنى في حقھ ما یضر بجاره ، ح ، 
، ٢٨٦٧ م ، ح ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦األولى، :  القاھرة ،الطبعة–دار الحدیث : أحمد محمد شاكر ،الناشر

 محمود خلیل ، مؤسسة -بشار عواد معروف : ، الموطأ ،المحقق) ھـ١٧٩ت (، ابن أنس مالك ٣/٢٦٧
 .٢/٤٥٢، ٢٨٦٠ ،ح١٤١٢: الرسالة ،سنة النشر



 - ٤١٤٢ -

ل : بعا  لمعق   :م 

  :  ودرء المفاسد منھا فقد استدلوا بأدلة عقلیة مبنیة على جلب المصالح
  إن عقود المعاوضات كالبیع واإلجارة مبنیة على التعادل في الحق�وق والواجب�ات          -١

وااللتزام��ات المتبادل��ة ب��ین العاق��دین ، وال ش��ك أن تقلب��ات األس��عار تح��دث خل��ال كبی��را ف��ي       
ین التوازن االقتصادي للعقد ، علما بأن ھ�ذا الت�وازن یج�ب المحافظ�ة علی�ھ م�ن مرحل�ة تك�و               

العقد وإلى نھایتھ ، وإن نظام الربط القیاس�ي بم�ستوى األس�عار ھ�و وس�یلة للمحافظ�ة عل�ى                     
  . ١التوازن العقدي بین المتعاقدین

 إن عدم الربط بمستوى األس�عار م�ع انخف�اض القیم�ة ال�شرائیة للنق�ود ی�ؤدي إل�ى                -٢
دي إل�ى  المخاصمة والخالف بین العمال من جھة وأصحاب العم�ل م�ن جھ�ة أخ�رى، مم�ا ی�ؤ             

االعتصامات واإلضرابات من أجل  زیادة األجور نتیجة ارتفاع تكالیف المعیشة، مم�ا ی�ؤدي              
بأرباب العمل إما االستجابة للمطالبات أو االستغناء عن خدمات العاملین والبح�ث ع�ن أی�دي       
عامل��ة رخی��صة وف��ي الغال��ب تك��ون م��ن العمال��ة الواف��دة عل��ى ح��ساب العمال��ة الوطنی��ة، مم��ا 

 ارتف��اع ن��سب البطال��ة وم��ا یترت��ب عل��ى ذل��ك م��ن م��شاكل اقت��صادیة واجتماعی��ة     ی��ؤدي إل��ى
  . وسیاسیة 

   كم���ا أن اس���تمرار الت���ضخم دون معالج���ة ل���ھ أو آلث���اره سی���شعر الطبق���ة الفقی���رة     
والمتوسطة التي تكتوي بنار ھذا التضخم ب�الظلم ، مم�ا ی�ؤدي إل�ى انت�شار الحق�د وال�ضغینة          

رون أنھم مھما ضاعفوا جھودھم في العمل إال أن دخلھم وإن بین أفراد المجتمع، ألنھم یشع
زاد من حیث القیمة العددیة ،إال أنھ أقل م�ن حی�ث القیم�ة الحقیقی�ة ب�سبب م�ا ی�سمى بخ�داع          

   ٢النقود 
أن ت���صرف اإلم���ام عل���ى الرعی���ة من���وط  "  إن القاع���دة ف���ي ال���سیاسة ال���شرعیة  - ٣

، ٣مام أن یسعر على الن�اس عن�د الحاج�ة    وكذلك ذھب العلماء إلى أنھ یجوز لإل  " بالمصلحة  
وال ش�ك أن انخف��اض قیم�ة النق��ود بحی�ث ال یأخ��ذ العام�ل م��ا یك�افئ جھ��ده وعمل�ھ ل��یس فی��ھ       
مصلحة بل ھو مفسدة تقعد الناس عن العمل ،  كما أن عدم األخذ بالربط یفضي إلى امتن�اع          

   .٤الناس عن عقود األجل طویلة المدة خوفا من تغیر األسعار
ن انخفاض القیم�ة ال�شرائیة للروات�ب ی�دفع الكثی�رین للتركی�ز عل�ى االحتیاج�ات              إ – ٤

األساسیة، والغاء بعض السلع م�ن قائم�ة الل�وازم األس�ریة، ومنھ�ا ال�رحالت والترفی�ھ، مم�ا                   
ی��ؤدي إل��ى خل��ق أج��واء م��شحونة وض��غوطات حی��اة وكب��ت ی��نعكس س��لبا ب��شكل كبی��ر عل��ى     

كم���ا ی��ؤدي إل��ى إض���عاف الحی��اة االقت���صادیة     .ة المجتم��ع والعالق��ات األس���ریة واالجتماعی��   
خ��صوصا ف��ي جان��ب ال��سلع والب��ضائع الت��ي ق��د تع��د م��ن الكمالی��ات وال��سلع ذات األس��عار           

                                                           

ربط "  إقبال ، منور ، مزایا ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ومساوئھ ، بحث مقدم  لندوة ١
 ٧٣، ص " یر األسعارالحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغ

 یسري،  عبد الرحمن ، الربط القیاسي لألجور بالمستوى العام لألسعار تحلیل من منظور إسالمي ٢
 ٥٢٧ ، ص٣،ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع. لمشكلة األجور في ظل التضخم والعالج المقترح

ر التضخم ، مجلة المجمع الفقھي  الفعر ، حمزة بن حسین ، التأصیل الشرعي للحلول المقترحة لعالج أثا٣
 ١٢٠، مكة المكرمة ،ص٢٠٠٤، ١٧، ع١٥اإلسالمي ، رابطة العالم اإلسالمي ، سنة

  ).١٩٠(ص "  ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار"  ندوة ٤



 - ٤١٤٣ -

 المرتفعة ، وھذه القائمة تتوس�ع كلم�ا غل�ت األس�عار ول�م ی�تم زی�ادة الروات�ب ب�نفس الن�سبة                       
لجؤون فقط لشراء  حیث یعزف الموظفون والعاملون عن شرائھا نتیجة محدودیة الدخل، وی         
    .١.السلع األساسیة لتلبیة احتیاجاتھم الیومیة مما یضعف الحركة التجاریة 

 إن رب��ط األج��رة للفت��رة الالحق��ة بمقی��اس مع��ین من��ضبط ینف��ي الجھال��ة ویحق��ق         -٥
وقد وجدنا . المعلومیة ، وھو یعد من قبیل الرجوع إلى أجرة المثل وھو ال مجال للنزاع فیھ            

 ٢ون الرجوع إلى أجرة المثل في حاالت عدی�دة كم�ا ل�و ف�سد عق�د اإلج�ارة ،                أن العلماء یجیز  
وھ��و معی��ار غی��ر من��ضبط تمام��ا ، ف��یمكن الرج��وع إل��ى معی��ار األس��عار القیاس��یة وھ��و أكث��ر   

  انضباطا وال یؤدي إلى التنازع 
األح�وال   ظ�روف  ومالحظ�ة  االس�تقراء،  قبی�ل  األخذ باألسعار القیاسیة یعد م�ن   أن- ٥
 القیم ابن كتاب اشتمل وقد .المالیة والتعامالت القضاء في معتبر شرعي مبدأ وھو والقرائن

  ٣.القرائن  لالعتماد على األدلة الكثیر من على الحكمیة الطرق في
  :أدلة الفریق الثاني وھم المانعون من الربط 

  :      لقد استدل المانعون لربط األجور باألسعار القیاسیة بأدلة منھا 
ربط األج�ور بالم�ستوى الع�ام لألس�عار ی�ؤدي إل�ى جھال�ة ش�دیدة تلح�ق بق�در األج�ر               إن   – ١

والراتب، وعقود اإلجارة من عقود المعاوضة التي یشترط فیھا عدم الجھالة في العوضین ، 
 ، وھذا االشتراط مقرر لحق اهللا فإذا اتفق الطرفان عل�ى إن�شاء أي         ٤.أي المنفعة أو األجرة     

ة م�ع جھال�ة أح�د الب�دلین فیعتب�ر اتفاقھم�ا ب�اطال مث�ل اتفاقھم�ا عل�ى           عقد من عقود المعاوض   
وال ت��صح حت��ى تك��ون :  ج��اء ف��ي الھدای��ة ف��ي ب��اب اإلج��ارة   ٥الرب��ا وذل��ك النتھ��اك ح��ق اهللا 

 ٦المنافع معلومة، واألجرة معلومة ألن الجھالة في المعقود علیھ وبدلھ تفضي إلى المنازعة
كون األجرة والمنفعة معلومتین؛ ألن جھالتھم�ا تف�ضي   وشرطھا " ، وجاء في الدر المختار      

                                                           

 / ، السنة الرابعة ٢٠١٤ كانون األول ٦ صحیفة الحیاة الجدیدة ، صحیفة یومیة تصدر في فلسطین ،  ١
  ١٧٨العدد 

محمد حجي ، سعید أعراب ، محمد : الذخیرة ، المحقق)ھـ٦٨٤: المتوفى( القرافي ،  أحمد بن إدریس ٢
، ٥/٤٢٠ ، ٥/٣٩١ م ، ١٩٩٤األولى، :  بیروت ، الطبعة-دار الغرب اإلسالمي: بو خبزة ، الناشر

