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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:

يشهد العامل اليوم حركة غري مسبوقة للتكنولوجيا الرقمية واتساع نطاقها وجتارهبا وطلب أدواهتا 
وخدماهتا التي شملت اجلوانب االقتصادية واملالية واإلدارية وغريها، فأصبحت التكنولوجيا 
وأسهل  املجتمع  لفئات  شموالً  أكثر  متطور  جديد  نظام  نحو  املالية  الصناعة  تقود  الرقمية 
والرقابية،  اإلرشافية  واجلهات  املركزية  قيود  من  حتررًا  وأكثر  األرض  يف  بقعة  ألي  وصوالً 
وهذا التحول البد أن خيضع للدراسة والبحث العلمي املتخصص من أجل الوصول إىل نتائج 
حتقق االستفادة الناجحة واملبنية عىل حتديد املنافع وجتنيب املخاطر املحتملة، واملالية اإلسالمية 
جزء من هذه الصناعة فيجب عليها البحث عن فرصها املستقبلية التي تعزز مكانتها وتطور 
منتجاهتا وخدماهتا وفق التكنولوجيا الرقمية وهذا يرتكز بشكل كبري عىل البحث واالبتكار 

للوصول إىل الصيغ الالزمة واملتوائمة مع السلوك الرقمي اجلديد.
لذا ينبغي عىل املؤسسات املالية اإلسالمية أن ترعى حركة البحث العلمي املتخصص من أجل 
الرقمية،  املالية  التكنولوجيا  ثورة  تواكب  أساليب جديدة  وابتكار  منتجاهتا وخدماهتا  تطوير 

وتضمن تصمياًم هلا وفق القواعد الرشعية حمققة املقاصد واملآالت النافعة. 
التمويل  بيئة  عىل  تأثرياهتا  ونرقب  التحوالت  هذه  أمهية  ندرك  املشورة  بيت  جملة  يف  إننا 
واالقتصاد اإلسالمي، فنسعى الستمرار تطوير آلياتنا بام يتناسب مع هذه البيئة املستجدة التي 
نلج إليها؛ لكننا مع ذلك نعلم أن عامد املجالت العلمية ومادهتا مسامهات الباحثني العلمية، 
برؤية  ونوازهلا  املستجدات  هذه  نحو  البحثية  بمشاريعهم  للتوجه  الباحثني  نحث  فإننا  لذا 
متعمقة مستندة إىل تراث أصيل يف فقه املعامالت وأحكامها وسياساهتا، ونظرة منفتحة نحو 

طوارف االبتكار واالبداع.
ويطيب لنا أن نقدم لكم العدد الثامن عرش من »جملة بيت املشورة«، والذي تضمن بحًثا عن 
اإلغالق  بأسعار  التنبؤ  حول  ودراسًة  تقويمية،  حتليلية  تأصيلية  دراسة  باملرابحة  االستصناع 
لألسهم باستخدام الشبكات العصبية لعينة من املصارف اإلسالمية العراقية، وبحثًا عن البعد 
القانوين لفريضة الزكاة، كام ضّم العدد دراسًة عن دور نظام الزكاة يف تغيري نمط سلوك الفقراء 
االستهالكي، وبحثًا عن حساب زكاة النخيل بطريقة املتوسط احلسايب يف دولة قطر، باإلضافة 
إىل دراستني باللغة اإلنجليزية األوىل: تناولت العالقة بني الشمول املايل والنمو االقتصادي يف 
السودان والثانية: حول فرصة التمويل اإلسالمي يف تقديم حلول سلسلة الكتل ملشكلة تغري 

املناخ- دراسة حالة لنموذج تطبيقي.
آملني من السادة الباحثني واملتخصصني املسامهة يف تطوير املجلة من خالل اقرتاحاهتم وآرائهم 

الكريمة، سائلني اهلل تعاىل التوفيق والسداد واهلداية والرشاد.

ير المجلة هيئة تحر





الدراسات والبحوث
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االستصناع بالمرابحة

دراسة تأصيلية تحليلية تقويمية

أحمد سعيد قاسم عثمان

يعة والدراسات اإلسالمية- جامعة قطر طالب برنامج دكتوراه في كلية الشر

asfudai@gmail.com

و
يم الزنكي صالح قادر كر

يعة والدراسات اإلسالمية- جامعة قطر أستاذ ورئيس قسم الفقه وأصوله في كلية الشر

Salih.AlZanki@qu.edu.qa

م البحث للنشر في 2/ 2022/1م، واعتمد للنشر في 2022/2/3م(
ّ
)سل

الملخص

ما  عىل  ويضيف  باملرابحة،  االستصناع  عقد  التأصيلية  بالدراسة  البحث  يتناول 
ويسلط  املختلفة،  العقد  هذا  صور  بني  التفريق  للموضوع  الدراسات  من  سبق 
الضوء عىل مدى مرشوعية هذه الصور، بحشد ما يمكن أن يستدل به للمرشوعية 
ومناقشة تلك األدلة. وقد سلك البحث منهج االستقراء والتحليل واملقارنة، وبدأ 

https://doi.org/10.33001/M0110202218/100
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ببيان اختالف الفقهاء يف حكم عقد االستصناع، وأن أقوى القولني هو اجلواز، 
ثم تناول بالبحث معلومية الثمن يف عقد االستصناع وكيفيتها وأثرها عىل العقد، 
الفقهاء  آراء  وبيان  صوره،  بعرض  االستصناع  عقد  يف  املرابحة  إجراء  وتصوير 
املعارصين، ومجع أدلة مرشوعية العقد ومناقشتها، منتهًيا إىل ترجيح القول بجواز 

االستصناع باملرابحة بصوره املختلفة.
الكلمات المفتاحية: االستصناع، املرابحة، التقويم، التأصيل، الغرر. 
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Murabaha for the purposes of Istisna’a: An original and 
analytical appraisal 

Ahmed Saeed Qasem Othman
PhD student at College of Sharia and Islamic Studies – Qatar University 

  

 Saleh Qadir Kareem Azzanki
Professor and Head of Jurisprudence and its Principles at College of Sharia and Islamic 

Studies – Qatar University

Abstract:
The research presents an original study of the murabaha (cost-plus profit) 
arrangement for istisna )contract for manufacturing or execution( purposes. 
This study adds to the previous and relevant studies by discussing the various 
forms of this contract along with their legitimacy in Shari’ah. The study also 
discusses the evidence purported to supporting the legitimacy of the contract 
in subject and vice-versa. 
The research followed the method of induction prior to the analysis, comparison 
and pointing out the difference of opinion among Fuqahaa )Islamic jurists( 
regarding the ruling of the istisnaa‘contract it establishes the permissibility 
of the contract in terms of strongest opinion. The research also discusses 
)the condition of( the price being known in the istisna‘ contract, the way to 
do so, and its impact on the contract. The study presented various forms for 
using murabahah for the purpose of istisna‘ contract while explaining the 
opinions of the contemporary fuqahaa’ in that regard. The research collected 
and discussed the evidences on the lawfulness of the contract. Eventually the 
research concluded the preference of permissibility of using he Murabaha for 
the purposes of istisnaa‘ in its different forms.

Keywords: Istisnaa‘, Murabaha, evaluation, rooting, ambiguity.
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المقدمة

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل، وعىل آله، وصحبه.
احلياة  يف  إليها  احلاجة  تعظم  التي  العقود  من  االستصناع  عقد  فإن  بعد:  ا  أمَّ
فينبغي أن يكون  ثمَّ  الصناعات يف أغلب مناحيها، ومن  التي دخلت  املعارصة، 
األخرى،  التمويل  لصيغ  منافسة  متويله  صيغ  تكون  وأن  االنتشار،  واسع  عقًدا 
وهذا يستدعي تعميق الدرس والنظر يف كيفية تطوير هذا العقد، وتوسيع صوره، 
الستجالء  الدراسة  هذه  جاءت  هنا  ومن  إليه،  الداعية  احلاجات  يلبي  بحيث 
من  فيه  ورد  ما  وتقويم  ووزن  باملرابحة،  االستصناع  عقد  من  الرشعي  املوقف 

االجتهادات املعارصة.

1 - إشكالية البحث:

اإلشكالية التي يسعى البحث ملعاجلتها تتمثل يف السؤال التايل:
ما مدى مرشوعية عقد االستصناع باملرابحة؟ وما تقويم موقف االجتهاد املعارص 

منه؟

2 - أسئلة البحث:

وقد تفّرع عن هذه اإلشكالية األسئلة اآلتية:
ما صور االستصناع باملرابحة؟. 1
ما العوامل التي حتكم قبول هذا العقد أو رده؟. 2
ما موقف االجتهاد املعارص من االستصناع باملرابحة؟. 3
ما تقويم موقف االجتهاد املعارص منه؟. 4

3 - أهمية البحث:

مقاصد  حتقق  متويل  أداة  وكونه  االستصناع  عقد  أمهية  من  البحث  أمهية  تأيت 
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الصناعية  احلقيقية  باألنشطة  املبارش  ارتباطه  مع  وغاياته،  اإلسالمي  االقتصاد 
ع يف صيغ هذا العقد من شأنه أن ُيوّسع  واإلنتاجية ذات القيمة املضافة، فالتوسُّ

دائرة حتقيق هذه املقاصد.

4 - منهج البحث:

اتبع البحث املنهج االستقرائي الوصفي لتتبع آراء الفقهاء يف االستصناع باملرابحة. 
ثم منهج التحليل واملقارنة بني تلك اآلراء؛ للوصول إىل الرأي الراجح منها.

5 - الدراسات السابقة:

الدراسات التي تناولت االستصناع بطريقة املرابحة هي:
الزرقا، مصطفى بن أمحد، عقد االستصناع ومدى أمهيته يف االستثامرات . 1

للبنك  التابع  للبحوث،  اإلسالمي  املعهد  )جدة،  املعارصة،  اإلسالمية 
اإلسالمي للتنمية، ضمن سلسلة حمارضات(. وقد تعرض فيها لالستصناع 
بطريقة املرابحة بإحدى صورتيها، ومل ُيقّدم األدلة عىل مرشوعيتها. وجديد 
صور  واستيعاب  ومناقشتها،  األدلة  تلك  تقديم  يف  يتمثل  الدراسة  هذه 

املرابحة يف االستصناع.
بحوث . 2 جمموعة  صوره،  تكييفه،  حقيقته،  املقاولة:  عقد  باحثني،  جمموعة 

مقدمة ملجمع الفقه اإلسالمي بجدة، وعددها مخسة بحوث، )جملة جممع 
يف  باملرابحة  االستصناع  تناولت  البحوث  وهذه  ع14(.  اإلسالمي،  الفقه 
صورته الثانية، وكان التناول بكثري من االقتضاب. وجديد هذه الدراسة 
عىل  األدلة  وتقديم  االستصناع،  يف  املرابحة  طرق  استيعاب  يف  يتمثل 

مرشوعية كل طريقة، ومناقشة االعرتاضات عليها. 
مكتبة . 3 )كراتيش،  األربعة  املذاهب  عىل  البيوع  فقه  تقي،  حممد  العثامين، 

معارف القرآن، ط1، 2015م(. وقد اقترص عىل نقل رأي املانعني، ودعاهم 
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بأدلته  النظر  هذا  إليها  تضيف  الدراسة  وهذه  املسألة.  يف  النظر  إعادة  إىل 
ومناقشته.

هادي، وليد، أصول ضبط املعامالت املعارصة، )د.م، د.ن، ط1، 2011م(. . 4
مقتضب.  بشكل  الثانية  بطريقته  باملرابحة  االستصناع  لذكر  ض  تعرَّ وقد 
وجديد الدراسة عليه استيعاب صور املرابحة يف االستصناع، والتوسع يف 

ذكر أدلة كل صورة. 

6 - خطة البحث:

اقتضت طبيعة البحث أن يقع بعد املقدمة يف مبحثني وخامتة. 
املبحث األول: مدخل إىل االستصناع واملرابحة.

وفيه ثالثة مطالب: 
املطلب األول: االستصناع: حقيقته وحكمه.

املطلب الثاين: جهالة الثمن يف عقد االستصناع وأثرها عىل العقد.
املطلب الثالث: مفهوم املرابحة، وحكمها، وصورها يف عقد االستصناع.
املبحث الثاين: االستصناع باملرابحة يف االجتهاد املعارص تأصياًل وتقوياًم.

وفيه مطلبان: 
املطلب األول: استقراء موقف االجتهاد املعارص من االستصناع باملرابحة.

املطلب الثاين: وزن وتقويم موقف االجتهاد املعارص من االستصناع باملرابحة.



33

حة
راب

بامل
اع 

صن
ست

اال
مية

قوي
ة ت

يلي
حتل

ية 
صيل

ة تأ
اس

در

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

المبحث األول: مدخل إلى االستصناع والمرابحة.

المطلب األول: االستصناع: حقيقته، وحكمه:

: حقيقة االستصناع:
ً

أوال

نع. ُيقال: استصنع اليشء: دعا إىل ُصنعه )1(. االستصناع لغة: طلب الصُّ
نظًرا  تعريفه  يف  آراؤهم  تباينت  فقد  الفقهاء:  اصطالح  يف  االستصناع  وأما 

الختالفهم فيه: هل هو عقد مستقّل أم ال؟
فيه  رُشط  مة  الذِّ يف  مبيع  عىل  »عقد  بأنه  وعّرفوه  مستقالًّ  عقًدا  جعلوه  فاحلنفية 
)3(. لكن  الذّمة«  مبيع يف  بأنه »عقد عىل  تعريفه  العمل«)2(. واقترص بعضهم عىل 

ح الكاساين األول. )4(  رجَّ
ومّلا اشرُتط فيه العمل صار شبيًها باإلجارة وأخذ بعض أحكامها، ومنها: عدم 
اشرتاط تعجيل الثمن، وصححوا يف تكييفه أنه عقد بيع وفيه شبه باإلجارة )5(. 

وهو أخّص من السلم؛ ألنه ال يكون إالَّ فيام تدخله الصناعة )6(. 
فلم جيعلوا االستصناع عقًدا  املالكية والشافعية واحلنابلة  الفقهاء من  أما مجهور 
مستقاًل، بل هو بيع سلم إن كان املبيع يف الذمة، أو بيع عنٍي اشرتط فيه العمل إن 

كانت العني معينًة)7(. 
فت جملة األحكام العدلية االستصناع بأنه »عقد مقاولة مع أهل الصنعة  وقد عرَّ

)1( ينظر: ابن سيده: عيل، املحكم واملحيط األعظم، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 2000م(، ج1، ص442.
)2( الكاساين: أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط2، 1986م(، ج5، ص2. 

)3(املرجع السابق.
)4( وملعرفة أوجه الرتجيح ينظر: املرجع السابق.

1993م(، ج15، ص84-85. وابن اهلامم: حممد بن عبد الواحد، فتح  )5( ينظر: الرسخيس: حممد بن أمحد، املبسوط، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 
القدير، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج7، ص126.

ل االستصناع ألكثر من شهر: هل هو بيُع سلم أم استصناع؟ ينظر: ابن عابدين: حممد أمني، رد املحتار عىل الدر  )6( لكن جرى بينهم خالف فيام إذا ُأجِّ
املختار، )بريوت: دار الفكر، ط2، 1992م(، ج5، ص124.

)7( ينظر: ابن رشد اجلد: حممد بن أمحد، املقدمات املمهدات، حتقيق: حممد حجي، )بريوت: دار الغرب اإلسالمي، ط10، 1988م(، ج2، ص32. 
والدسوقي: حممد بن أمحد، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج3، ص216. و الشافعي: حممد بن إدريس، األم، 
)بريوت: دار املعرفة، د.ط، 1990م(، ج3، ص134. و الدمريي: حممد بن موسى، النجم الوهاج يف رشح املنهاج، حتقيق: جلنة علمية، )جدة: دار 
املنهاج، ط1، 2004م(، ج4، ص257. وابن مفلح: حممد بن مفلح، الفروع ومعه تصحيح الفروع، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي )بريوت: 

مؤسسة الرسالة، ط1، 2003م(، ج6، ص147.
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عىل أن يعملوا شيًئا، فالعامل صانع واملشرتي مستصنع واليشء مصنوع« )8(.
فه جممع الفقه اإلسالمي بأنه: »عقد وارد عىل العمِل والعني يف الّذّمة« )9(. وعرَّ

ثانًيا: حكم االستصناع:

اختلف الفقهاء يف حكم االستصناع بوصفه عقًدا مستقاًل عىل قولني:
 )10( املالكية  من  العلامء  مجهور  قال  وبه  االستصناع،  جواز  عدم  األول:  القول 

والشافعية )11( واحلنابلة )12(. 
والقول الثاين: جواز االستصناع، وبه قال مجهور احلنفية)13(، وتبنته جملة األحكام 
العدلية)14(، وهو القول الذي جرى عليه العمل يف املؤسسات املالية اإلسالمية، 
التابع  اإلسالمي  الفقه  جممع  اختاره  فقد  املعارصة،  العلمية  اهليئات  تقول  وبه 
واملراجعة  املحاسبة  هليئة  الرشعي  واملجلس  بجدة)15(،  اإلسالمي  املؤمتر  ملنظمة 
كل  حجج  يف  البحث  خيوض  ولن  )األيويف()16(.  اإلسالمية  املالية  للمؤسسات 

فريق؛ ألن ذلك خيرجه عن مقصوده. 

المطلب الثاني: جهالة الثمن في عقد االستصناع وأثرها على العقد:

الثمن هو أحد مقومات العقد وأركانه )17(. وقد اختلف الفقهاء يف أثر جهالته عىل 
العقد عىل قولني:

واملالكية)19(،  احلنفية)18(  مذهب  وهذا  للعقد  مفسٌد  بالثمن  اجلهل  األول:  القول 
)8( جملة األحكام العدلية، جلنة مكونة من عدة علامء وفقهاء يف اخلالفة العثامنية، املحقق: نجيب هواويني، )كراتيش، نور حممد كارخانه، د.ط، د.ت(، ص31.

)9( جملة جممع الفقه اإلسالمي، قرار رقم 65 )7/3(، ج2، ع7، ص223.
)10( ينظر: األصبحي: مالك بن أنس، املدونة، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994م(، ج3، ص69. واخلطاب: حممد بن حممد، مواهب اجلليل 

يف رشح خمترص خليل، )بريوت: دار الفكر، ط3، 1992م(، ج4، ص540.
)11( ينظر: الشافعي: حممد بن إدريس، األم، ج3، ص134. والدمريي، النجم الوهاج، ج4، ص257

)12( ينظر: ابن مفلح، الفروع، ج6، ص147.
)13( ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج2، ص2. والبابريت، العناية رشح اهلداية، ج7، ص114. وابن عابدين، رد املحتار عىل الدر املختار، ج5، ص224.

)14( ينظر: جملة األحكام العدلية، ص31.
)15( ينظر: جملة جممع الفقه، قرار رقم 65 )7/3(، ج2، ع7، ص223.

)16( ينظر: هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، املعايري الرشعية، املعيار رقم 11، ص300.
)17( ينظر: الزرقا، مصطفى بن أمحد، املدخل الفقهي العام، )دمشق: دار القلم، ط2، 2004م(، ج1، ص399.

)18( ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج5، ص156، 183. والعثامين، حممد تقي، فقه البيوع عىل املذاهب األربعة، )كراتيش: مكتبة معارف القرآن، 
د.ط، 2015م(، ج1، ص423. 

التاج واإلكليل ملخترص خليل، )بريوت: دار  الكبري، ج3، ص15. واملواق: حممد بن يوسف،  ينظر: الدسوقي، حاشية الدسوقي عىل الرشح   )19(
الكتب العلمية، ط1، 1994م(، ج6، ص85.
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ابن  فعل  وكذلك  إمجاًعا)22(،  املنذر  ابن  وحكاه  واحلنابلة)21(،  والشافعية)20(، 
القطان)23(، لكن حكى ابن تيمية عن أمحد خالف هذا، كام سيأيت. واستدلوا عىل 
الغرر  الغرر«)24(. ومن صور  بيع  النبي صىل اهلل عليه وسلم »هنى عن  بأن  ذلك 

جهالة الثمن.
القول الثاين: صحة البيع مع جهالة قدر الثمن: بأن مل يسمِّ الثمن أو باع بام ينقطع 
به السعر، أو باع السلعة برقمها، أو كام يبيع الناس. وهذا اختيار شيخ اإلسالم ابن 
تيمية)25(، وقد حكى رواية عن أمحد بتصحيح البيع بالرقم )أي عىل رقم مكتوب 
عىل السلعة مل يره املتعاقدان(، وحكى قواًل يف املذهب بتصحيح البيع بام ينقطع به 

السعر، والبيع كام يبيع الناس)26(. 
واسُتدّل هلذا القول بام ييل:

قياس الثمن عىل الصداق، وقد أجاز الشارع النكاح دون تسمية مهر، فقال . 1
وُهنُّ َأْو َتْفِرُضوْا هَلُنَّ  مَتَسُّ ْقُتُم النَِّساء َما مَلْ  سبحانه: }الَّ ُجنَاَح َعَلْيُكْم إِن َطلَّ
َفِريَضًة{)27(، قال ابن العريب: »دل عىل أن نكاح التفويض جائز، وهو كل 

نكاح ُعِقَد من غري ذكر الصداق، وال خالف فيه«)28(.
أن احلاجة العامة داعية إىل البيع بام ينقطع به السعر كمن يشرتي من اخلّباز . 2

والّلحام كل يوم شيًئا معلوًما ثم حُياسبه عند رأس الشهر، والذين يمنعون 
هذا واقعون فيه ممَّا ُيؤكد احلاجة إليه.

أن البيع بام يبيع الناس، أو ينقطع به السعر أطيب لنفس املشرتي وآمن له . 3
)20( ينظر: الشافعي، األم، ج3، ص60. والعمراين: حييى بن أيب اخلري، البيان يف مذهب الشافعي، حتقيق: قاسم حممد النوري، )جدة: دار املنهاج، 

ط1، 2000م(، ج5، ص106.
)21( ينظر: املرداوي، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، ج4، ص309. والبهويت: منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، )بريوت: 

دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، ج3، ص163.
الثقافية، ط1،  العلامء، حتقيق: صغري األنصاري )رأس اخليمة: مكتبة مكة  إبراهيم، اإلرشاف عىل مذاهب  أبو بكر حممد بن  املنذر:  ابن  ينظر:   )22(

2004م(، ج6، ص131. 
)23( ينظر: ابن القّطان: عيل بن حممد، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، حتقيق: حسن الصعيدي، )د.م، الفاروق للطباعة والنرش، ط1، 2004م(، ج2، ص236.

)24( رواه مسلم يف الصحيح، كتاب البيوع، باب بطالن بيع احلصاة، والبيع الذي فيه غرر، ج3، ص1153، رقم )1513(.
ص72.  1329ه(،  د.ط،  العلمية،  كوردستان  مكتبة  )القاهرة:  تيمية،  ابن  اإلسالم  لشيخ  العلمية  االختيارات  حممد،  بن  عيل  البعيل:  ينظر:   )25(

واملرداوي، اإلنصاف، ج4، ص309.
)26( ينظر: املرجع السابق.

)27( سورة البقرة: 236.
)28( ابن العريب: أبو بكر حممد بن عبد اهلل، أحكام القرآن، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط3، 2003م(، ج1، ص292.
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من املساومة)29(.
واالجتاهان متفقان عىل اشرتاط العلم بالثمن حيث كانت اجلهالة مؤدية إىل النزاع، 
وموقعًة للعاقد يف اخلطر، أو جالبًة الندامة له عىل التعاقد، وهذا كله مندرج يف هني 
ا حيث كانت اجلهالة ال تؤدي إىل يشء من  النبي صىل اهلل عليه وسلم عن الغرر. أمَّ
ذلك كالبيع بام ينقطع به السعر، أو عدم تسميِة ثمٍن رًضا بام سيؤول إليه األمر من 
ثمن املثل - ونحو ذلك من الصور - فإن القول الثاين هو أقوى دلياًل وأكثر حتقيًقا 
إمجاٍع.  أو  ُسنٍّة،  أو  كتاب،  يمنعه رصاحًة من  ما  مع عدم وجود  العباد،  ملصالح 
وهذا اخلالف يف أثر معلومية الثمن عىل عقد البيع شامل لعقود بيع األعيان، وبيع 
الثاين-  املبحث  السلم -كام سيأيت يف  بيع  تيمية يف  ابن  الذمة؛ وهلذا أجراه  ما يف 
ومن َثّم فهو شامل لعقد االستصناع؛ ملا سبق من أنه بيٌع ملا يف الذمة مع اشرتاط 
العمل، واشرتاط العمل جعله شبيًها باإلجارة؛ مما يعني مزيد ختفيف يف رشوط 

الثمن كام سيأيت يف أدلة مرشوعية املرابحة يف االستصناع. 

المطلب الثالث: مفهوم المرابحة، وحكمها، وصورها في عقد االستصناع:

: مفهوم المرابحة:
ً

أوال

املرابحة أحد بيوع األمانة وهي البيوع التي خُيرب فيها البائع بالثمن الذي اشرتى به، 
وُسّميت بيوع أمانة؛ ألن البائع مؤمتن يف إخباره برأس ماله. فاملرابحة لغة: مصدر 
ا يف اصطالح الفقهاء: فقد وقع خالف يف تعريفها:  رابح، أي حقق الربح)30(، وأمَّ
فها احلنفية بأهنا: بيع ما ملكه من العروض بام قام عليه وبفضٍل أي زيادة، فال  فعرَّ
يشرتط عندهم أن يكون البائع قد ملك املبيع بعقد معاوضة، بل جتوز املرابحة فيام 
فها  ملكه بإرث وهبة ووصية، ونحو ذلك، فيقّومه وُيرابحه عىل القيمة)31(. وعرَّ
املالكية والشافعية واحلنابلة بعبارات خمتلفة ومؤداها واحد، فعرفها املالكية بأهنا: 

1991م(،  )29( ينظر: ابن القيم: حممد بن أيب بكر، أعالم املوقعني عن رب العاملني، حتقيق: حممد عبد السالم، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 
ج4، ص5.

)30( ينظر: ابن فارس: أمحد، جممل اللغة، حتقيق: زهري سلطان )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط2، 1986م(، ص412.
)31( ينظر: ابن عابدين، رد املحتار، ج5، ص133-132.
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قال  وبنحوه  هلام«)32(.  معلوم  ربح  وزيادة  به  اشرتاها  الذي  بالثمن  السلعة  »بيع 
الشافعية واحلنابلة.)33(

ثانًيا: حكم المرابحة:
املرابحة بيع جائز بداللة عمومات النصوص كقوله سبحانه: )َوَأَحلَّ اهللُّ اْلَبْيَع()34( 
واملرابحة داخلة يف هذا؛ ألهنا بيع توفرت فيه رشوط البيع الصحيح، ومن ذلك 
العلم اإلمجاع عىل جواز  املبيع والثمن. وقد حكى غري واحد من أهل  معلومية 
املرابحة )35(. وإن قال بعضهم إنه خالف األوىل -كام هو مذهب املالكية- حلاجة 

البائع فيه لكثرة البيان، )36( فإن ذلك ال ينايف هذا اإلمجاع. 

ا: صور المرابحة في عقد االستصناع:
ً
ثالث

املرابحة يف االستصناع ال خترج عن مفهوم املرابحة السابق ذكره، إذ االستصناع 
باملرابحة يمكن أن جُيرى بإحدى صورتني:

األوىل: أن ُيقّدر الصانع التكاليف التي سيبذهلا إلنتاج املصنوع من مواد وتكاليف 
ا بجعله نسبة  ا ببيان قدره، وإمَّ الصنعة، وُيضيف إىل ذلك الربح الذي يطلبه، إمَّ
مئوية من التكاليف التي قّدر أنه سيبذهلا، ويتم التعاقد عىل إمجايل التكاليف املقّدرة 
والربح املتفق عليه، ثم إذا كانت التكلفة الفعلية أقّل ممَّا قّدره الصانع فإنه جيب 

عليه أن حيسم )خيصم( من الثمن بقدر الفرق)37(.
الثانية: أن يكون التعاقد عىل أن الثمن هو مقدار التكلفة الفعلية للمصنوع بعد 

)32( الدردير، الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، ج3، ص159.
)33( ينظر: العمراين، البيان يف مذهب اإلمام الشافعي، ج5، ص332. وابن قدامة: املوفق عبد اهلل بن أمحد، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، )بريوت: دار 

الكتب العلمية، ط1، 1994م(، ج2، ص54.
)34( سورة البقرة: 275.

)35( ينظر: ابن جرير: حممد بن جرير الطربي، اختالف الفقهاء، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، ص75. والكاساين: بدائع الصنائع، ج5، 
ص220. ومل يلتفتوا إىل خالف ابن حزم القائل بحرمة املرابحة إن كانت بصيغة االشرتاط؛ ألنه بناه عىل أصله الضعيف أن الرشوط التي مل يرد نص 

خاص هبا باطلة، ومبطلة للعقد. ينظر: ابن حزم: عيل بن أمحد، املحىل باآلثار، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(، ج7، ص499.
)36( ينظر: الدردير، الرشح الكبري مع حاشية الدسوقي، ج3، ص159.

)37( ينظر: الزرقا: مصطفى بن أمحد، عقد االستصناع وأمهيته يف االستثامرات اإلسالمية املعارصة، )جدة: املعهد اإلسالمي للبحوث التابع للبنك 
اإلسالمي للتنمية، د.ط، د.ت(، ص21. قرار جممع الفقه اإلسالمي رقم 129 )14/3(، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج2، ع14، ص288.
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صنعه مع إضافة نسبة ربح مئوية مثل 10 % أو 5 % من هذه التكاليف)38(.
ومن عرض الصورتني يتبنيَّ أن الفرق بينهام هو معلومية الثمن عند التعاقد، ففي 
إليها  املتوقعة، مضاف  التكلفة  بذكر قدر  العقد  ى يف  ُمسمَّ الثمن  الصورة األوىل 

نسبة مئوية منها للربح، أو ربًحا مقطوًعا. 
الصنع  بعد  يعرف  وإنام  العقد،  ُيعرف حال  الثمن ال  فمقدار  الثانية  الصورة  ا  أمَّ
ومعرفة التكلفة احلقيقية، وحينها ُيضاف إليها الربح املتفق عليه، ويكون املجموع 

هو الثمن.

 وتقويًما
ً

المبحث الثاني: االستصناع بالمرابحة في االجتهاد المعاصر تأصيال

المطلب األول: استقراء موقف االجتهاد المعاصر من االستصناع بالمرابحة

اختلف الفقهاء املعارصون يف حكم االستصناع باملرابحة عىل ثالثة أقوال:
أخذ  وبه  األقوال،  أشد  وهذا  بصورتيها،  االستصناع  يف  املرابحة  منع  األول: 
املجلس الرشعي هليئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية. فقد جاء 

يف املعيار رقم )11( الفقرتان التاليتان:
وزيادة  بالتكلفة  الثمن  بأن حيدد  االستصناع  املرابحة يف  إجـراء  »5/2/3 ال جيوز 

معلومة.
6/2/3 إذا انخفضـت التكلفـة الفعلية التي أنفقتها املؤسسة يف إنجاز املصنـوع عن 

التكلفة التقديرية،... ال حق للمسـتصنع يف الفرق أو جزء منه، وكذلك احلكم يف 
حال زيادة التكلفة« )39(. 

الثاين: جتويز الصورة األوىل من صوريت املرابحة يف االستصناع دون الثانية، وبه 
أخذ الشيخ الزرقا، فقال: »كذلك يمكن أن يكون الثمن حمدًدا بطريقة املساومة غري 

)38( ينظر: الزحييل: وهبة، عقد املقاولة، )جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج2، ع14(، ص221، والنشمي: عقد املقاولة، )جملة جممع الفقه اإلسالمي، 
م2، ع14(، ص68.

)39( املعايري الرشعية، املعيار رقم 11، ص301.
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نَّاع البائع من نفقة يف سبيل صنع املبيع باملواصفات  مبني عىل مقدار ما سيبذله الصَّ
البائع  الصانع  يقوم  بأن  املرابحة: وذلك  بطريقة  الثمن حمدًدا  أو يكون  املطلوبة، 
املطلوب،  اليشء  صنع  يف  ستدخل  التي  املواد  قيمة  من  يبذله  سوف  ما  بتقدير 
املطلوب،  الوجه  عىل  صنعه  يكتمل  حتى  النفقة  من  بذله  إىل  حيتاج  ما  وسائر 
هو  املجموع  ويكون  عليه،  يتفقان  الذي  الربح  مقدار  هذه  تكاليفه  إىل  ويضيف 
التعاقد. وهذا الربح الذي يتفق عليه جيوز تقديره بنسبة  الثمن الذي حيدد حني 
مئوية حمددة من تلك التكاليف، كام جيوز أن يكون مقداًرا مقطوعا. ولكن جيب 
أن يلحظ يف صورة االستصناع باملرابحة أنه إذا تبني للصانع فيام بعد أنه قد أنفق 
أن يطرح من  التعاقد جيب عليه حينئذ  قد قدره حني  أقل مما كان  التكاليف  من 
الثمن مقدار الفرق، وإال كان خيانة توجب اخليار للمستصنع”. )40( وبمثله قال 

حممد جرب األلفي)41(.
الثالث: جتويز املرابحة يف االستصناع بصورتيها، وبه أخذ جممع الفقه اإلسالمي 
إذ نصَّ يف قراره رقم 129 )14/3( بشأن عقد املقاولة والتعمري عىل جواز الطريقة 
الثانية، فجاء فيه الفقرة التالية: »)ج( االتفاق عىل حتديد الثمن عىل أساس سعر 

التكلفة احلقيقية، ونسبة ربح مئوية.
ومفصلة،  دقيقة  مالية  وقوائم  بيانات  املقاول  يقدم  أن  احلال  هذه  يف  ويلزم 
وبمواصفات حمددة، بالتكاليف يرفعها للجهة املحددة يف العقد، ويستحق حينئذ 
فجواز  الثانية  الطريقة  جازت  وإذا  عليها.«)42(  املتفق  للنسبة  باإلضافة  التكلفة 

الطريقة األوىل أوىل. وبه قال وهبة الزحييل)43(.

)40( الزرقا، عقد االستصناع، ص21.
)41( ينظر: األلفي، عقد املقاولة: اإلنشاء والتعمري، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج2، ع14، ص161. ويقرتب من هذا االجتاه: جاسم عيل الشاميس، 
حيث منع الصورة الثانية ملا فيها من الغرر الفاحش، ال لكون االستصناع ليس حمالًّ للمرابحة، ومل يتعرض للصورة األوىل، فيمكن القول إنه ال يرى 
ع14(،  ج2،  اإلسالمي،  الفقه  جممع  )جملة  والتعمري،  اإلنشاء  املقاولة،  عقد  ينظر: الشاميس،  العقد.  حال  معلوًما  الثمن  لكون  الغرر؛  لعدم  منعها 
ص116. كام يقرتب من هذا االجتاه أيًضا قطب مصطفى سانو، حيث قال بإمكان جواز هذه الصورة إن كان الربح معلوًما أيًضا عند التعاقد ولو بنسبة 

مئوية. ينظر: سانو، عقد املقاولة، اإلنشاء والتعمري، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج2، ع14، ص198-196.
)42( جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج2، ع14، ص288.

)43( ينظر: الزحييل، عقد املقاولة اإلنشاء والتعمري، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج2، ع14، ص222-221.
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المطلب الثاني: تأصيل موقف االجتهاد المعاصر من االستصناع بالمرابحة وتقويمه

االستصناع  مسألة  تناولوا  الذين  املعارصين  الفقهاء  أن  إىل  أواًل  اإلشارة  جتدر 
حجج  وتناقش  حججهم،  جل  تبني  معمقة،  بدراسات  يتناولوها  مل  باملرابحة 
خمالفيهم؛ ولذا سيتناول البحث هنا املستندات الرشعية التي اسُتدل هبا، أو يمكن 
أن يستدل هبا لكل قوٍل من األقوال السابقة، واإليرادات التي ترد عليه، ومناقشة 

ذلك كلِّه. وسيكون ذلك عىل النحو التايل:

: أدلة القول األول: المانع من المرابحة في االستصناع بصورتيها.
ً

أوال

احتجَّ هذا الفريق بالتايل:
أن حمل املرابحة جيب أن يكون موجوًدا مملوًكا معلوم الثمن قبل املرابحة، . 1

وهذا غري متحقق يف عقد االستصناع؛ ألنه بيُع موصوٍف يف الّذّمة، وتكلفته 
ال ُتعرف إالَّ بعد اإلنجاز)44(.

أن الثمن جيب أن يكون معلوًما عند إبرام العقد)45(.. 2
بإجازة . 3 عليه  يزاد  فال  السلم؛  عقد  من  جوازه  يف  مستثنى  االستصناع  أن 

املرابحة)46(.
فتدخل عىل . 4 قيمتها  تقدير  املستصنع، ويصعب  قيمة  الصنعة داخلة يف  أن 

العقد الغرر واجلهالة، وربام االستغالل يف تقدير قيمة الصنعة)47(.

مناقشة األدلة:

يف  كتب  من  ِقبل  من  ُتناقش  مل  أهنا  إىل  اإلشارة  جتدر  األدلة  هذه  مناقشة  قبل 
االستصناع؛ وذلك ألن أكثرهم ال يتناول مسألة االستصناع باملرابحة بأي صورة 
ض ملناقشة  كانت، والذين تناولوها تناولوها بقدر كبري من االقتضاب دون التعرُّ

)44( ينظر: املعايري الرشعية، ص315.
)45( ينظر: املرجع السابق.

)46( ينظر: القره داغي، عيل حميي الدين، عقد االستصناع وتطبيقاته املعارصة، حلقة تلفزيونية بربنامج: دين ودينار، منشور عىل اليوتيوب عىل الرابط: 
 https://www.youtube.com/watch?v=Xg49QL1MuZk

)47( ينظر: املرجع السابق.
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أدلة املانعني)48(. 
ومناقشة تلك األدلة عىل النحو التايل:

1 - مناقشة الدليل األول:

يناقش بأنه ال ُيسّلم وجوب أن يكون حمل املرابحة موجوًدا مملوًكا؛ ألن املرابحة 
وهذه  معينة  عنٍي  بيع  يف  عوًضا  يكون  قد  والثمن  الثمن،  لتقدير  طريقة  هي  إنام 
هي التي يشرتط وجودها وملكها، وقد يكون عوًضا يف بيِع موصوٍف يف الذمة، 
دلَّ  إنام  املرابحة  وبيع  صوره)49(،  بعض  يف  ولو  باإلمجاع  جائز  الذمة  يف  ما  وبيع 
مستوفًيا  بيًعا  وكونه  البيع،  مرشوعية  عىل  الدالة  العامة  األدلة  مرشوعيته  عىل 
للرشوط)50(، ومل يرد دليل خاص يف املرابحة جيعل من رشوطها ما ُذكر، وإذا كان 
ّمة هو أحد أنواع البيوع، فإذا دخلت املرابحة بيع  كذلك فإن بيع املوصوف يف الذِّ
املعينات فال مانع من دخوهلا بيع املوصوف يف الذّمة إذا عرف ثمنه. وإنام الرشط 
يف املرابحة أن يكون الربح وأصل الثمن معلومني، والعلم بأصل الثمن ُيكتفى 
فيه بالتقدير املعتمد عىل الظن، ولذا مل يقرص فقهاء احلنفية املرابحة عىل ما ُمِلك 
برشاء، بل جوزوها فيام ملك بغري ثمن كاملوروث واملوهوب ونحومها، ويكتفى 
ربح  وطلب  القيمة،  بتلك  املشرتي  وإخبار  قيمته  بتقدير  فيه  املرابحة  إلجراء 
يف  حصوله  يمكن  الظن  وهذا  وختمني)52(.  ظنٌّ  القيمة  وتقدير  فوقها)51(،  معلوم 
عقد االستصناع بتقدير تكلفة املصنوع من ذوي اخلربة، ال سيام مع استقرار أسعار 
ا يف حالة حدوث ظروف قاهرة فإنه جيري عىل االستصناع  السلع يف السوق. أمَّ
باملرابحة ما جيري عىل غريه من العقود، وال فرق حينها بني االستصناع باملرابحة 

أو املساومة.

)48( ينظر: الزرقا، عقد االستصناع، ص21. وبحوث جملة جممع الفقه اإلسالمي، ع14، ج2، ص68، ص118، ص163، ص197، 223.
)49( ينظر: ابن املنذر، اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، ج6، ص101. 

)50( الكاساين، بدائع الصنائع، ج5، ص220.
)51( ينظر: ابن عابدين، رد املحتار، )حاشية ابن عابدين(، ج5، ص133-132.

الكتب  الوجيز، حتقيق: عيل حممد عوض، )بريوت: دار  العزيز رشح  الكريم،  الصنائع، ج5، ص221.والرافعي: عبد  بدائع  الكاساين،  ينظر:   )52(
العلمية، ط1، 1997م(، ج4، ص84.
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2 - مناقشة الدليل الثاني:

ويناقش هذا الدليل بكون الثمن آياًل للعلم، فهو معلوم يف ثاين احلال، واجلهالة 
عىل  يتعاقد  أن  املشرتي  لنفس  أطيب  يكون  قد  بل  النزاع،  ُتوجب  ال  فيه  التي 
التكلفة احلقيقية مع ربح معلوم بالنسبة، أو معلوم بالقدر، ثم إنه قد أبيحت عقوٌد 

يكون فيها الثمن آياًل للعلم، كام سيأيت يف أدلة امُلجيزين.

3 - مناقشة الدليل الثالث:

ُيناقش بأن االستصناع عقد مستقل، فليس هو فرًعا عن عقد السلم، بل استثناؤه 
ين بالّدين- وقع باالستحسان املعتمد  يف بعض األحكام -كبيع املعدوم، أو بيع الدَّ

عىل فعل الصحابة، كام وقع استثناء السلم باالستحسان املعتمد عىل النص.

4 - مناقشة الدليل الرابع:

وعىل  عليها  العقد  ورد  وإن  مقصود  غري  تابع  الصنعة  بأن  الدليل  هذا  ويناقش 
العني، فإن وروده عىل الصنعة عىل جهة التبعية؛ بدليل أنه إذا سلَّم الصانع شيًئا 
كان قد صنعه، أو كان من ُصنع غريه فإن ذلك يكفي يف تسليم املصنوع، والقاعدة 
أنه ُيغتفر يف التابع ما ال ُيغتفر يف املتبوع)53(، ولذلك أمثلة كثرية يف البيوع مثل جواز 
املعيار الرشعي جرى عىل  إن  ثم  الشجرة.  لبيع  تبًعا  قبل بدو صالحه  الثمر  بيع 
جواز ربط األجرة بمؤرش منضبط لتحديدها)54(، وهذا يعني أن األجرة ستعرف 
معياًرا  الرشع  املثل منضبطة، وقد عّده  املؤرش. وأجرة  اعتامًدا عىل  احلال  ثاين  يف 

ُيرجع إليه يف مسائل عديدة)55(؛ ألنه ال ُيؤدي للنزاع.

ثانًيا: أدلة القول الثاني القائل بجواز الصورة األولى من صورتي االستصناع بالمرابحة:

الشيخ  به غري  قائل مرّصح  الباحث- عىل  اطالع  ُيعثر -يف حدود  مل  القول  هذا 

)53( ينظر: السيوطي: عبد الرمحن بن أيب بكر، األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1990م(، ص120.
)54( ينظر: املعايري الرشعية، ص856.

)55( ينظر: السيوطي، األشباه والنظائر، ص363.
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مصطفى الزرقا، والدكتور األلفي، ومها حني عرضاه مل ُيبّينا أدلتهام عىل مرشوعيته، 
ومع ذلك باإلمكان أن يستدّل عىل مرشوعيته باألدلة العامة الّدالة عىل أن األصل 
يف العقود احلل واإلباحة، ما مل يرد عن الرشع ما يقتيض منعها، وهذا مذهب أكثر 

أهل العلم)56(، وخالف يف ذلك أهل الظاهر)57(.
واألدلة الكثرية تسند القول األول، ومنها:

ِذيَن آَمنُوْا َأْوُفوْا بِاْلُعُقوِد()58(. والعقود لفظ عام يشمل . 1 َا الَّ قوله تعاىل: )َياَأهُّيُّ
كل العقود، إالَّ ما ورد الرشع بتحريمه)59(.

كل . 2 تناول  البيع  ولفظ  َبا()60(.  الرِّ َم  َوَحرَّ اْلَبْيَع  اهللُّ  )َوَأَحلَّ  تعاىل:  قوله 
البياعات، فظاهر النص يقتيض جواز كل بيع إالَّ ما خّص بدليل)61(.

َأن . 3 إاِلَّ  بِاْلَباطِِل  َبْينَُكْم  َأْمَواَلُكْم  َتْأُكُلوْا  الَ  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َا  )َياَأهُّيُّ تعاىل:  قوله 
نُكْم()62(. فالتجارة إن كانت برتاٍض ومل يرد الرشع  اَرًة َعن َتَراٍض مِّ َتُكوَن جِتَ

بتحريمها فليست من الباطل)63(.
َم َفُهَو . 4 قوله صىل اهلل عليه وسلم: »َما َأَحلَّ اهللَُّ يِف ِكَتابِِه َفُهَو َحالٌل َوَما َحرَّ

َحَراٌم َوَما َسَكَت َعنُْه َفُهَو َعْفٌو َفاْقَبُلوا ِمَن اهللَِّ َعافَِيَتُه َفإِنَّ اهللََّ مَلْ َيُكْن لَِينَْسى 
َشْيًئا، ُثمَّ َتال َهِذِه اآلَيَة: )َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا()64(«)65(. قال ابن القيم: »فكل 
رشط وعقد ومعاملة سكت عنها فإنه ال جيوز القول بتحريمها، فإنه سكت 

)56( ينظر: الرسخيس، املبسوط، ج18، ص124. وابن عابدين، رد املحتار، ج6، ص22. والزرقاين: عبد الباقي، رشح خمترص خليل، )بريوت: دار 
الكتب العلمية، ط1، 2002م(، ج7، ص107. واملنجور: أمحد بن عيل، رشح املنهج املنتخب إىل قواعد املذهب، حتقيق: حممد الشيخ حممد األمني، 
)د.م، دار عبد اهلل الشنقيطي، د.ط، د.ت(، ج2، ص562. وابن السبكي: عبد الوهاب بن عيل، األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 

1991م(، ج1، ص253. وابن رجب: عبد الرمحن بن أمحد، القواعد، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(، ص340.
ط1،  اجلوزي،  ابن  دار  )الدمام:  اخلليل،  أمحد  حتقيق:  النورانية،  القواعد  أمحد،  تيمية:  وابن  ص361.  ج8،  باآلثار،  املحىل  حزم،  ابن  ينظر:   )57(

1422هـ(، ص261.

)58( سورة املائدة:1.
)59( ينظر: ابن تيمية، القواعد النورانية، ص266.

)60( سورة البقرة:275.
)61( ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج5، ص188.

)62( سورة النساء:29.
)63( ينظر: اجلصاص: أمحد بن عيل، أحكام القرآن، حتقيق: عبد السالم شاهني، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994م(، ج1، ص304.

)64( سورة مريم: 64.
اهليثمي: »إسناده حسن«.  الغفاري، حديث رقم )4087(، ج10، ص26. وقال: »إسناده صالح«، وقال  املسند، مسند أيب ذر  البزار يف  )65( رواه 

ينظر: اهليثمي: عيل بن أيب بكر، جممع الزوائد ومنبع الفوائد، حتقيق: حسام الدين القديس، )القاهرة: مكتبة القديس، د.ط، 1994م(، ج1، ص111.
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عنها رمحة منه من غري نسيان وإمهال«)66(.
البيع  لرشوط  مستوٍف  بيٍع  عقد  الصورة  هذه  يف  باملرابحة  االستصناع  وعقد 
يقتيض  ما  عىل  العقد  يشتمل  ومل  التعاقد،  حني  معلوٌم  عليه  املعقود  إذ  وأركانه؛ 
منعه من غرٍر، أو رًبا، أو ظلٍم، وكون الثمن قاباًل للنقص يف حال نقص التكلفة 
الفعلية عامَّ قّدره الصانع وتعاقدا عليه فإن ذلك ال يرض املشرتي وال البائع، بل هو 
أطيب لنفس املشرتي؛ إذ هو قد ريض باحلد األعىل، فإذا نقص الثمن كان أنفع له. 
ا الصانع فإن نقصت التكلفة احلقيقية فقد ريض بربٍح معلوم زائد عليها؛ فال  وأمَّ
ا يف حال زيادهتا عامَّ قدرها به فإنه ال فرق يف حقه بني  رضر عليه يف نقصها، وأمَّ
أن يتم التعاقد بطريقة املرابحة أو املساومة؛ ألنه ُملزٌم بتسليم املصنوع يف مقابل 
الصورة  هذه  يف  باملرابحة  االستصناع  أن  يتضح  وهبذا  العقد،  يف  ى  املسمَّ الثمن 
ليس فيه يشٌء مما هنى عنه الشارع؛ لُيصار ملنعه وحتريمه، فيبقى عىل األصل من 

احلل واإلباحة.
ويمكن للمخالف أن يورد عىل هذا االستدالل بأن بيع املرابحة من بيوع األمانة 
والتخبري، وإذا مل يكن املبيع موجوًدا معلوم الثمن فبامذا خُيرب البائع املشرتي؟ وعىل 

أي يشٍء تكون زيادة الربح؟
وجُياب عن هذا اإليراد بام سبق أن نوقش به الدليل األول من أدلة املانعني.

ا: أدلة القول الثالث القائل بجواز االستصناع بالمرابحة في صورته الثانية:
ً
ثالث

ُيستدّل ألصحاب هذا القول باألدلة التالية:

يان التعامل به)67(. 1 - عدم مصادمة هذا العقد لنص شرعي، مع جر

أن األصل يف  الثاين من  القول  أدلة  تقريره يف  ما سبق  إىل  االستدالل  ومرد هذا 
العقود احِلل واإلباحة ما مل يرد عن الشارع ما يمنعها.

)66( ابن القيم، أعالم املوقعني، ج10، ص260-259.
)67( ينظر: الزحييل، عقد املقاولة، جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج2، ع14، ص222.
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وُيناقش هذا االستدالل بعدم التسليم بأن الشارع مل ينه عن هذا النوع من العقود؛ 
إذ فيه جهالة الثمن عند التعاقد، وهو غرر فاحش، والنبي صىل اهلل عليه وسلم قد 

»هنى عن بيع الغرر«)68(.
وجياب عن هذه املناقشة باآليت:

»املجهول  أو  عاقبته«)69(،  اإلنسان  عىل  ينطوي  »ما  هي  الغرر  حقيقة  أن  أواًل: 
أمجعها  ألنه  الرضير،  الدكتور  ارتضاه  الذي  هو  التعريف  وهذا  العاقبة«)70(، 
للفروع الفقهية التي أدخلها الفقهاء حتت الغرر)71(. وهو هبذا املعنى غري متحقق 
من  سيعرف  الكيل  فالثمن  مستورة،  غري  العاقبة  ألن  باملرابحة؛  االستصناع  يف 
خالل معرفة التكاليف احلقيقية، وهذا أمٌر يسهل ضبطه ومعرفته من خالل قوائم 

األسعار التي يقدمها الصانع للمستصنع أّواًل بأول.
الثاين: أنه عىل القول بأن املقصود بالغرر اجلهالة)72( -والثمن يف عقد االستصناع 
متنع  ال  اجلهالة  أن  فاجلواب:  العقد-  حال  جمهول  الثانية  صورهتا  يف  باملرابحة 
صحة العقد إالَّ إذا كانت مؤدية للمنازعة)73(. وهي هنا غري مؤدية للمنازعة؛ ألن 
ُيقدمه الصانع من  ُتعلم من خالل ما  الكميات حمدودة ومتفق عليها، وتكلفتها 
قوائم ُتبنّي أثامهنا أوالًّ بأّول، بسعر السوق؛ فلم يبق جماٌل للنزاع، فاجلهالة آيلة إىل 
العلم، واالستصناع هبذه الطريقة أطيب لنفس املستصنع؛ ألنه يرىض بإعطاء ربح 
ا إذا حصلت ظروٌف طارئة قاهرة فإنه ال فرق  معلوم زائد عن التكلفة احلقيقية. أمَّ
حينها بني االستصناع باملساومة أو املرابحة؛ ألن الرضر يرفع عن اجلانب املترضر 

من املتعاقدين بام يتالءم مع أحكام الظروف الطارئة.
الثالث: أن الغرر إنام يؤثر يف صحة العقد إذا مل تدُع إليه حاجة، وأمكن االحرتاز 

)68( سبق خترجيه، )ص13(.
)69( اجلويني: عبد امللك بن عبد اهلل، هناية املطلب يف دراية املذهب، حتقيق: عبد العظيم الديب، )جدة: دار املنهاج، ط1، 2007م(، ج5، ص403.

)70( ابن تيمية، القواعد النورانية، ص169.
)71( ينظر: الرضير: الصديق حممد، الغرر وأثره يف العقود، )اخلرطوم: الدار السودانية للكتب، وبريوت: دار اجليل، ط2، 1990م(، ص34.

)72( ينظر: املرجع السابق، ص33.
)73( ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج4، ص180، ص194.
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إذ  باملرابحة؛  باالستصناع  التعامل  إىل  داعية  الناس  وحاجة  مشقة)74(.  بغري  عنه 
يشء،  بغري  عمله  من  خيرج  ألن  ُعرضة  الصانع  جتعل  السوق  ألسعار  التقلبات 
فتغري األسعار قد يأيت عىل ما قّدر أن حيصل عليه كربح من وراء صنعته؛ فتدعوه 
احلاجة للتعاقد هبذا النوع من العقود. وتعامل الناس بعقٍد من العقود دليل عىل 
حاجتهم إليه. قال الصديق الرضير: »التعامل دليل عىل وجود احلاجة فيام تعاملوا 
من  عليهم  أشق  العقود  من  النوع  هذا  من  منعهم  كان  وربام  هلا«)75(.  ومظهر  به 
حصول الغرر الذي فيه، ويف هذا املعنى يقول ابن تيمية: »ومعلوم أن الرضر عىل 
أو  تباغض،  من  فيها  يتخوف  قد  مما  عليهم  أشد  املعامالت  هذه  بتحريم  الناس 
أكل مال بالباطل؛ ألن الغرر فيها يسري كام تقدم، واحلاجة إليها ماسة، واحلاجة 

الشديدة يندفع هبا يسري الغرر«)76(.

يج هذا العقد على اإلجارة مع ربط األجرة بمؤشر منضبط)77(: 2 - تخر

التي  الزم،  إجارة  عقد  يف  املؤجلة  »األجرة  وهي:  متغرية،  بأجرة  اإلجارة  أي 
يتفق العاقدان يف جملس العقد عىل ربطها بمؤرش منضبط حمدد عام، العلم به يف 
آجال مستقبلية حمددة، وفق آلية حمددة«)78(. واالستصناع فيه شبه من اإلجارة)79(، 

فيمكن أن يأخذ حكمها هذا.
واملراجعة  املحاسبة  هليئة  الرشعي  املجلس  ومنهم   - املعارصين  الفقهاء  وأكثر 
بجواز  يقولون   – اإلسالمي)81(  الفقه  وجممع  اإلسالمية)80(،  املالية  للمؤسسات 

اإلجارة بأجرة متغرية مع مراعاة أمرين:
األول: أن تكون أجرة الفرتة األوىل معلومة.

)74( ينظر: النووي: حييى بن رشف، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، )بريوت: دار إحياء الرتاث، ط2، 1392م(، ج10، ص156.
)75( الرضير، الغرر وأثره يف العقود، ص610.

)76( ابن تيمية، القواعد النورانية، ص191.
)77( ينظر: هادي: وليد، أصول ضبط املعامالت املعارصة، )د.م، د.ن، ط1، 2011م(، ص330.

)78( مرية: حامد حسن، عقود التمويل املستجدة يف املصارف اإلسالمية، )الرياض: دار امليامن، ط1، 2011م(، ص244.
)79( سبق ذكر هذا عند بيان حقيقة عقد االستصناع.

)80( ينظر: املعايري الرشعية، الفقرة )3/2/5( من املعيار رقم )9(، اإِلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك، ص248.
)81( ينظر: جملة جممع الفقه اإلسالمي، ج4، ع12، ص293. قرار رقم 115 )12/9(. وينظر ملعرفة باقي القائلني بجواز هذه اإلجارة وحججهم: 

مرية، عقود التمويل املستجدة، ص257-255.



47

حة
راب

بامل
اع 

صن
ست

اال
مية

قوي
ة ت

يلي
حتل

ية 
صيل

ة تأ
اس

در

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

الثاين: أن حتدد أجرة كل فرتة الحقة يف أوهلا.
يف  الطريقة  هذه  وأن  لرشوطه،  مستوٍف  اإلجارة  عقد  بأن  ذلك  عىل  واستدلوا 

حتديد األجرة ال جتعلها جمهولة جهالة مفسدة للعقد لألسباب التالية:
أن اجلهالة تؤول إىل العلم.أ. 
أن ربط األجرة بمؤرش منضبط معلوم هو من قبيل الرجوع إىل أجرة ب. 

املثل، وهو ال جمال فيه للنزاع.
مع ت.  األجرة  مستوى  تغري  من  املتعاقدين  استفادة  حيقق  الربط  هذا  أن   

استبقاء صفة اللزوم لكامل مدة العقد)82(.
وُيناقش هذا التخريج واالستدالل له بالتايل:

اإلجارة أ.  يف  الثمن  إن  حيث  من  واإلجارة  البيع  بني  فارق  بوجود 
)األجرة( يثبت شيًئا فشيًئا )أي كلام مىض زمن املنفعة استحقت األجرة 
يف  التكلفة  قدر  يف  التغري  أن  كام  البيع،  يف  الثمن  بخالف  له(،  املقابلة 
االستصناع ينشأ غالًبا عن تغري أسعار املواد الداخلة يف إنتاج املصنوع 

ال عن أجرة العمل. 
اعتامًدا عىل مؤرش مرشوط بام سبق من كون أجرة ب.   أن صحة اإلجارة 

الفرتة األوىل البد وأن تكون معلومة، ثم حتديد أجرة كل فرتة الحقة يف 
أوهلا وهذا غري متحقق يف البيع. وهذان اجلوابان يضعفان هذا التخريج.
3 - يمكن االستدالل لصحة االستصناع باملرابحة بتخرجيه عىل عقود بيع مشاهبة 
له من حيث كون املعقود عليه )الثمن أو املبيع( غري معلوم حال التعاقد وسُيعلم 

يف وقٍت مستقبل وذلك يف البيعني التاليني:

البيع بالنفقة ملدة معلومة.أ. 
عىل  أو  البائع،  عىل  النفقة  هو  الثمن  ويكون  مبيًعا،  آلخر  شخص  يبيع  أن  وهو 

)82( ينظر: املعايري الرشعية، املعيار رقم )9(، ص265.
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زوجته، أو ولده مدة معلومة قلَّت تلك املدة، أو كثرت)83(.
وقد أجاز فقهاء احلنابلة هذا البيع)84(. وعّللوا اجلواز بأن هلذه النفقة ُعرًفا يضبطها 

وُيرجع إليه عند التنازع)85(.
زوجته،  أو  نفسه،  عىل  للنفقة  الضابط  بالعرف  يقصدون  أهنم  هذا  من  وواضح 
أو ولده هو ما تعارفه الناس من نوع النفقة وجنسها وقدرها، فهذا معلوم عادًة، 

والتفاوت اليسري بني الناس ال خيل هبذا الضابط. 
واجلامع بني هذا البيع واالستصناع باملرابحة أن الثمن يف كليهام غري معلوم حتديًدا 
وقت التعاقد وسيعلم يف وقت مستقبل، وهو قابل للزيادة والنقص، نظًرا لتقلُّب 
عقد  ويف  النزاع.  من  مانًعا  يكون  إليه  ُيرجع  ضابط  له  ذلك  مع  ولكنه  السعر، 
وإن  الحًقا،  سُتعلم  والتكلفة  بمواصفاهتا،  معلومة  الكميات  تكون  االستصناع 
تفاوتت القيمة بسبب تقلب األسعار فإنه ال رضر فيه عىل املستصنع؛ ألنه يملك 
هذه األعيان بقيمتها، فام ُيقابل هذه الزيادة هو مملوك له غري مترضر ببذل مقابله.

السلم بسعر السوق يوم التسليم:ب. 
»وهو السلم يف سلٍع موصوفة من غري أن حُتدد كميتها، وإنام حُتدد بناًء عىل سعرها 
ُيعادل رأس ماله وربح  السلع ما  التسليم، فيعطى املشرتي من  يف السوق وقت 
معلوم«)86(. ومثاله أن يدفع امُلسِلم )املشرتي( للمسَلم إليه )البائع( يف جملس العقد 
عرشة آالف ريال عىل أنه رأس مال يف متٍر موصوف بصفاٍت حمددة، ُيسلَّم يف أّول 
يوم من حمرم 1443هـ، وال حُتدد يف العقد كميته، بل ُيتعاقد عىل أن يكون حتديد 
الكمية بناًء عىل السعر يوم التسليم مع حسم نسبة من السعر، كأن يقال: وتكون 
التسليم عىل أن )حيسم( يف الطن الواحد  الكمية بام يعادل رأس املال بسعر يوم 
10 % من السعر. فلو كان سعر الطن يوم التسليم 1000 ريال فإنه سيحسم منه 

)83(ينظر: البهويت، كشاف القناع، ج3، ص173.
)84( ينظر: املرجع السابق، واملرداوي، اإلنصاف، ج4، ص309.

)85( ينظر: البهويت، منصور بن يونس، دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، )بريوت: عامل الكتب، ط1، 1993م(، ج2، ص17.
)86( الشبييل: املرابحة بربح متغري، )جملة العلوم الرشعية، جامعة اإلمام حممد بن سعود، العدد:14، املحرم1431ه(، ص179.



49

حة
راب

بامل
اع 

صن
ست

اال
مية

قوي
ة ت

يلي
حتل

ية 
صيل

ة تأ
اس

در

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

10 %، فيجعل املعيار ملعرفة الكمية هو أن سعر الطن 900 ريال، وبذلك تكون 

الكمية هي ناتج قسمة رأس املال )10000 ريال( عىل سعر الطن بعد احلسم )900 
ريال(، أي = 11,11 طن.

وقد ذهب إىل القول بجواز السلم بسعر السوق يوم التسليم شيخ اإلسالم ابن 
يف  معلوٍم  أجٍل  إىل  معلوًما  مقداًرا  أسلم  »ولو  الفقهية:  االختيارات  ففي  تيمية، 
«)87(. ومّمن جزم  يشء بحكم أنه إذا حّل يأخذه بأنقص ممَّا ُيساوي بقدٍر معلوٍم صحَّ
بنسبة هذا الرأي البن تيمية الدكتور عيل القره داغي)88(، والدكتور نزيه محاد)89(، 
وهو ظاهر كالم العالمة ابن عثيمني)90(. والقول بجواز السلم بسعر السوق يوم 
التسليم له وجاهته؛ ألن اجلهالة فيه آيلة للعلم وليس فيه غرر وخماطرة، بل هو 
ل ليس فيه أكثر  حمقق للعدل، وحمافظ عىل التوازن بني طريف العقد؛ ألنه عند التأمُّ
التعاقد، وهذا هو األصل يف املعاوضات.  القائم حني  من املحافظة عىل الوضع 
يقول ابن تيمية: »األصل يف هذه املعاوضات واملقابالت هو التعادل من اجلانبني. 
فإن اشتمل أحدمها عىل غرر، أو ربا دخلها الظلم، فحرمها اهلل الذي حرم الظلم 
يوم  السوق  بسعر  السلم  بني  واجلامع  عباده«)91(.  عىل  حمرما  وجعله  نفسه،  عىل 
التعاقد، ولكنها جهالة  باملرابحة هو جهالة العوض وقت  التسليم واالستصناع 

آيلة للعلم، وليست مفضية للتنازع. 

الرأي الراجح في االستصناع بالمرابحة:

بجواز  القول  يرتّجح  ومناقشاهتا  بأدلتها  للفقهاء  الثالثة  األقوال  عرض  بعد 
االستصناع باملرابحة يف صورتيه، وذلك ملا يأيت:

ما . 1 عىل  اشتامله  وعدم  واإلباحة،  احلل  من  العقود  يف  األصل  عىل  بقاؤه 
)87( البعيل، االختيارات العلمية، ص76.

)88( ينظر: مناقشات السلم بسعر السوق يوم التسليم، امللتقى الفقهي الثاين لرشكة الراجحي، ص57.
)89( ينظر: املرجع السابق، ص92.

)90( ينظر: ابن عثيمني: حممد بن صالح، تعليقات عىل االختيارات الفقهية البن تيمية، )عنيزة: مؤسسة الشيخ العثيمني، ط1، 1437هـ(، ص209. 
وملعرفة أدلة القول بجواز السلم بسعر السوق يوم التسليم ُينظر: ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم، جامع املسائل، حتقيق: حممد عزيز شمس، )مكة: دار 

عامل الفوائد، ط1، 1422هـ(، املجموعة الرابعة، ص336. ومناقشات السلم بسعر السوق، رشكة الراجحي، ص68.
)91( ابن تيمية، القواعد النورانية، ص240.
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يقتيض حتريمه من ربا، أو غرر، أو ظلم.
أن احلاجة تدعو إليه.. 2
فيها . 3 املعقود عليه  ُيعلم  ممَّا  الفقهاء  التي صححها بعض  البيوع  قياسه عىل 

لم بسعر السوق يوم التسليم، فإن املجهول فيه هو  يف املستقبل، السيام السَّ
املبيع، بينام اجلهالة يف االستصناع باملرابحة تكتنف الثمن. واجلهالة يف املبيع 
والثمن وسيلة)93(، وهلذا  املبيع مقصود  الثمن)92(؛ ألن  منها يف  تأثرًيا  أكثر 

»يعترب الفقهاء للمبيع يف العقد شأًنا يف األحكام أهم من شأن الثمن«)94(.

الخاتمة:

توصلت الدراسة إىل النتائج التالية:
أن االستصناع باملرابحة عقد جديد، وله صورتان يمكن أن جُيرى هبام:. 1

األوىل: أن ُتقّدر التكلفة وحتدد يف العقد مع ربح معلوم مضاٍف إليها، وإذا 
بقدر  للمستصنع  ُردَّ  به  ممّا قدرت  أقل  التكلفة احلقيقية  أن  بعد ذلك  تبنّي 

النقص.
التي سُتعلم بعد  التكلفة احلقيقية  الثمن هو  التعاقد عىل أن يكون  الثانية: 
مبلًغا  يكون  أو  احلقيقية  التكلفة  من  املئوية  بالنسبة  معلوم  وربح  الصنع 

مقطوًعا.
أن الفرق بني الصورتني ظاهر، فالثمن املتعاقد عليه معلوٌم حال العقد يف . 2

فرق  وهذا  الثانية،  الصورة  يف  احلال  ثاين  يف  سُيعلم  بينام  األوىل،  الصورة 
ينبغي أن يكون مؤّثًرا يف حكم كل صورة.

أن املرابحة ليست إال طريقة للتعاقد اشرتط فيها البائع ربًحا معلوًما بالقدر . 3
أو النسبة زائًدا عىل قيمة مظنونة أخرب هبا املشرتي، ومن ثمَّ فالراجح جواز 

ا مع عدم تسمية املبيع فباطل”. الزرقا: مصطفى أمحد، عقد البيع، )دمشق: دار القلم، ط2، 2012م(،  )92( فـ “البيع مع عدم تسمية الثمن فاسد، أمَّ
ص82. 

)93( ينظر: الكاساين، بدائع الصنائع، ج5، ص305. 
)94( الزرقا، عقد البيع، ص76.
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إجرائها يف عقد االستصناع؛ لعدم وجود دليل يمنع ذلك.
إىل . 4 تؤدي  التي  اجلهالة  إنام هي  البيع  تؤثر يف صحة  التي  الثمن  أن جهالة 

نزاع، وجهالته يف عقد املرابحة يف االستصناع ليست كذلك.
أن الصورة األوىل من صور االستصناع باملرابحة حاهلا أبني وأوضح من . 5

الصورة الثانية من حيث معلومية الثمن حال التعاقد، فينبغي ملصدر املعيار 
الرشعي مراجعة املوقف منها.

