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عن المجلة..

جملة علمية دولية حمكمة تعنى بنرش البحوث يف جماالت االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتصدر 
مرتني يف السنة.

هتدف املجلة إىل إتاحة الفرصة للباحثني واملتخصصني لتحكيم ونرش نتاجهم العلمي )عريب 
- إنجليزي( من بحوث ودراسات يف جمال االقتصاد والتمويل اإلسالمي، كام هتدف إىل نرش 
النرش  وسائط  عرب  للمستفيدين  والدراسات  البحوث  هذه  إتاحة  خالل  من  املعريف  الوعي 

الورقية واإللكرتونية.

الرؤية..

 أن تكون جملة علمية دولية رائدة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية.

الرسالة..

نرش البحوث العلمية املحكمة يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية، وفق املعايري العاملية املعتمدة.

األهداف..

إتاحة الفرصة للباحثني لتحكيم ونرش بحوثهم يف جمال الصناعة املالية اإلسالمية. 	
املتسمة  	 العلمية  البحوث  املالية اإلسالمية من خالل  الصناعة  اإلسهام يف دعم وتطوير 

باألصالة والتجديد وفق املعايري العلمية املعتربة.
وأخالقياهتا  	 الرشعية  بضوابطها  العرصية  الرؤية  وفق  اإلسالمي  التمويل  عاملية  حتقيق 

املهنية.
وثائقيًا  	 سجاًل  املجلة  تكون  بحيث  العلمية  املرجعية  حتقق  للمعلومات  مكانز  تأسيس 

للبحوث والدراسات يف جمال الصناعة املاليةاإلسالمية.

العناوين للتواصل: 

 info@mashurajournal.comhttp://www.mashurajournal.com
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توطئــة:
وتعد  م،   2007 عام  تأسست  قطرية  مسامهة  رشكة  هي  املالية  لالستشارات  املشورة  بيت 
األوىل يف دولة قطر يف تقديم االستشارات املالية الرشعية والرقابة والتدقيق للمؤسسات املالية 

اإلسالمية، باإلضافة إىل االستشارات اإلدارية والتدريب والتطوير.
تعمل عىل تقديم احللول واألعامل اإلبداعية ضمن نطاق خدماهتا للرشكات واألفراد، وألجل 
رفع مستوى األداء انضمت بيت املشورة لعضوية حتالف جمموعة)LEA(، وهي رشكة أمريكية 

تعترب ثاين أكرب رشكة عاملية متخصصة يف االستشارات والتدقيق.
ومن أجل مواكبة التطور الرسيع يف قطاع التمويل اإلسالمي عمدت بيت املشورة إىل تقنني 
أعامل اهليئات الرشعية والتدقيق والرقابة متاشيًا مع التطور الرسيع واالنتشار الواسع ألعامل 
املتمثل يف نرش  العلمي واملعريف  باجلانب  العامل، باإلضافة إىل االهتامم  التمويل اإلسالمي يف 
املرصيف  العمل  نجاح  لتكون رشيكًا حقيقيًا يف  املالية اإلسالمية،  والقيم واألخالق  املفاهيم 

اإلسالمي.

نبذة عن بيت المشورة لالستشارات المالية
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رؤيتنا:
واإلدارية  والرشعية  املالية واالستشارية  االستشارات  تقديم  عامليًا يف  رائدة  نكون رشكة  أن 

والتدقيق الرشعي والتطوير والتدريب يف جماالت الصناعة املالية املختلفة.

رسالتنا:
نرش املفاهيم والقواعد واألحكام املتعلقة بالصناعة املالية، ومتابعة تطبيقها بأعىل معايري اجلودة 

والتميز من خالل األساليب العلمية احلديثة والعنرص البرشي املؤهل.

قيمنا:
األمانة، املصداقية، االحرتافية، الشفافية، روح الفريق، الرسية.

أهدافنا:
نرش ثقافة الصناعة املالية داخل دولة قطر وخارجها. 	
استحداث وتطوير منتجات مالية تواكب النمو يف الصناعة املالية عمومًا واإلسالمية عىل  	

وجه اخلصوص ودعم وضعها التنافيس.
العنرص البرشي إلعداد كوادر مؤهلة علميًا وعمليًا يف جمال االستشارات  	 االستثامر يف 

املالية واهليئات االستشارية والرقابة والتدقيق الرشعي.
حتقيق رضا املتعاملني عن اخلدمات املقدمة. 	
التواصل مع املؤسسات املالية حمليًا وإقليميًا وعامليًا. 	



قواعد النشر
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: شروط النشر العامة:
ً
أوال

بحوًثا  أكانت  سواء  واإلنجليزية،  العربية  باللغتني:  اإلسالمي  والتمويل  باالقتصاد  املتعلقة  املواد  بنرش  املجلة  تعنى  1ـ 
أصيلة، أم تقارير عن مؤمترات وندوات وورش عمل، أم عروًضا ألطاريح علمية مما له صلة بمجال التخصص.

مت للنرّش يف جملة أخرى، ويوثق  2ـ تعنى املجلة بنرش البحوث التي مل يسبق نرشها، بأّي وسيلة من وسائل النرّش، وال ُقدِّ
ذلك بتعهد خطي من الباحث.

3ـ البحوث التي تصل إىل املجلة ال ُترد سواء َأُنرشت أم مل تنرش.
4ـ ال جيوز نرش البحث يف مكان آخر بعد إقرار نرشه يف املجلة إال بعد احلصول عىل إذن كتايب بذلك من مدير التحرير.

5ـ يف حال ثبوت إخالل الباحث باألمانة العلمية فإن للمجلة احلق باختاذ اإلجراءات الالزمة وتعميم ذلك عىل املجالت 
املتعاونة.

6ـ تعترب املجلة غري ملزمة بإبداء األسباب يف حالة عدم النرش.
7 - حيق هليئة التحرير إجراء التعديالت الشكلية عىل البحث وفق سياسات النرش يف املجلة.

8 - ال تتقاىض املجلة أي رسوم للنرش وال تقدم أي مكافآت لألبحاث املنشورة إال يف حالة االستكتاب.

: شروط النشر الخاصة:
ً
ثانيا

1 - رضورة التقيد بالقيم املوضوعية واألخالقية للبحوث العلمية؛ ومنها:
أ اتسام البحث باألصالة وسالمة االجتاه علمًيا وفكرًيا.

ب الُبعد عن جتريح األشخاص واهليئات أثناء النقد العلمي يف البحث
ج معاجلة البحث القضايا امُلعارصة واألقرب إىل حاجة الواقع اإلنساين معاجلة نظرية تطبيقية

د مالزمة املوضوعية والتجرد عن امليول واالجتاهات الشخصية.
2 - حسن الصياغة العلمية للبحث، ومراعاة ما ييل:

أ سالمة اللغة وخلوها من األخطاء اللغوية والنحوية.
ب مراعاة عالمات الرتقيم والقواعد اإلمالئية.

ج الدقة يف التوثيق وختريج النصوص والشواهد.
3 - أن ال تزيد عدد صفحات البحث عن )30( صفحة من القطع العادي )A4( بام يف ذلك املراجع واملالحق.

4 - حجم اخلط ونوعه:
)Traditional Arabic( .ونوع اخلط ،)أ البحوث املكتوبة بالعربية يكون حجم اخلط فيها: )16( وخط اهلامش: )12

)Times New Roman( .ونوع اخلط )ب أما البحوث املكتوبة باإلنجليزية فيكون حجم اخلط: )14( واهلامش: )10
ويتضمن  كلمة؛   )300( منهام  واحد  كل  يتجاوز  ال  أن  عىل  واالنجليزية؛  العربية  باللغتني:  بملخص  البحث  يرفق   -  5

امللخص ما ييل: موضوع البحث وأهدافه ومنهجه وأهم النتائج والتوصيات إضافة إىل الكلامت املفتاحية. 
6 - ُيقسم البحث وينظَّم وفق متطلبات منهج البحث العلمي، حفاًظا عىل نسق البحوث والتقارير املنشورة يف املجلة، 

عىل النحو اآليت:
أ املقدمة وتشمل: موضوع البحث، وأمهيته، ومشكلته، وحدوده، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة )إن وجدت(، 

وهيكلة البحث.
ب متن البحث، وينبغي أن يكون مقساًم إىل مباحث ومطالب متسقة ومرتابطة 
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ج احلرص عىل عرض فكرة حمددة فـي كل مبحث جتنًبا إلطالة الفقرات والعناوين الفرعية.
د اخلامتة، وتكون ملخصة وشاملة للبحث متضمنة ألهم )النتائج( و)التوصيات(

هـ قائمة املصادر واملراجع واملالحق.
7 - يتم اتباع منهج )MLA( يف توثيق البحوث كاآليت:

أ - ذكر املصادر واملراجع يف احلاشية السفلية ألول مرة بالشكل اآليت:
)شهرة املؤلف، االسم األول، اسم الكتاب، مكان النرش، النارش، رقم الطبعة، تاريخ النرش، اجلزء والصفحة(

ب - ذكر املصدر واملرجع عند تكراره يف اهلامش التايل مبارشة )املرجع نفسه، اجلزء والصفحة( وعند ذكره يف موطن آخر 
من البحث فيكون )شهرة املؤلف، اسم الكتاب، اجلزء والصفحة(.

ج - إذا خال املرجع من بعض البيانات، فتذكر االختصارات املتعارف عليها عىل النحو اآليت:
– بدون مكان النرش: )د. م(. بدون اسـم النـارش: )د. ن(

– بدون رقــم الطبـعة: )د. ط(. بدون تاريخ النرش: )د. ت(
د- تكتب اآليات القرآنية كتابة، ال نسًخا من الربامج اإللكرتونية، ويشار إىل اسم السورة ورقم اآلية يف اهلامش.

هـ- يراعى عند ختريج األحاديث النبوية الرشيفة بعد ذكر اسم املرجع إضافة اسم الكتاب واسم الباب ورقم احلديث. 
و- يراعى عند االستشهاد من الشبكة العنكبوتية )اإلنرتنت( ذكر تاريخ استعراض املصدر من املوقع.

ز- توضع اهلوامش أسفل كل صفحة برتقيم متسلسل من بداية البحث إىل آخره.
ح الرسومات والبيانات واجلداول ونحوها، يراعى فيها ما ييل:

– تدرج الرسوم البيانية واألشكال التوضيحية يف املتن، وتكون الرسوم واألشكال باللونني األبيض واألسود وترقم ترقياًم 
متسلساًل، وتكتب عناوينها واملالحظات التوضيحية يف أسفلها.

التوضيحية فتكتب أسفل  أما املالحظات  ترقياًم متسلساًل وتكتب عناوينها يف أعالها،  املتن وترقم  – تدرج اجلداول يف 
اجلدول.

 ط تثبت مصادر ومراجع البحث يف هناية البحث وترتب ترتيًبا هجائًيا ويفصل بني املراجع باللغة العربية واإلنجليزية.
 Roman( اإلنجليزية  اللغة  إىل  البحث  الواردة يف هناية  العربية  املراجع  الباحث برتمجة  يلتزم  البحث  قبول  ك- يف حالة 

.)Script

: سير البحوث
ً
ثالثا

.)editor@mashurajournal.com( ـ ترسل األبحاث إلكرتونًيا إىل العنوان اخلاص باملجلة
ـ تقوم هيئة حترير املجلة بالفحص األويل للبحث، ومن ثم تقرر أهليته للتحكيم، أو رفضه.
م البحوث والدراسات املقدمة للنرش يف املجلة من ِقبل اثنني من املحكمني عىل األقل. ـ حُتكَّ

ـ ُتعاد البحوث إىل الباحثني بعد حتكيمها لغرض التعديل إن لزم.
ـ إذا تم قبول البحث للنرش، فإّن كافة حقوق النرش تؤول للمجلة، وال جيوز نرشه بأّي وسيلة من وسائل النرش الورقية أو 

اإللكرتونية، إاّل بإذن كتايب من مدير التحرير.
-تنرش البحوث املقبولة حسب اإلجراءات املتبعة عىل املوقع الرسمي للمجلة.

ـ إذا تم نرش البحث فريسل للباحث خطاب النرش مع نسخة إلكرتونية من املجلة التي تم نرش بحثه فيها.
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بسم الله الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني، والصالة والسالم عىل نبينا حممد، وعىل آله وصحبه أمجعني، أما بعد:
عىل  وأدبياهتا  أسسها  يف  ارتكزت  أهنا  جيد  اإلسالمية  واملالية  االقتصاد  مسرية  يف  الناظر  إن 
كنوزها  عىل  واستندت  للمجتمعات،  وتنمية  ازدهار  من  أحدثته  وما  اإلسالمية  حضارتنا 
وهذه  استمراريتها،  تضمن  التي  وآليتها  منظومتها  بناء  يف  واإلدارية  واالقتصادية  الفقهية 
التجربة وارتباطها التارخيي حيتم أن تكون هلا مكانتها املتقدمة يف بيئتنا املعارصة واملستقبلية، 
وأن تكون حافزًا لبذل اإلمكانات ودعم البحث العلمي املتخصص لتطويرها ورسم مستقبل 
مقتضيات  مع  ويتفاعل  بإرثها  يليق  موقعًا  ولتتبوأ  املتجدد،  التقني  العامل  حركة  مع  ينسجم 

عرصها.
وبالتأكيد فإن أهم أدوات هذا التغيري تتمثل يف البحث العلمي املتخصص يف جمال االقتصاد 
إىل  للوصول  املعارص  االبتكار  عىل  واملشتمل  التأصيلية  البنية  إىل  املستند  اإلسالمية،  واملالية 
خمرجات حتفظ خصوصية نشاط املؤسسات املالية اإلسالمية، وختط هلا مسلكًا آمنًا يف مواكبتها 
حلركة العامل التقني املتجدد، وحتصنها من حتديات وأزمات االقتصاد العاملية املتعاقبة، وترهيا 

مكانتها ومقعدها املستقبيل بني التجارب األخرى.
ولقد حرصت جملة بيت املشورة بأن تكون رافدًا مهاًم هلذه التجربة من خالل البحوث العلمية 
التي  املتخصصة الرصينة، وأن تسهم يف حركة هنوضها وتطورها من خالل نرش الدراسات 

تدلل عىل ما ينفعها وترشد إىل ما يقوهيا وفق أسسها ومبادئها الرشعية التي تستند إليها.
ويرسنا أن نضع بني أيديكم العدد السابع عرش من »جملة بيت املشورة«، والذي تضمن بحًثا 
إمكانية  حول  ودراسًة  اإلسالمية،  املصارف  يف  املالية  والتكنولوجيا  الرقمي  التحول  عن 
االستفادة من الصكوك اإلسالمية اخلرضاء يف متويل مشاريع الطاقة املتجددة باملغرب، وبحثًا 
عن دور أصول الفقه يف تفعيل االقتصاد اإلسالمي، كام ضّم العدد دراسًة حول تأثري جائحة 
توظيف  يف  وأثره  الذرائعي  االجتهاد  عن  وبحثًا  اإلسالمية،  الصكوك  عائدات  عىل  كورونا 
الرضائب كأداة للسياسة املالية للدولة، باإلضافة إىل دراسٍة حول تفعيل الوقف يف قطاعات 
يف  املآالت  منهج  تناولت  اإلنجليزية  باللغة  دراسًة  العدد  حوى  كذلك  احلقيقي،  االقتصاد 

التمويل اإلسالمي-مراجعة أدبية. 
وهنيب بالسادة الباحثني واملتخصصني املسامهة يف تطوير وارتقاء املجلة من خالل اقرتاحاهتم 

وآرائهم الكريمة، سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر



الدراسات والبحوث
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التحول الرقمي والتكنولوجيا المالية في المصارف اإلسالمية - 

دراسة في المصالح والمفاسد 

 مها خليل شحاده* 

أستاذ مساعد تكنولوجيا مالية بجامعة الشرق األوسط - األردن

mahashehadeh88@gmail.com

م البحث للنشر في 6/ 2021/6م، واعتمد للنشر في 2021/10/1م(
ّ
)سل

الملخص:

التحول  اسرتاتيجية  تبني  إىل  األخرية  السنوات  يف  اإلسالمية  املصارف  اجتهت 
البحث إىل تسليط الضوء عىل هذه  املالية؛ لذا هدف هذا  الرقمي والتكنولوجيا 
دور  وبيان  وأبعاده،  الرقمي  التحول  مفهوم  دراسة  خالل  من  االسرتاتيجية 
بحث  إىل  باإلضافة  اإلسالمية،  للصريفة  الرقمي  التحول  يف  املالية  التكنولوجيا 
مدى حتقق مقاصد الرشيعة ومالئمتها السرتاتيجية التحول الرقمي وصوالً إىل 
التأصيل الفقهي للتحول الرقمي وبيان املفاسد واملصالح والرتجيح بينها. وذلك 
باستخدام املنهج الوصفي التحلييل، وقد خلص البحث إىل إن املرصفية الرقمية 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/93

* »أصل هذا البحث رسالة دكتوراه للباحثة بجامعة الريموك - األردن«.
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أصبحت تشكل بدياًل عرصًيا للمصارف بشكلها التقليدي، وال يمكن للمصارف 
أن تبقى عىل حاهلا إذا ما أرادت البقاء، بل عليها االستعانة بالتكنولوجيا يف صلب 
أعامهلا. فلكي تستطيع البقاء يف ساحة املنافسة املحلية والعاملية، فإن عليها مواكبة 
وإىل  العرص،  ومتطلبات  املتغرية  العمالء  طلبات  مواكبة  خالل  من  املستجدات 
اإلسالمية،  املصارف  عمل  ألسلوب  تطويًرا  باعتباره  الرقمي  التحول  جواز 
واستدلت الباحثة عىل اجلواز بعدة استدالالت من الكتاب والسنة، ومن مقاصد 

الرشيعة. 
الكلمات المفتاحية: املصارف اإلسالمية، التقنيات الرقمية احلديثة، التكنولوجيا 

املالية، التحول الرقمي.
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Digital Transformation and Financial Technology in Islamic 
Banks: A Study of Harms and Benefits 

 Maha̅ Khali̅l Sheḥadeh
Assistant Professor of Financial Technology at Middle East University - Jordan 

Mahashehadeh88@gmail.com

Abstract:
In recent years, Islamic banks intended to adopt a strategy of digital 
transformation and financial technology. Therefore, the research aims to shed 
light on the strategy of transformation by studying the concept of digital 
transformation and its dimensions, explaining the role of financial technology 
in the digital transformation of Islamic banking, in addition to examining 
the extent to which the objectives of Sharia are achieved and the suitability 
for the digital transformation strategy. The research also aims at exploring 
the jurisprudential origin of digital transformation and the associated harms 
and benefits therein and to compare them. The research adopted descriptive 
analytical approach and concluded that digital banking has become a modern 
alternative to banks in their traditional form, the banks must transform for 
ensuring the sustainability purposes, moreover the technology must be placed 
at the core of their functioning. The survival in local and global competition 
requires the banks to keep pace with developments by synchronizing with the 
changing customer demands and the requirements of the times. The researcher 
views the permissibility of digital transformation based on the evidence 
stemming from Qur’an, Sunnah and objectives of the Shari’ah.

Key words: Islamic Banking, Modern Digital Technologies, Financial 
Technology, Digital Transformation.
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المقدمة:

آله  وعىل  للعاملني،  رمحة  املبعوث  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
وصحبه ومن تبع هداه إىل يوم الدين، وبعد:

لقد بات التحول الرقمي موضوًعا مهام يف السنوات األخرية. تعزى أمهيته للثورة 
يف  جذرية  تغيريات  الثورة  هذه  أحدثت  إذ  اليوم؛  العامل  يعيشها  التي  الرقمية 
القطاعات االقتصادية بشكل عام ويف القطاع املرصيف بشكل خاص. فقد أعادت 
املرصفية  فشهدت  واملرصفية.  املالية  اخلدمات  صناعة  قطاع  هيكلة  الثورة  هذه 
اإلسالمية تطورات متثلت يف ظهور اخلدمات املالية الرقمية مدفوعة بمجموعة 
نحو  العاملية  بالتوجهات  العوامل  هذه  متثلت  وقد  املؤثرة.  املهمة  العوامل  من 
ظهور  ويف  التكنولوجية،  التطورات  ويف  الرقمي،  واالقتصاد  الرقمية  الصريفة 

تقنيات حديثة كان هلا األثر يف تغيري املشهد املايل. 
بناء عىل ما سبق فقد تبنت املصارف اإلسالمية اسرتاتيجية التحول الرقمي وما 
ارتبط هبا من خدمات مالية رقمية كانت أكثر ابتكارًا ومراعاة ملتطلبات وتوقعات 
العمالء يف هذا العرص الرقمي؛ إذ بدا التحول الرقمي مهام للمؤسسات املرصفية 
والسلطات التنظيمية ولسائر قطاعات املجتمع، وذلك نظرًا ملا ينطوي عليه من 
إجيابيات؛ منها: تبسيط العمليات، وخفض التكاليف، واملحافظة عىل استمرارية 
تتيح  الرقمية  فالتقنيات  احلديثة.  التقنيات  خالل  من  املنافسة  دائرة  يف  املصارف 

ظهور نامذج أعامل جديدة أكثر ابتكارًا و وأكثر تركيزًا عىل العمالء.
الرقمي  التحول  اسرتاتيجية  عىل  للتعرف  الدراسة  هذه  جاءت  فلقد  لذلك 
وأبعادها وما ينطوي عليها من مفاسد ومصالح بغية الرتجيح بينها باإلضافة إىل، 

اقرتاح ضوابط هامة السرتاتيجية التحول الرقمي يف املصارف اإلسالمية. 

أهمية البحث: 

تنبع أمهية البحث من أمهية موضوع الدراسة، وهو التحول الرقمي والتكنولوجيا 
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املالية يف املصارف اإلسالمية- دراسة يف املصالح واملفاسد؛ عرب بحث مدى حتقق 
مقاصد الرشيعة اإلسالمية ومالئمتها السرتاتيجية التحول الرقمي وهذا يف سبيل 
بيان سعة الرشيعة اإلسالمية ومواكبتها للتطور، وصالحيتها لكل زمان ومكان. 
األدبيات  يف  فجوة  وتسد  العربية  املكتبة  الدراسة  هذه  تثري  آخر،  جانب  ومن 

األكاديمية املتعلقة بالتحول الرقمي والتكنولوجيا املالية.

مشكلة البحث:

هو  شواب  كالوس   »Industry 4.0 »الثورة الصناعية الرابعة  كتاب  مؤلف  كان 
الشخص الذي وصف الواقع الذي نعيشه اليوم بأنه ثورة جديدة أسامها الثورة 
الصناعية الرابعة، وقد اتسمت هذه الثورة يف بزوغ تقنيات مبتكرة، ويف ظل هذه 
الثورة اجتهت املصارف اإلسالمية إىل اتباع اسرتاتيجية التحول الرقمي والتي تعنى 
بتوظيف التقنيات الرقمية احلديثة يف العمل املرصيف كتحليل البيانات الضخمة، 
والروبوتات  السحابية،  واحلوسبة  االصطناعي،  والذكاء  املحمولة،  واهلواتف 
املنافسة  ساحة  ربح  وهبدف  واإلبداع  املؤسسية  الريادة  حتقيق  سبيل  يف  وذلك 
العاملية ومن أجل امليض قدًما نحو متطلبات االقتصاد الرقمي، ولذلك تتمحور 
من  اإلسالمية  الرشيعة  ما موقف  اآليت:  الرئيس  السؤال  البحث حول  إشكالية 

التحول الرقمي يف البنوك اإلسالمية باعتباره توجها جديدًا؟

ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية اآلتية:

ما مفهوم وأبعاد التحول الرقمي يف البنوك اإلسالمية؟. 1

ما دور التكنولوجيا املالية يف التحول الرقمي للصريفة اإلسالمية؟. 2

ما مدى حتقق مقاصد الرشيعة ومالئمتها السرتاتيجية التحول الرقمي يف . 3
البنوك اإلسالمية؟
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أهداف البحث: 

هيدف البحث إىل ما ييل:
تسليط الضوء عىل مفهوم وأبعاد التحول الرقمي يف البنوك اإلسالمية. . 1
بيان دور التكنولوجيا املالية يف التحول الرقمي للصريفة اإلسالمية.. 2
بحث مدى حتقق مقاصد الرشيعة ومالئمتها السرتاتيجية التحول الرقمي . 3

وصوالً إىل التأصيل الفقهي للتحول الرقمي.

الدراسات السابقة:

التي تطرقت هلذا  الدراسات  الرقمي موضوعًا مستجدًا، لذا فإن  التحول  بام أن 
اطالع  بحسب  معدومة  تكون  تكاد  والفقهي  التأصييل  اجلانب  من  املوضوع 
هبذا  عالقة  ذات  أخرى  جوانب  ناقشت  متعددة  دراسات  وجود  مع  الباحثة، 

املوضوع من أمهها: 
والتحّول  - األعامل  منشآت  »بعنوان   ،)2018( وإبراهيم،  احلداد  دراسة 

التحول  مفهوم  وبينت  األعامل،  منشآت  الدراسة  هذه  تناولت  الرقمي«. 
النهائي  املنتج  عىل  تأثريه  ومدى  األعامل،  ملنشآت  ومزاياه  وفوائده  الرقمي 
وكذلك  وموردهيا.  بعمالئها  املنشآت  عالقة  وعىل  املقدمة،  واخلدمات 
وضحت الدراسة التحديات والعقبات املصاحبة للتحول الرقمي وعرضت 
أن  إىل  الباحثان  توصل  وقد  الرقمي.  التحول  عملية  تدعم  التي  الربجميات 
الفوائد. ويف  بالعديد من  عملية التحول الرقمي تعود عىل منشآت األعامل 
املقابل، حدد الباحثان جمموعة من العقبات والتحديات التي يتعني التعامل 
تقليل  هو  الرقمي،  التحول  عملية  يميز  ما  أهم  أن  وأكدا  بجدية،  معها 

التكاليف وحتسني الكفاءة التشغيلية.
تنامي  - تعزيز  يف  الرقمي  االقتصاد  »دور  بعنوان   ،)2018( البشري،  دراسة 

التمويل اإلسالمي«. تناولت هذه الدراسة متغريات التحول نحو االقتصاد 
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الرقمي، وبينت مزاياها وسلبياهتا، وانعكاسها عىل نظام التمويل اإلسالمي. 
وسلطت الدراسة الضوء عىل تطور التمويل اإلسالمي وكشفت عن أدوات 
طريقة  يف  حتواًل  أحدثت  التي  تلك  السّيام  واستخداماهتا،  احلديثة  التقنية 
الرقمية، والتمويل  املالية  عمل املؤسسات اإلسالمية، ونتج عنها اخلدمات 
املنظومة  املال اإلسالمي جزء من  أن قطاع  إىل  الدراسة  الرقمي. وخلصت 
العاملية التي حتكمها عوامل العرض والطلب، وحتدها قواعد املنافسة، وقد 
حققت نجاحات كبرية. وللحفاظ عىل هذا النجاح ال بد من مواكبة التطور 
ومسايرة التقدم. وأوضحت الدراسة أن هناك كثرًيا من التطبيقات الرقمية 
املالية اإلسالمية، ومنها: اخلدمات  يمكن أن تستفيد منها صناعة اخلدمات 

املالية الرقمية، والتمويل الرقمي، وتطوير املنتجات املالية.
تطبيقية  - نظرية  دراسة  الرقمي  »التمويل  بعنوان   ،)2019( املرزوقي،  دراسة 

يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية«. تناولت هذه الدراسة التمويل الرقمي 
بوصفه نمًطا متويلًيا جديًدا، تنافست املصارف اإلسالمية يف طرحه. وبينت 
ومتطلبات  له  الفقهي  والتصور  ونشأته  الرقمي  التمويل  مفهوم  الدراسة 
أيًضا  الدراسة  وتناولت  الرشعي.  حكمه  بينت  وكذلك  الرقمي،  التمويل 
اجلانب التطبيقي للتمويل الرقمي وعرضت الصيغ الرشعية املالئمة للتمويل 
أداة  بوصفه  الرقمي  التمويل  إىل مرشوعية  الدراسة  توصلت  وقد  الرقمي. 
خاص  مقرتح  تقديم  إىل  باإلضافة  وتوجهاهتا،  العاملية  املستجدات  تواكب 

بآلية تطبيق التمويل الرقمي من خالل أجهزة اهلواتف الذكية.

منهج البحث:

ما  عرض  يف  والتحلييل  الوصفي  املنهجني:  االعتامد عىل  البحث  طبيعة  اقتضت 
يتعلق بـ التحول الرقمي وذلك من خالل استخالص نتائج البحوث والدراسات 

والتقارير واإلحصائيات ذات الصلة بموضوع البحث.
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هيكلية البحث:

ُقسم البحث إىل مقدمة، وثالثة مباحث، وخامتة، عىل النحو اآليت:
املقدمة: تتضمن أمهية البحث، ومشكلته، وأهدافه، والدراسات ذات الصلة به، 

واملنهج املتبع فيه.
املبحث األول: مفهوم وأبعاد التحول الرقمي يف البنوك اإلسالمية

املبحث الثاين: دور التكنولوجيا املالية يف التحول الرقمي للصريفة اإلسالمية 
املبحث الثالث: التحول الرقمي يف ميزان الفقه اإلسالمي.

خامتة: النتائج والتوصيات.

المبحث األول: مفهوم وأبعاد التحول الرقمي في البنوك اإلسالمية

)كوفيد19(  الراهن وخاصة مع جائحة كورونا  الوقت  الرقمي يف  التحول  بات 
اإلسالمية؛  املصارف  والسيام  كافة  االقتصادية  للقطاعات  حتمية  رضورة 
البنوك  يف  وأبعاده  الرقمي  التحول  مفهوم  توضيح  املبحث  هذا  يف  سيتم  لذا 

اإلسالمية.  

المطلب األول: مفهوم التحول الرقمي

اهلاتف  مثل  اجلديدة،  الرقمية  التقنيات  استخدام  بأنه  الرقمي  التحّول  يعرف 
املحمول، والذكاء االصطناعي، واحلوسبة السحابية، وسلسلة الكتل، وإنرتنت 
العمالء،  جتربة  ولتحسني  الرئيسية،  التجارية  التحسينات  لتمكني  األشياء، 
رقمنة  إىل  كذلك  ويشري  جديدة)1(.  جتارية  نامذج  إنشاء  أو  العمليات  وتبسيط 
رقمية  واألصول  واالتصاالت  املعلومات  تصبح  بحيث  واالقتصاد،  األعامل 

وترتبط بعضها ببعض)2(.
)1( Singh, A., & Hess, T. How Chief Digital Officers promote the digital transformation of their companies. MIS Quarterly Executive, 16(1): 
1-16, 2017, p. 5.
)2( Hellbe, S., & Leung, P. Digital transformation: how APIS drive business model change and innovation, (Unpublished master thesis), 
Linkoping University, Sweden, 2015, p. 4.
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وقد عرف بنك صفوة اإلسالمي التحّول الرقمي بـ »أنه دمج التكنولوجيا يف مجيع 
تفاصيل احلياة، باالستفادة من ثورة املعلومات واالتصاالت، ومن التطبيقات غري 
املحدودة للتكنولوجيا احلديثة التي جعلت من العامل قرية صغرية بفضل ما أتاحته 
من إمكانات هائلة، السّيام فيام يتعلق برسعة نقل وتبادل املعلومات والبيانات، 
حمدثًة تغيرًيا جذرًيا يف أنامط احلياة ويف طريقة العيش والعمل والتواصل، بام فيها 
تطبيقات الذكاء االصطناعي وإنرتنت األشياء وغريها«)3(. وبحسب هذا التعريف 
فإن التحّول الرقمي بالنسبة للمؤسسات، أي يف )جانب العرض( يتمحور حول 
أجل  من  األمثل  بالشكل  وتطبيقاهتا  احلديثة  التكنولوجيا  تسخري  إىل  االنتقال 
تطوير أدائها، وتعزيز قدرهتا التنافسية. وبالنسبة لألفراد، أي يف )جانب الطلب( 
فيتمحور حول احلصول عىل اخلدمات األساسية وتنفيذ األعامل من خالل أجهزة 
احلاسوب الشخصية، واهلواتف الذكية، واألجهزة الذكية بكبسة زر، دون احلاجة 
لزيارة املؤسسات أو االتصال بمراكز خدمات العمالء التابعة هلا إال يف حاالت 

احلاجة لتلبية متطلبات حمددة أو متطلبات أكثر تعقيًدا. 
من  وأنه  األبعاد،  ومتعددة  معقدة  قضية  الرقمي  التحّول  بأن  يتضح  سبق  مما 
املصارف  مستوى  عىل  ليس  القطاعات،  مجيع  تواجه  التي  الكبرية  التحديات 
وأركان  عنارص  إن  القول:  باإلمكان  أصبح  السياق  هذا  ويف  فقط.  اإلسالمية 

التحّول الرقمي هي:
أوالً- الكيان أو املنظمة املستهدفة من التحّول الرقمي.

ثانًيا- التغريات، أي مدى التغريات التي حتدث داخل الكيان أو املنظمة املستهدفة. 
ثالًثا- التقنيات املستخدمة يف عملية التحّول الرقمي داخل الكيان املستهدف. 

رابًعا- النتيجة املتوقعة، أي نتيجة التحّول الرقمي وأثره عىل املنظمة. 
املصارف  الرقمي يف  التحّول  تعريف  للباحثة  يمكن  األركان،  وباالستعانة هبذه 
https://www. التايل:  الرابط  عىل  متاح   ،2019  /12  /25 التصفح  تاريخ  األردين،  اإلسالمي  صفوة  بنك  موقع  عىل  مقال  الرقمي،  التحول  انظر:   )3(
8%84%D8%B1%D9%84-%D8%A7%D9%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%safwabank.com/ar/educational_material/%D8%A7%D9

.2020/2/8A، 23%85%D9%2%D9
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تعمل عىل توظيف  اسرتاتيجية جديدة  املصارف اإلسالمية  تبني  بأنه  اإلسالمية 
عن  تسفر  بطريقة  املرصيف  العمل  يف  منها  واالستفادة  احلديثة،  الرقمية  التقنيات 
خدمات ومنتجات رقمية أكثر ابتكاًرا وإبداًعا، وتلبية حلاجات العمالء، وبام ال 

خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية.

المطلب الثاني: أبعاد التحّول الرقمي في المصارف اإلسالمية 

يف ظل التوجهات العاملية نحو االقتصاد الرقمي، أحدث التحّول الرقمي تأثرًيا 
واضحا وفارًقا عىل املصارف اإلسالمية -والتي تعرف بأهنا »املؤسسات التي ينص 
قانون إنشائها ونظامها األسايس رصاحة عىل االلتزام بمبادئ الرشيعة اإلسالمية، 
وعىل عدم التعامل بالفائدة«)4( - فقد أعاد تشكيل نموذج األعامل املرصفية فيها 
نحو األعامل املرصفية الرقمية، باإلضافة إىل إحداثه تغيرًيا شاماًل لسلسلة القيمة 
العمليات  املتمثلة يف  الرقمي  التحّول  أبعاد  الرتكيز عىل  املرصفية)5(. وقد انصب 
التشغيلية املرصفية، وعمالء البنوك )وهو ما يعرف بمحورية العميل(، والتقنيات 
يركز عىل  الرقمي  فالتحّول  الرقمية.  احلديثة، والتنظيم والثقافة، واالسرتاتيجية 
وصلت  قد  تكون  وحتديثها  عليها  بالعمل  تنجح  التي  واملصارف  األبعاد،  هذه 

ملستوى النضج الرقمي، ويف ييل توضيح ألبعاد التحول الرقمي:

)4( السبهاين، عبد اجلبار، الوجيز يف املصارف اإلسالمية. إربد: مطبعة حالوة، الطبعة األوىل، 2004، ص 69.
)5( سلسلة القيمة :)Value Chain( هو مصطلح يستخدم يف جمال إدارة األعامل للتعبري عن جمموعة النشاطات التي تؤّدهيا رشكة تعمل يف صناعة حمُّددة 

.https://ar.wikipedia.org :من أجل تقديم ُمنتج أو خدمة ذات قيمة. انظر
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الشكل رقم )1(: أبعاد التحّول الرقمي

املصدر: من إعداد الباحثة

عىل  احلديثة  بالتقنيات  وباالستعانة  اإلسالمية  املصارف  تسعى  التقنيات:   -
ً
أوال

تقديم حلول مبتكرة وفعالة للعمالء وسهلة االستخدام. حتقق هلا مزايا تنافسية، 
أصبحت  التي  الرقمية  »املعلومات  إىل  يشري  الرقمية«  »التكنولوجيا  فمصطلح 
يف  املرجّوة  التنافسية  امليزة  حتقق  لكي  اليوم  ومنظامت  لرشكات  ملحة  رضورة 
سيوفر  التكنولوجيا  توظيف  أن  جلًيا  يظهر  وهبذا  املعارصة«)6(.  العوملة  حقبة 
االستجابة  خالل  من  واإلبداع  التميز  اكتساب  يف  اإلسالمية  للمصارف  فرصة 
للمتغريات املتسارعة يف البيئة املرصفية العاملية، وهذا يتم من خالل حتويل املعرفة 
العنارص، ستتجه املصارف نحو  التكنولوجيا، وبفضل هذه  إىل مورد باستخدام 

الريادة والتميز يف أعامهلا وصوالً إىل حتقيق التنافسية العاملية)7(.
ثانًيا- الثقافة والتنظيم: تلعب ثقافة االبتكار واإلبداع دوًرا حاساًم يف قطاع التمويل 

اإلسالمي؛ إذ تعّد أحد أهم املصادر لبناء امليزة التنافسية، وذلك من خالل الرتكيز 
واالستثامر يف االبتكار، لتقديم خدمات جديدة ومتميزة تراعي متطلبات العمالء 

املرصية  املجلة  املعارصة.  العوملة  حقبة  يف  التنافسية  امليزة  وإكساهبا  األعامل  نمو  عىل  وتأثريها  الرقمية  املعلومات  تكنولوجيا  حممد،  اهلادي،   )6(
للمعلومات، 27: 6 - 8، 2016م، ص 7.

)7( بشري، عامر، دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك: دراسة حالة اجلزائر، )أطروحة دكتوراه(. جامعة اجلزائر، اجلزائر، 2012، ص 281. 



38

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

للبنوك  البديل  بإجياد  فقط  ليست معنية  فالصريفة اإلسالمية  الرقمي.  العرص  يف 
التقليدية التي تتعامل بالفائدة، وإنام عليها إثبات نفسها من خالل التميز يف األداء 

واالبتكار يف ظل االقتصاد التنافيس والعوملة املالية. 
-عرب  واضح  بشكل  الرقمية  التقنيات  تؤثر  الرقمي:  التحّول  استراتيجية  ا- 

ً
ثالث

القدرة عىل حتويل  لدهيا  إّن  إذ  املنظامت؛  الرقمية- عىل  التقنيات  دمج وتوظيف 
العمليات وظهور نامذج أعامل جديدة للمنافسة والسعي يف العامل الرقمي. ولكن 
ال يكفي االستخدام املكثف للتقنيات من أجل إنجاز التحول الرقمي الفعال، بل 
جيب أن يكون لدى املؤسسات اسرتاتيجية واضحة لتطوير الرشكة، ومن ثمَّ يتم 

دعمها بإمكانيات غري حمدودة هلذه التقنيات املرتبطة باالسرتاتيجية املختارة.
 وجيب أن يكون اهلدف الرئييس لالسرتاتيجية تفاعاًل سلًسا مع العميل، فالتحّول 
العميل.  من  بدالً  التكنولوجيا  عىل  الرتكيز  إىل  يؤدي  اسرتاتيجية  دون  الرقمي 
والقيادة،  والثقافة  االسرتاتيجية  من  االستفادة  الناجحة  املنظامت  عىل  جيب  هلذا 
لتسخري إمكانات التحّول الرقمي لألعامل. فهدف االسرتاتيجية الرقمية للمنظمة 
عملية  وحتسني  االبتكار،  وحتسني  الكفاءة،  وزيادة  العمالء،  جتربة  حتسني  هو: 
صنع القرار، وحتويل األعامل. واملنظمة املبتكرة والناجحة باملقارنة مع منافسيها 
هي التي لدهيا قيادة ومهارات وخربة كافية لقيادة االسرتاتيجية الرقمية)8(. وقد 
أيًضا  التي لدهيا أعامل جتارية رقمية ناجحة، هلا  أظهرت األبحاث أن الرشكات 

اسرتاتيجية واضحة والتزام من اإلدارة العليا. 
رابًعا- العمالء: تتطلب عملية التحّول الرقمي تغرًيا كاماًل يف اسرتاتيجية وثقافة 

لذا  فقط؛  املنتج  الرتكيز عىل  من  بدالً  العميل  املالية لرتكز عىل  املؤسسة  وهيكلة 
فإهنا تستلزم وجود قيادة ملتزمة ومتكني املوظفني من أجل إعادة توجيه العمليات 

للرتكيز عىل العميل، وتصميم خربة كاملة للعميل)9(.
)8( Schwertner، K. Digital transformation of business. Trakia Journal of Sciences، 15)1(: 388-393، 2017، P. 389
https://www2.deloitte. ،9( تقرير التحول الوطني يف الرشق األوسط / رحلة رقمية، ديلويت، تاريخ االستطالع 2020/10/29، متاح عىل الرابط(
com/content/dam/Deloitte/xe/Documents/technology-media-telecommunications/dtme_tmt_national-transformation-in-the-middleeast/

.National%20Transformation%20in%20ME%20-%20A%20Digital%20Journey%20-%20AR.pdf
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األعامل  نموذج  تشكيل  الرقمي  التحول  أعاد  والخدمات:  العمليات  خامًسا- 

التقليدية  املامرسات  اضمحالل  إىل  أدى  كام  الرقمية،  اخلدمات  نحو  املرصفية 
لصالح النامذج الرقمية واالبتكارية، فتطورت املنتجات واخلدمات بشكل كبري، 
وتم ختصيصها بام يتناسب وتفضيالت العمالء. وبدأت املصارف تستحدث ضمن 
ومواكبة  الرقمي،  بالتحّول  يعنى  الذي  الرقمية  املرصفية  قسم  التنظيمي  هيكلها 
أحدث التقنيات التي استعانت هبا يف حتديث أنظمتها إىل أنظمة أخرى ذات رسعة 
كفاءة  اإلسالمية  املصارف  بعض  حققت  ذلك،  إىل  باإلضافة  أعىل.  وأداء  أكرب 
الذي  الرقمي  التمويل  تقديم  مثل:  املتطورة،  العمالء  احتياجات  تلبية  يف  عالية 
إلكرتونًيا  اجلدد  للعمالء  فتح احلسابات  وأيًضا  للعمالء،  الراحة والرسعة  يوفر 
دون احلاجة لزيارة املرصف من خالل إجراء خطوات فتح احلساب كافة وطلب 
 Digital الرقمية  »الفروع  املصارف  بعض  افتتحت  وكذلك  إلكرتونًيا.  التمويل 
Branches« التي متكن العمالء بعدد من اخليارات إلجراء املعامالت املالية ذاتيا 

- من دون تواجد أي موظف يف الفرع - بشكل سهل وفعال، وبأي وقت وعىل 
مدار اليوم واألسبوع.

المبحث الثاني: التكنولوجيا المالية ودورها في التحول الرقمي للمصارف اإلسالمية

البولندية  العاصمة  الرقمية يف  البحوث  املالية بحسب معهد  التكنولوجيا  تعرف 
جمال  يف  احلديثة  التكنولوجية  واالبتكارات  االخرتاعات  عن  »عبارة  بأهنا  دبلن 
قطاع املالية، وتشمل هذه االخرتاعات جمموعة الربامج الرقمية التي تستخدم يف 
 Financial Stability العميات املالية للبنوك«. كام عرفها »جملس االستقرار املايل
نامذج  استحداث  يمكنها  التكنولوجيا  باستخدام  مالية  ابتكارات  بأهنا   »Board

عىل  ملموس  مادي  أثر  هلا  جديدة،  منتجات  أو  عمليات  أو  تطبيقات  أو  عمل 
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األسواق واملؤسسات املالية، وعىل تقديم اخلدمات املالية)10(.
ويشري مصطلح التكنولوجيا املالية كذلك إىل صناعة مكونة من رشكات تعمل عىل 
تسخري التكنولوجيا، لتحسني اخلدمات املرصفية لألفراد والرشكات، بالتعاون أو 
املالية  التكنولوجيا  رشكات  وتقدم  القائمة.  املالية  اخلدمات  مقدمي  مع  املنافسة 
عدًدا من اخلدمات املوجهة لألفراد، وكذلك اخلدمات املوجهة للمؤسسات املالية 
العاملي  االستبيان  تقرير  بني  وقد  واملتوسطة،  الصغرية  وللرشكات  واملرصفية، 
»التكنولوجيا  الرقمي  التحّول  بعد  ما  بعنوان:   2020 اإلسالميني  للمرصفيني 
املصارف اإلسالمية  املعتمدة من قبل  املجاالت  بأن أهم  العمالء«  املالية وجتربة 
تليها اخلدمات  اهلاتف املرصيف،  املدفوعات واخلدمات املرصفية عرب تطبيق  هي 

املرصفية املفتوحة، وأخرًيا التعليم اآليل والبيانات الكبرية)11(.
هو  اجلديدة  املالية  التكنولوجيا  منتجات  ظهور  سبب  أن  إىل  الدراسات  وتشري 
أتاح  الذي  األمر   ،2008 العاملية  املالية  األزمة  عقب  التنظيمية  القواعد  تشديد 
نفسها،  للقواعد  ختضع  ال  التي  املالية(،  التكنولوجيا  )رشكات  الرشكات  هلذه 
اجلهود  إىل  نتيجة  وكذلك  املرصفية)12(.  للخدمات  مماثلة  خدمات  تقديم  من 
اجلهود  هذه  شجعت  فقد  املايل،  الشمول  لزيادة  الساعية  العاملية  والتوجهات 
رشكات التكنولوجيا املالية عىل استحداث خدمات مالية رقمية، الستحواذ فئة 
املستبعدين من النظام املايل ودجمهم يف القطاع. وقد أحدث هذا النوع من الرشكات 
ثورة يف القطاع، وذلك حينام حتولت هذه الرشكات من رشكات مزودة باحللول 
التكاليف،  وقليلة  مبتكرة  خدمات  تقديم  يف  منافسة  رشكات  إىل  التكنولوجية 
مبالغ  ختصيص  الرشكات  هذه  تستطيع  إذ  البنوك،  خلدمات  مضافة  قيمة  وذات 
من  املصارف  منافسة  عىل  قادرة  أصبحت  وهلذا،  احلديثة،  للتكنولوجيا  كبرية 
)10( عىل، حممد فاروق الصادق، التحّول الرقمي املايل كآلية لتحقيق التنمية املستدامة يف مرص. بحث مقدم إىل املؤمتر السنوي الرابع والعرشين بعنوان« 

إدارة التحّول لرقمي لتحقيق رؤية مرص 2030 ». جامعة عني شمس، القاهرة، مرص، 2019، ص3.
https://cibafi.org/ ،»11( تقرير االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 2020بعنوان: ما بعد التحّول الرقمي »التكنولوجيا املالية وجتربة العمالء(

images/FI129-CI1977-Arabic%20GIBS.pdf، تاريخ التصفح 2020/11/9، ص 12.
)12( نارين، أديتا، وجهان للتغري: التكنولوجيا املالية اجلديدة حتمل تكنولوجيا واعدة حتمل يف طياهتا خماطر مسترتة، جملة التمويل والتنمية، 53)3(: 

20-21، 2016، ص 20.
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خالل االبتكار واالستحواذ عىل العمالء)13(.
وبناء عىل ما سبق فقد باتت التكنولوجيا املالية من أبرز ما تستخدمه املؤسسات 
املالية اليوم حلامية مصاحلها من األخطار التي تواجهها، وهي اليوم بمثابة التحدي 
املالية اإلسالمية يف سعيها ملواكبة الطلب عىل أكثر  األكرب الذي يواجه الصناعة 
الطرق كفاءة، للقيام بالعمل املرصيف، وسبل حتسني جتارب العمالء مع املنتجات 
واخلدمات. وهو ما أكدته نتيجة االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 2020، 
كانت  فقد  اإلسالمية،  املالية  واملؤسسات  للبنوك  العام  املجلس  من  الصادر 
املرصفية  للصناعة  بالنسبة  للقلق  إثارة  األكثر  التحدي  املعلومات  تكنولوجيا 

اإلسالمية خالل العام 2020، ثم قضايا العمالء تليها إدارة املخاطر)14(.
ويرجع سبب هذه املخاوف من رشكات التكنولوجيا املالية بسبب طريقة عمل 
الرقمية  التقنيات  استخدام  تركز عىل  املميزة؛ فهي  املؤسسات وخصائصها  هذه 
املبتكرة، وهذا هبدف تقديم خدمات مالية أقل تكلفة وفاعلية وسهلة االستخدام، 
املرصفية  املؤسسات  قبل  من  البساط  وسحب  العمالء  جذب  عىل  يؤثر  مما 
التقليدية، وهو ما حدث فعاًل يف قطاع املدفوعات، فمن اخلصائص املميزة هلذه 
الرشكات إمكانية وصوهلا لكل املستخدمني واستهدافها للفئات كافة عن طريق 
إعادة تصميم املنتجات واخلدمات وبسعر مالئم لرشائح املجتمع كافة، وكذلك 
لدهيا املرونة والقدرة عىل حتمل التكاليف، وتقوم أيًضا بتصميم منتجات حمورها 
اعتامدها  بسبب  دقائق،  بضع  تتجاوز  بحركة رسيعة ال  متطلباته،  وتلبية  العميل 
عىل التحليالت القوية للبيانات الضخمة، مما يساعدها عىل اختاذ قرارات أفضل 

واستغالل الفرص من خالل سياسة اهلواتف املحمولة أوالً)15(.
 لذلك غدت رشكات التكنولوجيا املالية )Fintech( متثل حتدًيا للبنوك اإلسالمية 

وكذلك لكافة املصارف وفرصة يف نفس الوقت.
)13( املرجع السابق نفسه، ص 21.

)14( تقرير االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 2020، ص 7.
القانونية  للدراسات  االجتهاد  جملة  واملرصفية،  املالية  اخلدمات  قطاع  دعم  يف  التكنولوجيا  دور  يوسف،  وسائحي،  مليكة؛  علقمة،  بن   )15(

واالقتصادية،7)3(: 85-107، 2018، ص 92.
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من  اإلسالمية  للبنوك  منافًسا  بكوهنا  هذا  فيتجىل  حتدًيا:  كوهنا  ناحية  من  أما 
خالل تقديم تشكيلة من اخلدمات املتميزة، جتذب رشحية من العمالء املتعطشني 
للتكنولوجيا واالستخدام الرقمي. مما يؤدي إىل خسارة البنوك جلزء من أرباحها، 
من  القـــادمة  العــــرش  السنوات  يف  البنوك  أرباح  تراجع  تقدر  دراسة  فهناك 
)16(. فهي تقدم للعميل حاجته وبرسعة أعىل وأقل سعر ودون   % 40 10 % إىل 

متييز بني األفراد، فمثاًل تسمح للعمالء من الوصول لسعر الرصف احلقيقي يف 
سوق العمالت دون إضافة أية رسوم، وكذلك حتويل األموال بال مقابل. فكل 
التقديرات تشري إىل اآلثار املحتملة من تأثري التكنولوجيا املالية عىل القطاع املايل 
املرصفية  اإليرادات  إمجايل  من   %  40 حوايل  أن  كام  جًدا،  خطرية  تكون  سوف 
2025، ويرجع ذلك إىل قدرة رشكات  سوف تكون عرضة للخطر بحلول عام 
التكنولوجيا املالية عىل خلق قدرة تشغيلية جيدة من خالل ابتكاراهتا الكبرية)17(.

ويف السنوات األخرية، دخل نوع آخر من الالعبني يف القطاع املايل، وهم رشكات 
التكنولوجيا الكربى BigTech ذات املراكز املوحدة يف األسواق الرقمية األخرى. 
وFacebook وApple. وهي رشكات أصبحت تقدم   Amazon ومن أمثلة ذلك 
فيس  رشكة  حصلت  األخرية  اآلونة  ففي  حمددة)18(،  مالية  وخدمات  منتجات 
بوك الدولية املحدودة عىل حق تقديم اخلدمات األساسية مثل التحويالت املالية 
بعًضا  اإللكرتونية، ومكنت كذلك مستخدميها من إرسال األموال إىل بعضهم 
وهبذا  الرشكات.  بني  املالية  التحويالت  إليها  وأضيف  »ماسنجر«،  تطبيق  عرب 
يتضح أن هذه الرشكات الكربى تسعى إىل منافسة البنوك وتقديم نفسها بوصفها 
18بلًدا،  2018 أظهر مسح يف  التقليدية. ففي العام  البنوك  وسيًطا مالًيا حتّل حمل 
حساباته  لتغيري  مستعد  العاملية  التأمني  ورشكات  للبنوك  زبائن   3 من  واحدا  أّن 

القانونية  للدراسات  االجتهاد  جملة  ناجحة،  املالية عىل ضوء جتارب رشكات  التكنولوجيا  توجهات  أشواق،  قدور،  وبن  وهيبة؛  الرحيم،  عبد   )16(
واالقتصادية، 7)3(: 11-37، 2018، ص.12

)17( أمنية، بودراع؛ وأيمن، زيد، التكنولوجيا املالية اإلسالمية واحلاجة إىل االبتكار جتربة املصارف الثالثة ALGo Bahrain، جملة االجتهاد للدراسات 
القانونية واالقتصادية، 7)3(: 142-160، 2018، ص 151.

)18( Lis S. & Ortún P,Digital transformation and competition in the financial sector. Revista de Informacin Comercial Espaola. BBVA Research 
2018.https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/01/Digital-transformation-and-competition-in-the-financial-sector.pdf.
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بالقلق  الشعور  للبنوك  يربر  ما  وهذا  بوك،  وفيس  وأمازون  جوجل  إىل  البنكية 
بسبب نجاحات رشكات التكنولوجيا، وما يزيد قلق البنوك اليوم هو الترشيعات 
سامح  خالل  من  املفتوحة«،  »املرصفية  اسم  حتت  املنافسة  ُتعزز  التي  اجلديدة 

املصارف لطرف ثالث مثل أمازون أو غريها للوصول إىل بيانات العمالء)19(. 
القيمة  حيث  من  العامل  مستوى  عىل  الرشكات  أكرب  من  تعّد  الرشكات  فهذه 
السوقية؛ إذ قامت هذه الرشكات مؤخًرا باإلعالن عن مبادرات جديدة تنافس 
املنتجات املرصفية األساسية. لذا فإن األعامل املرصفية الرقمية تعد هي املستقبل 
هذه  فكل  احلالية)20(.  املرصفية  األعامل  نامذج  عىل  هائلة  آثار  لذلك  وسيكون 
يف  مادية  فروع  بال  الرقمية  وللصريفة  بالكامل  الرقمية  للبنوك  متهد  التطورات 
املستقبل، وربام سيبقى فرع واحد لكل مرصف وهو الفرع الرئييس، وستختفي 
العرص  يف  ولدت  التي  الرقمية  األجيال  هي  القادمة  فاألجيال  للفروع.  احلاجة 
الرقمي، والتي يناسبها هذا النمط من األعامل املرصفية. والتوقعات تشري إىل أن 
املستقبل هو للرقمنة سواء رقمنة العمليات أو رقمنة املصارف أو رقمنة النقود، 
تعود  فلن  بالكامل؛  رقميا  العاملي  النقدي  النظام  يكون  أن  املستبعد  من  وليس 
العمالت  املركزية  والبنوك  احلكومات  تقبل  أن  بعد  الورقي  للنقد  حاجة  هناك 

االفرتاضية والرقمية وتبدأ هي بإصدارها. 
اإلسالمية  املصارف  فبإمكان  فرصة؛  بأهنا  املالية  التكنولوجيا  رشكات  وباعتبار 
ومن خالل الرشاكة مع رشكات التكنولوجيا املالية والسّيام يف جمال املدفوعات 
جودة  زيادة  خالل  من  أدائها  رفع  عىل  البنوك  تساعد  أن  اإللكرتونية  والتجارة 
اخلدمات وإجياد تطبيقات جديدة حتقق أرباًحا هلا، وختفف من التكاليف، وختلق 
وزيادة  والعمالء  البنوك  بني  العالقة  تقوية  إىل  يؤدي  مما  جديدة،  عمل  نامذج 

رضاهم عن اخلدمات املقدمة. 
)19( محاد، إسامعيل، املصارف العربية: »فيس بوك وجوجل وأمازون« تنافس البنوك، عىل شبكة اإلنرتنت، تاريخ التصفح 30 /9/ 2020، تم االسرتجاع 

.https://www.elwatannews.com/news/details/4354166?t=push من موقع
)20( البحر، التحّول التكنولوجي سينتج عنه رابحون وخارسون.. ومقاومة التطور ستفيض حتاًم إىل الفشل، )2020، آذار(، تاريخ التصفح 2020/6/5، 

.https://www.argaam.com/ar/article/articledetail/id/1316309،تم االسرتجاع من موقع
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البنوك اإلسالمية؛  املالية السّيام عىل  التكنولوجيا  لتطور  إجيايب كبري  تأثري  فهناك 
إذ متّكن هذه التقنيات الرقمية اجلديدة هذه البنوك من سهولة التعريف بمنتجاهتا 
وخدماهتا املالية، وتقديم خدماهتا بكفاءة كبرية وجودة عالية، ومن ثمَّ قدرهتا عىل 

التنافس يف السوق املالية)21(. 
بأن  كافة،  العاملية  والتقارير  الدراسات  تؤكد  وكام  للبنوك،  األفضل  فمن  لذا 
تسارع باالستجابة للبيئة املتغرية القائمة عىل التكنولوجيا عرب تطوير البنية التحتية 
ال  لكي  الرقمي،  والتحّول  واالبتكار  التكنولوجيا  يف  واالستثامر  التكنولوجية، 
تفقد ميزهتا وال تعطي املجال هلذه الرشكات من سحب البساط من حتت يدها. 
واخليار األخر هو االستحواذ عىل هذه الرشكات وقيام رشاكة معها للوصول إىل 
البيئة  وهي  الرشكات،  هذه  أمام  تقف  عقبة  فهناك  الطرفني،  لكال  مربح  وضع 
التنظيمية والقانونية هلا وبناء الثقة هبا، لذلك فهي حترص دائام بأن تندمج مع كيان 
اقتصادي قائم أو تعمل رشاكة مع مؤسسات مرصفية لتقديم احللول املبتكرة هلا، 
وهو ما اعتمدته املصارف اإلسالمية بالفعل فقد أظهرت نتيجة االستبيان العاملي 
اعتمدوا  اإلسالميني  املرصفيني  من   %  70 بأن   2020 اإلسالميني  للمرصفيني 
فيام  املالية،  التكنولوجيا  يف  متخصصة  رشكات  من  املالية  اخلدمات  رشاء  عىل 
املالية داخلًيا، وهو يف رأي  التكنولوجيا  53 % منهم عىل تطور تطبيقات  اعتمد 
الباحثة أفضل من ناحية االعتامد عىل نفسها، لكي تطور تطبيقات تناسب طبيعة 
 % 51 وخصائص املصارف اإلسالمية، وكذلك أوضحت نتيجة االستبيان بأن 
من املؤسسات عمدت إىل االنخراط يف رشاكات مع رشكات متخصصة يف جمال 

التكنولوجيا املالية. 
ونتيجة ملا سبق، فقد اجتهت البنوك اإلسالمية لتبني سياسة االبتكار ملواجهة حتدي 
الرقمي يف  املالية وللحفاظ عىل العمالء؛ فالتحّول  التكنولوجيا  وخطر رشكات 
التي  الرشسة  واملنافسة  املايل  واالنفتاح  املالية  العوملة  ظل  ويف  احلارض،  الوقت 

)21( أمنية، التكنولوجيا املالية اإلسالمية واحلاجة إىل االبتكار جتربة املصارف الثالثة ALGo Bahrain، ص 146.
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تتعرض هلا الصريفة اإلسالمية من قبل املصارف العاملية، بات رضورة للمصارف 
اإلسالمية فهو مفتاحها نحو االزدهار والريادة واالبتكار، ونحو حتقيق األهداف 
املرجّوة منها. وقد انعكست هذه األمهية الكبرية للتحول الرقمي والتكنولوجيا 
املالية للمصارف اإلسالمية عىل نتيجة االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 
إذ أدىل 46.88 % منهم بأن التحّول الرقمي مهم، فيام أدىل 30.21 بأنه مهم للغاية، 
بينام 6.25 % بأنه غري مهم، مقابل 11.46 % مهم نوًعا ما، 5.21 % بأهنم غري مهم 

للغاية. وهو ما يظهر يف الشكل اآليت: 

الشكل رقم )2(: مدى أهمية التكنولوجيا المالية والتحّول الرقمي في أنشطة المصارف اإلسالمية

املصدر: تقرير االستبيان العاملي للمرصفيني اإلسالميني 2020بعنوان: ما بعد التحّول الرقمي »التكنولوجيا 
املالية وجتربة العمالء« ص 12.

مع  متوافقة  املالية  التكنولوجيا  منتجات  تكون  أن  األمهية، وألمهية  ونتيجة هلذه 
عىل  إسالمية  مالية  تكنولوجيا  احتاد  أول  إطالق  تم  فقد  اإلسالمية؛  الرشيعة 
مع  ومتوافقة  مبتكرة  مرصفية  حلول  إجياد  عملية  ترسيع  هبدف  العامل،  مستوى 
ألكو  »اسم  عليه  ُأطلق  الذي  االحتاد  هذه  ويضم  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام 
الربكة  )جمموعة  وهي  اإلسالمية  البنوك  كربى   »ALGO Bahrain البحرين 
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املرصفية و بيت التمويل الكويتي، وبنك البحرين للتنمية()22(.

المبحث الثالث: التحول الرقمي في ميزان الفقه اإلسالمي

املايل عموًما  القطاع  املجاالت والقطاعات كافة وال سّيام يف  الرقمي يف  التحول 
اإلسالمية،  الصريفة  يف  املعارصة  القضايا  من  يعّد  خصوًصا،  املرصيف  والقطاع 
واملصارف اإلسالمية بوصفها جزًءا ال يتجزأ من النظام االقتصادي اإلسالمي، 
فإن تعامالهتا معلومة ومدروسة من كافة جوانبها، لكن اجلديد يف األمر هو يف 
طريقة تنفيذها ملعامالهتا أو وسيلة هذا التنفيذ، ويكون ذلك باستخدام التقنيات 
الرقمية واالبتكارات املالية، فاملسألة مرتبطة باهلندسة املالية، والتكنولوجيا املالية، 
باعتباره توجها  الرقمي  التحول  التقنية، فام هو موقف اإلسالم من  والتطورات 

جديًدا؟

المطلب األول: منهج التعامل مع القضايا المعاصرة

عند البحث يف قضية التحول الرقمي مل جتد الباحثة فتوى خاصة بالتحول الرقمي 
يف املصارف اإلسالمية، ولعل هذا عائد إىل أن الوسيلة تأخذ حكم األصل، فإذا 
بالوسائل  أم  التقليدية  بالطريقة  نفذت  فسواء   - مباحة  باألصل  املعاملة  كانت 

الرقمية أو التكنولوجية احلديثة - فلن خيتلف حكم األصل.
منهج  اتباع  يلزم  الرقمي،  التحول  لقضية  الفقهي  التأصيل  إىل  التوصل  وهبدف 
البحث يف القضايا املعارصة، فيتم أوالً وحسب منهج التصدي للقضايا املعارصة 
بحث القضية من جوانبها كافة فكام قال الفقهاء بأن )احلكم عىل اليشء فرع عن 
تصوره( وال شك بأن القضايا املعارصة كالتحول الرقمي ال يوجد دليل خاص 
والقواعد  اإلسالمية،  الرشيعة  يف  العامة  املبادئ  عىل  االعتامد  يكون  وإنام  هبا، 
الكلية، والقياس، واملصالح املرسلة. ثانيًا: البحث يف فقه املآالت واآلثار النامجة 

)22( أمنية، التكنولوجيا املالية اإلسالمية واحلاجة إىل االبتكار جتربة املصارف الثالثة ALGo Bahrain، ص 143.
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موضوع  القضية  يف  املتعلقة  الرشيعة  مقاصد  يف  البحث  وأخرًيا  الفتوى)23(،  عن 
)التحول  مالءمة  مدى  إىل  للوصول  واملصالح،  املفاسد  حرص  عرب  الدراسة 
ولكن  الرتتيب.  وعىل  الباحثة  تتبعه  سوف  ما  وهذا  الرشيعة،  ملقاصد  الرقمي( 
جيب التنويه إىل يشء مهم وهو أهلية املتصدي لبحث القضايا املعارصة؛ إذ جيب 
أن يكون عامًلا بالقرآن الكريم والسنة النبوية؛ ويعلم بمواطن اإلمجاع واخلالف، 
وأن يكون فقيه النفس، وعامًلا بأصول الفقه وغريها من الرشوط، وهي ماال تتوفر 
مجيعها يف الباحثة، لذلك فإن أصابت فمن اهلل تعاىل وإن أخطأت فمن الشيطان 

ومن نفسها.. واهلل املوفق.

يعة المطلب الثاني: التحول الرقمي في البنوك اإلسالمية في ضوء مقاصد الشر

ذهبت الباحثة جلواز التحول الرقمي باعتباره ال خيالف أحكام الرشيعة اإلسالمية 
وألنه ال حيتوي عىل الربا واملحرمات األساسية يف اإلسالم، وألن الوسيلة التقنية 

من الوسائل املحايدة، واستدلت الباحثة بعدة شواهد وأدلة، وهي)24(:

عقود  من  مجيعها  املعامالت  يف  العامة  والقاعدة  فاألصل  يم:  الكر القرآن   -
ً
أوال

ورشوط هي اإلباحة، فال يمنع منها يشء إال ما منع بنص رصيح الداللة صحيح 
الثبوت. ويبقى ما عدا ذلك عىل أصل اإلباحة، فال حُيرض يشء إال ما كان مناقًضا 
حلكم الشارع، وهذا يفتح الباب أمام القضايا املستجدة واملعارصة التي ال نَص 
فيها وال دليل، فتبقى عىل أصل اإلباحة بعد متريرها عىل نصوص القرآن الكريم 
والسنة النبوية، واإلمجاع والقواعد العامة ومقاصد الرشيعة، ومما يستدل به عىل 

ذلك)25(:

)23( انظر: شبري، حممد عثامن، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي، األردن: دار النفائس للنرش والتوزيع، الطبعة السادسة، 2007، ص 23-
29./ وانظر: القرة داغي، عيل حمي الدين، املصارف اإللكرتونية والرقمية وآثارها، وخماطرها الرشعية وغريها، دراسة فقهية اقتصادية، مع مقرتحات 
عملية إلنشاء مرصف إسالمي إلكرتوين رقمي. بحوث مؤمتر الدوحة اخلامس للامل اإلسالمي، التمويل اإلسالمي والعامل الرقمي، 2019، سلسلة 

إصدارات بيت املشورة لالستشارات املالية رقم 5، 32 ص.
االقتصاد  لدراسات  اإلسالمي  الشارقة  مركز  الشارقة،  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  ضوء  يف  نظرية  دراسة  الرقمي  التمويل  أمحد،  املرزوقي،   )24(

والتمويل، ط 1، 2016م، ص 234.
)25( املرجع نفسه، ص 234.
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قوله تعاىل: ﴿وأحل اهلل البيع َوحرم الربا﴾)26(. فاألصل يف البيوع اإلباحة، ذلك 
أن لفظ البيع جاء مطلًقا عاًما متناوالً مجيع أفراده إال أن يأيت دليل عىل ختصيصه. 
وقوله تعاىل: ﴿وقد فصل لكم ما حرم عليكم﴾)27(. فاألمور املحرمة قد فصلت، 
واألمور األخرى التي مل تفصل تبقى عىل أصل اإلباحة. مصداقا لقوله صىل اهلل 
َم ِمْن َأْجِل  ْم، َفُحرِّ ٍء مَلْ حُيَرَّ عليه وسلم: »إِنَّ َأْعَظَم امُلْسِلِمنَي ُجْرًما، َمْن َسَأَل َعْن يَشْ

َمْسَأَلتِِه)28(«. والشاهد هنا عدم جواز حتريم ما أباحه اهلل وعفا عنه.

قوله تعاىل: ﴿علم اإلنسان ما مل يعلم﴾)29( وقال تعاىل: ﴿وخيلق ما ال تعلمون﴾)30( 
يتأخر﴾)31(، والشاهد أن اإلسالم دين  أو  يتقدم  وقال تعاىل ﴿ملن شاء منكم أن 
متأخر، ولذلك  فهو  يسبقه  أو  مل يصاحبه  وأن من  الدائم  املستمر  بالتطور  يؤمن 
التقدم العلمي يف خمتلف املجاالت، بل هي مطالبة بالسبق  األمة مدعوة ملواكبة 

قال تعاىل: ﴿ليبلوكم أيكم أحسن عمال﴾)32(. 

مامل  منفعة وطيب ومصلحة وخري  فيه  ما  أن اإلسالم أحل كل  يتضح مما سبق، 
يكن خمالًفا للرشع، وحرم كل ما فيه رضر وخبث ومفسدة، ومرضة. وإن التحول 
أعطى  وقد  اإلباحة.  وهو  األصل  عىل  فيكون  التنفيذ  وسيلة  به  ختتلف  الرقمي 
اإلسالم احلرية يف التعاقد واالستثامر وأن العقد رشيعة املتعاقدين برشط االلتزام 
يف حدود احلالل واالبتعاد عن احلرام)33(. وكذلك فهو دين يشد عىل أيدي األفراد 
ويدفعهم نحو التوسع يف االستثامر النافع للمجتمع، وحيض عىل اجلد والكسب، 

)26( سورة البقرة: اآلية.275
)27( سورة األنعام: اآلية.119

)28( البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص، كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكره من كثرة 
إكثار سؤاله رقم  اهلل عليه وسلم وترك  توقريه صىل  باب  الفضائل  1422ه/ أخرجه مسلم يف  يعنيه، حديث رقم: )7289(،  ما ال  السؤال وتكلف 

)2358(، دار طوق النجاة، ط1. 
)29( سورة العلق: اآلية.5

)30( سورة النحل: اآلية.8 
)31( سورة املدثر: اآلية 37.

)32( سورة امللك: اآلية 2.
)33( الندوي، عيل أمحد، القواعد الفقهية، دمشق: دار القلم، الطبعة األوىل، 1986، ص 108-107. 
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الغنى؛  إىل  للثروة ووصوالً  للرزق وطلًبا  ابتغاء  السعي يف األرض  إىل  والدعوة 
اهلل  وابتغوا من فضل  فانترشوا يف األرض  الصالة  تعاىل ﴿فإذا قضيت  يقول  إذ 

واذكروا اهلل كثريًا لعلكم تفلحون﴾)34(.
ثانًيا- السنة النبوية: التحول الرقمي هو تطوير لطريقة عمل املصارف اإلسالمية، 

وليس به تغيري لألحكام، بل التغيري يف الوسيلة املتبعة ونمط التعامل، أي االنتقال 
الرسول  ومنهج  واحلديثة،  املبتكرة  الرقمية  الوسائل  إىل  التقليدية  الوسائل  من 
-صىل اهلل عليه وسلم- يقوم عىل ترك املعامالت الدنيوية للناس إال ما كان منها 
خمالًفا للرشع. ومن الشواهد املؤيدة لقضية التحول الرقمي من السنة النبوية ما 

ييل:
أن الرشيعة تدعو إىل االبتكار والتطور وسن السنن املحمودة للناس لقوله صىل 
اهلل عليه وسلم »من سن يف اإلسالم سنة حسنة فله أجرها، وأجر من عمل هبا إىل 
يوم القيامة، دون أن ينقص من أجورهم يشء«. ويستدل من هذا احلديث احلث 
عىل االبتكار والتطور احلسن الذي فيه نفع للناس، واحلديث كذلك ينبه إىل يشء 
مهم وهو أن االبتكار سالح ذو حدين، فإذا كان نافًعا فسوف يغنم املسلم الثواب 

وأجر كل من عمل به، وإذا كان سيًئا فسوف يشقى باإلثم ووزر من عمل به.
توجه  وهو  اإلسالمية،  املصارف  ربحية  من  يزيد  أن  شأنه  من  الرقمي  التحول 
بالغنى ملن  النبوية الرشيفة لقوله صىل اهلل عليه وسلم »ال بأس  السنة  ال خيالف 

اتقى«)35(.
التحول الرقمي من شأنه أن يؤدي إىل إتقان العمل، وهو سنة حممودة يف اإلسالم 
َأْن  َأَحُدُكْم َعَماًل  إَِذا َعِمَل  قال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- »إِنَّ اهللََّ حُيِبُّ 

ُيْتِقنَُه«)36(.

)34( سورة اجلمعة اآلية:.10
)35( ابن ماجه: سنن ابن ماجه، 724/2. صححه األلباين، النظر: األلباين: صحيح سنن ابن ماجه،5/2.

)36( املوصيل، أبو يعىل أمحد بن عيل بن املُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي )ت 307هـ(، حديث إن اهلل حيب إذا عمل أحدكم عماًل أن يتقنه، 
مسند عائشة، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط1، ج7، ص349، 1404 – 1984.
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وقال رسول اهلل -صىل اهلل عليه وسلم- »إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل يشء«)37(، 
وسلم-  عليه  اهلل  -صىل  اهلل  رسول  قال  ونافع،  مفيد  كل  عىل  حتض  فالرشيعة 
التحول  فإن  وكذلك  َتْعَجْز«)38(،  َواَل  بِاهللَِّ،  َواْسَتِعْن  َينَْفُعَك،  َما  َعىَل  »اْحِرْص 
الكفاءة  حتقيق  يف  ويساعد  التشغيلية  التكاليف  من  التقليل  يف  يساعد  الرقمي 
اإلنتاجية، وهو يشء حممود يف اإلسالم، ويعد من الرشد واحلكمة يف جمال التعامل 

مع املوارد وهو يدعو كذلك إىل الرتشيد يف مجيع األمور وينهى عن اإلرساف.
نتج  اذا  اإلسالمية  املصارف  يف  الرقمي  التحول  اسرتاتيجية  بأن  سبق  مما  يتضح 
عنها التزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية وضوابطها كان حتول وابتكار حمموًدا، لذا 
جيب عىل املصارف اإلسالمية التأكد من عدم خمالفتها ألحكام وضوابط الرشيعة 

اإلسالمية.
املنهج  يف  النظر  الباحثة  عىل  استوجب  يعة:  الشر مقاصد  إلى  بالنظر  ا- 

ً
ثالث

املقاصدي يف قضية التحول الرقمي، والتي تعّد من القضايا املعارصة عىل مستوى 
املقاصد  فمراعاة  ودراسة.  بحث  دون  تزال  ال  والتي  والدولة،  واملؤسسة  الفرد 
واستحضارها من شأنه اإلبصار يف مقاصد األحكام وحماسن الرشيعة، وفلسفة 

اإلسالم يف زمن العوملة املالية، واملنافسة والتحول نحو االقتصاد الرقمي. 
الرقمي جيب االنطالق من مقاصد  التحول  املقاصدي يف قضية  املنهج  ولتفعيل 
الرشيعة وحترهيا. وتعني مقاصد الرشيعة حتقيق مصالح العباد يف الدنيا واآلخرة، 
فيه  ما  واستبعاد  للعباد،  مصلحة  فيه  ما  اتباع كل  إىل  تدعو  اإلسالمية  فالرشيعة 
املعاين  بأهنا«  عاشور  ابن  بحسب  الرشيعة  مقاصد  ُعرفت  وقد  عنهم)39(.  مرضة 
واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أحوال الترشيع أو معظمها، بحيث ال ختتص 
)37( العباد، عبد املحسن بن محد بن عبد املحسن بن عبد اهلل بن محد، رشح األربعني النووية، فصل 20، رشح حديث: »إن اهلل كتب اإلحسان عىل كل 

.http://www.islamweb.net يشء«، ج20، ص2، مصدر الكتاب: دروس صوتية قام بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
)38( ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل بن حممد. )1424 هـ(، كتاب بلوغ املرام من أدلة األحكام، كتاب اجلامع، باب الرتغيب يف مكارم األخالق، 
املؤمن القوي خري وأحب إىل اهلل من املؤمن الضعيف، حديث رقم )1540(، حديث صحيح، رواه مسلم )2664(، حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن 

أمني الزهري، دار الفلق، الرياض، ط7، )املتوىف: 852هـ(.
)39(انظر، سعيد، عبد السالم آيت، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد، )إعامل املقاصد بني التهيب والتسيب. جمموعة بحوث مؤسسة 
2010، املدخل إىل فقه  429 شبري، حممد عثامن،  2014، ص  الفرقان للرتاث اإلسالمي مركز دراسات مقاصد الرشيعة اإلسالمية، الطبعة األوىل، 

املعامالت املالية املال/ امللكية/ العقد. األردن: دار النفائس للنرش والتوزيع، الطبعة الثانية، ص.30 - 32



51

ف 
صار

يف امل
لية 

 املا
جيا

ولو
تكن

وال
مي 

لرق
ل ا

حو
الت

سد 
ملفا

ح وا
صال

يف امل
سة 

درا
 - 

مية
سال

اإل

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الرشيعة«)40(.
بتحقيق  العامل  حفظ  إىل  هتدف  التي  واحلكم  باملقاصد  منوط  اإلهلي  والترشيع 
املفاسد(.  املصالح ودرء  ُيبنى عىل أساس )جلب  املفاسد، فهو  املصالح وإبطال 
فالشارع قصد من األحكام مصالح العباد، واملعامالت تدور معها حيثام دارت، 
فرتى اليشء الواحد يمنع يف حال ال تكون فيه مصلحة، فإذا كانت فيه مصلحة 
فهو  مقصوده  حتصيل  عن  تقاعد  ترصف  »كل  السالم:  عبد  ابن  قال  جاز)41(، 

باطل«)42(.

ومن خصائص مقاصد الرشيعة أهنا ليست عىل درجة واحدة، فأنواع املصالح ما 
هو دنيوي وما هو أخروي، ومنها ما هو حيس وما هو معنوي، ومنها ما هو فردي 
وما هو مجاعي، ومنها ما هو خلقي وما هو بدين، وما هو مايل ومنها ما هو حايل، 
يراد  وما هو وسيلة  لذاهتا  ما هو مصلحة مقصودة  آجل، وكذلك  ما هو  ومنها 
الدنيوية،  املالية  الرقمي فهو من نوع املصالح  التحول  هبا غريها)43(. وبالنظر إىل 
الفردية واجلامعية، وهو مصلحة يراد هبا غريها. فالتحول الرقمي ال يراد لذاته، 

إنام يراد به االستفادة من مزاياه املصاحبة له. 

الفقهية  والقاعدة  وحتسيني،  وحاجي،  رضوري،  إىل  تنقسم  املصالح  ومراتب 
تنص عىل أن )املقاصد بمراتبها(. ويعّد التحول الرقمي من هذه الزاوية حاجي 
فهو بالنسبة للعميل يتعلق باألمور احلاجية التي حتقق له اليرس والسهولة ودونه 
تلحقه املشقة واحلرج، وكذا بالنسبة للمرصف الذي يكون مكّماًل لغريه وليس 
قائاًم بذاته، وهو مباحًا وليس واجبًا، وهو متعٍد يمتد نفعه لغريه وليس قارًصا عىل 
املرصف اإلسالمي وحده. وهو كذلك كثري وليس قليل. هذا من ناحية مراتب 

املصالح فهذه وجهة نظر الباحثة له. 

)40( ابن عاشور، حممد طاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، تونس: الرشكة التونسية للتوزيع، ط1، 1978، ص51.
)41( سعيد، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد، ص 32-30.

)42( قواعد األحكام يف مصالح األنام، العز بن عبد السالم 143/2. دار اجلليل، بريوت لبنان 1980.
)43( سعيد، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد، ص 32-30.
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وبالنظر يف مآالت األفعال، والذي هو األثر الواقعي لألفعال قال اإلمام الشاطبي 
-رمحه اهلل-« النظر يف مآالت األفعال معترب مقصود رشعا، كانت األفعال موافقة 
فالفكر  بمآالهتا«)45(.  حترم  أو  حتل  إنام  »األشياء  أيًضا  وقال  خمالفة...«)44(.  أو 
املقاصدي لكي يكون فكرا رشعيا ومصلحيا واقعيا مؤثرا ال بد أن يكون مآليا، 
عنه  نتج  فإن  نتائجه،  طبيعة  ونستحرض  الرقمي  التحول  لقضية  ننظر  فعندما 
باعتباره مرضة  أنكرناه  نتج عنه مفسدة  نفعا، وإن  أقبلنا عليها بوصفها  مصلحة 

وهو ما سوف نفصل به يف املطلب اآليت. 

المطلب الثالث: مفاسد ومصالح التحول الرقمي 

املنهج  ضوء  عىل  الرقمي  التحول  من  املفسدة  أو  املصلحة  دراسة  يتم  ولكي 
يف  جاء  فقد  الشارع؛  ملقصود  موافقته  مدى  إىل  النظر  أوالً  جيب  املقاصدي، 
املوافقات لإلمام الشاطبي »ال بد من اعتبار املوافقة لقصد الشارع؛ ألن املصالح 
عبد  بن  العز  وقال  كذلك«)46(.  الشارع  وضعها  حيث  من  مصالح  اعتربت  إنام 
السالم »أن الرشيعة كلها مصالح« فإن مل يرد دليل رشعي عىل اعتبار املصلحة، 
فإن العقل هو املجال لقبوهلا أو رفضها. فإذا كانت املصلحة من التحول الرقمي 
كانت  اذا  أما  رشًعا،  املقصودة  فهي  منه  املفسدة  مع  مناظرهتا  عند  الغالبة  هي 
املفسدة من التحول الرقمي هي الغالبة فرفعها ومنعه هو املقصود رشًعا. وهذا 
»أن  الشاطبي  بحسب  تقرر  وكذلك  اهلل-.  -رمحه  الشاطبي  اإلمام  منهج  هو 
كان  فإذا  غلب:  ما  مقتىض  عىل  تفهم  إنام  الدنيا:  إىل  الراجعة  واملفاسد  املصالح 
الغالب جهة املصلحة، فهي املصلحة املفهومة عرفا، وإذا غلبت اجلهة األخرى 
فهي املفسدة املفهومة عرفا«)47(. وإّنه عند وجود األمرين أي املرضة واملصلحة، 
فإن املبدأ األسايس هو: االعتامد عىل الغالب واألكثر، قال تعاىل يف حتريم اخلمر 

)44( انظر، املوافقات، ج194/4-195. بتعليق الشيخ عبداهلل، دار النارش دار املعرفة بريوت لبنان.
)45( انظر، د. كامل الدين إمام، مآالت األفعال يف املصطلح املقاصدي، ص18.

)46( املوافقات، ج1/ص41. بتعليق الشيخ عبداهلل دار النارش دار املعرفة بريوت لبنان.
)47( سعيد، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد، )إعامل املقاصد بني التهيب والتسيب(، ص 429.
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وامليرس: ﴿يسألونك عن اخلمر وامليرس قل فيهام إثم كبري ومنافع للناس وإثمهام 
أكرب من نفعهام﴾)48(.

: المفاسد الموجودة في التحول الرقمي وكيفية التغلب عليها:
ً
أوال

أبرزها  ولعل  الرقمي،  التحول  جراء  تنشأ  التي  املخاطر  إىل  مردها  املفاسد  هذه 
اإللكرتونية.  واجلرائم  السيربانية  اهلجامت  خطر  وحتديًدا  املعلومات  أمن  خماطر 
اهنياره يف حال متكنها  املايل، وربام تؤدي إىل  للنظام  املخاطر تشكل هتديًدا  فهذه 
منه. فاملخاطر املالزمة للتحول الرقمي تتعارض مع مقصد حفظ املال من جانب 
العدم، »لعدم حسم مادة الرضر عن األموال التي ال تتحقق إال بتأمني األموال 
ألصحاهبا. واملالئمة مردها إىل مدى إمكانية حتقيق تأمني األموال من عدمها، ألن 
نامء األموال وإصالحها باإلجتار واالستثامر، ورواجها يف األسواق مرهون بمدى 
التحول  آثار ومفاسد  أن من  املرصفية«)49(. كام  املعامالت  إجراء  حتقق األمن يف 
الرقمي االستغناء عن املوارد البرشية، فاالقتصاد الرقمي له آثار اقتصادية سيئة 

كزيادة معدل البطالة يف املجتمع، واالستغناء عن األيدي العاملة.
ومع هذا ترى الباحثة بأنه وعىل الرغم من مصاحبة التحول الرقمي ملخاطر عديدة، 
فهذا ال يوجب منع التقدم والتطور واالستفادة من مزايا التقنيات احلديثة، فهذه 
هي سنة احلياة املتطورة والعامل كله اجته نحو هذا االجتاه، فال تستطيع املصارف 
اإلسالمية أن تتأخر عن الركب، ملا للتأخر من آثار سلبية عليها قد تفقدها ميزهتا 
التنافسية، لذا جيب عليها إجياد احللول هلذه املخاطر املحدقة يف الصريفة اإلسالمية 
ال أن متنعها. فكام توصل العلم للتحول الرقمي، فباستطاعته إجياد احللول املالئمة 
للعرص الرقمي، وكذلك كام امكنه االحرتاز من غريه فيمكنه االحرتاز منه. لذلك 

فإن الضابط هلذه املفاسد هو:
السعي اجلاد من قبل املصارف اإلسالمية حلامية أنظمتها من املخاطر املحتملة أ. 

)48( سورة البقرة: اآلية.219
)49( بوضاية، مراد، املصارف اإلسالمية الرقمية )رؤية مقاصدية(، جملة بيت املشورة، العدد 11: 117-151، 2019، ص 144.
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جراء التحول الرقمي. 
البنك، ب.  أنظمة  قدرة  ملدى  دورية  اختبارات  وإجراء  األمان،  أطر  تقوية 

للتصدي هلذه املخاطر.
البرشية، ج.  املوارد  عن  االستغناء  إىل  الرقمي  التحول  اسرتاتيجية  تؤول  أال 

فاالقتصاد الرقمي له آثار اقتصادية سيئة كزيادة معدل البطالة يف املجتمع، 
واالستغناء عن األيدي العاملة. لذلك تقرتح الباحثة عىل املصارف أال تتخىل 
تؤهلهم وتدرهبم  أن  عليها  بل جيب  الرقمي،  للتحول  نتيجة  عن موظفيها 
وحتوهلم إىل وظائف أخرى، وكذلك جيب عليها أال تفصلهم فصاًل تعسفيا 

إنام تنمي مهاراهتم الرقمية التي تواكب نمط هذا العرص.