لمراجعة للمؤسسات ھیئة المحاسبة وا: ، وانظر ٣٠/١٦٥ ، ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ، ٥/٤٧٥
 .٧٢٤، ص ٢٧ ، البحرین ، المعیار ٢٠١٧المالیة اإلسالمیة ، المعاییر الشرعیة ،

 ، البحرین ، ٢٠١٧ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، المعاییر الشرعیة ،٣
 .٧٢٤، ص ٢٧المعیار 

: الھدایة في شرح بدایة المبتدي ، المحقق، ) ھـ٥٩٣: المتوفى(المرغیناني ، علي بن أبي بكر :  انظر ٤
، القرطبي ، یوسف بن عبد ٣/٢٣٠ لبنان، ، – بیروت - دار احیاء التراث العربي : طالل یوسف ، الناشر

محمد محمد أحید : ، الكافي في فقھ أھل المدینة،  المحقق) ھـ٤٦٣: المتوفى(اهللا بن محمد بن عبد البر 
:  مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة:ولد مادیك الموریتاني ، الناشر

، ) ھـ٤٧٦: المتوفى(، الشیرازي ، إبراھیم بن علي بن یوسف ٧٤٥ /٢م ، ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، 
، البھوتي ، منصور بن یونس ٢/٢٤٥دار الكتب العلمیة، : المھذب في فقھ اإلمام الشافعي، الناشر

 ٣/٥٤٦دار الكتب العلمیة ،:  ، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، الناشر)ھـ١٠٥١: المتوفى(
 .٣٤ حماد ، كیفیة تحدید األجور في عقود العمل والتأجیر التقلیدیة والمستحدثة ، ص ٥
طالل : ، الھدایة في شرح بدایة المبتدي ، المحقق) ھـ٥٩٣: المتوفى( المرغیناني ، علي بن أبي بكر ٦

   ، ٣/٢٣٠ لبنان، – بیروت - احیاء التراث العربي دار: یوسف ، الناشر



 - ٤١٤٤ -

وال تج�وز اإلج�ارة وال الك�راء ب�المجھول     " وجاء في الكافي البن عبد البر  ١" إلى المنازعة   
ال�شرط الث�اني لإلج�ارة معرف�ة     "  وج�اء ف�ي ك�شاف القن�اع     ٢" .الذي یقل مرة ویكثر أخ�رى       

ویقول اب�ن ح�زم   . ٣" لوما كالثمن األجرة ؛ألنھ عوض في عقد معاوضة فوجب أن یكون مع  
وبال��ضرورة ی��دري ك��ل أح��د أن��ھ ال یمك��ن البت��ة وج��ود الرض��ا عل��ى مجھ��ول وإنم��ا یق��ع         " 

 األج�رة  تك�ون  أن یج�ب : "  ، وجاء في المعاییر الشرعیة ٤"التراضي على ما علم وعرف 
  ٥" التنازع  معھ ینتفي علما معلومة

في النھي عن العقود التي تت�ضمن جھال�ة ومنھ�ا    األحادیث الواردة  العدید من          وقد ورد 
َنَھى َرُسوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم َعْن َبْیِع اْلَحَصاِة، َوَعْن َبْیِع   : "ما رواه أبو ھریرة 

  .٦" اْلَغَرِر 
ووجھ الداللة أن الربط القیاسي یتضمن غ�ررًا محقق�ًا، ألن طرف�ي العق�د ال یعلم�ان م�ا                   

، ولو تراضیا على ذلك عند التعاقد فال ی�صح ألن�ھ       ٧سیؤول إلیھ الثمن أو األجر عند القبض        
، ألن ھذا سیؤدي إلى المنازعة بین المتعاقدین وھذا أحد أسباب           ٨ال یصح الرضا بالمجھول     

  .بطالن العقود 
ت�رات  إن ایلول�ة ال�ربط إل�ى تحق�ق المعلومی�ة ف�ي الم�ستقبل ف�ي الف              :      ویقول نزی�ھ حم�اد      

الالحقة ال ترفع صفة الجھالة عن العق�د وق�ت التعاق�د حی�ث ان ك�ال العاق�دین وق�ت التعاق�د ال            
إن ھ��ذه ال��صورة   : ١٠ویق��ول أی��ضا ٩.یعل��م م��ا س��تؤول إلی��ھ األج��رة ف��ي الفت��رات الالحق��ة       

المستحدثة لإلجارة یتحقق فیھا بال ریب وصف الجھالة المفسدة للعق�د الت�ي عب�ر عنھ�ا اب�ن       

                                                           

دار : ، رد المحتار على الدر المختار الناشر) ھـ١٢٥٢: المتوفى( ابن عابدین، محمد أمین بن عمر ١
 . ٦/٥م ، ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢الثانیة، : بیروت ، الطبعة-الفكر

، الكافي في فقھ أھل ) ھـ٤٦٣: المتوفى(القرطبي ، یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر   : ٢
مكتبة الریاض الحدیثة، الریاض، : محمد محمد أحید ولد مادیك الموریتاني ، الناشر: المدینة،  المحقق

 ،٧٤٥ /٢م ، ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠الثانیة، : المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة
 .٣/٥٥١ البھوتي ، كشاف القناع ، ٣
 بیروت ، –دار الفكر : ، المحلى باآلثار ،الناشر) ھـ٤٥٦: وفىالمت( ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعید ٤

 . ٧/٢٩٤بدون طبعة وبدون تاریخ ، : الطبعة
 .٨٥٥ ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، المعاییر الشرعیة ، ص٥
محمد : المحقق، ) ھـ٢٦١: المتوفى(صحیح مسلم ، مسلم بن الحجاج النیسابوري :  رواه مسلم ، انظر ٦

 بیروت ، كتاب البیوع، باب بطالن بیع الحصاة –دار إحیاء التراث العربي : فؤاد عبد الباقي ، الناشر
  .٣/١١٥٣، )١٥١٣(والبیع الذي فیھ غرر،ح  

، الفعر ، ) ١٧٣(ھـ ص ١٤٠٧ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، وقائع ندوة عام : ینظر  ٧
لتأصیل الشرعي للحلول المقترحة لعالج أثار التضخم ، مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي حمزة بن حسین ، ا

 ١٢١، مكة المكرمة ، ص٢٠٠٤، ١٧، ع١٥، رابطة العالم اإلسالمي ، سنة
قواعد األحكام في مصالح األنام ) ھـ٦٦٠: المتوفى( العز بن عبد السالم ، عبد العزیز بن عبد السالم  ، ٨

 -  ھـ ١٤١٤ القاھرة ، ، –مكتبة الكلیات األزھریة : طھ عبد الرؤوف سعد ، الناشر: ، راجعھ وعلق علیھ
 .٢/١٧٦ م ، ١٩٩١

 .١٦٩ حماد ،  نزیھ ، كیفیة تحدید األجور في عقود العمل والتأجیر التقلیدیة والمستحدثة ، ص ٩
 .١٧٢تحدثة ، ص  حماد ،  نزیھ ، كیفیة تحدید األجور في عقود العمل والتأجیر التقلیدیة والمس١٠
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الجھالة المانعة من صحة العقد ھي التي تؤدي إلى القمار او الغرر وال یدري               " القیم بقولھ 
  ١" العاقد على أي شيء یدخل 

 إن القول أن ربط األجور یؤدي إلى رفع الظل�م وال�ضرر ع�ن األجی�ر أو ص�احب العق�ار                  – ٢
ررا إال أنھ ی�رد عل�ى ذل�ك ب�أن ھ�ذا األم�ر یلح�ق ض�               " الضرر یزال   " والقاعدة الفقھیة تقول    

، ألن األجی�ر ب�الربط   " ال ض�رر وال ض�رار    " وظلما بالطرف االخر والقاع�دة الفقھی�ة تق�ول          
  ٢.یأخذ أكثر من حقھ المتفق علیھ في العقد ، وھذا ھو الظلم ، والظلم ممنوع 

ف�إن   : " النقود ھي المعیار ال�ذي یع�رف ب�ھ تق�ویم ال�سلع والخ�دمات ،  یق�ول اب�ن الق�یم                   - ٣
أثمان المبیعات، والثمن ھو المعیار الذي بھ ُیعرف تق�ویم األم�وال، فیج�ب              الدراھم والدنانیر   

أن یكون محدوًدا مضبوًطا ال یرتفع وال ینخفض؛ إذ لو كان ال�ثمن یرتف�ع وی�نخفض كال�سلع           
لم یكن لنا ثمن نعتبر ب�ھ المبیع�ات، ب�ل الجمی�ع س�لع، وحاج�ة الن�اس إل�ى ثم�ن یعتب�رون ب�ھ                

ذلك ال یمكن إال بسعر ُتعرف بھ القیمة، وذل�ك ال یك�ون إال   و المبیعات حاجة ضروریة عامة،   
بثمن ُتقوَّم بھ األشیاء، ویستمر على حالة واحدة، وال ُیقوم ھو بغیره؛ إذ یصیر سلعة یرتفع 

  ٣" .وینخفض، فتفسد معامالت الناس، ویقع الخلف ویشتد الضرر 
 ھ��و ال��سلع ال األثم��ان         ورب��ط األج��ور بم��ستوى األس��عار لل��سلع یجع��ل معی��ار التق��ویم      