التوصية:

تويص الدراسة بإعداد الدراسات امليدانية للتجارب املرصفية يف عقود املقاوالت 
التي تتم بطريقة املرابحة، وكذا عقود االستصناع باملرابحة؛ ملعرفة نسبة التغري يف 

التكلفة عام هو املتوقع، مما شأنه أن يعزز نتائج هذه الدراسة أو يعدهلا. 
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المصادر والمراجع

األصبحي: مالك بن أنس، املدونة، )بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1994م(. -
األلفي: حممد جرب، عقد املقاولة: اإلنشاء والتعمري، )جملة جممع الفقه اإلسالمي، ع14(. -
البابريت: حممد بن حممد، العناية رشح اهلداية، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. -
البخاري: عبد العزيز بن أمحد، كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي،  -

)بريوت: دار الكتب العلمية، ط1، 1997م(.
نارص،  - بن  زهري  حممد  حتقيق:  البخاري،  صحيح  إسامعيل،  بن  حممد  البخاري: 

)بريوت: دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ(.
سعد  - بن  عادل  حتقيق:  البزار،  مسند  اخلالق،  عبد  بن  عمرو  بن  بكر  أبو  البزار: 

ط1،  واحلكم،  العلوم  مكتبة  املنورة:  )املدينة  الشافعي  اخلالق  عبد  وصربي 
2009م(. 

)القاهرة:  - تيمية،  ابن  اإلسالم  لشيخ  العلمية  االختيارات  حممد،  بن  عيل  البعيل: 
مكتبة كردستان العلمية، د.ط، 1329هـ(.

البهويت: منصور بن يونس، دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، )بريوت: عامل الكتب،  -
ط1، 1993م(.

البهويت: منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، )بريوت: دار الكتب  -
العلمية، د.ط، د.ت(.

ابن تيمية: أمحد بن عبد احلليم، جامع املسائل، حتقيق: حممد عزيز شمس، )مكة:  -
دار عامل الفوائد، ط1، 1422هـ(.

اخلليل،  - أمحد  الفقهية، حتقيق:  النورانية  القواعد  احلليم،  عبد  بن  أمحد  تيمية:  ابن 
)الدمام: دار ابن اجلوزي، ط1، 1422هـ(.

ابن جرير: حممد بن جرير الطربي، اختالف الفقهاء، )بريوت: دار الكتب العلمية،  -
د.ط، د.ت(.

اجلصاص: أمحد بن عيل، أحكام القرآن، حتقيق: عبد السالم شاهني، )بريوت: دار  -
الكتب العلمية، ط1، 1994م(.

اجلويني: عبد امللك بن عبد اهلل، هناية املطلب يف دراية املذهب، حتقيق: عبد العظيم  -
الديب، )جدة: دار املنهاج، ط1، 2007م(.

ابن حزم: عيل بن أمحد، املحىل باآلثار، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(.  -
دار  - )بريوت:  خليل،  خمترص  رشح  يف  اجلليل  مواهب  حممد،  بن  حممد  اخلطاب: 
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الفكر، ط3، 1992م(.
الدسوقي، )بريوت:  - الكبري عىل خمترص خليل مع حاشية  الدردير: أمحد، الرشح 

دار الفكر، د.ط، د.ت(.
دار  - )بريوت:  الكبري،  الرشح  عىل  الدسوقي  حاشية  أمحد،  بن  حممد  الدسوقي: 

الفكر، د.ط، د.ت(.
املنهاج، حتقيق: جلنة علمية،  - الوهاج يف رشح  النجم  الدمريي: حممد بن موسى، 

)جدة: دار املنهاج، ط1، 2004م(.
الرافعي: عبد الكريم، العزيز رشح الوجيز، حتقيق: عيل حممد عوض، )بريوت:  -

دار الكتب العلمية، ط1، 1997م(.
ابن رجب: عبد الرمحن بن أمحد، القواعد، )بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت(. -
ابن رشد اجلد: حممد بن أمحد، املقدمات املمهدات، حتقيق: حممد حجي، )بريوت:  -

دار الغرب اإلسالمي، ط1، 1988م(.
اإلسالمي،  - الفقه  جممع  )جملة  والتعمري،  اإلنشاء  املقاولة:  عقد  وهبة،  الزحييل: 

ع14(.
ط2،  - القلم،  دار  )دمشق:  العام،  الفقهي  املدخل  أمحد،  بن  مصطفى  الزرقا: 

2004م(.
اإلسالمية  - االستثامرات  يف  وأمهيته  االستصناع  عقد  أمحد،  بن  مصطفى  الزرقا: 

للتنمية،  اإلسالمي  للبنك  التابع  للبحوث  اإلسالمي  املعهد  )جدة:  املعارصة، 
د.ط، د.ت(.

الزرقا: مصطفى بن أمحد، عقد البيع، )دمشق: دار القلم، ط2، 2012م(.  -
ط1،  - العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  خليل،  خمترص  رشح  الباقي،  عبد  الزرقاين: 

2002م(.
الفقه  - جممع  )جملة  والتعمري،  اإلنشاء  املقاولة:  عقد  مصطفى،  قطب  سانو: 

اإلسالمي، ع14(.
السبكي: عبد الوهاب بن عيل، األشباه والنظائر، )بريوت: دار الكتب العلمية،  -

ط1، 1991م(.
الرسخيس: حممد بن أمحد، املبسوط، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 1993م(. -
ط1،  - العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  األعظم،  واملحيط  املحكم  عيل،  سيده:  ابن 

2000م(.
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ط1،  - العلمية،  الكتب  دار  )بريوت:  والنظائر،  األشباه  الرمحن،  عبد  السيوطي: 
1990م(.

الفقه  - جممع  )جملة  والتعمري،  اإلنشاء  املقاولة،  عقد  عيل،  بن  جاسم  الشاميس: 
اإلسالمي، ع14(.

الشافعي: حممد بن إدريس، األم، )بريوت: دار املعرفة، د.ط، 1990م(. -
الشبييل: يوسف بن عبد اهلل، املرابحة بربح متغري، )جملة العلوم الرشعية، جامعة  -

اإلمام حممد بن سعود، العدد14، املحرم 1431هـ(.
السودانية  - الدار  )اخلرطوم:  العقود،  يف  وأثره  الغرر  حممد،  الصديق  الرضير: 

للكتب، وبريوت: دار اجليل، ط2، 1990م(.
ابن عابدين: حممد أمني، رد املحتار عىل الدر املختار، )بريوت: دار الفكر، ط2،  -

1992م(.
معارف  - مكتبة  )كراتيش،  األربعة،  املذاهب  عىل  البيوع  فقه  تقي،  حممد  العثامين: 

القرآن، د.ط، 2015م(.
تيمية،  - البن  الفقهية  االختيارات  عىل  تعليقات  صالح،  بن  حممد  عثيمني:  ابن 

)عنيزة: مؤسسة الشيخ العثيمني، ط1، 1437هـ(.
ابن العريب: أبو بكر حممد بن عبد اهلل، أحكام القرآن، )بريوت: دار الكتب العلمية،  -

ط3، 2003م(.
حممد  - قاسم  حتقيق:  الشافعي،  مذهب  يف  البيان  اخلري،  أيب  بن  حييى  العمراين: 

النوري، )جدة: دار املنهاج، ط1، 2000م(.
الرسالة،  - اللغة، حتقيق: زهري سلطان )بريوت: مؤسسة  فارس: أمحد، جممل  ابن 

ط2، 1986م(.
ابن قدامة: املوفق عبد اهلل بن أمحد، الكايف يف فقه اإلمام أمحد، )بريوت: دار الكتب  -

العلمية، ط1، 1994م(.
القره داغي: عيل حميي الدين، عقد االستصناع وتطبيقاته املعارصة، حلقة تلفزيونية  -

https://www.youtube. :بربنامج: دين ودينار، منشور عىل اليوتيوب عىل الرابط
com/watch?v=Xg49QL1MuZk

من  - مصورة  اجليل،  دار  )بريوت:  مسلم،  صحيح  احلجاج،  بن  مسلم  القشريي: 
الطبعة الرتكية املطبوعة يف استانبول سنة 1334هـ(.

الصعيدي،  - القطان: عيل بن حممد، اإلقناع يف مسائل اإلمجاع، حتقيق: حسن  ابن 
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)القاهرة: الفاروق للطباعة والنرش، ط1، 2004م(.
العاملني، حتقيق: حممد عبد  - القيم: حممد بن أيب بكر، أعالم املوقعني عن رب  ابن 

السالم، )بريوت: دارا لكتب العلمية، ط1، 1991م(.
دار  - )بريوت:  الرشائع،  ترتيب  يف  الصنائع  بدائع  مسعود،  بن  بكر  أبو  الكاساين: 

الكتب العلمية، ط2، 1986م(. 
العدلية،  - األحكام  جملة  العثامنية،  اخلالفة  يف  وفقهاء  علامء  عدة  من  مكونة  جلنة 

حتقيق: نجيب هواويني، )كراتيش: نور حممد كارخانه، د.ط، د.ت(.
املرداوي: عيل بن سليامن، اإلنصاف يف معرفة الراجح من اخلالف، )بريوت: دار  -

إحياء الرتاث العريب، ط2، د.ت(.
ابن مفلح: حممد بن مفلح، الفروع ومعه تصحيح الفروع، حتقيق: عبد اهلل بن عبد  -

املحسن الرتكي )بريوت: مؤسسة الرسالة، ط1، 2003م(.
امللتقى الفقهي الثاين لرشكة الراجحي، مناقشات السلم بسعر السوق يوم التسليم.  -
حممد  - حتقيق:  املذهب،  قواعد  إىل  املنتخب  املنهج  رشح  عيل،  بن  أمحد  املنجور: 

الشيخ حممد األمني، )د.م، دار عبد اهلل الشنقيطي، د.ط، د.ت(.
ابن املنذر: أبو بكر حممد بن إبراهيم، اإلرشاف عىل مذاهب العلامء، حتقيق: صغري  -

األنصاري )رأس اخليمة: مكتبة مكة الثقافية، ط1، 2004م(.
الكتب  - دار  )بريوت:  خليل،  ملخترص  واإلكليل  التاج  يوسف،  بن  حممد  املواق: 

العلمية، ط1، 1994م(.
)الرياض:  - اإلسالمية،  املصارف  املستجدة يف  التمويل  مرية: حامد حسن، عقود 

دار امليامن، ط1، 2011م(
النووي: حييى بن رشف، املنهاج رشح صحيح مسلم بن احلجاج، )بريوت: دار  -

إحياء الرتاث، ط2، 1392هـ(.
هادي: وليد، أصول ضبط املعامالت املعارصة، )د.م، د.ن، ط1، 2011م( -
ابن اهلامم: حممد بن عبد الواحد، فتح القدير، )بريوت: دار الفكر، د.ط، د.ت(. -
الدين  - حسام  حتقيق:  الفوائد،  ومنبع  الزوائد  جممع  بكر،  أيب  بن  عيل  اهليثمي: 

القديس، )القاهرة: مكتبة القديس، د.ط، 1994م(.
)د.م،  - الرشعية  املعايري  اإلسالمية،  املالية  للمؤسسات  واملراجعة  املحاسبة  هيئة 

د.ن، د.ط، 2017م(.
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Transliteration of Arabic references
 - al-Aṣbaḥī: Mālik ibn Anas, al-Mudawwanah, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-

ʻIlmīyah, Ṭ1, 1994 A.D).
 - al-Alfī: Muḥammad Jabr, ʻaqd al-muqāwalah: al-inshāʼ wa-al-Taʻmīr, 

(Majallat Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, Vol. 14).
 - al-Bābartī: Muḥammad ibn Muḥammad, al-ʻināyah sharḥ al-Hidāyah, 

(Bayrūt: Dār al-Fikr, N.P., n.d.).
 - al-Bukhārī: ʻAbd al-ʻAzīz ibn Aḥmad, Kashf al-asrār ʻan uṣūl Fakhr al-Islām 

al-Bazdawī, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1997 A.D).
 - al-Bukhārī: Muḥammad ibn Ismāʻīl, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, taḥqīq: Muḥammad 

Zuhayr ibn Nāṣir, (Bayrūt: Dār Ṭawq al-najāh, Ṭ1, 1422h). 
 - al-Bazzār: Abū Bakr ibn ʻAmr ibn ʻAbd al-Khāliq, Musnad al-Bazzār, 

taḥqīq: ʻĀdil ibn Saʻd wa-Ṣabrī ʻAbd al-Khāliq al-Shāfiʻī (al-Madīnah al-
Munawwarah: Maktabat al-ʻUlūm wa-al-Ḥikam, Ṭ1, 2009 A.D).

 - al-Baʻlī: ʻAlī ibn Muḥammad, al-Ikhtiyārāt al-ʻIlmīyah li-Shaykh al-Islām 
Ibn Taymīyah, (al-Qāhirah: Maktabat Kurdistān al-ʻIlmīyah, N.P., 1329h).

 - al-Buhūtī: Manṣūr ibn Yūnus, daqāʼiq ūlī al-nuhá li-sharḥ al-Muntahá, 
(Bayrūt: ʻĀlam al-Kutub, Ṭ1, 1993 A.D).

 - al-Buhūtī: Manṣūr ibn Yūnus, Kashshāf al-qināʻ ʻan matn al-Iqnāʻ, (Bayrūt: 
Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, N.P., n.d.).

 - Ibn Taymīyah: Aḥmad ibn ʻAbd al-Ḥalīm, Jāmiʻ al-masāʼil, taḥqīq: 
Muḥammad ʻAzīz Shams, (Makkah: Dār ʻĀlam al-Fawāʼid, Ṭ1, 1422H).

 - Ibn Taymīyah: Aḥmad ibn ̒ Abd al-Ḥalīm, al-qawāʻid al-nūrānīyah al-fiqhīyah, 
taḥqīq: Aḥmad al-Khalīl, (al-Dammām: Dār Ibn al-Jawzī, Ṭ1, 1422H).

 - Ibn Jarīr: Muḥammad ibn Jarīr al-Ṭabarī, ikhtilāf al-fuqahāʼ, (Bayrūt: Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah, N.P., n.d.).

 - al-Jaṣṣāṣ: Aḥmad ibn ʻAlī, Aḥkām al-Qurʼān, taḥqīq: ʻAbd al-Salām Shāhīn, 
(Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1994 A.D).

 - al-Juwaynī: ʻAbd al-Malik ibn ʻAbd Allāh, Nihāyat al-Maṭālib fī dirāyat al-
madhhab, taḥqīq: ʻAbd al-ʻAẓīm al-Dīb, (Jiddah: Dār al-Minhāj, Ṭ1, 2007 A.D).

 - Ibn Ḥazm: ̒ Alī ibn Aḥmad, al-Muḥallá bi-al-āthār, (Bayrūt: Dār al-Fikr, N.P., 
n.d.(.

 - al-khiṭāb: Muḥammad ibn Muḥammad, Mawāhib al-Jalīl fī sharḥ 
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Mukhtaṣar Khalīl, (Bayrūt: Dār al-Fikr, ṭ3, 1992 A.D).
 - al-Dardīr: Aḥmad, al-sharḥ al-kabīr ʻalá Mukhtaṣar Khalīl maʻa Ḥāshiyat 

al-Dasūqī, (Bayrūt: Dār al-Fikr, N.P., n.d.).
 - al-Dasūqī: Muḥammad ibn Aḥmad, Ḥāshiyat al-Dasūqī ʻalá al-sharḥ al-

kabīr, (Bayrūt: Dār al-Fikr, N.P., n.d.).
 - al-Damīrī: Muḥammad ibn Mūsá, al-Najm al-wahhāj fī sharḥ al-Minhāj, 

taḥqīq: Lajnat ʻilmīyah, (Jiddah: Dār al-Minhāj, Ṭ1, 2004 A.D).
 - al-Rāfiʻī: ʻAbd al-Karīm, al-ʻAzīz sharḥ al-Wajīz, taḥqīq: ʻAlī Muḥammad 

ʻAwaḍ, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1997 A.D).
 - Ibn Rajab: ʻAbd al-Raḥmān ibn Aḥmad, al-qawāʻid, (Bayrūt: Dār al-Kutub 

al-ʻIlmīyah, N.P., n.d.).
 - Ibn Rushd al-jidd: Muḥammad ibn Aḥmad, al-muqaddimāt almmhdāt, 

taḥqīq: Muḥammad Ḥajjī, (Bayrūt: Dār al-Gharb al-Islāmī, Ṭ1, 1988 A.D).
 - al-Zuḥaylī: Wahbah, ʻaqd al-muqāwalah: al-inshāʼ wa-al-Taʻmīr, (Majallat 

Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, ʻ14).
 - 24. al-Zarqā: Muṣṭafá ibn Aḥmad, al-Madkhal al-fiqhī al-ʻāmm, (Dimashq: 

Dār al-Qalam, ṭ2, 2004 A.D).
 - al-Zarqā: Muṣṭafá ibn Aḥmad, ʻaqd al-istiṣnāʻ wa-ahammīyatuhu fī al-

istithmārāt al-Islāmīyah al-muʻāṣirah, (Jiddah: al-Maʻhad al-Islāmī lil-
Buḥūth al-tābiʻ lil-Bank al-Islāmī lil-Tanmiyah, N.P., n.d.).

 - al-Zarqā: Muṣṭafá ibn Aḥmad, ʻaqd al-bayʻ, (Dimashq: Dār al-Qalam, ṭ2, 
2012 A.D(.

 - al-Zurqānī: ʻAbd al-Bāqī, sharḥ Mukhtaṣar Khalīl, (Bayrūt: Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 2002 A.D).

 - Sānū: Quṭb Muṣṭafá, ̒ aqd al-muqāwalah: al-inshāʼ wa-al-Taʻmīr, (Majallat 
Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, ʻ14).

 - al-Subkī: ʻAbd al-Wahhāb ibn ʻAlī, al-Ashbāh wa-al-naẓāʼir, (Bayrūt: Dār 
al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1991 A.D).

 - al-Sarakhsī: Muḥammad ibn Aḥmad, al-Mabsūṭ, (Bayrūt: Dār al-Maʻrifah, 
N.P., 1993 A.D(.

 - Ibn sydh: ʻAlī, al-Muḥkam wa-al-Muḥīṭ al-Aʻẓam, (Bayrūt: Dār al-Kutub 
al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 2000 A.D).

 - al-Suyūṭī: ʻAbd al-Raḥmān, al-Ashbāh wa-al-naẓāʼir, (Bayrūt: Dār al-
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Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1990 A.D).
 - al-Shāmisī: Jāsim ibn ʻAlī, ʻaqd al-muqāwalah, al-inshāʼ wa-al-Taʻmīr, 

(Majallat Majmaʻ al-fiqh al-Islāmī, ʻ14).
 - al-Shāfiʻī: Muḥammad ibn Idrīs, al-umm, (Bayrūt: Dār al-Maʻrifah, N.P., 

1990 A.D(.
 - al-Shubaylī: Yūsuf ibn ʻAbd Allāh, al-murābaḥah brbḥ mutaghayyir, 

(Majallat al-ʻUlūm al-sharʻīyah, Jāmiʻat al-Imām Muḥammad ibn Saʻūd, 
alʻdd14, al-Muḥarram 1431h).

 - al-Ḍarīr: al-Ṣiddīq Muḥammad, al-ghurar wa-atharuhu fī al-ʻuqūd, (al-
Kharṭūm: al-Dār al-Sūdānīyah lil-Kutub, wa-Bayrūt: Dār al-Jīl, ṭ2, 1990 A.D).

 - Ibn ʻĀbidīn: Muḥammad Amīn, radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-Mukhtār, 
(Bayrūt: Dār al-Fikr, ṭ2, 1992 A.D).

 - al-ʻUthmānī: Muḥammad Taqī, fiqh al-buyūʻ ʻalá al-madhāhib al-arbaʻah, 
(Karātshī, Maktabat Maʻārif al-Qurʼān, N.P., 2015 A.D).

 - Ibn ̒ Uthaymīn: Muḥammad ibn Ṣāliḥ, taʻlīqāt ̒ alá al-Ikhtiyārāt al-fiqhīyah 
li-Ibn Taymīyah, (ʻUnayzah: Muʼassasat al-Shaykh al-ʻUthaymīn, Ṭ1, 
1437h(.

 - Ibn al-ʻArabī: Abū Bakr Muḥammad ibn ʻAbd Allāh, Aḥkām al-Qurʼān, 
(Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, ṭ3, 2003 A.D).

 - al-ʻUmrānī: Yaḥyá ibn Abī al-Khayr, al-Bayān fī madhhab al-Shāfiʻī, taḥqīq: 
Qāsim Muḥammad al-Nūrī, (Jiddah: Dār al-Minhāj, Ṭ1, 2000 A.D).

 - Ibn Fāris: Aḥmad, Mujmal al-lughah, taḥqīq: Zuhayr Sulṭān (Bayrūt: 
Muʼassasat al-Risālah, ṭ2, 1986 A.D).

 - Ibn Qudāmah: al-Muwaffaq ʻAbd Allāh ibn Aḥmad, al-Kāfī fī fiqh al-Imām 
Aḥmad, (Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1994 A.D).

 - al-Qarah Dāghī: ʻAlī Muḥyī al-Dīn, ʻaqd al-istiṣnāʻ wa-taṭbīqātuhu al-
muʻāṣirah, Ḥalqat tilifizyūnīyah bbrnāmj: dīn wdynār, manshūr ʻalá al-
Yūtiyūb ̒ alá alrābṭ: https: / / www. youtube. com / watch? v=Xg49QL1MuZk

 - al-Qushayrī: Muslim ibn al-Ḥajjāj, Ṣaḥīḥ Muslim, (Bayrūt: Dār al-Jīl, 
muṣawwarah min al-Ṭabʻah al-Turkīyah al-maṭbūʻah fī Istānbūl sanat 1334h).

 - Ibn al-Qaṭṭān: ʻAlī ibn Muḥammad, al-Iqnāʻ fī masāʼil al-ijmāʻ, taḥqīq: Ḥasan 
al-Ṣaʻīdī, (al-Qāhirah: al-Fārūq lil-Ṭibāʻah wa-al-Nashr, Ṭ1, 2004 A.D).

 - Ibn al-Qayyim: Muḥammad ibn Abī Bakr, Aʻlām al-muwaqqiʻīn ʻan Rabb 
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al-ʻālamīn, taḥqīq: Muḥammad ʻAbd al-Salām, (Bayrūt: Dārā li-kutub al-
ʻIlmīyah, Ṭ1, 1991 A.D).

 - al-Kāsānī: Abū Bakr ibn Masʻūd, Badāʼiʻ al-ṣanāʼiʻ fī tartīb al-sharāʼiʻ, 
(Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, ṭ2, 1986 A.D).

 - Lajnat mukawwanah min ʻiddat ʻulamāʼ wa-fuqahāʼ fī al-khilāfah al-
ʻUthmānīyah, Majallat al-aḥkām al-ʻadlīyah, taḥqīq: Najīb hwāwyny, 
(Karātshī: Nūr Muḥammad kārkhānh, N.P., n.d.).

 - Mardāwī: ʻAlī ibn Sulaymān, al-Inṣāf fī maʻrifat al-rājiḥ min al-khilāf, 
(Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth al-ʻArabī, ṭ2, n.d.).

 - Ibn Mufliḥ: Muḥammad ibn Mufliḥ, al-furūʻ wa-maʻahu taṣḥīḥ al-furūʻ, 
taḥqīq: ʻAbd Allāh ibn ʻAbd al-Muḥsin al-Turkī (Bayrūt: Muʼassasat al-
Risālah, Ṭ1, 2003 A.D).

 - al-Multaqá al-fiqhī al-Thānī Sharikat al-Rājiḥī, munāqashāt al-silm bsʻr al-
Sūq yawm al-taslīm.

 - al-Manjūr: Aḥmad ibn ʻAlī, sharḥ al-manhaj al-Muntakhab ilá Qawāʻid al-
madhhab, taḥqīq: Muḥammad al-Shaykh Muḥammad al-Amīn, (D. M, Dār 
ʻAbd Allāh al-Shinqīṭī, N.P., n.d.).

 - Ibn al-Mundhir: Abū Bakr Muḥammad ibn Ibrāhīm, al-ishrāf ʻalá madhāhib 
al-ʻulamāʼ, taḥqīq: Ṣaghīr al-Anṣārī (Raʼs al-Khaymah: Maktabat Makkah 
al-Thaqāfīyah, Ṭ1, 2004 A.D).

 - Mawwāq: Muḥammad ibn Yūsuf, al-Tāj wa-al-iklīl li-Mukhtaṣar Khalīl, 
(Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, Ṭ1, 1994 A.D).

 - Mīrah: Ḥāmid Ḥasan, ʻUqūd al-tamwīl al-mustajaddah fī al-maṣārif al-
Islāmīyah, (al-Riyāḍ: Dār al-Maymān, Ṭ1, 2011 A.D)

 - al-Nawawī: Yaḥyá ibn Sharaf, al-Minhāj sharḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥajjāj, 
(Bayrūt: Dār Iḥyāʼ al-Turāth, ṭ2, 1392h).

 - Hādī: Walīd, uṣūl ḍabṭ al-muʻāmalāt al-muʻāṣirah, (D. M, D. N, Ṭ1, 2011 A.D)
 - al-Haythamī: ʻAlī ibn Abī Bakr, Majmaʻ al-zawāʼid wa-manbaʻ al-Fawāʼid, 

taḥqīq: Ḥusām al-Dīn al-Qudsī, (al-Qāhirah: Maktabat al-Qudsī, N.P., 1994 A.D).
 - Hayʼat al-muḥāsabah wa-al-murājaʻah lil-muʼassasāt al-mālīyah al-

Islāmīyah, al-maʻāyīr al-sharʻīyah (D. M, D. N, N.P., 2017 A.D).
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التنبؤ بأسعار اإلغالق لألسهم باستخدام الشبكات

العصبية لعينة من المصارف اإلسالمية العراقية

سالم صالل الحسناوي

أستاذ في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة القادسية -العراق

salimsalim125@yahoo.com

و

ليث حليم مالك الحجيمي

ماجستير مالية ومصرفية في كلية اإلدارة واالقتصاد بجامعة القادسية -العراق

laithhaleem95@gmail.com

م البحث للنشر في 5/ 2021/12م، واعتمد للنشر في 2022/2/9م(
ّ
)سل

الملخص

هُّيدف البحث إىل بناء نامذج للتنبؤ بأسعار اإلغالق لعينة من املصارف اإلسالمية 
املدرجة يف سوق العراق لألوراق املالية باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية، 
حيث كانت عينة البحث مؤلفة من )3( مصارف مدرجة يف القطاع املرصيف لسوق 
العراق لألوراق املالية، فيام كانت البيانات هي املؤرشات الشهرية املعلنة بواسطة 

https://doi.org/10.33001/M0110202218/101
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السوق للفرتة من )كانون الثاين/2018( إىل )كانون األول/2019(، وقد تم تنفيذ 
 )3( بواقع   Matlab 2014b برنامج  باستخدام  النامذج  وبناء  العصبية  الشبكات 
التحديد، حيث  نامذج تم قياسها بواسطة مقاييس متوسطات األخطاء ومعامل 
اإلغالق  بأسعار  التنبؤ  يف  وكفاءهتا   )MLP( العصبية  الشبكة  دقة  البحث  أظهر 

للعينة املدروسة وبنسبة وصلت إىل 99 % مما أثبت صحة فرضية البحث.
أسعار  األسهم،  أسعار  التنبؤ،  العصبية،  الشبكات  المفتاحية:  الكلمات 

اإلغالق، املصارف اإلسالمية.
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Forecasting the Closing Price of Shares by Deploying 
Neural Networks on a Sample of Iraqi Islamic Banks

Salim Salal Al-Hasnawi
Professor at College of Economics and Management, University of Al-Qadisiyah, Iraq

Laith haleem Malik
,Masters’ in Finance and Banking, College of Economics and Management

University of Al-Qadisiyah, Iraq

Abstract
The Research Aims to build models to forecast closing prices to sample 

of Islamic banks listed on the Iraq Stock Exchange using Artificial neural 

network, The sample of the research is consisted of )3( banks listed in banking 

sector, while the dataset was the monthly indexes released by the ISX for the 

period from )January/2018( to )December/2019(, The ANN had been executed 

and models building by Matlab 2014b software, The models are )3( that are 

measured by Means Errors Measures as well as R2, The research showed the 

ability and efficiency of Artificial neural network (MLP) to forecast closing 

prices for the research sample by 99% accuracy, thus validated the research 

hypothesis.

Keywords: ANN, Islamic Banks, Stocks, Closing price, Forecasting, 

Prediction.
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المقدمة

مرصف  أول  أنشئ  حيث  العراق،  يف  النشأة  حديثة  اإلسالمية  الصريفة  تعترب 
اإلسالمي  العراقي  »املرصف  مسمى  حتت   1992 عام  أواخر  يف  إسالمي 
لالستثامر«، ثم تواىل بعد ذلك إنشاء املصارف اإلسالمية السيام بعد العام 2003 
نتيجة للتغريات السياسية واالقتصادية، حيث يوجد اليوم )29( مرصف إسالمي 
يف اجلهاز املرصيف العراقي بضمنها )5( مصارف مدرجة يف سوق العراق لألوراق 
املالية، وقد عزز قانون »املصارف اإلسالمية« العراقي الصادر يف 2015 من عمل 

املصارف اإلسالمية من خالل منح الثقة احلكومية والضامنة القانونية.
بلد ملا توفره  مُتثل العصب الذي حيرك االقتصاد يف أي  اليوم  املالية  إن األسواق 
نحو  األموال  وتوجيه  بطالبيها،  املنقولة  القيم  عاريض  جتمع  ووسائل  أطٍر  من 
العراق  سوق  تنشيط  يف  اإلسالمية  املصارف  أسهمت  وقد  املنتج،  االستثامر 
لألوراق املالية من خالل حشدها للمدخرات واستثامرها يف قنوات عديدة، أمهها 
املالية، والتي من  املختلفة من خالل جمموعة من األدوات  املشاريع  املشاركة يف 
أمهها األسهم التي تعرب عن حقوق حامليها برأس مال املرشوع أو الرشكة، وتعترب 
األسهم الركيزة األساسية يف األسواق املالية وحمور اهتامم املحللني، والباحثني، 
واملستثمرين، ملا تتعرض له من تقلبات رسيعة يف أسعارها، ولذلك هُّيتم العديد 
بأسعار  اإلسالمية،  املصارف  ومنها  املالية،  األسواق  يف  املتداخلة  األطراف  من 
األسهم املستقبلية من أجل ترشيد القرارات االستثامرية بشأن رشاء األسهم التي 
يتوقع أن يرتفع سعرها أو التخلص من األسهم التي يتوقع أن ينخفض سعرها، 
السيام وأن املصارف اإلسالمية بخالف نظريهتا التقليدية، تعتمد بشكٍل كبري عىل 
األنشطة االستثامرية، هلذا أصبحت عمليات التنبؤ بأسعار األسهم تلقى اهتاممًا 
واسعًا من قبل املؤسسات املالية واملراكز البحثية، حتى ظهرت مؤخرًا العديد من 

املؤسسات املعنية بالتنبؤ املايل وتطوير األساليب املستخدمة يف ذلك.
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لقد تباينت طرق التنبؤ بأسعار األسهم، وتراوحت بني األساليب التقليدية التي 
تعتمد عىل التقديرات الشخصية، واألساليب املعقدة التي تعتمد عىل التكنولوجيا 
املالية والوسائل البحثية املختلفة، وبالنظر ملا تشهده البيئة املالية من تغريات زئبقية 
وتطورات كبرية، أضحت األساليب التقليدية عاجزة عن رسم املسارات الدقيقة 
يمكنها  أساليب جديدة  البحث عن  إىل  بالباحثني  لتحركات األسهم، مما حدى 
التغلب عىل مشاكل عدم الدقة وتقنني األخطاء الناجتة عن التنبؤ بأسعار األسهم، 
أساليب  تعتمد  التي  العصبية،  بالشبكات  يعرف  ما  األساليب  هذه  أبرز  ولعل 
للتنبؤ  التارخيية يف حماولة  البيانات  لنمذجة  والتعلم  التدريب  البرشي يف  الدماغ 

بالقيم املستقبلية.

أهمية البحث:

ملا تنطوي عليها  العمليات احلاسمة  القرارات االستثامرية من  تعترب عملية اختاذ 
من خماطر تتعلق بمستقبل جمهول، لذلك تكتيس عمليات التنبؤ بأسعار اإلغالق 
من  املتوقعة  املخاطر  وختفيض  االستثامري  القرار  ترشيد  بالغة يف  أمهية  لألسهم 
خالل تقدير سعر اإلغالق املستقبيل للسهم، ومن هنا يقدم البحث إطارًا نظريًا 

ودراسة تطبيقية الستخدام الشبكات العصبية يف جمال التنبؤ باألسواق املالية.

مشكلة البحث:

التنبؤ بأسعار اإلغالق  العصبية يف  الشبكات  البحث حول دقة  تتمحور مشكلة 
لعينة من املصارف اإلسالمية بناًء عىل بعض املؤرشات الشهرية بغرض اعتامدها 
يف ترشيد القرار االستثامري، ويمكن تلخيص مشكلة البحث يف األسئلة التالية:

أسعار . 1 تقدير  يف  الطبقات  متعددة  العصبية  الشبكة  نموذج  دقة  مدى  ما 
اإلغالق للعينة املدروسة؟

اإلغالق . 2 بأسعار  التنبؤ  يف  الطبقات  متعددة  الشبكة  نموذج  دقة  مدى  ما 
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لألشهر الثالثة الالحقة؟

هل يمكن االعتامد عىل النتائج املتنبأ هبا يف اختاذ القرارات االستثامرية برشاء . 3
األسهم أو بيعها؟

فرضيات البحث:

بناء عىل ما تم طرحه يف مشكلة البحث، يفرتض البحث الفرضيات التالية:

اإلغالق . 1 أسعار  تقدير  يف  الطبقات  متعددة  العصبية  الشبكة  نموذج  دقة 
لألسهم عينة البحث.

اإلغالق . 2 بأسعار  التنبؤ  يف  الطبقات  متعددة  العصبية  الشبكة  نموذج  دقة 
لألشهر الثالثة الالحقة.

إمكانية االعتامد عىل النتائج املتنبأ هبا يف اختاذ القرارات االستثامرية برشاء . 3
األسهم أو بيعها.

أهداف البحث:

يمكن تلخيص أهداف البحث يف عدد من النقاط، وكام يف أدناه:

االستفادة من تقنيات الذكاء االصطناعي )AI( يف بناء نامذج تنبؤية فعالة.. 1

الرتكيز عىل األساليب التكنولوجية احلديثة كبديل لألساليب التقليدية يف . 2
التنبؤ، والتي من شأهنا تقليل األخطاء وتوفري نتائج دقيقة.

املساعدة يف ترشيد القرار االستثامري من خالل تقديم نتائج يمكن االعتامد . 3
عليها.

إثراء املحتوى العلمي واإلسهام يف تطوير األساليب البحثية يف جمال التنبؤ . 4
باألسواق املالية.
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حدود البحث:

احلدود الزمانية: متتد فرتة البحث من 2018/1/1 إىل 2019/12/31 وبمعدل أ. 
شهري.

العراق ب.  سوق  يف  املدرجة  اإلسالمية  باملصارف  تتمثل  املكانية:  احلدود 
لألوراق املالية.

مجتمع وعينة البحث:

يتمثل جمتمع البحث بالقطاع املرصيف املدرج يف سوق العراق لألوراق املالية أما 
عينة البحث فتمثل )3( مصارف إسالمية مدرجة، وهي كل من )املرصف العراقي 

اإلسالمي، مرصف إيالف اإلسالمي، املرصف الوطني اإلسالمي(.

منهجية البحث:

يعتمد البحث عىل املنهج الوصفي التحلييل، حيث تم وصف متغريات البحث 
املتمثلة بأسعار االفتتاح، أعىل سعر، أدنى سعر، معدل السعر احلايل، نسبة التغري، 
عدد الصفقات، عدد أيام التداول كمتغريات مستقلة للتنبؤ باملتغري التابع املتمثل 
بسعر االغالق، وتم اختيار )3( مصارف األكثر تداوالً يف سوق العراق لألوراق 
املالية الكتامل بياناهتا وهي كل من )املرصف العراقي اإلسالمي، مرصف إيالف 
العصبية  الشبكات  تطبيق  جرى  ثم  اإلسالمي(،  الوطني  املرصف  اإلسالمي، 

االصطناعية لكل مرصف عىل حدة، ويمكن تفصيل خطوات التحليل فيام ييل:
1( اختيار عينة الدراسة وفقًا ملعيار توفر البيانات واكتامهلا عىل أساس املصارف 

لألوراق  العراق  سوق  يف  املدرجة  اإلسالمية  املصارف  جمتمع  يف  تداوالً  األكثر 
املالية.

2( تم تقسيم بيانات الدراسة عىل ثالث جمموعات ألغراض بناء الشبكة العصبية 

هي )70 % التدريب، 15 % االختبار، 15 % التحقق(، حيث كانت عينة التدريب 
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متتد من )2018/1/1( إىل )2019/5/24(، فيام كانت عينة االختبار من )2019/5/25( 
إىل )2019/9/11(، وكانت عينة التحقق من )2019/9/12( إىل )2019/12/31(، ثم 
العصبية وقياس دقته من خالل  الشبكة  لتدريب نموذج  أجريت عدة حماوالت 

.)Matlab( جمموعتي االختبار والتحقق بواسطة برنامج
 MAD،( اخلطأ  مقاييس  بواسطة  املقدرة  العصبية  الشبكة  نتائج  قياس  تم   )3

دقة  من  للتأكد   )R2( التحديد  مقياس  عن  فضاًل   )MAPE، MSE، RMSE

.)Excel( النموذج بواسطة برنامج
4( أجريت عملية التنبؤ بأسعار اإلغالق لألشهر الثالث الالحقة بواسطة معادلة 

االنحدار التي تم التوصل إليها بواسطة نموذج الشبكة العصبية.
5( تم تقييم النتائج التنبؤية لألشهر الثالث الالحقة من خالل مقارنتها بالنتائج 

الفعلية.

الدراسات السابقة

بحثت العديد من الدراسات السابقة يف التنبؤ بمؤرشات األسواق املالية باستخدام 
األساليب اإلحصائية، حيث مل جيد الباحث دراسة سابقة تطرقت للتنبؤ بأسعار 
الدراسات  أما  العراقية،  املالية اإلسالمية  باملؤسسات  يتعلق  فيا  اإلغالق السيام 

التي تتعلق بموضوع التنبؤ باألسواق املالية فهي عديدة، ومنها:
دمشق  سوق  مؤرش  بقيم  )التنبؤ  املوسومة   ،)2013( مرهج  منذر  دراسة   -  1

لألوراق املالية باستخدام الشبكات العصبية االصطناعية واجتاهاهتا(
هدفت الدراسة إىل التنبؤ بمؤرش سوق دمشق لألوراق املالية واجتاهه لليوم التايل 
بواسطة نموذج الشبكات العصبية للفرتة من )2010/1/4( إىل )2013/3/7(، وقد 
وعىل  العصبية،  الشبكة  تدريب  يف  االرتدادي  التكاثر  خوارزمية  استخدام  تم 
بالبيانات  التنبؤ  عىل  العصبية  الشبكة  قدرة  أظهرت  قد  النتائج  أن  من  الرغم 
أو  بقيمة املؤرش  التنبؤ  الباحث مل يبني كيفية  املدخلة وبقيمة خطأ ضئيلة، إال أن 
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اجتاهه لليوم التايل.
2 - دراسة مروان مجعة درويش )2018(، املوسومة ))فعالية التنبؤ بمؤرش بورصة 
بنموذج  مقارنة  االصطناعية:  العصبية  الشبكات  نموذج  باستخدام  فلسطني 

االنحدار الذايت((
االنحدار  نموذج  باستخدام  فلسطني  بورصة  بمؤرش  التنبؤ  إىل  الدراسة  هدفت 
الذايت والشبكات العصبية االصطناعية للفرتة من )2010/3/1( إىل )2018/2/28( 
أكثر  العصبية  الشبكات  نموذج  أن  الدراسة  أظهرت  وقد  يومي،  أساس  عىل 
دقة من نموذج االنحدار الذايت حيث أعطى معدل خطأ أقل، وبني الباحث أن 
الشبكات العصبية أرسع يف التنبؤ وأسهل استخدامًا من نموذج االنحدار الذايت، 
إال أن ما يؤخذ عىل الباحث عدم توضيحه لكيفية التنبؤ بمؤرش البورصة لليوم 

التايل حيث أكتفى بتقدير النتائج الفعلية للعينة.
3 - دراسة عيل عبد احلافظ إبراهيم، سارة عبد الكريم مرهج )2019(، املوسومة 

))التنبؤ بمؤرش مرصف بغداد باستخدام منهجية بوكس جينكنز((
منهجية  باستخدام  بغداد  ملرصف  الشهري  باملؤرش  التنبؤ  إىل  الدراسة  هدفت 
كانت  وقد   ،2016 عام  هناية  إىل   2010 عام  بداية  من  للفرتة  جينكنز  البوكس 
السلسلة غري مستقرة مما حدى بالباحث إىل أخذ الفروق واللوغاريتم للحصول 
عىل سلسلة مستقرة، وقد جرى تقييم عدة نامذج حتى تم احلصول عىل النموذج 
األسلوب  عىل  يؤخذ  ما  أن  إال  التنبؤ،  يف  دقته  النتائج  أظهرت  حيث  املناسب 
املستخدم )منهجية بوكس جينكنز( أهنا تتطلب أن تكون السلسلة مستقرة إضافة 
إىل تعدد اخلطوات والفروض اإلحصائية للحصول عىل النموذج املطلوب وهذا 
السالسل  والسيام  الزمنية  السالسل  مجيع  يف  استخدامها  الصعب  من  جيعل  ما 

الكبرية.
تعد هذه الدراسة استكامالً للجهود والدراسات السابقة يف جمال التنبؤ باألسواق 
املالية، وعىل الرغم من اختالف األهداف للدراسات السابقة أعاله عن موضوع 
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بسعر  التنبؤ  إىل  البحث  هُّيدف  حيث  باألسلوب،  معها  تتشابه  أهنا  إال  البحث، 
اإلغالق، ويضيف البحث إمكانية التنبؤ بأسعار اإلغالق لألشهر الثالثة الالحقة 

للعينة املدروسة.

هيكلية البحث

لعينة من  بأسعار اإلغالق  للتنبؤ  البحث دراسة تطبيقية  يقدم  بناء عىل ما تقدم، 
املالية، ومن أجل حتقيق  العراق لألوراق  املدرجة يف سوق  املصارف اإلسالمية 
ذلك، قسم البحث إىل ثالثة مباحث، حيث تناول املبحث األول اجلانب النظري 
لألسهم والصريفة اإلسالمية يف العراق، فيام تناول املبحث الثاين اإلطار النظري 
الدراسة  فتناول  الثالث  املبحث  أما  االصطناعية،  العصبية  والشبكات  للتنبؤ 
العصبية،  الشبكات  باستخدام  تنبؤي  نموذج  بناء  خالل  من  للبحث  التطبيقية 

وانتهى البحث باخلامتة التي اشتملت عىل االستنتاجات والتوصيات.

المبحث األول: األسواق المالية والمصارف اإلسالمية

: األسهم
ً
أوال

يمنحه  مما  األموال،  رشكة  يف  مالكه  أو  حلامله  ملكية  مستند  بأنه  السهم  يعرف 
العديد من احلقوق مثل التصويت يف اجلمعية العمومية، وانتخاب جملس اإلدارة، 
كذلك ملالك السهم احلق يف احلصول عىل مقسومات األرباح، وتنقسم األسهم 
إىل عدة أنواع تبعًا خلصائصها وما ينص عليه عقد االكتتاب، ومن هذه األنواع)1(:

1 - األسهم العادية

الفاعلني  اهتامم  اخلاصة وحمور  واملؤسسات  الرشكات  تكوين  وهي األساس يف 

)1( احلسناوي، سامل صالل، االستثامر والتمويل يف األسواق املالية، العراق، مؤسسة دار الصادق الثقافية، 2017، ص33.
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املاليني، حيث يعرب السهم العادي عن حصة مالكه يف رأس مال الرشكة مصدرة 
للمخاطر،  عرضة  األكثر  بأنه  األسهم  من  األخرى  األنواع  عن  ويتميز  السهم، 
حيث أن االكتتاب يف األسهم العادية ال يضمن اسرتداد األموال للمستثمر، وهلذا 

السبب حيصل حامل السهم العادي عىل أعىل العوائد مقارنة باألنواع األخرى.

حتتوي األسهم عىل ثالث قيم يف الواقع هي)2(:

أ( القيمة األسمية: وهي املدونة يف قسيمة السهم، حيث متثل قيمة االكتتاب يف 
السهم، ويف العادة ينص عليها يف عقد التأسيس.

كاالحتياطيات  امللكية،  حقوق  متثل  حماسبية  قيمة  وهي  الدفرتية:  القيمة  ب( 
واألرباح املحتجزة مقسومة عىل عدد األسهم العادية التي تم إصدارها

ج( القيمة السوقية: وتتمثل بقيمة السهم يف السوق، أي بعبارة أخرى القيمة التي 
يباع ويشرتى هبا السهم يف السوق، حيث ختتلف يف الغالب عن القيمة األسمية 

فتكون أقل أو أكثر منها تبعًا حلركة التداول والعرض والطلب.

2 - األسهم الممتازة:

تعترب األسهم املمتازة أوراقًا مالية هجينة بسبب خصائصها التي جتمع بني األسهم 
هي  العادية  األسهم  عن  املمتازة  األسهم  يميز  ما  أهم  وإن  والسندات،  العادية 
األولوية يف احلصول عىل مقسوم األرباح قبل األسهم العادية كام أن ملالك السهم 
احلق يف االحتفاظ بحقوقه يف احلصول عىل األرباح املحققة يف السنوات السابقة 

ما مل ينص عقد االكتتاب خالف ذلك)3(.

: المصارف اإلسالمية
ً
ثانيا

1 - الصيرفة اإلسالمية في العراق

)2( هندي، منري ابراهيم، األوراق املالية وأسواق املال، مرص، منشأة املعارف، 2006، ص7.
)3( املرجع نفسه، ص 27-26.
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تعترب الصريفة اإلسالمية يف العراق حديثة النشأة ويعود ذلك جلملة من األسباب 
واملرصيف  عمومًا  االقتصادي  الواقع  عىل  سلبًا  أثَّرت  التي  واألمنية  السياسية 
بتأسيس املرصف   1992 أواخر عام  العراقية يف  التجربة  بدأت  خصوصًا، حيث 
اإلسالمي العراقي لالستثامر بموجب شهادة التأسيس الصادرة، وقد أجاز البنك 
املركزي العراقي التعامل بالصريفة اإلسالمية يف بدايات عام 1993 سعيًا منه خللق 
آفاق التعاون بني املصارف املحلية)4(، هكذا وقد تواىل بعد ذلك إنشاء املصارف 
2003 حيث أسهم االنفتاح االقتصادي يف  اإلسالمية يف العراق السيام بعد عام 
ظهور العديد من املصارف اإلسالمية حتى أصبح العدد اليوم )29( مرصفًا يعمل 
يف اجلهاز املرصيف العراقي بضمنها )5( مصارف مدرجة يف سوق العراق لألوراق 

املالية بواقع مرصف حكومي واحد و )28( مرصف إسالمي خاص)5(.

2 - نبذة عن المصارف عينة البحث

اختيار  تم  حيث  مدرجة،  مصارف   )5( املالية  لألوراق  العراق  سوق  يتضمن 
نبذة عن  ييل  تداوالً، وفيام  املصارف  أكثر  بياناهتا وعىل أساس  منها الكتامل   )3(

املصارف املختارة)6(.

أ( المصرف العراقي اإلسالمي

ُيعد املرصف العراقي اإلسالمي أول مرصف إسالمي عراقي حيث تم تأسيسه يف 
تاريخ 1992/12/29 برأس مال قدره )126( مليون دينار عراقي، وقد تم ادراجه 
يف سوق العراق لألوراق املالية عام 2004، قبل أن يتم زيادة رأس املال إىل )250( 
آخر  بحسب  دينار  مليار   )806( موجوداته  قيمة  وتبلغ   ،2014 عام  دينار  مليار 
تقرير صادر عن املرصف يف سنة 2020، ويعمل املرصف بتقديم خدمات الصريفة 

اإلسالمية وتطوير املعامالت املرصفية.

)4( البريويت، سعاد عبد الفتاح، دور املصارف اإلسالمية يف التنمية واالستثامر، جملة كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 24، 2010، ص15.
 https://cbi.iq/page/113 ،5( البنك املركزي العراقي(

 https://www.isc.gov.iq/index.php?do=list&type=allcompany ،6( هيئة األوراق املالية(
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ب( مصرف إيالف اإلسالمي

تاريخ  يف  والتمويل(  لالستثامر  الربكة  )مرصف  باسم  املرصف  هذا  تأسيس  تم 
عام  يف  اسمه  تغيري  تم  ذلك  بعد  دينار،  مليار   )2( قدره  مال  برأس   2001/5/30

2007 إىل )رشكة مرصف إيالف للمسامهة( قبل أن يتم ادراجه يف سوق العراق 

لألوراق املالية يف عام 2011، ليقوم بعد ذلك بزيادة رأسامله إىل )250( مليار دينار 
خالل عام 2015، فيام بلغ إمجايل موجودات املرصف أكثر من )305( مليار دينار 

حسب آخر تقرير صادر عن املرصف يف 2020.

ج( المصرف الوطني اإلسالمي

خاصة  مسامهة  كرشكة   2005/5/5 يف  عام  يف  اإلسالمي  الوطني  املرصف  أسس 
إىل   2013 بزيادة رأسامله يف  بعد ذلك  ليقوم  دينار،  مليار   )25( قدره  مال  برأس 
)251( مليار دينار، قبل أن يتم إدراجه يف سوق العراق لألوراق املالية عام 2015، 

فيام بلغت قيمة موجوداته )491( مليار دينار عام 2020.

المبحث الثاني: التنبؤ والشبكات العصبية االصطناعية

: التنبؤ
ً
أوال

1 - مفهوم التنبؤ

يشري مفهوم التنبؤ بشكل عام إىل حماولة استرشاف املستقبل وتوقع األحداث يف 
املستقبل، يف حماولة للتهيؤ لتلك األحداث أو التخطيط هلا، وتتعدد جماالت التنبؤ 
االقتصادي،  والتنبؤ  باملبيعات،  والتنبؤ  بالطقس،  التنبؤ  فهنالك  واستخداماته، 
وقد عرفه البعض بأنه»عملية ختطيط ووضع االفرتاضات حول أحداث مستقبلية 
فإن  األساس  هذا  وعىل  خمتلفة«)7(،  زمنية  فرتات  عرب  خاصة  تقنيات  باستخدام 

)7( أيوب، ناديا، نظرية القرارات اإلدارية، سوريا، منشورات جامعة دمشق، 1989، ص177.
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التنبؤ باألسواق املالية )وحتديد أسعار األسهم موضوع البحث( ال خيرج عن هذا 
اإلطار، فهو حماولة من قبل املتنبئني املاليني، وإدارات الرشكات إىل تقدير القيم 

املستقبلية لألسهم وفقًا لألساليب املتبعة الختاذ القرار بشأهنا.

2 - أساليب التنبؤ في األسواق المالية

من  أصبح  حتى  التنبؤ  يف  املستخدمة  األساليب  من  العديد  هنالك  الواقع  يف 
الصعب اإلحاطة هبا مجيعًا وتصنيفها، إال أن الباحثني املاليني قد وضعوا خطوطًا 

عريضة لتصنيفها ومنها)8(:

أ( األساليب النوعية

واخلربة  الشخيص،  والتقدير  املوضوعية  عىل  األسلوب  هذا  يف  التنبؤ  يعتمد 
املرتاكمة، أي ال تستخدم الوسائل اإلحصائية أو التكنولوجية، ومن أشهر الطرق 
التي تندرج حتت هذا األسلوب ما يعرف ببحوث السوق وطريقة دلفي، يعاب 

عىل هذا األسلوب عدم دقته والتحيز من قبل املتنبئني.

ب( األساليب الكمية

عىل العكس مما سبق، فإن املدخل الكمي يشري إىل استخدام الوسائل اإلحصائية 
والرياضية يف حتليل املشكلة والتنبؤ هبا، حيث يتم حتديد املتغريات التي تؤثر يف 
يتوقع  تنبؤي  نموذج  وضع  وحماولة  متعددة  بطرق  قياسها  إىل  يصار  ثم  املشكلة 

القيم املستقبلية للظاهرة أو املشكلة املدروسة.

ج( أساليب المحاكاة

والذكاء  التكنولوجية  التطورات  نتائج  كأحد  حديثًا  األساليب  هذه  ظهرت 
النوعية  األساليب  خصائص  بني  األساليب  هذه  جتمع  حيث  االصطناعي، 

)8( سهيلة، عرتوس، استخدام منهجية بوكس جنكنز والشبكات العصبية االصطناعية للتنبؤ باستهالك الطاقة الكهربائية بمؤسسة سونلغاز دارسة 
حالة والية بسكرة، أطروحة دكتوراه، اجلزائر، جامعة حممد خيرض بسكرة،، 2018، ص99-97.
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واألساليب الكمية يف حماولة ملحاكاة الظاهرة املدروسة والتوقع بقيمها املستقبلية 
إلكرتونية خمصصة لذلك، ونجد من بني هذه  اعتامدًا عىل خوارزميات وأجهزة 

األساليب الشبكات العصبية االصطناعية)9(، وهي حمور بحثنا احلايل.

3 - خطأ التنبؤ

ألنه  واالنحرافات،  األخطاء  من  خيلو  فال  املتبع  التنبؤ  أسلوب  دقة  بلغت  مهام 
العديد  يتعامل مع عوامل ومتغريات عديدة ومستقبل جمهول، وهنالك  ببساطة 
جتدر  حيث  التنبؤية،  النامذج  دقة  تقييم  يف  املستخدمة  اإلحصائية  املقاييس  من 
اإلشارة هنا، أن هذه املقاييس ال تقترص عىل أسلوب معني، إنام تتعامل مع النتائج 

املتولدة عن النموذج املستخدم ملقارنتها بالقيم احلقيقية، ومن هذه املقاييس)10(.

MSE أ( متوسط مربع األخطاء

RMSE ب( جذر متوسط مربع األخطاء

MAE ج( املتوسط املطلق لألخطاء

MAPE د( املتوسط املطلق لنسب األخطاء

)9( املرجع نفسه، ص100.
)10( عاشور، مروان عبد احلميد، الشبكات العصبية االصطناعية وطرائق التنبؤ بالسالسل الزمنية، العراق، دار الذاكرة للطباعة والنرش، ط 1، 2018، ص150.

 الكمية األساليب  ب(  
 والرايضية يف حتليل  اإلحصائيةالوسائل    استخدامإىل    على العكس مما سبق، فإن املدخل الكمي يشري 

قياسها بطرق متعددة إىل    املشكلة والتنبؤ هبا، حيث يتم حتديد املتغريات اليت تؤثر يف املشكلة مث يصار 
 . و املشكلة املدروسةأوحماولة وضع منوذج تنبؤي يتوقع القيم املستقبلية للظاهرة  

 احملاكاةأساليب  ج(  
، حيث جتمع هذه االصطناعيحديثاً كأحد نتائج التطورات التكنولوجية والذكاء  األساليب  ظهرت هذه  

الكمية يف حماولة حملاكاة الظاهرة املدروسة والتوقع األساليب  النوعية و األساليب  بني خصائص  األساليب  
 ساليب  األبقيمها املستقبلية اعتماداً على خوارزميات وأجهزة إلكرتونية خمصصة لذلك، وجند من بني هذه  

 ، وهي حمور حبثنا احلايل. (9)االصطناعيةالشبكات العصبية  
 خطأ التنبؤ   -3

ل حنرافات، ألنه ببساطة يتعامل مع عواماملتبع فال خيلو من األخطاء واال  مهما بلغت دقة أسلوب التنبؤ
جمهول ومستقبل  عديدة  و ومتغريات  املقاييس  ،  من  العديد  دقة   اإلحصائيةهنالك  تقييم  يف  املستخدمة 

هنا، أن هذه املقاييس ال تقتصر على أسلوب معني، إمنا تتعامل مع   اإلشارةالنماذج التنبؤية، حيث جتدر  
 . (10)لقيم احلقيقية، ومن هذه املقاييسها اب تقارندم مل ختالنتائج املتولدة عن النموذج املس

 MSEمتوسط مربع األخطاء  أ(  

MSE = ∑ 𝒆𝒆𝟐𝟐𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏
𝑵𝑵 

 RMSEجذر متوسط مربع األخطاء  ب(  

RMSE = √∑ 𝒆𝒆𝟐𝟐𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏
𝑵𝑵 

 MAEاملتوسط املطلق لألخطاء  ج(  
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𝒊𝒊=𝟏𝟏
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 . 100املرجع نفسه، ص (9)
عاشور، مروان عبد احلميد، الشبكات العصبية االصطناعية وطرائق التنبؤ ابلسالسل الزمنية، العراق، دار الذاكرة للطباعة والنشر، ط   (10)

 .150، ص2018، 1

MAE = ∑ |𝑬𝑬|𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑵𝑵 

 MAPEاملتوسط املطلق لنسب األخطاء  د(  

MAPE = 
∑ | 𝑬𝑬

𝒀𝒀𝒀𝒀|𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑵𝑵 

       2Rمقياس التحديد  هـ( 
∑(𝐲𝐲(𝐢𝐢) − µ(𝐲𝐲))𝟐𝟐
∑(ȳ (𝐢𝐢) − µ(ȳ))𝟐𝟐=  2R 

 االصطناعية اثنياً: الشبكات العصبية  
 االصطناعية مفهوم الشبكات العصبية    -1
ص فكرهتا يف حماولة لخ، وتتاالصطناعيحدى تقنيات الذكاء  إ هي    االصطناعيةن الشبكات العصبية  إ

لية عملها يف جماالت واسعة، حيث تستخدم آمن  االستفادة  حملاكاة اخلالاي البيولوجية للدماغ البشري و 
الشبكات العصبية اليوم يف جماالت املعاجلة والتصنيف والتحليل والتنبؤ، وإذا ما ركزان على األخري، جند أن 

الشبكات العصبية للتنبؤ مبختلف األغراض، حيث استخدمت   استخدامالدراسات احلديثة قد ركزت على  
، ويف جمال التنبؤ املايل وغريها، إن ما مييز الشبكات العصبية يف االقتصادوالطقس و يف حبوث العمليات،  

التقليدية، األساليب  ، وهذا ما عجزت عنه  الالخطيةوقدرهتا على معاجلة البياانت  جمال التنبؤ هو مرونتها  
ماغ البشري، حيث ليتها يف التعلم والتدريب املستوحاة من الدآوميزة الشبكات العصبية هذه، متآتية من  

طبقاهتا  بني  الرابطة  املشابك  بتغيري  عليها  والتدرب  املدخالت  ابستقبال  العصبية  الشبكة  تقوم 
(synapses إلعطاء أمهية للبياانت اليت ُتثل العينة بصورة صحيحة حىت الوصول )    منوذج يقرتب من إىل

 .(11) القيم احلقيقية
 الستخداماهتا الواسعة يف العديد من اجملاالت، فقد عرفت: تعددت تعاريف الشبكات العصبية ابلنظر 

أنظمة ملعاجلة املعلومات أبسلوب حياكي الشبكات العصبية البيولوجية، حيث تربط بني املتغريات أبهنا "
طرق التعلم وتعديل الروابط )األوزان( خللق التجانس   ستخدامأبسلوب خيتلف عن الطرق التقليـدية، فتقوم اب
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التقليدية، األساليب  ، وهذا ما عجزت عنه  الالخطيةوقدرهتا على معاجلة البياانت  جمال التنبؤ هو مرونتها  
ماغ البشري، حيث ليتها يف التعلم والتدريب املستوحاة من الدآوميزة الشبكات العصبية هذه، متآتية من  

طبقاهتا  بني  الرابطة  املشابك  بتغيري  عليها  والتدرب  املدخالت  ابستقبال  العصبية  الشبكة  تقوم 
(synapses إلعطاء أمهية للبياانت اليت ُتثل العينة بصورة صحيحة حىت الوصول )    منوذج يقرتب من إىل

 .(11) القيم احلقيقية
 الستخداماهتا الواسعة يف العديد من اجملاالت، فقد عرفت: تعددت تعاريف الشبكات العصبية ابلنظر 

أنظمة ملعاجلة املعلومات أبسلوب حياكي الشبكات العصبية البيولوجية، حيث تربط بني املتغريات أبهنا "
طرق التعلم وتعديل الروابط )األوزان( خللق التجانس   ستخدامأبسلوب خيتلف عن الطرق التقليـدية، فتقوم اب

 
 . 19املرجع نفسه، ص (11)
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 R2 هـ( مقياس التحديد

: الشبكات العصبية االصطناعية
ً
ثانيا

1 - مفهوم الشبكات العصبية االصطناعية

االصطناعي،  الذكاء  تقنيات  إحدى  هي  االصطناعية  العصبية  الشبكات  إن 
وتتلخص فكرهتا يف حماولة ملحاكاة اخلاليا البيولوجية للدماغ البرشي واالستفادة 
يف  اليوم  العصبية  الشبكات  تستخدم  حيث  واسعة،  جماالت  يف  عملها  آلية  من 
جماالت املعاجلة والتصنيف والتحليل والتنبؤ، وإذا ما ركزنا عىل األخري، نجد أن 
بمختلف  للتنبؤ  العصبية  الشبكات  استخدام  قد ركزت عىل  احلديثة  الدراسات 
ويف  واالقتصاد،  والطقس  العمليات،  بحوث  يف  استخدمت  حيث  األغراض، 
جمال التنبؤ املايل وغريها، إن ما يميز الشبكات العصبية يف جمال التنبؤ هو مرونتها 
وقدرهتا عىل معاجلة البيانات الالخطية، وهذا ما عجزت عنه األساليب التقليدية، 
وميزة الشبكات العصبية هذه، متآتية من آليتها يف التعلم والتدريب املستوحاة من 
الدماغ البرشي، حيث تقوم الشبكة العصبية باستقبال املدخالت والتدرب عليها 
بتغيري املشابك الرابطة بني طبقاهتا )synapses( إلعطاء أمهية للبيانات التي متثل 

العينة بصورة صحيحة حتى الوصول إىل نموذج يقرتب من القيم احلقيقية)11(.

تعددت تعاريف الشبكات العصبية بالنظر الستخداماهتا الواسعة يف العديد من 
املجاالت، فقد عرفت:

البيولوجية،  العصبية  الشبكات  حياكي  بأسلوب  املعلومات  ملعاجلة  »أنظمة  بأهنا 
حيث تربط بني املتغريات بأسلوب خيتلف عن الطرق التقليـدية، فتقوم باستخدام 

)11( املرجع نفسه، ص19.

MAE = ∑ |𝑬𝑬|𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑵𝑵 

 MAPEاملتوسط املطلق لنسب األخطاء  د(  

MAPE = 
∑ | 𝑬𝑬

𝒀𝒀𝒀𝒀|𝑵𝑵
𝒊𝒊=𝟏𝟏

𝑵𝑵 

       2Rمقياس التحديد  هـ( 
∑(𝐲𝐲(𝐢𝐢) − µ(𝐲𝐲))𝟐𝟐
∑(ȳ (𝐢𝐢) − µ(ȳ))𝟐𝟐=  2R 

 االصطناعية اثنياً: الشبكات العصبية  
 االصطناعية مفهوم الشبكات العصبية    -1
ص فكرهتا يف حماولة لخ، وتتاالصطناعيحدى تقنيات الذكاء  إ هي    االصطناعيةن الشبكات العصبية  إ

لية عملها يف جماالت واسعة، حيث تستخدم آمن  االستفادة  حملاكاة اخلالاي البيولوجية للدماغ البشري و 
الشبكات العصبية اليوم يف جماالت املعاجلة والتصنيف والتحليل والتنبؤ، وإذا ما ركزان على األخري، جند أن 

الشبكات العصبية للتنبؤ مبختلف األغراض، حيث استخدمت   استخدامالدراسات احلديثة قد ركزت على  
، ويف جمال التنبؤ املايل وغريها، إن ما مييز الشبكات العصبية يف االقتصادوالطقس و يف حبوث العمليات،  

التقليدية، األساليب  ، وهذا ما عجزت عنه  الالخطيةوقدرهتا على معاجلة البياانت  جمال التنبؤ هو مرونتها  
ماغ البشري، حيث ليتها يف التعلم والتدريب املستوحاة من الدآوميزة الشبكات العصبية هذه، متآتية من  

طبقاهتا  بني  الرابطة  املشابك  بتغيري  عليها  والتدرب  املدخالت  ابستقبال  العصبية  الشبكة  تقوم 
(synapses إلعطاء أمهية للبياانت اليت ُتثل العينة بصورة صحيحة حىت الوصول )    منوذج يقرتب من إىل

 .(11) القيم احلقيقية
 الستخداماهتا الواسعة يف العديد من اجملاالت، فقد عرفت: تعددت تعاريف الشبكات العصبية ابلنظر 

أنظمة ملعاجلة املعلومات أبسلوب حياكي الشبكات العصبية البيولوجية، حيث تربط بني املتغريات أبهنا "
طرق التعلم وتعديل الروابط )األوزان( خللق التجانس   ستخدامأبسلوب خيتلف عن الطرق التقليـدية، فتقوم اب

 
 . 19املرجع نفسه، ص (11)
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طرق التعلم وتعديل الروابط )األوزان( خللق التجانس األفضل بني املدخالت 
وحدات  من  تتكون  حسابية  »أنظمة  بأهنا   Nilsson عرفها  واملخرجات«)12(،كام 
معاجلة مرتابطة فيام بينها، تتصف بالديناميكية يف معاجلة البيانات املدخلة إليها«، 
وعرفت بأهنا أنظمة ملعاجلة البيانات مستوحاة يف األصل من نظام التعميم العددي 

لإلنسان، تتألف من نامذج بسيطة تشبه املعالج املوزع املتوازي)13(.
ملعاجلة  مرتابط  نظام  بأهنا  العصبية  الشبكات  تعريف  يمكن  ذلك،  عىل  وبناًء 
بينها  فيام  ترتبط   »Neurons« تتكون من عدد من اخلاليا تسمى  البيانات، حيث 
يف  تتلخص  عملها  وآلية   ،»weights« األوزان  تدعى  مشبكية  روابط  بواسطة 
استقبال البيانات بواسطة طبقة املدخالت قبل رضهبا بقيم األوزان، ثم يتم جتميع 
اإلشارات الداخلة بإشارة واحدة لتمريرها لوحدات املعاجلة التي بدورها ترسلها 

إىل طبقة اإلخراج للحصول عىل املخرجات.

2 - مكونات الشبكات العصبية االصطناعية

تتكون الشبكة العصبية من أربعة أقسام رئيسة مرتابطة فيام بينها، وهي كام ييل:
Input: وهي الطبقة األوىل يف نظام الشبكة العصبية، وظيفتها  أ( طبقة اإلدخال 
استالم اإلشارة الداخلة )البيانات(، حيث تقوم برضهبا باألوزان الرابطة، وهذه 
رضب  كلام  حيث  و1(،   0( بني  ترتاوح  كرسية  أعداد  عن  عبارة  تكون  األخرية 
املدخل بوزن قريب من 1 دل ذلك عىل أمهيته، بعد ذلك تقوم بإرسال البيانات 

الداخلة إىل دالة اجلمع.
ب( دالة اجلمع Sum Function: وظيفة هذه الدالة هو جتميع اإلشارات الداخلة 

من طبقة املدخالت بإشارة واحدة لغرض إرساهلا إىل دالة التنشيط.
التنشيط من خلية  دالة  Activation Function: ختتلف وظيفة  التنشيط  دالة  ج( 

للتنبؤ بسعر رصف  ARFIMA والشبكات العصبية االصطناعية  الذاكرة الطويلة  )12( ينظر:حادة مدوري، حممد مكيديش، دراسة مقارنة بني نامذج 
الدينار اجلزائري، اجلزائر، جملة الباحث، العدد 70، 2017، ص164.