: المصلحة من التحول الرقمي وكيفية تحقيقها:
ً
ثانيا

كان  فقد  اإلسالمية،  للمصارف  الرقمي  التحول  أمهّية  يف  املصلحة  هذه  تتمثل 
تقنيات  أن  مًعا. وال شك  العمالء واملرصف  له دور يف رفع احلرج واملشقة عن 
التحّول الرقمي تزيد من كفاءة وأداء املصارف اإلسالمية، وختفض من التكاليف 
مطلوبة.  إسالمية  أهداف  هي  املزايا  وهذه  كبري،  بشكل  واجلهد  الوقت  وتوفر 
وكذلك يساعد التحّول الرقمي عىل الوصول إىل الرشائح املحرومة من اخلدمات 
املرصفية  اخلدمات  إىل  الوصول  يستطيعون  ال  الذين  األشخاص  أي  املرصفية، 
الرشيعة  مع  املتوافقة  املرصفية  واخلدمات  باملنتجات  تزويدهم  عرب  واملالية، 
رشعية،  مطالب  وهذه  املحمولة.  هواتفهم  عرب  ويرس،  سهولة  بكل  اإلسالمية 

والتقصري فيها مع القدرة عليها عجز مذموم)50(. 
يف  واملتمثلة  الرشيعة،  ملقاصد  حتقيًقا  الرقمي  التحول  يف  أن  الباحثة  اعتقاد  ويف 
النفقات  وختفيض  أمورهم،  وتيسري  عنهم،  احلرج  ورفع  الناس،  مصالح  حتقيق 

عليهم وزيادة أرباحهم، وتفصيل ذلك كام ييل:

)50( الشاطر، منري ماهر )2019(. تكنولوجيا التمويل: منهجية التعامل وآفاق االنتفاع. جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، )68(، ص1.
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فوائد أ.  دراسة  فبعد  مرسلة،  مصلحة  هي  الرقمي  التحول  يف  املصلحة  إن 
مصالح  حتقيق  التحول  هذا  شأن  من  بأن  لنا  تبني  الرقمي  التحول  ومزايا 
يتوافق  وأنه  حياهتم،  شؤون  وتيرس  املصلحة،  وأصحاب  البنوك  عمالء 
حاجية،  مصلحة  كوهنا  إىل  تصل  به  املصلحة  إن  بل  الشارع،  مقصود  مع 
فبدون اخلدمات املرصفية الرقمية قد يقع عىل العمالء حرج كبري ومشقة، 
ظاهرة  واملشقة  التيسري(،  جتلب  )املشقة  أن  عىل  تنص  الفقهية  والقاعدة 
الذهاب ملوقع املرصف واالنتظار يف قاعات االنتظار إىل أن يأيت دوره  يف 
املوظف  لدوام  حمدد  بموعد  التقيد  بسبب  ووظيفته،  أرسته  عن  والغياب 
حادث  حيصل  وربام  واالزدحام،  التنّقل  تكلفة  عن  فضاًل  البنك.  ودوام 
وهو يف الطريق إلخ.. ولكنها ال تصل إىل درجة الرضورة، فبغياب التحول 
املصلحة  وضوابط  رشوط  أن  لنا  يتبني  سبق  مما  البرش.  هيلك  لن  الرقمي 

املرسلة منطبقة عىل املصالح املرجوة من التحول الرقمي.
احلرج ب.  رفع  الرشيعة هو  فهدف  الرقمي،  التحول  احلرج يف  ورفع  التيسري 

واملشقة عن الناس قال تعاىل: )ما يريد اهلل ليجعل عليكم من حرج ولكن 
يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكروَن()51( والقاعدة الفقهية 
تنص عىل )رفع احلرج(، فالتيسري عىل الناس ورفع احلرج عنهم أصل يف 
الرشيعة ومقصد مهم من مقاصدها. لذا، فإن التحول الرقمي منسجم مع 

هذا املقصد. ويتبني هذا يف عدة أمور منها:
االقتصاد *  نحو  والتوجه  واألعامل،  املال  عامل  يف  احلديثة  التطورات  مع  أن 

الرقمي والعوملة املالية واالنفتاح املايل، قد يقع العمالء واملصارف اإلسالمية 
التطورات  فإن مواكبة  لذا،  التطور.  استيعاب هذا  يتم  مل  إذا  يف حرج شديد 
التي  امُلثىل  الطريقة  هي  الرقمي  التحول  واسرتاتيجية  هنج  واتباع  احلديثة، 
تثبت مرونة االقتصاد اإلسالمي، واستيعابه لكل جديد، والسّيام من ناحية 

)51( سورة املائدة: اآلية.6
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التمويل الرقمي الذي ييرّس عىل الناس ويرفع عنهم احلرج ويواكب التطور 
هذا  من  االستفادة  عىل  قادًرا  املسلم  العميل  وبات  البرش،  له  توصل  الذي 

التطور بأدوات رسيعة وفعالة ومتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية.
حرج *  يف  اإلسالمية  املصارف  جيعل  الرقمي  التحول  جواز  بعدم  القول  إن 

يقدم  ملن  مكان  وال  املنافسة،  شديدة  بيئة  يف  تعمل  ألهنا  شديدين،  وضيق 
العمالء  متطلبات  هناك  سابًقا  وضحنا  فكام  التقليدية،  املرصفية  اخلدمات 
رفع  الرقمي  التحول  ويف  والكربى.  الناشئة  املالية  التكنولوجيا  ورشكات 

للضيق عنه ودعم للمصارف اإلسالمية ودفع لعجلة االقتصاد.
مع واقع العوملة احلايل، وعدم إمكانية البقاء دون التحول الرقمي، يبقى اخليار * 

الوحيد هو املبادرة والسبق يف تقديم منتجات وخدمات وبدائل ابتكارية تسد 
جلمهور  املتاحة  املحرمة  للخيارات  ومنافس  كفؤ  بشكل  حقيقة  حاجات 

الناس.
املؤسسات املالية اإلسالمية حتتاج إىل أن تدخل يف هذا العامل التقني االفرتايض * 

التقليدية؛  املالية  املؤسسات  تنافس  أن  تستطيع  حتى  والرقمي  اإللكرتوين 
ألهنا تستطيع من خالهلا التعريف بمنتجاهتا وخدماهتا بكفاءة كبرية، وبجودة 
إىل  بدوره  يؤدي  مما  التكنولوجي  التقدم  خطى  تعجيل  يف  وتساعد  عالية. 
تعزيز استمرار النمو، والربحية، والتنظيم، والرقابة، واملنافسة، والسياسات 

املرصفية، وحتسني كفاءة املوارد البرشية)52(.
املتحققة  املصلحة  الرقمي  التحول  قضية  من  فالراجح  سبق،  ما  عىل  وبناء 
العقل  حيكم  إنام  نص،  هبا  يرد  مل  وإن  حتى  منه  املتحققة  املزايا  يف  واملتمثلة  منه، 
املتناسبات واملصالح  يعرف  أن  أراد  السالم »ومن  بن عبد  العز  قال  األمر،  هلذا 
واملفاسد راجحهام ومرجوحهام، فليعرض ذلك عىل عقله بتقدير أن الرشع مل يرد 
به، ثم يبني عليه األحكام... وبذلك تعرف حسن األعامل وقبحها«)53(، ويقول 

)52( بوضاية، املصارف اإلسالمية الرقمية )رؤية مقاصدية(، ص 130.
)53( قواعد األحكام يف مصالح األنام، ج10/1.
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يف موضع آخر »ومن تتبع مقاصد الرشع يف جلب املصالح ودرء املفاسد، حصل 
له اعتقاد أو عرفان بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا، وأن املفسدة ال جيوز قرباهنا، 

وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص وال قياس خاص«)54(.
القرة داغي »بأن اإلجراءات  ومما يؤيد هذا الرأي ما ذكره األستاذ الدكتور عيل 
بشكل  وتطبيقها  وصياغتها  وترشيعها  تصميمها  تم  إن  اإللكرتونية  الرقمية 
ومنها  املجاالت،  مجيع  يف  والدراية  والتخصص  االختصاص  أهل  من  معتمد 
اجلانب الرشعي- فإهنا سوف حتقق أي مقصد من املقاصد التي ذكرناها للكون، 
واإلنسان، والرشيعة، بل إهنا لن تلحق األذى بمقاصد العقود والترصفات«)55(، 
وكذلك ما ذكره الدكتور مراد بوضايه »إن مقاصد الرشيعة يف حفظ املال تتكيف 
مع متطلبات الرقمية يف الصريفة، ملا متتلكه من مرونة يف مصادرها... وإنني يف هذا 
البحث ال أدعو إىل االستفادة من هذه التقنيات فحسب، وإنام أدعو إىل رضورة 
اخلوض فيها ودعم الباحثني املتخصصني، لتطوير تقنياهتم، واالستفادة القصوى 
من النامذج املوجودة.«)56( ولكن البد للباحثة لكي تكون مطمئنة لرأهيا وتأييدها 

للتحول الرقمي من وضع ضوابط وقيود للتحول الرقمي.

المطلب الرابع: ضوابط عامة للتحول الرقمي

اجتاًها  يعد  اإلسالمية  املصارف  قبل  من  الرقمي  التحول  اسرتاتيجية  تبني  إن 
بعدة  مرشوط  القبول  هذا  ولكن  إسالمي،  اقتصاد  يف  به  مرغوب  وهو  مقبواًل، 
الوصول ملفسدة،  إىل  به احلال  ضوابط، كي ال خيرج عن اهلدف منه، وال يؤول 

ومن هذه الضوابط:
صالحيتها  من  التأكد  املالية  التكنولوجيا  توظيف  أو  رشاء  عند  ينبغي  أوالً: 
تالئم  ذاتية  داخلية  تكنولوجيا  تطوير  األفضل  ومن  اإلسالمي.  التمويل  لنظام 

)54( قواعد األحكام يف مصالح األنام، ج327/2.
إلنشاء  عملية  مقرتحات  مع  اقتصادية،  فقهية  دراسة  وغريها،  الرشعية  وخماطرها  وآثارها،  والرقمية  اإللكرتونية  املصارف  داغي،  القرة  انظر:   )55(

مرصف إسالمي إلكرتوين رقمي، ص 34.
)56( بوضاية، املصارف اإلسالمية الرقمية )رؤية مقاصدية(،جملة بيت املشورة، العدد 11، ص.145
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احتياجات وخصوصية املصارف اإلسالمية؛ لذا ينبغي أن خيصص مبالغ مالية، 
إلنشاء رشكة تابعة للمصارف اإلسالمية، هبدف ابتكار املنتجات داخلًيا، وعدم 
االعتامد عىل الرشكات األجنبية التي ال تراعي خصوصية املصارف اإلسالمية، 

والتسلسل الرشعي الواجب عند تنفيذ العمليات.
إىل  للتوصل  ذريعة  أو  حيلة  الرقمي  والتمويل  الرقمي  التحول  يكون  أال  ثانًيا: 
احلرام، فإذا أريد من التحول الرقمي يشء حمرم كتنصيب جهاز الحتساب الفوائد 
فهو حمرم. وأال تؤول تطبيقات التحول الرقمي والتمويل اإلسالمي الرقمي إىل 

خمالفة نص من نصوص الشارع.
رشكات  مع  العقود  بناء  ناحية  من  منضبًطا  الرقمي  التحول  يكون  أن  ثالًثا: 
التكنولوجيا املالية واألطراف الثالثة، حتى ال يؤدي إىل التعاقد مع رشكات حمرمة 
ال جيوز التعامل معها، وكذلك جيب أن يرافق تنصيب األنظمة والتقنيات احلديثة 
الرشكات  تلك  تروجه  بام  االكتفاء  وعدم  جوانبها،  مجيع  تشمل  دقيقة  مراجعة 
العبء  ويقع  الرشعية  النواحي  من  ضبطها  جيب  إذ  ومزاياها؛  أنظمتها  قوة  من 
الرشعي عىل اهليئات الرشعية متمثلة يف إدارهتا الرشعية يف املرصف يف التأكد من 

سالمة تلك األنظمة قبل تنصيبها يف أنظمة املرصف)57(.
الرقمي علامء رشعيون متخصصون،  التحول  أن يرشف عىل اسرتاتيجية  رابًعا: 
عالقة  أّية  اإلسالمية  املصارف  مع  املقابالت  إجراء  عند  جتد  مل  الباحثة  بأّن  علاًم 
للهيئة الرشعية بمسألة التحول الرقمي بدعوى أهنا مسألة تقنية!. لذا فيجب أن 
يكون هناك دور كبري للهيئة الرشعية يف اإلرشاف واملتابعة السرتاتيجية التحول 
املرصفية  العمليات  أداء  عىل  رشعية  وخماطر  سلبية  آثار  من  لغياهبا  ملا  الرقمي 

الرقمية.
خامًسا: أن ختضع مجيع معامالت التمويل الرقمي وعقود التحول الرقمي للتدقيق 
الرشعي بشكل مستمر، وعىل شكل مهمة تدقيق رشعي مستقلة خمتصة بالتمويل 

)57( املرزوقي، التمويل الرقمي دراسة نظرية يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية، ص 244.
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الرقمي، وذلك ملتابعة انضباط منتجات وخدمات التمويل الرقمي، منًعا لدخول 
اختالل  أي  حدوث  حالة  يف  للمنتج  وضبًطا  للمرصف،  املرشوعة  غري  األرباح 

تقني أو رشعي أو قانوين أو حماسبي)58(.
الضوابط  هبذه  التزمت  متى  اإلسالمية  املصارف  بأن  للباحثة  يظهر  سبق،  مما 
والرشوط، حصل االطمئنان بأن التحول الرقمي يواكب التطور ويلبي حاجات 

املتعاملني وأصحاب املصلحة عىل وجه رشعي مقبول. 

)58( املرجع نفسه، ص 244.
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الخاتمة:

كتابته ووفقني إلمتامه-  أن يرس يل  تعاىل  اهلل  أمحد  والذي  البحث-  يف هناية هذا 
أصل إىل أبرز النتائج والتوصيات، مرتبة كاآليت:

- النتائج:
ً
أوال

أحدث التحّول الرقمي تأثرًيا واضًحا وفارًقا عىل نموذج العمل يف املصارف  	
اخلدمات  نحو  فيها  املرصفية  األعامل  نموذج  تشكيل  أعاد  فقد  اإلسالمية، 

الرقمية.
اإلسالمية  	 املرصفية  الصناعة  يف  احلديثة  الرقمية  التقنيات  توظيف  يعمل 

واعد  بمستقبل  يبرش  وهذا  الرقمية،  املالية  واخلدمات  املنتجات  تطوير  عىل 
للصريفة اإلسالمية.

بشكلها  	 للمصارف  عرصًيا  بدياًل  تشكل  أصبحت  الرقمية  املرصفية  إن 
التقليدي، وال يمكن للمصارف أن تبقى عىل حاهلا إذا ما أرادت البقاء، بل 
عليها االستعانة بالتكنولوجيا يف صلب أعامهلا. فلكي تستطيع البقاء يف ساحة 
مواكبة  خالل  من  املستجدات  مواكبة  عليها  فإن  والعاملية،  املحلية  املنافسة 
طلبات العمالء املتغرية ومتطلبات العرص؛ فتحسني جتربة العمالء هي مفتاح 

النجاح يف هذا العرص الرقمي.
نفس  	 يف  وفرصة  اإلسالمية  للبنوك  حتدًيا  املالية  التكنولوجيا  رشكات  متثل 

الوقت.
رجحان جانب املصالح املتحققة من التحول الرقمي عىل جانب املفاسد ففي  	

الناس  مصالح  حتقيق  يف  واملتمثلة  الرشيعة  ملقاصد  حتقيقًا  الرقمي  التحول 
ورفع احلرج عنهم.

عمل  	 ألسلوب  تطويًرا  باعتباره  الرقمي  التحول  جواز  إىل  الباحثة  ذهبت 
من  استدالالت  بعدة  اجلواز  عىل  الباحثة  واستدلت  اإلسالمية،  املصارف 

الكتاب والسنة، ومن مقاصد الرشيعة.
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ثانًيا- التوصيات:

التقنيات الرقمية، مثل: احلوسبة  	 تتبنى  البنوك اإلسالمية بأن  الباحثة  تويص 
تؤدي  إذ  والذكاء االصطناعي؛  الضخمة،  البيانات  وتقنية حتليل  السحابية، 
االستجابة البطيئة هلذه التقنيات إىل خسارة يف احلصة السوقية والتخلف عن 

الركب. 
تويص الباحثة املصارف اإلسالمية، يف ظل التنافسية العاملية والتوجه العاملي  	

نحو التحّول الرقمي، أن تتبع هنج التحول الرقمي، وعليها أن حتقق االستفادة 
اإلسالمية،  للصريفة  الرقمنة  تقدمها  التي  واملزايا  الفرص  من  القصوى 
وتطبيقات  الرقمي  االقتصاد  ولتواكب  السوق،  يف  تنافسيتها  عىل  لتحافظ 

الثورة الرقمية، بام ال خيل بضوابط التمويل اإلسالمي.
أن ختضع اسرتاتيجية التحول الرقمي إىل إرشاف علامء رشعيون متخصصون،  	

وأن يكون هناك دور كبري للهيئة الرشعية يف اإلرشاف واملتابعة عىل اسرتاتيجية 
التحول الرقمي ملا لغياهبا من آثار سلبية وخماطر رشعية عىل أداء العمليات 

املرصفية الرقمية.
املرصفية  	 بالدراسات  واملهتمني  العليا  الدراسات  طالب  الباحثة  تويص   

اإلسالمية أن يتوسعوا يف بحث موضوع التحول الرقمي واملصارف الرقمية، 
وهذا بسبب عدم وجود ما يكفي من الدراسات التي تغطي هذه املوضوعات 
كوهنا من املوضوعات املستجدة نسبًيا. إضافة إىل البحث يف التحول الرقمي 
من وجهة نظر العمالء، وكذلك إجراء دراسة توضح آلية التحول الرقمي يف 

البنوك.
النتائج والتوصيات، وهبا خُتتتم الدراسة، فام كان من خطأ فمن نفيس  هذه أهم 
عىل  اهلل  وصىل  وتوفيقه،  وحده  تعاىل  اهلل  فمن  صواب  من  كان  وما  والشيطان، 

سيدنا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني، واحلمد هلل رب العاملني.
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قائمة المصادر والمراجع:

المراجع العربية:

مؤسسة  - الرشيعة،  مقاصد  إىل  اإلرشادي  الدليل  الدين،  كامل  حممد  إمام، 
الفرقان للرتاث اإلسالمي ومركز دراسات مقاصد الرشيعة، مطابع املدين 

املؤسسة بالقاهرة، الطبعة الثانية، 2011م.
إىل  - واحلاجة  اإلسالمية  املالية  التكنولوجيا  زيد،  وأيمن،  بودراع؛  أمنية، 

االبتكار جتربة املصارف الثالثة ALGo Bahrain. جملة االجتهاد للدراسات 
القانونية واالقتصادية،7 )3(: 142-160، 2011م.

ومقاومة  - وخارسون..  رابحون  عنه  سينتج  التكنولوجي  التحّول  البحر، 
التطور ستفيض حتاًم إىل الفشل، )2020، آذار(، تاريخ التصفح 2020/6/5، 
https://www.argaam.com/ar/article/ موقع،  من  االسرتجاع  تم 

.articledetail/id/1316309

البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري، بريوت:  -
دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ.

بشري، عامر، دور االقتصاد املعريف يف حتقيق امليزة التنافسية للبنوك: دراسة  -
حالة اجلزائر، )أطروحة دكتوراه(، جامعة اجلزائر، اجلزائر، 2012م.

البشري، فضل عبد الكريم، دور االقتصاد الرقمي يف تعزيز تنامي التمويل  -
اإلسالمي، جملة بيت املشورة، 9: 27-79، 2018 م.

دعم  - يف  التكنولوجيا  دور  يوسف،  وسائحي،  مليكة؛  علقمة،  بن 
القانونية  للدراسات  االجتهاد  جملة  واملرصفية،  املالية  اخلدمات  قطاع 

واالقتصادية،7)3(: 85-107، 2018م.
بيت  - جملة  مقاصدية(،  )رؤية  الرقمية  اإلسالمية  املصارف  مراد،  بوضاية، 

املشورة، العدد 11: 151-117، 2019.
بعد  - ما  بعنوان:   ،2020 اإلسالميني  للمرصفيني  العاملي  االستبيان  تقرير 
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تاريخ االستطالع  العمالء«،  املالية وجتربة  التكنولوجيا  الرقمي:«  التحول 
https://cibafi.org/images/FI129-CI1977-Arabic%20  ،2020/11/9

.GIBS.pdf

تقرير التحول الوطني يف الرشق األوسط / رحلة رقمية، ديلويت، تاريخ  -
https://www2.deloitte.com/content/dam/  ،2020/10/29 االستطالع 

.Deloitte/xe/Documents.pdf

ابن حجر العسقالين، أمحد بن عيل بن حممد، بلوغ املرام من أدلة األحكام،  -
حتقيق وختريج وتعليق: سمري بن أمني الزهري، دار الفلق، الرياض، ط7، 

)املتوىف: 852هـ(، 1424هـ.
احلداد، بسمة، وإبراهيم حممود، منشآت األعامل والتحول الرقمي، املجلة  -

املرصية للمعلومات، 21: 25-32، 2018م.
تنافس  - العربية: »فيس بوك وجوجل وأمازون«  محاد، إسامعيل، املصارف 

االستطالع  تاريخ  شباط(،   15  ،2020( اإلنرتنت،  شبكة  عىل  البنوك، 
https://www.elwatannews.com/ 2020/9/30، تم االسرتجاع من موقع

.news/details/4354166?t=push

السبهاين، عبد اجلبار، الوجيز يف املصارف اإلسالمية، إربد، مطبعة حالوة،  -
الطبعة األوىل، 2014م.

سعيد، عبد السالم آيت، املنهج املقاصدي وأثره يف تقدير املصالح واملفاسد،  -
الفرقان  مؤسسة  بحوث  جمموعة  والتسيب(،  التهيب  بني  املقاصد  )إعامل 
الطبعة  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد  دراسات  مركز  اإلسالمي  للرتاث 

األوىل، 2014م.
يف  - املوافقات  هـ(،   790 )املتوىف:  اللخمي  موسى  بن  إبراهيم  الشاطبي، 

الطبعة  املعرفة.  دار  بريوت:  دراز،  عبداهلل  الشيخ  حتقيق  الفقه،  أصول 
األوىل، 2004م.

الشاطر، منري ماهر، تكنولوجيا التمويل: منهجية التعامل وآفاق االنتفاع.  -
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جملة االقتصاد اإلسالمي العاملية، )68(، 2019م، تم االسرتجاع من موقع 
.file:///E:/Downloads/-%20(4).pdf

شبري، حممد عثامن، املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي، األردن:  -
دار النفائس للنرش والتوزيع، الطبعة السادسة، 2007م.

الرشكة  - تونس:  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد  طاهر،  حممد  عاشور،  ابن 
التونسية للتوزيع، الطبعة األوىل، 1978م.

رشح  - محد،  بن  اهلل  عبد  بن  املحسن  عبد  بن  محد  بن  املحسن  عبد  العباد، 
قام  صوتية  دروس  الكتاب:  مصدر  ج20،   ،20 فصل  النووية،  األربعني 

.http://www.islamweb.net بتفريغها موقع الشبكة اإلسالمية
املالية  - التكنولوجيا  توجهات  أشواق،  قدور،  وبن  وهيبة؛  الرحيم،  عبد 

القانونية  للدراسات  االجتهاد  جملة  ناجحة،  رشكات  جتارب  ضوء  عىل 
واالقتصادية، 7)3(: 11-37، 2018م.

األحكام يف مصالح  - قواعد  السالم،  بن عبد  العزيز  السالم، عبد  ابن عبد 
األنام، بريوت: دار اجلليل، الطبعة الثانية، 1980م.

التنمية  - لتحقيق  كآلية  املايل  الرقمي  التحّول  الصادق،  فاروق  حممد  عيل، 
املستدامة يف مرص، بحث مقدم إىل املؤمتر السنوي الرابع والعرشين بعنوان 
شمس،  عني  جامعة   ،»2030 مرص  رؤية  لتحقيق  لرقمي  التحّول  »إدارة 

القاهرة، مرص، 2019م.
وآثارها،  - والرقمية  اإللكرتونية  املصارف  الدين،  حمي  عيل  داغي،  القرة 

اقتصادية، مع مقرتحات عملية  وخماطرها الرشعية وغريها، دراسة فقهية 
اخلامس  الدوحة  مؤمتر  بحوث  رقمي،  إلكرتوين  إسالمي  مرصف  إلنشاء 
سلسلة  2019م،  الرقمي،  والعامل  اإلسالمي  التمويل  اإلسالمي،  للامل 

إصدارات بيت املشورة لالستشارات املالية رقم 5. 
ابن ماجة، حممد، سنن ابن ماجه، بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت، حتقيق:  -

حممد فؤاد عبد الباقي.
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الرشيعة  - أحكام  ضوء  يف  نظرية  دراسة  الرقمي  التمويل  أمحد،  املرزوقي، 
االقتصاد  لدراسات  اإلسالمي  الشارقة  مركز  الشارقة،  اإلسالمية، 

والتمويل، الطبعة األوىل، 2016م.
املوصيل، أبو يعىل أمحد بن عيل بن املُثنى بن حييى بن عيسى بن هالل التميمي  -

)ت 307هـ(، حتقيق: حسني سليم أسد، دار املأمون للرتاث، دمشق، ط1، 
ج7، 1404 – 1984.

الرابط  - عىل  متاح  الرقمي،  التحول  األردين،  اإلسالمي  صفوة  بنك  موقع 
https://www.safwabank.com/ar/educational_material/%D8،التايل
84-%D8%%88%D9%84%D8%AA%D8%AD%D9%%A7%D9

.2020/2/8A، 23%85%D9%82%D9%84%D8%B1%D9%A7%D9

نارين، اديتا، وجهان للتغري: التكنولوجيا املالية اجلديدة حتمل تكنولوجيا  -
واعدة حتمل يف طياهتا خماطر مسترتة، جملة التمويل والتنمية، 53 )3(: 20- 

21، 2016م.

األوىل،  - الطبعة  القلم،  دار  دمشق:  الفقهية،  القواعد  أمحد،  عيل  الندوي، 
1986م.

األعامل  - نمو  عىل  وتأثريها  الرقمية  املعلومات  تكنولوجيا  حممد،  اهلادي، 
املرصية  املجلة  املعارصة،  العوملة  حقبة  يف  التنافسية  امليزة  وإكساهبا 

للمعلومات، 27: 6 –8، 2016م.

المراجع األجنبية:

 - Hellbe، S.، & Leung، P، Digital transformation: how APIS drive business 
model change and innovation، )Unpublished master thesis(، Linkoping 
University، Sweden، 2015.

 - Lis S.، & Ortún، P، Digital transformation and competition in the financial 
sector. Revista de Informacin Comercial Espaola. BBVA Research، 2018، 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2019/01/Digital-
transformation-and competition-in-the-financial-sector.pdf.
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 - Schwertner، K، Digital transformation of business. Trakia Journal of 
Sciences، 15)1(: 388-393، 2017.

 - Singh، A.، & Hess، T، How Chief Digital Officers promote the digital 
transformation of their companies. MIS Quarterly Executive، 16)1(:1–17، 
2017.

Translation of Arabic references:
 - Imām، Muḥammad Kamāl al-Dīn، al-Dalīl alʼrshādy ilá Maqāṣid al-

sharīʻah، Muʼassasat al-Furqān lil-Turāth al-Islāmī wa-Markaz Dirāsāt 
Maqāṣid al-sharīʻah، Maṭābiʻ al-madanī al-Muʼassasah bi-al-Qāhirah، al-
Ṭabʻah al-thāniyah، 2011 A.D.

 - Umniyah، Būdrāʻ ; wa-Ayman، Zayd، al-tiknūlūjiyā al-mālīyah al-Islāmīyah 
wa-al-ḥājah ilá al-ibtikār tajribat al-maṣārif al-thalāthah ALGo Bahrain. 
Majallat al-Ijtihād lil-Dirāsāt al-qānūnīyah wa-al-iqtiṣādīyah، 7 )3( : 142-
160، 2011 A.D

 - al-Baḥr، altḥwwl al-tiknūlūjī syntj ʻanhu rābḥwn wkhāsrwn.. wa-
muqāwamat al-taṭawwur stfḍy ḥtman ilá al-fashal، )2020، Ādhār)، Tārīkh 
altṣfḥ 5/6 / 2020، tamma alāstrjāʻ min Mawqiʻ، https : / / www. argaam. com 
/ ar / article / articledetail / id / 1316309.

 - al-Baḥr، altḥwwl al-tiknūlūjī syntj ʻanhu rābḥwn-al-Bukhārī، Muḥammad 
ibn Ismāʻīl، Ṣaḥīḥ al-Bukhārī، taḥqīq : Muḥammad Zuhayr، Bayrūt : Dār 
Ṭawq al-najāh، Ṭ1، 1422h.

 - Bashīr، ʻĀmir، Dawr al-iqtiṣād al-maʻrifī fī taḥqīq almyzh al-tanāfusīyah 
lil-bunūk : dirāsah ḥālat al-Jazāʼir، (uṭrūḥat duktūrāh)، Jāmiʻat al-Jazāʼir، 
al-Jazāʼir، 2012 A.D.

 - al-Bashīr، Faḍl ʻAbd al-Karīm، Dawr al-iqtiṣād al-raqmī fī taʻzīz tanāmī al-
tamwīl al-Islāmī، Majallat Bayt almshwrh، 9 : 27-79، 2018 A.D.

 -  ibn ̒ Alqamah، Malīkah ; wsāʼḥy، Yūsuf، Dawr al-Tiknūlūjiyā fī Daʻm Qiṭāʻ 
al-Khidmāt al-mālīyah wa-al-maṣrifīyah، Majallat al-Ijtihād lil-Dirāsāt al-
qānūnīyah wa-al-iqtiṣādīyah، 7 )3( : 85-107، 2018 A.D.

 -  Buḍāyah، Murād، al-maṣārif al-Islāmīyah al-raqmīyah (ruʼyah maqāṣidīyah)، 
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Majallat Bayt almshwrh، al-ʻadad 11 : 117-151، 2019.
 - Taqrīr alāstbyān al-ʻĀlamī llmṣrfyyn al-Islāmīyīn 2020، bi-ʻunwān : mā 

baʻda al-taḥawwul al-raqmī : “al-tiknūlūjiyā al-mālīyah wa-tajribat al-
ʻumalāʼ”، Tārīkh alāstṭlāʻ 9/11/2020، https : / / cibafi. org / images / FI129-
CI1977-Arabic % 20GIBS. pdf.

 - Ibn Ḥajar al-ʻAsqalānī، Aḥmad ibn ʻAlī ibn Muḥammad، Bulūgh al-marām 
min adillat al-aḥkām، taḥqīq wa-takhrīj wa-taʻlīq : Samīr ibn Amīn al-Zahrī، 
Dār al-Falaq، al-Riyāḍ، ṭ7، (al-mutawaffá : 852h)، 1424 H.

 - al-Ḥaddād، Basmah، wa-Ibrāhīm Maḥmūd، munshaʼāt al-Aʻmāl wa-al-
taḥawwul al-raqmī، al-Majallah al-Miṣrīyah lil-Maʻlūmāt، 21 : 25-32، 2018 
A.D.

 - Ḥammād، Ismāʻīl، al-maṣārif al-ʻArabīyah : “fays Būk wjwjl wʼmāzwn” 
tanāfus al-bunūk، ʻalá Shabakah al-intirnit، )2020، 15 Shubāṭ)، Tārīkh 
alāstṭlāʻ 30/9 / 2020، tamma alāstrjāʻ min Mawqiʻ https : / / www. 
elwatannews. com / news / details / 4354166? t=push.

 - al-Sabhānī، ʻAbd al-Jabbār، al-Wajīz fī al-maṣārif al-Islāmīyah، Irbid، 
Maṭbaʻat Ḥalāwah، al-Ṭabʻah al-ūlá، 2014 A.D.

 - Saʻīd، ʻAbd al-Salām Āyt، al-manhaj al-maqāṣidī wa-atharuhu fī taqdīr al-
maṣāliḥ wa-al-mafāsid، (Iʻmāl al-maqāṣid bayna althyb wāltsyb)، majmūʻah 
Buḥūth Muʼassasat al-Furqān lil-Turāth al-Islāmī Markaz Dirāsāt Maqāṣid 
al-sharīʻah al-Islāmīyah، al-Ṭabʻah al-ūlá، 2014 A.D.

 - al-Shāṭibī، Ibrāhīm ibn Mūsá al-Lakhmī (al-mutawaffá : 790 H)، al-
Muwāfaqāt fī uṣūl al-fiqh، taḥqīq al-Shaykh Allāh Darāz، Bayrūt : Dār al-
Maʻrifah. al-Ṭabʻah al-ūlá، 2004 A.D.

 - al-Shāṭir، Munīr Māhir، Tiknūlūjiyā al-tamwīl : manhajīyah al-taʻāmul wa-
āfāq al-intifāʻ. Majallat al-iqtiṣād al-Islāmī al-ʻĀlamīyah، )68(، 2019m، 
tamma alāstrjāʻ min Mawqiʻ file : / / / E : / Downloads / - % 20 (4). pdf.

 - Shubayr، Muḥammad ̒ Uthmān، al-muʻāmalāt al-mālīyah al-muʻāṣirah fī al-
fiqh al-Islāmī، al-Urdun : Dār al-Nafāʼis lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ، al-Ṭabʻah 
al-sādisah، 2007 A.D.

 - Ibn ʻĀshūr، Muḥammad Ṭāhir، Maqāṣid al-sharīʻah al-Islāmīyah، Tūnis : 
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al-Sharikah al-Tūnisīyah lil-Tawzīʻ، al-Ṭabʻah al-ūlá، 1978 A.D.
 - al-ʻAbbād، ʻAbd al-Muḥsin ibn Ḥamad ibn ʻAbd al-Muḥsin ibn ʻAbd Allāh 

ibn Ḥamad، sharḥ al-arbaʻīn al-nawawīyah، Faṣl 20، j20، maṣdar al-Kitāb : 
Durūs ṣawtīyah qāma btfryghhā Mawqiʻ al-Shabakah al-Islāmīyah http : / / 
www. islamweb. net.

 - ʻAbd al-Raḥīm، Wuhaybah ; wa-Bin Qaddūr، Ashwāq، Tawajjuhāt al-
tiknūlūjiyā al-mālīyah ʻalá ḍawʼ tajārib sharikāt nājiḥah، Majallat al-Ijtihād 
lil-Dirāsāt al-qānūnīyah wa-al-iqtiṣādīyah، 7 )3( : 11-37، 2018 A.D.

 -  Ibn ʻAbd al-Salām، ʻAbd al-ʻAzīz ibn ʻAbd al-Salām، Qawāʻid al-aḥkām 
fī maṣāliḥ al-anām، Bayrūt : Dār al-Jalīl، al-Ṭabʻah al-thāniyah، 1980 A.D.

 - ʻAlī، Muḥammad Fārūq al-Ṣādiq، altḥwwl al-raqmī al-mālī ka-ālīyah 
li-taḥqīq al-tanmiyah al-mustadāmah fī Miṣr، baḥth muqaddam ilá al-
Muʼtamar al-Sanawī al-rābiʻ wa-al-ʻishrīn bi-ʻunwān “Idārat altḥwwl lrqmy 
li-taḥqīq ruʼyah Miṣr 2030”، Jāmiʻat ʻAyn Shams، al-Qāhirah، Miṣr، 2019 
A.D.

 - al-Qaradāghī، ʻAlī Muḥyī al-Dīn، al-maṣārif al-iliktrūnīyah wa-al-raqmīyah 
wa-āthāruhā، wa-makhāṭiruhā al-sharʻīyah wa-ghayrihā، dirāsah fiqhīyah 
iqtiṣādīyah، Maʻa muqtaraḥāt ʻamalīyat li-Inshāʼ Maṣrif Islāmī iliktrūnī 
raqmī، Buḥūth Muʼtamar al-Dawḥah al-khāmis lil-māl al-Islāmī، al-tamwīl 
al-Islāmī wa-al-ʻālam al-raqmī، 2019m، Silsilat Iṣdārāt Bayt almshwrh lil-
Istishārāt al-mālīyah raqm 5.

 - Ibn Mājah، Muḥammad، Sunan Ibn Mājah، Bayrūt، Dār al-Fikr، D. Ṭ، D. t، 
taḥqīq : Muḥammad Fuʼād ʻAbd al-Bāqī.

 - al-Marzūqī، Aḥmad، al-tamwīl al-raqmī dirāsah Naẓarīyat fī ḍawʼ Aḥkām 
al-sharīʻah al-Islāmīyah، al-Shāriqah، Markaz al-Shāriqah al-Islāmī li-
Dirāsāt al-iqtiṣād wa-al-tamwīl، al-Ṭabʻah al-ūlá، 2016 A.D.

 - al-Mawṣilī، Abū Yaʻlá Aḥmad ibn ʻAlī ibn almthuná ibn Yaḥyá ibn ʻĪsá ibn 
Hilāl al-Tamīmī (t 307h)، taḥqīq : Ḥusayn Salīm Asad، Dār al-Maʼmūn lil-
Turāth، Dimashq، Ṭ1، j7، 1404 – 1984.

 - Mawqiʻ Bank Ṣafwat al-Islāmī al-Urdunī، al-taḥawwul al-raqmī، mtāḥ ʻalá 
alrābṭ al-tālī، Https : / / www. safwabank. com / ar / educational _ material 
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/ % D8 % A7 % D9 % 84 % D8 % AA % D8 % AD % D9 % 88 % D9 % 
84-% D8 % A7 % D9 % 84 % D8 % B1 % D9 % 82 % D9 % 85 % D9 % 
8A، 23/2 / 2020.

 - Nāryn، adytā، wajhān lil-taghayyur : al-tiknūlūjiyā al-mālīyah al-Jadīdah 
taḥmil Tiknūlūjiyā wāʻidah taḥmil fī ṭyāthā Makhāṭir msttrh، Majallat al-
tamwīl wa-al-tanmiyah، 53 ) )3 : - 20 21، 2016 A.D.

 - - al-Nadwī، ʻAlī Aḥmad، al-qawāʻid al-fiqhīyah، Dimashq : Dār al-Qalam، 
al-Ṭabʻah al-ūlá، 1986 A.D.

 - al-Hādī، Muḥammad، Tiknūlūjiyā al-maʻlūmāt al-raqmīyah wa-taʼthīruhā 
ʻalá numūw al-Aʻmāl wʼksābhā almyzh al-tanāfusīyah fī ḥiqbat al-ʻawlamah 
al-muʻāṣirah، al-Majallah al-Miṣrīyah lil-Maʻlūmāt، 27 : 6 – 8، 2016 A.D.
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اخل إمكانية االستفادة من الصكوك اإلسالمية الخضراء

يع الطاقة المتجددة بالمغرب في تمويل مشار

حسين بلعسري

يعة – فاس - المغرب باحث بسلك الدكتوراه بكلية الشر

lahoucinebelasri446@gmail.com

م البحث للنشر في 14/ 2021/6م، واعتمد للنشر في 2021/10/5م(
ّ
)سل

الملخص:

هيدف هذا البحث إىل تسليط الضوء عىل أداة مالية إسالمية مستجدة، لقيت إقبااًل 
متزايًدا يف العامل لكوهنا هتتم باالستثامر يف املشاريع الصديقة للبيئة، وهي الصكوك 
التنمية  اإلسالمية اخلرضاء، فتمت اإلشارة إىل مفهومها وإبراز دورها يف حتقيق 
املستدامة، عالوة عىل دراسة إمكانية إصدارها يف املغرب، بناء عىل جمموعة من 
باعتامد  وذلك  واملوارد،  بالسوق  يتعلق  ما  أو  بالترشيع  املرتبطة  منها  املعطيات 
املنهج الوصفي التحلييل باإلضافة إىل منهج االستقراء. وخلص البحث إىل أمهية 
إىل  باإلضافة  املختلفة،  بأبعادها  املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  اخلرضاء  الصكوك 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/94
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إمكانية إصدارها باملغرب أسوة بالتجارب الدولية يف املجال )ماليزيا( ال سيام ما 
يتعلق بالطاقة الشمسية والرحيية.

طاقة  مستدامة-  تنمية  املغرب-  اخلرضاء-  الصكوك  المفتاحية:  الكلمات 

متجددة
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Scope of Benefetting from Islamic Green Sukuk for 

Financing Renewable Energy in the West

Hussain Belasri
PhD Researcher – College of Shari’ah – Fez_Morocco

lahoucinebelasri446@gmail.com

Abstract:
The research aims to highlight an emerging Islamic financial tool which has 

attracted increasing interest across the world for dealing with the eco frinedly 

investment projects and it is known as Islamic Green Sukuk. The research 

has defined the concept and the potential for contributing to sustainable 

development has been explored, as well as the possibility of it’s launch in 

Morocco has been studied. The research adopted the descriptive and inductive 

approaches to analyse the available range of data, including the data on 

legislation or on the market and resources. The research concluded that the 

green instruments are important in achieving the sustainable development as 

well as ascertining the various dimensions of it. Furher, It is possible to launch 

the green Sukuk in Morocco, similar to it precedent in Malaysia, in particular 

with regard to solar and wind energy.

Key Words: Green Sukuk –Mrocco-Sustainable Development- Renewable 

Energy.
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المقدمة

تعترب املشاكل البيئية يف الوقت احلارض من أبرز التحديات التي تواجهها الدول 
واملجتمعات، مما يؤثر سلبًا عىل التنمية فيها وحتقيق رفاهية شعوهبا؛ إذ ترصد هذه 
الدول أمواال طائلة للتخفيف واحلد من آثار اختالل التوازن البيئي وتغري املناخ 

الناجم عن سوء االستغالل، واالعتامد عىل الطاقات التقليدية الناضبة للموارد.
وقد عجل هذا بالتفكري يف احللول العملية عامليًا بالتوجه نحو االقتصاد األخرض، 
املشاريع  بتشجيع  املستدامة،  التنمية  لتحقيق  جديد  بمسار  إيذانًا  ذلك  وكان 
 2008 سنة  ففي  التحتية،  البنيات  أو  الطاقة  مصادر  يف  سواء  للبيئة  الصديقة 
عائداته  خصصت  البيئية  االعتبارات  ذو  أخرَض  سند  أول  الدويل  البنك  أصدر 

لالستثامرات الصديقة البيئة.
وعىل أمهية إصدار السندات اخلرضاء، فإن ما ختتص به من العمل بالفوائد الربوية 
بأحكامه  بااللتزام  الرشع  أناطها  التي  احلقيقية؛  التنمية  حتقيق  عن  بعيدة  جعلها 
والسندات  عموما،  التقليدية  السندات  يف  يتوافر  ال  ما  وهو  مقاصده،  وحتقيق 
املتوافقة  اخلرضاء  الصكوك  ظهرت  ثمة  ومن  اخلصوص،  وجه  عىل  اخلرضاء 
من  يميزها  ملا  العامل  دول  خمتلف  يف  باالهتامم  وحظيت  اإلسالمية،  الرشيعة  مع 

خصائص.
اخلرضاء  اإلسالمية  الصكوك  تعد  التشاركي،  التمويل  عىل  املغرب  انفتاح  ومع 
فرصة سانحة لتحقيق أهداف التنمية املستدامة، السيام وأن املغرب قطع أشواطًا 
فيام يتعلق باالقتصاد األخرض والطاقات البديلة، خاصة بعد مؤمتر املناخ املنعقد 
هذه  عمل  إلنجاح  املحفزات  من  جمموعة  تتضافر  كام   ،2016 سنة  بمراكش 
بتسنيد  املتعلق   33. 06 كالقانون  للصكوك  املنظم  الترشيع  ناحية  من  الصكوك، 
كإطار  األصول،  بتسنيد  املتعلق   69.17 بالقانون  وتتميمه  تغيريه  تم  كام  الديون 
األمن  حتقيق  يف  الرغبة  إىل  باإلضافة  باملغرب،  الصكوك  عمل  ينظم  ترشيعي 
الطاقي وتزايد استهالك الطاقة، والتوفر عىل موارد طبيعية هامة، تعد من مصادر 

الطاقة النظيفة يف العامل.
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أهمية الموضوع:

يكتيس هذا املوضوع أمهية بالغة بالنظر إىل جمموعة من األمور أمهها:
املجاالت  - ملختلف  وشموهلا  اإلسالمية  املالية  املنتجات  وتنوع  غنى  بيان 

وقدرهتا عىل إجياد احللول للمشاكل املستعصية عىل الدول واألفراد بام فيها 
املشاكل البيئية.

ختصيص املغرب باحلديث عن مدى إمكانية تفعيل الصكوك اخلرضاء بناء  -
عىل جمموعة من املعطيات واملؤرشات، أسوة بالتجارب العاملية يف إصدار 

الصكوك.
عملت  - وقد  باملغرب،  الصكوك  ينظم  الذي  الترشيعي  اإلطار  حداثة 

الدراسة عىل توضيح بعض ما يتعلق هبذا اجلانب املهم.
مل أجد دراسة كتبت يف هذا املوضوع بالتحديد.  -

أهداف البحث:

تتغيا هذه الدراسة مجلة من األهداف أمهها شأًوا:
التعريف بالصكوك اإلسالمية اخلرضاء ونشأهتا وخصائصها. -
بأبعادها  - املستدامة  التنمية  حتقيق  يف  اخلرضاء  الصكوك  دور  إىل  اإلشارة 

املختلفة.
اإلشارة إىل التجارب العاملية الناجحة يف إصدار الصكوك اخلرضاء. -
إيراد احلوافز املشجعة عىل إصدار الصكوك اخلرضاء باملغرب. -
ذكر مقرتحات إصدار الصكوك اخلرضاء يف املغرب لتمويل مشاريع الطاقة  -

املجددة.

مشكلة البحث:

تكمن مشكلة هذه الدراسة يف السؤال الرئييس اآليت: ما دور الصكوك اإلسالمية 
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اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة؟ وما مدى إمكانية تفعيلها يف املغرب؟

منهج البحث:

التحلييل، ال سيام عند  املنهج الوصف  نتبع  فإننا  ملقاربة وحتليل اإلشكالية أعاله 
احلديث عن املفهوم ونشأته، وحتليل املعطيات املتعلقة به، كام ال يمكن االستغناء 
عن منهج االستقراء، بتتبع النصوص القانونية ذات الصلة بالصكوك اإلسالمية 

اخلرضاء يف الترشيع املغريب.

الدراسات السابقة:

األوسط،  - الرشق  بحوث  جملة  اخلرضاء،  الصكوك  أمحد،  إسامعيل  حممد 
لتعريف  الدراسة  2020م، تعرضت  الثاين  الثاين، ترشين  58، اجلزء  العدد 
ماهية  احلديث  إىل  باإلضافة  وأنواعها،  وخصائصها  وأمهيتها  الصكوك 
الصكوك اخلرضاء، وتنظيم إصدارها يف بعض الدول كامليزيا، وأندونيسيا، 
واهلند، كام أشارت الدراسة إىل أنواع الصكوك والسندات اخلرضاء. وقد 
اخلرضاء  الصكوك  كون  منها  النتائج  من  جمموعة  إىل  الدراسة  خلصت 
بداية  املستدامة، كام سجلت  القدرة عىل توسيع نطاق سوق الصكوك  هلا 
العديد من دول العامل باختاذ خطوات عملية إلصدار الصكوك اخلرضاء. 
التحديات  من  تواجه مجلة  الدراسة-  –حسب  الصكوك اخلرضاء  أن  غري 
هو  ما  ومنها  قانوين  هو  ما  منها  انتشارها؛  وضعف  نموها  بطء  يف  تسهم 

تنظيمي.
التنمية  - حتقيق  يف  اخلرضاء  الصكوك  دور  فريد،  كورتل  خدجية،  عرقوب 

العدد  البرشية-رماح،  املوارد  البحث وتطوير  مركز  ماليزيا،  املستدامة يف 
18 سنة 2016، تناولت الدراسة موضوع الصكوك اخلرضاء باعتبارها آلية 

التنمية املستدامة  لالستثامر يف املشاريع الصديقة للبيئة، ودورها يف حتقيق 
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وجماالت  الصكوك  وأنواع  وأبعاده  املفهوم  حتديد  بعد  حتديدًا،  ماليزيا  يف 
استخدام الصكوك اخلرضاء، عالوة عىل الدور التنموي املستدام للصكوك 
اخلرضاء يف ماليزيا. كام خلصت الدراسة إىل مجلة من النتائج أمهها: كون 
الصكوك اخلرضاء جتمع بني املشاريع احلقيقية واملعايري البيئية، كام أن هذه 
خمتلف  ويف  ماليزيا  يف  اإلسالمية  للاملية  واعدة  أفاقا  ستفتح  املالية  األداة 

البلدان.
الصكوك  - من  االستفادة  إمكانية  مدى  قدي،  املجيد  عبد  أحالم،  منصور 

االقتصاد  علوم  جملة  اجلزائر،  يف  الطاقوية  املشاريع  متويل  يف  اخلرضاء 
أمهية  املقالة  أبرزت   ،2016 لسنة   34 العدد  اجلزائر،  والتجارة،  والتسيري 
الصكوك اخلرضاء يف متويل مشاريع البنية التحتية املستدامة، وآلية تشجيع 
البيئية  وأسبابه  التوجه  هذا  سياق  عن  أوال  باحلديث  املتجددة،  الطاقات 
والتنموية، ورصد التجارب املقارنة يف إصدار الصكوك اخلرضاء ومواءمة 
النتائج  أهم  لذلك. ومن  التمويل ومقرتحات  النوع من  ملثل هذا  اجلزائر 
انبعاث  مسببات  أكرب  من  الطاقة  قطاع  كون  الدراسة  إليها  توصلت  التي 
إىل  باإلضافة  االقتصاد األخرض،  إىل  االنتقال  الدفينة مما يوجب  الغازات 
توفر اجلزائر عىل قدرات كبرية من مصادر الطاقة املتجددة خاصة الطاقة 
الشمسية؛ حيث يمكن استغالهلا لتغطية االحتياجات املحلية للطاقة، غري 
اخلرضاء  الصكوك  إصدار  دون  حتول  والعراقيل  املعيقات  من  مجلة  ثمة 
باجلزائر من أمهها غياب اإلطار القانوين والتنظيمي املنظم لعملية اإلصدار.
وأنواعها؛  ونشأهتا  اخلرضاء  الصكوك  مفهوم  حتديد  بعد  الدراسة  هذه  وتتميز 
برتكيزها عىل إمكانية تفعيل الصكوك اإلسالمية اخلرضاء وآفاق التنمية املستدامة 
من  مجلة  ورصد  للصكوك،  املنظمة  الترشيعي  اإلطار  عن  باحلديث  باملغرب، 
إصدار  مقرتحات  بعض  باإلضافة  املقصد،  هذا  حتقيق  يف  تسهم  التي  احلوافز 

الصكوك اإلسالمية اخلرضاء باملغرب قياسا عىل التجارب املقارنة يف املجال.
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فرضية الدراسة:

حتقيق  يف  إجيابًيا  دوًرا  اخلرضاء  اإلسالمية  للصكوك  أن  الدراسة  هذه  تفرتض 
التنمية املستدامة، يمكن تفعيلها يف املغرب.

الخطة المتبعة:

مقدمة

التنمية  حتقيق  يف  ودورها  اخلرضاء  اإلسالمية  الصكوك  مفهوم  األول:  املبحث 
املستدامة.

املطلب األول: مفهوم الصكوك اإلسالمية اخلرضاء.

املطلب الثاين: دور الصكوك اإلسالمية اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة.

املطلب الثالث: جتارب عاملية يف إصدار الصكوك اخلرضاء

يف  الطاقة  مشاريع  لتمويل  اخلرضاء  الصكوك  تفعيل  إمكانية  الثاين:  املبحث 
املغرب.

املطلب األول: اإلطار الترشيعي املنظم للصكوك باملغرب

املطلب الثاين: حوافز إصدار الصكوك اخلرضاء باملغرب

املطلب الثالث: مقرتحات إصدار الصكوك اإلسالمية اخلرضاء باملغرب

خامتة واستنتاجات
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المبحث األول: مفهوم الصكوك اإلسالمية الخضراء ودورها في تحقيق التنمية المستدامة

المطلب األول: مفهوم الصكوك اإلسالمية الخضراء

يف الصكوك وفكرتها العامة : تعر
ً

أوال

يف الصكوك اإلسالمية 1. تعر

يف الصكوك لغة - التعر

يقول ابن فارس:»الصاد والكاف أصل يدل عىل تالقي شيئني بقوة وشدة، حتى 
وهي  صكا«)1(.  اليشء  صككت  قوهلم:  ذلك  من  اآلخر.  يرضب  أحدمها  كأن 
كلمة فارسية معربة، ويطلق الصك ويراد به الكتاب الذي يكتب يف املعامالت. 
إذا كتب  للمشرتي صكًا  الرجل  يقال: صك  ومجع صكوك وأصك، وصكاك، 
الصك)2(. وله معنى آخر وهو الرضب)3(. واملدلول األول للصك يف اللغة أقرب 
إىل املعنى املقصود بالصكوك من ناحية االصطالح؛ حيث يطلق عىل ما يكتب يف 

الكتب واألوراق وما يف حكمهام من احلقوق خاصة املالية.
ً
يف الصكوك اصطالحا - تعر

عرفت الصكوك اإلسالمية بمجموعة من التعاريف التي حتاول متييزها عن غريها 
من األوراق املالية التي تشبهها يف جمموعة من األمور، ومن التعاريف نجد:

تعريف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:»هي وثائق  -
متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة يف ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو 
يف موجودات مرشوع معني أو نشاط استثامري خاص، وذلك بعد حتصيل 

)1( ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، بريوت، دار الفكر، د.ط، 1979م، ج 3ص: 276.
)2( الفيومي، أمحد بن حممد بن عيل، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، املكتبة العلمية، د.ط، د ت، ج1، ص: 345.

)3( ابن سيده، عيل بن إسامعيل، املحكم واملحيط األعظم، بريوت، دار الكتب العلمية، الطبعة األوىل، 1421هـــ، ج6 ص: 646. مادة )صكك(.
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من  أصدرت  فيام  استخدامها  وبدء  االكتتاب  باب  وقفل  الصكوك  قيمة 
أجله«)4(.

تعريف الدكتور أرشف دوابه:»وثائق متساوية القيمة متثل حصصًا شائعة  -
صيغ  وفق  تصدر  رشعا،  ومباحة  معينة  موجودات  يف  القيمة  ومتساوية 
وااللتزام  والغرم،  الغنم  يف  املشاركة  أساس  وعىل  اإلسالمية،  التمويل 

بالضوابط الرشعية«)5(.

تعريف املرشع املغريب:»تعترب شهادات الصكوك حصصا متساوية القيمة،  -
قبل  من  التملك  طور  يف  أو  مملوكة  أصول  ملكية  يف  شائعة  حقوقا  متثل 
صندوق التسنيد، أو استثامرات منجزة أو يف طور اإلنجاز، سواء كانت هذه 
امللكية تامة أو جمزأة، وتتكون هذه األصول إما من عقارات، أو منقوالت، 

أو منافع، أو خدمات، أو موجودات مرشوع، أو استثامر معني«)6(.

وبالتأمل يف هذه التعريفات نجدها تربز اخلصائص التي تتميز هبا الصكوك ومن 
ذلك:

يف  - الشياع  عىل  متلكًا  حلاملها  تثبت  القيمة  متساوية  مالية  أوراق  أهنا 
موجودات.

التي  - بالغرم،  الغنم  لقاعدة  طبقًا  الربح  يف  املشاركة  حق  له  الصك  حامل 
ختتص هبا املالية اإلسالمية.

أن الصكوك أوراق مالية قابلة للتداول. -

البد من التزام باألحكام الرشعية التي هي منطلق فكرة إنشاء الصكوك،  -
عىل خالف األوراق املالية التقليدية.

)4( هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الرشعية، فهرسة مكتبة فهد الوطنية،2017م، املعيار رقم )17(، ص: 467.
)5( دوابه، أرشف، الصكوك اإلسالمية بني النظرية التطبيق، القاهرة، دار السالم للطباعة والنرش، الطبعة األوىل، 2009م، ص: 20.

)6( الظهري الرشيف، رقم 24.18.1 الصادر 12 أبريل 2018 بتنفيذ القانون 17.69 بتغيري وتتميم القانون 06.33 املتعلق بتسنيد األصول. املادة 
الثانية. منشور باجلريدة الرسمية عدد 6667 بتاريخ 23 أبريل 2018، ص: 2337.
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1. الفكرة العامة للصكوك

يتداوهلا  التي  املالية  األوراق  من  عديدة  بأنواع  مليئة  املالية  السوق  أن  شك  ال 
املستثمرون، فإما أن تكون أسهاًم أو سندات، غري أن السندات وبعض األسهم 
عىل  املبنية  الصكوك  فكرة  جاءت  ثمة  ومن  اإلسالمية،  الرشيعة  أحكام  ختالف 
متويل مرشوع أو عملية استثامرية متوسطة األجل أو طويلة األجل بناء عىل قاعدة 
الغرم بالغنم، عىل منوال األسهم العادية، بحيث تتوىل الرشكة إصدار الصكوك 
الصك عن  يتميز  للمشاركني، وهنا  العام  للتمويل وتطرحها لالكتتاب  الالزمة 
جملس  انتخاب  طريق  عن  الرشكة  إدارة  يف  احلق  له  السهم  حامل  بكون  السهم 

اإلدارة، يف حني نجد صاحب الصك ليس ذلك احلق.

وقد جاءت عبارة )الصك( خالل دراسة فكرة السندات بأنواعها الثالثة )ملكية 
أعيان مؤجرة، منافع، خدمات( يف جممع الفقه اإلسالمي الدويل، املنعقد بالرياض 
احلصول  أو  النقدية،  السيولة  عىل  احلصول  األساسية  أهدافها  ومن   ،2000 سنة 
عىل األصول الثابتة اإلضافية؛ فيمكن للحكومات والرشكات أن تصدر صكوكًا 
عندما حتتاج إىل سيولة نقدية، فتبيع بعض أصوهلا الثابتة، عىل شكل صكوك متثل 
ملكية هذه األصول، ثم تستأجرها من محلة الصكوك، كام يمكن إصدار صكوك 
متثل أصوالً ثابتة، فتصدر ما يمثل هذه األصول التي سيشرتهيا أصحاب الصكوك 

لتستأجرها الرشكة منهم، عن طريق وكيل هلم وال بأس أن تتربع به الرشكة)7(.

اعتبارات  عىل  بناء  اإلسالمية  السندات  أو  الصكوك  تصنيف  يمكن  وإمجاالً 
األصول  نوع  وباعتبار  والتغري،  الثبوت  حيث  من  العائد  اعتبار  فمنها  متعددة؛ 
وصكوك  املنافع  وصكوك  ثابتة  أصول  فهناك  الصكوك،  ألصحاب  اململكة 
العالقة  العالقة بني أطراف  باعتبار  السلع. وهناك نوع آخر  اخلدمات وصكوك 
التعاقدية )بني اجلهة املصدرة للصك واحلامل له( فيمكن أن يقع الصك عىل عقد 

)7( قحف، منذر، أساسيات التمويل اإلسالمي، ماليزيا، األكاديمية العاملية للبحوث الرشعية )إرسا(، د.ط، 2011م، ص: -229 230
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إجارة، أو بيع أو مشاركة ومضاربة، مساقاة، مغارسة، مزارعة...)8(.

: الصكوك اإلسالمية الخضراء
ً
ثانيا

1. حقيقة الصكوك اإلسالمية الخضراء

األخرض،  باالقتصاد  يسمى  ما  إىل  يتجه  األخرية  اآلونة  يف  العامل  أن  املعلوم  من 
وذلك إلجياد احللول املثىل لالختالالت التي حتصل يف البيئة. ومن تلك احللول 
اجلنوح إىل ما يسمى بالصكوك اخلرضاء أو السندات اإلسالمية اخلرضاء؛ فهي 
من  للبيئة،  الصديقة  املشاريع  يف  باالستثامر  هتتم  جديدة  متويلية  أداة  عن  عبارة 
السندات  حلق  الذي  التطوير  ظل  يف  اإلسالمية  املالية  اهلندسة  أفرزته  ما  ضمن 

اخلرضاء التقليدية.

فعرفت هذه األداة املالية باعتبارها: وثائق متساوية القيمة قابلة للتداول، تصدر 
عىل أساس عقد من العقود الفقهية املعروفة، توجه حصيلتها يف متويل مرشوعات 
واألبنية  املياه  وإدارة  املستدام،  والنقل  املتجددة،  كالطاقة  بالبيئة:  ارتباط  ذات 

اخلرضاء، وإدارة املخلفات، وإدارة األرايض)9(.

وعرفت أيضا بكوهنا أوراقًا مالية إسالمية تتوافق مع أحكام الرشيعة اإلسالمية، 
وتوجه نحو االستثامرات اخلرضاء واملشاريع الصديقة للبيئة املسؤولة اجتامعيًا يف 

إطار التنمية املستدامة)10(. 

فهي  املالية،  األوراق  من  النوع  هذا  طبيعة  لنا  تتبني  التعريفني  هذين  عىل  بناء 
املعروفة  العقود  بناء عىل  الصياغة  العادية من حيث  الصكوك  حتافظ عىل صبغة 

)8( ينظر: املرجع نفسه، ص: 237. دوابه، الصكوك اإلسالمية بني النظرية التطبيق، ص: 29 وما بعدها. املرصي، رفيق يونس، التمويل اإلسالمي، 
دمشق، دار القلم، الطبعة األوىل، 2012م، ص: 147.

 ،3 )9( نقايس، حممد إبراهيم وآخرون، مدى حتقيق أدوات التمويل اخلرضاء التنمية املستدامة، املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية، املجلد 
العدد 2، 2019م، ص: 69.

)10( كورتل، فريد، عرقوب خدجية، دور الصكوك اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزيا، جملة رماح للبحوث والدراسات، العدد 18، يونيو 
2016، ص: 281.
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فقهيًا، وكذا كوهنا وثائق متساوية القيمة، غري أن اجلديد فيها هو رصف االهتامم 
عن  بدياًل  بذلك  ومتثل  العموم،  وجه  عىل  بالبيئة  متعلق  هو  ما  إىل  واالستثامر 
من  تتحقق  ال  وبذلك  اإلسالمية  الرشيعة  إىل  حتتكم  ال  التي  اخلرضاء  السندات 
ورائها املقاصد الرشعية. ويمكن أن يستشف أيضًا من هذه التعاريف اخلصائص 

اآلتية للصكوك اخلرضاء:

وثائق متساوية القيمة؛ إذ هي متثل حصصًا شائعة يف موجودات مرشوع أو  -
نشاط استثامري، وهي قريبة من هذه الناحية من السهم، وتشبه السندات 

التقليدية يف كوهنام فئات متساوية.

عقود  - خصائص  من  أن  ذلك  واملغارم؛  املغانم  يف  االشرتاك  معيار  اعتامد 
يتحمل  أن  من  البد  يغنم  أن  أراد  من  أن  اإلسالمي  الفقه  يف  املشاركات 
الصكوك  يف  هاهنا  وهي  التعاقدية،  العدالة  مقتضيات  من  وذلك  الغرم، 
هبا  مقطوع  نسبة  وليس  الربح،  من  حصة  املالك  بإعطاء  حتصل  اخلرضاء 
وإال خالف مبادئ العدالة التعاقدية، ويتحدد نسبة الربح يف نرشة اإلصدار 

حتقيقًا للمعلومية ورفعًا للجهالة.

الرشيعة  - أحكام  فيه  تراعى  الصكوك  عىل  الواقعان  والتداول  اإلصدار 
من  بد  فال  غريه،  من  احلقيقي  االستثامر  بني  الفيصل  فهي  اإلسالمية؛ 

االلتزام بالضوابط التي أقرها االجتهاد الفقهي املعارص.

توجه االستثامر واألنشطة نحو ما يرتبط بالبيئة وما حيقق التنمية املستدامة. -

2. نشأة الصكوك اإلسالمية الخضراء

ظهرت الصكوك اخلرضاء املتوافقة مع أحكام الرشيعة اإلسالمية للمرة األوىل يف 
فرنسا سنة 2012م، بعد التعديالت التي حلقت النظام الرضيبي واملايل اهلادف إىل 
دمج املعامالت املالية اإلسالمية وضامن احلياد الرضيبي، بحيث عملت عىل إنتاج 
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مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية املمولة عن طريق الصكوك اخلرضاء، عن 
طريق اتفاقية رشاء الطاقة لعدة سنوات ضامنًا للعوائد التعاقدية حلملة الصكوك، 
حتت إرشاف هيئات رشعية)11(. ويمكن إرجاع فكرة نشوء هذه الصكوك باملوازاة 
مع الصكوك التقليدية إىل مجلة من األسباب أمهها تزايد املخاوف العاملية املرتبطة 
الدويل واملفوضية األوربية وبرنامج األمم  البنك  املستدامة، حيث دافع  بالتنمية 
اقتصادي  بيئي  نظام  حتقيق  عن  الدولية،  املؤسسات  من  وغريها  للبيئة  املتحدة 
متويل  ملصادر  احلاجة  زيادة  أيضًا  األسباب  ومن  واستدامة،  نظافة  أكثر  عاملي 
املشاريع اخلرضاء، عالوة عىل ما ختتص به املالية اإلسالمية من مبادئ جتعل من 

ضمن األولويات مفهوم التنمية املستدامة)12(.

التنموية  املشاريع  يستهدف  التمويل،  من  النوع  هلذا  االنطالقة  كانت  هنا  ومن 
يف  كبرية  مالية  بمبالغ  مسامهة  للتنمية  اإلسالمي  للبنك  فكان  التحتية،  والبنية 
قطاعات الطاقة النظيفة، وصلت إىل مليار دوالر، يف بعض البلدان بام فيها اململكة 
املغربية، كام شهدت ماليزيا أول إصدار للصكوك اخلرضاء مطلع 2013م ضمن 

حزمة واسعة تبلغ 1,5 مليار دوالر)13(.

المطلب الثاني: دور الصكوك اإلسالمية الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة

: ماهية التنمية المستدامة في اإلسالم ومرتكزاتها
ً
أوال

وبالرجوع إىل التنمية املستدامة كمفهوم حديث، ارتبط ظهوره بإنشاء األمم املتحدة 
املفوضية العاملية للبيئة والتنمية، فبدأت تتبلور يف الساحة مفاهيم ومصطلحات 
ذات الصلة باملجاالت احليوية بام فيها البيئة والتنمية، خاصة سنة 1987م، وترتكز 
هذه املفاهيم باعتبار البيئة املكان الذي نعيش فيه مجيعًا، والتنمية ما نحاول عمله 

)11( قدي، منصور، مدى إمكانية االستفادة من الصكوك اخلرضاء يف متويل املشاريع الطاقية يف اجلزائر، جملة معهد العلوم االقتصادية، م20، العدد 
2، 2016، ص: -137 138.

)12( رمحان، أمل، وآخرون، لصكوك اخلرضاء كخيار لتمويل االستثامر يف الطاقات املتجددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، املجلة العاملية 
لالقتصاد واألعامل، 8 )3( 2020م، ص: 394.

)13( أمحد، حممد إسامعيل، الصكوك اخلرضاء، جملة بحوث الرشق األوسط، العدد 58، اجلزء 2، 2020، ص: 229.
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يف حتسني نصيبنا من هذا املكان، وكال االصطالحني مرتبطان وال يقبالن التجزئة، 
وتعزيزًا هلذا التوجه عقد مؤمتر األرض ما بني 1 إىل 12 يونيو 1992م يف الربازيل، 
حيث كان الرتكيز عىل محاية البيئة واعتبارها ركيزة يف التنمية، وعضد هذا اهلدف 
وعقد   ،)14( سبتمرب2002    4 إىل  أغسطس   24 بني  جوهانسبورج  يف  آخر  بمؤمتر 

مؤمترات أخرى كمؤمتر COP22 يف مراكش املغربية سنة 2016.
وللتعبري عن معنى التنمية املستدامة تعددت التعاريف التي تناولتها باحلد ويمكن 

أن نورد بعضها: 
بقدرة  - املساس  دون  اآلنية  األجيال  حاجات  تلبية  إىل  هتدف  التي  التنمية 

األجيال الالحقة عىل تلبية احتياجاهتا، من خالل ترشيد استهالك املوارد 
واملحافظة عليها وصوهنا من التدهور البيئي)15(.

واملوارد  - الطاقة  من  الدول  استهالك  يف  ومتواصل  عميق  خفض  إجراء 
وكذا  السائدة،  احلياتية  األنامط  يف  جذرية  حتوالت  وإحداث  الطبيعية، 

توظيف املوارد من أجل رفع املستوى املعييش للسكان األكثر فقرا)16(.
جدير بالتنبيه أن منطلق التنمية من منظور إسالمي يعني أن كل يشء يف األرض 
بمقدار، وأن املوارد إذا ما وجدت العدالة يف التوزيع، ال سبيل إىل األزمات أو 
البيئة  األزمة  إىل  ينظر  االقتصادي، واإلسالم  الفكر  بالندرة يف  عليه  ما يصطلح 

العاملية عىل أهنا نتاج غياب األخالق وغياب العدالة)17(.
سبحانه  احلق  أن  مبدأ  من  ينطلق  إذن  املستدامة  للتنمية  اإلسالمي  التصور  إن 
وباملصطلح  التنمية،  أجل  من  فيها  اإلنسان  واستخلف  األرض  خلق  وتعاىل 
َن اأْلَْرِض َواْسَتْعَمَرُكْم فِيَها  القرآين العامرة واالستعامر قال تعاىل: )ُهَو َأنَشَأُكم مِّ
تفسري  يف  عاشور  ابن  يقول  يٌب()18(.  ِ جمُّ َقِريٌب  َريبِّ  إِنَّ  إَِلْيِه  ُتوُبوا  ُثمَّ  َفاْسَتْغِفُروُه 

)14( العزاوي، فالح معروف، التنمية املستدامة والتخطيط املكاين، األردن، دار دجلة، الطبعة األوىل، 2016، ص: -59 60.
)15( رسدار، عبد الرمحان، التنمية املستدامة، األردن، دار الراية، الطبعة األوىل، 2015، ص: 12.

)16( نقايس، مدى حتقيق أدوات التمويل اخلرضاء للتنمية املستدامة، ص: 72.
)17( اجليويس، عودة راشد، اإلسالم والتنمية املستدامة، األردن، مؤسسة فريدريش ايربت، د.ط، 2013م، ص 30.

)18( سورة هود: جزء من اآلية 61.
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اآلية:»واالستعامر: اإلعامر، أي جعلكم عامرينها، فالسني والتاء للمبالغة كالتي 
يف استبقى واستفاق. ومعنى اإلعامر أهنم جعلوا األرض عامرة بالبناء والغرس 
والزرع ألن ذلك يعد تعمريا لألرض حتى سمي احلرث عامرة ألن املقصود منه 
عمر األرض«)19(. كام ربط القرآن العامرة باالستخالف قال تعاىل: )َوإِْذ َقاَل َربَُّك 
)20(، وكال املفهومني يربط بينهام املقصد  َخِليَفًة(  إيِنِّ َجاِعٌل يِف األَْرِض  لِْلَمالِئَكِة 
األسمى من وجود اإلنسان عىل هذه البسيطة وهو عبادة هلل سبحانه وتعاىل، قال 
نَس إاِلَّ لَِيْعُبُدوِن( )21(، وال يتحقق هذا اهلدف إال  نَّ َواإْلِ عز وجل: )َوَما َخَلْقُت اجْلِ
بالعامرة واالستخالف، وبذلك احلصول عىل السعادة يف الدارين وإشباع اجلانب 

الروحي باملوازاة مع اجلانب املادي يف اإلنسان)22(. 
إن اإلسالم هيتم باحلفاظ عىل البيئة وتأمني حاجات األجيال القادمة، بجملة من 
واإلهالك  الفساد  بمنع  فاألوىل  البعدية،  والعالجية  القبلية  الوقائية  اإلجراءات 
دون منفعة صحيحة راجحة، والثانية بمعاجلة ما يرتتب عىل االستخدام األويل هلا 
من خملفات، مع إناطة اإلعامر وأداء احلقوق والقيم بالواجبات جتاه هذه املوارد 

بدوافع داخلية قبل أن ختضع للرقابة اخلارجية من الدولة واملجتمع)23(.

: دور الصكوك اإلسالمية الخضراء في تحقيق التنمية المستدامة
ً
ثانيا

إن مواكبة التمويل اإلسالمي للتطورات احلاصلة يف خمتلف املجاالت يف العامل، 
والسعي إىل إجياد احللول للمشكالت التي تعرقل مسرية حتقيق التنمية يف البلدان، 
أظهر الصكوك اخلرضاء كخيار متوييل ناجع الستقطاب نسبة كبرية من املشاريع 
توفري  عىل  قدرهتا  مدى  عىل  قويًا  انطباعًا  تعطي  حيث  إليها،  االهتامم  ورصف 

البدائل التي حيتاج إليها العامل بأرسه ال السوق اإلسالمية عىل وجه اخلصوص.

)19( ابن عاشور، حممد الطاهر، التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنرش، د.ط، 1984، ج12، ص: 108.
)20( سورة البقرة: جزء من اآلية 30.

)21( سورة الذاريات: جزء من اآلية 56.
)22( نقايس، مدى حتقيق أدوات التمويل اخلرضاء للتنمية املستدامة، ص: 74.

)23( الكبيس، حممد بن حييى حممد، أسس وخصائص االقتصاد األخرض يف االقتصاد اإلسالمي، جملة بيت املشورة، العدد )15( نيسان 2021، ص: 
39 وما بعدها.
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تظهر جليًا من خالل  املستدامة  بالتنمية  الصكوك اخلرضاء يف عالقتها  فكرة  إن 
األسس التي تقوم عليها هذا الصيغة التمويلية؛ ويف مقدمتها املحافظة عىل البيئة 
وترشيد املوارد الطبيعية، والتوازن يف استخدام الطاقة بعيدًا عن اهلدر واإلرساف، 
كام تعزز فكرة الطاقة املتجددة، واحلد من االنبعاث احلراري، وكل ذلك له دور 
وقتنا  يف  اآلن  خيلفها  زال  وما  البيئي  التلوث  خلفها  التي  اآلثار  حماربة  يف  مهم 

املعارص.
بالربامج  الوعي  تزيد  الصكوك اخلرضاء  أن  إىل  السياق  يشار يف هذ  أن  ويمكن 
البيئية وفتح حوار موسع مع املستثمرين بشن املرشوعات التي تقلل من حدة تغري 

املناخ مع حتفيز األنشطة االقتصادية)24(.
وإمجاال يمكن احلديث عن املجاالت)25( األساسية الستخدام الصكوك اخلرضاء 

والسعي إىل حتقيق التنمية املستدامة عىل النحو اآليت:

الشكل 1: من إنجاز الباحث

)24( أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 230.
)25( ينظر: رمحان، الصكوك اخلرضاء كخيار لتمويل االستثامر يف الطاقات املتجددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، ص: 397. كورتل، دور 

الصكوك اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزيا، ص: 285 وما بعدها.
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فالصكوك اإلسالمية اخلرضاء بمختلف أقسامها تسعى لتحقيق التنمية املستدامة، 
وذلك باملسامهة يف التوازن بني التنمية والبيئة، وذلك بأقل قدر ممكن من استهالك 
املوارد الطبيعية وباحلد األدنى من التلوث والتقليل من االختالالت البيئية)26(.كام 
هتدف الصكوك اإلسالمية اخلرضاء إىل حتقيق مرتكزات االقتصاد األخرض عامة؛ 
بتخفيف  وذلك  البيئية؛  واالستدامة  االجتامعية  والعدالة  االقتصادية  كالتنمية 
األمن  حتقيق  وكذا  االقتصاد،  يعرفها  التي  االختالالت  ومعاجلة  والبطالة  الفقر 

الغذائي)27(.

عىل  املحافظة  مقدمتها  يف  األسس  من  جمموعة  عىل  اخلرضاء  الصكوك  فارتكاز 
فكرة  تعزيز  وكذا  الطاقة،  استخدام  يف  التوازن  الطبيعية،  املوارد  وترشيد  البيئة، 
الطاقة املتجددة، جعل منها عامال مهام للمساعدة يف جهود العامل ملحاربة اآلثار 
البيئية التي نشأت بسبب الثورة الصناعية. كام أن اإلقبال الكبري عىل هذا التمويل 

أسهمت فيه جمموعة من العوامل منها)28(:
تزايد املستثمرين املهتمني باالستثامر املستدام بيئًيا -
التنموية  - املرشوعات  لتمويل  الضخمة  األموال  رؤوس  إىل  احلاجة  زيادة 

املستدامة خاصة مشاريع الطاقة
الصكوك  - إصدار  تنظم  التي  املحاسبية  والرقابة  الرشعية  الضوابط  وجود 

وتداوهلا
مبدأ تقاسم املخاطر التي متيز الصكوك اإلسالمية عن السندات اخلرضاء،  -

ذي  التمويل  يفضلون  الذين  املستثمرين  مع  تتناسب  خيارات  تقدم  فهي 
املخاطر املنخفضة.

سنة  رينجت  مليار   67 بالفعل  ماليزيا  يف  اخلرضاء  الصناعات  قيمة  بلغت  وقد 
2012، وسجلت نموًا بنسبة 6 % بني عامي 2010 و2011، ومن املتوقع أن حتقق 

)26( اجليويس، اإلسالم والتنمية املستدامة، ص:59.
)27( كورتل، دور الصكوك اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزيا، ص: 287

)28( أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 231.
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الصناعات مبلغ 53 مليار رينجيت ماليزي من إمجايل الدخل القومي بحلول عام 
)29(. كام قدر عدد مشاريع التكنولوجيا اخلرضاء يف ماليزيا املمولة تقليديًا   2020

سامهت  حيث  مرشوعًا؛  و145  بنكًا   23 بواسطة  2014م  متوز   31 يف  وإسالميًا 
ثاين أوكسيد  انبعاثات  وظيفة خرضاء، مع ختفيض   2054 املشاريع يف خلق  هذه 
الكربون بكمية تقدر بحوايل 29. 2 مليون طن، كام شملت أهم القطاعات املمولة 
قطاع بنسبة 80 %، قطاع املياه بنسبة 70. 17 %، قطاع البناء بنسبة 84. 0 %، وقطاع 

النقل بنسبة 0.36 %.)30( 

املتحدة  الواليات  يف  اخلرضاء  والصكوك  السندات  إصدار  نسبة  بلغت  كام 
األمريكية والصني وفرنسا ما نسبته 56 % من إمجايل اإلصدارات سنة 2017م)31(.

االقتصاد  نحو  التوجه  أن  إىل  تشري  الدراسات  فإن  باملغرب حتديدا  يرتبط  ما  أما 
األخرض عىل وجه العموم يمكن أن خيلق 300 ألف منصب شغل دائم، عالوة عىل 
30 %، مما  انبعاثات الغازات الدفينة بنسبة  تقليص إدماج الطاقات املتجددة من 
سيؤدي إىل حتسني صحة الساكنة وتعزيز التخفيف من آثار التغريات املناخية)32(.

المطلب الثالث: تجارب عالمية في إصدار الصكوك الخضراء

: تجربة الصكوك الخضراء في ماليزيا 
ً
أوال

يتعلق  ما  وحتديدًا  اإلسالمي،  التمويل  جمال  يف  الرائدة  الدول  من  ماليزيا  تعد 
بذلك  فتعترب  البلدان األخرى،  املامثلة يف  بالصكوك اخلرضاء، متاشيًا مع اجلهود 
أول بلد إسالمي يطلق مصطلح الصكوك اخلرضاء بدعم من الصندوق السيادي 
 2017 2015 ؛ إذ صدر أول صك أخرض ماليزي يف يوليو  املاليزي منتصف عام 

)29( زحل، حفاظ، الرشيف عمر، أمهية التوجه نحو التمويل اإلسالمي األخرض )الصكوك اإلسالمية اخلرضاء( لتعزيز التنمية املستدامة باإلشارة إىل 
حالة ماليزيا، جملة اقتصاد املال واألعامل، املجلد 3، العدد الثاين، كانون األول، 2018م، ص:59.

)30( كورتل، دور الصكوك اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة يف ماليزيا، ص: 274-273.
)31( أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 230.

)32( املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، ترسيع االنتقال الطاقي لوضع املغرب عىل مسار النمو األخرض، ص: 19 وما بعدها.
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فني  بإرشاف  الشمسية  الطاقة  يف  تستثمر  رشكة  باعتبار  تاداوانريجي«  قبل«  من 
من البنك الدويل، واستطاعت عرب هذه اآللية التمويلية تعبئة ما يناهز 250 مليون 
رينجت ماليزي لتمويل إنشاء حمطة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، بقدرة سعتها 
50 ميغاوات، وتوالت بعد ذلك إصدار الصكوك ما بني أكتوبر 2017 أصدرت 

مليار  قيمتها  تبلغ  عامليًا،  اخلرضاء  الصكوك  أكرب  بارك،  سوالر  كاونرتام  رشكة 
رينجت ماليزي، قصد متويل بناء ثالثة مصانع للطاقة الشمسية الضوئية، ويرتقب 
أن يولد هذا املرشوع ما يناهز 282 ميكاواط من الكهرباء. باإلضافة إىل إصدار 
رشكة Solar Power Sdn Bhd UITMصكوكا خرضاء بقيمة 240 مليون رينجت 

ماليزي، بغية متويل مرشوع حمطة توليد الطاقة الشمسية بقدرة 50 ميكاوات)33(.

وقد وصف املهتمون هبذا النوع من التمويل التجربة املاليزية بالرائدةيف املجال، 
قوية،  وتنظيمية  قانونية  حتتية  ببنية  مدعومة  املاليزية  الصكوك  سوق  اعتربوا  بل 
واعتامد معايري احلوكمة الرشعية، عالوة عىل احلوافز الرضيبية اجلذابة، فصارت 

بذلك جتربة فارقة يف التمويل األخرض والصكوك العاملية)34(.

: تجربة الصكوك الخضراء في أندونيسيا
ً
ثانيا

أخذ  ما  نتيجة  مؤخرا،  املناخ  تغري  بمكافحة  امللتزمة  الدول  من  أندونيسيا  تعترب 
عليها من إصدار انبعاثات الغازات املسببة لالحتباس احلراري، وبخاصة بسبب 
حرائق الغابات املدمرة، ومن ثامر التعهدات التي قدمتها جاكرتا للمجتمع الدويل، 
كان من أولوياهتا االلتزام بتعزيز التكيف مع تغري املناخ والتخفيف من آثاره، فتم 
الصادرة  السندات  من  بدعم  اجلوفية  احلرارة  من  الطاقة  لتوليد  مرشوع  تصميم 
لتقليص  النظيفة بأسعار معقولة وأيضا  الطاقة  الدويل، للوصول عىل  البنك  عن 

االنبعاثات الغازية املسببة لالحتباس احلراري بمقدار 1 ,1 مليون طن سنويا)35(.
)33( ينظر: أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 235-234.

)34( زحل، أمهية التوجه نحو التمويل اإلسالمي األخرض، ص: 62.
)35( أمحد، الصكوك اخلرضاء، ص: 236.
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مخس  أجلها  دوالر  مليار   1.25 بقيمة  خرضاء  صكوكًا  إندونيسيا  باعت  كام 
سنوات. وحتمل الصفقة عائدا نسبته 3.75 باملئة مقارنة مع سعر اسرتشادي 4.05 

باملئة استخدمه املرصفيون للمستثمرين)36(.

: تجربة الصكوك الخضراء في اإلمارات العربية المتحدة
ً
ثالثا

ويضاف إىل التجربتني السالفتني يف العامل العريب جتربة اإلمارات العربية املتحدة، 
دوالر  مليار   1,2 بقيمة  خرضاء  صكوكًا  املاجد  مجعة  رشكة  إصدار  يف  واملمثلة 
أمريكي، تم ختصيص عوائد اإلصدارات للمباين اخلرضاء والطاقات املتجددة، 
بإقبال  املاء، فقوبلت هذه اإلصدارات  إدارة  الطاقة وحتسني  باإلضافة إىل كفاءة 
املستثمرين عليها. كام عقدت رشاكة مع مركز ديب املايل العاملي وسوق ديب املايل 
حول تبني األول لتطوير الصكوك املستدامة، فأبرمت اتفاقية مع مبادرة اململكة 
للصكوك  اإلسالمية  الرشيعة  مع  متوافقة  معايري  لتطوير  املناخ  لسندات  املتحدة 
اخلرضاء  الصكوك  عىل  والرقابة  للمصادقة  مستقلة  بوحدة  يعد  مما  املستدامة، 

هبدف كسب ثقة املستثمرين وحتسني دور التمويل اإلسالمي األخرض)37(.

يع الطاقة في المغرب المبحث الثاني: إمكانية تفعيل دور الصكوك الخضراء لتمويل مشار

يعي المنظم للصكوك بالمغرب المطلب األول: اإلطار التشر

التي  املنتجات  من  مجلة  إقرار  عنه  نتج  املشاركة،  اقتصاد  عىل  املغرب  انفتاح  إن 
تقدمها البنوك التشاركية، وكذا تأسيس جلنة رشعية منبثقة عن املجلس العلمي 
وايل  ومنشورات  العقود  ونامذج  للمنتجات  الرشعية  املطابقة  بدور  تقوم  األعىل 
هتتم  كام  التشاركية،  البنوك  يف  الودائع  ضامن  صندوق  وعمليات  املغرب،  بنك 

بعمليات التأمني التكافيل وإصدار الصكوك.
)36( اندونيسيا 1,25 مليار دوالر يف أول إصدار للصكوك اخلرضاء، سكاي نيوز عربية، رابط املقال، https://cutt.us/DDRXW )تم حتميله: يف تاريخ 

.)2021/05/20
)37( تقرير حالة التمويل املستدام، سوق أبو ظبي العاملي، ص: 36.
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عاماًل  الصكوك  إصدار  يف  العاملية  التجارب  مسايرة  يف  اجلاحمة  الرغبة  وتشكل 
مهاًم يف إقرار املرشع املغريب هلذا النوع من التمويل، وكان ذلك بتضمني الصكوك 
املتوافقة مع الرشيعة اإلسالمية يف قانون تسنيد الديون ذي الرقم 33.06 والذي تم 
تغيريه ومتميه بالقانون 119.12، فعرف هذا القانون عدة تعديالت تم اقرتاحها من 
غرفتي الربملان، التي تروم تطوير البنوك التشاركية بخلق سوق للرساميل، وكذا 
2014 من  يناير   16 بتاريخ  املوافقة عليه  السيادية، ومتت  متكني إصدار الصكوك 
طرف املجلس احلكومي، وحلقته مجلة من التعديالت بام فيها الظهري الرشيف رقم 
24 ,18 ,1 صادر يف 25 من رجب 1439 املوافق ل 12 أبريل 2018 بتنفيذ القانون 

69.17 بتغيري وتتميم القانون رقم 33.06 املتعلق بتسنيد)38( األصول هذا القانون 

جاء بأمور منها بتعديل تعريف الصكوك، وتوضيح طلب الرأي باملطابقة من لدن 
التقيد، عالوة عىل مسألة تبسيط مساطر  املجلس العلمي األعىل وإجراء وظيفة 
وإجراءات عملية إصدار الصكوك)39(.

الرقم  املالية ذي  القوانني اخلاصة واإلجرائية من مثل قانون  باإلضافة إىل بعض 
 17/110 الرقم  ذي  الرشيف  الظهري  بتنفيذه  الصادر   2018 املالية  للسنة   17/68

الصادر يف 6 ربيع الثاين 1439 يوافقه 2017/12/25.

وختضع التمويالت التشاركية عمومًا – بام فيها الصكوك-ملراقبة اللجنة الرشعية 
ربيع   28 بتاريخ  الصادر   1.15.02 رقم  رشيف  بظهري  املحدثة  التشاركية  للاملية 
األول 1436 يوافقه 20 كانون الثاين 2015 بتتميم الظهري الرشيف رقم 300 .1.03 
العلمية)40(،  املجالس  تنظيم  بإعادة  املتعلق   2004 أبريل   22 بتاريخ  الصادر 
الترشيعات السالفة هي بمثابة اإلطار العام للصكوك، تلتها قوانني ومناشري ذات 

طابع إجرائي خاص كالتي تصدر عن وايل بنك املغرب.
أو جمموعة  ديون مؤسسة  بتملك  للتسنيد  قيام صندوق توظيف مجاعي  املتمثلة يف  املالية  »العملية  القانون 33.06  1 من  املادة  التسنيد حسب   )38(

مؤسسات مبادرة بواسطة إصدار حصص وعند االقتضاء سندات دين«.
https://cutt.us/ 39( البدري، سعاد، مظاهر انفتاح النظام املايل املغريب احلديث ”املالية التشاركية نموذًجـا“، جملة القانون واألعامل الدولية، رابط املقال(

BpDuP )تم حتميله يف تاريخ: 2021/05/21 عىل الساعة 10:38(.
)40( منشور باجلريدة الرسمية عدد 6333 بتاريخ 9 فرباير 2015 .
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القانون  حــدد  األول،  املطلب  يف  إليه  املشار  الصكوك  تعريف  إىل  فباإلضافة 
صندوق  قبل  من  إصدارها  يمكن  التي  الصكوك  شهادات  أصناف   )41(  69.17

التسنيد)42( حيث جاء يف املادة 2 جمموعة من أنواع الشهادات:
شهادات صكوك التمويل التي يتم بواسطتها متلك األصول -
أصول  - أو  منافع،  أو  أصول،  هبا  متلك  التي  اإلجارة  صكوك  شهادات 

مؤجرة، أو قابلة للتأجري، سوء تعلق األمر بالعقار أو املنقول أو اخلدمات.
شهادات صكوك االستثامر، لتمويل مشاريع استثامرية أو توفري السيولة هلا  -

سواء باملضاربة أو الوكالة أو املشاركة.
شهادات صكوك املحافظ االستثامرية -
أي أصناف شهادات أخرى حمددة بنص تنظيمي. -

هذه  أنواع  من  نوع  لكل  التقنية  واخلصائص  املضامني  أن  إىل  القانون  أشار  كام 
املجلس  باملطابقة من طرف  الرأي  بعد  تنظيمي  بموجب نص  يكون  الشهادات 
العلمي األعىل، ويكون ذلك عن طريق اهليئة املغربية لسوق الرساميل بناء عىل 

إجراءات شكلية حمددة)43(.

المطلب الثاني: حوافز إصدار الصكوك الخضراء بالمغرب

أوال-التنظيم القانوني للصكوك بالمغرب

متثل الصكوك اإلسالمية موجودات حتتوي عىل نقود وديون وأعيان ومنافع ويف 
بناء عىل  أهنا تصدر  دام  منها، وما  أو أصناف  تقترص عىل صنف  بعض األحيان 
صيغ التمويل اإلسالمي املعلومة، فإهنا تتعرض جلملة من املخاطر؛ منها خماطر 

)41( منشور باجلريدة الرسمية عدد 6667، 23 أبريل 2018 
مؤسسة  ديون  متلك  يف  غرضه  ينحرص  مشرتكة  »ملكية   :33.06 القانون  من   3 املادة  منطوق  حسب  التسنيد  صندوق  يعترب   )42(
دين. سندات  االقتضاء  وعند  حصص  إصدار  طريق  عن  أدناه   16 املادة  يف  إليها  مشار  هو  كام  مبادرة  مؤسسات  جمموعة   أو 

ال يتمتع الصندوق بالشخصية املعنوية«.
)43( املادة 2 من القانون 69,17.
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التشغيل، واملخاطر الرشعية)44(. وال شك أن  االئتامن، وخماطر السوق، وخماطر 
هلذه املخاطر دورا يف حتقيق التنمية سلبًا وإجيابًا، ولذلك اهتمت هبا الترشيعات 
املقارنة يف تنظيم إصدار الصكوك وتداوهلا، كام أن اإلطار الترشيعي للصكوك أمر 
له أمهية متميزة يف تفعيل التعامل بالصكوك، ألهنا أداة مالية مستحدثة حتتاج إىل 
إطار ترشيعي ضامنًا لتنظيم التعامل)45(، فنجد املرشع املغريب بدوره أوىل األمهية 

هلذا النوع من التمويل من جوانب متعددة:

كيد على مشروعية شهادات الصكوك 1. التأ

التي يمكن  69.17 السالف ذكره جمموعة شهادات الصكوك  القانون   لقد حدد 
كون  وجوب  عىل  نفسه  اآلن  يف  القانون  ونص  إصدارها،  التسنيد  لصندوق 
من  املنبثقة  الرشعية  اللجنة  لدن  من  جمازًا  يكون  بأن  مرشوعًا،  التصكيك  حمل 
املجلس العلمي األعىل وبناء عىل العقود الرشعية )املرابحة، اإلجارة، املشاركة، 
املضاربة...( وقد جاء يف املادة الثانية من نفس القانون« يشرتط قبل تأسيس أي 
صندوق للتسنيد مصدر لشهادات صكوك توظف لدى املستثمرين املقيمني، أن 
- 4 أدناه«.   7 املادة  العلمي طبقا ألحكام  باملطابقة من لدن املجلس  يصدر رأي 
لسوق  املغربية  اهليئة  لدن  من  باملطابقة  الرأي  ملف  عرض  املرشع  أوجب  كام 
الرساميل، وتضمينه مرشوع نظام تسيري صندوق التسنيد املعني وملخصا لعملية 

التمويل املزمع القيام هبا تعده مؤسسة تدبري صندوق التسنيد)46(.