  . ٤والنقود، وفي ھذا قلب لألوضاع السلیمة 
 إن ربط األجور بالمستوى الع�ام لألس�عار س�یؤدي إل�ى ارتف�اع م�ستمر بم�ستوى األج�ور                   -٤

واألس��عار ، فاألس��عار ست��ستمر ص��عودا ب��سبب الت��ضخم ، مم��ا س��یؤدي إل��ى زی��ادة األج��ور ،  
 ، والح�ل الحقیق�ي ھ�و باتخ�اذ     ٥س�عار وھك�ذا    وزیادة األج�ور س�تدفع المنتج�ین إل�ى زی�ادة األ           

الدولة إلجراءات مالیة ونقدیة نقدیة تؤدي إلى معالجة التضخم وكبح جماحھ، ال التعامل مع 
  ٦.آثاره من خالل إجراءات تسكینیة مؤقتة

      إن ال��سیاسة االقت��صادیة اإلس��المیة تعم��ل عل��ى أس��اس محاول��ة تثبی��ت األس��عار وع��دم    
تثبی��ت قیم��ة النق��ود واس��تقرار قیمتھ��ا لتك��ون مقیاس��ا ع��ادال للم��دفوعات   زیادتھ��ا م��ن خ��الل 

، وبالت�الي فال�سیاسة االقت�صادیة اإلس�المیة تق�وم عل�ى       ٧المؤجلة ، وم�ستودعا ثابت�ا للقیم�ة       
، وإن ھنالك اقتناعا واسع االنتشار بین االقت�صادیین؛ ب�أن اللج�وء        ٨أساس محاربة التضخم    

ف من عزیمة الدول عن مكافحة أسباب التضخم ؛ ألنھ یخفف إلى ربط األجور غالبًا ما یضع
                                                           

 ٥/٣١٠ ابن القیم ،  إعالم الموقعین عن رب العالمین ،  ١
 الفعر، حمزة بن حسین، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار في ضوء األدلة الشرعیة، مجلة ٢

 .٥١٠ ، ص٣ ، ج٨مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع
  . ٣/٤٠٢ ابن القیم ،  إعالم الموقعین عن رب العالمین ،  ٣
 )١٧٣(ھـ ص ١٤٠٧ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، وقائع ندوة عام  ٤
 إقبال ، منور ، مزایا ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ومساوئھ ، ضمن بحوث ندوة ربط ٥

 . ٧٧الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ، ص 
لتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ، النظریة والتجربة والتطبیق من  عبد المنان ، محمد ، ربط الحقوق واال٦

 .١١٥، ص " ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار" منظور إسالمي ، بحث مقدم لندوة 
 .٤٦ شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص ٧
امات اآلجلة بتغیر  شابرا ، محمد عمر ، تعقیب على بحث عبد المنان ، محمد ، ربط الحقوق وااللتز٨

ربط الحقوق وااللتزامات " األسعار ، النظریة والتجربة والتطبیق من منظور إسالمي ، بحث مقدم لندوة 
 ١٥٠،ص " اآلجلة بتغیر األسعار
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 وأن ١.مؤقت��ًا م��ن آث��اره ویؤجلھ��ا، وربم��ا یجع��ل مكافح��ة الت��ضخم أص��عب ف��ي الم��دى البعی��د  
  .المعالجة الحقیقیة للتضخم ھي بمعرفة أسبابھ ومعالجتھا، ال بالتكیف مع أثر من آثاره

ار الت�ضخم سیاس�ة فاش�لة ف�ي معالج�ة               إن سیاسة ال�ربط بم�ستوى األس�عار لمعالج�ة آث�           
الت��ضخم النق��دي، ب��ل ق��د ی��ؤدي إل��ى زی��ادة الت��ضخم النق��دي، فالزی��ادة ف��ي م��ستوى األس��عار    
ستؤدي إلى ارتفاع كل االلتزامات والحق�وق الت�ي ربط�ت ب�ھ مم�ا یزی�د م�ن تك�الیف اإلنت�اج،            

   .٢ات متالحقة األمر الذي سینعكس على زیادة في معدالت األسعار، وھكذا دوالیك في زیاد

و ی��رى الكثی��رون أن ال��ربط ف��ي ح��د ذات��ھ عم��ل ت��ضـخمي، فب��ـدال م��ن أن یخف��ف م��ن             
التضخم فإنھ یزیده اش�تعاال ، ی�ضاف إل�ى ذل�ك أن�ھ اعت�راف ض�ـمني ب�ـأن الت�ضـخم ال یمك�ن                     

  ٣.عالجھ، وفي ذلـك مـا فیـھ مـن تـأثیر سـلبي عـلى السیاسات المضادة للتضخم 
لمجی��زین لل��ربط وال��ذین اس��تدلوا لق��ولھم بالقی��اس عل��ى الدی��ة م��ن ج��انبین،   ردوا عل��ى ا- ٥

بأن كثیرًا من الفقھاء یرون بأن الذھب والف�ضة أص�الن ف�ي الدی�ة، ولی�سا ب�دًال ع�ن           : األول  
 ، ج�اء ف�ي كن�ز    ٦ ، والحنابلة في أحد القولین ٥، والمالكیة٤اإلبل، وھو ما ذھب إلیھ الحنفیة     

د مائة من اإلبل أرباعا من بنت مخ�اض إل�ى جذع�ة ، أو أل�ف دین�ار          دیة شبھ العم  " الدقائق  
الدیة إنما تكون من اإلب�ل أو ال�ذھب   "  ، وجاء في حاشیة الدسوقي     ٧"أو عشرة آالف درھم   

 وبالتالي فالقیاس غیر صحیح إذ لم یتم تعدیل مقدار الدیة بناء على تغیر قیمة    ٨"أو الفضة   
  .اإلبل 

ألصل في الدی�ة ھ�و اإلب�ل فق�ط، وم�ا ع�داھا م�ن ال�ذھب والف�ضة               ورد المجیزون علیھم بأن ا    
، وھ�و م�ا ذھ�ب إلی�ھ     ١، وروایة عن أحم�د ٩وغیرھما بدل عنھا ، وھو ما ذھب إلیھ الشافعیة     

                                                           

 الزرقا، محمد أنس، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار بین الفقھ واالقتصاد، مجلة مجمع الفقھ ١
 .٦٣٢ص ، ٣، ج٨اإلسالمي ، ع

 السبھاني ، عبد الجبار، وجھة نظر في تغیر قیمة النقود،  مجلة جامعة الملك عبد العزیز، االقتصاد ٢
، القري ، محمد ، الربط القیاسي ضوابطھ وآراء االقتصادیین )٤٤- ٤٣(، ص )١١(اإلسالمي، العدد 

، ص )٢(، عدد)٤( مجلد اإلسالمیین فیھ ، مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة، ، الدكتور محمد القري،
 .٥٧، شابرا ، نحو نظام نقدي عادل ، ص )١٩(
 الیحیى ، فھد بن عبد الرحمن ، العوض المتغیر في البیع واإلجارة ، مجلة المجمع الفقھي اإلسالمي ، ٣

 .١١٧ ، ص٣٤ ، ع٣٠س
 الشِّْلِبيِّ ، ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة)  ھـ٧٤٣: المتوفى( الزیلعي ، عثمان بن علي ٤

 .١٢٧ ٦/١٢٦ ھـ ، ١٣١٣األولى، :  بوالق، القاھرة ، الطبعة- المطبعة الكبرى األمیریة : الناشر
 الدسوقي ، محمد عرفھ ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، تحقیق محمد علیش ، الناشر دار الفكر ٥

 ،٤/٢٦٤، بیروت ، 
صاف في معرفة الراجح من الخالف ، دار إحیاء التراث ، اإلن) ھـ٨٨٥ت ( المرداوي ، علي بن سلیمان ٦

 ١٠/٥٨، ٢العربي ، ط
 .١٢٧ ٦/١٢٦ الزیلعي ، ، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق ، ٧
  .٤/٢٦٤ الدسوقي ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، ٨
ني ألفاظ ، مغني المحتاج إلى معرفة معا) ھـ٩٧٧ت ( الشربیني ، محمد بن أحمد الخطیب :انظر  ٩

ت (النووي ، یحیى بن شرف  ، ٥/٢٩٩م ،١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، ١المنھاج ، دار الكتب العلمیة ، ط
 -المكتب اإلسالمي، بیروت: زھیر الشاویش ، الناشر: روضة الطالبین وعمدة المفتین ، تحقیق) ھـ٦٧٦

  .٩/٢٦١، ٩/٢٦٠ ، ٩/٢٥٥م ، ١٩٩١، ٣ عمان ، ط-دمشق
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مائ�ة  .....في قتل الذكر الح�ر الم�سلم المحق�ون ال�دم     " جاء في مغني المحتاج  . ٢ابن حزم   
ولو عدمت إب�ل  ....... ؤخذ الدیة وال یكلف غیرھاومن لزمتھ دیة ولھ إبل فمنھا ت    ...... بعیر

الدیة حسا بأن لم توجد في موضع یجب تحصیلھا منھ، أو شرعا بأن وجدت فی�ھ ب�أكثر م�ن             
ثمن مثلھا فالقدیم الواجب ألف دینار على أھل الدنانیر أو اثن�ا ع�شر أل�ف درھ�م ف�ضة عل�ى                     

 وج�وب ت�سلیمھا بالغ�ة م�ا بلغ�ت          والجدی�د الواج�ب قیمتھ�ا أي اإلب�ل وق�ت          ....... أھل الدراھم 
والدی�ة ف�ي   "  ، وج�اء ف�ي المحل�ى    ٣" ألنھا بدل متلف فیرجع إلى قیمتھا عند إع�واز أص�لھ    

العمد والخطأ مائة من اإلبل، فإن عدمت فقیمتھا لو وجدت في موضع الحكم بالغة م�ا بلغ�ت              
 "٤.  