)13( Alyozbakee, araf, iraqi stock market forecasting using artificial neural network ,Turkey ,master thesis, the university of Turkish aeronau-
tical association institute 2016, p 17
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إىل أخرى بحسب الدالة املستخدمة، كام سيتم مناقشتها الحقًا، لكن بشكل عام 
عملية  لتسهيل   )1-0( معني  نطاق  يف  املدخلة  القيم  جعل  يف  وظيفتها  تتلخص 

التدريب يف الشبكة العصبية.
د( طبقة اإلخراج Output: تستلم هذه الطبقة خمرجات دالة التنشيط، حيث تقوم 
بإجراء بعض العمليات عليها للحصول عىل املخرجات املطلوبة، ومع اإلشارة 
تستمر  وهكذا  أخرى  لشبكة  مدخالت  تكون  قد  الطبقة  هذه  خمرجات  أن  إىل 

العمليات يف الشبكات العصبية)14(.

الشكل )1(: مقارنة بني الشبكة العصبية البيولوجية والشبكة العصبية االصطناعية

Activation Function 3 - دوال التنشيط

العصبية لوظيفتها يف معاجلة  الشبكات  التنشيط من أهم األجزاء يف  تعترب دوال 
البيانات الداخلة، حيث تتلخص وظيفتها يف حرص قيمة املدخالت يف نطاق معني 
وحسب الدالة املستخدمة، فمثاًل تقوم دالة )sigmoid( بحرص املدخالت ضمن 
دالة  فإن  كذلك  العصبية،  للشبكة  الدريب  حتسني  يف  مهم  وهذا   ،)1-0( نطاق 
التنشيط تضيف املعاجلة الالخطية للشبكة العصبية، حيث يتوجب يف مثل هذه 

احلالة استخدام دوال التنشيط الالخطية)15(.

)14( عاشور، مروان عبد احلميد، الشبكات العصبية االصطناعية وطرائق التنبؤ بالسالسل الزمنية، ص29.
)15( https://www.geeksforgeeks.org/activation-functions-neural-networks/
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هنالك العديد من دوال التنشيط املستخدمة يف الشبكات العصبية، نذكر أمهها:
Step Function أ( دالة

Hyperbolic Tangent )Tanh( دالة )ب

Sigmoid/Logistic ت( دالة

Softmax ث( دالة

4 - أساليب التعلم في الشبكات العصبية االصطناعية

هنالك العديد من األساليب لتعليم الشبكة العصبية وتدريبها، إال أن الشائع منها 
نوعان ومها:

Supervised Learning أ( التعليم بإشراف

للشبكة   )Target values( املستهدفة  البيانات  توفري  يتم  األسلوب  هلذا  وفقًا 
العصبية، واملطلوب من الشبكة تقليل اخلطأ الناتج عن عملية التنبؤ وذلك بتكرار 
التدريب عدة مرات حتى الوصول إىل أقل قيمة للخطأ من خالل حساب الفروق 
التعلم  يف  نمطني  األسلوب  هذا  حتت  يندرج  الناجتة،  والقيم  الفعلية  القيم  بني 

اإلخراج  د(   بعض   :Outputطبقة  إبجراء  تقوم  التنشيط، حيث  دالة  خمرجات  الطبقة  هذه  تستلم 
أن خمرجات هذه الطبقة قد تكون إىل    اإلشارة العمليات عليها للحصول على املخرجات املطلوبة، ومع  

 . (14) مدخالت لشبكة أخرى وهكذا تستمر العمليات يف الشبكات العصبية

 
 االصطناعية (: مقارنة بني الشبكة العصبية البيولوجية والشبكة العصبية  1الشكل )

 Activation Functionدوال التنشيط    -3
تعترب دوال التنشيط من أهم األجزاء يف الشبكات العصبية لوظيفتها يف معاجلة البياانت الداخلة، حيث 

تقوم دالة   وحسب الدالة املستخدمة، فمثالً تتلخص وظيفتها يف حصر قيمة املدخالت يف نطاق معني  
(sigmoid( حبصر املدخالت ضمن نطاق )ا1-0 لعصبية، (، وهذا مهم يف حتسني الدريب للشبكة 

 يف املعاجلة الالخطية للشبكة العصبية، حيث يتوجب يف مثل هذه احلالة ضكذلك فإن دالة التنشيط ت
 . (15)دوال التنشيط الالخطية  استخدام
 العديد من دوال التنشيط املستخدمة يف الشبكات العصبية، نذكر أمهها: هنالك  

 Step Functionأ(  دالة  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = {0, 𝑥𝑥 < 0
1, 𝑥𝑥 ≥ 0 

 Hyperbolic Tangent (Tanh)ب( دالة  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  (𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒−𝑥𝑥)
(𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥) 

 Sigmoid/Logisticت( دالة  

 
 . 29عاشور، مروان عبد احلميد، الشبكات العصبية االصطناعية وطرائق التنبؤ ابلسالسل الزمنية، ص (14)
(15) networks-neural-functions-https://www.geeksforgeeks.org/activation / 

اإلخراج  د(   بعض   :Outputطبقة  إبجراء  تقوم  التنشيط، حيث  دالة  خمرجات  الطبقة  هذه  تستلم 
أن خمرجات هذه الطبقة قد تكون إىل    اإلشارة العمليات عليها للحصول على املخرجات املطلوبة، ومع  

 . (14) مدخالت لشبكة أخرى وهكذا تستمر العمليات يف الشبكات العصبية

 
 االصطناعية (: مقارنة بني الشبكة العصبية البيولوجية والشبكة العصبية  1الشكل )

 Activation Functionدوال التنشيط    -3
تعترب دوال التنشيط من أهم األجزاء يف الشبكات العصبية لوظيفتها يف معاجلة البياانت الداخلة، حيث 

تقوم دالة   وحسب الدالة املستخدمة، فمثالً تتلخص وظيفتها يف حصر قيمة املدخالت يف نطاق معني  
(sigmoid( حبصر املدخالت ضمن نطاق )ا1-0 لعصبية، (، وهذا مهم يف حتسني الدريب للشبكة 

 يف املعاجلة الالخطية للشبكة العصبية، حيث يتوجب يف مثل هذه احلالة ضكذلك فإن دالة التنشيط ت
 . (15)دوال التنشيط الالخطية  استخدام
 العديد من دوال التنشيط املستخدمة يف الشبكات العصبية، نذكر أمهها: هنالك  

 Step Functionأ(  دالة  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) = {0, 𝑥𝑥 < 0
1, 𝑥𝑥 ≥ 0 

 Hyperbolic Tangent (Tanh)ب( دالة  

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  (𝑒𝑒𝑥𝑥 − 𝑒𝑒−𝑥𝑥)
(𝑒𝑒𝑥𝑥 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥) 

 Sigmoid/Logisticت( دالة  

 
 . 29عاشور، مروان عبد احلميد، الشبكات العصبية االصطناعية وطرائق التنبؤ ابلسالسل الزمنية، ص (14)
(15) networks-neural-functions-https://www.geeksforgeeks.org/activation / 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  1
1 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥 

 Softmaxث( دالة  

𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) =  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥)
∑ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥) 

 االصطناعية التعلم يف الشبكات العصبية  أساليب    -4
 ومها:  ن ا نوعلتعليم الشبكة العصبية وتدريبها، إال أن الشائع منها  األساليب  هنالك العديد من  
 Supervised Learningأ( التعليم إبشراف  

البياانت املستهدفة ) هلذا األسلوب يتم توفري  العصبية، واملطلوب من Target valuesوفقاً  ( للشبكة 
أقل قيمة إىل   الشبكة تقليل اخلطأ الناتج عن عملية التنبؤ وذلك بتكرار التدريب عدة مرات حىت الوصول

للخطأ من خالل حساب الفروق بني القيم الفعلية والقيم الناجتة، يندرج حتت هذا األسلوب منطني يف 
يتعلق ابلبياان الرقمية ويسمى  التعلم األول  مبعرفة  أ  Regressionت  العصبية  الشبكة  تقوم   االحنداري 

والذي يعىن   Classification ى عيد للبياانت املستهدفة مث بناء توقعاهتا على وفق ذلك، أما النوع الثاين 
 . (16) ابلبياانت املصنفة، حيث يعمل على توقع قيمة املدخل املستهدف

حبثنا، حيث هنالك العديد من اخلوارزميات املستخدمة لتقليل اخلطأ الناتج وكما سيكون هذا النوع حمور  
 ستتم مناقشتها الحقاً. 

 Unsupervised Learningالتعليم بدون أشراف  ب(  
على العكس من السابق، فال يتم تزويد الشبكة ابلبياانت وفق هذا األسلوب، حيث تكون الشبكة العصبية 

مما جيعلها تتنبأ   اإلحصائيةقادرة على حتديد األمناط املميزة يف املدخالت ومن خالل ذلك توجد العالقات  
 .(17) ابلقيم املستقبلية

 االصطناعية أنواع الشبكات العصبية    -5

 
(16) learning-https://www.ibm.com/cloud/learn/supervised   
(17) networks-neural-https://threatwarrior.com/unsupervised 

𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  1
1 + 𝑒𝑒−𝑥𝑥 

 Softmaxث( دالة  

𝑓𝑓(𝑥𝑥𝑥𝑥) =  𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥)
∑ 𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒(𝑥𝑥𝑥𝑥) 

 االصطناعية التعلم يف الشبكات العصبية  أساليب    -4
 ومها:  ن ا نوعلتعليم الشبكة العصبية وتدريبها، إال أن الشائع منها  األساليب  هنالك العديد من  
 Supervised Learningأ( التعليم إبشراف  

البياانت املستهدفة ) هلذا األسلوب يتم توفري  العصبية، واملطلوب من Target valuesوفقاً  ( للشبكة 
أقل قيمة إىل   الشبكة تقليل اخلطأ الناتج عن عملية التنبؤ وذلك بتكرار التدريب عدة مرات حىت الوصول

للخطأ من خالل حساب الفروق بني القيم الفعلية والقيم الناجتة، يندرج حتت هذا األسلوب منطني يف 
يتعلق ابلبياان الرقمية ويسمى  التعلم األول  مبعرفة  أ  Regressionت  العصبية  الشبكة  تقوم   االحنداري 

والذي يعىن   Classification ى عيد للبياانت املستهدفة مث بناء توقعاهتا على وفق ذلك، أما النوع الثاين 
 . (16) ابلبياانت املصنفة، حيث يعمل على توقع قيمة املدخل املستهدف

حبثنا، حيث هنالك العديد من اخلوارزميات املستخدمة لتقليل اخلطأ الناتج وكما سيكون هذا النوع حمور  
 ستتم مناقشتها الحقاً. 

 Unsupervised Learningالتعليم بدون أشراف  ب(  
على العكس من السابق، فال يتم تزويد الشبكة ابلبياانت وفق هذا األسلوب، حيث تكون الشبكة العصبية 

مما جيعلها تتنبأ   اإلحصائيةقادرة على حتديد األمناط املميزة يف املدخالت ومن خالل ذلك توجد العالقات  
 .(17) ابلقيم املستقبلية

 االصطناعية أنواع الشبكات العصبية    -5

 
(16) learning-https://www.ibm.com/cloud/learn/supervised   
(17) networks-neural-https://threatwarrior.com/unsupervised 
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العصبية  الشبكة  تقوم  أي   Regression ويسمى  الرقمية  بالبيانات  يتعلق  األول 
النوع  أما  ذلك،  وفق  توقعاهتا عىل  بناء  ثم  املستهدفة  للبيانات  االنحدار  بمعرفة 
عىل  يعمل  حيث  املصنفة،  بالبيانات  يعنى  والذي   Classification يدعى  الثاين 

توقع قيمة املدخل املستهدف)16(.

سيكون هذا النوع حمور بحثنا، حيث هنالك العديد من اخلوارزميات املستخدمة 
لتقليل اخلطأ الناتج وكام ستتم مناقشتها الحقًا.

Unsupervised Learning ب( التعليم بدون إشراف

األسلوب،  هذا  وفق  بالبيانات  الشبكة  تزويد  يتم  فال  السابق،  من  العكس  عىل 
حيث تكون الشبكة العصبية قادرة عىل حتديد األنامط املميزة يف املدخالت ومن 

خالل ذلك توجد العالقات اإلحصائية مما جيعلها تتنبأ بالقيم املستقبلية)17(.

5 - أنواع الشبكات العصبية االصطناعية

هنالك العديد من الشبكات العصبية االصطناعية التي ختتلف يف معامرياهتا وآلياهتا 
والغرض منها، ويعود ذلك إىل االستخدامات املختلفة للشبكات العصبية، إال 
قائمة  ييل  وفيام   ،MLP الطبقات  متعددة  الشبكة  البحث عىل  هذا  أننا سنركز يف 

بأنواع الشبكات العصبية االصطناعية:
الشبكة متعددة الطبقات Multilayer Perceptron.أ. 
الشبكة ذات األساس اإلشعاعي Radial Basis Functional Neural Network.ب. 
الشبكة العصبية التالفيفية Convolutional Neural Network.ت. 
الشبكة العصبية املتكررة Recurrent Neural Network.ث. 
شبكة الذاكرة الطويلة LSTM – Long Short-Term Memory.ج. 
شبكة النامذج املتسلسلة Sequence to Sequence Models.ح. 

)16( https://www.ibm.com/cloud/learn/supervised-learning 
)17( https://threatwarrior.com/unsupervised-neural-networks
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الشبكة العصبية املعيارية Modular Neural Network.خ. 

Multilayer Perceptron 6 - الشبكة العصبية متعددة الطبقات

الشبكات  أنواع  أشهر  من   ،)MLP( واختصارًا  الطبقات،  متعددة  الشبكة  تعد 
اخللفي  االنتشار  خوارزمية  عىل  تعتمد  حيث  استخدامًا،  وأكثرها  العصبية 
الشبكة  معامرية  تتميز  والتعلم،  اخلطأ  لتصحيح  كأسلوب   )Backpropagtion(
 Hidden( املخفية  الطبقات  تدعى  الوسط  يف  طبقات  بوجود  الطبقات  متعددة 
Layers(، والسبب يف وجود هذه الطبقات هو للتمكن من حل املشكالت غري 

اخلطية )Nonlinear problems( التي ال تستطيع شبكات االنتشار األمامي حلها، 
يمكن أن حتتوي الشبكة متعددة الطبقات عىل عدد ال هنائي من الطبقات املخفية، 
ويكون ذلك تبعًا ملدى تعقيد املشكلة التي حتاول الشبكة معاجلتها. تعتمد الشبكات 
متعددة الطبقات عىل نمط التعلم بإرشاف حيث تزود الشبكة بالبيانات املستهدفة 
لتقوم بنمذجتها وفق أسلوب )التدريب والتعلم( ومن خالل خوارزمية االنتشار 
اخللفي تقوم الشبكة بتصحيح اخلطأ بشكل متكرر حتى الوصول إىل أدنى نسبة 

خطأ ممكنة)18(.

MLP الشكل )2(: خمطط معامرية الشبكة العصبية متعددة الطبقات

)18( سليامن، عيل أبرش فضل، املقارنة بني التحليل التمييزي والنموذج اللوجستي الثنائي ونامذج الشبكات العصبية يف تصنيف املشاهدات، السودان، 
أطروحة دكتوراه، جامعة السودان، 2015، ص42.
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وتعطى عملية االنتشار األمامي للشبكة متعددة الطبقات بالصيغة التالية)19(

عدد   :R االخراج  وحدات  عدد   :S2 املخفية،  الوحدات  عدد   :S1 متثل  حيث 
 :Wij ،األوزان بني الطبقة املخفية وطبقة املخرجات :Wjk ،وحدات املدخالت

األوزان بني املدخالت والطبقة املخفية، f: متثل دالة التنشيط، bi: التحيز.

Backpropagtion Algorithm Error 7 - خوارزمية االنتشار العكسي للخطأ

بعد  املخرجات(  )طبقة  النهائية  الطبقة  من  تبدأ  العكيس ألهنا  باالنتشار  سميت 
أجل  من  العكيس  وباالجتاه   ،)Feedforawrd( األمامي  االجتاه  مرحلة  اكتامل 
العكيس  االنتشار  خوارزمية  عمل  يتلخص  حيث  الناجتة،  األخطاء  تصحيح 
والطبقة  املخرجات  طبقة  بني  األوزان  لتعديل  املخرجات  يف  اخلطأ  بحساب 
املخفية، ثم بعد ذلك تقوم بتعديل األوزان بني الطبقة املخفية وطبقة املدخالت، 
ثم بعد ذلك يتم قياس املخرجات ومقارنتها بالقيم الفعلية التي تم تزويد الشبكة 
هبا ومن ثم حساب اخلطأ وتكرار العملية مرة أخرى حتى الوصول إىل أقل خطأ 
ممكن، حيث يطلق عىل هذه العملية )التدريب(، وإن الغرض من هذه العملية هو 
احلصول عىل األوزان املثىل التي تعطي أقل قيمة خطأ للشبكة العصبية، حتى يتم 
)20(، أدناه صيغة تعديل  بالبيانات اجلديدة  التنبؤ  النموذج يف  بعد ذلك استخدام 

األوزان يف شبكة االنتشار اخللفي:

حيث متثل η: معدل التعلم، θE مشتقة اخلطأ، θW مشتقة الوزن.
)19( Shirvany, Y., Hayati, M., & Moradian, R., Multilayer perceptron neural networks with novel unsupervised training method for numerical 
solution of the partial differential equations. Applied Soft Computing, 9)1(, 2009, p 20–29

)20( عاشور، مروان عبد احلميد، الشبكات العصبية االصطناعية وطرائق التنبؤ بالسالسل الزمنية، ص 48

. 
 MLP(: خمطط معمارية الشبكة العصبية متعددة الطبقات 2الشكل )

 (19) متعددة الطبقات ابلصيغة التالية نتشار األمامي للشبكةوتعطى عملية اال

𝑎𝑎𝑘𝑘
2 =  𝑓𝑓2  (∑ 𝑤𝑤𝑗𝑗𝑗𝑗𝑘𝑘

2  𝑓𝑓 (∑ 𝑤𝑤𝑖𝑖𝑗𝑗
1  𝑝𝑝𝑖𝑖 + 𝑏𝑏𝑗𝑗

1
𝑅𝑅

𝑖𝑖=1
) + 𝑏𝑏𝑘𝑘

2
𝑠𝑠1

𝑗𝑗=1
) , 𝑘𝑘 = 1 𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑠𝑠2 

:  Wjk: عدد وحدات املدخالت،  R: عدد وحدات االخراج  2S،  : عدد الوحدات املخفية1Sحيث ُتثل  
: ُتثل دالة f،  : األوزان بني املدخالت والطبقة املخفية Wijاألوزان بني الطبقة املخفية وطبقة املخرجات،  

 : التحيز. biالتنشيط،  
 Backpropagtion Algorithm Error خوارزمية االنتشار العكسي للخطأ    -7

النهائية )طبقمسيت ابال الطبقة  تبدأ من  العكسي ألهنا  اال نتشار  اكتمال مرحلة  بعد  املخرجات(  جتاه ة 
عمل   صخيتلجتاه العكسي من أجل تصحيح األخطاء الناجتة، حيث  ، وابال (Feedforawrd)األمامي  

االنتشار اخلطأ يف    خوارزمية  والطبقة العكسي حبساب  املخرجات  طبقة  بني  األوزان  لتعديل  املخرجات 
املخفية، مث بعد ذلك تقوم بتعديل األوزان بني الطبقة املخفية وطبقة املدخالت، مث بعد ذلك يتم قياس 
العملية مرة  الشبكة هبا ومن مث حساب اخلطأ وتكرار  اليت مت تزويد  الفعلية  املخرجات ومقارنتها ابلقيم 

أقل خطأ ممكن، حيث يطلق على هذه العملية )التدريب(، وإن الغرض من هذه إىل    أخرى حىت الوصول 

 
(19)  Shirvany, Y., Hayati, M., & Moradian, R., Multilayer perceptron neural networks 
with novel unsupervised training method for numerical solution of the partial differential 
equations. Applied Soft Computing, 9(1), 2009, p 20–29 

العملية هو احلصول على األوزان املثلى اليت تعطي أقل قيمة خطأ للشبكة العصبية، حىت يتم بعد ذلك 
 نتشار اخللفي: ه صيغة تعديل األوزان يف شبكة اال، أدان (20) ديدة  اجلالنموذج يف التنبؤ ابلبياانت    استخدام

𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =  𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 −  𝜂𝜂 ∗ ( 𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃𝑊𝑊) 

 مشتقة الوزن.  θWمشتقة اخلطأ،   θE: معدل التعلم، ηحيث ُتثل 
املعادلة  الوزن وكما موضح يف  يتوجب على حساب مشتقة اخلطأ ابلنسبة ملشتقة  لتعديل اخلطأ  حيث 

 (، وكما يلي: Chain Ruleأعاله، يف عملية تدعى قاعدة السلسلة )
 حساب قيمة اخلطأ يف الشبكة متعددة الطبقات يتم وفقاً للمعادلة األتية: إن  

𝜃𝜃 =  1
2 (𝑑𝑑𝑜𝑜𝑛𝑛𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑛𝑛𝑜𝑜 − 𝑦𝑦𝑝𝑝𝑑𝑑𝑛𝑛𝑜𝑜𝑑𝑑𝑝𝑝𝑑𝑑𝑛𝑛𝑜𝑜)2 

 . Actual: القيم الفعلية  Sigmoid Function  ،dالدالة السينية    y:حيث ُتثل  

𝑦𝑦 =  𝑓𝑓(𝑥𝑥) =  1
1 + 𝑒𝑒−𝑑𝑑 

 ن مع قيمة التحيز، وكما يلي: ُتثل جمموع ضرب املدخالت يف األوزا   sفإذا كانت قيمة  

𝑆𝑆 =  ∑ 𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊𝑊 ∗ 𝑥𝑥𝑊𝑊 +  𝑏𝑏𝑊𝑊 

 نتشار اخللفي تكون وفق الصيغة التالية: عملية تصحيح األخطاء يف مرحلة االفإن  

𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃𝑊𝑊  =  𝜃𝜃𝜃𝜃

𝜃𝜃𝑦𝑦 ∗  𝜃𝜃𝑦𝑦
𝜃𝜃𝜃𝜃 ∗  𝜃𝜃𝜃𝜃𝑊𝑊

𝜃𝜃𝜃𝜃𝑊𝑊 

أي تعين ببساطة، حىت حنصل على مشتقة اخلطأ ابلنسبة لألوزان، جيب حساب مشتقة اخلطأ ابلنسبة 
، بعد ذلك يتم اشتقاق كل Sابلنسبة ملشتقة   yمضروبة يف مشتقة الدالة السينية    yملشتقة الدالة السينية  

 . Chain Ruleمدخل ابلنسبة للوزن املرتبط به، وهذه ما تسمى عملية  

 
 الث: الدراسة التطبيقية املبحث الث

 أوالً: وصف بياانت ومتغريات البحث 

 
 48لسالسل الزمنية، ص عاشور، مروان عبد احلميد، الشبكات العصبية االصطناعية وطرائق التنبؤ اب (20)



83

ات
شبك

م ال
خدا

است
م ب

سه
لأل

الق 
إلغ

ار ا
سع

ؤ بأ
لتنب

ا
اقية

لعر
ية ا

الم
إلس

ف ا
صار

ن امل
ة م

لعين
بية 

عص
ال

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

حيث لتعديل اخلطأ يتوجب عىل حساب مشتقة اخلطأ بالنسبة ملشتقة الوزن وكام 
موضح يف املعادلة أعاله، يف عملية تدعى قاعدة السلسلة )Chain Rule(، وكام 

ييل:

إن حساب قيمة اخلطأ يف الشبكة متعددة الطبقات يتم وفقًا للمعادلة األتية:

.Actual القيم الفعلية d : Sigmoid Function ،الدالة السينية y:حيث متثل

فإذا كانت قيمة s متثل جمموع رضب املدخالت يف األوزان مع قيمة التحيز، وكام 
ييل:

فإن عملية تصحيح األخطاء يف مرحلة االنتشار اخللفي تكون وفق الصيغة التالية:

أي تعني ببساطة، حتى نحصل عىل مشتقة اخلطأ بالنسبة لألوزان، جيب حساب 
 y السينية  الدالة  y مرضوبة يف مشتقة  السينية  الدالة  بالنسبة ملشتقة  اخلطأ  مشتقة 
بالنسبة ملشتقة S، بعد ذلك يتم اشتقاق كل مدخل بالنسبة للوزن املرتبط به، وهذه 

.Chain Rule ما تسمى عملية

العملية هو احلصول على األوزان املثلى اليت تعطي أقل قيمة خطأ للشبكة العصبية، حىت يتم بعد ذلك 
 نتشار اخللفي: ه صيغة تعديل األوزان يف شبكة اال، أدان (20) ديدة  اجلالنموذج يف التنبؤ ابلبياانت    استخدام

𝑊𝑊𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 =  𝑊𝑊𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 −  𝜂𝜂 ∗ ( 𝜃𝜃𝜃𝜃
𝜃𝜃𝑊𝑊) 

 مشتقة الوزن.  θWمشتقة اخلطأ،   θE: معدل التعلم، ηحيث ُتثل 
املعادلة  الوزن وكما موضح يف  يتوجب على حساب مشتقة اخلطأ ابلنسبة ملشتقة  لتعديل اخلطأ  حيث 
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المبحث الثالث: الدراسة التطبيقية

: وصف بيانات ومتغيرات البحث
ً
أوال

متثلت بيانات الدراسة التطبيقية باملؤرشات الشهرية املعلنة بواسطة سوق العراق 
اإلغالق  بسعر  للتنبؤ  املستخدمة  املستقلة  املتغريات  كانت  فيام  املالية،  لألوراق 
متمثلة )بسعر االفتتاح، أعىل سعر، أدنى سعر، معدل السعر، نسبة التغري يف السعر، 
املتمثلة بثالث  الدراسة  التداول خالل الشهر(، لعينة  أيام  عدد الصفقات، عدد 
اإلسالمي،  إيالف  السوق وهي كل من )مرصف  مدرجة يف  إسالمية  مصارف 
املرصف العراقي اإلسالمي، املرصف الوطني اإلسالمي(، وكام يتضح يف اجلدول 

أدناه:

جدول )1(: مشاهدات املصارف عينة البحث

املرصف
عدد 

املشاهدات
عينة التدريب 

%70
عينة االختبار 

%15
عينة التحقق 

%15

241644املرصف العراقي اإلسالمي

201433املرصف الوطني اإلسالمي

201433مرصف إيالف اإلسالمي

يتضح من اجلدول )1( أن عدد املشاهدات للمرصف العراقي اإلسالمي كانت 
)24( مشاهدة، فيام كانت مشاهدات مرصف إيالف اإلسالمي واملرصف الوطني 
اإلسالمي بواقع )20( كل منهام بسبب التوقف عن التداول، وهي متثل البيانات 
الشهرية للفرتة من )كانون الثاين/2018( إىل )كانون األول/2019(، وقد جرى 
تقسيم البيانات إىل ثالث عينات بواقع )70 % تدريب،15 % اختبار،15 % حتقق( 
العراقي  للمرصف  التدريب  عينة  تألفت  حيث  العصبية،  الشبكة  بناء  ملتطلبات 
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أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

اإلسالمي من )16( مشاهدة فيام كانت عينتا االختبار والتحقق مؤلفتني من )4( 
مشاهدات، وبالشكل ذاته، تألفت عينة التدريب للمرصفني اآلخرين من )14( 
مشاهدة، فيام كانت عينتا االختبار والتحقق للمرصفني مؤلفة من )3( مشاهدات.

ية الشبكة العصبية المستخدمة في التنبؤ : معمار
ً
ثانيا

مع   )Multilayer perceptron( الطبقات  متعددة  العصبية  الشبكة  استخدام  تم 
التنبؤ  نموذج  بناء  يف   )Backpropagtion( للخطأ  العكيس  االنتشار  خوارزمية 
بأسعار اإلغالق للمصارف عينة البحث، وجرى تنفيذ الشبكة العصبية بواسطة 

برنامج )Matlab 2014b(، وكام يف اجلدول أدناه

جدول )2(: معلومات الشبكة العصبية املستخدمة يف البحث

BACKPROPAGTIONخوارزمية حساب األخطاء

TRAINLM )Levenberg-Marquardt(خوارزمية التدريب

LOGISGدالة التحويل

MSEدالة تقييم األداء

10000احلد األعىل لدفعات التصحيح

حلساب  العكيس  االنتشار  خوارزمية  استخدام   ،)2( اجلدول  يف  يتضح  حيث 
بخاصية  اخلوارزمية  متتاز هذه  الشبكة حيث  تدريب  الناجتة من عملية  األخطاء 
التكرار )iteration( مما يساعد عىل الوصول ألدنى خطأ يف تدريب النموذج، فيام 
لتدريب   )Levenberg-Marquardt( الصغرى  املربعات  خوارزمية  استخدام  تم 
الشبكة العصبية مع دالة التحويل السينية )Logisg( ملعاجلة األخطاء والوصول 
)اللوجستية(  السينية  التحويل  دالة  متتاز  حيث  األمثل،  االنحداري  اخلط  إىل 
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البيانات  أشكال  اختالف  عىل  التدريب  يف  الشبكة  يساعد  مما  التطبيع  بخاصية 
جمموع  متوسط  هو  التحقق  عملية  يف  املستخدم  اخلطأ  مقياس  وكان  املدخلة، 

.)MSE( األخطاء

MLP الشكل )3(: معامرية الشبكة العصبية االصطناعية

الشكل )3( يوضح خمطط الشبكة العصبية املستخدمة يف البحث، حيث احتوت 
عىل طبقة إدخال واحدة )Single Input( حتتوي عىل )7( مدخالت متثل املتغريات 
املستقلة املستخدمة لغرض التنبؤ بسعر اإلغالق، فيام احتوت الشبكة عىل طبقة 
وجد  حيث   )Neurons( عقد   )9( عىل  حتتوي   )Single Hidden( واحدة  خمفية 
الباحث بعد عدة جتارب أن هذا العدد من العقد يف الطبقة املخفية أعطى نتيجة 
 Single( واحدة  بطبقة  فتمثلت  اإلخراج  طبقة  أما  أقل،  خطأ  ونسبة  أفضل 
Output( حتتوي عىل خمرج واحد يمثل القيم املتنبأ هبا، حيث يقوم الربنامج بإلغاء 

تطبيع البيانات وإعادهتا إىل الشكل احلقيقي.

: مناقشة النتائج
ً
ثالثا

1 - المصرف العراقي اإلسالمي

تم تزويد نموذج الشبكة العصبية ببيانات التدريب البالغة )16( مشاهدة وجرى 
تدريب النموذج بعدة حماوالت للوصول إىل أفضل نتيجة، ثم تم اختبار النموذج 
 )4( البالغة  التحقق  بيانات  ثم  )4( مشاهدات،  البالغة  االختبار  بيانات  بواسطة 

مشاهدات، وكام ييل:
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الشكل )4( املعادلة االنحدارية لنموذج املرصف العراقي اإلسالمي

والتحقق  واالختبار  التدريب  لعينة  االرتباط  معامل  أن   )4( الشكل  من  يتضح 
هبا  املتنبأ  القيم  ارتباط  قوة  عىل  يدل  مما   )0.99( كان  الكلية  العينة  إىل  باإلضافة 
للنموذج هي  التنبؤ  املستخدمة يف  االنحدار  معادلة  كانت  الفعلية، حيث  بالقيم 

.)Y = 0.99*X 0.0012(

الشكل )5(: ارتباط القيم املتنبأ هبا بالقيم الفعلية لنموذج املرصف العراقي اإلسالمي

الشكل )5( يبني مدى ترابط القيم املتنبأ هبا بالقيم الفعلية، وهذا يؤكد عىل مدى 
كفاءة النموذج يف التنبؤ بأسعار اإلغالق للمرصف العراقي اإلسالمي.

 اثلثاً: مناقشة النتائج 
 ي اإلسالماملصرف العراقي    -1

الشبكة   تزويد منوذج  البامت  التدريب  ببياانت  بعدة 16لغة ) العصبية  النموذج  تدريب  ( مشاهدة وجرى 
( مشاهدات، 4بواسطة بياانت االختبار البالغة )أفضل نتيجة، مث مت اختبار النموذج  إىل    حماوالت للوصول 

 ( مشاهدات، وكما يلي: 4مث بياانت التحقق البالغة )

 
 ي اإلسالمف العراقي  لنموذج املصر   االحندارية( املعادلة  4الشكل )

العينة الكلية إىل    والتحقق ابإلضافة  االختبارلعينة التدريب و   االرتباط( أن معامل  4الشكل )يتضح من  
 ( القيم  0.99كان  ارتباط  قوة  على  يدل  مما  حيث  (  الفعلية،  ابلقيم  هبا  االحندار املتنبأ  معادلة   كانت 

 (. Y = 0.99*X 0.0012املستخدمة يف التنبؤ للنموذج هي )

 
 ي اإلسالملنموذج املصرف العراقي    الفعلية (: ارتباط القيم املتنبأ هبا ابلقيم  5الشكل )

( يبني مدى ترابط القيم املتنبأ هبا ابلقيم الفعلية، وهذا يؤكد على مدى كفاءة النموذج يف التنبؤ 5الشكل )
 .ياإلسالمللمصرف العراقي  اإلغالق  أبسعار  

 ياإلسالم املصرف الوطين    -2
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2 - المصرف الوطني اإلسالمي

تم تزويد نموذج الشبكة العصبية ببيانات التدريب البالغة )14( مشاهدة وجرى 
تدريب النموذج بعدة حماوالت للوصول إىل أفضل نتيجة، ثم تم اختبار النموذج 
 )3( البالغة  التحقق  بيانات  ثم  )3( مشاهدات،  البالغة  االختبار  بيانات  بواسطة 

مشاهدات، وكام ييل:

الشكل )6( املعادلة االنحدارية لنموذج املرصف الوطني اإلسالمي

يتضح من الشكل )6( أن معامل االرتباط لعينة التدريب والتحقق كان )0.99( فيام 
كان لعينة االختبار )1( والعينة الكلية )0.99( مما يدل عىل قوة ارتباط القيم املتنبأ 
هبا بالقيم الفعلية، حيث كانت معادلة االنحدار املستخدمة يف التنبؤ للنموذج هي 

.)Y = 0.99*X 0.00031(
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الشكل )7(: ارتباط القيم املتنبأ هبا بالقيم الفعلية لنموذج املرصف الوطني اإلسالمي

الشكل )7( يبني مدى ترابط القيم املتنبأ هبا بالقيم الفعلية، وهذا يؤكد عىل مدى 
كفاءة النموذج يف التنبؤ بأسعار اإلغالق للمرصف الوطني اإلسالمي.

2 - مصرف إيالف اإلسالمي

تم تزويد نموذج الشبكة العصبية ببيانات التدريب البالغة )14( مشاهدة وجرى 
تدريب النموذج بعدة حماوالت للوصول إىل أفضل نتيجة، ثم تم اختبار النموذج 
 )3( البالغة  التحقق  بيانات  ثم  )3( مشاهدات،  البالغة  االختبار  بيانات  بواسطة 

مشاهدات، وكام ييل:

الشكل )8( املعادلة االنحدارية لنموذج مرصف إيالف اإلسالمي

 اثلثاً: مناقشة النتائج 
 ي اإلسالماملصرف العراقي    -1

الشبكة   تزويد منوذج  البامت  التدريب  ببياانت  بعدة 16لغة ) العصبية  النموذج  تدريب  ( مشاهدة وجرى 
( مشاهدات، 4بواسطة بياانت االختبار البالغة )أفضل نتيجة، مث مت اختبار النموذج  إىل    حماوالت للوصول 

 ( مشاهدات، وكما يلي: 4مث بياانت التحقق البالغة )

 
 ي اإلسالمف العراقي  لنموذج املصر   االحندارية( املعادلة  4الشكل )

العينة الكلية إىل    والتحقق ابإلضافة  االختبارلعينة التدريب و   االرتباط( أن معامل  4الشكل )يتضح من  
 ( القيم  0.99كان  ارتباط  قوة  على  يدل  مما  حيث  (  الفعلية،  ابلقيم  هبا  االحندار املتنبأ  معادلة   كانت 

 (. Y = 0.99*X 0.0012املستخدمة يف التنبؤ للنموذج هي )

 
 ي اإلسالملنموذج املصرف العراقي    الفعلية (: ارتباط القيم املتنبأ هبا ابلقيم  5الشكل )

( يبني مدى ترابط القيم املتنبأ هبا ابلقيم الفعلية، وهذا يؤكد على مدى كفاءة النموذج يف التنبؤ 5الشكل )
 .ياإلسالمللمصرف العراقي  اإلغالق  أبسعار  

 ياإلسالم املصرف الوطين    -2
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يتضح من الشكل )8( أن معامل االرتباط لعينة االختبار والتحقق كان )1( فيام 
كان لعينة التدريب والعينة الكلية )0.99( مما يدل عىل قوة ارتباط القيم املتنبأ هبا 
بالقيم الفعلية، حيث كانت معادلة االنحدار املستخدمة يف التنبؤ للنموذج هــي 

.)Y = 0.99*X 0.00047(

الشكل )9(: ارتباط القيم املتنبأ هبا بالقيم الفعلية لنموذج مرصف إيالف اإلسالمي

الشكل )9( يبني مدى ترابط القيم املتنبأ هبا بالقيم الفعلية، وهذا يؤكد عىل مدى 
كفاءة النموذج يف التنبؤ بأسعار اإلغالق ملرصف إيالف اإلسالمي.

جدول )3(: مقاييس األخطاء للنامذج التنبؤية

R2MADMSERMSEMAPEاملرصف

0.990.00090.0000020.00130.0024املرصف العراقي اإلسالمي

0.990.00160.0000060.0020.001املرصف الوطني اإلسالمي

0.990.00020.00000080.00090.001مرصف إيالف اإلسالمي

بمقاييس  التنبؤ  لنتائج  وفقًا  البحث  عينة  للمصارف  التنبؤية  النامذج  قياس  تم 
 ،)R2( التحديد األخطاء )MAD، MSE، RMSE، MAPE( فضال عن مقياس 
حيث يوضح اجلدول )3( أن مجيع النامذج كانت فعالة وبنسب خطأ ضئيلة جدًا، 
حتديد  بمعامل  العينة  يف  األفضل  اإلسالمي  إيالف  مرصف  نموذج  كان  حيث 

.)9e-4( وجذر متوسط خطأ بنسبة )8e-7( ومتوسط خطأ بنسبة )0.99(

البالغة ) مت   التدريب  ببياانت  العصبية  الشبكة  بعدة 14تزويد منوذج  النموذج  تدريب  ( مشاهدة وجرى 
( مشاهدات، 3أفضل نتيجة، مث مت اختبار النموذج بواسطة بياانت االختبار البالغة )إىل    حماوالت للوصول 

 ( مشاهدات، وكما يلي: 3مث بياانت التحقق البالغة )

 
 ي اإلسالملنموذج مصرف إيالف    االحندارية( املعادلة  8الشكل )

فيما كان لعينة  1والتحقق كان )  االختبارلعينة    االرتباط ( أن معامل  8يتضح من الشكل )   التدريب ( 
 االحندار( مما يدل على قوة ارتباط القيم املتنبأ هبا ابلقيم الفعلية، حيث كانت معادلة  0.99والعينة الكلية )

 (. Y = 0.99*X 0.00047املستخدمة يف التنبؤ للنموذج هي )

 
 ي اإلسالملنموذج مصرف إيالف    الفعلية (: ارتباط القيم املتنبأ هبا ابلقيم  9الشكل )

( يبني مدى ترابط القيم املتنبأ هبا ابلقيم الفعلية، وهذا يؤكد على مدى كفاءة النموذج يف التنبؤ 9الشكل )
 . ياإلسالمملصرف إيالف  اإلغالق  أبسعار  

 للنماذج التنبؤية   (: مقاييس األخطاء3جدول )
 2R MAD MSE RMSE MAPE املصرف 

 0.0024 0.0013 0.000002 0.0009 0.99 ي اإلسالماملصرف العراقي  
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جدول )4(: النتائج املقدرة والفعلية لنموذج الشبكة العصبية

التاريخ
مرصف إيالف اإلسالمياملرصف الوطني اإلسالمياملرصف العراقي اإلسالمي

الفعليةالتنبؤيةالفعليةالتنبؤيةالفعليةالتنبؤية
01/01/20180.47990.4801.1991.2000.3000.300

02/01/20180.46980.4701.2001.2000.3000.300

03/01/20180.45960.4601.1631.1600.2900.290

04/01/20180.46030.4601.1521.1500.2700.270

05/01/20180.43010.4301.2061.2000.2300.230

06/01/20180.42910.4301.1981.2000.2300.230

07/01/20180.44010.4401.2001.2000.2100.210

08/01/20180.39960.4001.2041.2100.2200.220

09/01/20180.34920.350--0.2200.220

10/01/20180.32060.320--0.2360.240

11/01/20180.33010.3301.0601.0600.2000.200

12/01/20180.39940.4000.9010.9000.2200.220

01/01/20190.36930.3700.9390.9400.1800.180

02/01/20190.35870.3600.8340.8300.2000.200

03/01/20190.37310.3700.6470.6500.1800.180

04/01/20190.37250.3700.6300.6300.1800.180

05/01/20190.37880.3800.6300.6300.1900.190

06/01/20190.41900.4200.6300.630--

07/01/20190.39860.4000.6300.630--

08/01/20190.40700.4100.6400.640--

09/01/20190.37830.380--0.1800.180

10/01/20190.38850.390--0.1800.180

11/01/20190.40260.4000.9040.9000.1800.180

12/01/20190.40400.4001.0001.000--
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يوضح اجلدول )4( النتائج املقدرة ألسعار اإلغالق الشهرية للعينات املدروسة، 
دقة  عىل  يؤكد  مما  الفعلية  النتائج  مع  املقدرة  النتائج  تقارب  مدى  يتضح  حيث 
املفقودة  البيانات  بعض  وجود  اجلدول  خالل  من  ويتضح  املستخدم،  النموذج 
إيالف  ومرصف  اإلسالمي  الوطني  للمرصف  التداول  عن  التوقف  بسبب 
عن  النظر  بغض  البيانات  نمذجة  العصبية  للشبكة  يمكن  حيث  اإلسالمي، 
األساليب  عن  العصبية  الشبكات  يميز  ما  وهذا  الزمنية  السالسل  اختالف 

اإلحصائية التقليدية.

جدول )5(: نتائج التنبؤ خارج العينة لنامذج الشبكات العصبية املستخدمة

التاريخ

املرصف العراقي 
اإلسالمي

املرصف الوطني 
اإلسالمي

مرصف إيالف 
اإلسالمي

الفعليةالتنبؤيةالفعليةالتنبؤيةالفعليةالتنبؤية

01/01/20200.4310.4301.0001.0000.1800.180

02/01/20200.4110.4100.6500.6500.1800.180

03/01/20200.4010.4000.6500.650--

عينة  للمصارف  اإلغالق  بأسعار  للتنبؤ  العصبية  الشبكة  نامذج  استخدام  تم 
البحث خارج فرتة العينة، حيث تم التنبؤ بأسعار اإلغالق لألشهر )كانون الثاين، 
شباط، آذار( من عام )2020( وكام يتضح من اجلدول )5( أن النامذج املستخدمة 
استطاعت التنبؤ بأسعار اإلغالق للبيانات خارج العينة وبنسبة خطأ ضئيلة وهذا 

يؤكد دقة نامذج الشبكات العصبية يف التنبؤ.
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الخاتمة

النتائج:

نتائج،  من  إليه  التوصل  تم  ما  عىل  وبناًء  التطبيقية  الدراسة  يف  جاء  ما  ضوء  يف 
وضعت االستنتاجات التالية:

وتقدير . 1 العينة  بيانات  حماكاة  يف   )MLP( الطبقات  متعددة  الشبكة  فاعلية 
أسعار اإلغالق بنسبة وصلت إىل 99 %، ودقتها يف التنبؤ بأسعار اإلغالق 

املستقبلية )خارج العينة(.

التنبؤ، . 2 الوقت واجلهد يف  العصبية االصطناعية  الشبكات  خيترص أسلوب 
كذلك قدرة الشبكات العصبية عىل التعامل مع مجيع أنواع البيانات دون 

اشرتاط حتقيق الفروض اإلحصائية األولية مقارنة بالنامذج التقليدية.

دقة . 3 من  يزيد  االصطناعية  العصبية  للشبكة  التدريب  مرات  عدد  زيادة 
النموذج يف التنبؤ.

إمكانية االعتامد عىل الشبكات العصبية يف اختاذ القرارات االستثامرية إىل . 4
جانب األساليب األخرى مما يعطي ثقة ودقة أفضل.

التوصيات:

املالية، . 1 لألوراق  العراق  سوق  يف  العصبية  الشبكات  باستخدام  نويص 
بالنظر لدقة النتائج التي توصلنا إليها، وكذلك ألنه أسلوب خيترص اجلهد 

والوقت وال يشرتط نمطًا معينًا للبيانات املدروسة.

اختاذ . 2 يف  االصطناعية  العصبية  الشبكات  نامذج  عىل  باالعتامد  نويص 
القرارات االستثامرية إىل جانب األساليب األخرى.

االهتامم بتقنية الشبكات العصبية االصطناعية كأسلوب فعال للتنبؤ حياكي . 3



94

العدد )18( أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــر

التغريات املفاجئة يف البيئة املالية ال سيام يف املصارف اإلسالمية كوهنا تعتمد 
وبشكل كبري عىل النشاط االستثامري.

االصطناعية . 4 العصبية  الشبكات  جمال  يف  واألبحاث  الدراسات  توسيع 
لتشمل متغريات أكثر وبيانات أكرب مما يعطي صورة أوضح هلا.
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المراجع العربية:

أيوب، ناديا، نظرية القرارات اإلدارية، سوريا، منشورات جامعة دمشق، 1989. -
البريويت، سعاد عبد الفتاح، دور املصارف اإلسالمية يف التنمية واالستثامر، جملة  -

كلية بغداد للعلوم االقتصادية، العدد 24، 2010.
-  ARFIMA حادة مدوري، حممد مكيديش، دراسة مقارنة بني نامذج الذاكرة الطويلة

اجلزائر،  اجلزائري،  الدينار  رصف  بسعر  للتنبؤ  االصطناعية  العصبية  والشبكات 
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يضة الزكاة البعد القانوني لفر

دراسة تحليلية مقارنة

بهاء الدين فقى أحمد عزيز

كلية القانون والعلوم السياسية واإلدارة بجامعة سوران - العراق

bahaadin.ahmed@soran.edu.iq

م البحث للنشر في 16/ 2021/9م، واعتمد للنشر في 2022/2/13م(
ّ
)سل

الملخص 

أهم  ودراسة  الزكاة،  أحكام  تقنني  مرشوعية  إظهار  إىل  البحث  هذا  يرمي 
خصائص قوانني مؤسسات الزكاة املعارصة باملقارنة مع الفقه اإلسالمي، وتكمن 
أمهية البحث بمبادرة تغيري واقع الزكاة نحو األفضل. اعتمد الباحث عىل املنهج 
وأنظمة  قوانني  من  ونامذج  باملوضوع،  املتعلقة  الفقهية  اآلراء  جلمع  االستقرائي 
القوانني، ومن شأن هذا  للكشف عن طبيعة  التحلييل  املنهج  للزكاة، واستخدم 
الزكاة  أحكام  تقنني  جواز  ترجيح  أمهها:  النتائج  من  جمموعة  حتقيق  البحث 
خصائص  وإقرار  العرص،  هذا  يف  للدولة  كنظام  اختاذه  تستلزم  التي  للرضورة 
مؤسسات الزكاة يف الترشيع اإلسالمي من حيث الشخصية املعنوية، واالستقالل 

https://doi.org/10.33001/M0110202218/102
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املايل واإلداري، وحق التملك والتقايض.
الكلمات االفتتاحية: الزكاة، التقنني، مؤسسة الزكاة، قوانني الزكاة.
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The Legal Aspect of Zakah Obligation:

A comparative Analysis

Bahalddin Faqe Ahmed
Faculty of Law, Political Sciences & Management at Soran University – Iraq

Abstract
The research aims to show the legitimacy of the provisions of Zakah and 
study the nature of regulations of some contemporary Zakah institutions by 
comparing them with Islamic jurisprudence. The importance of the research is 
demonstrated in presenting the initiative of transforming the reality of Zakah 
towards a better version. The researcher applied inductive method to gather 
the jurisprudential views on the subject and forms of laws and regulations of 
Zakah. The researcher also used the analytic method for revealing the nature of 
laws for Zakah Institutions in Islamic legislation. This research has a number 
of results، the most important among them are: the legitimacy of codification 
of injunctions of Zakah as required by the system of the state in this age، and 
the endorsement of the properties of Zakah institutions in Islamic legislation 
in terms of legal personality, financial and administrative independence, and 
the right to own property and litigation.

Keywords: Zakah, Codification, Zakah institution, Regulations of Zakah.
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المقدمة

إن فريضة الزكاة تعد من إحدى مصادر التمويل اإلسالمي التي ارتضاها اهلل جل 
وعال ورشعها للمسلمني يف تعامالهتم املالية، وهي ليست عبادة فردية فحسب 
طبقات  بني  جتمع  مجاعية  عبادة  هي  بل  الناس،  عامة  حتسبها  كام  أفراد  هبا  يقوم 
هبا  وُتزكى  بينهم،  املودة  وتنرش  هلا،  واملستحقني  األموال  أصحاب  من  املجتمع 

األنفس واألموال وتطهرها.
وشهد التاريخ بأن الرشيعة اإلسالمية أخرجت جمتمعات للناس مرتامحة ومرتابطة، 
يسود فيها العدل االجتامعي، ويربط بني أفرادها بعالقة ود وإخاء وإيثار، وذلك 
كمثل اجلسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تسهر مجيع األعضاء ألجله وأمله، وال 
تقترص هذه العالقة بني املسلمني فحسب، بل تشمل غريهم من الناس متثياًل ملبدأ 

التعايش املقرر يف الرشيعة، وحفًظا حلقوق كل فرد من أفراد املجتمع.
الفقر والظلم االجتامعي من أهم مشكالت احلياة، وال  وال ريب أن مشكالت 
جتد جمتمًعا من سكان األرض عرب التاريخ خالًيا من هذه املشاكل ولن ختلو منها، 
وقد أوجب اهلل تعاىل الزكاة من مجلة العبادات املالية يف اإلسالم، صدقة تؤخذ من 
أغنياء املسلمني فرتد إىل فقرائهم؛ لتكافح هبا مشكالت الفقر وآثارها التي تتسبب 

بانتشار أمراض اجتامعية تكاد أن تضمحل املجتمعات وتقتلها. 
وهذه الفريضة ليست إحساًنا وال منة عىل أحد، بل هي عبادة مالية أوجبها اهلل 
الترشيع  فصل  وقد  الناس،  رغبات  إىل  إخراجها  تركن  وال  األموال،  عىل  تعاىل 
الزكاة،  فيها  جتب  التي  األموال  حيث  من  هبا  املتعلقة  األحكام  اإلسالمي 
السلطة  وتكليف  هلا،  املستحقة  األصناف  وبيان  وتوزيعها،  جبايتها  وإجراءات 

بمسؤولية تطبيقها وإرشافها.
إنشاء  حيث  من  الزكاة  بفريضة  هتتم  اإلسالمي  العامل  يف  احلكومات  وأصبحت 
مؤسسات ُتنظم حتصيل الزكاة وتوزيعها، وهي مدعومة بالقانون، وطبيعة القوانني 
ليست عىل نسق واحد بل ختتلف حسب متطلبات تنظيم الزكاة من حيث املكان 
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يعد اختالف  املتعامل هبا، وكذلك  السكان، واملوارد واألموال  والزمان، وعدد 
التمذهب واتباع مذهب معني -كل حسب التقسيامت املوجودة بني املجتمعات 
اإلسالمية قدياًم وحديًثا- من أهم أسباب اختالف القوانني، ولعل هذا البحث 

يسهم يف حتليل ومقارنة هذه القوانني لبعض مؤسسات الزكاة املعارصة.

أهمية البحث: 

تظهر أمهية هذا البحث فيام ييل:
خدمة ركن من أركان اإلسالم، وهي فريضة الزكاة، وتتمثل هذه اخلدمة . 1

بدراسة البعد القانوين ملؤسسات الزكاة املعارصة.
مبنية . 2 حتقيق مبدأ صالحية الرشيعة اإلسالمية يف كل زمان ومكان، وأهنا 

عىل مصالح العباد من جلب املصالح ودرئ املفاسد.
ربط الواقع باملبادئ، وتأصيل املسائل يف ضوء الفقة اإلسالمي ومقاصد . 3

الرشيعة، وإخراجها يف حيز العقل املجرد إىل معنى األحكام الرشعية التي 
تريض اهلل جل وعال.

مشكلة البحث:

تشمل فريضة الزكاة عىل مقاصد كلها ترجع لصالح العباد يف معاشهم ومعادهم، 
لتحقيق  للزكاة كوسيلة  بإنشاء مؤسسات  املعارصة  السلطات  قامت بعض  وقد 
مقاصد الزكاة االقتصادية واالجتامعية، ومن شأن هذه املؤسسات إنشاؤها عن 
وتكمن  احلالية،  احلكومات  يف  النواب  جملس  عن  تصدر  التي  القوانني  طريق 
مشكلة البحث يف مدى مرشوعية هذا النوع من القوانني التي يمكن عن طريقها 
إنشاء مؤسسات الزكاة؛ ألن الفقهاء اختلفوا يف مرشوعية تقنني أحكام الرشيعة 
اإلسالمية عىل الرغم من أن أغلبية مؤسسات الزكاة املعارصة مدعومة بالقانون، 
الترشيع  مع  الزكوية  املؤسسات  يف  الزكاة  قوانني  خصائص  مالءمة  ومدى 

اإلسالمي.
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حدود البحث:

اإلداري  واهليكل  الزكاة،  أحكام  عىل  تشتمل  الزكاة  قوانني  أن  من  الرغم  عىل 
ملؤسسات الزكاة وخصائصها، فإن دراسة هذا البحث تقترص عىل اجلزء األخري 
من اخلصائص التي تتمتع هبا املؤسسات كالشخصية املعنوية، واالستقالل املايل 
واإلداري، وحق التملك والتقايض، وتلك عن طريق مقارنتها بالفقه اإلسالمي، 

واستجالء حكمها الرشعي.

أهداف البحث:

يرمي هذا البحث إىل بيان األهداف اآلتية:
مفهوم كل من الزكاة والتقنني، واستجالء مرشوعية تقنني أحكام الزكاة.. 1
بني . 2 الزكاة  دفع  حيث  من  املعارصة  الزكاة  مؤسسات  من  نامذج  دراسة 

مؤسسات إلزامية وطواعية.
الشخصية . 3 حيث  من  اإلسالمي  الفقه  يف  الزكاة  قوانني  خصائص  تأصيل 

املعنوية، واإلسقالل املايل واالداري، وحق التملك والتقايض.

منهج البحث:

وقد اعتمد الباحث يف دراسته هلذا البحث عىل املناهج اآلتية:
املتعلقة . 1 وحديًثا  قدياًم  الفقهاء  آراء  جلمع  وذلك  االستقرائي:  املنهج 

باملوضوع، خاصة البحوث واألوراق املقدمة يف مؤمترات الزكاة، وكذلك 
للتعرف عىل نامذج من قوانني وأنظمة مؤسسات الزكاة. 

حول . 2 الفقهاء  آراء  لتحليل  املنهج  هذا  الباحث  استخدم  التحلييل:  املنهج 
املوضوع، وللكشف عن طبيعة القوانني املتعلقة بالزكاة بشكل عام.

الفقه . 3 بني  الزكاة  مؤسسات  قوانني  خصائص  أهم  ملقارنة  املقارن:  املنهج 
اإلسالمي والقانون الوضعي. 



105105

كاة
الز

ضة 
فري

ين ل
انو

الق
عد 

الب
رنة

مقا
ية 

ليل
 حت

سة
درا

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

خطة البحث:

املبحث األول: مفهوم الزكاة ومرشوعية تقنني أحكامها.
املطلب األول: مفهوم الزكاة والتقنني. 

املطلب الثاين: مرشوعية تقنني أحكام الزكاة.
وأهم  املعارصة  الزكاة  مؤسسات  بعض  قوانني  عىل  التعرف  الثاين:  املبحث 

خصائصها.
املطلب األول: مؤسسات الزكاة بني إلزامية دفع الزكاة وطواعية دفعها.
املطلب الثاين: أهم خصائص قوانني الزكاة ومقارنتها بالفقه اإلسالمي.

تتعلق  التي  التوصيات  عىل  تشتمل  كام  البحث،  نتائج  أهم  عىل  تشتمل  اخلامتة: 
بمؤسسات الزكاة.

المبحث األول: مفهوم الزكاة ومشروعية تقنين أحكامها

يتكون هذا املبحث من مطلبني املطلب األول يف مفهوم كل من الزكاة والتقنني، 
والثاين يف مرشوعية تقنني أحكام الزكاة.

المطلب األول: مفهوم الزكاة والتقنين

يادة، ويقال: َزكا الزرُع َيْزُكو زكاًء، إذا نام وزاد)1(،  الزكاة لغة: النَّامء، والرَبكة، والزِّ
اَها[)2(، أي طهرها عن األدناس،  وقد تطلق عىل التطهري قال تعاىل: ]َقْد َأْفَلَح َمن َزكَّ
ْثِم َواْلَفَواِحَش إاِلَّ اللََّمَم  َتنُِبوَن َكَباِئَر اإْلِ ِذيَن جَيْ وتطلق أيًضا عىل املدح قال تعاىل: ]الَّ
َن اأْلَْرِض َوإِْذ َأنُتْم َأِجنٌَّة يِف ُبُطوِن  إِنَّ َربََّك َواِسُع امْلَْغِفَرِة ُهَو َأْعَلُم بُِكْم إِْذ َأنَشَأُكم مِّ
وا َأنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن اتََّقى[)3(، أي ال متدحوا، وكذلك تطلق  َهاتُِكْم َفاَل ُتَزكُّ ُأمَّ

)1( الرازي، حممد، خمتار الصحاح، لبنان، مكتبة لبنان، د.ط، 1992م، ص115.
)2( سورة الشمس: اآلية 9.
)3( سورة النجم: اآلية 32.
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عىل الصالح ومنه َزكى الرجل َيْزكو إذا صلح، والرجل زكي)4(. وقال ابن تيميه: 
»نفس املتصدق َتْزكو، وماله َيْزكو، يطهر ويزيد يف املعنى«)5(.

أما الزكاة يف االصطالح فهي: »اسم ألخذ يشء خمصوص من مال خمصوص عىل 
أوصاف خمصوصة لطائفة خمصوصة«)6(.

بلغ  إذا  املخصوِص،  املاِل  من  امُلخَرِج  املخصوِص  »اجلزِء  بأهنا:  الدسوقي  وقال 
ل غري املْعدِن«)7(. نصاًبا، املدفوِع ملستحقه، إْن َتم املِْلُك، وُحوِّ

وقال حممد صالح العثيمني: »الزكاة: هي التعبد هلل تعاىل يف دفع مال خمصوص من 
أموال خمصوصة«)8(.

وجلمع املعاين التي تضمنتها التعريفات السابقة للزكاة، خلص الباحث منها إىل 
تعريف خمتار عىل النحو اآليت: الزكاة حق واجب يف جزء من مال خمصوص، يف 

وقت خمصوص، ترصف ألصناف خمصوصة، تعبًدا هلل تعاىل.
عربية  غري  كلمة  وهي  القوانني،  وضع  بمعنى  قنن  مصدر  لغة  التقنني  ومصدر 
األصل، والقانون: مقياس كل يشء وطريقه)9(، وأما تعريفه اصطالًحا فهو: »مجع 
األحكام والقواعد الترشيعية املتعلقة بمجال من جماالت العالقات االجتامعية، 
تسمى  بنود  يف  واضحة  موجزة  آمرة  بعبارات  وصياغتها،  وترتيبها  وتبويبها، 
تفرضه  نظام  أو  قانون  صورة  يف  إصدارها  ثم  متسلسلة،  أرقام  ذات  »مواًدا« 

الدولة، يلتزم القضاة بتطبيقه بني الناس«)10(.
وعرفه القرضاوي بأنه: »صياغة األحكام يف صورة مواد قانونية مرتبة مرقمة عىل 
سهاًل  مرجًعا  لتكون  وإدارية...وذلك  وجنائية  مدنية  من  احلديثة  القوانني  غرار 
حمدًدا، يمكن بيرس أن يتقيد به القضاة، ويرجع إليه املحامون، ويتعامل عىل أساسه 

)4( أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالًحا، دمشق: دار الفكر، ط2، 1998م، ص159.
)5( ابن تيمية، أمحد، جمموع الفتاوى، دار الوفاء، ط3، 1426هـ- 2005م، ج8، ص25.

)6( النووي، حييى، املجموع، بريوت، دار الفكر، د.ط، 1997م، ج5، ص288.
)7( الدسوقي، حممد، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج1، ص430

)8( العثيمني، حممد، رشح رياض الصاحلني من كالم سيد املرسلني، القاهرة: دار السالم، 1423هـ- 2002م، ج2، ص 1378.
)9( مصطفى، إبراهيم وغريه، املعجم الوسيط، د.م، دار الدعوة، د.ط، د.ت، ج2، ص769.

)10( الزرقا، مصطفى، املدخل الفقهي العام، دمشق: دار القلم، 1418هـ- 1998م، ص313.
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املواطنون«)11(. 
وعرفه وهبة الزحييل بأنه: »صياغة أحكام املعامالت وغريها من عقود ونظريات 

ممهدة هلا، جامعة إلطارها يف صورة مواد قانونية، يسهل الرجوع إليها«)12(.
وقال الشثري: »وضع مواد ترشيعية حيكم هبا القايض، وال يتجاوزها«)13(.

والذي يبدو اتفاق التعريفات السابقة يف صياغة األحكام يف صورة مواد قانونية، 
ولكن اختلفت يف عنارص األحكام. والتعريف املختار لدى الباحث للتقنني من 
مواد  صورة  يف  الرشعية  األحكام  صياغة  هو:  آنًفا  املذكورة  التعريفات  خالل 

قانونية، يسهل الرجوع إليها، ألجل إلزام القضاة باحلكم هبا.

المطلب الثاني: مشروعية تقنين أحكام الزكاة

بني  فيها  املختلف  القضايا  من  املعارص  اإلسالمي  الفقه  يف  التقنني  مرشوعية  إن 
الفقهاء املعارصين، حيث أبدوا فيها آراءهم بني جميزين ومانعني؛ ألهنا من املسائل 
االجتهادية التي يسوغ فيها اخلالف، وليست من الثوابت التي ال يمكن اخلوض 
عبد  بعث  عندما  ظهرت  التقنني  فكرة  إن  بل  العرص،  وليدة  ليست  وإهنا  فيها، 
جعفر  أيب  العبايس  اخلليفة  إىل  الصحابة«  »رسالة  سامها  رسالة  املقفع)14(  بن  اهلل 
أمري  ينظر  »ومما  بقوله:  الرشعية،  توحيد األحكام  إىل  اخلليفة  فيها  دعا  املنصور، 
اختالف  والنواحي  األمصار  من  وغريمها  املرصين،  هذين  أمر  من  فيه  املؤمنني 
والفروج،  الدماء،  يف  عظياًم  أمًرا  اختالفها  بلغ  قد  التي  املتناقضة  األحكام  هذه 
واألموال، فيستحل الدم والفرج باحلرية، ومها حيرمان بالكوفة...فلو رأى أمري 
املؤمنني أن يأمر هبذه األقضية والسري املختلفة فرتفع إليه يف كتاب، ويرفع معها ما 

)11( القرضاوي، يوسف، مدخل لدراسة الرشيعة اإلسالمية، القاهرة، مكتبة وهبة، د.ط، د.ت، ص297.
)12( الزحييل، وهبة، جهود تقنني الفقه اإلسالمي، بريوت، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت، ص26.

)13( الشثري، عبدالرمحن، حكم تقنني الرشيعة اإلسالمية، الرياض، دار الصميعي، 1428هـ- 2007م، ص15. 
)14( ابن املقفع، هو عبد اهلل بن املقفع، الكاتب املشهور بالبالغة صاحب الرسائل البديعة، وهو فاريس األصل اسمه )روزبه بن داذويه( كان أبوه من 
قرية اسمها جور، وكان جموسيا، فأسلم عىل يد عيسى بن عيل عم السفاح واملنصور اخلليفتني. أمني، أمحد، ضحى اإلسالم، مرص، مؤسسة اهلنداوي 
للتعليم والثقافة، د.ط، 2012م، ج1، ص212. ابن خلكان، شمس الدين، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، لبنان، دار الثقافة، د.ط، د.ت، ج2، 

ص151.
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حيتج به كل قوم من سنة أو قياس ثم نظر ذلك أمري املؤمنني...«)15(، فإن فيها دعوة 
إىل إلزام القضاة بأحكام معينة.

التعريفات  إذ يظهر من  تقنني األحكام الرشعية،  املعارصون حول  وقد اختلف 
السالفة ذكرها، أن حقيقة التقنني تصب يف معنى اإللزام، أي إلزام القضاة برأي 

واحد ال يقضون إال به، وهو ما يدعو إىل اخلالف.

المجيزون وأدلتهم

ذهب مجهور الفقهاء املعارصين إىل جواز تقنني الفقه اإلسالمي. واستدلوا بام ييل:
َوَأطِيُعوْا  اهللَّ  َأطِيُعوْا  آَمنُوْا  ِذيَن  الَّ َا  َأهُّيُّ ]يا  تعاىل:  بقوله  املجيزون  استدل  أوالً: 
ُسوِل إِن ُكنُتْم  وُه إىَِل اهللِّ َوالرَّ ٍء َفُردُّ ُسوَل َوُأْويِل األَْمِر ِمنُكْم َفإِن َتنَاَزْعُتْم يِف يَشْ الرَّ
ُتْؤِمنُوَن بِاهللِّ َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل[)16(، ووجه االستدالل هبا، 
بتنفيذ  القضاة  وإلزام  أمر بيشء وجبت طاعته يف غري معصية،  إذا  األمر  أن ويل 

التقنني، طاعة لويل األمر)17(. 
وقال حممد رشيد رضا: »وفوض القرآن فيام حيتاج إليه من أمور الدنيا السياسية 
والقضائية واإلدارية، إىل أهل الرأي واملعرفة باملصالح من األمة...فهذا ما جاء 
به اإلسالم، وهو هداية تامة كاملة ال تعمل هبا أمة إال وتكون مستقلة يف أمورها، 
مرتقية يف سياستها وأحكامها، يسري هبا أهل الرأي واملعرفة يف كل زمان ومكان، 
القوانني  يضعوا  أن  ذلك  ومن  واملكان،  الزمان  يقتضيها  التي  املصلحة  بحسب 

وينرشوها يف األمة، ويلزم القضاة واحلكام بإتباعها واحلكم هبا«)18(. 
ويعرتض عىل ذلك بأن االستدالل ال يتوجه، ألن اهلل تعاىل أمر بطاعته، وطاعة 
بطاعة ويل األمر، وهذا  أمر  الفعل عندما  رسوله صىل اهلل عليه وسلم، وحذف 
يعني أن طاعته يف طاعة اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم، ويف حالة إلزام 

)15( أبو زيد، بكر، فقه النوازل، د.م: مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت، ج1، ص18.
)16( سورة النساء: اآلية 59.

)17( املحاميد، شويش، مسرية الفقه اإلسالمي املعارص ومالحمه، د.م، مجعية عامل املطابع، 1422هـ، ص440.
)18( رضا، حممد، الفتاوى، بريوت، دار الكتاب اجلديد، د.ط، د.ت، ج2، ص625.
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القايض بأحد القولني يف أحكام مناطها االجتهاد، وهو يعتقد بأنه متحٍر للصواب 
تعاىل  هلل  طاعة  وليست  معصية،  يف  طاعة  فهذه  به،  ُألزم  ما  مقابل  الصحيح  أن 

ورسوله صىل اهلل عليه وسلم.
إذا كان أمره يف غري  الواردة لطاعة ويل األمر  ثانًيا: استدل اجلمهور باألحاديث 
فيام  املسلم  املرء  والطاعة عىل  »السمع  عليه وسلم:  اهلل  قوله صىل  منها  معصية، 
طاعة«)19(،  وال  سمع،  فال  بمعصية  أمر  فإذا  بمعصية،  يؤمر  مل  ما  وكره،  أحب، 

ووجه االستدالل به، وجوب طاعة ويل األمر يف غري معصية.
ويعرتض عىل هذا، بأن االستدالل ال يتأتى مع ما اسُتدل له، ألن احلديث نص 
بطاعة ما ال معصية فيه، وليس نًصا باألخذ باألمر مهام كانت طبيعته، بل إذا كان 
األمر امللِزم بخالف ما يعتقده امللَزم من القضاة، وظهر له الراجح من القولني، 

تكون الطاعة بأخذ الراجح دون املرجوح عند امللَزم. 
اهلل  ريض  عثامن  اخلليفة  عهد  يف  واحد  حرف  عىل  القرآن  بجمع  استدلوا  ثالًثا: 
تعاىل عنه، حيث أحرق املصاحف األخرى؛ ملا فيه من مصلحة لألمة اإلسالمية؛ 

وحفاًظا عىل سالمة القرآن الكريم)20(.
ويعرتض بأن اخلليفة عثامن ريض اهلل تعاىل عنه مجع الناس عىل حرف واحد ال عىل 
قراءة واحدة، واإلمجاع منعقد عىل جواز األخذ بالقراءة، بكل القراءات السبعة 
كام هو معلوم، فيكون عمل عثامن ريض اهلل عنه من جنس خصال الكفارة من أن 

اإلنسان خمرّي يف واحدة منها)21(.
رابًعا: وكذلك استدلوا بندرة القضاة الذين توفرت فيهم رشوط االجتهاد.