كام نص القانون عىل أنه »بالنسبة لصناديق التسنيد املصدرة لشهادات الصكوك، 
يف  حمددة  هي  كام  التشاركية  البنوك  طرف  من  إال  املذكورة  املهام  مزاولة  حيق  ال 

القانون 103.12 املتعلق بمؤسسات االئتامن واهليئات املعتربة يف حكمها«)47(.

)44( ينظر تفصيلها: دوابه، الصكوك اإلسالمية بني النظرية التطبيق، ص: 121.
2014م،  األوىل،  الطبعة  واالقتصادية،  الفقهية  الدراسات  مركز  مرص،  والتطبيق،  النظرية  بني  للتمويل  كأداة  الصكوك  جابر،  أمحد  بدران،   )45(

ص:129.
)46( املادة 2 من القانون 69.17.
)47( املادة 2 من القانون 69.17.
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أهم األسس  التصكيك، من  الرشيعة اإلسالمية يف عملية  إىل أحكام  واالستناد 
وتداول  إصدار  جيوز  ال  حيث  اإلسالمي،  التصكيك  تقنية  عليها  تقوم  التي 
الرشعية  املحظورات  عن  االبتعاد  بمعنى  رشعي،  عقد  دون  إسالمية  صكوك 

كالغرر والربا، وبيع الكاىلء بالكالئ ونظام املشتقات التقليدية)48(

2. الرقابة المالية والشرعية على شهادات الصكوك

ففيام يرتبط بالرقابة املالية حيال هذا النوع من التمويل طبقًا للمرشع املغريب فتنقسم 
إىل رقابة خارجية ورقابة داخلية؛ فاألوىل تتمثل يف البنك املركزي وهو مؤسسة 
الصادرة  والنظم  املقتضيات  تلتزم  املؤسسة  أن  الطمأنة عىل  مهمته  مالية وطنية، 
عنه، وكذا اللوائح املالية الداخلية وأي خمالفات مالية، كام االلتزام بام صدر عن 

اللجنة الرشعية، أما الداخلية فتتمثل يف مراقبي احلسابات، ومحلة الصكوك)49(.

وإىل جانب الرقابة املالية التي ختضع هلا شهادات الصكوك، فإن ثمة رقابة أخرى 
مرتبطة باجلانب الرشعي، وهي أهم ركيزة ومقوم هلذه األداة املالية، بحيث ألزم 
املرشع املغريب القيد بالرأي باملطابقة يف شأن العمليات التي تسبق إصدار الصكوك 
التشاركية،  للاملية  الرشعية  اللجنة  ما صدر من  بناء عىل  تليها،  التي  والعمليات 
الرأي باملطابقة فيام يتعلق بالصكوك عن طريق اهليئة املغربية  إبداء  ويقدم طلب 
لسوق الرساميل)50(. وال شك أن هذه املقتضيات ملام يوائم معايري احلكامة خاصة 

ما يتعلق بالشفافية واالستقاللية.

3. العقوبات التأديبية الجنائية

يتعرضون هلا بسبب  التي قد  املخاطر  وذلك من أجل محاية مالك الصكوك من 
)48( خوالد، أبوبكر الرشيف، التصكيك اإلسالمي ودوره يف جتنب حدوث األزمات املالية: األزمة املالية العاملية )2008( نموذجا، جملة بيت املشورة، 

العدد )7( أكتوبر 2017، ص: 220 وما بعدها.
)49( للتفصيل ينظر: وعال، حلسني، شهادات الصكوك يف ضوء القانون املغريب، بحث لنيل شهادة املاسرت )غري منشور( كلية الرشيعة أكادير، 2019-

2020، ص: 100 وما بعدها
)50( وعال، شهادات الصكوك يف ضوء القانون املغريب، ص: 100.
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حيث  الصوري...(،  )كاإلصدار  الصكوك  إصدار  يف  احلاصلة  االختالالت 
خصص املرشع املغريب يف القانون 33,06 املعدل واملتمم بالقانون 69.17، من املادة 
87 إىل املادة 111، شملت عقوبات تأديبية تتمثل يف النبيه، أو اإلعذار أو اإلنذار 

بالتسنيد  املتعلقة  القانون  أحكام  تتمثل  التي  املؤسسات  إىل  موجها  التوبيخ  أو 
وشهادات الصكوك. كام شمل القانون أيضا عقوبات حبسية تصل إىل 5 سنوات، 

وغرامات مالية تصل إىل: 1000000 درهم.

-مواءمة السوق المغربي للصكوك الخضراء
ً
ثانيا

الصكوك  هبا  حتظى  التي  البالغة  األمهية  األول  املطلب  يف  احلديث  معنا  سبق 
اخلرضاء يف حتقيق التنمية املستدامة، واالقتصاد األخرض ال خيتلف عن االقتصاد 
العادي يف هذا اجلانب، وهو يسعى أيضا إىل حتقيق الرفاهية املادية جلميع املواطنني 
بموازاة مع االستدامة؛ هذه األخرية ال تتحقق إال باستخدام الطاقات املتجددة 
التي تؤمن طاقة أكثر استدامة وأقل كمية. وهنا نتساءل إىل أي حد يوائم السوق 

املغريب إصدار الصكوك اخلرضاء؟

فإن  باملغرب،  الصكوك  شهادات  إلصدار  املؤطرة  القانونية  املنظومة  جانب  إىل 
ثمة جمموعة من العوامل تعترب حمفزات إلنجاح جتربة الصكوك اخلرضاء باملغرب، 

ويمكن إمجال هذه احلوافز يف أمرين:

إىل  عمومًا  باملغرب  الطاقية  السياسة  تسعى  بحيث  الطاقي:  األمن  تحقيق   .1

حتقيق األهداف التقليدية وحتقيق األمن الطاقي وتوسيع شبكة الكهرباء وتوفري 
الوصول إىل الطاقة إىل أكرب عدد من املواطنني، وقد تم اعتامد اسرتاتيجية الطاقة 
الطاقة  إمدادات  ضامن  إىل  باألساس  هتدف   ،2009 مارس  يف  املغربية  الوطنية 
تكلفة.  بأقل  إليها  الوصول  إمكانية  وكذا  االستقالل،  منذ  دائاًم  قلقًا  باعتباره 
تنويع  الطاقة من خالل  اململكة عىل  اعتامد  احلد من  إىل  كام هتدف االسرتاتيجية 
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قدرهتا  بسبب  الكهرباء،  مزيج  بالفحم كمصدر أسايس يف  إذ حتتفظ  مصادرها؛ 
ومن  أمثل.  بشكل  املتاحة  الغاز  موارد  من  االستفادة  مع  وتوفرها،  التنافسية 
2020م،  املتجددة بحلول  الطاقــات  42 % من  يناهز  ما  إىل  الوصول  األهداف 
و52 % يف 2030 موزعة عىل النحو اآليت: 20 % من الطاقة الشمسية و20 % من 

الرياح و12 % كهرمائية)51(.

وتندرج هذه اجلهود ضمن االلتزام الذي أخذه املغرب عىل عاتقه لتعزيز الطاقات 
املتجددة، وذلك لتقليص التبعية الطاقية للملكة عىل مستوى الواردات، فبالرغم 
هذه  تزال  فام   2008 سنة  املغرب  يف  الطاقية  التبعية  لنسبة  الطفيف  الرتاجع  من 
النسبة مرتفعة حيث بلغت 93 % سنة 2017 )52(. ففي سنة 2017 ارتفعت فاتورة 
استرياد الطاقة يف املغرب إىل 69,5 مليار درهم مغريب بام يعادل 7,3 مليار دوالر 

أمريكي، 6,3 مليار يورو)53(.
لتلبية  األحفوري  الوقود  عىل  يكون  األغلب  يف  املغرب  اعتامد  أن  بالتنبيه  جدير 
القدرة  من   %  68 حوايل  األحفوري  الوقود  ويمثل  الطاقة.  عىل  املحيل  الطلب 
املركبة، وسجل املغرب أعىل نسبة استهالك هذا الوقود األحفوري سنة 2012 بام 
يعادل أما نسبة 32 % الباقية فتأيت من موارد طاقة متجددة، وهي يف غالبيتها مائية 
لالستهالك  الطبيعي  والغاز  النفط  بعض  املغرب  إنتاج  ورياح وشمسية. ورغم 
املحيل، إال أهنا مضطرة السترياد أغلب ما حتتاجه من الوقود األحفوري. ويأيت 
93 % من استهالك الطاقة األساسية اإلمجالية من النفط والغاز الطبيعي والفحم. 

وتسعى الدولة لتلبية الطلب املتنامي عىل الطاقة بقدر أقل من االسترياد عن طريق 
االلتحاق بركب اإلمكانيات اهلائلة للطاقة املتجددة هبا)54(.

)51( ويف هذا الصدد يأيت مرشوع ورزازات للطاقة الشمسية املركزة )نور( وهو جزء من خطة الطاقة الشمسية املغربية التي هتدف إىل إنتاج ما ال يقل عن 
2جيكاوات من الطاقة الشمسية بحلول 2020 أي ما يعادل 14 % من الطاقة القائمة باملغرب. ينظر: املغرب تعزيز النزاهة يف قطاعات الطاقة، منظمة 

التعاون والتنمية االقتصادية، يونيو 2018، ص: 20 وما بعدا بترصف. 
)52( التقرير السنوي للمجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي لسنة 2018، املرفوع إىل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس –نرصه اهلل- ص: 98.

)53( احلسنني، مروة، حتليل العالقة بني استهالك الطاقة املتجددة والنمو االقتصادي يف املغرب باستخدام نموذج االنحدار الذايت لإلبطاء املوزع غري 
اخلطي، جملة دراسات املجلد 22، العدد الثاين، أبريل 2021م، ص: 11.

الساعة  عىل   2021/05/22 تاريخ:  يف  حتميله  )تم   -https://www.rcreee.org/ar/member الطاقة،  وكفاءة  املتجددة  للطاقة  اإلقليمي  املركز   )54(
.)6:56
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وحتقيق األمن الطاقي جعل املغرب ينخرط بقوة يف جمال الطاقة املتجددة، والدليل 
قبل  من   2016 سنة  بداية  يف  للطاقة  ورزازات  واحد  نور  حمطة  افتتاح  ذلك  عىل 
باقي  استكامل  انتظار  يف  شأنه-  وأعال  اهلل  أعزه   – السادس  حممد  امللك  جاللة 
مكونات املحطة : نور 2، نور 3 و نور 4 ؛ إذ يعترب نور  ورزازات  مرشوًعا طموًحا 
أطلقته اململكة يف مايو 2013، والذي يتوقع أن ينتج 580 ميجاوات بحلول عام 
2020. وهبذه القدرة املوحدة، سيكون أكرب موقع إلنتاج الطاقة الشمسية متعدد 

التقنيات يف العامل. تغطي مساحة املرشوع اإلمجالية 1.4 مليون مرت مربع. وهكذا، 
تشغيله  أثناء  الكهرباء  يكفي من  ما  تولد  املرشوع وحده  األوىل من  املرحلة  فإن 

التزويد650.000 منزل)55(.

2. االستهالك الطاقي

تضاعف   1972 سنة  البيئة  مؤمتر  انعقاد  بعد  أنه  املتحدة  األمم  منظمة  تسجل 
سكان العامل إىل ما يقارب 7 مليارات نسمة)56(، ومل يكن املغرب استثناء عن هذا 
التضاعف فلام كان عدد السكان إىل غاية هناية القرن التاسع عرش خاضعا لنظام 
ديموغرايف شبه طبيعي جد منخفض، أصبح النمو السكاين من القرن العرشين 
ملحوظًا، ففي اخلمسينيات منه تزايد عدد السكان، بحوايل نصف مليون نسمة 
سنويًا، وهكذا انتقلت من 6 ,11 مليون نسمة سنة 1960 إىل 20 مليون سنة 1982، 
 .)57(  2018 نسمة  مليون   35,219 إىل  النسبة  ووصلت   2004 سنة  مليون  و29,9 
للموارد  كبري  استالك  عنه  ينتج  أمهيته،  عىل  السكاين  التزايد  هذا  أن  جدال  وال 
بام فيها املوارد الطاقية؛ إذ يعرف السوق املغريب استهالكا متزايدا للطاقة، حيث 
أشارت التقارير إىل أن حجم استهالك الطاقة الكهربائية باملغرب ارتفع إىل نسبة 
4 % يف هناية سبتمرب 2017 مقارنة مع 2016 التي شهدت نسبة استهالك 1,9 %، 

)55( املركز اجلهوي لالستثامر درعة تافياللت، https://draatafilaletinvest.com/ar )تم حتميله بتاريخ: 2021/05/27(.
)56( التنمية املستدامة والعمل الالئق والوظائف اخلرضاء، مؤمتر العمل الدويل 2013، 2012، الطبعة األوىل، 2013، ص: 76.

)57( السكان والتنمية يف املغرب، التقرير الوطني 2019، بتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان، مطبعة لون، الرباط، طبعة أكتوبر 2019، ص: 
.31
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وشهدت مبيعات الطاقة الفولطية العالية جدًا واملتوسطة ارتفاعًا بنسبة 4,6% يف 
2016، ويرجع اخلرباء  عام   % 1 بـ  2017،مقارنة  األشهر التسعة األوىل من عام 

هذا االرتفاع إىل زيادة مبيعات الطاقة ذات الفولطية العالية جدا والعالية)58(.

الطاقي،  لالستهالك  املتزايد  االرتفاع  نالحظ  فإننا  املعطيات  هذه  عىل  وبناء 
أنواعها. وهذا  الطاقة بشتى  املتزايد عىل  الطلب  ينتج عنه  السالفة، مما  لألسباب 
الطلب بدوره أيضًا نتج عنه ارتفاع الواردات من الطاقة، ففي هناية سبتمرب 2017 
2,9 % يف  الصافية من  الطاقة  الطلب عىل  لريتفع   % 18,1 الواردات  بلغ حجم 

أيلول2016 إىل 5 % من الفرتة نفسها سنة 2017.)59(

المطلب الثالث: مقترحات إصدار الصكوك اإلسالمية الخضراء بالمغرب

سندات  أول  بإطالق  قام  بحيث  األخرض،  التمويل  يف  جتربة  للمغرب  كان  لقد 
خرضاء سنة 2018 للمساعدة يف متويل مشاريع الطاقة الشمسية، كام كان القطاع 
اخلاص مع هناية 2018م يمتلك حمطات طاقة متجددة ويديرها بشكل فعيل. غري 
أن ما ختتص به السندات التقليدية من التعامل بالربا املخالف للرشيعة اإلسالمية، 

جيعل من الصكوك اإلسالمية اخلرضاء بدياًل حقيقيًا هلا.

والتطبيق  التنزيل  آليات  تبقى  املغرب،  هبا  يتميز  التي  الطبيعية  املؤهالت  وأمام 
باسم  تصدر  الصكوك  أن  ومعلوم  متنوعة،  أيضا  اخلرضاء  للصكوك  األمثل 
مالكيها مقابل تقديم رأس املال الالزم إلنشاء املرشوع والذي يمكن للمرشوع 
يكون  أن  البد  أي  واألرباح؛  العوائد  واستدرار  الستغالله  موجودا،  يكون  أن 
التنمية  حتقق  كام  املادية،  بالفائدة  املالك  عىل  تعود  اقتصادية  وجدوى  هدف  له 

املستدامة.

والعقود  الصيغ  تنويع  املغريب؛  املرشع  عليها  راهن  التي  اآلليات  من  كان  ولقد 

)58( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، املغرب تعزيز النزاهة يف قطاعات الطاقة، ص: 20.

)59( منظمة التعاون والتنمية االقتصادية، املغرب تعزيز النزاهة يف قطاعات الطاقة، ص: 20.
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حسب املادة 2 من القانون 69.17، حيث جاء فيها:« حتدد كام ييل أصناف شهادات 
صكوك  شهادات   -  1 التسنيد:  صندوق  قبل  من  إصدارا  يمكن  التي  الصكوك 
التمويل، والتي يتم بواسطتها متلك األصول، سواء تعلق األمر بشهادات صكوك 
ملكية  بواسطتها  يتم  والتي  اإلجارة،  - شهادات صكوك   2 السلم.  أو  املرابحة، 
أصول أو ملكية منافع أصول مؤجرة أو قابلة للتأجري، سواء تعلق األمر بإجارة 
عقارات، أو منقوالت، أو خدمات. ويمكن أن تكون هذه األصول موجودة أو 
بواسطتها متويل  يتم  - شهادات صكوك االستثامر، والتي   3 الذمة.  موصوفة يف 
صكوك  بشهادات  األمر  تعلق  سواء  هلا،  السيولة  توفري  أو  استثامرية  مشاريع 
االســـتثامرية.  املحافظ  صكوك  شهادات   -  4 املشاركة.  أو  الوكالة  أو  املضاربة 

5 - أي أصناف شهادات صكوك أخرى حتدد بنص تنظيمي«.
بالرجوع إىل املادة 2 من القانون 69.17 أناط املرشع املغريب حق إصدار الصكوك 
االئتامن  بمؤسسات  املتعلق   103.12 القانون  التشاركية كام هي حمددة يف  للبنوك 
املصدرة  التسنيد  لصناديق  بالنسبة  أوجب  كام  حكمها،  يف  املعتربة  واهليئات 
لدى  أو  التشاركية  البنوك  لدى  الضامنات  عىل  احلصول  الصكوك  لشهادات 
هي  كام  التكافيل  التأمني  مهام  ملزاولة  املعمدة  التأمني  وإعادة  التأمني  مقاوالت 

حمددة يف القانون 99.17 املتعلق بمدونة التأمينات.
ولقد حبا اهلل اململكة املغربية بموقع جغرايف اسرتاتيجي متميز، يمكنه من وديعة 
شمسية كبرية والتي تصل إىل أكثر من 3000 ساعة يف السنة من أشعة الشمس، 
أي إشعاع أكثر من 5.6 كيلو واط ساعة للمرت املربع الواحد ويف اليوم الواحد)60(. 
وبناء عليه يمكن للرشكات املخول هلا قانونا إصدار الصكوك بعد أخذ املوافقة من 
لدن اللجنة الرشعية للاملية التشاركية املنبثقة من املجلس العلمي األعىل واملخول 
املبادرة أو  الرأي باملطابقة، وتسمى اجلهة األصلية املصدرة باملؤسسة  هلا إصدار 
املصدر األصيل –كالبنوك التشاركية- لالكتتاب فيها من طرف اجلمهور بام يوفر 

)60( موقع وزارة الطاقة واملعادن والبيئة، https://www.mem.gov.ma/ar/Pages/secteur.aspx?e=3&prj=12 )تم حتميله بتاريخ: 2021/05/27(.
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السيولة الالزمة لرشاء األلواح الشمسية والعتاد املرتبط هبا وكراء املساحات التي 
بني  ما  يرتاوح  مزرعة  كل  بناء  تكلفة  أن  علام  األلواح،  هذه  تنصيب  فيها  سيتم 
60000 يورو إىل 2000000 يورو حسب حجم األسطح التي سيتم عليها تثبيت 

األلواح الشمسية)61(، كام يتوىل وكيل اإلصدار أو ما يسميه املرشع املغريب مؤسسة 
التدبري، عملية اإلصدار وتقوم باختاذ مجيع إجراءاته من إنشاء وبيع األوراق املالية 
املؤسسة  هذه  تتكلف  كام  اإلصدار،  نرشة  يف  حمدد  مبلغ  مقابل  الصكوك  حلملة 
مصدر  بني  القائمة  العالقة  وتكون  للتسنيد،  اجلامعي  التوظيف  صندوق  بتدبري 
املكتتبني  حصة  هي  االكتتاب  وحصيلة  الرشكة،  عقد  هي  واملكتتبون  الصكوك 
يف رأسامل الرشكة؛ حيث يمتلك محلة الصكوك موجودات الرشكة وفقا لقاعدة 
ويتحملون  صكوك  من  يملكون  ما  بنسبة  األرباح  فيستحقون  بالغرم،  الغنم 
عقد  مدة  عىل  بناء  املشاركة  صكوك  آجال  وتتحدد  النسبة.  لذات  وفقا  اخلسارة 

الرشكة املربم بني محلة الصكوك واملصدر هلا.
العاملة يف  باستئجار األلواح للرشكات  إما  املنتوج  عىل أن تكون طريقة استثامر 
جمال الطاقة ومن ثمة تبيعه هذه الرشكة بثمن متفق عليه للمكتب الوطني للكهرباء 
واملاء الصالح للرشب، باعتباره رشكة مملوكة للدولة، أو أن تكون إدارة املرشوع 
من طرف الرشكة املصدرة للصكوك أو جهة أخرى ويتم بيع املنتوج من الطاقة 
بشكل مبارش إىل املكتب الوطني للكهرباء وفق مدة زمنية متفق عليها. ويمكن 
للجهة املصدرة أن تقوم برشاء نصيب محلة الصكوك يف عقد املشاركة بالتدريج 

وفق برنامج زمني حمدد وعىل فرتات زمنية معينة من خالل املشاركة املتناقصة. 
بفعل  الرحيية  الطاقة  توليد  عىل  أيضًا  التمويل  من  النوع  هذا  يقع  أن  ويمكن 
املغرب  يف  الرحيية  املناطق  وترتكز  ميغاواط،   6000 حوايل  إىل  تصل  التي  الرياح 
يف أقىص الشامل، عالوة عىل منطقة املحيط األطليس)62(. سواء عن طريق صكوك 
)61( كورتل، فريد، عرقوب خدجية، الصكوك اإلسالمية اخلرضاء خيار متزايد عىل االستثامر بطريقة مستدامة ومسؤولة، املؤمتر العلمي الدويل: اإلبداع 

والتميز يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي، جامعة البليدة، اجلزائر، 2017، ص: 244.
)62( مرشي، عبد الرؤوف، آليات متويل االقتصاد األخرض للتوجه نحو التنمية املستدامة عرض جتارب بعض الدول )األردن، املغرب، اجلزائر(، بحث 

نيل شهادة املاسرت )غري منشور( جامعة العريب بن مهيدي، أم البواقي، 2018-2019م، ص: 75-74.
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حصيلة  تستغل  صكوكا  التشاركي  البنك  يصدر  بحيث  املوازي،  االستصناع 
االكتتاب فيها يف توليد الطاقة الرحيية، ليكون املكتتبون فيها هم املشرتون للعني 
املصنوعة )الطاقة الرحيية( وحصيلة االكتتاب هي تكلفة املصنوع، ويتولوا بيعها 
بثمن متفق عليه للرشكات العاملة يف قطاع الطاقة أو للمكتب الوطني للكهرباء 

واملاء الصالح للرشب.
جدير بالذكر أن كلفة اإلنتاج لكيلواط واحد من الطاقة الكهروضوئية والرحيية 
سعر  انخفاض  إىل  أساسا  ذلك  ويرجع  العامل؛  يف  كلفة  األدنى  بني  من  باملغرب 

اللوحات الكهروضوئية بأزيد من 80 % يف أقل من عرش سنوات)63(.
تقديمه  تم  ما  إىل  بالنظر  األرباح  الصكوك ستساهم يف حتقيق  أن هذه  وال شك 
من معطيات ختص االستهالك الطاقي باملغرب، عالوة عىل نسبة الواردات منها، 
كام تعد بخلق مناصب شغل مهمة، وكذا حتقيق التنمية احلقيقية مع مراعاة البيئة 

واملحافظة عىل املوارد.

الخاتمة:

أحكام  مع  تتفق  التي  املستجدة،  التمويل  أدوات  من  اخلرضاء  الصكوك  تعد 
الرشيعة اإلسالمية كام تسعى إىل حتقيق مقاصدها يف حفظ البيئة، لكوهنا تستهدف 
التنمية احلقيقية باملشاريع ذات املداخيل العالية، ويظهر ذلك من خالل التجارب 
إلنجاح  العوامل  من  مجلة  تضافرت  وقد  اخلرضاء،  الصكوك  إصدار  يف  العاملية 
املستدامة،  التنمية  لتحقيق  اخلرضاء  الصكوك  إصدار  إمكانية  يف  املغرب  جتربة 

وبناًء عليه يمكن التوصل إل جمموعة من النتائج:
للصكوك اإلسالمية اخلرضاء دور مهم يف حتقيق التنمية املستدامة بأبعادها  -

املختلفة.
يعطي  - واالستثامر،  واإلجارة  التمويل  صكوك  بني  الصكوك  صيغ  تنوع 

)63( املجلس االقتصادي واالجتامعي والبيئي، ترسيع االنتقال الطاقي لوضع املغرب عىل مسار النمو األخرض، 2020، ص: 15.
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فرصًا كثرية لالستثامر يف االقتصاد األخرض بناء عىل تلك العقود والصيغ.

لتحقيق  - استغالهلا  يمكن  املتجددة،  الطاقة  مصادر  عىل  املغرب  يتوفر 

االكتفاء الذايت من الطاقة وختفيف عبء االسترياد من اخلارج.

التشاركي  - للتمويل  واعدة  أفاقا  ستفتح  اخلرضاء  اإلسالمية  الصكوك 

باملغرب أسوة بالتجارب املقارنة.

لتحقيق  - الدولة  وسعي  باملغرب،  للطاقة  املرتفع  االستهالك  جانب  إىل 

األمن الطاقي، فإن إنجاح جتربة إصدار الصكوك اخلرضاء مسنود باإلطار 

القانوين املنظم هلا.

ويمكن أن نشري يف هذا املقام إىل جمموعة من التوصيات أمهها:

العتاد  - استرياد  يف  العاملة  للرشكات  واجلمركية  الرضيبية  اإلعفاءات 

واملتعلق بتوليد الطاقات سواء الشمسية أو الرحيية.

التوعية بأمهية االستثامر يف االقتصاد األخرض يف صفوف رشائح املجتمع  -

املغريب.

مازال قانون إصدار الصكوك باملغرب حيتاج إىل دراسات وأبحاث، نظرا  -

حلداثته يف املنظومة القانونية اخلاصة بالتمويل التشاركي.
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https:// املقال  رابط  خمترص  الدولية،  واألعامل  القانون  جملة  نموذًجـا”، 
 cutt.us/BpDuP

-  ،2018 لسنة  والبيئي  واالجتامعي  االقتصادي  للمجلس  السنوي  التقرير 
املرفوع إىل صاحب اجلاللة امللك حممد السادس –نرصه اهلل-.

التنمية املستدامة والعمل الالئق والوظائف اخلرضاء، مؤمتر العمل الدويل  -
2013، 2012، الطبعة األوىل، 2013م.

رسدار، عبد الرمحان، التنمية املستدامة، األردن، دار الراية، الطبعة األوىل،  -
2015م.

مؤسسة  - األردن،  املستدامة،  والتنمية  اإلسالم  راشد،  عودة  اجليويس، 
فريدريش ايربت، د.ط، 2013م.

والنمو  - املتجددة  الطاقة  استهالك  بني  العالقة  حتليل  مروة،  احلسنني، 
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املوزع  لإلبطاء  الذايت  االنحدار  نموذج  باستخدام  املغرب  يف  االقتصادي 
غري اخلطي، جملة دراسات املجلد 22، العدد الثاين، أبريل 2021م.

حدوث  - جتنب  يف  ودوره  اإلسالمي  التصكيك  الرشيف،  أبوبكر  خوالد، 
األزمات املالية: األزمة املالية العاملية )2008( نموذًجا، جملة بيت املشورة، 

العدد )7( أكتوبر 2017م.
دار  - القاهرة،  التطبيق،  النظرية  بني  اإلسالمية  الصكوك  أرشف،  دوابه، 

السالم للطباعة والنرش، الطبعة األوىل، 2009م.
يف  - االستثامر  لتمويل  كخيار  اخلرضاء  الصكوك  وآخرون،  أمل،  رمحان، 

الطاقات املتجددة يف منطقة الرشق األوسط وشامل افريقيا، املجلة العاملية 
لالقتصاد واألعامل، 8، )3(، 2020م.

اإلسالمي  - التمويل  نحو  التوجه  أمهية  عمر،  الرشيف  حفاظ،  زحل، 
األخرض، جملة اقتصاد املال واألعامل، اجلزائر، م 3، العدد2، دجنرب 2018م.

صندوق  - مع  بتعاون   ،2019 الوطني  التقرير  املغرب،  يف  والتنمية  السكان 
األمم املتحدة للسكان، مطبعة لون، الرباط، طبعة أكتوبر 2019م.

سلامن، هيثم، اليورانيوم والصخر الزيتي املصادر املستقبلية إلنتاج الطاقة  -
بحوث  فرج،  سكنة  نموذًجا،  واألردن  املغرب  العريب،  الوطن  يف  البديلة 
املؤمتر العريب الدويل الثالث عرش للثروة املعدنية، مراكش اململكة املغربية، 

28-30 أبريل 2014م.

الطاقة يف األردن من خالل صكوك  - عربيات، وائل حممد، متويل مشاريع 
التمويل اإلسالمي، جملة دراسات، املجلد 45 العدد 1، سنة 2018م.

العزاوي، فالح معروف، التنمية املستدامة والتخطيط املكاين، األردن، دار  -
دجلة، الطبعة األوىل، 2016م.

الكبري،  - الرشح  غريب  يف  املنري  املصباح  عيل،  بن  حممد  بن  أمحد  الفيومي، 
املكتبة العلمية، د.ط، د ت.

العاملية  - األكاديمية  ماليزيا،  اإلسالمي،  التمويل  أساسيات  منذر،  قحف، 
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للبحوث الرشعية )إرسا(، د.ط، 2011م.
متويل  - يف  اخلرضاء  الصكوك  من  االستفادة  إمكانية  مدى  منصور،  قدي، 

املشاريع الطاقية يف اجلزائر، جملة معهد العلوم االقتصادية، م20، العدد 2، 
2016م.

يف  - األخرض  االقتصاد  وخصائص  أسس  حممد،  حييى  بن  حممد  الكبس 
االقتصاد اإلسالمي، جملة بيت املشورة، العدد )15( نيسان 2021 م.

كورتل، فريد، عرقوب خدجية، الصكوك اإلسالمية اخلرضاء خيار متزايد  -
اإلبداع  الدويل:  العلمي  املؤمتر  ومسؤولة،  مستدامة  بطريقة  االستثامر  عىل 
والتميز يف االقتصاد والتمويل اإلسالمي، جامعة البليدة، اجلزائر، 2017م.

التنمية  - حتقيق  يف  اخلرضاء  الصكوك  دور  خدجية،  عرقوب  فريد،  كورتل، 
يونيو   ،18 العدد  والدراسات،  للبحوث  رماح  جملة  ماليزيا،  يف  املستدامة 

2016م.

مرشي، عبد الرؤوف، آليات متويل االقتصاد األخرض للتوجه نحو التنمية  -
بحث  اجلزائر(،  املغرب،  )األردن،  الدول  بعض  جتارب  عرض  املستدامة 
البواقي،  أم  مهيدي،  بن  العريب  جامعة  منشور(  )غري  املاسرت  شهادة  نيل 

2018-2019م.

الطبعة  - القلم،  دار  دمشق،  اإلسالمي،  التمويل  يونس،  رفيق  املرصي، 
األوىل، 2012م.

اخلرضاء  - التمويل  أدوات  حتقيق  مدى  وآخرون،  إبراهيم  حممد  نقايس، 
التنمية املستدامة، املجلة العاملية للدراسات الفقهية واألصولية، املجلد 3، 

العدد 2، 2019م.
لنيل  - بحث  املغريب،  القانون  ضوء  يف  الصكوك  شهادات  احلسني،  وعال، 

شهادة املاسرت )غري منشور( جامعة ابن زهر- كلية الرشيعة أكادير، 2019-
2020م.
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Translation of Arabic References:
 - al-Qurʼān al-Karīm.
 - Ibn sydh, ʻAlī ibn Ismāʻīl, al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam, Bayrūt, Dār 

al-Kutub al-ʻIlmīyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 1421h.
 - Ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir, al-Taḥrīr wa-al-tanwīr, Tūnis, al-Dār al-

Tūnisīyah lil-Nashr, D. Ṭ, 1984.
 - Ibn Fāris, Aḥmad, Muʻjam Maqāyīs al-lughah, Bayrūt, Dār al-Fikr, D. Ṭ, 

1979 A.D.
 - Aḥmad, Muḥammad Ismāʻīl, al-ṣukūk al-Khaḍrāʼ, Majallat Buḥūth al-

Sharq al-Awsaṭ, al-ʻadad 58, al-juzʼ 2, 2020 A.D.
 - Hayʼat al-muḥāsabah wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah al-

Islāmīyah, al-maʻāyīr al-sharʻīyah, Fahrasat Maktabat Fahd al-Waṭanīyah, 
2017 A.D.

 - Badrān, Aḥmad Jābir, al-ṣukūk ka-adāh lil-tamwīl bayna al-naẓarīyah wa-
al-taṭbīq, Miṣr, Markaz al-Dirāsāt al-fiqhīyah wa-al-iqtiṣādīyah, al-Ṭabʻah 
al-ūlá, 2014 A.D.

 - al-Badrī, Suʻād, maẓāhir Infitāḥ al-niẓām al-mālī al-Maghribī al-ḥadīth 
“ al-mālīyah altshārkyh nmwdhjanā ”, Majallat al-qānūn wa-al-aʻmāl al-
Dawlīyah, Mukhtaṣar rābṭ al-maqāl https : / / cutt. us / BpDuP

 - al-taqrīr al-Sanawī lil-Majlis al-iqtiṣādī wa-al-ijtimāʻī wālbyʼy li-sanat 
2018, al-marfūʻ ilá ṣāḥib al-jalālah al-Malik Muḥammad al-sādis – naṣarahu 
Alla̅h.

 - al-tanmiyah al-mustadāmah wa-al-ʻamal al-lāʼiq wa-al-waẓāʼif al-Khaḍrāʼ, 
Muʼtamar al-ʻamal al-dawlī 2013, 2012, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2013 A.D.

 - Sardār, ʻAbd al-Raḥmān, al-tanmiyah al-mustadāmah, al-Urdun, Dār al-
Rāyah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2015 A.D.

 - al-Jayyūsī, ʻAwdah Rāshid, al-Islām wa-al-tanmiyah al-mustadāmah, al-

Urdun, Muʼassasat Frīdrīsh Ībirt, D. Ṭ, 2013 A.D.
 - al-Ḥasanayn, Marwah, taḥlīl al-ʻalāqah bayna istihlāk al-ṭāqah al-

mutajaddidah wa-al-numūw al-iqtiṣādī fī al-Maghrib bi-istikhdām namūdhaj 
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alānḥdār al-dhātī llʼbṭāʼ al-Muwazziʻ ghayr al-Khaṭṭī, Majallat Dirāsāt al-
mujallad 22, al-ʻadad al-Thānī, Abrīl 2021 A.D.

 - Khwālid, abubakr al-Sharīf, altṣkyk al-Islāmī wa-dawruhu fī tajannub 
ḥudūth al-azamāt al-mālīyah : al-azmah al-mālīyah al-ʻĀlamīyah (2008) 
namūdhajan, Majallat Bayt almshwrh, al-ʻadad (7) Uktūbir 2017 A.D.

 - Dawābah, Ashraf, al-ṣukūk al-Islāmīyah bayna al-naẓarīyah al-taṭbīq, al-
Qāhirah, Dār al-Salām lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2009 A.D.

 - Raḥmān, Amal, wa-ākharūn, al-ṣukūk al-Khaḍrāʼ ka-khayār ltmwyl al-
istithmār fī al-ṭāqāt al-mutajaddidah fī minṭaqat al-Sharq al-Awsaṭ wa-
Shamāl Afrīqiyā, al-Majallah al-ʻĀlamīyah lil-Iqtiṣād wa-al-aʻmāl, 8, (3), 
2020 A.D.

 - Zuḥalin, ḥuffāẓ, al-Sharīf ʻUmar, Ahammīyat al-tawajjuh Naḥwa al-tamwīl 
al-Islāmī al-Akhḍar, Majallat iqtiṣād al-māl wa-al-aʻmāl, al-Jazāʼir, M 3, 
alʻdd2, Dujanbir 2018 A.D.

 - al-Sukkān wa-al-tanmiyah fī al-Maghrib, al-taqrīr al-Waṭanī 2019, bi-
taʻāwun maʻa Ṣundūq al-Umam al-Muttaḥidah lil-sukkān, Maṭbaʻat lawn, 
al-Rabāṭ, Ṭabʻah Uktūbir 2019 A.D.

 - Fī al-waṭan al-ʻArabī, al-Maghrib wa-al-Urdun namūdhajan, Sakanat Faraj, 
Buḥūth al-Muʼtamar al-ʻArabī al-dawlī al-thālith ʻashar lil-Tharwah al-
Maʻdinīyah, Marrākush al-Mamlakah al-Maghribīyah, 28-30 Abrīl 2014 
A.D.

 - ʻArabīyāt, Wāʼil Muḥammad, tamwīl Mashārīʻ al-ṭāqah fī al-Urdun min 
khilāl Ṣukūk al-tamwīl al-Islāmī, Majallat Dirāsāt, al-mujallad 45 al-ʻadad 
1, sanat 2018 A.D.

 - al-ʻAzzāwī, Falāḥ Maʻrūf, al-tanmiyah al-mustadāmah wa-al-takhṭīṭ al-
makānī, al-Urdun, Dār Dijlah, al-Ṭabʻah al-ūlá, 2016 A.D.

 - al-Fayyūmī, Aḥmad ibn Muḥammad ibn ʻAlī, al-Miṣbāḥ al-munīr fī Gharīb 
al-sharḥ al-kabīr, al-Maktabah al-ʻIlmīyah, D. Ṭ, D t.

 - Qaḥf, Mundhir, Asāsīyāt al-tamwīl al-Islāmī, Mālīziyā, al-Akādīmīyah al-
ʻĀlamīyah lil-Buḥūth al-sharʻīyah (isrā), D. Ṭ, 2011 A.D.

 - Qaddī, Manṣūr, Madá imkānīyat al-istifādah min al-ṣukūk al-Khaḍrāʼ fī 
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tamwīl al-Mashārīʻ al-ṭāqīyah fī al-Jazāʼir, Majallat Maʻhad al-ʻUlūm al-
iqtiṣādīyah, m20, al-ʻadad 2, 2016 A.D.

 - alkibs Muḥammad ibn Yaḥyá Muḥammad, Usus wa-khaṣāʼiṣ al-iqtiṣād al-
Akhḍar fī al-iqtiṣād al-Islāmī, Majallat Bayt almshwrh, al-ʻadad (15) Nīsān 
2021 A.D.

 - kurtl, Farīd, ʻArqūb Khadījah, al-ṣukūk al-Islāmīyah al-Khaḍrāʼ khiyār 
mtzāyd ʻalá al-istithmār bi-ṭarīqat mustadāmah wmsʼwlh, al-Muʼtamar 
al-ʻIlmī al-dawlī : al-ibdāʻ wa-al-tamayyuz fī al-iqtiṣād wa-al-tamwīl al-
Islāmī, Jāmiʻat al-Bulaydah, al-Jazāʼir, 2017 A.D.

 - Kurtl, Farīd, ʻArqūb Khadījah, Dawr al-ṣukūk al-Khaḍrāʼ fī taḥqīq al-
tanmiyah al-mustadāmah fī Mālīziyā, Majallat Rimāḥ lil-Buḥūth wa-al-
Dirāsāt, al-ʻadad 18, Yūniyū 2016 A.D.

 - Mushrī, ʻAbd al-Raʼūf, ālīyāt tamwīl al-iqtiṣād al-Akhḍar lil-Tawajjuh 
Naḥwa al-tanmiyah al-mustadāmah ʻarḍ tajārib baʻḍ al-Duwal (al-Urdun, 
al-Maghrib, al-Jazāʼir), baḥth Nayl shahādat almāstr (ghayr manshūr) 
Jāmiʻat al-ʻArabī ibn Mahīdī, Umm al-Bawāqī, 2018-2019 A.D.

 - al-Miṣrī, Rafīq Yūnus, al-tamwīl al-Islāmī, Dimashq, Dār al-Qalam, al-
Ṭabʻah al-ūlá, 2012 A.D.

 - Naqāsy, Muḥammad Ibrāhīm wa-ākharūn, Madá taḥqīq adawāt al-tamwīl 
al-Khaḍrāʼ al-tanmiyah al-mustadāmah, al-Majallah al-ʻĀlamīyah lil-
Dirāsāt al-fiqhīyah wa-al-uṣūlīyah, al-mujallad 3, al-ʻadad 2, 2019 A.D.

 - Wa-ʻalā, al-Ḥusayn, shahādāt al-ṣukūk fī ḍawʼ al-qānūn al-Maghribī, baḥth 
li-nayl shahādat almāstr (ghayr manshūr) Jāmiʻat Ibn zhr-Kullīyat al-
sharīʻah Akādīr, 2019-2020 A.D.
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دور أصول الفقه في تفعيل االقتصاد اإلسالمي

أسامة عبد المجيد العاني

أستاذ االقتصاد اإلسالمي بكلية الفارابي الجامعة - العراق

usamaani@yahoo.com

م البحث للنشر في 1/ 2021/9م، واعتمد للنشر في 2021/10/26م(
ّ
)سل

الملخص

مالية  ومشتقات  متنوعة  اقتصادية  مستجدات  وجود  يف  البحث  مشكلة  تتمثل 
وجود  إىل  احلاجة  يربر  مما  احلكيم،  الشارع  رأي  إىل  حتتاج  ومتغرية  مستحدثة 
أصول  منها  الرشعية  األسلحة  من  بمجموعة  املتسلح  اإلسالمي  االقتصاد  عامل 
الفقه  مابني علم أصول  العالقة  دراسة  إىل  البحث هيدف  فإن  لذا  أساسا.  الفقه 
كضابط لفقه الواقع ومابني النظرية االقتصادية اإلسالمية بكل مستجداهتا وتنوع 
فروعها. منطلقني من فرضية فحواها ال بد لالقتصاد اإلسالمي من ضوابط كي 
جيابه متغريات العرص، قد يكون أبرزها علم أصول الفقه. ولتحقيق هدف البحث 
علم  بني  مقاربة  األول:  تناول  مبحثني،  إىل  البحث  قسم  فقد  فرضيته،  وإثبات 
أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي، أما املبحث الثاين فقد تطرق إىل حماولة 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/95



112112

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

معرفة حدود العالقة مابني علم أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي.
الكلمات المفتاحية: أصول الفقه، االقتصاد اإلسالمي، املنهجية البحثية
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The Role of Principles of Jurisprudence (Usul Al-Fiqih) in 
Activation of Islamic Economy

Usama Abdul Majid Alani

Professor of Islamic Economy, Alfarabi University College – Iraq 

usmaani@yahoo.com

Abstract
The research problem lies in the various economic innovations and variety of 
modern financial derivatives that require (awareness of) the ruling from prudent 
law giver. A fact that justifies the need of a scholar of Islamic economics well 
equipped with tools and of Shari’ah, including the principles of jurisprudence. 
Therefore, the research aims to study the relationship between the science 
of jurisprudence as a regulating factor for the jurisprudence of events and 
the theory of Islamic economy together with its entire developments and 
variety of branches. Departing from the hypothesis, the Islamic economy 
shall have certain controls to encounter the contemporary variables, may be 
the prominent among them is the principles of jurisprudence. To achieve the 
goal of the research and prove its hypothesis, the research was divided into 
two topics, the first dealt with: Shortening the distance between the science 
of jurisprudence and Islamic economics, while the second topic dealt with 
an attempt to know the limits of the relationship between the science of 
jurisprudence and Islamic economics.

Keywords: Principles of Jurisprudence (Usul Al- Fiqh), Islamic Economy, 
Research Methodology.
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المقدمة

عىل  تركنا  الذي  املرسلني،  سيد  عىل  والسالم  والصالة  العاملني  رب  هلل  احلمد 
املحجة البيضاء ليلها كنهارها ال يزيغ عنها إال هالك، وبعد،

واجتامعيا  ثقافيا  اإلنسان،  حياة  جوانب  مجيع  يف  الرسيعة  العرص  متغريات  تأثر 
واقتصاديا وسياسيا وغريها. ولو تناولنا اجلانب االقتصادي لوجدنا حتوالت مجة، 
نجم عنها ظهور معامالت شتى، تربر احلاجة امللحة إىل رضورة استنباط األحكام 

املالئمة الستدراك املتغريات النامجة يف ضوء التطورات االقتصادية النازلة. 
العلم املتخصص بمتابعة النوازل االقتصادية هو علم االقتصاد اإلسالمي، الذي 
احلكم  إلستنباط  املتنوعة،  الفقه  أبواب  عىل  وعرضها  الواقعة  حرص  إىل  يسعى 
جوهر  يف  يدخل  الفعل  هذا  الرشعية.  األدلة  ضوء  يف  للنازلة  املالئم  الرشعي 
عمل علم آخر هو أصول الفقه املتخصص باستنباط األحكام الرشعية من أدلتها 

التفصيلية، مما يشري حلاجة علم االقتصاد اإلسالمي إىل علم أصول الفقه. 
لذا فإن مشكلة البحث تتمثل يف وجود مستجدات اقتصادية متنوعة ومشتقات 
مالية مستحدثة ومتغرية حتتاج إىل رأي الشارع احلكيم، مما يربر احلاجة إىل وجود 
أصول  منها  الرشعية  األسلحة  من  بمجموعة  املتسلح  اإلسالمي  االقتصاد  عامل 
الفقه أساسا، كي يكون قادرا عىل مواجهة املرحلة. األمر الذي يدل عىل عالقة 
املسائل  تصنيف  يف  التداخل  من  شيئا  أحدث  علمني،  بني  بجذورها  ضاربة 
الفقه  أصول  علم  مابني  العالقة  بحث  حيتم  األمر  هذا  املستحدثة،  االقتصادية 

وعلم االقتصاد اإلسالمي.
بالنظر يف مستجدات االقتصاد أمر مآله إىل الشطط واالنحراف،  إن االستقالل 
واالعتامد الكيل عىل أصول الفقه دون مراعاة ملتغريات االقتصاد اإلسالمي، يفرغ 
– مع إجاللنا  املعامالت  تابعًا لفقه  علم االقتصاد اإلسالمي من حقيقته وجيعله 

لكل العلوم الرشعية- األمر الذي يتطلب الدقة يف التعامل ما بني العلمني.
إن أمهية بحث تفعيل علم االقتصاد اإلسالمي بعلم أصول الفقه وبواعث الكتابة 



115115

يل
فع

يف ت
قه 

الف
ول 

ص
ر أ

دو
مي

سال
اإل

اد 
ص

القت
ا

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

فيه تنبع من اآليت:
إن دراسة تأثري علم أصول الفقه يف علم االقتصاد اإلسالمي، هو موضوع . 1

جدير بعناية الباحثني من حيث حترير مصادر أصول الفقه ودوره يف االقتصاد 
اإلسالمي، وبالتايل التحري عن املسائل االقتصادية املستحدثة.

يعطي التسلح بأصول الفقه الباحث باالقتصاد اإلسالمي، الرجوع إىل النظرة . 2
الكلية للمسائل، بعد شيوع النظرة اجلزئية للمسائل الواقعة يف يومنا احلايل، 
االقتصاد  مستجدات  ملواجهة  قويًا  دافعًا  متثل  كام  بمآالهتا.  ربطها  وإمهال 

اإلسالمي، واإلحاطة بجوانبها املختلفة.
من هنا فإن البحث هيدف إىل بحث تفعيل العالقة مابني علم أصول الفقه كضابط 
لفقه الواقع ومابني النظرية االقتصادية اإلسالمية بكل مستجداهتا وتنوع فروعها.
جتابه  كي  ضوابط  من  اإلسالمي  لالقتصاد  بد  ال  فحواها  فرضية  من  منطلقني 

متغريات العرص، قد يكون أبرزها علم أصول الفقه.
تقتيض األمانة العلمية مراجعة جهود السابقني يف هذا املجال، لذا كان ال بد من 

إستعراض الدراسات السابقة. 

الدراسات السابقة:

األصول  علم  عالقة  الكبيسي،  فندي  صبحي  الدكتور  األستاذ  المرحوم   .1

بالمسائل االقتصادية )النقود األلكترونية إنموذجا(

يتناول الباحث العالقة بني علم األصول ومسألة مستجدة من املسائل االقتصادية 
وهي النقود األلكرتونية، منطلقا من فرضية فحواها أن لعلم أصول الفقه عالقة 
وثيقة بفقه املعامالت، كام أن له عالقة بالقضايا االقتصادية ومنها النقود. وإلثبات 
هذه الفرضية تم تناول املوضوع من خالل استعراض تطور النقود ومفهومها يف 
الكتاب والسنة، ثم فّصل يف أشكال وخصائص النقود األلكرتونية، ثم استعرض 
آثارها االقتصادية، ثم عرج عىل عالقة علم األصول بالنقود األلكرتونية من خالل 
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إخضاعها إىل أدوات األصول وهي القياس، واالستحسان، والعرف واملصالح 
املرسلة، وتوصل إىل خضوع هذه النقود لكل األحكام الرشعية اخلاصة بالنقدين 

السائدين زمن نزول الترشيع.

2. محمد ابن عمر، علم أصول الفقه و تداخل العلوم

األشكال  من  جمموعة  تركيبه  يف  تداخل  الفقه  أصول  علم  أن  إىل  الباحث  يشري 
واألنساق املعرفية والعلمية. بحيث شكل هذا العلم ملتقى ملجموعة من العلوم 
تبعي دخيل خادم  ماهو أصيل وماهو  ما هو عقيل ومنها  نقيل ومنها  ما هو  منها 
الرشعي،  اخلطاب  واستثامر  االستدالل  حمور  إىل  الباحث  تطرق  كام  لألصل. 
الفقه. وهو مالزم ملحور  ينبني عليه رصح علم أصول  الذي  باعتباره األساس 
الفهم بحيث يمكن تشبيه العالقة بينهام بعالقة الالزم بامللزوم. ويف املحور الثالث 

تطرق الباحث إىل حمور فقه الواقع، واملراد به االجتهاد التنزييل. 
واالنفتاح  املوضوع  مستوى  عىل  العلم  هذا  مراجعة  برضورة  البحث  ويويص 
عىل كل املعارف التي هلا قرابة علمية أو صلة بموضوعه ومناهجه خاصة العلوم 
هو  الذي  للواقع  استكشافهم  يف  الفقهاء  تبرص  عىل  واملساعدة  املعينة  اإلنسانية 

موضوع اشتغاهلم يف تنزيل األحكام الرشعية. 

3. إحسان علي عمران العامري، أصول االقتصاد في اإلسالم ) دراسة مقارنة 

بين علم أصول الفقه واالقتصاد(

هتدف الرسالة إىل دراسة النظام االقتصادي يف اإلسالم مقارنة بالنظم االقتصادية 
للحياة وأن تكون أحكامًا  املسائل االقتصادية كنظام  تناول  الوضعية من خالل 
رشعية مستنبطة استنباطًا رشعيًا صحيحًا من الكتاب والسنة واالجتهاد. ولتحقيق 
ذلك فقد قسمت الرسالة إىل ثالثة فصول، تناول األول ماهية األصل واالقتصاد 
وتطرق الثاين لبحث أصول االقتصاد يف اإلسالم، أما الثالث فتطرق إىل أصول 
االقتصاد الوضعي. وتوصلت الدراسة إىل أن النظام االقتصادي اإلسالمي هو 
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نظام متكامل نشأ بنشوء اإلسالم، وهو فريد يف نوعه ومستقل عن غريه، ويرجع 
يف أصوله إىل أصول الدين اإلسالمي.

4. فيصل بن سعيد تيالني، مقارنة بين أصول الفقه وأصول القانون

يرى الباحث أن أقرب علم إىل أصول الفقه من حيث املوضوع هو أصول القانون، 
وذلك من حيث املوضوع، إال أن هناك فرق شاسع من حيث املنهج، يتمثل يف 
أصول  لعلم  تأسيسهم  حيث  من  وغريهم،  الرومان  عىل  الرشيعة  فقهاء  تفوق 
األحكام  استنباط  وكيفية  اإلسالمية،  الرشيعة  مصادر  يف  بحثوا  حيث  الفقه، 
التفصيلية من هذه املصادر، األمر الذي جيعل الفقه اإلسالمي مميزا عن أي فقه 
كون  يف  القانون،  أصول  علم  عن  الفقه  أصول  متيز  إىل  الباحث  وتوصل  آخر. 
العلامء إىل رضورة دراسة  الدنيا واآلخرة، ويدعوا  أن األول يتسع ليشمل أمور 

املقارنة بني العلمني.
مما سبق - وعىل قدر علم الباحث- يتضح ندرة الدراسات التي تناولت تفعيل 
الكبييس،  املرحوم  االقتصاد اإلسالمي، وحتى بحث  الفقه يف  دور علم أصول 
فقد قدم استخدامًا عمليًا ألدوات أصول الفقه يف استنباط حكم رشعي. لذا فإن 
البحث احلايل يمثل متيزًا عام سبقته من األبحاث، وذلك من خالل تناول العالقة 
املنهجية واألهداف والوظائف والسعي إىل تطويرها،  العلمني من حيث  ما بني 

وإبراز دور أصول الفقه يف تفعيل علم االقتصاد اإلسالمي.

هيكلية البحث:

إن البحث يف أي موضوع يتطلب حتديد مفاهيمه أوالً، كمقدمة لالنطالق، بعدها 
بتتبع سلسلة من العمليات املنطقية  يتم حتديد املنهجية التي متيز العلم عن غريه 
ملالحظة ظواهر العلوم املختلفة، ليتم الوصول إىل نتائج حمددة، هتدف إىل جمموعة 
من الرؤى، لبناء املنهج التفكريي عند أهل ذلك العلم. تنفيذ أهداف العلوم يتم 
من خالل وظائف معينة تتمثل يف تفسري طبيعة العلم وتوجهاته واألهداف التي 
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الوظائف  ثم  ومن  واألهداف  املنهجية  و  املفاهيم  حتديد  إّن  حتقيقها.  إىل  يسعى 
لكل من االقتصاد اإلسالمي وأصول الفقه، تم تناوله ضمن املبحث األول الذي 

عنون بـ)وظائف علم أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي(.
من  بد  ال  كان  اإلسالمي،  االقتصاد  وعلم  الفقه  أصول  مابني  العالقة  ولتفعيل 
تتطلب  التي  العالقة،  إلدراك  بينهام  فيام  املشرتك  االهتامم  ذات  املواضيع  بحث 
التفعيل ما بني العلمني. غطى ذلك املبحث الثاين حيث تطرق إىل حماولة معرفة 
إىل  والسعي  اإلسالمي  االقتصاد  وعلم  الفقه  أصول  علم  مابني  العالقة  حدود 

تطوير العالقة ما بني العلمني.

المبحث األول: وظائف علمّي أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي

باالقتصاد اإلسالمي وبأصول  املقصود  املبحث إىل حتديد  التطرق يف هذا  سيتم 
نحاول  العلمني،  كال  يف  املتبعة  العلمية  املنهجية  إىل  االنتقال  ثم  ابتداء،  الفقه 
بعدها حتديد أهداف علم االقتصاد اإلسالمي وكذلك علم أصول الفقه، لنختم 

بوظائف كل من العلمني.

1 - 1 - أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي محاولة في تحديد المفهوم

 إن بحث أي موضوع يتطلب االبتداء بتحديد مفاهيمه، فهي بمثابة األسس للبناء. 
واملفهوم جزء من املنهج وأداة له، وهو مقدمة للحركة ووسيلة للدفع والتدافع، 
إطارها  كثريًا  يفوق  بام  واملعاين،  املضامني  تستوعب  وإنام  بسيطة،  كلمة  يعد  وال 
اللفظي.)1( وتتميز املفاهيم باخلصوصية، سواء من حيث الزمان أو املكان. فهي 
أو عاملية، وإنام هي وليدة خربة حضارية معينة تستبطن منظومتها،  ليست عامة 

وختتلف يف مقدماهتا ونتائجها مع أي حضارة مغايرة.)2( 

)1( نرص حممد عارف، نظريات التنمية السياسية املعارصة، املعهد العاملي للفكر االسالمي، فرجينيا، ط2، 1992، ص 226
)2( حمسن عبد احلميد، املذهبية االسالمية والتغيري احلضاري، الدوحة، كتاب االمة، العدد 6، مجادي اآلخرة 1404ه، ص114
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البيضاوي  ذكره  ما  منها  الفقه،  بأصول  املقصود  حددت  التي  التعاريف  تباينت 
بقوله )معرفة داللة الفقه إمجاال وكيفية االستفادة منها، وحال املستفيد()3(، األمر 
الذي يؤدي إىل استخالص أركان منهج أصول الفقه، واملتمثلة يف معرفة: مصادر 

البحث ؛ وطرق البحث؛ ورشوط الباحث.)4(
ومتثل تلك األركان التسلسل املنطقي ملنهج البحث ألي علم من العلوم. حيث 
تتمثل مصادر األصول يف الكتاب والسنة واإلمجاع والقياس كأدلة متفق عليها..
إىل غريه من أدلة األحكام، كاالستحسان واملصالح املرسلة وسد الذرائع والعرف 

وقول الصحايب ورشع من قبلنا واالستصحاب.
ولعل من اجلدير باإلشارة إىل أن علم أصول الفقه من العلوم التي انفرد العقل 
املسلم يف إنشائها، ومل جياريه فيه أحد ومل يسبقه إليه أحد، حاله يف ذلك مع علم 

مصطلح احلديث.
وعىل اجلانب اآلخر، إذا ما حاولنا تعريف علم االقتصاد فإننا سندخل يف معرتك 
صعب، حيث عّرف آباء االقتصاد هذا العلم بتعاريف خمتلفة، فقد عرفه آدم سميث 
الثروة عند جون ستيورت  العميل إلنتاج  التطبيقي  بالعلم  الثروة، وُعرف  بعلم 
كل  بكونه  ويكسل  وعّرفه  الثروة.  عىل  احلصول  وسائل  عىل  رّكز  وبذلك  مل، 
جهد منظم إلشباع حاجة مادية، وبالتايل توسع لكي يتناول أي جهد إلشباع أي 
حاجة مادية سواء ولدت الثروة أو اكتفت بتحقيق اإلشباع. وهو الوسيلة لدراسة 
بيجو،  عند  املعيشة  مستوى  حتسني  هبدف  اإلنتاج  زيادة  هبا  يمكن  التي  الكيفية 
وعّرفه روبنز بالعلم الذي يدرس السلوك اإلنساين كعالقة بني الغايات والوسائل 
النادرة التي هلا استعامالت بديلة،)5( وبالتايل فقد حدد جوهر املشكلة االقتصادية 
بعبارات أخرى، وعرفه  نفسه، لكن  من وجهة نظر علم االقتصاد. وباملضمون 
ساميلسون بكونه )دراسة كيف يمكن للمجتمعات أن تستخدم مواردها النادرة 

)3( القايض البيضأوي، منهاج الوصول اىل علم األصول، طبعة املكتبة التجارية، ص1
)4( عيل مجعة، علم أصول الفقه وعالقته بالفلسفة االسالمية، القاهرة، املعهد العاملي للفكر االسالمي، 1996، ص 7

)5( عبد املنعم السيد عيل، مباديء االقتصاد اجلزئي، االقتصاد اجلزئي
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إلنتاج سلع قّيمة وتوزيعها بني الناس()6(. كام عرفه مارشال بـ)دراسة للبرشية يف 
ممارسة شؤوهنا العادية()7(، وبالتايل يالحظ أن مارشال عّد كل ممارسة برشية مهام 

كان نوعها فعل اقتصادي، وبالتايل فإن االقتصاد يشتمل عىل كل مناحي احلياة.
املفهوم الثالث الذي ينبغي حتديده هو االقتصاد اإلسالمي، فاملالحظ ابتداء عدم 
وضوح هوية االقتصاد اإلسالمي واختالف الرؤى حوله والتي يمكن حرصها 

باآليت :
اهلوية األوىل :- االقتصاد اإلسالمي علم رشعي، وبالتايل يصبح اهلدف منه هو 
إعداد كوادر قادرة عىل إعامل الفتوى و الرقابة الرشعية يف النواحي االقتصادية، 

وهي هوية مقبولة ولكنها ال تعرب عن الرؤية الكاملة لإلسالم.
اهلوية الثانية :- االقتصاد اإلسالمي علم فني، مما يعني أنه يامثل علم االقتصاد 
الوضعي، وبالتايل وجود العلوم الرشعية و االقتصادية دون التالحم و االنسجام 

املطلوب بينهام، مما جيعل اهلدف غري حمدد، وهي هوية غري مقبولة وغري عملية.
اإلسالم  خصائص  حيمل  متميز  علم  اإلسالمي  االقتصاد   -: الثالثة  اهلوية 
االقتصادية وبالتايل يصبح اهلدف، إعداد جمموعة للعمل يف دائرة الفتوى والرقابة 
الالزم  الرشعي  القيد  يمثل  مما  اإلسالمية،  االقتصادية  املؤسسات  يف  الرشعية 
للنشاط االقتصادي، و إعداد جمموعة أخرى للعمل يف دائرة التطبيق االقتصادي 
القيد  داخل  هلا  التطوير  جمال  يمثل  مما  اإلسالمية  االقتصادية  املؤسسات  يف 
الرشعي. وهي هوية االقتصاد اإلسالمي املطلوبة وإن كانت حمدودة نسبيًا عىل 

واقع الوجود.)8( 
لذا فإن علامء االقتصاد اإلسالمي ال زالوا خمتلفني يف حتديد وجهة هذا العلم، ما 
بني كونه علاًم رشعيًا، أم علاًم فنيًا، أم علاًم متميزًا، وعىل الرغم من اتفاق الباحث 
عىل  اإلسالمي  االقتصاد  سعي  يقرص  ال  أنه  إالّ  اإلسالمي،  االقتصاد  متيز  عىل 
)6( Samuelson Paul A., Nordhaus William D., Economics, 19th ed., McGraw Hill International Edition, 2010, P.4 
)7( Marshall Alfred, (1920) Principles of Economics, An introductory volume, Macmillan And Co., limited ST Martin’s Street, London, p.2
)8( عز الدين مالك الطيب حممد، تقويم مناهج أقسام االقتصاد اإلسالمي باجلامعات واملعاهد العليا السودانية بالرتكيز عىل منهج االقتصاد الكيل، 

بحث مقدم اىل املؤمتر العاملي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة
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اإلعداد، بل إن املطلوب منه هو النهوض بالدور احلضاري لألمة، وحتقيق وظيفة 
االستخالف.

علم   ( بكونه  املرصي  عّرفه  فقد  اإلسالمي،  لالقتصاد  متعددة  تعريفات  هناك 
الرشاد  إنفاقًا واستثامرًا، وفق قواعد  الثروة والدخل، والترصف فيهام،  اكتساب 
املستمدة من الدين العقل)9((. أي أنه حدد وجهة االقتصاد اإلسالمي يف احلصول 
عىل الثروة أو الدخل بكل وجوهه، عىل وفق قواعد الرشد من العقل، وال أعلم 
للحياة  )وسيلة  بكونه  النجار  وعّرفه  املذكور.  التعريف  يف  النقل  جانب  أين 
الكريمة التي ترعى القّيم، وتنمي خصائص اإلنسان العليا، وتزكي ثواب اهلل يف 
اآلخرة )10((. وبذلك فإن آفاق االقتصاد اإلسالمي تتمثل يف حتقيق احلياة الكريمة 
التي تنمي اخلصائص العليا يف ضوء حتديد البعد اآلخروي هلذه احلياة، إال أنه ترك 
مصطلح اخلصائص العليا مبهاًم وغري منضبط. كام عّرفه السبهاين بكونه )العلم 
وما  توزيع(  استهالك،  تبادل،  )إنتاج،  االقتصادي  النشاط  بدراسة  ُيعنى  الذي 
ينشأ عن هذا النشاط من ظواهر وعالقات يف ضوء أحكام املذهب االقتصادي يف 
اإلسالم ومنظومته القيمية)11((. مع شمولية هذه التعريف إال أن أستاذنا اجلليل 
عرف العلم يف ضوء مذهبية االقتصاد اإلسالمي، مما يدلل عىل أنه يفرق ما بني 
علم االقتصاد اإلسالمي ومذهب االقتصاد اإلسالمي، ومل حيدد لنا أوجه التميز 

فيام بينهام.
يف ضوء ما تقدم فإن الباحث يميل إىل تعريف االقتصاد اإلسالمي بكونه: دراسة 

للبرشية يف ممارسة شؤوهنا االقتصادية يف ضوء املنظومة القيمية لإلسالم.
ذلك ألن االقتصاد اإلسالمي يغطي مجيع جوانب حياة اإلنسان سواء عىل املستوى 
الكيل أو اجلزئي، حيث أن حفظ الرضوريات اخلمس متمثل يف الشؤون احلياتية 
أو  اقتصادية صغر حجمها  تكاد ختلو من ممارسة  املتعددة، وال  ويغطي جوانبها 

)9( رفيق يونس املرصي، أصول االقتصاد اإلسالمي، دار القلم، دمشق، ط1، 2010، ص 25
)10( عبد اهلادي عيل النجار، االسالم واالقتصاد، سلسلة عامل املعرفة، املجلس الوطني للقافة والفنون واآلداب، الكويت، العدد 63، مجادي اآلخرة 

1403هـ/ آذار 1983، ص 10
sabhany.com- al 11( عبد اجلبار السبهاين، املوقع اإللكرتوين الشخيص(



122122

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

كرب، وبالتايل فإنه سيغطي فعاليات النشاط االقتصادي )إنتاج، تبادل، استهالك، 
حمكوم  فهو  األرض،  هذه  يف  مستخلف  اإلنسان  أن  وحيث  وعالقاهتا.  توزيع( 
بمن استخلفه، لذا كانت هذه املامرسات حمكومة يف ضوء منظومة القّيم اإلسالمية 

النابعة من الكتاب والسنة واإلمجاع وبقية أدلة األحكام.
من التعريف السابق ألصول الفقه وما اقرتحناه من تعريف لالقتصاد اإلسالمي، 
األحكام  الستنباط  سعيهام  خالل  من  العلمني  كال  يف  تقارب  وجود  يالحظ 
االقتصاد  يغطيها  التي  احلياة  جوانب  إن  بل  منها،  االستفادة  تتم  كي  الرشعية 
اإلسالمي، ال مندوحة هلا من إعامل أصول الفقه الذي ينبغي أن تظهر أحكامه 
العلم يف  املنهجية متثل طريقة  أن  يف كل جزئية من جزئيات هذه احلياة. وحيث 
لذا  العلمني يف ذلك.  بد من معرفة مسلك  والنتائج، فال  إىل األحكام  الوصول 

خصص املطلب الثاين للبحث فيه.

1-2 - منهجية البحث في علمي االقتصاد اإلسالمي وأصول الفقه:

يتميز العلم عن احلدس واخليال والتكنهات وغريه، يف إمكانية ضبطه واالستدالل 
التي  املنطقية  العمليات  من  وسلسلة  معني  أسلوب  تتبع  خالل  من  نتائجه  عىل 
تالحظ ظاهرة معينة، وبالتايل الوصول إىل نتائج حمددة، وبالتايل فمسلك كل علم 
يكون متميزا عند بحث الظاهرة، هذا املسلك الذي يتمثل بسلسلة من العمليات 
ثالثة  العلمي  البحث  منهجيات  يف  والشائع  املنهجية.  يسمى  الظاهرة  تتبع  يف 

مناهج هي:

- المنهج االستنباطي:
ً
 أوال

يستنبط  ثم  ويرتبها  ويصنفها  العامة  واحلقائق  األدلة  االستنباطي  املنهج  حيرص 
احلقيقة اجلزئية املطلوبة منها. فهو ينطلق من الكل إىل اجلزء، وهذا يعني أن أساس 
وفقًا  اإلسالمي  االقتصاد  يف  فالباحث  العامة.  احلقيقة  وصف  هو  االستنباط 
لقواعد هذا املنهج يبدأ من احلقائق الكلية )املصادر األصلية، من حيث الوحي 
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والنقل(، كي يتوصل إىل احلكم يف مسألة حمددة )احلقائق اجلزئية(. فاالستنباط هو 
الطريق لتفسري الكليات وينتهي منها إىل استخالص النتائج التي يمكن تطبيقها 
الرياضية،  العلوم  يف  الباحث  يستخدمه  املنهج  وهذا  املستجدة.  احلاالت  عىل 

وكذلك الباحث يف العلوم االجتامعية، إال أهنم خيتلفون من حيث حمتواه.

- المنهج االستقرائي:
ً
ثانيا

من  البحث  عىل  لريكز  االستقرائي،  املنهج  يأيت  اإلستنباطي،  املنهج  نقيض  عىل 
خالل اجلزئيات، سعيًا منه للوصول إىل التعاميم. حيث هيتم املنهج االستقرائي 
باستقراء األجزاء ليستدل هبا عىل حقائق تعم عىل الكل، باعتبار أن ما يرسي عىل 
اجلزء يرسي عىل الكل. فجوهر املنهج االستقرائي هو االنتقال من اجلزئيات إىل 

الكليات أو من اخلاص إىل العام)12(. 
يبدأ املنهج االستقرائي من الواقع، ومن خالل مالحظة جزئيات )ظواهر( معينة 
الظروف  تتبع  خالل  من  عليها  تطرأ  التي  التغريات  وتسجيل  بمتابعتها  يقوم 

املتغرية، بقصد الوصول إىل قانون يمكن تعميمه عىل الظاهر املامثلة.
لذا فإن االستقراء يركز عىل علة حدوث النتيجة )القانون(، أي اذا حدثت حالة 

معينة يف املتغري املستقل، فإنه سيتغري حال املتغري التابع عىل وفق ذلك.

يخي: - المنهج التأر
ً
ثالثا

وسمي كذلك باملنهج االسرتدادي ألنه عملية اسرتداد و عملية اسرتجاع للاميض، 
الباحث  يساعد  حيث  األخرى،  العلوم  بمختلف  مرتبط  علمي  منهج  هو  و 
االجتامعية  البنى  عىل  تطرأ  التي  للتغريات  دراسته  عند  خصوصًا  االجتامعي 
وتطور النظم االجتامعية للتعرف عىل مايض الظاهرة و حتليلها و تفسريها علميا، 
يف ضوء الزمان و املكان الذي حدثت فيه، ومدى ارتباطها بظواهر أخرى ومدى 
تأثريها يف الظاهرة احلالية حمل الدراسة، و من ثم الوصول إىل تعميامت و التنبؤ 

)12( أمحد عبد الكريم سالمة، األصول املنهجية إلعداد البحوث العلمية، ط2،القاهرة: دار النهضة العربية، 1999،ص: 35.
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باملستقبل)13(.

وإنتامء،  بناء  خيار  إنام  إعتباطيًا،  خيارًا  يعد  ال  املنهج  أن  إىل  اإلشارة  من  بد  وال 
وليس مغاالة يف القول، إن يف ساحة البحث العلمي لعلم االقتصاد حتديدا، هناك 
سيادة شبه مطلقة ألحكام مناهج البحث العلمي الوضعية التي – وإن اختلفت 
يف األساليب- فهي تلتقي عىل هدف هنائي هو أن مناهج البحث العلمي مناهج 
جتريبية يف العموم، وإن املسلامت إنام جاءت عرب التجربة واالختبار لوقائع مادية 
حمسوسة، وتنتهي إىل إطالق األحكام عىل تعميامت تصلح مقياسًا بوصف املجال 
الذي تعمل فيه النظرية االقتصادية الوضعية يف العامل كله، وقد ُيعذر صاغة هذه 
إنتاج  عالقات  بإنبثاق  الزمن  من  قرنني  منذ  متيز  ملجال  صيغت  لكوهنا  النظرية، 
جديدة، عىل هامش ما يعرف إصطالحًا بالثورة الصناعية، التي اجتاحت أوروبا، 
وكان من مالحقها بزوغ األطر النظرية للفعاليات االقتصادية، وال يمكن إنكار 
اإلنجازات املادية التي حققتها النظرية االقتصادية عىل الصعد املادية، إال أن الذي 
ال ُيعذر هو من يتبنى هذه النظرية بشكل أحكام مطلقة كون أن سريورة التأريخ 
الصعد  عىل  واحدًا  جماالً  ليس  العامل  أن  إغفال  مع  واحدة،  ليست  وصريورته 
االقتصادية واالجتامعية والسياسية، وأن ليس هناك مقاييس موحدة تصلح لكل 
املجتمعات اإلنسانية وبشكل مطلق، أو حتى نسبي يف بعض اليشء. وعىل هذا 
األساس يتم رفض املفاهيم من منطلق إنتاج املفاهيم ذات اخلصوصية، كام يدل 
عىل عدم جدوى سيادة األحكام املطلقة من خالل الكثري من الدراسات التجريبية 
التي ال تتفق فروضها النظرية مع النتائج املتوقعة مما يشوه املنهج التجريبي وقرس 
عقدية  مرجعية  هلا  بيئة  حيمل  املبحوث  أن  متناسني  الفروض،  مع  لتتفق  النتائج 

)13( عامر بوحوش، حممد حممود الديبات، مناهج البحث العلمي و طرق إعداد البحوث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط1، 2000، ص 4-3
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عىل الصعد االجتامعية والسياسية وفعاليات احلياة التي ال تتفق واملنهج املتبع يف 
فحص الظاهرة موضوعة البحث)14(.

ال تبتعد منهجية البحث يف االقتصاد اإلسالمي عن املناهج التقليدية يف بقية العلوم 
من منهجية استنباطية أو استقرائية أو تارخيية. فرتك أو إمهال هذه املناهج، يعني 
اإلبتعاد عن منهجية البحث العلمي. ولكن تلقي خصوصية االقتصاد اإلسالمي 
إليها.  املحتاج  املنهجية  الطريقة  استخدام  يف  ومعاجلتها  وضوابطها  بتحديداهتا 
ولالبتعاد عن االفراط والتفريط فإن اجلمع ما بني الطرق، قد يكون هو األسلم 
خاصة ونحن نتعامل مع السلوك البرشي، الذي يندر فيه متاثل ترصفات األفراد.
االقتصاد  وحتى  االقتصاد  علم  ومنه  عام،  بشكل  العلوم  بأن  يتضح  سبق  مما 
استخدام  يف  التدرج  أو  الطرق،  هذه  من  واحد  اتباع  من  له  بد  ال  اإلسالمي، 
العلمي يف ضوء حمددات وضوابط االقتصاد  البحث  الطرق، بحسب متطلبات 

اإلسالمي.
عىل  ولإلجابة  الفقه؟  ألصول  املتبعة  املنهجية  هي  ما  اآلن،  يثار  الذي  السؤال 
هذا التساؤل ينبغي البحث عن صور املنهجيات املطروحة يف كتب أصول الفقه 
منهج  وهو  املتكلمني  بمنهج  يسمى  ما  األصوليني  منهج  يف  واملشهور  املعتمدة. 

الشافعية، ومنهج الفقهاء وهو منهج علامء احلنفية. 
}الكتاب  التفصيلية  أدلتها  من  الرشعية  األحكام  استنباط  األصويل  عىل  ينبغي 
والسنة{، وهذا يتطلب توافر عدد من املتطلبات، تتمثل يف معرفته باللغة العربية، 
ومعرفة الكتاب والسنة النبوية املطهرة واملعرفة بمواضع اإلمجاع ومعرفة مقاصد 
الرشيعة واالستعداد الفطري لإلجتهاد.)15( وإملامه بمتغريات الواقع، ويمثل ذلك 

األدلة العقلية. 
وبعد التسليم بكل ما تدل عليه تلك األدلة يصبح االستدالل من قبيل االستدالل 
)14( أمحد ابراهيم منصور، جتليات الفكر االقتصادي العريب اإلسالمي ) الكفاءة وعدالة التوزيع(، ط1، 1441هـ/ 2020، رشكة دار األكاديميون 

للنرش والتوزيع، اململكة األردنية اهلاشمية، عامن، ص 57،59
)15( عبد الكريم زيدان، الوجيز يف أصول الفقه، ط6، ص 401 ومابعدها
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أقل  أخرى  قواعد  منها  تستنتج  كلية  قضايا  شكل  يف  تأخذ  مسلمة  بمقدمات 
عمومية، وهكذا حتى يتمكن الفقيه بواسطة تلك القواعد املسلمة من استخراج 

مجيع األحكام التفصيلية ألحكام املكلفني)16(.
من أدوات البحث يف منهج أصول الفقه )القياس املنطقي(، وهو صورة للمنهج 
االستنباطي يف جمال البحث العلمي. وهو )عبارة عن مقدمتني معلومتني تؤلفان 
تأليفًا خمصوصًا برشط خمصوص فيتولد بينهام نتيجة)17((. مثاله النبيذ مسكر، وكل 
مسكر حرام، فلزم أن كل نبيذ حرام، فهاتان مقدمتان إذا سلمتا عىل هذا الوجه 

لزم بالرضورة حتريم النبيذ)18(.
وأقسام  قواعد  بوضوح  تبينت  الفقه،  أصول  لعلم  التأليفية  احلركة  وبتنامي 
االستقراء يف كتبهم، فقد أفرد الغزايل يف كتابه جزءًا لالستقراء، وعده من طرق 
يشمل  أمر  عىل  بحكمها  ليحكم  جزئية  أمور  )تصفح  يقول  حيث  االستدالل، 
الشاطبي كان واضحًا يف ذلك حيث قال يف تعريف  تلك اجلزئيات)19((، بل إن 
االستقراء )تصفح اجلزئيات ليثبت من جهته حكام عاما إما قطعيا وإما ظنيا)20((. 
مما يدلل سبقهم للحضارة الغربية يف اتباع املنهج العلمي للوصول إىل األحكام 

الكلية.
مما تقدم يتضح إن املنهجية العلمية لكل من علم أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي 
تتبعان منهجية علمية واحدة من حيث التسلسل املنطقي يف أركان املنهج العلمي، 

تنطبق عىل سائر العلوم، مع مراعة اخلصوصية لكل علم. 

1-3 - األهداف:

يسعى علم االقتصاد الكالسيكي يف أهدافه إىل تعظيم املنفعة مع تدنية تكاليف 
تكاليف  تدنية  ضوء  يف  األرباح  تعظيم  وباملقابل  للمستهلك،  بالنسبة  األسعار 

)16( عياض بن نامي السلمي، علم أصول الفقه ومناهج البحث العامة، مقاربة ومقارنة، مصدر سابق، ص 36
)17( حممد بن حممد الغزايل، املستصفى، الطبعة األمريية سنة 1432هـ، بوالق مرص، 37/1

)18( املصدر نفسه، 1/ 38
)19( املصدر نفسه، 1/ 4

)20( الشاطبي، املوافقات، رشح عبداهلل دراز، طبعة دار املعرفة، 1395هـ، 3/ 298
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اإلنتاج من وجهة نظر املنتج، لذلك فإن املستهلك يف خري ما كانت منفعته أكرب من 
تكاليفه، واملنتج يف خري مادامت أرباحه تغطي تكاليفه ويف تزايد. طبيعة االقتصاد 
اإلسالمي خمتلفة من حيث املضمون والتوجه، مما ينعكس ذلك عىل األهداف. 
وحيث أن الربح أو التكاليف يمثل ضابط األهداف لعلم االقتصاد الكالسيكي، 
فإن  وبالتايل  اخلالق،  حاكمية  هو  اإلسالمي  االقتصاد  أهداف  ضابط  أن  نجد 
الذي  املادي،  البعد  متفردًا عن  آخرويًا  بعدًا  متتلك  اإلسالمي  االقتصاد  أهداف 

يتسم به االقتصاد الكالسيكي.
تتمحور أهداف االقتصاد اإلسالمي حول حفظ الرضوريات اخلمس يف ضوء 
أهداف  أن  يعني  الذي  األمر  وحتسيني.  وحاجي  رضوري  بني  ما  تدرجاهتا 

االقتصاد اإلسالمي واسعة ومتنوعة. إال أننا يمكن أن ُنْجِمل عناوينها يف اآليت:
األول: كفالة حد )مالئم( من املعيشة لكل فرد يف املجتمع.

الثاين: حتقيق القوة االقتصادية واإلستغناء عن معونة اآلخرين واستقالل القرار 
االقتصادي. الثالث: ختفيف التفاوت يف الدخل والثروة بني الناس)21(.

وتوزيع  )إنتاج  من  الرئيسة  االقتصادية  الفعاليات  مابني  يتنقل  األول  فاهلدف 
تراعي وظيفة االستخالف،  التي  املقاصد الرشعية  وتبادل وإستهالك( يف ضوء 
وبالتايل تتميز خصوصية اهلدف املنبثقة من خصوصية املهمة. واليشء نفسه ينطبق 
عىل هدف حتقيق القوة االقتصادية وحتقيق االستقالل االقتصادي، ويلقي بظالله 
سواء  عمومهم  الناس  بني  ما  التفاوت  ختفيف  يف  واملتمثل  الثالث  اهلدف  عىل 
ألهداف  املميزة  السمة  فإن  لذا  الثروة.  موازين  أو  الدخل  بموازين  ذلك  تعلق 
به لكي يؤدي  االقتصاد اإلسالمي، هو السعي حلفظ كرامة اإلنسان والنهوض 

دوره االستخاليف يف ضوء احلفاظ عىل الكليات اخلمس.
 األهداف التي يسعى األصوليون إىل حتقيقها يف بناِء علم أصول الفقه ووظائفه)22(، 

)21( حممد أنس بن مصطفى الزرقا، ثنائية مصادر املعرفة يف علم االقتصاد اإلسالمي ونتائجها املنهجية، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل السابع لالقتصاد 
اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز - جدة،، ص31

)22( املصطفى خرشيش، من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه، 2017، شبكة األلوكة الرشعية
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يمكن حرصها باآليت:

1 - القدرة على استنباط األحكام:

القضايا  به عىل  الدليل واستحضاره، واالستدالل  أي مدى قدرته عىل استعامل 
ق هدًفا عظياًم  املختلفة، وَمن متكن ِمن حتصيل هاتني املَلكتني يكون حينها قد حقَّ

من أهداف هذا الفن الرشعي.
فغاية املجتهد يف أصول الفقه، إستنباط احلكم الرشعي من األدلة الرئيسية، ليصل 
قادرًا عىل  امللكة لن حيصل عليها األصويل، مامل يكن  إىل األحكام اجلزئية، هذه 
هضم األمور األخرى، كإدراك الوحي، والتوفيق بني العقل والنقل، كام سيالحظ 

الحقا.

2 - التمييز بين القطعي والظني من األحكام:

فالقطعي: »ما دل عىل احلكم من غري احتامل«)23(، والظني: »ما دل عىل احلكم مع 
احتامل ضده احتامال مرجوحا« )24(. ويقصد بخاصيِة القطعية والظنية هنا عموًما: 
مدى إفادة األدلة األصولية حلجيَّتها، سواء عىل مستوى الورود، أو عىل مستوى 
جانبني:  يف  والظن  القطع  ُيالحظ  إذ  والظنية؛  القطعية  تشمله  فكلتامها  الداللة، 
ا يف متييز رتبة احلكم املقرر، وكذا  الثبوت والداللة، وإدراك هذا التاميز مهم جدًّ
يف الرتجيح بني األدلة املتعارضة، وكل جنس من أجناس األدلة فيه ما هو قطعي 

وظني)25(. 

3 - إدراك فقه الوحي:

الفن؛ ألنه  بامتياز، وهو املرجتى األعظم حتقيُقه من هذا  يعد هذا اهلدف تطبيقيًّا 
يعمل بذلك عىل إصابة البؤرة احلقيقة لالشتغال الفني يف هذا العلم، وهو بمثابة 

)23( عياض بن نامي السلمي، أصول الفقه الذي ال يسع الفقيه جهله،ط1، 2005، الدار التدمرية، ج1، 96 
)24( املصدر نفسه

)25( حممد أنس بن مصطفى الزرقا، ثنائية مصادر املعرفة يف علم االقتصاد اإلسالمي ونتائجها املنهجية، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل السابع لالقتصاد 
اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز - جدة،، ص31
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الفن  ملقتضيات  والسابقة  األولية  التصورات  عن  ض  يتمخَّ قد  ملِا  ونتيجة  هدف 
كله)26(.

يقول ابن تيمية: »املقصود من أصول الفقه أن يفقه مراد اهلل ورسوله صىل اهلل عليه 
فقههام؛  اللَّذان وجب  املصدران األوالن  أهنام  نة)27(” حيث  والسُّ بالكتاب  وسلم 
أهم مقصد يقصد من األصول؛ ألن  النجاة، وهذا  احلياة، وسبيال  ألهنام منهجا 

فقه مراد اهلل تعاىل يوجب العمل به)28(.

العقل والنقل، والرأي والشرع،  قبيل:  ثنائيات من  بين  الَعالقات  4 - ضبط 

واللفظ والمعنى)29(:

هيدف هذا الفن إىل املزأوجة بني ما هو رشعي وما هو عقيل؛ حيث يستخدم الثاين 
نحا  قد  العلم  هذا  يكون  اجلمع  وهبذا  الثاين،  لتصويب  واألول  األول،  فهم  يف 
ما  العلوم  »وأرشف  الغزايل:  يقول  كلمته،  ذلك  يف  وله  بامتياز،  تدقيقيًّا  منحى 
ازدوج فيه العقل والسمع، واصطحب فيه الرأي والرشع، وعلم الفقه وأصوله 
من هذا القبيل؛ فإنه يأخذ من صفو الرشع والعقل سواء السبيل، فال هو ترصف 
بمحض العقول، بحيث ال يتلقاه الرشع بالقبول، وال هو مبني عىل حمض التقليد، 
الذي ال يشهد له العقل بالتأييد والتسديد)30(؛ أي أن شخصية املجتهد من خالل 
مستوى إدراكه متثل مفصال مهام لدى الباحث يف علم أصول الفقه، فبعد إدراكه 
بني  التوفيق  عليه  ينبغي  النبوي،  أو  القرآين  الوحي  خالل  من  ورسوله  اهلل  ملراد 

العقل والنقل، واستيعاب العالقة بني اللفظ واملعنى، ليصل إىل احلكم املراد.
عىل الرغم من أن األهداف التي ذكرت، جاءت ضمن حتديد أهداف أصول الفقه، 
العلمني  أننا يمكن أن نلحظ توافقها مع أهداف االقتصاد اإلسالمي، فكال  إال 

)26( املصطفى خرشيش، من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه، 2017، شبكة األلوكة الرشعية
النبوية، اململكة العربية  )27( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مجع عبدالرمحن بن حممد بن قاسم، دار جممع امللك فهد لطباعة املصحف الرشيف، املدينة 

السعودية، 1416هـ/1995م، ج: 20، ص: 497.
)28( املصطفى خرشيش، من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه، 2017، شبكة األلوكة الرشعية

)29( املصدر نفسه
)30( الغزايل،املستصفى، ج: 1، ص: 4.
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يسعيان إىل إدراك فقه الوحي وإسقاطه عىل فقه الواقع، وتوافقت األهداف معا 
لتضمن سعادة اإلنسان يف الدنيا واآلخرة.