 بم�سألة الدی�ة أن�ھ عل�ى          والوجھ الثاني الذي رد بھ الم�انعون عل�ى المجی�زین اس�تداللھم           
 األصل في الدیة ھ�و اإلب�ل ف�إن ھ�ذا ال ی�دل عل�ى جع�ل ال�سلع األساس�یة          فرض جعل النبي   

معیارًا یرجع إلیھ عند التقویم، وإنم�ا المق�صود أنھ�ا إذا ل�م توج�د ف�ال ب�د م�ن تقویمھ�ا؛ ل�ئال                           
  .یضیع حق المجني علیھ أو ورثتھ 

وى العام لألسعار بأن األص�ل ف�ي النفق�ات أنھ�ا      ردوا على من أجاز ربط النفقات بالمست – ٦
تق��در عین��ا ، أي ل��یس ب��النقود وإنم��ا بمق��دار مع��ین م��ن األعی��ان ح��سب الحاج��ة ، ث��م یق��در      
القضاء قیمة ھذه األعیان نقدا على حسب مستوى األسعار عند صدور الحكم ،  فإذا تغیرت                 

ت مربوط�ة بتغی�ر األس�عار فھ�ي      وبالت�الي فالنفق�ة لی�س     .قیمة ھذه األعیان یتغیر مق�دار النق�د         
   .٥ثابتة وإنما تتغیر قیمتھا النقدیة 

 ردوا على من قاس ربط األجور باألسعار على القیاسیة على ربط األجرة ب�أجرة المث�ل              – ٧
أن جعل األجرة في العقد ھي أجرة المثل یجعل العقد فاسدا وغیر صحیح ب�ل یج�ب أن تك�ون        

 ، وال ی��صار إل��ى أج��رة المث��ل إال عن��د ف��ساد عق��د    األج��رة م��سماة یتراض��ى علیھ��ا الطرف��ان  
  ٧.، وكذلك في كل حالة یفسد فیھا عقد اإلجارة ٦اإلجارة لفساد المسمى في عقد اإلجارة ،

  ٨" یمتنع الكراء بمثل ما یتكارى الناس للجھالة فلعلھ لو اطلع لم یرض : " قال القرافي 
ألول وھ��و م��شروعیة رب��ط األج��ور       وال��ذي یرجح��ھ الباح��ث ھ��و م��ا ذھ��ب إلی��ھ الفری��ق ا  

  : باألسعار القیاسیة وذلك لما یلي 
إن القول بجواز ربط األجور بمستوى األسعار ھو األق�رب للع�دل، ودف�ع ال�ضرر، إذ              -١

ھ��و إع��ادة للمتعاق��دین إل��ى نف��س المرك��ز التعاق��دي ال��ذي كان��ا علی��ھ قب��ل الت��ضخم ،    
 .امات بین طرفي العقد وعقود المعاوضة تقوم على التعادل في الحقوق وااللتز

                                                                                                                                                                 

 .١٠/٥٨ المرداوي ، اإلنصاف ، ١
 بیروت ، –دار الفكر : ، المحلى باآلثار ، الناشر) ھـ٤٥٦: المتوفى( ابن حزم ، علي بن أحمد بن سعید ٢

١٠/٢٨٢. 
  ،٥/٢٩٩ الشربیني ، مغني المحتاج ،٣
 .١٠/٢٨٢ ابن حزم ، المحلى ، ٤
 .٢٧٤،ص " ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار"  توصیات ندوة ٥
  .١٧٣، كیفیة تحدید األجور في عقود العمل والتأجیر التقلیدیة والمستحدثة ، ص  حماد ،  نزیھ ٦
 ٣٠/١٦٥ ، ابن تیمیة ، مجموع الفتاوى ، ٥/٤٧٥، ٥/٤٢٠ ، ٥/٣٩١ القرافي ، الذخیرة ، ٧
  .٥/٣٧٩ ، القرافي ، الذخیرة ، ٨
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  عدم وجود دلیل قوي على المنع، ومعلوم أن األصل في المعامالت ھو الحل ما ل�م       -٢
  .یقم دلیل على التحریم وال دلیل ھنا 

 إن عم��دة الم��انعین لل��ربط القیاس��ي لألج��ور بالم��ستوى الع��ام لألس��عار؛ ھ��و ح��صول      -٣    
  :یرد على ذلك بما یليالجھالة في العوض وأن ھذه الجھالة مفسدة للعقد، و

 القول أن ربط األجور باألسعار القیاسیة فیھ غرر وجھالة غیر صحیح ، ذلك أن األجر –أ 
في حال ربطھ بمستوى األسعار غیر مجھول، بل ھو معلوم للمتعاقدین، وقد حصل االتفاق 

سبة علیھ بینھما، ونسبة الزیادة معلومة تتحدد من جھات مختصة ذات خبرة تقوم بتحدید ن
التضخم في النقد بطرق علمیة دقیقة فال تؤدي إلى الخالف ، وھو الغایة من منع الجھالة 

استأجرتك لنقل ھذه البضاعة كل طن : في عقود المعاوضات ، ولذلك قال الفقھاء إذا قال
بدینار صح عقد اإلجارة ألن الطن معلوم وأجره معلوم، وجھالة عدد األطنان تزول 

  .لحال ھنا فالجھالة تزول بمجرد حساب نسبة التضخم باكتیالھا، وكذلك ا
 األجرة تكون أن یجب المتغیرة األجرة حالة أنھ في:      وقد جاء في المعاییر الشرعیة 

 تتحدد منضبط مؤشر اعتماد التالیة الفترات في ویجوز معلوم، بمبلغ محددة األولى للفترة
 معلوم ال بمعیار مرتبطا المؤشر ھذا یكون أن ویشترط الالحقة، للفترات األجرة أساسھ على

 الخاضعة الفترة أجرة سیصبح ألنھ أدنى، وحد أعلى حد لھ ویوضع للنزاع، فیھ مجال
  .١للتحدید

 النسبة المضافة حال الربط إنما ھي لحفظ قیمة العملة الحقیقیة، ولیست أجرا جدیدا ، - ب 
احتمال وجود الغرر في حال عدم الربط أكثر منھ مع الربط ألن انخفاض قیمة العملة بل إن 

یؤدي إلى حصول العامل على أجر جدید لیس ھو األجر الذي تعاقد علیھ ابتداء ألن األجر 
  . ھو بقیمتھ الشرائیة ال بعدد النقود الورقیة 

زاع بین أطراف العقد،  لیست كل جھالة مفسدة للعقد، بل ھي الجھالة المؤدیة للن-ج
والجھالة ھنا لیست كذلك ، بل ھي منضبطة بنسبة معینة دقیقة تحددھا جھة مختصة ذات 

فإن كان أحدھما مجھوال جھالة مفضیة " جاء في بدائع الصنائع . ٢خبرة في ھذا المجال 
جھالة ال تفضي إلى - أي أحد العوضین –إلى المنازعة فسد البیع، وإن كان مجھوال 

  واإلجارة عقد معاوضة كالبیع ینطبق علیھا ما ینطبق علیھ ٣" ازعة ال یفسد المن
 إنا وجدنا الشرع یغتفر الجھالة الكثیرة لحاجة الناس كما ھو شأن عقد الجعالة، وحاجة -د

  .٤الناس للعدل وإحداث التوازن المعیشي معتبرة محترمة شرعا
ود الواردة على األبدان، وھي عقود  أن عمل العمال والموظفین غالبھ وأكثره من العق-ه

إن المعامالت المنعقدة :  " اغتفرت فیھا الجھالة أكثر من العقود المالیة، یقول ابن عاشور
على عمل األبدان ھي إجارة األبدان، والمساقاة، والمغارسة، والِقراض، والُجعل، 

قود ال تخلو من غرر فھذه الع...... وھي كلُّھا عقوٌد على عمل المرء ببدنھ . والمزارعة
                                                           

 .٢٤٨یة ، ص  ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، المعاییر الشرع١
 الزرقا، محمد أنس، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار بین الفقھ واالقتصاد ، مجلة مجمع الفقھ ٢

  .٦٣٥، ص ٣ ، ج٨اإلسالمي ، ع
 .٥/١٥٦ الكاساني ، بدائع الصنائع ، ٣
ة مجمع الفقھ  الزرقا، محمد أنس، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار بین الفقھ واالقتصاد ، مجل٤

 .٦٣٥، ص ٣ ، ج٨اإلسالمي ، ع
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لعسر انضباط مقادیر العمل المتعاقد علیھ، وعسر معرفة العامل ما ینجر إلیھ من الربح من 
جراء عملھ، ولعسر انضباط ما ینجر إلى صاحب المال فیھا من إنتاج أو عدمھ، غیر أن 