االجتهاد  توفر  رشطية  إىل  اجلمهور  ذهب  بام  االستدالل،  هذا  عىل  ويعرتض 
فيمن ُويِلَ القضاء، بحيث يكون ملاًم باألصول التي حيتاجها املجتهد عند تقريره 

)19( البخاري، حممد، اجلامع الصحيح املخترص، بريوت، دار ابن كثري، ط3، 1407هـ- 1987م، باب السمع والطاعة لإلمام، برقم: 2612، ج6، 
ص1080.

2001م، ج3،  والتوزيع،  للنرش  الزاحم  دار  الرياض،  السعودية،  العربية  اململكة  العلامء يف  كبار  هيئة  أبحاث  العلامء،  كبار  هليئة  العامة  األمانة   )20(
ص200.

)21( أبو زيد، فقه النوازل، ص ص37-33.
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لألحكام، ال أن يكون عامًلا بحكم كل قضية بعينها)22(.

المانعون وأدلتهم

ذهب مجاعة من الفقهاء املعارصين إىل عدم جواز تقنني األحكام الرشعية، وإلزام 
القايض بقول واحد. واستدلوا بام ييل:

أوالً: استدل أصحاب هذا القول باآليات التي توجب احلكم بام أنزل اهلل تعاىل، 
َبْينَُهم  َفاْحُكم  َجآُؤوَك  َفإِن  ْحِت  لِلسُّ اُلوَن  َأكَّ لِْلَكِذِب  ُعوَن  ]َسامَّ تعاىل:  قوله  منها 
وَك َشْيئًا َوإِْن َحَكْمَت َفاْحُكم َبْينَُهْم  َأْو َأْعِرْض َعنُْهْم َوإِن ُتْعِرْض َعنُْهْم َفَلن َيرُضُّ
احلكم  تعاىل  اهلل  َأمُر  هبا  االستدالل  ووجه  امْلُْقِسطِنَي[)23(،  حُيِبُّ  اهللَّ  إِنَّ  بِاْلِقْسِط 
بالقسط، وهو العدل يف حكم القايض بام يدين اهلل تعاىل به من احلق، ال بام ألزم 
به، ألنه قد يكون احلق بخالفه، فصار القسط والعدل يف أن حيكم وفق معتقده ال 

بالتقنني)24(.
ُسوَل َوُأْويِل  ِذيَن آَمنُوْا َأطِيُعوْا اهللَّ َوَأطِيُعوْا الرَّ َا الَّ ثانًيا: استدلوا بقوله تعاىل: ]يا َأهُّيُّ
بِاهللِّ  ُتْؤِمنُوَن  ُكنُتْم  إِن  ُسوِل  َوالرَّ اهللِّ  إىَِل  وُه  َفُردُّ ٍء  يَشْ يِف  َتنَاَزْعُتْم  َفإِن  ِمنُكْم  األَْمِر 
َواْلَيْوِم اآلِخِر َذلَِك َخرْيٌ َوَأْحَسُن َتْأِوياًل[)25(، ووجه االستدالل هبذه اآلية، أمر اهلل 
تعاىل بطاعته وطاعة رسوله صىل اهلل عليه وسلم، وكذلك أمر بطاعة ويل األمر 
عطًفا عىل طاعة اهلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم، وهذا مما يعني أن طاعة 
ويل األمر إنام جتب فيام هو طاعة هلل تعاىل ولرسوله صىل اهلل عليه وسلم، وأما ما 

كان معصية هلل تعاىل ورسوله صىل اهلل عليه وسلم، فال جيوز طاعته)26(.
ثالًثا: استدلوا بقوله تعاىل: ]َوَما َكاَن ملُِْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمنٍَة إَِذا َقىَض اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأْمرًا 
بِينًا[)27(،  ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمن َيْعِص اهللََّ َوَرُسوَلُه َفَقْد َضلَّ َضاَلالً مُّ رَيَ َأن َيُكوَن هَلُُم اخْلِ

)22( ابن حزم عيل، املحىل، بريوت، دار اآلفاق اجلديدة، د.ط، د.ت، ج9، ص442.
)23( سورة املائدة: اآلية 42.

)24( الشثري، حكم تقنني الرشيعة اإلسالمية، ص30.
)25( سورة النساء: اآلية 59.

)26( أبو زيد، فقه النوازل، ج1، ص57.
)27( سورة األحزاب: اآلية 36
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ووجه االستدالل هبذه اآلية الكريمة، كام قال ابن القيم: »فقطع سبحانه وتعاىل 
التخيري بعد أمره، وأمر رسوله صىل اهلل عليه وسلم، فليس ملؤمن أن خيتار شيًئا 
بعد أمره صىل اهلل عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنام اخلرية يف قول غريه، 
إذا خفي أمره، وكان ذلك الغري من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الرشوط يكون 
أحد  قول  اتباع  أحد  عىل  جيب  فال  االتباع،  واجب  ال  االتباع،  سائغ  غريه  قول 

سواه...«)28(.
ويمكن أن جياب عىل االستدالل باآليات السابقة أهنا عامة، وليست يف موضوع 
اإللزام، وال يمكن أن يقال بأن ما خيتاره العلامء من األقوال الراجحة، هو خالف 
احلق، أو أننا إذا رجعنا إىل قوهلم فإننا نرجع إىل غري كتاب اهلل وسنة رسوله صىل 

اهلل عليه وسلم. 
أثبتت  حيث  اآلراء،  يف  االختالف  يرفع  ال  التقنني  بأن  املانعون  استدل  رابًعا: 
القضاة  أن  اإلسالمية،  البلدان  يف  هبا  املعمول  األحكام  دونت  التي  التجارب 

خيتلفون يف تفسري النصوص)29(.
وجياب عن هذا االستدالل، بأنه من املسلَّم به أن التقنني ال يرفع االختالف كلًيا، 

ولكنه حيد منه)30(.
خامًسا: استدلوا بأن التقنني يؤثر سلًبا عىل الفقه بشكل عام، وعىل القضاة بشكل 
خاص؛ ألن من شأنه تعطيل التعامل مع كتب الفقه؛ واحلجر عىل القضاة؛ ووقف 

حركة االجتهاد)31(.
وجياب عنه، بأن التقنني ليس فيه حجر كبري عىل القضاة، ألن تدوين الفقه ال يمنع 
االجتهاد، ألن تقنني األحكام مولد االجتهاد، ثم ال يكون هناك تقنني ألي حكم 
أن  له، كام  املجتهدين  الفقهاء  بعد مراجعة دقيقة لدى  إال  من األحكام الرشعية 
لألحكام املقننة مذكرات إيضاحية ورشوح، وال يستغني واضعو هذه املذكرات، 

)28( ابن قيم اجلوزية، حممد، زاد املعاد يف هدي خري العباد، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط14، 1407هـ- 1986م، ج1، ص38.
)29( أبو زيد، فقه النوازل، ج1، ص88-87.

)30( املحاميد، مسرية الفقه اإلسالمي، ص464.
)31( الزحييل، جهود تقنني الفقه اإلسالمي، ص26.
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والرشوح عن كتب الفقه)32(.

الترجيح

والذي يبدو للباحث بعد عرض آراء الفقهاء، وأدلتهم، ومناقشة أدلة كل فريق 
منهم، ترجيح قول القائلني بجواز التقنني؛ ألن الرضورة تدعو إىل تفعيل فريضة 
إليه  الزكاة، وال يمكن تفعيلها إال عن طريق تقنني أحكامها، وكذلك ما استند 
القائلون باملنع كلها نصوص ذات دالالت عامة، ويصعب تصور ما خيتاره العلامء 
من األقوال الراجحة هو خالف احلق املأمور به عند احلكم، أو يف حالة الرجوع 
إىل قوهلم يعدُّ رجوًعا إىل غري الكتاب والسنة، بل ُيفرَتض عىل الفقهاء أن تكون 
مرجعيتهم: الكتاب والسنة؛ وهلذا فإن حتريم التقنني يف هذه احلالة ال يعدو كونه 

اجتهاًدا حيتمل اخلطأ والصواب.
وإن تقنني األحكام الرشعية، من مقومات مجع كلمة املسلمني، ومَلِّ شملهم، وعن 
تطبيقها، وال  السلطات  تركت  أن  بعد  الرشيعة اإلسالمية،  تطبيق  طريقه يمكن 
يمكن تبديل القوانني الدخيلة عىل املسلمني إال من طريقه، وغريها من املزايا التي 

ذكرها القائلون بجواز التقنني.

المبحث الثاني: واقع مؤسسات الزكاة المعاصرة وأهم خصائصها

قام العديد من السلطات بإصدار قوانني تنظم جباية الزكاة وتوزيعها يف مصارفها 
األوقاف  كوزارة  وزارهتا،  من  لوزارة  تابعة  إدارية  هياكل  إقامة  عرب  الرشعية، 
والشؤون اإلسالمية أو املالية، أو الشؤون االجتامعية وغريها، أو إسناد األمر إىل 

مؤسسات زكوية مستقلة إدارًيا ومالًيا)33(.
وتنقسم املؤسسات الزكوية من حيث عالقتها بالدولة إىل: 

النظام  - من  جزًءا  تعترب  أهنا  أي  للدولة،  تابعة  حكومية  زكوية  مؤسسات 
)32( املحاميد، مسرية الفقه اإلسالمي، ص443.

)33( كسبه، مصطفى، »دراسة مقارنة لقوانني الزكاة يف الدول اإلسالمية«، ضمن أبحاث ندوة التطبيق املعارص للزكاة، جامعة األزهر مركز صالح 
عبداهلل، املنعقدة 14-16 ديسمرب 1998م، ج4، ص3.
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املايل للدولة، كام هو احلال يف اململكة العربية السعودية وإيران وباكستان 
والسودان وماليزيا. 

مؤسسات زكوية حتت إرشاف الدولة )اإلرشاف املايل واإلداري(، كام هو  -
احلال يف ليبيا واليمن ومرص والكويت وقطر. 

مؤسسات زكوية خاصة، مثل صناديق وجلان الزكاة باهليئات والرشكات. -
مؤسسات زكوية تابعة للجمعيات اخلريية األهلية)34(. -

ويتكون هذا املبحث من مطلبني األول يف مؤسسات الزكاة بني إلزامية دفع الزكاة 
وطواعية دفعها، والثاين يف أهم خصائص القوانني ومقارنتها بالفقه اإلسالمي.

المطلب األول: مؤسسات الزكاة بين إلزامية دفع الزكاة وطواعية دفعها

املؤسسات  إىل:  وطواعيتها  الزكاة  دفع  إلزامية  حيث  من  الزكاة  قوانني  وتنقسم 
القانون  من  كل  حيتوي  حيث  )إلزامية(  القانون  بقوة  الزكاة  مجع  عىل  القائمة 
السعودي، والليبي، والسوداين، والباكستاين، واملاليزي، واليمني، عىل مواد ختول 
مؤسستها صالحية مجع أنواع معينة من الزكاة، وإىل املؤسسات القائمة عىل مجع 
الكويت، والبحرين،  الزكاة يف كل من  فتندرج حتتها مؤسسات  الزكاة طواعية: 
ومرص، وإيران، وبنغالديش، واألردن، والبحرين)35(. وهذا املطلب يتكون من 

فرعني كاآليت:

الفرع األول: مؤسسات الزكاة القائمة على جمع الزكاة بقوة القانون )إلزامية(

اإللزام  شمول  يف  اختالفها  مع  الزكاة،  دفع  إلزام  عىل  دول  ست  قوانني  نصت 
مراد  ليس  أنه  إليه،  اإلشارة  حيسن  ومما  أخرى)36(.  إىل  دولة  من  الزكاة  ألنواع 
بل  الزكاة،  دفع  إلزام  عىل  قوانينها  نصت  التي  الدول  مجيع  حرص  هنا  الباحث 
)34( سليامن، عزمان، جباية أموال الزكاة ورصفها يف ماليزيا هيئة زكاة سالنغور نموذجا، رسالة دكتوراه يف الفقه وأصوله، اجلامعة اإلسالمية العاملية 

بامليزيا، 2010م، ص28-27.
)35( العمر، فؤاد، »دراسة مقارنة لنظم الزكاة اجلوانب العامة اإلدارة والتنظمية«، من وقائع املؤمتر الثالث للزكاة بعنوان اإلطار املؤسيس للزكاة أبعاده 

ومضامينه، املنعقد يف كواالملبور - بامليزيا يف الفرتة 12-15 الشوال 1410هـ املوافق 7-10 مايو 1990م، ص74.
)36( عبداهلل، عثامن، الزكاة والضامن االجتامعي اإلسالمي، املنصورة، دار الوفاء، د.ط، 1409هـ- 1989م، ص37.
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مقصوده إبراز نامذج منها كاآليت:
قانون الزكاة يف ماليزيا: تتكون ماليزيا من أربع عرشة والية، ولكل والية مؤسسة 
إرشاف  حتت  لشؤوهنا  الرسمي  التنظيم  بدأ  وقد  الزكاة.  شؤون  إلدارة  مستقلة 
كلنتان،  والية  املجلس  هذا  فيها  أنشئ  والية  وأول  اإلسالمية،  الشؤون  جملس 
وأصبحت نموذًجا للواليات األخرى يقتدى هبا إلنشاء إدارات الزكاة فيها. وقد 

مر تطبيق قانون الزكاة يف ماليزيا باملراحل اآلتية:
لتنظيم  اإلسالمية  الدينية  اإلدارة  قانون  أنشئ  1960م  سنة  يف  األوىل:  املرحلة 
الزكاة ورصفها حتت  هلا سلطة مجع  التي  اجلهة  املال  بيت  وتعد مؤسسة  الزكاة، 

إرشاف جملس الشؤون اإلسالمية بالواليات.
بوالية  اإلسالمية  الشؤون  جملس  أنشأ  1990م  سنة  هناية  يف  الثانية:  املرحلة 
الزكاة  أموال  جباية  عملها  التقوى،  مؤسسة  سامها  رشكة  كواالملبور  برسكتوان 
يف هذه الوالية. وذلك بعد أن كانت شؤون الزكاة حتت رعاية بيت املال قبل هذا 
التاريخ. وهذه الرشكة قامت بإنشاء مركز خاص جلباية الزكاة سمي بمركز جباية 
الزكاة وحتصيلها. املرحلة الثالثة: بعد أن توىل مركز حتصيل الزكاة التابع ملجلس 
الشؤون اإلسالمية يف بوالية برسكتوان كواالملبور جباية الزكاة يف سنة 1991م، 
يف  سالنغور  كوالية  أخرى  واليات  إىل  انتقلت  الزكاة  لتنظيم  الطريقة  هذه  فإن 
عام 1994م، وفولو فينغ يف عام 1995م، ومالكا وفهانج يف عام 1996م، ونجري 
كوالية  الواليات  بقية  أما  1998م.  عام  يف  ورسواق  1998م،  عام  يف  سمبيلن 
كلنتان، وترنجانو، وجوهور، وصباح، وبرليس، وبرياق، ال يزال تنظيم شؤون 
زكاهتا حتت إرشاف بيت املال، الذي ُيدار من قبل جملس الشؤون اإلسالمية لكل 

والية)37(.

)37( سليامن، جباية أموال الزكاة ورصفها يف ماليزيا: هيئة زكاة سالنغور نموذجا، ص27-28. أونج، عبدالباري، أموال الزكاة بني االستثامر وعدمه، 
دراسة حتليلية لبيت املال التابع ملجلس الشؤون اإلسالمية بوالية برسكتوان كواالملبور من سنة 1991م - 1996م، بحث مقدم لنيل درجة املاجستري 

يف معارف الوحي والرتاث، اجلامعة اإلسالمية العاملية بامليزيا، إبريل 1999م، ص44.
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رقم  امللكي  املرسوم  صدر  لقد  السعودية:  العربية  اململكة  يف  الزكاة  قانون 
حيملون  الذين  من  كاملة  الزكاة  أموال  بقبض  1951/4/7م  بتاريخ   8634/28/17

الرشيعة  ألحكام  وفقا  والرشكات  األفراد  مستوى  عىل  السعودية  اجلنسية 
البحرينيني  بإحلاق  أخرى  قوانني  صدرت  املرسوم  هذا  بعد  ثم  اإلسالمية، 
والكويتيني والقطريني بالسعوديني باستيفاء الزكاة. وقد تردد القانون السعودي 
بني استيفاء الزكاة كاملة أو نصفها، حتى استقر األمر بإصدار الالئحة التنفيذية 

بتاريخ 1370/8/6هـ الستيفائها)38(.
وأهم مميزات التطبيق لفريضة الزكاة يف اململكة العربية السعودية ما ييل:

وعروض  - والثامر،  والزروع  األنعام  من  اإللزام  وجه  عىل  الزكاة  أخذ 
التجارة التي تشمل كل األموال املعدة لالستثامر، سواء كان ذلك للتجارة 
يف  التجارة  عروض  جباية  الدولة  تولت  وقد  اخلدمات.  أو  الصناعة  أو 

تاريخ متأخر، وكان ذلك سنة 1370هـ.
تكوين إدارة الزكاة من مديريتني منفصلتني تقومان بإدارة شؤون الزكاة،  -

األوىل خمتصة بزكاة الزروع والثامر واألنعام يف اإلمارات املختلفة، والثانية 
الوطني،  املالية واالقتصاد  التابعة لوزارة  الزكاة والدخل  مديرية مصلحة 

والتي تقوم عىل إدارة زكاة عروض التجارة وحتصيلها.
عروض  - عىل  مقترصة  الظاهرة،  الزكاة  أموال  بقبض  كانت  التطبيق  بداية 

النقود  من  النصاب،  ألصحاب  الباطنة  أمواهلا  وتفويض  التجارة، 
واحلسابات اجلارية وودائع االستثامر والذهب والفضة، حتى سنة 1370هـ.

عدم إخضاع أموال الدولة ومؤسساهتا وإداراهتا للزكاة، ويستثنى من هذا  -
املبدأ حصة احلكومة السعودية يف رأس مال الرشكات والبنوك، ألن تلك 

الرشكات ذات شخصية مستقلة وغرض جتاري)39(.

)38( العمر، فؤاد،نحو تطبيق معارص لفريضة الزكاة، الكويت، ذات السالسل، د.ط، 1404هـ- 1984م، ص34-33.
)39( قحف، منذر، حمارضة بعنوان »حتصيل وتوزيع الزكاة يف اململكة العربية السعودية«، مقدمة يف وقائع ندوة املواد العلمية لربنامج التدريب عىل 

تطبيق الزكاة يف املجتمع اإلسالمي املعارص، ص333-331.
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الفرع الثاني: مؤسسات الزكاة القائمة على جمع الزكاة طواعية

قامت جمموعة من السلطات بإنشاء هيئات وصناديق للزكاة ذات استقالل مايل، 
وشخصية اعتبارية مدعومة بالقانون، املبنية عىل طواعية الدفع بالزكاة، منها بيت 
وتونس  البحرين  من  كل  ويف  األردن،  يف  الزكاة  وصندوق  الكويت،  يف  الزكاة 

واجلزائر وغريها. 
التوعية  بحمالت  وتقوم  الزكاة.  بدافعي  مبارش  اتصال  عىل  معظمها  تعتمد 
الكتب  توزيع  خالل  من  وذلك  أمواهلم،  زكاة  من  عليهم  يتوجب  مما  لدافعيها، 
السمعية  اإلعالمية  والوسائل  العامة؛  األماكن  يف  واإلعالنات  واملطبوعات 
بواسطة  أو  املبارش  الشخيص  لالتصال  احلمالت  تيسري  إىل  إضافة  والبرصية، 

الربيد)40(. وفيام ييل نظرة موجزة لبعض هذه اهليئات.
قانون الزكاة يف دولة الكويت: أسست أول جلنة للزكاة يف الكويت عام 1973م 
املسلمون  يدفعها  التي  الزكاة  أموال  مجع  هبدف  شعبية،  بجهود  حويل  منطقة  يف 
طواعية، وتوزيعها عىل مصارفها الرشعية. فإن النجاح الذي حققته هذه اللجنة، 
هذه  اختذهتا  التي  باخلطوات  القيام  عىل  أخرى  مناطق  تشجيع  يف  سامهت  أهنا 

املنطقة لتنظيمها)41(.
ويف سنة 1982م أصدرت احلكومة قانونا خاصا بالزكاة، والذي قىض بإنشاء بيت 

الزكاة، حيث ورد فيه النقاط التالية:
ويرشف  - االعتبارية،  الشخصية  وهلا  مستقلة،  ميزانية  ذات  هيئة  تشكيل 

عليها وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
من  - وغريها  والتربعات،  اهلبات  وتقبل  وطواعًيا،  اختيارًيا  الزكاة  مجع 

اخلريات.
)40( قحف، منذر، »النامذج املؤسسية التطبيقية لتحصيل الزكاة وتوزيعها يف البلدان واملجتمعات اإلسالمية«، بحث مقدم يف وقائع املؤمتر الثالث للزكاة 
بعنوان اإلطار املؤسيس للزكاة أبعاده ومضامينه، املنعقد يف كواالملبور-بامليزيا يف الفرتة من 12-15 شوال، 1410هـ املوافق 7-10 مايو 1990م، 

نظمه ونرشه البنك اإلسالمي للتنمبة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب، ص208.
)41( العجليل، عبدالقادر، »دراسة ألنشطة اهليئات الزكوية التي ال تقوم عىل اإللزام القانوين للزكاة حالة بيت الزكاة الكويتي«، من وقائع املؤمتر الثالث 
للزكاة بعنوان اإلطار املؤسيس للزكاة أبعاده ومضامينه، املنعقد يف كواالملبور_بامليزيا يف الفرتة 12-15 الشوال 1410هـ املوافق 7-10 مايو 1990م، 

ص280. 
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أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

مهمته  - أداء  من  الزكاة  بيت  لتمكني  )ميزانية(،  إعانة سنوية  الدولة  تقديم 
اإلنسانية واخلريية. 

اللوائح  - ووضع  العامة،  السياسة  لرسم  الصندوق،  إدارة  جملس  تشكيل 
يف  األموال  من  يرصف  ما  ومقدار  األولويات،  وحتديد  واإلدارية،  املالية 

مصارف الزكاة الرشعية)42(.
خاص  قانون  أول  اهلاشمية  األردنية  اململكة  أصدرت  األردن:  يف  الزكاة  قانون 
بتفعيل فريضة الزكاة يف عام 1944م، وهو اخلطوة األوىل نحو التدرج يف تطبيقها 
مثل  بإصدار  اإلسالمية  البلدان  بني  السابقني  من  األردن  وكان  البلد.  هذا  يف 
هذه الترشيعات، واستمر األمر عىل هذا حتى صدور قانون صندوق الزكاة عام 

1978م، ثم القانون رقم )8( يف عام 1988م، ومن أبرز سامته:

الطواعية يف مجع الزكاة. -
اقتصار رصف واردات الصندوق عىل مصاريف حمددة)43(. -
الشخصية املعنوية، واالستقالل املايل واإلداري. -
حق التملك والتعاقد والرتايض)44(. -

قانون الزكاة يف دولة البحرين: صدر يف البحرين مرسوم القانون رقم )8( يف سنة 
1979م بإنشاء صندوق الزكاة، وقد نص القانون عىل البنود التالية:

املعنوية،  - بالشخصية  ويتمتع  الزكاة،  بصندوق  يسمى  صندوق  إنشاء 
واالستقاللية املادية واإلدارية، وحق التملك والتعاقد حتت إرشاف وزير 

العدل والشؤون اإلسالمية.
تشكيل جملس إدارة الصندوق وانعقاده. -
للدافع  - وحيق  رشًعا،  املقررة  وجهتها  يف  الزكاة  صندوق  واردات  رصف 

حتديد الوجه الذي يرصف له.
)42( العمر، نحو تطبيق معارص لفريضة الزكاة، ص37.

)43( املرجع نفسه، ص40.
)44( وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، »صندوق الزكاة«، املوقع الرسمي لصندق الزكاة األردن، تاريخ املراجعة 2021/10/31، 

http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=D&T=1&S=1&Q=2&ID=1 :عرب الربيد اإللكرتوين
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قيام جملس اإلدارة بالرد عىل كافة االستفسارات الرشعية، املتعلقة بالزكاة  -
من حيث الوجوب والقدر واملرصف)45(.

المطلب الثاني: أهم خصائص قوانين الزكاة ومقارنتها بالفقه اإلسالمي

القانونية،  بالشخصية  تتمثل  العامل  يف  الزكاة  ملؤسسات  املقررة  اخلصائص  أهم 
القانونية،  املصطلحات  من  وكلها  والتقايض،  التملك  وحق  املايل،  واالستقالل 
ولكن ملعرفة مفهومها يف الفقه اإلسالمي، سيتعرض الباحث إىل ماهيتها قانونًيا، 

وفقهًيا.
أوالً: الشخصية القانونية يف القانون: األصل أن الشخصية القانونية ال تثبت إال 
لإلنسان، والشخصية بالنسبة له هي نسبة صالحيته الكتساب احلقوق له وعليه، 
ولكن مقتىض رضوريات العمل والظروف االجتامعية واملصالح التي ال يستطيع 
املجهودات  تفوق  جمهودات  أو  طائلة  ألموال  حلاجتها  إما  بذاهتا  حتقيقها  الفرد 
الفردية، وهي ما حيققه الشخص القانوين ويمكن أن يكون صاحلًا لثبوت احلقوق 
وحتمل االلتزامات، وهو ما يعرف بالشخصية القانونية أو املعنوية أو االعتبارية 
أو احلكمية، وكلها حتاول أْن مُتّيزه عن الشخص الطبيعي وتشبهه به من الناحية 

االجتامعية أي ممارسة النشاط االجتامعية)46(.
وأن اإلنسان هو مركز الشخصية أو أساسها التي تقوم عليه ويسمى بالشخص 
الطبيعي، ولكن مدلوهلا غري منحرص يف اإلنسان، إذ يتسع ملا سواه مما يشاركه يف 
بعض خصائصه القانونية وهو الكائن ذو القيمة االجتامعية وهو صاحب احلق، 
صفات  لبعض  باكتساهبا  الشخصية  مقومات  فيها  حتققت  التي  الكائنات  وإن 
اإلنسان القانونية وهي التي تسمى باألشخاص القانونية، وسميت بذلك باعتبار 
أن شخصيتها ليست طبيعية وال حقيقية وإنام نسبت هلا الشخصية نظًرا ملا تقوم به 

)45( العمر، نحو تطبيق معارص لفريضة الزكاة، ص41. عقلة، حممد، »التطبيقات التارخيية واملعارصة لتنظيم الزكاة ودور مؤسساهتا«، ضمن أبحاث 
مؤمتر الزكاة األول، املنعقد يف الكويت يف فرتة 29 رجب حتى 1 شعبان 1404هـ، املوافق 30 إبريل حتى 2 مايو 1984م، ص186.

)46( عبداهلل، أمحد، الشخصية االعتبارية يف الفقه اإلسالمي، د.م، الدار الكتب السودانية للكتب، د.ط، د.ت، ص ص22 189.
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أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

ولتأديتها لبعض وظائف اإلنسان فاستعري هلا هذا االسم بناء عىل ذلك)47(. 
ومصطلح الشخصية القانونية مركب من كلمتني الشخصية والقانونية وتعريف 

كل كلمة بمفردها عىل الوجه اآليت:
الشخص لغة: هو كل جسم له ارتفاع وظهور، واملراد به إثبات الذات فاستعري هلا 
لفظ الشخص، ومجعه شخص وأشخاص، وقيل هو: سواد اإلنسان وغريه تراه 

من ُبعد، ويقال: هذا أمر شخيص يعني أنه خيص إنساًنا بعينه)48(.
والشخصية: »صفات متيز الشخص من غريه، ويقال فالن ذو شخصية قوية، ذو 

صفات متميزة، وإرادة، وكيان مستقل«)49(.
وأما القانون لغة فهو: مقياس كل يشء وطريقه، وهو من القّن أي تتبع األخبار، 

والقنة: قوة من قوى احلبل، ومجعها قوانني)50(.
وأما الشخصية القانونية يف االصطالح القانوين فقد تتعدد عرفها مصطفى الزرقا 
بأهنا: »شخص يتكون من اجتامع عنارص أشخاص، أو أموال يقدره الترشيع كياًنا 

قانونًيا منتزًعا منها مستقاًل عنها«)51(.
فيه  وحتققت  الطبيعي  اإلنسان  صفات  بعض  اكتسب  كائن  أن كل  يبدو  والذي 
أو  القانونية،  بالشخصية  يسمى  معني،  غرض  لتحقيق  الشخصية  املقومات 

االعتبارية، أو املعنوية.
هبذا  معروف  غري  مصطلح  هذا  فإن  اإلسالمي  الفقه  يف  القانونية  الشخصية  أما 
االسم يف الفقه، ولكن املعنى املتضمن هلا يف كتب أصول الفقه موجود يف مباحث 
سيتناول  لذا  واملباين)52(؛  باأللفاظ  ال  باملعاين  والعربة  الذمة،  ومباحث  األهلية، 
الذمة  معنى  وأما  اإلسالمي،  الفقه  يف  واصطالًحا  لغة،  األهلية  معنى  الباحث 

)47( املرجع نفسه، ص28.
)48( ابن منظور، حممد، لسان العرب، بريوت، دار صادر، د.ط، د.ت، ج7، ص45؛ الزبيدي، حممد، تاج العروس من جواهر القاموس، د.م: دار 

اهلداية، د.ط، د.ت، ج18، ص6.
)49( مصطفى وغريه، املعجم الوسيط، ج1، ص475.

)50( الفريوزآبادي، حممد، القاموس املحيط، بريوت، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت، ج4، ص263.
)51( الزرقا، الفقه اإلسالمي يف ثوبه اجلديد، ص272. 

)52( املرجع نفسه، ص258.
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فيذكرها يف املطلب الالحق.
تأهياًل  تأهاًل  يؤهل  ل  أهَّ للفعل:  مصدر  ولفظها  الصالحية  اللغة:  يف  واألهلية 
واألقارب،  العشرية  منها  معان  عدة  اللغة  يف  األهل  وللفظ  َأْهٌل.  فهو  وأهلية، 
استوجب  أي  لكذا  أهال  الرجل  صار  يقال:  واالستحقاق.  واالستئناس 
التَّْقَوى  َأْهُل  ُهَو  اهللَُّ  َيَشاَء  َأن  إاِلَّ  َيْذُكُروَن  ]َوَما  تعاىل:  قوله  ومنه  واستحق)53(، 

َوَأْهُل امْلَْغِفَرِة[)54(، ويقال: فالن أهل عمل كذا إذا كان صاحًلا للقيام به.
وقسم األصوليون األهلية إىل رضبني)55(: أهلية وجوب، وأهلية أداء.

له  املرشوعة  احلقوق  اإلنسان لوجوب  بأهنا: »صالحية  الوجوب  أهلية  ف  وُتعرَّ
وعليه«، أو »صالحية الشخص لإللزام وااللتزام«)56(.

ويقصد بالصالحية: القابلية التي تتعلق هبا احلقوق له أو عليه، وال تعني القدرة 
إذ القدرة ال تكون إال بعد أن تكتمل القدرات العقلية لدى الشخص، وال يتم 
التكليف إال بعد اكتامل العقل؛ فالصغري غري املميز، أو املجنون، أو املعتوه، غري 
لتعلق  وقابليته  أو عليه،  له  احلقوق  تتعلق  باخلطاب، ولكنه صالح ألن  مكلفني 
احلقوق له أو عليه لكونه إنساًنا، وتثبت هذه الصالحية يف اإلنسان من بدء تكونه 

جنينًا وتستمر معه إىل املوت يف مجيع أطوار احلياة)57(.
آنفا يف اصطالح األصوليني تعرف عند رجال  املذكور  باملعنى  الوجوب  وأهلية 

القانون، بالشخصية القانونية، أو املعنوية، أو االعتبارية)58(.
والنوع الثاين من أنواع األهلية، أهلية األداء: وهي صالحية اإلنسان ألن يطالب 
ثبوهتا  وأساس  رشًعا،  به  يعتد  واألقوال  األفعال  منه  صدر  إذا  بحيث  باألداء 

التمييز)59(.

)53( ابن منظور، لسان العرب، ج1، ص703.
)54( سورة املدثر: اآلية 56.

)55( استقل فقهاء احلنفية بذكر مباحث األهلية، ومتعلقاهتا، ويقسموهنا إىل رضبني: أهلية الوجوب، وأهلية األداء. أمري بادشاه، حممد، تيسري التحرير، 
بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج2، ص249.
)56( الزرقاء، املدخل الفقهي العام، ص739.

)57( األهدل، حسن، أصول الفقه اإلسالمي، صنعاء، مكتبة اجليل اجلديد، د.ط، د.ت، ص218.
)58( زيدان، عبدا لكريم، الوجيز يف أصول الفقه، بريوت، مؤسسة قرطبة، د.ط، 1987م، ص93.

)59( الزحييل، وهبة، الوجيز يف أصول الفقه، دمشق، دار الفكر، 1419هـ/1999م، ص158.
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أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

ها،  والذي يبدو للباحث أن الفقه اإلسالمي يعرتف بمبدأ الشخصية القانونية وُيقرُّ
وذلك لثبوته واكتسابه احلقوق والواجبات لغري اإلنسان بشخصه، ومثاله: بيت 
املال فيقال: بيت املال وارث من ال وارث له، فإنه خزينة الدولة، حيث جتمع أموال 
مواردها  من  الدولة  دخل  وحيىص  بعد،  فيام  مصاحلهم  يف  لترصف  فيه  املسلمني 
القانونية  الشخصية  وتظهر  املال.  لبيت  ملًكا  تكون  األموال  وهذه  املختلفة، 
لبيت املال من ثبوت احلقوق الواجبة له كأن تضاف إليه اللقطات التي مل تظهر 
املطالبة  املال، وكذلك  لبيت  أربابه، كل ذلك ملك  أصحاهبا، وأي مال مل تظهر 
بالشفعة، ويثبت حقه فيها مثل الشخص القانوين، فلو كان لبيت املال نصيب يف 
عقار مشرتك ثم باع وأراد الشخص اآلخر حقه فللسلطان أخذه بالشفعة لبيت 

املال حسب املصلحة)60(.
الفقري  نفقة  منها  واجبات،  عليه  فإن  احلقوق  من  املال  لبيت  يثبت  ما  وبمقابل 

والعاجز عن الكسب، والذي ال عائل له، ونفقة اللقيط، وغري ذلك)61(.
وقد قسم الفقهاء بيت املال إىل أقسام وفروع كلها مبنية عىل احلقوق والواجبات، 
وكل قسم من هذه األقسام تتسم بشخصية قانونية، بحيث تنفصل عن شخصية 
حقوق،  قسم  ولكل  العام،  املال  لبيت  الكربى  الشخصية  ضمن  اآلخر  القسم 

وواجبات ختصه)62(.
وكذلك من األمثلة عىل إقرار الشخصية القانونية يف الفقه اإلسالمي صحة امللك 
أو  املسجد  يكون  أن  فيصح  للمساجد،  اهلبة)65(  أو  الوصية)64(،  أو  بالوقف)63(، 
غريه من اجلهات العامة موقوًفا عليه أو موىص له، فقد ثبت عند احلنفية قوهلم: 
»وإن وقف عىل املسجد جاز«)66(، وكذلك عند املالكية قال اخلريش: »يشرتط يف 

)60( الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج4، ص131.
)61( الرشبيني، حممد، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت، ج3، ص 54.

ج2،  2000م،  1421هـ-  الفكر،  دار  بريوت،  حنيفة،  أبو  فقه  األبصار  تنوير  رشح  املختار  الدر  عىل  املحتار  رد  حاشية  حممد،  عابدين،  ابن   )62(
ص337؛ الرسخيس، شمس الدين، املبسوط، بريوت، دار املعرفة، د.ط، د.ت، ج3، ص17.

)63( الوقف: هو حبس األصل وتسبيل الثمرة. ابن قدامة، عبد اهلل، عمدة الفقه، الطائف، مكتبة الطرفني، د.ط، د.ت، ج5، ص597.
)64( الوصية: هي متليك مضاف إىل ما بعد املوت بطريقة التربع. ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج6، ص648. 

)65( اهلبة: هي عقد يفيد التمليك بال عوض حال احلياة تطوًعا. الرشبيني، مغنى املحتاج، ج2، ص396؛ ابن قدامه، املغنى، ج 8، ص239.
)66( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج4، ص365.
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املوقوف عليه أن يكون أهاًل للتملك احلكمي، كاملسجد، أو حًسا كاآلدمي«)67(، 
اإليصاء  »وصح  أيًضا:  الدسوقي  وقال  القانونية،  بالشخصية  رصيح  قول  وهو 
»وتصح  وقيل:  وقنطرة«)68(،  كرباط،  ولنحوه  للوصية،  متلكه  لصحة  ملسجد 

الوصية لعامرة نحو مسجد، ورباط، ومدرسة«)69(.
القانونية،  الشخصية  مبدأ  ُيقرُّ  اإلسالمي  الفقه  أن  تقدم  فيام  القول  وخالصة 
وبناًء عىل هذا فإن خاصية الشخصية القانونية تثبت ملؤسسة الزكاة، إذ إهنا تعّد 
اخلصائص  تقرير  إىل  مدخاًل  تعّد  وكذلك  هلا،  والقانونية  الفقهية  املقومات  من 
الالحقة، وهلذا تكون منفًذا هلا، بحيث ال يمكن إثبات االستقالل املايل واإلداري 

وحق التملك والتقايض هلا بدوهنا.
ثانًيا: االستقالل املايل واإلداري: االستقالل املايل واإلداري من اخلصائص الثابتة 
يف قانون مؤسسات الزكاة، وهذه اخلصيصة مبنية عىل اعتبار املؤسسات شخصية 
وتتمتع  االلتزامات،  وتتحمل  احلقوق  تكتسب  هبا  اكتساهبا  فبمجرد  قانونية، 

باالستقالل املايل واإلداري.
واالستقالل يف اللغة: االنفراد باليشء، استقل بمعنى ارتفع، يقال استقل الطائر يف 
طريانه، واستقل النبات، واستقلت الشمس، وفالن انفرد بتدبري أمره يقال استقل 
بأمره. والدولة استقلت بسيادهتا وانفردت بإدارة شؤوهنا الداخلية واخلارجية ال 

ختضع يف ذلك لرقابة دولة أخرى)70(.
وهذه االستقاللية تفرعت إىل قسمني مها االستقالل املايل واإلداري؛ لذا سيتناول 

الباحث كل قسم بمفرده.
االعرتاف  نتائج  أهم  من  املستقلة  املالية  الذمة  تعّد  المالي:  االستقالل   :

ً
أوال

بالشخصية القانونية، وهي تعني متتع الذات املعنوية بأموال خاصة هبا، منفصلة 
عن أموال أعضائها، أو األفراد املكونني هلا.

)67( اخلريش، حممد، حاشية اخلريش عىل خمترص سيدي خليل، بريوت، دار كتب العلمية، 1417هـ- 1997م، ج7، ص80.
)68( الدسوقي، حاشية الدسوقي، ج4، ص379.

)69( الرشبيني، مغني املحتاج، ج6، ص47.
)70( مصطفى وغريه، املعجم الوسيط، ج9، ص756.
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أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

واالستقالل املايل يعنى الذمة املالية باعتبار القانون، وجاء ذكرها يف كتب الفقه يف 
مباحث الذمة، وسوف يتعرض الباحث إىل معنى الذمة باعتبار الفقه اإلسالمي، 

وباعتبار القانون، ثم يلقي الضوء عىل تباين معناها بينهام.
م: وهو  والذمة يف اللغة: مصدر للفعل ذم، وذمم، ومن مشتقات هذا اللفظ: الذَّ
مة: الَعْقد، والَعْهد، واألَمان، واإلجارة،  نقيض املدح، وَذِميم: بمعنى مكروه، والذِّ
وأهل الذمة هم أهل العقد، وسمي غري املسلمني الذين يقيمون يف دار اإلسالم 

عىل وجه الدوام بناء عىل عهد بيننا وبينهم بأهل الذمة)71(.
وأما معنى الذمة يف الفقه فعرفها العز بن عبد السالم بأهنا: »تقدير أمر اإلنسان، 

يصلح لاللتزام واإللزام من غري حتقق له«)72(.
قال:  ثم  واللزوم«)73(،  لاللتزام  قابل  املكلف  يف  »مقدر  بأهنا:  القرايف  وعرفها 
لاللتزام  قابل  املكلف  يف  مقدر  رشعي  معنى  أهنا  الذمة  عن  الكاشفة  »العبارة 
عىل  مسبًبا  الرشع  جعله  املعنى  »وهذا  فقال:  رشوطها،  إىل  وأشار  واللزوم«)74(، 

أشياء خاصة، منها البلوغ، ومنها الرشد، فمن بلغ سفيًها ال ذمة له...«)75(. 
وعرفها البهويت بأهنا: »وصف يصري به املكلف أهاًل لإللزام لاللتزام«)76(.
وقيل الذمة: »وصف يصري به الشخص أهاًل لإلجياب واالستيجاب«)77(. 

لإللزام  أهاًل  املكلف  به  يصري  رشعي  وصف  بأهنا:  الذمة  السنهوري  وعرف 
وااللتزام، أي صاحلًا ألن تكون له حقوق وعليه واجبات)78(.

وال تقترص الذمة يف الفقه اإلسالمي عىل النشاط االقتصادي فحسب، بل الذمة 
كالصالة،  مالية،  تكن  مل  وإن  مجيعها،  والواجبات  احلقوق  به  تكتسب  وصف 
تكتسب  وصف  الذمة  بأن:  القول  يمكن  هذا  عىل  وبناًء  واحلج،  والصيام، 
)71( الزخمرشي، حممود، أساس البالغة، د.م، دار الفكر، د.ط، 1399هـ/1979م، ج1، ص302. مرعشيل، نديم وغريه، الصحاح يف اللغة والعلوم، 
بريوت، دار احلضارة العربية، 1975م، ص348-781. زيدان، عبدا لكريم، الوجيز يف أصول الفقه، بريوت، مؤسسة قرطبة، د.ط، 1987م، ص92.

)72( السلمي، عز الدين، قواعد األحكام يف مصالح األنام، بريوت، دار الكتب العلمية، د.ط، د.ت، ج2، ص 96.
)73( القرايف، أمحد، أنوار الربوق يف أنواء الفروق )مع اهلوامش(، بريوت، دار الكتب العلمية، 1418هـ- 1998م، ج3، ص66.

)74( املرجع نفسه، ج3، ص364.

)75( املرجع نفسه، ج3، ص381.
)76( البهويت، منصور، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار الفكر، د.ط، 1402هـ، ج3، ص289.

)77( البخاري، عالء الدين، كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، بريوت، دار الكتب العلمية، د.ط، 1418هـ- 1997م، ج3، ص336.
)78( السنهوري، عبدالرزاق، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، د.م، منشورات احللبي، د.ط، د.ت، ج1، ص16.
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الشخصية به، احلقوق والواجبات.
املالية فقط، دون  القانونيون يف األمور  القانون فيحرصها  الذمة يف  وأما تعريف 
غريها؛ ولذلك عرفها السنهوري: »ما للشخص من حقوق مالية، وما عليه من 

التزامات مالية منظور إليها كمجموع كيل«)79(.
وكذلك عرفها الرشقاوي بأهنا: »جمموع ما يكون للشخص، أو عليه من حقوق 

والتزامات ذات قيمة مالية«)80(.
حارضة،  أموال  من  الشخص  خيص  ما  »جمموع  بأهنا:  الزرقا  مصطفى  وقال 

ومستقبلة«)81(.
ويعرفها البعض بأهنا: »ذلك اجلانب املايل من الشخصية القانونية الذي يستقبل ما 
قد ينشأ للشخص من حقوق، وما يمكن أن يرتتب عليه من التزامات مالية، من 

وقت والدته إىل حني وفاته«)82(.
الذمة  تلتقي كلها يف معنى واحد وهو  السابقة، أهنا  التعريفات  يبدو من  والذي 
فامدامت  ماهيتها.  عىل  بناء  القانون  رجال  يقررها  القانونية  طبيعتها  وأن  املالية. 
الذمة املالية عنرصها احلقوق املالية والتزاماهتا، فمعنى ذلك خروج كافة احلقوق 
املالية، وذلك  أو  النقدية،  بالقيمة  تقدر  التي ال  املالية  الذمة  املالية من نطاق  غري 
ومثاهلا  هبا،  االلتزام  األفراد  عىل  التي  العامة  الواجبات  أو  العامة،  كاحلقوق 
املواطن  عىل  التي  والواجبات  احلقوق،  حتدد  التي  والقوانني  لألنظمة  اخلضوع 
من  وغريها  املالية،  الذمة  نطاق  ضمن  تدخل  وال  باملال،  م  ُتقوَّ وال  هبا،  االلتزام 

احلقوق العامة لإلنسان)83(.
احلقوق  من  جمموعة  بأهنا:  القانون  يف  الذمة  تعريف  يمكن  تقدم  ما  عىل  وبناًء 

والواجبات ذات الطابع املايل، ال تشمل احلقوق األخرى غري املالية.

)79( السنهوري، عبدالرزاق، الوسيط يف رشح القانون املدين، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، د.ط،1970م، ج8، ص223.
)80( الرشقاوي، مجيل، أصول القانون، القاهرة، منشورات دار النهضة العربية، د.ط، 1984م، ص329.

)81( الزرقا، الفقه اإلسالمي، ص232.
)82( رسور، حممد، النظرية العامة للحق، د.م، دار الفكر العريب، 1979م، ص207.

)83( السنهوري، الوسيط، ج8، ص225. منصور، اسحق، نظريتا القانون واحلق، د.م، ديوان املطبوعات اجلامعية، د.ط، د.ت، ج3، ص231.
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أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

وجوه التباين بني الفقه اإلسالمي والقانون يف معنى الذمة:
وغري  املالية،  والواجبات  احلقوق  عنه  تصدر  وصف  اإلسالمي  الفقه  يف  الذمة 

املالية؛ أما الذمة يف القانون، فال تشمل إال احلقوق وااللتزامات املالية.
القانون  الذمة يف  أما  باملال؛  تنتهي  ثم  بالشخص،  الفقه اإلسالمي  الذمة يف  تبدأ 

فبالعكس.
إن الفقه اإلسالمي ينظر إىل الذمة كشخصية قانونية، ال كمجموع من املال.

اعرتاف  يعني  اإلداري  االستقالل  من  النوع  هذا  اإلداري:  االستقالل  ثانًيا: 

السلطة لألشخاص القانونية، بنوع من االستقاللية يف إدارة شؤوهنا الداخلية، أو 
اإلدارية. وبناء عىل هذا فإن ملؤسسات الزكاة نوًعا من االستقالل اإلداري، وهو 

يعني الالمركزية اإلدارية.

املختلفة  األقسام  يمنح  الذي  »النظام  الالمركزية:  بأن  الوسيط  املعجم  وجاء يف 
نوًعا من االستقالل املحيل«)84(.

وبني  السلطة،  بني  اإلدارية  الوظائف  توزيع  اإلدارية  بالالمركزية  ويقصد 
اهليئات املستقلة، حيث تبارش اختصاصاهتا يف هذا الشأن حتت إرشاف السلطة، 

ورقابتها)85(.
ويتضح من خالل هذا التعريف أن نظام الالمركزية يف اإلدارة عبارة عن أسلوب 
من تنظيم اإلدارة، يتضمن توزيع الوظيفة اإلدارية بني السلطة املركزية من ناحية، 
وبني مؤسسة الزكاة من ناحية أخرى، لكن مع مالحظة أنه مهام استقلت مؤسسة 

الزكاة عن السلطة إدارًيا فإهنا ختضع لرقابة السلطة املركزية، وإرشافها)86(.
ولكن من الرضوري تقدير هذه الرقابة من السلطة املركزية ألهنا ليست مطلقة، 
بل هي مقيدة بقيود مستنبطة من مبدأ االستقالل اإلداري لألشخاص القانونية، إذ 

)84( مصطفى وغريه، املعجم الوسيط، ج1، ص369.
)85( اإلدرييس، عبداهلل، حمارضات يف القانون اإلداري املغريب، جده، دار اجلسور للنرش، 1995م، ج1، ص99.

)86( بركات، عمر، مبادئ القانون اإلداري، القاهرة، رشكة سعيد رأفت، 1985م، ص100.
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ال يمكن للسلطة أن تتجاوز حدود رقابتها، وإرشافها)87(، ومن أهم تلك القيود:
هلا، . 1 املرسوم  النطاق  يف  القانوين  الشخص  استقالل  الالمركزية  مبدأ  منح 

عىل السلطة املركزية، بحيث ال تبارش إرشافها إال بالقدر الذي ينص عليه 
القانون. 

القانوين . 2 الشخص  قرارات  لتعديل  املركزية  السلطة  صالحية  عدم 
الشخص  يمنح  الالمركزية  مبدأ  إن  بل  بغريها  باستبداهلا  الالمركزي، 

القانوين مبارشة اختصاصاهتا، ثم يأيت بعد ذلك دور الرقابة اإلدارية.
السلطة . 3 قبل  من  قة  امُلصدَّ أعامهلا  عن  القانوين  الشخص  رجوع  إمكانية 

املركزية إذا ما رأت املصحلة العامة تقتيض ذلك)88(. 
وأهم مميزات مبدأ الالمركزية هي:

الالمركزية كأسلوب للتنظيم اإلداري تؤدي إىل حتقيق  الكفاية اإلدارية، . 1
والفعالية يف أداء الوظيفة اإلدارية.

وتوزيع . 2 يف التسيري،  اجلميع  مشاركة  حيقق  الالمركزي  بالنظام  العمل 
الصالحيات عىل الوحدات بشكل مستقل.

يعترب هذا األسلوب وسيلة ناجحة لتوعية املواطنني.. 3
يسهل القيام باإلصالح اإلداري، وخيفف العبء عىل السلطة املركزية.. 4
تؤدي الالمركزية اإلدارية إىل تبسيط اإلجراءات، والقضاء عىل الروتني)89(. . 5

أما عيوب مبدأ الالمركزية فهي:
الوظيفة . 1 توزيع  خالل  من  السلطة،  وحدة  إضعاف  إىل  النظام  هذا  يؤدي 

بينهام.
االثنني . 2 لتمتع  املركزية،  والسلطة  الالمركزية  اهليئات  بني  رصاع  ينشأ  قد 

القانونية، وألن اهليئات املحلية غالبا ما تقدم املصالح املحلية  بالشخصية 
)87( اإلدرييس، حمارضات يف القانون، ص110.

)88( خليل، حمسن، مبادئ القانون اإلداري، بريوت، مطبوع عىل الرونو يف جامعة بريوت، 1973م، ص17.
)89( شنطاوي، عىل خطار، مبادئ القانون اإلداري األردين، عامن، املركز العريب للخدمات الطالبية، 1993م، ص328-325.
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أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

عىل املصلحة العامة.
إنفاًقا . 3 أكثر  ألهنا  السلطة؛  عىل  املايل  العبء  من  الالمركزية  اهليئات  تزيد 

للامل العام يف مبارشة وظيفتها اإلدارية)90(.

بأهلية قانونية يف احلدود  القانوين  يتمتع الشخص  التملك والتقاضي:  ا: حق 
ً
ثالث

التي رسمها القانون حيث متكنه من اكتساب احلقوق وحتمل االلتزامات، ومن 
مجلة تلك احلقوق حق التملك والتقايض.

والتملك لغة: احتواء اليشء والقدرة عىل االستبداد به)91(. امليم والالم والكاف 
أصل صحيح يدل عىل قوة وصحة يف اليشء)92(، وَملَّكه اليشَء متليًكا، أي جعله 

ُملًكا له، ومتلكه)93(.
»القدرة عىل  بأنه:  اهلامم  ابن  فقد عرفه  الفقه:  التملك اصطالًحا يف  مفهوم  وأما 

الترصف يف املحل رشًعا«)94(.
من  متكني  يقتيض  املنفعة  أو  العني،  يف  مقدر  رشعي  »حكم  بأنه:  القرايف  وعرفه 

يضاف إليه من انتفاعه باململوك، والعرض عنه من حيث هو كذلك«)95(.
وعرفه الزركيش بأنه: »القدرة عىل الترصفات التي ال تتعلق هبا تبعة، وال غرامة 

دنيا وال آخرة«)96(.
القدرة  بمنزلة  الرقبة،  يف  الترصف  عىل  الرشعية  »القدرة  بأنه:  تيمية  ابن  وعرفه 

احلسية«)97(.
واملال،  اإلنسان  بني  الشارع  أقرها  التي  »العالقة  بأنه:  زهرة  أبو  عرفه  وكذلك 
وجعله خمتًصا به، بحيث يتمكن من االنتفاع به بكل الطرق السائغة له رشًعا، ويف 

)90( الزعبي، خالد، القانون اإلداري، عامن، مكتبة دار الثقافة، 1992م، ص117-122. الطاموي، الوجيز يف القانون اإلداري، ص82.
)91( الفريوزآبادي، قاموس املحيط، ج3، ص230.

)92( ابن فارس، أمحد، معجم مقاييس اللغة، بريوت، دار اجليل، ط2، 1420هـ- 1999م، ج5، ص352-351.
)93( اجلوهري، الصحاح، ج4، ص296.

)94( السواليس، كامل الدين، رشح فتح القدير، بريوت، دار الفكر، ط2، د.ت، ج6، ص 247.
)95( القرايف، الفروق، ج3، ص208.

)96( ابن هبادر، بدر الدين، املنثور يف القواعد، الكويت، مؤسسة اخلليج، د.ت، ج3، ص223.
)97( ابن تيمية، جمموع الفتاوى، ج29، ص178.
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احلدود التي بينها الرشع احلكيم«)98(.
إال  الترصف  لصاحبه  رشًعا،  حاجز  اختصاص  بأنه:  التملك  الزرقا  وعرف 

ملانع)99(.
والذي يبدو من التعريفات السابقة ملفهوم التملك اصطالًحا يف الفقه اإلسالمي 
عنارص  حتديد  منها:  عدة،  أمور  إىل  يعود  والسبب  فيه،  الفقهاء  نظر  اختالف 
امللكية، فام يعد عنرًصا من عنارص امللكية عند البعض ال يعد كذلك عند البعض 
اآلخر، فمنهم من عرفه بأنه االختصاص احلاجز، ومعنى ذلك أن ملك اليشء هو 
االختصاص به املانع لغري مالكه االنتفاع به، أو الترصف فيه إال عن طريقه، أو 
بسببه كتوكيل منه عىل سبيل املثال. ومنهم من عرفه بأنه وصف رشعي أو حكم 
إليه من االنتفاع  املنفعة يقتيض ملكيِّة من يضاف  أو يف  العني،  رشعي، مقدر يف 

باململوك)100(. 
»حق  بأن:  السنهوري  الرزاق  عبد  عرفه  فقد  القانون،  يف  التملك  مفهوم  وأما 
العينية، وعنه  احلقوق  بل هو مجاع هذه  نطاًقا  العينية  احلقوق  أوسع  امللكية، هو 
وحق  استعامله،  حق  له  كان  يشء  عىل  امللكية  حق  له  كان  فمن  مجيًعا،  تتفرع 
يعطيها  التي  السلطات  كل  يستجمع  وبذلك  فيه،  الترصف  وحق  استغالله، 

القانون للشخص عىل اليشء«)101(.
وكذلك عرف بأنه: »اختصاص، أو استئثار إنسان بيشء يقتيض أن له وحده حق 

استعامله، واستغالله، والترصف فيه ابتداء إال ملانع يف حدود القانون«)102(.
والذي يبدو يل اتفاق الفقه اإلسالمي، والقانون الوضعي، يف معنى امللكية، من 
يف  امللكية  ألن  الضوابط،  حيث  من  ويفرتقان  واالستئثار،  االختصاص،  حيث 
الفقه اإلسالمي هلا ضوابطها، ختتلف عنها يف القانون. وأما معنى التقايض لغة: 

)98( أبو زهرة، حممد، امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية، القاهرة، دار افكر العريب، د.ط، 1996م، ص72-71.
)99( الزرقا، املدخل الفقهي العام، ج1، ص241.

)100( القرايف، الفروق، ج3، ص ص208-180. 
)101( عبد الرزاق السنهوري، الوسيط، ج8، ص479.

)102( داود، عبد السالم، امللكية يف رشيعة، عامن: مكتبة األقىص، د.ط، د.ت، ج1، ص154-153.
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أي طلب ورفع األمر إىل القضاء، وهو عىل وزن تفاعل من َقىض يقيض َقضاء. 
ويقال تقاضيته حقي فقضانيه، أي جتازيته فجزانيه)103(.

ملعنى  التعرض  من  فالبد  اإلسالمي  الفقه  يف  اصطالًحا  التقايض  تعريف  وأما 
القضاء؛ ألنه سبق أن التقايض مشتق أصاًل من القضاء.

والقضاء اصطالًحا هو: »اإلخبار عن حكم رشعي عىل سبيل اإللزام«)104(.
وكذلك عرف بأنه: »هو الفصل بني اخلصمني«)105(.

وعرف القاسم بأنه: »إنشاء إلزام يف مسائل االجتهاد املتقاربة فيام يقع فيه النزاع 
ملصالح الدنيا«)106(.

واختلف الفقهاء يف معنى القضاء اصطالًحا، إىل ثالثة اجتاهات عىل النحو اآليت:
األول: يربط بني القضاء وخصائصه الشكلية، إذ يعتمد يف حتديد ماهية القضاء، 

عىل أساس اجلهة التي يصدر عنها القضاء.
املنازعات  قطع  من  ذاته  القضاء  وموضوع  القضاء  تعريف  بني  يربط  والثاين: 
الناحية  بعكس  املوضوعية هي جوهره،  الناحية  أن  بمعنى  وفصل اخلصومات، 

الشكلية.
والثالث: يربط بني الناحيتني املوضوعية، والشكلية فال تغني إحدامها عن اآلخر 

يف حتديد القضاء وبيان ماهيته)107(.
متعددة:  بتعريفات  مفهومه  القانون  رشاح  عرف  فقد  قانوًنا  التقايض  حق  وأما 
منها: أن حق التقايض، يعني أن لكل شخص يف الدولة حق املطالبة أمام القضاء 

باحلامية القانونية، وأن له حق الدفاع عام يطلبه، أو يطلب منه أمام املحاكم)108(.
ف: بأن لكل فرد وقع اعتداء عىل حق من حقوقه أن يلجأ إىل القضاء،  وكذلك ُعرِّ

)103( ابن منظور، لسان العرب، ج15، ص188.
)104( ابن فرحون، برهان الدين، تبرصة احلكام يف أصول األقضية ومناهج األحكام، بريوت: دار الكتب العلمية، د.ط، 1422هـ- 2001م، ج1، 

ص9. 
)105( املغريب، حممد، مواهب اجلليل لرشح خمترص خليل، بريوت: دار الفكر، ط2، 1398م، ج6، ص86.

)106( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين، ج5، ص352.
)107( عياد، عبدالرمحن، أصول علم القضاء، د.م، مطابع معهد اإلدارة العامة، 1401هـ- 1981م، ص30. البكر، حممد، السلطة القضائية وشخصية 

القايض، د.م، الزهراء لإلعالم العريب، 1408هـ- 1988م، ص57.
)108( النمر، أمينة، الوجيز يف قوانني املرافعات، اإلسكندرية: منشأة املعارف، د.ط، 1982م، ص8.
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القانون يعني إعطاء  التقايض يف  يبدو يل أن حق  لرد ذلك االعتداء)109(. والذي 
ودفًعا  للحامية،  طلًبا  أمامه  واالدِّعاء  القضاء،  إىل  اللجوء  يف  احلق  الشخص 

لالعتداء. 
وقد ذكر رشاح القانون جمموعة من اخلصائص، التي يتميز هبا حق التقايض، وهي 

عىل النحو اآليت: 
حق . 1 ألن  نظًرا  التقايض  بحق  التمتع  من  شخص  أي  حرمان  جيوز  ال 

التقايض مبدأ أساس من مبادئ القانون، وحق دستوري أصيل، وأن لكل 
فرد وقع عليه االعتداء عىل حق من حقوقه أن يلجأ إىل القضاء لرد ذلك 

االعتداء)110(.
حق التقايض من احلقوق الطبيعية لإلنسان؛ ألهنا ال تنفك عنه أبًدا، وهي . 2

مستمدة من القانون الطبيعي الذي سبق كل قانون وضعي)111(.
كانوا طبيعيني . 3 يثبت جلميع األشخاص سواء  فهو  التقايض حق عام  حق 

أم معنويني مواطنني أم غريهم، ذكوًرا أم إناثا، ودون النظر إىل السن)112(.

)109( بسيوين، عبدالغني، مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقايض، اإلسكندرية، منشأة املعارف، د.ط، 1983م، ص25.
)110( مربوك، عاشور، الوسيط يف قانون القضاء املرصي قوانني املرافعات، املنصورة، مكتبة اجلالء اجلديدة، 1986م، ص96.

)111( عبداهلل، عبداحلكيم، احلريات العامة يف الفكر والنظام السيايس يف اإلسالم، رسالة دكتوراه يف جامعة عني شمس، 1974م، ص14.
)112( النمر، الوجيز يف قوانني املرافعات، ص207.
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الخاتمة

سيتعرض الباحث يف ختام هذا البحث إىل أهم النتائج والتوصيات كاآليت:

: النتائج
ً

أوال

مواد . 1 صورة  يف  األحكام  صياغة  يف  التقنني  ملعنى  الفقهاء  تعريفات  اتفاق 
قانونية، ولكن اختلفت تعريفاهتم يف عنارص األحكام، والتعريف املختار 
لدى الباحث للتقنني هو: صياغة األحكام الرشعية يف صورة مواد قانونية، 

يسهل الرجوع إليها، ألجل إلزام القضاة باحلكم هبا.
من . 2 الفريقني  كال  أدلة  مناقشة  بعد  وذلك  الزكاة،  أحكام  تقنني  مرشوعية 

اجلانبني،  أدلة  لقوة  صعًبا  الرتجيح  وكان  املسألة،  يف  واملانعني  املجيزين 
مؤسسة  إنشاء  ألن  التقنني؛  مرشوعية  ترجيح  إىل  دعت  الرضورة  أن  بيد 
جلباية الزكاة وتوزيعها يتطلب يف هذا العرص إىل تصويت يف برملان، وتقنني 

األحكام.
تقسيم قوانني الزكاة من حيث إلزامية دفع الزكاة وطواعيتها إىل املؤسسات . 3

القانون  من  كل  حيتوي  حيث  القانون:  بقوة  الزكاة  مجع  عىل  القائمة 
وإىل  واليمني،  واملاليزي،  والباكستاين،  والسوداين،  والليبي،  السعودي، 
املؤسسات القائمة عىل مجع الزكاة طواعية: فتندرج حتتها مؤسسات الزكاة 
واألردن،  وبنغالديش،  وإيران،  ومرص،  والبحرين،  الكويت،  من  يف كل 

والبحرين. وأهم مميزات قوانني الزكاة يف كل من:
املعمول هبا يف خمتلف واليات أ.  الزكاة ولوائحها  ماليزيا: تنص قوانني 

ماليزيا عىل مواد قانونية ختول مؤسستها صالحية مجع أنواع معينة من 
الزكاة بصورة إلزامية.

والتربعات، ب.  اهلبات  وتقبل  وطوعًيا،  اختيارًيا  الزكاة  مجع  الكويت: 
واإلعانات السنوية من الدولة، وله ميزانية مستقلة، ويتمتع بالشخصية 
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االعتبارية، وختضع إلرشاف وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية.
السعودية: جباية الزكاة عىل وجه اإللزام من األنعام، والزروع والثامر، ج. 

وعروض التجارة التي تشمل كل األموال املعدة لالستثامر، سواء كان 
الدولة  أموال  أو اخلدمات، وعدم إخضاع  الصناعة  أو  للتجارة  ذلك 
احلكومة  حصة  املبدأ  هذا  من  ويستثنى  للزكاة،  وإداراهتا  ومؤسساهتا 
السعودية يف رأس مال الرشكات والبنوك؛ ألن تلك الرشكات ذات 
من  تكونت  فقد  الزكاة  إدارة  وأما  جتاري،  وغرض  مستقلة  شخصية 

مديريتني تقومان بإدارة شؤون األموال.
السودان: أوجب الزكاة عىل كل ما يطلق عليه اسم املال وبلغ النصاب، د. 

أخذ بالبعد الشعبي يف إنشاء املجلس األعىل ألمناء الزكاة وجمالس أمناء 
الزكاة عىل مستوى الواليات، ونص عىل إنشاء جلان شعبية تساعد يف 

الرصف.
من . 4 واعتبارها  الزكاة،  قوانني  خصائص  لكل  اإلسالمي  الفقه  إقرار 

املقومات الفقهية والقانونية ملؤسسات الزكاة، كاآليت:
الشخصية القانونية: سميت بذلك باعتبار أن شخصيتها ليست طبيعية أ. 

وظائف  بعض  لتأديتها  نظًرا  الشخصية  هلا  نسبت  وإنام  حقيقية،  وال 
غري  املصطلح  وهذا  ذلك،  عىل  بناء  االسم  هذا  هلا  فاستعري  اإلنسان 
معروف يف الفقه اإلسالمي، ولكن املعنى املتضمن له مذكور يف مباحث 

األهلية يف علم أصول الفقه، والعربة باملعاين ال باأللفاظ واملباين.
االستقالل املايل واإلداري: هذه اخلصيصة مبنية عىل اعتبار املؤسسات ب. 

وتتحمل  احلقوق  تكتسب  هبا  اكتساهبا  فبمجرد  قانونية،  شخصية 
االلتزامات، وتتمتع باالستقالل املايل واإلداري، وجاء ذكرها يف كتب 

الفقه يف مباحث الذمة.
من ج.  التملك  معنى  يف  والقانون  الفقه  اتفاق  والتقايض:  التملك  حق 
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ألن  الضوابط،  حيث  من  ويفرتقان  واالستئثار،  االختصاص،  حيث 
أما  القانون،  الفقه اإلسالمي هلا ضوابطها، ختتلف عنها يف  امللكية يف 
التقايض فيعني إعطاء الشخص احلق يف اللجوء إىل القضاء، واالدِّعاء 
الفقه  يف  القضاء  أقره  ما  وهذا  لالعتداء،  ودفًعا  للحامية،  طلًبا  أمامه 

اإلسالمي.

ثانًيا: التوصيات

الكليات واملعاهد اإلسالمية، أ.  باالقتصاد اإلسالمي يف  فتح أقسام خاصة 
واالهتامم بالبحوث والدراسات يف جمال الزكاة.

إنشاء جلان شعبية طواعية تساعد عىل تفعيل عملية جباية الزكاة وتوزيعها، ب. 
وعىل توسعة اإلعالم بفريضة الزكاة.

الرشعية ت.  الرقابة  تنشيط  طريق  عن  الزكوية  باملؤسسة  الناس  ثقة  كسب 
واإلدارية، واحلرص عىل توزيع أموال الزكاة بأمانة وعدالة.

إعداد وتدريب العاملني يف جمال الزكاة؛ لرفع مستوى اخلربات والكفاءات ث. 
يف هذا املجال.