1-4 - الوظائف:

 لكل علم وظيفة معينة يسعى إىل حتقيقها تتمثل يف تفسري طبيعة العلم وتوجهاته 
واألهداف التي يسعى إىل حتقيقها، والنظريات والقوانني التي يضمها، واملباديء 
التي تكون عليها. وختتلف آراء علامء االقتصاد اإلسالمي يف مصطلح الوظيفة، 

فتارة ينعتوهنا باألسس وتارة باخلصائص، وربام حتى املباديء. 
تسعى هذه الفقرة إىل اإلجابة عن تساؤل مفاده، ملاذا االقتصاد اإلسالمي؟ وهذا 
يعني: ما هو الغرض من هذا العلم؟ وماهي مقاصده وفوائده، وماهي الوظائف 

املنوطة به وامُلَعول يف حتقيقها عليه. حيث يمكن حرصها باآليت:
الذي . 1 )املقياس  بأنه  الكفاية  حد  يعرف  الكفاية:  حد  إىل  بالفرد  الوصول 

يدل عيل مســتوى العيش الكريم بداللة التغري يف قيم الســلع واخلدمات 
األساســية منسوبة إىل سنة مرجعية وفق املصلحة الرشعية)31((. لذا فإن 
االقتصاد اإلسالمي يسعى للوصول بالفرد إىل حد الكفاية، وهي منزلة بني 
حد الغنى ودون الفقر، وبالتايل فإنه هيدف إىل حتقيق العيش الرغيد للفرد 

دون خميلة أو إرساف.
واملكان: . 2 الزمان  عرب  والصالحية  احلياة  ملستجدات  االستيعابية  املرونة 

تستوعب  اإلسالمي  لالقتصاد  الكربى  واألسس  العامة  املباديء  إن 
كل  يف  النظامية،  تطبيقاهتا  ضمن  وتتكيف  اإلنسانية،  احلياة  مستجدات 
مرحلة مع التطورات اإلجرائية املؤسسية، يف جمال أعامل أصول ومباديء 

وأسس املذهب االقتصادي اإلسالمي الثابتة)32(.
)31( يارس عبد الكريم حممد احلوراين، معيار حد الكفاية وأثره يف استحقاق الزكاة ) دراسة تأصيلية(، بحث مقدم اىل منتدى االقتصاد العاملي 2017، 

ديب، االمارات العربية املتحدة، ص 11
)32( صالح صاحلي، االقتصاد اإلسالمي: اخلصائص املنهاجية واملكونات النظامية واملستجدات البحثية يف علة االقتصاد اإلسالمي، منشورات خمرب 

الرشاكة واالستثامر يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة سطيف 1، اجلزائر، رقم2020/1، ص12
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والنهوض . 3 احلياة  صريورة  والروحية)33(:  املادية  االحتياجات  بني  التوفيق 
بالدور احلضاري ومهمة االستخالف، تستوجب من االقتصاد اإلسالمي 
التوفيق بني احلاجات املادية اليومية، دون فقدان البوصلة الثابتة املتمثلة يف 
سمو اجلانب الروحي لإلنسان، وبالتايل ال نحتاج إىل الفرد الرشيد الذي 
يعظم منفعته ما دامت دالة منفعته متزايدة، وينسى املهمة الرئيسة التي خلق 
قال  احلكيم.  الشارع  مقتضيات  ضوء  يف  األرض  عامرة  وهي  أجلها  من 
ْنَيا َوَأْحِسْن  اَر اآْلِخَرَة َواَل َتنَْس َنِصيَبَك ِمَن الدُّ تعإىل: )َواْبَتِغ فِياَم آَتاَك اهللَُّ الدَّ
َكاَم َأْحَسَن اهللَُّ إَِلْيَك َواَل َتْبِغ اْلَفَساَد يِف اأْلَْرِض إِنَّ اهللََّ اَل حُيِبُّ امْلُْفِسِديَن)34((. 

التناغم . 4 التوفيق وحتقيق  إن  املجتمع:  الفرد ومصالح  التوفيق بني مصالح 
واإلنسجام بني مصالح الفرد واملجتمع يؤّمن عن طريق سعيه وراء منفعته 
أي  املجتمع،  ضمن  يف  منفعته  رؤية  وبالطبع  اإلنسان(،  )أي  ومصلحته 
أن أفراد البرش يطلبون منافعهم برعاية منافع اآلخرين، ويف النهاية تؤّمن 
التكوينية  اهلداية  طريق  عن  حيصل  هذا  وإنام  املجتمع.  مصلحة  كذلك 
التي أودعها اهلل تعاىل يف وجود مجيع املخلوقات- ومن مجلتها- يف وجود 

اإلنسان)35(.
اإليراد . 5 وليس  اإلنتاج  له  خيضع  رئيس  كمؤرش  املجتمعي  اإليراد  مراعاة 

الشخيص، فقد حيقق إنتاج سلعة معينة ربحًا شخصيًا للمنتج لكن هذه السلعة 
تلحق أرضارًا كبرية باملجتمع كاملؤسسات التي تنتج ما يرض بالذوق العام، 
أو تلحق أرضرًا خلقية، إذ إن األرضار التي يضعها االقتصاد اإلسالمي يف 
احلسبان ليست األرضار املادية فحسب لكنها تشمل أرضارًا أخرى كاملساس 

بعقيدة املجتمع وأخالقه.
)33( تستبعد الدراسات االقتصادية األخالق والقّيم وحتيدمها يف عمليات التحليل، إال إن اضطراب الواقع االقتصادي وتزايد اإلنقسم يف االقتصاد 

العاملي، أعادت التأكيد عىل امهية إدخال القيم األخالقية، التي أدت اىل حصول الكاتب أمارتيا كومار سن عىل جائزة نوبل عن كتابه يف اقتصاد الرفاه.
)34( سورة القصص، اآلية 77

الدراسات  سلسلة  والنقد،  االقتصاد  يف  إسالمية  دراسات  واالرتباط،  العالقة  العقدية،  واأليدلوجيا  االقتصاد  الربوجردي،  اهلل  نعمة  الشيخ   )35(
احلضارية، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ط1، بريوت، 2011، ص 102-101
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النهوض  هو  اإلسالمي،  االقتصاد  وظيفة  جوهر  أن  نستنتج  أن  يمكن  سبق  مما 
الروح  بني  ما  تراعي  متوازنة  بيئة  يف  اخلالفة،  واجب  يؤدي  كي  اإلنسان  بحياة 
احلكيم،  الشارع  وحمددات  واملكان  الزمان  تغريات  إستيعاب  ضوء  يف  واجلسد، 

دون إحداث تضاد بني مصلحة الفرد واملجتمع ودون بغي أحدمها عىل اآلخر.
عميل  هو  ما  مابني  الفقه  أصول  علم  وظائف  تنوع  يالحظ  اآلخر،  اجلانب  عىل 
أو ترشيدي، هذه الوظائف اهلدف منها هو تقويم هذا العلم، واحلكم عىل مدى 
نجاحه والنهوض بمقاصده ومآالته. لذا يمكن حرص وظائف علم أصول الفقه 

باآليت:
تقديم  الفقه  أصول  علم  مقاصد  من  أن  هبا  ويعنى  ية)36(:  التفسير الوظيفة   .1

منهج متكامل لفهم نصوص الرشيعة وبياهنا، قرآنا وسنة. ففي هذا العلم حتدد 
جزئيات  ربط  وقواعد  عليها،  داللتها  وطرق  دالاللتها  األلفاظ  و  للنصوص 
النصوص بكلياهتا، وعامها وخاصها، ومطلقها بمقيدها، ومنطوقها بمفهومها، 

وجمملها بمبينها، وداللتها بإشارهتا وسياقها. 
قبلها... والتي  الوظيفة  هذه  بني  تداخل  هناك  االستنباطية)37(:  الوظيفة   .2

أيا كان جماهلا  النصوص،  التفسريية واسعة، تشمل تفسري مجيع  البيانية  فالوظيفة 
ومضموهنا ومدلوهلا، فهي أعم من هذا الوجه، يف حني أن الوظيفة االستنباطية 
لكنها  الوجه،  هذا  من  اخص  فهي  العملية،  الرشعية  األحكام  باستنباط  ختتص 
أعم من جهة أن االستنباط ال ينحرص يف النصوص، بل يكون من املصادر واألدلة 

الرشعية كافة، كالقياس واالستصالح.
3. الوظيفة المنهجية)38(: وهي وظيفية ترشيدية لعلم األصول، فقد اتضح من 

العلامء األولني واألصوليني املؤسسني، كانوا يصوغون  السابقتني أن  الوظيفتني 
الرشعية  النصوص  تفسري  ضبط  ألجل  أساسا-   - األدلة  ويرتبون  القواعد 
ط1،  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  الفقه،  أصول  لعلم  جديدة  صياغة  نحو  األصويل،  التجديد  )مرشف(،  الريسوين  السالم  عبد  بن  أمحد   )36(

1435هـ/ 2014، ص 64 
)37( املصدر نفسه، ص 67
)38( املصدر نفسه، ص 70
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وإستنباط األحكام منها، ثم تطور األمر وتوسع ملا ظهر أن هناك أدلة أخرى غري 
نصية، كالقياس واملصلحة، وما اتفق عليه السابقون وجرى العمل به عندهم...
وظهر أن االستنباط الفقهي والرشعي يتوقف يف كثري من األحيان عىل استدالالت 

عقلية ومنطقية. وكل هذا حيتاج إىل تأصيل وتقعيد وضبط.
للتفكري  نظاما عاما  ينسجون  فشيئا-  – شيئا  أنفسهم  فمن هنا وجد األصوليون 
التأسيس  مهمة  عاتقهم  عىل  وحيملون  واالستدالل،  واإلستنباط  واالستنتاج 

املنهجي للعقلية العلمية اإلسالمية. 
ومن هنا إستحق هذا العلم ان يصبح هو املنهج العام للعلوم اإلسالمية وللتفكري 
اإلسالمي، وألجل ذلك عّده ابن السمعاين أصل األصول وقاعدة كل العلوم)39(.

تنصهر  تكاد  اإلسالمي،  االقتصاد  وظائف  أن  إدراك  يمكن  رسيعة  وبمراجعة 
يف بوتقة وظائف أصول الفقه وتقسيامهتا، فهي تفسريية حينًا عندما يتعلق األمر 
بالتوفيق ما بني االحتياجات املادية والروحية، أو بني مصلحة الفرد أو املجموع؛ 
وهي استنباطية عندما تتعلق بأحكام حمددة كالوصول بالفرد إىل حد الكفاية مثال؛ 
كام أهنا منهجية عندما يسعى االقتصاد اإلسالمي إىل استيعاب متغريات العرص 

وحياول تكييفها يف ضوء أحكام الرشيعة اإلسالمية.
 يف ضوء املطالب السابقة، يتبني للباحث أن االقتصاد اإلسالمي جزء من جمموعة 
العلوم اإلسالمية، وبالتايل فإنه يلتقي مع علم أصول الفقه سواء من حيث تشابه 
االقتصاد  علم  تواصل  أو  اقرتاب  درجة  الوظائف.  أو  األهداف  أو  املنهجية، 

اإلسالمي مع علم أصول الفقه، هو ما يسعى املبحث الثاين إىل تبيانه. 

المبحث الثاني- حدود العالقة بين أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي

ختتلف درجة التداخل ما بني علم وآخر، وال يقترص هذا احلال عىل العالقة بني 

)39( األنصاري، كفاية األصول، ص3
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العلوم الرشعية فحسب، بل نجد إن العلوم االجتامعية وبضمنها االقتصاد، حتتاج 
إىل علم الرياضيات واالحصاء، بل بات االقتصادي الذي الجييد استخدام هذه 

العلوم قارصًا يف حتليله واستنتاجاته.
ولو بحثنا يف جمال العالقة ما بني العلوم املبحوثة يف الورقة، نجد أن علم أصول 
الفقه جاء استجابة لرضورات العرص وهتذيبا لعلم الفقه، واالبتعاد به عن الشطط 
واإلنحراف. يف الوقت الذي نجد أن علم االقتصاد جاء استجابة للثورة الصناعية 
وما نجم عنها من تعاظم لرؤوس األموال، واحلاجة إىل األيدي العاملة، وتوسع 
اإلنتاج، وبالتايل تنوع السلع وتعددها، فكانت احلاجة إىل حماولة ضبط السلوك 
االقتصادي للمنتج وللمستهلك، وتفسري األسواق وحتديد األسعار وغريها من 

مباحث علم االقتصاد. 
احلياة  يف  اجلديدة  املتغريات  لتنوع  استجابة  اإلسالمي  االقتصاد  جاء  كذلك 
اليومية، وتوسع حاجات الفرد واضطراره للتعامل مع هذه املتغريات، التي خترج 
عن نطاق فقه املعامالت، كوهنا مل تكن ضمن مباحثه يف ذلك العرص، لذا كانت 

احلاجة إىل استنباط األحكام الرشعية املالئمة هلذه املستجدات. 
تبني لنا أن أصول الفقه يشتمل عىل بيان اإلجراءات الالزمة للتعامل مع النص 
لفهمه والوصول إىل أوصاف الفعل البرشي، وهي األوصاف التي تدور يف نطاق 
بأفعال  املتعلق  اهلل  خطاب  )هو  عندهم  فاحلكم  باحلكم،  األصوليون  مايسميه 
املكلفني باالقتضاء أو التخيري أو الوضع()40(، وله أقسام هي الوجوب واحلرمة 

والندب والكراهة واإلباحة وهي أوصاف للفعل البرشي.
ومن املنطقي إن إجراءات علم أصول الفقه خترج وتنبثق من رؤية كلية، يمكن 
أن تستوعب مباحث االقتصاد اإلسالمي، التي تبحث يف )اإلنسان، واحلاجات 
ونقاط  العلمني  تالقح  يبني  الذي  األمر  وغريها،  املحدودة(  واملوارد  املتعددة، 
التالقي والعالقة فيام بينهام. ويتطلب األمر هنا تلسيط الضوء عىل مستويات هذه 

)40( عيل مجعة، احلكم عند األصوليني، دار اهلداية، ص39
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العالقة والتي تتمثل يف:)41(
1 - إدراك العالقة؛

2 - تفعيل تلك العالقة واإلستفادة منها؛
3 - السعي لتطوير تلك العالقة لصالح املجالني.

2. 1 - إدراك العالقة:

 يتجسد إدراك العالقة مابني أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي، يف املواضيع 
ذات االهتامم املشرتك. 

قوهتا  باعتبار  أمهها  عدة،  مسالك  تنوعها  بحسب  املقاصد  تقسيم  يف  فللعلامء 
واحلاجيات  الرضوريات  إىل  التقسيم  هلذا  وفقا  املقاصد  تتنوع  حيث  ذاهتا،  يف 
والتحسينات.)42( بل أن الفقيهني الكبريين أبا حامد الغزايل وأبا اسحق الشاطبي، 
قدما منذ عدة قرون صياغة إسالمية للموضوع يف علم االقتصاد. فقد استعرض 
القرآن  تضمنها  التي  والنواهي  واألوامر  اإلسالم،  تعاليم  اإلمامان  هذان 
واحلديث، وتوصال إىل نتيجة مفادها: )إن املصالح يف اإلسالم هلا ثالث مستويات: 

الرضوريات واحلاجيات والتكميليات )وتسمى أحيانا التحسينات()43(.
والنسل  والنفس  الدين  حفظ  وهي  مخسة  الرضوريات  )جمموع  الشاطبي  يقول 

واملال والعقل()44(. 
طريق  عن  اخلمسة  املقاصد  هذه  إىل  توصلوا  قد  األصول  علامء  أن  واملالحظ 
االستقراء، فيقول ابن أمري احلاج )وحرص املقاصد يف هذه ثابت بالنظر إىل الواقع، 

وعادات امللل، والرشائع باالستقراء()45(.
وإذا ماالحظنا هذه الرضوريات لوجدنا أهنا تشغل أمهية كبرية يف علم االقتصاد، 
)41(استخدم الباحث اآللية نفسها التي اعتمدها الدكتور عيل مجعة يف كتابه علم أصول الفقه والفلسفة اإلسالمية، مصدر سبق ذكره، ص12، كذلك 

 /https://www.mohamah.net/law متت االستفادة من بحث االستاذ أمحد ابو زنط، أوجه العالقة بني أصول الفقه وأصل القانون، 2016، متاح عىل
)42( الشاطبي، املوافقات، 8/2

)43( الزرقا، 2006، ص 163-159
)44( الشاطبي،املوافقات، ص، 2/ 5

)45( ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري،144/3
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والعقل)يمثله  االقتصادي(،  النشاط  حمور  اإلنسان،  يمثلها  فالنفس)اقتصاديًا 
اقتصاديًا  سلوكا  يمثل  )الدين  حتى  بل  اقتصاديا(،  املستهلك  وسلوك  الرشد 
للفرد املسلم- فالنهي عن اإلرساف يف الوضوء مثاًل حيمل يف طياته شعورًا بحامية 
البيئة واالستدامة، والصيام يمثل إشارة إىل الفقر، ومها مفهومان  املوارد ومحاية 
مشرتك  اهتامم  ذات  مواضيع  متثل  كلها  واملكلية،  اإلنسان،  وكرامة  اقتصاديان( 

لكال العلمني.
يقسمها  فعندما  الفقه-،  أصول  من  جزء  هي  التي   - املقاصد  جمال  يف  ونبقى 
مباحث  يف  ذاهتا  التقسيامت  تتداخل  وحتسيني،  وحاجي  رضوري  إىل  األصويل 
علم االقتصاد، ابتداًء بجزئية السلعة )رضورية وكاملية(، مرورًا باإلشباع وبلوغ 

حد الكفاية، وصوالً إىل التنمية والنهوض الشاملني.
فيام  مرتابطان  ألهنام  االقتصاد  موضوعات  يف  املقاصد  علم  أمهية  متثلت  لقد 
إال و كان هلا حكم رشعي حيقق مقصدًا  اقتصادية،  نكاد نجد واقعة  بينهام، فال 
املقاصد  معرفة  أدركنا  إذا  إال  إليه،  نصل  ال  الربط  وهذا  الرشعية،  املقاصد  من 
املقاصد مستقلة عن  يعني جعل  وفهمها ولزوم االستنباط عىل وفقها، وهذا ال 
عنها.  ومتفرعة  هبا  وملتصقة  هلا  وتابعة  فيها،  متضمنة  هي  وإنام  الرشعية  األدلة 
إذ ال بد ألي اجتهاد فكري يف نطاق الترشيع اإلسالمي والترشيع االقتصادي، 
من أن ينطلق من أسس هذا العلم وأن يقوم يف ضوء قواعده ومقاصده، وهيتدي 
عىل هدي ضوابطه وحمدداته التي ال مناص منها، لكي يكون هذا االجتهاد ممثاًل 
حقيقيًا ملنهج الترشيع اإلسالمي املحّكم يف التعامل مع قضايا احلياة ومشكالهتا 

وظواهرها)46(.
كام يمكن إدراك العالقة من خالل التحري عن مواضع االتفاق واالختالف ما 

بني العلمني.
أما مواضع االتفاق بني العلمني، فيمكن مالحظتها يف:

)46(عزيز العزي، عامرة االرض يف املنظور االسالمي، اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية الرشيعة يف جامعة بغداد، ص75
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أن كاًل من العلمني يبحث يف قواعد عامة. وتكون هذه القواعد العامة . 1
مشرتكة بني فروع خمتلفة، فقواعد أصول الفقه مشرتكة بني مجيع مذاهب 
اهتامما مشرتكا  الفقهاء واملجتهدين، وقواعد االقتصاد اإلسالمي، متثل 
من مجيع األمم اإلسالمية، وحتى فيام خيص جانب النظرية االقتصادية، 

فهي مشرتكة بني مجيع القوانني الوضعية عىل نطاق األمم املختلفة.
لألدلة . 2 التعرض  دون  اإلمجالية  القواعد  يف  يبحث  العلمني  من  كاًل  أن 

ملذهب  التفصيلية  األدلة  يف  يبحث  ال  الفقه  أصول  فعلم  التفصيلية. 
بخصوصه من مذاهب املجتهدين، إال عرًضا واستكامالً لبحث القواعد 
العامة. وعلم االقتصاد اإلسالمي كذلك، فهو ال يتعرض لبحث امللكية 
العامة  املبادئ  حيث  من  بل  معينة  دولة  قانون  يف  انتقاهلا  وطرق  مثاًل 

للنظريات االقتصادية الوضعية املختلفة.
أما مواضع افرتاقهام فيمكن حتديدها يف اآليت:

1 - تستنبط املبادئ العامة واألصول الكلية يف الرشيعة اإلسالمية من نصوصها 
والقياس  واإلمجاع  والسنة  الكتاب  األربعة  األصول  إىل  ترجع  التي  وأحكامها 
ويضاف إىل األصول األربعة املتفق عليها، االستصحاب الذي تقول به الشافعية، 
واالستحسان عند احلنفية، واملصالح املرسلة عند اإلمام مالك. وال تتعدى أصول 
الرشيعة اإلسالمية وقواعدها هذه األصول األربعة، وال جيوز إنشاء قاعدة رشعية 

أو ابتداع أصل يف الرشيعة ال يرجع إىل هذه األصول أو يستنبط منها.
كذلك فإن االقتصاد اإلسالمي يمثل مبادئ ترجع إىل أصول حمصورة، وإن كانت 
مأخوذة من روح الترشيع اإلسالمي، إال أهنا تتبع النظريات املختلفة يف النظرية 
االقتصادية، - ما مل تتقاطع مع أصل رشعي قطعي الداللة-. وجيوز إنشاء مبدأ 
يف االقتصاد اإلسالمي )يف جزئية النظرية االقتصادية(، أو ابتداع قاعدة بمحض 

العقل دون أن يكون هلا أصول ترشيعية كالرشيعة اإلسالمية.
2 - أن جزيئة النظرية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي ضيقة الدائرة، يراعى 
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االرتقاء  ونتيجة  زماهنا،  وليدة  هي  بل  معينة،  وأحوال  خاص  زمان  وضعها  يف 
االجتامعي والسيايس واالقتصادي يف البلدان املختلفة، بخالف كليات الرشيعة 
واألزمان  باحلوادث  تضيق  وال  ومكان  زمان  لكل  تتسع  فإهنا  الغراء  اإلسالمية 

التساع دائرهتا.
3 - إن جزئية النظرية االقتصادية يف االقتصاد اإلسالمي، قابلة للنسخ والتغيري 
أصول  أما  واملكانية،  الزمانية  للتطورات  ذلك  يف  خاضعة  واإلثبات،  واملحو 
حتى  أثبت،  ما  وإثبات  منها،  انمحى  ما  حمو  من  فرغ  فقد  اإلسالمية  الرشيعة 
استقرت يف مقارها، وألقت عصا تسيارها، فام نسخ منها قد نسخ يف زمن نزول 

الوحي عىل رسول اهلل – صىل اهلل عليه وسلم – فال تقبل حمًوا وال إثباًتا.
يتضح من خالل ما سبق إىل وجود توافق ما بني علمي أصول الفقه واالقتصاد 
اإلسالمي، يف حقول من املعرفة االقتصادية اإلسالمية، إالّ أن هناك اختالف فيام 
خيص حدود النظرية االقتصادية الوضعية، وما يمثله اجتهاد العقل البرشي الذي 

ال خيضع إىل ضوابط الرشع. 

2. 2 - تفعيل العالقة:

يمكن تفعيل العالقة مابني علم أصول الفقه واالقتصاد اإلسالمي يف أمور عدة، 
منها بحث عدد من املفاهيم التي متثل إهتامما مشرتكا ما بني العلمني. وحيث أن 
املصادر األصلية ألصول الفقه تتمثل يف الكتاب و السنة واإلمجاع، كام سبق ذكره، 

سنحاول التعريج عىل بعض املصطلحات ذات االهتامم املشرتك لدى العلمني.
من املصطلحات التي مثلت جانبًا أساسيًا سواء لدى علم األصول أو االقتصاد 

اإلسالمي، اإلنسان ودوره االستخاليف.

2.2. 1. االستخالف:

الكتاب  من  املفهوم  هلذا  ورؤيتها  األصلية  األصول  مصادر  عىل  التعريج  سيتم 
والسنة واالمجاع باعتبارها من املصادر األصلية.
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في الكتاب:

وقد  األحكام)47(،  رشعية  أدلة  من  رشعيًّا  أصاًل  الكتاب  كون  عىل  العلامء  أمجع 
)َوإِْذ  تعاىل:  قوله  منها  االستخالف،  موضوع  خيص  فيام  عديدة  آيات  وردت 
َعُل فِيَها َمن ُيْفِسُد فِيَها  َقاَل َربَُّك لِْلَماَلِئَكِة إيِنِّ َجاِعٌل يِف اأْلَْرِض َخِليَفًة َقاُلوا َأجَتْ
ُس َلَك َقاَل إيِنِّ َأْعَلُم َما اَل َتْعَلُموَن(.)48(  َماَء َوَنْحُن ُنَسبُِّح بَِحْمِدَك َوُنَقدِّ َوَيْسِفُك الدِّ
خالئف  ومجعه  للمبالغة،  فيه  واهلاء  َخليف  واألصل  فعيله  وزن  عىل  واخلليفة 
وخلفاء. واخلليفة هو الذي يقوم مقام الذاهب ويسد مسده وُيطلق عىل املفرد، 

ْرِض()50(. َعُلُكْم ُخَلَفاَء اأْلَ وقد ُيراد به اجلمع )49(. )َوجَيْ

اآلدمي يف  فيه  يتوجه  أحد مسارين: مسار  اإلنساين عن  االستخالف  وال خيرج 
املبلغ عىل يد رسله األخيار، وهو - يف هذه  املنزل من اهلل،  حياته هبدي الوحي 
احلال- يناسب أن نسميه إستخالفًا إيامنيًا. ومسار يقوم عىل أساس عقيل حمض، 
وهو ما يناسب تسميته باالستخالف الوضعي. وهلذا، مّلا أنزل اهلل تعاىل آدم وحواء 
إىل األرض خاطبهام حمددًا مهمتهام كام يف اآلية 30 من سورة البقرة، أي االختيار 
اتباع دين اهلل وهديه املبني، وإما اإلعراض عنه واالكتفاء  إما  بني أحد طريقني، 
نِّي ُهًدى  ا َيْأتَِينَُّكم مِّ بالعقل وحده )َقاَل اْهبَِطا ِمنَْها مَجِيًعا َبْعُضُكْم لَِبْعٍض َعُدّو َفإِمَّ
تندرج  القرآنية  املقاصد  كل  فإن  لذا  َيْشَقٰى()51(  َواَل  َيِضلُّ  َفاَل  ُهَداَي  َبَع  اتَّ َفَمِن 
بداهة يف إطار توضيح مقصد االستخالف االيامين، وتفعيله، وحتديد مسؤولياته، 

وتكاليفه العملية التي متتد لتعم قضايا احلياة ومناشطها مجيعا)52(.
)47( شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر، املعروف بابن قيِّم اجلوزية )ت: 751 هـ(، إعالم املوقِّعني عن ربِّ العامَلني،راجعه: طه عبدالرؤوف، 

دار اجليل للنرش والتوزيع والطباعة، بريوت لبنان.
)48( سورة البقرة، اآلية/30

, والنهاية يف غريب احلديث واألثر لإلمام جمد الدين ابن األثري اجلزري )ت606هـ(  )49( معجم مقاييس اللغة ص ـ310 , ولسان العرب 181/4 
69/2 دار الفكر - بريوت - الطبعة الثانية 1399هـ.

)50( سورة النمل، اآلية 62
)51( سورة طه، اآلية 23

)52( عبد السالم األمحر، استخالف اإلنسان يف األرض بوصفه مقصدا عاما للقرآن والرشيعة واحلضارة، إسالمية املعرفة، السنة الثالثة والعرشون، 
العدد 89، صيف 1438هـ/2017م، ص 114-113
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تربز يف موضوع االستخالف عالقة اخلالق واملخلوق، ذلك ألن اخلليفة خملوق، 
ومل خيلق وحده، بل خلق قبله املالئكة واجلن، وسائر املخلوقات من السموات 
واألرض. إال أن رب العاملني سبحانه، مّيز بني خملوقاته، فجعل اإلنسان السيد 
املالئكة  دون   ( املخلوقات  باقي  وجعل  له،  تكريام  له  بالسجود  املالئكة  وأمر 

واجلن(، مسخرات لإلنسان للقيام بواجب اخلالفة، قال 
لَِك آلَياٍت  نُْه إِنَّ يِف َذٰ َمأواِت َوَما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا مِّ ا يِف السَّ َر َلُكم مَّ تعإىل: )َوَسخَّ

ُروَن()53(. َقْوٍم َيَتَفكَّ لِّ
له،  ما سخر  للخالق، وسيدًا عىل  )اإلنسان( عبدًا  اخلليفة  بموجب ذلك يصبح 
هذه الثنائية هي جوهر ابتالء اإلنسان، فإن أقر بعبوديته وأيقن بأن ما سخر له هو 
معني له عىل واجب اخلالفة أفلح، وعىل اجلانب الثاين إذا أخل بعبوديته، وانشغل 

بام سخر له وجعلها سيدًا له خرس وضل. 
أن  األصول  علامء  وجد  الداللة،  قطعي  أصل  فيه  وماورد  الكتاب  أن  وحيث 
اإلنسان مستخلف يف هذه األرض للقيام بواجب اخلالفة، ذلك ) ألن تكاليف 
عن  تكلم  حني  الشاطبي  يقول  اخللق(،  يف  مقاصدها  حفظ  إىل  ترجع  الرشيعة 
قصد الشارع من وضع الرشيعة: )وحقيقة ذلك أن يكون خليفة اهلل يف إقامة هذه 
ثم عىل  نفسه،  املصالح بحسب طاقته ومقداره وسعته، وأقل ذلك خالفته عىل 
أهله، ثم عىل كل من تعلقت له به مصلحة... وإليه يرجع قوله تعإىل: )إين جاعل 

يف األرض خليفة(، وقوله: )ويستخلفكم يف األرض فينظر كيف تعملون()54(.

في السنة:

وَخَلِفيَُّته  آدم  )فاخلليفة  عاشور:  ابن  فحسب  بالعمران،  مقرتن  اخلالفة  واجب 
ذريته  وتلقنُي  بالوحي  أو  باإلهلام  األرض  تعمري  من  تعاىل  اهلل  مراد  بتنفيذ  قياُمه 
»املقصد  أن  الفايس:  عالل  ويذكر   .)55( األريض(  العامل  هذا  من  تعاىل  اهلل  مراد 

)53( سورة اجلاثية، اآلية 13
)54( الشاطبي، ابو اسحق، املوافقات يف أصول الرشيعة، حتقيق عبد اهلل دراز، املكتبة التجارية الكربى،3/ 223 وص 221

)55( حممد الطاهر بن عاشور، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنرش، تونس، ط 1884 هـ، ج: 1، ص: 29
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العام للرشيعة اإلسالمية هو عامرة األرض وحفظ نظام التعايش فيها واستمرار 
صالحها بصالح املستخلفني فيها وقيامهم بام كلفوا به من عدل واستقامة ومن 
صالح يف العقل ويف العمل وإصالح يف األرض واستنباط خلرياهتا وتدبري ملنافع 

اجلميع«)56(.
عامرة  ومقصد  العبادة  مقصد  بني  وتوازن  تكامل  عالقة  بوجود  يستدل  ورد  مما 
احلياة  تقوم  معًا  وهبام  العبادة،  من  جزء  هو  اإلعامر  مقصد  أن  ذلك  األرض، 
اإلنسانية يف توازن وتكامل وانسجام تام كام أراد هلا اهلل سبحانه أن تكون. ومن 
ذلك، قول بن عاشور:»اخلليفة آدم، وِخلِّفيته قيامه بتنفيذ مراد اهلل تعإىل من تعمري 

األرض«.
غري  العامرة  وواجب  األرض،  لعامرة  وموجهة  حاثة  املطهرة  السنة  جاءت  وقد 
اإلنسان  يستوعب  حتى  ينتهي  وال  لنفسه  الفرد  إشباع  من  يبتدأ  فهو  حمدود، 
وال  عديدة  الشأن  هبذا  وردت  التي  األحاديث  للعمران.  ويكيفها  املسخرات 
أنوارها يف ضوء  نقتبس بعض من  البحث، ولعلنا  إدراجها مجيعًا يف هذا  يمكن 

علمنا املحدود.
روى البخاريُّ يف صحيحه عن املقدام بن معد يكرب )ريض اهلل عنه( أن رسوَل 
اهلل صىل اهلل عليه وسلم قال: »ما أكل أحٌد طعاًما قط خرًيا ِمن أن يأكل من عمل 
األوسط  الطرباين يف  يده«)57(. روى  ِمن عمل  يأكُل  كان  دأود  اهلل  نبيَّ  وإن  يده، 
والبيهقي يف السنن وعبدالرزاق يف مصنفه عن أيب هريرة - ريض اهلل عنه -: أن 
النبيَّ صىل اهلل عليه وسلم كان جالًسا مع أصحابه ذات يوم، فنظروا إىل شاب ذي 
ر يسعى، فقالوا: ويَح هذا؛ لو كان شباُبه وَجَلُده يف سبيل اهلل  جَلد وقوة وقد بكَّ
تعاىل، فقال صىل اهلل عليه وسلم: »ال تقولوا هذا؛ فإنه إن كان خرج يسعى عىل 
ولده صغاًرا فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى عىل أبويِن شيخني كبريين 
ها فهو يف سبيل اهلل، وإن كان  فهو يف سبيل اهلل، وإن كان خرج يسعى عىل نفسه ُيعفُّ

)56( عالل الفايس، مقاصد الرشيعة ومكارمها، دار الغرب اإلسالمي، ط5، 1993، ص61
)57( ابن حجر، فتح الباري رشح صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب كسب الرجل وعمله بيده، رقم احلدبث، 1966، ج4، ص 358
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خرج يسعى رياًء ومفاخرة فهو يف سبيل الشيطان«)58(.
وقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: »إن قامت الساعة ويف يد أحدكم فسيلة فإن 
استطاع أن ال تقوم حتى يغرسها فليغرسها«)59(، وحّث عىل الزراعة، حيث قال 
صىل اهلل عليه وسلم: »ما من مسلم يغرس غرسا أو يزرع زرعا فيأكل منه طري أو 
إنسان أو هبيمة، إال كان له به صدقة)60(، وعند مسلم: »ما من مسلم يغرس غرسا 
إال كان ما أكل منه له صدقة، وما رسق منه صدقة، و ما أكل السبع منه فهو له 

صدقة، وما أكلت الطري فهو له صدقة، وال يرزؤه أحد إال كان له صدقة«)61(. 
هذه االقتباسات اليسرية من السنة العطرة، تدل عىل وجوب العمران ومنها السعي 
إلشباع حاجات الفرد ومن يعول عن طريق األعامل املرشوعة بأنواعها املختلفة، 

من صناعة وزراعة وهبا تتجسد عامرة األرض ويتحقق واجب االستخالف.

اإلجماع:

ورد بأن إمجاع الصحابة منعقد عىل صحة عامرة األرض، فقد جاء عن عمر بن 
بغري  وجئنا  باألعامل،  األعاجم  جاءت  لئن  »واهلل  قوله  عنه  اهلل  ريض  اخلطاب 
عمل، فهم أوىل بمحمد صىل اهلل عليه وسلم منا يوم القيامة«)62(، وبذلك يكون 

ريض اهلل عنه قد أوضح رؤية اإلسالم إىل عامرة األرض. 
وورد عن عيل ابن أيب طالب ريض اهلل عنه، أنه وجه أحد عامله حني قال »وليكن 
نظرك يف عامرة األرض أبلغ من نظرك يف استجالب اخلراج، ألن ذلك ال يدرك 

إال بالعامرة، ومن طلب اخلراج لغري عامرة، خرب البالد وأهلك العباد«)63(.
مما سبق يتضح لنا داللة املصادر األساسية ألصول الفقه عىل أمهية االستخالف 

)58( اهليثمي؛ عيل بن أيب بكر بن سليامن اهليثمي، أبو احلسن، نور الدين، املرصي القاهري، حتقيق: حممد عبد القادر امحد عطا، دار الكتب العلمية، 
2001، جممع الزاوئد ومنبع الفوائد، كتاب النكاح، باب النفقات، ج4، ص 325

)59( مسند أمحد، أمحد بن حممد بن حنبل،مسند أنس بن مالك، رقم: 12981، )191/3(، والبخارى ىف األدب املفرد،باب اصطناع املال،رقم: 479، 
.)168/1(

)60( صحيح البخاري، أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل البخاري،بابفضل الزرع والغرس إذا أكل منه، دار بن كثري، دمشق،1423ه سوريا/ بريوت، 
لبنان، ط 1 )2/ 817( رقم:2320.

)61( صحيح مسلم، مسلم بن احلجاج،باب فضل الغرس والزرع،دار إحياء الرتاث العريب،بريوت، )1188/3، رقم 1552
)62( الطبقات ألبن سعد، نقال عن عبد اهلادي عيل النجار، االسالم واالقتصاد، سلسلة عامل املعرفة، العدد 63، الكويت، 1983، ص61

)63( عيل حممد حممد الصاليب، أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب، دار ابن كثري، دمشق،1425هـ، ص454
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الوظيفة  كوهنا  األرض،  عامرة  برضورة  احلكم  من  وذلك  األرض،  وعامرة 
األساسية لإلستخالف، حيث تبني ذلك من الكتاب والسنة و اإلمجاع.

رؤية االقتصاد اإلسالمي لالستخالف)64(:
جوهر  ويتجسد  اإلسالمي  لالقتصاد  املذهبي  األساس  االستخالف  مبدأ  يعد 

االستخالف يف:
تنعاًم  الوجود  هذا  يف  يده  وإطالق  األرض  عىل  بخالفته  لإلنسان  تفويض   )1

واستهالكًا لكفاية ذاته وإحرازًا لوجوده. 
واستعمركم  األرض  من  أنشأكم  )هو  األرض:  بعامرة  لإلنسان  تكليف   )2
فيها()65(؛ فهي إذًا خالفة تلزم اإلنسان بإدارة املوارد وعامرة األرض عىل نحو ما 
حيدده املنهج اإلهلي: املذهب االقتصادي يف اإلسالم، الذي حيدد عالقة اإلنسان 
االستخالفية  العالقة  إطار  يف  خالهلا  من  باإلنسان  اإلنسان  وعالقة  بالثروة 

املقدسة: عالقة اإلنسان برب الوجود تبارك وتعاىل.
ويوضح املبنى االعتقادي اإلسالمي بجالء أركان االستخالف يف أن اهلل سبحانه 
االستخالف؛  موضوع  هي  واألرض  اخلليفة؛  هو  واإلنسان  املستخِلف؛  هو 

والدين: اإلسالم هو دليل االستخالف.
ولالستخالف رشوطًا مادية وأخرى عقدية، أما الرشوط املادية فتتمثل بالرتاتيب 
أمرًا  اإلنسان عىل هذه األرض  التي جتعل من خالفة  الكونية  للمفردات  اإلهلية 
ممكنًا، نذكر منها وعىل سبيل التمثيل ال احلرص: اخللق الغائي ألجل كفاية اإلنسان؛ 
التجعيل؛ فاهلل سبحانه جعل املخلوقات عىل نحو يمكن استفادة اإلنسان منها؛ 
مسّخرة  وجعلها  الوجود  هذا  مفردات  خلق  قد  وتعاىل  سبحانه  فاهلل  التسخري؛ 
جعل  قد  وتعإىل  سبحانه  فاهلل  التذليل  االستفادة؛  من  يمكنه  نحٍو  عىل  لإلنسان 
الوجود بمفرداته املختلفة مذلاًل لإلنسان؛ ومقتىض الرتاتيب الوظيفية السابقة هو 

متكني اإلنسان.
)64( عبد اجلبار السبهاين، املوقع الشخيص https://al-sabhany.com/index.php/articles/bases-of-islamic-economy بترصف

)65( هود: آية 61
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البرش  وتعهده سبحانه هبداية  تعاىل  اهلل  بتفضل  فتتمثل  االعتقادية  الرشوط  وأما 
فيه  ريب  ال  الكتاب  )ذلك  تعاىل:  قال  واملتاع،  املستقر  بتوفري  تعهده  عىل  زيادة 
هدى للمتقني()66( وقال سبحانه أيضًا: )قلنا اهبطوا منها مجيعًا فإما يأتينكم مني 
هدى فمن تبع هداي فال خوف عليهم وال هم حيزنون()67(، وقد تواىل هدي اهلل 
رساًل ورساالت ونبوات ترتا، وهلل احلمد واملنة، وكلها هبدف استنقاذ اإلنسان. 
الرشائط  فإن  البرشي،  للجنس  ُميرسة  مطلقة  عامة  املادية  الرشائط  كانت  وإذا 
االعتقادية يستفيد منها من يقبل بمنهج اهلل تعإىل وهديه فتكمل له رشائط اخلالفة 

املرضية.
املالك  مركز  من  اإلنسان  نقل  هو  االستخالف  بمبدأ  اإليامن  آثار  أبرز  ولعل 
املترصف بام يملك عىل مداركه وهواه، إىل مستخلف ملزم بدليل اخلالفة: اإلسالم 
ومذهبه االقتصادي، وهي نقلة هلا ثامرها سواء عىل صعيد إدارة الثروة وإنتاجها 

أم عىل صعيد توزيعها واستهالكها)68(.
اإلسالمي،  االقتصاد  علم  مع  الفقه  أصول  علم  توافق  تقدم،  مما  جليا  يتضح 
واإلمجاع  والسنة  الكتاب  من  الكلية  فاألدلة  االستخالف،  موضع  خيص  فيام 
توضح مهمة اإلنسان عىل هذه األرض والدور املرسوم له من خالل سلسلة من 
اإلجراءات التي سخرها اخلالق سبحانه، لتمكن املخلوق من السيادة عىل باقي 

املخلوقات، كي يتسنى له القيام بواجب اخلالفة ومنها عامرة األرض. 

2.2.2. الرشد االقتصادي:

ويقصد  اقتصاديُا،  رشيدُا  املستهلك  يكون  بأن  االقتصادية،  النظرية  افرتضت 
املنافع أو  التكاليف والتضحيات للحصول عىل أكرب  بأقل  بالرشادة هو اإلنفاق 
هو  الرشيد  واملستهلك  اللذة.  من  مقدار  أعىل   - )اللذة(  ملبدأ  وفقًا  مايسمى- 
الذي يعرف جيدًا مقدار دخله وينفقه للحصول عىل أكرب منفعة يف ضوء ما حيتاج 

)66( البقرة: آية 2
)67( البقرة: آية 38

)68( عبد اجلبار السبهاين، املصدر السابق، بترصف
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إليه من سلع وخدمات. أضف إىل ذلك إن حرية املستهلك املطلقة يف االختيار 
أو اإلنفاق تكون يف ضوء دخله املتاح، ويف سوق منافسة تامة تتوفر فيه البدائل 
للسلع أو اخلدمات املتنوعة. وافرتضت النظرية أيضًا بأن املستهلك لن ينفق إال 

للحصول عىل أكرب إشباع ممكن.
هذا األمر مل يغفله، أعالم األمة، مع اختالفهم يف اسلوب املعاجلة، فقد تطرق إىل 
مفهوم الرشد االقتصادي، حممد بن احلسن الشيباين، يف معرض حديثه عن معنى 
االقتصاد، حيث قال )ما زاد عىل حد الشبع فهو معاقب، فإن األكل فوق الشبع 
حرام()69(. أما العز بن عبد السالم فيذكر )بأن االقتصاد رتبة بني مرتبتني، ومنزلة 
املصالح، واإلرساف يف جلبها،  التقصري يف جلب   : ثالثة  واملنازل  منزلتني،  بني 

واالقتصاد بينهام، واحلسنة ما توسط بني اإلرساف والتقصري()70(. 
النظرية  وفق  عىل  للفرد  عليه  هو  عام  املسلم  للفرد  االقتصادي  الرشد  خيتلف 
)والرشد  الرشد  اهلل يف  تيمية رمحه  ابن  يقول شيخ اإلسالم  الغربية،  االقتصادية 
رشد  اخلري  فعمل  صاحبه،  يرض  الذي  العمل  والغي  صاحبه  ينفع  الذي  العمل 
وعمل الرش غي. وهلذا قالت اجلن )وإنا الندري أرش أريد بمن يف االرض، أم 
أراد هبم رهبم رشدا()71(، فقابلوا بني الرش وبني الرشد، وقال يف آخر السورة )قل 
ماله، وهو  إليه  الذي يسلم  الرشيد  أملك لكم رضًا وال رشدا()72(. ومنه  إين ال 

الذي يرصف ماله فيام ينفع ال فيام يرض.)73( 
وقد اصطلح بعض علامء أصول الفقه عىل الرشد باصطالح املال، وقد صنف ابن 
أيب الدنيا كتابًا سامه )إصالح املال(، نقل فيه عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه 

قوله )أصلحوا أموالكم( )74(. 

)69( الشيباين، حممد بن احلسن،االكتساب يف الرزق املستطاب، بريوت، دار الكتب العلمية، 1406 هـ، ص70
)70( عبد السالم، العز بن عبد السالم السلمي،قواعد االحكام يف مصالح االنام،، مؤسسة الريان، بريوت،1990،ج174/2

)71( سورة اجلن: آية 10
)72( سورة اجلن: آية 21

)73( ابن تيمية، الفتاوى، )د.ط( )د.ت( طبع بامر خادم احلرمني الرشيفني امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود،ارشاف الرئاسة العامة لشؤون احلرمني 
الرشيفني، تنفيذ مكتبة النهضة احلديثة، الرياض، 569/10

)74( ابو بكر عبداهلل بن حممد بن عبيد بن سفيان القريش املعروف بـ)أيب الدنيا، ت/281هـ(، اصالح املال، حتقيق حممد عبد القادر عطا، مؤسسة 
الكتب الثفافية، ص54
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مفهوم  عن  وواضحًا  كاماُل  تصورًا  أعطى  الفقه  أصول  علم  أن  سبق  مما  يتضح 
الرشد يف اإلسالم، فقد تناول الرشد يف سلوك اإلنسان، واالقتصاد جزء من هذا 
السلوك، وحدد معامل الرشد فيه وبني أن الترصف والسلوك يكون رشيدًا إذا حتقق 

فيه العنارص اآلتية:
حتقيق النفع للمسلم : فإذا كانت السلعة حتقق منفعة للمستهلك املسلم، . 1

فإن الرشد يدفعه إىل إستهالكها.
االلتزام باحلالل واحلرام واعتامد اخلري والبعد عن الرش. . 2

2. 3.2. أهلية المستهلك:

ضمن  وذلك  التكليف،  صحة  رشط  كوهنا  لألهلية  مباحث  األصوليون  أفرد   
نطاق مباحث احلكم، وتم تناوهلا عندهم من حيث رشوط األهلية وعوارضها. 
تأيت األهلية يف اصطالح األصوليني بمعنى صالحية اإلنسان لإللزام وااللتزام. 
للغري،  وإنشائها  له  املرشوعة  احلقوق  لتقبل  مناسبًا  الشخص  يكون  بأن  وذلك 
يف  الالزمة  الرشوط  توفر  بعد  رشعًا،  به  يعتد  وجه  عىل  منه  األفعال  ولصدور 
املكلف لصحة ثبوت احلقوق له، والواجبات عليه. فهي:)كون اإلنسان بحيث 
يصح أن يتعلق به احلكم()75(. أي صالحيته لتعلق احلكم به. واألهلية ليست عىل 
درجة واحدة، بل هي خمتلفة يف القوة والضعف، باختالف مراحل اإلنسان التي 

يمر هبا، لذا انقسمت األهلية إىل نوعني: أهلية الوجوب، وأهلية األداء.
 ونعني بأهلية الوجوب:)هي صالحية اإلنسان لثبوت احلق له أو عليه()76(. وذلك 
بمقتىض الذمة التي يولد هبا كل آدمي. فالذمة هي مكان الوجوب، وهي وصف 

اختص اهلل- تعاىل- به اإلنسان دون غريه من احليوانات التي فقدت الذمة.
أما حقيقة أهلية األداء: فقد عرفها األصوليون بكوهنا أهلية املعاملة، بحيث يكون 
اإلنسان مهيئا الكتساب حقوق فيام يقوم به من ترصفات، ومهيئًا ألن ينشئ حقوقًا 

)75( ابن نظام الدين، فواتح الرمحوت رشح مسلم الثبوت: )156/1(.
)76( ابن امللك، رشح املنار وحواشيه: ص)936(.
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التعريفات  بالواجبات. وهي من خالل  ما يسمى  الترصفات، وهو  بتلك  لغريه 
السابقة تعم العبادات واملعامالت)77(.

أنه قد يطرأ  ويكون اإلنسان مؤهاًل ملامرسة األهلية يف األحوال االعتيادية، غري 
عىل األشخاص عوارض، تأثر عىل أهلية اإلنسان، فقد تكون مزيلة أحيانًا ألهلية 
ولكنها  األداء.  وال  الوجوب،  أهلية  تزيل  ال  أخرى  وأحيانًا  واألداء،  الوجوب 
تغري بعض األحكام مع بقائهام – أي أهلية الوجوب واألداء – كام يف حالتي السفر، 

واجلهل يف دار احلرب)78(. 
تتمثل أهلية املستهلك يف نطاق علم االقتصاد أن يكون عقالنيًا ومدركًا ملا يقوم 
به من أعامل وترصفات. وهذه األهلية، تدخل ضمن نطاق آخر من نطاق الرشد 
االقتصادي. لذا فإن األهلية يف االقتصاد الرأساميل متثلها العقالنية وهي الصفة 
التي تطلق عىل سلوك املستهلك، إذا استطاع أن يصل بإنفاق دخله املحدود وفق 
أسلوب عقالين إىل أقىص منفعة ممكنة، دون الرتكيز عىل مضمون املنفعة وحقلها، 

وعن آثارها وأبعادها االقتصادية واالجتامعية واألخالقية)79(. 
هذه العقالنية متثل غاية الرشد االقتصادي يف النظام الرأساميل.

إىل  اإلنسان  وصول  وطريقة  أسلوب  عىل  الرأساميل  االقتصاد  يف  الرشد  ُيْقرص 
وآثارها  املنفعة  االعتبار طبيعة هذه  آخٍذ يف  الفردية، غري  منافعه  )تكبري(  تعظيم 
عىل مصلحة املجتمع والفرد احلقيقية، وال طبيعة الوسائل التي يسلكها لتحقيق 

هذه املنفعة)80(. 
كام أنه ال يميز بني اختيار الفرد الذي تعرّب عنه دالة املنفعة )دالة االختيار(، وبني 
مصلحته احلقيقية، بل يفرتض تطابق االختيار مع املصلحة. ومن ثم فلو فاضل 
فاختار  واملجتمع،  بالفرد  مرض  هو  ما  فيها  السلع  من  جمموعة  بني  ما  مستهلك 
حزمة السلع املرضة فإنه يعترب رشيًدا، بحسب االقتصاد الرأساميل، طاملا أنه يرى 

)77( املصدر نفسه، رشح املنار وحواشيه: ابن امللك، ص)940، 941(
)78( ابن أمري احلاج، التقرير والتحبري: )2/ 172(، رشح املنار وحواشيه: ابن امللك، ص)943، 944(.
)79( زيد بن حممد الرماين، الرؤية اإلسالمية لسلوك املستهلك، دار طويق للنرش والتوزيع، ط1، 2001، 

)80( أمحد الكبييس، احلاجات االقتصادية يف املذهب االقتصادي اإلسالمي، مطبعة العاين، بغداد 1408هـ، ص-281 285،
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يف هذه احلزمة ما يعظِّم املنفعة لديه. إضافة إىل أن االقتصاد الرأساميل ال يضع من 
املستهلك من  يتوخاه  الذي  الوسائل، واهلدف  الرشد يف  ما حيقق هذا  الضوابط 
اندفاعه  املنتج يف  أو  املستهلك  تقيِّد سلوك  التي  القيود  سلوكه، بل يتحدث عن 
نحو حتقيق املنفعة القصوى كأسعار السلع واخلدمات والدخل املتاح)81(. كام أن 

هذه العقالنية الفردية ال تراعي العقالنية )املصلحة الكلية( للمجموع.
من  جتعل  الفقه،  أصول  علم  نظر  وجهة  من  املستهلك،  أهلية  مفهوم  تناول  إن 
املستهلك صاحلًا ألهلية الوجوب وأهلية األداء، وبالتايل ننأى بالعقالنية والرشد 
يف االقتصاد اإلسالمي من هذه االنتقادات. فأهلية الوجوب متكن املستهلك من 
اختاذ القرار املناسب عقال، بحيث ال يقبل عىل استهالك ما يرضه، وبالتايل يراعي 
نواهي الرشع يف احلالل واحلرام، التي جاءت أصاًل حلفظ الرضوريات اخلمس. 
وأهلية األداء متكن املستهلك من أن يتخذ القرار املناسب يف إنفاق دخله للحصول 
عىل منفعته، دون الدخول يف اإلرساف الذي يرض به، ويرض برضورياته، ويسهم 
يف زيادة االدخار، كام أهنا لن ُتقبل عىل إحلاق الرضر باملجموع، إذا ما تقاطعت 
الرشد  مفهوم  حصنت  قد  األهلية  هذه  فإن  لذا  املجموع،  مصلحة  مع  منفعته 

االقتصادي، وابتعدت به عن الشطط واإلنحراف.
من جهة أخرى، فإن العقالنية يف االقتصاد اإلسالمي تقوم عىل جانبني:

1( اجلانب الذايت: ويتمثل يف التزام الفرد املسلم عند االستهالك بالعقيدة 
وتعاليم القرآن الكريم وسنة رسوله صىل اهلل عليه وسلم.

2( اجلانب املوضوعي: ويتمثل يف تنفيذ ويل األمر لألحكام والتعاليم يف 
أعطى  فمثال  النبوية،  والسنة  الكريم  القرآن  عن  املنبثقة  االستهالك  جمال 
السلع  استهالك  ومنع  السفيه،  عىل  باحلجر  األمر  لويل  احلق  اإلسالم 
يف  والتدخل  للناس،  الرضورية  السلع  بيع  عىل  الباعة  وإجبار  املحرمة، 
كل ما من شأنه أن حيقق الكفاءة يف عدالة التوزيع واملستوى االستهالكي 

)81( حسني غانم،«اإلسالم والرشد االقتصادي«، جملة االقتصاد اإلسالمي، بنك ديب اإلسالمي، ديب، ع47، شوال 1405هـ، ص42.
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املناسب لظروف املجتمع.)82(

البذخي  االستهالك  نزعة  من  جمتمعاتنا  حيمي  لالستهالك  األصويل  املفهوم  هذا 
النامية، وعواقبه التي  البلدان  والرتيف الذي أسست لنرشه عوملة العامل الغريب يف 
تؤدي إىل اإلرساف، وبالتايل قد يسهم يف حتسني اإلدخار، الذي يعد أحد الركائز 

املهمة لالستثامر.

:
ً
2. 2. 4. أصول الفقه منهجا

االقتصاد،  وعلم  الفقه  أصول  علم  بني  العالقة  حدود  ضبط  الرضوري  من 
التي  العملية  الرشعية  األحكام  معرفة  طريق  عن  احلدود  هذه  معرفة  ويمكننا 
“جلب  هتدف بشكل أسايس إىل حتقيق املقصد العام يف الرشيعة اإلسالمية وهو 
املصالح وتكميلها وتكثريها ودرء املفاسد و تقليلها)83(، حيث يعد ذلك ضابطًا 
املختلفة مما يؤدي  الظواهر االقتصادية  لسلوك اإلنسان االقتصادي وتعامله مع 
إىل حتقيق التوازن واالستقرار، فاألحكام الرشعية يمكن اعتبارها أدوات حتليل 
النهاية إىل تكامل هذه  إسالمية للظواهر االقتصادية وتفاعالهتا والتي تؤدي يف 
الظواهر االقتصادية مع القوانني الفطرية وذلك من خالل تنقية وتصفية الظواهر 

املخالفة للفطرة والسلوك االقتصادي الضاّر واإلبقاء عىل الظواهر االجيابية.)84(

املالية  املعامالت  أحكام  توجيه  يف  األثر  بالغ  له  الفقه  أصول  قواعد  مراعاة  إّن 
بالنسبة لألفراد واهليئات اخلاصة، فهي تسهم – وبشكل مبارش- يف توجيه وضبط 

إجتاهات ومقررات الفكر االقتصادي اإلسالمي بشكل عام.

تصفية  بعد  إال  يتأتى  ال  جزئية  أحكام  من  الفقهي  البحث  ينتجه  ما  أن  ذلك 
االقتصادي،  البحث  عن  نجمت  التي  الوضعي  االقتصاد  ونظريات  مقوالت 
العلوم االسالمية يف جامعة  اهليتي، االستهالك وضوابطه يف االقتصاد االسالمي، اطروحة دكتوراه مقدمة اىل كلية  ابراهيم رحيم  الستار  )82( عبد 

بغداد، 1994، ص 175-162
)83( اخلليفي، رياض منصور، املقاصد الرشعية وأثرها يف فقه املعامالت املالية، جملة جامعة امللك عبد العزيز، االقتصاد اإلسالمي، املجلد17، العدد1، 

جدة، مركز النرش العلمي، جامعة امللك عبد العزيز،2004، ص43
)84( امحد حممد حممود نصار، دور الباحث يف االقتصاد االسالمي بني علم الفقه وعلم االقتصاد، دراسة منهجية
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ومن املعلوم بالبدهية، أن علم الفقه ال يتحرك من فراغ وإنام يرتبط بالواقع، وإن 
الطريقة الصحيحة ملعرفة احلكم الرشعي، تتمثل يف تصور الواقع ومعرفة حقيقته 
كان  لذلك  فرع عن تصوره(،  اليشء  احلكم عىل  )أن  قاعدة  وطبيعته، عىل وفق 

العلم بالواقع مالزمًا للدراية باألحكام.
لذلك فان انفصال علم الفقه عن االقتصاد يبعدنا عن الكشف عن حكم اهلل يف 
االقتصاد اإلسالمي من جزئية  ننقذ  أن  ماأردنا  فإذا  للعرص.  االقتصادي  الواقع 
برتشيد  احلياة  عن  معلوماتنا  لتنضبط  العرص  معامالت  نفقه  أن  علينا  املعرفة 

األحكام الرشعية.)85(
متر الكتابة عن االقتصاد اإلسالمي بمرحلتني)86(:

)املتعلق  الفقهي  احلكم  عن  فيها  يبحث  املرحلة  هذه  األوىل:  املرحلة 
باالقتصاد واملال(. 

علم  نطاق  يف  تقع  املرحلة  هذه  فإن  املطلوب،  هو  هنا  احلكم  أن  ومادام 
الفقه، ألنه العلم الذي يبحث فيه عن األحكام الفقهية. وباعتبار أن هذه 
هذه  تسمى  لذلك  الفقه،  علم  يعطيها  التي  األحكام  موضوعها  املرحلة، 

املرحلة باسم مرحلة الفقه االقتصادي واملايل.
واقعة،  ينيشء  واملال  باالقتصاد  املتعلق  الفقهي  احلكم  الثانية:  املرحلة 
عليها،  والتعرف  االقتصادية،  الظاهرة  هذه  حتديد  اقتصادية.  ظاهرة  أو 
وحتليلها )اقتصادًيا( والعمل عليها )بسياسات اقتصادية(، كل هذا وغريه 

يكون املرحلة الثانية يف االقتصاد اإلسالمي.
من هنا يظهر لنا مفهومني مها مفهوم أصول الفقه االقتصادي ومفهوم االقتصاد 
الدليل الستنباط احلكم  بالبحث يف  األول  )التحلييل(، حيث خيتص  اإلسالمي 

)85( حطاب، كامل، العالقات العملية والنظرية بني االقتصاد اإلسالمي واالقتصاد الوضعي، جملة الرشيعة والدراسات االسالمية، 2001، املجلد 
16،العدد.44، ص245.

)86( رفعت السيد العويض، بني علم الفقه و علم االقتصاد اإلسالمي، جملة الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم ديوبند، مجادى األوىل 1435 هـ 
= مارس 2014م، العدد : 5، السنة : 38
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عىل  يعمل  هو  اإلسالمي  االقتصاد  علم  بينام  االقتصادية،  املسألة  حيكم  الذي 
ينشئها  التي  االقتصادية  املتغريات  لتحديد  عليه  الذي حصلنا  احلكم  البحث يف 
احلكم وحتديد تأثرياهتا والتنبؤ هبا، وذلك عىل اعتبار وجود مرحلتني األوىل يتم 
أحدثها  التي  االقتصادية  املتغريات  حتدد  والثانية  الفقهي  احلكم  استنباط  فيها 

احلكم الرشعي. 

2. 3 - السعي لتطوير العالقة بين الْعلَمّين االقتصاد اإلسالمي منطلقا

االقتصاد(  وبضمنه  العلم)  بفصله  معرفية  جريمة  الغريب  االقتصاد  ارتكب  لقد 
جيب  اجلريمة  هذه  املادية،  لذاته  أسريًا  وأسقطته  اإلنسان  فشوهت  الدين،  عن 
أن تتوقف وحتارص وجتتث بجهد فكر إسالمي اقتصادي وغري اقتصادي، ليس 
عن  وإنام  الغريب،  االقتصادي  الفكر  ضد  عاطفي  انعكايس  فعل  رد  طريق  عن 
املنهجية  القواعد  وضع  باالعتبار  يأخذ  الذي  الواعي  احلضاري  احلوار  طريق 
بأكثر مما هي  أوربا  إىل  القرآنية آللية عمل االقتصاد ونقلها  املعرفية  واملرتكزات 
الذي  العلمي اإلسالمي  املنهج  املزيد من مالمح  اليوم، من خالل عرض  عليه 
املوحد  )اإلسالم(  اسمها  متكاملة  موحدة  قيمية  معرفية  منظومة  ظل  يف  يعمل 
واملطلق،  النسبي  والروح،  املادة  والشهادة،  الغيب  يعالج شؤون  الذي  املتكامل 
وذلك عرب منهجية موحدة تعكس وحدة املعرفة ووحدة التفكري، اللذين يعدان 
التوسع يف  العلم يف حتقيق أهدافه، وذلك يكون عرب  املقومني األساسني لنجاح 
من  وغريه  باالقتصاد  ربطها  ثم  ومن  الكريم  القرآن  يف  املعرفية  األنظمة  دراسة 

العلوم.)87(
الفقه  مها  مرحلتني  من  يتكون  اإلسالمي  االقتصاد  إن  إىل  اإلشارة  من  بد  وال 
االقتصادي  الفقه  مرحلة  تدخل  حيث  االقتصادي،  والتحليل  االقتصادي 
بمجموعها يف املعرفة العملية لألحكام الرشعية. أما مرحلة التحليل االقتصادي 

)87( جاسم الفارس، االقتصاد اإلسالمي يف إطار نظرية املعرفة اإلسالمية، بحث مقدم اىل أعامل املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد اإلسالمي، جدة، 
ص418
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فهي مرحلة تالية لالقتصاد الفقهي، بمعنى أن هذه املرحلة تأخذ ما تم استنباطه 
فقهًا ثم تتعامل معه كموضوع اقتصادي. من هنا فإن هناك أسباب حتتم ختصيص 

صيغة مستقلة لألحكام الرشعية العملية هي:)88(

ما ينبغي أن يكون معروفًا أن لالقتصاد اإلسالمي أحكامه الفقهية، التي . 1
مرحلة  يف  العقل  دور  فإن  ذلك  يتقرر  وعندما  الوحي،  مصدرها  يكون 
يف  العقل  فإن  لذا  معروفًا،  يصبح  اإلسالمي  لالقتصاد  الفقهي  البحث 
مرحلة العمل الفقهي ليس مصدرًا للحكم الرشعي أي للمعرفة، وإنام هو 
أداة ملعرفة احلكم، وهذا هو ضابط العمل يف مرحلة فقه االقتصاد، وحيث 

إن مرحلة التحليل االقتصادي مرحلة تالية يصبح العقل أداة للمعرفة.

يوجد سبب آخر حيتم ختصيص صيغة مستقلة لألحكام الرشعية العملية، . 2
يتعلق  فيام  أمام مقالتني  إننا  للمعرفة،  الوحي كمصدر وحيد  تعتمد  وهي 
باألحكام الرشعية، املقولة األوىل أن نجعل الفقه هو الذي حيكم املجتمع 
هو  املجتمع  عليه  ما  نجعل  أن  هي  الثانية  واملقولة  عليه،  يكون  ما  وحيدد 
الذي حيدد الفقه. املقولة األوىل هي املقبولة إسالميًا، والذي جيعل قبوهلا 
الفقه  يف  املعرفة  مصدر  بأن  االلتزام  عىل  االستمرار  هو  إسالميًا  واجبًا 
هبا  أخذ  التي  فهي  الثانية  املقولة  أما  العقل،  وليس  الوحي  اإلسالمي هو 
الفكر االورويب وسار فيها، وقد قادته هذه املقولة إىل حد أنه مل يعد عندهم 
فقه له صفة الثبات، وإنام أصبح عندهم قانون يتطور ويتغري تبعًا ملا جيد يف 

املجتمع.

الفكر . 3 تتبع  هنا  يعنينا  وما  تطوره معروف،  )الوضعي(  االقتصادي  الفكر 
االقتصادي يف القرون الوسطى حيث عرض فيها االقتصاد كفكر مسيحي 
كنيس، ثم حدوث التمرد عىل الكنيسة وفصل الدين عن العلم، هذا األمر 
القاهرة،  اإلسالمي،  للفكر  العاملي  املعهد  اإلسالمي،  االقتصاد  يف  املنهجية  ندوة  اإلسالمي،  االقتصاد  يف  املعرفة  نظرية  عن  العويض،  رفعت   )88(

يوليو/2001، ص97-93
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حيتم علينا أن ناخذ الدرس ونستخلص النتيجة، حتى ال نقع فيام وقع فيه 
غرينا عىل النحو الذي وصلوا اليه، ليس فصل االقتصاد عن الوحي، وإنام 

فصل الدين عن الدنيا.
ال جمال إلمهال العقل أو النقل، فالعقل أداة للوثوق بصحة ما ورد من النقل، وهو 
وسيلة لفهم مضمونه، وإدراك معناه. من هنا ندرك أن العقل خادم للنقل املتمثل 
بالوحي اإلهلي. حيث إشتغل علامء األصول عىل العمل لبيان الضوابط التي متيز 
العقل الذي به يتم إدراك احلقائق بعيدا عن األهواء الذاتية. فرسموا لإلستيعاب 
أن  معطياته  ومن  إنحراف.  دون  احلقائق  بلوَغ  به  االلتزاُم  يضمن  منهجًا  العقيل 
العقل إذا إجتهد يف تفسري العمليات التي هبا يتم إدراك احلقائق، ووصل إىل احلد 
أن  له  بّد  ال  كان  وراءه،  فيام  اخلوض  من  يتمكن  وال  جتاوزه،  له  يتأتى  ال  الذي 
يستسلم للنقل )اخلرب الصادق( الذي من شأن العقل الوثوق به واالطمئنان إليه. 
العقل  به  اهلل  أنقذ  الذي  بالوحي  إال  العقل  به  يثق  الذي  الصادق  اخلرب  يأيت  وال 
اإلنساين من الشطط واإلنحراف. وقد أمجع العلامء عىل أن صحيح املنقول متفق 

دائاًم مع رصيح املعقول)89(.
علم  إىل  حتوله  ثم  ومن  الغريب،  االقتصاد  خطأ  بنا  سيلحق  العقل  إىل  اإلنصياع 
الذي  يتعامل مع اإلنسان  الروح، مع أن علم االقتصاد  مادي بحت، هيمل كنه 

يترصف بموجب هذه الروح.
إن إستيعاب وتطوير االقتصاد اإلسالمي واحلفاظ عىل واقعيته واإللتزام بثوابته، 
واالجتهاد يف نوازله، حتتم أن يكون عىل ثقة وطيدة بعلم أصول الفقه، بل عليه 
أن خيطو خطوة أكرب من خالل تفاعله مع معطيات أصول الفقه احلضاري، الذي 
عىل  والوقوف  الواقع  واستكشاف  املجتمع  مكونات  عىل  التعرف  من  يتمكن 

حتوالته.

https://islamsyria.com/ 2013 89( رابطة العلامء السوريني، العالقة بني العقل والنقل، رقم الفتوى : 119  األحد 24 مجادى اآلخرة 1434 - 5 مايو(
site/show_consult/119
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 حيتم النهوض بأصول الفقه احلضاري، مراجعة علم أصول الفقه ورضورة توسيع 
اإلسالمي.  االقتصاد  منها  أخرى،  معرفية  قطاعات  يشمل  حتى  اشتغاله  جمال 
فالقواعد األصولية قادرة عىل أن توظف وتسثتمر يف تفسري الظاهرة االقتصادية 

اإلسالمية.

الخاتمة:

املتسلح  اإلسالمي  االقتصاد  عامل  وجود  إىل  قائمة  احلاجة  أن  البحث  أظهر 
بمجموعة من األسلحة الرشعية كأصول الفقه مثال، كي يكون قادرًا عىل مواجهة 
اإلسالمي  باالقتصاد  الباحث  يمكن  الفقه  بأصول  التسلح  أن  ذلك  املتغريات، 
الكلية للمسائل، كام متثل دافعًا قويًا ملواجهة مستجدات  النظرة  الرجوع إىل  من 

االقتصاد اإلسالمي، واإلحاطة بجوانبها املختلفة.
الفقهية،  األدلة  يف  معًا  يبحثان  فهام  العلمني  كال  يف  تقارب  وجود  كذلك،  تبني 
جوانب  إن  بل  منها،  االستفادة  تتم  كي  الرشعية  األحكام  الستنباط  ويسعيان 
الفقه  أصول  أعامل  من  هلا  مندوحة  ال  اإلسالمي،  االقتصاد  يغطيها  التي  احلياة 

الذي ينبغي أن تظهر أحكامه يف كل جزئية من جزئيات هذه احلياة. 
الفقه واالقتصاد  العلمية لكل من علم أصول  املنهجية  أن  إىل  الباحث  وتوصل 
أركان  يف  املنطقي  التسلسل  حيث  من  واحدة  علمية  منهجية  تتبعان  اإلسالمي 
املنهج العلمي، مع وجود اختالف مابني العلمني من حيث املصادر املعتمدة أو 

املضمون. 
كذلك تبني للباحث أن االقتصاد اإلسالمي جزء من جمموعة العلوم اإلسالمية، 
أو  املنهجية،  تشابه  حيث  من  سواء  الفقه  أصول  علم  مع  يلتقي  فإنه  وبالتايل 

األهداف أو الوظائف. 
االقتصاد  وعلم  الفقه  أصول  علم  بني  العالقة  حدود  ضبط  أن  البحث  استنتج 
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أساس  بشكل  هتدف  التي  العملية  الرشعية  األحكام  معرفة  طريق  عن  يمكن 
وتكميلها  املصالح  “جلب  وهو  اإلسالمية  الرشيعة  يف  العام  املقصد  حتقيق  إىل 
وتكثريها ودرء املفاسد و تقليلها”. حيث إّن مراعاة قواعد أصول الفقه له بالغ 
فهي  اخلاصة،  واهليئات  لألفراد  بالنسبة  املالية  املعامالت  أحكام  توجيه  يف  األثر 
تسهم – وبشكل مبارش- يف توجيه وضبط إجتاهات ومقررات الفكر االقتصادي 

اإلسالمي بشكل عام. 
باألدوات  االرتقاء  العلمني ممكن من خالل  مابني  العالقة  تطوير  فان  تقدم،  مما 
توسيع  الفقه ورضورة  مراجعة علم أصول  البحثية وذلك من خالل  واملنهجية 
اإلسالمي.  االقتصاد  منها  أخرى  معرفية  قطاعات  يشمل  حتى  اشتغاله  جمال 
وتعميق البحث يف االقتصاد اإلسالمي، فالقواعد األصولية قادرة عىل أن توظف 

وتسثتمر يف تفسري الظاهرة االقتصادية اإلسالمية.
مراعاة  اإلسالمي  االقتصاد  جمال  يف  الباحث  عىل  ينبغي  أنه  الباحث،  ويويص 
خاصية رئيسة وهي أن دور العقل هو اإلدراك، وليس مصدرًا للمعرفة عىل النحو 
املفهوم به مصدرًا لنظرية املعرفة. وهلذا املعنى ينبغي أن ختصص األحكام الرشعية 
وأداة  النقل،  فيها  املعرفة  يكون مصدر  للمعرفة، حيث  بصيغة مستقلة  العملية، 

االدراك هو العقل.
وأن العالقة بني علم أصول الفقه وعلم االقتصاد اإلسالمي هي عالقة تكامل 
وترابط يف اهلدف والغاية وعالقة توجيه وحتليل يف اآللية واملنهجية. وأنه ما زال 
يف كل من أصول الفقه وفقه االقتصاد اإلسالمي جماالً للتجديد يف جوانب مهمة 

منهام، األمر الذي يتطلب من الباحثني املزيد من التحري واالستنباط.
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المصادر والمراجع:

األمحر، عبد السالم األمحر، استخالف اإلنسان يف األرض بوصفه مقصدا  -
عاما للقرآن والرشيعة واحلضارة، إسالمية املعرفة، السنة الثالثة والعرشون، 

العدد 89، صيف 1438هـ/2017م، 
السالم،  - دار  الربانية،  إىل  الكتاب  من  العاملية  مفهوم  فريد،  األنصاري، 

القاهرة، ط1، 1430، 2009م.
األنصاري، حممد كاظم، كفاية األصول، حتقيق جواد الشهرستناين، بريوت،  -

مؤسسة آل البيت إلحياء الرتاث، ط2، 1991م
إبن أمري احلاج، شمس الدين بن حممد بن حممد احلنبيل، التقرير والتحبري،  -

بريوت، دار الكتب العلمية، ط2، 1983م
البخاري، أيب عبد اهلل حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، دار بن كثري،  -

دمشق،1423هـ سوريا/ بريوت، لبنان، ط 1 
املطبوعات  - وكالة  ط3،  العلمي،  البحث  مناهج  الرمحن،  عبد  بدوي، 

الكويتية، 1977 
العالقة  - العقدية،  واأليدلوجيا  االقتصاد  اهلل،  نعمة  الشيخ  الربوجردي، 

الدراسات  سلسلة  والنقد،  االقتصاد  يف  إسالمية  دراسات  واالرتباط، 
احلضارية، مركز احلضارة لتنمية الفكر اإلسالمي، ط1، بريوت، 2011 

طرق  - و  العلمي  البحث  مناهج  الديبات،  حممود  وحممد  عامر،  بوحوش، 
إعداد البحوث، ديوان املطبوعات اجلامعية، اجلزائر، ط1، 2000،

البيضأوي، منهاج الوصول إىل علم األصول، طبعة املكتبة التجارية -
الرشيفني  - احلرمني  خادم  بامر  طبع  )د.ت(  )د.ط(  الفتاوي،  تيمية،  ابن 

امللك فهد بن عبد العزيز آل سعود، ارشاف الرئاسة العامة لشؤون احلرمني 
الرشيفني، تنفيذ مكتبة النهضة احلديثة، الرياض

ليبيا:  - االجتامعي،  البحث  وأسس  مبادئ  يف  مقدمة  عمر،  مصطفى  التري، 
الدار اجلامهريية للنرش والتوزيع واالعالن،2106 
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تيالين، فيصل بن سعيد تيالين، مقارنة بني أصول الفقه وأصول القانون،  -
 ،4 العدد   ،16 املجلد  اإلسالمية،  للعلوم  القادر  عبد  األمري  جامعة  جملة 

ايلول/2001
احلاجي خليفة، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ النارش: مكتبة  -

املثنى - بغداد، 1941م، 
اإلسالمي  - االقتصاد  بني  والنظرية  العملية  العالقات  كامل،  حطاب، 

املجلد  اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  جملة  الوضعي،  واالقتصاد 
16،العدد.44، 2001 

استحقاق  - يف  وأثره  الكفاية  حد  معيار  حممد،  الكريم  عبد  يارس  احلوراين، 
الزكاة ) دراسة تأصيلية(، بحث مقدم إىل منتدى االقتصاد العاملي 2017، 

ديب، االمارات العربية املتحدة،2017
اجلزري، جمد الدين بن األثري والنهاية يف غريب احلديث واألثر لإلمام جمد  -

الثانية  الطبعة   – – بريوت  الفكر  ابن األثري اجلزري )ت606هـ( دار  الدين 
1399هـ.

مجعة، عيل، علم أصول الفقه وعالقته بالفلسفة اإلسالمية، القاهرة، املعهد  -
العاملي للفكر اإلسالمي، 1996

مجعة،عيل، احلكم عند األصوليني، دار اهلداية،)د.ت.( -
الثاين  - العام  املؤمتر  أبحاث  من  الرشعية،  املقاصد  ترتيب  عيل،  مجعة، 

حتت  واملنعقد  بالقاهرة،  اإلسالمية  للشؤون  االعىل  للمجلس  والعرشين 
 25-22 املرصية،  األوقاف  وزارة  العرص(  وقضايا  الرشيعة  )مقاصد  شعار 

فيرباير2010
خرشيش، املصطفى، من األهداف العلمية لعلم أصول الفقه، 2017، شبكة  -

األلوكة الرشعية
اخلليفي، رياض منصور، املقاصد الرشعية وأثرها يف فقه املعامالت املالية،  -

العدد1،  املجلد17،  اإلسالمي،  االقتصاد  العزيز،  عبد  امللك  جامعة  جملة 
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جدة، مركز النرش العلمي، جامعة امللك عبد العزيز،2004
املعروف  - القريش  سفيان  بن  عبيد  بن  حممد  بن  عبداهلل  بكر  ابو  الدنيا،  ابو 

بايب الدنيا)ت281هـ(، اصالح املال، حتقيق حممد عبد القادر عطا، مؤسسة 
الكتب الثفافية

الريسوين، أمحد بن عبد السالم )مرشف(، التجديد األصويل، نحو صياغة  -
جتديدة لعلم أصول الفقه، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ط1، 1435هـ/ 

 ،2014

االقتصاد  - علم  يف  املعرفة  مصادر  ثنائية  مصطفى،  بن  أنس  حممد  الزرقا، 
اإلسالمي ونتائجها املنهجية، ورقة مقدمة إىل املؤمتر الدويل السابع لالقتصاد 

اإلسالمي، جامعة امللك عبد العزيز – جدة، 
القانون،  - وأصل  الفقه  أصول  بني  العالقة  أوجه  زنط،  ابو  أمحد  زنط،  أبو 

/https://www.mohamah.net/law 2016، متاح عىل

زيدان، حممود، االستقراء واملنهج العلمي، ط4، 1980، -
زيدان،عبد الكريم، الوجيز يف أصول الفقه، ط6 -
- sabhany.com- al السبهاين، عبد جلبار، املوقع اإللكرتوين الشخيص 
العلمية،  - البحوث  إلعداد  املنهجية  األصول  الكريم،  عبد  أمحد  سالمة، 

ط2،القاهرة: دار النهضة العربية، 1999 
السلمي، عياض بن نامي، علم أصول الفقه ومناهج البحث العامة، مقاربة  -

الكويت،2012،  جامعة  اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  جملة  ومقارنة، 
املجلد 27، العدد 91، 

املعرفة،  - دار  طبعة  دراز،  عبداهلل  رشح  للشاطبي،  املوافقات  الشاطبي، 
1395هـ،

دار  - بريوت،  املستطاب،  الرزق  يف  احلسن،االكتساب  بن  حممد  الشيباين، 
الكتب العلمية، 1406 هـ

واملكونات  - املنهاجية  اخلصائص  اإلسالمي:  االقتصاد  صاحلي،  صالح 
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النظامية واملستجدات البحثية يف علة االقتصاد اإلسالمي، منشورات خمرب 
 ،1 الرشاكة واالستثامر يف املؤسسات الصغرية واملتوسطة، جامعة سطيف 

اجلزائر، رقم2020/1، 
الصاليب، عيل حممد حممد، أسمى املطالب يف سرية أمري املؤمنني عيل بن ايب  -

طالب، دار ابن كثري، دمشق،1425هـ،عارف، نرص حممد، نظريات التنمية 
السياسية املعارصة، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، ط2، 1992

العامري، إحسان عيل عمران، أصول االقتصاد يف اإلسالم )دراسة مقارنة  -
بني علم أصول الفقه واالقتصاد(، رسالة ماجسرت، مقدمة إىل كلية العلوم 

اإلسالمية يف جامعة بغداد،2002
ط5،  - اإلسالمي،  الغرب  دار  ومكارمها،  الرشيعة  مقاصد  عالل،  الفايس، 

 ،1993

بن عاشور، حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، الدار التونسية للنرش،  -
تونس، ط 1884 هـ، عبد الفتاح، سيف الدين عبد الفتاح، التجديد السيايس 

واخلربة اإلسالمية، نظرة يف الواقع العريب املعارص
عبد احلميد، حمسن، املذهبية اإلسالمية والتغيري احلضاري، الدوحة، كتاب  -

االمة، العدد 6، مجادي اآلخرة 1404هـ
مصالح  - يف  االحكام  قواعد  السلمي،  السالم  عبد  بن  العز  السالم،  عبد 

االنام،، مؤسسة الريان، بريوت،1990
للفكر  - العاملي  املعهد  الرشيعة،  مقاصد  تفعيل  نحو  الدين،  مجال  عطية، 

اإلسالمي، دار الفكر، دمشق، 2003
اطروحة  - اإلسالمي،  املنظور  يف  االرض  عامرة  اسامعيل،  عزيز  العزي، 

دكتوراه يف االقتصاد اإلسالمي، مقدمة إىل كلية الرشيعة يف جامعة بغداد، 
2008

عيل، عبد املنعم السيد، مدخل يف علم االقتصاد، مباديء االقتصاد اجلزئي،  -
اجلزء األول، جامعة املوصل، 1986
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إسالمية  - جملة  اإلسالمية،  املنهجية  يف  وموقعه  العقل  جابر،  طه  العلواين، 
املعرفة، عدد6، ايلول 1996

العويض، رفعت، عن نظرية املعرفة يف االقتصاد اإلسالمي، ندوة املنهجية يف  -
االقتصاد اإلسالمي، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، القاهرة، يوليو/2001

جملة  - اإلسالمي،  االقتصاد  علم  و  الفقه  علم  بني  السيد،  رفعت  العويض، 
الداعي الشهرية الصادرة عن دار العلوم - ديوبند، مجادى األوىل 1435 هـ 

/ مارس 2014م، العدد: 5، السنة : 38
ابن عمر، حممد، علم أصول الفقه و تداخل العلوم، جملة التفاهم،املجلد 9،  -

العدد 32، 2011
غانم، حسني، »اإلسالم والرشد االقتصادي«، جملة االقتصاد اإلسالمي،  -

بنك ديب اإلسالمي، ديب، ع47، شوال 1405هـ
ابن امللك، عز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز، رشح املنار وحواشيه يف  -

علم األصول، املطبعة العثامنية،1315هـ
1432هـ، بوالق  - الطبعة األمريية سنة  الغزايل، حممد بن حممد، املستصفى، 

مرص،
اإسالمية،  - املعرفة  نظرية  إطار  يف  اإلسالمي  االقتصاد  جاسم،  الفارس، 

بحث مقدم إىل أعامل املؤمتر العاملي السابع لالقتصاد اإلسالمي، جدة
بني  - املعارصة  املعامالت  يف  الفقهي  التفكري  مرزوق،  بن  عبداهلل  القريش، 

مراعاة شكل العقود املالية وحقيقتها ) نامذج تطبيقية(، قراءات يف اخلطاب 
الرشعي )8(، مركز نامء للبحوث والدراسات، ط1، بريوت، 2013،

ابن قيم اجلوزية، شمس الدين أبو عبداهلل حممد بن أيب بكر، املعروف بابن  -
العامَلني،راجعه: طه  املوقِّعني عن ربِّ  إعالم  هـ(،   751 اجلوزية )ت:  قيِّم 

عبدالرؤوف، دار اجليل للنرش والتوزيع والطباعة، بريوت لبنان.
االقتصادي  - املذهب  يف  االقتصادية  احلاجات  عبيد،  أمحد  الكبييس،   

اإلسالمي، مطبعة العاين، بغداد 1408هـ
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الكبييس، صبحي فندي، عالقة علم األصول باملسائل االقتصادية )النقود  -
اجلامعة  )الرشيعة(،  اإلسالمية  العلوم  كلية  جملة  إنموذجا(،  األلكرتونية 

العراقية، العدد3، 2013
حممد، عز الدين مالك الطيب حممد، تقويم مناهج أقسام االقتصاد اإلسالمي  -

الكيل،  االقتصاد  منهج  عىل  بالرتكيز  السودانية  العليا  واملعاهد  باجلامعات 
أبحاث املؤمتر العاملي الثالث لإلقتصاد اإلسالمي بجامعة أم القرى بمكة، 
احلقوق  مجيع  اإلسالمية،  والدراسات  الرشيعة  كلية   – القرى  أم  جامعة 

حمفوظة 1426هـ / 2005م
- http://www.saaid.net/book/open.php?cat=96&book=1813

املرصي، رفيق يونس، أصول االقتصاد اإلسالمي، دار القلم، دمشق، ط1،  -
2010

املنهجية  - يف  مقدمات  املعريف،  التكامل  منهجية  حسن،  فتحي  ملكأوي، 
اإلسالمية، املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، فرجينيا، 2011

منصور، أمحد منصور، جتليات الفكر االقتصادي العريب اإلسالمي )الكفاءة  -
وعدالة التوزيع(، رشكة دار األكاديميون للنرش والتوزيع، اململكة األردنية 

اهلاشمية، عامن، ط1، 1441هـ/ 2020
النجار، عبد اهلادي عيل، اإلسالم واالقتصاد، سلسلة عامل املعرفة، املجلس  -

اآلخرة  مجادي   ،63 العدد  الكويت،  واآلداب،  والفنون  للقافة  الوطني 
1403هـ/ آذار 1983

النشار، عيل سامي، مناهج البحث عند مفكري اإلسالم، واكتشاف املنهج  -
العلمي يف العامل اإلسالمي، دار النهضة العربية للطباعة والنرش، بريوت، 

1404هـ/ 1984

نصار،امحد حممد حممود، دور الباحث يف االقتصاد اإلسالمي بني علم الفقه  -
 http://iefpedia.com/arab وعلم االقتصاد، دراسة منهجية

ابن نظام الدين، عبد العيّل بن حممد، فواتح الرمحوت؛ البهاري، حمب اهلل بن  -
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عبداهلل الشكور، رشح مسلم الثبوت، ضبطه وصححه عبداهلل حممود حممد 
عمر، بريوت، دار الكتب العلمية

االقتصاد  - يف  وضوابطه  االستهالك  رحيم،  ابراهيم  الستار  عبد  اهليتي، 
العلوم اإلسالمية يف جامعة  كلية  إىل  مقدمة  دكتوراه  اطروحة  اإلسالمي، 

بغداد، 1994
 - Kotler، Kartajaya and Setiawan (2010) Marketing 3: From Products to 

Customers to the Human Spirit، Hoboken، New Jersey
 - Marshall Alfred،)1920( Principles of Economics، An introductory volume، 

Macmillan And Co.، limited ST Martin’s Street، London
 - Samuelson Paul A.، Nordhaus William D.،)2010( Economics، 19th ed.,
 -  McGraw Hill International Edition 

Translation of Arabic References
 - al-Aḥmar, ʻAbd al-Salām al-Aḥmar, astkhlāf al-insān fī al-arḍ bi-waṣfihi 

mqṣdā ʻāman lil-Qurʼān wa-al-sharīʻah wa-al-ḥaḍārah, Islāmīyah al-
Maʻrifah, al-Sunnah al-thālithah wa-al-ʻishrūn, al-ʻadad 89, ṣayf 1438h / 
2017 A.D.

 - al-Anṣārī, Farīd, Mafhūm al-ʻĀlamīyah min al-Kitāb ilá al-rabbānīyah, Dār 
al-Salām, al-Qāhirah, Ṭ1, 1430, 2009 A.D.

 - al-Anṣārī, Muḥammad Kāẓim, Kifāyat al-uṣūl, taḥqīq Jawād alshhrstnāny, 
Bayrūt, Muʼassasat Āl al-Bayt li-Iḥyāʼ al-Turāth, ṭ2, 1991m

 - Ibn Amīr al-Ḥājj, Shams al-Dīn ibn Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥanbalī, 
al-taqrīr wa-al-Taḥbīr, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, ṭ2, 1983m

 - al-Bukhārī, Abī ʻAbd Allāh Muḥammad ibn Ismāʻīl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, Dār 
ibn Kathīr, Dimashq, 1423h Sūriyā / Bayrūt, Lubnān, Ṭ 1

 - Badawī, ʻAbd al-Raḥmān, Manāhij al-Baḥth al-ʻIlmī, ṭ3, Wakālat al-
Maṭbūʻāt al-Kuwaytīyah, 1977

 - al-Burūjirdī, al-Shaykh Niʻmah Allāh, al-iqtiṣād wālʼydlwjyā al-ʻaqadīyah, 
al-ʻalāqah wa-al-irtibāṭ, Dirāsāt Islāmīyah fī al-iqtiṣād wa-al-naqd, Silsilat 
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al-Dirāsāt al-ḥaḍārīyah, Markaz al-Ḥaḍārah li-Tanmiyat al-Fikr al-Islāmī, 
Ṭ1, Bayrūt, 2011

 -  Būḥūsh, ʻAmmār, wa-Muḥammad Maḥmūd aldybāt, Manāhij al-Baḥth 
al-ʻIlmī wa Ṭuruq iʻdād al-Buḥūth, Dīwān al-Maṭbūʻāt al-Jāmiʻīyah, al-
Jazāʼir, Ṭ1, 2000,

 - al-byḍawy, Minhāj al-wuṣūl ilá ʻilm al-uṣūl, Ṭabʻah al-Maktabah al-
Tijārīyah

 - Ibn Taymīyah, al-fatāwa̅, (D. Ṭ) (D. t) Ṭubiʻa bi-amr Khādim al-Ḥaramayn 
al-Sharīfayn al-Malik Fahd ibn ̒ Abd al-ʻAzīz Āl Saʻūd, ishrāf al-Riʼāsah al-
ʻĀmmah li-Shuʼūn al-Ḥaramayn al-Sharīfayn, Tanfīdh Maktabat al-Nahḍah 
al-ḥadīthah, al-Riyāḍ 

 - al-Tīr, Muṣṭafá ʻUmar, muqaddimah fī Mabādiʼ wa-usus al-Baḥth al-
ijtimāʻī, Lībiyā : al-Dār al-Jamāhīrīyah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ wa-al-Iʻlān, 
2106

 - Tīlānī, Fayṣal ibn Saʻīd Tīlānī, muqāranah bayna uṣūl al-fiqh wa-uṣūl al-
qānūn, Majallat Jāmiʻat al-Amīr ʻAbd al-Qādir lil-ʻUlūm al-Islāmīyah, al-
mujallad 16, al-ʻadad 4, Aylūl / 2001 

 - al-Ḥājī Khalīfah, Kashf al-ẓunūn ʻan asāmī al-Kutub wa-al-Funūn ; al-
Nāshir : Maktabat al-Muthanná-Baghdād, 1941 A.D.