  .١الشریعة ألغت ھذا الغرر ألن أضرار مراعاتھ أشدُّ من أضرار إلغائھ 
منا ب�أن رب�ط األج�ور بم�ستوى األس�عار  ی�ؤدي إل�ى ش�يء م�ن الغ�رر ، ف�الغرر               ل�و س�ل  -و 

الی��سیر مغتف��ر، والمع��امالت بأنواعھ��ا ال تك��اد تخل��و م��ن مث��ل ھ��ذا الغ��رر الی��سیر، وق��د ذك��ر    
  .٢العلماء أن مثل ھذا الغرر مما یتسامح فیھ

جار المرض��عة        وم��ن أمثل��ة العف��و ع��ن الغ��رر الی��سیر أن فقھ��اء الحنابل��ة أج��ازوا اس��تئ   
 وھو غیر منضبط ،  وكذلك استئجار من یحصد الزرع بجزء ٣واألجیر بطعامھما وكسوتھما  

، وكذلك البیع واإلج�ارة ب�سعر ال�سوق أو بم�ا ی�ؤجر ب�ھ الن�اس فم�ن ب�اب أول�ى             ٤مشاع منھ   
 فھنا یغتفر م�ا ف�ي ھ�ذه المعامل�ة     ٥جواز اإلجارة بأجرة مربوطة بمؤشر مالي معین منضبط     

  .ابل ما یندفع بھ عن الناس من ضرر بسبب انخفاض قیمة النقود الورقیة من غرر مق
  .  یمكن اعتبار عقد التوظیف متجددا كل سنة بأجرة متزایدة بنسبة الزیادة في األسعار-ز
 ال یصح أن نبق�ى نق�یس عل�ى أراء العلم�اء ف�ي النق�ود الذھبی�ة والف�ضیة أو الفل�وس ،                   – ٣

حیة قیمتھ��ا الذاتی��ة ال ت��ذكر عل��ى عك��س النق��ود الذھبی��ة   ف��النقود الورقی��ة ھ��ي نق��ود اص��طال 
والفضیة ، بل وحتى الفلوس وھي النق�ود المتخ�ذة م�ن المع�ادن الرخی�صة، ف�إن البح�ث ف�ي                    
مسألة غ�الء الفل�وس ورخ�صھا ال ینطب�ق عل�ى رب�ط األج�ور بم�ستوى األس�عار ، علم�ا ب�أن                 

 أن یبنى عدم جواز ال�ربط  مسألة غالء الفلوس ورخصھا محل خالف بین العلماء، فال یصح      
  .٦بتغیر األسعار، على ھذه المسألة الخالفیة

 ی�رد عل�ى م�سألة أداة التقی�یم ب��أن الق�ول ب�أن رب�ط األج��ور بم�ستوى األس�عار فی�ھ قل��ب           – ٤
لألمور غیر مسلم ألن ھذا األمر ال  یجعل السلع معیارا للتقویم، وال یؤدي إلى إلغ�اء حقیق�ة               

م، بل المقصود من ھذا الربط للعملة ھو تثبی�ت قیم�ة األج�ور ف�ي     أن النقود ھي معیار التقوی  
  . العقود الممتدة

                                                           

محمد الحبیب ابن : ، مقاصد الشریعة اإلسالمیة ، المحقق) ھـ١٣٩٣ت ( ابن عاشور ، محمد الطاھر ١
  الخوجة
 .٣/٤٩٣ ، ٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر ، عام النشر: الناشر

 –دار الحدیث : ، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، الناشر) ھـ٥٩٥ت (   ابن رشد ،  محمد بن أحمد ٢
، المجموع شرح ) ھـ٦٧٦ت (النووي ، یحیى بن شرف   .٣/١٧٤ م، ٢٠٠٤،  : القاھرة ، تاریخ النشر
، مجموع الفتاوى ، ) ھـ٧٢٨ت ( ، ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم ٩/٢٥٨المھذب ، دار الفكر، 

مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة : ن قاسم ، الناشرعبد الرحمن بن محمد ب: المحقق
 .٢٩/٢٢٧م، ١٩٩٥/ھـ١٤١٦: النبویة، المملكة العربیة السعودیة ، عام النشر

 ٣/٥٥١  البھوتي ، كشاف القناع ،٣
 .٣/٥٥٤ البھوتي ، كشاف القناع ، ٤
/ ١٨٢نیة الھاشمیة ، قرار رقم  دائرة اإلفتاء العام ، قرارات مجلس اإلفتاء في المملكة األرد٥

  .٤٥٢، ص ١٥/٢٠١٢
فذھب الصاحبان من الحنفیة إلى أنھ إذا كسدت الفلوس وجب على :  اختلف الفقھاء في ھذه المسألة ٦

، وذھب أبو یوسف في قولھ األخیر وھو ) ٥/١٧١حاشیة ابن عابدین ( الملتزم قیمتھا من الذھب والفضة 
 أنھ إذا غلت الفلوس أو رخصت فعلیھ –كما قال ابن عابدین -الحنفیة  المعول علیھ إفتاء وقضاء عند 

  ).٤/٥٦٨حاشیة ابن عابدین . (قیمتھا من الدراھم یوم البیع في عقد البیع، ویوم القبض في القرض
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 ی��رد عل��ى الق��ائلین ب��أن ال��ربط ی��ؤدي إل��ى زی��ادة الت��ضخم أن سیاس��ة ال��ربط بم��ستوى      – ٥
األسعار ال ینتظر منھا اق�تالع الت�ضخم النق�دي م�ن ج�ذوره وإزالت�ھ بالكلی�ة، إنم�ا یق�صد بھ�ا                  

   .١القتصاديتخفیف آثاره في النشاط ا
      وی��رد عل��ى ھ��ذا ب��أن رب��ط األج��ور بم��ستوى األس��عار ل��یس سیاس��ة أص��لیة للح��د م��ن        
التضخم، بل ھو وسیلة من وسائل تخفیف آثاره ال�ضارة ، أم�ا مكافح�ة الت�ضخم والح�د من�ھ                  
فل��ھ إج��راءات اقت��صادیة أخ��رى تمارس��ھا الدول��ة م��ن خ��الل ال��سیاستین المالی��ة والنقدی��ة ،      

بین سیاسة ربط األجور بمستوى األسعار م�ع ال�سیاسات النقدی�ة والمالی�ة           ویمكن المزاوجة   
الكابحة للتضخم ، ألن كل السیاسات الكابح�ة للت�ضخم ال یمك�ن أن تح�د من�ھ تمام�ا ، كم�ا أن                 

  . المبالغة فیھا قد تؤدي إلى نتائج عكسیة تؤدي إلى الكساد 
لحقیقة أو صاحب المأجور لم یأخذ  أنھ ال ظلم یقع على أي من األطراف ألن العامل في ا- ٦

سوى حقھ ألن القیمة الحقیقیة ل�م تختل�ف وإن اختل�ف ع�دد النق�ود ، والقیم�ة الحقیقی�ة ھ�ي               
  المقصودة

  املبحث الرابع

  شروط الربط القياسي لألجور

ولكن مع ھذا ال بد من مالحظة بعض القیود والضوابط التي تقی�د العم�ل بھ�ذا الق�ول،                 
                                                                  ٢ : الربا أو شيء من المحاذیر الشرعیة، ومن تلك الضوابط من أجل عدم الوقوع في

أن ال یحصل االتف�اق الم�سبق عل�ى تحدی�د ن�سبة معین�ة للزی�ادة، حت�ى ال یك�ون                : أوال  
  .وسیلة إلى الربا

سعار منوطًا بأصحاب االختصاص، فال   أن یكون تقدیر الربط للعملة بمستوى األ      : ثانیا
  .یترك الجتھاد المتعاقدین، ألنھ ربما یؤدي للنزاع والمخاصمة

أن یكون الضرر محققًا وفاحشًا بحیث یؤثر في التوازن العقدي ب�ین المتعاق�دین      :ثالثا  
٣  

ت�وافر إح�صاءات دقیق�ة ع�ن أس�عار ال�سلع والخ�دمات ألنھ�ا ھ�ي الت�ي ست�شكل                   : رابعا
 ال��ذي یعب��ر ع��ن م��ستوى األس��عار والق��وة ال��شرائیة للنق��ود، فاالعتم��اد عل��ى   ال��رقم القیاس��ي

إحصاءات غیر دقیقة ال یحقق ھدف العدل الذي نرجوه من عملیة الربط، بل قد یوقع الحیف 
وھذا یعني وجود ھیئة رسمیة متخصصة تكون م�سؤولة ع�ن ھ�ذه الق�ضیة              . بأطراف أخرى 

   .٤ بالتنسیق مع السلطات االقتصادیة المختصة

                                                           

 السبھاني ، عبد الجبار،مجلة جامعة الملك عبد العزیز، االقتصاد اإلسالمي، وجھة نظر في تغیر قیمة ١
، القري ، محمد ، مجلة دراسات اقتصادیة إسالمیة، الربط القیاسي )٤٤-٤٣(، ص )١١(لعدد النقود، ا

  ).١٩(، ص )٢(، عدد)٤(ضوابطھ وآراء االقتصادیین اإلسالمیین فیھ، مجلد 
مجلة البیان العدد  :: ٣٠٤:  العدد  عبدالسالم میصور. د مفھومھ ومذاھب الفقھاء فیھ..  الربط القیاسي٢