بإدارهتا، ج.  املتعلقة  املواضيع  ملناقشة  الزكاة  بشأن  خاصة  مؤمترات  إقامة 
اخلاصة  املستجدات  أحكام  وكذلك  ورصفها،  وجبايتها،  ومصادرها، 

بفريضة الزكاة.
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المصادر

ابن القيم، حممد، زاد املعاد يف هدي خري العباد، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط14،  -
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ابن هبادر، بدر الدين، املنثور يف القواعد، الكويت، مؤسسة اخلليج، د.ت. -
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ابن خلكان، شمس الدين، وفيات األعيان و أنباء أبناء الزمان، لبنان، دار الثقافة،  -
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ابن قدامة، عبد اهلل، عمدة الفقه، الطائف، مكتبة الطرفني، د.ط، د.ت. -
ابن منظور، حممد، لسان العرب، بريوت، دار صادر، د.ط، د.ت. -
أبو حبيب، سعدي، القاموس الفقهي لغة واصطالًحا، دمشق: دار الفكر، ط2،  -
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القاهرة، دار افكر  - أبو زهرة، حممد، امللكية ونظرية العقد يف الرشيعة اإلسالمية، 
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العربية  - اململكة  يف  العلامء  كبار  هيئة  أبحاث  العلامء،  كبار  هليئة  العامة  األمانة 

السعودية، الرياض، دار الزاحم للنرش والتوزيع، 2001م.
أمري بادشاه، حممد، تيسري التحرير، بريوت، دار الفكر، د.ط، د.ت. -
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2012م. 

د.ط،  - اجلديد،  اجليل  مكتبة  صنعاء،  اإلسالمي،  الفقه  أصول  حسن،  األهدل، 
د.ت.

املال  - لبيت  الزكاة بني االستثامر وعدمه، دراسة حتليلية  أموال  أونج، عبدالباري، 
التابع ملجلس الشؤون اإلسالمية بوالية برسكتوان كواالملبور من سنة 1991م - 
اجلامعة  والرتاث،  الوحي  معارف  يف  املاجستري  درجة  لنيل  مقدم  بحث  1996م، 

اإلسالمية العاملية بامليزيا، إبريل 1999م.
البخاري، عالء الدين، كشف األرسار عن أصول فخر اإلسالم البزدوي، بريوت،  -

دار الكتب العلمية، د.ط، 1418هـ - 1997م.
البخاري، حممد، اجلامع الصحيح املخترص، بريوت، دار ابن كثري، ط3، 1407هـ- -

1987م.

بركات، عمر، مبادئ القانون اإلداري، القاهرة، رشكة سعيد رأفت، 1985م. -
بسيوين، عبدالغني، مبدأ املساواة أمام القضاء وكفالة حق التقايض، اإلسكندرية،  -

منشأة املعارف، د.ط، 1983م
البكر، حممد، السلطة القضائية وشخصية القايض، د.م، الزهراء لإلعالم العريب،  -

1408هـ - 1988م.

د.ط،  - الفكر،  دار  بريوت،  اإلقناع،  متن  عن  القناع  كشاف  منصور،  البهويت، 
1402هـ.

كتب  - دار  بريوت،  خليل،  سيدي  خمترص  عىل  اخلريش  حاشية  حممد،  اخلريش، 
العلمية، 1417هـ- 1997م.

جامعة  - يف  الرونو  عىل  مطبوع  بريوت،  اإلداري،  القانون  مبادئ  حمسن،  خليل، 
بريوت، 1973م.

داود، عبد السالم، امللكية يف الرشيعة، عامن: مكتبة األقىص، د.ط، د.ت. -
الدسوقي، حممد، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، بريوت، دار الفكر، د.ط،  -

د.ت.
الرازي، حممد، خمتار الصحاح، لبنان، مكتبة لبنان، د.ط، 1992م. -
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رضا، حممد، الفتاوى، بريوت، دار الكتاب اجلديد، د.ط، د.ت. -
الزبيدي، حممد، تاج العروس من جواهر القاموس، د.م: دار اهلداية، د.ط، د.ت. -
الزحييل، وهبة، الوجيز يف أصول الفقه، دمشق، دار الفكر، 1419هـ/1999م. -
د.ط،  - الرسالة،  مؤسسة  بريوت،  اإلسالمي،  الفقه  تقنني  جهود  وهبة،  الزحييل، 

د.ت.
الزرقا، مصطفى، املدخل الفقهي العام، دمشق: دار القلم، 1418هـ- 1998م. -
الزعبي، خالد، القانون اإلداري، عامن، مكتبة دار الثقافة، 1992م. -
الزخمرشي، حممود، أساس البالغة، د.م، دار الفكر، د.ط، 1399هـ/1979م. -
د.ط،  - قرطبة،  مؤسسة  بريوت،  الفقه،  أصول  يف  الوجيز  الكريم،  عبد  زيدان، 

1987م.

د.ط،  - قرطبة،  مؤسسة  بريوت،  الفقه،  أصول  يف  الوجيز  الكريم،  عبد  زيدان، 
1987م.

الرسخيس، شمس الدين، املبسوط، بريوت، دار املعرفة، د.ط، د.ت. -
رسور، حممد، النظرية العامة للحق، د.م، دار الفكر العريب، 1979م. -
الكتب  - دار  بريوت،  األنام،  مصالح  يف  األحكام  قواعد  الدين،  عز  السلمي، 

العلمية، د.ط، د.ت.
سالنغور  - زكاة  هيئة  ماليزيا  يف  ورصفها  الزكاة  أموال  جباية  عزمان،  سليامن، 

بامليزيا،  العاملية  اإلسالمية  اجلامعة  وأصوله،  الفقه  يف  دكتوراه  رسالة  نموذجا، 
2010م.

إحياء  - دار  بريوت،  املدين،  القانون  رشح  يف  الوسيط  الرزاق،  عبد  السنهوري، 
الرتاث العريب، د.ط،1970م.

السنهوري، عبد الرزاق، مصادر احلق يف الفقه اإلسالمي، د.م، منشورات احللبي،  -
د.ط، د.ت.

السواليس، كامل الدين، رشح فتح القدير، بريوت، دار الفكر، ط2، د.ت. -
الشثري، عبد الرمحن، حكم تقنني الرشيعة اإلسالمية، الرياض، دار الصميعي،  -

1428هـ- 2007م. 
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الرشبيني، حممد، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، بريوت، دار الفكر،  -
د.ط، د.ت.

الرشقاوي، مجيل، أصول القانون، القاهرة، منشورات دار النهضة العربية، د.ط،  -
1984م.

العريب  - املركز  عامن،  األردين،  اإلداري  القانون  مبادئ  خطار،  عىل  شنطاوي، 
للخدمات الطالبية، 1993م.

الكتب  - الدار  د.م،  اإلسالمي،  الفقه  يف  االعتبارية  الشخصية  أمحد،  اهلل،  عبد 
السودانية للكتب، د.ط، د.ت.

اإلسالم،  - يف  السيايس  والنظام  الفكر  يف  العامة  احلريات  احلكيم،  عبد  اهلل،  عبد 
رسالة دكتوراه يف جامعة عني شمس، 1974م.

الوفاء،  - دار  املنصورة،  اإلسالمي،  االجتامعي  والضامن  الزكاة  عثامن،  اهلل،  عبد 
د.ط، 1409هـ- 1989م.

دار  - القاهرة:  املرسلني،  سيد  كالم  من  الصاحلني  رياض  رشح  حممد،  العثيمني، 
السالم، 1423 هـ - 2002م.

العجليل، عبد القادر، »دراسة ألنشطة اهليئات الزكوية التي ال تقوم عىل اإللزام  -
القانوين للزكاة حالة بيت الزكاة الكويتي«، من وقائع املؤمتر الثالث للزكاة بعنوان 
اإلطار املؤسيس للزكاة أبعاده ومضامينه، املنعقد يف كواالملبور_بامليزيا يف الفرتة 

12-15 الشوال 1410هـ املوافق 7 - 10 مايو 1990م. 

العمر، فؤاد،نحو تطبيق معارص لفريضة الزكاة، الكويت، ذات السالسل، د.ط،  -
1404هـ - 1984م.

العمر، فؤاد، »دراسة مقارنة لنظم الزكاة اجلوانب العامة اإلدارة والتنظمية«، من  -
وقائع املؤمتر الثالث للزكاة بعنوان اإلطار املؤسيس للزكاة أبعاده ومضامينه، املنعقد 
يف كواالملبور_بامليزيا يف الفرتة 12-15 الشوال 1410هـ املوافق 7-10 مايو 1990م.

مؤسساهتا«،  - ودور  الزكاة  لتنظيم  واملعارصة  التارخيية  »التطبيقات  حممد،  عقلة، 
 1 29 رجب حتى  الكويت يف فرتة  املنعقد يف  الزكاة األول،  أبحاث مؤمتر  ضمن 

شعبان 1404هـ، املوافق 30 إبريل حتى 2 مايو 1984م.
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عياد، عبد الرمحن، أصول علم القضاء، د.م، مطابع معهد اإلدارة العامة، 1401هـ- -
1981م. 

الفريوزآبادي، حممد، القاموس املحيط، بريوت، مؤسسة الرسالة، د.ط، د.ت. -
البلدان  - يف  وتوزيعها  الزكاة  لتحصيل  التطبيقية  املؤسسية  »النامذج  منذر،  قحف، 

واملجتمعات اإلسالمية«، بحث مقدم يف وقائع املؤمتر الثالث للزكاة بعنوان اإلطار 
املؤسيس للزكاة أبعاده ومضامينه، املنعقد يف كواالملبور-بامليزيا يف الفرتة من 12-
اإلسالمي  البنك  ونرشه  نظمه  1990م،  مايو   10-7 املوافق  1410هـ  شوال،   15

للتنمبة، املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب.
قحف، منذر، حمارضة بعنوان »حتصيل وتوزيع الزكاة يف اململكة العربية السعودية«،  -

مقدمة يف وقائع ندوة املواد العلمية لربنامج التدريب عىل تطبيق الزكاة يف املجتمع 
اإلسالمي املعارص.

القرايف، أمحد، أنوار الربوق يف أنواء الفروق )مع اهلوامش(، بريوت، دار الكتب  -
العلمية، 1418هـ - 1998م.

وهبة،  - مكتبة  القاهرة،  اإلسالمية،  الرشيعة  لدراسة  يوسف، مدخل  القرضاوي، 
د.ط، د.ت.

ضمن  - اإلسالمية«،  الدول  يف  الزكاة  لقوانني  مقارنة  »دراسة  مصطفى،  كسبه، 
أبحاث ندوة التطبيق املعارص للزكاة، جامعة األزهر مركز صالح عبداهلل، املنعقدة 

14-16 ديسمرب 1998م.

مربوك، عاشور، الوسيط يف قانون القضاء املرصي قوانني املرافعات، املنصورة،  -
مكتبة اجلالء اجلديدة، 1986م.

عامل  - مجعية  د.م،  ومالحمه،  املعارص  اإلسالمي  الفقه  مسرية  شويش،  املحاميد، 
املطابع، 1422هـ.

مرعشيل، نديم، وغريه، الصحاح يف اللغة والعلوم، بريوت، دار احلضارة العربية،  -
1975م.

مصطفى، إبراهيم، وغريه، املعجم الوسيط، د.م، دار الدعوة، د.ط، د.ت. -
ط2،  - الفكر،  دار  بريوت:  خليل،  خمترص  لرشح  اجلليل  مواهب  حممد،  املغريب، 
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1398م.

اجلامعية، د.ط،  - املطبوعات  ديوان  د.م،  القانون واحلق،  نظريتا  منصور، اسحق، 
د.ت.

د.ط،  - املعارف،  منشأة  اإلسكندرية:  املرافعات،  قوانني  يف  الوجيز  أمينة،  النمر، 
1982م.

النووي، حييى، املجموع، بريوت، دار الفكر، د.ط، 1997م. -
وزارة األوقاف والشؤون واملقدسات اإلسالمية، »صندوق الزكاة«، املوقع الرسمي  -

اإللكرتوين:  الربيد  عرب   ،2021/10/31 املراجعة  تاريخ  األردن،  الزكاة  لصندق 
http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=D&T=1&S=1&Q=2&ID=1

Transliteration of Arabic References
 - Ibn al-Qayyim, Muḥammad, Zād al-maʻād fī Hudá Khayr al-ʻibād, Bayrūt, 

Muʼassasat al-Risālah, ṭ14, 1407h-1986 A.D.
 - Ibn Bahādur, Badr al-Dīn, al-manthūr fī al-qawāʻid, al-Kuwayt, Muʼassasat al-

Khalīj, n.d.
 - Ibn Taymīyah, Aḥmad, Majmūʻ al-Fatāwá, Dār al-Wafāʼ, ṭ3, 1426h-2005 A.D.
 - Ibn Ḥazm, ʻAlī, al-Muḥallá, Bayrūt, Dār al-Āfāq al-Jadīdah, N.P., n.d.
 - Ibn Khallikān, Shams al-Dīn, wafayāt al-aʻyān wa anbāʼ abnāʼ al-Zamān, Lubnān, 

Dār al-Thaqāfah, N.P., n.d.
 - Ibn ʻĀbidīn, Muḥammad, Ḥāshiyat radd al-muḥtār ʻalá al-Durr al-Mukhtār sharḥ 

Tanwīr al-abṣār fiqh Abū Ḥanīfah, Bayrūt, Dār al-Fikr, 1421h-2000 A.D.
 - Ibn Fāris, Aḥmad, Muʻjam Maqāyīs al-lughah, Bayrūt, Dār al-Jīl, ṭ2, 1420h-1999 

A.D.
 - Ibn Farḥūn, Burhān al-Dīn, Tabṣirat al-ḥukkām fī uṣūl al-aqḍiyah wa-manāhij al-

aḥkām, Bayrūt: Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, N.P., 1422h-2001 A.D.
 - Ibn Qudāmah, ʻAbd Allāh, ʻUmdat al-fiqh, al-Ṭāʼif, Maktabat al-Ṭarafayn, N.P., 

n.d.
 - Ibn manẓūr, Muḥammad, Lisān al-ʻArab, Bayrūt, Dār Ṣādir, N.P., n.d.
 - Abū Ḥabīb, Saʻdī, al-Qāmūs al-fiqhī Lughat wāṣṭlāḥan, Dimashq: Dār al-Fikr, ṭ2, 

1998 A.D.
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 - Abū Zahrah, Muḥammad, al-Malakīyah wa-naẓarīyat al-ʻIqd fī al-sharīʻah al-
Islāmīyah, al-Qāhirah, Dār afkr al-ʻArabī, N.P., 1996 A.D.

 - Abū Zayd, Bakr, fiqh al-nawāzil, D. M: Muʼassasat al-Risālah, N.P., n.d.
 - al-Idrīsī, Allāh, Muḥāḍarāt fī al-qānūn al-idārī al-Maghribī, jaddih, Dār al-Jusūr 

lil-Nashr, 1995 A.D.
 - al-Amānah al-ʻĀmmah li-Hayʼat kibār al-ʻulamāʼ, Abḥāth Hayʼat kibār al-ʻulamāʼ 

fī al-Mamlakah al-ʻArabīyah al-Saʻūdīyah, al-Riyāḍ, Dār al-Zāḥim lil-Nashr wa-
al-Tawzīʻ, 2001 A.D.

 - Amīr bādshāh, Muḥammad, Taysīr al-Taḥrīr, Bayrūt, Dār al-Fikr, N.P., n.d.
 - Amīn, Aḥmad, Ḍuḥá al-Islām, Miṣr, Muʼassasat al-Hindāwī lil-taʻlīm wa-al-

Thaqāfah, N.P., 2012 A.D.
 - al-Ahdal, Ḥasan, uṣūl al-fiqh al-Islāmī, Ṣanʻāʼ, Maktabat al-Jīl al-jadīd, N.P., n.d.
 - awnj, ̒ bdālbāry, amwāl al-zakāh bayna al-istithmār wa-ʻadamih, dirāsah taḥlīlīyah 

li-Bayt al-māl al-tābiʻ li-Majlis al-Shuʼūn al-Islāmīyah bi-Wilāyat brsktwān 
kwālālmbwr min sanat 1991 A.D – 1996 A.D, baḥth muqaddam li-nayl darajat 
al-mājistīr fī Maʻārif al-waḥy wa-al-Turāth, al-Jāmiʻah al-Islāmīyah al-ʻĀlamīyah 
bi-Mālīziyā, Ibrīl 1999 A.D.

 - al-Bukhārī, ʻAlāʼ al-Dīn, Kashf al-asrār ʻan uṣūl Fakhr al-Islām al-Bazdawī, 
Bayrūt, Dār al-Kutub al-ʻIlmīyah, N.P., 1418h-1997 A.D.

 - 21. al-Bukhārī, Muḥammad, al-Jāmiʻ al-ṣaḥīḥ al-Mukhtaṣar, Bayrūt, Dār Ibn 
Kathīr, ṭ3, 1407h-1987 A.D.

 - Barakāt, ʻUmar, Mabādiʼ al-qānūn al-idārī, al-Qāhirah, Sharikat Saʻīd Raʼfat, 
1985 A.D.

 - Basyūnī, ʻAbd, Mabdaʼ al-musāwāh amāma al-qaḍāʼ wkfālh Ḥaqq al-taqāḍī, al-
Iskandarīyah, Munshaʼat al-Maʻārif, N.P., 1983 A.D.

 - al-Bakr, Muḥammad, al-Sulṭah al-qaḍāʼīyah wa-shakhṣīyat al-Qāḍī, D. M, al-
Zahrāʼ lil-Iʻlām al-ʻArabī, 1408h-1988 A.D.

 - al-Buhūtī, Manṣūr, Kashshāf al-qināʻ ʻan matn al-Iqnāʻ, Bayrūt, Dār al-Fikr, N.P., 
1402 H.

 - al-Kharashī, Muḥammad, Ḥāshiyat al-Kharashī ʻalá Mukhtaṣar Sīdī Khalīl, 
Bayrūt, Dār kutub al-ʻIlmīyah, 1417h-1997 A.D.

 - Khalīl, Muḥsin, Mabādiʼ al-qānūn al-idārī, Bayrūt, maṭbūʻ ʻalá alrwnw fī Jāmiʻat 
Bayrūt, 1973 A.D.

 - Dāwūd, ʻAbd al-Salām, al-Malakīyah fī al-sharīʻah, ʻAmmān: Maktabat al-Aqṣá, 
N.P., n.d.
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 - al-Dasūqī, Muḥammad, Ḥāshiyat al-Dasūqī ʻalá al-sharḥ al-kabīr, Bayrūt, Dār al-
Fikr, N.P., n.d.

 - al-Rāzī, Muḥammad, Mukhtār al-ṣiḥāḥ, Lubnān, Maktabat Lubnān, N.P., 1992 
A.D.

 - Riḍā, Muḥammad, al-Fatāwá, Bayrūt, Dār al-Kitāb al-jadīd, N.P., n.d.
 - al-Zubaydī, Muḥammad, Tāj al-ʻarūs min Jawāhir al-Qāmūs, D. M: Dār al-

Hidāyah, N.P., n.d.
 - al-Zuḥaylī, Wahbah, al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh, Dimashq, Dār al-Fikr, 1419H / 1999 

A.D.
 - al-Zuḥaylī, Wahbah, Juhūd taqnīn al-fiqh al-Islāmī, Bayrūt, Muʼassasat al-Risālah, 

N.P., n.d.
 - al-Zarqā, Muṣṭafá, al-Madkhal al-fiqhī al-ʻāmm, Dimashq: Dār al-Qalam, 1418 

H-1998 A.D.
 - al-Zuʻbī, Khālid, al-qānūn al-idārī, ʻAmmān, Maktabat Dār al-Thaqāfah, 1992 

A.D.
 - al-Zamakhsharī, Maḥmūd, Asās al-balāghah, D. M, Dār al-Fikr, N.P., 1399h / 

1979 A.D.
 - Zaydān, ʻAbd al-Karīm, al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh, Bayrūt, Muʼassasat Qurṭubah, 

N.P., 1987 A.D.
 - Zaydān, ʻAbd al-Karīm, al-Wajīz fī uṣūl al-fiqh, Bayrūt, Muʼassasat Qurṭubah, 

N.P., 1987 A.D.
 - al-Sarakhsī, Shams al-Dīn, al-Mabsūṭ, Bayrūt, Dār al-Maʻrifah, N.P., n.d.
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دور نظام الزكاة في تغيير نمط

سلوك الفقراء االستهالكي

حمزة عدنان يلدار مشوقة

باحث شرعي في دائرة اإلفتاء العام األردنية - األردن

Hamza.mashoka@gmail.com

م البحث للنشر في 21/ 2021/12م، واعتمد للنشر في 2022/2/17م(
ّ
)سل

الملخص: 

متثل قضية الفقر إحدى أهم املشكالت االقتصادية التي واجهت العامل وما زالت 
ذلك  عىل  وترتب  الفقر  أسباب  حول  والدراسات  اآلراء  تباينت  وقد  تواجهه، 
بيان  إىل  الدراسة  وهدفت  الفقر،  عىل  بالقضاء  املتعلقة  السياسات  يف  اضطراب 
ارتباط مشكلة الفقر بنمط سلوك الفقراء االستهالكي، وبيان الدور الذي يمكن 
أن يقدمه نظام الزكاة لتغيري النمط االستهالكي عند الفقراء، وتوصلت الدراسة 
وأن  العقالين،  غري  الفقراء  بسلوك  وثيقًا  ارتباطًا  ترتبط  الفقر  مشكلة  أن  إىل 
فلسفة الزكاة يف القضاء عىل الفقر ال تقترص عىل إشباع احلاجات املادية للفقراء 
بل تشمل تنمية الصفات اإلجيابية عند الفقراء واألغنياء والتطهري من الصفات 
السلبية عندمها، باإلضافة إىل حتفيز الفقراء الستثامر األموال وتنميتها، وفيام يتعلق 
باآلليات والربامج التي يمكن أن يقدمها نظام الزكاة، فقد ركزت الدراسة عىل 

https://doi.org/10.33001/M0110202218/103
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أبرز مسارين يمكنهام تغيري نمط سلوك الفقراء االستهالكي ومها: إجياد مصادر 
دخل دائمة للفقراء، ودعم تعليم وتدريب الفقراء.

التنمية  االستهالكي،  النمط  الفقر،  مشكلة  الزكاة،  نظام  المفتاحية:  الكلمات 

االقتصادية، الضامن االجتامعي، مصارف الزكاة.
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Role of Zakat System in Changing the Consumption 
Behavioral Pattern of the Poor

Hamza Adnan Yaldar Mashoka

Shari’ah Rresearcher at Jordanian General Directorate of Ifta - Jordan

Abstract: 
The issue of poverty is one of the most important economic problems that 
the world has been facing. Opinions and studies have varied on the causes 
of poverty and resulted in multitude of policies for eradication of poverty. 
The study aims to reveal the link between the problem of poverty and the 
consumption pattern of the poor, and to present the role that Zakat System 
can play to change the consumption pattern of the poor. The study concluded 
that the problem of poverty is closely related to the behavior of the poor, 
and that the philosophy of Zakat in eliminating poverty is not limited to 
satisfying the material needs of the poor only, but includes developing the 
positive attitude in both the poor and the rich while purifying them from their 
negative insolence, similarly it motivates the poor to invest and develop funds. 
The study highlighted two most prominent paths that can change the pattern 
of poor consumer behavior by Zakat system, namely: Creating permanent 
sources of income for the poor, and Supporting education and training for the 
poor.

Keywords: Zakat System, Social Security, Economic Development, The 
Problem of Poverty, Consumption Pattern, Zakat Receivers.
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المقدمة: 

متثل قضية الفقر إحدى أهم املشكالت االقتصادية التي واجهت العامل وما زالت 
السياسة  وصناع  االقتصاديني  من  كثري  املشكلة  هذه  حجم  أدرك  وقد  تواجهه، 
وعدم  والبطالة  املطلق  الفقر  تقليل  أو  إزالة  اجتاه  املكثفة  اجلهود  بزيادة  وطالبوا 
والبطالة  الفقر  بمشاكل  االهتامم  أصبح  قد  ولذلك  الدخل،  توزيع  يف  املساواة 

وعدم املساواة املوضوع األسايس للتنمية االقتصادية منذ السبعينيات.
وقد تباينت اآلراء والدراسات حول أسباب الفقر فبعضها يعزو املشكلة إىل عدم 
املساواة يف التوزيع، والبعض اآلخر يعزو ذلك إىل نقص املوارد يف بعض البالد 
غري  الفقراء  سلوك  يف  يكمن  املشكلة  سبب  أن  إىل  آخرون  وذهب  األقاليم،  أو 
العقالين، وترتب عىل ذلك اضطراب وفشل لكثري من السياسات املحاربة للفقر؛ 

بسبب عدم التوصيف الدقيق لألسباب احلقيقية ملشكلة الفقر.
وقد أصبح منوطًا باملؤسسات املجتمعية أن تعي األسباب احلقيقية ملشكلة الفقر 
وملا  املشكلة،  هذه  ترقيع  بمحاولة  تكتفي  وال  جذوره  من  األمر  عالج  وحتاول 
باعتبارها  اإلسالمي؛  االقتصادي  النظام  يف  مؤسسة  أكرب  الزكاة  مؤسسة  كانت 
عبادة مالية مفروضة عىل كل غني، وألهنا تؤسس شبكة أمان اجتامعي كبرية، فقد 

أصبح الضوء مسلطًا عىل دور نظام الزكاة ومؤسساته.

مشكلة الدراسة:

تتمثل مشكلة الدراسة يف اإلجابة عىل األسئلة اآلتية: 
أوالً: ما مدى ارتباط مشكلة الفقر بالنمط االستهالكي للفقراء؟ 

ثانيًا: ما هي الفلسفة التي يقوم عليها نظام الزكاة يف تغيري سلوك الفقراء؟
ثالثًا: ما الدور الذي تقدمه الزكاة لتغيري النمط االستهالكي عند الفقراء؟ 

أهداف الدراسة:

هتدف الدراسة إىل بيان اآليت:
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بيان ارتباط مشكلة الفقر بالنمط االستهالكي عند الفقراء.. 1
بيان األسس التي يرتكز عليها نظام الزكاة يف تغيري سلوك الفقراء.. 2
الفقراء . 3 سلوك  نمط  لتغيري  الزكاة  نظام  يقدمها  التي  اآلليات  بيان 

االستهالكي.
سلوك . 4 نمط  لتغيري  املعارصة  الزكاة  مؤسسات  تقدمها  التي  الربامج  بيان 

الفقراء االستهالكي.

أهمية الدراسة:

تتمثل أمهية الدراسة عىل املستوى النظري والعميل فيام يأيت:
قد . 1 بموضوع  اإلسالمي  باالقتصاد  املتعلقة  واألبحاث  الدراسات  إثراء 

واالقتصاد  االقتصادية  التنمية  دراسات  مستوى  عىل  مطروقًا  أصبح 
السلوكي، وهو موضوع نمط سلوك الفقراء، وإبراز دور مؤسسات النظام 

االقتصادي اإلسالمي يف معاجلة سلوك الفقراء غري العقالين.
لعالج . 2 املطبقة  الربامج  من  بمجموعة  املعارصة  الزكاة  مؤسسات  تزويد 

نمط سلوك الفقراء غري العقالين.

الدراسات السابقة:

خليل، إيامن أمحد، كيف نقيض عىل الفقر بالزكاة، اجلزائر، جامعة حسيبة بن . 1
بو عيل الشلف، جملة األندلس، مج1 ع1، 2017م.

تناولت الدراسة مشكلة الفقر يف الفقه اإلسالمي وأبرز اآلليات التي ترتكز 
عليها الزكاة يف معاجلة الفقر، وتطرقت الدراسة إىل مدى فاعلية نظام الزكاة يف 
معاجلة الفقر من خالل استعراض نامذج من العرص النبوي والعرص الراشدي 
وعرصنا احلارض، وانتهت الدراسة إىل جمموعة من اآلليات التي ترتكز عليها 
معاجلة  والزكاة  النامي،  املال  يف  الزكاة  فرض  وهي:  الفقر  معاجلة  يف  الزكاة 
تعمل عىل  تنمية برشية  والزكاة  الزمان واملكان،  تتخطى حدود  للفقر  دائمة 
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التي  والقيم  اخلري،  إلطالق  حمفز  أكرب  والزكاة  األساسية،  احلاجات  إشباع 
تنميها الزكاة يف املجتمع.

برنامج . 2 وفق  الفقر  ملعاجلة  كآلية  الزكوية  املؤسسات  العزيز،  عبد  خنفويس، 
التنمية االقتصادية: مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور بامليزيا أنموذجًا، املجلة 
سلامن  امللك  معهد  األول،  العدد  والقانونية،  الرشعية  للدراسات  العربية 

للدراسات واخلدمات اإلنسانية، السعودية، 2014م.

تناولت الدراسة التعريف بمؤسسة الزكاة بوالية سالنجور وأهدافها وأبرز 
التي  االستثامرية  املشاريع  تناولت  كام  الزكاة،  مؤسسة  تطبقها  التي  الربامج 

متارسها املؤسسة وأهم آليات االستثامر يف املؤسسة. 

االستهالك . 3 دالة  عىل  الزكاة  أثر  الزين،  صديق  وحممود  فؤاد  أمحد  درويش، 
الكيل يف اقتصاد إسالمي، اململكة العربية السعودية، جدة، جامعة امللك عبد 

العزيز، جملة أبحاث االقتصاد اإلسالمي، م2 ع1، 1984م.

احلدية  امليول  زيادة  وأن  االستهالك  تزيد  الزكاة  أن  مقولة  الدراسة  تناولت 
صلت  وتو  الزكاة،  نظام  لتطبيق  حتمية  نتيجة  هي  لالستهالك  واملتوسطة 
الدراسة إىل أنه ليس من الرضوري أن تزيد الزكاة من االستهالك أو حتى من 

امليل احلدي وامليل املتوسط لالستهالك.

احلوامدة، سهيل، أثر الزكاة عىل االستهالك، تركيا، اسطنبول، جامعة صباح . 4
الدويل  للمركز  التابعة  اإلسالمي  والتمويل  االقتصاد  جملة  الزعيم،  الدين 

لدراسات االقتصاد والتمويل اإلسالمي، م6 ع3، 2016م.

اآلثار  وبينت  الزكاة،  لنظام  احلقيقية  الوظائف  إبراز  إىل  الدراسة  هدفت 
الطلب  زيادة  يف  دورها  طريق  عن  االقتصادية  التنمية  عىل  للزكاة  اإلجيابية 
آثار  للزكاة  أن  إىل  الدراسة  وانتهت  االستثامر،  وأثره يف حتفيز  االستهالكي، 
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مبارشة عىل الفعالية االقتصادية من خالل رفعها ملستوى الطلب االستهالكي 
الفعال.

دالة . 5 عىل  الزكاة  طريق  عن  الدخل  توزيع  إعادة  انعكاس  جبارة،  مراد، 
بن  اجلزائر، جامعة حسيبة  اجلزائر،  إىل حالة  اإلشارة  مع  الكلية  االستهالل 
بو عيل الشلف، كلية العلوم االقتصادية وعلوم التسيري، أطروحة مقدمة لنيل 

شهادة املاجستري، 2009.

دالة  أن  وبينت  لالستهالك  االقتصادية  النظريات  الدراسة  استعرضت 
الزكاة،  ملجتمع  الكيل  االستهالك  لتفسري  األقرب  هي  الكينزي  االستهالك 
نظرًا  الكيل؛  االستهالك  زيادة  إىل  تؤدي  الزكاة  أن  إىل  الدراسة  توصلت  كام 

الرتفاع امليل احلدي للفقراء.

اإلضافة العلمية للدراسة:

وبني  الزكاة  بني  االقتصادية  العالقة  حتليل  السابقة  الدراسات  أغلب  تناولت 
االستهالك باستثناء دراسة إيامن خليل التي تناولت آليات الزكاة يف القضاء عىل 
مشكلة الفقر بشكل عام، وسرتكز هذه الدراسة عىل آليات نظام الزكاة يف تغيري 

نمط سلوك الفقراء االستهالكي.

منهج الدراسة:

الفقر  مشكلة  أسباب  دراسة  خالل  من  الوصفي  املنهج  عىل  الدراسة  ستقوم 
واستعراض  األفضل  إىل  وتغيريه  السلوك  ذلك  تقويم  اجتاه  الزكاة  نظام  وآليات 

أبرز الربامج التي تقدمها مؤسسات الزكاة املعارصة.

مخطط الدراسة:

سيقوم الباحث بتقسيم الدراسة إىل ثالثة مباحث:
املبحث األول: مشكلة الفقر وعالقته بالنمط االستهالكي عند الفقراء.
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املبحث الثاين: فلسفة الزكاة يف تغيري سلوك الفقراء.
الفقراء  لتغيري نمط سلوك  نظام  يقدمها  التي  اآلليات والربامج  الثالث:  املبحث 

االستهالكي.

المبحث األول: مشكلة الفقر وعالقته بالنمط االستهالكي عند الفقراء

سيتناول الباحث يف هذا املبحث التعريف بمشكلة الفقر، وأسباب الفقر، وأنامط 
السلوك االستهالكي عند الفقراء.

يف بمشكلة الفقر المطلب األول: التعر

يف اللغوي للفقر: : التعر
ً
أوال

أصل فقر يف اللغة يأيت بمعنى انفراج يف اليشء، ومن ذلك الفقار للظهر، وواحده 
اسم  اشتق  »منه  فارس:  ابن  العالمة  قال  الظهر؛  فقار  املكسور  والفقري  فقارة، 

الفقري، وكأنه مكسور فقار الظهر، من ذلته ومسكنته«)1(.
وقال الراغب األصفهاين: »أصل الفقري: هو املكسور الفقار، يقال: فقرته فاقرة، 

أي داهية تكرس الفقار«)2(.

يف الفقر في اصطالح الفقهاء: : تعر
ً
ثانيا

اَم  }إِنَّ تعاىل:  اهلل  قال  واملسكني؛  الفقري  مفهومي  بني  اإلسالمية  الرشيعة  فرقت 
الفقري  مفهوم  حتديد  يف  الفقهاء  واختلف  َوامْلََساِكنِي{)3(،  لِْلُفَقَراِء  َدَقاُت  الصَّ

ومفهوم املسكني:
ذهب فقهاء احلنفية إىل أن الفقري من ال يملك نصابًا ناميًا، وأما املسكني فهو . 1

من ال يملك شيئًا)4(، فاحلنفية نظروا إىل أن املراتب ثالثة: أدناها املسكني، 

)1( ابن فارس، أبو احلسني القزويني، معجم مقاييس اللغة، حتقيق عبد السالم هارون، بريوت، دار الفكر، 1991م، ج4 ص444.
)2( ا الراغب األصفهاين، أبو القاسم احلسني بن حممد، املفردات يف غريب القرآن، دمشق، دار القلم، 1412هـ، ص642.

)3( سورة التوبة: 60
)4( ابن عابدين، حممد أمني بن عمر، رد املحتار عىل الدر املختار، بريوت، دار الفكر، 1992م، ج2 ص339.
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ثم الفقري، ثم الغني.
ذهب املالكية إىل أن الفقري من يملك شيئًا ولكن ال يكفيه عامه، واملسكني . 2

من ال يملك شيئًا)5(.
له وال . 3 الفقري من ال مال  النقيض من ذلك فجعلوا  الشافعية عىل  مذهب 

وملبسًا  مطعاًم  يكفيه  ما  بحاجته  واملراد  حاجته،  من  موقعًا  يقع  كسب 
ومسكنًا وغريمها مما ال بد له منه عىل ما يليق بحاله وحال من يف نفقته من 
غري إرساف وال تقتري، والذي ال يقع موقعًا من حاجته أن حيتاج إىل عرشة 
وجيد منهام درمهني، وأما املسكني فهو من قدر عىل مال أو كسب الئق به 
يقع موقعًا من كفايته ملطعمه ومرشبه وملبسه وغريها مما حيتاج إليه لنفسه 
وملن تلزمه نفقته، وال يكفيه ذلك املال أو الكسب كمن حيتاج إىل عرشة وال 

جيد إال سبعة أو ثامنية)6(.
وقد نص فقهاء الشافعية عىل بعض هذه احلاجات املأكل وامللبس واملسكن 
بغري  باحلال  يليق  ما  كل  الضابط  أن  قرروا  ثم  العلم،  وطلب  والتطبيب 

إرساف وال تقتري)7(.
مذهب احلنابلة أن الفقري من ال جيد شيئًا أو جيد شيئًا يسريًا من الكفاية دون . 4

نصفها من كسب أو غريه، مما ال يقع موقعًا من كفايته كدرمهني من عرشة، 
وأما املسكني فهو من جيد معظم الكفاية أو نصفها من كسب أو غريه)8(.

ويتبني من هذا العرض أن الفرق بني الفقري واملسكني يف باب الزكاة يعترب 
شكليًا، فكل منهام يعترب مستحقًا للزكاة.

وعىل ذلك فتكون دائرة الفقر واملسكنة عند الفقهاء متعلقة بتامم كفاية حاجات 
عن  الفرد  حرمان  بأنه  تعريفه  ويمكن  احلاجة،  فقر  هو  املشرتك  فاجلامع  الفرد، 

)5( الدسوقي، حممد بن أمحد بن عرفة، حاشية الدسوقي عىل الرشح الكبري، بريوت، دار الفكر، د.ت، ج1 ص492.
)6( اخلطيب الرشبيني، شمس الدين حممد بن أمحد، مغني املحتاج إىل حل ألفاظ املنهاج، بريوت، دار الكتب العلمية، 1994م، ج4 ص173.

)7( اخلطيب الرشبيني، مغني املحتاج إىل حل ألفاظ املنهاج، ج4 ص176.
)8( البهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار الكتب العلمية، د.ت، ج2 ص272.
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احلاجات التي حتقق متام كفايته مما يليق بحاله، وال خيفى أن عبارة مما يليق بحاله 
تتغري بتغري الزمان واملكان واألحوال، فمفهوم عدم الكفاية يتعلق بنقص حاجات 

الفرد حسب املستوى االجتامعي الذي يعيش فيه الفرد.

يات االقتصادية الوضعية: يف الفقر في اصطالح النظر : تعر
ً
ثالثا

ركزت كثري من األدبيات االقتصادية التقليدية يف تعريف الفقر عىل تلك الظاهرة 
غري  األفراد  عدد  وهو  املطلق  بالفقر  املصطلح  هذا  ويسمى  املجتمع،  يف  العامة 
القادرين عىل االستحواذ عىل املوارد الكافية إلشباع حاجتهم األساسية، وبعبارة 

أوضح هم األفراد الذين يعيشون حتت املستوى األدنى للدخل احلقيقي)9(.
وُيالحظ أن هذا التعريف يركز عىل نقص املوارد األساسية بدرجة أقل من املستوى 
امللكية،  عدم  مثل  االقتصادية  اجلوانب  من  بمجموعة  يرتبط  وهذا  االجتامعي، 
وعدم كفاية الدخل، وعجز املوارد املالية عن الوفاء باحلاجات االقتصادية، وعدم 

املساواة يف توزيع موارد املجتمع)10(.
وهو  السابق  من  أعم  بتعريف  الفقر  والتعمري  لإلنشاء  الدويل  البنك  عرف  وقد 
عىل  يقترص  ال  الشديد  احلرمان  ومفهوم  الرضية،  احلياة  من  الشديد  احلرمان 
كام  والصحة  التعليم  يف  املنخفض  التحصيل  يشمل  بل  فحسب  املادي  احلرمان 
املفكر  املفهوم مقتبس من  للمعاناة واملخاطر، وهذا  التعرض  أنواع  يشمل مجيع 
توسيع  التنمية هي عملية  أن  يرى  كان  الذي  »أمارتيا صن«  اهلندي  االقتصادي 
للحريات احلقيقية التي يتمتع هبا الناس، ووفقًا هلذا املفهوم فإن التنمية ال تقترص 
عىل زيادة الدخول أو متلك األصول فحسب، بل تشمل زيادة قدرة الناس عىل 
املصطلح  هذا  أصبح  وقد  نظرهم،  وجهة  من  معنى  ذات  أفضل  بحياة  التمتع 
أدق  صورة  يرسم  املفهوم  هذا  أن  الباحث  ويرى  األبعاد،  متعدد  بالفقر  يسمى 
)9( تودارو، ميشيل، التنمية االقتصادية، تعريب ومراجعة د.حممود حسني ود. حممود عبدالرزاق، الرياض، السعودية، دار املريخ، 2006م، ص214، 

وسامويلسون، بول ووليام نورد هاوس، االقتصاد، ترمجة هشام عبداهلل، عامن، األردن، الدار األهلية، 2006م، ص396. 
)10( الوكي، الطيب، اآلليات املؤسسية لعالج ظاهرة الفقر يف االقتصاد االسالمي والنتائج املتوقعة لتطبيقها يف االقتصاد اجلزائري، اجلزائر، رسالة 

ماجستري مقدمة كلية العلوم االجتامعية والعلوم اإلسالمية، جامعة احلاج خلرض )باتنة(، 2011م، ص14.
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ملشكلة الفقر واحلاجات األساسية التي يلزم توفرها لكل فرد)11(.
الفكر الوضعي حديثًا، هو نفس  إليه  الفقر متعدد األبعاد الذي توصل  فمفهوم 

مفهوم فقر احلاجة الذي أتى به الترشيع اإلسالمي قبل ألف سنة.

المطلب الثاني: أسباب الفقر

: أسباب الفقر من منظور إسالمي:
ً
أوال

يقرر اإلسالم أن الفقر يرجع إىل جمموعتني من األسباب)12(:
أسباب َخلقية: فقد اقتضت حكمة اهلل تعاىل أن يتفاوت البرش فيام بينهم يف . 1

القدرات واملواهب وامليول؛ من أجل أن يتعاونوا ويتكاملوا مع بعضهم، 
ْزِق{)13(. َل َبْعَضُكْم َعىَل َبْعٍض يِف الرِّ قال اهلل تعاىل: }َواهللَُّ َفضَّ

ومن األسباب اخلَلقية أيضًا: االبتالء الذي قد يصاب به األفراد؛ قال تعاىل: 
ا إَِذا َما اْبَتاَلُه َفَقَدَر َعَلْيِه ِرْزَقُه َفَيُقوُل َريبِّ َأَهاَنِن{)14(. }َوَأمَّ

قال . 2 وكسله؛  عجزه  أو  وطغيانه  اإلنسان  ظلم  إىل  ترجع  سلوكية  أسباب 
َرَغًدا  ِرْزُقَها  َيْأتِيَها  ُمْطَمِئنًَّة  آِمنًَة  َكاَنْت  َقْرَيًة  َمَثاًل  اهللَُّ  َب  }َورَضَ تعاىل:  اهلل 
َِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف باَِم َكاُنوا  ِمْن ُكلِّ َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهللَِّ َفَأَذاَقَها اهللُ 
َيْصنَُعوَن{)15(، ويالحظ أن اآلية ذكرت أن القرية كفرت بأنعم اهلل، وكفر 
والعمل  بامُلنعم  باإلقرار  يكون  النعمة  وشكر  شكرها،  أداء  ترك  النعمة 
كفر  وأما  األمثل،  االستغالل  واستغالهلا  النعمة  هذه  واستخدام  بمنهجه 
النعمة فيتضمن جحود امُلنعم هبا واإلعراض عن منهجه وعدم استخدامها 

يف وظيفتها التي خلقها اهلل من أجلها.

)11( البنك الدويل لإلنشاء والتعمري، تقرير عن التنمية يف العامل 2000/ 2001م، القاهرة، مرص، مركز األهرام للرتمجة والنرش، 2001م، ص15، 
واللجنة االقتصادية واالجتامعية لغريب آسيا، التقرير العريب حول الفقر متعدد األبعاد، مطبوعات األمم املتحدة، 2017م، ص3 - 4.

 ،2002 )12( حطاب، كامل، دور االقتصاد اإلسالمي يف مكافحة الفقر، األردن، جملة أبحاث الريموك: سلسلة العلوم اإلنسانية واالجتامعية، م4، 
ص1308.

)13( سورة النحل: 71.

)14( سورة الفجر: 16.
)15( سورة النحل: 112.
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وقد انصب اهتامم املذهب االقتصادي اإلسالمي عىل عالج األسباب السلوكية 
وإجياد مؤسسات إعادة توزيع الدخول والثروات، من خالل حث اإلنسان عىل 
الناس  أكل  يمنع  بام  أخيه  اجتاه  اإلنسان  سلوك  وضبط  فيه،  واإلحسان  العمل 
حقوق بعضهم، وأخريًا فقد جعل للفقراء حقًا يف مال األغنياء من خالل آليات 

إعادة توزيع الدخول والثروات، وسيأيت تفصيل ذلك يف املبحث الثاين.

يات االقتصادية الوضعية: : أسباب الفقر من منظور النظر
ً
ثانيا

تتباين احلجج بني االقتصاديني حول أسباب الفقر، ويرجع كثري من هذه األسباب 
ما جيعل  وهذا  علمية،  دراسات  مبنية عىل  من كوهنا  أكثر  أيدلوجية  قناعات  إىل 

وجود ختبط يف كيفية معاجلة مشكلة الفقر.
والظروف  واملناخ  البيئة  إىل  يرجع  الرئيس  السبب  أن  االقتصاديني  بعض  يرى 
االجتامعية واالقتصادية؛ أي إن الدول الفقرية إنام هي فقرية؛ ألهنا ذات مناخ حار 
التغذية واالفتقار إىل  وال تتوفر هبا الرتبة اخلصبة وتتفشى فيها األمراض وسوء 
فرص عمل، وليس للفقراء سيطرة عىل هذه العوامل، مما جيعل عىل احلكومات أن 
تتحمل مسؤولية القضاء عىل مشكلة الفقر، وملا كان من العسري عىل احلكومات 
الفقرية أن تصبح دوالً منتجة دون أن يصلها استثامرات أولية ضخمة تساعدها 
عىل جتاوز هذه املشكالت، فليس هنالك ما ُيمكن تقديمه هلذه احلكومات سوى 
يف  االستثامر  عىل  الدول  هذه  تساعد  أن  يمكنها  والتي  اخلارجية،  املساعدات 

املجاالت األكثر أمهية وجعلها أكثر إنتاجية)16(.
بينام يرى البعض اآلخر من االقتصاديني أن مشكلة الفقر ترجع إىل سوء تكيف 
بشكل  يعالج  وال  نفسه  مسؤوليته  من  الفرد  سلوك  أن  وبام  الفقري،  سلوك  يف 
مناسب إال عىل يد الفرد نفسه، فقد تبنى هؤالء االقتصاديون وجهة نظر متطرفة 
الربامج  رضر  إن  إذ  اخلارجية؛  املساعدات  أو  احلكومي  التدخل  بخصوص 

)16( بانرجي، أهبيجت واسرت دوفلو، اقتصاد الفقراء، ترمجة أنور الشامي، الدوحة، قطر، دار جامعة محد بن خليفة، 2016، ص18 - 19.
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احلكومية واملساعدات اخلارجية أكثر من نفعهام، فهي متنع األشخاص عن البحث 
بأنفسهم عن حلول ملشكالهتم، وبالتايل فإن األفضل للحكومات أن تعمل عىل 
أن تكون األسواق حرة واملحفزات سليمة، وبالتايل فيصبح بوسع الناس العثور 
عىل وسائل حلل ما يواجههم من مشكالت، وال حيتاجون بعد ذلك إىل معونات 

من اخلارج وال حتى من حكومات بلدهم)17(.
رأهُّيا  بنت  منهام  واحدة  كل  أن  سيجد  املذكورتني  النظر  وجهتي  يف  يتأمل  ومن 
التي  النتيجة  عمم  قد  منهام  كال  أن  املشكلة  ولكن  الواقعية،  النامذج  بعض  عىل 
اخلاصة  والظروف  والدوافع  األسباب  يف  وحيقق  يمحص  أن  دون  إليها  توصل 
بكل نموذج، وهذا ما بينه »بانجري« و«دفلو« مؤلفا كتاب اقتصاد الفقراء اللذان 
بينا أن أفضل الطرق يف البحث عن هذه القضايا هو حماكاة التجارب العشوائية، 
تبدأ  املشكلة  أن  أخرى  بأبحاث  وباستعانتهام  أبحاثهام  خالل  من  توصال  وقد 
بالكيفية التي يتخذ الفقراء من خالهلا قراراهتم، وهذا يمكن أن يفرس بمدى توافر 
املوارد املادية عند الفقري، أو كيفية إدارة موارده املالية، أو مدى توافر املعلومات 
عند الفقري حول الفوائد التي ستعود عليه من اختاذ قراره، أو االستغراق التام يف 
مشكالت احلارض إىل درجة عدم القلق بشأن املستقبل، أو غري ذلك من األسباب 

التي ترجع إىل الفقري اخلاصة أو احلياة التي يعيشها الفقراء)18(.
ويرى الباحث أن أسباب الفقر كثرية وال يمكن حرصها فبعضها يرجع إىل حالة 
احلروب أو االستعامر التي تعيشها بعض الدول، وبعضها يمكن عزوه إىل البنية 
وهيمنة  السيايس  اهليكل  إىل  يرجع  وبعضها  االجتامعية،  للمؤسسات  التحتية 
والدخول  للثروات  توزيع  سوء  عليه  يرتتب  وهذا  والنفوذ،  املصالح  أصحاب 
بني أفراد املجتمع، واحتكار فئة قليلة من أصحاب النفوذ السيايس أو الرشكات 
استغالل  وسوء  الوطنية،  للمقدرات  االستعامرية  الدول  أو  اجلنسيات  متعددة 

للموارد املحلية يف إشباع احلاجات االجتامعية.

)17( سامويلسون، االقتصاد، ص406.
)18( بانرجي، اقتصاد الفقراء، ص2 2 - 40.
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عن  كبري  بشكل  ومسؤولة  صحيحة  املذكورة  األسباب  هذه  مجيع  أن  خيفى  وال 
املجتمع  ومؤسسات  احلكومة  جهود  لتظافر  حيتاج  وإصالحها  الفقر،  مشكلة 
قد  األسباب  هذه  بعض  ولكن  متكاملة،  اسرتاتيجية  خطة  يف  واملواطنني  املدين 

يكون أقوى تأثريًا يف حجم هذه املشكلة من البعض اآلخر. 
فعالج مجيع هذه األسباب قد ال يعمل عىل القضاء عىل مشكلة الفقر؛ ألن مشكلة 
الفقر تصاحبها عادات سلوكية معينة وقلة خربة معرفية عند الفقراء متنعهم من 
بسالح  وتزويدهم  ومهاراهتم  سلوكياهتم  بتطوير  إال  مشكالهتم  من  التخلص 
املعرفة، ومن هنا كان االقتصادي اهلندي )أمارتيا صن( يرى أنه البد من إعادة 
يف  التحكم  عىل  األفراد  قدرة  االعتبار  يف  يؤخذ  بحيث  الفقر  مفهوم  يف  النظر 
مواردهم وتعبئتها للتبادل، واعترب صن أن أسباب الفقر ترجع إىل: نقص املوارد، 
إىل  الوصول  حق  يف  وخلل  اخلاصة،  املوارد  يف  التحكم  يف  القدرات  وغياب 
األسواق، وبناء عىل ذلك فالفقر من وجهة نظره ليس جمرد تدين يف الدخل، وإنام 
هو حرمان من القدرات األساسية لإلنسان، ومن هنا فقد أوىل )صن( االهتامم 
بتوسيع مقدرة الفقراء عىل أن حييوا احلياة التي يرغبوها، أو احلياة التي لدهُّيم من 

األسباب ما يدعو إىل تثمينها)19(.
ويرى الباحث أن اجلامع املشرتك بني املذهب االقتصادي اإلسالمي وبني أحدث 
النظريات الغربية هو النظر إىل سلوك الفقري، ولذلك فإن االهتامم بآليات إعادة 
التوزيع وتغيري سلوك الفقراء هو جوهر ما جيب أن تنصب عليه برامج وسياسات 

القضاء عىل مشكلة الفقر.

المطلب الثالث: أنماط السلوك االستهالكي عند الفقراء

: أنماط االستهالك في المذهب االقتصادي اإلسالمي:
ً
أوال

أنامط السلوك االستهالكي هي »عبارة عن طرق وأساليب إنفاق الفرد لدخله يف 
2010م، ص137، وبوشوشة، مريم، مقاربة نظرية حول  )19( صن، أمارتيا، التنمية كحرية، ترمجة شوقي جالل، القاهرة، املركز القومي للرتمجة، 

تطور مفهوم الفقر من آدم سميث إىل أمراتيا صن، اجلزائر، جامعة اإلخوة منتوري، جملة العلوم اإلنسانية، ع46 ديسمرب 2016، ص18.
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الوجوه املختلفة ملواجهة حاجات بيولوجية واجتامعية يف فرتة زمنية معينة«)20(.
نمط  تضبط  التي  املبادئ  من  جمموعة  اإلسالمي  االقتصادي  املذهب  ويعرض 

سلوك الفرد االستهالكي، وهي:
استبعاد اخلبائث من سلة استهالك الفرد، فاملذهب االقتصادي اإلسالمي . 1

يعرف للمسلم الطيبات ويبيحها له، ويعرف له اخلبائث وينهاه عنها؛ فقد 
حرم اإلسالم كل ما خيل بطاقة اإلنسان اجلسدية والعقلية والروحية)21(؛ 
ًما َعىَل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِلَّ َأْن  قال اهلل تعاىل: }ُقْل اَل َأِجُد يِف َما ُأوِحَي إيَِلَّ حُمَرَّ
ُه ِرْجٌس َأْو فِْسًقا ُأِهلَّ لَِغرْيِ اهلل  َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدًما َمْسُفوًحا َأْو حَلَْم ِخنِْزيٍر َفإِنَّ

بِِه َفَمِن اْضُطرَّ َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفإِنَّ َربََّك َغُفوٌر َرِحيٌم{)22(.
إىل . 2 باالستهالك  مأمور  فاإلنسان  االستهالكي:  اإلنفاق  يف  االعتدال 

وجتاوز  اإلرساف  عن  ومنهي  واجلسدية،  العقلية  طاقته  يشبع  الذي  احلد 
ُه اَل حُيِبُّ  إِنَّ ُفوا  ُترْسِ َواَل  ُبوا  َوارْشَ }َوُكُلوا  احلد الذي يلزمه؛ قال اهلل تعاىل: 

فنَِي{)23(. امْلُرْسِ
أولويات . 3 سلم  يراعي  أن  جيب  فاإلنفاق  اإلنفاق:  يف  األولويات  مراعاة 

مراتب:  ثالثة  إىل  احلاجات  املسلمني  احلقيقية، وقد قسم علامء  احلاجات 
املرتبة الرضورية )وهي ما ال بد منها الستقامة حياة اإلنسان ويؤدي فقدها 
للتوسعة  منها  بد  ما ال  احلاجية )وهي  واملرتبة  فسادها(  أو  فقد حياته  إىل 
بالفرد  يليق  بام  األخذ  )وهي  التحسينية  واملرتبة  والضيق(  احلرج  ورفع 

حسب عادة الناس(.
بالرضوريات،  به  يبدأ  احلاجات  إشباع  يف  األولويات  سلم  فمراعاة 
حاجاته  قضاء  قبل  والتحسينيات  احلاجيات  عىل  اإلنفاق  إىل  ينتقل  وال 

يناير2005م،  ع28،  طنطا،  جامعة  اآلداب،  كلية  جملة  مرص،  االجتامعية،  باملكانة  وعالقتها  االستهالكية  األنامط  تغيري  جابر،  إيامن  شومان،   )20(
ص201.

)21( السبهاين، عبد اجلبار محد، مدخل إسالمي إىل النظرية االقتصادية اجلزئية، اربد، األردن، مطبعة حالوة، 2018م، ص91.
)22( سورة األنعام: 145.
)23( سورة األعراف: 31.
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الرضورية، فإن بقي من الدخل يشء فينفق عىل احلاجيات، وال ينتقل إىل 
أنفق  الدخل يشء  بقي من  فإن  احلاجية،  قبل قضاء حاجاته  التحسينيات 

عىل حاجاته التحسينية)24(.
االقتصادي اإلسالمي . 4 فاملذهب  االستهالكي:  اإلنفاق  اإليثاري يف  البعد 

جيعل املسلم يشتق منفعته الذاتية ليس من استهالكه فقط، وإنام من إيثاره 
اآلخرين أيضًا، وهذا يفرس منطق الصدقة واإلنفاق يف سبيل اهلل؛ فالدينار 
أكثر  أنك ستكسب منفعة  قناعة مفادها  الفقري يعكس  يد  الذي تضعه يف 
مما لو أنفقته عىل طعامك ورشابك وإال ملا فعلت)25(؛ قال اهلل تعاىل: }َمَثُل 
ُكلِّ  يِف  َسنَابَِل  َسْبَع  َأْنَبَتْت  َحبٍَّة  َكَمَثِل  اهللَِّ  َسبِيِل  يِف  َأْمَواهَلُْم  ُينِْفُقوَن  ِذيَن  الَّ

ُسنُْبَلٍة ِماَئُة َحبٍَّة َواهللَُّ ُيَضاِعُف ملَِْن َيَشاُء َواهللَُّ َواِسٌع َعِليٌم{)26(.
ادخار ما يفضل عن حاجة الفرد وحاجة من يعول: وهذا يعترب من باب . 5

حسن التدبري؛ ألن استمرار إنفاق املال عىل أوجه احلاجات املختلفة عرب 
الزمن يتطلب ادخار جزء فاضل عن احلاجة واستثامر ذلك اجلزء.

أنامط  وحيارص  االستهالكي  السلوك  يرشد  اإلسالمي  االقتصادي  املذهب  إن 
املظهري  والسلوك  املباهاة  وأثر  التعايل  وأثر  واملجاراة  كاملسايرة  الشاذة  الطلب 
نشاطًا  االستهالك  ليكون  االقتصادي  الرشد  مفهوم  فيتحقق  واحكامه،  بمبادئه 
هادفًا الستمرار الوجود اإلنساين وحمققًا لقوام طاقات اإلنسان الروحية والعقلية 

واجلسدية.

يات االقتصادية الوضعية: : أنماط االستهالك في النظر
ً
ثانيا

وقد حاولت النظرية االقتصادية التقليدية أن تقيم نظرية املنفعة – النمط العقالين 
– كنظرية عامة لتفسري السلوك اإلنساين، وقد كانت هذه النظرية  يف االستهالك 
تقرر أن كل فرد يبحث عن املنفعة أو اللذة ويسعى لتجنب األمل، فابتكروا صورة 

)24( أبو الفتوح، نجاح عبد العليم، االقتصاد اإلسالمي: النظام والنظرية، اربد، األردن، عامل الكتب احلديث، 2011، ص63.
)25( السبهاين، مدخل إسالمي إىل النظرية االقتصادية اجلزئية، ص90.

)26( سورة البقرة: 261.
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اإلنسان االقتصادي الرشيد الذي حياول تعظيم املنفعة التي حيصل عليها، وتقليل 
األمل الذي يضطر إىل حتمله)27(.

وانتقدت مقولة اإلنسان االقتصادي من قبل املدرسة املؤسسية؛ ألن الفرد قد ال 
يتأثر يف سلوكه االقتصادي بالرغبة يف إشباع حاجاته الذاتية بقدر تأثره بالعادات 

االستهالكية لألفراد اآلخرين يف املجتمع الذي يعيش يف كنفه)28(.
للسلوك  أنامط  ثالثة  بني  لبنشتاين«  »هاريف  األمريكي  االقتصادي  ميز  وقد 

االقتصادي تعكس أثرها عىل الطلب وهي: 
األول: أثر املسايرة وتعني أن الفرد يزيد طلبه عىل السلعة مسايرة لآلخرين الذين 

يطلبوهنا.
الثاين: أثر االنفرادية وتعني أن الفرد حيب أن يتميز بامتالك سلعة غري عادية أو 

باهظة الثمن أو فريدة من نوعها.
الثالث: أثر املظهرية وتعني أن الفرد يزيد من طلبه عىل سلعة بسبب أهنا صارت 

تباع بسعر مرتفع فهو استهالك مظهري تفاخري)29(.
والرغبات  احلاجات  تصنع  التي  اخلارجية  املؤثرات  األنامط  هذه  إىل  ويضاف 
باإلعالن والدعاية، وبدالً من أن جيري اإلنتاج وراء االستهالك، صار االستهالك 

جيري وراء اإلنتاج)30(.
ويرى الباحث أن املغاالة يف تقدير صورة اإلنسان االقتصادي الرشيد ال يقلل من 
يلِغ  املذهب االقتصادي اإلسالمي مل  فإننا نجد أن  املنفعة، ولذلك  أمهية تعظيم 
فكرة تعظيم املنفعة بالكلية كهدف للمستهلك الرشيد، بل أعاد تعريفها لتشمل 
وضبط  لإلنسان،  احلقيقي  النفع  حيقق  بام  وقومها  واألخروي  الدنيوي  البعد 
تعاىل:  اهلل  قال  ِقَيمية؛  بمعايري  املنفعة اخلاصة  السلوك االقتصادي يف استجالب 

)27( ببالوي، حازم، دليل الرجل العادي إىل تاريخ الفكر االقتصادي، مرص، دار الرشوق، 1994م، ص107 – 110.
)28( املرجع نفسه، ص163.

)29( السبهاين، عبداجلبار محد، األسعار وختصيص املوارد يف اإلسالم، ديب، اإلمارات، دار البحوث للدراسات اإلسالمية، 2006م، ص107.
)30( املرجع نفسه، ص108، وببالوي، دليل الرجل العادي، ص164.
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ُهَو  ِذي  الَّ }َأَتْسَتْبِدُلوَن  َأْحَسنَُه{)31(، وقال تعاىل:  َفَيتَّبُِعوَن  اْلَقْوَل  َيْسَتِمُعوَن  ِذيَن  }الَّ
{)32(، فقد أشار اهلل تعاىل إىل أن السلوك القويم يتبع األفضل  ِذي ُهَو َخرْيٌ َأْدَنى بِالَّ
واألحسن، واألفضلية تشمل اجلانب األخروي والدنيوي، فاإلنسان ُمطالب أن 
مطلب  هو  والدنيوية  األخروية  احلقيقية  املصلحة  تعظيم  فمعيار  األفضل،  يتبع 
رشعي وفطري، ويشري إىل هذا املعنى اإلمام العز بن عبدالسالم فيقول: »ال خيفى 
املفاسد املحضة  املصالح املحضة، ودرء  عىل عاقل قبل ورود الرشع أن حتصيل 
عن نفس اإلنسان وعن غريه حممود حسن، وأن تقديم أرجح املصالح فأرجحها 
حممود حسن، وأن درء أفسد املفاسد فأفسدها حممود حسن، وأن تقديم املصالح 
املصالح  عىل  الراجحة  املفاسد  درء  وأن  حسن،  حممود  املرجوحة  عىل  الراجحة 
حتريم  عىل  الرشائع  وكذلك  ذلك،  عىل  احلكامء  واتفق  حسن،  حممود  املرجوحة 
من  فاألفضل  األفضل  حتصيل  وعىل  واألعراض،  واألموال  واألبضاع  الدماء 
األقوال واألعامل«)33(، وبذلك يتبني أن تعظيم املنفعة بموجهاهتا وقيودها مطلب 

رشعي.

: عالقة النمط االستهالكي للفقراء بمشكلة الفقر:
ً
ثالثا

مواردهم  أو  الفقراء  دخول  انخفاض  عىل  يقترص  ال  الفقر  مشكلة  سبب  إن 
يقل أمهية  القليلة ال  الدخول  أو  املوارد  استخدام هذه  إساءة  يعترب  بل  فحسب، 
عن السبب األول؛ ألن الفقر يصاحبه عادة عادات سلوكية خاطئة وقلة معرفة – 
وهذا ما بينه الباحث يف املطلب السابق – جتعل من رشحية الفقراء يالحقون أنامطًا 
استهالكية غري رشيدة حتول دون إشباع حاجاهتم احلقيقية ومتنع من القضاء عىل 

مشكلة الفقر من جذورها.
وقد رصد مؤلفا كتاب )اقتصاد الفقراء( من خالل األبحاث التي قاما هبا يف عدد 

)31( سورة الزمر: 18.
)32( سورة البقرة: 61.

)33( العز بن عبد السالم، قواعد األحكام يف إصالح األنام، حتقيق نزيه محاد وعثامن ضمريية، دمشق، سورية، دار القلم، 2015م، ج1 ص9-8.



163

مط
ري ن

تغي
يف 

كاة 
الز

ام 
نظ

ور 
د

كي
هال

ست
اال

راء 
لفق

ك ا
سلو

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

من دول العامل عىل عينات خمتلفة من الفقراء عددًا من األنامط االستهالكية غري 
الرشيدة عند الفقراء)34(، وقد توصال إىل جمموعة من األسباب، وهي:

اجلهل واألفكار اخلاطئة: يفتقر الفقراء غالبًا إىل معلومات ذات أمهية بالغة بالنسبة 
هلم ويؤمنون بأفكار خاطئة، وكثريًا ما نجد أفكارًا خاطئة أو معتقدات خرافية قد 
زادت من معاناة األرس الفقرية مثل عدم الثقة يف فوائد تطعيم األطفال، أو إخراج 
األبناء من املدراس يف مراحل مبكرة؛ العتقادهم أن ما يكتسبه األطفال خالل 

السنوات األوىل من تعليمهم هي أشياء ضئيلة القيمة)35(.
االستسالم  إىل  غالبًا  الفقراء  يميل  باالستهالك:  املتعلقة  القرارات  ضبط  عدم 
إلغواء السلع الكاملية وترك الرتكيز عىل السلع الرضورية؛ فبدالً من أن يتم التخيل 
عن الكامليات والرتكيز عىل الرضوريات فكثريًا ما يتم التخيل عن الرضوريات 
واالجتاه للكامليات، وهذا ما جيعل الفقري أيضًا يستسلم لإلغواء يف احلارض وعدم 

التفكري يف ادخار أي مبلغ للمستقبل)36(.
عادة  مسايرة  إىل  الفقراء  من  كثري  يميل  االجتامعية:  واملظاهر  العادات  مسايرة 
طائلة  أمواالً  ينفقون  منهم  كثريًا  ما جيعل  ملاء وجوههم، وهذا  جمتمعاهتم حفظًا 

عىل حفالت الزفاف ومهور الزواج ونفقات اجلنائز يف بعض املجتمعات.
عدم التفكري يف املستقبل: كثريًا ما ينفر الفقراء من التفكري يف املستقبل وحيجمون 
عن االدخار؛ بسبب عدم الشعور باحلاجة إىل التضحية باحلياة احلارضة، وبسبب 

املخاطر الكثرية التي يتعرض هلا الفقراء يف احلارض)37(. 
ويندرج  املعرفة،  نقص  األول:  أمرين:  يف  املؤثرة  األسباب  هذه  إمجال  ويمكن 
فيه اجلهل واإليامن باخلرافات وعدم الوعي بكيفية إنفاق الدخل، والثاين: عدم 
االنضباط يف القرارات املتعلقة يف املستقبل، ويندرج فيه إنفاق مجيع الدخل عىل 

احلارض واالستسالم إلغواء السلع الكاملية.
./http://pooreconomics.com 34( يمكن االطالع عىل هذه األبحاث والدراسات عىل موقع(

)35( بانرجي، اقتصاد الفقراء، ص462.
)36( املرجع نفسه، ص79، 350.

)37( املرجع نفسه، ص351 - 353.
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فهذه األسباب تؤثر يف أنامط سلوك الفقراء االستهالكية، وجتعل من قراراهتم غري 
رشيدة، وهذا يعني أن السياسات اهلادفة للقضاء عىل الفقر – عىل مستوى الدول 
أو املؤسسات املجتمعية – جيب أن تأخذ بعني االعتبار عالج هذه املسببات ملشكلة 

الفقر، وال تكتفي بربامج التحويالت النقدية والعينية.

المبحث الثاني: فلسفة الزكاة في تغيير سلوك الفقراء االستهالكي

سيتناول الباحث يف هذا املبحث فلسفة املذهب االقتصادي اإلسالمي يف عالج 
أسباب الفقر، وفلسفة الزكاة يف تغيري سلوك الفقراء.