 - Ḥaṭṭāb, Kamāl, al-ʻAlāqāt al-ʻamalīyah wa-al-naẓarīyah bayna al-iqtiṣād 
al-Islāmī wa-al-iqtiṣād al-waḍʻī, Majallat al-sharīʻah wa-al-Dirāsāt al-
Islāmīyah, al-mujallad 16, al-ʻadad. 44, 2001

 - al-Ḥūrānī, Yāsir ʻAbd al-Karīm Muḥammad, Miʻyār ḥadd al-Kifāyah wa-
atharuhu fī istiḥqāq al-zakāh (dirāsah taʼṣīlīyah), baḥth muqaddam ilá 
Muntadá al-iqtiṣād al-ʻĀlamī 2017, Dubayy, al-Imārāt al-ʻArabīyah al-
Muttaḥidah, 2017

 - al-Jazarī, Majd al-Dīn ibn al-Athīr wa-al-nihāyah fī Gharīb al-ḥadīth wa-
al-athar lil-Imām Majd al-Dīn Ibn al-Athīr al-Jazarī (t606h) Dār al-Fikr – 
Bayrūt – al-Ṭabʻah al-thāniyah 1399 H.

 - Jumʻah, ʻAlī, ʻilm uṣūl al-fiqh wa-ʻalāqatuhu bi-al-falsafah al-Islāmīyah, 
al-Qāhirah, al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī, 1996 
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 - Jumʻah, ʻAlī, al-ḥukm ʻinda al-uṣūlīyīn, Dār al-Hidāyah, (D. t.)
 - Jumʻah, ʻAlī, tartīb al-maqāṣid al-sharʻīyah, min Abḥāth al-Muʼtamar al-

ʻāmm al-Thānī wa-al-ʻishrīn lil-Majlis al-Aʻlá lil-Shuʼūn al-Islāmīyah bi-
al-Qāhirah, wa-al-munʻaqid taḥta shiʻār (Maqāṣid al-sharīʻah wa-qaḍāyā 
al-ʻaṣr) Wizārat al-Awqāf al-Miṣrīyah, 22-25 Feb 2010

 - Khrshysh, al-Muṣṭafá, min al-ahdāf al-ʻIlmīyah li-ʻIlm uṣūl al-fiqh, 2017, 
Shabakah al-Alūkah al-sharʻīyah

 - al-Khulayfī, Riyāḍ Manṣūr, al-maqāṣid al-sharʻīyah wa-atharuhā fī fiqh al-
muʻāmalāt al-mālīyah, Majallat Jāmiʻat al-Malik ʻAbd al-ʻAzīz, al-iqtiṣād 
al-Islāmī, almjld17, alʻdd1, Jiddah, Markaz al-Nashr al-ʻIlmī, Jāmiʻat al-
Malik ʻAbd al-ʻAzīz, 2004 

 - Abū al-Dunyā, Abū Bakr Allāh ibn Muḥammad ibn ʻUbayd ibn Sufyān al-
Qurashī al-maʻrūf bi-Abī al-Dunyā (t281h), iṣlāḥ al-māl, taḥqīq Muḥammad 
ʻAbd al-Qādir ʻAṭā, Muʼassasat al-Kutub al-Thaqāfīyah 

 - al-Raysūnī, Aḥmad ibn ʻAbd al-Salām (Musharraf), al-tajdīd al-uṣūlī, 
Naḥwa ṣiyāghat tjdydh li-ʻIlm uṣūl al-fiqh, al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-
Islāmī, Ṭ1, 1435h / 2014 

 - al-Zarqā, Muḥammad Anas ibn Muṣṭafá, thunāʼīyat maṣādir al-Maʻrifah fī 
ʻilm al-iqtiṣād al-Islāmī wa-natāʼijuhā al-manhajīyah, Waraqah muqaddimah 
ilá al-Muʼtamar al-dawlī al-sābiʻ lil-Iqtiṣād al-Islāmī, Jāmiʻat al-Malik ̒ Abd 
al-ʻAzīz – Jiddah

 - Abū znṭ, Aḥmad Abū znṭ, awjuh al-ʻalāqah bayna uṣūl al-fiqh wa-aṣl al-
qānūn, 2016, mtāḥ ʻalá https : / / www. mohamah. net / law / 

 - Zaydān, Maḥmūd, al-istiqrāʼ wa-al-manhaj al-ʻIlmī, ṭ4, 1980,
 - Zaydān, ʻAbd al-Karīm, al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh, ṭ6
 - al-Sabhānī, ̒ Abd li-Jabbār, al-mawqiʻ al-iliktrūnī al-shakhṣī sabhany. com-al
 - Salāmah, Aḥmad ʻAbd al-Karīm, al-uṣūl al-manhajīyah li-iʻdād al-Buḥūth 

al-ʻIlmīyah, ṭ2, al-Qāhirah : Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah, 1999 
 - al-Sulamī, ʻIyāḍ ibn Nāmī, ʻilm uṣūl al-fiqh wa-manāhij al-Baḥth al-

ʻĀmmah, muqārabah wa-muqāranah, Majallat al-sharīʻah wa-al-Dirāsāt al-
Islāmīyah, Jāmiʻat al-Kuwayt, 2012, al-mujallad 27, al-ʻadad 91,
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 - al-Shāṭibī, al-Muwāfaqāt llshāṭby, sharḥ Allāh Darāz, Ṭabʻah Dār al-
Maʻrifah, 1395h, 

 - al-Shaybānī, Muḥammad ibn al-Ḥasan, alāktsāb fī al-rizq al-mustaṭāb, 
Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 1406 H 

 - Ṣāliḥ Ṣāliḥī, al-iqtiṣād al-Islāmī : al-Khaṣāʼiṣ al-Minhājīyah wa-al-
mukawwināt al-niẓāmīyah wa-al-mustajaddāt al-baḥthīyah fī ̒ illat al-iqtiṣād 
al-Islāmī, Manshūrāt Makhbar al-Sharākah wa-al-Istithmār fī al-muʼassasāt 
al-ṣaghīrah wa-al-mutawassiṭah, Jāmiʻat Siṭīf 1, al-Jazāʼir, No. 1/2020,

 - al-Ṣallābī, ʻAlī Muḥammad Muḥammad, Asmá al-maṭālib fī sīrat Amīr al-
Muʼminīn ʻAlī ibn Abī Ṭālib, Dār Ibn Kathīr, Dimashq, 1425h,

 - ʻĀrif, Naṣr Muḥammad, naẓarīyāt al-tanmiyah al-siyāsīyah al-muʻāṣirah, 
al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī, Firjīniyā, ṭ2, 1992 

 - al-ʻĀmirī, Iḥsān ʻAlī ʻUmrān, uṣūl al-iqtiṣād fī al-Islām (dirāsah muqāranah 
bayna ʻilm uṣūl al-fiqh wa-al-iqtiṣād), Risālat mājistir, muqaddimah ilá 
Kullīyat al-ʻUlūm al-Islāmīyah fī Jāmiʻat Baghdād, 2002

 - al-Fāsī, ̒ Allāl, Maqāṣid al-sharīʻah wmkārmhā, Dār al-Gharb al-Islāmī, ṭ5, 1993, 
 - ibn ʻĀshūr, Muḥammad al-Ṭāhir, tafsīr al-Taḥrīr wa-al-tanwīr, al-Dār al-

Tūnisīyah lil-Nashr, Tūnis, Ṭ 1884 H,
 - ʻAbd al-Fattāḥ, Sayf al-Dīn ̒ Abd al-Fattāḥ, al-tajdīd al-siyāsī wa-al-khibrah 

al-Islāmīyah, naẓrah fī al-wāqiʻ al-ʻArabī al-muʻāṣir 
 - ʻAbd al-Ḥamīd, Muḥsin, al-madhhabīyah al-Islāmīyah wa-al-taghyīr al-

ḥaḍārī, al-Dawḥah, Kitāb al-ummah, al-ʻadad 6, Jumādī al-ākhirah 1404 H
 - ʻAbd al-Salām, al-ʻIzz ibn ʻAbd al-Salām al-Sulamī, Qawāʻid al-aḥkām fī 

maṣāliḥ al-anām,, Muʼassasat al-Rayyān, Bayrūt, 1990
 - ʻAṭīyah, Jamāl al-Dīn, Naḥwa Tafʻīl Maqāṣid al-sharīʻah, al-Maʻhad al-

ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī, Dār al-Fikr, Dimashq, 2003
 - al-ʻIzzī, ʻAzīz Ismāʻīl, ʻImārah al-arḍ fī al-manẓūr al-Islāmī, aṭrwḥh 

duktūrāh fī al-iqtiṣād al-Islāmī, muqaddimah ilá Kullīyat al-sharīʻah Fa Ya 
Jāmiʻat Baghdād, 2008 

 - ʻAlī, ʻAbd al-Munʻim al-Sayyid, madkhal fī ʻilm al-iqtiṣād, Mabādiʼ al-
iqtiṣād aljzʼy, al-juzʼ al-Awwal, Jāmiʻat al-Mawṣil, 1986
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 - al-ʻAlwānī, Ṭāhā Jābir, al-ʻaql wa-mawqiʻuhu fī al-manhajīyah al-Islāmīyah, 
Majallat Islāmīyah al-Maʻrifah, ʻdd6, Aylūl 1996

 - al-ʻAwaḍī, Rifʻat, ʻan Naẓarīyat al-Maʻrifah fī al-iqtiṣād al-Islāmī, Nadwat 
al-manhajīyah fī al-iqtiṣād al-Islāmī, al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī, 
al-Qāhirah, Yūliyū / 2001 

 - al-ʻAwaḍī, Rifʻat al-Sayyid, bayna ʻilm al-fiqh wa ʻilm al-iqtiṣād al-Islāmī, 
Majallat al-Dāʻī al-shahrīyah al-ṣādirah ʻan Dār al-ʻUlūm-Diyūband, 
Jumādá al-ūlá 1435 H / Mārs 2014m, al-ʻadad : 5, al-Sunnah : 38

 - Ibn ʻUmar, Muḥammad, ʻilm uṣūl al-fiqh wa Tadākhul al-ʻUlūm, Majallat 
al-tafāhum, al-mujallad 9, al-ʻadad 32, 2011 

 - Ghānim, Ḥusayn, “al-Islām wa-al-rushd al-iqtiṣādī”, Majallat al-iqtiṣād al-
Islāmī, Bank Dubayy al-Islāmī, Dubayy, ʻ47, Shawwāl 1405 H

 - Ibn al-Malik, ʻIzz al-Dīn ʻAbd al-Laṭīf ibn ʻAbd al-ʻAzīz, sharḥ al-Manār 
wa-ḥawāshiyahu fī ʻilm al-uṣūl, al-Maṭbaʻah al-ʻUthmānīyah, 1315 H 

 - al-Ghazālī, Muḥammad ibn Muḥammad, al-Mustaṣfá, al-Ṭabʻah al-
Amīrīyah sanat 1432h, Būlāq Miṣr,

 - al-Fāris, Jāsim, al-iqtiṣād al-Islāmī fī iṭār Naẓarīyat al-Maʻrifah aʼslāmyh, 
baḥth muqaddam ilá aʻmāl al-Muʼtamar al-ʻĀlamī al-sābiʻ lil-Iqtiṣād al-
Islāmī, Jiddah 

 - al-Qurashī, Allāh ibn Marzūq, al-tafkīr al-fiqhī fī al-muʻāmalāt al-muʻāṣirah 
bayna murāʻāt shakl al-ʻuqūd al-Mālīyah wa-ḥaqīqatuhā (namādhij 
taṭbīqīyah), qirāʼāt fī al-khiṭāb al-sharʻī (8), Markaz Namāʼ lil-Buḥūth wa-
al-Dirāsāt, Ṭ1, Bayrūt, 2013 

 - Ibn Qayyim al-Jawzīyah, Shams al-Dīn Abū Allāh Muḥammad ibn Abī 
Bakr, al-maʻrūf bi-Ibn qyyim al-Jawzīyah (t : 751 H), Iʻlām almwqqiʻyn ʻan 
rbbi alʻālamyn, rājaʻahu : Ṭāhā ʻbdālrʼwf, Dār al-Jīl lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ 
wa-al-Ṭibāʻah, Bayrūt Lubnān. 

 - al-Kubaysī, Aḥmad ̒ Ubayd, al-ḥājāt al-iqtiṣādīyah fī al-madhhab al-iqtiṣādī 
al-Islāmī, Maṭbaʻat al-ʻĀnī, Baghdād 1408 H. 

 - al-Kubaysī, Ṣubḥī Findī, ̒ alāqat ̒ ilm al-uṣūl bi-al-Masāʼil al-iqtiṣādīyah (al-
nuqūd alʼlktrwnyh inmūdhajan), Majallat Kullīyat al-ʻUlūm al-Islāmīyah 
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(al-sharīʻah), al-Jāmiʻah al-ʻIrāqīyah, alʻdd3, 2013 
 - Muḥammad, ʻIzz al-Dīn Mālik al-Ṭayyib Muḥammad, Taqwīm Manāhij 

aqsām al-iqtiṣād al-Islāmī bi-al-jāmiʻāt wa-al-maʻāhid al-ʻUlyā al-Sūdānīyah 
bi-al-tarkīz ʻalá Manhaj al-iqtiṣād al-kullī, Abḥāth al-Muʼtamar al-ʻĀlamī 
al-thālith lil-Iqtiṣād al-Islāmī bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá bi-Makkah, Jāmiʻat 
Umm al-Qurá – Kullīyat al-sharīʻah wa-al-Dirāsāt al-Islāmīyah, jamīʻ al-
Ḥuqūq maḥfūẓah 1426/2005m Http : / / www. saaid. net / book / open. php? 
cat=96 & book=1813 

 - al-Miṣrī, Rafīq Yūnus, uṣūl al-iqtiṣād al-Islāmī, Dār al-Qalam, Dimashq, 
Ṭ1, 2010

 - mlkʼwy, Fatḥī Ḥasan, manhajīyah al-Takāmul al-maʻrifī, muqaddimāt fī al-
manhajīyah al-Islāmīyah, al-Maʻhad al-ʻĀlamī lil-Fikr al-Islāmī, Firjīniyā, 2011 

 - Manṣūr, Aḥmad Manṣūr, Tajallīyāt al-Fikr al-iqtiṣādī al-ʻArabī al-Islāmī 
(al-kafāʼah wa-ʻadālat al-Tawzīʻ), Sharikat Dār al-Akādīmīyūn lil-Nashr 
wa-al-Tawzīʻ, al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah, ʻAmmān, Ṭ1, 
1441h / 2020 

 - al-Najjār, ʻAbd al-Hādī ʻAlī, al-Islām wa-al-iqtiṣād, Silsilat ʻĀlam al-
Maʻrifah, al-Majlis al-Waṭanī llqāfh wa-al-Funūn wa-al-Ādāb, al-Kuwayt, 
al-ʻadad 63, Jumādī al-ākhirah 1403h / Ādhār 1983 

 - al-Nashshār, ʻAlī Sāmī, Manāhij al-Baḥth ʻinda mufakkirī al-Islām, wa-
iktishāf al-manhaj al-ʻIlmī fī al-ʻālam al-Islāmī, Dār al-Nahḍah al-ʻArabīyah 
lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, Bayrūt, 1404h / 1984

 - Naṣṣār, Aḥmad Muḥammad Maḥmūd, Dawr al-bāḥith fī al-iqtiṣād al-Islāmī 
bayna ʻilm al-fiqh wa-ʻilm al-iqtiṣād, dirāsah manhajīyah 

 - Ibn Niẓām al-Dīn, ʻAbd alʻlī ibn Muḥammad, Fawātiḥ al-raḥamūt ; albhāry, 
Muḥibb Allāh ibn Allāh al-Shakūr, sharḥ Muslim al-thubūt, ḍabaṭahu wa-
ṣaḥḥaḥahu Allāh Maḥmūd Muḥammad ̒ Umar, Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah 

 - al-Hītī, ʻAbd al-Sattār Ibrāhīm Raḥīm, al-istihlāk wa-ḍawābiṭuhu fī al-
iqtiṣād al-Islāmī, aṭrwḥh duktūrāh muqaddimah ilá Kullīyat al-ʻUlūm al-
Islāmīyah fī Jāmiʻat Baghdād, 1994
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تأثير جائحة كورونا على عائدات الصكوك اإلسالمية

هبة الله أحمد سيد أحمد سليمان

أستاذ االقتصاد بكلية إدارة األعمال في جامعة سيناء – مصر

heba.ahmed@su.edu.eg

م البحث للنشر في 8/ 2021/6م، واعتمد للنشر في 2021/12/27م(
ّ
)سل

الملخص

اإلسالمي  واالستثامر  للتمويل  الرئيسة  األدوات  من  اإلسالمية  الصكوك  تعترب 
الرشيعة  أحكام  مع  يتوافق  متويل  عىل  للحصول  املؤسسات  تستخدمها  التي 
اإلسالمية وبمخاطر أقل نسبًيا مقارنة مع أدوات التمويل التقليدية. ولقد شهد 
يعد  ومل  األخرية  السنوات  خالل  ملحوًظا  نمًوا  اإلسالمية  الصكوك  إصدار 
لتمويل  احلكومات  لتشمل  امتدت  بل  األعامل  إصدارها عىل مؤسسات  يقترص 
 )19  - )كوفيد  املستجد  كورونا  فريوس  تفيش  إن  وحيث  املختلفة.  مرشوعاهتا 
أصبح مشكلة عاملية تؤثر عىل حياة الشعوب واقتصاديات الدول. تسعى الدراسة 
إىل حماولة قياس تأثري جائحة فريوس كورونا عىل عائدات الصكوك االسالمية، 
باستخدام نموذج )GARCH )1،1 خالل الفرتة 27يناير إىل 24 ديسمرب 2020، 
 Dow بالتطبيق عىل مؤرش إمجايل العائد عىل صكوك االستثامر يف صكوك داو جونز
Jones Sukuk Investment Grade Index . وقد توصلت نتائج الدراسة إىل عدم 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/96
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اليومية اجلديدة عىل سعر إغالق املؤرش، كام  وجود تأثري قوي حلاالت اإلصابة 
 ،Leverage لتأثري  أن الصكوك تعد من املالذات االمنة نسبًيا للمستثمرين وفًقا 
مما يتطلب زيادة إصدار الصكوك اإلسالمية وتنويع هيكلها االستثامري جلذب 
الصكوك  سوق  لتطوير  املالئمة  الترشيعية  البيئة  وهتيئة  املستثمرين،  من  العديد 
ثقافة  نرش  عىل  والعمل  التمويل،  صناعة  يف  التكنولوجية  التغريات  ملواكبة 
الصكوك اإلسالمية يف جمتمعات االعامل بوصفها أدوات مالية تقدم هلم حلواًل 
مبتكرة، وكذلك رضورة حث احلكومات عىل االعتامد عىل الصكوك اإلسالمية 
لتمويل التنمية، وأيًضا رضورة بذل اجلهود من جانب اجلهات اإلرشافية للتغلب 
عىل املخاطر التي تواجه الصكوك مما جيعلها أكثر استخداما ملختلف القطاعات 
تدريب  ومراكز  متخصصة  تعليمية  معاهد  إنشاء  رضورة  وكذلك  االقتصادية، 

لتأهيل الكوادر البرشية الالزمة للعمل يف سوق الصكوك. 
الكلمات المفتاحية: الصكوك اإلسالمية، فريوس كورونا، جائحة كوفيد- 19، 

.GARCH مؤرش العائد عىل صكوك االستثامر يف صكوك داو جونز، نموذج
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Impact of the Corona pandemic 

on Islamic Sukuk returns

Hebatallah A. Soliman

Assistant Professor of Economics Faculty of Business Adminstration Sinai University-Egypt

heba.ahmed@su.edu.eg

Abstract
Islamic Sukuk are considered one of the main tools for Islamic financing and 
investment that institutions use to obtain financing in accordance with Islamic 
Sharia law and with relatively lower risks compared to traditional financing 
tools. The issuance of Sukuk Investment has witnessed remarkable growth in 
recent years, and its issuance is no longer limited to business institutions, but 
has extended to include governments to finance their various projects. The 
COVID-19 outbreak has become a global problem affecting human life and 
countries economic development. This paper is trying to measure and explores 
the role that Sukuk has on Economic growth, and the impact of Corona 
pandemic on sukuk return over the period 27 Jan to 24 Dec 2020. applied 
GARCH (1,1) on Dow Jones Islamic Sukuk Index. The results showed that 
there is no strong effect of the new daily cases of covid-19 on the closing price 
of the index, and the sukuk are considered safe havens for investors according 
to the leverage effect, which requires increasing the issuance of Islamic 
sukuk and diversifying its investment structure to attract many investors. And 
creation of the appropriate legislative environment for the development of the 
sukuk market to keep with the technological changes in the financing industry, 
and work to spread the culture of Islamic bonds in business communities as 
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financial tools that offer them innovative solutions, as well as the necessity of 
urging governments to use Islamic instruments to finance development, and 
also the necessity exerting efforts on the part of the supervisory authorities to 
overcome the risks facing the sukuk, as well as the necessity of establishing 
specialized educational institutes and training centers to qualify the human 
resources needed to work in the sukuk market.

Key words: Islamic Sukuk, Corona virus, Covid-19 pandemic, Dow Jones 
Sukuk Investment Grade Index , GARCH Model.
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المقدمة

يمر العامل يف اآلونة األخرية بـ أزمة صحية نتيجة لتفيش فريوس كورونا املستجد 
وانترش   ،2019 ديسمرب  يف  الصينية  ووهان  مدينة  يف  نشأ  والذي   ،)19 )كوفيد- 
 2020 مارس   11 العاملية يف  الصحة  منظمة  دعا  مما  العامل،  أنحاء  مجيع  برسعة يف 
باالعالن بأنه جائحة، حيث جتاوزت حاالت االصابة مخسة ماليني شخص وتم 
تأثري  له  العاملي)1(. مما كان  املستوى  الوفيات عىل  اإلبالغ عن مئات األألف من 
عىل املجتمعات يف مجيع أنحاء العامل، حيث نفًذت معظم البلدان قيوًدا صارمة غري 
مسبوقة، مثل إغالق احلدود الوطنية، وفرض قيود عىل التجمعات، وإغالق اجلزء 
فقدان ماليني  إىل  أدى  الفريوس، مما  انتشار  التجاري إلبطاء  النشاط  األكرب من 
العمل  يف  االستمرار  من  ممنوعة  الرشكات  معظم  ألن  نظًرا  والدخل  الوظائف 
بكامل طاقتها خالل احلجر الصحي املفروض، مما أدى إىل انخفاض االستهالك 
واإلنتاج االقتصادي، مما يقلل من تدفق التدفقات النقدية املستقبلية املتوقعة. ومع 
ذلك قد ال يكون كوفيد- 19 بالرضورة ضاًرا جلميع الرشكات والصناعات. يف 
حني أن معظم القطاعات تعاين وتنهار أسعار أسهمها، قد يستفيد البعض األخر 
من الوباء واإلغالق الناتج عن ذلك)2(. فقد شهدت قطاعات مثل النقل اجلوي 
والسياحة تاليش الطلب عىل خدماهتا، بينام ارتفع الطلب عىل قطاعات معينة مثل 

الرعاية الصحية.)3( 
جاء تفيش كوفيد- 19 كحدث مفاجئ مع عدم يقني غري مسبوق فيام يتعلق بمدى 
إذا كان بإمكاننا احلصول عىل لقاح ومتى. استجابة لذلك،  خطورة املرض وما 
سارعت احلكومات يف مجيع أنحاء العامل إىل اختاذ إجراءات طارئة، مثل عمليات 
اإلغالق والقيود املفروضة عىل السفر واحلجر الصحي. كان الغرض الرئييس من 
)1( Albulescu Claudiu, COVID-19 and the United States financial markets’ volatility,Finance Research Letters, https://doi.org/10.1016/j.
frl.2020.101699, 2020, p1.
)2( Shehzada Khurram, Xiaoxinga Liu , and Kazouz Hayfa, COVID-19’s disasters are perilous than Global Financial Crisis: A rumor or fact? 
Finance Research Letters 36, 101669, 2020, p1.
)3( Ashraf Badar, Economic impact of government interventions during the COVID-19 pandemic: International evidence from financial 
markets, Journal of Behavioral and Experimental Finance, 27, 100371, doi: https://doi.org/10.1016/j.jbef.2020.100371, 2020, p1.
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هذه اإلجراءات هو ضامن التباعد االجتامعي بني الناس إلحتواء انتشار املرض من 
ناحية، مع تقليل اآلثار االقتصادية السلبية من ناحية أخرى. ومع ذلك، أدت هذه 
اإلجراءات إىل مزيد من عدم اليقني بشأن فعاليتها وتأثريها. ويف خالل فرتات عدم 
اليقني، يبحث املستثمرون عن مالذات أمنة حلامية أصوهلم واستثامراهتم. فخالل 
وأداء  أقل  اإلسالمية خماطر  األسواق  أظهرت   ،2008 لعام  العاملية  املالية  األزمة 
أفضل واستقرار أكرب من نظريهتا التقليدية)4(، ويرجع هذا األداء إىل املزايا الفريدة 
للعقود اإلسالمية وكذلك التوسع يف إصدار الصكوك وشهادات االستثامر التي 
تتوافق مع مبادئ الرشيعة اإلسالمية كبديل إلصدار األوراق املالية ذات الدخل 
الثابت أو السندات القائمة عىل الفائدة)5(. ومن املثري لالهتامم، أن األدلة املبكرة 
من كوفيد- 19 تشري إىل أنه ال الذهب وال العمالت املشفرة كانت بمثابة مالذات 
متغرًيا  لكنه كان   ،2013 يناير  منذ  له  أعىل مستوى  الذهب  أمنة.)6( حيث سجل 
التجار  حاول   ،2020 أبريل   20 يف  كذلك،  فرباير.  منتصف  منذ  خاص  بشكل 
جتنب احليازة املادية للنفط وقاموا ببيع عقود النفط اآلجلة عىل نطاق واسع، مما 

دفعهم إىل املنطقة السلبية ألول مرة يف التاريخ)7(. 
لقد تسببت جائحة كوفيد- 19 يف تقلبات غري مسبوقة يف سوق األسهم األمريكية، 
اليومية والنشاط االقتصادي، وارتفع  باألضافة إىل اضطرابات شديدة يف احلياة 
مؤرش Volatility Index VIX الذي يشار إليه باسم مؤرش اخلوف إىل مستويات 
إىل  اإلصابة،  معدل  زيادة  أدت  وقد   .)8(  2008-2007 أزمة  مستويات  من  أعىل 
)4( Chaker Aloui , Besma Hkiri , Chi Lau , Larisa Yarovaya , Investors’ sentiment and US Islamic and conventional indexes nexus: a time-
frequency analysis, Finance Research Letters, 19, doi: 10.1016/j.frl.2016.06.002, 2016, p54.
)5( Beck Thorsten, Demirgüç-Kunt Asli, Merrouche Ouarda, Islamic vs. conventional banking: business model, efficiency and stability. Journal 
of Banking& Finance 37 (2), 2013, p433.
- Hasan, M., &Dridi, J., The Effect of Global Financial Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study. IMF Working Paper, 
WP/102010 ,201/.
)6( Corbet, Shaen., Larkin, Charles., & Lucey, Brian, The contagion effects of the COVID-19 pandemic: Evidence from Gold and 
Cryptocurrencies. Finacne Research  Leters, 35, 101554, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101554, 2020, p1.
- Conlon, T., McGee, R. Safe Haven or Risky Hazard? Bitcoin during the COVID-19 Bear Market, Available at SSRN: https://ssrn.com/
abstract=3560361, 2020. 
)7( Gherghina Stefan, Armeanu Daniel and Joldes Camelia, Stock Market Reactions to COVID-19 Pandemic Outbreak: Quantitative Evidence 
from ARDL Bounds Tests and Granger Causality Analysis, Int. J. Environ. Res. Public Health, 17, 6729, doi:10.3390/ijerph17186729, 2020, p2.
)8( Ciner Cetin, Stock return predictability in the time of COVID-19, Finance Research Letters, 101705, https://doi.org/10.1016/j.
frl.2020.101705, 2020, p1.
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اليقني إىل حدوث صدمة مزدوجة؛ صدمة عرض وطلب  جانب اخلوف وعدم 
التي استجابت للترسيح اجلامعي  املايل للرشكات،  يف آن واحد، مما يرض باألداء 
صناعية  وحدات  إغالق  حتى  أو  الرأساميل  واإلنفاق  االستثامر  وخفض  للعامل 
بأكملها. أدى ذلك إىل حالة من الذعر يف األسواق املالية، مما أدى إىل انخفاض 
حاد يف أسعار األسهم وغريها من األوراق املالية، مما أدى إىل مزيد من االنخفاض 
يف النشاط االقتصادي، حيث وضع رد الفعل املتسلسل أيًضا عالمات استفهام 
حول األداء املايل املستقبيل للعديد من الرشكات والصناعات بشكل عام)9(. أشار 
)Ozili. 2020( إىل أن جائحة كورونا أثرت عىل سوق األسهم بطريقتني. أواًل، 
أجرب الوباء عىل إغالق األنشطة التجارية والرشكات، ثم أثر عىل االسوق املالية. 
COVID -19 أيًضا عىل قرارات املستثمرين  اليقني بشأن حاالت  ثانًيا، أثر عدم 
االستثامرية، مما تسبب بعد ذلك يف تقلبات أكرب يف سوق األسهم. ونتيجة لذلك، 

واجهت العديد من الرشكات مشاكل سيولة بغض النظر عن حجمها)10(. 

أهمية الدراسة وتساؤالتها

وتقلبات  االقتصادي  النشاط  انخفاض يف  ملا نجم عن جائحة كورونا من  نظًرا 
قياس  الدراسة  حتاول  اليقني،  عدم  حاالت  مع  االسهم  سوق  يف  مسبوقة  غري 
العائد  إمجايل  مؤرش  عىل  بالتطبيق  اإلسالمية  الصكوك  سوق  عىل  اجلائحة  تأثري 
عىل صكوك االستثامر يف صكوك داو جونز. حيث تعد الصكوك جزًءا ال يتجزأ 
لتمويل احلكومات من  من االقتصاد والتمويل اإلسالمي، وتعد مصدر متميًزا 
خالل إصدار الصكوك السيادية، وكذلك وسيلة للرشكات للحصول عىل متويل 
خارجي من خالل إصدار صكوك الرشكات)11(. ومن املالحظ ندرة الدراسات 
القياسية التي ركزت عىل دراسة تأثري فريوس كورونا عىل الصكوك االسالمية مما 

)9( Rababah Abedalqader, Al-Haddad Lara, Sial Muhammad, Chunmei Zheng, Cherian Jacob, Analyzing the effects of COVID-19 pandemic 
on the financial performance of Chinese listed companies. J Public Affairs. https://doi.org/10.1002/pa.2440., 2020, p2.
)10( Lee Kelvin, Jais Mohamad, Chan Chia-Wen, Impact of covid-19: Evidence from Malaysian stock market, International Journal of 
Business and Society, Vol. 21 No. 2, 2020, p608.
الثاين،  العدد  الثالث والعرشون،  املجلد  التنمية والسياسات االقتصادية،  النمو االقتصادي، جملة  أثر الصكوك اإلسالمية عىل  )11( سليامن هبة اهلل، 

املعهد العريب للتخطيط، 2021، ص46.
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يتطلب مزيًدا من البحث. ومن هنا تكمن أمهية الدراسة يف أهنا تسهم يف معرفة 
وفهم هذا التأثري من خالل االجابة عىل التساؤالت التالية: 

ما هو تأثري جائحة كورونا عىل عائدات الصكوك اإلسالمية؟ 	
هل متثل الصكوك اإلسالمية مالًذا آمنًا للمستثمرين؟ وبالتايل يمكن من  	

خالهلا حتفيز النمو االقتصادي للتغلب عىل اآلثار السلبية جلائحة كورونا.

منهجية الدراسة وحدودها وأهدافها

النموذج  إستخدام  خالل  من  السابقة،  التساؤالت  عىل  اإلجابة  الدراسة  حتاول 
بالتطبيق   ،2020 24 ديسمرب  إىل  يناير   27 الفرتة  )GARCH (1،1 خالل  القيايس 
 Dow Jones عىل مؤرش إمجايل العائد عىل صكوك االستثامر يف صكوك داو جونز
ومنهجية  تساؤالت  من  سبق  ما  ضوء  يف   .Sukuk Investment Grade Index

وحمددات تسعى الدراسة إىل حتقيق األهداف التالية: 
تقديم نظرة عامة عن تطور إصدار الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنمية . 1

االقتصادية.
قياس تأثري جائحة كورونا عىل عائدات الصكوك اإلسالمية.. 2

فرضية الدراسة

تنطلق الدراسة من فرضية رئيسية مفادها أن الصكوك اإلسالمية تعد مالًذا آمنًا 
للمستثمرين يف ظل ظروف جائحة فريوس كورونا.

الدراسات السابقة

عىل الرغم من ظهور الصكوك يف خمتلف األسواق عىل مستوى العامل، إال إنه هناك 
دراسات حمدودة للغاية حول تأثري كوفيد19- عىل عائدات الصكوك اإلسالمية، 
حيث ترتكز معظم الدراسات التطبيقية حول اجلوانب املختلفة لألسواق املالية. 
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 )13()Corbert et al.، 2020( )12()Conlon and McGeee, 2020( عىل سبيل املثال
حيققان فيام إذا كانت العمالت املشفرة Bitcoin تعد مالًذا آمنًا أثناء الوباء ألسواق 
األسهم الصينية و S&P 500، عىل التوايل، ووجدوا أن األصول املشفرة ال تعمل 

إىل حد كبري كمالذات آمنة.
فعل  رد  بتحليل    )14()Goodell and Goutte، 2020( قـام  أخرى  ناحية  من 
Bitcoin عىل وفيات العامل من COVID- 19 اليومية ويظهر أن Bitcoin هو أحد 

األصول اآلمنة.
عىل  أثر  النفط  أسعار  اهنيار  أن   )15()Sharif et al.,2020( دراسة  نتائج  تظهر 
ووضحت   ،COVID-19 جائحة  تأثري  من  أكرب  بقوة  األمريكية  املالية  األسواق 
الدراسة أن العقود اآلجلة للذهب تلعب دور مالذ آمن قوي أثناء تفيش فريوس 

كورونا. 
والسندات  األسهم  أسواق  فعل  رد  بتحليل   )16()Yarovaya et al., 2020(قام
واملعادن الثمينة والعمالت املشفرة لصدمة جائحة كورونا COVID-19، أبلغ عن 
استجابة غري متجانسة لألسواق. عىل وجه التحديد، تشري األدلة اخلاصة بالذهب 
إىل أن الذهب لديه قدرة ضعيفة عىل االرتداد إىل مستوى ما قبل COVID ويظهر 
خصائص املالذ اآلمن املحدودة، بينام يبدو أن العمالت املشفرة خميبة لآلمال فيام 

يتعلق بتوفري ضامن للتعايف من هذه الصدمة الكبرية. 
قامت دراسة )Yarovaya et al., 2020()17( بتحليل تأثري انتشار جائحة كورونا 
COVID-19 عىل أسواق األسهم والسندات التقليدية واإلسالمية. وما إذا كانت 
)12( Corbet Shaen, Larkin Charles, & Lucey Brian, The contagion effects of the COVID-19 pandemic: Evidence from Gold and 
Cryptocurrencies, 2020, p7.
)13( Conlon Thomas& McGee, Richard.,Safe Haven or Risky Hazard? Bitcoin during the COVID-19 Bear Market, Finacne Research Leters, 
35, 101607, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101607, 2020, p1. 
)14( Goodell Johan& Goutte, Stephane, Co-movement of COVID-19 and Bitcoin: Evidence from wavelet coherence analysis. Finacne 
Research Leters, 38, 101625, https://doi.org/10.1016/j.frl.2020.101625, 2021, p1.
)15( Sharif Arshian, Aloui Chaker, Yarovaya Larisa, COVID-19 pandemic, oil prices, stock Fresh evidence from the wavelet-based approach. 
International Review Financial Analysis. 70, 101496, https://doi.org/10.1016/j.irfa.2020, 2020, p1.
)16( Yarovaya, Larisa, Matkovskyy Roman, Jalan Akanksha, The COVID-19 Black Swan Crisis: Reaction and Recovery of Various Financial 
Markets. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3611587, 2020a, p1.
)17( Yarovaya Larisa, Elsayed Ahmed, Hammoudeh Shawkat, 2020, Searching for Safe Havens during the COVID-19 Pandemic: Determinants 
of Spillovers between Islamic and Conventional Financial Markets, https://ssrn.com/abstract=3634114, 2020, p1.
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يف  اليقني  عدم   EPU ومؤرش   ،VIX ومؤرش  والبيتكوين  والنفط  الذهب  أسعار 
خالل  األسواق  هذه  بني  العالقات  عىل  تؤثر  االمريكية،  االقتصادية  السياسة 
آمن  مالذ  خصائص  أظهرت  الصكوك  أن  النتائج  تظهر   .COVID-19 جائحة 
خالل هذا الوباء، ويعد COVID-19 والنفط والذهب من العوامل التي تؤثر عىل 

األسواق اإلسالمية، يف حني أن البيتكوين ليس حمدًدا مهاًم هلذه العالقات.
قامت دراسة )Ali Mirzae et al., 2020()18( بتقييم أداء أسهم البنوك اإلسالمية 
مقارنة بنظرياهتا التقليدية خالل املرحلة األولية من أزمة فريوس كورونا )من 31 
ديسمرب 2019 إىل 31 مارس 2020( بالتطبيق عىل 426 بنًكا من 48 دولة، ووجدت 
الدراسة أن عوائد أسهم البنوك اإلسالمية كانت أعىل بنحو 10 % - 13 % من 

عوائد البنوك التقليدية.
صناعة  عىل  كورونا  جائحة  أثر  توضيح  أمحد،2020()19(  )بلوايف  دراسة  هدفت 
التمويل اإلسالمي، وكشفت الدراسة عن وجود استقرار نسبي يف املراحل االوىل 
من تفيش الفريوس إال أنه من املحتمل قد تشهد الصناعة تأثرا أكرب يف املراحل 
القادمة إذا طال أمد اجلائحة وطال معه السياسات االحرتازية من إغالق وتباعد 

اجتامعي وغريها من االجراءات.
البحث  بموضوع  الصلة  ذات  التطبيقية  للدراسات  رصد  من  سبق  ما  ضوء  يف 
تأثري  تتناول  التي  املبكرة  الدراسة احلالية متثل أحد اإلسهامات  القول إن  يمكن 
ملعرفة هل  والبيتكوين  بالذهب  الصكوك اإلسالمية ومقارنتها  19 عىل  كوفيد- 

الصكوك اإلسالمية تعد مالذ أمن للمستثمرين ومواجهة األزمات أم ال؟ 

هيكل الدراسة

تضم الدراسة -عالوة عىل هذه املقدمة- املباحث الثالية: 

)18( Mirza Ali, Saad Mohsen, Emrouznejad Ali, Bank stock performance during the COVID-19 crisis: Does efficiency explain why Islamic 
banks fared relatively better?, https://ssrn.com/abstract=3702116. 2021,p1.
)19( بلوايف أمحد، تأثري تفيش جائحة فريوس كورونا املستجد عىل صناعة التمويل اإلسالمي، جملة بيت املشورة، العدد -13عدد خاص، قطر، 2020، 

ص28.
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املبحث األول: نظرة عامة عن الصكوك ودورها يف النمو االثتصادي.
املبحث الثاين: تأثري جائحة كورونا عىل عائدات الصكوك اإلسالمية.

اخلامتة، تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي توصلت إليها الدراسة. 

المبحث األول: نظرة عامة عن الصكوك ودورها في النمو االثتصادي

يف الصكوك اإلسالمية والفرق بينها وبين السندات التقليدية : تعر
ً

أوال

تعرف هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية الصكوك يف املعيار 
الرشعي رقم )17( بالصكوك االستثامرية متييًزا هلا عن األسهم وسندات القرض 
أو  منافع  أو  أعيان  ملكية  يف  شائعة  حصًصا  متثل  القيمة  متساوية  »وثائق  بأهنا 
خدمات أو يف موجودات مرشوع معني أو نشاط استثامري خاص، وذلك بعد 
فيام أصدرت من  استخدامها  األكتتاب وبدء  باب  الصكوك وقفل  قيمة  حتصيل 
أجله«)20(. ويتم تصنيف الصكوك اإلسالمية والسندات التقليدية كأوراق مالية 
ذات دخل ثابت، وتصدر إىل حد كبري لنفس املجموعة من األغراض وتستخدم 
كالمها لتمويل طويل األجل. ومع ذلك، هناك اختالفات يف هياكلها وآلياهتا)21( 
)1( الصك يمثل حصة ملكية يف صايف أصول الرشكات، يف حني أن السند يمثل 
دينًا يف ذمة الرشكة التي تصدره، وال يتعلق بأصول الرشكة. )2( حامل السند ال 
يتأثر بنتيجة أعامل الرشكات، وال بمركزها املايل ألن مالكه يستحق القيمة االسمية 
للسند مضاًفا إليها الفوائد وليس له صلة باألصول املالية للرشكة، بخالف مالك 
املخاطر.  حتمل  يف  ويشارك  املرشوع  أو  الرشكة  أعامل  بنتيجة  يتأثر  فإنه  الصك، 
)3( يعترب الصك دلياًل عىل نقل امللكية يف عمليتي البيع والرشاء بينام السند ليس 
القواعد  تتضمن  الصك  إصدار  نرشة   )4( املدفوع.  باملبلغ  بل  بامللكية  عالقة  له 

)20( هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية واإلسالمية، املعايري الرشعية، املنامة، البحرين،2015، ص467.
)21( Al-raeai Arafat& Abdul Rahim Ahmed, the role of political risk and financial development factors on sukuk market development of gulf 
cooperation council (GCC) countries, Asian journal of finance and accounting, vol.10, no. 1, 2018, p,246. 
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الرشعية وعىل مستخدم حصيلة اإلصدار مراعاة الضوابط الرشعية وإذا خالفها 
الرشعية)22(.  الضوابط  اإلصدار  نرشة  تتضمن  ال  السند  بينام  املسؤولية  يتحمل 
املبلغ  من  أكثر  إرجاع  منه  مطلوًبا  ليس  التقليدية  السندات  ُمصدر  وبالتايل 
األسايس والفائدة املتفق عليها مهام كانت األرباح التي قد تكون حصل عليها. 
لذا فإن حاميل السندات ليس لدهيم احلق يف البحث عن حصة يف األرباح تتجاوز 

الفائدة.)23( 
كانت  إذا  ما  جتريبي  بشكل   )24()Ariff & Safari, 2012( دراسة  تبحث 
سببية  عالقة  يوجد  وهل  التقليدية،  السندات  نفسها  هي  اإلسالمية  الصكوك 
أنه يوجد  الدراسة إىل  نتائج  بني الصكوك اإلسالمية والسندات؟ وقد توصلت 
اختالف كبري يف عائد الصكوك مقابل عائد السندات، عالوة عىل ذلك ال يوجد 
أوضحت  كذلك  املالية.  األوراق  من  النوعني  هذين  عائدات  بني  سببية  عالقة 
دراسة)Afahar,2013()25( أنه يوجد إختالفات جوهرية يف العائد بني الصكوك 
بينام  الدين  أداة  التقليدية عىل  السندات  التقليدية. وتعتمد  اإلسالمية والسندات 

يعتمد متويل الصكوك اإلسالمية عىل طريقة حقوق امللكية.

ثانًيا: تطور إصدار الصكوك

1.247 ترليون دوالر خــالل الفرتة  بلغ إمجــايل قيمة إصـدار الصكوك العاملية 
بإصدار  الصكوك  إصدار  إمجايل  الذروة يف  عام   2019 عام  ويمثل   .2019-2001

145 مليار دوالر، وكان ذلك مدفوًعا بالصكوك املحلية والتي بلغت 107 مليار 

تليها  دوالر،  مليار   54 ماليزيا  من  الزيادة  هذه  من  األكرب  اجلزء  ويأيت  دوالر، 

 ،2015 والرتمجة،  والتوزيع  للنرش  العاملية  الفداء  أيب  دار  املالية اإلسالمية، جمموعة  واملؤسسات  املصارف  التمويل يف  قنطقجي سامر، صناعة   )22(
ص452.

)23( Hanefah, Mustafa& Muda Muhamad, sukuk: global issues and challenges, journal of legal, ethical and regulatory issues, vol. 16, No.1, 
2013, pp108.
)24( Ariff. M& Safari M., Are sukuk securities the same as conventional bonds? Afro Eurasian studies, vol. 1, issue 1,2012, p101.
)25( Afahar, T., compare and contrast sukuk (islamic bonds) with conventional bonds, are they compatible?, journal of global business 
management, vol. 9, no.1, 2013, p44.
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دوالر،  مليار   17.30 وإندونيسيا  دوالر،  مليار   18.90 السعودية  العربية  اململكة 
وتركيا 8.80 مليار دوالر. كذلك يعترب عام 2019 هو العام القيايس الذي سجلت 
فيه أعىل قيمة إلصدار الصكوك الدولية منذ بداية سوق الصكوك حيث بلغت 

38.476 مليار دوالر)26(. 

بنــسبة  الدولية  الصــكوك  إصـدار  يف  الرائدة  املتحدة  العربية  اإلمارات  تعد 
حصة  بينام   %  25.24 بنسبة  ماليزيا  تليها   2019-2001 الفرتة  خالل   %  27.72

اململكة العربية السعودية 19.60 % وإندونيسيا 6.45 % والبحرين 4.29 % وتركيا 
قطر،  السعودية،  )اإلمارات،  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  وتسيطر   .%  4.81

البحرين، عامن، الكويت( عىل 59.28 % من إمجايل إصدارات الصكوك الدولية 
منذ إنشائها. تعد ماليزيا الرائدة يف إصدار الصكوك املحلية بنسبة 69 % للفرتة من 
2001 إىل 2019، يليها السعودية 9.35 %، تركيا 2.78 %، البحرين 2.23 %، قطر 

2.07 %، السودان 2.04 % )27(. 

الدويل  الصعيد  عىل   2019 عام  يف  أنه  نالحظ  الصكوك  هيكل  لتنوع  وبالنسبة 
حافظ هيكل صكوك الوكالة عىل صدارته بحصة تبلغ 56 %، ييل ذلك صكوك 
اإلجارة 11 %، ثم صكوك املضاربة 9 %، بينام ارتفع صكوك اهلجينة املرابحة/ 
املضاربة، وصكوك اإلجارة/ املرابحة إىل 8 %، 12 % عىل التوايل. وبلغت حصة 
% عىل   3 و   % 1 املرابحة  للوكالة واملضاربة وكذلك صكوك  اهلجينة  الصكوك 
التوايل. بينام عىل الصعيد املحيل ظلت صكوك املرابحة هى األكثر استخداًما مع 
انخفاض حصتها إىل 30 % مقارنة بـ 41 % العام املايض، وتليها صكوك اإلجارة 
بنسبة 20 %، ثم صكوك اهلجينة مرابحة/ مضاربة، وصكوك الوكالة، وصكوك 
 ،%  5  ،%  11  ،%  12  ،%  17 بنــسبة  هجينه  مرابحة  وكالة  وصكوك  املضاربة، 
عىل التوايل. نالحظ أن عام 2019 قد أوجد هياكل متوازنة إىل حد ما، وهو أمر 
مرغوب ومشجع لسوق الصكوك حيث تم معاجلة املخاوف والقلق من االعتامد 

)26( International Islamic Financial Market, IIFM, A Comperehensive study of the global sukuk market, labuan IBFC, Malaysia, 2020, p28.

)27( املرجع نفسه، ص54-53.
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عىل هيكل حمدد)28(. 
ال شك أن احلدث غري املسبوق لـ كوفيد- 19 هيدد بالتأثري سلًبا عىل إصدارات 
الصكوك وخاصة من قبل الرشكات واملؤسسات املالية، ومع ذلك، من املتوقع 
أن تصدر الدول صكوًكا لتلبية عجز امليزانية املالية الذي قد يدعم بدوره السوق. 
ويعد أول إصدار صكوك للرشكات من مرص يف يناير 2020 تطوًرا إجيابًيا يف سوق 
اخلليجي  التعاون  جملس  دول  من  الصكوك  عىل  املتزايد  الطلب  إن  الصكوك. 
املتمثلة يف مملكة البحرين واململكة العربية السعودية واالمارات العربية املتحدة 
وسلطنة عامن والدول اإلسالمية األخرى مثل ماليزيا وإندونيسيا وتركيا وباكستان 
األفريقية،  والقارة  للتنمية  اإلسالمي  البنك  إىل  باإلضافة  السالم  دار  وبروناي 
الرئيسية يف احلفاظ عىل جاذبية ونمو سوق الصكوك)29(. حيث تعد  يظل القوة 
الصكوك من ضمن األدوات املالية التي وفرت للحكومات والرشكات السيولة 
وقد بلغ إمجايل قيمة الصكوك السيادية العاملية 680.74 مليار دوالر خالل الفرتة 
2001-2019 بنسبة 55 % من إمجايل الصكوك العاملية. حيث ارتفع إمجايل إصدار 

الصكوك السيادية من 11 مليار دوالر عام 2001 إىل 87 مليار دوالر عام 2012 ثم 
انخفض إىل 33.335 عام 2015 ثم عاود االرتفاع ليصل إىل 74.377 مليار دوالر 
عام 2019. ويعد من أهم املصدرين للصكوك السيادية اململكة العربية السعودية، 
إندونيسيا، ماليزيا، اإلمارات وتركيا. ومتثل صكوك الرشكات 24 % من الصكوك 

العاملية، والصكوك شبه السيادية 15 % من الصكوك العاملية)30(. 
إن  حيث  الرشكات،  لقطاع  األمهية  بالغ  دور  يوجد  الصكوك،  سوق  ولتطوير 
معظم إصدارات الرشكات يف معظم مناطق إصدار الصكوك )باستثاء ماليزيا( 
أقل من اإلمكانات. فمن أسباب ضعف أداء قطاع الرشكات يف إصدار الصكوك 
التدفق  وقضايا  معني،  قطاع  اجتاه  احلكومية  والسياسات  االقتصادية  الظروف 

)28( املرجع نفسه، ص22.

)29( املرجع نفسه، ص20.
)30( املرجع نفسه، ص45-43.
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عىل  عالوة  الصلة.  ذات  األسباب  من  ذلك  وغري  الرضيبية  واحلوافز  النقدي، 
ذلك، يمكن أن يكون الوضع احلايل يف عام 2020 الناجم عن جائحة كوفيد- 19 
سبًبا أخر. ويعد التخلف عن السداد وإعادة اهليكلة من أهم القضايا التي تتعلق 
 2008 املالية  األزمة  للقلق خالل  والتي كانت مدعاة  الرشكات  وحتيط بصكوك 

وقد تظهر مرة أخرى نظرا للتباطؤ االقتصادي املتوقع)31(. 

ا: دور الصكوك في تحفيز النمو االقتصادي
ً
ثالث

األموال  وجتميع  احلقيقية  املدخرات  اجتذاب  وسائل  أفضل  من  الصكوك  تعد 
ينعكس  مما  واالجتامعية  االقتصادية  اجلدوى  ذات  املرشوعات  لتمويل  الالزمة 
 )32()2021 اهلل،  هبة  دراسة )سليامن  نتائج  توصلت  االقتصادي، وقد  النمو  عىل 
والنمو  الصكوك  إصدار  بني  األجل  طويل  مشرتك  تكامل  عالقة  وجود  إىل 
النمو  حتفيز  يف  هاًما  دوًرا  تلعب  الصكوك  اسواق  أن  يعني  مما  االقتصادي 
من   )1( عىل:  الصكوك  تعمل  أن  يمكن  حيث  الطويل  املدى  عىل  االقتصادي 
خالل تعبئة املدخرات من خمتلف الفئات، إتاحة التمويل طويل األجل وبالتايل 
حتقيق مكاسب اإلنتاجية يف االقتصاد)33(. )2( جذب مدخرات األفراد الذين ال 
يرغبون يف االستثامر يف السندات القائمة عىل الفائدة، وهذا يمكن أن يؤدي إىل 
حيفز  قد   )3( االقتصادي.  والنمو  االستثامر  حتفيز  وبالتايل  املايل  الشمول  ارتفاع 
سوق الصكوك املتطور جيًدا إىل جانب هيكل مايل متقدم النمو االقتصادي من 
 )4( اخلاص.  القطاع  يف  العمل  إنتاجية  وتعزيز  التكنولوجية  االبتكارات  خالل 
تعتمد شهادات الصكوك عىل مشاركة املخاطر وهذا يعني أن ٌمصدر الصكوك 
وفقا  بينهام  اخلسائر  أو  األرباح  ويقتسامن  االستثامر  خماطر  يتقاسامن  واملستثمر 
واملقرضني  املقرتضني  املخاطر  مشاركة  ميزة  وستقود  عليها،  املتفق  للرشوط 

)31( املرجع نفسه، ص24.
)32( سليامن هبة اهلل، أثر الصكوك اإلسالمية عىل النمو االقتصادي، ص45.

)33( Al-raeai Arafat& Abdul Rahim Ahmed, the role of political risk and financial development factors on sukuk market development of gulf 
cooperation council (GCC) countries, Asian journal of finance and accounting, p244.
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االستثامر  حيفز  قد  مما  األرباح،  من  حصة  مقابل  يف  األعامل  خماطر  مشاركة  إىل 
وبالتايل النمو االقتصادي)34(. )5( يمكن للحكومات جذب االستثامر األجنبي 
املبارش من خالل إصدار الصكوك السيادية لتوسيع البنية التحتية، حيث إن هذه 
لتمويلها.  مناسبة  وسيلة  الصكوك  جيعل  مما  الطويل  املدى  عىل  تكون  املشاريع 
كذلك يمكن أن تستخدم الصكوك يف متويل مبادرات الطاقة النظيفة من خالل 
الطاقة  مبادرات  عدد  ارتفع  وقد  متنامية  صناعة  تعد  حيث  اخلرضاء،  الصكوك 
النظيفة يف دول جملس التعاون اخلليجي ويمكن أن تساعد الصكوك اخلرضاء يف 
تعبئة التمويل املطلوب)35(. )6( تساعد الصكوك عىل التخصيص األمثل للموارد 
وبالتايل تساعد يف احلد من البطالة والتضخم وذلك ألن هدف التمويل اإلسالمي 

هو متويل أصول إنتاجية حقيقة.)36(

المبحث الثاني: تأثير جائحة كورونا على عائدات الصكوك اإلسالمية

: النموذج القياسي 
ً

أوال

يوجد يف السالسل الزمنية املالية مثل أسعار األسهم ظاهرة العنقودية املتطايرة، 
بمعنى فرتات زمنية يظهر فيها تأرجح كبري لألسعار، ويستمر لفرتة تالية، ثم يتبع 
ذلك فرتات هبا هدوء نسبي. وبام أن مثل هذه البيانات تعكس نتيجة التبادل بني 
البائعني واملشرتين، عىل سبيل املثال، يف أسهم االسواق، فهناك العديد من األخبار 
واألحداث االقتصادية اخلارجية األخرى التي قد تؤثر عىل شكل السلسة الزمنية 
لتحديد األسعار، مثل انخفاض أسعار البرتول، أزمة وباء كورونا )كوفيد- 19( 
فقد تستمر لفرتة زمنية، فإننا نالحظ غالًبا املشاهدات الكبرية املوجبة واملشاهدات 
)34( Smaoui Houcem. & Nechi Salem, does sukuk market development spur economic growth? Research in International business and finance, 
41, 2017, p.137.
)35( Shaikh, S., role of sukuk in development finance, at: https://www.researchgate.net/publication/323219639., 2015, p 3031-.
)36( Kantarci Hasan & Eren Tuncay, The emergence of sukuk market and economic effects, global  journal of emerging trends in 
e-business, marketing and consumer psychology,(4),1, 2018, p 598600-.
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الكبرية السالبة يف السلسة الزمنية املالية تتجه إىل التجمع يف عناقيد)37(. 
عىل  ساكنة.  غري  أهنا  بمعنى  عشوائية،  سري  عملية  املالية  الزمنية  السالسل  متثل 
اجلانب األخر فإن فروقها األوىل ساكنة بوجه عام، ولكن هذه الفروق عادة ما 
يظهر فيها تأرجحات وفروق كبرية، أو يظهر فيها ظاهرة عدم الثبات، مما يعني 
السبب وجد  الزمن. هلذا  املالية خيتلف بشكل كبري مع  الزمنية  السلسة  تباين  أن 
والذي   )ARCH( التباين  باختالف  املرشوط  الذايت  االنحدار  بنامذج  يسمى  ما 
اقرتحه Engle 1982. وهو أول نموذج ارتباط ذايت مرشوط بعدم جتانس تباينات 
نأخذ بعني  أن  الزمن، لذلك علينا  التباين خالل  األخطاء، حيث يمكن نمذجة 
بقيم مربعات سلسلة  إىل حد كبري  متاثًرا  يكون  قد  املرشوط  التباين  أن  االعتبار 
البواقي للفرتات السابقة، ومن خالهلا يمكن توضيح عدم التجانس املرشوط يف 
فيها. ويمكن متثيل معادلة  التذبذبات  تفسريا الستمرار  السلسة وتقديم  بيانات 

التباين الرشطي لنموذج ARCH كام ييل)38(:

بينام عند دراسة املميزات اإلحصائية للسالسل الزمنية املالية تظهر أمهية احلقائق 
البارزة التي تؤثر عىل مسار هذه السالسل الزمنية، ومن بني هذه املميزات فرط 
للقيم  الذايت  االرتباط  وغياب  املرشوط،  غري  التوزيع  ذيول  وسامكة  التقلبات، 
املشاهدة، حيث تسعى نامذج GARCH إىل حماكاة ما حيدث يف السوق عرب معاجلة 
جانب  من   GARCH نامذج  اقرتحت  حيث  تقلباهتا.  وفرط  للعوائد  إحصائية 
التباين الرشطي  أنه تعميم اختالف  النموذج عىل  Bollerler 1986 ويعرف هذا 

)37( دامودار جيجارايت، االقتصاد القيايس، ترمجة وتعريب هند عبد الغفار، االقتصاد القيايس، دار املريخ للنرش، اململكة العربية السعودية، الرياض، 
2015، ص1102.

 ،12 العدد  أداء املؤسسات اجلزائرية،  املال، جملة  ARCH لنمذجة تقلبات أسعار األسهم يف سوق  )38( لقوقي فاتح، شيخي حممد، استخدام نامذج 
2017، ص175.
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ذي االنحدار الذايت ويمكن توضيحه من خالل املعادلة التالية)39(:

يف  اخلطأ  مقدار  مربع  عىل  فقط  يعتمد  ال  للنموذج  املتوقع  الرشطي  التباين  أي 
الفرتة الزمنية املتأخرة السابقة كام يف )ARCH (1 ولكن أيًضا عىل تباينه املرشوط 

يف الفرتة الزمنية املتأخرة السابقة.
تم اإلعتامد يف هذه الدراسة لتحديد تأثري كوفيد- 19 عىل الصكوك اإلسالمية عىل 

 GARCH (1,1( نموذج االنحدار الذايت العام املرشوط باختالف التباين
السالسل  استقرارية  اختبار  إجراء  يتم  الديناميكية  االقتصادية  النامذج  ولتقدير 
الزمنية املسامة اختبارات جذر الوحدة Unit Root Tests ومن أكثر االختبارات 
استخداما هو اختبار ديكي-فولر DF( tes( Dickey-Fuller)40(. يتمثل الفرض 
 Nonstationary العدمي يف                     ويعني أن السلسة الزمنية غري مستقرة
Time Series, والفرض البديل                      ويعني أن السلسة الزمنية مستقرة وفقا 

للمعادلة رقم )1(. 

وقد يتضمن اختبار ديكي فولر ثابت فقط أو ثابت واجتاه وبالتايل معادلة رقم )1( 
يمكن كتابتها كام يف املعادلة رقم 3 أو رقم 4.

)39( املرجع نفسه، ص175.
)40( عامر غزال. االقتصاد القيايس وحتليل السالسل الزمنية. مطابع الرشطة للطباعة والنرش، القاهرة، 2015، ص1631-1626.
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االزعاجات  من  سلسلة  املعياري  اخلطأ  يكون  أن  فولر  ديكي  اختبار  ويتطلب 
البواقي )األخطاء(. ولكن يف  ارتباط ذايت بني  أنه ال يوجد  البيضاء هو ما يعني 
يسمى  جديد  اختبار  عمل  يتم  ذايت،  ارتباط  به  اخلطأ  فيها  يكون  التي  احلاالت 
هذا  يتم  حيث   ،Augmented Dickey-Fuller Test املوسع  فولر  ديكي  اختبار 
االختبار بإضافة مبطأت للمتغريات يف املعادلة اخلاصة باالختبار. ويكون اختبار 

ديكي فولر املوسع كام ييل:

 Phillps-Perron)PP( يوجد العديد من االختبارات األخرى جلذر الوحدة ومنها
اختبار  وهو  البواقي،  بني  الذايت  االرتباط  احتامل  االعتبار  يف  يأخذ  الذي   test

اختبار ديكي  nonparametric من خالل تعديل  املعلمية  الطرق غري  يعتمد عىل 
اختبار  يوجد  ذلك  عىل  وعالوة  به.  اخلاص  التوزيع  نفس  ويستخدم  فولر 
Kwiatkowski, Phillips, Schmidt and Shin(KPSS) Test ويف هذا االختبار 

يكون الفرض العدمي هو أن السالسل الزمنية مستقرة حول اجتاه حمدد، حيث 
 the sum of deterministic trend يفرتض أن السلسلة يكون هلا جمموع اجتاه حمدد
 random walk and ويفرتض أن االخطاء تتبع حالة السري العشوائي وإهنا مستقرة

stationary error
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ثانًيا: بيانات الدراسة وتحليلها

إىل  يناير   27 الفرتة  خالل  الدراسة  ملتغريات  يومية  زمنية  سلسلة  استخدام  تم 
الدراسة مؤرش إمجايل  239 مشاهدة، تستخدم  2020، مع حجم عينة  24ديسمرب 

أداء  لتتبع  املؤرش  تصميم  تم  حيث  االستثامرية  جونز  داو  صكوك  عىل  العائد 
الثابت، يتضمن املؤرش الصكوك  العاملية ذات الدخل  املالية اإلسالمية  األوراق 
املقومة بالدوالر األمريكي والتي تم فحصها للتأكد من امتثاهلا ألحكام الرشيعة 
بكوفيد-  اجلديدة  املؤكدة  اإلصابة  حاالت  مؤرش  استخدام  وتم  اإلسالمية)41(، 
لسوق  التقلب  توقعات   VIX مؤرش  كذلك   ،19 كوفيد-  جائحة  عن  للتعبري   19

األسهم، كذلك تم استخدم سعر إغالق العقود اآلجلة للنفط اخلام، سعر إغالق 
 EViews8 البيتكوين، سعر إغالق عقود الذهب األجلة. وتم االعتامد عىل برنامج

يف إجراء التحليل القيايس.

املصدرالقياسالرمزاملتغريات

SukDow Jones Sukuk Investment Grade Indexwww.spglobal.comعائدات الصكوك

مؤرش التقلب يف بورصة 
شيكاغو

VixCBOE Volatility Index www.cboe.com

 حاالت االصابه اجلديدة
بكوفيد - 19

CovidConfirmed cases Per million people
www.ourworldindata.

org

bitco$www.investing.comسعر إغالق بيتكوين

G$www.investing.comعقود الذهب األجلة

العقود االجلة للنفط 
اخلام

oil$www.investing.com

تم استخدام اللوغاريتم الطبيعي وذلك هبدف تقريب السالسل الزمنية إىل الشكل 
اخلطي، ومل يتم أخذها لسعر إغالق عقود النفط األجلة ألن هبا قيم سالبة، يتضح 
من الشكل رقم )2( أن مجيع املؤرشات تظهر تقلًبا طوال فرتة التحليل مما يعكس 

)41( https://www.spglobal.com/spdji/en/indices/fixed-income/dow-jones-sukuk-investment-grade-index/#overview.
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تأثري بداية األزمة الصحية كوفيد- 19 وكذلك استمرارها. بينام نالحظ أن العقود 
اآلجلة للنفط اخلام والصكوك من بعد شهر إبريل بدأت تظهر استقرار نسبًيا، يف 
حني أن عقود الذهب اآلجلة، والبتكوين غري مستقرة، يبدو أن عوائد الصكوك 
والنفط تتمتع بفرتة هادئة نسبًيا حيث يبدو أن العوائد تتأرجح بالقرب من الصفر.

شكل رقم )1( اجتاه العائدات ملتغريات الدراسة
خالل الفرتة 27 يناير إىل 24 ديسمرب 2020
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شكل رقم )2( نسبة التغري يف العائدات ملتغريات الدراسة
 خالل الفرتة 27 يناير إىل 24 ديسمرب 2020

املستخدمة يف  املتغريات  الوصفية جلميع  يوضح اجلدول رقم )1( اإلحصائيات 
الدراسة. نالحظ أن متوسط سعر اإلغالق مرتفع يف البتكوين، يليه الذهب ثم 
الصكوك. ومن بيانات االنحراف املعياري نالحظ أن العقود اآلجلة للنفط اخلام 
تعد األعىل قيمة يليها البيتكوين ثم الذهب ثم الصكوك. مما يعني أن الصكوك 
إىل  والعليا  الدنيا  القيم  تشري  بينام  والنفط.  والبيتكوين  الذهب  من  خماطر  أقل 
تشتت كبري يف سعر اإلغالق لكل من العقود اآلجلة للنفط، يليها البيتكوين ثم 
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الذهب، بينام يوجد تقارب يف احلد األدنى واألعىل بالنسبة للصكوك اإلسالمية مما 
يعني إهنا تتمتع باستقرار نسبي مقارنة بباقي األصول. وهو ما يؤكده االنحراف 
Jarque- املعياري العايل جلميع األصول عدا الصكوك. كذلك تظهر إحصائيات
Bera normality test أن سعر اإلغالق اليومي يتبع التوزيع الطبيعي عند مستوى 

التفرطح  من  مرتفعة  قيم  والبتكوين  النفط  إغالق  أسعار  وتظهر   .% و5   %  1

kurtosis، 13.8 لعقود النفط اآلجلة، 3.45 للبتكوين. 

جدول رقم )1(: التحليل الوصفي للمتغريات

Variablemean
Std. 
Dev.

MinMaxSkewKurtosis
Jarque-

Bera

lSuk4.910.034.834.94-0.68
2.42

21.87

[0.000]

lcovid29.8325.980.0596.150.842.720
29.064 

[0.000]

lvix3.350.342.614.410.623.936
23.917 

[0.000]

lg7.490.077.307.63-0.452.44
11.450 

[0.003]

oil37.9110.37-37.6353.78-2.1613.85
1359.5 

[0.000]

lbitco9.260.308.4810.080.543.453
13.502 

[0.001]

يتضح من مصفوفة اإلرتباط اجلدول رقم )2( أن مجيع املتغريات مرتبطة سلبًيا 
انتشار  VIX، وهذا طبيعي ألنه خالل فرتة  التقلب يف األسهم  توقعات  بمؤرش 
بني  اجيابًيا  ارتباًطا  نالحظ  بينام  واليقني.  التأكد  عدم  من  حالة  يوجد  الفريوس 
covid-19 وسلبي بني االصابات وتوقعات  اليومية  املتغريات وعدد االصابات 

تقلب األسهم. كام يوجد ارتباط بني الصكوك والذهب والنفط والبيتكوين.
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جدول رقم )2( مصفوفة االرتباط

COVID LVIX LSUK GOLD LBITC OIL

COVID 1

LVIX -0.3059 1

LSUK 0.7887 -0.5495 1

LG 0.6460 -0.3097 0.7683 1

LBITC 0.9054 -0.5015 0.7532 0.4835 1

OIL 0.3106 -0.6967 0.6333 0.2160 0.4809 1

ولتطبيق نموذج GARCH البد وأن تكون السالسل الزمنية مستقرة. تم استخدام 
اختبارات Augmented Dickey-Fuller and Phillips-Perron ويوضح جدول رقم 
املتغريات  أن مجيع  يتضح  للمتغريات. حيث  الوحدة  اختبارات جذر  نتائج   )3(

غري مستقرة يف املستوى ومستقرة يف الفرق األول. 

جدول رقم )3(: اختبارات جذر الوحدة للمتغريات

ADF-testPP -testالمتغيرات

LevelDifferenceLevelDifference

lSuk-2.56-4.48*-2.06-11.70*

Lcovid-1.27-5.008*-1.73-14.65*

lvix-0.04-7.22*-0.09-17.89*

LG-0.18-15.60*-1.80-15.68*

Oil-0.68-15.89*-0.73-27.67*

lbitco1.49-18.83*1.35-18.53*

*تعني املعنوية عند 1 %.
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GARCH 1,1 جدول رقم )4(: نتائج

Suk(1)SukVariables

Mean Eq

3.970*
)0.013(

4.684*
)0.026(c

0.0006*
)1.52E-05(covid

0.020*
)0.020(vix

0.026*
)0.001(

0.021*
)0.003(G

0.0005*
)8.82E-05(

0.001*
)6.32E-05(oil

0.069*
)0..0006(bitco

varianc Eq

0.0004*
)1.97E-07(

0.0003**
)0.0001(c

0.337*
)0.101(

0.24*
)0.70(a

0.638*
)0.063(

0.63*
)0.79(ß

6.42E-09
)3.13E-08(covid

2.12E-05*
)6.04E-07(vix

-7.87E-05*
)6.39E-07(

-4.50E-05**
)1.89E-05(G

4.72E-07*
)7.72E-07(

2.78E-07**
)1.33E-07(oil

1.01E-05*
)3.58E-07(bitco

0.680.77Adj. R2

3.762
[0.152]

4538
[0.103]X2 

nor

[1.645][0.114]ARCH LM test

X2 التوزيع الطبيعي.
nor ،% 10 ،% 5 ،% 1 معنوية عند *** ،**،*
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يتضح من نتائج GARCH 1,1، جدول رقم )4( تأثري املتغريات عىل سعر إغالق 
اليومية  اإلصابة  حاالت  عدد  أن  التباين،  معادلة  خالل  من  االستثامر،  صكوك 
يف  التقلبات  بينام  الصكوك،  عىل  معنوي  بشكل  تؤثر  ال  كوفيد19-  من  اجلديدة 
أسعار عقود النفط والبيتكوين وحاالت عدم اليقني تؤثر بشكل إجيايب ومعنوي 
عىل الصكوك، يف حني إن التقلبات يف عقود الذهب تؤثر بشكل سلبي ومعنوي. 
تشري  حيث  معنوية   GARCH تأثري   ß و   ARCH تأثري   𝛼 معامالت  أن  نالحظ 
معدالت التباين إىل ارتفاع التقلب highest persistence of volatility حيث أن 
جمموع 𝛼 و ß يقرتب من الواحد مما يعني إن الصكوك تعاين من بعض املخاطر. 
وتوضح فحوصات التشخيص diagnostics checks عدم وجود ارتباط تسلسيل 
 𝐴𝑅𝐶𝐻 يف البواقي، كام إن البواقي تتبع التوزيع الطبيعي، كذلك يكشف اختبار

𝐿𝑀 𝑡𝑒𝑠𝑡 أنه ال يوجد تأثري لـ ARCH يف البواقي. 

Leverage حيث أن االخبار السيئة تؤدي إىل  نحاول يف اجلزء التايل قياس تأثري 
مزيد من التقلب مما يؤدي إىل مزيد من املخاطر. وذلك ملعرفة هل الصكوك تعد 
مالذ أمن للمستثمرين يف ظل أزمة كورونا، وتوقعات تقلب األسهم، ومقارنتها 
باألصول األخرى مثل الذهب وعقود النفط األجلة والعمالت املشفرة. إذا كانت 
Leverage effect . من  إنه يوجد  معنوية وذات تأثري سالب فمعني ذلك   C)5(

 Leverage خالل تطبيق املعادلة التالية حصلنا عىل أن مجيع األصول ال يوجد هبا
effect وهو ما يعني أن الذهب والنفط والصكوك والعمالت املشفرة قد يعدوا 

مالذات أمنه للمستثمرين. إال أن الذهب أظهر تأثرًيا إجيابًيا ومعنوًيا مما يعني أن 
الذهب من أكثر املالذات اآلمنة التي يلجأ إليها املستثمرون يف أوقات األزمات 

كام يف جدول رقم )5( و )6(

LOG(GARCH) = C(3) + C(4)*ABS(RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1))) + C(5)
*RESID(-1)/@SQRT(GARCH(-1)) + C(6)*LOG(GARCH(-1))
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The Leverage effect )5( جدول رقم

bitcoilgoldSukVariables

Mean Eq

8.880*
)0.004(

36.908*
)0.174(

7.426*
)0.001(

4.886*
)0.0001(c

0.010*
)8.39E-05(

0.115*
)0.002(

0.001*
)6.20E-05(

0.0007*
)6.49E-06(civid

variance Eq

-2.649*
)0.551(

-0.747*
)0.148(

-5.999*
)0.317(

-3.496*
)0.875(C)3(

1.690*
)0.270(

1.006*
)0.230(

2.162*
)0.146(

2.405*
)0.523(C)4(

0.210
)0.141(

-0.046
)0.147(

1.050*
)0.239(

0.169
)0.365(C)5(

0.770*
)0.077(

0.937*
)0.042(

0.343*
)0.038(

0.854*
)0.085(C)6(

21.856
[0.600]

0.941
[0.624]

3720
[0.061]

5.919
[0.515]X2 

nor

0.424
[0.514]

0.135
[0.712]

0.042
[0.836]

0.420
[0.515]ARCH test
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The Leverage effect )6( جدول رقم

bitcoilgoldSukVariables

Mean Eq

11.192*
)0.039(

85.148*
)0.915(

7.619*
)0.013(

5.163*
)0.006(

c

-0.584*
)0.011(

-13.547*
)0.282(

-0.045*
)0.003(

-0.075*
)0.002(

vix

variance Eq

-1.787*
)0.391(

-0.769*
)0.126(

-4.837*
)0.061(

-2.989*
)0.484(

C)3(

1.246*
)0.220(

1.178*
)0.173(

3.256*
)0.088(

1.667*
)0.299(

C)4(

0.038
)0.155(

-0.049
)0.104(

1.093*
)0.087(

-0.248
)0.219(

C)5(

0.833*
)0.053(

0.908*
)0.029(

0.624*
)0.006(

0.811*
)0.035(

C)6(

4.028
[0.133]

14.588
[0.260]

4709
[0.480]

15.019
[0.053]X2 

nor

0.087
[0.767]

0.032
[0.857]

0.034
[0.853]

0.384
[0.535]ARCH test



197

ت
ئدا

 عا
عىل

ونا 
ور

ة ك
ئح

جا
ري 

تأث
مية

سال
اإل

ك 
كو

ص
ال

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

النتائج والتوصيات

: النتائج 
ً

أوال

معدالت . 1 تشري  حيث  املحدودة،  األمن  املالذ  خصائص  الصكوك  تظهر 
التباين يف نموذج GARCH إىل إرتفاع التقلب مما يعني إن الصكوك تعاين 
 Yarovaya et al., 2020 مع  الدراسة  نتائج  وتتفق  املخاطر.  بعض  من 
هذه  أوضحت  حيث   )Yarovaya et al.,(2020a( Sharif et al. (2020

الدراسات أن العقود األجلة للذهب تلعب دور املالذ األمن خالل انتشار 
فريوس كورونا. 

تؤثر . 2 التي  العوامل  من  والبيتكوين  والنفط   COVID-19 أن  النتائج  تظهر 
بشكل إجيايب عىل سوق الصكوك، بينام الذهب يؤثر سلبي وهو ما يتفق مع 
)Yarovaya et al.,2020( حيث أوضحت الدراسة أن النفط والذهب من 

العوامل التي تؤثر عىل األسواق اإلسالمية. 

ثانًيا: التوصيات

تنويع هياكل اإلستثامر وعدم تركيز . 1 لدعم الصكوك كمالذ أمن البد من 
سوق  لتطوير  املالئمة  الترشيعية  البيئة  وهتيئة  معني،  هيكل  عىل  االعتامد 

الصكوك ملواكبة التغريات التكنولوجية يف صناعة التمويل.

رضورة بذل اجلهود من جانب اجلهات االرشافية للتغلب عىل املخاطر التي . 2
تواجه الصكوك مما جيعلها اكثر استخداما ملختلف القطاعات االقتصادية.

بوصفها . 3 االعامل  جمتمعات  يف  االسالمية  الصكوك  ثقافة  نرش  عىل  العمل 
قطاع  إصدارات  لزيادة  يؤدي  مما  مبتكرة  حلوال  هلم  تقدم  مالية  ادوات 
الصكوك  عىل  االعتامد  عىل  احلكومات  حث  رضورة  كذلك  الرشكات، 

االسالمية لتمويل التنمية.
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االجتهاد الذرائعي وأثره في توظيف الضرائب

ولة
ّ

كأداة للسياسة المالية للد

أنيس القزي 

يتونة - تونس  دكتور ومدّرس عرضي بجامعة الّز

anisguezzi@yahoo.fr

و

 سمر الّسعفي 

يتونة - تونس باحثة دكتوراه بالمعهد العالي للحضارة اإلسالمية بجامعة الّز

Samar.zaituna@gmail.com

م البحث للنشر في 19/ 2021/10م، واعتمد للنشر في 2021/12/31م(
ّ
)سل

الملخص:

أعّم  من  وهو  األصويل،  االجتهاد  أبواب  أوسع  من  الّذرائعي  االجتهاد  يعترب 
اجتهاد  فهو  -خاّصة-،  االقتصادية  القضايا  حّل  يف  للمجتهد  إسعافا  األصول 
وقائي -من جهة- إذ يمّثل سياجًا حيفظ احلقوق يف خمتلف املعامالت والّترّصفات 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/97
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املالّية، كام أّنه من جهة أخرى اجتهاد عالجّي عميّل إذ يمّثل وسيلة موازنة وترجيح 
قة التي توجب العودة إىل أصل اإلذن وإلغاء اعتبار  بني املنع املآيل واملصلحة املتحقٌّ
والتحلييل-  االستقرائي  املنهجني  –معتمدًا عىل  البحث  هذا  وحياول  العوارض. 
الفتح والسّد، وبيان وجه املصلحة  الّذرائع يف االجتهاد من جهتي  ضبط اعتبار 
الّدولة من  ميزانية  لتمويل عجز  الرّضائب،  تطبيقًا عىل مسألة فرض  يف اجلهتني 
خالل بيان املصلحة املعتربة يف هذه القضية وما يسّد وما يفتح يف فروعها الّتطبيقية 
الرضر.  ونفي  العدل  مقصدي  خاّصة  األموال  يف  الرّشيعة  مقاصد  يوافق  بام 
الّدولة من فروع  وقد توّصل البحث إىل اعتبار فرض الرضائب لتمويل ميزانّية 
الّترصف الرشعي املنوط باملصلحة العاّمة يف السياسة املالية للدولة برشوط أمّهها 
التوازن  الفتح وهو عجز اخلزينة وحتّقق املصلحة منه وهي حتقيق  حتّقق موجب 
معاجلة  يف  الذرائعي  األصل  عىل  االنفتاح  بمزيد  يويص  كام  العام..  االقتصادي 
القضايا املالية العاّمة وفق الضوابط املقّررة يف البحث –خاّصة من جهة الفتح- ملا 

يف ذلك من مزية اجتناب الّتلفيق الفقهي والّتمّسك بمنهج مصلحّي أصيل.
الكلمات المفتاحية: الذريعة، االجتهاد، سد الذرائع، فتح الذرائع، الرضائب
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Abstract
Pragmatic diligence is considered as the largest and the most important 
chapter of the fundamentalist diligence, it is the most general principle 
deployed by a Mujtahid (an authoritative Islamic scholar) and it is particularly 
important in resolving economic issues. Thus, on the one hand, it can be 
viewed as preventative diligence that protects the rights in several financial 
actions and transactions, and a on the other hand, it is a therapeutic practical 
diligence and a tool for balancing and ascertaining preference between the 
conclusionary prohibition and the inherent interest which requires referring 
back to the original rule of the permissibility regardless of any contingency. 
Based on the induction and analytical approach, the research seeks to establish 
the control for consideration of means during the diligence from both the 
aspects of ‘opening’ and ‘preventing’ them, as well as to explain the aspect of 
interest by applying them in both the scenarios of ‘opening’ and ‘preventing’ 
in the context of tax imposition for financing the state’s budgetary gap, while 
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explaining the ‘valid interest’ in this regard and what shall be prevented and 
what shall be opened in the different forms of its application vis-a-vis in line 
with the objectives of Shari’ah related to wealth, especially the two objectives 
of ‘the justice’ and ‘the avoidance of harm’. The research concluded that 
considering the imposition of tax for financing the state’s budgetary gap is part 
of Shari’ah permissible way rooted in ‘public interest’ part of fiscal policy. 
Such consideration follows certain conditions, importantly, satisfaction of the 
preconditions embodied in ‘shortfall in the treasury’ and ‘certainty of interest’ 
by applying it i.e., ascertaining the economic stability in general. The research 
recommends for extended consideration of pragmatic approach for treating 
the general monetary issues as per the controls highlighted in the research, 
in particular from the aspect of ‘opening’ as it overrules the intermixing of 
schools of jurisprudence and asserts the application of traditional methodology 
related to ‘interest’. 

Keywords: Means, Diligence, Preventing the Means, Opening the Means, Tax
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مة:
ّ

المقد

يقّسم األصوليون موارد األحكام إىل قسمني: مقاصد وهي املتضّمنة للمصالح 
واملفاسد يف أنفسها ووسائل وهي الطرق املفضية إليها وحكمها حكم ما أفضت 

إليه من حتليل وحتريم غري أهّنا أخفض رتبة.)1(
لغلبة  حتريمها  عىل  الفقهاء  يّتفق  حمّرمة  وسائل  إىل:  بدورها  الوسائل  وتنقسم 
إفضائها للمحّرم، وأخرى مباحة مّتفق عىل جوازها لندرة اإلفضاء، وثالثة سكت 
الرشع عن بيان حكمها وترّددت بني النوعني الظاهرين فكانت عرضة الختالط 
املصالح واملفاسد، وما كان حاله كذلك اشتبه وصار مناطا للنّظر والرّتجيح وفق 
النّوع األخري املصطلح عليه  الشارع..وهذا  املوافقة ملقصود  ما تقتضيه املصلحة 
املنع  بجهة  املتعّلق  الّذرائعي  االجتهاد  اشتهر  وقد  بـ«الّذرائع«.  الفقه  أصول  يف 
-أي السّد- حّتى صار أّول ما ينرصف إليه الّذهن إذا أطلق لفظ الّذريعة، غري 
أّن احلاجات والرضورات اقتضت النّظر يف الّذرائع من جهة اإلباحة بعد احلظر 
كانت  ذلك  أجل  من  الّذرائع«،  »فتح  بـ  لّقب  مواز  فقهّي  مسار  -أيضا-فنتج 
الرّشع  نصوص  تكّفلت  وقد  الرّشعية.  املنهّيات  جانب  مسّلطة عىل  فيه  األنظار 
ببيان منهّيات املقاصد، لكن مل حتط بمنهّيات الّذرائع، وتركت بيان أكثرها للعقل 

املتخّصص الذي حيّدد أثر الوسائل يف حصول املفاسد يف املعامالت ونتائجه.
الوسائل  تشهدها  التي  الّتحوالت  ورسعة  ووسائلها،  املعامالت  لتطّور  ونظرا 
اعتبار  نفس  ويف  بل  اعتبارها،  يف  اآلراء  وتباين  املعارصة،  واملالية  االقتصادية 
االجتهاد الذرائعي فيها، تظهر أمّهية موضوع البحث إذ هيدف لضبط هذا االجتهاد 
بجهتيه: جهة السّد وجهة الفتح، وحياول تطبيقه عىل صور من املعامالت املعارصة 

يف نطاق ختّصص مهّم هو السياسة الرشعية املالية.
يف  الّذرائعي  االجتهاد  دائرة  اّتساع  يف  البحث  إشكالية  تكمن  البحث:  إشكالية 
االجتهاد  هذا  تؤّطر  التي  النّصوص  وحمدودّية  خاّصة،  املالّية  املعامالت  باب 

)1(ينظر ابن القيم، حممد، أعالم املوقعني، تح: حممد أمجل اإلصالحي،د.م،دار عامل الفوائد، ط1، 1437هـ، مج4/ص4.
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إّما بأصول عاّمة حتتاج حتقيق املناط  النّبوي باعتباره جاء  البيان  نظرا خلصوصّية 
اخلاّص يف كّل عرص ومكان بام يتوافق مع املصلحة الظرفية، أو باجتهادات جزئّية 
أّن  املعلوم  ومن  والبيان،  الّسؤال  بزمن  اخلاّصة  والظروف  املالبسات  راعت 
الفتاوى أو األقضية  العاّمة كأصل »ال رضر وال رضار«، وتلك  هذه النّصوص 
واألحكام اخلاّصة بنازلة معّينة كالنّهي عن الّتسعري، واّدخار حلوم األضاحي كّلها 
يتطّلب  وقد  يعرس ضبطها،  التي  األمور  املصلحة من  أّن  باملصلحة، غري  منوطة 
ظهورها زمنا يكفي لبيان أثرها يف األحكام، كام أّن استخراج املناسبات املعقولة 
من النّصوص وتقريبها من جنس املعاين املحّققة للمصالح املعتربة يف الرّشع ممّا 
ختتلف فيه األنظار، ومن املعلوم أّن هذا النّوع من املناسبات هو الغالب، من أجل 

ذلك يظهر اخلالف يف تنقيح املناط وحتقيق املصلحة يف احلوادث الّطارئة.
الكشف عن  ودّقة يف  انضباطا  أكثر  بظهور وسائل  احلديثة  العصور  متّيزت  ومّلا   
مآالت الوسائل، كان االجتهاد الّذرائعي املعارص بالغ األمّهية من جهة قدرته عىل 
مراجعة فتاوى وأقضية الّذرائع املبثوثة يف املدّونة الفقهية القديمة، واقتدراه عىل 
حتقيق نسب أعىل للجدوى االقتصادّية من املعامالت املالية املعارصة، من أجل 
ذلك كان من املهّم ضبط النّسق املنهجّي املؤّطر لفتاوى الوسائل والّذرائع، سواء 

من اجلهة الفتح أو السّد.
االجتهاد  يسعف  مدى  أّي  إىل  التالية:  اإلشكالية  حّل  البحث  يروم  هنا  ومن 
الّذرائعي يف توجيه السياسة املالية العاّمة للّدولة وطرح حلول للّطوارئ الواردة 

عليها؟ 
ويتفّرع عن هذا اإلشكال األسئلة التالية:

ماهي األسس التي يقوم عليها االجتهاد الّذرائعي؟  -
ماهي ضوابطه من جهة السّد والفتح؟  -
وكيف يسعف يف ترجيح خيارات تتعلق السياسة املالية العاّمة للّدولة كمسألة  -

فرض الرضائب لتمويل عجز ميزانّية الّدولة؟
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أهداف البحث:

وتلّخص فيام يأيت:
- حتقيق ماهية الّذريعة وهي ماّدة االجتهاد الّذرائعي

- بيان أقسام االجتهاد الّذرائعي: جهة السّد وجهة الفتح
- بيان منزلة اعتبار الّذرائع سّدا وفتحا يف سّلم املصالح 

-حترير ضوابط اعتبار الّذرائع عموما 
-بيان أثر اعتبار الّذرائع يف السياسة املالية العاّمة للّدولة وفق الضوابط املعتربة 

المناهج المعتمدة في البحث:

اقتضت طبيعة البحث االعتامد عىل املناهج التالية: 
األّول: املنهج االستقرائي: 

استقراء الرّشوط التي ساقها العلامء لضبط االجتهاد الّذرائعي
الثاين: املنهج التحلييل: 

حترير ضوابط سّد الّذرائع وفتحها
باملصلحة ومقاصد  الّذرائع سّدا وفتحا  اعتبار  تربط أصل  التي  العالقة  توضيح 

الرشيعة.
حتقيق  نحو  للّدولة  العاّمة  املالّية  السياسة  توجيه  يف  الّذرائعي  االجتهاد  أثر  بيان 

املصلحة الرّشعية.