   .م٢٠١٢نوفمبر - ھـ، أكتوبر١٤٣٣ ذو الحجة ٣٠٤
 ٢٢ خفاجي ، تطویع العقد تبعا لتقلبات األسعار ،ص٣
لربط القیاسي لألجور بالمستوى العام لألسعار تحلیل من منظور إسالمي  یسري،  عبد الرحمن ، ا٤

 .٥٤٤ ، ص ٣،ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع. لمشكلة األجور في ظل التضخم والعالج المقترح
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وجود ھیئة رسمیة علیا على المستوى الوطني تتولى عملیة ال�ربط القیاس�ي             : خامسا
لألج��ور، وتك��ون وظیف��ة الھیئ��ة إع��الن الن��سبة المئوی��ة أو الم��دى ال��ذي س��وف تتح��رك فی��ھ    

  .األجور تبعًا لتغیرات األسعار
دیة ال بد من مراعاة أن ی�تم تنفی�ذ عملی�ة ال�ربط م�ن خ�الل ال�سیاسة االقت�صا           : سادسا  

الكلیة التي تعالج التضخم والتي ترسمھا وتشرف على تنفیذھا السلطات االقتصادیة للدولة،            
والسلطات االقتصادیة قبل اتخاذھا لقرار رفع األسعار ستعمل على تقدیر األثر الع�ام للزی�ادة               
في األجور على الم�ستوى الع�ام لألس�عار واالنعكاس�ات المتتالی�ة لھ�ذه العملی�ة عل�ى الن�شاط                     

  .القتصاديا
أن ال یكون الراتب أو األجر أو األجرة قد صار دین�ا أو ف�ي حك�م ال�دین، وإال                :  سابعا  

انتقلنا إلى م�سألة رب�ط ال�دیون بقائم�ة األس�عار وھ�ذا بح�ث آخ�ر ص�لتھ قوی�ة بالرب�ا المح�رم                     
  .١شرعا وھو غیر جائز 

  ك في العقد أن یتفق عند إبرام العقد على الربط القیاسي وأن ینص على ذل: ثامنا 
  

                                                           

 الفعر، حمزة بن حسین، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار في ضوء األدلة الشرعیة، مجلة ١
 .٥٠٨ ، ص٣ ، ج٨المي ، عمجمع الفقھ اإلس
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  لخاتمة

  وتتضمن النتائج والتوصیات 
  النتائج : أوال 

 إن ظاھرة التضخم النقدي لھ�ا آث�ار اقت�صادیة واجتماعی�ة وسیاس�یة خطی�رة خاص�ة          -
  .على الطبقة الفقیرة والمتوسطة وعلى األفراد محدودي الدخل 

 اع األسعار  إن التضخم یؤثر على القدرة الشرائیة للعمال والموظفین بسبب ارتف-
  إن ارتفاع األسعار أو التضخم لھ أسباب عدیدة منھا اقتصادیة أو سیاسیة -
 یجب على الدولة أن تقوم بإجراءات مالیة ونقدی�ة م�ن أج�ل معالج�ة الت�ضخم ومن�ع                  -

اس��تفحالھ، وإن ك��بح جم��اح الت��ضخم ومجابھ��ة تل��ك الم��شكلة یعتب��ر اح��د الرك��ائز االساس��یة     
   االقتصاديلنجاح سیاسة اصالح المسار

 من الوسائل التي یمكن اللجوء إلیھا للتقلیل من آثار التضخم تعدیل األجور ب�صورة             -
دوریة؛ تبعًا للتغیر في مستوى األسعار، وفقًا لما تقدره جھة الخبرة واالختصاص من خالل            

  .ربط األجور باألسعار القیاسیة 
ر معروفة ومطروحة عن�د   إن فكرة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بمستوى األسعا -

علماء االقتصاد الوضعي منذ مدة طویلة ، ویطلقون علیھا كذلك اسم التصحیح النقدي ، أما      
عن�د علم�اء االقت��صاد اإلس�المي ف�إن فك��رة رب�ط النق�ود الورقی��ة وس�یلة لمعالج�ة االخ��تالالت         

  فكرة حدیثة الحاصلة للدیون وااللتزامات اآلجلة نتیجة تدھور القیمة الشرائیة للنقود ھي 
 اختلف العلماء المعاصرون في مشروعیة ربط األجور والمرتبات باألسعار القیاسیة -

  ، فبعضھم یجیز ذلك وبعضھم ال یجیزه 
 إن الراجح ھو جواز ربط األج�ور والمرتب�ات باألس�عار القیاس�یة ألن ذل�ك ھ�و ال�ذي                  -

حل اإلباحة ما لم یكن فیھ�ا       یحقق العدل بین المتعاقدین ، واألصل في الشروط والعقود ھو ال          
  .مخالفة شرعیة 

 م��ع الق��ول بج��واز رب��ط  األج��ور والمرتب��ات باألس��عار القیاس��یة إال أن ھ��ذا الج��واز      -
 .مربوط بشروط وضوابط محددة ال بد من االلتزام بھا 

  التوصیات :ثانیا 
 مراع��اة المؤش��ر الع��ام لألس��عار وزی��ادة الروات��ب واألج��ور ح��سب ھ��ذا المؤش��ر         – ١

ویض الم��وظفین ومن��ع تآك��ل دخ��ولھم ، وال ی��شترط ان یك��ون الزی��ادة ب��نفس مع��دل  لتع��
ارتف��اع االس��عار، وإنم��ا بن��سبة قریب��ة ت��ساعد الموظ��ف والعام��ل عل��ى تع��ویض القیم��ة    

  .المفقودة من الراتب او األجر نتیجة التضخم 
دا عل�ى   زیادة الحد األدنى من األجور بما یوازي الزیادة في ارتفاع األسعار اعتم�ا    – ٢

  .المؤشر العام لألسعار
 ضرورة مراجعة المعاشات التقاعدیة ومقدار النفقات دوریا وحسب تغیر مستوى          – ٣

  .األسعار 
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   المراجع 

إقبال ، منور ، مزایا ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ومساوئھ ، ضمن  -
جلة بتغیر األسعار، ندوة عقدھا المعھد بحوث ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآل

اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة ، جدة ، بالتعاون مع 
المعھد العالمي لالقتصاد اإلسالمي التابع للجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم أباد ، 

 .م١٩٨٧تحریر منذر قحف ،

 محمود خلیل -بشار عواد معروف : حقق، الموطأ ،الم) ھـ١٧٩ت (ابن أنس ، مالك  -
  .١٤١٢: ، مؤسسة الرسالة ،سنة النشر

محمد زھیر بن ناصر : البخاري ، محمد بن إسماعیل ، صحیح البخاري ، المحقق -
 ھـ١٤٢٢، ١دار طوق النجاة ، الطبعة: الناصر ، الناشر

دة صف إعا(دار الكتب العلمیة : البركتي ، محمد عمیم اإلحسان المجددي ، الناشر -
  م، ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، ١،ط) م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٧للطبعة القدیمة في باكستان 

  .٢٠١٧- ٢٠١٠البنك المركزي األردني التقاریر السنویة لألعوام  -

، كشاف القناع عن متن اإلقناع ، دار ) ھـ١٠٥١: ت(البھوتي ، منصور بن یونس  -
 الكتب العلمیة 

 سلیم بن قایماز بن عثمان البوصیري البوصیري ، أحمد بن أبي بكر بن إسماعیل بن -
، ٢ بیروت ، ط–محمد المنتقى الكشناوي ، دار العربیة : ،  المحقق)ھـ٨٤٠ت (

 . ھـ ١٤٠٣

أحمد : ، سنن الترمذي ،تحقیق وتعلیق) ھـ٢٧٩ت (الترمذي ، محمد بن عیسى  -
محمد شاكر ومحمد فؤاد عبد الباقي  وإبراھیم عطوة عوض ، شركة مكتبة ومطبعة 

  م ١٩٧٥ - ھـ ١٣٩٥، ٢ مصر ، ط–ى البابي الحلبي مصطف

وھو برنامج إعالمي استقصائي أطلقتھ  ،مشروع حوكمة تقریر من قبل فریق -
مؤسسة طومسون رویترز في األردن بالشراكة مع إعالمیون من أجل صحافة 

 ٢٠١٨ حزیران ٢استقصائیة عربیة ،

عبد : لفتاوى ، المحقق، مجموع ا) ھـ٧٢٨ت (ابن تیمیة ، أحمد بن عبد الحلیم  -
مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، : الرحمن بن محمد بن قاسم ، الناشر

  م ١٩٩٥/ھـ١٤١٦: المدینة المنورة، المملكة العربیة السعودیة ، عام النشر

 ابن تیمیة ، نظریة العقد ، مركز الكتاب للنشر ، مصر  -

، الصحاح تاج اللغة وصحاح ) ھـ٣٩٣: ت(الجوھري، إسماعیل بن حماد الفارابي  -
، ٤أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للمالیین ، بیروت ، ط: العربیة ، تحقیق

  .٥٦٧ م١٩٨٧

 –، المحلى باآلثار ، دار الفكر ) ھـ٤٥٦ت (حزم ، علي بن أحمد بن سعید ابن  -
 بیروت 

لمستحدثة ، حماد ،  نزیھ ، كیفیة تحدید األجور في عقود العمل والتأجیر التقلیدیة وا -
 .دراسة فقھیة تأصیلیة ، دار القلم ، دمشق