المطلب األول: فلسفة المذهب االقتصادي اإلسالمي في عالج أسباب الفقر

اعترب اإلسالم أن أصل التفاوت بني األغنياء وبني الفقراء يعترب أمرًا كونيًا ثابتًا؛ 
ْنَيا َوَرَفْعنَا َبْعَضُهْم َفْوَق  َبْينَُهْم َمِعيَشَتُهْم يِف احْلََياِة الدُّ قال اهلل تعاىل: }َنْحُن َقَسْمنَا 
ا{)38(، فاإلسالم إذًا يقر بالتفاوت بني  َبْعٍض َدَرَجاٍت لَِيتَِّخَذ َبْعُضُهْم َبْعًضا ُسْخِريًّ

األغنياء والفقراء وقد اعترب ذلك من التسخري واالبتالء.
واإلمكانيات  املواهب  يف  بعضهم  بني  خيتلفون  الناس  أن  بالتسخري  فاملراد 
القدرة  اآلخر  للبعض  فإن  املالية،  القدرة  الناس  لبعض  كان  فإذا  والقدرات، 

اجلسدية أو الفكرية، وهذا حيقق التكامل والتعاون بني الناس.
وأما االبتالء واالختبار فاملراد به أن لكل من الغني والفقري وظيفة ُمطالب هبا عند 
اهلل تعاىل؛ فالغني ُمطالب بالشكر بالترصف يف ماله عىل الوجه املطلوب وبإخراج 

حق الفقراء، والفقري ُمطالب بالصرب بضبط نفسه والسعي يف حتصيل رزقه.
والفقراء،  األغنياء  بني  التفاوت  يف  اخلَلقي  بالسبب  أقر  قد  اإلسالم  كان  وإذا 
الفقر من جذورها؛ قال  الفقر، وسعى إىل حل مشكلة  فإنه قد عمل عىل حماربة 
رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )اللَُّهمَّ إيِنِّ َأُعوُذ بَِك ِمَن اْلُكْفِر َواْلَفْقِر( )39(، قال 

)38( سورة الزخرف: 32.
)39( أخرجه النسائي، أمحد بن شعيب، سنن النسائي، حلب، مكتب املطبوعات اإلسالمية، 1986م، كتاب السهو باب التعوذ يف الصالة، ج3 ص73 

حديث رقم )1347(.



165

مط
ري ن

تغي
يف 

كاة 
الز

ام 
نظ

ور 
د

كي
هال

ست
اال

راء 
لفق

ك ا
سلو

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

العالمة امُلناوي معلًقا عىل احلديث: )قرن الفقر بالكفر ألنه قد جير إليه()40(. كام 
أو  طغيانه  يف  اإلنسان  هبا  يتسبب  التي  السلوكية  املشكالت  حارب  اإلسالم  أن 
ْنَساَن َلَيْطَغى)6( َأْن  حني يتقاعس عن وظيفته املطلوبة؛ قال اهلل تعاىل: }َكالَّ إِنَّ اإْلِ
َرآُه اْسَتْغنَى{)41(، ومن طغيان اإلنسان أن يمنع حق الفقراء يف ماله، ومن تقاعس 
}َوإَِذا  تعاىل:  قال اهلل  املطلوب؛  الوجه  إنفاق ماله عىل  اإلنسان عن وظيفته عدم 
ِذيَن آَمنُوا َأُنْطِعُم َمْن َلْو َيَشاُء اهللَُّ  ِذيَن َكَفُروا لِلَّ ِقيَل هَلُْم َأْنِفُقوا مِمَّا َرَزَقُكُم اهللَُّ َقاَل الَّ

َأْطَعَمُه{)42(.
تعالج  التي  املؤسسية  واألطر  الترشيعية  األحكام  من  مجلة  اإلسالم  رشع  وقد 

مشكلة الفقر من جذورها، ومن أمهها:
وجوب العمل عىل القادر: كل إنسان يف املجتمع مطالب بالعمل وكسب . 1

ِذي َجَعَل َلُكُم اأْلَْرَض َذُلواًل َفاْمُشوا يِف َمنَاِكبَِها  الرزق؛ قال تعاىل: }ُهَو الَّ
َوُكُلوا ِمْن ِرْزِقِه{)43(، وقد عد اإلسالم العمل من أجّل األعامل التي يثاب 
َطَعاًما  َأَحٌد  َأَكَل  )َما  وسلم:  عليه  اهلل  صىل  اهلل  قال رسول  املسلم؛  عليها 
اَلُم، َكاَن  ا ِمْن َأْن َيْأُكَل ِمْن َعَمِل َيِدِه، َوإِنَّ َنبِيَّ اهللَِّ َداُوَد َعَلْيِه السَّ ، َخرْيً َقطُّ
َيْأُكُل ِمْن َعَمِل َيِدِه()44(، وال شك أن إجياب العمل عىل كل مكلف فيه من 
الناحية الرشعية يرفع قيمة العمل وجيعله يف مقام العبادة وحيفز الناس عىل 

التوكل عىل اهلل والسري يف األرض وعدم االتكال عىل الغري.
وسلم: . 2 عليه  اهلل  صىل  اهلل  رسول  قال  العمل؛  عىل  للقادر  التسول  حتريم 

ُمْزَعُة  َوْجِهِه  يِف  َلْيَس  الِقَياَمِة  َيْوَم  َيْأيِتَ  َحتَّى  النَّاَس  َيْسَأُل  ُجُل  الرَّ َيَزاُل  )َما 
االختيارية  البطالة  باب  يغلق  ما  احِلَكم  من  التسول  حتريم  ويف  حَلٍْم()45(، 

)40( امُلناوي، زين الدين عبدالرؤوف، فيض القدير رشح اجلامع الصغري، مرص، املكتبة التجارية الكربى، 1356هـ، ج2 ص135.
)41( سورة العلق: 6 - 7. 

)42( سورة يس: 47.
)43( سورة امُللك: 15.

)44( البخاري، حممد بن إسامعيل، اجلامع الصحيح، دار طوق النجاة، 1422هـ، كتاب البيوع باب كسب الرجل وعمل يده ج3 ص57 حديث رقم 
.)2072(

)45( البخاري، اجلامع الصحيح، كتاب الزكاة باب من سأل الناس تكثرا، ج2 ص123 حديث رقم )1474(.
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ويعالج املعوقات العملية التي تثبط الناس عن العمل والسعي يف األرض.
فالرجل . 3 األرسة؛  عرب  للتكافل  فطري  نظام  وهو  الواجبة:  النفقات  نظام 

حمفوز فطرة ومكلف رشعًا بالنفقة عىل زوجته وأوالده، واألوالد مكلفني 
رشعًا بالنفقة عىل والدهُّيم الفقراء؛ قال تعاىل: }َيْسَأُلوَنَك َماَذا ُينِْفُقوَن ُقْل َما 
بِيِل{)46(،  َأْنَفْقُتْم ِمْن َخرْيٍ َفِلْلَوالَِدْيِن َواأْلَْقَربنَِي َواْلَيَتاَمى َوامْلََساِكنِي َواْبِن السَّ
َلُه ِرْزُقُهنَّ َوِكْسَوهُتُنَّ بِامْلَْعُروِف اَل ُتَكلَُّف َنْفٌس  امْلَْوُلوِد  وقال تعاىل: }َوَعىَل 
إاِلَّ ُوْسَعَها{)47(، ونظام النفقة الواجبة حيفز األفراد للعمل وحيارب التعطل 

والبطالة االختيارية. 
العمل اخلريي: يسهم النشاط التطوعي يف رصد جيوب الفقر واالنكشاف . 4

الكفاية  تأمني  طريق  عن  معاجلتها  إىل  ويبادر  االجتامعي  األمن  يف 
يقترص  َوالتَّْقَوى{)49(، وال  اْلرِبِّ  َعىَل  }َوَتَعاَوُنوا  تعاىل:  قال  للمحتاجني)48(؛ 

العمل اخلريي عىل اإلعانات النقدية فحسب بل يشمل كل أبواب اخلري.
املجتمع . 5 يف  مدى  واألوسع  أثرًا  األعمق  التكافل  نظام  وهو  الزكاة:  نظام 

يِهْم هِبَا{)50(. ُرُهْم َوُتَزكِّ ْم َصَدَقًة ُتَطهِّ اإلسالمي؛ قال تعاىل: }ُخْذ ِمْن َأْمَواهِلِ
وال . 6 الزكاة،  نظام  بعد  االجتامعي  للتكافل  نظام  أكرب  وهو  الوقف:  نظام 

يف  الوقف  نظام  يسهم  بل  فحسب  االجتامعي  التأمني  يف  دوره  يقترص 
ابن  فعن  االجتامعي؛  املال  رأس  ومتويل  البرشي  املال  رأس  يف  االستثامر 
عمر ريض اهلل عنهام: )أن عمر بن اخلطاب أصاب أرضا بخيرب، فأتى النبي 
صىل اهلل عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول اهلل، إين أصبت أرضًا 
شئت  )إن  قال:  به؟  تأمر  فام  منه،  عندي  أنفس  قط  ماالً  أصب  مل  بخيرب 
وال  يباع  ال  أنه  عمر،  هبا  فتصدق  قال:  هبا(  وتصدقت  أصلها،  حبست 

)46( سورة البقرة: 215.
)47( سورة القرة: 233.

)48( السبهاين، عبداجلبار محد، شبكات األمان والضامن االجتامعي، اململكة العربية السعودية، جلة امللك عبد العزيز، م23 ع1، ص10.
)49( سورة املائدة: 2.

)50( سورة التوبة: 203.
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يوهب وال يورث، وتصدق هبا يف الفقراء، ويف القربى ويف الرقاب، ويف 
منها  يأكل  أن  وليها  والضيف ال جناح عىل من  السبيل،  وابن  اهلل،  سبيل 

باملعروف، ويطعم غري متمول()51(.
الدولة وبيت املال: يعترب بيت املال امللجأ األخري لتأمني الكفاية للمواطنني، . 7

املجتمع  يف  التكافلية  األطر  وتستنفد  لألفراد  الذاتية  املوارد  تعجز  فحني 
فاعليتها يبدأ دور بيت املال يف ضامن املواطنني وتأمني كفايتهم)52(.

التعليم  قطاع  توفري  يشمل  بل  املال  بيت  عىل  الدولة  دور  يقترص  وال 
التي  الفنية  واملهارات  العلمية  الكفاية  بإعداد  فيها  هتتم  والتي  والتدريب 
تؤهل الفقراء للعمل؛ وقد روي عن عمر بن عبد العزيز أنه كتب إىل عامله 

أن أجروا عىل طلبة العلم الرزق وفرغوهم للطلب)53(.
ممارسة  عىل  األفراد  لتحمل  للدولة  اإلسالم  أعطاها  التي  الوسائل  ومن 
العمل: حرمان املتعطل من العمل بإرادته من أي دخل مايل من الدولة)54(؛ 
قال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )ال حتل الصدقة لغني، وال لذي مرة 

سوي()55(، ومعنى املِرة القوي، ومعنى السوي سليم األعضاء.
املذهب  هبا  جاء  التي  املؤسسية  واألطر  الترشيعية  األحكام  هذه  من  وتبني 
القضاء  أن  إىل  ذلك  مرد  ولعل  فيها،  كبري  تنوع  وجود  اإلسالمي  االقتصادي 
عىل الفقر يف املنظور اإلسالمي يتطلب منظومة متكاملة تعالج أسباب الفقر من 
الفقراء،  عند  سلبية  سلوكية  عادات  إىل  يرجع  األسباب  هذه  وبعض  جذوره، 

وبعضها يرجع إىل نقص يف املوارد.

)51( البخاري، اجلامع الصحيح، باب الرشوط يف الوقف، ج3 ص198 حديث رقم )2737(.
)52( السبهاين، شبكات األمان والضامن االجتامعي، ص12.

)53( ابن عبد الرب، أبو عمر القرطبي، جامع بيان العلم وفضله، السعودية، دار ابن اجلوزي، 1994م، ج1 ص647.
)54( دنيا، شوقي أمحد، اإلسالم والتنمية االقتصادية، د.م، دار الفكر العريب، 1979م، ص132.

)55( أبو داود، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود، بريوت، املكتبة العرصية، باب من يعطي الصدقة، ج2 ص118 حديث رقم )1634(.
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المطلب الثاني: نظرة نظام الزكاة إلى سلوك الفقراء

اإلنسان  تنمي  عظيمة  وأهداف  مقاصد  لتحقق  الزكاة  فريضة  تعاىل  اهلل  رشع 
واملجتمع، ومن أبرز أهداف نظام الزكاة املتعلقة بتغيري سلوك الفقراء:

: تطهير نفوس الفقراء من الصفات السلبية: 
ً
أوال

من  املعطي  نفس  تطهر  فالزكاة  املذمومة؛  الصفات  من  التطهري  بالتطهري  واملراد 
نفس  يف  تنمي  فالزكاة  اإلجيابية؛  الصفات  تنمية  بالتزكية  واملراد  والبخل،  الشح 
يِهْم  َوُتَزكِّ ُرُهْم  ُتَطهِّ ْم َصَدَقًة  َأْمَواهِلِ ِمْن  }ُخْذ  املعطي فعل اخلري)56(؛ قال اهلل تعاىل: 
هِبَا{)57(، قال الطاهر ابن عاشور يف تفسري هذه اآلية: »فقوله: )تطهرهم( إشارة 
إىل مقام التخلية عن السيئات، وقوله: )تزكيهم( إشارة إىل مقام التحلية بالفضائل 

واحلسنات«)58(.
قال الراغب األصفهاين: »وتسميته – أي الزكاة – بذلك ملا يكون فيها من رجاء 
فإن  مجيعا،  هلام  أو  والربكات،  باخلريات  تنميتها  أي:  النفس،  لتزكية  أو  الربكة، 
اخلريين موجودان فيها... وبزكاء النفس وطهارهتا يصري اإلنسان بحيث يستحق 
يف الدنيا األوصاف املحمودة، ويف اآلخرة األجر واملثوبة. وهو أن يتحرى اإلنسان 

ما فيه تطهريه«)59(.
سلوك  ويقّوم  للمجتمعات  األخالقي  النظام  معاجلة  إىل  هُّيدف  الزكاة  فنظام 
األغنياء بتشجيعهم عىل البذل والعطاء وحيارب ظاهرة البخل والشح، وال شك 
أن هذا التقويم يمتد أثره إىل الفقراء فيطهر نفوسهم من احلقد واحلسد وينمي فيهم 
روح األخوة الدينية واالنتامء للمجتمع الذي يعيشون فيه، فنظام الزكاة هُّيدف إىل 
سيادة القيم اإلجيابية يف املجتمع من خالل تنمية الشعور بالواجب وأداء حقوق 

)56( الزرقا، حممد أنس، دور الزكاة يف االقتصاد العام والسياسة املالية، كتاب اقتصاديات الزكاة، حترير منذر قحف، جدة، البنك اإلسالمي للتنمية، 
1997م، ص469.

)57( سورة التوبة: 103.
)58( ابن عاشور، حممد الطاهر، تفسري التحرير والتنوير، تونس، الدار التونسية للنرش، 1984م، ج11 ص22. 

)59( الراغب األصفهاين، املفردات يف غريب القرآن، ص381.



169

مط
ري ن

تغي
يف 

كاة 
الز

ام 
نظ

ور 
د

كي
هال

ست
اال

راء 
لفق

ك ا
سلو

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

الغري يف نفوس أفراد املجتمع)60(.

: تحفيز الفقراء إلى تشغيل أموالهم وتنميتها: 
ً
ثانيا

َأْعَطْيُتْم  »إَِذا  اخلطاب:  بن  عمر  سيدنا  قال  رشعيًا؛  مقصدًا  الفقري  إغناء  يعترب 
للفقراء فقط بل  فالزكاة ال هتدف إىل إشباع احلاجات االستهالكية  َفَأْغنُوا«)61(، 
اهلل  رسول  فعله  ما  وهذا  الغنى،  حال  إىل  حاهلم  من  الفقراء  إخراج  إىل  هدفت 
الفقراء إىل كيفية عالج مشكلته ووجهه  صىل اهلل عليه وسلم عندما أرشد أحد 
املناسبة؛ فعن أنس بن مالك ريض اهلل  العمل  آلة  له  له وهيأ  املناسب  العمل  إىل 
عنه، أن رجاًل من األنصار أتى النبي صىل اهلل عليه وسلم يسأله، فقال: )أما يف 
بيتك يشء؟( قال: بىل، حلس نلبس بعضه ونبسط بعضه، وقعب نرشب فيه من 
املاء، قال: )ائتني هبام(، قال: فأتاه هبام، فأخذمها رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
بيده، وقال: )من يشرتي هذين؟( قال رجل: أنا، آخذمها بدرهم، قال: )من يزيد 
عىل درهم مرتني، أو ثالثا(، قال رجل: أنا آخذمها بدرمهني فأعطامها إياه، وأخذ 
أهلك،  إىل  فانبذه  طعاما  بأحدمها  )اشرت  وقال:  األنصاري،  وأعطامها  الدرمهني 
واشرت باآلخر قدوما فأتني به(، فأتاه به، فشد فيه رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم 
يومًا(،  عرش  مخسة  أرينك  وال  وبع،  فاحتطب  )اذهب  له:  قال  ثم  بيده،  عودًا 
فذهب الرجل حيتطب ويبيع، فجاء وقد أصاب عرشة دراهم، فاشرتى ببعضها 
ثوبًا، وببعضها طعامًا، فقال رسول اهلل صىل اهلل عليه وسلم: )هذا خري لك من أن 

جتيء املسألة نكتة يف وجهك يوم القيامة( )62(. 
وقد وجدنا يف مفردات الفقه اإلسالمي أن فقهاء الشافعية نصوا عىل أن الفقراء 
واملساكني ُيعطون كفاية العمر كله)63(، وال يقترص األمر عىل إعطاء الفقري كفاية 

السادس  العدد  واالجتامعية،  اإلنسانية  للبحوث  املفتوحة  القدس  جامعة  جملة  الزكاة،  لنظام  الرشعية  املقاصد  السمغويل،  رشيد  أمحد،  بن   )60(
واألربعون، أيلول 2018م، ص30.

)61( ابن أيب الشيبة، أبو بكر العبيس، املصنف يف األحاديث واآلثار، الرياض، مكتبة الرشد، 1409هـ، ج2 ص403، كتاب الزكاة باب )ما قالوا يف 
الزكاة قدر ما يعطى منها(.

)62( أبو داود، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود، بريوت، املكتبة العرصية، كتاب الزكاة، باب ما جتوز فيه املسألة، حديث رقم )1641(.
)63( الرشبيني، شمس الدين اخلطيب، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، بريوت، دار الكتب العلمية، 1994م، ج4 ص185.



170

العدد )18( أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــر

ولذلك  أمواهلم،  تنمية  عىل  الفقراء  حتفيز  هو  اهلدف  فإن  واحدة؛  دفعة  عمره 
مصدر  إجياد  عىل  حُيفز  الكسب  حُيسن  الذي  الفقري  أن  عىل  االشافعية  نص  فقد 
الزكاة ما  ُيعطى من  له دراية يف حرفة  الذي  الفقري  أن  له، ومن ذلك  دائم  دخل 
لتجارته)64(، وهذا  مال  ُيعطى رأس  بالتجارة  دراية  له  به حرفته، وإن كان  جيهز 
ودعمهم  بأنفسهم  الغنى  ليحققوا  الفقراء  حتفيز  إىل  هُّيدف  الزكاة  نظام  أن  يعني 
كثري  تغيري  عىل  يعمل  الزكاة  نظام  أن  يتضمن  وهذا  واستثامرها،  أمواهلم  لتنمية 
الفقراء كالكسل والبطالة االختيارية  تنترش يف رشحية  التي  السلبية  الصفات  من 

والتواكل واالعتامد عىل اآلخرين.
وبذلك يتبني أن فلسفة الزكاة يف القضاء عىل مشكلة الفقر ال تقترص عىل إشباع 

حاجاهتم املادية فحسب، بل تشمل األمور اآلتية:
هذه  أن  شك  وال  والكراهية،  واحلسد  احلقد  من  نفوسهم  وتزكية  تطهري  أوالً: 
املظاهر السلبية ال ُتزال باملواعظ العاطفية املجردة بل باملواقف اإلجيابية، وبذلك 

يؤسس نظام الزكاة لنظام تكافل اجتامعي.
ثانيًا: دعم الفقراء وحتفيزهم الستثامر أمواهلم وتنميتها، وبذلك يعمل نظام الزكاة 

عىل أسس باعثة للتنمية االقتصادية.

المبحث الثالث: اآلليات والبرامج التي يقدمها نظام الزكاة

لتغيير نمط سلوك الفقراء االستهالكي

لتغيري  الزكاة  نظام  يقدمها  التي  اآلليات  أبرز  املبحث  هذا  يف  الباحث  سيتناول 
الزكاة  مؤسسات  تقدمها  التي  الربامج  وأبرز  االستهالكي،  الفقراء  سلوك  نمط 

املعارصة.

)64( الرشبيني، مغني املحتاج، ج4 ص186.
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المطلب األول: اآلليات التي يقدمها نظام الزكاة لتغيير نمط سلوك الفقراء االستهالكي

: إيجاد مصادر دخل دائمة للفقراء:
ً
أوال

إذا اعتربنا أن من أهم األسباب املؤثرة يف مشكلة الفقر هو عدم ضبط القرارات 
املتعلقة باالستهالك وعدم التفكري يف املستقبل، فإن نظام الزكاة قد جتاوز هذين 

امُلسببني وأوجد مصادر دخل دائمة للفقري.
إن مقصد إغناء الفقري يعترب من أبرز مقاصد نظام الزكاة، ومن املعلوم أن إغناء 
الفقري ال يتحقق بإشباع حاجاته احلارضة فحسب، بل بتوجيه الفقري للتفكري نحو 
املستقبل والعمل عىل إجياد مصدر دخل دائم له، ولذلك فقد نص فقهاء الشافعية 
وبعض احلنابلة أن الفقري ُيعطى ما يكفيه مدة حياته؛ قال اإلمام النووي: »يف قدر 
املرصوف إىل الفقري واملسكني: قال أصحابنا العراقيون وكثريون من اخلراسانيني 
يعطيان ما خيرجهام من احلاجة إىل الغنى وهو ما حتصل به الكفاية عىل الدوام وهذا 
هو نص للشافعي رمحه اهلل«)65(، وال يعني هذا أن ُيعطى مبلغًا نقديًا كبريًا دفعة 
واحدة، بل ُيشرتى للفقري ما يكون مصدر دخل دائم له بالتفصيل اآليت املنقول يف 

الكتب الفقهية)66(: 
إذا كان الفقري حيسن حرفة أو صنعة فُيشرتى له أدوات وآالت احلرفة أو . 1

الصناعة التي يشتغل هبا بالقدر الذي حيصل له من الربح ما يفي بكفايته.
إذا كان الفقري حُيسن التجارة ُفيعطى رأس مال يتاجر به يف املجال التي يتقنه . 2

وبالقدر الذي حيصل له من الربح ما يفي بكفايته.
إذا كان الفقري من أهل الضياع – والضيعة األرض املغلة - وحُيسن استغالل . 3

األرايض فُيعطى ما يشرتي به أرضًا أو حصة يف أرض.
إذا كان الفقري ممن حُيسن الرعي أو استغالل املوايش فُيعطى ما يشرتي به . 4

الراجح من  معرفة  اإلنصاف يف  املرداوي،  وانظر:  2016، ج6 ص193،  الفكر،  دار  د.م،  املهذب،  املجموع رشح  بن رشف،  النووي، حييى   )65(
اخلالف، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب، ج3 ص239.

)66( النووي، املجموع رشح املهذب، ج6 ص194، والرشبيني، مغني املحتاج، ج4 ص186.
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ماشية ليستغلها وينتفع من دخلها.
من . 5 وينتفع  ليستغلها  عقار  له  فُيشرتى  صنعة  وال  جتارة  حُيسن  ال  كان  إذا 

دخلها.

يب للفقراء: : دعم التعليم والتدر
ً
ثانيا

يعترب اجلهل أحد األسباب املؤثرة يف نمط سلوك الفقراء االستهالكي غري العقالين، 
وإن االهتامم بزيادة العلم واملعرفة عند رشحية الفقراء يرتك بصمة عىل سلوكهم 
بالرشد يف  املذهب االقتصادي اإلسالمي هُّيتم  االستهالكي، ولذلك وجدنا أن 
ضبط نمط السلوك االستهالكي، ووجدنا أن النظرية الكالسيكية اهتمت بالنمط 

العقالين يف االستهالك، وهذا يتطلب توفري سالح العلم واملعرفة للفقري.
من  وجعل  اهتامم  أيام  واملعرفة  بالعلم  اإلسالمي  االقتصادي  املذهب  اهتم  وقد 
طلب العلم يف مصاف احلاجات األساسية التي يطلبها اإلنسان؛ }اْقَرْأ بِاْسِم َربَِّك 
ِذي َخَلَق{)67(، وجاء نظام الزكاة ليعترب أن التعليم أحد أبرز احلاجات األساسية  الَّ
الزكاة يف طلب  الفقهاء عىل جواز رصف  الفقري؛ فقد نص مجهور  التي حيتاجها 
النجابة يف طلب  الشافعية  فقهاء  العلم)68(، واشرتط  التفرغ لطلب  العلم برشط 

العلم)69(، 
علم  طالب  بكونه  الزكاة  من  املستحق  العلم  طالب  الفقهاء  مجهور  قيد  وقد 
رشعي)70(، ولكن الذي يفهم من نصوص متأخري الشافعية أهنم أحلقوا بالعلم 
الرشعي علوم اآللة كالنحو والرصف واللغة، وعللوا ذلك بعموم نفعها وكوهنا 
من فروض الكفاية)71(، ونص اإلمام األردبييل يف كتاب األنوار: »ولو قدر عىل 
الذي هو فرض  العلم  أو  القرآن  بتعلم  أو غريها وهو مشتغل  بالوراقة  الكسب 

)67( سورة العلق: 1.
)68( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار، ج2 ص340، والبهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار الكتب 

العلمية، د.ت، ج2 ص273
)69( الرشواين، عبد احلميد، حاشية الرشواين عىل حتفة املحتاج، مرص، املكتبة التجارية الكربى، 1983م، ج7 ص152.

ص175،  ج4  املنهاج،  ألفاظ  معاين  معرفة  إىل  املحتاج  مغني  والرشبيني،  ص340،  ج2  املختار،  الدر  عىل  عابدين  ابن  حاشية  عابدين،  ابن   )70(
والبهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، بريوت، دار الكتب العلمية، د.ت، ج2 ص273.

)71( اهليتمي، أمحد بن عيل، املنهاج القويم، بريوت، دار الكتب العلمية، 2000م، ص237.
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له  حلت  والتعليم  التعلم  عن  يقطعه  بالكسب  واالشتغال  تعليمه  أو  كفاية 
الزكاة«)72(، فقد أطلق علوم فرض الكفاية ومل يقيدها بكوهنا رشعية، وعىل ذلك 
فيجوز إعطاء الزكاة لطالب العلم الديني والدنيوي إذا كان من فروض الكفاية.

دينه  يف  تنفعه  التي  العلم  كتب  لرشاء  إليه  حُيتاج  ما  أخذ  احلنابلة  فقهاء  وأجاز 
ودنياه، واعتربوا ذلك من النفقة التي حيتاجها طالب العلم؛ جاء يف كتاب »كشاف 
القناع للبهويت«: »سئل الشيخ – يعني ابن تيمية – عمن ليس معه ما يشرتي به كتبا 
للعلم يشتغل فيها؟ فقال: جيوز أخذه منها ما حيتاج إليه من كتب العلم التي ال بد 

ملصلحة دينه ودنياه منها«)73(.
عىل  االعتامد  عىل  يعينهم  الذي  النافع  العلم  وتعليمهم  الفقراء  رشحية  تأهيل  إن 
املصالح  بتحصيل  يتعلق  الكفاية  فرض  الكفاية؛ ألن  فروض  من  يعترب  أنفسهم 
العز بن عبد  العامة، يقول اإلمام  املصالح  الفقراء وتأهيلهم من  العامة، وتعليم 
السالم: »ويتعلق فرض الكفاية باألمور الكلية من مصالح الدنيا واآلخرة كالعلم 

واجلهاد وما يصلح به املعاش كاحلرث«)74(
الفقراء العاطلني ويمنحهم فرصة للتعلم  الزكاة موردًا متويليًا يعني  ويقدم نظام 
والتدرب عىل اكتساب احلرف والصناعات والتخلص من عادة التسول، فينمو 
أن  عىل  والقدرة  العمل  سوق  إىل  للدخول  ويؤهلهم  العلمي  مؤهلهم  بذلك 

يكتسبوا دخوهلم بعمل أيدهُّيم.

المطلب الثاني: البرامج التي تقدمها مؤسسات الزكاة المعاصرة لتغيير النمط االستهالكي

: برامج التنمية االقتصادية لمؤسسة الزكاة بوالية سالنجور:
ً
أوال

الرائدة يف جمال عمل املؤسسات الزكوية املعارصة: جتربة مؤسسة  التجارب  من 

)72( األردبييل، يوسف بن ابراهيم، األنوار ألعامل األبرار، الكويت، دار الضياء، 2006م، ص291.
)73( ابن عابدين، حاشية ابن عابدين عىل الدر املختار، ج2 ص340، والبهويت، منصور بن يونس، كشاف القناع عن متن اإلقناع، دار الكتب العلمية، 

بريوت، ج2 ص273
)74( العز بن عبد السالم، الغاية يف اختصار النهاية، بتحقيق إياد الطباع، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية، قطر، 2016م، ج7 ص157.
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1994م، وكان اسم املؤسسة  الزكاة يف والية سالنجور بامليزيا التي ُأنشأت سنة 
وكان  1995م،  يف  بالعمل  املؤسسة  وبدأت  وجبايتها(،  الزكاة  حتصيل  )مركز 
نجاح  وبعد  احلاسوبية،  الزكاة  وفاتورة  احلاسوب  جهاز  يستخدمون  املوظفون 
وتم  بسالنجور(،  الزكاة  )مركز  إىل  املؤسسة  اسم  تغيري  تم  1996م  يف  املؤسسة 
ليصبح  املؤسسة  اسم  تغري   2006 ويف  1998م،  يف  الزكاة(  رصف  )قسم  تأسيس 

)مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور()75(.
وقد هدفت املؤسسة إىل رفع مستوى إدارة أموال الزكاة وتطويرها وبلوغ أقىص 
االقتصادي  املستوى  ورفع  الفقر  معاجلة  إىل  إضافة  الزكاة،  جباية  يف  ممكن  حد 
للمجتمع، وهتيئة خدمات ذات جودة عالية ألصحاب األموال الزكوية، ورصف 

الزكاة بشكل فعال ومؤثر)76(.
أجل  من  وهتيئتهم  واملساكني  للفقراء  استثامرية  مشاريع  بتمويل  املؤسسة  تقوم 

إدارهتا وفق اآللية اآلتية:
تكون . 1 ما  وعادة  وميوله،  مستحق  كل  عن  دراسة  بإعداد  املؤسسة  تقوم 

االختبارات صعبة؛ ألن املؤسسة ال تعطي أموال الزكاة إال ملن وجدته أهال 
لذلك، واملراد باألهلية الشخص الذي يتمتع بمهارات يف التجارة ولديه 
القابلية للتعلم، وتقوم بإعطاء املستحقني دورات تدريبية قبل بداية التجارة 

وأثنائها، ومتدهم برؤوس أموال إضافية بعد نجاح مشاريعهم.
يتم إعطاء ورشة أو دورة يف أساسيات التجارة قبل البدء بالتجارة، وتتضمن . 2

التجارة، واملهارات  املالية، والتدريب عىل مهارات  الورشة كيفية اإلدارة 
التي حيتاجها املستحقني لتنمية أنفسهم، ومراقبة ذلك أثناء القيام بالتجارة

يتم حتديد رأس املال امُلعطى للمستحقني لالستثامر بعد حتديد نوع التجارة، . 3
وأجرة  للتجارة  الرئيسية  والبضائع  باآلالت  بتزويدهم  املؤسسة  وتقوم 

)75( خنفويس، عبد العزيز، املؤسسات الزكوية كآلية ملعاجلة الفقر وفق برنامج التنمية االقتصادية: مؤسسة الزكاة بوالية سالنجور بامليزيا أنموذجًا، 
املجلة العربية للدراسات الرشعية والقانونية، العدد األول، معهد امللك سلامن للدراسات واخلدمات اإلنسانية، السعودية، 2014م، ص145.

)76( املرجع نفسه، ص146.



175

مط
ري ن

تغي
يف 

كاة 
الز

ام 
نظ

ور 
د

كي
هال

ست
اال

راء 
لفق

ك ا
سلو

أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

الدكاكني)77(.
وقد أنشأت املؤسسة عدة مشاريع يف هذا املجال، ومن أبرزها:

مرشوع املغسلة )حمل لغسل املالبس(.. 1
مرشوع املتاجرة يف املأكوالت اخلفيفة.. 2
مرشوع املتاجرة يف البهارات.. 3
مرشوع الدكان املتحرك.. 4
 ومرشوع رشكة تسويق املنتجات.. 5
مرشوع رشكة منتجات احِلَرف اليدوية)78(.. 6

يع التأهيلية لصندوق الزكاة األردني: : برامج المشار
ً
ثانيا

صدر قانون الزكاة يف األردن سنة 1978، ويف سنة 1988م أعطى القانون لصندوق 
الزكاة الشخصية املعنوية واالستقالل املايل واإلدارة وحق التملك والتعاقد.

واهلبات،  واملساعدات  الزكاة  أموال  استقطاب  زيادة  إىل  الصندوق  وهُّيدف 
اخلدمات  تقديم  يف  واملسامهة  الفقرية،  األرُس  تشغيل  فرص  زيادة  يف  واملسامهة 

الصحية للفقراء، وزيادة عدد املشمولني بمساعدات نقدية متكررة)79(.
باستقبال  فيقوم  التأهيلية،  املشاريع  الصندوق  هبا  يقوم  التي  املشاريع  أبرز  ومن 
املشاريع  وتستهدف  املناسب،  القرار  واختاذ  وتدقيقها  االجتامعية  الدراسات 
التأهيلية فئات األرامل الفقراء، واملسنني الفقراء، وُأرس السجناء الفقراء، وطالب 

العلم الفقراء، واملرىض الفقراء.
وتقوم آلية دعم املشاريع التأهيلية كام يأيت:

يتم إجراء دراسة اجتامعية أولية لطالب املرشوع.. 1
القيام بإجراء زيارة ميدانية ألرسة طالب املرشوع، والتأكد من وجود البيئة . 2

)77( املرجع نفسه، ص155. 
)78( املرجع نفسه، ص156.

)79( صندوق الزكاة األردين، التقرير السنوي لسنة 2017م، موقع صندوق الزكاة، http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=H، شوهد 
بتاريخ 4 - 1 - 2022م.
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املناسبة، والقدرة عىل إقامة املرشوع.
يتم حتويل املعاملة إىل مديرية املشاريع للتدقيق واملوافقة.. 3
يقدم طالب املرشوع تعهد خطي بضامن استمرارية املرشوع التأهييل، ويف . 4

حال خمالفة ذلك ُيطالب بدفع قيمة املرشوع.
توقع اتفاقية عقد تأهيل بني الصندوق ومتلقي اخلدمة بالرشوط والضامنات . 5

الالزمة الستمرارية املرشوع.
ُتسلم مستلزمات املرشوع لألرسة املستفيدة من املرشوع التأهييل)80(.. 6

ومن أبرز املشاريع التأهيلية التي دعمها صندوق الزكاة:
مشاريع الزراعة واإلنتاج احليواين: وقد ركز الصندوق عىل املشاريع التي . 1

ال تتطلب معدات أو آالت إنتاجية، وإنام حتتاج للتدريب والصيانة خالل 
فرتة املرشوع، ومن هذه املرشوعات:

مرشوع تربية األبقار احللوب.أ. 
مرشوع تربية املاعز الشامي.ب. 
مرشوع تصنيع مشتقات احلليب.ت. 
مرشوع تربية النحل.ث. 

املرشوعات الصناعية واحِلَرف اليدوية: وقد ركز الصندوق عىل املشاريع . 2
التي تتطلب آالت ومعدات قليلة، ومن أبرز هذه املشاريع:

مرشوع حياكة امللبوسات.أ. 
مرشوع الرتيكو والتطريز.ب. 
مرشوع الرسم عىل الرمل والزجاج.ت. 
مرشوع الُبسط والسجاد.ث. 
مرشوع التنجيد العريب للُفرش)81(.ج. 

شوهد   ،http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=H الزكاة،  صندوق  موقع  الزكاة،  لصندوق  اإلجراءات  دليل  الزكاة،  صندوق   )80(
بتاريخ 4 - 1 - 2022م.

)81( صندوق الزكاة األردين، التقرير السنوي لسنة 2017م، موقع صندوق الزكاة، http://www.zakatfund.org/Default.aspx?Lng=1&P=H، شوهد 
بتاريخ 4 - 1 - 2022م.
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: برامج مقترحة: من البرامج التي يمكن أن تقدمها مؤسسة الزكاة المعاصرة:
ً
ثالثا

برنامج التعليم والتدريب التقني واملهني للفقراء: ويتضمن مجيع املهارات . 1
القطاعات  شتى  يف  املهنية  باملامرسة  املتصلة  والتكنولوجيا  والعلوم 
واملهني  التقني  والتدريب  التعليم  أمهية  وتتمثل  واالجتامعية،  االقتصادية 
يف تنمية قدرات األفراد وتأهيلهم للحصول عىل عمل فضاًل عن أمهيته يف 

مواجهة حتديات البطالة وحتفيز التنمية االقتصادية واالجتامعية)82(.
التقني  والتدريب  التعليم  برنامج  متويل  الزكاة  تدعم مؤسسة  أن  وُيقرتح 

واملهني لرشحية الفقراء بإحدى اآلليات اآلتية:
التقني أ.  والتدريب  التعليم  معاهد  يف  اجلاّدين  الفقراء  الطلبة  دراسة  متويل 

واملهني مما يعينهم عىل اكتساب احلرف والصناعات.
توجيه الفقراء العاطلني عن العمل للدراسة يف معاهد التعليم والتدريب ب. 

التقني واملهني يف جماالت خيتارها الفقراء بأنفسهم.
لتوجيه ت.  التدريب  معاهد  وبني  الزكاة  مؤسسات  بني  تعاون  وجود  ينبغي 

الطلبة الفقراء إىل املجاالت األكثر طلبًا يف سوق العمل.
احلكومة ث.  مؤسسات  وبني  الزكاة  مؤسسات  بني  تعاون  وجود  يفضل 

والقطاع اخلاص هتدف إىل تشغيل هؤالء الطالب إذا أهنوا تدريبهم.

برنامج ترشيد الوعي االستهالكي وإدارة ميزانية األرسة: وُيعنى بالوعي . 2
االستهالكي إحاطة املستهلك باملعلومات واإلرشادات املتعلقة بمختلف 
الصحية  احلقائق  واإلرشادات  باملعلومات  واملراد  االستهالك،  أوجه 
واالقتصادية واالجتامعية والبيئية، فالوعي االستهالكي يساعد عىل اختاذ 
احلقيقية يف  املنفعة  بذلك  فتتحقق  احلقيقية  باحلاجة  تتعلق  قرارات رشيدة 

احلفاظ عىل املال والصحة واملجتمع)83(.
)82( تقرير املقرر اخلاص املعني باحلق يف التعليم، اجلمعية العامة لألمم املتحدة، 15-8-2012م، ص4.

)83( ياليشاين، وهيبة وحممد فرحي، دور الوعي االستهالكي يف ترشيد سلوك املستهلك، جملة دراسات العدد االقتصادي، املجلد 7 العدد 1، ص4.
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ويقصد بميزانية األرسة مقابلة إيرادات األرسة ونفقاهتا خالل فرتة معينة 
ملعرفة الفائض أو العجز، ودراسة البدائل املتاحة الستثامر الفائض وتغطية 

العجز)84(.
وُيقرتح أن تقدم مؤسسة الزكاة برنامج ترشيد الوعي االستهالكي وإدارة 

ميزانية األرسة باآللية اآلتية:
يتم تنظيم بعض املحارضات والورشات وتنسيق كتيبات إرشادية متعلقة أ. 

برتشيد الوعي االستهالكي وإدارة ميزانية األرسة.
الصحية ب.  املعلومات  أبرز  عىل  املنظمة  والورشات  املحارضات  تشتمل 

واستهالك  للدخل  الفرد  إنفاق  بكيفية  املتعلقة  واالجتامعية  واالقتصادية 
السلع واخلدمات.

تشتمل املحارضات عىل وسائل عملية يف كيفية إدارة ميزانية األرسة.ت. 
الفقري يف ث.  تساعد  اإلرشادية عىل وسائل وحلول عملية  الكتيبات  تشتمل 

حياته العملية.
مال ج.  توزيع  عند  املستفيدين  الفقراء  عىل  اإلرشادية  الكتيبات  توزيع  يتم 

الزكاة.
متعلقة ح.  تثقيفية  ورشة  أو  حمارضة  حضور  مستفيد  كل  عىل  االشرتاط  يتم 

برتشيد الوعي االستهالكي وإدارة ميزانية األرسة.

)84( الرماين، زيد بن حممد، اقتصاديات األرسة، الرياض، دار طويق للنرش والتوزيع، 2004م، ص191.
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الخاتمة:

والتوصيات  النتائج  من  جمموعة  إىل  البحثي  العرض  هذا  بعد  الباحث  توصل 
وهي:

ولكن  - واخلارجية،  الداخلية  األسباب  من  بمجموعة  الفقر  مشكلة  ترتبط 
عند  املعرفية  اخلربة  ونقص  السلوكية  العادات  إىل  يرجع  األهم  السبب 

الفقراء.
ويمكن  - املؤثرة،  العوامل  من  بعدد  الفقراء  عند  االستهالكي  النمط  يتأثر 

املتعلقة  القرارات  ضبط  وعدم  املعرفة،  ونقص  اجلهل  أمرين:  يف  إمجاهلا 
باملستقبل.

الفقر  - جاء املذهب االقتصادي اإلسالمي بمنظومة متكاملة تعالج أسباب 
من جذوره، وتضم هذه املنظومة أحكام ترشيعية وأطر مؤسسية، ومل تقترص 
الفقراء بل  هذه الترشيعات واألطر املؤسسية عىل متويل نقص املوارد عند 

سعت إىل معاجلة العادات السلوكية السلبية عند الفقراء.
يتبني من خالل استعراض أهداف نظام الزكاة أن فلسفة الزكاة يف القضاء  -

واحلسد  احلقد  من  نفوسهم  وتزكية  تطهري  عىل  تشتمل  الفقر  أسباب  عىل 
أمواهلم  الستثامر  وحتفيزهم  الفقراء  ودعم  السلبية،  والصفات  والكراهية 

وتنميتها.
فيام يتعلق باآلليات التي يقدمها نظام الزكاة تبني أن نظام الزكاة قد عمل عىل  -

التعليم  دعم  والثاين:  للفقراء،  دائمة  دخل  مصادر  إجياد  األول:  مسارين: 
والتدريب للفقراء.

املعارصة،  - الزكاة  مؤسسات  يف  املطبقة  الربامج  بعض  الباحث  استعرض   
ومنها برامج التنمية االقتصادية ملؤسسة الزكاة يف والية سالنجور بامليزيا، 
وبرامج املشاريع التأهيلية لصندوق الزكاة األردين، وقدم الباحث مقرتحني 
التعليم والتدريب املهني، وتنظيم دورات متعلقة برتشيد  فيام يتعلق بدعم 
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الوعي االستهالكي وإدارة ميزانية األرسة.
واملشاريع  - الربامج  املعارصة  الزكاة  مؤسسات  تبني  بأمهية  الباحث  يويص 

والتدريب  التعليم  للفقراء ودعم  دائمة  إجياد مصادر دخل  تركز عىل  التي 
هلذه الرشحية.

عىل  - الزكاة  برامج  تطبيق  أثر  تقيس  دراسات  وجود  بأمهية  الباحث  يويص 
سلوك الفقراء وعاداهتم االستهالكية.

الباحث بأمهية وجود دراسات تبحث يف موضوع تطبيق سياسات  - يويص 
الوكز السلوكي يف مؤسسة الزكاة املعارصة.
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)سل

الملخص:

ترتكز فكرة البحث عىل حساب زكاة النخيل بالطريقة احلديثة يف دولة قطر، وهي 
عملية املتوسط احلسايب؛ جُيمع فيها معدل اإلنتاج األعىل للنوع الواحد من النخلة، 
مع معدل اإلنتاج األدنى، ثم يقسم عىل اثنني، فيكون الناتج هو املتوسط احلسايب 
يف  يتمحور  البحث  به  أتى  الذي  واجلديد  الواحد.  للنوع  النخيل  زكاة  إلخراج 

https://doi.org/10.33001/M0110202218/104
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أمرين: األول: إظهار اجلانب النظري والتطبيقي حلساب زكاة النخيل بالطريقة 
إىل أهل اخلربة واالختصاص لدى وزارة  الرجوع  بعد  احلسابية احلديثة، وذلك 
البلدية يف دولة قطر، والثاين: الكشف عن مدى صالحية هذه العملية احلسابية 
يف الرشيعة اإلسالمية، من خالل الرجوع إىل املقاصد الكلية، والقواعد العامة، 
والفروع واملسائل الفقهية. وتتمثل األسئلة املحورية يف الدراسة: هل باإلمكان 
حقيقتها،  هي  وما  قطر؟  دولة  يف  حديثة  حسابية  بعملية  النخيل  زكاة  حساب 
وكيف تتم تطبيقاهتا املعارصة؟ وما مدى صالحيتها يف ضوء الرشيعة اإلسالمية؟ 
الواقع  يف  وصالحيتها  احلسابية،  العملية  هذه  بيان  إىل  الدراسة  توصلت  وقد 
ما، بحسب كالم أهل اخلربة  املعارص لدى دولة قطر؛ إلمكانية ضبطها إىل حد 
مراعاة  عىل  القائمة  امللحة  واحلاجة  الرشعية،  للمصلحة  ونظرًا  واالختصاص، 
اجلانبني، وذلك برفع احلرج الذي يلحق أرباب الثمرة، مع املحافظة عىل حقوق 
املستحقني يف الزكاة املفروضة. واملنهج املتبع يف البحث هو املنهج الوصفي وذلك 
باملنهجني  بوصف ما تم مجعه عن املوضوع ووصفه وصفا دقيقًا، مع االستعانة 

التحلييل واالستنباطي.
الكلمات المفتاحية: الزكاة، النخيل، اخلرص، قطر، املتوسط احلسايب.
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Calculating the Zakat on Palm Using the Arithmetic Mean 
Method in the State of Qatar
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Abstract
The research focuses on the modern way of calculating Zakat of palm trees 
practiced in the State of Qatar. The calculation is based on arithmetic means 
by considering the highest production rate of one type of palm along with 
the lowest production rate of the type then divide them by two, so the result 
is the arithmetic average for the output of Zakat for that one type of palm. 
Two matters are novel; firstly: Discussing the theoretical and practical side 
of mathematical and modern way for calculating Zakat of palm trees as 
viewed by the experts and specialists at the Ministry of Municipality in the 
State of Qatar. Secondly: Revealing the validity of this arithmetic process in 
Islamic Shari’ah in the purview of the overall objectives, general rules, and 
jurisprudential aspects. The central questions of the study are: Is it possible 
to calculate the Zakat of palm trees by using the arithmetic mean? How far is 
it valid, and how is it impacting the contemporary applications? What is its 
validity in the light of Islamic Shari’ah? The study explained the calculation 
method in subject, its validity in the contemporary instance of the State of 
Qatar, the level of its accuracy as explained by the experts and the specialists, 
while considering the public interest as well as the need of the related parties 
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in terms of by removing the hardship that befalls the owners of the dates, while 
preserving the rights of those entitled to the receive the Zakat. The research 
followed the descriptive method for the precise description of information 
gathered, alongside the analytical and deductive methods.

Keywords: Zakat, Palm Tree, Estimation, Qatar, Arithmetic Average.
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المقدمة:

يتمتع النخيل يف دولة قطر بدرجة كبرية من العناية؛ نظرًا الهتامم الدولة وأفراد 
املجتمع بزراعتها؛ مما نتج عنه وفرة يف حمصوهلا، فكانت احلاجة ملحة إىل معرفة 
تناول  أن  املعلوم  ومن  اإلسالم،  أصول  من  عظيم  بأصٍل  تتصل  لكوهنا  زكاهتا 
موضوع كيفية إخراج زكاة النخيل يف تراثنا الفقهي اإلسالمي، يكون بطريقتني 
رئيستني: األوىل: طريقة الكيل، وتكون بعد جذ الثمرة، بأن ُتكال عىل األرض. 
بدو  بعد  الثمرة  اخلارص  بتقدير  الطريقة  هذه  وتكون  اخلرص،  طريقة  والثانية: 
الظن  عىل  األساس  يف  يقوم  اخلرص  ألن  ونظرًا  النخل،  رؤوس  عىل  صالحها 
إجياد  إىل  ملحة  احلاجة  كانت  اخلرص؛  بعملية  اخلبري  اخلارص  من  والتخمني 
–خصوصًا عند ندرة اخلارص- بام  طرق جديدة للخرص؛ تكون أكثر انضباطًا 
يتفق مع روح الرشيعة؛ وذلك مراعاًة حلال الناس، وتيسريًا عليهم؛ يف االنتفاع 
بالرطب عىل رؤوس النخل، باألكل منه واإلهداء والتصدق والبيع والعطاء، ويف 
نفس الوقت حفاظًا عىل حقوق املستحقني من الفقراء واملساكني، فيتمكن بذلك 
أرباب الثامر من حساب زكاة نخيلهم بطريقة سهلة وميرسة، يمكن االعتامد عليها 
عند انعدام أو ندرة اخلارص يف دولة قطر؛ ولذلك كله كان هذا البحث، والذي 
هُّيدف إىل جعل املتوسط احلسايب الذي قرره أهل اخلربة واالختصاص بدياًل عن 

التخمني يف عملية اخلرص.
ومما ساعد عىل إخراج هذه الدراسة هو إمكان معرفة معدل إنتاج أنواع النخيل 
خرباء  كالم  عىل  ذلك  يف  معتمدين  قطر،  بلدية  لدى  املختصة  اجلهات  قبل  من 
الدراسة  هذه  فجاءت  رقمية،  وإحصائيات  ميدانية  بتقارير  زراعيني،  وخمتصني 
تربهن صالحية هذه العملية احلسابية، وإمكان العمل هبا من جانبني، من اجلانب 
زكاة  »حساب  سميناها  وقد  التطبيقي،  العميل  اجلانب  وكذا  الرشعي،  التأصييل 

النخيل بطريقة املتوسط احلسايب يف دولة قطر«.
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أهمية البحث:

يتعلق  بحثنا  وموضوع  به،  تتعلق  الذي  املوضوع  أمهية  إىل  البحث  أمهية  ترجع 
بالركن الثالث من أركان اإلسالم، وهي فريضة الزكاة؛ وملا كانت ثمرة النخيل 
من األصناف الزكوية املتفق عليها، فإن احلاجة ماسة إىل معرفة حساب زكاهتا بام 
هو متعارف عليه من الكيل والوزن أو اخلرص، فإن عرس ذلك؛ كان من األمهية 
يف  لتساعد  احلسايب،  املتوسط  طريقة  وهي  املعترب،  الرشعي  البديل  إجياد  بمكان 
تسهيل حساب زكاة النخيل عىل األفراد واملؤسسات يف دولة قطر. وقد اختصت 
هذه الدارسة بدولة قطر نظرًا ألمرين، األول: إمكانية ضبط معدل انتاج النخلة 
املختصة،  اجلهات  قبل  من  باإلحصائية  بالنخيل  لالهتامم  نظرًا  وذلك  الواحدة، 
تكون  أن  كثريًا يف  والطبيعية، وهذا ساعد  والبيئية  املناخية  الوحدة  الثاين:  األمر 
الدراسة أكثر انضباطًا، وهذان األمران معًا قد ال يتسنيا ألي بلد آخر، وخاصة 
عنه  ينتج  والذي  فيها،  املناخ  واختالف  البيئة،  لتنوع  األطراف  املرتامية  البلدان 
، والفارق الكبري يف النوع الواحد من النخيل، أو صعوبة ضبط  االختالف البنيِّ
معدل اإلنتاج من قبل اجلهات املختصة، وهذان األمران يؤثران عىل العمل هبذه 
العملية احلسابية يف  املمكن االستناد عىل هذه  العملية احلسابية. وعىل هذا فمن 
عدد من املجتمعات العربية واإلسالمية، من خالل االستفادة من الفكرة، وكذا 

االستفادة من النامذج التطبيقية بالرشوط والضوابط الواردة يف البحث.

مشكلة البحث:

وجه  عىل  قطر  دولة  ويف  عمومًا،  النخيل  زكاة  ملعرفة  داعية  احلاجة  كانت  ملا 
العناية هبا، ووفرة نتاجها الزراعي،  النخيل فيها، وشدة  اخلصوص؛ نظرًا لكثرة 
مع ندرة أو انعدام اخلارصني يف نفس الوقت، جاءت فكرة هذا البحث يف إجياد 
دولة  النخيل يف  أرباب  منها  يعاين  التي  املشكلة  طريقة عرصية حديثة حلل هذه 
قطر، وذلك من خالل اإلجابة عىل اإلشكالية املنبثقة عن السؤالني اجلوهريني يف 
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املوضوع، ومها: ما مدى صالحية عملية املتوسط احلسايب حلساب زكاة النخيل 
يف الرشيعة اإلسالمية؟، وهل يمكن العمل هبذا العملية احلسابية يف دولة قطر؟، 

ويتفرع عنهام أسئلة أخرى وهي:
رؤوس . 1 عىل  النخيل  ثمرة  زكاة  حلساب  احلسايب  املتوسط  طريقة  ماهي 

الشجرة؟
ما مدى مالءمة هذه الطريقة احلسابية للقواعد الرشعية والفروع الفقهية؟. 2
كيف يتم تطبيق هذه العملية احلسابية عمليًا حلساب زكاة النخيل يف دولة . 3

قطر؟ 

أهداف البحث:

اهلدف األساس من هذا البحث هو إظهار وسيلة جديدة حلساب زكاة النخيل، 
مع بيان حقيقتها، وكيفية تطبيقها يف الواقع، وتتفرع عنه األهداف اآلتية:

الرشيعة . 1 يف  النخيل  لزكاة  احلديثة  احلسابية  العملية  مالءمة  مدى  بيان 
اإلسالمية.

إبراز جانب التطبيق العميل لعدد من أنواع النخيل يف دولة قطر.. 2
حتديد الضوابط املعتربة يف العمل هبذه العملية احلسابية.. 3
رفع احلرج والضيق عن أصحاب الثمرة، مع احلفاظ عىل حقوق املستحقني . 4

للزكاة املفروضة.

منهج البحث:

عن  مجعه  تم  ما  وحتليل  بوصف  وذلك  الوصفي،  املنهج  عىل  البحث  اعتمد   
البحث  رسمها  التي  األهداف  حتقيق  إىل  الوصول  بغية  معلومات  من  املوضوع 

لنفسه، مع االستعانة باملنهجني التحلييل واالستنباطي. 
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حدود البحث:

العلمي  البعد  عن  يتحدث  والذي  املوضوع،  ُبعد  يف  تتمثل  البحث  حدود 
يف  احلسايب  املتوسط  بعملية  األخذ  مرشوعية  احلديث عن  يف  وذلك  )النظري(: 
زكاة النخيل من حيث التأصيل الرشعي. وكذا البعد العميل)التطبيقي(: وذلك 
فيها  الزكاة  النخيل يف دولة قطر، وحساب معدل  أنواع  من خالل احلديث عن 

بطريقة املتوسط احلسايب. 

الدراسات السابقة:

مؤلفات،  عدة  فيه  ُألِّفت  خصوصًا؛  النخيل  وزكاة  عمومًا،  الزكاة  عن  احلديث 
وأقرب ما وقفنا عليه من الرسائل العلمية والتي هلا ارتباط وثيق، وتعد كاملدخل 

ملوضوعنا هو موضوع اخلرص، وأهم ما كتب فيه رسالتان علميتان، مها:
رسالة . 1 والثامر،  الزروع  زكاة  يف  اخلرص  أحكام  عليان،  فراس  احلوامدة، 

يف  الباحث  تناول  وقد  2009م(.  البيت،  آل  جامعة  )عاّمن:  ماجستري، 
رسالته األحكام التي تتعلق بخرص الزروع والثامر، ففي الفصل التمهيدي 
تعرض الباحث لبيان مفهوم اخلرص يف الفقه اإلسالمي، ومذاهب العلامء 
أحكام  تناول  األول:  الفصل  ويف  ترشيعه،  من  واحلكمة  مرشوعيته،  يف 
اخلارص، وما يدخله اخلرص من الزروع والثامر، ووقت اخلرص وصفته، 
املشرتكة،  الثامر  نصاب  وأحكام  اخلرص،  عند  الثامر  ألرباب  يرتك  وما 
املنافع  الباحث  تناول  الثاين:  الفصل  ويف  اخلرص.  يف  الضامن  وأحكام 
أو  املستحقني،  أو  الثامر،  أرباب  عىل  سواء  باخلرص،  العمل  عىل  املرتتبة 

الدولة، أو الثمر نفسه.
احلََمد، عبد اهلل بن أمحد بن مساعد، أحكام اخلرص دراسة فقهية تطبيقية، . 2

الباحث  2011م. هُّيدف  الرشيعة،  كلية  القصيم،  ماجستري، جامعة  رسالة 
من خالهلا إىل بيان مسائل متنوعة تتعلق باخلرص ودراستها دراسة فقهية 
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تطبيقية؛ وذلك من خالل متهيد وثالثة فصول: ففي التمهيد حتدث الكاتب 
عن حقيقة اخلرص وأركانه وتارخيه، واحلكمة من مرشوعيته، ويف الفصل 
األول: حتدث عن عدد من األحكام املتعلقة باخلرص، واخلارص، ومالك 
الثاين كان احلديث عن  املال املخروص، واليشء املخروص. ويف الفصل 
األحكام الفقهية للخرص يف البيع. ويف الفصل الثالث حتدث عن إجراءات 

اخلرص يف اململكة العربية السعودية وتطبيقاهتا. 
التعقيب: من خالل االطالع عىل ما سبق، وعىل عدد من البحوث املحكمة 
التي حتدثت عن اخلرص، نجد أن جل من حتدث عن اخلرص اعتنى بجمع 
أحكامه ومسائله املسّطرة يف كتب الفقهاء السابقني، ونجد أيضًا أن النتائج 
التي خلص إليها أصحاهبا كانت ترجيحًا لعدد من املسائل الفقهية فيه، ومما 
ينبغي لفت االنتباه إليه أن احلََمد يف رسالته أحكام اخلرص دراسة فقهية 
اململكة  إجراءات اخلرص يف  الثالث عن  الفصل  أثناء حديثه يف  تطبيقية، 
باملتوسط؛  العمل  مسألة  إىل  أسطر  يف  أشار  وتطبيقاهتا.  السعودية  العربية 
لكنه جعل العمل هبا مقيًدا يف البستان الواحد، ومل يربز العمل هبا يف البلد 
هذا  من  املأمولة  العلمية  واإلضافة  رشعيًا.  تأصياًل  هلا  يؤصل  ومل  ككل، 
النخيل،  زكاة  يف  احلسايب  املتوسط  لعملية  الرشعي  التأصيل  هو  البحث 

وتطبيقها العميل لعدد من أصناف النخيل يف دولة قطر. 

خطة البحث: 

 املقدمة: وفيها أمهية البحث، وإشكاليته، وأهدافه، ومنهجه، والدراسات السابقة 
فيه، وحدوده، وخطته.

متهيد: وهو مدخل مفاهيمي للبحث.
املبحث األول: التأصيل الرشعي حلساب زكاة النخيل، وفيه مطلبان:

املطلب األول: مرشوعية زكاة النخيل، وبيان نصاهبا.
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املطلب الثاين: مسألة اخلرص يف زكاة النخيل.
دولة  يف  احلسايب  باملتوسط  النخيل  زكاة  حلساب  العميل  التطبيق  الثاين:  املبحث 

قطر، وفيه مطلبان:
املطلب األول: التعريف بالنخيل يف دولة قطر.

املطلب الثاين: كيفية حساب زكاة النخيل باملتوسط احلسايب.
اخلامتة: وفيها النتائج والتوصيات.

تمهيد: 

من األمهية بمكان قبل الولوج يف صلب املوضوع؛ بيان املصطلحات األساسية 
التي تتعلق بالبحث بصورة مبارشة؛ بذكر أبرز ما فيها، كالتعريف بمفهوم زكاة 

النخيل، ومفهوم املتوسط احلسايب، كام يف اآليت: 

ثم  مفرداهتا  ببيان  النخيل  زكاة  تعريف  ويمكن  النخيل:  زكاة  يف  تعر  :
ً
أوال

التعريف بحسب اإلضافة، يف اآليت:

يف الزكاة: وهي لغة مأخوذة من الزكاء وهو النامء والزيادة)1(. وسمي املال  1 - تعر

املخرج زكاة؛ ألنه يزيد يف املخرج منه، ويقيه اآلفات، وهي كام قال النووي:»لفظة 
عربية معروفة قبل ورود الرشع مستعملة يف أشعارهم، وذلك أكثر من أن يستدل 
له”)2(. وأما الزكاة يف االصطالح الفقهي فقد اختلفت عبارات فقهاء املذاهب يف 
تعريف الزكاة بناء عىل اختالف وجهات النظر فيها، فمنهم من نظر إىل اجلانب 
التعبدي الذي هو فعل املكلف، فاحتاج إىل ذكر نية التقرب إىل اهلل، ومنهم من 
نظر إىل املعقولية واملعنى وهو اجلانب املايل، فلم يذكر ذلك، واختالف األلفاظ 
والبعض  فهو شكيل وصوري،  العبارة  التنوع يف  بعضه من  املذاهب،  أتباع  عند 
بأهنا: »اسم ألخذ  التعاريف عند من عرفها  اآلخر مضموين جوهري، وأحسن 

)1( الفيومي، أمحد بن حممد، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري، بريوت، املكتبة العلمية، )د. ط(، )د.ت(، )1/ 254(.
)2( النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب، )مع تكملة السبكي واملطيعي(، بريوت، دار الفكر، )د. ط(، )د.ت(، )5/ 325(.
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يشء خمصوص من مال خمصوص عىل أوصاف خمصوصة لطائفة خمصوصة«)3(.

يف النخيل: النخيل هو مجع مؤنث للنخلة الواحدة، وهي شجرة التمر،  2 - تعر

وكام جتمع عىل نخيل، جتمع أيضًا عىل نخل، وأهل احلجاز يؤّنثون لفظة النخل، 
فيقولون نخل كريم، ويأت يف  يذّكرونه  النخل، وأهل نجد ومتيم  فيقولون هي 
اللغة بمعدة معان, منها: االنتخاب، والغربلة، والتصفية، واالختيار واالنتقاء)4(، 
قال ابن فارس: »النون واخلاء والالم: كلمة تدل عىل انتقاء اليشء واختياره...، 
وعندنا أن النخل سمي به ألنه أرشف كل شجر ذي ساق”)5(؛ فانتقيت واختريت 
لشجرة  ما  خيفى  وال  لإلنسان،  وأمهيتها  فائدهتا  لعظم  األشجار؛  سائر  بني  من 
النخيل وثامرها من بركة وفوائد عديدة جاءت اإلشارة إليها يف عدد من نصوص 
الكتاب والسنة ترصحيًا وتلميحًا، وما ورد من جتارب األمم والشعوب، مما أيده 

الطب احلديث. 

)املضاف(،  الزكاة  اإلضافة،  بجزئي  التعريف  وبعد  النخيل:  زكاة  مفهوم   -  3

بأهنا:  إضايف  كمركب  النخيل  لزكاة  التعريف  يمكن  إليه(،  )املضاف  والنخيل 
برشائط  القيمة،  من  يقابله  ما  أو  النخيل)التمر(  ثمرة  من  معني  مقدار  إخراج 
خمصوصة )كبلوغ النصاب، وامللك التام ونحومها(، ووقت خمصوص)احلصاد(، 

لطائفة خمصوصة )األصناف الثامنية( قربة هلل تعاىل )النية(.

بحسب  التعريف  ثم  مفرداته،  ببيان  وذلك  الحسابي:  المتوسط  يف  تعر  :
ً
ثانيا

اإلضافة:

َط،  ط: اسم فاعل من الفعل املزيد املتعدي توسَّ يف المتوسط: لفظة ُمتوسِّ 1 - تعر

وهي مأخوذة من الوسط، ووَسُط اليشء: أن جُيعل يف الوسط، وتدخل مادة الواو 

)3( املرجع السابق، )325/5(.
)4( ابن فارس، أمحد بن فارس، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، بريوت، دار الفكر، )د. ط(، 1399هـ - 1979م، )407/5(، 

الفيومي، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري )597/2(.
)5( ابن فارس، مقاييس اللغة )407/5(.
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والسني والطاء، يف أمور كثرية جيمعها يف املعنى ما كان بني طرفني)6(، سواء كان 
ط القامة: ال طويل وال قصري، ويف  حسيًا أو معنويًا، ففي اهليئة يقال: فالٌن متوسِّ
ديء، مقبول نوًعا  ط: ما هو بني اجليِّد والرَّ الطعام والرشاب يقال: رشاب متوسِّ
ط بني الناس  ط احلال: ليس بالغنّي وال الفقري، والتََّوسُّ ما، ويف احلال يقال: متوسِّ
من  الَوَساطة  أي الشفاعة، ويف املكان: يقال توسط اجلامعة أي جلس وسطهم، 
العدد  واملتهاون)7(، ويف  املتشدد  بني  أي وقف  رأيه،  توسط يف  يقال:  الرأي  ويف 

يقال: متوسط حسايب، وهذا األخري هو املقصود هنا يف هذا البحث.

ومادة  َحَسَب،  مصدر  وهو  حساب،  إىل  منسوب  اسم  الحسابي:  يف  -تعر  2

حسب تأت بمعنى العّد)8(، فاحَلَسُب ما يعده اإلنسان من مفاخر آبائه، واحلسب 
أو قسمتها، ومنه احلساب  واحلساب عملية مجع األرقام، أو طرحها، أو رضهبا 
الذهني، وحساب اجلمل، وحساب املثلثات، ونحوها من املصطلحات القديمة 

واحلديثة. 

بجزئي  التعريف  وبعد  الوسطى(:  )القيمة  الحسابي  المتوسط  مفهوم   -  3

املتوسط  تعريف  يمكن  إليه(،  )املضاف  احلسايب  )املضاف(،  املتوسط  اإلضافة، 
احلسايب كمركب إضايف بحسب ما ورد يف علم اجلرب واإلحصاء، بأنه: » املجموع 
الُكيلِّ ألعداد جمموعة من املقادير مقسوًما عىل املقادير يف املجموعة”)9(. ومن هنا 
علم من تعريف املتوسط احلسايب عىل أنه جمموع قيم البيانات مقسوم عىل عددها 
نقسم  ثانيًا:  املعطاة.  األعداد  قيم  مجيع  نجمع  أوالً:  التالية:  باخلطوات  وحُيسب 
املجموع عىل العدد اإلمجايل هلا. ثالثًا: يكون ناتِج القسمة هو املتوسط احلسايب، 
مثاله: العينة هي )2، 2، 4، 6، 6(، جمموعها )20(، عدد أرقامها )5(، إذن حساب 

)6( البعيل، حممد بن أيب الفتح، املطلع عىل ألفاظ املقنع، حتقيق: حممود األرناؤوط وياسني حممود اخلطيب، مكة املكرمة، مكتبة السوادي للتوزيع، ط1، 
1423هـ - 2003 م، )ص: 95(.

)7( ينظر: ابن منظور، حممد بن مكرم، لسان العرب، بريوت، دار صادر، ط3، 1414 هـ، )430/7(. الفيومي، املصباح املنري يف غريب الرشح الكبري 
)2/ 658(، عبد احلميد، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعارصة، القاهرة، عامل الكتب، ط1، 1429 هـ - 2008م، )3/ 2437-2436(.

)8( الرازي، حممد بن أيب بكر، خمتار الصحاح، حتقيق: يوسف الشيخ حممد، بريوت، املكتبة العرصية-الدار النموذجية، ط5، 1420هـ - 1999م، 
)ص: 72(.

)9( عبد احلميد، أمحد خمتار، معجم اللغة العربية املعارصة، )3/ 2436(.
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املتوسط احلسايب كالتايل: 20 ÷ 5 = 4، فاملتوسط احلسايب هو العدد)4(.

المبحث األول: التأصيل الشرعي لحساب زكاة النخيل

قبل التطرق إىل معرفة حساب زكاة النخيل بطريقة املتوسط احلسايب وتطبيقاهتا 
املعارصة، كان من األمهية بمكان التعرض للتأصيل الرشعي لزكاة النخيل، من 

نواحي متعددة هلا ارتباط وثيق ومبارش ملعرفة حساب الزكاة بالطريقة املعارصة.