ة البحث:
ّ

خط

حلّل إشكالية البحث اقتىض النّظر تقسيمه إىل مقّدمة ومبحثني وخامتة.
أّما املبحث األّول فتصّوري يعرض حقيقة الّذرائع وخواّصها، وأقسام االجتهاد 

الّذرائعي، وضوابطه.
يف حني أّن املبحث الثاين تصديقي، وهيدف لبيان أثر االجتهاد الّذرائعي يف توجيه 

السياسة املالّية العاّمة للّدولة من خالل فرع من الفروع التطبيقية.
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راسات السابقة:
ّ

الد

قديام وحديثا،  للجدل  إثارة  املوضوعات  أكثر  من  الّذرائع  أّن موضوع  ال خيفى 
وقد كثرت فيها الكتابات، غري أّن أهّم ما وقفنا عليه منها:

بحث سّد الّذرائع وتطبيقاته يف جمال املعامالت لعبد اهلل بن بّية، وقد اعتنى  -
البحث بضبط جمال الّذرائع االجتهادّية استنادا خلاصّية اإلفضاء، لكن كام 
يظهر من عنوانه فقد اقترص عىل جهة السّد ومل يتطّرق للتنزيل عىل قضايا يف 

جمال السياسة الرّشعية املالية.
كتاب االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قدياًم  -

–عند  الّذريعة  خواّص  يف  حّقق  الذي  اإلدرييس  حممد  للدكتور  وحديثًا 
يف  أجاد  أّنه  ومع  وفتحًا،  سّدًا  الّذرائعي  االجتهاد  حقيقة  وأبرز  املالكّية- 
جمال الّتأصيل إالّ أّن الّتطبيقات مل تتناول املعامالت املالية املعارصة مع أهّنا 
البحث  هذا  تداركه  ما  وهو  الّذرائعي،  االجتهاد  لتطبيق  اخلصب  املجال 
الكتاب  أّن  العاّمة، كام  املالية  السياسة الرشعية  موليًا عناية خاّصة ملسائل 
املذكور اقترص عىل املذهب املالكي مع أّن املذهب احلنبيل –أيضا- أصيل يف 

اعتبار هذا النّوع من االجتهاد.
وقد  - الّسويلم،  سامي  للدكتور  املالية  املعامالت  يف  الذرائع  قواعد  بحث 

تناولت هذه الّدراسات جوانب مهّمة تتعّلق باالجتهاد الّذرائعي وقواعده–
فيها  تسّد  التي  املعامالت  لتمييز  موضوعيًا  معيارًا  واقرتحت  خاّصة- 
مستقلة  والترصفات  للعقود  موضوعية  خصائص  ثبوت  يف  متّثل  الّذرائع 
عن قصد املكّلف وتصّوره وعلمه، ممّيزًا يف ذلك بني الّذرائع واحليل نظريًا 
وعملّيًا من خالل تطبيقات مالّية معارصة، غري أّن ما يضيفه البحث الراهن 
واملصلحة،  الّذرائعي  االجتهاد  بني  العالقة  توضيح  مزيد  هو  سابقه  عن 
وحتديد منزلته يف سّلم املصالح سواء أكان سّدًا أم فتحًا، وتوحيد ضوابطه 
نظريًا  والعكس  اإلذن  إىل  املنع  من  احلكم  انتقال  آلّية  وبيان  اجلهتني،  يف 
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وإجرائيًا من خالل فرع من الفروع املعارصة املتعّلق بالسياسة املالية العاّمة 
للّدولة.

وقد  - الرمحاين،  إلبراهيم  املعارصة  القضايا  يف  الذرائعي  االجتهاد  ضوابط 
واإلنسانية  االجتامعية  بالعلوم  االستعانة  إمكان  مدى  إظهار  غرضه  كان 
الّذرائعي  لالجتهاد  فيه  أّصل  وقد  الّذرائعي،  االجتهاد  وتوجيه  ضبط  يف 
من أدّلة الرّشيعة، وذكر أمّهّيته وأشار لكونه جماال فسيحا لتفعيل الّسياسة 
واإلنسانية  االجتامعية  العلوم  من  االستفادة  لكيفية  تعّرض  كام  الرّشعّية، 
لدراسة الواقع ممّا يعني عىل إنتاج احلكم الذرائعي، ومل يكن غرض البحث 
يضيفه  ما  وهذا  عليها  الّضوابط  وتطبيق  معارصة  مالية  تطبيقات  تناول 

البحث.

رائعي وأسسه وضوابطه:
ّ

المبحث األّول: حقيقة االجتهاد الذ

يعة وخواّصها الممّيزة: ر
ّ

1. ماهية الذ

عىل  يدّل  واحد  أصل  والعني  والراء  فارس:»الذال  ابن  يقول  لغة:  يعة  ر
ّ

الذ أ- 

»النّاقة  والّذريعة  األصل.«)2(  هذا  إىل  الفروع  ترجع  ثّم  قدم،  إىل  وحتّرك  امتداد 
التي يتسرّت هبا الّرامي يرمي الّصيد«)3(، »ثّم جعلت الّذريعة مثال لكّل يشء أدنى 
من يشء وقرب منه. وتستعمل جمازا بمعنى:»الوسيلة«)4( واملعاين كّلها جتتمع يف 
معاين القرب والرّسعة والّتحّرك نحو اليشء، والّتوّصل وامليل)5(، وال يشرتط يف 

الّتذّرع لغة قصد املتذّرع إليه، بل يسّمى اليشء ذريعة بمجّرد اإلفضاء.

)2( ابن منظور، حممد، لسان العرب، بريوت، دار صادر، ط3، 1414هـ، ج8/ص94.
)3(ابن فارس، أمحد، مقاييس اللغة، تح: عبد السالم حممد هارون، د.م، دار الفكر، د.ط، 1399هـ - 1979م، ج2/ص350.

)4(ابن منظور، لسان العرب، ج8/ص96.
1424هـ  ط1،  اإلسالمي،  للفكر  العايل  واملعهد  املصطلحية  الدراسات  معهد  د.م،  الشاطبي،  عند  األصويل  املصطلح  فريد،  األنصاري،  ينظر   )5(
الدراسات  املغرب،مركز  وحديثا،  قديام  اإلسالمي  الفقه  يف  وأثره  املالكي  املذهب  يف  الذرائعي  االجتهاد  حمّمد،  واإلدرييس،   438 ص  2004-م، 
الفكـــر،  دار  الرّشيعة اإلســالمية، دمشق،،  الّذرائع يف  62، والربهاين، هشام، ســـــّد  1431هـ 2010-م،ص  الرتاث،ط1،  واألبحاث وإحياء 

ط1،  1406 هـ - 1985م، ص56-52.
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تعني  للّذرائع يف االصطالح معنيان: األّول عاّم، وهي بذلك   :
ً
ب- اصطالحا

خاّص  )6(والثاين  الرشعية.  األحكام  مجيع  إىل  اإلفضاء  فيها  فيتصّور  الوسائل، 
متعّلق بـ »أصل سّد الّذرائع«.
أّما املعنى اخلاّص للّذريعة فـ:

عّرفها ابن العريب بأهّنا: »كل فعل جائز يف ذاته موقع يف حمذور أو حمظور لعاقبته«)7(
وعند اإلمام الشاطبي هي: »الّتوّسل إىل ما هو مفسدة بفعل ماهو مصلحة«.)8(

فعل  إىل  وسيلة  وهو  مباح،  أّنه  ظاهره  الذي  بأهّنا:»الفعل  تيمية  ابن  وعّرفها 
املحّرم«.)9(

ومل خيرج املعارصون عن قول املتقّدمني وسنقترص عىل تعريف اإلدرييس هلا: »أمر 
ظاهره اإلباحة، يفيض إىل مكروه، أو حمّرم يف الباطن«.)10(

وتتفق التعريفات يف ما ييل:
أّوالً: وصف الّذريعة بكوهنا ليست حمّرمة لذاهتا.)11(

فلو مل تفض مل يصّح وصفها بكوهنا ذريعة، واإلفضاء  للممنوع،  ثانيًا: اإلفضاء 
بحيث  فيه  مشكوكًا  أو  املعترب،  باالحتامل  أو  كثريًا،  أو  غالبًا،  يكون  قد  مراتب 

يتساوى احتامل اإلفضاء مع احتامل عدمه.)12(
أّما تعريف االجتهاد الّذرائعي فيقتيض تعريف جزئي املرّكب الوصفي: 

أّوالً: االجتهاد لغة: هو استفراغ الُوْسع يف املطلوب، أّما اصطالحا فهو:استفراغ 
الُوْسع يف النظر فيام ال يلحقه فيه َلْوٌم رشعي.)13(

)6(ينظر الربهاين،املصدر نفسه، ص69، وقريسة، هشام، سّد الذرائع يف الفقه اإلسالمي، بريوت-لبنان، دار ابن حزم، ط1، 1431هـ - 2010م، ص 
14، والقره داغي عيل حميي الدين، قاعدة سّد الّذرائع وتطبيقات العمل هبا يف املعامالت املالية واملرصفية املعارصة،-دراسة فقهية تأصيلية تطبيقية-، 

مؤمتر شورى الفقهي السادس،4-5 صفر 1437هـ - 16-17 نوفمرب 2015م، ص18، واإلدرييس، م.س، ص65.
)7(أبو بكر ابن العريب، حممد، املسالِك يف رشح ُمَوطَّأ مالك، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1428هـ 2007-م،ج 6/ص 22.

)8( الشاطبي، إبراهيم، املوافقات، تح: احلسني آيت سعيد، فاس- املغرب، منشورات البشري بن عطية، ط1، 1438هـ - 2017م، ج5/ص 228.
)9( ابن تيمية، أمحد، الفتاوى الكربى،بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية،ط1، 1408هـ - 1987م،ج6/ص172.

)10( ينظر اإلدرييس، ااالجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص94.
)11( ينظر املصدر نفسه، ص91.
)12( ينظر املصدر نفسه، ص85.

القرايف، أمحد،  الّدين  1983م، ص10، وشهاب  1403هـ -  العلمية،ط1،  الكتب  لبنان،دار  التعريفات، بريوت -  ينظر اجلرجاين، الرشيف،   )13(
جزء من رشح تنقيح الفصول يف علم األصول تح: نارص بن عيل بن نارص الغامدي رسالة ماجستري، د.م، كلية الرشيعة - جامعة أم القرى، 1421 

هـ - 2000 م، ج436/2.
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ثانيًا: وصف الّذرائعي نسبة للّذرائع وقد تقّدم بياهنا.
الّذرائعي كمصطلح فبنّي الدكتور الرمحاين أّن املقصود به أن يبذل  أّما االجتهاد 
املتوّقع  الوسائل  حكم  من  يّتضح  مل  ما  إىل  الوصول  ألجل  اجلهد  منتهى  الفقيه 

إفضاؤها إىل مصالح أو مفاسد.)14(
العوارض،  مع  ومراقبتها  الّذرائع،  يف  »النّظر  بكونه:  اإلدرييس  الّدكتور  وفرّسه 
فام كان مباحا أو جائزا وتتجاذبه العوارض وقوعا أو توقعا ال بّد من مراعاته يف 
الّذرائعي وفق الرشوط والضوابط املقررة، فتباح الذريعة إذا خلت من  املسلك 

املفسدة، وتسّد إذا أفضت إىل مفسدة، وتفتح إذا كان املآل مصلحة معتربة«)15(.
اجلواز  الظاهرة  الوسائل  يف  النّظر  يف  الوسع  استفراغ  ييل:  كام  تعريفه  ونختار   
وما تفيض إليه من مصالح أو مفاسد باعتبار العوارض واملآالت، وبيان حكمها 

الرشعي تبعا لذلك.

رائعي وحكمه:
ّ

2. أقسام االجتهاد الذ

ينقسم االجتهاد الّذرائعي إىل قسمني:

 الذرائع: 
ّ

أ. األّول: سد

مجع  والذرائع  الّثلم.  وردم  اخللل  إغالق  والسّد:  إضايف،  مرّكب  يفه:وهو  تعر

ذريعة وقد تقّدم بياهنا.
كان  متى  له  دفعا  الفساد  ماّدة  »حسم  القرايف:  عنه  عرّب  كام  فهو  الّذرائع  سّد  أّما 
لئاّل  فيه  املأذون  »منع  إذن  فهو  للمفسدة«)16(،  وسيلة  املفسدة  عن  الّسامل  الفعل 

يتوّسل به إىل ممنوع«)17(.
)14( الرمحاين، إبراهيم، ضوابط االجتهاد الذرائعي يف القضايا املعارصة، بحث مقّدم للمؤمتر الدويل حول:«مستجدات العلوم الرشعية« من قبل كلية 

الرشيعة باجلامعة األردنية، يومي 30 و31 متوز، 2019م، ص8.
)15( اإلدرييس، االجتهاد الّذرائعي، ص24.

)16(شهاب الدين القرايف، جزء من رشح تنقيح الفصول يف علم األصول، ج2/ص503.
)17( ينظر األنصاري، املصطلح األصويل عند الشاطبي، ص440، وقد عرّب الدكتور األنصاري عن أصل سّد الّذرائع مرّكبا له من خمتلف الصيغ التي 

وردت عند اإلمام الشاطبي فاقتبس منه ما يعّرف »سّد الّذرائع«، كلقب عىل مبحث خمصوص يف أصول الفقه.
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حكمه:ال بّد من بيان الفرق بني مبدأ سّد الّذرائع كأصل يف الرشيعة -الثابت من 

اإلفضاء  لغلبة  نّصا  عنها  املنهّي  الوسائل  يف  ظاهر  وهو  الرشيعة  موارد  استقراء 
عنها  املسكوت  الّذرائع  يف  النّظر  وهو  الّذرائع  بسّد  االجتهاد  وبني  للمفاسد-، 
املحتملة اإلفضاء للمفاسد فال يتيّقن إفضاؤها عقال، وال ورد النّهي عنها نّصا، 
وقد  هنا،  فيها  االجتهاد  حكم  بيان  نروم  والتي  باخلالف،  املقصودة  هي  وهذه 

اختلف يف حكم هذا االجتهاد عىل مذهبني رئيسني:
املذهب األّول: مرشوعّية سّد الّذريعة:وهو مذهب املالكّية)18(، واحلنابلة)19(، * 

واملالكّية هم أكثر املذاهب عمال بسّد الّذرائع واالحتياط.
املذهب الثاين: عدم اعتبار الّذرائع يف االجتهاد: وهو املرّصح به عند عموم * 

وإن  رأسا)21(.  الّتعليل  ينكرون  الذين  االّظاهرية  مذهب  وهو  الشافعّية)20(، 
أخرى  ألصول  عندهم  فمرّدها  مسائل  يف  الّذرائعي  االجتهاد  أهل  وافقوا 
لفروعهم جيد بعض  فاملتتّبع  احلنفّية  والقياس، ونحوها)22(...أّما  كاحلديث 
صور سّد الّذرائع)23(، وإن مل يعتربوه ضمن أصوهلم االجتهادّية، ويظهر أّن 

مذهبهم أقرب ملذهب الشافعّية.
إقرار  وقع  إذا  باحليلة  املقرتنة  الّذرائع  منع  عىل  االّتفاق  الشاطبي  اإلمام  وذكر 
رصيح من الفاعل)24(..كام يرى الشاطبي أّن خمالفة اإلمامني أيب حنيفة والشافعي 
للاملكية واحلنابلة يف اعتبار الّذرائع ترجع إىل اخلالف يف حتقيق املناط، وتؤّثر فيه 
قّوة القرائن، ومدى ظهور القصد إىل املآل املمنوع)25(، ومدى قّوة املعارض، وترك 

)18(ينظر شهاب الدين القرايف،جزء من رشح تنقيح الفصول يف علم األصول، ج2/ص503 وما بعدها، والشاطبي، املوافقات، مج5/ص227-
232، وابن القيم، حممد، أعالم املوقعني، مج4/ص5 وما بعدها. ابن قدامة املقديس، موفق الّدين، روضة النّاظر وجنة املناظر، د.م، مؤسسة الرّيان 

للطباعة والنرش والتوزيع، ط2، 1423هـ - 2002م، ج1/ص12.
1423هـ - 2002م،  )19(ينظر ابن قدامة املقديس، موفق الّدين، روضة النّاظر وجنة املناظر، د.م، مؤسسة الرّيان للطباعة والنرش والتوزيع، ط2، 

ج1/ص12، ونجم الّدين الطويف، سليامن، رشح خمترص الروضة، د.م، مؤسسة الرسالة، ط1، 1407هـ - 1987م، ج214/3.
)20( ينظر الزركيش، بدر الدين، البحر املحيط يف أصول الفقه، د.م، دار الكتبي، ط1، 1414هـ - 1994م، ج8/ص89 وما بعدها، وج93/8 وما بعدها.

)21( ينظر أبو حممد ابن حزم، عيل، اإلحكام يف أصول األحكام، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت، ج6/ص2 وما بعدها. 
)22(ينظر الزركيش، البحر املحيط يف أصول الفقه،ج93/8 وما بعدها، و أبو حممد ابن حزم، اإلحكام يف أصول األحكام، ج6/ص2 وما بعدها.

)23(ينظر الربهاين، سّد الّذرائع يف الرّشيعة اإلسالمّية، ص651-657، و ينظر الرسخيس، حممد، املبسوط، بريوت، دار املعرفة، د.ط، 1414هـ - 1993م، 
ج12/ص 49 - 51 وابن عابدين، حممد، رد املحتار عىل الدر املختار، مرص، مطبعة مصطفى احللبي وأوالده، ط2، 1386هـ - 1966م، ج5/ص73.

)24(ينظر الشاطبي، املوافقات، مج5/ص230-228.
)25(املصدر نفسه، مج5/ص229 وج5/ص231 مع هامشها رقم 12721.
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الّدليل ملعارض راجح ال يلغيه)26(.
الرشيعة،  نصوص  له  شهدت  معترب  أصل  الّذرائعي  االجتهاد  أّن  والراجح 
وأصوهلا، ومقاصدها، وال يمتنع اإلحلاق باجلنس قياسًا إذا احّتدت العّلة، فجاز 

االجتهاد بالّتقريب من الّذرائع املنصوصة.

ب. القسم الثاني:فتح الذرائع:

يف  الُفْرجُة  والُفْتَحة:  اإلغالق.  نقيض  والفتح:  إضايف،  مرّكب  يفه:وهو  تعر

اليشء)27(. 

مصلحة)28(،  إباحته  عىل  ترّتبت  إذا  للّذريعة  عنه  املنهّي  فـإباحة  اصطالحا:  أّما 

فهو فتح بالرّتّخص ورفع احلرج عن املكّلف)29(، كام أّنه فتح عارض، يقّدر بقدر 
املصلحة املرجّوة منه، ويرجع إىل اعتبار املآل.

كان  باملصلحة،-سواء  للعموم  ختصيص  من  نوع  هو  الّذرائع  فتح  حكمه: 

العموم نّصًا أو قياسًا أو قاعدة اجتهادّية كقاعدة االحتياط أو سّد الّذرائع- ومل 
يقع اخلالف يف االجتهاد بفتح الّذرائع كام وقع يف السّد، ويرجع ذلك الرتباطه 
بأصول رشعّية قوّية -خاّصة الرضورات-، واّتفق من حيث األصل عىل جواز 
اعتبار  اّتفق عىل  كام  أو مالئمة)30(،  معتربة  كانت  إذا  باملصلحة  العموم  ختصيص 

)26(املصدر نفسه، مج4/ص599. 
)27(ابن منظور، لسان العرب، ج2/ص540.

)28( ينظر بابكر احلسن، خليفة، بحث حول مصطلح فتح الذرائع، اخلرطوم، دار الفكر، د.ت، ص6.
)29( ينظر اإلدرييس، االجتهاد الّذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا،ص101. وقد فّرق الّدكتور اإلدرييس بني الفتح 
باملصلحة والفتح بالرتّخص والفتح برفع احلرج، ومقصوده من األّول ما كان دليله املصلحة املرسلة، وبالثاين ما دّل عليه االستحسان ومراعاة اخلالف. 
ينظر اإلدرييس، املصدر نفسه، ص460-466.واحلقيقة أّن األنواع الثالثة جتتمع حتت جنس الفتح للمصلحة الراجحة اعتبارا للمآل،،فيكون ذلك 
الفتح يف حقيقته نوعا من الرتّخص وليس الفتح بالرخصة نوعا مغايرا للفتح باملصلحة، وكذلك رفع احلرج ذلك لكون الرتّخص إّنام هو نتيجة العتبار 

رفع احلرج عىل املكّلفني.
)30( املصالح مراتب ينبني عىل كّل مرتبة حكم بالقبول أو الرّد عند األصوليني: 

النّوع األّول:املصالح املعتربة: وهي التي ورد بشأهنا دليل من الّشارع: فيّتبع فيها دليله، سواء كان ذلك بتعيني املصلحة، أو بضبط السبب الذي تتحّقق 
به، وهذه ال خالف يف اعتبارها، وهي املؤّثرة.

النّوع الثاين: املصالح املالئمة: وهي ما رّتب الشارع احلكم عىل وفقها يف حمّل آخر، وتقوى بقدر قّوة اعتبارها، وأغلب هذه املصالح معتربة عند األئّمة، 
غري أهّنم يتفاوتون يف هذا االعتبار بني مضّيق وموّسع، وال ينسب رفضها إالّ ملن ينكر الّتعليل رأسا كاإلمام ابن حزم.

النّوع الثالث: املصالح املرسلة: أّما ما مل يشهد هلا دليل خاّص يف الرّشع يف ذات املحّل وال غريه، لكنّها الءمت جنس ترّصفاته.ينظر الزركيش،البحر 
املحيط يف أصول الفقه، ج5/ص 214 - 215.
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مرسلة-)31(،  -وإن  خاّصة  أو  عاّمة  كانت  سواء  القطعّية  الرضورّية  املصلحة 
إىل  تؤول  ال  التي  اخلاّصة  احلاجة  خاّصة  املصالح  من  ذلك  سوى  فيام  واختلف 
رضورة، أّما احلاجة العاّمة املاّسة فاألكثر عىل اعتبارها يف اجتهاداهتم ويتأّيد ذلك 
بالقاعدة الشهرية »احلاجة تنّزل منزلة الرضورة«)32( وتفصح هذه القاعدة عن أثر 
احلاجة يف إباحة منهيات الّذرائع،وإن بدا يف املسألة خالف فهو راجع إىل حتقيق 
املناط.وصّحح اإلمام اجلويني الرّد إىل احلاجة العاّمة والرضورة، واعتربها أوىل 
من األقيسة اجلزئّية إذا تعارضت معها، رشَط أن ال خيرم اعتبار احلاجّي األصل 
الرضوري الذي خيدمه)33(، ويؤّيد هذا ما ورد يف مغني املحتاج للخطيب الرشبيني 
حتت عنوان »فصل فيام هني عنه من البيوع هنيا ال يقتيض بطالهنا:..يعود إىل النّهي 
لداللة املنهّي عليه إىل معنى يقرتن به ال إىل ذاته، ألّن النّهي ليس للبيع بخصوصه، 
بل ألمر آخر..«، وحتت هذا الّتعليل أباح صورا من املعامالت الفاسدة املنصوص 
عىل فسادها، التي ال تبطل بحصوهلا، كبيع حارض لباد، والبيع الناتج عن الّسوم 
عىل سوم الغري، واالحتكار والّتسعري والعينة، ونحوها)34(. وذكر اإلمام اجلويني 
يف كتابيه هناية املطلب، وغياث األمم صورا كثرية من املنهيات التي تباح للمصلحة 
وكثري منها مندرج حتت معنى االجتهاد الّذرائعي)35(، وإذا ثبت املعنى فال مشاّحة 

يف اعتباره من باب الّذرائع أو الوسائل.

م المصالح:
ّ
ا وفتحا في سل

ّ
رائع سد

ّ
3. منزلة اعتبار الذ

وبنى  إليه،  احلاجة  وشّدة  مصلحته  بحسب  أقساما  املباح  الشاطبي  اإلمام  قّسم 

)31(املصدر نفسه،ج6/ص 79.
)32( ينظر الزركيش، بدر الدين، املنثور يف القواعد الفقهية، وزارة األوقاف الكويتية،ط2، 1405هـ - 1985م، ج2/ص24،وابن نجيم، زين الّدين، 
األشباه والنّظائر عىل مذهب أيب حنيفة النعامن، بريوت – لبنان، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، ص 78، واملوسوعة الفقهية الكويتية، وزارة األوقاف 

والشئون اإلسالمية، ط1، دار الصفوة، مرص، د.ت، ج16/ص256 وما بعدها.
)33( ينظر اجلويني، حممد، الربهان يف أصول الفقه،تح: عبد العظيم الديب، قطر، طبع عىل نفقة الشيخ خليفة بن محد آل ثاين، أمري دولة قطر، ط1، 

د.ت.ص 936-930.
)34( ينظر اخلطيب الرشبيني، حممد، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م، ج2/
ص388 وما بعدها، وقريبا من هذا املعنى ما ذكره ابن رشد من تصحيح اإلمام مالك لبعض العقود الفاسدة حتقيقا للعدل، ينظر ابن رشد احلفيد، حممد، 

بداية املجتهد وهناية املقتصد، أعده سامل اجلزائري،د.م، مؤسسة الرسالة نارشون، ط1 1436 هـ - 2015م، ص638.
)35(ينظر اجلويني، حممد، هناية املطلب يف دراية املذهب، تح: عبد العظيم الديب، دار املنهاج،ط1، 1428هـ2007-م، عىل سبيل املثال: مج13/
الدينية، ط1،د.ت، عىل سبيل  التياث الظلم، قطر، وزارة الشئون  ص190، مج7/ص444،مج7/ص273، وينظر اجلويني، حممد غياث األمم يف 

املثال ص275.



217217

ف 
وظي

يف ت
ره 

وأث
ي 

ائع
ذر

د ال
تها

الج
ا

ولة
للّد

لية 
 املا

سة
سيا

ة لل
أدا

ب ك
رضائ

ال

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

عىل هذه األقسام أحكاما بالسّد والفتح. فالوسيلة املباحة يف األصل لكن تعرض 
هلا العوارض املضاّدة ألصل اإلباحة، ينظر إىل مدى حاجة املكّلف هلا، ومقدار 
الفساد املتوّقع من تركها، -واألصل عدم وجود العوارض يف طريق املباح ألّن 
املباحات  العوارض عىل  املعارضة خرم ملصلحة األصل-، لكّن طرّيان  يف كثرة 

حاصل واقعا.
وللعارض حاالن إّما أن يكون واقعا، ومفسدته واقعة، أو يكون متوّقعا ومفسدته 

متوّقعة.
املباح  ترك  املباح  ترك  مفسدة  من  أكرب  العارض  مفسدة  كانت  إن  احلالني  ويف 
عمال بأصل درء املفاسد أوىل من جلب املصالح، وأصل سّد الّذرائع، وإن كانت 
أو حاجّي يف  املباح سببا إلقامة رضورّي،  أكرب بحيث يكون  املباح  ترك  مفسدة 
أعىل املراتب، فإقامة الرضورّي أوىل من رعاية الّتكمييّل، ومن رشط التكملة أن 
ال يعود اعتبارها عىل األصل باإلبطال، كحفظ املهج فهو كيّل رضورّي، وحفظ 
املروءات،  حلفظ  رشاء  و  وبيعا  تناوال  النجاسات  فحرمت  حتسينّي،  املروءات 
ورشاؤها،  أكلها  جاز  النّجاسات  بتناول  املهج  إحياء  إىل  الرضورة  دعت  فإن 
ومن  للرضوري،  خادم  واحلاجّي  للحاجّي،  خادم  التحسينّي  أّن  املعلوم  ومن 
ثّم فالّتحسينّي خادم للرضورّي، وقد أثبت ابن عاشور أّن مصلحة سّد الّذرائع 
ويقول  فيه«)36(،  التوّرط  من  أحسن  »فهو  الّتحسني،  مواقع  يف  -عموما-  واقعة 
إليه«)37(،  يلتفت  مل  راجحة  مصلحة  به  فاتت  إذا  الّذرائع  القّيم:«وباب  ابن 
اإلذن  أصل  اآلخر  الّطرف  يف  ويقابله  الّذرائع  أصل  الشاطبي:»وكذلك  ويقول 
الّذرائع  سّد  أصل  كان  مناكري  للمباح  عرض  فإن  ل«.  مكمِّ ال  ل  مكمَّ هو  الذي 
ال للمصلحة ودارئًا للمفسدة الواقعة بسبب العوارض فإن كّر املكّمل عىل  مكمِّ
أصله باإلبطال مل يعد معتربا)38(، وهكذا يتبنّي كون االّتفاق عىل صّحة االجتهاد 
1421هـ  ط2،  والتوزيع،  للنرّش  النّفائس  دار  األردن،  امليساوي،  الطاهر  حممد  تح:  اإلسالمية،  الرشيعة  مقاصد  الطاهر،  حممد  عاشور،  )36(ابن 

2001-م، ص 308.
)37(ابن القيم، أعالم املوقعني، مج4/ص130.

)38(الشاطبي، املوافقات، مج1/ص410.
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الّذرائعي أقوى يف جهة الفتح لقّوة املصلحة املعتربة يف الفتح، وإن كان ال يمتنع يف 
هذه اجلهة معارضة حتسينّي بتحسينّي، فيقّدم ما قوي أصله، وهذا يتصّور خاّصة 

يف ذرائع الّذرائع.)39(
وال  الّذرائعي،  االجتهاد  عملّية  رحى  قطب  هي  املصلحة  كون  يظهر  هنا  ومن 

يكون االجتهاد يف الّذرائع صحيحا إالّ إذا راعى ترتيب املصالح.

رائعي:
ّ

4. ضوابط إعمال االجتهاد الذ

إذ  احلركية،  صريورته  مع  الواقع  يف  النّظر  ويقتيض  املآل:  األّول:اعتبار  الضابط 

احلركة  رصد  فيه  ويقع  املشاهد،  الواقع  حركة  بعد  إليه  املصار  الواقع  هو  املآل 
املتغرية املؤثرة عىل احلكم الرشعي بعد تنزيله)40(، ويراعى يف اعتبار املآل النيات 
والقصود والبواعث املحّركة إلرادة إنشاء الّترصفات فتعترب بمدى موافقة آثارها 
ملقصود الشارع وتدور مع املصلحة املستقبلة وجودا وعدما)41(، وهذا يقودنا إىل 

الضابط الثاين.

وجهة  الفتح  -جهة  اجلهتني  كال  يف  الراجحة  املصلحة  حتقيق  الثاني:  الضابط 

السّد- حاال ومآال:
يتعّلق  الّذريعة منها ما  املعتربة يف سّد  الّدكتور اإلدرييس مجلة من الضوابط  ذكر 
ال  كأن  إليه،  باملتذّرع  تعّلق  له  ما  ومنها  باإلفضاء،  يتعّلق  ما  بالّذريعة،ومنها 
تتعارض الّذريعة يف أدائها إىل املفسدة مع مصلحة راجحة، وأّن التذّرع املوجب 
من  أرجح  املفسدة  أّن  بمعنى  اإلباحة  أصل  من  أقوى  الشبهة  فيه  تكون  للسّد 
مصلحة اإلباحة لكون الوسيلة يف أصلها مشتملة عىل مصلحة،ويف املتذّرع إليه 
اشرتط أن تكون املفسدة فيه راجحة عىل مصلحة الّذريعة، أو مساوية هلا، عمال 
بقاعدة درء املفاسد مقّدم عىل جلب املصالح، ومعلوم أّن رشط القاعدة التساوي 

)39( قد تسّد الّذريعة وإن مل يكن اإلفضاء كثريا، أو كانت تفيض إىل مكروه، أو هني خفيف -وهو ما يسّميه علامء املالكية ذريعة الّذريعة.
األنصاري،  و  ص199،  هـ،   1424 اجلوزي،ط1،  ابن  دار  الرياض،  الترصفات،  نتائج  ومراعاة  املآالت  اعتبار  الرمحن،  عبد  السنويس،  )40(ينظر 

املصطلح األصويل عند الشاطبي، ص422.
)41(املصدر نفسه، ص 197.
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أو رجحان املفسدة.)42(كام يشرتط أن ال يؤّدي اعتبار الوسيلة إىل سقوط اعتبار 
املقصد.

والنّاظر يف هذه الرشوط جيدها حتوم حول ضابط حتقيق املصلحة الّراجحة، وهذه 
املصلحة قد تكون تلبية حاجة أو دفع رضر أو رضورة، أو رفع حرج ومشّقة.وال 
يشرتط أن تكون احلاجة ماّسة، فمطلق احلاجة كافية إلباحة بعض الّذرائع، وهذا 
حييلنا عىل رضورة تناسب حكم الّذريعة مع مآهلا، ورضورة اعتبار مراتب املصالح 
للرّتجيح، وأن تكون خادمة ملقصد رشعّي ثابت باملسالك املعتربة، ويكون ذلك 

بأن يشهد جلنسها أصل باالعتبار.)43(

الذي  الّسبب  وقوع  ومعناه  الفتح:  أو  السّد  موجب  حتّقق  الثالث:  الضابط 

يوجب سّد الّذريعة أو فتحها أو توّقعه توّقعا راجحا -يرجع إىل العادة أو الّتجربة 
السبب منضبطا  أن يكون  التوّقع)44( كام يشرتط  أساليب  واحلساب ونحوها من 

معترب املقدار.
ويكون مآل الوسيلة مفسدة إذا أّدت إىل رضر ومشّقة خارجني عن املعتاد، أو كانت 
وتفاقم)45(،  وجودها  مع  املفسدة  أثر  متادى  أو  باليشء،  االنتفاع  تفويت  يف  سببا 

ويكون مآهلا مصلحة إذا أّدى إىل رفع املفسدة مجلة واحدة أو بالّتدريج.

الباحثني  من  طائفة  وقواعده:ذكر  الرشع  أصول  معارضة  الّرابع:عدم  الضابط 

هذا الرّشط، وذكره بعضهم يف رشوط املصلحة بأن ال تعارض مقصدا رشعيا)46(، 
حمظور  إىل  تفيض  الّتي  هي  رشعا  سّدها  املقصود  الّذريعة  أّن  العريب  ابن  وذكر 
منصوص)47(، ومقصوده أن تؤّدي الّذريعة إىل خمالفة أصول الرشع وقواعده، أّما 

)42(اإلدرييس، االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص191 وما بعدها.
)43(ينظر الصواط، حممد، القواعد والضوابط الفقهية عند ابن تيمية يف فقه األرسة،دار البيان احلديثة، 1422هـ- 2001م، ج1/ص289، واحلّطاب، 
almanhal. عبد الرمحن،قاعدة ما كان منهّيا عنه للذريعة يفعل للمصلحة الرجحة عند شيخ اإلسالم ابن تيمية دراسة حتليلية تطبيقية،منشور بموقع املنهل

com، غري مرّقم ]ص 21 بداية من املقدمة[.
)44(ينظر الشاطبي، املوافقات، مج 2/ص 770-771، وقد فّصل يف هذه املسألة يف معرض احلديث عن املشّقة احلقيقية وضوابطها.

)45(ينظر السنويس، اعتبار املآالت ومراعاة نتائج الترصفات،ص357.
)46( واحلقيقة أّن وصف املصلحة بكوهنا راجحة أو رشعية يفرض كوهنا خادمة ملقصد رشعي غري معارضة له.

)47( ينظر أبو بكر ابن العريب، حممد، أحكام القرآن، بريوت – لبنان،دار الكتب العلمية،ط3، 1424 هـ -،2003م، ج1/ص216. 
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إذا أباح الّشارع ذريعة مع قيام مقتيض املنع -ظاهرا- فال تسّد)48(.ويذكر الفقهاء 
يف أحكام الرتّخص عموما أن ال تعارض نّصا رشعّيا أو إمجاعا قطعيا أو أّي أصل 
املفتوحة  الّذريعة  ُتعارض  أن ال  الباحثني  باالعتبار. وذكر بعض  منها  أوىل  آخر 
قواعد  من  قاعدة  خمالفة  اجلواز  يقتيض  ال  وأن  السّد)49(،  توجب  أقوى  بذريعة 

الرّشع وال الوقوع يف حمظور لذاته، أو مفسدة)50(
إذا توارد الدليالن عىل حمّل واحد، وال تصّح املعارضة  وال حتصل املعارضة إالّ 
أكان  سواء  نفسه  الّذرائعي  االجتهاد  لكون  نصوصا،  كانت  وإن  العاّمة  باألدّلة 
من جهة الفتح أو السّد مشهود له من نصوص الرشع، غري أّنه إذا تقّوى الّدليل 

املعارض بغريه من األدّلة يف صورة النّزاع قد يضعف العمل به.)51(

الضابط الخامس: مراعاة العارض سّدًا وفتحًا: ومعناه مراعاة العارض املوجب 

عرض  أو  فمنعه  للمباح  عرض  سواء  ومقدارًا،  وحماًل،  احلكم طبيعة،  لتغري 
للممنوع فأباحه برفع احلرج عن جمرتحه، وهو ما يقتيض من جهة السد النظر يف 
ُيتشّدد يف قليل اإلفضاء  إليه، فال  قوة اإلفضاء للمنهي عنه وقوة مفسدة املفىَض 
ما يتشّدد يف كثريه، وال يتشّدد يف املفيض للمكروه ما يتشّدد يف املفيض للحرام، 
أما  من  لذاته،  للحرام  املفيض  يتشدد يف  ما  لذريعة أخرى  املفيض  يتشّدد يف  وال 
جهة الفتح فهو ما يعرب عنه بقواعد نحو »تقدر احلاجة بقدرها«،و«تقدر للرضورة 
بقدرها«،و«ال تتعدى الرخصة حملها« ونحوها.. فيكون العارض عموما املشقة، 

ألن الرضورة،والرضر واحلرج من أنواعها. 
ويمنع سّدا وفتحا إزالة املفسدة بمفسدة مساوية، أو رفع الرضر برضر مماثل.

ضوابط خاّصة بالفتح:

)48( ينظر اإلدرييس،االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص 196-194.
)49(ينظر اإلدرييس، االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص 208.

)50(ينظر ابن القيم، أعالم املوقعني، ج4/ص306، وقد وضع هذا الرشط للمخارج الفقهّية.
)51(النفايت، برهان، حمارضات يف ماّدة القواعد الفقهية، السنة اجلامعية 2018-2019، وينظر صالح، أيمن، أسباب اختالف الفقهاء يف تنزيل قاعدة 

ارتكاب أخف الرضرين عىل الوقائع، قطر، جملة كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية، مج32 / العدد 2، 1435 هـ - 2014م، ص127-126.
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الضابط األّول: وقوع الّتعارض: اشرتط اإلدرييس يف الفتح باملصلحة أن يوجد 

تعارض حقيقي بني املنهّي عنه للّذريعة، وبني املباح ترّخصًا، فال يفتح املمنوع منع 
حتريم ألجل مباح أو مستحّب، ألّن التوّصل إىل املباح باملحظور ممنوع.)52(

املباح  اشتباه  قاعدة  يف  القيم  ابن  الرشعي:يقول  البديل  انعدام  اني: 
ّ
الث الضابط 

أّنه »إن كان له بدل ال اشتباه فيه انتقل إليه وتركه وإن مل يكن له بدل  باملحظور 
ودعت الرضورة إليه اجتهد يف املباح واتقى اهلل ما استطاع«)53( فالعجز عن إجياد 

بدائل للمحّرم يسّوغ اجرتاح الوسيلة املمنوعة ألجل املصلحة الراجحة.

سابقا  اشرتطناه  ما  مع  الرّشط  هذا  التحايل:يلتقي  قصد  الث:عدم 
ّ
الث الضابط 

املذمومة  الّشارع.واحليل  مقصود  خمالفة  عدم  وهو  معتربة،  لتكون  املصلحة  يف 
غري  غرض  إىل  املفضية  اخلفية  الطرق  وهي  الّشارع،  مقصود  مناقضة  صور  من 
مرشوع.)54(وقد اتفق األئّمة عىل منع احليل، وإجراء هذا الرّشط يف كّل املعامالت، 
فالقصد الفاسد إذا ثبت يبطل املعاملة أو يفسد العقد. ويّتفق الفقهاء عىل اعتبار 
اإلقرار، بينام أخذ املالكّية واحلنابلة بالقرائن والّظنون الّراجحة كمسالك للكشف 

عن القصد الفاسد، وتوّسعوا يف ذلك خالفا لغريهم، خاّصة –الشافعية-)55(.

المبحث الثاني:أثر االجتهاد الذرائعي في الحكم على اعتماد الضرائب 

كأداة للسياسة المالية.

المطلب األّول:حقيقة الضرائب في االقتصاد المعاصر ووجه اندراج المسألة 

رائعي:
ّ

تحت االجتهاد الذ

)52(ينظر اإلدرييس، االجتهاد الذرائعي يف املذهب املالكي وأثره يف الفقه اإلسالمي قديام وحديثا، ص207.
)53( ابن القيم، بدائع الفوائد، بريوت، لبنان،دار الكتاب العريب، د.ط، د.ت،ج3 /ص258.

)54(ينظر ابن القيم، بدائع الفوائد، ص46-45.
)55( ينظر الشاطبي، املوفقات، مج5/ص231، ويراجع اهلامش رقم 12720 و 12721.
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يف الضرائب: 1 - تعر

أ- لغة:يدور اجلذر اللغوي ملادة رضب حول اإلطالقات التالية:الرضب بمعنى 

اجللد، والرضب بمعنى الفرض واإللزام،كام يطلق الرضب ويراد به صنع النقود 
»السكة«)56(.

ب- في اصطالح علماء االقتصاد:

عرف علامء االقتصاد واملالية العامة الرضيبة بأهّنا: -
ثروة أشخاص آخرين،  - الدولة عن طريق اجلرب من  به  تقوم  »اقتطاع مايل 

دون مقابل خاص بدافعها وذلك بغرض حتقيق نفع عام«)57(.
املالية بغض  - ملقدرته  تبعا  الدولة  إىل  بأدائها  املكّلف  يلتزم  إلزامّية  »فريضة 

النظر عن املنافع التي تعود عليه من وراء اخلدمات التي تؤدهيا السلطات 
العاّمة«)58(.

»فريضة نقدّية يدفعها الفرد جربا إىل الدولة أو إحدى اهليئات املحلّية بصفة  -
هنائّية، مسامهة منه يف حتصيل التكاليف واألعباء العاّمة، دون أن يعود عليه 

نفع خاص مقابل دفعه الرضيبة«)59(.
األساسية  - السامت  أهم  إبراز  يمكن  تعريفات  من  تقدم  ما  خالل  ومن 

للرضيبة وهي كوهنا )60(:
 فريضة نقدّية: ال تقبل األعيان فيها.)61( -
إجبارية:تقوم عىل مبدأ اإللزام، وعند االمتناع تقوم الدولة بحجز أموال  -

وممتلكات املمتنعني وتبيعها الستيفاء دين الرضيبة.
 تدفع بصورة هنائّية: بمعنى أن الدولة غري ملزمة برّد مبلغ الرضيبة أو بدفع  -

)56(ينظر ابن منظور، لسان العرب، ج1/ص140.
)57( املحجوب، رفعت، املالّية العاّمة،بريوت-لبنان، دار النهضة العربية، د.ط،1971م، ص 19.

)58( عبد املنعم، فوزي، املالية العاّمة والسياسة املالية،بريوت-لبنان، دار النهضة العربية، د.ط، 1973م، ص 117.
)59(حشيش، أمحد، اقتصاديات املالّية العاّمة،مرص، مؤسسة الثقافة اجلامعية،1983م، ص 161.

)60(ينظر النجار، عبد اهلادي، مبادئ االقتصاد املايل،د.م، مكتبة اجلالء اجلديدة، 1985م، ص 155.
)61(ينظر حسن خلف، فليح، املالّية العاّمة، عامل الكتب احلديث للنرش والتوزيع، عامن، 2007م، ص 121.



223223

ف 
وظي

يف ت
ره 

وأث
ي 

ائع
ذر

د ال
تها

الج
ا

ولة
للّد

لية 
 املا

سة
سيا

ة لل
أدا

ب ك
رضائ

ال

يل 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )17( أبر

أي فائدة عن قيمة الرضيبة.)62(
 تدفع بدون مقابل:أي ال يعود أي نفع خاص مبارش للمكلف بعد دفعه  -

املمّولة بالرضائب كاخلدمات الصحّية  للرضيبة، واستفادته من اخلدمات 
النفع  باعتبار  الرضيبة  تقّدر  وال  مبارشة،  غري  بطريقة  تكون  والتعليمية، 

اخلاص الذي يتحقق لدافعها)63(.
وتتمّيز الرضائب املعارصة عن الرسوم التي متثل موردا ماليا للدولة مقابل خدمة 

خاصة تنفرد بأدائها بأّن الرضيبة تستخدم إلشباع حاجات عامة.
كام تتمّيز عاّم ذكره الفقهاء املتقّدمون من توظيف اإلمام عىل األغنياء مبالغ مالّية 
لسّد احلاجات العاّمة عند خلّو بيت املال باقتصار توظيف الرضائب -قديام- عىل 
غرار ظرفية خلو  املورد عىل  هلذا  احلاجة  ويّتفقان يف حتّقق  امليسورين)64(،  أموال 

بيت املال.

رائعي: 
ّ

2 -وجه اندراج مسألة فرض الضرائب تحت االجتهاد الذ

يمنعها،  أو  يبيحها  نّص خاّص  لعدم وجود  الرضائب  الفقهاء يف حكم  اختلف 
احلاجة  والثاين:  بالباطل،  املال  أكل  حرمة  األّول:  أصالن:  الفرع  هذا  ويتنازع 
يف  الّترصف  يف  حرّيته  عىل  تسّلط  الغري  عىل  الّترّبع  فرض  أّن  واألصل  العاّمة، 
بل  مباحا  عمال  ذاته  يف  الّترّبع  كان  -وإن  عنه  منهّيا  اجلهة  هذه  من  فيكون  ماله 
مستحّبا-، والنّهي إّنام كان لذريعة أكل املال بالباطل، والتحجري عىل حّق الغري يف 
االنتفاع بام أباحه اهلل له، ووجه إباحة هذا املنهّي عنه تلبية حاجة عاّمة فتنّزل منزلة 
وسائل،  حتريم  املحرم  اجرتاح  وإباحة  التخفيف  تقتيض  كوهنا  بمعنى  الرضورة 

وتتأّكد اإلباحة إذا كان موجبها الرضورة العاّمة.
وفيام ييل تفصيل املسألة وحتليل أنظار الفقهاء يف حكمها ومستنداهتم.

)62(ينظر شهاب جمدي، حممود، االقتصاد املايل:نظرية مالية الّدولة، بريوت، دار اجلامعة، د.ت،ص150.
)63(املصدر نفسه، ص 151.

)64( ينظر أبو حامد الغزايل، حممد، شفاء الغليل يف بيان الشبه واملخيل ومسالك التعليل، تح: محد الكبييس،بغداد، مطبعة اإلرشاد،1931م،ص236، 
واجلويني، غياث األمم يف التياث الظلم،ص275.
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اني:أثر االجتهاد الذرائعي في الحكم على اعتماد الضرائب كأداة للسياسة المالية:
ّ
المطلب الث

ة المانعين:
ّ
ة المجيزين لتوظيف الضرائب وأدل

ّ
1 -أدل

اختلف الفقهاء يف حكم توظيف الدولة رضائب إضافية زيادة عىل الفرائض املالية 
التي أقرهتا النصوص الرشعية عىل غرار اجلزية واخلراج والعشور وغريها، وفيام 

ييل مذاهب الفقهاء يف املسألة:

أ- المجيزون

ذهب احلنفية)65( واملالكية)66( والشافعية )67(واحلنابلة)68( إىل جواز فرض الرضائب، 
كام ذهب إىل هذا الرأي من الصحابة عمر بن اخلطاب وابنه عبد اهلل، وعيل بن أيب 
الرضائب  فرض  جواز  عنهم  نقل  حيث  عنهم-،  اهلل  -ريض  وعائشة)69(  طالب 
إذا دعت الرضورة أو احلاجة لذلك، وجعلوها من فروع قاعدة ارتكاب أخّف 
بأصل  إقراره  يعني  وهذا  والشاطبي،  واجلويني  الغزايل  به  رّصح  كام  الرضرين 
بحفظ  عّلله  أّنه  إالّ  الرشعية،  الفرائض  غري  من  الّرعية  مال  اقتطاع  عن  النّهي 
بخلّو  احلاجة  بتحّقق  الّذريعة  فتح  هؤالء  وقّيد  الرضر)70(،  مادة  وقطع  النّظام 
بقدر احلاجة، وأن تكون املصلحة يف  املال، ورشطوا عدالة اإلمام واألخذ  بيت 
الدين والنّفس باجلهاد-)71(. املاّسة -وهي هنا حفظ  مواقع الرضورة أو احلاجة 

قصد  الرضائب  يوظف  أن  لإلمام  أّن  يتبني  والشاطبي  اجلويني  كالم  عىل  وبناء 
جتميع االعتامدات لتغطية مجيع فقرات االنفاق العام التي تدخل حتت بند اإلعداد 
االسرتاتيجية  والصناعات  العسكرية  األبحاث  مراكز  تشييد  مثل  واالستعداد 

وإقامة شبكات االتصال التي متكن الدولة من مراقبة أراضيها، وغريها.

)65(ينظر ابن عابدين، حممد، حاشية رد املحتار عىل الدر املختار، بريوت،دار الفكر، 1412هـ - 1992م، ج 2/ص 59 وج2ص 336.
)66(ينظر شهاب الدين القرايف، أمحد، الفروق، د.م، وزارة األوقاف السعودية،1431ه،ج5 ص 223.

)67(ينظر أبو حامد الغزايل، حممد،املستصفى، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية، ط1993/1م،ج1 ص 301.
)68(ينظر ابن تيمية،أمحد،جمموع الفتاوى، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية،ط1، 1408هـ - 1987م، ج30/ص 41.

)69(ينظر ابن زنجوبه، األموال، د.م، مركز امللك فيصل للبحوث والدراسات اإلسالمية،1406 ه،ج2 ص 789.
)70(ينظر أبو حامد الغزايل، املستصفى، ج1/ص303 واجلويني، غياث األمم يف التياث الظلم، ص 259-258.

)71( ينظر الشاطبي، االعتصام، مج2/ص 123-121.
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أدلة المجيزين:

الكريم  القرآن  من  األدلة  من  بمجموعة  مذهبهم  عىل  باجلواز  القائلون  استدل 
الرّشيعة  وبأصول  بعدهم  ومن  الصحابة  عن  واآلثار  املطهرة  النبوية  والسنة 

األخرى وباملعقول، نوجزها يف اآليت:

يم : 	 القران الكر

اَل  ُه  إِنَّ ُفوا  ُترْسِ َواَل  َحَصاِدِه  َيْوَم  ُه  َحقَّ َوآُتوا  َأْثَمَر  إَِذا  َثَمِرِه  ِمن  تعاىل::﴿ُكُلوا  قوله 
فنَِي﴾)72( حُيِبُّ امْلُرْسِ

والداللة من اآلية املتقدمة من ثالثة أوجه:)73(
- األّول: أّن اآلية تثبت حّقا يف الزروع والثامر غري الزكاة بداللة قوله تعاىل: ﴿َواَل 
ُفوْا﴾، والّزكاة مقّدرة فال رسف فيها، وَعْن َنافٍِع َعْن اْبِن ُعَمَر يِف َقْوله َتَعاىَل:  ُترْسِ
َدَقِة.« ُه َيْوَم َحَصاِدِه﴾ َقاَل: َكاُنوا ُيْعُطوَن َمْن اْعرَتَّ هِبِْم َشْيًئا ِسَوى الصَّ ﴿َوآُتوا َحقَّ

مع  متزامنا  يكون  ال  فيها  العرش  نصف  أو  والثامر  الزروع  عرش  إخراج  -الثاين: 
احلصاد بل يستوجب تنقية وتصفية ليفصل احلب عن الشوائب العالقة.

- الثاين: الزكاة فرضت يف املدينة وآية األنعام مكية، فال يعقل أن ترد تفاصيلها يف 
املرحلة املكية، وتكون قد فرضت يف املدينة.

وا ُوُجوَهُكْم ﴾)74(وقد روي أّن فاطمة بنت قيس– ْيَس اْلرِبَّ َأن ُتَولُّ - قوله تعاىل:﴿ لَّ
ريض اهلل عنها- سألت النبي صىل اهلل عليه وسلم عن الزكاة فقال »إن يف املال حلقًا 
سوى الزكاة«)75(، ثم تال اآلية، وهذا دليل أّن ثمة حقوقًا مالية تتعلق باملال إضافة 

)72( سورة األنعام:اآلية 141
)73(ينظر ابن حزم، حممد، املحىل باآلثار، بريوت، املكتب التجاري، د.ت،ج5/ص 216.

)74(سورة البقرة: اآلية 177.
)75( أخرجه الرتمذي، حممد بن عيسى، سنن الرتمذي، تح: أمحد شاكر وحممد فؤاد عبد الباقي، أبواب الزكاة، باب ما جاء يف أّن يف املال حّقا سوى 
الّزكاة، ج3/ص39، ح659، وحكم عليه املحقق بالّضعف، واعتربه العراقي من أمثلة مضطرب املتن والّسند، قال احلافظ العراقي:»ومثاُل االضطراِب 
َكاِة فهذا حديٌث  كاِة، فقال إنَّ يف املاِل حَلَّقًا ِسَوى الزَّ يف املتِن، حديُث فاطمَة بنِت َقْيٍس، قالت سألُت، أو ُسِئَل النبيُّ - َصىلَّ اهللُ َعَلْيِه َوَسلََّم - عن الزَّ
ليَس  بلفِظ  الوجِه  ابُن ماجه من هذا  ، عن فاطمَة ورواُه  عبيِّ الشِّ يٍك، عن أيب محزَة، عن  الرتمذيُّ هكذا من روايِة رَشِ لفُظُه ومعناُه فرواُه  قِد اضطرَب 
هكذا..  ماجه  ابُن  رواُه  بام  معاَرٌض  إسنادًا،  الثاين  اللفِظ  هلذا  حيفُظ  ال  أّنُه  البيهقيِّ  وقوُل  التأويَل  حيتمُل  ال  اضطراٌب  فهذا  الزكاِة  ِسَوى  حقٌّ  املاِل  يف 
واالضطراُب موجٌب لضعِف احلديِث املضطرِب إلشعاِرِه بعدِم ضبِط راويِه، أو رواتِِه«. وضّعفه السيوطي، ينظر العراقي، زين الّدين، ألفية العراقي، 
تح: عبد اللطيف اهلميم و ماهر ياسني فحل، بريوت- لبنان، دار الكتب العلمية، ج1/ص293، والسيوطي، صحيح وضعيف اجلامع الصغري وزيادته، 

ص4713،ح4713، املكتبة الشاملة احلديثة.
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أن يكون فرض الرضائب  ينفى  املسلمني، وال  الزكاة كفك األسري و إطعام  إىل 
وسيلة إليصال هذه احلقوق ملستحّقيها، خاّصة واملصلحة فيها عاّمة.

السنة النبوية المطهرة: 	

- احلديث األول عن جابر بن عبد اهلل -ريض اهلل عنهام- قال: قال رسول اهلل صىل 
اهلل عليه وسلم: »ما من صاحب إبل وال بقر وال غنم ال يؤدي حقها إال وقف هلا 
يوم القيامة بقاع قرقر تطؤه ذات األظالف بأظالفها وتنطحه ذات القرون.. قلنا: 

يا رسول اهلل وماذا حقها؟ قال: إطراق فحلها ومحلها يف سبيل اهلل«)76(
احلقوق،  هذه  أغفل  من  كل  بعقوبة  توعد  وتعاىل  سبحانه  اهلل  أن  الداللة  ووجه 
احلديث  الواردة يف  احلقوق  أن  مع  واجبا،  ينفذ  مل  من  ملن  إال  يكون  والوعيد ال 

ليست زكاة)77(،وهوما يفيد أّن يف املال حقًا غري الزكاة الواجبة. 
- احلديث الّثاين:قوله صىل اهلل عليه وسلم:«من كان عنده فضل ظهر)78( فليعد به 

عىل من ال ظهر عنده«.
قال من روى احلديث: فام زال صىل اهلل عليه وسلم يعد من األموال حتى ظننا أنه 
ال حق ألحد يف فضل قط)79(. ووجه الداللة من هذا احلديث أن النبي أمر من كان 
عنده زيادة عن احلاجة يف الزاد وزيادة عن احلاجة يف الدواب أن يعطي منها من ال 
زاد له ليساعده عىل سد حاجته، أي يساهم صاحب الفائض يف تغطية احلاجات 

األساسية لصاحب احلاجة.

اآلثار المروية عن الصحابة: 	

- ما روي عن رباح بن عبيد عن فرعة، قال يل ابن عمر: »يف مالك حق سوى 
ال  إذن  اإلخراج،  واجب  املال  هذا  أن  يفيد  احلق  مصطلح  الزكاة«)80(واستعامل 
)76(أخرجه مسلم، ابن احلجاج، املسند الصحيح املخترص بنقل العدل عن العدل إىل رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم، يربوت-لبنان، دار إحياء الرتاث 

العريب، كتاب الّزكاة، باب إثم مانع الّزكاة، ج2/ص،85،ح988، حديث صحيح.
)77( ابن حزم، املحىل باآلثار،ج6 ص 50.

)78( الظهر يقصد به الدواب، وذلك من باب إطالق اجلزء وإرادة الكل.
)79( أخرجه مسلم، املسند الصحيح،كتاب اللقطة، باب املؤاساة بفضول املال، ج3 ص 1354حديث 1728.

)80( أبو عبيد، القاسم بن ساّلم، كتاب األموال، د.م، مكتبة الكليات األزهرية ودار الفكر 1980م،ج2ص 367.
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يستقيم أن يكون املراد به صدقة التطوع.
- عن حبيب بن ثابت عن أيب وائل قال عمر بن اخلطاب »لو استقبلت من أمري 
ما استدبرت ألخذت فضول األغنياء فقسمتها يف فقراء املهاجرين)81( وقول عمر 
لتمويل  األغنياء  حاجة  عن  الفائض  أموال  من  األخذ  جواز  يف  رؤيته  بعكس 

احلاجيات األصلية للفقراء، وهذا واحد من مقاصد فرض الرضائب.
- ما ورد عن عمر بن اخلطاب ريض اهلل عنه يف عام الرمادة: »لومل أجد للناس 
بطوهنم  أنصاف  فيقاسموهم  بيت عدهتم  أهل كل  أدخل عىل  أن  إال  يسعهم  ما 

لفعلت فإهنم لن هيلكوا عىل أنصاف بطوهنم«)82(.
 من خالل ما سبق يظهر أّن عموم أدّلة الّسنّة واآلثار املروّية عن الّصحابة قائمة 
إثبات  عىل  كافيا  دليال  ليس  بذاته  وهذا  الّزكاة،  سوى  املال  يف  حّق  إثبات  عىل 
حمض  عىل  القائمة  الوسائل  جدوى  ضعف  أّن  غري  الرّضائب،  فرض  مرشوعّية 
احلّق،  ذلك  لتبليغ  كوسيلة  الرضائب  ملرشوعّية  عاضدا  دليال  يصلح  قد  الّتطّوع 
ذلك لكون اجلبّلة تقتيض رجحان وازع التمّلك عىل وازع الّترّبع، فإذا تعنّي احلّق 
وعجزت مسالك التخيري عن بلوغه انتقل إىل مسالك اإللزام عمال بقاعدة »ما ال 

يتّم الواجب إالّ به فهو واجب.

المعقول: 	

 استدل املجيزون بأن إقامة مصالح الدولة ورعاية حقوق رعاياها يتطلب توظيف 
رضائب ينفق منها عىل املصالح العامة إذا ترّجح ضعف غريها من الوسائل، ولئن 
كانت الزكاة تعترب موردًا أساسيًا يف ميزانية الدولة إال أهّنا ال تكفي وحدها إلقامة 
تلك املصالح–وهذا واقع- ألن احلصيلة املتأّتية من األموال الزكوية تعترب أقّل من 
الّزكاة حمّددة املصارف فال يصّح  أّن  املمكن حتقيقها من الرضائب، كام  احلصيلة 
إنفاقها يف املصالح العاّمة لغري األصناف املنصوصة ونطاق حاجات الدولة الذي 

)81(ينظر ابن حزم، املحىّل باآلثار، بريوت-لبنان، دار الكتب العلمية،د.ت، ج4ص 282.
)82(الطربي، حممد ابن جرير، تاريخ الطربي، د.م، دار املعارف،1967م،ج3ص 282.
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تتضمنه فقرات النفقات العامة يف امليزانية، أوسع من تلك املصارف الثامنية.)83(
أضف إىل ذلك كله أن أخذ الرضائب فيه حتقيق للمصلحة العامة وربام كان فيه 
املقررة  املبادئ  ومن  املقتدرين،  من  الرضائب  لدافعي  اخلاصة  باملصلحة  إرضار 
فإن  خاصة،  واألخرى  عامة  إحدامها  مصلحتان  تعارضت  إذا  املطهر  الرشع  يف 
املصلحة العامة تراعى بتفويت املصلحة اخلاصة إذا مل يكن اجلمع بني املصلحتني 
أن  قائم عىل  الرضورة واالتفاق  باب  قد تكون من  األموال  إن جباية  بل  ممكنا، 

الرضورة تسّوغ مجع األموال للقيام بمصالح الدولة.)84(
املرسلة  املصلحة  اعتبار  إىل  راجع  الشاطبي  رّصح  كام  املسألة  دليل  أّن  واحلقيقة 
تلك  قرصت  إذا  الّزكاة  سوى  حّقا  املال  يف  جتعل  التي  الرّشع  ألدّلة  املالئمة 
وقّيده  الّذرائع،  اعتبار  عىل  قائم  وهو  العاّمة،  األّمة  حاجات  تلبية  عن  الفريضة 
اإلمام بضوابط من جهة السّد والفتح، فالفتح منوط بمصلحة حفظ كيّل الدين 
والنّفس وكالمها مقّدم عىل املال، والسّد منوط بحفظ كيّل املال إذا جتّرد املحّل عن 
ص ملا يف إباحة تسّلط أولياء األمور عىل الّرعية بطلب احلقوق غري  أسباب الرّتخًّ
فيه  بالباطل، وقّدم  املال  والظلم وأكل  االستبداد  األموال من ذريعة  الواجبة يف 

جانب املصلحة العاّمة عىل اخلاّصة.
بالرشوط، مما جيعلها  يتبنّي كون الرضائب يف االقتصاد اإلسالمي مثقلة  وهكذا 
موردا استثنائيا تفرض يف أضيق نطاق، بخالف ما هو عليه األمر لدى علامء املالية 

العامة، حيث تعترب الرضائب املورد الرئيس للدولة)85(.

ب- المانعون

ذهب بعض الفقهاء ومنهم اإلمام املاوردي من الشافعية إىل أنه ال جيوز للدولة 
توظيف رضائب عىل املسلمني، وأن الواجب يف مال املسلمني ال يزيد عن الزكاة، 
إذن من أخرج زكاة ماله فقد برئت ذمته، وال جيوز بعد ذلك الّتعرض ملا يف يده 

)83(ينظر الصالحني، عبد املجيد، الّتهّرب الرّضيبي وأحكامه الفقهّية، جمّلة الّشارقة للعلوم الرشعية والقانونية،2012، ص 196.
)84( ينظر أبو حامد الغزايل، املستصفى،ج1/ص17.

)85(ينظر الصالحني، الّتهّرب الرضيبي وأحكامه الفقهّية، ص 192.
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باألجر من اهلل  يتربع طوعا رغبة  أن  أموال دون حق، وال يطالب بيشء إال  من 
تعاىل)86(.

ة المانعين:
ّ
أدل

يم: 	 من القرآن الكر

اِم لَِتْأُكُلوا  َبْينَُكم بِاْلَباطِِل َوُتْدُلوا هِبَا إىَِل احْلُكَّ َأْمَواَلُكم  َتْأُكُلوا  *قوله تعاىل: ﴿َواَل 
ْثِم َوَأنُتْم َتْعَلُموَن﴾)87(. ووجه الداللة أن اآلية تتضّمن  ْن َأْمَواِل النَّاِس بِاإْلِ َفِريًقا مِّ
بالباطل، ويعترب إلزام املسلمني بدفع ما مل  هنيًا عن أكل املسلمني أموال بعضهم 
يقم دليل من الكتاب والسنة عىل دفعه ذريعة للتسّلط عىل احلقوق وأكل أموال 

الناس بالباطل.)88(

من السنة: 	

- قوله صىل اهلل عليه وسلم:»إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة بلدكم 
هذا يف يومكم هذا يف شهركم هذا«)89(، وجه الّداللة: قرن احلديث حرمة األموال 

بحرمة الدماء، وكّل ما يكون أكاًل للامل مبارشة أو يفيض إليه حمّرم.
- قوله صىل اهلل عليه وسلم:«ليس يف املال حقًا سوى الّزكاة«)90(،يفيد نفي وجوب 
توظيف  هذا  عموم  دائرة  يف  ويدخل  الزكاة،  غري  املسلمني  عىل  مالية  فريضة 

الرضائب، خاصة وأّن الزكاة قد نسخت كّل الفرائض املالية سواها.)91(
ما عليك«)92(،  فقد قضيت  أديت زكاة مالك  »إذا  - قوله صىل اهلل عليه وسلم: 
فدّل  الزكاة،  أخرج  إذا  ماله  املكلف من كل واجب يف  براءة  احلديث  أثبت  فقد 

)86( ينظر املاوردي، أبو يعىل، األحكام السلطانية، القاهرة، دار احلديث، 1421م، ص124.
)87(البقرة : اآلية عدد 188

)88( ينظر: الصالحني، الّتهّرب الرضيبي وأحكامه الفقهّية، ص197.
)89( أخرجه البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، دار ابن كثري،1423ه، كتاب العلم، ج1حديث رقم 105.

)90( أخرجه ابن ماجه، سنن ابن ماجه، كتاب الزكاة، دار إحياء الكتب العربية  حديث رقم1783، ج1 ص568، وضّعفه األلباين، ينظر األلباين، 
نارص الّدين، كتاب صحيح وضعيف سنن بن ماجة، برنامج منظومة التحقيقات احلديثية - املجاين - من إنتاج مركز نور اإلسالم ألبحاث القرآن والسنة 

باإلسكندرية، ج4/ص289، ح1789.
)91(ينظر القرضاوي، يوسف،فقه الزكاة، اجلزائر، ط2، مكتبة رحاب، 1988م، ج2/ص967.

ينظر  بالضعف،  السيوطي  عليه  وحكم   ،14 ص   3 ج  الزكاة،  كتاب  1996م،  اإلسالمي،  الغرب  دار  د.م،  الرتمذي،  سنن  الرتمذي،  )92(أخرجه 
السيوطي، اجلامع الصغري وزياداته، ص1325.
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ذلك عىل عدم تقصري املتخيل عن دفع الرضيبة، أي ال يعترب متخلّيا عن أداء فرض 
ديني، وهذا دليل عىل عدم وجوب إعطائها، وعدم صّحة اإللزام هبا.

أو وجوب صدقة سوى  الزكاة،  للامل حقا غري  أن  به عىل  يتسدل  ما  أّن كل  كام 
الّزكاة ال يستلزم بالرضورة أن يكون ذلك احلق هو الرضائب، وال أن تكون هي 

الّصدقة الواجبة يف املال.

ة المجيزين والّنفاة وخالصة حكم فرض الضرائب كوسيلة 
ّ
2 - مناقشة أدل

ولة: 
ّ

لتمويل ميزانية الد

 يبدو من أدّلة املجيزين والنّفاة أّنه ال يمكن اجلزم بحكم الرّضائب من الكتاب 
أو الّسنّة عىل وجه اخلصوص، فالقضّية حادثة غري منصوصة، غري أّن آية النّهي 
الّذرائع،  املنع وسّد  للمسألة من جهة  قد تصلح أصال  بالباطل  النّاس  أكل  عن 
واملصلحة الرّشعية قد تصلح دليال لإلذن وفتح الّذرائع إذا حتّقق املقتيض، ومن 

ثّم يرجع النّظر يف املسألة إىل ترجيح أوىل املصلحتني ودفع أشّد الرضرين. 
وعليه يتأسس التسليم بحجية آية النّهي عن أكل املال بالباطل يف حمّل النّزاع عىل 
اعتبار توظيف الرضائب من قبيل أكل أموال الناس بالباطل، وهذا ال يسّلم ألن 
املصالح  متويل  إىل  توجهها  وإنام  خاصة  ألغراض  تستعملها  ال  احلاكمة  السلطة 
امتنع كوهنا  فإن  العاّمة عىل غرار األمن والدفاع والتعليم والصحة وغري ذلك، 
الّسلطة  إليه ألّن  بأهّنا ذريعة  يقال  املنع. لكن قد  بالباطل سقط حكم  أكاًل للامل 
حاجيات  تلبية  من  الرغبة  هبا  وتنحرف  املايل  الفرض  هذا  تستمرئ  قد  احلاكمة 
مرشوع  الّذريعة  هذه  طرح  أّن  واحلقيقة  اخلاّصة،  ملصاحلها  املال  مجع  إىل  األّمة 
احلاجيات  وتلبية  اإلمام،  بعدالة  الفتح  تقييد  أّن  غري  وواقع،  ممكن،  واإلفضاء 

العاّمة، وتضييق نطاق الفريضة يف القادرين عليها يبيح الّذريعة.
أّما حديث النّبّي صىل اهلل عليه وسلم: ليس يف املال حقًا سوى الزكاة« فقد اعتربه 
الّزكاة،  املال حلّقا سوى  متنًا:«إّن يف  له  املعارض  احلديث  من  أرجح  األنصاري 
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االضطراب  ألّن  املضطرب  جنس  من  احلديث  اعتبار  عن  األنصاري  واعرتض 
ال يكون إالّ إذا تساوت الّدرجة واحلال خالف ذلك فحديث الرّتمذي ضعيف 
مقارنة بحديث ابن ماجة، ولكن كالمها فيه ضعف)93(، كام أّن االضطراب يكون 
يف حال عدم إمكان اجلمع واجلمع ممكن هنا)94(، قال األنصاري:« رواُه ابُن ماجه 
ِمِذيِّ راٍو َضِعْيٌف، َفاَل  ْ َعنَْها بلفِظ: لْيَس يِف امْلَاِل َحقٌّ ِسَوى الزكاة« َلِكْن يِف سنِد الرتِّ
َيْصُلُح ِمثاالً)95(، َعىَل أنَّه -َأْيضًا يمكن اجلمع بحمل احلّق يف األّول عىل املستحّب، 
ويف الّثاين عىل الواجب«)96(. كام يمكن محل معنى احلديث عىل انتفاء احلّق يف املال 
ميزانية  موارد  كفاية  حالة  يف  أي  العادية،  االقتصادية  الظروف  يف  الزكاة  سوى 
التي  الظرفية االستثنائية  أما يف  تقوم احلاجة إىل فرض رضائب.  إذن ال  الدولة، 
تعجز فيها موارد امليزانية عن القيام بمصالح الدولة فإن هذا املقام ال ينفي وجود 

حق سوى الزكاة)97(، ودليل ذلك وجود فرائض مالّية أخرى سوى الّزكاة. 
وفيام ييل املصالح املعتربة من فرض الرّضائب:

1 - فرض الرضائب وسيلة من وسائل توزيع الثروة وهذا موافق ملقصد رواج 
الصدقات  الطوعي -عىل غرار  اإلنفاق  الّدولة عىل  اعتامد  يكفي  املال)98(وقد ال 
اخلدمات  نفقات  لتغطية  املنتظمة-  غري  التمويلية  املصادر  من  وغريها  واهلبات 

العامة املضّمنة يف ميزانية الدولة)99(.
يف  األمن  وإقامة  الدولة،  حدود  محاية  واجب  إقامة  متطلبات  بني  التوفيق   -  2
ربوعها، واستجالب أسباب القوة واملنعة، وبني بقية الواجبات امللقاة عىل كاهل 
العدل  وإقامة  للصحة  ورعاية  للتعليم  نرش  من  اإلسالمي  االقتصاد  يف  الدولة 
واملتنامية،  الكثرية  الواجبات  من  ذلك  غري  إىل  اجلسور  وبناء  الطرق،  وتعبيد 

)93( تقّدم بيانه.
)94( ينظر املعلمي اليامين، عبد الرمحن، دار عامل الفوائد للنرش والتوزيع، ط1، 1434م، ج5/ ص62.

)95( أي ال يصلح مثاال عىل مضطرب املتن النخرام رشط الّتساوي يف الّدرجة، وقد تقّدم بيانه.
)96( األنصاري، زكريا، فتح الباقي برشح ألفية العراقي، ج1/ص274.

)97(ينظر القرطبي،اجلامع ألحكام القرآن،د.م، مؤسسة الرسالة، 1427ه، ج2/ص 236.
)98(ينظر ابن عاشور، حممد الطاهر، مقاصد الرشيعة اإلسالمية، تح: حممد احلبيب خوجة، قطر، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، 1425 هـ- 

2004م، ط 1ـ، ص465.
)99(- F.R Fardi : theory of fiscal Policy in an Islamic, Ec. Op : Cit : p 37 ManzerKahf : Taxation Policy in an Islamic Economy : See Fiscal 
policy and Resource Allocation in Islamic : Op : Cit : p150.
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الزكاة  مثل  التقليدية  الدولة  موارد  تعجز  التي  االعتامدات  من  الكثري  إىل  حيتاج 
عن تغطيتها، فال مانع من اللجوء إىل توظيف الرضائب التي متّكن من االستجابة 
فهو  به  إال  الواجب  يتم  ال  »ما  بقاعدة  عمال  الواجبات،  هذه  إقامة  ملتطلبات 

واجب«.
3 - حتتاج الدولة إىل االعتامد عىل املوارد الثابتة واملستمرة الكفيلة بتوفري اعتامدات 
توفريها،  عن  األصلية  املوارد  تعجز  التي  العامة  احلاجات  إشباع  نفقات  تغطية 
خاصة يف ظل اّتسام ميزانية الدولة بخاصية التقدير، حيث ال يستقيم برجمة موارد 

عمومية مشكوك يف حتصيلها بغرض تغطية نفقات عامة رضورية أو حاجية.
4 - بنى املانعون لفرض الرضائب رأهيم عىل تفيش الفساد املايل واإلداري الذي 
يمنع توجيه األموال املتأتية من تلك الرضائب الوجهة الصحيحة، إذ قد يتم يف 
منع  يستقيم  الواقع ال  لكن يف  تبديدها، وتضييعها، وهدرها،  األحيان  من  كثري 
سوء  من  للتوقي  التهرب  عىل  األفراد  حتريض  أو  الرضائب  توظيف  من  الدولة 
العالج احلقيقي يف حوكمة  يتمثل  الدولة، بل  ميزانية  املوارد الرضيبية يف  توزيع 
عملّية التخصيص من خالل تعزيز األجهزة واآلليات الرقابية التي تضمن ترشيد 

الترصف فيها.
سّدا  الرضائب  فرض  إباحة  عدم  هو  األصل  أّن  الّذرائعي  النّظر  وخالصة 
للّذريعة، واالستثناء هو جوازها للحاجة العاّمة والرضورة العاّمة، عىل أن يكون 

هذا االستثناء يف إطار الرشوط والضوابط التالية: 
الدولة  لدى  كافية  موارد  توجد  ال  بأن  حقيقية  حاجة  ذلك  إىل  تدعو  -أن   1

لتغطيتها.
2 - أن يقع توظيفها عىل من كان قادرا من غري رضر وال اجحاف، وذلك لقوله 
النبي عليه الصالة والسالم ملعاذ ريض اهلل عنه: »فإن هم أطاعوه لذلك فأعلمهم 
أن اهلل افرتض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد عىل فقرائهم«)100(،فإذا كان 

)100(البخاري، صحيح البخاري، تح: مصطفى ديب البغا، دمشق، دار ابن كثري- دار الياممة، ط5، 1414هـ 1993-م،ج2/ص505، ح1331.
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هذا هو شأن الزكاة التي هي عبادة وركن من أركان الدين فسواها مما ليس كذلك 

من باب أوىل)101(.

3 - أن يتم فرض هذه الرضائب من الدولة العادلة، ذلك أن حكام الدول الظاملة 

غالبا ما يفرضون هذه الرضائب لتمويل نفقاهتا اخلاصة بدل املصالح العامة، يف 

حني أن مقصد الشارع من إجازة فرض الرضائب استثناء يتمثل يف حتقيق املصالح 
العامة وتعظيمها.)102(

4 - أن يكون فرضها مؤقتًا مقيدًا باحلاجة، فإذا انتفت احلاجة أزيلت الرضيبة)103(، 

اعتيادي  غري  استثنائيًا،  ماليًا  موردًا  اإلسالمي  املايل  النظام  يف  الرضيبة  تعترب  إذ 

وغري دوري، لذلك رأى الفقهاء، بأن الرضائب ال تغني عىل الزكاة عىل االطالق 

فاملكلف ال يستطيع بأي حال من األحوال أن يتذّرع بعدم دفع الزكاة ألنه دفع 

رضائب للحكومة، سواء كانت أكثر أو أقل من مقدار الزكاة التي كان جيب عليه 

أداؤها)104(.

ال جيوز احتساب الزكاة من الرضيبة سواء كانت عادلة أم جائرة)105(، والعلة يف 

ذلك جتنب سيادة الرضيبة وانقراض الزكاة الناتج عن خصم ما دفع من رضائب 

للدولة من مقدار الزكاة املستحقة الواجبة، وهذا من أبلغ سّد الّذرائع، بل هناك 

من الفقهاء املعارصين من اعترب جواز احتساب الزكاة من الرضيبة حكام باإلعدام 

عىل هذه الفريضة الدينية )106(.

)101(ينظر يوسف حممد كامل، فقه االقتصاد العام، مكتبة وهبة للطباعة والنرش، ط 1، 1990 م، ص 426.
)102( ينظر احلرصي، أمحد،السياسة االقتصادية والنظم املالية يف الفقه االسالمي،دار الكتاب العريب،لبنان،1986م،ص 501.

)103(املصدر نفسه، ص 501.
)104(ينظر ابن عابدين، رّد املحتار عىل الدّر املختار، ج 3/ص 35.

الفكر،د.ط،د ت،  املهذب، دمشق،دار  3/ ص309، والنووي، حيي بن رشف، املجموع رشح  املختار،،ج  الدّر  املحتار عىل  رّد  ابن عابدين،   )105(
ج5 / ص487.

)106(- القرضاوي، فقه الزكاة، ج2، ص 1119.
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الخاتمة:

تبنّي خالل البحث أّن االجتهاد الّذرائعي من أكثر أدوات االجتهاد إسعافًا  -
فقه  مندرج حتت  منها  املالية خاّصة ألّن كثريًا  املعامالت  نوازل  للفقيه يف 

الوسائل والّذرائع.
الّذرائع واقع يف مواقع الّتحسني، بينام يكون  - كام تبنّي كون االجتهاد بسّد 

االجتهاد بفتح الّذرائع يف احلاجيات والرضوريات.
وتبنّي أّن إجراء هذا االجتهاد بضوابطه يف قضّية فرض الرضائب واعتامدها  -

كوسيلة لعالج عجز ميزانية الّدولة كفيل بتقليص مفاسد هذا العجز ومتاديه 
وأثره عىل االقتصاد العاّم.

وقد تبنّي أّن األصل يف فرض الرّضائب سّد الّذريعة، غري أّن هذا الفرض  -
يباح وتفتح الّذريعة بالرشوط التالية: 

عدالة الّدولة  -
لدى  - كافية  موارد  توجد  ال  بأن  العاّمة  والرضورة  العاّمة  احلاجة  حتقٌّ 

الدولة لتغطيتها
مراعاة قدرة املكّلف عند الّتوظيف كي ال يرفع الرضر بمثله -
أن تقّدر الرضورة واحلاجة بقدرمها وال تتعّدى الّرخصة حمّلها -
أن ال يؤّدي اعتبار الرضائب إىل تعطيل فريضة الّزكاة -
حوكمة عملّية التخصيص من خالل تعزيز األجهزة واآلليات الرقابية  -

التي تضمن ترشيد الترصف فيها

أخريا وكام هو الّشأن يف خواتيم البحوث نويص:
وبيان  - املعامالت،  فتاوى  يف  الّذرائعي  االجتهاد  بتطبيقات  العناية  بمزيد 

عالقة هذا األصل االجتهادي باألصول املصلحية األخرى كاالستصالح، 
واالستحسان ومراعاة اخلالف وغريها نظرّيا وعملّيا..
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كام نويص بدراسة تطبيقات قواعد االجتهاد الّذرائعي يف أحوال الّطوارئ  -
الوقوع،  بعد  الفساد، وتصحيحه  أسباب  منع  قائمة عىل  قواعد  باعتبارها 
كام أهّنا تقوم عىل اعتبار احلاجات والرضورات فرتفع احلرج عن املكّلفني، 

وهو مقصد رشعّي معترب.
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الكتاب العريب،لبنان،1986م
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min qabla Kullīyat al-sharīʻah bi-al-Jāmiʻah al-Urdunīyah, yawmay 30 wa-31 
Tammūz, 2019 A.D.

 - Ibn Rushd al-Ḥafīd, Muḥammad, bidāyat al-mujtahid wa-nihāyat al-muqtaṣid, 
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 - al-Zarkashī, Badr al-Dīn, al-manthūr fī al-qawāʻid al-fiqhīyah, Wizārat al-Awqāf 
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al-ʻadad 2, 1435 H-2014m
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al-Risālah, Ṭ1, 1407h-1987 A.D.
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تفعيل الوقف في قطاعات االقتصاد الحقيقي

محمد سعيد محمد البغدادي

األستاذ المساعد بقسم الفقه وأصوله بكلية العلوم اإلسالمية- جامعة المدينة العالمية- مصر

Elbaghdady2007@gmail.com

م البحث للنشر في 28/ 2021/8م، واعتمد للنشر في 2022/1/2م(
ّ
)سل

الملخص

احلقيقي  االقتصاد  دعم  يف  الوقف  مؤسسة  دور  تفعيل  إىل  البحث  هذا  هيدف 
والصناعة  الزراعة  قطاعي  من  كلٍّ  دور  تفعيل  كيفية  بيان  خالل  من  وتنميته؛ 
مؤسسة  تقوم  خالهلا  من  التي  الصيغ  وأهم  أبرز  عىل  الضوء  بتسليط  الوقفيني 
الوقف بدعم االقتصاد احلقيقي وتنميته، وبيان كيفية تفعيل دور القطاع اخلدمي 
التي  القوية الصحيحة  العاملة  التحتية والعقول واأليدي  البنية  الوقفي يف توفري 
نظر  لفت  أجل  من  وذلك  احلقيقية،  االقتصادية  للتنمية  ومنطلًقا  أساًسا  ُتعترب 
الدول إىل االهتامم باملؤسسات الوقفية؛ لتخفف عنها األعباء امللقاة عىل عاتقها، 
كام هيدف البحث إىل تقديم االقرتاحات والتوصيات املالئمة. وقد اعتمد البحث 
عىل املنهج االستقرائي والوصفي. وخلص البحث إىل جمموعة من النتائج، من 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/98
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املبارش  االستثامر  طريق  عن  الزراعي  القطاع  يف  الوقف  تفعيل  يمكن  أنه  أمهها 
من قبل إدارة الوقف أو االستثامر غري املبارش من خالل عدد من العقود، منها: 
َلم، واحلكر.  اإلجارة، واملزارعة، واملساقاة، واملغارسة، وإنشاء الرشاكات، والسَّ
القطاع الصناعي من خالل عدد من الصيغ  تنمية  الوقف يف  وأنه يمكن تفعيل 
والعقود، منها: االستثامر الذايت، واإلجارة، واملشاركة املتناقصة املنتهية بالتمليك، 
واملرابحة لآلمر  إنتاجية،  وقفية  وإنشاء رشكات  اإلنتاج،  واإلسهام يف رشكات 
اخلدمي  القطاع  يف  الوقف  تفعيل  يمكن  وأنه  واالستصناع.  والسلم،  بالرشاء، 
اخلدمي  والوقف  االستغاليل،  اخلدمي  الوقف  هي:  صيغ،  ثالث  خالل  من 
بعدد  البحث  ويويص  االستثامري.  االستغاليل  اخلدمي  والوقف  االستثامري، 
من التوصيات واملقرتحات التي تساعد عىل دعم االقتصاد احلقيقي وتنميته من 

خالل مؤسسة الوقف.
قطاعات  احلقيقي،  االقتصاد  الوقف،  مؤسسة  الوقف،  المفتاحية:  الكلمات 

االقتصاد.
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Activating Waqf in the Sectors of Real Economy

Mohammad Said Mohammad Hasan Al-Baghdady
Assistant Professor, Department of Jurisprudence and its Fundamentals 

College of Islamic Sciences, Al-Madinah International University – Egypt 

Elbaghdady2007@gmail.com

Abstract
The research aims to highlight the role of the endowment establishments in 
supporting and developing the real economy. It is done by clarifying the role 
of the agricultural and industrial sections of the endowment, by highlighting 
the most prominent and most important modes through which the endowment 
establishments support and develop the real economy, and by explaining how 
to activate the service section of endowment for providing the infrastructure 
as well as the active and strong intellectuals to ignite the real economic 
development; so that it may attract the attention of countries to take care of 
endowment establishments and relieve them from the burdens placed over 
them, the research also aims at providing the appropriate suggestions and 
recommendations. The research adopted the inductive and descriptive methods 
and reached to number of conclusions, the most important among them are 
it is possible to activate the endowment in the agricultural sector through 
direct investment by the endowment administration or indirect investment 
through a number of contracts, including: Ija̅rah, Muza̅ra’ah, Musa̅qa̅h, 
Mugha̅rasah, Sharika̅t, Salam, and Hikr. The endowment can be activated 
in the development of the industrial sector through a number of modes and 
contracts, including: self-investment, leasing, diminishing partnership ending 
in transfer ownership, contributing to production companies, establishing 
productive endowment companies, murabaha for the purchase orderer, Salam, 
and Istisna’. The endowment can be activated in the service sector through 
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three forms: the exploitative service endowment, the investment service 
endowment, and the exploitative investment service endowment. The research 
recommends a number of recommendations and proposals that help support 
and develop the real economy through the Endowment Establishment.

Key Words: Endowment, Endowment Establishment, Real Economy, Sectors 
of Economy.
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المقدمة

احلمد هلل وحده، والصالة والسالم عىل من ال نبي بعده )صىل اهلل عليه وسلم( ، 
وبعد:

فإن الوقف مؤسسة ضاربة يف القدم، فالناظر يف تاريخ الوقف جيد أنه كان معروًفا 
غري  أخرى  بمسميات  كان  وإن  وبعده،  اإلسالم  ظهور  قبل  السابقة  األمم  عند 
حتت  وازدهر  نام  الوقف  ولكن  املسلمني،  فقهاء  عند  املعروفني  واحلبس  الوقف 
النبي )صىل  التي حث عليها  اجلارية  الصدقة  يمثل  األمة اإلسالمية؛ ألنه  مظلة 
العرص  اعتزاز لألمة اإلسالمية يف  الوقف مصدر  اهلل عليه وسلم(، حتى أصبح 
ونقلة  قفزة  املاضية-  القرون  مدى  -عىل  الوقف  مؤسسة  حققت  فقد  احلارض؛ 
ركيزة  يكون  أن  -بجدارة-  الوقف  استحق  حتى  اإلسالمي؛  لالقتصاد  نوعية 

أساسية من ركائز االقتصاد اإلسالمي؛ فهو يتميز بالثبات واالستمرار.
والناظر يف تاريخ الوقف اإلسالمي منذ بداية نشأته يف صدر اإلسالم حتى اآلن 
جيد أن له درًوا فعااًل وأثًرا ملحوًظا يف عملية التطور والنمو االقتصادي؛ حيث 
مل يقترص املسلمون عىل الوقف عىل املسجد فقط؛ فقد تنوعت أوقافهم فلم ترتك 
جمااًل من جماالت النشاط االقتصادي إال ودخلت فيه، والفضل يف ذلك يرجع إىل 

حرص الفقهاء -عىل مر العصور- عىل تطوير مؤسسة الوقف.
ما هو  بكل  إىل ربطه  الوقف يسعون  أمر  القائمون عىل  يزال  ويف هذا اإلطار ال 
وقواعدها  الرشيعة  لنصوص  موافقته  من  التأكد  -بعد  االقتصاد  عامل  يف  جديد 
استمرارية  وأضمن  نفًعا  أكثر  صيغ  عىل  االنفتاح  أجل  من  هلا-  خمالفته  وعدم 
للصدقة اجلارية؛ ومن َثمَّ زيادة أعداد الواقفني؛ حتى أصبح الوقف -اآلن- يمثل 
االستثامر،  جماالت  شتى  يف  ناجًحا  وأسلوًبا  احلقيقي،  االقتصاد  يف  مهامًّ  عنرًصا 
سواء االستثامر الذايت بجميع صوره أو الرشاكة االستثامرية بجميع صورها أيًضا.
االقتصاد  دعم  يف  الوقف  مؤسسة  به  تقوم  الذي  الدور  وإيضاح  بيان  إطار  ويف 
يف  الوقف  »تفعيل  ببحث عن  عيّل  اهلل  مّن  بام  ُأسهم  أن  رأيت  وتنميته،  احلقيقي 



250250

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

قطاعات االقتصاد احلقيقي«.

مشكلة البحث:

تنترش يف  ا وأهنا  الوقفية حجمها كبري جدًّ املؤسسات  أن  البحث يف  تربز مشكلة 
معظم دول العامل وتستحوذ عىل كم هائل من أدوات اإلنتاج، وأن اقتصاد الدول 
يقاس بام متتلكه من اقتصاد حقيقي قائم عىل اإلنتاج ال عىل االقتصاد املايل الذي 
تنمية  يف  املؤسسات  هذه  دور  تفعيل  يمكن  فكيف  االضطرابات؛  بكثرة  يتسم 
االقتصاد  ركائز  من  أساسية  ركيزة  تكون  بحيث  للدول؛  احلقيقي  االقتصاد 

احلقيقي الذي ينحو نحو االكتفاء الذايت من السلع واخلدمات؟

أسئلة البحث:

جييب البحث عن عدٍد من األسئلة، من أمهها:
1 - ما املراد باالقتصاد احلقيقي؟ وما الفرق بينه وبني االقتصاد املايل؟

2 - كيف يمكن تفعيل دور مؤسسة الوقف يف تنمية القطاع الزراعي؟
3 - كيف يمكن تفعيل دور مؤسسة الوقف يف تنمية القطاع الصناعي؟

4 - هل يمكن أن يؤدي القطاع اخلدمي الوقفي دوًرا يف تنمية االقتصاد احلقيقي؟

أهمية البحث:

هذا املوضوع -اآلن- من أهم ما يلزم بحثه من مباحث الوقف، إن مل يكن هو 
ها وأجدَرها به؛ وذلك لألمور اآلتية: أمهَّ

1 - كرب حجم املؤسسات الوقفية، وانتشارها يف معظم دول العامل، واستحواذها 
عىل حجم هائل من املوارد املالية.