 –دار الحدیث : أحمد محمد شاكر ،الناشر: ،المحقق) ھـ٢٤١ت (ابن حنبل ، أحمد   -
 . م ١٩٩٥ - ھـ ١٤١٦، ١القاھرة ،ط
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خفاجي ، محمد جعفر ، تطویع العقد تبعا لتقلبات األسعار دراسة مقارنة في القانون  -
  ٢٠٠٠جامعة آل البیت ، سنة المدني رسالة ماجستیر ، 

، ١خلیل ، سامي ، النظریات والسیاسات النقدیة والمالیة، شركة كاظمة، الكویت، ط -
  .م١٩٨٢

: ، سنن أبي داود ، المحقق)ھـ٢٧٥ت (ابو داود ، سلیمان بن األشعث السِِّجْستاني  -
  م ٢٠٠٩، ١ مَحمَّد كاِمل قره بللي ، دار الرسالة العالمیة ، ط-شَعیب األرنؤوط 

داود ، ھایل ، تغیر القیمة الشرائیة للنقود الورقیة ، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ،  -
 القاھرة 

  دائرة اإلفتاء العام ، قرارات مجلس اإلفتاء في المملكة األردنیة الھاشمیة ،  -

، مركز اإلسكندریة "السیاسات المالیة" دراز ،حامد عبد المجید ، -
  ٢٠٠٠للكتاب،القاھرة،مصر،

الدسوقي ، محمد عرفھ ، حاشیة الدسوقي على الشرح الكبیر ، تحقیق محمد علیش  -
 ، الناشر دار الفكر ، بیروت ، 

مجلة البیان  مفھومھ ومذاھب الفقھاء العدد ،.. میصور ، عبد السالم ، الربط القیاسي -
 .م٢٠١٢نوفمبر -ھـ، أكتوبر١٤٣٣ ذو الحجة ٣٠٤العدد 

، بدایة المجتھد ونھایة المقتصد ، دار ) ھـ٥٩٥ت (ابن رشد ،  محمد بن أحمد  -
  م٢٠٠٤ القاھرة ، –الحدیث 

الھدایة الكافیة الشافیة لبیان ) ھـ٨٩٤ت (الرصاع ، محمد بن قاسم األنصاري،  -
المكتبة : ،الناشر) ود ابن عرفة للرصاعشرح حد. (حقائق اإلمام ابن عرفة الوافیة

  .ھـ ١٣٥٠، ١العلمیة ،ط

الرماحي ، نواف محمد عباس ، المحاسبة القومیة، دار صفاء للنشر والتوزیع،  -
  ٢٠٠٩األردن، 

   .٢الروبي، نبیل ، نظریة التضخم ، مؤسسة الثقافة الجامعیة، االسكندریة، ط -
 

طبیقاتھا في المذاھب األربعة ، دار زحیلي ، محمد مصطفى ، القواعد الفقھیة وتال -
 . م٢٠٠٦، ١ دمشق ط–الفكر 

. الزرقا، محمد أنس، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار بین الفقھ واالقتصاد -
 .٣ ، ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع

، تبیین الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشیة )  ھـ٧٤٣ت (الزیلعي ، عثمان بن علي  -
  ھـ ،١٣١٣، ١ بوالق، القاھرة ، ط- ، المطبعة الكبرى األمیریة الشِّْلِبيِّ

السبھاني ، عبد الجبار، وجھة نظر في تغیر قیمة النقود،  مجلة جامعة الملك عبد  -
  ).١١(العزیز، االقتصاد اإلسالمي، العدد 

سید محمد الزمان ، عرض لألبحاث اإلسالمیة حول ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة  -
 األسعار ، ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار بتغیر 

شابرا ، محمد عمر ، تعقیب على بحث عبد المنان ، محمد ، ربط الحقوق  -
وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار ، النظریة والتجربة والتطبیق من منظور إسالمي ، 

مطبوع ضمن " األسعارربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر " بحث مقدم لندوة 

http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZadadarticles.aspx?ID=51
http://www.albayan.co.uk/mobile/MGZadadarticles.aspx?ID=51
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بحوث ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، ندوة عقدھا المعھد 
اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة ، جدة ، بالتعاون مع 
المعھد العالمي لالقتصاد اإلسالمي التابع للجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم أباد ، 

 .م١٩٨٧منذر قحف ،تحریر 

شابرا ، محمد عمر ، نحو نظام نقدي عادل ، دراسة للنقود والمصارف والسیاسة  -
النقدیة في ضوء اإلسالم ، المعھد العالمي للفكر اإلسالمي ، دار البشیر للنشر 

 ١٩٩٠، ٢والتوزیع ، ط

ون الشافعي ، محمد زكي ، مقدمة في النقود والبنوك، دار النھضة العربیة، لبنان، د -
 .سنة نشر

شامیة ، أحمد زھیر ، النقود والمصارف ، دار زھران للنشر والتوزیع ، عمان  -
١٩٩٣ . 

، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ) ھـ٩٧٧ت (الشربیني ، محمد بن أحمد الخطیب  -
 م١٩٩٤ -ھـ ١٤١٥، ١ألفاظ المنھاج ، دار الكتب العلمیة ، ط

، المھذب في فقھ اإلمام ) ھـ٤٧٦ت (الشیرازي ، إبراھیم بن علي بن یوسف  -
 دار الكتب العلمیة: الشافعي، الناشر

 ٢٠١٤ كانون األول ٦صحیفة الحیاة الجدیدة ، صحیفة یومیة تصدر في فلسطین ،   -
  ١٧٨العدد / ، السنة الرابعة 

 ٠٦/٠٣/٢٠١٨ صحیفة العربي الجدید ،  -

االلتزامات الضریر ، محمد صدیق ، موقف الشریعة اإلسالمیة من ربط الحقوق و -
ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر " اآلجلة بتغیر األسعار ، بحث مقدم لندوة 

مطبوع ضمن بحوث ندوة ربط الحقوق وااللتزامات اآلجلة بتغیر ، ندوة " األسعار
عقدھا المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة ، جدة ، 

عالمي لالقتصاد اإلسالمي التابع للجامعة اإلسالمیة العالمیة في بالتعاون مع المعھد ال
  .م١٩٨٧إسالم أباد ، تحریر منذر قحف ،

، رد المحتار على الدر المختار ، ) ھـ١٢٥٢ ٢ط(ابن عابدین، محمد أمین بن عمر  -
 . م١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢، ٢بیروت ، ط-دار الفكر

: یعة اإلسالمیة ، المحقق، مقاصد الشر) ھـ١٣٩٣ت (ابن عاشور ، محمد الطاھر  -
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمیة، قطر ، عام : محمد الحبیب ابن الخوجة،الناشر

  .٢٠٠٤ - ھـ ١٤٢٥: النشر

عبد المجید ، قدي ، المدخل للسیاسات االقتصادیة الكلیة ، دیوان المطبوعات  -
   ٢٠٠٥الجامعیة ، الجزائر ،

النظریات : امات اآلجلة بتغیر األسعارعبد المنان ، محمد ، ربط الحقوق وااللتز -
والتجربة والتطبیق من منظور إسالمي، ، مطبوع ضمن بحوث ندوة ربط الحقوق 
وااللتزامات اآلجلة بتغیر األسعار، ندوة عقدھا المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب 

إلسالمي التابع للبنك اإلسالمي للتنمیة ، جدة ، بالتعاون مع المعھد العالمي لالقتصاد ا
 .م١٩٨٧التابع للجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم أباد ، تحریر منذر قحف ،
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قواعد األحكام في ) ھـ٦٦٠ت (العز بن عبد السالم ، عبد العزیز بن عبد السالم  ،  -
مكتبة الكلیات : طھ عبد الرؤوف سعد ، الناشر: مصالح األنام ، راجعھ وعلق علیھ

  . م١٩٩١ - ھـ ١٤١٤ القاھرة ، ، –األزھریة 

 –عمر، حسین، تأثیر عرض النقد وسعر الصرف على التضخم في االقتصاد الكویتي  -
 ھـ ١٤١٦ –مجلة جامعة الملك سعود

 ھـ١٤٠٥عنایة ، غازي حسین ، التضخم المالي ، مؤسسة شباب الجامعة ،  -

غطاس ، نبیھ ، معجم مصطلحات االقتصاد والمال وإدارة األعمال ، مكتبة لبنان،  -
  .م ١٩٨٠،  ١ط

فتوح ، نجاح عبد العلیم ، التمویل بالعجز شرعیتھ وبدائلھ من منظور إسالمي ،  -
 ،١٥م ، م٢٠٠٣ه ، ١٤٢٣مجلة جامعة الملك عبد العزیز ، االقتصاد اإلسالمي ، 

د مھدي : ، كتاب العین ، المحقق) ھـ١٧٠ت (الفراھیدي ،الخلیل بن أحمد  -
 دار ومكتبة الھالل: ناشرالمخزومي، د إبراھیم السامرائي ، ال

الفعر، حمزة بن حسین، ربط األجور بتغیر المستوى العام لألسعار في ضوء األدلة  -
 ١٩٩٤، ٣، ج٨مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، ع. الشرعیة