المطلب األول: مشروعية زكاة النخيل، وبيان نصابها

ين اإلسالمي احلنيف، والذي اشتملت ترشيعاته عىل   ترشيع الزكاة من حماسن الدِّ
ما فيه صالح البرشية وسعادهتا يف الدنيا واآلخرة، ويف إخراج الزكاة وإعطائها 
الزروع  الزكاة  فيه  تعاىل  اهلل  أوجب  ومما  مباَركة.  وآثار  عظيمة،  مصالح  ألْهلها 
والثامر، ويف هذا املقام نقترص عىل أهم ماورد يف مرشوعية وجوب زكاة النخيل 
باملقاييس  وبيانه  النخيل،  زكاة  نصاب  نتناول  ثم  ومن  اخلصوص،  وجه  عىل 

احلديثة؛ نظرًا لشيوعها وعمل الناس هبا يف العرص احلديث.

الفرع األول: بيان مشروعية زكاة النخيل:

الزكاة فريضة من فرائض اإلسالم، وركن من أركانه اخلمسة، وهي أهم أركانه 
بعد الصالة؛ والنصوص الواردة فيها كثرية ومتظافرة، وزكاة النخيل جزء منها، 
فهي تابعة هلا يف مرشوعيتها عمومًا، وثمة أدلة خاصة ثبتت مرشوعيتها، نذكرها 

يف اآليت:
من  خيرج  وما  الثامر،  زكاة  وجوب  يف  الواردة  األدلة  عموم  الكتاب:  من   :

ً
أوال

ِذيَن آَمنُوا َأْنِفُقوا ِمْن َطيَِّباِت َما َكَسْبُتْم َومِمَّا َأْخَرْجنَا  َا الَّ األرض، كقوله تعاىل: }َيا َأهُّيُّ
ِمَن اأْلَْرِض{)10(، ووجه الداللة يف هذه اآلية الكريمة، هو األمر باإلنفاق  َلُكْم 
ِذي َأْنَشَأ  مما خيرج من األرض عمومًا، ومنه ثمرة النخيل. وقوله تعاىل: }َوُهَو الَّ

)10( سورة البقرة: آية )267(.
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اَن  مَّ ْيُتوَن َوالرُّ ْرَع خُمَْتِلًفا ُأُكُلُه َوالزَّ َجنَّاٍت َمْعُروَشاٍت َوَغرْيَ َمْعُروَشاٍت َوالنَّْخَل َوالزَّ
ُه  ُفوا إِنَّ ُه َيْوَم َحَصاِدِه َواَل ُترْسِ ُمَتَشاهِبًا َوَغرْيَ ُمَتَشابٍِه ُكُلوا ِمْن َثَمِرِه إَِذا َأْثَمَر َوآُتوا َحقَّ
فنَِي{)11(. وجه الداللة من اآلية الكريمة، هو ذكره سبحانه للنخيل  اَل حُيِبُّ امْلُرْسِ
والزرع يف مقام االمتنان عىل عباده، ثم أمر بعدها باإلتيان باحلق الواجب فيها عند 

احلصاد، واحلق الذي أشارت إليه اآلية هو الزكاة املفروضة.

: من السنة: ورد يف السنة النبوية أحاديث عدة بعضها عامة يف الزروع والثامر، 
ً
ثانيا

وبعضها ختص وجوب زكاة النخيل بالذكر، نذكر منها حديث أيب سعيد اخلدري 
ريض اهلل عنه، عن النبي صىل اهلل عليه وسلم أنه قال: »ليس فيام دون مخسة أوسق 
صدقة«)12(، ويف رواية عند النسائي )ت: 303هـ(: »ليس فيام دون مخسة أوساق 
من حب أو متر صدقة«)13(، وهذه الرواية أوردها النسائي يف باب سامه باب زكاة 
التمر، وهي تدل داللة واضحة عىل زكاة النخيل. وروى مالك عن ابن شهاب، 
قال: أمر رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم - عتاب بن أسيد حني استعمله عىل 
مكة، فقال: »أخرص العنب كام خترص النخل ثم خذ زكاهتا من الزبيب كام تأخذ 
زكاة التمر من النخل«)14(، فورد احلديث بزكاة التمر، ألنه أصل القوت، وغالب 

العيش باملدينة وسائر مدن النخيل)15(.

: اإلجماع: وأما اإلمجاع فقد أمجع الفقهاء عىل أن التمر مما جتب فيه الزكاة، 
ً
ثالثا

من حيث اجلملة، وقد نقل اإلمجاع غري واحد من أهل العلم، قال القايض عبد 
الوهاب املالكي )ت: 422هـ(: »فأما التمر والزبيب فال خالف يف وجوب الزكاة 
فيهام«)16(، وقال ابن عبد الرب )ت: 463هـ(: »وقد أمجع العلامء عىل أخذ الزكاة من 

)11()( سورة األنعام: آية )41(.
)12()( البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، حتقيق: حممد زهري بن نارص النارص، دار طوق النجاة، ط1، 1422هـ، كتاب الزكاة، باب زكاة 

الورق، رقم )1447(، )2/ 116(.
 – 1406هـ  ط2،  اإلسالمية،  املطبوعات  مكتب  حلب،  غدة،  أبو  الفتاح  عبد  حتقيق:  للنسائي،  الصغرى  السنن  شعيب،  بن  أمحد  النسائي،   )()13(
1986م، كتاب الزكاة، زكاة التمر، رقم )2483( )5/ 39(. قال صاحب ذخرية العقبى يف رشح املجتبى: »رجال هذا احلديث كلهم رجال الصحيح«، 

.)185 /22(
)14( األصبحي، مالك بن أنس، املدونة، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ - 1994م، )1/ 378(.

)15( اللخمي، عيل بن حممد، التبرصة، حتقيق: الدكتور أمحد عبد الكريم، قطر، وزارة األوقاف، ط1، 1432 هـ - 2011 م، )3/ 1073(.
)16( البغدادي، عبد الوهاب بن عيل، املعونة عىل مذهب عامل املدينة، حتقيق: محيش عبد احلّق، املكتبة التجارية، -مكة املكرمة، )د. ط( )د.ت(، )ص: 

.)409
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أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــرالعدد )18(

الرب والشعري والتمر والزبيب كام ذكرنا«)17(. 

الفرع الثاني: تحديد نصاب زكاة النخيل:

ال خالف بني العلامء قدياًم وحديثًا عىل وجوب الزكاة يف ثمر النخيل، وثمة مسائل 
اختلف فيها الفقهاء؛ ومنها مسألة نصاب الزكاة فيها، بمعنى هل لوجوب الزكاة 
يف النخيل نصابًا حمددًا يف الرشع، فإذا بلغ التمر ذلك النصاب وجبت فيه الزكاة، 
أم أنه ليس هناك نصاب حمدد، بل الوجوب فيه مطلقًا؟ اختلف الفقهاء يف ذلك 

عىل قولني:
النخيل، وهو مخسة أوسق، وهذا الذي  النصاب يف زكاة  القول األول: اشرتاط 

عليه مجهور الفقهاء من املالكية والشافعية واحلنابلة والصاحبان من احلنفية)18(، 
واستدلوا عىل ذلك بقوله صىل اهلل عليه وسلم: »ليس فيام دون مخسة أوساق من 
حب أو متر صدقة«)19(، وكذلك اعتبارها بغريها من األموال كالسائمة والنقدية 

حيث يشرتط النصاب فيها باتفاق. 

حنيفة،  أبو  اإلمام  إليه  ذهب  الذي  وهو  النصاب،  اشرتاط  عدم  الثاني:  القول 

أخذًا  وكثريه)20(،  التمر  قليل  يف  واجبة  الزكاة  أن  فعندهم  السلف،  من  ومجاعة 
أبو  تأول  العرش«)21(، وقد  السامء  بعموم قوله صىل اهلل عليه وسلم: »فيام سقت 
حنيفة حديث األوسق بأّن الناس كانوا يتبايعون هبا وقيمة الوسق آنذاك أربعون 
درمهًا، وعليه فإن من ال يملك مائتي درهم وهي قيمة مخسة أوسق فال زكاة عليه.
 والراجح ما ذهب إليه اجلمهور من أن نصاب زكاة النخيل مخسة أوسق فأكثر، 
وال جيب فيام دوهنا زكاة؛ ملنطوق النص الصحيح الرصيح الذي ال يتحمل غري 
وزارة عموم  املغرب،  البكري،  حممد  العلوي،  مصطفى  حتقيق:  واألسانيد،  املعاين  من  املوطأ  يف  ملا  التمهيد  اهلل،  عبد  بن  يوسف  الرب،  عبد  ابن   )17(

األوقاف والشؤون اإلسالمية، )د. ط(، 1387 هـ، )152/20(.
)18( ينظر: األصبحي، مالك بن أنس، املدونة )377/1(. الشافعي، حممد بن إدريس، كتاب األم، بريوت، دار املعرفة، )د. ط(، 1410هـ/1990م، 
)2/ 32(، اخلرقي، عمر بن احلسني، خمترص اخلرقي، طنطا، دار الصحابة للرتاث، ط1، 1413هـ- 1993م. )44(، القدوري، أمحد بن حممد، خمترص 

القدوري يف الفقه احلنفي، حتقيق: كامل حممد حممد عويضة، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1418هـ - 1997م، )ص: 58(.
)19( سبق خترجيه.

)20( القدوري، أمحد بن حممد، خمترص القدوري يف الفقه احلنفي )ص: 58(.
)21( البخاري، حممد بن إسامعيل، صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب العرش فيام يسقى من ماء السامء...، رقم )1483(، )2/ 126(.
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هذا، وما ذهب إليه بعض أهل العلم يف وجوب الزكاة يف القليل والكثري اخلارج 
الصحيحة  النصوص  عليه  دلَّت  ما  خالف  هو  إذ  مرجوح؛  فهو  األرض  من 
الرصحية. والعموم الذي استدلوا به خمصص بحديث األوسق، والقاعدة املتقررة 
عند أكثر األصوليني أن اجلمع بني األدلة أوىل من إمهاهلام أو إمهال أحدمها؛ وذلك 
ببناء العام عىل اخلاص فهو أوىل؛ وألن املصلحة متمثلة يف إعفاء القدر الذي ال 

يبلغ النصاب الشأن يف ذلك شأن بقية األموال. 
النخيل،  لزكاة  النصاب  اشرتاط  اجلمهور  مذهب  أن  تبني  تقريره  سبق  ومما 
والنصاب كام ورد يف احلديث مخسة أوسق، والفقهاء مجيعًا متفقون عىل أن الوسق 
ستون صاعًا، يقول ابن عبد الرب: »والوسق ستون صاعا بإمجاع من العلامء بصاع 
النبي صىل اهلل عليه وسلم، والصاع أربعة أمداد بمده صىل اهلل عليه وسلم، ومده 
والعراق«)22(،  باحلجاز  العلامء  عامة  قول  هذا  يشء،  وزيادة  وثلث  رطل  زنته 
يقول ابن حزم )ت: 456هـ(: »واالعرتاض عىل أهل املدينة يف صاعهم ومدهم 
كاملعرتض عىل أهل مكة يف موضع الصفا واملروة«)23(، وعىل هذا يكون الصاع 
عندهم مخسة أرطال وثلث، هذا هو تقدير أهل احلجاز للصاع، وعىل هذا يكون 

مخسة أوسق )نصاب زكاة النخيل( بالصاع، واملد، والرطل كاآليت:
5 أوسق×60 صاعا=300 صاع. 
 300 صاع × 4 أمدد =1200 مد.

1200 مد ×1,33 )رطل وثلث( بغدادي=1600 رطل بغدادي تقريبًا.

وأما معرفة النصاب وتقديره باملقاييس املعارصة فقد اجتهد املعارصون يف تقدير 
التقريب حيث أوصله  ره عىل وجه  تقديراهتم: فمنهم من قدَّ الصاع، واختلفت 
بام يساوي ثالثة كيلو جرامات)24(، ومنهم من اجتهد يف التحديد حتى ضبطه بـ 

)22( ابن عبد الرب، يوسف بن عبد اهلل، التمهيد ملا يف املوطأ من املعاين واألسانيد )20/ 147(.
)23( ابن حزم، عيل بن أمحد، املحىل باآلثار، بريوت، دار الفكر، )د. ط(، )د.ت(، )4/ 53(.

)24( جمموعة علامء، فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية واإلفتاء، مجع وترتيب: أمحد عبد الرزاق الدويش، )الرياض: رئاسة إدارة البحوث العلمية 
واإلفتاء -اإلدارة العامة للطبع، ط:1، 1417هـ 1996-م، )265/8(.
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كيلوين وأربعني جرامًا)25(، ومنهم غري ذلك، والسبب يف اختالفهم هو اختالف 
األوساق  فإن  بالكيل،  معترب  »النصاب  قدامة:  ابن  قال  لذا  املكيل،  الطعام  نوع 
مكيلة، وإنام نقلت إىل الوزن لتضبط وحتفظ وتنقل، ولذلك تعلق وجوب الزكاة 
باملكيالت دون املوزونات، واملكيالت ختتلف يف الوزن، فمنها الثقيل، كاحلنطة 
والعدس. ومنها اخلفيف، كالشعري والذرة، ومنها املتوسط. وقد نص أمحد عىل 
أن الصاع مخسة أرطال وثلث من احلنطة«)26(، ومن هنا نجد أنَّ األجدر يف تقدير 
ولئال خيتلف  املقصود،  بالتمر؛ ألنَّه هو  يكون  أن  النخيل  زكاة  الصاع يف مسألة 
أدعى  وهذا  سبق،  كام  املكيل  نوع  الختالف  نظرًا  وانخفاضًا؛  ارتفاعًا  النصاب 
املقياس  عىل  النصاب  حتديد  يف  واضحة  نتيجة  إىل  نصل  حتى  والدقة  للضبط 
احلديث، وقد توّصلت دراسة قام هبا بيت الزكاة الكويتي)27( إىل أنَّ مقدار الصاع 
يف زكاة النخيل هو )1740( غرام)28(، فيكون النصاب: )1740(×)300( صاع= 
522 كغم، وعليه املعتمد يف هذه الدراسة، ألنه مبني عىل رأي أهل اخلربة يف هذا 
املجال، ونتيجًة لدراسات متعددة متت هبذا الصدد، فهو أكثر دقة من غريه؛ ألن 

الدراسات فيه كانت خاصة يف جنس التمر. 

النصاب  حددت  والتي  الزكاة)29(،  ندوات  عليه  اتفقت  ما  خيالف  القول  وهذا 
بـ»612« كيلو غرام، فقد جاء يف قرارات الندوة التاسعة لقضايا الزكاة املعارصة 
فيام يتعلق بمعادلة األوزان واملكاييل الرشعية باألوزان واملكاييل املعارصة -ما 
ه: »الصاع الرشعي هو الصاع النبوي وهو مكيال يسع مخسة أرطال وثلثًا من  نصُّ
القمح بالرطل البغدادي، والرطل يزن مائة وثامنية وعرشين درمهًا وأربعة أسباع 
الدرهم )128(، فيكون وزنه باجلرامات هكذا: )128( × 2,975 = 2677500 ÷ 
2040 جرامًا   =  5  ×  382,5 382,5 جرامًا، فيكون مقدار الصاع هكذا:   = 7000

)25( ابن عثيمني، حممد بن صالح، الرشح املمتع عىل زاد املستقنع، الرياض، دار ابن اجلوزي ط1، 1422 - 1428 هـ. )70/6(. 
)26( ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني، القاهرة: مكتبة القاهرة، ط1، 1388هـ - 1968م، )11/3(. 

.zakathouse.org.kw :27( وهي منشورة ضمن اإلصدارات عىل املوقع اإللكرتوين(
)28( بناًء عىل أنَّ نصاب زكاة النخيل يف هذه الدراسة هو: )522( كيلو غرام.

)29( ينظر: أبحاث الندوة التاسعة لقضايا الزكاة املعارصة املنعقدة يف اململكة األردنية اهلاشمية عام 1999م، ص535. 
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من حبوب القمح، وهذا ما تراه الندوة،...، مع مراعاة اختالف فروق األوزان 
يف احلبوب والثامر املكيلة عند إخراجها وزنًا«)30(. فتبني لنا من هذا النقل أنَّ ما 
هو  املعارصة  باملقاييس  الرشعي  الصاع  معادلة  يف  الزكاة  ندوات  عليه  اعتمدت 
القمح، ولعل ما ذهبنا إليه أرجح ملِا جرى التنبيه عليه يف هذا القرار من مراعاة 
ما  املتعددة، وهذا  املكيلة  الصاع من األصناف  به  يوزن  فيام  والتباين  االختالف 

قمنا به يف هذا البحث. 

المطلب الثاني: مسألة الخرص في زكاة النخيل

نتعرض يف هذا املطلب إىل عدد من املسائل املهمة املتعلقة بأحكام اخلرص، لتعلقها 
احلديثة،  بالطريقة  الزكاة  حلساب  الفقهي  والتخريج  الرشعي،  بالتأصيل  املبارش 
وهذا مما يعني عىل إدراك املعنى العام واملقصد الكيل إلخراج زكاة النخيل، وذلك 
ببيان حكم اخلرص أوالً، مع بيان صفته، ثم التأصيل الرشعي والتخريج الفقهي 

للطريقة احلديثة يف حساب الزكاة، وذلك يف اآليت:

الفرع األول: حكم خرص النخيل، وبيان صفته:

من  النخيل  عىل  ما  خبري  عدل  رجل  ر  ُيقدِّ أن  وهو  التخمني،  به  يقصد  اخلرص 
طب، لو كان مترًا؛ لوجوهبا بعد اجلفاف، وحتى ُيعرف مقدار الزكاة فيها عند  الرُّ
و صالحها، قبل أن يؤكل ويستهلك، وسبب مرشوعية التخريص  أول وقت بدُّ
هو حاجة أهلها إىل أكلها رطبًا )31(، ونتعرض يف هذا الفرع لبيان حكم اخلرص 

وصفته كام يف اآليت: 

: حكم الخرص في زكاة النخيل:
ً
أوال

اتفق العلامء عىل جواز زكاة النخيل كياًل عىل األرض، واختلفوا يف خرصه عىل 

)30( املرجع السابق.
)31( اخلريش، حممد بن عبد اهلل، رشح خمترص خليل للخريش، بريوت، دار الفكر للطباعة، )د. ط(. )د.ت(. )174/2(. 
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رؤوس النخل، عىل قولني:
القول األول: مرشوعية خرص التمر عىل رؤوس النخل، وعليه مجهور الفقهاء 
هو  هل  بمرشوعيته،  القائلون  اختلف  ثم  واحلنابلة)32(،  والشافعية  املالكية  من 
يف  بام  مستداًل  بوجوبه)33(،  قوليه  أحد  يف  الشافعي:  فقال  مستحب؟  أو  واجب 
حديث عتاب بن أسيد ريض اهلل عنه قال: »أمر رسول اهلل - صىل اهلل عليه وسلم 
- أن خيرص العنب كام خيرص النخل؛ فتؤخذ زكاته زبيبًا كام تؤخذ صدقة النخل 
مترًا«)34(، قال األمري الصنعاين )ت: 1182هـ(: »قول الراوي »أمر« يفهم منه أنه 
وقال  الوجوب«)35(.  فيه  واألصل  األمر  تفيد  بصيغة  وسلم  عليه  اهلل  صىل  أتى 
اجلمهور وهي الرواية األخرى عن الشافعي، هو مستحب)36(. واستدل اجلمهور 
بحديث عائشة ريض اهلل عنها أهنا قالت وهي تذكر شأن خيرب: »كان النبي صىل 
اهلل عليه وسلم يبعث عبد اهلل بن رواحة إىل هُّيود، فيخرص النخل حني يطيب قبل 

أن يؤكل منه«)37(.
فقهاء  من  ومجاعة  حنيفة  أبو  به  وقال  مطلقًا،  اخلرص  جواز  عدم  الثاين:  القول 
اهلل  اهلل صىل  أنه سمع رسول  عنه  اهلل  رواه جابر ريض  بام  الكوفة)38(، واحتجوا 
عليه وسلم: »ينهى عن اخلرص«)39(، واحتجوا أيضًا بنهيه عليه الصالة والسالم 
عن املزابنة، واخلرص يؤدي إليها؛ ففيه بيع التمر بالتمر كياًل، وهذا ربا التفاضل 
الزرع  خرص  زنا  جلوَّ ذلك  زنا  جوَّ ولو  خيطئ،  وقد  ختمني  هذا  وألن  والنَّساء. 

)32( ابن رشد، حممد بن أمحد، بداية املجتهد وهناية املقتصد، القاهرة، دار احلديث، )د. ط(،1425هـ - 2004 م، )28/2(. ابن قدامة، عبد اهلل بن 
أمحد، املغني )14/3(.

)33( النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب )478/5(.
د كاِمل قره بليل، بريوت، دار الرسالة العاملية، ط1، 1430 هـ  )34( السجستاين، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود، حتقيق: شَعيب األرناؤوط -حَممَّ

2009- م، كتاب الزكاة، باب يف خرص العنب، رقم )1603(، )3/ 49(. قال املحقق شعيب األرناؤوط: حديث صحيح.
)35( الصنعاين، حممد بن إسامعيل، سبل السالم رشح بلوغ املرام، القاهرة، دار احلديث، )د. ط(. )د.ت(، )1/ 532(.

)36( العسقالين، أمحد بن عيل بن حجر، فتح الباري رشح صحيح البخاري، حتقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار املعرفة، )د. ط(، 1379ه، 
.)346/3(

)37( السجستاين، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود، باب متى خُيرص التمر؟، رقم )1606( )51/3(. قال املحقق األرناؤوط: »إسناده ضعيف، 
النقطاعه..، وله شاهد من حديث عّتاب بن أسيد«.

)38( القدوري، أمحد بن حممد، التجريد للقدوري )3/ 1274(. املنبجي، عيل بن أيب حييى زكريا، اللباب يف اجلمع بني السنة والكتاب، حتقيق: د. حممد 
فضل املراد، دمشق، دار القلم، ط2، 1414هـ - 1994م، )1/ 370(.

)39( ابن حنبل، أمحد بن حممد، مسند اإلمام أمحد بن حنبل، حتقيق: شعيب األرنؤوط، إرشاف: د عبد اهلل الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط1، 
1421 هـ - 2001 م، رقم )1523 9(، )397/23(، قال املحقق: قوله: »ينهى عن اخلرص«، فقد تفرد به ابن هليعة، وهو سيئ احلفظ، وقد ثبت 

خالفه عن النبي صىل اهلل عليه وسلم.
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وخرص الثامر بعد جذاذها أقرب إىل األبصار من خرص ما عىل األشجار، فلام مل 
جيز يف القريب، مل جيز يف البعيد، ومعنى خرص عبد اهلل بن رواحة يف حديث ابن 
عمر: أن ُيعلم به مقدار ما يف أيدي كل قوم من الثامر فيؤخذ مثل ذلك بقدره وقت 

الرصام واجلداد عىل حسب ما جيب فيها، وإنام أمر بذلك خوًفا أن خيونوا)40(.
والذي يرتجح هو ما ذهب إليه اجلمهور من مرشوعية اخلرص، لألدلة الواردة يف 
مرشوعيته، وعليه عمل اخللفاء الراشدين، وحكمته هو الرفق باملالك واملستحق. 
اجتهاد من  بل هو  الرد عنه:  ُيقال يف  بأن اخلرص ظن قد خيطئ،  املانعني  وقول 
املقادير  الذي هو نوع من  باخلرص،  الثمر وإدراكه  شخص خبري يف معرفة قدر 

واملعايري، فهو كتقويم املتلفات)41(.

: صفة الخرص في زكاة النخيل.
ً
ثانيا

 يذكر الفقهاء رمحهم اهلل يف كتبهم يف كيفية خرص النخل حالتني: احلالة األوىل: 
عند اختالف أنواع النخل املراد خرصه، كأن يكون يف البستان الواحد: اخلالص، 
واخلنيزي، والشييش وغريهم، ففي هذه احلالة البد من طواف اخلارص حول كل 
نخلة عىل حدة، فيقدر ما فيها، ثم يفعل بالنخلة الثانية والثالثة كام فعل يف األوىل، 
وهكذا يف سائر نخيل البستان، وهذا مما اتفق عليه فقهاء املذاهب القائلون بجواز 
اخلرص)42(، وسبب ذلك هو اختالف اجلفاف من نوع آلخر، فليس من العدل أن 
تقاس مجيع النخل عىل شجرة واحدة عند اختالف النوع انتاجًا وجفافًا. واحلالة 
الثانية إذا كانت األشجار التي يراد خرصها متحدة النوع، كبستان كل ما فيه من 
النخيل من نوع واحد كاخلالص مثاًل، فالفقهاء يف كيفية خرصه عىل ثالثة أقوال:
القول األول: هو أن خيرص مجيع الشجر نخلة نخلة، وإن احتد النوع، وهو قول 
»وصفة  474هـ(:  )ت:  الباجي  قال  الشافعية)43(،  عند  ووجه  املالكية  لبعض 
األوقاف  إبراهيم، قطر، وزارة  بن  يارس  أبو متيم  اآلثار، حتقيق:  مباين األخبار يف رشح معاين  تنقيح  األفكار يف  بن أمحد، نخب  العيني، حممود   )40(

والشؤون اإلسالمية، ط1، 1429 هـ - 2008م. )8/ 174(.
)41( ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني )3/ 15(.

)42( ابن الرفعة، أمحد بن حممد، كفاية النبيه يف رشح التنبيه، املحقق: جمدي حممد باسلوم، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 2009م. )5/ 402(.
)43( الشنقيطي، حممد بن حممد سامل، لوامع الدرر يف هتك أستار املخترص، حتقيق: اليدايل بن احلاج أمحد، دار الرضوان، نواكشوط-موريتانيا، ط1، 

1436 هـ - 2015 م، )3/ 347(.
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اخلرص أن خيرص احلائط نخلة نخلة فإذا كمل خرصه أضاف بعضه إىل بعض 
إىل  أقرب  ألنه  نخلة؛  نخلة  خيرص  وإنام  مالك«)44(.  عن  نافع  ابن  ذلك  روى 

اإلصابة وأمكن للحرز، واألحوط يف التقدير. 
القول الثاين: التخيري، فاخلارص باخليار إن شاء أن خيرص كل نخلة عىل حدة، وإن 
شاء خرص اجلميع دفعة واحدة، وذلك بأن يطوف بالبستان وينظر كم فيه رطبًا، 
ثم كم جييء مترًا، وإىل هذا ذهب اجلمهور من املالكية والشافعية واحلنابلة)45(، قال 
النووي: »وإن كانت نوعًا واحدًا فهو باخليار بني أن خيرص نخلة نخلة وبني أن 
خيرص اجلميع دفعة«)46(، واخلرص واحدة واحدة هو األوىل واألحوط، وتعليل 
التخيري هو أن النوع الواحد ال خيتلف غالبًا عند اجلفاف، وإن اختلف يسريًا فلم 

يمنع ذلك من ختريص مجيعه كأعذاق النخلة الواحدة )47(.
القول الثالث: هو أن خُترص نخلة واحدة ويقدر فيها التمر، ثم ُيعمُّ هذا التقدير 
عىل باقي النخالت مجيعًا، فال يلزم أن يطوف اخلارص حول كل نخلة عىل حدة، 
-حسب  نجد  ومل  الفقهاء)48(،  عن  ونقله  الباحثني،  أحد  به  رصح  القول  وهذا 
هناك  كانت  وإن  كتبهم،  يف  املذاهب  فقهاء  من  القول  هبذا  رصح  اطالعنا-من 
977هـ(: »وكيفية  إشارة هلذا املعنى عند بعضهم، يقول اخلطيب الرشبيني )ت: 
أو  الرطب  من  عليها  ويقول  عناقيدها  مجيع  ويرى  بالنخلة  يطوف  أن  اخلرص 
العنب كذا وجييء منه مترًا أو زبيبًا كذا ثم يفعل كذلك بنخلة بعد نخلة إن اختلف 
النوع، وال يقترص عىل رؤية البعض وقياس الباقي ألهنا تتفاوت، فإن احتد النوع 
جاز أن خيرص اجلميع رطبًا أو عنبًا ثم مترًا أو زبيبًا«)49(، يفهم من كالمه جواز 
قياس البعض من النخل عىل الباقي عند احتاد النوع، وهذا القول قريب من الذي 

)44( الباجي، سليامن بن خلف، املنتقى رشح املوطأ، بجوار حمافظة مرص، مطبعة السعادة، ط1، 1332هـ، ثم صورهتا دار الكتاب اإلسالمي، القاهرة، 
)د. ط( )د.ت(، )2/ 160(.

)45( ينظر: اخلرايش، حممد بن عبد اهلل، رشح خمترص خليل للخريش )2/ 175(، الشريازي، إبراهيم بن عيل، التنبيه يف الفقه الشافعي، إعداد: مركز 
اخلدمات واألبحاث الثقافية، بريوت، عامل الكتب، ط1، 1403هـ 1983-م، )ص:58(. البهويت، منصور بن يونس، دقائق أويل النهى لرشح املنتهى، 

بريوت، عامل الكتب، ط1، 1414هـ - 1993م، )1/ 419(.
)46( النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب )5/ 477(.

)47( ابن الرفعة، أمحد بن حممد، كفاية النبيه يف رشح التنبيه، )5/ 403(.
)48( احلوامدة، فراس عليان، أحكام اخلرص يف زكاة الزروع والثامر، رسالة ماجستري، جامعة آل البيت، األردن، دار املنظومة، 2009م، )ص:21(.

)49( الرشبيني، حممد بن أمحد، مغني املحتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1415هـ 1994-م، )2/ 89(.
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قبله، إال أنه ثمة فرق بني القولني، فحقيقة القول الثاين هو أن جتعل البستان كله يف 
حكم الشجرة الواحدة عند اخلرص، فتكون النظرة للثمرة شاملة جلميع البستان 
ثم حتويل الثمرة بعد ذلك إىل متر دفعة واحدة، وأما القول الثالث فينظر إىل نخلة 
واحدة ويقدر ثمرهتا، ثم يقيس عليها سائر نخل البستان، وجيتمع هذان القوالن 
-كام  حدة  عىل  منها  شجرة  كل  عىل  اخلارص  يطوف  أن  فيهام  يشرتط  ال  أنه  يف 
طواف  باشرتاط  القائلني  األول  القول  ألصحاب  خالفًا  اجلمهور-  مذهب  هو 

اخلارص عىل كل نخلة منها عىل حدة.
النوع بني اخلرص  احتاد  التخيري عند  إليه اجلمهور من  بام ذهب  القول  ويرتجح 
مجلة واحدة، أو جمزئًا نخلة نخلة، ملا فيه من التيسري ورفع املشقة عىل اخلارصني، 
وينسجم مع الرخصة والتخفيف التي رشعت ألجله، وال تعارض يف ذلك مع 
مفهوم اخلرص، حيث إن الثمرة يف النوع الواحد غالبًا ما تكون متقاربة يف النتاج 

واجلفاف فناسب القول به.

: ما ُيترك للمالك من الثمرة عند الخرص.
ً
ثالثا

ملا كان صاحب الثمرة قد حيتاج إىل يشء من الرطب ليطعم عياله، أو جريانه، أو 
ضيفانه، أو هداياه، أو مؤنة اجلذاذ والتجفيف والتنقية، فهل حيسب عليه اخلارص 

الكل دون أن يرتك له يشء، أم يرتك له بقدر 
الثلث أو الربع؟، حمل خالف بني الفقهاء عىل ثالثة أقوال:

القول األول: حيسب عليه الكل، وال يرتك له شيئا أثناء اخلرص، وهذا مذهب 
والشافعية)51(،  املالكية)50(  من  اخلرص  بمرشوعية  القائلني  الفقهاء  مجهور 
والثامر،  الزروع  يف  الزكاة  وجوب  يف  الواردة  األدلة  بعموم  ذلك  عىل  واستدلوا 
ُه َيْوَم َحَصاِدِه{)52(، وقوله عليه الصالة والسالم »ليس فيام  كقوله تعاىل: }َوآُتوا َحقَّ
دون مخسة أوسق صدقة«)53(، فدل العموم هذا عىل أن من بلغ ماله مخسة أوسق 

)50( ابن رشد، حممد بن أمحد، بداية املجتهد وهناية املقتصد )2/ 30(.
)51( ابن الرفعة، أمحد بن حممد، كفاية النبيه يف رشح التنبيه )5/ 393(.

)52( سورة األنعام: آية )41(.
)53( سبق خترجيه.
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فتجب عليه الزكاة، وأيضا قياسًا عىل سائر األصناف الزكوية.
القول الثاين: يرتك لصاحب الثمرة قدر ما يأكلون ويعطون، وقد روي مثل ذلك 
عن مالك)54(، وهو قول الشافعي يف القديم، قال النووي:»يرتك للاملك نخلة أو 
الرجل يف قلة عياله وكثرهتم  يأكلها أهله وخيتلف ذلك باختالف حال  نخالت 
وهذا القول نص عليه يف القديم«)55(، ويستدل هلذا القول ما روي عن عمر ريض 
اهلل عنه أنه كان يبعث ابن أيب حثمة خارصًا، ويقول له »إذا أتيت أهل البيت يف 

حائطهم فال خترص عليهم قدر ما يأكلون«)56(.
الثامر  الربع؛ وذلك ألن صاحب  أو  الثلث  الثمر  يرتك لصاحب  الثالث:  القول 
إما  له  فيرتك  ذلك،  ونحو  والصدقة  واإلهداء  األكل  يف  الثمر  من  ليشء  حيتاج 
تكثر  الذين  الناس  من  رآه  فإذا  اخلارص،  اجتهاد  حسب  عىل  الربع  وإما  الثلث 
يرتك  فإنه  عندهم،  الرطب  هذا  من  األكل  فيكثر  إليهم،  اإلتيان  ويكثر  هدياهم 
له الثلث، وإال فإنه يقدر له الربع. وهذا القول هو املشهور يف مذهب أمحد وهو 
حثمة  أيب  بن  سهل  بحديث  واستدلوا  عبيد)57(،  وأيب  والليث،  إسحاق  مذهب 
قال: »أمرنا النبي صىل اهلل عليه وآله وسلم إذا خرصتم فخذوا ودعوا الثلث، فإن 

مل تدعوا الثلث فدعوا الربع«)58(. 
للدليل اخلاص  الثمرة لصاحبها،  القول بجواز ترك اخلارص شيئًا من  ويرتجح 
الوارد يف ذلك، والدليل اخلاص مقدم عىل الدليل العام، وذلك إما أن يرتك الثلث 
أو الربع عند رب املال -هذا إن مل يكن له حاجة بالثمرة- فيتوىل تفريقها بنفسه 
أو   ،)59( ذلك  يف  الوارد  احلديث  الشافعية  وّجه  كام  وجريانه،  أقربائه  فقراء  عىل 

)54( ابن رشد، حممد بن أمحد، البيان والتحصيل، حققه: د حممد حجي وآخرون، بريوت، دار الغرب اإلسالمي، ط2، 1408 هـ - 1988م، )2/ 
.)505

)55( النووي، حييى بن رشف، املجموع رشح املهذب )5/ 479(.
)56( ابن أيب شيبة، عبد اهلل بن حممد، مصنف ابن أيب شيبة، حتقيق: سعد بن نارص الشثري، الرياض، دار كنوز إشبيليا، ط1، 1436 هـ - 2015 م 

رقم )10865(، )6/ 346(.
)57( ابن قدامة، عبد اهلل بن أمحد، املغني، )3/ 17(.

)58( السجستاين، سليامن بن األشعث، سنن أيب داود كتاب الزكاة، باب يف اخَلْرص )1605(، )3/ 50(. ابن خزيمة، حممد بن إسحاق، صحيح ابن 
خزيمة، كتاب الزكاة، باب السنة يف قدر ما يؤمر اخلارص برتكه من الثامر...، رقم )2320(، )2/ 1110(، قال األرناؤوط يف سنن أيب داود: حديث 

صحيح. وقال األعظمي حمقق سنن ابن خزيمة: إسناده صحيح. 
)59( ابن الرفعة، أمحد بن حممد، كفاية النبيه يف رشح التنبيه )5/ 393(.
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يكون له حاجة هبا، فيرتك هلم بقدر ما حيتاجون إليه ألكلهم وهلديتهم باملعروف 
بحسب احلاجة واملصلحة دون حتديد، وقد يصل إىل الثلث أو الربع، ويرجع ذلك 
إىل العادة؛ وهذا هو مذهب الشافعي القديم، وقال به مجاعة من احلنابلة)60(؛ ألن 
البعض قد يملك بساتني كثرية ال حيتاج حتى إىل عرشها أو أقل من ذلك، فالقول 
برتك الثلث أو الربع هكذا بإطالق فيه نظر، ويدل عىل هذا قول عمر: “إذا أتيت 
أهل بيت يف حائطهم فال تأخذ منهم قدر ما يأكلون«، فلم يقدره بالربع والثلث، 

وإنام أطلق؛ وألن األصل وجوب الزكاة يف مجيع املال.

يقة المتوسط الحسابي: الفرع الثاني: حكم إخراج زكاة النخيل بطر

يذكر الفقهاء يف كتبهم طريقًة واحدة إلخراج زكاة التمر عىل رؤوس النخل، أال 
وهي اخلرص، ويف هذا البحث سنضيف طريقًة أخرى؛ مراعاًة حلال الناس يف هذا 
والوسائل،  الطرق  بأسهل  الزكاة  حساب  من  يتمكنوا  حتى  هلم  وتيسريًا  الزمان، 
وقبل الرشوع يف اجلانب التطبيقي حلساب زكاة النخيل، كان البد من إعامل النظر 
نصوص  مع  وتوافقها  الزكاة،  معرفة  يف  احلسابية  العملية  هذه  صالحية  مدى  يف 
يعد  فسادها  أو  بصحتها  القول  إذ  السابقني،  الفقهاء  وكالم  وقواعدها  الرشيعة 
كاملقدمة هلا، فإن صحت صلح ما بعدها، وإن فسدت فسد ما بعدها، ثم نقوم بذكر 

عدد من الضوابط والقيود التي يمكن أن تضبط هبا هذه العملية، وذلك يف اآليت:

: التأصيل الشرعي لجواز العمل بالمتوسط الحسابي:
ً
أوال

يتم حساب الزكاة بطريقة املتوسط احلسايب للنخيل بجمع معدل اإلنتاج األعىل 
للنوع الواحد من النخلة، مع معدل اإلنتاج األدنى، ثم يقسم عىل اثنني، فيكون 
الفقهاء  العملية مل يرصح هبا  بياهنا، وهذه  املتوسط احلسايب كام سيأيت  الناتج هو 
السابقون، ومل نجد -بعد االطالع- من أّصل هلذه العملية احلسابية تأصياًل رشعيًا 
األصول  من  عدد  عىل  الضوء  تسليط  بمكان  األمهية  من  فكان  املعارصين،  من 
)60( املقديس، حممد بن مفلح، الفروع، ومعه تصحيح الفروع، حتقيق: عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، بريوت، مؤسسة الرسالة، ط1، 1424 هـ - 

2003 م، )4/ 104(.
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والقواعد الرشعية، وكذا الفروع واملسائل الفقهية التي يمكن أن خترج عليها، من 
خالل اآليت:

يج على األصول العامة والمقاصد الكلية والقواعد المرعية: 1 - التخر

لعل من أهم القواعد واألصول العامة التي يمكن ختريج املسألة عليها ما ييل:
التيسير ورفع الحرج: تعد هذه العملية احلسابية احلديثة من ألصق املسائل أ. 

يف  مبني  والرشعي  اللغوي  بمعناه  اخلرص  إن  حيث  اخلرص،  بمسألة 
والرفق  للحاجة،  أبيح  بحت،  اجتهاد  فهو  والتقدير،  التخمني  عىل  أصله 
باملالك واملستحق، وهو -كام يذكر الفقهاء- مما ثبت عىل خالف القياس، 
للجهالة  واملزابنة  اخلرص  عن  النهي  الكيل  والقياس  العامة،  القاعدة  إذ 
وتيسريًا  للحرج  رفعًا  بالنص،  النخيل  زكاة  باب  يف  واستثني  والتفاضل، 
عىل املكلفني. وال خيفى أن وجود احلاجة العامة إىل اخلرص، كانت سببًا يف 
ترخيص الشارع له عىل الدوام، فال مانع عند انعدام اخلارص احلاذق -مع 
بقاء احلاجة- من صحة كل بديل صالح ومعترب يف معنى اخلرص، والتي 
منها هذه العملية احلسابية، بل هي أوىل من أن يقوم باخلرص من ال حيسنه 
فيفيض إىل خطأ فاحش يف التقدير، فرصنا إىل القول بإجياد البديل الصالح، 

ختفيفًا عىل الناس ورفع احلرج عنهم.
النظر المصلحي: فقد قرر العز بن عبد السالم )ت: 660هـ( قاعدة نفيسة ب. 

الترصفات الختالف مصاحلها«)61(،  أن »اختالف أحكام  يف هذا، وهي: 
اآلدمي، وحقوق  املحض بحق  لتعلقه  البيوع هُني عن اخلرص  باب  ففي 
الناس مبنية عىل املشاحة، وملا تفيض اجلهالة فيه إىل اخلالف والنزاع، وأما 
مبني  اهلل  وحق  باآلدمي،  تعلق  فيها  كان  وإن  تعاىل،  هلل  حق  فهي  الزكاة 
-البيوع  البابني  كال  يف  اخلرص  يف  احلكم  فاختلف  واملساحمة،  العفو  عىل 

 1414 الكليات األزهرية،  القاهرة، مكتبة  الرؤوف سعد،  األنام، حتقيق: طه عبد  قواعد األحكام يف مصالح  السالم،  ابن عبد  العز  السلمي،   )61(
هـ - 1991 م، )2/ 143(.
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والزكاة- نظرًا الختالف املصلحة فيهام، واملصلحة كام أهنا اختلفت باعتبار 
العقد، فهي هنا معتربة باعتبار مراعاة اجلانبني؛ للحاجة امللحة والتخفيف 
عىل أرباب الثمرة يف اإلذن باالنتفاع هبا رطبًا، وكذلك املصلحة يف احلفاظ 
عىل حق املستحقني، وذلك بإجياد وسيلة معتربة يمكن من خالهلا التوصل 

إىل حفظ حقهم من الزكاة املفروضة. 
 فقه البدائل: والرشيعة اإلسالمية يف كثري من أحكامها راعت البدائل عند ت. 

انعدام األصل، وإجياد البدائل هنا يعد من الوسائل املعقولة املعنى، ويغتفر 
يف الوسائل ما ال يغتفر يف املقاصد، واحلكمة من اخلرص ما زالت باقية، 
وحاجة الناس إىل الرطب قبل جفافه ما زالت موجودة، فال مانع من تنوع 
الوسائل املعقولة بتنوع الزمان واملكان واحلال برشط أن تؤدي إىل الغرض 

الذي أبيحت ألجله.
األحكام تبنى على االستقراء الناقص والظن الغالب: وما حيصل من اخلطأ ث. 

أو النسيان من قبل اخلارص يف تقدير التمر عىل رؤوس النخل معفو عنه 
ال  والتقدير  الغالب  الظن  هو  النخيل  زكاة  يف  العربة  إذ  فيه،  ومتسامح 
التحديد، وهلذا إذا خرص اخلارص ثم تبني أنه أخطأ، فهل يعمل باخلرص 
الفقهاء مبني عىل االجتهاد هل  تبني له؟ حمل خالف بني  ما  إىل  أم يرجع 
يرفع اخلطأ أم ال؟)62(، وهذا يؤكد عىل أن العربة هو التقدير، وأن اخلطأ فيه 
الكيل(، فهي ال خترج  العملية احلسابية)املتوسط  احلال يف  مغتفر، وهكذا 
العادة  عىل  املبنية  واملقاربة  التقدير  يعني  الذي  للخرص  العام  املعنى  عن 
التي تدرك بالتتبع واالستقراء، وال يرض التخلف اليسري يف عملية املتوسط 
احلسايب يف بعض األشجار إذ العربة بالغالب الشائع، والنادر ال حكم له، 
املتوسط  وطريقة  االجتهاد،  عىل  مبنية  اخلرص  طريقة  أن  يتبني  هذا  ومن 
وكالمها  الناقص،  واالستقراء  بالتتبع  املعروفة  العادة  عىل  مبنية  احلسايب 
)62( اللخمي، عيل بن حممد، التبرصة )3/ 1092(، ابن بزيزة، عبد العزيز بن إبراهيم، روضة املستبني يف رشح كتاب التلقني، حتقيق: عبد اللطيف 

زكاغ، بريوت، دار ابن حزم، ط1، 1431 هـ - 2010 م، )1/ 484(.
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معترب ومعمول به، وهلام نظائر كثرية يف الرشع.
بالوسط معتبر: والوسط أعىل األدون، وأدون األعىل)63(، والعمل ج.  األخذ 

به أمر متفق عليه عند العلامء، قال اجلويني: »فقد اتفق األئمة عىل أنا نعترب 
الوسط«)64(، وهو من العدل يف باب زكاة؛ ألن مبنى الزكاة عىل النظر من 
اجلانبني جانب املالك وجانب الفقراء أال ترى أن الواجب هو الوسط؟ وما 
كان ذلك األمر إال مراعاته اجلانبني)65(، وهذا له نظائر كثرية يف الرشيعة 
عند  املثال  سبيل  فعىل  اخلصوص،  وجه  عىل  الزكاة  باب  ويف  عمومًا، 
النوع  الوسط، وكذا يف  الكرب والصغر يف زكاة احليوان أخذ من  اختالف 
الواحد من حيث اجلودة والرداءة اتفق الفقهاء عىل األخذ بالوسط)66(، أو 
تعددت األصناف من اجلنس الواحد وشق عىل الساعي جاز له األخذ من 
الوسط)67(، ويف زكاة الزروع الثامر ما سقي بالنضح وبامء السامء يف العام 
العمل  الوسط وهو ثالثة أعشار، فهذا األصل أعني  التساوي خيرج  عىل 
بالوسط له اعتبار يف الزكاة، فال مانع من العمل به عند احلاجة إليه ورفع 

املشقة كام يف مسألتنا هذه.

يج على الفروع والمسائل الفقهية: 2 - التخر

لعل من أهم الفروع واملسائل الفقهية التي يمكن ختريج املسألة عليها ما ييل:
عىل أ.  يتخرج  احلسابية  العملية  هذه  بجواز  القول  الخرص:  على  يج  التخر

عند  اعتبارًا  أكثر  ويكون  اخلرص،  بمرشوعية  القائلني  اجلمهور  مذهب 
من يقول بوجوب اخلرص، إلجياد البديل املناسب واملعترب رشعًا؛ ختفيفًا 
عىل مالك الثمرة، ورفعًا للحرج واملشقة عنه؛ وأما من أنكر اخلرص الذي 

)63( ابن نجيم، زين الدين بن إبراهيم، البحر الرائق رشح كنز الدقائق ومنحة اخلالق، القاهرة، دار الكتاب اإلسالمي، ط2، )د. ت(، )2/ 239(.
)64( اجلويني، عبد امللك بن عبد اهلل، هناية املطلب يف دراية املذهب، حتقيق: عبد العظيم الّديب، بريوت، دار املنهاج، ط1، 1428هـ- 2007م، )3/ 

.)237
)65( الكاساين، أبو بكر بن مسعود، بدائع الصنائع يف ترتيب الرشائع، بريوت، دار الكتب العلمية، ط2، 1406هـ - 1986م، )2/ 31(.

)66( العيني، حممود بن أمحد، البناية رشح اهلداية، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1420 هـ - 2000 م، )3/ 353(.
)67( اللخمي، عيل بن حممد، التبرصة )3/ 1082(، اخلريش، حممد بن عبد اهلل، رشح خمترص خليل )2/ 177(، الرشبيني، حممد بن أمحد، مغني املحتاج 

إىل معرفة معاين املنهاج )2/ 85(.
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ومنها  عنه،  ج  ُخرِّ ما  إنكار  قوله  من  فيلزم  عليه،  املنصوص  األصل  هو 
أنكر  من  فإن  املمكنة؛  األخرى  البدائل  ومجيع  بل  احلسابية،  العملية  هذه 
الفرع  أوىل  باب  من  ينكر  عليه(،  )املقيس  اخلرص  وهو  عليه  املنصوص 

املخرج عليه )املقيس(.
يج على خرص الزروع: ذهب بعض الفقهاء إىل جواز خرص الزروع ب.  التخر

قياسًا عىل خرص النخل، مع وجود الفارق بينهام، وذلك لصعوبة خرص 
احلب، وعدم إمكان ضبطه يف العادة لشدة استتاره، إال أنه للحاجة رصحوا 
بجوازه، فالقول بجواز هذه العملية املعارصة أوىل. وذلك ألمرين: األول: 
إمكانية الضبط، والثاين: شدة حاجة الناس إىل اخلرص يف الثامر، أكثر من 

احلبوب. 
يج على قول من لم يشترط الطواف على جميع النخل عند الخرص: ت.  التخر

هذه العملية يمكن أن خُتّرج عىل ما سبق ذكره، يف كيفية اخلرص، عىل القول 
بجواز اخلرص دفعة واحدة، أو خرص نخلة واحدة يف البستان أو البعض 
الباقي عليها إن احتد نوعها، فال ُيشرتط أن يطوف اخلارص عىل  وقياس 
كل نخلة من نخيل البستان، كام هو مذهب اجلمهور من الفقهاء القائلني 
باخلرص، فكذلك احلال يف هذه العملية احلسابية، ينظر فيها إىل املتوسط 
بقية  الواحد، ثم يقاس  البلد  النوع يف  الواحدة عند احتاد  النخلة  نتاج  من 

النخل عليها، يف البستان أو البلد الواحد. 
نظائر هذه العملية الحسابية: ذكر فقهاء املالكية عند اختالف اخلّراص يف ث. 

تقدير الثمرة بأن كانوا ثالثة أخذ من قول كٍل الثلث، أو أربعة أخذ الربع، 
وهكذا، وهذه العملية من حيث الناتج هي نفسها عملية املتوسط احلسايب، 
قال اخلريش: “فلو رأى أحدهم مائة وآخر تسعني، وآخر ثامنني يزكى عن 
تسعني، وليس ذلك أخذًا بقول من رأى تسعني، إنام هو ملوافقة ثلث جمموع 
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ما قالوه«)68(. ومعنى ذلك أن جيمع ثلث كل من املائة والتسعني والثامنني، 
فيكون الناتج تسعني، هو نفس الناتج لعملية املتوسط احلسايب بأن جتمع 

املائة والتسعني والثامنني ثم تقسم عىل ثالثة فيكون الناتج تسعني.
يج على الخطأ في الخرص: ذهب مجاعة من الفقهاء إىل العفو عن ج.  التخر

احلديث،  الثلث كثري كام ورد يف  الثلث؛ ألن  يبلغ  مل  ما  اخلطأ يف اخلرص 
للاملك،  الثمرة  من  الربع  أو  الثلث  اخلارص  ترك  حديث  بعضهم  ووجه 
احلسابية  العملية  وهذه  اخلرص،  عند  منه  يقع  قد  الذي  اخلطأ  جيرب  حتى 

احلديثة ال يصل اخلطأ فيها إىل الثلث غالبًا.
يج على ثمار البصرة: فالنخل إذا شق خرصه عىل اخلارصني، سقط ح.  التخر

عنهم ذلك، ونقل املاوردي)ت: 450هـ( إمجاع الصحابة وعلامء األمصار 
عىل أن خرص ثامر البرصة غري جائز؛ لكثرهتا، ولكثرة املؤنة يف خرصها، 
كالم  عىل  معلقًا  السبكي  قال  للمجتاز)69(،  منها  األكل  أهلها  وإلباحة 
املاوردي وعىل هذا ينبغي إذا عرف من شخص أو بلد ما عرف من أهل 
الناس  إذا شق عىل  أنه  البرصة جيري عليه حكمهم)70(، ومن هذا يستفاد 
احلاجة،  بقدر  منها  االنتفاع  الثمرة  ملالك  وجاز  عنهم،  سقط  اخلرص 
والعمل هبذه العملية احلسابية أوىل من إسقاط اخلرص بالكلية؛ ألهنا حتفظ 

للمستحقني حقهم.
لطريف  املصلحة  حتقيق  اخلرص  من  الغاية  أن  يعلم  أن  ينبغي  سبق  ما  وخالصة 
الزكاة، وحاجة الناس إليه، فمتى ما كان اخلرص مقدورًا عليه، وبأي وسيلة أو 
فال  احلاجة،  وجود  مع  املعنية  واجلهات  واالختصاص  اخلربة  أهل  أقرها  طريقة 
مانع رشعًا من القيام هبا، إذا كان يف ذلك مصلحة لرب املال أو املستحقني للزكاة، 

)68( اخلريش، حممد بن عبد اهلل، رشح خمترص خليل للخريش )176/2(.
1419 هـ -  )69( املاوردي، عيل بن حممد، احلاوي الكبري، حتقيق: عيل حممد معوض وعادل أمحد عبد املوجود، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 

1999 م، )224/3(.
)70( األنصاري، زكريا بن حممد، أسنى املطالب يف رشح روض الطالب، حتقيق: حممد تامر، بريوت، دار الكتب العلمية، ط1، 1422 هـ – 2000م، 

.)373/1(
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وهذا القول مبني عىل النظر املصلحي إىل حاجة الناس، مع احلفاظ عىل حقوق 
املستحقني.

: ضوابط العمل بالمتوسط الحسابي: 
ً
ثانيا

ملا كانت هذه العملية احلسابية يف حساب زكاة النخيل حديثة، وقد تفهم عىل غري 
ماهي عليه كان لزامًا علينا وضع عدد من الضوابط والقيود التي تضبط لنا هذه 

العملية، وذلك يف اآليت:
بأكٍل . 1 الرطب  إىل  احلاجة  وجود  عند  احلديثة  احلسابية  العملية  هذه  تصح 

أو إهداء أو بيع، وعدم إمكان التأخري إىل الكيل أو الوزن عىل األرض، إذ 
الكيل عىل األرض هو األصل واألمر املتفق عليه. 

تصح هذه العملية عند عدم وجود اخلارص احلاذق، واملتقرر رشعًا ال يصار . 2
إىل البدل )العملية احلسابية املعارصة( إال عند تعذر األصل )اخلرص(. 

الواحد من . 3 للنوع  الوزن  الغلبة والشيوع ملقدار معني من  تصح عند عدم 
التمر، وذلك كأن يكون غالب نتاج ثمرة النخيل من نوع اخلالص ستني 

كيلو غرام مثاًل، فهنا يعمل باألعم الغالب، والنادر الشاذ ال حكم له.
واجلهات . 4 واالختصاص  اخلربة  أهل  إىل  الرجوع  بعد  العملية  هذه  تكون 

بالتتبع واالستقراء لقدر نتاج النخلة من النوع الواحد، يف  املعنية، وذلك 
يتوصل  بيِّنًا، بحيث  الغلة عادة اختالفًا  فيه  الذي ال ختتلف  الواحد  البلد 
أن  املختصة  بد من اجلهات  الظن، وعىل هذا ال  أو غلبة  اليقني  إىل  املتتبع 

جتدد ذلك التتبع واالستقراء، خاصة عند تغري الظروف واألحوال.
الواحد . 5 النوع  يف  خاصة  احلديثة  احلسايب  املتوسط  عملية  تكون  أن  البد 

فإن  اجلفاف،  عند  والوزن  احلجم  يف  وكذا  )الغلة(،  النتاج  يف  املنضبط 
الواحد  البلد  يف  ضبطه  معه  يمكن  ال  كبريًا  اختالفا  اختلفت  أو  اختلت 

للتنوع املناخي أو اآلالت والوسائل فال يعتمد عليها حينئذ.
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الزيادة . 6 من  وهو  الواحد،  النوع  من  باألعىل  األخذ  من  املزكي  يمنع  ال 
املرشوعة املرغب فيها عند إخراج الزكاة.

المبحث الثاني: التطبيق العملي لحساب زكاة النخيل

بالمتوسط الحسابي في دولة قطر

يعترب موضوع حساب زكاة النخيل بالطرق احلديثة من القضايا املعارصة املالمسة 
لواقع الناس ومعيشتهم؛ ملِا له من أمهية عظيمة يف معرفة حكٍم رشعي قد خيفى 
وال  النصاب،  تبلغ  مزارعهم  أو  مساكنهم  يف  توجد  نخياًل  ملكوا  ممن  كثرٍي  عىل 
جيدون مسلكًا يساعدهم يف معرفة حساب الزكاة عىل الوجه املطلوب خصوصًا 
والذي  اخلارص،  وهو  بالدنا  يف  العمل  هبذا  يقوم  َمْن  وجود  عدم  أو  ندرة  عند 

ُعِرف قدياًم منذ عهد النبوة إىل وقٍت ليس بالبعيد. 

يف بالنخيل في دولة قطر المطلب األول: التعر

يتمتع النخيل يف دولة قطر بدرجة كبرية من العناية؛ نظرًا الهتامم املجتمع بزراعة 
النخيل، وحرص الدولة عىل رفع مستوى اإلنتاج املحيل من التمور، واتساع النظرة 
املحاصيل،  زيادة يف  عنه  نتج  مما  الزراعي؛  املجال  الذايت يف  االكتفاء  العامة جتاه 
العناية واالهتامم ولفت  إىل  املطلب  نتطرق يف هذا  أن  ناسب  ووفرهتا، ومن هنا 

األنظار، إىل زراعة النخيل يف دولة قطر، ثم ذكر أهم أصنافها، وذلك يف اآليت:

الفرع األول: االهتمام بزراعة النخيل في دولة قطر:

واعتنت  بزراعتها،  اهتمت  النخيل، حيث  بأشجار  عناية خاصة  قطر  دولة  ُتويل 
1991م، إىل أكثر من  بإنتاجها يف البالد لريتفع عددها من )334,481( نخلة عام 
مليون نخلة، يف عام 2016م؛ نظرًا ملا مُتثله شجرة النخيل من أمهية كربى، كوهنا 
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ة أهل  الوطنية)71(، وكوهنا أيضًا من املوروث الشعبي لدى عامَّ الثروات  إحدى 
قطر؛ حيث ُيفاخر أهلها باقتنائها، واالعتناء هبا. 

وقد أظهرت إحصائية أعدهتا وزارة البلدية حول النخيل يف قطر، أن العدد الكيل 
)839( مزرعة، حيث  التمور  وإنتاج  النخيل  بزراعة  تقوم  التي  النشطة  للمزارع 
حوايل  متثل  هكتار   )2598.5( النخيل  بأشجار  املزروعة  الكلية  املساحة  تقدر 
]20.83[ % من املساحة الكلية للزراعة. وتبلغ نسبة االكتفاء الذايت من التمور يف 
قطر ]88.4[ %، حيث يبلغ اإلنتاج الكيل للتمور يف دولة قطر )31181.6( طن)72(.
وُتَعدُّ دولة قطر من املناطق الواقعة عىل النطاق الصحراوي اجلاف، وتتكون أرايض 
القليلة االرتفاع  باستثناء بعض اهلضبات  دولة قطر من سهل منبسط بوجٍه عام 
والكثبان  الصخور  قطر  دولة  سطح  معظم  ويغطي  واجلنويب.  الغريب  الشامل  يف 
الرميل، ويتخلل  الساحيل  امللحية والرطبة واجلرف  الرتبة  الرملية والسباخ ذات 
هذه الرتكيبة التضاريسية بعض املنخفضات التي تتجمع فيها مياه األمطار، وهي 
مناخ صحراوي ذو صيف  قطر  دولة  الروض، ويسود  للزراعة وتسمى  صاحلة 
الربودة. ويف هذه  معتدل  بشتاء  يتميز  كام  الرطوبة،  نسبة  وارتفاع  حار وطويل، 
الظروف البيئية ينمو النخيل بشكل جيد، ويتحمل العوامل البيئية القاسية بصورة 
مالئمة؛ حيث يتحمل ارتفاع درجة احلرارة إىل )50( درجة مئوية، كام أنه شديد 

التحمل للجفاف والرياح وامللوحة، وتناسب زراعته الرتبة الرملية اخلفيفة)73(. 
الرتبة  هي:  رئيسية،  أقساٍم  أربعة  إىل  تنقسم  قطر  دولة  يف  الرتبة  أنَّ  املعلوم  ومن 
صاحلة  غري  وهي  السبخات،  وتربة  للزراعة،  صاحلة  غري  وهي  الصحراوية، 
امللوحة، وتشتمل عىل رطوبة حارة،  إهنا تتصف بكوهنا شديدة  للزراعة، حيث 
وتربة الروض أو الروضات، وهي من أحسن وأصلح تربة زراعية يف دولة قطر، 

http://www.mme.gov.qa/cui/view.dox?id=1440&contentI :71( ورد ذلك يف تقرير منشور عىل املوقع اإللكرتوين اخلاص بوزارة البلدية عرب رابط(
D=5002&siteID=1، تاريخ االستعراض: 2022/3/1م.

839-/2016/08/https://al-sharq.com/article/06 برابط:  2016/8/6م،  النرش:  تاريخ  القطرية،  الرشق  صحيفة  يف  اإلحصائية  هذه  وردت   )72(
88%D8%B9- %86%D9 %86%D8%AA%D8%AC-100-%D9 %85%D8%B2%D8%B1%D8%B9%D8%A9-%D8%AA%D9%%D9
88%D8%85%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B7%D8%A8-%D9%86-%D8%A7%D9%85%D9%%D9

D8%B7%D8%B1%8A-%D9%81%D9%%B1-%D9%82،تاريخ االستعراض: 2022/3/1م. 
)73( وزارة البلدية، أشجار قطر، الدوحة، )د.ط(، ص:9. 
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وترتكز يف شامل ووسط الدولة، وهي تعترب األرايض الزراعية الرئيسة يف البالد، 
والرتبة الرملية، وهي صاحلة للزراعة حتت ظروف خاصة)74(.

الفرع الثاني: أهم أصناف النخيل في دولة قطر:

وارزيز  وشييش  “خالص  أصناف  وتعترب  قطر،  دولة  يف  النخيل  أصناف  تتعدد 
وخنيزي وبرحي” من األصناف الشائع زراعتها يف دولة قطر، باإلضافة إىل عدد 
آخر من األصناف املزروعة املنترشة بشكٍل حمدود يف أنحاء البالد؛ منها: “ لولو، 
غرة،  مرزبان،  اخصاب،  حامتي،  بكرية،  تناجيب،  سكري،  شهل،  ارحيم،  أم 
معان”  أبو  عنرب،  سيف،  نبت  طيار،  أصفر،  عامين  أمحر،  عامين  هاليل،  سلطاين، 
مالئمة  ذلك  من  ويستفاد  صنف.   100 عددها  يبلغ  التي  األصناف  من  وغريها 
هذه الشجرة للبيئة القطرية املحيطة هبا؛ مما يدل عىل تضاعف اإلنتاج يف مستقبل 

األيام، وبالتايل يكثر ورود االستفسارات املتعلقة بحساب زكاهتا. 

المطلب الثاني: المطلب الثاني: كيفية حساب زكاة النخيل بالمتوسط الحسابي.

جاءت هذه الدراسة من أجل حتديد نصاب زكاة النخيل بالوسائل احلديثة ومعرفة 
مقدارها، وكذلك إيضاح طريقة إخراج الزكاة بطريقة سهلة وميرسة، تغني الناس 
عىل  وحرصًا  العرص،  مواكبة  مع  تزامنًا  سابقًا؛  العمل  عليه  جرى  بام  فقدوه  عامَّ 
لعلٍل  الرشيعة ومقاصدها، عند خفاء بعض األحكام  يتفق مع روح  بديل  إجياد 
ومقتضيات أوجبت ذلك اخلفاء يف بعض األزمنة واألمكنة، فال بد إذن من بحٍث 
وتدقيق وسعي دؤوب يف بيان األحكام الرشعية املتعلقة بدين الناس وعباداهتم، 
الغاية  التي تتصل بأصٍل عظيم من أصول اإلسالم، وهذه هي  وباألخص تلك 
النظري)العلمي(،  اجلانب  املطلب  هذا  يف  ونعرض  البحث,  هذا  من  املنشودة 

واجلانب التطبيقي)العميل( هلذا الطريقة احلسابية احلديثة يف اآليت: 

)74( بناًء عىل تقرير املختصني بوزارة البلدية يف دولة قطر، وذلك بعد إجراء مقابالت شخصية من ِقبل الباحثني.
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الفرع األول: الجانب النظري لحساب زكاة النخيل في دولة قطر:

ملا تعددت أصناف النخيل يف دولة قطر بام يزيد عن 100 نوع، ويصعب دراسة كل 
نوع منها دراسة مستقلة، فقد اكتفينا يف هذا البحث بذكر املتوسط الكيل لعرشة 
أصناف فقط؛ نظرًا لشيوعها وانتشارها، وقد توصلنا هلذه النتائج بعد الرجوع إىل 
قطر،  دولة  البلدية يف  وزارة  لدى  الزراعي  املجال  واالختصاص يف  اخلربة  أهل 

وبعد مراجعة عدد من املزارعني، وبيانه يف اجلدول اآليت)75(: 

جدول رقم )1( المتوسط الحسابي لمعدل إنتاج النخلة الواحدة

المتوسط الكليمتوسط الشجرة من التمرمتوسط الشجرة من الرطبالصنف

180-120 كغم / برحي
100 كغم/نخلة120-80كغم/نخلةنخلة

45 كغم/نخلة60-30 كغم/ نخلة90-45 كغم / نخلةخالص

70 كغم/نخلة60 - 80 كغم/ نخلة120-90 كغم/ نخلةخنيزي

180-150 كغم / خصاب
110 كغم/نخلة120-100 كغم/ نخلةنخلة

70 كغم/نخلة80-60 كغم/ نخلة120-90 كغم/نخلةارزيز

60 كغم/نخلة70-50 كغم/ نخلة100-75 كغم/ نخلةسكري

60 كغم/نخلة70-50 كغم/ نخلة100-75 كغم/ نخلةجمهول

50 كغم/نخلة60-40 كغم/ نخلة90-60 كغم/ نخلةشييش

70 كغم/نخلة80-60 كغم/ نخلة120-90كغم/ نخلةلولو

60 كغم/نخلة70-50 كغم/ نخلة100-75كغم/نخلةهاليل

)75( وذلك بعد خماطبة اجلهة املختصة بوزارة البلدية يف دولة قطر من أجل بيان معدل اإلنتاج لكل نوع من أنواع النخيل املوجودة يف الدولة، وقد 
أجابت اجلهة املختصة -مشكورة-بام هو مذكور يف اجلدول.
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الرطب  من  الواحدة  الشجرة  إنتاجية  وأدنى(  )أعىل  ملعدل  بياٌن  اجلدول  ففي 
يف  والسبب  التمر،  ومعدل  الرطب  معدل  بني  فرق  ثمة  أنه  ونالحظ  والتمر، 
ذلك؛ هو اجلفاف الذي يصري للتمر، وهذا اجلفاف هو حالة الكامل املعتربة رشعًا 
احلسابية.  العملية  يف  هنا  عليه  اعتمدنا  وهلذا  الزكاة،  إخراج  وعند  النصاب،  يف 
كذلك  اجلفاف،  بسبب  الواحد  النوع  يف  الرطب  عن  التمر  معدل  خيتلف  وكام 
اخلدمة  اختالف  بحسب  وذلك  نوعه؛  احتاد  مع  التمر  النسبة يف  هذه  قد ختتلف 
فيها، وهذا  املوجودة  املنطقة  املــُزاِرع، وكذا طبيعة  للنخلة من  مة  املقدَّ والرعاية 
االختالف هو الذي جعلنا ننظر إىل املتوسط بني األعىل واألدنى من النتاج للنخلة 
الواحدة، ثم األخذ باملتوسط الكيل منها؛ ملشقة الفصل بني النوع الواحد غالبًا، 
وأما االختالف احلاصل بني النوعيني أو أكثر؛ نظرًا لطبيعة كلِّ صنف، وحمتوياته 
الغذائية، ولشدة التفاوت، وإمكانية معرفة كل نوع منها عىل حدة، اعتربنا لكلِّ 
نوع من األنواع عملية حسابية مستقلة. واهلدف من معرفة ما سبق هو الوصول 
يساعدنا  وهذا  املعتربة؛  األصناف  من  إنتاج كل صنٍف  عاّم يف حتديد  إىل تصور 
ُتْظِهر  تقريبية  معادلة  االجتهاد يف  النخيل عرب  لزكاة  التقديري  كثريًا يف احلساب 
املثمر،  النخيل  الناتج يف عدد  ثم ُيرضب  الواحدة،  النخلة  إنتاج  معدل  -مقدار 
ثم ُينظر يف وصول هذا املقدار للنصاب، ثم يفرز الثلث أو الربع برشطه ألجل 
تتم  الفرز-وبذلك  بعد  املتبقي  من  الزكاة  مقدار  خُيرج  ثم  املعادلة،  من  اخلرص 

املعادلة، وبياهنا عمليًا يف الفرع اآليت.