2 - تنامي دور الوقف، وتزايد نشاطاته يف الوقت املعارص.
3 - تزايد االهتامم باملؤسسات الوقفية ما أدى إىل تعظيم عوائدها عىل االقتصاد 

احلقيقي.
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االقتصاد  دعم  يف  الوقف  مؤسسة  تؤدهيا  أن  يمكن  التي  الكبرية  اإلمكانية   -  4
احلقيقي وتنميته.

5 - املكانة املرموقة التي حيظى هبا الوقف لدى الباحثني االقتصاديني.

أهداف البحث:

هيدف البحث بشكل رئييس إىل حتقيق مجلة من األهداف، من أمهها:
1 - بيان وسائل تفعيل دور مؤسسة الوقف يف دعم االقتصاد احلقيقي وتنميته.

2 - لفت نظر الدول إىل االهتامم باملؤسسات الوقفية؛ لتخفف عنها األعباء امللقاة 
عىل عاتقها.

-3 تقديم االقرتاحات والتوصيات املالئمة؛ من أجل تعظيم دور مؤسسة الوقف 
يف تنمية االقتصاد احلقيقي.

أسباب اختيار الموضوع:

تتلخص أسباب اختيار املوضوع يف النقاط اآلتية:
1 - بيان الدور الكبري واملستمر الذي تقوم به مؤسسة الوقف يف تنمية االقتصاد 

احلقيقي.
2 - الرغبة الذاتية يف بحث ودراسة موضوعات الوقف، وخصوًصا املوضوعات 

ذات األثر الكبري يف الواقع.
باالقتصاد  لتعلقه  املرتتبة عىل بحثه؛  العلمية  الفائدة  3 - أمهية املوضوع وعظيم 

اإلسالمي، وباألخص االقتصاد احلقيقي منه.

الجهود والدراسات السابقة في الموضوع:

مل يؤلَّف -حسب اطالعي- بحث مستقل عن تفعيل الوقف يف قطاعات االقتصاد 
احلقيقي، ولكن كثرت البحوث والدراسات التي عرضت لدور مؤسسة الوقف 
واجلهات  اهليئات  من  الكثري  بدارسته  اهتمت  فقد  عموًما؛  االقتصاد  تنمية  يف 
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الرسمية؛ ومن َثمَّ تم تقديم العديد من األبحاث املتعلقة بموضوع دور مؤسسة 
الوقف يف تنمية االقتصاد عموًما، ومن أشهرها وأمهها:

1 - أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، د. عبد اللطيف بن عبداهلل العبداللطيف، 
1422هـ،  القرى،  أم  جامعة  األول-  األوقاف  مؤمتر  أعامل  مطبوع ضمن  بحث 
وأربعني  مخس   )45( يف  ويقع  املجتمع(،  تنمية  يف  الوقف  )أثر  السادس  املجلد 
صفحة. وانتهى البحث إىل أن الوقف أسهم يف زيادة اإلنتاج بمختلف أنواعه، 
عىل  والقضاء  التشغيل  جمال  يف  وأّثر  التجاري،  أو  الصناعي  أو  الزراعي  سواء 
البطالة وعالج مشكلة التوزيع للثروات والدخول بني أفراد املجتمعات اإلسالمية
2 - الوقف والتنمية االقتصادية، د. عبد اهلل بن سليامن بن عبد العزيز الباحوث، 
بحث مطبوع ضمن أعامل مؤمتر األوقاف األول، املجلد السادس، 1422هـ، ويقع 
يف )38( ثامن وثالثني صفحة. وتوصل الباحث إىل أن الوقف آلية متويل مستقرة 
املسلمني  مشاكل  من  كثري  حل  بمهمة  تضطلع  أن  يمكن  ومتجددة،  ومستمرة 
االقتصادية متى ما أعيد هلا دورها ومكانتها وأمهيتها لدى أفراد األمة اإلسالمية.

بحث  اخلطيب،  إبراهيم  بن  حممود  د.  االقتصادية،  التنمية  يف  الوقف  أثر   -  3
ويقع  السادس،  املجلد  1422هـ،  األول،  األوقاف  مؤمتر  أعامل  ضمن  مطبوع 
يف )27( سبع وعرشين صفحة. وخلص إىل أن إلحياء الوقف واالعتناء به أثًرا 
رفع  عىل  يؤثر  فهو  االقتصادية،  النواحي  وبخاصة  املجتمع،  تنمية  عىل  واضًحا 
العام؛ وبالتايل زيادة االستثامر واإلنتاج؛ مما يؤدي إىل زيادة  مستوى االستهالك 
التوظيف واحلد من البطالة ورفع مستوى الرفاه العام، واحلد من آثار التضخم، 

كام يساهم يف االئتامن املرصيف.
التنمية االقتصادية واالجتامعية.. مع دراسة تطبيقية للوقف  الوقف يف  أثر   - 4
يف اليمن، رسالة ماجستري خمطوطة، أعدها عبد العزيز علون سعيد عبده، بكلية 
1997م، وتقع يف  1417هـ/  القرى،  أم  والدراسات اإلسالمية، جامعة  الرشيعة 
من  الوقف  نظام  أن  إىل  الدراسة  وخلصت  صفحات.  وثالث  ثالثامئة   )303(
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األنظمة التي سامهت يف حتقيق التنمية االقتصادية واالجتامعية، سواء يف جانب 
إقامة  يف  وكذا  الصحة،  جانب  يف  أو  والدعوة  والتعليم  االجتامعي،  الضامن 
البطالة،  حماربة  وكذا  أنواعه،  بمحتلف  واإلنتاج  األساسية  البنية  مرشوعات 
االستثامر  جانب  يف  مسامهته  إىل  باإلضافة  والثروة،  الدخل  توزيع  يف  واملسامهة 

واالستهالك، وكذا مسامهته يف اجلانب املايل.
التنمية  إطار  يف  الوقف  أثر  موضوع  تناولت  قد  الدراسات  هذه  ألن  ونظًرا 
تناولت  فقد  احلقيقي،  االقتصاد  إطار  يف  بتناوله  ختتص  ومل  عموًما  االقتصادية 
موضوعنا من بعض جوانبه وأمهلت جوانبه األخرى، كام يبدو من عناوين بعضها 
يتعلق  ما  أتناول  أن  فأحببت  اآلخر؛  البعض  ومباحث  فصول  ومن  وحجمه، 

بتفعيل دور مؤسسة الوقف يف تنمية االقتصاد احلقيقي يف بحث واحد شامل.
وما يميز دراستنا هذه عن الدراسات السابقة أهنا ختتص بتفعيل الوقف يف قطاعات 
االقتصاد احلقيقي من خالل طرح عدد من الصيغ واألساليب االستثامرية التي 
تنمية االقتصاد احلقيقي  بالع يف  أثر  إذا ما تم تفعليها يف الوقف فسيكون لذلك 

ودعمه.
الدراسات  تلك  من  أفدت  قد  أنني  إىل  اإلشارة  الصدد-  هذا  -يف  يفوتني  وال 

السابقة؛ فاقتبست منها وعزوت إليها، معرتًفا بالفضل -يف ذلك- ألهله.

فرضية البحث:

تأسيًسا عىل مشكلة البحث فإنه يسعى إىل حتقيق الفرضيات اآلتية:
ا، وأهنا تنترش يف معظم دول العامل،  1 - أن املؤسسات الوقفية حجمها كبري جدًّ

وتستحوذ عىل كم هائل من أدوات اإلنتاج، وخصوًصا األرايض الزراعية.
احلقيقي  االقتصاد  دعم  يف  كبري  بدور  تقوم  أن  يمكن  الوقف  مؤسسة  أن   -  2

وتنميته من خالل تنمية القطاع الزراعي والقطاع الصناعي.
3 - أن القطاع اخلدمي الوقفي يساعد عىل توفري البنية التحتية التي تعترب أساًسا 
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ومنطلًقا للتنمية االقتصادية احلقيقية.

منهج البحث:

نظًرا لطبيعة البحث اخلاصة فلم أقترص عىل منهٍج واحٍد من مناهج البحث، بل 
اعتمدت منهجني، مها:

1 - املنهج االستقرائي: فمن خالله نقوم باستقراء الصيغ واألساليب الرشعية 
واختيار ما يصلح منها لتفعيل الوقف يف قطاعات االقتصاد احلقيقي، بام يعمل 

عىل تنمية االقتصاد احلقيقي ودعمه.
2 - املنهج الوصفي: ونعتمد من خالله يف وصف القطاعات التي يمكن تفعيل 

الوقف فيها من أجل تنمية االقتصاد احلقيقي.

حدود البحث:

هذا البحث سوف يكون مقترًصا عىل بيان دور كلٍّ من قطاعي اإلنتاج الوقفيني 
)الزراعي والصناعي(، والقطاع اخلدمي الوقفي يف تنمية ودعم االقتصاد احلقيقي 

للدول.

هيكلة البحث:

من أجل اإلجابة عن مشكلة البحث وحتقيق أهدافه جعلته يف متهيد وثالثة مباحث 
وخامتة:

التمهيد: التعريف بمصطلحات البحث.
املبحث األول: تفعيل الوقف يف القطاع الزراعي: ويضم ثالثة مطالب:

املطلب األول: بعض إحصائيات القطاع الزراعي الوقفي.
املطلب الثاين: وسائل االستثامر يف القطاع الزراعي الوقفي.
املطلب الثالث: أهم آثار تفعيل الوقف يف القطاع الزراعي.

املبحث الثاين: تفعيل الوقف يف القطاع الصناعي: وفيه مخسة مطالب:
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املطلب األول: إسهام الوقف يف القطاع الصناعي يف املايض.
املطلب الثاين: وسائل تفعيل الوقف يف القطاع الصناعي.

املطلب الثالث: رشوط جيب مراعاهتا يف وسائل تفعيل الوقف يف القطاع الصناعي.

املطلب الرابع: نامذج وجتارب تنموية معارصة ملؤسسة الوقف يف القطاع الصناعي.
املطلب اخلامس: أهم آثار تفعيل الوقف يف القطاع الصناعي.

املبحث الثالث: تفعيل الوقف يف القطاع اخلدمي: ويشتمل عىل ثالثة مطالب:
املطلب األول: الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية.

املطلب الثاين: الوقف يف التعليم.
املطلب الثالث: الوقف عىل الصحة.

التوصيات  البحث، وبعض  إليها  التي توصل  النتائج  اخلامتة: وتشتمل عىل أهم 
واملقرتحات حول املوضوع.

واهلل أسأل أن جيعله لوجهه خالًصا، وأن ينفع به؛ إنه سميع الدعاء وأهل الرجاء، 
وسلم،  وصحبه  آله  وعىل  حممد  نبينا  عىل  اهلل  وصىل  الوكيل،  ونعم  حسبنا  وهو 

واحلمد هلل رب العاملني.

يف بمصطلحات البحث التمهيد: التعر

يف الوقف: 1 - تعر

بداية نقول: إن الفقهاء اتفقوا عىل أن الوقف هو حبس مال يمكن االنتفاُع به أو 
ق بمنفعته لوجٍه من وجوه اخلري)1(، ولكنهم اختلفوا يف مسألتني، مها: من  التصدُّ
يملك عني املال بعد الوقف؟ وهل الوقف الزم ال يمكن للواقف الرجوع عنه؟ 

أم أنه جائز الرجوع عنه؟
)1( انظر يف تعريف الوقف: ابن اهلامم؛ كامل الدين حممد بن عبدالواحد السيوايس، فتح القدير، )بريوت: دار الفكر، ط2(، 6/ -203 204، والرصاع؛ 
حممد بن قاسم األنصاري، رشح حدود ابن عرفة، )تونس: املكتبة العلمية، ط1، 1350هـ(، ص411، واألنصاري؛ أبو حييى زكريا: أسنى املطالب يف 
رشح روض الطالب، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، د. ط، د. ت(، 2/ 457، واألنصاري أيًضا، رشح البهجة الوردية، )القاهرة: املطبعة امليمنية(، 
1415هـ/  ط1،  العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  أمحد:  بن  حممد  الدين  شمس  والرشبيني؛   ،365  /3
1994م(، ج/ 522، واملرداوي؛ عالء الدين: اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، )بريوت: دار إحياء الرتاث 

العريب، د. ط، د. ت(، 7/ 3، البهويت؛ منصور بن يونس: رشح منتهى اإلرادات، )بريوت: عامل الكتب، ط1، 1414هـ/ 1993م(، 2/ 397.
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والراجح أن الوقف إذا وقع عىل نحٍو تامٍّ صحيٍح، فإنه ُيزيل ملكية الواقف عام 
وقفه، وأن هذه امللكية تنتقل إىل ملك اهلل تعاىل، وأن منفعة الوقف متلكها اجلهة 

املوقوف عليها)2(.
وبناء عىل هذا الرتجيح نقول: إنه ال يصح الرجوع يف الوقف بعد اإلقدام عليه؛ 
ألن الوقف إزالة ملك عىل وجه القربة، مثله مثل العتق الذي يزول به املعَتق عن 
ملك معتِقه؛ قال الشوكاين: »الوقف من القربات التي ال جيوز نقضها بعد فعلها 

ال للواقف وال لغريه«)3(.

يف االقتصاد الحقيقي: 2 - تعر

واحلقيقي.  االقتصاد  مها:  مصطلحني،  من  احلقيقي  االقتصاد  مصطلح  يرتكب 
اللغة  يف  منهام  مصطلح  بكل  ابتداًء  ف  نعرِّ احلقيقي  باالقتصاد  ف  نعرِّ ولكي 

ف باالقتصاد احلقيقي. واالصطالح بيشء من اإلمجال، ثم نعرِّ

يف االقتصاد: أ- تعر

عند  اآلن  به  املراد  املعنى  عن  خمتلف  بمعنى  االقتصاد  قدياًم  الفقهاء  استعمل 
بني  ومنزلة  رتبتني  بني  »رتبة  بأنه  السالم  عبد  بن  العز  عرفه  فقد  االقتصاديني؛ 
جلبها،  يف  واإلرساف  املصالح،  جلب  يف  التقصري  ثالثة:  واملنازل  منزلتني، 

واالقتصاد بينهام«)4(.
تعريف  إىل  اإلسالمي  االقتصاد  تكلموا يف  املعارصين ممن  بعض  ذهب  ولذلك 
إلشباع  وتنميتها  النادرة  املوارد  إدارة  يف  اإلنسان  سلوك  »دراسة  بأنه  االقتصاد 

حاجاته«)5(.
وعّرف »قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية« االقتصاد بأنه 

)2( للمزيد حول ملكية الوقف انظر بحثي: الذمة املالية للوقف، )الكويت: األمانة العامة لألوقاف، بحث منشور ضمن أعامل منتدى قضايا الوقف 
الفقهية السابع، ط1، 1436هـ/ 2005م(، ص-177 178.

)3( الشوكاين؛ حممد بن عيل، نيل األوطار رشح منتقى األخبار من أحاديث سيد األخيار، )القاهرة: دار احلديث، ط4، 1417هـ/ 1997م(، 6/ 30.
)4( السلمي؛ عز الدين بن عبدالسالم: قواعد األحكام يف مصالح األنام، )القاهرة: مكتبة أم القرى للطباعة والنرش، د. ط، د. ت(، 2/ 205.

)5()( املرصي؛ رفيق يونس، أصول االقتصاد اإلسالمي، )دمشق: دار القلم، ط1، 1431هـ/ 2010م(، ص14.
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وتوزيًعا،  وتنمية  ادخاًرا  واالجتامعية،  الفردية  واألموال؛  الثروات  تدبري  »علم 
عىل نحو االستقامة والتوازن، الذي يتوسط بني اإلرساف والتقتري، وبني املغاالة 

والتقصري، وبني اإلفراط والتفريط«)6(.
واملستهلكني  العاملة  والقوى  املنتجني  »تفاعل  بأنه  االقتصاديني  عند  ويعرف 
واألنشطة ذات العالقة باستغالل املوارد املتاحة إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات 

يف منطقة جغرافية معينة«)7(.

يف الحقيقي: ب- تعر

مل أقف -بعد طول بحٍث- عىل تعريٍف ملصطلح احلقيقي عند االقتصاديني، وأظن 
أن عدم تعريفهم هبذا املصطلح يرجع إىل وضوحه وعدم اللبس يف معناه، وأنه مل 

ُيستخَدم كمصطلح مستقل وإنام اسُتخدم وصًفا.
إىل  نسبة  احلقيقي  كلمة  إن  نقول:  تعريف  بدون  املصطلح  هذا  نرتك  ال  وحتى 
»القاموس  يف  جاء  ما  بحثنا  يف  باحلقيقي  املراد  إىل  التعريفات  وأقرب  احلقيقة، 

الفقهي لغًة واصطالًحا« بأن احلقيقة »اليشء الثابت قطًعا ويقينًا«)8(.
ويمكن أن نعرف بمصطلح احلقيقي فنقول: احلقيقي هو وصٌف لكلِّ ما يثبت يف 

الواقع عىل سبيل القطع واليقني.

يف االقتصاد الحقيقي: ج- تعر

االقتصاد  ف  نعرِّ أن  نستطيع  واحلقيقي  االقتصاد  من  بكلٍّ  التعريف  خالل  من 
احلقيقي بأنه:

السلع  وتوزيع  إلنتاج  املرشوع  األمثَل  االستغالَل  املتاحة  املوارد  »استغالل 
واخلدمات«.

ح ما ُأمْجِل فيه، فنقول: ونظًرا ألن هذا التعريف خمترص، فإنه حيتاج إىل رشح يوضِّ

)6(عامرة؛ حممد: قاموس املصطلحات االقتصادية يف احلضارة اإلسالمية، )القاهرة: دار الرشوق، ط1، 1413هـ/ 1993م(، ص59.
)7( انظر: األمانة العامة لألوقاف- الكويت: قاموس مصطلحات الوقف، )ط1، 1436هـ/ 2015م(، 1/ 205.

)8( أبو حبيب؛ سعدي: القاموس الفقهي لغًة واصطالًحا، )دمشق: دار الفكر، ط2، 1408هـ/ 1988م(، ص94.
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قولنا: »استغالل« أي طلب احلصول عىل الغلة من خالل القيام باألعامل الالزمة 
لذلك.

قولنا: »املوارد املتاحة« أي املصادر املتوفرة، وهي قسامن: مادية وتتمثل يف األيدي 
العاملة واألرايض والعقارات واألموال واآلالت واملعدات واخلامات، ومعنوية 

وتتمثل يف اإلدارة والطرق واألساليب واملعلومات واألفكار.
الالزمة  األعامل  من  ممكنة  درجة  أقىص  بذل  أي  األمثل«  »االستغالل  قولنا: 
للحصول عىل الغلة؛ بحيث حيقق كل عنرص من املوارد املتاحة االستفادة الكاملة 

من استخدامه.
الرشيعة  ومبادئ  أحكام  مع  يتطابق  ما  اجلائز رشًعا، وهو  أي  »املرشوع«  قولنا: 

اإلسالمية.
قولنا: »إلنتاج« أي من أجل إجياد.

قولنا: »وتوزيع« التوزيع هو النقل إىل املستهلك من خالل طرق خمتلفة تتالءم مع 
اليشء املوزع.

املزروعات  من  اإلنسانية؛  احلاجات  تشبع  ملموسة  أشياء  أي  »السلع«  قولنا: 
واملصنوعات واملستخرجات. فالسلع هي البضائع العينية.

قولنا: »واخلدمات« أي املنافع الناجتة أو احلاصلة عن عمل معني.
اإلنتاجي،  واالقتصاد  العيني،  االقتصاد  أيًضا  احلقيقي  االقتصاد  عىل  ويطلق 

واالقتصاد الطبيعي، واالقتصاد الفعيل.

االقتصاد الحقيقي في نقاط:

إمتاًما للفائدة نذكر بعض النقاط املهمة عن االقتصاد احلقيقي التي تزيده وضوًحا، 
ونجملها يف اآليت:

1 - االقتصاد احلقيقي ينشأ عن اإلنتاج؛ فهو يقوم عىل تنمية القطاعات املنتجة يف 
االقتصاد، مثل الزراعة والصناعة وبعض اخلدمات.
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2 - مصطلح االقتصاد احلقيقي ُيستخدم لتمييز القطاعات املنتجة عن القطاعات 
غري املنتجة، وعىل رأسها القطاع املايل الذي ُيعنى فقط بالرشاء والبيع يف األسواق 

املالية.
الزراعة  تنمية  عىل  تساعد  التي  العينية  باألصول  يتعلق  احلقيقي  االقتصاد   -  3
وتدعم إنشاء املصانع ومشاريع الطرق والكهرباء وتلبي حاجات اإلنسان مبارشة 
مأكل وملبس ومسكن ومواصالت وتعليم وتطبيب وتشغيل وترفيه وغري  من 

م املجتمعات. ذلك مما يتوقف عليه تقدُّ
4 - تراجع نمو االقتصاد احلقيقي، ينذر بكارثة مالية بعيدة األثر عىل االقتصاد)9(.
5 - االقتصاد املايل تابع لالقتصاد احلقيقي؛ فال يزهو وال ينمو االقتصاد املايل إال 

بوجود االقتصاد احلقيقي.
فاالقتصاد  املايل؛  االقتصاد  من  واستدامة  استقراًرا  أكثر  احلقيقي  االقتصاد   -  6

املايل أكثر اضطراًبا من االقتصاد احلقيقي.
7 - اتساع اهلوة بني االقتصاد احلقيقي واالقتصاد املايل لدولة ما جيعلها يف خطر، 
واالقتصاد  املايل  االقتصاد  بني  التوازن  من  فالبد  الديون؛  مستنقع  يف  وتنحدر 

احلقيقي.
من  الذايت  واالكتفاء  والفقر  البطالة  تقليص  عىل  يعمل  احلقيقي  االقتصاد   -  8

املنتجات األساسية والصناعية.
املال  وبيت  والصدقة  والزكاة  الوقف  مثل  التقليدية  اإلسالمية  املؤسسات   -  9
مؤسسة  وباألخص  وتنميته،  احلقيقي  االقتصاد  لدعم  األنسب  هي  وغريها 
الوقف؛ نظًرا الستحواذها عىل حجم هائل من املوارد اإلنتاجية، كام أهنا تتصف 

باالستقرار واالستمرار والنمو والتزايد والتجدد.

)9( السويلم؛ سامي بن إبراهيم: األزمات املالية يف االقتصاد اإلسالمي، )دراسة مدعومة من برنامج املنح البحثية يف كريس سابك لدراسات األسواق 
املالية اإلسالمية بجامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية »املرشوع رقم -02 13«، 1433هـ/ 2012م(، ص16.
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المبحث األول: تفعيل الوقف في القطاع الزراعي

الناظر يف تاريخ الوقف جيد أنه بدأ أول ما بدأ بالقطاع الزراعي؛ حيث قام املسلمون 
األوائل بوقف األرايض الزراعية واحلدائق والبساتني والعيون، ثم تتابع املسلمون 
عىل مر العصور يف وقفها يف سبيل اهلل؛ ومن َثمَّ استحوذ هذا القطاع عىل كمٍّ هائل 

من األرايض الزراعية الوقفية.

المطلب األول: بعض إحصائيات القطاع الزراعي الوقفي:

يف حدود اطالعي مل أقف عىل إحصائيات خاصة بحجم القطاع الزراعي الوقفي 
يف العامل اإلسالمي كله، ولكن يوجد بعض اإلحصائيات التي متت هلذا القطاع 

يف بعض الدول.
البالد  مسح  عندما  عرش  التاسع  القرن  مطلع  يف  باشا  عيل  حممد  أن  ذلك  فمن 
املرصية ليعرف مساحتها بالتعيني، وجد أن مساحة األرض الزراعية يف إّبانه تبلغ 
مليويَنْ فدان، ووجد من بينها أوقاًفا تبلغ نحو ستامئة ألف فدان؛ أي نحو ثلث 

األرايض الزراعية يف ذلك الوقت)10(.
األرايض  جمموع  ثلث  عن  لتقل  تركيا  يف  املوقوفة  الزراعية  األرايض  تكن  ومل 
العرشين.  القرن  من  األول  الربع  أواخر  يف  اجلمهورية  إىل  حتّوهلا  عند  الزراعية 
وفلسطني  سورية  يف  القومية  الثروة  جمموع  من  الكبري  القدر  ذلك  مثل  وبلغت 

واألردن والعراق ويف منطقة احلجاز يف السعودية)11(.
وتشكل مساحة األرايض الزراعية الوقفية يف املغرب 13 % من مساحة األرايض 

الزراعية الكلية هبا)12(.

)10(انظر: أبو زهرة؛ حممد: حمارضات يف الوقف، )القاهرة: دار الفكر العريب، 1972م(، ص22، والفدان الواحد يساوي )4200( مرت مربع.
)11( انظر: أرمغان؛ ثروت: ملحة عن حالة األوقاف يف تركيا، )جدة: املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، بحث منشور ضمن أعامل احللقة الدراسية 
1994م(،  1415هـ/  ط2،  للتنمية،  اإلسالمي  للبنك  التابع  والتدريب  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  قبل  من  عقدت  التي  األوقاف  ممتلكات  لتثمري 
2006م(،  1427هـ/  ص339، وقحف؛ منذر: الوقف اإلسالمي.. تطوره إدارته تنميته، )بريوت: دار الفكر املعارص، ودمشق: دار الفكر، د. ط، 
ص72، والعاين؛ أسامة عبداملجيد: إحياء دور الوقف لتحقيق مستلزمات التنمية، )الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، كتاب األمة، عدد 

135، ط1، 1431هـ/ 2010م(، ص-194 195.
)12( انظر: مهدي؛ حممود أمحد: نظام الوقف يف التطبيق املعارص، )جدة: البنك اإلسالمي للتنمية، والكويت: األمانة العامة لألوقاف، ط1، 1423هـ/ 

2003م(، ص20.
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وأما عن األرايض الزراعية الوقفية يف اجلزائر فنجد أن كارل ماركس يف زيارته 
للجزائر سنة 1882م كتب يف مذكراته أن املؤسسة الوقفية يف اجلزائر كانت متلك 

ثالثة ماليني هكتار من األرايض الزراعية)13(.
أراٍض  من  متتلك  ما  إحصاء  وتم  اإلسالمية  الدول  من  إىل غريها  نظرنا  ما  وإذا 

زراعية وقفية سنجد أيًضا أن مؤسسة الوقف متتلك نسبة كبرية منها.
ما  إذا  احلقيقي  االقتصاد  نمو  يف  كبري  دور  له  سيكون  القطاع  هذا  أن  شك  وال 
يمتلكها؛  التي  األرايض  يف  االستثامرية  والتطبيقات  الصيغ  بعض  تفعيل  تم 
حيث يؤدي إىل زيادة حجم اإلنتاج القومي يوًما بعد يوم؛ ومن َثم زيادة حجم 

الصادرات.

المطلب الثاني: وسائل االستثمار في القطاع الزراعي الوقفي:

يتم استثامر األرض الزراعية الوقفية إما عن طريق االستثامر املبارش أو عن طريق 
االستثامر غري املبارش.

- استثمار مؤسسة الوقف المباشر لألرض الزراعية:
ً

أوال

طريق  عن  يكون  الوقفية  الزراعية  لألرض  املبارش  الوقف  مؤسسة  استثامر 
بأنفسهم،  بزراعتها  يقومون  حيث  عليهم  املوقوف  طريق  عن  أو  الوقف،  إدارة 

ويتقاسمون اإلنتاج فيام بينهم.
ويف إطار زيادة استثامر مؤسسة الوقف املبارش لألرض الزراعية أقرتح أن تقوم 
مؤسسة الوقف بإحياء املوات بعد أخذ إذن اإلمام أو احلاكم، وذلك من خالل 

وسيلتني:
للمستحقني،  الرصف  بعد  املتبقي  الوقفية  الزراعية  األرض  َريع  فائض  األوىل: 

وهذا ما يعرف بـ»تأصيل ريع الوقف«)14(.
)13( انظر: املرجع نفسه، ص33.

)14( قد أحسن القائمون عىل منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع حيث خصصوا موضوًعا من موضوعات املنتدى عن »تأصيل ريع الوقف«، وُقّدم يف 
هذا املوضوع أربعة أبحاث قيمة، وهي لكلٍّ من: الدكتور حممد عثامن شبري، والدكتور أنس ليفاكوفيتش، والدكتور أمحد جاب اهلل، والدكتور عبدالقادر 

بن عزوز.
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فالوقف يف أصل  استثامر؛  دون  الزائد حبيًسا  يع  الرَّ هذا  يظل  أن  أبًدا  ينبغي  فال 
ومن  جديد،  وقف  إنشاء  يف  الزائد  الريع  هذا  ُيستخدم  ثم  ومن  استثامر؛  منشئه 

ذلك إحياء املوات.
الثانية: أسهم وقفية تقوم مؤسسة الوقف بطرحها عىل الناس لالشرتاك فيها كلٌّ 

حسب استطاعته)15(.
وهذه الوسيلة تعتمد عىل صيغة الرشكة الوقفية)16(.

اجلدوى  ودراسة  الوسيلتني  هاتني  من  الوقف  مؤسسة  جتمعه  ما  خالل  ومن 
تستطيع حتديد قدر ما حتيي وتستصلح من األرايض املوات.

ثم بعد إحياء األرايض واستصالحها يمكن أن تقوم إدارة الوقف بزراعتها أو أن 
تعطيها للموقوف عليهم حيث يقومون بزراعتها بأنفسهم إن كانوا ممن حيسنون 

الزراعة، ويتقاسمون اإلنتاج فيام بينهم.
كام يمكن إلدارة الوقف أن تستغلها باملشاركة مع الغري ممن يمتهنون مهنة الزراعة.
ويف إطار زيادة استثامر مؤسسة الوقف املبارش لألرض الزراعية أيًضا أقرتح أن 
تقوم مؤسسة الوقف برشاء بعض األرايض الزراعية بفائض أموال الوقف أو عن 

طريق أسهم وقفية ُتطرح عىل الناس لالكتتاب فيها.
إىل  حلاجتها  املمولني؛  أحد  مع  مضاربة  عقد  تربم  أن  الوقف  ملؤسسة  يمكن  كام 

األموال لزراعة أراضيها.

ثانًيا- استثمار مؤسسة الوقف غير المباشر لألرض الزراعية:

شخصية  ألن  نظًرا  الغالب؛  هو  الوقفية  الزراعية  لألرض  املبارش  غري  االستثامر 
ى من له هذه  الوقف شخصية اعتبارية يمثله فيها من يتوىل إدارة الوقف، وُيسمَّ
القيِّم عليه، سواء كان شخًصا أم جمموعة  أو  الناظر،  أو  الوقف،  الوالية بمتويل 
د نصيب صاحبها يف مرشوع وقفي معني، كام ال حيق له سحب هذه  البورصات، ولكنها حتدِّ يتم تداوهلا يف  الوقفية ليست أسهاًم  )15( هذه األسهم 

األسهم أو التدخل يف طريقة استثامرها؛ فملكية الصكوك الوقفية يف الرشكة الوقفية ملكية توثيق فقط.
)16( نظًرا النتشار هذه الصيغة الوقفية املستحدثة التي بدأت تأخذ يف االنتشار بعدد من الدول؛ فقد تناوهلا منتدى قضايا الوقف الفقهية الثامن يف أحد 
موضوعيه، وُقّدم فيه مخسة أبحاث قيمة، وهي لكلٍّ من: د. عبدالقادر بن عزوز، د. حممد الفزيع، د. سامي الصالحات، د. هيثم خزنة، د. حممد سعيد 

حممد البغدادي.
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أشخاص.
البنوك  أحد  من  متويل  طلب  إىل  األحيان-  بعض  -يف  الوقف  إدارة  تلجأ  وقد 

اإلسالمية أو املؤسسات املالية من خالل عقد مشاركة بينهام.
ويتم االستثامر غري املبارش لألرض الزراعية الوقفية عن طريق أحد العقود اآلتية:

1 - اإلجارة:

وهي عقد عىل منفعة مباحة معلومة مدة معلومة من عني معينة، أو موصوفة يف 
الذمة، أو عىل عمل معلوم بِعوض معلوم)17(.

فتتم إجارة األرض الزراعية املوقوفة ملن يرغب يف زراعتها، ثم تؤخذ منه األجرة 
ع عىل املوقوف عليهم. وتوزَّ

استثامر  وسائل  أهم  اإلجارة  أن  جيد  وحديًثا  قدياًم  الوقف  تاريخ  يف  والناظر 
األرايض الوقفية وأكثرها شيوًعا؛ ولذلك نجد أن بعض الفقهاء ربطوا بينها وبني 
جواز بعض أنواع الوقف؛ فقد عللوا منع وقف الدراهم والدنانري بأنه ال جيوز 
إجارهتام، وال يمكن االنتفاع هبام إال باإلتالف، وعلل الذين أجازوا وقفهام بأنه 
جيوز إجارهتام، قال ابن قدامة: »وما ال يمكن االنتفاع به مع بقاء عينه كالدنانري 
والدراهم... ال يصح وقفه يف قول عامة الفقهاء وأهل العلم... وقيل يف الدراهم 

والدنانري: يصح وقفه عىل قول من أجاز إجارهتام«)18(.

2 - المزارعة:

واملزارعة عقد من عقود استغالل األرض الزراعية معروف يف الفقه اإلسالمي، 
يتم بني صاحب األرض وهو هنا جهة الوقف وبني العامل بجزء من اخلارج من 

األرض)19(.
)17( البهويت: رشح منتهى اإلرادات، 2/ 241، وانظر يف تعريف اإلجارة أيًضا: الرسخيس؛ أبو بكر شمس األئمة: املبسوط، )بريوت: دار املعرفة، د. ط، 
1409هـ/ 1989م(، 15/ 74، والكاساين؛ أبو بكر عالء الدين: بدائع الصنائع، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ(، 4/ 174، والدسوقي؛ 

حممد بن أمحد: حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ط، د. ت(، 4/ 2، واألنصاري: أسنى املطالب، 2/ 403.
)18( ابن قدامة؛ موفق الدين ابن قدامة املقديس: املغني، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 1405هـ/ 1985م(، 5/ 373.

)19( انظر يف تعريف املزارعة: ابن عابدين؛ حممد أمني بن عمر: حاشية ابن عابدين، )بريوت: دار الكتب العلمية، د. ط، 1412هـ/ 1992م(، 6/ 
274، والصاوي؛ أمحد بن حممد: حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري، )مرص: دار املعارف، د. ط، د. ت(، 3/ 492، واألنصاري: أسنى املطالب، 2/ 

401، والبهويت؛ منصور بن يونس: كشاف القناع، )بريوت: عامل الكتب، د. ط، 1403هـ/ 1983م(، 3/ 532.
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3 - المساقاة:

والنخل  الشجر  ذات  الزراعية  األرض  استغالل  عقود  من  عقد  أيًضا  واملساقاة 
معروف يف الفقه اإلسالمي، يتم بني صاحب األرض )جهة الوقف( وبني العامل 
عىل أن يقوم العامل بام حيتاجه الشجر والنخل من سقي وغريه يف مقابل جزء من 

اخلارج)20(.

4 - المغارسة:

أو  بالشجر  يغرسها  ملن  أرضه  الوقف(  )جهة  األرض  صاحب  يدفع  أن  وهي 
النخل أو بكليها، ثم يتعهدها حتى تثمر، عىل أن يقتسام الناتج بينهام بنسبة معينة 

يتفقان عليها)21(.

5 - إنشاء الشراكات:

فعن طريق إنشاء الرشاكات مع عدد من اجلهات يمكن ملؤسسة الوقف أن تقوم 
بدعم النشاط الزراعي وتنميته، وذلك من خالل صور عديدة، من أشهرها:

أ- أن تربم مؤسسة الوقف عقد رشاكة مع بعض أصحاب املهن الزراعية ذوي 
اخلربة العالية، وذلك بإعطائهم بعض أرايض الوقف ومتويلهم بام يساعدهم عىل 
تكون  أن  عىل  لذلك،  املخصصة  الوقفية)22(  الصناديق  خالل  من  الزراعة  أمور 
أعامل الزراعة ومتابعتها عليهم، ثم يقتسامن ناتج األرايض الزراعية بناء عىل نسبة 

معلومة يتفقان عليها عند إبرام العقد.
ب- أن تقوم مؤسسة الوقف بعقد رشاكة مع بعض أصحاب األرايض الزراعية 
الذين ال يملكون األموال التي تساعدهم عىل زراعتها، فتعطيهم األموال ويكون 

العمل والزراعة عليهم، ثم يكون الناتج بينهام عىل حسب االتفاق أثناء التعاقد.
 ،712  /3 الصغري،  الرشح  عىل  الصاوي  حاشية  والصاوي:   ،286  -  285  /6 عابدين،  ابن  حاشية  عابدين:  ابن  املساقاة:  تعريف  يف  انظر   )20(

والرشبيني: مغني املحتاج، 3/ 532.
منتهى  115، والبهويت: رشح   /2 املعرفة، د. ط، د. ت(،  دار  الفايس، )بريوت:  ميارة  بن أمحد: رشح  ميارة؛ حممد  املغارسة:  تعريف  انظر يف   )21(

اإلرادات، 2/ 233، ومحاد؛ نزيه: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، )دمشق: دار القلم، ط1، 1429هـ(، ص431.
)22( الصناديق الوقفية هي وحدات وقفية تقوم عىل وقف النقود عن طريق عدد كبري من الواقفني، وتقبل أي مبلغ يوضع يف حساهبا، وتتلّقى األموال 

النقدية من الواقفني باستمرار، واالستثامر فيها مفتوح غري مقيَّد برشكة معينة. وهي إحدى الصيغ املستحدثة للوقف.
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م:
َ
ل 6 - السَّ

وهو عقد عىل موصوف يف الذمة مؤجل ببدٍل ُيعطى عاجاًل)23(.
وهو  مؤجل،  واآلخر  الثمن،  وهو  حارض،  أوهلام  عوضني  مبادلة  السلم  أن  أي 

اليشء الـُمْسَلم فيه.
والسلم مرشوع، ال خالف يف مرشوعيته؛ وقد نقل ابن املنذر اإلمجاع عىل ذلك)24(.
والسلم يف عرصنا احلارض أداة متويل ذات كفاءة عالية يف االقتصاد اإلسالمي ويف 
نشاطات املصارف اإلسالمية، من حيث مرونتها واستجابتها حلاجات التمويل 
واستجابتها  طوياًل،  أم  متوسًطا  أم  األجل  قصري  متوياًل  أكان  سواء  املختلفة، 
حلاجات رشائح خمتلفة ومتعددة من العمالء، سواء أكانوا من املنتجني الزراعيني 
التشغيل  نفقات  لتمويل  واستجابتها  التجار،  من  أم  املقاولني  أم  الصناعيني  أم 

والنفقات الرأساملية األخرى)25(.
وإذا ما تم استخدام عقد السلم يف متويل النشاط الزراعي فإنه يفتح جمااًل رحًبا يف 
االستثامر الزراعي ويشجع عىل اإلنتاج املستقبيل؛ فمن خالله يبيع املزارع إنتاجه 
الزراعي مقدًما وحيصل عىل ثمنه مقدًما عىل أن يسلمه يف مدة الحقة متفق عليها، 
وتقديم الثمن وتعجيله غالًبا ما ينرصف الغرض منه إىل اإلنفاق عىل الزراعة مما 
جيعلها أكثر إنتاًجا وصالًحا، لكن ربام يكون الغرض من قبض الثمن املعجل شيًئا 

آخر.
َلم يف النقد؛ فقد يكون نقًدا أو عينًا أو منفعة. وال ينحرص الثمن املعجل يف السَّ

ويمكن ملؤسسة الوقف أن تقوم بدعم النشاط الزراعي وتنميته عن طريق التعاقد 
بالسلم من خالل صور وتطبيقات عديدة، من أبرزها وأمهها:

وأجور  أسمدة  من  السلع  إلنتاج  السابقة  للمراحل  الوقف  مؤسسة  متويل  أ- 
َلم: ابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 5/ 209، واحلطاب؛ أبو عبداهلل الرعيني: مواهب اجلليل رشح خمترص خليل، )بريوت:  )23( انظر يف تعريف السَّ
دار الفكر، ط3، 1412هـ(، 4/ 514، واألنصاري: أسنى املطالب، 2/ 122، وابن قدامة: املغني، 4/ 185، والبهويت: كشاف القناع، 3/ 288 - 

.289
)24( انظر: ابن املنذر؛ أبو بكر حممد بن إبراهيم: اإلمجاع، حتقيق: د. فؤاد عبداملنعم أمحد، )اإلسكندرية: دار الدعوة، ط3، 1402هـ(، ص93 - 94.

لم وتطبيقاته املعارصة يف دورة مؤمتره  )25( جممع الفقه اإلسالمي الدويل: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، القرار رقم: 85 )2/ 9( بشأن السَّ
التاسع بأيب ظبي بدولة اإلمارات العربية املتحدة من 1 - 6 ذي القعدة 1415هـ املوافق 1 - 6 نيسان )إبريل( 1995م.
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عاملني ونحو ذلك، من خالل صناديق وقفية خمصصة لذلك أو فائض ريع وقف 
بسعر  تسويقه  وإعادة  رخيص،  بسعر  َسَلاًم  اإلنتاج  بعض  رشاء  أجل  من  معني؛ 

أعىل، ويكون الربح دخاًل ملؤسسة الوقف واملوقوف عليهم.
يف  اإلنتاج  بمستلزمات  الزراعيني  املنتجني  لصغار  الوقف  مؤسسة  إمداد  ب- 
صورة معدات وآالت أو مواد أولية كرأس مال سلم مقابل احلصول عىل بعض 

منتجاهتم وإعادة تسويقها.
زراعية  آلة  كمنفعة  الزراعية  للعملية  املنافع  بعض  الوقف  مؤسسة  تقديم  ج- 

لبعض املنتجني الزراعيني؛ من أجل احلصول عىل قدر معني من اإلنتاج.
د- دفع مؤسسة الوقف مااًل بطريق السلم لشخص أو مؤسسة أو جهة تشرتي 
هلا إنتاًجا زراعيًّا حمدد الكم والوصف، أو العكس؛ فليس رشًطا أن يكون السلم 
أرًضا؛  فقد يكون مع من ال يملك  أرًضا؛  الزراعية مع من يملك  املحاصيل  يف 
شداد  بن  وعبداهلل  بردة،  أبو  أرسلني  قال:  أنه  جمالد  أيب  بن  حممد  عن  ثبت  فقد 
إىل عبدالرمحن بن أبزى، وعبداهلل بن أيب أوىف، فسألتهام عن السلف، فقاال: »كنا 
نصيب املغانم مع رسول اهلل )صىل اهلل عليه وسلم(، فكان يأتينا أنباط من أنباط 
الشام، فنسلفهم يف احلنطة والشعري والزبيب، إىل أجل مسمى«. قال: قلت: أكان 

هلم زرع أو مل يكن هلم زرع؟ قاال: »ما كنا نسأهلم عن ذلك«)26(.
وأما عن رشوط السلم فهي نفس رشوط البيع؛ ألن السلم نوع من البيع، ويضاف 

إليها رشوط خاصة بالسلم، هي)27(:
ق. أ- أن يتم قبض رأس املال أو الثمن يف جملس العقد قبل التفرُّ

ب- أن يكون املسَلم فيه دينًا )أي يف الذمة(.
ج- أن يكون املسَلم فيه مؤجاًل إىل أجل معلوم.

د- أن يكون املسَلم فيه معلوم األوصاف.
)26( أخرجه البخاري يف كتاب »السلم« باب »السلم إىل أجل معلوم« حديث رقم )2254(.

)27( انظر: عمر؛ حممد عبداحلليم: اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم يف ضوء التطبيق املعارص، )جدة: املعهد اإلسالمي للبحوث 
والتدريب، ط3، 1425هـ/ 2004م(، ص19 - 31.
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هـ- أن يكون املسَلم فيه معلوم القدر.
و- أن يكون املسَلم مقدوًرا عىل تسليمه.

ز- أال جيمع بني البدلني إحدى علل الربا.
ا ليس فيه خيار، خاصة خيار الرشط. ح- أن يكون العقد باتًّ

ر:
ْ
7 - الـُحك

وهو حق قرار مرتب عىل األرض املوقوفة بإجارة مديدة ُتعقد بإذن القايض، يدفع 
مبلغ  وُيرتَّب  األرض،  قيمة  يقارب  معجاًل  مبلًغا  الوقف  املستحكر جلانب  فيها 
ا جلهة الوقف من املستحكر أو ممن ينتقل إليه هذا احلق،  آخر ضئيل ُيستوىف سنويًّ

عىل أن يكون للمستحكر حق الغرس والبناء وسائر وجوه االنتفاع)28(.
واحلكر صيغة ابتكرها الفقهاء يف منتصف القرن الثالث اهلجري)29( لالستغناء عن 
بيع الوقف أو استبداله يعرتضه صعوبات قضائية  بيع الوقف أو استبداله؛ ألن 

وإدارية كثرية)30(.
والغرض من هذا العقد أن يستفاد من األرض املوقوفة املعطلة عندما ال يكون 

الوقف متمكنًا من استثامرها)31(.
ولكي تتحقق التنمية واالستثامر يف القطاع الزراعي الوقفي البد أن يقترص عقد 

احلكر عىل غرس األرض وزراعتها دون سائر وجوه االنتفاع األخرى.
وأما عن حكم عقد احلكر فجمهور الفقهاء)32( عىل جوازه عند احلاجة واملصلحة، 
وتعّطل  ختّرب  قد  الوقف  يكون  أن  منها  الرشوط،  بعض  املتأخرون  ذكر  ولكن 
)28( الزرقا؛ مصطفى: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة يف الفقه اإلسالمي، )دمشق: دار القلم، ط1، 1420هـ/ 1999م(، ص52، وانظر: محاد؛ 

نزيه: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص53.
وقد عرفه ابن عابدين- نقاًل عن الفتاوى اخلريية- بأنه عقد إجارة يقصد به استبقاء األرض مقررة للبناء والغرس أو ألحدمها. ابن عابدين: حاشية ابن 

عابدين، 6/ 32، ولكن يؤخذ عليه أنه مل خيصصه بالوقف، بل أدخل فيه امللك والوقف.
)29( انظر: اخلصاف؛ أبو بكر أمحد بن عمرو: أحكام األوقاف، )القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د. ط، د. ت(، ص34.

)30( انظر: قحف؛ الوقف اإلسالمي.. تطوره إدارته تنميته، ص247.
)31( الزرقا: املدخل إىل نظرية االلتزام العامة، ص52، ومحاد: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص53.

)32( انظر: ابن نجيم؛ زين الدين بن إبراهيم: البحر الرائق رشح كنز الدقائق، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، ط2، د. ت(، 5/ 220، والصاوي: 
حاشية الصاوي، 4/ 127، واهليتمي؛ أبو العباس شهاب الدين: الفتاوى الفقهية الكربى، )بريوت: دار الفكر، د. ط، 1403هـ(، 3/ 144، واهليتمي 
أيًضا: حتفة املحتاج برشح املنهاج، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ط، د. ت(، 6 / 172، واملرداوي: اإلنصاف، 6/ 84، والرحيباين؛ مصطفى 

بن سعد: مطالب أويل النهى يف رشح غاية املنتهى، )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط2، 1415هـ/ 1994م(، 4/ 316.
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باستئجاره  به، وأال يوجد من يرغب  يعّمر  للوقف ريع  به، وأال يكون  االنتفاع 
مدة مستقبلة بأجرة معجلة ترصف يف تعمريه، وأال يوجد من يقرض الوقف ما 

حيتاجه من أموال للتعمري.
ْركيش- إىل عدم جوازه)33(. وذهب بعض الشافعية- منهم األَْذَرعي والزَّ

والراجح هو ما ذهب إليه اجلمهور من جواز احلكر عند احلاجة واملصلحة؛ ألنه 
ق مصالح الوقف، وهو أفضل من أن يبقى الوقف خرًبا أو معطاًل. حيقِّ

منع البناء على األرض الزراعية الوقفية:

يف إطار احلفاظ عىل األرض الزراعية الوقفية نص الطرابليس عىل عدم جواز البناء 
بيوًتا لتستغل  املوقوفة  يبني يف األرض  له أن  عليها، فقال يف اإلسعاف: »وليس 
املرص،  ببيوت  متصلة  كانت  فإن  بالزراعة،  األرض  استغالل  ألن  باإلجارة؛ 
ويرغب الناس يف استئجار بيوهتا، والغلة من البيوت فوق غلة الزراعة، جاز له 

البناء حينئذ لكون االستغالل هبذا أنفع للفقراء«)34(.
وال خيفى ما يف منع البناء عىل األرض الزراعية الوقفية من دعم االقتصاد احلقيقي 
وتنميته. ولكن إن كان البناء عىل األرض الزراعية الوقفية ال يؤثر تأثرًيا واضًحا 
ن من رشاء أرض بداًل منها أو  عىل النشاط الزراعي وكان ذلك أكثر عائًدا بام يمكِّ
إحياء بعض األرايض املوات فأرى أن ذلك جائز؛ ألن يف ذلك حتقيًقا لتنمية أموال 

الوقف واستثامرها االستثامر األمثل.

المطلب الثالث: أهم آثار تفعيل الوقف في القطاع الزراعي:

ألي  احلقيقي  االقتصاد  وتنمية  لدعم  األسايس  املصدر  الزراعي  القطاع  يمثل 
دولة؛ فال يمكن ألي اقتصاد أن هيمل دور الزراعة؛ ملا هلا من تأثري يف استقرار هذا 
االقتصاد، وملؤسسة الوقف حضور كبري يف القطاع الزراعي؛ حيث إهنا تستحوذ 

)33( انظر: اهليتمي: الفتاوى الفقهية الكربى، 3/ 155 - 156.
)34( الطرابليس؛ برهان الدين إبراهيم بن موسى: اإلسعاف يف أحكام األوقاف، )مرص: مطبعة هندية، ط2، 1320هـ(، ص58.
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عىل كمٍّ هائل من األرايض الزراعية يف كل دولة، وقد ذكرنا يف أول هذا املبحث 
أن حممد عيل باشا عندما مسح البالد املرصية ليعرف مساحتها بالتعيني، وجد أن 
مساحة األرض الزراعية يف إّبانه تبلغ مليويَنْ فدان، ووجد من بينها أوقاًفا تبلغ 

نحو ستامئة ألف فدان؛ أي نحو ثلث األرايض الزراعية يف ذلك الوقت.
وأما عن أهم آثار تفعيل الوقف يف هذا القطاع فيمكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية)35(:

1 - أن الزراعة هي املصدر األسايس للغذاء والكساء والدواء.
2 - أن يف حتقيق الزراعة وتنميتها باحلجم األمثل زيادًة يف الدخل القومي اإلمجايل 

للبلد املنتج، ويف ذلك حصول االستقرار والقوة االقتصادية.
3 - أن القيام بالزراعة يوجد وظائف عديدة يف املجتمع، خصوًصا إذا اتسعت 

ُرقعة األرض الزراعية.
من  احلرة  العمالت  عىل  احلصول  مصادر  من  مصدر  الزراعي  القطاع  أن   -  4

خالل تصدير السلع الزراعية الفائضة.
5 - الرتابط الوثيق بني القطاع الزراعي وغريه من القطاعات األخرى؛ فالقطاع 
له  الصناعي  القطاع  يوفر  الصناعي؛ حيث  بالقطاع  الرتابط  الزراعي مثاًل شديد 
املصدر  الزراعي  القطاع  يمثل  حني  يف  املصنعة،  واألسمدة  واملعدات  اآلالت 

األسايس املغذي للقطاع الصناعي بام حيتاجه من املواد اخلام الزراعية.

المبحث الثاني: تفعيل الوقف في القطاع الصناعي

الصناعة ُتعترب عصب االقتصاد ورشيانه وقلبه النابض الذي إن توقف أو أصابه 
م األمم ورقيِّها؛ فالقطاع  خلل ما أودى به يف اهلاوية، فبالصناعة يقاس مدى تقدُّ
تنمية  يف  كبري  بدور  تقوم  التي  االقتصادية  القطاعات  وأهم  أبرز  من  الصناعي 
)35( انظر: النمري؛ خلف بن سليامن: التنمية الزراعية يف ضوء الرشيعة اإلسالمية مع دراسة تطبيقية عىل اململكة العربية السعودية واململكة األردنية 
اهلاشمية، )مكة املكرمة: جامعة أم القرى، رسالة دكتوراه، 1416هـ/ 1995م(، 1/ 37 - 38، والعبداللطيف؛ عبداللطيف بن عبداهلل: أثر الوقف 
يف التنمية االقتصادية، )بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى، مكة املكرمة، 1422هـ، املحور السادس: أثر الوقف يف 

تنمية املجتمع(، ص115.
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االقتصاد احلقيقي.
ويمكن للقطاع الصناعي الوقفي يف العرص احلارض أن يقوم بدور بارز يف ذلك من 
خالل بعض الصيغ والتطبيقات إذا ما تم تفعيلها بشكل جيد؛ فمؤسسة الوقف 
األرايض  عن  الناجتة  للصناعة  الالزمة  اخلام  املواد  من  هائل  كم  عىل  تستحوذ 

الزراعية الوقفية.
ويف هذا اإلطار سعى القائمون عىل أمر الوقف -قدياًم وحديًثا- إىل عدم حرصه 
يف القطاع الزراعي والعقارات فقط فوّسعوا دائرته االستثامرية حتى دخل القطاع 

الصناعي؛ فأّثر فيه بشكل مبارش وغري مبارش.

المطلب األول: إسهام الوقف في القطاع الصناعي في الماضي:

امتلكت مؤسسة الوقف قدياًم عقارات مشيدة وأدوات إنتاج خمتلفة من طواحني، 
وأفران، ومعارص زيت، وخمازن غالل، ومضارب أرز، ومقاهي ومغاسل معدة 
لغسيل الثياب، ومصانع للجبس، ومصانع للنسيج، ومصانع للصابون، ومعامل 
للنشادر، وغريها الكثري الذي يصعب إحصاؤه؛ مما كان سبًبا مهامًّ من األسباب 
التي دعت وأّثرت يف انتشار العديد من الصناعات املختلفة لسد الطلب املتزايد 
عليها من احتياجات املشاريع الوقفية املتنوعة، أضف إىل ذلك أن الوقف أدى إىل 

ازدهار بعض الصناعات، منها)36(:
1 - صناعة األسلحة احلربية: وهذه الصناعة نتجت عن متويل الوقف للجهاد يف 
سبيل اهلل، وقد ازداد الطلب عىل أدوات احلرب املختلفة من أجل توفري وسائل 

القتال والدفاع ومحاية الثغور.
2 - صناعة األدوية واملعدات الطبية: فكام ُوجدت مستشفيات ومصحات وقفية 

)36(انظر: عبده؛ عبدالعزيز علون سعيد: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، )رسالة ماجستري خمطوطة 
بكلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية- جامعة أم القرى، 1417هـ/ 1997م(، ص-117 118، والعبداللطيف: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية، 
ص-117 118، والباحوث؛ عبداهلل بن سليامن بن عبدالعزيز: الوقف والتنمية االقتصادية، )بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة 
أم القرى، مكة املكرمة، 1422هـ، املحور السادس: أثر الوقف يف تنمية املجتمع(، ص-160 161، والسعد؛ أمحد حممد: املقاصد الرشعية للوقف، 
)بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية، اجلامعة اإلسالمية، ١٤٣٠هـ/ ٢٠٠٩م، املحور الرابع: الوقف وجتديد 

احلضارة اإلسالمية(، ص-53 54.
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هذه  الحتياجات  تلبية  الطبية؛  واملعدات  األدوية  لصناعة  أوقاف  ُوجدت  فقد 
املستشفيات وتلك املصحات.

3 - صناعة الورق والتجليد: فقد أدى الوقف عىل املكتبات واملدارس إىل انتشار 
ر املصانع التي تنتج هذا الورق. صناعة الورق وتطوُّ

كثرة  أدى  فقد  والعطور:  والبخور  والثريات  والقناديل  السجاد  صناعة   -  4
إنشاء املساجد والزوايا واملدارس واملعاهد واملستشفيات إىل قيام صناعة السجاد 
لتعطريها  والعطور  والبخور  وإضاءهتا،  إلنارهتا  والثريات  والقناديل  لفرشها، 

وتطييبها، فضاًل عن صناعة كسوة الكعبة املرشفة.
5 - صناعة التأليف والرتمجة: فقد انترشت صناعة التأليف والبحث العلمي عن 
طريق إقامة املكتبات الوقفية ومراكز البحث واملستشفيات التعليمية، ما أدى إىل 
اعتبار الكتاب صناعة وسلعة متداولة ختضع لظروف العرض والطلب كغريها من 
السلع األخرى، وهذا ما أدى إىل انتشار صناعة التأليف سواء كان ذلك يف مقابل 
مادي أو معنوي، وتبع ذلك فن الرتمجة لنقل الرتاث القديم من خمتلف اللغات إىل 

اللغة العربية والعكس كذلك، لتبادل الثقافات وتداول العلوم واملعارف.
6 - صناعة البناء والتشييد: فقد كان لقيام مشاريع األوقاف العقارية دور رائد يف 
النهوض بالقطاع الصناعي يف جمال البناء والتشييد وما يلحق بذلك من صناعات 

تكميلية أخرى كصناعة املنتجات اخلشبية والزجاجية وغريمها.

المطلب الثاني: وسائل تفعيل الوقف في القطاع الصناعي:

تنمية االقتصاد احلقيقي يف عرصنا  الوقفي يف  الصناعي  القطاع  أن يسهم  يمكن 
احلايل -إضافة إىل ما سبق- من خالل عدد من الصيغ والعقود، من أبرزها:

1 - االستثمار الذاتي:

بأن تنشئ وتقيم مؤسسة الوقف مؤسسات صناعية متكاملة وحديثة، أو تشرتي 
أسهم  طريق  عن  أو  الوقف  أموال  بفائض  القائمة  الصناعية  املؤسسات  بعض 
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وقفية ُتطرح عىل الناس لالكتتاب فيها.

2 - اإلجارة:

حيث تقوم مؤسسة الوقف بإنشاء بعض املصانع، ثم تعرضها لإلجارة ملن يرغب 
ع عىل املوقوف عليهم. يف استئجارها بأجرة معلومة، وتؤخذ هذه األجرة وتوزَّ

3 - المشاركة المتناقصة المنتهية بالتمليك:

وهي يف معظم صورها عبارة عن »اتفاق طرفني عىل إحداث رشكة ملك بينهام يف 
مرشوع أو عقار أو غري ذلك يشرتيانه، عىل أن تنتهي بانتقال حصة أحد الرشيكني 

ل( إىل اآلخر تدرجييًّا بعقود مستقلة متعاقبة«)37(. )املموِّ
الُتزم  إذا  وأجازها  املتناقصة،  املشاركة  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع  ناقش  وقد 

فيها باألحكام العامة للرشكات مع مراعاة بعض الضوابط األخرى)38(.
ويستند جواز صيغة املشاركة املتناقصة يف الوقف إىل ما قرره مجهور الفقهاء من 

جواز وقف املشاع والرشكة يف الوقف)39(.
وهذه الصيغة يتم االتفاق فيها بني مؤسسة الوقف وطرف آخر عىل الرشاكة يف 
إنشاء مصنع ما، ويكون الطرفان رشكاء مًعا فيه، ثم تقوم مؤسسة الوقف برشاء 
ا كل فرتة من نصيبها يف العائد إىل أن تنتهي مدة الرشكة فتنتقل  حصة الرشيك دوريًّ
ومؤسسة  بالرشاء  الرشيك  يقوم  بأن  العكس  يكون  وقد  للوقف.  امللكية  كامل 

الوقف بالبيع.

4 - اإلسهام في شركات اإلنتاج:

وذلك بأن تقوم مؤسسة الوقف باإلسهام بمجموعة من األسهم يف تأسيس عدد 
من املرشوعات الصناعية، وتكون بذلك أحد املؤسسني هلذه املرشوعات. أو تقوم 

)37( محاد: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، ص416 - 417.
)38( جممع الفقه اإلسالمي الدويل: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، القرار رقم: 136 )2/ 15( بشأن املشاركة املتناقصة- دورته اخلامسة 

عرشة بمسقط )سلطنة ُعامن( من 14 إىل 19 املحرم 1425هـ، املوافق 6 - 11 مارس 2004م.
)39( انظر: الرسخيس: املبسوط، 12/ 36 - 37، وابن عابدين: حاشية ابن عابدين، 4/ 354 - 355، واخلريش؛ أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل: رشح 
خمترص خليل، )بريوت: دار صادر، د. ط، د. ت(، 6/ 56، والدسوقي: حاشية الدسوقي، 3/ 364 - 365، والصاوي: حاشية الصاوي، 3/ 478، 

واألنصاري: أسنى املطالب، 2/ 457، والرشبيني: مغني املحتاج، 3/ 525، والبهويت: كشاف القناع، 4/ 243، وابن قدامة: املغني، 5/ 375.
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مؤسسة الوقف برشاء جمموعة من األسهم يف رشكات ومصانع قائمة بالفعل.

5 - إنشاء شركات وقفية إنتاجية:

فتقوم مؤسسة الوقف بإنشاء بعض الرشكات اإلنتاجية، وذلك من خالل طرح 
أسهم هذه الرشكات لالكتتاب العام، وكل من يساهم يف هذه الرشكات يوقف 
سهمه أو أسهمه فيها يف سبيل الرب واخلري؛ فام ينتج من أرباح هذه الرشكات يوزع 

يف مصارف الوقف املحددة سلًفا قبل إنشائه.
د  حتدِّ ولكنها  البورصات،  يف  تداوهلا  يتم  أسهاًم  ليست  الوقفية  األسهم  وهذه 
أو  األسهم  هذه  سحب  له  حيق  ال  كام  معني،  وقفي  مرشوع  يف  صاحبها  نصيب 
ل يف طريقة استثامرها)40(؛ فملكية الصكوك الوقفية يف الرشكة الوقفية ملكية  التدخُّ

توثيق فقط.
وهذه الصورة هي التي قامت عليها الرشكة الوقفية السودانية، وقد استحدثتها 
هيئة األوقاف اإلسالمية السودانية؛ حيث قامت بإصدار أسهم وقفية يكتتب فيها 

الواقفون المتالك حصة موقوفة هلم يف مرشوع معني)41(.

6 - المرابحة لآلمر بالشراء:

وهي طلب الفرد أو املشرتي من شخص آخر أن يشرتي سلعة معينة بمواصفات 
حمددة، وذلك عىل أساس وعد منه برشاء تلك السلعة الالزمة له مرابحة، وذلك 
تبًعا  أقساط  عىل  أو  دفعات،  عىل  الثمن  ويدفع  عليه،  املتفق  الربح  أو  بالنسبة 

إلمكانياته وقدرته املالية)42(.
قراًرا  اإلسالمي  الفقه  جممع  أصدر  وقد  الربوي،  غري  االستثامر  صيغ  من  وهي 

بشأهنا، وذكر أهنا من البيوع اجلائزة)43(.
)40( حطاب؛ كامل توفيق: الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية، )بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر الثاين لألوقاف يف جامعة أم القرى- مكة املكرمة، 

1427هـ/ 2006م(، ص9.
)41( انظر: مهدي: نظام الوقف يف التطبيق املعارص، ص112.

)42( مشهور؛ أمرية عبداللطيف: االستثامر يف االقتصاد اإلسالمي، )القاهرة: مكتبة مدبويل، د. ط، 1990م(، ص331 - 332، وشبري؛ حممد عثامن: 
املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي، )األردن: دار النفائس، ط6، 1427هـ/ 2007م(، ص309.

)43( جممع الفقه اإلسالمي الدويل: قرارات وتوصيات جممع الفقه اإلسالمي، القرار رقم: -40 41 )5/2 و5/3( بشأن الوفاء بالوعد واملرابحة لآلمر 
بالرشاء، يف دورة مؤمتره اخلامس بالكويت من -1 6 مجادى األوىل 1409هـ املوافق 10 - 15 كانون األول )ديسمرب( 1988م.
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وعن طريق املرابحة لآلمر بالرشاء تقوم مؤسسة الوقف بتوفري احتياجات القطاع 
هي  الوقف  مؤسسة  كانت  سواء  اإلنتاج،  ومدخالت  اخلام  املواد  من  الصناعي 
املالكة للمصنع أو هي من تقوم برشاء املواد اخلام ومدخالت اإلنتاج من أجل أن 

يشرتي منها املصنع ما اشرتته له مرابحة.

7 - السلم:

فكرة تطبيق عقد السلم بدأت أول ما بدأت عىل اإلنتاج الزراعي، ثم امتدت بعد 
ذلك لتشمل املجاالت األخرى مثل الصناعة وغريها.

ويمكن ملؤسسة الوقف أن تقوم بدعم القطاع الصناعي وتنميته عن طريق التعاقد 
بالسلم من خالل صور وتطبيقات عديدة، من أبرزها وأمهها:

أ- متويل مؤسسة الوقف للمراحل السابقة إلنتاج وصناعة السلع، وذلك برشائها 
َسَلاًم، وإعادة تسويقها بأسعار جمزية.

بمستلزمات  الصناعيني  املنتجني  وصغار  للحرفيني  الوقف  مؤسسة  إمداد  ب- 
يف  وحتصل  سلم،  مال  كرأس  أولية  مواد  أو  وآالت  معدات  صورة  يف  اإلنتاج 

مقابل ذلك عىل بعض منتجاهتم وإعادة تسويقها.
ج- توفري املواد األولية للمصانع مقابل احلصول عىل جزء من منتجاهتا ثم بيعها.
د- متويل مؤسسة الوقف للصناعات االستخراجية، عىل أن تأخذ بعض منتجاهتا 

ثم تقوم بتسويقها.
هـ- تقديم مؤسسة الوقف األصول الثابتة الالزمة لقيام املصانع احلديثة كرأس 

مال سلم، مقابل احلصول عىل جزء من منتجاهتا.

8 - االستصناع:

الفقهاء يف تعريف االستصناع، ويرجع ذلك إىل اختالفهم يف  اختلفت عبارات 
حقيقة االستصناع وتكييفه؛ حيث اعترب مجهور الفقهاء عقد االستصناع من قبيل 
بيع املعدوم؛ ومن َثمَّ أحلقوه ببيع السلم، يف حني اعترب احلنفية االستصناع عقًدا 
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، وبسطوا فيه القول يف كتبهم. ، وأفردوا له باًبا مستقالًّ مستقالًّ
حيث  الزرقا؛  مصطفى  الشيخ  تعريف  االستصناع  لعقد  التعريفات  أمجع  ومن 
بتقديمه  البائع  يلزم  صنًعا،  يصنع  مما  احلال يشء  يف  به  ُيشرتى  »عقد  بأنه:  عرفه 
مصنوًعا بمواد من عنده، بأوصاف خمصوصة، وبثمن حمدد«)44(. ومع ذلك فإن 
هذا التعريف يؤخذ عليه الطول، ويمكن تعريف عقد االستصناع بأنه: عقد عىل 

مبيٍع يف الذمة رُشط فيه العمل عىل وجه خمصوص بثمن معلوم.
وُيشرتط يف عقد االستصناع رشوٌط خاصة- إضافة إىل الرشوط العامة يف عقد 

البيع، هي)45(:
أ- أن يكون املعقود عليه معلوًما: وال يصري املعقود عليه معلوًما إال ببيان اجلنس 

والنوع والقدر.
جائز  االستصناع  ألن  فيه؛  التعامل  جيري  مما  املصنوع  اليشء  يكون  أن  ب- 
استحساًنا، فال يصح فيام ال تعامل فيه، وذلك خيتلف بحسب األعراف السائدة 

يف كل مكان وزمان.
الراجح هو  ج- رضب األجل يف االستصناع، وهذا الرشط فيه خالف، ولكن 
حتديد األجل يف عقد االستصناع؛ ألن يف حتديد األجل قطًعا للنزاع واخلصومة، 
ومن مقاصد الرشيعة يف املعامالت قطع املنازعات، وهذا ال يتحقق إال يف إطار 

االلتزام بالضوابط والرشوط الرشعية.
وقد ذهب جممع الفقه اإلسالمي إىل أنه »جيوز أن يتضمن عقد االستصناع رشًطا 

جزائيًّا بمقتىض ما اتفق عليه العاقدان ما مل تكن هناك ظروف قاهرة«)46(.
ومع كون االستصناع عقًدا قدياًم تزخر به كتب الفقه، إال أنه مل ُيَطبَّق عىل األوقاف 
لتأمني  األوقاف  عند  النقدية  السيولة  توفُّر  لعدم  نظًرا  احلارض؛  العرص  يف  إال 
استثامر واستغالل األرايض الوقفية؛ حيث اجته املرشفون عىل الوقف إىل تعمريه 
ط،  د.  والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  )جدة:  املعارصة،  اإلسالمية  االستثامرات  يف  أمهيته  ومدى  االستصناع  عقد  مصطفى:  الزرقا؛   )44(

1420هـ(، ص20.
ط2،  الرشيم،  مطابع  )الدمام:  مقارنة،  دراسة  اإلسالمي..  الفقه  يف  املقاولة  عقد  أو  االستصناع  عقد  عبدالكريم:  بن  كاسب  البدران؛  انظر:   )45(

1404هـ/ 1984م(، ص156.
)46( جممع الفقه اإلسالمي الدويل: جملة جممع الفقه اإلسالمي، )سنة 1412هـ/ 1992م(، العدد 7، ج2، ص 223.
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لة  عن طريق عقد االستصناع مع جهة متويلية، لقاء بدل ُيستوىف عىل أقساط مؤجَّ
ْيع املتوقَّع هلذا الوقف)47(. وهذا ما ُيعرف باالستصناع املوازي؛ حيث إنه  من الرَّ

يقوم عىل ثالثة أطراف؛ املستصنع والبنك )أو املمول( والصانع.
وقد أجاز املجلس الرشعي هبيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية 

االستصناع املوازي وفق ضوابط معينة، وأصدر بشأنه معياًرا رشعيًّا)48(.
الصور  تستفيد من عقد االستصناع من خالل  أن  الوقف اآلن  ويمكن ملؤسسة 

اآلتية:
أ- بناء مصانع ضخمة، فتتفق مع املقاولني مبارشة عىل إنشاء مصانع ورشكات 
غريها عن طريق االستصناع، أو أن تتفق مع البنوك اإلسالمية أو املستثمرين عىل 
عىل  املستصنع  ثمن  ط  تقسِّ أن  عىل  املوازي،  االستصناع  طريق  عن  ذلك  متويل 
عدة سنوات حتدد أثناء التعاقد؛ حيث إن كالًّ من عقد االستصناع واالستصناع 

املوازي ال يشرتط فيهام تعجيل الثمن؛ فيجوز تأجيله كام جيوز تقسيطه.
ب- متويل مؤسسة الوقف االستصناع من أجل طرف آخر ليقّسط الثمن ملؤسسة 
لالقتصاد  وتنميًة  ودعاًم  عليهم،  وللموقوف  هلا  أرباًحا  بذلك  حمققًة  الوقف، 

احلقيقي.
ج- استصناع مؤسسة الوقف آالت ومعدات ألجل اإلجارة.

المطلب الثالث: شروط يجب مراعاتها في وسائل تفعيل الوقف في القطاع الصناعي:

للوسائل السابقة لتفيل الوقف يف القطاع الصناعي رشوط جيب مراعاهتا، وهي:
1 - أال حتتوي عىل خمالفات رشعية.

2 - أال تنطوي عىل خماطر عالية؛ حترًزا من احتامل اخلسارة، وجتميد أموال الوقف.
3 - أن ُتْسَبق وسائل االستثامر الكبرية بدراسات مستوفية للجدوى االقتصادية، 

)47( انظر: الزحييل؛ حممد: موسوعة قضايا إسالمية معارصة، )دمشق: دار املكتبي، ط1، 1430هـ/ 2009م(، 6/ 335.
)48( انظر: هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية: املعايري الرشعية، )املنامة: هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، د. 

ط، 1431هـ/ 2010م(، املعيار رقم )11(، ص143 - 158.
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ر إىل تغريُّ  التأخُّ يؤدِّي  لئال  ارتباط دراسة اجلدوى بزمن معني؛  مع مراعاة مدى 
النتيجة التي انتهت إليها الدراسة.

ع املجاالت التي ُتستثمر فيها أموال الوقف بام يناسب كل مال  4 - أن ُيراعى تنوُّ
يتفق ودراسات اجلدوى؛ حتى ال تكون  الوقف، وبام  موقوف حسب قطاعات 
أموال  فتضيع  نكبات؛  أو  أو خسائر  يتعرض لكوارث  قد  زة يف جمال واحد  مركَّ
بعًضا، وبذلك  بعضها  ض  اخلسائر، وعوَّ املجاالت خفت  تعددت  فإن  الوقف، 

نضمن معيار املرونة يف تغريُّ جمال وصيغة االستثامر.

المطلب الرابع: نماذج وتجارب تنموية معاصرة لمؤسسة الوقف في القطاع الصناعي:

1 - يف مرص نجد أن مؤسسة الوقف سامهت يف العديد من الصناعات؛ حيث 
الدلتا  كرشكة  الصناعية؛  املرشوعات  من  عدد  يف  املؤسسني  أحد  بصفة  يساهم 
من  عدد  يف  كمساهم  يشرتك  كام  والوبريات،  للنسيج  سمنود  ومصنع  للسكر، 
الكياموية، ورشكة  الرشكات، منها: رشكة بسكو مرص، ورشكة كيام للصناعات 
لألسمنت،  السويس  ورشكة  لألسمنت،  القومية  والرشكة  والصلب،  احلديد 
ورشكة اخلزف والصيني، ورشكة مرص لأللبان، ورشكة أدفينا لألغذية، ورشكة 
رشاء  تم  كام  والنسيج.  للغزل  املتحدة  العربية  والرشكة  الورق،  لصناعة  راكتا 

مصنع سجاد دمنهور بالكامل من مال الوقف)49(. 
األيتام  تعلم  صناعية  مدارس  بإنشاء  األوقاف  وزارة  قامت  األردن  يف   -  2
احلرف؛ كالنجارة والطباعة وأعامل اخليزران والتنجيد وصيانة املركبات واآلالت 

وغريها)50(.
3 - يف لبنان نجد أنه تم استحداث أنظمة تتعلق بمامرسة إدارة الوقف للنشاط 
يف  املتمثل  التقليدي  بالنشاط  التقيد  عدم  بغية  والزراعي  والصناعي  التجاري 
للوقف..  املعارص  التطبيق  »حول  ندوة  إىل  ُقّدمت  عمل  )ورقة  العربية،  مرص  مجهورية  يف  األوقاف  إدارة  جتربة  عبداحلليم:  حممد  عمر؛  انظر:   )49(
جتربة صناديق األوقاف وآفاق تطبيقها يف املجتمع اإلسالمي يف روسيا«، يف الفرتة من 14 - 17/ 6/ 2004م، بمدينة قازان- مجهورية تتارستان(، 

ص13 - 14.
)50( انظر: مهدي: نظام الوقف يف التطبيق املعارص، ص53.
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اإلجارة، وتتيح تلك األنظمة إلدارة الوقف مشاركة جهات ذات خربة يف هذه 
احلقول يف حال عدم قدرهتا عىل التنفيذ املبارش لتلك املشاريع بمفردها)51(.

الوقفية  واهليئات  املؤسسات  بعض  قامت  األمريكية  املتحدة  الواليات  يف   -  4
اخلريية  »سار«  مؤسسة  استثمرت  فقد  الصناعي؛  القطاع  يف  باإلسهام  اخلريية 
اإلسالمية ما يقارب )60 %( من جمموع استثامراهتا يف قطاع الصناعات الغذائية 

والزراعة والتكنولوجيا املتقدمة والنسيج واألدوية)52(.

المطلب الخامس: أهم آثار تفعيل الوقف في القطاع الصناعي:

من املعلوم أن القطاع الصناعي أهم قطاع من القطاعات االقتصادية؛ حيث إنه 
يساهم يف الناتج املحيل بصورة بارزة، وهذا له أثر بالغ يف تنمية االقتصاد احلقيقي، 
وقد قام القطاع الصناعي الوقفي بدور كبري يف دعم االقتصاد احلقيقي وتنميته، 

ونجمل ذلك يف النقاط اآلتية:
وأما عن أهم آثار تفعيل الوقف يف هذا القطاع فيمكن إمجاهلا يف النقاط اآلتية:

1 - توفري الكثري من فرص العمل؛ ومن ثم املساعدة يف حل مشكالت البطالة 
والفقر؛ وبالتايل رفع مستوى املعيشة للمواطنني.

2 - أنه مصدر من مصادر احلصول عىل العمالت احلرة؛ وذلك من خالل تصدير 
القومي  الدخل  يف  زيادًة  ثم  ومن  املحيل؛  االستهالك  عن  الفائضة  املصنوعات 

اإلمجايل للبلد املنتج.
القطاع  إليها  التي حيتاج  املصنعة  توفري بعض اآلالت واملعدات واألسمدة   - 3

الزراعي.
4 - اإلسهام يف تطوير كثري من القطاعات األخرى، مثل: التجارة والنقل والتعليم 

والسياحة وغريها.

)51( انظر: املرجع نفسه، ص85.
التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة  أثر الوقف يف  التنمية االقتصادية، ص119، وعبده؛ عبدالعزيز:  أثر الوقف يف  العبداللطيف:  انظر:   )52(

تطبيقية للوقف يف اليمن، ص119.
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المبحث الثالث: تفعيل الوقف في القطاع الخدمي

من القطاعات املهمة التي يمكن أن تقوم بدور كبري يف االقتصاد احلقيقي القطاع 
اخلدمي الوقفي إذا ما تم تفعيله بشكل جيد.

ونقرر بداية أنه ليس كل القطاع اخلدمي يؤدي إىل دعم االقتصاد احلقيقي وتنميته، 
أو  كبرًيا  مبارش،  غري  أو  مبارًشا  الدور  هذا  كان  سواء  ذلك،  يف  دور  له  ما  فمنه 

صغرًيا، ومنه ما ليس له دور.
ويمكن تفعيل الوقف يف القطاع اخلدمي من خالل ثالث صيغ:

استغالل  يتم  بأن  ذلك  )االستغاليل(؛  املبارش  اخلدمي  الوقف  األوىل:  الصيغة 
ذات  من  االستفادة  هي  الوقف  غلة  فتكون  عليهم،  املوقوف  ِقبل  من  الوقف 

املوقوف مبارشة بال مقابل.
الصيغة الثانية: الوقف اخلدمي االستثامري؛ بأن ُيطرح الوقف اخلدمي لالستفادة 
منه بمقابل ُيرصف يف املصارف املحددة سلًفا عند إنشاء الوقف، ويكون ذلك عن 

طريق صيغ وأساليب االستثامر الرشعية املناسبة لطبيعة كل وقف.
يتم  الصورة  هذه  ويف  االستثامري؛  االستغاليل  اخلدمي  الوقف  الثالثة:  الصيغة 
اجلمع بني كلٍّ من الصورتني السابقتني يف الوقف اخلدمي الواحد؛ بحيث يكون 

ا. بعضه استغالليًّا والبعض اآلخر استثامريًّ
ومن أشهر صور الوقف اخلدمي التي تساعد عىل تنمية االقتصاد احلقيقي:

1 - الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية.
2 - الوقف عىل التعليم.
3 - الوقف عىل الصحة.

المطلب األول: الوقف على مشروعات البنية التحتية:

العامة، وال  التي توجه للمصالح  التحتية هي تلك اخلدمات  البنية  ومرشوعات 
األشغال  »أعامل  البعض  بدوهنا. ويسميها  املجتمع  األنشطة يف  تعمل  أن  يمكن 
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العامة«.
والناظر يف تاريخ الوقف جيد أن له دوًرا ملموًسا يف توفري البنية التحتية، مثل: شق 
الرتع والقنوات، وحفر اآلبار والعيون لإلنسان واحليوان، وإنشاء القناطر، ومتهيد 
الطرق وتعبيدها، وبناء اجلسور، وإقامة األسواق التجارية، وإنشاء املنارات هلداية 

السفن، وتشييد حمطات املياه، وتوفري خدمات الطرق املختلفة، وغري ذلك.
والوقف عىل البنية التحتية حيقق منافع يستفيد منها معظم األفراد؛ ولذلك جلأ إليه 
كثري من األغنياء يف وقف أمواهلم؛ ومن ثمَّ أتى الوقف عىل البنية التحتية يف املرتبة 
الثانية عقب الوقف عىل الفقراء؛ ولذلك نجد كتب الفقه القديمة تزخر باحلديث 
عن الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية، كام عرضت كتب التاريخ والرحالت 
779هـ( يف رحلته عند  ابن بطوطة )املتوىف سنة  النوع من الوقف؛ فقد ذكر  هلذا 
حديثه عن أوقاف دمشق أن من املصارف أوقاًفا عىل تعديل الطرق ورصفها، ثم 
قال: ألن أزقة دمشق لكل واحد منها رصيفان يف جنبيه يمر عليهام املرتجلون، 

ويمر الركبان بني ذلك)53(.
ونظًرا التصاف مؤسسة الوقف باالستقرار واالستمرار والنمو والتزايد والتجدد 
ا من مرشوعات البنية التحتية،  وتعدد األغراض؛ فيمكن أن يلّبي جزًءا كبرًيا جدًّ
التحتية وصيانتها وحتسينها وتطويرها؛ ما يؤدي إىل  البنية  بتعاهد تشغيل  ويقوم 
زيادة جودهتا، وبالتايل يتّهأ املناخ والظروف املناسبة لتنمية االقتصادي احلقيقي؛ 
اقتصادية  تنمية  ألية  ومنطلًقا  أساًسا  ُتعترب  دولة  ألي  اجليدة  التحتية  البنية  ألن 

حقيقية، كام أهنا أداة جلذب االستثامر.

الفرع األول: نموذج إلسهام الوقف في مشروعات البنية التحتية:

من النامذج البارزة إلسهام الوقف يف مرشوعات البنية التحتية نجد أن مؤسسة 
النظار يف غرائب األمصار وعجائب األسفار(، )الرباط: أكاديمية  ابن بطوطة املسمى بـ)حتفة  أبو عبداهلل حممد بن عبداهلل: رحلة  ابن بطوطة؛   )53(

اململكة املغربية، د. ط، 1417هـ(، 1/ 330 - 331.
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الوقف يف قطاع غزة أسهمت يف توفري جمموعة من األرايض للبلديات الستغالهلا 
يف عدد من مرشوعات البنية التحتية مثل إقامة حمطات ملعاجلة الرصف الصحي، 

وإنشاء آبار وخزانات للمياه، وشق طرق، وإقامة أسواق وغريها)54(.
الفرع الثاين: أثر تفعيل الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية:

ذلك  عىل  يرتتب  فسوف  التحتية  البنية  مرشوعات  عىل  الوقف  تفعيل  تم  ما  إذا 
جمموعة من اآلثار، من أبرزها:

العامة؛ ما  الدولة وميزانيتها  امللقى عىل كاهل موارد  الثقيل  العبء  1 - ختفيف 
عجز  من  جزٍء  تغطية  وبالتايل  نفقاهتا؛  من  والتقليل  مواردها،  توفري  إىل  يؤدي 

املوازنة وختفيض الديون الداخلية واخلارجية عىل الدولة)55(.
2 - تأمني احتياجات الدولة واحتياجات األفراد من مرشوعات البنية التحتية)56(.

3 - هتيئة املناخ ملواكبة التطورات والتغريات العاملية.
4 - تنمية االستثامر املحيل من خالل جذب أكرب عدد من املستثمرين لالستثامر 
بالدولة التي يتوفر فيها بنية حتتية قوية؛ ومن َثَم تقليل البطالة وزيادة الناتج املحيل.

المطلب الثاني: الوقف في التعليم:

كانت  التعليمية  املدارس  معظم  أن  نجد  فسوف  التعليم  تاريخ  إىل  نظرنا  ما  إذا 
خاصة  أخرى  أوقاف  نشأت  املدارس  هذه  واستمرار  بقاء  سبيل  ويف  وقفية، 

بتمويلها.
وتعود فكرة وقف األوقاف عىل املؤسسات التعليمية -بحسب ما يذهب إليه أكثر 
الباحثني- إىل اخلليفة العبايسِّ املأمون، وذلك أنه عندما أنشأ بيت احلكمة الذي 

)54( انظر: مصبح؛ معتز حممد: دور الوقف اخلريي يف التنمية االقتصادية.. دراسة تطبيقية لقطاع غزة، )غزة: رسالة ماجستري بكلية التجارة باجلامعة 
اإلسالمية، 1434هـ/ 2013م(، ص81.

املستدامة، )بحث منشور ضمن  التنمية  الوقف يف  إبراهيم، دور  أمحد  للوقف، ص52، ومالوي؛  الرشعية  املقاصد  السعد؛ أمحد حممد:  انظر:   )55(
أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية- اجلامعة اإلسالمية، 1430هـ/ 2009م، املحور الرابع: الوقف وجتديد احلضارة اإلسالمية(، 
ص12، واجلريوي؛ عبدالرمحن بن عبدالعزيز: أثر الوقف يف التنمية املستدامة، )بحث منشور ضمن أعامل امللتقى الدويل حول »مقومات حتقيق التنمية 
املستدامة يف االقتصاد اإلسالمي«، جامعة قاملة، يومي 3، 4 ديسمرب 2012م(، ص193، و صقر؛ عطية عبداحلليم: اقتصاديات الوقف، )القاهرة: دار 

النهضة العربية، د. ط، 1998م(، ص36.
)56( انظر: املصادر السابقة، نفس الصفحة.
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أنفق عليه أموااًل طائلة؛ فهو مل يشأ أن يكون نشاط بيت احلكمة متوقًفا عىل سخاء 
دة من وقٍف  اخللفاء واألمراء، فهيأ للعلامء أرزاًقا سخية يتقاضوهنا يف أوقات حمدَّ
ثابت يفيض ريعه عن التكاليف املطلوبة هلذه املؤسسة العظيمة، ومن ثم انترشت 
إنشاء معهٍد أو مدرسة أو مؤسسة  املأمون، فأصبح من رضورات  فكرة اخلليفة 

علمية أن يعنيَّ هلا وقٌف ثابٌت يفي بنفقاهتا)57(.
ثم تتابع الوقف عىل التعليم، حتى إن الناظر يف تاريخ الدول اإلسالمية جيد أنه ال 

تكاد ختلو دولة من مدارس وقفية.
جبري  ابن  إن  حتى  هائلة،  كثرة  املرشق  يف  وخاصة  الوقفية  املدارس  كثرت  وقد 
الرحالة األندليس )املتوىف سنة 614هـ( هاله ما رأى يف املرشق من كثرة املدارس 
لتلقي  للمرشق  يرحلوا  أن  املغاربة  فدعا  أوقافها؛  تغله  التي  الوافرة  والغالت 

العلم)58(.
الفرع األول: تجارب ناجحة في الوقف على التعليم:

أقامت األمانة العامة لألوقاف بدولة الكويت أحد عرش صندوًقا من الصناديق 
الوقفية، وكان من ضمنها صندوق للتنمية التعليمية، وقد خصصت هلذا الصندوق 

5 ماليني دينار كويتي، واهتم هذا الصندوق بقضايا العلم والرتبية والتعليم)59(.
ومن التجارب الناجحة يف الوقف عىل التعليم نجد أوقاف جامعة امللك سعود، 
يف  واملسامهة  للجامعة،  الذاتية  املالية  املوارد  تعزيز  إىل  األوقاف  هذه  وهتدف 
والتطوير  البحث  أنشطة  ودعم  للعاملية،  اجلامعة  نقل  عىل  تعمل  التي  األنشطة 

والتعليم، ودعم العالقة بني اجلامعة واملجتمع.

الفرع الثاني: اقتراح لتنمية القطاع الصناعي من خالل الوقف على التعليم:

)57( ضمريية؛ عثامن بن مجعة: الوقف التعليمي يف املجتمع اإلسالمي، )بحث منشور ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي الثالث 2017م(، 
ص16.

)58( الصالح؛ حممد بن أمحد: الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع، )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، ط1، 1422هـ/ 2001م(، 
ص184.

)59( انظر: الرشيف؛ حممد عبدالغفار: موجز جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت، )مكة املكرمة: أعامل مؤمتر األوقاف األول يف 
1999م(،  1420هـ/  26، واملرصي؛ رفيق يونس: األوقاف فقًها واقتصاًدا، )دمشق: دار املكتبي، ط1،   /4 1422هـ(،  اململكة العربية السعودية، 

ص133.
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يف إطار الوقف عىل التعليم يقرتح بعض الباحثني استغالل جزء من أموال الوقف 
لبعض  تعليمية  مؤسسة  إنشاء  يف  الواقفني-  رشوط  مع  يتعارض  أال  -برشط 
متهيًدا  العاطلني  هؤالء  وتدريب  كفاءة  من  للرفع  املختلفة؛  الصناعية  احلرف 
لتشغيلهم يف املصانع ورشكات اإلنتاج املختلفة، أو العمل عىل مدهم باملعدات 

اإلنتاجية لصناعتهم)60(.