الفعر، حمزة بن حسین ، التأصیل الشرعي للحلول المقترحة لعالج أثار التضخم ،  -
، ٢٠٠٤، ١٧، ع١٥العالم اإلسالمي ، سنةمجلة المجمع الفقھي اإلسالمي ، رابطة 

  .مكة المكرمة 

، المصباح المنیر في غریب الشرح ) ھـ٧٧٠ت (فیومي ،  أحمد بن محمد بن علي ال -
 الكبیر ، المكتبة العلمیة، بیروت 

مكتب : ، القاموس المحیط ،تحقیق) ھـ٨١٧: ت(الفیروزآبادى ، محمد بن یعقوب  -
: محمد نعیم العرقُسوسي ، الناشر: إشرافتحقیق التراث في مؤسسة الرسالة ب

 . م٢٠٠٥، ٨مؤسسة الرسالة ، بیروت ، ط

) ھـ١٠١٤محمد، أبو الحسن نور الدین المال الھروي ، ) سلطان(القاري ، علي بن  -
 - ھـ ١٤٢٢، ١،مرقاة المفاتیح شرح مشكاة المصابیح ، دار الفكر، بیروت ،ط

 م، ٢٠٠٢

  ، ٢٠١٠ للعام ٣٦ قانون األحوال الشخصیة األردني رقم -

، ) ھـ٦٢٠ت (ابن قدامة ، عبد اهللا بن أحمد بن محمد الشھیر بابن قدامة المقدسي  -
  .مكتبة القاھرة : المغني ، الناشر

قرارات وتوصیات مجمع الفقھ اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة التعاون  -
 ١ ، ط١٩ -٢رات اإلسالمي ، طبع على نفقة األمانة العامة لألوقاف ، الشارقة ، الدو

،٢٠١١.  

محمد حجي ، سعید : الذخیرة ، المحقق)ھـ٦٨٤ت (القرافي ،  أحمد بن إدریس  -
  م ١٩٩٤، ١ بیروت ، ط-أعراب ، محمد بو خبزة ، دار الغرب اإلسالمي

، الكافي في فقھ ) ھـ٤٦٣ت (القرطبي ، یوسف بن عبد اهللا بن محمد بن عبد البر  -
مكتبة : د أحید ولد مادیك الموریتاني ، الناشرمحمد محم: أھل المدینة،  المحقق

  م ١٩٨٠/ھـ١٤٠٠، ٢الریاض الحدیثة، الریاض، المملكة العربیة السعودیة ، ط



 - ٤١٥٧ -

القري ، محمد ، الربط القیاسي ضوابطھ وآراء االقتصادیین اإلسالمیین فیھ ، مجلة  -
 ٢، عدد٤دراسات اقتصادیة إسالمیة، مجلد 

 ھـ١٤١٧،  ١لنقود والبنوك ، مكتبة دار جدة، طالقري ، محمد علي ، مقدمة في ا -

 .ھـ١٤٠٤قریصة ، صبحي ، النقود والبنوك، دار النھضة العربیة، بیروت،  -

 قنیبي ، حامد صادق ، معجم لغة الفقھاء ، دار –قلعجي ،  محمد رواس قلعجي  -
 . م ١٩٨٨، ٢النفائس للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

، أنیس الفقھاء في تعریفات ) ھـ٩٧٨ت ( أمیر علي القونوي ،  قاسم بن عبد اهللا بن -
دار الكتب العلمیة : یحیى حسن مراد ، الناشر: األلفاظ المتداولة بین الفقھاء ،المحقق

 .م٢٠٠٤، ط 

، إعالم الموقعین عن رب )  ھـ٧٥١ت (ابن القیم ،  محمد بن أبي بكر بن أیوب  -
أبو عبیدة مشھور بن حسن آل : العالمین ، قدم لھ وعلق علیھ وخرج أحادیثھ وآثاره

دار ابن الجوزي : أبو عمر أحمد عبد اهللا أحمد ، الناشر: سلمان ، شارك في التخریج
  ھـ ١٤٢٣األولى، : للنشر والتوزیع، المملكة العربیة السعودیة ، الطبعة

، بدائع الصنائع في ترتیب )ھـ٥٨٧ت (الكاساني ، أبو بكر بن مسعود بن أحمد  -
 .م١٩٨٦،  ٢ الكتب العلمیة طالشرائع ، دار

اللیواال، جعفر حسین ، تعقیب على إقبال ، منور ، مزایا ربط الحقوق وااللتزامات  -
اآلجلة بتغیر األسعار ومساوئھ ، مطبوع ضمن بحوث ندوة ربط الحقوق وااللتزامات 
اآلجلة بتغیر األسعار، ندوة عقدھا المعھد اإلسالمي للبحوث والتدریب التابع للبنك 

إلسالمي للتنمیة ، جدة ، بالتعاون مع المعھد العالمي لالقتصاد اإلسالمي التابع ا
 .م١٩٨٧للجامعة اإلسالمیة العالمیة في إسالم أباد ، تحریر منذر قحف ،

الربط القیاسي لألجور، صحیفة  فھد بن سعد ، المسائل المالیة المعاصرة،الماجد ،  -
     .٢٣ -م ٢٠١٧ مایو ١٣ -ھـ ١٤٣٨ شعبان ١٧ الریاض،

: ، سنن ابن ماجھ ، المحقق) ھـ٢٧٣: ت(ابن ماجھ ، محمد بن یزید القزویني  -
 َعبد الّلطیف حرز اهللا ، دار - محمَّد كامل قره بللي - عادل مرشد -شعیب األرنؤوط 

  م٢٠٠٩، ١الرسالة ، ط

، اإلنصاف في معرفة الراجح من الخالف ) ھـ٨٨٥ت (المرداوي ، علي بن سلیمان  -
  . ٢ إحیاء التراث العربي ، ط، دار

، الھدایة في شرح بدایة المبتدي ، ) ھـ٥٩٣ت (المرغیناني ، علي بن أبي بكر  -
   لبنان، – بیروت - دار احیاء التراث العربي : طالل یوسف ، الناشر: المحقق

مركز التمیز البحثي في فقھ القضایا المعاصرة ، جامعة اإلمام محمد بن سعود  -
 ٢٠١٤ ، ١لكة العربیة السعودیة ، طاإلسالمیة ، المم

محمد فؤاد : ، صحیح مسلم ،  المحقق) ھـ٢٦١ت (مسلم ، بن الحجاج النیسابوري  -
  بیروت –دار إحیاء التراث العربي : عبد الباقي ، الناشر

، االختیار لتعلیل المختار ، علیھا ) ھـ٦٨٣ت (ابن مودود ، عبد اهللا بن محمود  -
من علماء الحنفیة ومدرس بكلیة أصول الدین ( دقیقة الشیخ محمود أبو: تعلیقات

 بیروت، - وصورتھا دار الكتب العلمیة ( القاھرة -مطبعة الحلبي : ،الناشر) سابقا
 . م ١٩٣٧ - ھـ ١٣٥٦: ،تاریخ النشر) وغیرھا



 - ٤١٥٨ -

ابن منیع، عبد اهللا، موقف الشریعة اإلسالمیة من ربط الحقوق وااللتزامات المؤجلة  -
 ،٣ ، ج٥ مجلة مجمع الفقھ اإلسالمي ، عبمستوى األسعار،

عبد : سنن النسائي ، تحقیق) ھـ٣٠٣: المتوفى(النسائي ،  أحمد بن شعیب بن علي  -
  ، ١٩٨٦، ٢ حلب ، ط–الفتاح أبو غدة ، مكتب المطبوعات اإلسالمیة 

دار زھوان للنشر و التوزیع  ، ٤الطبعة، النقود و المصارف ، نوري ، ناظم محمد -
 االنتقال –بازعي، حمد سلیمان، مجلة اإلدارة العامة ون سنة النشر البد، العراق ،

  . م١٩٩٧ – العدد األول –الدولي للتضخم 

دار : ، المجموع شرح المھذب ،  ، الناشر) ھـ٦٧٦ت (النووي ، یحیى بن شرف   -
  الفكر

: زھیر الشاویش ، الناشر: النووي ، روضة الطالبین وعمدة المفتین ، تحقیق -
 .م ١٩٩١، ٣ عمان ، ط- دمشق-إلسالمي، بیروتالمكتب ا

 ٢٠١٧ھیئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالیة اإلسالمیة ، المعاییر الشرعیة ، -
 .٧١٥، ص ٢٧، البحرین ، المعیار 

المالیة العامة والنظام المالي في "وادي ، محمود حسین ،عزام ، زكریا أحمد ،  -
  .٢٠٠٠ع، عمان، ، دار المیسرة للنشر والتوزی"اإلسالم

الیحیى ، فھد بن عبد الرحمن ، العوض المتغیر في البیع واإلجارة ، مجلة المجمع  -
   .٣٤ ، ع٣٠الفقھي اإلسالمي ، س

یسري،  عبد الرحمن ، الربط القیاسي لألجور بالمستوى العام لألسعار تحلیل من  -
مجمع الفقھ مجلة . منظور إسالمي لمشكلة األجور في ظل التضخم والعالج المقترح

   .   ٣،ج٨اإلسالمي ، ع
 
 