الفرع الثالث: أثر تفعيل الوقف على التعليم:

إذا ما تم تفعيل الوقف عىل التعليم فسوف يرتتب عىل ذلك جمموعة من اآلثار، 
يمكن حرصها يف أمرين رئيسني:

ية: األول: تنمية الموارد البشر

فاملؤسسات التعليمية تقوم بدور رئييس يف تنمية املوارد البرشية، وذلك من خالل 
تثقيفها وإكساهبا مهارات خمتلفة، وتطوير قدراهتا يف عدة ميادين.

املوارد البرشية مد املجتمع بام حيتاجه من قوى برشية مؤهلة  ويرتتب عىل تنمية 
لإلسهام يف تنمية النشاطات االقتصادية ودعم االقتصاد احلقيقي.

إىل  هبا  ويدفع  للتنمية  يصلح  الذي  اإلنسان  إجياد  يف  يسهم  التعليمي  فالوقف 
األمام. والدول اليوم تتقدم يف التنمية االقتصادية بقدر ما تتقدم يف تعليم أبنائها 

وحسن تثقيفهم)61(.
ويمكن القول: إن الوقف عىل التعليم يعترب بمثابة استثامر يف رأس املال البرشي، 

وهو ال يقل أمهية عن االستثامر يف رأس املال املادي، إن مل يزد عليه.
الركيزة األساسية ألي عمل، يف أي  العلمي أصبح  البحث  أن  وال خالف عىل 
االختيارية  وطرائقه  ووسائله  العلمي  البحث  أن  ذلك  احلياة؛  وجوه  من  وجه 
والتحليلية هي أساس احلكم عىل صالحية أي مرشوع أو أي عمل يزمع القيام به، 
كام أن البحث العلمي ومدلوالته أساس التخطيط، وقاعدة البيان، وحمور العمل، 

)60( انظر: الصالح؛ حممد بن أمحد: الوقف يف الرشيعة اإلسالمية وأثره يف تنمية املجتمع، ص221.
)61( الريسوين؛ أمحد: الوقف اإلسالمي.. جماالته وأبعاده، )القاهرة: دار الكلمة للنرش والتوزيع، ط1، 1435هـ/ 2014م(، ص68.
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وأساس احلكم املوضوعي؛ ولذلك فإن البحث العلمي استثامر اقتصادي، كام هو 
استثامر اجتامعي وعلمي وحضاري)62(.

ا،  بل لقد ذهب البعض إىل القول بأن مشكلة الفقر الدولية مشكلة اقتصادية ظاهريًّ
إىل  للوصول  األسايس  املفتاح  ألن  وذلك  تعليمية؛  مشكلة  جوهرها  يف  ولكنها 
النمو احلقيقي هو توفر األفراد الذين يملكون العلم واملعرفة واخلربة والقدرة عىل 
ا يف املوارد البرشية  التجديد واالبتكار، وُيعد اإلنفاق عىل التعليم إنفاًقا استثامريًّ
املوارد  جانب  إىل  واألجهزة،  املصانع  يف  االستثامر  عن  ويفضل  التجدد،  دائمة 

املتاحة األخرى، وُيعد نوًعا من االستثامر طويل األجل)63(.

الثاني: التوصل إلى كثير من االختراعات واإلبداعات:

فبفضل الوقف عىل التعليم توّصل العلامء إىل كثري من االخرتاعات واإلبداعات 
النّبات، وتطّورت  الّصيدلة وعلم األدوية وتكنولوجيا استخراجها من  يف جمال 
األدوية؛  بعلم  الكيمياء  علم  تربط  التي  والّتقنيات،  واألساليب  الّطرق  كذلك 
امنا هذه، امللحقة باملستشفيات  ذلك ألّن املدارس الطبِّّية التي تشبه اجلامعات يف أيَّ
علوم  نشوء  يف  األوقاف  من  املستمّر  التمويل  بفضل  سامهت  الوقفيَّة  الّتعليميَّة 

مستقلَّة بالّصيدلة والَبْيطرة)64(.
وال شك أن االخرتاعات واإلبداعات مؤرش قوي عىل التقدم واالزدهار؛ فهي 
الصناعي، وقد تؤدي إىل ظهور صناعات جديدة؛ ما يرتتب عليه  القطاع  تنمي 

دعم وتنمية االقتصاد احلقيقي.

)62( احلازمي؛ حمسن بن عيل فارس: الوقف والبحث العلمي كاستثامر، )بحث منشور ضمن ندوة مكانة الوقف وأثره يف الدعوة والتنمية، التي عقدت 
بمكة املكرمة يومي 18 و19 شوال 1420هـ(، ص537.

)63( عبده؛ عبدالعزيز: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية مع دراسة تطبيقية للوقف يف اليمن، ص70.
التي  األوقاف«،  ممتلكات  وتثمري  »إدارة  النقاشية  احللقة  وقائع  ضمن  منشور  )بحث  للوقف،  االجتامعي  الدور  أمحد:  عبدامللك  السيد؛  انظر:   )64(
ُعقدت من قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة، من 20/ 3/ 1404هـ إىل 2/ 4/ 1404هـ ]24/ 12/ 
1983م- 5/ 1/ 1984م[، ط2، 1415هـ/ 1994م(، ص282، واحلازمي؛ حمسن بن عيل فارس: الوقف والبحث العلمي كاستثامر، ص534، 
واجلمييل؛ عمر عبد عباس: الوقف التعليمي وأثره يف التنمية.. دولة اإلمارات العربية املتحدة نموذًجا، )بحث منشور ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد 

اإلسالمي الثالث 2017م(، ص10.
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المطلب الثالث: الوقف على الصحة:

لقد اهتم الوقف اإلسالمي بصحة اإلنسان؛ فُأنشئت العديد من األوقاف بغرض 
تقديم الرعاية الصحية لألفراد، حيث تسابق األغنياء من املسلمني يف الوقف عىل 

القطاع الصحي.
تطور  بني  تام  شبه  تالزًما  جيد  اإلسالم  يف  واملستشفيات  الطب  لتاريخ  واملتتبع 
تقدم  وبني  جهة  من  املسلمني  بالد  مجيع  يف  وانتشارها  نطاقها  واتساع  األوقاف 
جهة  من  للمواطنني  الصحية  الرعاية  جمال  يف  والتوسع  ومهنة،  كعلم  الطب؛ 
أخرى، حيث يكاد الوقف يكون هو املصدر األول والوحيد يف كثرٍي من األحيان 
لإلنفاق عىل العديد من املستشفيات واملدارس واملعاهد الطبية، وأحياًنا جتد مدًنا 
أموال  األوقاف من  تقدمه  ما  األوقاف، عالوًة عىل  ريع  ل من  مُتَوَّ متكاملة  طبية 
ُترصف عىل بعض األمور املتعلقة بالصحة مثل: احلاممات العامة وتغذية األطفال 

ورعاية العاجزين وغري ذلك)65(.
هذا ما حيفل به الوقف عىل الصحة يف القديم، ويف العرص احلديث ظهرت بعض 
النامذج الناجحة يف الوقف عىل الصحة التي كان هلا بالغ األثر يف الصحة والتنمية.

الفرع األول: تجارب معاصرة في الوقف على الصحة:

مل ينقطع الوقف عىل الصحة يف العرص احلديث، فنجد عىل سبيل املثال أن ديوان 
األوقاف يف مرص سنة 1913م كان له أحد عرش مستوصًفا وعيادة، قامت ملعاجلة ما 
يقرب من مليون شخص، كام أقام املحسنون ثالثني مرشوًعا طبيًّا خالل النصف 
األول من القرن العرشين، اشرتطوا اإلنفاق عليها من أوقاف خمصصة لذلك)66(.
ومن التجارب املعارصة الناجحة يف الوقف عىل الصحة الصندوق الوقفي للتنمية 
 5 له  الكويت، وخصصت  بدولة  العامة لألوقاف  أنشأته األمانة  الذي  الصحية 

)65( عبدالرمحن؛ أمحد عوف: أوقاف الرعاية الصحية يف املجتمع اإلسالمي، )الدوحة: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف، سلسلة كتاب األمة، عدد 
119، ط1، 1428هـ/ 2007م(، ص70.

)66( انظر: مشهور؛ نعمت عبداللطيف: الوقف اخلريي ودوره يف تغطية أوجه اإلنفاق العام اخلدمي يف الدول اإلسالمية والغربية )املدينة املنورة: بحث 
ضمن أعامل املؤمتر الثالث لألوقاف باململكة العربية السعودية باجلامعة اإلسالمية، 1430هـ/ 2009م(، ص746.
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التي  املؤسسات  أنشطة  بمساندة  الصندوق  هذا  اهتم  وقد  كويتي،  دينار  ماليني 
هتتم باملجال الصحي واملعاقني والبيئي التي ختدم املجتمع)67(.

الفرع الثاني: أثر تفعيل الوقف على الصحة:

إذا ما تم تفعيل الوقف عىل الصحة فسوف يرتتب عىل ذلك جمموعة من اآلثار، 
من أبرزها:

1 - االرتقاء بصحة اإلنسان واإلسهام يف إجياد األفراد األصحاء األقوياء؛ الذين 
ينتجون  ال  فاملرىض  واإلنتاج؛  العمل  خالل  من  املجتمع  يف  تنمية  كل  عامد  هم 

ألهنم ال يقدرون عىل العمل)68(.
2 - انتشار تعلُّم الطب.

3 - تطوير املهن الطبية والتمريض.
4 - توفري األدوية ملن ال يستطيع رشاءها من املرىض.

5 - اإلسهام يف إنتاج وصناعة األدوية وتطوير علم الصيدلة وصناعات الدواء.
6 - توفري التطعيامت واللقاحات والتحصينات من األمراض الوراثية واملعدية 

ومضاعفاهتا اخلطرية.
7 - القيام بدور فّعال يف مواجهة األوبئة واألمراض العامة التي تظهر بني حني 

وآخر.

)67( انظر: الرشيف: موجز جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف يف دولة الكويت، 4/ 26، واملرصي: األوقاف فقًها واقتصاًدا، ص133.
)68( انظر: الدسوقي؛ حممد، الوقف ودوره يف تنمية املجتمع اإلسالمي، )القاهرة: املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، صدر ضمن سلسلة قضايا 

إسالمية، العدد 65، رجب 1421هـ/ أكتوبر 2000م(، اجلزء الثاين، ص47.
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الخاتمة

بإجياز غري  تناولته  فقد  البحث؛  املقصود من  أتيت عىل  قد  أنني  أظن  اخلتام  ويف 
النقاط، وفيام ييل جمموعة من  خمل ما أمكن، متوخًيا يف تناوله السهولة وإيضاح 
التوصيات  من  وعدد  البحث  هذا  خالل  من  إليها  توصلت  التي  النتائج  أهم 

واملقرتحات.

أهم النتائج:

لقد توصلت من خالل هذا البحث إىل جمموعة من النتائج أمجل أمهها يف النقاط 
اآلتية:

1 - أن االقتصاد احلقيقي هو استغالل املوارد املتاحة االستغالل األمثل املرشوع 
إلنتاج وتوزيع السلع واخلدمات.

أن  وال شك  الزراعية،  األرايض  من  كبرية  نسبة  متتلك  الوقف  أن مؤسسة   -  2
ذلك سيكون له تأثري كبري يف نمو االقتصاد احلقيقي إذا ما تم تفعيل استثامر هذه 

األرايض الوقفية بأفضل الوسائل املتاحة.
3 - أنه يمكن تفعيل الوقف يف القطاع الزراعي عن طريق االستثامر املبارش من 
قبل إدارة الوقف أو عن طريق االستثامر غري املبارش من خالل عدد من العقود، من 
أبرزها وأشهرها: اإلجارة، واملزارعة، واملساقاة، واملغارسة، وإنشاء الرشاكات، 

َلم، واحلكر. والسَّ
من  عدد  خالل  من  الصناعي  القطاع  تنمية  يف  الوقف  تفعيل  يمكن  أنه   -  4
املتناقصة  واملشاركة  واإلجارة،  الذايت،  االستثامر  أبرزها:  من  والعقود،  الصيغ 
املنتهية بالتمليك، واإلسهام يف رشكات اإلنتاج، وإنشاء رشكات وقفية إنتاجية، 

واملرابحة لآلمر بالرشاء، والسلم، واالستصناع.
5 - أنه يمكن تفعيل الوقف يف القطاع اخلدمي من خالل ثالث صيغ: األوىل: 
االستثامري،  اخلدمي  الوقف  والثانية:  )االستغاليل(،  املبارش  اخلدمي  الوقف 
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والثالثة: الوقف اخلدمي االستغاليل االستثامري.
6 - أن من أشهر صور الوقف اخلدمي التي إذا ما تم تفعيلها ستساعد عىل تنمية 
االقتصاد احلقيقي: الوقف عىل مرشوعات البنية التحتية، والوقف عىل التعليم، 

والوقف عىل الصحة.

أهم التوصيات والمقترحات:

ومن باب إمتام الفائدة املرجوة من وراء املوضوع، فإنني أتوجه إىل كل من هيمه 
أمر األوقاف هبذه التوصيات واملقرتحات:

أو احلاكم، وذلك  إذن اإلمام  بعد أخذ  املوات  بإحياء  الوقف  قيام مؤسسة   - 1
من خالل فائض ريع األرض الزراعية الوقفية، وطرح أسهم وقفية عىل الناس 

لالشرتاك فيها كلٌّ حسب استطاعته.
أسهم  طريق  عن  أو  الوقف  أموال  بفائض  الزراعية  األرايض  بعض  رشاء   -  2

وقفية ُتطرح عىل الناس لالكتتاب فيها.
3 - إقامة بعض الرشكات الوقفية اإلنتاجية لتنمية االقتصاد احلقيقي ودعمه من 

ناحية وتلبية حاجة الفقراء واملساكني من ناحية أخرى.
4 - استغالل جزء من أموال الوقف -برشط أال يتعارض مع رشوط الواقفني- 
كفاءة  من  للرفع  املختلفة؛  الصناعية  احلرف  لبعض  تعليمية  مؤسسة  إنشاء  يف 
وتدريب هؤالء العاطلني متهيًدا لتشغيلهم يف املصانع ورشكات اإلنتاج املختلفة، 

أو العمل عىل مدهم باملعدات اإلنتاجية لصناعتهم.
5 - أن تتبنى الدول اإلسالمية تفعيل حوكمة مؤسسات الوقف، وتوفر ما يستلزم 
ذلك من دور ترشيعي وإرشايف وتطويري؛ نظًرا للتطور الكبري يف صور الوقف 
واختاذه سبل استثامر كثرية ومتنوعة ومعقدة؛ من أجل املحافظة عىل أموال الوقف 

وتنميتها، حتى يعظم ما يقوم به من دور يف تنمية االقتصاد احلقيقي.
وأخرًيا أسأل اهلل تعاىل أن ينفع املسلمني هبذا البحث، وأن يتقبله عماًل صالـًحا، 
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تثقل به موازيني يوم الدين؛ إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل اهلل وسلم عىل إمام 
البرشية نبينا حممد وعىل آله وصحبه.
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المصادر والمراجع

منشور  - بحث  )جدة:  تركيا،  يف  األوقاف  حالة  عن  ملحة  ثروت:  أرمغان؛ 
ضمن أعامل احللقة الدراسية لتثمري ممتلكات األوقاف التي عقدت من قبل 
املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب التابع للبنك اإلسالمي للتنمية، ط2، 

1415هـ/ 1994م(.

التقرير  - هـ(:  )ت879  احلنفي  حممد  بن  حممد  عبداهلل  أبو  حاج؛  أمري  ابن 
1403هـ/  العلمية، ط2،  الكتب  التحرير، )بريوت: دار  والتحبري يف رشح 

1983م(.

األمانة العامة لألوقاف- الكويت: قاموس مصطلحات الوقف، )الكويت:  -
األمانة العامة لألوقاف، ط1، 1436هـ/ 2015م(.

املطالب  - أسنى  املرصي )ت926هـ(:  بن حممد  زكريا  أبو حييى  األنصاري؛ 
يف رشح روض الطالب، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، د. ط، د. ت(.

األنصاري؛ أبو حييى زكريا بن حممد األنصاري املرصي )ت926هـ(، الغرر  -
البهية يف رشح البهجة الوردية، )القاهرة: املطبعة امليمنية، د. ط، د. ت(.

الباحوث؛ عبداهلل بن سليامن بن عبدالعزيز: الوقف والتنمية االقتصادية،  -
)بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى، مكة 

املكرمة، 1422هـ، املحور السادس: أثر الوقف يف تنمية املجتمع(.
البخاري  - صحيح  )ت256هـ(:  إسامعيل  بن  حممد  عبداهلل  أبو  البخاري؛ 

اهلل  )صىل  اهلل  رسول  أمور  من  املخترص  الصحيح  املسند  »اجلامع  املسمى 
عليه وسلم( وسننه وأيامه«، حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص، )بريوت: 

دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ(.
البدران؛ كاسب بن عبدالكريم: عقد االستصناع أو عقد املقاولة يف الفقه  -

1404هـ/  ط2،  الرشيم،  مطابع  )الدمام:  مقارنة،  دراسة  اإلسالمي.. 
1984م(.
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ابن  - رحلة  )ت779هـ(:  الطنجي  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  أبو  بطوطة؛  ابن 
األسفار«،  وعجائب  األمصار  غرائب  يف  النظار  بـ»حتفة  املسمى  بطوطة 

)الرباط: أكاديمية اململكة املغربية، د. ط، 1417هـ(.
العامة  - األمانة  )الكويت:  للوقف،  املالية  الذمة  سعيد،  حممد  البغدادي؛ 

لألوقاف، بحث منشور ضمن أعامل منتدى قضايا الوقف الفقهية السابع، 
ط1، 1436هـ/ 2005م(.

النهى  - أويل  دقائق  1051هـ(:  )ت  إدريس  يونس بن  منصور بن  الُبهويت؛ 
لرشح املنتهى املعروف بـ»رشح منتهى اإلرادات«، )بريوت: عامل الكتب، 

ط1، 1414هـ/ 1993م(.
البهويت؛ منصور بن يونس بن إدريس )ت 1051هـ(: كشاف القناع عن متن  -

اإلقناع، )بريوت: عامل الكتب، د. ط، 1403هـ/ 1983م(.
 اجلريوي؛ عبدالرمحن بن عبدالعزيز: أثر الوقف يف التنمية املستدامة، )بحث  -

منشور ضمن أعامل امللتقى الدويل حول »مقومات حتقيق التنمية املستدامة 
يف االقتصاد اإلسالمي«، جامعة قاملة، يومي 3، 4 ديسمرب 2012م(.

اجلمييل؛ عمر عبد عباس: الوقف التعليمي وأثره يف التنمية.. دولة اإلمارات  -
العربية املتحدة نموذًجا، )بحث منشور ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد 

اإلسالمي الثالث 2017م(.
احلازمي؛ حمسن بن عيل فارس: الوقف والبحث العلمي كاستثامر، )بحث  -

عقدت  التي  والتنمية،  الدعوة  وأثره يف  الوقف  مكانة  ندوة  منشور ضمن 
بمكة املكرمة يومي 18 و19 شوال 1420هـ(.

أبو حبيب؛ سعدي: القاموس الفقهي لغًة واصطالًحا، )دمشق: دار الفكر،  -
ط2، 1408هـ/ 1988م(.

رشح  - اجلليل  مواهب  )ت954هـ(:  املغريب  الرعيني  عبداهلل  أبو  احلطاب؛ 
خمترص خليل، )بريوت: دار الفكر، ط3، 1412هـ(.

حطاب؛ كامل توفيق: الصكوك الوقفية ودورها يف التنمية، )بحث منشور  -
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املكرمة،  مكة  القرى-  أم  جامعة  يف  لألوقاف  الثاين  املؤمتر  أعامل  ضمن 
1427هـ/ 2006م(.

محاد؛ نزيه: معجم املصطلحات املالية واالقتصادية يف لغة الفقهاء، )دمشق:  -
دار القلم، ط1، 1429هـ(.

خليل،  - خمترص  رشح  )ت1101هـ(:  عبداهلل  بن  حممد  عبداهلل  أبو  اخلريش؛ 
)بريوت: دار صادر، د. ط، د. ت(.

ابن خزيمة؛ أبو بكر حممد بن إسحاق النيسابوري )ت311هـ(: صحيح ابن  -
خزيمة، حتقيق: د. حممد مصطفى األعظمي، )بريوت: املكتب اإلسالمي، 

د. ط، 1390هـ/ 1970م(.
الشيباين )ت261هـ(: أحكام األوقاف،  - أبو بكر أمحد بن عمرو  اخلصاف؛ 

)القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية، د. ط، د. ت(.
عىل  - الدسوقي  حاشية  )ت1230هـ(:  عرفة  بن  أمحد  بن  حممد  الدسوقي؛ 

الرشح الكبري، )القاهرة: دار إحياء الكتب العربية، د. ط، د. ت(.
الدسوقي؛ حممد السيد: الوقف ودوره يف تنمية املجتمع اإلسالمي، اجلزء  -

الثاين، )القاهرة: املجلس األعىل للشؤون اإلسالمية، صدر ضمن سلسلة 
قضايا إسالمية، العدد 65، رجب 1421هـ/ أكتوبر 2000م(.

رشح  - يف  النهى  أويل  مطالب  )ت1243هـ(:  سعد  بن  مصطفى  َحْيباين؛  الرُّ
غاية املنتهى، )بريوت: املكتب اإلسالمي، ط2، 1415هـ/ 1994م(.

ابن عرفة،  - 894هـ(، رشح حدود  الرصاع؛ حممد بن قاسم األنصاري )ت 
)تونس: املكتبة العلمية، ط1، 1350هـ(.

الريسوين؛ أمحد: الوقف اإلسالمي.. جماالته وأبعاده، )القاهرة: دار الكلمة  -
للنرش والتوزيع، ط1، 1435هـ/ 2014م(.

الزحييل؛ حممد مصطفى: موسوعة قضايا إسالمية معارصة، )دمشق: دار  -
املكتبي، ط1، 1430هـ/ 2009م(.

الزرقا؛ مصطفى: عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثامرات اإلسالمية  -
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املعارصة، )جدة: املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، د. ط، 1420هـ(.
اإلسالمي،  - الفقه  يف  العامة  االلتزام  نظرية  إىل  املدخل  مصطفى:  الزرقا؛ 

)دمشق: دار القلم، ط1، 1420هـ/ 1999م(.
الزركيش؛ بدر الدين حممد بن هبادر )ت794هـ(: البحر املحيط، )مرص: دار  -

الكتبي، ط1، 1414هـ/ 1994م(.
أبو زهرة؛ حممد بن أمحد: حمارضات يف الوقف، )القاهرة: دار الفكر العريب،  -

د. ط، 1972م(.
483هـ(:  - أبو بكر شمس األئمة حممد بن أمحد )ت490 وقيل:  الرسخيس؛ 

املبسوط، )بريوت: دار املعرفة، د. ط، 1409هـ/ 1989م(.
السعد؛ أمحد حممد: املقاصد الرشعية للوقف، )بحث منشور ضمن أعامل  -

اإلسالمية،  اجلامعة  السعودية،  العربية  باململكة  لألوقاف  الثالث  املؤمتر 
1430هـ/ 2009م، املحور الرابع: الوقف وجتديد احلضارة اإلسالمية(.

السلمي؛ أبو حممد عز الدين عبدالعزيز بن عبدالسالم )ت660هـ(: قواعد  -
األحكام يف مصالح األنام، )القاهرة: مكتبة أم القرى للطباعة والنرش، د. 

ط، د. ت(.
السويلم؛ سامي بن إبراهيم: األزمات املالية يف االقتصاد اإلسالمي، )دراسة  -

مدعومة من برنامج املنح البحثية يف كريس سابك لدراسات األسواق املالية 
 02- رقم  »املرشوع  اإلسالمية  سعود  بن  حممد  اإلمام  بجامعة  اإلسالمية 

13«، سنة 1433هـ/ 2012م(.

ضمن  - منشور  )بحث  للوقف،  االجتامعي  الدور  أمحد:  عبدامللك  السيد؛ 
وقائع احللقة النقاشية »إدارة وتثمري ممتلكات األوقاف«، التي ُعقدت من 
قبل املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، التابع للبنك اإلسالمي للتنمية 
 /1  /5 1983م-   /12  /24[ 1404هـ   /4  /2 إىل  1404هـ   /3  /20 من  بجدة، 

1984م[، ط2، 1415هـ/ 1994م(.

شبري؛ حممد عثامن: املعامالت املالية املعارصة يف الفقه اإلسالمي، )األردن:  -
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دار النفائس، ط6، 1427هـ/ 2007م(.
الرشبيني؛ شمس الدين حممد بن أمحد )ت 977هـ(: مغني املحتاج إىل معرفة  -

معاين ألفاظ املنهاج، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ/ 1994م(.
الرشيف؛ حممد عبدالغفار: موجز جتربة النهوض بالدور التنموي للوقف  -

اململكة  يف  األول  األوقاف  مؤمتر  أعامل  املكرمة:  )مكة  الكويت،  دولة  يف 
العربية السعودية، 1422هـ(.

األخبار  - منتقى  رشح  األوطار  نيل  )ت1250هـ(:  عيل  بن  حممد  الشوكاين؛ 
من أحاديث سيد األخيار، حتقيق: عصام الدين الصبابطي، )القاهرة: دار 

احلديث، ط4، 1417هـ/ 1997م(.
تنمية  - يف  وأثره  اإلسالمية  الرشيعة  يف  الوقف  أمحد:  بن  حممد  الصالح؛ 

املجتمع، )الرياض: مكتبة امللك فهد الوطنية، ط1، 1422هـ/ 2001م(.
الصاوي؛ أمحد بن حممد اخللويت )ت1241هـ(: بلغة السالك ألقرب املسالك  -

املعروف بـ»حاشية الصاوي عىل الرشح الصغري«، )مرص: دار املعارف، د. 
ط، د. ت(.

صقر؛ عطية عبداحلليم: اقتصاديات الوقف، )القاهرة: دار النهضة العربية،  -
د. ط، 1998م(.

ضمريية؛ عثامن بن مجعة: الوقف التعليمي يف املجتمع اإلسالمي، )بحث  -
منشور ضمن أعامل منتدى فقه االقتصاد اإلسالمي الثالث 2017م(.

يف  - اإلسعاف  )ت922هـ(:  موسى  بن  إبراهيم  الدين  برهان  الطرابليس؛ 
أحكام األوقاف، )مرص: مطبعة هندية، ط2، 1320هـ(.

ابن عابدين؛ حممد أمني بن عمر )ت1252هـ(: رد املحتار عىل الدر املختار  -
دار  )بريوت:  عابدين«،  ابن  بـ»حاشية  املعروف  األبصار  تنوير  رشح  يف 

الكتب العلمية، د. ط، 1412هـ/ 1992م(.
التنمية،  - مستلزمات  لتحقيق  الوقف  دور  إحياء  عبداملجيد:  أسامة  العاين؛ 

)الدوحة: وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، سلسلة كتاب األمة، عدد 
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135، ط1، 1431هـ/ 2010م(.

اإلسالمي،  - املجتمع  يف  الصحية  الرعاية  أوقاف  عوف:  أمحد  عبدالرمحن؛ 
)الدوحة: وزارة الشؤون اإلسالمية واألوقاف، سلسلة كتاب األمة، عدد 

119، ط1، 1428هـ/ 2007م(.

االقتصادية،  - التنمية  الوقف يف  أثر  بن عبداهلل:  العبداللطيف؛ عبداللطيف 
)بحث منشور ضمن أعامل املؤمتر األول لألوقاف بجامعة أم القرى- مكة 

املكرمة، 1422هـ، املحور السادس: أثر الوقف يف تنمية املجتمع(.
عبده؛ عبدالعزيز علون سعيد: أثر الوقف يف التنمية االقتصادية واالجتامعية  -

بكلية  خمطوطة  ماجستري  )رسالة  اليمن،  يف  للوقف  تطبيقية  دراسة  مع 
الرشيعة والدراسات اإلسالمية- جامعة أم القرى، 1417هـ/ 1997م(.

العطار؛ حسن بن حممد بن حممود )ت1250هـ(: حاشية العطار عىل رشح  -
د.  العلمية، د. ط،  الكتب  دار  املحيل عىل مجع اجلوامع، )بريوت:  اجلالل 

ت(.
اإلسالمية،  - احلضارة  يف  االقتصادية  املصطلحات  قاموس  حممد:  عامرة؛ 

)القاهرة: دار الرشوق، ط1، 1413هـ/ 1993م(.
عمر؛ حممد عبداحلليم: اإلطار الرشعي واالقتصادي واملحاسبي لبيع السلم  -

والتدريب،  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  )جدة:  املعارص،  التطبيق  ضوء  يف 
ط3، 1425هـ/ 2004م(.

العربية،  - مرص  مجهورية  يف  األوقاف  إدارة  جتربة  عبداحلليم:  حممد  عمر؛ 
)ورقة عمل ُقّدمت إىل ندوة »حول التطبيق املعارص للوقف.. جتربة صناديق 
األوقاف وآفاق تطبيقها يف املجتمع اإلسالمي يف روسيا«، يف الفرتة من -14 

17/ 6/ 2004م، بمدينة قازان- مجهورية تتارستان(.

قحف؛ منذر: الوقف اإلسالمي.. تطوره إدارته تنميته، )بريوت: دار الفكر  -
املعارص، ودمشق: دار الفكر، د. ط، 1427هـ/ 2006م(.

ابن قدامة؛ موفق الدين ابن قدامة املقديس )ت620هـ(: املغني، )بريوت:  -
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دار إحياء الرتاث العريب، ط1، 1405هـ/ 1985م(.
587هـ(: بدائع الصنائع يف  - الكاساين؛ أبو بكر عالء الدين بن مسعود )ت 

ترتيب الرشائع، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ(.
قرارات  - اإلسالمي:  املؤمتر  ملنظمة  التابع  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع 

اإلسالمي،  املؤمتر  ملنظمة  التابع  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع  وتوصيات 
)قطر: وزارة األوقاف، ط4، 1423هـ/ 2003م(.

جممع  - جملة  اإلسالمي:  املؤمتر  ملنظمة  التابع  الدويل  اإلسالمي  الفقه  جممع 
العدد  اإلسالمي،  الفقه  جممع  ملؤمتر  السابعة  الدورة  اإلسالمي،  الفقه 

السابع، اجلزء الثاين، )سنة 1412هـ/ 1992م(.
معرفة  - يف  اإلنصاف  )ت885هـ(:  سليامن  بن  عيل  الدين  عالء  املرداوي؛ 

الراجح من اخلالف عىل مذهب اإلمام أمحد بن حنبل، )بريوت: دار إحياء 
الرتاث العريب، د. ط، د. ت(.

املرصي؛ رفيق يونس: األوقاف فقًها واقتصاًدا، )دمشق: دار املكتبي، ط1،  -
1420هـ/ 1999م(.

)القاهرة:  - اإلسالمي،  االقتصاد  يف  االستثامر  عبداللطيف:  أمرية  مشهور؛ 
مكتبة مدبويل، د. ط، 1990م(.

أوجه  - تغطية  يف  ودوره  اخلريي  الوقف  عبداللطيف:  نعمت  مشهور؛ 
اإلنفاق العام اخلدمي يف الدول اإلسالمية والغربية، )املدينة املنورة: بحث 
باجلامعة  السعودية  العربية  باململكة  لألوقاف  الثالث  املؤمتر  أعامل  ضمن 

اإلسالمية، 1430هـ/ 2009م(.
دراسة  - االقتصادية..  التنمية  يف  اخلريي  الوقف  دور  حممد:  معتز  مصبح؛ 

باجلامعة  التجارة  بكلية  ماجستري  رسالة  )غزة:  غزة،  لقطاع  تطبيقية 
اإلسالمية، 1434هـ/ 2013م(.

القلم،  - دار  )دمشق:  اإلسالمي،  االقتصاد  أصول  يونس،  رفيق  املرصي؛ 
ط1، 1431هـ/ 2010م(.
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منشور  - )بحث  املستدامة،  التنمية  يف  الوقف  دور  إبراهيم:  أمحد  مالوي؛ 
اجلامعة  السعودية-  العربية  باململكة  لألوقاف  الثالث  املؤمتر  أعامل  ضمن 
احلضارة  وجتديد  الوقف  الرابع:  املحور  2009م،  1430هـ/  اإلسالمية، 

اإلسالمية(.
الفقهية  - الوقف  السابع: أعامل منتدى قضايا  الفقهية  الوقف  منتدى قضايا 

السابع، )الكويت: األمانة العامة لألوقاف، ط1، 1436هـ/ 2015م(.
اإلمجاع،  - )ت318هـ(:  النيسابوري  إبراهيم  بن  حممد  بكر  أبو  املنذر؛  ابن 

حتقيق: د. فؤاد عبداملنعم أمحد، )اإلسكندرية: دار الدعوة، ط3، 1402هـ(.
البنك  - )جدة:  املعارص،  التطبيق  يف  الوقف  نظام  أمحد:  حممود  مهدي؛ 

1423هـ/  ط1،  لألوقاف،  العامة  األمانة  والكويت:  للتنمية،  اإلسالمي 
2003م(.

َميَّارة؛ حممد بن أمحد الفايس )ت1072هـ(: اإلتقان واإلحكام يف رشح حتفة  -
احلكام املعروف بـ»رشح ميارة«، )بريوت: دار املعرفة، د. ط، د. ت(.

البحر  - )ت970هـ(:  املرصي  حممد  بن  إبراهيم  بن  الدين  زين  نجيم؛  ابن 
الرائق رشح كنز الدقائق، )القاهرة: دار الكتاب اإلسالمي، ط2، د. ت(.

الزراعية يف ضوء  - التنمية  بن سليامن بن صالح بن خرض:  النمري؛ خلف 
السعودية  العربية  اململكة  عىل  تطبيقية  دراسة  مع  اإلسالمية  الرشيعة 
رسالة  القرى،  أم  جامعة  املكرمة:  )مكة  اهلاشمية،  األردنية  واململكة 

دكتوراه، 1416هـ/ 1995م(
فتح  - )ت861هـ(،  السيوايس  عبدالواحد  بن  حممد  الدين  كامل  اهلامم؛  ابن 

القدير للعاجز الفقري، )بريوت: دار الفكر، ط2، د. ت(.
املعايري الرشعية،  - املالية اإلسالمية(:  هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات 

ط،  د.  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة  )املنامة: 
1431هـ/ 2010م(.

اهليتمي؛ أبو العباس شهاب الدين أمحد بن حممد بن حجر )ت974هـ(: حتفة  -



298298

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

املحتاج برشح املنهاج، )بريوت: دار إحياء الرتاث العريب، د. ط، د. ت(.
)ت974هـ(:  - حجر  بن  حممد  بن  أمحد  الدين  شهاب  العباس  أبو  اهليتمي( 

الفتاوى الفقهية الكربى، )بريوت: دار الفكر، د. ط، 1403هـ/ 1983م(.

Translation of Arabic References
 - armghān ; Tharwat : lamḥah ʻan ḥālat al-Awqāf fī Turkiyā, (Jiddah : baḥth 

manshūr ḍimna aʻmāl al-ḥalaqah al-dirāsīyah ltthmyr mmtlkāt al-Awqāf 
allatī ̒ uqidat min qabla al-Maʻhad al-Islāmī lil-Buḥūth wa-al-Tadrīb al-tābiʻ 
lil-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah, ṭ2, 1415h / 1994 A.D.) 

 - Ibn Amīr Ḥājj ; Abū Allāh Muḥammad ibn Muḥammad al-Ḥanafī (t879 H) : 
al-taqrīr wa-al-Taḥbīr fī sharḥ al-Taḥrīr, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, 
ṭ2, 1403h / 1983 A.D.)

 - al-Amānah al-ʻĀmmah llʼwqāf-al-Kuwayt : Qāmūs muṣṭalaḥāt al-Waqf, 
(al-Kuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Awqāf, Ṭ1, 1436h / 2015 A.D.)

 - al-Anṣārī ; Abū Yaḥyá Zakarīyā ibn Muḥammad al-Miṣrī (t926h) : asná al-
maṭālib fī sharḥ Rawḍ al-ṭālib, (al-Qāhirah : Dār al-Kitāb al-Islāmī, D. Ṭ, 
D. t(.

 - al-Anṣārī ; Abū Yaḥyá Zakarīyā ibn Muḥammad al-Anṣārī al-Miṣrī (t926h), 
al-ghurar al-bahīyah fī sharḥ al-Bahjah al-wardīyah, (al-Qāhirah : al-
Maṭbaʻah al-Maymanīyah, D. Ṭ, D. t).

 - albāḥwth ; Allāh ibn Sulaymān ibn ʻAbd-al-ʻAzīz : al-Waqf wa-al-tanmiyah 
al-iqtiṣādīyah, (baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-Awwal lil-
Awqāf bi-Jāmiʻat Umm al-Qurá, Makkah al-Mukarramah, 1422h, al-
miḥwar al-sādis : Athar al-Waqf fī Tanmiyat al-mujtamaʻ).

 - al-Bukhārī ; Abū Allāh Muḥammad ibn Ismāʻīl (t256h) : Ṣaḥīḥ al-Bukhārī 
al-musammá « al-Jāmiʻ al-Musnad al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar min umūr Rasūl 
Allāh wsnnh wa-ayyāmuh », taḥqīq : Muḥammad Zuhayr ibn Nāṣir al-
Nāṣir, (Bayrūt : Dār Ṭawq al-najāh, Ṭ1, 1422h).

 - al-Badrān ; Kāsib ibn ̒ Abd-al-Karīm : ̒ aqd al-istiṣnāʻ aw ̒ aqd al-muqāwalah 
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fī al-fiqh al-Islāmī .. dirāsah muqāranah, (al-Dammām : Maṭābiʻ al-Shuraym, 
ṭ2, 1404h / 1984 A.D).

 - Ibn Baṭṭūṭah ; Abū Allāh Muḥammad ibn Allāh al-Ṭanjī (t779h) : Riḥlat 
Ibn Baṭṭūṭah al-musammá bi-« Tuḥfat al-nuẓẓār fī gharāʼib al-amṣār wa-
ʻajāʼib al-asfār », (al-Rabāṭ : Akādīmīyat al-Mamlakah al-Maghribīyah, D. 
Ṭ, 1417h).

 - al-Baghdādī ; Muḥammad Saʻīd, al-dhimmah al-mālīyah lil-waqf, (al-
Kuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Awqāf, baḥth manshūr ḍimna aʻmāl 
Muntadá Qaḍāyā al-Waqf al-fiqhīyah al-sābiʻ, Ṭ1, 1436h / 2005 A.D).

 - albuhwty ; Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs (t 1051h) : daqāʼiq ūlī al-nuhá li-
sharḥ al-Muntahá al-maʻrūf bi-« sharḥ Muntahá al-irādāt », (Bayrūt : ʻĀlam 
al-Kutub, Ṭ1, 1414h / 1993 A.D).

 - al-Buhūtī ; Manṣūr ibn Yūnus ibn Idrīs (t 1051h) : Kashshāf al-qināʻ ʻan 
matn al-Iqnāʻ, (Bayrūt : ʻĀlam al-Kutub, D. Ṭ, 1403h / 1983 A.D).

 - al-Jaryawī ; ʻAbd-al-Raḥmān ibn ʻAbd-al-ʻAzīz : Athar al-Waqf fī al-
tanmiyah al-mustadāmah, (baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Multaqá al-dawlī 
ḥawla «Muqawwimāt taḥqīq al-tanmiyah al-mustadāmah fī al-iqtiṣād al-
Islāmī», Jāmiʻat Qālimah, yawmay 3, 4 Dīsimbir 2012 A.D).

 - al-Jumaylī ; ʻUmar ʻAbd ʻAbbās : al-Waqf al-taʻlīmī wa-atharuhu fī al-
tanmiyah .. Dawlat al-Imārāt al-ʻArabīyah al-Muttaḥidah namūdhajan, 
(baḥth manshūr ḍimna aʻmāl Muntadá fiqh al-iqtiṣād al-Islāmī al-thālith 
2017 A.D(.

 - al-Ḥāzimī ; Muḥsin ibn ʻAlī Fāris : al-Waqf wa-al-Baḥth al-ʻIlmī kāstthmār, 
(baḥth manshūr ḍimna Nadwat Makānat al-Waqf wa-atharuhu fī al-Daʻwah 
wa-al-tanmiyah, allatī ʻuqidat bi-Makkah al-Mukarramah yawmay 18 wa-
19 Shawwāl 1420 A.D).

 - Abū Ḥabīb ; Saʻdī : al-Qāmūs al-fiqhī lghtan wāṣṭlāḥan, (Dimashq : Dār al-
Fikr, ṭ2, 1408h / 1988 A.D).

 - al-Ḥaṭṭāb ; Abū Allāh al-Ruʻaynī al-Maghribī (t954h) : Mawāhib al-Jalīl 
sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, (Bayrūt : Dār al-Fikr, ṭ3, 1412h).

 - Ḥaṭṭāb ; Kamāl Tawfīq : al-ṣukūk al-waqfīyah wa-dawruhā fī al-tanmiyah, 



300300

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

(baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-Thānī lil-Awqāf fī Jāmiʻat 
Umm alqrá-Makkah al-Mukarramah, 1427h / 2006 A.D).

 - Ḥammād ; Nazīh : Muʻjam al-muṣṭalaḥāt al-mālīyah wa-al-iqtiṣādīyah fī 
Lughat al-fuqahāʼ, (Dimashq : Dār al-Qalam, Ṭ1, H).

 - al-Kharashī ; Abū Allāh Muḥammad ibn Allāh (t1101h) : sharḥ Mukhtaṣar 
Khalīl, (Bayrūt : Dār Ṣādir, D. Ṭ, D. t).

 - 21-Ibn Khuzaymah ; Abū Bakr Muḥammad ibn Isḥāq al-Nīsābūrī (t311h) : 
Ṣaḥīḥ Ibn Khuzaymah, taḥqīq : D. Muḥammad Muṣṭafá al-Aʻẓamī, (Bayrūt 
: al-Maktab al-Islāmī, D. Ṭ, 1390h / 1970 A.D).

 - Khaṣṣāf ; Abū Bakr Aḥmad ibn ʻAmr al-Shaybānī (t261h) : Aḥkām al-
Awqāf, (al-Qāhirah : Maktabat al-Thaqāfah al-dīnīyah, D. Ṭ, D. t).

 - al-Dasūqī ; Muḥammad ibn Aḥmad ibn ʻArafah (t1230h) : Ḥāshiyat al-
Dasūqī ̒ alá al-sharḥ al-kabīr, (al-Qāhirah : Dār Iḥyāʼ al-Kutub al-ʻArabīyah, 
D. Ṭ, D. t).

 - al-Dasūqī ; Muḥammad al-Sayyid : al-Waqf wa-dawruhu fī Tanmiyat al-
mujtamaʻ al-Islāmī, al-juzʼ al-Thānī, (al-Qāhirah : al-Majlis al-Aʻlá lil-
Shuʼūn al-Islāmīyah, Ṣadr ḍimna Silsilat Qaḍāyā Islāmīyah, al-ʻadad 65, 
Rajab 1421h / Uktūbir 2000 A.D).

 - alrruḥaybāny ; Muṣṭafá ibn Saʻd (t1243h) : maṭālib ūlī al-nuhá fī sharḥ 
Ghāyat al-Muntahá, (Bayrūt : al-Maktab al-Islāmī, ṭ2, 1415h / 1994 A.D).

 - al-Raṣṣāʻ ; Muḥammad ibn Qāsim al-Anṣārī (t 894h), sharḥ ḥudūd Ibn 
ʻArafah, (Tūnis : al-Maktabah al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1350h).

 - al-Raysūnī ; Aḥmad : al-Waqf al-Islāmī .. majālātuh wa-abʻāduhu, (al-
Qāhirah : Dār al-Kalimah lil-Nashr wa-al-Tawzīʻ, Ṭ1, 1435h / 2014 A.D).

 - al-Zuḥaylī ; Muḥammad Muṣṭafá : Mawsūʻat Qaḍāyā Islāmīyah muʻāṣirah, 
(Dimashq : Dār al-Maktabī, Ṭ1, 1430h / 2009 A.D).

 - al-Zarqā ; Muṣṭafá : ʻaqd al-istiṣnāʻ wa-madá ahammīyatuh fī al-istithmārāt 
al-Islāmīyah al-muʻāṣirah, (Jiddah : al-Maʻhad al-Islāmī lil-Buḥūth wa-al-
Tadrīb, D. Ṭ, 1420h).

 - al-Zarqā ; Muṣṭafá : al-Madkhal ilá Naẓarīyat al-iltizām al-ʻĀmmah fī al-
fiqh al-Islāmī, (Dimashq : Dār al-Qalam, Ṭ1, 1420h / 1999 A.D).
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 - al-Zarkashī ; Badr al-Dīn Muḥammad ibn Bahādur (t794h) : al-Baḥr al-
muḥīṭ, (Miṣr : Dār al-Kutubī, Ṭ1, 1414h / 1994 A.D).

 - Abū Zahrah ; Muḥammad ibn Aḥmad : Muḥāḍarāt fī al-Waqf, (al-Qāhirah : 
Dār al-Fikr al-ʻArabī, D. Ṭ, 1972 A.D).

 - al-Sarakhsī ; Abū Bakr Shams al-aʼimmah Muḥammad ibn Aḥmad (t490 
wa-qīla : 483h) : al-Mabsūṭ, (Bayrūt : Dār al-Maʻrifah, D. Ṭ, 1409H / 1989 
A.D(.

 - al-Saʻd ; Aḥmad Muḥammad : al-maqāṣid al-sharʻīyah lil-waqf, (baḥth 
manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-thālith lil-Awqāf bi-al-Mamlakah 
al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, 1430h / 2009M, al-
miḥwar al-rābiʻ : al-Waqf wa-tajdīd al-Ḥaḍārah al-Islāmīyah).

 - al-Sulamī ; Abū Muḥammad ʻIzz al-Dīn ʻAbd-al-ʻAzīz ibn ʻAbdussalām 
(t660h) : Qawāʻid al-aḥkām fī maṣāliḥ al-anām, (al-Qāhirah : Maktabat 
Umm al-Qurá lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, D. Ṭ, D. t).

 - al-Suwaylim ; Sāmī ibn Ibrāhīm : al-azamāt al-mālīyah fī al-iqtiṣād al-Islāmī, 
(dirāsah mdʻwmh min Barnāmaj al-Minaḥ al-baḥthīyah fī Kursī sābk li-
Dirāsāt al-aswāq al-mālīyah al-Islāmīyah bi-Jāmiʻat al-Imām Muḥammad 
ibn Saʻūd al-Islāmīyah «al-mashrūʻ raqm 02-13», sanat 1433h / 2012 A.D).

 - al-Sayyid ; ʻbdālmlk Aḥmad : al-Dawr al-ijtimāʻī lil-waqf, (baḥth manshūr 
ḍimna waqāʼiʻ al-ḥalaqah al-niqāshīyah « Idārat wtthmyr mmtlkāt al-Awqāf 
», allatī ʻuqdt min qabla al-Maʻhad al-Islāmī lil-Buḥūth wa-al-Tadrīb, al-
tābiʻ lil-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah bi-Jiddah, min 20/3 / 1404h ilá 2/4 / 
1404h [24/12/1983m-5/1 / 1984m], ṭ2, 1415h / 1994 A.D).

 - Shubayr ; Muḥammad ʻUthmān : al-muʻāmalāt al-mālīyah al-muʻāṣirah fī 
al-fiqh al-Islāmī, (al-Urdun : Dār al-Nafāʼis, ṭ6, 1427h / 2007 A.D).

 - al-Shirbīnī ; Shams al-Dīn Muḥammad ibn Aḥmad (t 977h) : Mughnī 
al-muḥtāj ilá maʻrifat maʻānī alfāẓ al-Minhāj, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-
ʻIlmīyah, Ṭ1, 1415h / 1994 A.D).

 - al-Sharīf ; Muḥammad ʻbdālghfār : Mūjaz tajribat al-nuhūḍ bāldwr al-
tanmawī lil-waqf fī Dawlat al-Kuwayt, (Makkah al-Mukarramah : aʻmāl 
Muʼtamar al-Awqāf al-Awwal fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, 
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1422h(.
 - al-Shawkānī ; Muḥammad ibn ʻAlī (t1250h) : Nayl al-awṭār sharḥ Muntaqá 

al-akhbār min aḥādīth Sayyid al-akhyār, taḥqīq : ʻIṣām al-Dīn al-Ṣabābiṭī, 
(al-Qāhirah : Dār al-ḥadīth, ṭ4, 1417h / 1997 A.D).

 - 42-al-Ṣāliḥ ; Muḥammad ibn Aḥmad : al-Waqf fī al-sharīʻah al-Islāmīyah 
wa-atharuhu fī Tanmiyat al-mujtamaʻ, (al-Riyāḍ : Maktabat al-Malik Fahd 
al-Waṭanīyah, Ṭ1, 1422h / 2001 A.D).

 - al-Ṣāwī ; Aḥmad ibn Muḥammad al-Khalwatī (t1241h) : Bulghat al-sālik 
lʼqrb al-masālik al-maʻrūf bi-« Ḥāshiyat al-Ṣāwī ʻalá al-sharḥ al-Ṣaghīr », 
(Miṣr : Dār al-Maʻārif, D. Ṭ, D. t).

 - Ṣaqr ; ʻAṭīyah ʻbdālḥlym : Iqtiṣādīyāt al-Waqf, (al-Qāhirah : Dār al-Nahḍah 
al-ʻArabīyah, D. Ṭ, 1998 A.D).

 - Ḍumayrīyah ; ʻUthmān ibn Jumʻah : al-Waqf al-taʻlīmī fī al-mujtamaʻ al-
Islāmī, (baḥth manshūr ḍimna aʻmāl Muntadá fiqh al-iqtiṣād al-Islāmī al-
thālith 2017 A.D).

 - al-Ṭarābulusī ; Burhān al-Dīn Ibrāhīm ibn Mūsá (t922h) : al-Isʻāf fī Aḥkām 
al-Awqāf, (Miṣr : Maṭbaʻat Hindīyah, ṭ2, 1320 A.D).

 - Ibn ʻĀbidīn ; Muḥammad Amīn ibn ʻUmar (t1252h) : radd al-muḥtār ʻalá 
al-Durr al-Mukhtār fī sharḥ Tanwīr al-abṣār al-maʻrūf bi-« Ḥāshiyat Ibn 
ʻĀbidīn », (Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, D. Ṭ, 1412h / 1992 A.D).

 - al-ʻĀnī ; Usāmah ʻAbd-al-Majīd : Iḥyāʼ Dawr al-Waqf li-taḥqīq mstlzmāt 
al-tanmiyah, (al-Dawḥah : Wizārat al-Awqāf wa-al-Shuʼūn al-Islāmīyah, 
Silsilat Kitāb al-ummah, ʻadad 135, Ṭ1, 1431h / 2010 A.D).

 - ʻAbd-al-Raḥmān ; Aḥmad ʻAwf : Awqāf al-Riʻāyah al-ṣiḥḥīyah fī al-
mujtamaʻ al-Islāmī, (al-Dawḥah : Wizārat al-Shuʼūn al-Islāmīyah wa-al-
Awqāf, Silsilat Kitāb al-ummah, ʻadad 119, Ṭ1, 1428h / 2007 A.D).

 - alʻbdāllṭyf ; Latif ibn Allāh : Athar al-Waqf fī al-tanmiyah al-iqtiṣādīyah, 
(baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-Awwal lil-Awqāf bi-Jāmiʻat 
Umm alqrá-Makkah al-Mukarramah, 1422h, al-miḥwar al-sādis : Athar al-
Waqf fī Tanmiyat al-mujtamaʻ).

 - ʻAbduh ; ʻAbd-al-ʻAzīz ʻUlwān Saʻīd : Athar al-Waqf fī al-tanmiyah al-
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iqtiṣādīyah wa-al-Ijtimāʻīyah maʻa dirāsah taṭbīqīyah lil-waqf fī al-Yaman, 
(Risālat mājistīr makhṭūṭah bi-Kullīyat al-sharīʻah wa-al-Dirāsāt alʼslāmyt-
Jāmiʻat Umm al-Qurá, 1417h / 1997 A.D).

 - al-ʻAṭṭār ; Ḥasan ibn Muḥammad ibn Maḥmūd (t1250h) : Ḥāshiyat al-ʻAṭṭār 
ʻalá sharḥ al-Jalāl al-maḥallī ʻalá jamʻ al-jawāmiʻ, (Bayrūt : Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, D. Ṭ, D. t).

 - ʻImārah ; Muḥammad : Qāmūs al-muṣṭalaḥāt al-iqtiṣādīyah fī al-Ḥaḍārah 
al-Islāmīyah, (al-Qāhirah : Dār al-Shurūq, Ṭ1, 1413h / 1993 A.D).

 - ʻUmar ; Muḥammad ʻbdālḥlym : al-iṭār al-sharʻī wa-al-iqtiṣādī wa-al-
muḥāsabī li-bayʻ al-silm fī ḍawʼ al-taṭbīq al-muʻāṣir, (Jiddah : al-Maʻhad 
al-Islāmī lil-Buḥūth wa-al-Tadrīb, ṭ3, 1425h / 2004 A.D).

 - ʻUmar ; Muḥammad ʻbdālḥlym : tajribat Idārat al-Awqāf fī Jumhūrīyat 
Miṣr al-ʻArabīyah, (Waraqah ʻamal quddmt ilá Nadwat « ḥawla al-taṭbīq 
al-muʻāṣir lil-waqf .. tajribat Ṣanādīq al-Awqāf wa-āfāq taṭbīqihā fī al-
mujtamaʻ al-Islāmī fī Rūsiyā », fī al-fatrah min 14-17/6 / 2004m, bi-madīnat 
qāzān-Jumhūrīyat Tatāristān).

 - Qaḥf ; Mundhir : al-Waqf al-Islāmī .. taṭawwuruh idāratuhu tanmiyatih, 
(Bayrūt : Dār al-Fikr al-muʻāṣir, wa-Dimashq : Dār al-Fikr, D. Ṭ, 1427h / 
2006 A.D(.

 - Ibn Qudāmah ; Muwaffaq al-Dīn Ibn Qudāmah al-Maqdisī (t620h) : al-
Mughnī, (Bayrūt : Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, Ṭ1, 1405h / 1985 A.D).

 - al-Kāsānī ; Abū Bakr ̒ Alāʼ al-Dīn ibn Masʻūd (t 587h) : Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī 
tartīb al-sharāʼiʻ, (Bayrūt : Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, ṭ2, 1406h).

 - Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī al-dawlī al-tābiʻ li-Munaẓẓamat al-Muʼtamar al-
Islāmī : qarārāt wa-tawṣiyāt Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī al-dawlī al-tābiʻ li-
Munaẓẓamat al-Muʼtamar al-Islāmī, (Qaṭar : Wizārat al-Awqāf, ṭ4, 1423h 
/ 2003 A.D(.

 - Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī al-dawlī al-tābiʻ li-Munaẓẓamat al-Muʼtamar al-
Islāmī : Majallat Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, al-dawrah al-sābiʻah li-Muʼtamar 
Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, al-ʻadad al-sābiʻ, al-juzʼ al-Thānī, (sanat 1412h / 
1992 A.D(.
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 - Mardāwī ; ʻAlāʼ al-Dīn ʻAlī ibn Sulaymān (t885h) : al-Inṣāf fī maʻrifat al-
rājiḥ min al-khilāf ʻalá madhhab al-Imām Aḥmad ibn Ḥanbal, (Bayrūt : Dār 
Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, D. Ṭ, D. t).

 - 62-al-Miṣrī ; Rafīq Yūnus : al-Awqāf fqhan wāqtṣādan, (Dimashq : Dār al-
Maktabī, Ṭ1, 1420h / 1999 A.D).

 - Mashhūr ; Amīrah Latif : al-istithmār fī al-iqtiṣād al-Islāmī, (al-Qāhirah : 
Maktabat Madbūlī, D. Ṭ, 1990 A.D).

 - Mashhūr ; nʻmt Latif : al-Waqf al-Khayrī wa-dawruhu fī Taghṭīyah awjuh 
al-Infāq al-ʻāmm alkhdmy fī al-Duwal al-Islāmīyah wa-al-Gharbīyah, 
(al-Madīnah al-Munawwarah : baḥth ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-thālith 
lil-Awqāf bi-al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah bi-al-Jāmiʻah al-
Islāmīyah, 1430h / 2009 A.D).

 - Muṣbiḥ ; Muʻtazz Muḥammad : Dawr al-Waqf al-Khayrī fī al-tanmiyah al-
iqtiṣādīyah .. dirāsah taṭbīqīyah li-qiṭāʻ Ghazzah, (Ghazzah : Risālat mājistīr 
bi-Kullīyat al-Tijārah bi-al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, 1434h / 2013 A.D).

 - al-Miṣrī ; Rafīq Yūnus, uṣūl al-iqtiṣād al-Islāmī, (Dimashq : Dār al-Qalam, 
Ṭ1, 1431h / 2010 A.D).

 - Mallāwī ; Aḥmad Ibrāhīm : Dawr al-Waqf fī al-tanmiyah al-mustadāmah, 
(baḥth manshūr ḍimna aʻmāl al-Muʼtamar al-thālith lil-Awqāf bi-al-
Mamlakah al-ʻArabīyah alsʻwdyt-al-Jāmiʻah al-Islāmīyah, 1430h / 2009M, 
al-miḥwar al-rābiʻ : al-Waqf wa-tajdīd al-Ḥaḍārah al-Islāmīyah)

 - Muntadá Qaḍāyā al-Waqf al-fiqhīyah al-sābiʻ : aʻmāl Muntadá Qaḍāyā al-
Waqf al-fiqhīyah al-sābiʻ, (al-Kuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lil-Awqāf, 
Ṭ1, 1436h / 2015 A.D).

 - Ibn al-Mundhir ; Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm al-Nīsābūrī (t318h) : 
al-ijmāʻ, taḥqīq : D. Fuʼād ʻbdālmnʻm Aḥmad, (al-Iskandarīyah : Dār al-
Daʻwah, ṭ3, 1402h).

 - Mahdī ; Maḥmūd Aḥmad : Niẓām al-Waqf fī al-taṭbīq al-muʻāṣir, (Jiddah : 
al-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah, wa-al-Kuwayt : al-Amānah al-ʻĀmmah lil-
Awqāf, Ṭ1, 1423h / 2003 A.D).

 - mayyārh ; Muḥammad ibn Aḥmad al-Fāsī (t1072h) : al-Itqān wa-al-iḥkām 
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fī sharḥ Tuḥfat al-ḥukkām al-maʻrūf bi-« sharḥ Mayyārah », (Bayrūt : Dār 
al-Maʻrifah, D. Ṭ, D. t).

 - Ibn Nujaym ; Zayn al-Dīn ibn Ibrāhīm ibn Muḥammad al-Miṣrī (t970h) : 
al-Baḥr al-rāʼiq sharḥ Kanz al-daqāʼiq, (al-Qāhirah : Dār al-Kitāb al-Islāmī, 
ṭ2, D. t).

 - al-Nimrī ; Khalaf ibn Sulaymān ibn Ṣāliḥ ibn Khiḍr : al-tanmiyah al-zirāʻīyah 
fī ḍawʼ al-sharīʻah al-Islāmīyah maʻa dirāsah taṭbīqīyah ʻalá al-Mamlakah 
al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah wa-al-Mamlakah al-Urdunīyah al-Hāshimīyah, 
(Makkah al-Mukarramah : Jāmiʻat Umm al-Qurá, Risālat duktūrāh, 1416h 
/ 1995 A.D(.

 - Ibn al-humām ; Kamāl al-Dīn Muḥammad ibn ʻbdālwāḥd alsywāsy (t861h), 
Fatḥ al-qadīr lil-ʻājiz al-faqīr, (Bayrūt : Dār al-Fikr, ṭ2, D. t).

 - Hayʼat al-muḥāsabah wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah al-
Islāmīyah) : al-maʻāyīr al-sharʻīyah, (al-Manāmah : Hayʼat al-muḥāsabah 
wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah al-Islāmīyah, D. Ṭ, 1431h / 2010 
A.D(.

 - al-Haytamī ; Abū al-ʻAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 
Ḥajar (t974h) : Tuḥfat al-muḥtāj bi-sharḥ al-Minhāj, (Bayrūt : Dār Iḥyāʼ 
al-Turāth al-ʻArabī, D. Ṭ, D. t).

 - al-Haytamī) Abū al-ʻAbbās Shihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad ibn 
Ḥajar (t974h) : al-Fatāwá al-fiqhīyah al-Kubrá, (Bayrūt : Dār al-Fikr, D. Ṭ, 
1403h / 1983 A.D(.
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16. Khan, M. M., The Translation of the Meanings of Sahih Al-Bukhari – Arabic-
English. Riyadh, Darussalam Publishers and Distributors, 1997. 

17. Lakhdar, A., Al-Malikī’s Approach Inference to Islamic Instruments. Postgraduate 
Diploma Essay, Morocco, University of Moulay Ismail, Meknes, 1987. 

18. Ramadan, A. M., Considering al-Ma᾿ālāt in Islamic Law to Judge Acts, Master’s 
Dissertation, Cairo,  Egypt, Al-Azhar-University, 1976.

19. Sanussi, A., Considering al-Ma’alat Taking into Account the Results of the 
Actions - A Comparative Study in the Origins of Jurisprudence and the Purposes 
of Sharīʻah, KSA,  Dar Ibn al-Jawzi,  2004

20. The Reconciliation of the Fundamentals of Islamic Law; n.d.,  Retrieved from: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Al-Shaṭibī.

21. Yili, T.M., Al-Ma’alat and its Impact on the Change of Islamic Provisions, 
Master’s Dissertation, Sudan, Kordofan University, 2010.

22. Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat, The Principle of Considering Ma’alat in 
Islamic Rules: Do Ends Justify Means?, International Journal of Islamic Thought, 
volume 14., 2018



Al
-M

a’ā
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not address contemporary issues in the present era. It did not support 
their books with any scientific data figures or facts that supported his 
method of describing and analyzing. 

 	 The impact of Maqasid  alSharīʻah  and it mechanisms of deeds in 
banking (applied fundamentalist study), by Qassim Haifaz Bello, a 
complementary research to obtain a master’s degree in knowledge of 
revelation and heritage (jurisprudence and its origins) from the Faculty 
of Knowledge and Humanities at the International Islamic University in 
Malaysia, 2009. The research lacks the content for his title beside only 
using descriptive approach with forcing only on Shariah aspect without 
other field.

 	 Most of the research articles or books are t repetitive in more than one 
place.

Conclusion
This paper has been an attempt to reawaken the intellectual community on 
the need to revive focus on the field of Fiqh al-Ma’ālāt and it was achieved 
in the paper by casting a glance at the books so far written  on the field after 
presenting a conceptual background on the discipline. The paper revealed that 
there are so far, contemporary academic works on Fiqh al-Ma’ālāt ranging 
from books, dissertations and theses and articles conducted in some Muslims 
countries located in the east, central and western part of the Islamic world. 
The paper also shows the shortages of the book in Islamic finance field with 
focusing on al-Ma’ālāt.
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25. Maqāṣid  theory 
26. Justice 
27. Action/ deeds 
28. Reliability  
29. Result 
30. Theory of the motive/ Intention 
31. The theory of arbitrariness in the use of the right 
32- The Precautionary theory  
33. The jurisprudence of expectation 
34. Jurisprudence of reliability   
35. Transactions according to Malikī doctrine 
36. Economic analysis 
37.Maqāṣid system  
38. Virtual jurisprudence 
39- Theory of the al-arā᾿itiyyah 
40- Brainstorming
The researcher notes that most of the terms are related to Uṣul al-Figh, Figh 
Almuamālat, Maqāṣid Al Sharīʻah  except terminology 36 to 40, where they 
deal with the contemporary topics whereby try to link al-Ma’ālāt to  the new 
subjects. This indicates earnest attempts by researchers to connect al-Ma’ālāt 
to the reliability  of life and not to let the theory remain in the field of Maqāṣid 
Al Sharīʻah or figh Almuamālat . There is a need to update and renew the 
way the alma᾿ālāt are handled. This study tries to do that to establish study 
relationship between al-ma᾿ālāt and RBM, Future Studies; besides, this study 
asks the stakeholders in the field of Islamic economics to know the pulse of 
reliability .

 	 The authors for those references, addressed the following topics: 
actions, the consequences of activities, the doctrinal effects, the fatwa, 
the Islamic rulings, and the jurisprudence of ʻUmar  Ibn al-Khattab, 
the theme and the application, the transactions on Malikī doctrine, the 
intended system, and economic analysis.

 	 These references have mostly addressed the relationship between al-
Ma’ālāt and purposes, approbation, pretensions, interest or spoilers, 
tricks.  Most of those references dealt with old doctrinal issues and did 
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 	 Perhaps the increasing interest in al-Ma’ālāt in the modern era is due to 
the feeling and observation of the people that there is an urgent need to 
fill the missing gap between theory and reliability , especially between 
fatwas and their effects and consequences, especially in the field of 
Islamic economy and finance. 

 	 This references in the table addressed the issues of al-Ma’ālāt through 
the following terms:

1. Intent  
2- Sharīʻah  Maxim 
3- Considering al-Ma’ālāt  
4. al-maṣlaḥah/al-mafsadah
5- Saad Al-dharāiʻ  
6- Al-ḥīyal 
7. Istihsan 
8- Ijtihad based on al-Ma’ālāt
9. Action/ deeds/ Manāṭ  Al-afʻāl   
10. Fatwa change  
11. Impact Power/ Quwat  al̓-athar
12. Inclusion of benefit  
13- AlManāṭ al̓ḥkam 
14. Taking into account the difference in the opinion of Figh 
15. Restricting a person’s right to use his natural right 
16. Lifting the embarrassment, Rafʻ al-ḥraj
17. The presumption/ alQarina 
18. assumption Mostly
19. Experience  
20. Necessity  
21. Al-taʻlīl bimā ya᾿ūlu ilayhi al-ḥukm
21.  Explanation of the outcome of the verdict 
22. Ijtihad 
23. Conflict/ Tarud  
24- Original Patent 
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lāt
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Figure 2 Distributions of the publication in the field of al-Ma’ālāt according to the Countries

 	 Many approaches have been applied non-have not been taken out of the 
descriptive framework.

 	 The types of writing formulas in al-ma᾿ālāt varied from one to another 
some of which can be seen as one university dissertation, five master’s 
thesis, two doctoral thesis, four types of the research paper, three 
academic books, one postgraduate diploma, and one postgraduate 
dissertation.

Figure 3 Kind of Publications
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From  Table 1, the   researcher can conclude the following remarks relevant to 
the research subject matter:

 	 For contemporary writers: The oldest research from 1976, and the 
latest research, of which is due for publication in 2021.  The study has 
been diligently conducted in eight Muslim countries namely Jordan, 
Saudi Arabia, Algeria, Malaysia, Lebanon, Qatar, Sudan, and Egypt. 
It technically covered the east, central and western part of the Islamic 
world. Please see figures below:  

Figure 1 Number of Publications per Year
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 Name
 Year of

publication
 Place and country

of publication
 The author
nationality

Method
Thesis

dissertation

 10. Yili, Tiba Mohammed Abdul
 Qadir Hamed, Al-Maataand and
 its impact on the change of Islamic
 provisions, master’s thesis on the
 origins of jurisprudence- the Faculty
of Education, Kordofan University.

2010 Sudan Sudanese -
 Master’s

Thesis

 11- Ahmeto, Youssef Bin Abdullah,
the principle of considering the fate_
 al-Ma’ālāt   in the jurisprudential
 research from theory to application
 - the fatwas of transactions in the
 Malikī jurisprudence - case study -
 (Sharīʻah  studies 3), Nama Centre
 for Research and Studies, First
Edition - Beirut – Lebanon

2012 Lebanon Moroccan
 Inductive and

analytical
Book

 12. Benan, Karima, Considering
 Deeds of al-Ma’ālāt  and Its
 Applications in the Jurisprudence
 of ʻUmar  Ibn al-Khattab, master’s
 thesis from The University of Abu
Bakr Belkaid- Tlemcen, Algeria

2015 Algeria Algerian
 Inductive and

analytical
 Master’s

thesis

 13-Hamel, Ibrahim, The Rule of
 Consideration of mua;alat and their
 Impact on the Fatwa - A Practical
 Originalstudy- Master’s Thesis
 from the Martyr’s University Hama
Lakhdar-Wadi, Algeria

2015 Algeria Algerian
 Inductive,

 descriptive,
comparative

 Master’s
Thesis

 14. Al-Qaradaghi, Ali, fatwa between
 text and reliability , fixed and variable
 - controls and manners, and the
 Bakassi dimension - with my work on
 direct fatwas in the media discussed
 published in the first conference of
 the fatwa center of moderation, the
Faculty of Islamic Studies

- Qatar Qatari
 Inductive and

analytical
Research

 15- Al-Qaradaghi, Ali, 2017, The
 Role of the Maqāṣid System in the
 Development of Islamic Banking
 With Practical Applications –
PowerPoint

 2017 Qatar Qatari
 Inductive and

analytical
Research

 16- Ishak, Muhammad Shahrul Ifwat;
 2018, The Principle of Considering
 Ma’alat in Islamic Rules:Do Ends
 Justify Means?, International Journal
of Islamic Thought, volume 14.

2018  Malaysia  Malaysian  Descriptive Research

 17. Al-Quradaghi, Ali, 2020, A Fate
 theory of analysis- 1- Economic
 Analysis, the basis for the analysis
 of the two approaches - a theoretical
 study of fundamentalism, to find
 an Islamic reference for economic
analysis – 2021

2021 Qatar Qatar
 critical

 -Descriptive,
 analytical,

Book
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Table 1 Previous Recent Studies in Al-ma᾿ālāt

 Name
 Year of

publication
 Place and country

of publication
 The author
nationality

Method
Thesis

dissertation

 1-Ali-Mustafa Ramadan,
 Entitled-Considering  al-ma᾿ālāt
 in Islamic law to judge acts
Ahbeto,2012, p. 16

1976 - - -

 Master’s
 thesis

Al-Azhar-
 University in

Cairo,

 2.Abdullah Lakhdar, postgraduate
 diploma: Al-Malikī’s approach
 inference to Islamic instruments from
 the University of Mawla Ismail in
  Meknes-(Ahbeto, 2012, p. 16)

1987 - Moroccan -
 Postgraduate

Diploma

 3.Al-Dahab Hussein, Al-Ma’ālāt of
 acts and their Effect on Changing

1994, University of Jordan Jordanian  Descriptive
 Master’s
 Thesis

 4- Sanussi, Abdul Rahman,
 considering al-Ma’ālāt  taking into
 account the results of the actions - a
 comparative study in the origins of
 jurisprudence and the purposes of
   Sharīʻah

2004,
 Dar Ibn al-Jawzi -

Saudi Arabia
Saudi

 Master’s
thesis

 5. Al-Sudais Ibn Abdul Rahman Ibn
 Abdul Aziz, the rule of considering
 al-Ma’ālāt  and their implications
 in Islamic jurisprudence and
contemporary issues - a study

2007,
 Saudi Arabia Umm
 al-Qura University

in Mecca
Saudi descriptive

Research

 6. Al-Hussein, Walid Bin Ali,
  Considering the Deeds of al-Ma’ālāt
 and Their Doctrinal Impact,

2009

 Dar al-Tadmouriyah,
 Riyadh Saudi

 Arabia, 2nd Edition
2009.

Total inductive

 The Origin of
 The Research
 Is A Doctoral

Thesis

 7- Al-Qaradaghi, Ali, -fatwa between
 text and reliability , fixed and variable
 - controls and manners, and the
 Bakassi dimension - with my work on
 direct fatwas in the media discussed
 published in the first conference of
 the fatwa center of moderation, the
Faculty of Islamic Studies

2009,

 Qatar by the center
 of moderation, the
 Faculty of Islamic

Studies
Qatari

 Analytical
descriptive

Research

  8. Bello, Qassim Huzaifa, Impact of
  Sharīʻah    Purposes and al-Ma’ālāt
 of Action in Banking - Applied
Fundamentalism

2009
 Malaysia

 International Islamic
University, Malaysia

-
 Inductive and

analytical
 Master’s

Thesis

 9-Al-jediya, ʻUmar -the Origin of
 Consideration of the Fate between
 Theory and Practice. The origin of
 the book is a doctoral thesis from the
 Faculty of Arts and Humanities Sais-
 Fez, Sidi Mohamed Ben Abdallah
University in Fez, Morocco in 2004

2010,
 Beirut by Dar Ibn
 Hazem - Lebanon,

First Edition,
Moroccan

 Inductive
descriptive

 Doctoral
thesis
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The Arabic term ‘ma’ālāt’ is the plural of ‘ma’āl’ ‘, which can have numerous 
literal meanings. 
As for the technical meaning, the researchers did not find in the books of 
definitions anyone who mentioned the meaning of ma’āl technically. 
However, from the literal meaning of ma’āl, it can be technically defined as 
“the consequence resulting from something”)2(. 
In this essay, the fundamental purpose of message is aimed at extracting al-
Ma’ālāt approach in the field of Islamic economics by exploring the depths of 
past and recent studies in this field. 

Section 2:  Literature Review of Fiqh al-Ma’ālāt in the 
modern time

The oldest study in previous modern studies dates to 1976 and the gap 
between Al-Shaṭibī’s Book published in the fourteenth century AD and the 
contemporary studies in the twentieth century is not considered a real gap, the 
researcher believes that there must be some active researchers who effectively 
addressed the issues of al-Ma’ālāt in their respective books or research papers. 
However, the researcher did not find the earliest of study of 1976, and perhaps 
the reason - as the researcher think is due to this gap period equally witnessed 
socio-economic and political disorder coupled with the colonization of the 
Islamic world, this led to the loss of many valuable pieces of literature that 
was once available on the field. Another reason for the lack of scientific output 
is the researchers’ interest in Blocking Excuses  rather than the jurisprudence 
of al-Ma’ālāt, so there are  much writing materials in this area.
 The researcher further found that the total recent books that dealt with the 
jurisprudence of al-Ma’ālāt are 17- as far as the researcher could reach,  that 
are covered between 1976 and 2021, which cover the period of 45 years. The 
researcher  believes that there are a lot of  hidden papers and  studies which 
are not known yet. 
Table 1 is summarizing the most important Arabic and English literature, 
which the researcher was able to reach directly or indirectly, touched on the 
field of al- figh al-ma᾿ālāt: 

)2( Al-Hussain, Walid bin Ali. (2009). I’tibar Ma’alat Al-Af’al wa Atahruha Al-Fiqhi. Riyadh, KSA: Dar Al-Tadmuriyah.
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Section one: The Concept

The Definition of Fiqh al-Ma’ālāt
The term al-Ma᾿ālāt both theoretically and practically has been in existence 
since the time of Prophet Mohammad (PBUH). It is a theory strictly developed 
and elaborated by our scholar, particularly during the golden age of the Islamic 
civilization as Imam Abu Hanifah time and Alshatibi era. 
Ibrahim Ibn Musa Ibn Mohammad al-Shaṭibī ( Abu Ishaq al-Shaṭibī)  who 
mapped out the subject on the issue in his inspirational book called al-
Muwāfaqat. It should be well noted that al-Muwafaqāt  fi Uṣul al-Sharīʻah  
is also one of Imām Shaṭibī’s best-known books. Al-Shaṭibī mapped out the 
conceptual paradigm, the theoretical framework of the concept of al-Ma᾿ālāt.  
Moreover, he drew the attention of the Muslim Jurist council of his time to 
the importance of al-Ma᾿ālāt at the practical level in Islamic commercial 
transaction. 
Meanwhile, the contemporary Muslim scholars would seem to have failed to 
grasp the centrality and supreme importance of al-Ma᾿ālāt in Islamic finance 
sectors. In this regard, Ali Muheiden al-Quradaghi made several attempts to 
tackle the subject of al-ma᾿ālāt intellectually as we will see in the table later. 
The concept or term al-Ma’ālāt is an exceptionnel jurist prudential word, 
which technically contains various concessional and conceptual definitions, 
such as al-ʻāqibah (the consequence, the results, the outcomes, etc.). The 
point of reference here is the al-ʻāqibah, the concept which the Glorious 
Qur᾿ān emphasizes and repeatedly mentions more than 33  times in various 
chapters of the Holy Book referring to the material means utilized by human 
beings. In other words, the Qur᾿ān does not directly mention the consequence 
of money, weapons, ships, plants, and animals etc. Metaphorically, as their 
consequences solely depend on the legal person who may use them for good 
or evil purposes. Therefore, money is a double-edged sword, a source of evil 
or goodness depending on how the person possesses it and how he may wish 
to utilize it.  While at times gathering money involves a lot of dangers, it at 
the same time, bears within it a lot of prospects of success. Money can be used 
to finance and sponsor objectives-laden projects, and sometimes once it is 
lacked, things could get out of hands.)1( 

)1( For an interesting account of how money is regarded as both a mercy and a curse, read the poetic verses of Maqamat Three in Maqamat 
al-Hariri titled al-Dinariyyah where money is extensively praised and hailed and at the same cursed and blamed. https://al-maktaba.org/
book/26585/26 



Al
-M

a’ā
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Introduction
Islam is loaded with adequate, highly effective, and operationally workable 
theoretical provisions with which to tackle any emerging situations across every 
time and space. The history of Islam across centuries of Islamic civilizational 
advancement is full of concrete examples on these contentions. Many efforts 
have been made in the contemporary global sphere to chart out mechanisms 
and ways through which multidimensional human problems can be solved. 
In this regard, a lot of efforts have emerged by individual or organizations 
all with a view to contributing their share in addressing such human messes 
especially in economic and finance side.  This gap, as the researcher believe, 
can be aptly bridged by the al- Ma’ālāt approach as from figh perspectives or 
other aspects. In this article the researcher will focus on the  jurisprudence of 
al-Ma’ālāt to prove it is an ancient jurisprudence rooted in Islamic law, and 
it is concerned with analyzing and taking into cognizance the consequences 
and results of actions. This first step is crucial to emerge the other aspects for 
al-Ma’ālāt.  It is imperative to note that the jurisprudence of al-Ma’ālāt has a 
strong nexus with Maqasid al Sharīʻah and some important Islamic rules and 
maxims. It is of many types and ranks and there are terms and conditions of 
inhibitions as well as methods of detecting al-Ma’ālāt and the means to solve 
the opposing al-Ma’ālāt mechanism. 

Research Problem: 
There is a need to improve the practice of Islamic finance everywhere and 
the attempted to do that by make the shareholders to consider their result of 
presents acts in the future, the consequence of their acts, this will create the 
awareness to correct a lot of issues which is now in the IF practice. 
To consider the consequence of the acts we need to see it first if is it legal from 
Shariah view or not? And to see the available literature review in the field to 
have better understanding about it. To do that we need to dig on all available 
and manageable literature we have. 

Research Question: 
1. What is the definition for al-Ma’ālāt as a concept in theoretical and 

practical level?
2. How many literatures are reachable? What is most common subject 

and topic in those literature? Where have they stopped? What are the 
literature review analysis shows?



318318

العدد )17( أبريل 2022 م ـ  دولة قطــر

الواقعة. كام أن التاريخ يذكر حماوالت الشاطبي لفت اهتامم أئمة عرصه اىل أمهية 
هذا الفقه من خالل كتابه املوافقات. ولكن رغم كل املحاوالت ال تزال الكتابات 
املتعلقة به يف علم االقتصاد اإلسالمي  املقاصد، والكتابات  بفقه  فيه قليلة مقارنة 
باللغة  واحد  مصدر  إال  يوجد  ال  حيث  معدومة،  تكون  تكاد  اإلنجليزية  وباللغة 
اإلنجليزية عىل حسب معرفة الباحث.  والسبب وراء ذلك - كام يعتقد الباحث- 
أنه علم ليس بالسهل اكتشافه كام أنه يتطلب علاًم ومعرفة دقيقة جًدا وبصرية وتعدًدا 
يف االختصاصات، وهو أمر ال يقدر عليه كل إنسان. هذه املقالة حماولة الستعادة 
االهتامم هبذا الفقه من خالل النظر إليه من عدة جوانب قانونية واقتصادية وإدارية، 
تعطينا  التي  السابقة  الدراسات  إىل  الرجوع  هو  ذلك  لتحقيق  األوىل  واخلطوة 
اإلطار الفكري والعلمي الالزم لتأصيل هذا العلم واحلصول عىل مزيد من الفهم 
للمصطلحات واملحتوى واجلهود السابقة وإىل أين وصلت ثم التكملة بعد ذلك 

من حيث توقفت.

الكلمات االفتتاحية: املآالت، فقه املآالت، فقه املقاصد، التمويل اإلسالمي . 
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 منهج المآالت في التمويل اإلسالمي: مراجعة أدبية

بهناز القره داغي

طالبة دكتوراة في الجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا، وباحثة في كلية الدراسات 

 اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر

أزنان حسن

أستاذ في الجامعة اإلسالمية العالمية – ماليزيا

عابدين آديمي آديويل

أستاذ مشارك، مجلس الخدمات المالية اإلسالمية - ماليزيا

م البحث للنشر في 14/ 2021/6م، واعتمد للنشر في 2021/7/12م(
ّ
)سل

الملخص
رشيعتنا  به  تتميز  فقه  وهو  الغراء،  رشيعتنا  يف  متأصل  قديم  فقه  هو  املآالت  فقه 
اإلسالمية قبل قرون من اكتشاف أمهية االنتباه إىل النتائج املستقبلية ألي مرشوع 
أوائل  يف  اشتهر  الذي  املستقبليات  وعلم  بالنتائج  باإلدارة  يعرف  ما  أو  اقتصادي 
القرن العرشين. وقد استخدم الرسول صىل اهلل عليه وسلم والصحابة ريض اهلل 
تعال عنهم هذا الفقه، وأكثر من اشتهر من األئمة باستعامله هو اإلمام أبو حنيفة 
لو  »أرأيت  مصطلح  احلنفية  املدرسة  تستخدم  حيث  احلنفي،  املذهب  مؤسس 
كان كذا« ثم بناء احلكم الرشعي عىل الواقعة املستقبلية وعىل النتائج املتوقعة هلذه 

https://doi.org/10.33001/M0104202217/99
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Al-Muwafaqāt. But despite all the attempts, the writings on it are still few 
compared to Maqasid Al shariah, and the writings in it in Islamic economics 
and finance in the English language are almost non-existent, as there is only 
one source in English according to the researcher’s knowledge. Unusually 
however, this important discipline was not given adequate attention especially 
by later scholars. Despite its significance. The reasons behind that, as the 
researcher think due to it is not easy to discover and need deep knowledge and 
interdisciplinary approach which not easy for each imam to discover or can 
do it. This article is an attempt to restore interest in it by looking at it through 
several Islamic, economic and administrative aspects, but to start with this 
jurisprudence to “gain an understanding of the existing research and debates 
relevant to a particular topic or area of study, and to present that knowledge 
in the form of a written report. You will also gain insight into how researchers 
apply the concepts you are learning in your unit to real world problems. 

Key words: Al-Ma’ālāt, Fiqh al-M’a̅la̅t, Fiqh al-Maqa̅sid, Islamic 
Finance.
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Al-Ma’ālāt approach in Islamic Finance:
Literature Review as First Step
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Abstract
The jurisprudence of al-Ma’ālāt is an ancient jurisprudence rooted in Islamic 
law, and it is concerned with analyzing and taking into consideration the 
consequences and results people’s actions can generate. The Fiqh was used by 
the Prophet and Sahaba, and it, thereafter, became so famous during the period 
of Imam Abu Hanifah, the founder of the Hanafi School of Jurisprudence. 
Fiqh of al-Ma’alat is a great distinctive feature and one of the important 
jurisprudential aspects of the Hanafi School. The school makes copious use and 
reference to the theory and practices of al-Ma’ālāt. Where the Hanafi school 
uses the term “Ariat i.e., have you pondered if that happened” and then builds 
the fatwa ruling based on this future event and also on the expected results of 
this event. History also mentions Al-Shaṭibī’s attempts to draw the attention of 
the imams of his time to the importance of this jurisprudence through his book 
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most important )results( and )recommendations(.
e. List of sources, references and annexes.

7. The citation method should be applied as follows:
a. Researches in English language shall use )MLA( methodology for in text and bibliographic 

citations.
b. Researches in Arabic Language shall adopt the below methodology for citing the sources and 

references:
1. The sources and references in the footnote for the first time are mentioned as follows: 

(Author’s nickname, first name, source material, place of publication, publisher, edition 
number, publication date, volume and page)

2. The source and reference are mentioned when recurred in the next foot note directly (ibid., 
volume and page) and when mentioned in another place of the research (the author’s 
nickname, name of the source, the volume and the page).

8. If the reference is lacking some data, the abbreviations shall be as follows:
Without the place of publication: )N.P(. Without the name of the publisher )N.p(

a. Without edition number: )n.e( Without publication date: )n.d(
b. The Qur’anic aayath should be written, not to be copied from some electronic source, name of the 

Surah and number of the Aayath shall be mentioned in footnote.
b. While quoting the source of Hadith of messenger peace be upon him, the complete description of 

Hadith verification, in terms of the chapter, section and the number of Hadith shall be mentioned. 
d. While quoting something from internet, the last retrieval date shall be mentioned.
e. Footnotes are placed at the bottom of each page with sequential numbering from the beginning 

of the research to the end.
f. Graphics, data, tables, etc., to be placed as follows:

1. Graphs and illustrations are included in the text, in black and white colours, numbered 
sequentially, and their titles and annotations are written at the bottom.

2. The tables are listed in the text, given serial numbers and their titles written on the top while 
explanatory notes written below the table.

g. The sources and references of the research shall be indexed at the end of the research as per the 
alphabetic order with a distinction between Arabic and English resources.

h. Upon the acceptance of research, the researcher shall translate the Arabic resources at the end of 
the research in English language )Roman script(

Third: Research Submission Procedures
- Research papers shall be sent electronically via email to the journal’s email address at: editor@

mashurajournal.com
- The editorial board of the journal shall conduct the initial examination of the research, and then 

decide whether it is competent for review or rejection.
- The researches and studies submitted for publication in the Journal shall be reviewed by at least 

two reviewers.
- The research shall be returned to the researchers after review for the purpose of amendment, if 

necessary.
- If the research is accepted for publication, all the copyrights shall be reserved by the journal and 

may not be published by any means of paper or electronic publishing, except with the written 
permission by the editor in chief of the journal.

- The accepted research shall be published as per the policies mentioned on the official website of 
the journal.

- Once the research is published, the researcher will be provided with a letter of gratitude along with 
an electronic copy of the journal in which the research has been published.
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First: General Publishing Conditions:
1. The Journal publishes should be articles related to Islamic economics and finance in both Arabic and 

English, whether original researches, reports and proceedings of conferences, seminars, workshops 
or thesis proposals related to the field of specialization.

2. The journal shall publish researches that have never been published before, by any means of 
publication, not been submitted for publication in another journal. The researcher shall confirm the 
same in a written undertaking.

3. The researches submitted to the journal cannot be recalled whether published or not published.
4. The research shall not be published elsewhere after it has been approved for publication/published in 

the journal, except after obtaining a written permission from the editor in chief.
5. In the event, the researcher is found to be in breach of the academic integrity, the journal reserves the 

right to take necessary action and notify the same to the co-journals.
6. The journal shall not be required to detail the reasons in case of the research was not published.
7. The editorial board reserves the right to undertake structural changes on the research in line with the 

publication policy of the journal.
8. The journal does not charge any fee for publishing, neither it pays any monetary gratuity for the 

papers selected for publication except in case of the papers written on a special request by the journal.

Second: Specific Publishing Conditions:
1. The researcher should adhere to the objectives and ethical values of scientific researches, including but 

not limited to:
a. The originality and integrity of the research paper, both scientifically and intellectually.
b. Refraining from offending individuals and institutions while undertaking scientific criticism in 

research.
c. Addressing contemporary issues and that are in need for human realism in theoretical and applied 

spectrums.
d. Ensuring the adherence to the objectivity without influence of any personal tendencies and trends.

2. The manuscript should meet the following scientific standards for presenting research:
a. The linguistic accuracy free from linguistic and grammatical errors.
b. Proper application of the punctuation and spelling rules.
c. Accuracy in editing and citing the texts and references.

3. The number of pages of the research paper should not exceed (30) pages of normal (A4) size, including 
the summaries: Arabic and English, as well as the references and annexure.

4. Font size and type:
a. Researches submitted in Arabic should be submitted in Traditional Arabic font: size (16), with 

margin line )12(.
b. Researches written in English should be submitted in (Times New Roman) font and size of (14), 

with the margin of )10(.
5. The research should be accompanied by an abstract in both Arabic and English, in no more than 300 

words in a clear language. The abstract should include: Topic of the research, its objectives, significant 
findings, additional recommendations and the keywords.

6. The research should be divided and organized according to the requirements of the research method in 
order to maintain the styles of the researches and reports published in the journal as following:

a. The introduction which shall includes: the research’s subject, significance, problem, limitations, 
objectives, methodology, literature review (if any), and research structure.

b. The research contents should be divided into subtopics systematically and coherently.
c. Ensure that a specific idea is presented in each section to avoid prolonged paragraphs and sub-

headings.
d. Conclusion should summarize the research and give a comprehensive outlook including the 
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