الفرع الثاني: الجانب التطبيقي لحساب زكاة النخيل في دولة قطر:

اإلنتاج  الواحد، مع معدل  للنوع  اإلنتاج األعىل  العملية بجمع معدل  تبدأ هذه 
األدنى، ثم يقسم عىل اثنني، فيكون الناتج هو املتوسط احلسايب، وهكذا يف بقية 
األصناف. فنوع اخلالص مثاًل: أدنى نتاج له 30كغم، وأعىل نتاج له 60كغم، ثم 
 45 املتوسط:  يكون  فحينئٍذ   ،)2( عدد  عىل  يقسم  والناتج  العددين،  بني  نجمع 

كغم. وبيان ذلك يف اجلدول اآليت:
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يقة المتوسط الحسابي جدول رقم )2( أمثلة على طر

مجموع معدل اإلنتاج األعلى واألدنى الصنف
المتوسط الكلي للنخلة 
الواحد في النوع الواحد

90 كغم ÷ 2= 45كغ/نخلة30 كغم+60 كغم = 90 كغمخالص

100كغم÷2= 50 كغم/ نخلة40كغم +60 كغم= 100كغمشييش

140كغم ÷2= 70كغم/ نخلة60كغم+80كغم= 140كغمخنيزي

الكيل؛  املتوسط  فيها  اختلف  األصناف  أنَّ  أعاله  اجلدول  يف  ورد  مما  نستخلص 
نظرًا الختالف نوعها وإنتاجها، كام سبق تقريره، ومتى تساوى نوعان يف املتوسط 
احلسايب فال مانع من ضم أحدمها لآلخر، وجعلهام يف حكم النوع الواحد. فإذا 
بد من األخذ بعني  الواحدة، ال  النخلة  إنتاج  الكيل ملعدل  املتوسط  ُعِرف مقدار 
االعتبار، لبعض العنارص املذكورة سابقًا من مقدار النصاب وفق املقاييس احلديثة 
وهو )522( كيلوغرام، لُيعلم ما إذا بلغ جمموع هذا اإلنتاج هلذا النصاب فتجب 
فيه الزكاة، وأيضًا ُيتنبه من ترك الثلث بعد حساب جمموع اإلنتاج، حتى تكتمل 
التامة بام تشتمل عليه هذه الطريقة من دقة وضبط، حيث إهنا تعترب من  القناعة 
بطريقة  العاّمة  معرفة  ولقلة  احلاذق،  اخلارص  وجود  عدم  عند  الناجعة  احللول 
خطوات  يف  احلسابية  العملية  تلخيص  يمكننا  هذا  وعىل  الفقهاء،  عند  اخلرص 

عدة، نجملها وفق اإلجراءات التالية:
وعند . 1 التقريب،  يكفي  وال  بالتحديد،  املثمر  النخيل  شجر  عدد  معرفة 

اختالف النوع حيسب عدد كل نوع منها عىل حدة
تقدير معدل إنتاج النخلة الواحدة بالكيلو غرام، بحسب نوع النخيل، كام . 2

تقدم سابقًا.
النظر بعد ذلك إىل بلوغ هذا الناتج النصاب أم ال.. 3
إخراج الثلث أو الربع من الناتج، باعتبار اخلرص وذلك بحسب العادة؛ . 4
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الثمرة،  العادة يف أهل قطر كثرة اهلدية والصدقة والضيافة من  وملا كانت 
ناسب ترك الثلث أو الربع بحسب صاحب الثمرة. 

نصف . 5 أي:   ،%  5 رضب  حاصل  أو   )20( عىل  الناتج  من  املتبقي  قسمة 
العرش، وهو غالب حال مزارع النخيل يف دولة قطر؛ العتامدهم عىل السقي 

باآلالت واملعدات احلديثة.
الناتج هو مقدار الزكاة الواجب إخراجها من املكلف.. 6
عند إرادة الشخص إخراج الزكاة بالقيمة؛ يرضب مقدار الزكاة بمتوسط . 7

»خالص  لنوع  املعتربة  القيمة  أنَّ  علاًم  التمر،  نوع  من  غرام  الكيلو  قيمة 
 7 هو  قيمتها  فمتوسط  األنواع  باقي  وأما  قطري،  ريال   10 هو  وشييش« 

ريال قطري، والناتج هو مقدار الزكاة نقدًا )76(.

مثال تطبيقي:

 رجل يملك مزرعة فيها “1000” نخلة مثمرة من نوع »خالص«، كيف يتم إخراج 
زكاهتا بعملية املتوسط احلسايب)77(؟

1000 )عدد النخيل املثمر( × 45)متوسط إنتاج النخلة الواحدة من نوع خالص( 

= 45.000 كغم.
45,000 كغم -الثلث املعفى عنه وهو 15000 )78( = 30000 كغم.

 30000 كغم )بعد حسم الثلث( ÷ 20)نصف العرش( = 1500 كغم. 
1500 كغم )مقدار الزكاة( × 10 ر. ق )متوسط قيمة 1كغم من متر اخلالص( = 

15,000 ر. ق.

فيكون املقدار الواجب من الزكاة بالوزن )1500( كغم، ويكون مقداره بالقيمة 
)15,000( ر.ق.

)76( تم حتديد هذه القيمة بناًء عىل تقرير وزارة البلدية بدولة قطر.
)77( هذا مثال ملزرعة فيها صنف واحد من التمر، أما إذا اختلفت األصناف فيعمل لكل صنف معادلة حسابية مستقلة.

)78( الثلث هو حاصل القسمة عىل )3(، أو الربع وهو حاصل القسمة عىل )4(، ثم يطرح من املجموع الكيل.
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الخاتمة

النتائج:

املجتمع القطري يويل النخيل عناية فائقة، واهتاممًا بالغًا. ومالئمة النخيل . 1
للبيئة املحيطة هبا، ساعدت عىل اإلنتاج اجليد، حيث إن أصناف النخيل يف 
دولة قطر تربو عىل مائة صنف، ومن أهم تلك األصناف الشائع زراعتها 
وختتلف  واخلنيزي«،  والشييش،  »اخلالص،  وهي:  ثالثة  قطر  دولة  يف 
األصناف من حيث القلة والكثرة يف معدل اإلنتاج، وليس هناك قدر ثابت 
وحمدد جلميع األصناف؛ بل هو أمر مقدر نسبيًا خيتلف باختالف األصناف، 
واالختصاص  اخلربة  ألهل  الرجوع  بعد  صنف  كل  معدل  معرفة  يمكن 

بعملية املتوسط احلسايب.
 عملية املتوسط احلسايب؛ هي عملية حسابية جُيمع فيها معدل اإلنتاج األعىل . 2

للنوع الواحد من النخلة، مع معدل اإلنتاج األدنى، ثم يقسم عىل اثنني، 
فيكون الناتج هو املتوسط احلسايب إلخراج زكاة النخيل للنوع الواحد.

هي . 3 فاألوىل  النخل؛  رؤوس  عىل  النخيل  زكاة  إلخراج  طريقتان  هناك 
اخلرص، وعليه العمل هبا قدياًم عند مجهور الفقهاء، واألخرى حديثة وتتم 

بطريقة حسابية وفق خطوات معينة تساعد يف حساب الزكاة دون عناء. 
صفة اخلرص تكون عىل حالتني: األوىل: عند اختالف أنواع النخيل املراد . 4

خرصه، فالبد للخارص من الطواف حول كل نخلة منها عىل حدة، فيقدر 
ما فيها، ثم يفعل بالنخلة الثانية والثالثة كام فعل يف األوىل. واحلالة الثانية: 
إذا كانت األشجار التي يراد خرصها متحدة النوع، فاخلارص باخليار إن 
شاء أن خيرص كل نخلة عىل حدة، وإن شاء خرص اجلميع دفعة واحدة 
وهذ ما عليه اجلمهور، أو أن خُترص نخلة واحدة أو بعض النخل، ويقدر 

فيها التمر، ثم ُيعمُّ هذا التقدير عىل باقي النخالت مجيعًا.
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عملية املتوسط احلسايب مل يرصح هبا الفقهاء السابقون، ومل نجد من أّصل . 5
يف  اعتمدنا  وقد  املعارصين،  من  رشعيًا  تأصياًل  احلسابية  العملية  هلذه 
صالحيتها عىل عدد من األصول والقواعد الرشعية، كقاعدة التيسري ورفع 
االستقراء  عىل  األحكام  وبناء  البدائل،  وفقه  املصلحي،  والنظر  احلرج، 
عىل  التخريج  وكذا  بالوسط.  األخذ  واعتبار  الغالب،  والظن  الناقص، 
باخلرص،  تتعلق  مسائل  عىل  بالتخريج  وذلك  الفقهية،  واملسائل  الفروع 
مجيع  عىل  الطواف  يشرتط  مل  من  قول  عىل  والتخريج  الزروع،  كخرص 
النخل عند اخلرص، والتخريج عىل اخلطأ يف اخلرص، والتخريج عىل ثامر 

البرصة.
 

التوصيات:

فقهية . 1 كقاعدة  بالوسط،  واألخذ  العمل  قاعدة  بدراسة  الباحثني  نويص 
معتربة، هلا جماالهتا املتنوعة واملختلفة يف الفقه اإلسالمي. 

االهتامم بمثل هذه املوضوعات احليوية وقضايا الزكاة املعارصة التي متس . 2
حاجة املجتمع إليها.

نحثُّ املراكز البحثية بالرتكيز عىل إجياد البديل الرشعي األمثل عند تعذر . 3
العمل ببعض القضايا املوجودة يف كتب الفقهاء قدياًم، ومنها قضية اخلرص 

يف زكاة النخيل.
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an elaborate bureaucratic process on logging and auditing the impact. The 
current practices thus add to the cost of financing of climate projects, while 
not contributing to the cause of transparency and fast deployment of projects. 
The paper highlights how through DCarbonX, climate projects can be made 
traceable, their impact can be recorded and how a transparent carbon market 
can be developed using blockchain.
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retrieving, and archiving the events. 

6. CONCLUSION

Decentralized applications that are developed by utilizing the blockchain 
technology capitalize on and provide several benefits such as transparency, 
immutability, real time transactions, low cost, absolving of intermediaries 
and a programmed execution of stipulated terms in contractual business 
relationships. DApps pave the way for novel business models to be developed 
that can impact the economy positively, considering the focus on a resilient 
digital infrastructure. In this paper we embark on a case study of a decentralized 
application software, DCarbonX, which provides the necessary support to 
mitigate the harmful effects of climate change and provides a quantifiable 
approach to achieving carbon neutrality by 2050, as per the outlined goals in 
COP26. We give the related work on DApps and highlight that a parallel to 
the present work has not been delved upon so far to the best of our knowledge. 
We identified that there is great level of harmony in the SDGs and the primary 
goals of objectives of Shariah, so the harmony demands an active participation 
by the players of Islamic finance in promoting and devising DApps and 
complement the efforts of DCarbonX for confronting the climate change.

The DApps have some unresolved issues, as mentioned in the challenges 
section of the paper, that may seldom lead to Shariah concerns, however the 
benefits of DApps outweigh those challenges and require Islamic finance 
help resolve the challenges by their active consideration and participation. 
The DApps with their underlying benefits are providing ample opportunity to 
both the field of Islamic finance and its players for utilizing them and seizing 
the untapped opportunity embodied in the launch of blockchain based eco-
friendly solutions in the domains of Capital Market, Embedded Finance, 
Takaful, NFTs, RegTech, and SupTech. The paper gives a comparison of 
blockchain platforms that can be utilized to develop DApps and highlights 
the applications of DApps in pertinent areas of DeFi, embedded finance, 
insurance, Web 3.0 and ESG. 

One of the prominent contributions of the paper is the case study of DCarbonX, 
which depicts the practical implementation of a decentralized application in 
the very relevant area of climate change. Climate change remains the biggest 
challenge confronting human race. Climate projects pose the possibility of 
greenwashing and duplication of impact. Even for NDC projects there is 
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led to multiple scams through ICOs has created suspicion in the average 
user and organizations)80(. The usage of cryptocurrencies in cybercrime 
and the dark web had added to the lack of trust in the ethical nature of the 
technology)81(. Moreover, the scalability and throughput issues that plague 
the technology)82( have garnered a public opinion that associates lack of 
efficacy with the technology, rendering it as a technology that is still in 
research and development phase.

• Lack of technical literacy. Users are not educated on the various 
complexities associated with the use of blockchain and DApps. There is 
lack of awareness of the technology itself, with the existing consumers 
limited to entities with the necessary technical knowledge required to use 
it. However, mass adoption would occur realizing the full benefits that the 
technology offers, once the level of technical literacy that is required and 
the ease of usage is similar to how users interact with existing apps on the 
web or mobile.

• Management of keys. The public and private keys associated with the 
blockchain wallet need to be kept secure and different management 
strategies exist like a web wallet, hot wallet or a cold wallet, among others. 
This imposes an additional burden on the users in terms of technical 
awareness. 

• Limited extent of usage for resolving Shariah issues. The usage of 
AI for resolving the Sharia issues is not fully reliable. Although AI base 
fatwa has become a reality, it comes with the disclaimer that there is the 
possibility of an error)83(. If we ignore the possibility of error, for the sake 
of argument, the Fatwa has to consider the situation in a holistic fashion 
by considering the context, person, and place, whereas no machine can 
do that perfectly. Another limitedness of AI based machines is that they 
cannot consider for a given situation the applicability of the exceptions 
to the general rule. So, the human element cannot be fully overthrown 
especially for the Shariah related issues. Nevertheless, the set of 
technology deployed in DApps eases the job of Shariah experts to a great 
extent by infusing high level of transparency, time efficiency in recording, 

)80( D. Zetzsche, R. Buckley, D. Arner, and L. Fohr, “The ico gold rush: It’s a scam, it’s a bubble, it’s a super challenge for regulators,”¨ 
SSRN Electronic Journal, 2017
)81( M. Taleby Ahvanooey, M. Zhu, W. Mazurczyk, M. Kilger, and K.-K. Choo, “Do dark web and cryptocurrencies empower cybercriminals?” 
12th EAI International Conference on Digital Forensics Cyber Crime, 2021
)82( M. Pawar, P. Patil, and P. Hiremath, A Study on Blockchain Scalability, 2021, pp. 307–316
)83( IFSB, “14th IFSB Summit 2019: Islamic Finance for Sustainable Development in the Era of Technological Innovation”, proceedings of 
the inaugural IFSB innovation forum, 2019, https://www.ifsb.org/s14_index.php
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traceability are the inbuilt features of blockchain based DApps. The inbuilt 
features are desirable and attractive for the users. However, the prevalence 
of DApps is limited and still it is out of the reach of most of the men on the 
street. So, the limitedness in the prevalence of the DApps is not only due 
to the shortcomings at the demand side, but also from the limited supply 
of the DApps which is leading to the situation of ‘not for all’.

C. Usage
• Security issues and errors in code. Vulnerabilities in smart contract code 

like coding errors can be exploited to make the usage of the concerned 
DApp insecure. Once the smart contract is deployed on the blockchain, the 
code cannot be updated so any bugs that exist would lead to undesirable 
effects. The vulnerability in code led to the loss of $50M in the DAO 
attack on Ethereum)79(.

• Requirement of cryptocurrencies. All blockchain platforms function by 
charging a certain fee for the utility they provide. This fee must be paid 
in the native cryptocurrency of the blockchain platform. So, any user that 
utilizes a DApp built on a public blockchain needs to have the native 
cryptocurrency in their wallet that would make transaction payment 
possible for the blockchain platform. There can be many DApp architectures 
where organizations can go for a private or a permissioned blockchain 
and resort to using fake tokens in exchange for fiat currency, doing away 
with the need of cryptocurrencies. However, in general whenever a public 
blockchain platform is used, which is an optimum choice whenever 
immutability and transparency is at the core of an offering like the ESG 
sector, the user would need cryptocurrencies. Another alternative can be 
developed, whereby the organization pays in the cryptocurrency on behalf 
of the clients. However, the current level of advancement that exists in the 
technology as of now, envisages that a user requires cryptocurrencies to 
use a DApp on a public blockchain. This is a challenge as fiat currency is 
universally accepted and so their procurement and management tools are 
available, but cryptocurrencies are a recent embarking and do not have the 
requisite support as of now.

• Lack of trust in the technology. Blockchain is still considered to be 
a novel technology. The initial domination of cryptocurrencies as an 
investment vehicle, which witnessed massive fluctuations in prices and 

)79( I. Mehar, C. Shier, A. Giambattista, E. Gong, G. Fletcher, R. Sanayhie, H. Kim, and M. Laskowski, “Understanding a revolutionary and 
flawed grand experiment in blockchain: The dao attack,” Journal of Cases on Information Technology, vol. 21, pp. 19–32, 2019
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B. Deployment

• Integration of KYC. KYC or Know Your Customer is a mandatory 
requirement in financial services to help validate the identity of the user 
and authenticate the business relationship. KYC solutions are provided 
by third-parties, or they can be developed in-house, which results in an 
increase in the total costs. The DApp needs to work seamlessly with the 
KYC services already provided by an organization. Alternatively, if KYC 
process is not existent in an organization, then they should be integrated 
during DApp development to ensure that the mandatory requirements are 
catered to for DApp usage.

• Integration with existing legacy systems. In majority of solutions where 
the DApp caters to deployment by organizations and is not meant for direct 
retail use, there needs to be an integration with the existing infrastructure 
of the organization. This integration can be with the organization’s existing 
client registration processes, access and retrieval of data from centralized 
databases and updating of existing database in the organization to populate 
it with blockchain data for example. This integration requires expertise in 
existing web technologies together with blockchain.

• Inadequate regulatory support. Regulatory support is crucial for the 
sustainable progress of innovations. Regulations have an impact on 
innovation)77( and their existence is necessary to protect the users from 
malpractices and uncertainties associated with a novel technological 
implementation. Blockchain technology, cryptocurrencies and hence 
DApps do not have the requisite regulatory support in most countries that 
is essential for their secure deployment and usage)78(.

• Non-uniformity in wallet providers. Regional differences exist as to the 
permissibility of utilizing a blockchain-based wallet for a DApp, with some 
countries permitting a certain wallet provider, whereas other countries 
prohibiting it. This poses an additional constraint during development as 
the DApp needs to be adapted according to the geographical region of its 
offering. Different wallet providers have a different fee structure and even 
a different methodology for onboarding of clients.

• Limited Supply. The enhanced level of transparency, immutability, and 

)77( K. Blind, S. Petersen, and C. Riillo, “The impact of standards and regulation on innovation in uncertain markets,” Research Policy, vol. 
46, 2016
)78( U. Enwerem and G. Chukwudebe, Regulation and Standardization of Blockchain Technology for Improved Benefit Realization, 2021, 
pp. 240–253
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lends complexity to the process requiring comparatively more human 
resources to bring to realization the target DApp as compared to a web 
or a mobile app. Thus, any venture that undertakes the task of developing 
a DApp requires a very high initial capital to integrate and employ the 
services of requisite experts and developers.

• Lack of supporting tools. The smart contract technology is still new and 
has not attained maturity. Consequently, tools to support the development 
of smart contracts and DApps that simplify the process and help to 
accomplish the tasks efficiently are still work in progress or non-existent 
depending upon the blockchain platform.

• Inherent bottlenecks in the blockchain platform. Blockchain platforms 
might deal with different obstacles based on the consensus mechanism 
employed by them, among other factors. Scalability and throughput are 
dominating issues in Ethereum on account of proof of work consensus. 
Additionally, it involves considerable expenditure of energy, like in 
Bitcoin and many other privacy-preserving blockchain platforms like 
Monero, Zcash and Dash, which makes it unsuitable to be used for ESG 
purposes. Throughput is a major issue in other blockchain platforms as 
well, where it is seen that the transactions per second, as given in Table , 
in most blockchain platforms is not sufficient to support a large number 
of users in parallel. Credit card companies like Mastercard can settle 5000 
transactions per second)75(.

• Shariah Compliance. The novelty and infancy of the blockchain cause 
myriad of opinion on the legitimacy of the blockchain based applications. 
The key element of discussion from the Shariah perspective at the stage of 
development relates to the legitimacy of the smart contracts)76( concluded 
by the machines through the Artificial Intelligence without the involvement 
of human being as the parties of contract. From the Shariah compliance 
purview, involving the AI would also require the developers to describe 
the mechanism for resolving the disputes that arise due to machine errors 
in which the human is not involved. Therefore, the active coordination 
between the Shariah experts and application developers at each stage of 
DApps’ development is very much desirable.

)75( R. Vlastelica, CryptoWatch, title = Why bitcoin won’t displace Visa or Mastercard soon, url = https://www.marketwatch.com/story/why-
bitcoin-wontdisplace-visa-or-mastercard-soon-2017-12-15,, 2017
)76( V. Nienhaus, “Blockchain Technologyies and the Prospects of Smart Contracts in Islamic Finance”, Fintech in Islamic Finance: Theory 
and Practice, PP. 201=205
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different categories, have been enumerated below:

A. Development
• Limited blockchain experts. Blockchain technology is still in the stage 

of development with most projects still in the pilot phase. On account 
of this people pursuing advanced studies/ skills in the technology are 
comparatively few in number. This has led to scarcity of requisite talent, 
leading to a limited number of blockchain experts.

• Absence of smart contract auditors. Smart contracts developed on 
different platforms form the foundation for DApps. Any transaction 
emanating through DApps is permanent with the resulting data leaving 
an immutable footprint in the blockchain platform. Hence the code for 
the smart contract should be critically analyzed for any potential issues 
and even security flaws, which can lead to drainage of funds from a user’s 
wallet or other similar cybercrimes. This analysis can be accomplished 
by smart contract auditors who are well aware of the programming 
language and the various issues associated with the use of blockchain. 
This knowledge in multiple areas has created a need for experts, who are 
relatively fewer in number.

• Scarce developer community. Blockchain platforms employ different 
programming languages to build smart contracts, including many new 
languages native to a particular blockchain platform like Solidity in case 
of Ethereum. This has led to the need for developers proficient in these 
languages. Lack of mass adoption has prevented many developers, from 
venturing into the area. Thus, the developer community in blockchain 
is small. Additionally, the complexity associated with the development 
of a DApp, which requires development skills in not just the requisite 
blockchain platform but also an understanding of the technology to ensure 
robust smart contracts that back DApps, has attracted relatively fewer 
developers.

• High initial capital requirement. In consideration of scarcity of blockchain 
experts, smart contract code auditors and blockchain developers, the 
development community is in a lot of demand and expense incurred to 
deploy a blockchain-based solution is very high. Moreover, there needs 
to exist cooperation between developers concerned with different facets 
pertaining to DApp development like the frontend, smart contract coding, 
testing, and integration with a centralized database/ oracles if needed. This 
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Figure 7: DCarbonX and IsDB Green Sukuk Issuance Cycle

Source: Authors’ own

The market for green sukuk has grown rapidly and it was driven partly by 
increased liquidity)74( in investor base in MENA and Asia. We noticed that 
there has been a diversification in investor base with a push for ESG products 
in EU and other developed regions. However, like its counterpart, the green 
bond, in conventional finance; the green sukuk also involves rigorous project 
monitoring and impact logging making it difficult to catch up the market 
appetite. Thus, heralding a supply gap. DCarbonX aims to solve the problem 
through early involvement in project selection as indicated in Figure 7 and 
supporting the project teams throughout the project lifecycle.

5. CHALLENGES IN DEVELOPMENT, DEPLOYMENT AND USAGE

Blockchain technology, despite being revolutionary for the finance sector, 
has still not seen mass adoption. The advent of NFTs witnessed an increase 
in the user base and brought the technology to the realm of the common 
man for an asset-backed productive usage, instead of being an investment 
vehicle for cryptocurrencies. However, there still exist challenges that need 
a coordinated effort from all stakeholders to deploy the technology to solve 
existing challenges, for which an alternative solution does not exist like for 
climate change. Some of the challenges related to DApps, demarcated into 

)74( IFSB, “Islamic Finance Services Industry Stability Report”, 2019
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wasteful use of natural resources makes faith an integral force multiplier in 
the fight against climate change. This is especially important as 57 member 
countries of OIC are home to almost 24% of world’s population with many 
of the member countries likely to be heavily impacted by the effect of climate 
change. The Islamic finance products with the unique asset-backed, ethical 
and risk sharing principles lends itself naturally to principles of sustainable 
finance. 

There has been a greater focus on Green Sukuk as a major asset class to meet 
climate financing needs. Green sukuk is an innovative shariah compliant 
investment in ecological assets with a mission to tap funds from different 
sources to finance projects of renewable energy, transportation, water 
management, land use and marine resources among others in a quest to 
accelerate the transition to a low carbon economy and realise the 2°C global 
warming target set in the Paris Agreement. Green sukuk is a shariah compliant 
alternative to conventional fixed-income climate-assets. Given the unappealing 
nature of climate projects to investors in terms of risk and return coupled with 
the scarcity and insufficient sources of public finance)72(, green sukuk can be 
a deliberate structuring of financial instruments to catalyze private capital. 
Similar to green bonds, green sukuk have the potential of improving financial 
performance of a firm by decreasing debt-related financial costs and enhancing 
firm’s environmental performance)73(. As a result, a wide range of investors 
will be intrigued to such investments, amid the less volatility of green sukuk 
and its integration of the fiduciary element of fixed-income instruments with 
an awareness of mitigation and adaptation to the climatePolitical science 
research and methods.

)72( Engelken, M. et al. “Comparing drivers, barriers, and opportunities of business models for renewable energies: A review’, Renewable and 
Sustainable Energy” , 2019, pp. 795–809.
)73( Flammer, C. ‘Corporate Green Bonds’, SSRN Electronic Journal. Elsevier, 2018. doi: 10.2139/ssrn.3125518
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to achieving carbon neutrality will be backed by authentic and non-
repudiated records on the blockchain.

13. DCarbonX has a GUI, which hides the complexity of blockchain from 
the users.

14. The overall infrastructure will provide the requisite accountability, 
transparency and trading of carbon credits to strengthen the efforts of 
achieving the climate goals outlined in COP26, adhering to a structured 
and quantifiable approach.

15. Potential deployment of AI on the blockchain data to offer 
recommendations to traders on which carbon credit NFT to buy, indicate 
the best price for sale and predict demand.

E. Utility in Sustainable Finance

One of the biggest challenges in achieving the 1.5◦C Paris accord goal 
remains the funding for climate projects contributing to NDCs and VCMs. A 
commitment of $100B per year by donors to support low and middle-income 
countries in tackling climate change was among the key goals of COP26. 
However, there was no explicit agreement to the best of our knowledge at 
COP26 on the mechanism to fully deliver this commitment up to 2025. There 
has been a push to mobilize private sector financing to bridge this gap and 
more than 450 firms totaling $130T in asset base have formed the Glasgow 
Financial Alliance for Net Zero (GFANZ), a forum for financial institutions to 
accelerate the transition to a net-zero global economy. 

The GFAMZ will report progress on financed projects but will also define 
net zero pathways for major sectors, thus aligning efforts from corporates 
and financial institutions. Large private sector banks have joined the fray 
with Goldman Sachs committing $750B to sustainable finance over the next 
decade. This followed an earlier announcement from JPMorgan Chase to 
facilitate $200B in sustainable finance in 2020. There still remains a financing 
gap which has to be bridged by innovative, sustainable financing asset classes. 
Green bond has emerged in recent years as a major sustainable financial tool 
with the issuance touching $500B in 2021. However, continued growth of 
green bonds remains incumbent to solving two major challenges associated 
with the ESG sector, namely greenwashing and higher issuance costs linked 
to impact assessment and reporting.

The Islamic principles of moderation in consumption, and avoidance of the 
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The DCarbonX DApp provides a drag-and-drop GUI )graphical user interface( 
so the users visualize the carbon market as being similar to the existing web 
apps in simplicity of design, while the backend complexity is hidden from 
them. The testing results however were not in favour of Solana despite the 
initial favorable theoretical assessment. Hence, DCarbonX is now being 
developed on Algorand blockchain.”

D. Salient Features

The salient features of DCarbonX together with the advantages it provides can 
be summarized as follows:

1. DCarbonX is under the control of the issuing organization and only 
registered entities can participate in the carbon market.

2. The issuing organization has the sole power to create NFTs whereas all 
other users can buy and sell them. This can be extended to accommodate 
other issuers, if needed.

3. A carbon credit NFT issued by the organization is listed in the primary 
market.

4. Any purchase and resale of the issued carbon credit NFT lists it in the 
secondary market.

5. Interface to view all issued carbon credit certificates through the web 
app dashboard.

6. Analytics indicating total number of issued carbon credits through 
NFTs.

7. The NFT of a carbon credit certificate has its entire list of owners listed 
on the dashboard.

8. The issuing organization gains a certain percentage of the profit each 
time the issued carbon credit NFT is sold in the carbon market.

9. At any instant of time all the transactions are available on the public 
blockchain for validation.

10. The identity of the registered users is known only to the issuing 
organization to ensure privacy, whereas transaction records are public 
for transparency.

11. An immutable record of issued carbon credit NFTs will prevent 
duplication of records, thus preventing greenwashing.

12. All claims made by an organization related to its positive contribution 
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C. Minimum Viable Product

Figure 6 depicts screenshots from the minimum viable product (MVP) of 
DCarbonX, which has been developed on Solana)69( blockchain platform. The 
screenshot on the left shows a carbon offset NFT on Solana blockchain. The 
certificate is stored on Arweave)70( 1.ai1, while the hash is stored on Solana. The 
hash and the related transaction can be seen by clicking the keyword ’Solana’ 
while to traverse the uploaded certificate, ’Arweave’ needs to be clicked. The 
MVP uses Phantom wallet)71(, which can be installed on Chrome browser. The 
Phantom extension helps users to create a blockchain-based wallet, buy and 
store the cryptocurrency of Solana and helps in transaction payments. The 
screenshot also shows the profile, account balance of the concerned user and 
permitted functions for that profile, which are to create an NFT, sell an NFT, 
buy cryptocurrency and disconnect from the Phantom wallet. DCarbonX 
can be developed on any blockchain platform providing smart contracts but 
our analysis revealed that Solana would be an optimum choice considering 
our need that the blockchain platform should not be energy intensive like 
Ethereum, have a high throughput and should have minimal transaction fee. 
Our comparison of blockchain platforms in Table on which DApps can be 
developed supports our conclusion in favor of Solana. The screenshot on the 
right shows the listing of NFT in the primary market in the Solana blockchain, 
which can be reached by clicking the keyword ’Solana’ in the screenshot on 
the left. This provides an immutable record of the carbon offset as an NFT on 
the blockchain. 

Figure 6: Screenshots from the MVP of DCarbonX.

Source: Authors’ own

)69( Solana, “Powerful for developers. Fast for everyone,” https://solana.com
)70( Arweave, “Store data, permanently,” https://www.arweave.org
)71( Phantom, “A friendly wallet built for DeFi & NFTs,” https://phantom.app
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B. Functional Architecture

Figure 5: Functional Architecture of DCarbonX.

Source: Authors’ own

DCarbonX is a blockchain-based carbon market. It is a decentralized application 
software that utilizes blockchain to store an immutable record of issued and 
traded carbon credits. It provides a primary and secondary market for trading 
of carbon credits, stored as NFTs on the blockchain platform. These carbon 
credits are created as NFTs following a similar methodology as was employed 
for Figure 3. Now, Figure 5 represents a simplified functional architecture of 
DCarbonX. The user through the organization that uses DCarbonX accesses 
the NFTs of carbon credit certificates through a DApp. Smart contracts help 
to create NFTs of uploaded carbon credit certificates and also facilitate trading 
of NFTs. The organization and the users can see analytics related to the issued 
carbon credit certificates, where each carbon credit certificate would list down 
the owners, indicating the original owner and then all the subsequent buyers in 
the trading market. Additionally, the dashboard developed through a web app 
working in integration with the DApp will depict the total number of issued 
carbon credit certificates, total number of uploaded carbon credit certificates or 
NFTs and the number of duplicate requests whereby someone tries to upload 
a carbon credit certificate that already exists on the blockchain.
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market for the states and private entities to generate and trade carbon offset 
credits. While the agreement is a leap forward for transparency on country 
level NDCs achievements and carbon credit transfer, the big concern remains 
on lack of mechanisms governing private projects outside a country’s NDC 
or not adjusted for in the country’s carbon budget. These emission reductions 
certificates can still be sold to corporate emitters or other non-state actors, who 
could use them to claim that they are reaching “climate neutrality” without a 
robust tracking and logging mechanism. Currently only few voluntary carbon 
markets are established for entities to buy and sell carbon offset credits at their 
discretion (e.g., to fulfill a voluntary commitment to reduce emissions). Lack 
of standardization in these voluntary markets has raised numerous concerns, 
including with respect to the quality and validity of offsets and the associated 
credits.

There has been a flurry of announcements on voluntary contribution on carbon 
emission reduction in the run-up to COP26 by private entities, both in high 
carbon emitting sectors as well as financial sectors)68(. The climate targets will 
become a key performance metric and competitive advantage for players in 
their respective business. Thus, a robust, secure, transparent carbon tracking 
and trading system is a big business opportunity in the run-up to the first 
climate change milestone of 2030. DCarbonX aims to fulfil this exploding 
market need with its blockchain-based emission tracking and trading platform 
as a market pioneer.

)68( K. Appunn, “Carbon markets – cop26 closes biggest loopholes but lacks clarity on voluntary trade,” Clean Energy Wire, 2021
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countries at UN signed the international treaty on climate change mitigation, 
commonly known as Paris accord. The primary aim is to keep the rise in mean 
global temperature to below 2◦C and preferably to 1.5◦C. The Paris accord also 
foresaw countries to build national plans known as Nationally Determined 
Contributions )NDCs( on emission reduction targets every 5 years. The COP26 
held in Glasgow in October-November 2021 saw 194 countries presenting 
their first NDCs while 143 of them submitted new or updated plans in time 
for COP26. These new, updated plans would lead to total GHG )greenhouse 
gas( emissions being about 9% lower in 2030 than they were in 2010. The UN 
estimates that the current commitments align with a temperature increase of 
2.7◦C by the end of the century. This will mean additional commitments on 
emission reduction on part of member countries to reach Paris accord target of 
average temperature increase of 2◦C or preferred target of 1.5◦C. COP26 was 
also the most significant COP for companies and the finance sector, reflecting 
the growing expectations of both to play key roles in enabling decarbonization 
in accordance with the Paris goals.
One of the major points of discussion at COP26 related to Article 6, which sets 
forth a framework for the creation of a voluntary international carbon credit 
trading market. The article 6.2 foresaw that countries will voluntarily engage 
in “cooperative approaches” involving internationally transferred mitigation 
outcomes (“ITMOs”, emissions credits transferrable across globe) towards 
their NDCs. The Article 6.2 also provides that, in so doing, countries must 
apply robust accounting to ensure avoidance of double counting of emission 
credits.

The goals of article 6.2 are operationalized in article 6.4, which defines a 
“mechanism” supervised by a body designated by the parties to the Paris 
Agreement to:

1. Promote the mitigation of GHG emissions
2. Incentivize and facilitate the mitigation of GHG emissions by public 

and private entities

Although Article 6 lays the foundation for the creation of a global carbon credit 
market, it left key-implementation details to be determined later)67(. There were 
differences on structural topics including mechanism to avoid double counting 
and trading of older carbon credits. After five years of deliberations, there was 
fortunately an agreement at COP26 on the ‘rulebook’ for this carbon credit 

)67( COP26, “Agreement reached on international carbon credit trading rules at cop26,” Sullivan and Cromwell LLP, 2021
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world data to cope with the impact of climate change)63(. In accomplishing 
transparency in governance, blockchain through smart contracts and DApps 
can facilitate honest voting on decisions, where all concerned stakeholders can 
participate with their votes permanently recorded on the blockchain)64(. DApps 
that support financial inclusion and provide tokens to record the impact of a 
social initiative leverage on blockchain for a quantitative measurement of the 
benefits that are being achieved socially)65(.

4. DCARBONX: DECENTRALIZED CARBON MARKET 

APPLICATION SOFTWARE

DcarbonX, Nash fintechX’s proprietary software, brings to market NFT-based 
carbon credit tracking and a secondary marketplace. DCarbonX facilitates 
secure, real-time logging and tracking of carbon credits, while functioning 
as a marketplace on its integrated platform. The DCarbonX platform can 
be accessed by SMEs as a common marketplace or can be built on top of 
existing internal systems in large enterprises and government institutions. The 
company intended to launch the product in the market in Q3 of 2022 as well as 
to homologate the solution with climate bodies in the main target regions e.g. 
European Climate Change program, CAMENA and Task Force on Voluntary 
Carbon Markets (TSVCM). The target market is VCMs (Voluntary Carbon 
Markets( and NDC )Nationally Determined Contributions( projects, funded 
by conventional financial institutions and Islamic financial institutions. The 
company intends to work closely with banks, financial institutions, and 
Islamic financial institutions for project definition, tracking as well capacity 
building of internal teams on ESG impact topics. There is a major challenge to 
get the stakeholders aligned on this novel approach, including climate bodies, 
clients executing the project and project auditors. The main revenue will be 
generated from the transaction fees from NFT issuance from the platform and 
project consultancy.

A. Motivation

COP26)66( was a landmark event in the fight against climate change as all 196 

)63( A. Zhou, “Blockchain can help us tackle climate change ,” World Economic Forum, 2021
)64( F. Panisi, R. Buckley, and D. Arner, “Blockchain and public companies: A revolution in share ownership transparency, proxy voting 
and corporate governance?” Stanford Journal of Blockchain Law & Policy, 2019. [Online]. Available: https://stanford-jblp.pubpub.org/pub/
blockchain-and-public-com panies
)65( A. Cernev, E. Diniz, F. Daneluzzi, and D. Rodrigues, “Social cryptocurrencies: Blockchain adoption by social finance organizations,” ICIS 
2018 International Conference on Information Systems, 2018
)66( COP26, “Agreement reached on international carbon credit trading rules at cop26,” Sullivan and Cromwell LLP, 2021
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decentralized servers, provides a good basis for RegTech)55( and SupTech)56(. 
The Shariah supervisory practitioner in Bahrain)57( indicated that “as RegTech 
and SupTech in Islamic finance are aimed at enhancing the transparency, 
consistency and standardization of regulatory processes in a way that promotes 
proper interpretation of regulatory standards at a lower cost and ensures 
risk-based supervision for Islamic banks’ regulators”)58(. The DApps can be 
used by the RegTech for compliance management, identity management and 
control, risk management, regulatory reporting, transaction monitoring, fraud 
detection and regulatory reporting)59(. In brief, smart contracts, DLT, AI, and 
Big Data analysis have huge potential to better implement transparency and 
restore trust by avoiding the great levels of uncertainty as called for by the 
principles of Shariah. RegTech DApps can also be a better solution for either 
harmonizing or setting off the conflict of opinions among the Shari’ah scholars 
at various Shari’ah supervisory boards.

6) ESG: Investors observe a correlation between the financial performance of 
a company and their navigation of environmental challenges/ opportunities 
as per a study conducted by Research in Finance)60(. Climate change, carbon 
emissions and pollution rank as the major environmental concerns amongst 
investors. Independence of board, executive remuneration and diversity in the 
board composition were foremost in the governance criterion when investors 
evaluated a firm. Rights of workers, equality and diversity were important 
factors for investors when looking at the social consideration)61(. When we 
focus on the environmental facet of ESG then an authentic impact assessment 
and measurement becomes extremely important. Blockchain through DApps 
developed to accommodate the ESG criteria come across as invaluable tools 
to provide a non-repudiated account of the environmental progress achieved 
to thwart climate change or reduce pollution. The European Commission 
for example intends to use blockchain to fight climate change)62(. Blockchain 
through the use of smart contract, oracles and DApps can interact with real-

)55( RegTech refers to the use of technology by financial institutions to enhance compliance with prudential regulations, 
)56( SupTech is the use of technology by regulatory and supervisory authorities to enforce prudential regulations
)57( IFSB, “Islamic Finance Services Industry Stability Report”, 2020, pp. 105
)58( Yateem, F., “Fintech, Regtech and Suptech and their Implications for Regulation and Supervision Balancing Sharaiah Compliance and 
Techhnology Driven Growth: A Banking Perspective”, 2019, pp. 47-49
)59( Becker, M., Merz, K., & Buchkremer, R., RegTech—the application of modern information technology in regulatory affairs: areas of 
interest in research and practice.
)60( Research in Finance, “2021 UK Responsible Investing Study”, https://www.financialsoftware.co.uk/esg-investor-concerns/
)61( Bonhill Group, “Investors list their top three ESG concerns,” https://esgclarity.com/investors-list-their-top-three-esg-concerns/
)62( European Commission, “Blockchain for climate action — Shaping Europe’s digital future ,” https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/poli-
cies/blockchain -climate-action, 2021



262262

العدد )18( أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــر

even gaming)49(.

3) Tokenomics. Web 1.0 offered users the ability to read data, whereas Web 
2.0 enabled users to not just read but also write data, contributing to the 
available content for consumption. Web 3.0 extends Web 2.0 and facilitates 
the users to read, write and execute implying participation by the general 
population in contributing to the backend of software applications)50( 1.ai58. 
This contribution enables decision-making to be transferred to the average 
user and encompasses incentives through monetary rewards for the service 
provided by the user. This forms the foundation of tokenomics)51(, which is 
powered by blockchain. NFTs would pave the way for assigning rights and 
privileges in the digital world, equivalent to ownership rights in the physical 
world. Metaverse could be powered by a new cryptocurrency.

4) Insurance (Takaful): The insurance industry has been slower to adapt 
a tech model, in contrast to their companies in retail banking and capital 
markets, but in hindsight it can result in a massive advantage on account 
of the wider acceptance of the digital landscape and maturity in underlying 
technologies. Insurance is now ripe for disruption as reflected in the fast 
growth of insurtech deals)52(. Blockchain is a pivotal technology that can 
help to automate tasks in the insurance industry)53(. An example would be 
automating claim settlement through smart contracts that get triggered on 
the occurrence on an event for which an insurance cover exists. DApps that 
synchronize the activities associated with claim settlement and harmonise the 
actions of various intermediaries through a common, decentralized ledger for 
data sharing can revolutionize the insurance industry. Other applications also 
exist, whereby DApps can provide authentic and non-repudiated data for AI 
(artificial intelligence) algorithms to offer customized insurance products for 
example to the users. Blockchain can help to prevent fraud)54( and through the 
employment of machine learning predict the occurrence of events for each 
insured individual, based on metrics derived from their life.

5) RegTech and SupTech: The primary benefits of DApps embodied in 
traceability, data immutability, censorship-resistance, service availability, 

)49( 101 Blockchains, “Blockchain and the Rise of Embedded Finance,” https://101blockchains.com/embedded-finance-in-blockchain/
)50( R. Rudman and R. Bruwer, “Defining web 3.0: Opportunities and challenges,” The Electronic Library, vol. 34, pp. 132–154, 02 2016
)51( S. Kampakis, “Three case studies in tokenomics,” The Journal of the British Blockchain Association, vol. 1, pp. 1–4, 12 2018
)52( L. Lin and C. Chen, “The promise and perils of insurtech,” Singapore Journal of Legal Studies, 01 2019
)53( M. Raikwar, S. Mazumdar, S. Ruj, S. Gupta, A. Chattopadhyay, and K.-Y. Lam, “A blockchain framework for insurance processes,” 02 
2018, pp. 1–4
)54( R. Roriz and J. L. Pereira, “Avoiding insurance fraud: A blockchain-based solution for the vehicle sector,” Procedia Computer Science, 
vol. 164, pp. 211–218, 01 2019
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data immutability, censorship-resistance, service availability, decentralized 
servers, source code auditability and divisibility of digital currencies being 
utilized with DApps. Use of DApps that capitalize on the indicated benefits 
can be manifold, especially in the finance sector. A few applications have been 
highlighted in this paper, which can be categorized in the following domains:

1) Decentralized Finance (DeFi): Decentralized finance or DeFi comprises of 
financial products and services developed using the decentralized, distributed 
ledger infrastructure as in a blockchain)46(. Blockchain absolves the need for 
intermediaries and financial services are provided through a trustless financial 
domain in DeFi. Transactions happen in real time and since intermediaries are 
not required there is cost reduction. This trustless economy is based on the 
concepts of game theory)47(, where validators are given economic incentives 
to maintain the integrity of the blockchain network. Decentralized borrowing 
and lending can be accomplished through DApps. NFTs, cryptocurrencies or 
fungible assets can be used as a collateral. The rise of DeFi has given rise 
to novel business models)48(, like decentralized marketplaces, automated 
settlement trading, tokenization of Islamic Sukuk, derivatives trading, liquidity 
pools and yield farming, among others.

2) Embedded Finance: Embedded finance implies the offering of financial 
services, through non-financial companies by using third-party providers or 
their own resources, to their clients. Embedded finance provides benefits of 
time saving within the same physical location to the consumers, who do not 
have to go to a financial service provider if they need credit but can buy the 
product they intend to, through the retailer. The embedded financial provider 
offers a seamless experience to the consumers by integrating the payment 
mechanism as a part of the service offering itself. Examples of embedded 
finance are Apple Pay, Google Pay and PayPal. Blockchain provides cost 
reduction, faster transaction settlement, transparency, and an immutable 
transaction record. All these features of the technology make it a utilitarian 
technology to implement embedded finance. Every Decentralized Finance 
(DeFi) DApp is an embedded financial offering at its core, where users use 
cryptocurrencies in exchange for fiat to utilize the decentralized financial 
offering. Embedded finance coupled with blockchain-based DApps can offer 
benefits in multiple areas like metaverse, digital commerce, insurance and 
)46( S. Bose, G. Dong, and A. Simpson, Decentralized Finance, 10 2019, pp. 283–310
)47( K. Iyer and C. Dannen, Crypto-economics and Game Theory, 05 2018, pp. 129–141
)48( Y. Chen and C. Bellavitis, “Blockchain disruption and decentralized finance: The rise of decentralized business models,” Journal of Busi-
ness Venturing Insights, vol. 13, 06 2020
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having minimal transaction fee after Stellar. 

Table 2: Comparison of Blockchain Platforms for DApp Development

 Blockchain
platform

Throughput
)tpsa(

Smart Contracts
 Programming

language
 Consensus
algorithm

 Market
Cap

 Transaction
fee )USD( Public

Algorand 1000 TEALb PoSc 8.8B 0.0014 √

Cardano 250 Haskell Ouroboros )PoS( 41.71B 0.4 √

Ethereum 13-14 Solidity PoWd 389.8B 6.493 √

Solana 50,000 C, Rust, C++ Tower )PoHe( 46.58B 0.00025 √

Stellar 1000 -NA-f SCPg 6.71B 0.00000274h √

Tezos 40  Michelson,
SmartPy, LIGO PoS 3.7B 0.00232 √

Source: Authors’ own

a( Transactions Per Second; b( Transaction Execution Application Language; c( 
Proof of Stake; d( Proof of Work; e( Proof of History; f( Doesn’t have a smart 
contract programing language; g( Stellar Consensus Protocol; h( Base fee.

In consideration of the climate goals outlined in COP26, the consensus 
protocol used by the blockchain platform should not be energy intensive, 
so the usage should not contribute to an increase in the number of carbon 
emissions. Additionally, the hardware requirements for the organization to 
participate as a validator of transactions must also be researched upon, while 
taking care of the overall budget of the organization. This scenario would 
arise if the organization intended to participate in the transaction validation 
process in the blockchain platform. The market capitalization )or market cap 
as indicated in Table 2) gives an indication of the investor confidence in the 
blockchain platform. It is also a prediction of the quality of the technological 
offering as well as the resiliency of the blockchain platform. A large market 
cap by default indicates a larger window for the platform to resolve issues in 
code, for example, and come forward with a sound offering.

E. Use of DApps in Finance

The integration of blockchain, AR (Augmented Reality), VR (Virtual 
Reality(, MR )Mixed Reality( and NFTs)45( will change the way businesses are 
conducted and cause disruption in the financial sector. However, the concept 
is still in its infancy. The primary benefits of DApps encompass traceability, 

)45( N. Khan, “NFT Research Report,” https://drive.google.com/file/d/17XVSwnqMxf TNa7UB7AaKdUTBqK9N-UM/view, 2021
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Figure 4 depicts one of the methodologies of DApp development in Ethereum. 
The smart contract/s on which the DApp would be developed are deployed 
on Ethereum using Truffle Console)41( through the Linux command line)42(. 
Truffle console helps to deploy the smart contract on the blockchain through 
an Ethereum client)43(. Once the smart contract has been deployed, the user 
interface )UI( is developed to help the users interact with the smart contract 
on the blockchain. In Figure 4, the smart contract has been deployed on the 
Ropsten testnet of Ethereum, which simulates the main Ethereum network but 
offers fake cryptocurrencies for testing purposes. The frontend helps the user 
to interact with the smart contract through the Ethereum client using Ethereum 
JavaScript API)44(. All the changes in data through the DApp are recorded using 
the smart contract on the blockchain platform. The methodology followed in 
different blockchain platforms by way of software libraries and tools used 
might be different from the one depicted in Figure 4, but conceptually the 
process will be similar in all blockchain platforms.

D. Blockchain Platforms for DApp Development

Blockchain platforms that enable the functionality of smart contracts can 
provide the infrastructure to develop DApps. Table 2 gives a comparison of the 
main public blockchain platforms that provide the functionality of developing 
DApps that store the execution rules in smart contracts on the blockchain 
platform. The blockchain provides the database for storage and retrieval of data 
generated through DApps. The metrics depicted were retrieved from various 
sources and correspond to 13th January 2022. Table 2 gives the throughput or 
the number of transactions per second that the concerned blockchain platform 
is able to achieve and Solana has the maximum throughput with Ethereum 
being the lowest in terms of performance. The smart contracts can be written 
in multiple programming languages and blockchain platforms, which provide 
popular programming languages to write smart contracts like Solana are 
more attractive for developers. Similarly, the transaction fee is an extremely 
important parameter when developing DApps that will involve a large number 
of transactions / users. Stellar has the lowest transaction fee but only the base 
fee has been indicated in Table 2, while the actual transaction fee would 
depend on the number of operations a transaction entails. Solana scores in 

)41( Truffle, “Using Truffle Develop and the Console,” https://trufflesuite.com/docs/truffle/getting-started/using-truffle-develop-and-the-
console.html
)42( Canonical, “Ubuntu Tutorials,” https://ubuntu.com/tutorials/command-line-for-beginners#1-overview
)43( Ethereum, “Nodes and Clients,” https://ethereum.org/en/developers/docs/nodes-and-clients/
)44( Ethereum Revision a57dd3c5, “Ethereum JavaScript API,” https://web3js.readthedocs.io/en/v1.5.2/
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The image that is stored on IPFS is given in Figure 3. Nash fintechX made use 
of Pinata cloud services)37( to ensure the image can be always accessed from 
IPFS. 

C. Decentralized applications

Decentralized applications or DApps, as mentioned previously, are 
developed on the blockchain infrastructure supported by smart contracts. The 
nomenclature is derived from the way existing applications are designated 
using the environment of their execution as a deciding factor. Hence, 
applications developed to function on the web are known as web apps 
whereas those that function on smartphones are referred to as smartphone 
apps. Similarly, applications that function on decentralized platforms like the 
blockchain are referred to as decentralized apps or DApps. The difference is 
that DApps have a backend hosted on a decentralized platform, whereas web 
apps and smartphone apps are powered by a centralized backend. Ethereum 
was the first blockchain platform that provided the functionality of smart 
contracts)38( in 2015. Majority of DApps are on Ethereum)39( with the number 
being close to 4000)40(.

Figure 4: Ethereum DApp Development.

Source: Authors’ own

)37( Pinata, “Pinata — Your Home for NFT Media,” https://www.pinata.cloud
)38( Ethereum, “Introduction to Smart Contracts,” https://ethereum.org/en/developers/docs/smart-contracts/
)39( DAppRadar, “The world’s DApp Store,” https://DAppradar.com/rankings
)40( State of the DApps, “State of the DApps - DApps Statistics,” https://www.stateoftheDApps.com/stats
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Figure 2: An Excerpt from an NFT Smart Contract

Source: Authors’ own

A sample smart contract to create an NFT )Non-Fungible Token(, 
which are token representations of non-fungible assets, is given in  
Figure 2. The smart contract stores the hash of the greeting image that is stored 
on InterPlanetary File System (IPFS), which is a peer-to-peer distributed file 
system)36(. The smart contract creates a permanent record of an Eid Al Adha 
2021 greeting by Nash fintechX, which depicts a few lessons from the last 
sermon of Prophet Mohammad )Sallalahu Alayhi Wasallam - May peace and 
blessings of Allah be upon him(. The transaction hash for the NFT from Nash 
fintechX is:

“0x136d93be4784b3b4c470337608a8aa1b5f2402fa3edb15128a57a6902669e108”

Figure 3: Eid Al Adha Greeting 2021 from Nash fintechX - NFT Stored on 
Rinkeby testnet of Ethereum.

Source: Authors’ own

)36( IPFS, “IPFS Powers the Distributed Web,” https://ipfs.io/#why
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change in data needs to be accomplished in all the copies of the database that 
reside with possibly thousands of validators in case of a public blockchain)30(.

The blockchain network majorly comprises of ‘Users’, ‘Validators’, ‘Consensus 
Protocol’, and ‘Governance Mechanism’. Users use the DApps and payment 
services provided by the blockchain. Validators are responsible for maintaining 
the blockchain database and participate in validating transactions by virtue 
of which the data gets recorded on the distributed ledger of the blockchain. 
The governance mechanism followed by the blockchain network determines 
how coordinated the various entities in the network are to accomplish the 
strategic goals of the blockchain platform)31(. Consensus Protocol is the 
universal agreement within the blockchain network as to the legitimacy of 
the data to be added and which validator will add data. The right to update 
the database is distributed among owners of computing power, stakeholders, 
or a user’s social network)32(. The primary consensus protocol, Proof of Work, 
employed by Bitcoin and Ethereum, utilizes a lot of energy and the energy 
consumption of each Bitcoin transaction is estimated to be equivalent to 1173 
kilowatt hours of electricity, which can “power the typical American home 
for six weeks”)33(. This makes proof of work consensus protocol an unsuitable 
candidate for usage in view of the climate goals outlined in COP26.

B. Smart Contracts

Smart contracts are computer programs that reside on the blockchain platform, 
and their correct execution is enforced by the consensus protocol. They help 
to formalize and secure relationships on the blockchain network)34(. Smart 
contracts find usage in multiple areas like gaming, finance, supply chain, 
insurance, and notary, among others)35(.

)30( S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008
)31( N. Khan, T. Ahmad, A. Patel, and R. State, “Blockchain governance: An overview and prediction of optimal strategies using nash equi-
librium,” 02 2020
)32( Vitalik Buterin, “Ethereum Foundation Blog,” https://blog.ethereum.org/2014/11/25/proof-stake-learned-love-weak-subjectivity/, 2014
)33( S. Tully, “Every single bitcoin transaction—even buying a latte—consumes over $100 in electricity, says a new report,” Fortune, 2021
)34( N.Szabo,“Smart contracts: Formalizing and securing relationships on public network,” First Monday, 1997
)35( M. Bartoletti and L. Pompianu, “An empirical analysis of smart contracts: platforms, applications, and design patterns,” CoRR, vol. 
abs/1703.06322, 2017
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assisting in providing an accurate quantitative measurement of the efforts 
to combat climate change. Chen)29( elaborated on the significance of using 
blockchain to improve accountability in carbon markets and to develop 
renewable energy microgrids, whereas our work provides a practical evidence 
of the accountability blockchain for carbon markets through our decentralized 
application software, DCarbonX.

3. BACKGROUND

A. Blockchain 

Blockchain is a decentralized and distributed database that operates in a peer-
to-peer network. The organization of data in a blockchain is in the form of 
blocks and can be visualized as a singly linked list as given in

. Blockchain is an ever-increasing series of blocks, where the first block is 
referred to as the genesis block and provides a template for all other blocks. 
All blocks, other than the genesis, contain a reference to the previous block. 

Figure 1: Singly linked list vs Blockchain.

Source: Authors’ own

There are conceptual differences between a singly linked list and blockchain. 
Individual blocks in the blockchain have multiple data points in the form of 
transactions hashed together in a Merkle tree and hash of the previous block 
in the block header, for example, linked together by cryptography and this is 
not present in a singly linked list. Additionally, the data in a linked list can be 
changed and deleted. In a blockchain, the data is immutable and cannot be 
corrupted. There is no provision for deleting blocks in a blockchain as any 

)29( D. Chen, “Utility of the blockchain for climate mitigation,” The Journal of the British Blockchain Association, vol. 1, pp. 1–9, 07 2018



270270

العدد )18( أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــر

neutrality by 2050.Wu et al. )23( did an empirical study of blockchain-based 
DApps, providing a summary of methodology of usage of smart contracts by 
DApps to access the underlying blockchain and conduct a descriptive analysis 
of popularity of DApps. The present work differs in focusing on a single 
decentralized application software, DcarbonX, that provides a carbon market 
for trading of carbon credits.

Mishra et al. )24( discussed the usage of blockchain and DApps to resolve the 
security issues around sharing of students’ credentials, whereas our work deals 
with resolving issues around transparency, tracking and accurate accounting 
of carbon emission reductions. Rupa et al. )25( utilized a DApp for storage 
of medical records in Ethereum to protect it from unauthorized access by 
attackers and designed the associated DApp for Industry 5.0. The present work 
utilizes a DApp to help prevent greenwashing and manipulation of the record 
of issued carbon credits. The present work is an application for Web 3.0.

Marchesi et al. )26( defined a structured approach to developing DApps using 
an agile and scrum methodology in Ethereum, which is extensible to other 
blockchains. Our work defines the architecture and gives the platform details 
for DCarbonX, which is a DApp providing a blockchain-based carbon market. 
V. Nienhaus)27( described the blockchain, mechanism and structure of DApps, 
and also discussed in detail the Shariah related issues in cryptocurrencies, 
smart contracts and DAOs. Our work differs and adds the Shariah analysis of 
DCarbonX, a blockchain based DApp, and reveal the harmony between the 
objectives of sustainability embodied in SDGs and primary goals of Maqasid 
al-Shariah (the objectives of Shariah), similarly our work also identifies the 
usefulness of DApps for the Islamic finance and Sharia scholars.

Hamza et al. )28( gave an overview of the scientific evidence and impact of 
climate change, indicating the need for solutions to combat it. The present 
work is a pioneer in providing a solution through a DApp, DCarbonX, for 

)23( K. Wu, Y. Ma, G. Huang, and X. Liu, “A first look at blockchain-based decentralized applications,” Software: Practice and Experience, 
vol. 51, 10 2019
)24( R. Mishra, A. Kalla, N. Singh, and M. Liyanage, “Implementation and analysis of blockchain based DApp for secure sharing of students’ 
credentials,” 01 2020
)25( R. Ch., D. Midhun chakkaravarthy, M. K. Hasan, H. Alhumyani, and R. A. Saeed “Industry 5.0: Ethereum blockchain technology based 
DApp smart contract,” 18(5): 7010-7027 2021
)26( L. Marchesi, M. Marchesi, and R. Tonelli, “Abcde—agile block chain DApp engineering,” Blockchain: Research and Applications, vol. 
1, no. 1, p. 100002, 2020
)27( V. Nienhaus, “Blockchain Technologyies and the Prospects of Smart Contracts in Islamic Finance”, Fintech in Islamic Finance: Theory 
and Practice, PP. 183 -209
)28( Y. Gambo Hamza, S. Ameta, A. Tukur, and A. Usman, “Overview on evidence and reality of climate change,” IOSR Journal of Environ-
mental Science Toxicology and Food Technology, vol. 14, pp. 17–26
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and tracing of carbon credits. DCarbonX is developed by Nash fintechX)20( 
which is a software solutions provider specializing in blockchain and artificial 
intelligence, to provide an accurate recording of carbon credits and a trading 
market for exchange of carbon credits. 

The rest of the paper is structured as follows: The related work is given in 
Section II. Relevant background, where a description of blockchain technology, 
smart contracts, DApps and a comparison of major blockchain platforms on 
which DApps can be developed is given. in Section III. The case study of 
DCarbonX, the functional architecture, salient features, and the utility of the 
developed decentralized application software in sustainable finance as well as 
in Islamic finance are discussed in Section IV. The challenges, including the 
challenges related to Shariah, faced during the development, deployment, and 
a general usage of DApps are given in Section V, while the conclusion is given 
in Section VI. 

Research Method and Limitations: The paper is based on qualitative 
method of deduction to review and describe the innovative business model 
of DCarbonX, a DApp that solves the crucial problems of accountability, 
greenwashing, traceability, impact assessment and trading of carbon credits 
in the ESG sector by using NFTs on the blockchain platform through smart 
contracts. Although the paper presents the salient features of the DApp along 
with the comparison of backend blockchain platforms, the paper does not aim 
at analyzing the technicalities of all those platforms except defining the reason 
for adopting a certain platform then shifting to the other. By providing such 
a comparison the paper also aims at showcasing the available options for the 
Islamic finance players to opt the most appropriate one as per their budget and 
market requirements. 

2. LITERATURE REVIEW

Cai et al. )21( elaborated on the importance of DApps and conduct a survey on 
state of the art in DApps, whereas Zheng et al. )22(discussed the components 
of a DApp, while highlighting that there is no single point of failure. In this 
paper, we elaborate on the issues that are present in the ESG domain, while 
providing a solution to solve some major impediments to achieving carbon 

)20( Nash fintechX, “Company Website,” https://nashfintechx.com/index.html
)21( W. Cai, Z. Wang, J. Ernst, Z. Hong, and C. Feng, “Decentralized applications: The blockchain-empowered software system,” IEEE Access, 
vol. 6, pp. 53019–53033, 10 2018
)22( G. Zheng, L. Gao, L. Huang, and J. Guan, Decentralized Application )DApp(, 01 2021, pp. 253–280
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The primary goals of the objectives of Shariah can be extended and revised 
from time to time to include some sub-goals or corollaries)16( for serving 
the best interest of nation and applying the Shariah in the contemporary 
context. Table 1 depicts a harmony between the 17 SDGs and the 5 goals of 
objectives of Shariah. It is clear from the Table 1 that SDGs and the primary 
goals of objectives of Shariah are directly or indirectly linked and serve the 
‘E’ and ‘S’ elements of ESG, so the DApps and technology aiming to serve 
the sustainability shall also directly or indirectly serve the objectives of 
Shariah. The SDGs have three dimensions)17( of ‘Environmental’, ‘Social’ and 
‘Economic’ to denote the indicator framework for the sustainable development 
agenda approved by the United Nations in September 2015, while the 5 
goals of objectives of Shariah have the two dimensions of ‘Increasing the 
Benefit’ and ‘Reducing the Hardship’ to provide one of the essential indicator 
frameworks for jurisprudential diligence )Ijtihad( performed by the Shariah 
scholars in Islamic finance. 

The ESG market is facing multiple challenges like lack of transparency, 
issues dealing with integration in the existing infrastructure, and delivering 
on ESG commitments)18(. All the foregoing challenges are also subject of 
Shariah compliance governance. However, a pertinent area of relevance to 
sustainability after COP26 is that of carbon emission reductions and countries 
are being asked to come forward with ambitious 2030 reductions targets to 
reach “global net zero by mid-century and keep 1.5◦ within reach”)19( 1. A major 
requirement to achieve this goal is to have an authentic and accurate record 
of carbon emissions by each country and hence each relevant organization. 
Thereafter, there should be an infrastructure to provide this record to the 
country for accounting purposes such that the data is non-repudiated and cannot 
be corrupted. Moreover, an exchange of carbon credits should be facilitated 
to ensure cooperation between organizations encouraging flow from carbon 
negative entities to carbon neutral and carbon positive entities. The paper 
conducts a case study on DCarbonX, which is a pioneering blockchain-based 
software, that solves some of the major problems associated with tracking 

)16( Obaidullah, Mohammed, “Setting Maqasid-Driven Development Agenda for Islamic Finance – III”, https://conference.ibfnet.
ie/2020/06/14/setting-a-maqasid-driven-development-agenda-for-islamic-finance-iii/
)17( Jinsong Wu, Song Guo, Huawei Huang, William Liu and Yong Xiang, «Information and Communication Technologies for SDGs: State of 
the Art Needs and Perspectives» available at: https://arxiv.org/pdf/1802.09345.pdf
)18( PwC, “Six key challenges for financial institutions to deal with ESG risks,” https://www.pwc.nl/en/insights-and-publications/services-and-
industries/fin ancial-sector/six-key-challenges-for-financial-institutions-to-deal-with-ESG-risks.html
)19( United Nations Climate Change, “COP26 Goals - UN Climate Conference UK 2021,” https://ukcop26.org/cop26-goals/
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Table 1: The mapping of Sustainable Development Goals and Objectives of Shariah

 Sustainable Development Goals
Al-Deen

Objectives of Sharia (5 Goals)

Al-Nafs Al-Aql Al-Nasl Al-Maal

Dimensions 17 Goals  B )+(/H )-(  B )+(/H )-(  B )+(/H )-(  B )+(/H )-(  B )+(/H )-(

Ec
on

om
ic

No Poverty (SDG1) X Y X X Y

Zero Hunger (SDG 2) X Y Y X Y

Good Health (SDG 3) X Y Y X Y

 Decent Work &Economic
Growth (SDG 8)

Y Y Y Y Y

 Industry, Innovation
&Infrastructure (SDG 9)

Y X Y Y Y

So
ci

al

 Quality Education (SDG
4)

Y X Y Y Y

Gender Equality (SDG 5) X Y X X X

 Reduced Inequality (SDG
10)

X Y X X Y

 Sustainable Cities &
Communities (SDG 11)

X X X Y Y

 Peace, Justice & Strong
Institutions (SDG 16)

Y Y X X Y

 Partnership to achieve the
goals (SDG 17)

X X X X Y

En
vi

ro
nm

en
ta

l

 Clean Water & Sanitation
(SDG 6)

Y Y X Y Y

 Affordable & Clean
Energy (SDG 7)

X X X X y

 Responsible Consumption
& Production (SDG 12)

Y Y Y Y Y

Climate Action (SDG 13) Y Y X Y Y

 Life Below Water (SDG
14)

Y X X Y Y

Life on Land (SDG 15) Y Y X Y Y

 Note

 - The courtesy for classification of SDGs as per the dimensions is to “Information and Communication Technologies for

SDGs: State of the Art Needs and Perspectives” available at: https://arxiv.org/pdf/1802.09345.pdf

  - X represent ‘Indirect relevance’; - Y represents ‘direct relevance’; - B (+)/H (-) means ‘Increasing Benefit / Reducing

Hardship’

Source: Authors’ own
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the Environmental, Social and Governance )ESG( sector)13(. The market for 
DApps is expected to reach 368.25B by 2027 spurred by the need for secure 
peer-to-peer transactions, where coronavirus is seen as a key influencing 
factor)14(. DApps through smart contracts can also help to adhere to Shariah 
standards by helping to comply with the Shariah law and providing evidence 
for the same through transparent transactions on the blockchain)15(. 

The primary advantages provided by DApps are transparency, immutability, 
real time transactions, low cost, absolving of intermediaries and a programmed 
execution of stipulated terms in contractual business relationships and they 
also represent the crucial aspects to differentiate between the conventional 
and Islamic finance. Moreover, an objective oriented comparison between 17 
Sustainable Development Goals )SDGs( and 5 primary goals of objectives of 
Shariah reveals that the sustainability is one of the common objectives of both 
the sustainability agenda of UN and Islamic finance. 

)13( X. Liu, H. Wu, B. Wu, Y. Fu, and G. Q. Huang, Blockchain-Enabled ESG Reporting Framework for Sustainable Supply Chain, 09 2020, 
pp. 403–413
)14( Global Key Players, “DApps Market Report 2020,” https://www.einnews.com/pr news/554513183/DApps-market-report-2020-by-glob-
al-key-players-typ es-applications-countries-size-forecast-to-2027, 2021
)15( N. Alam, L. Gupta, and A. Zameni, Smart Contract and Islamic Finance, 10 2019, pp. 119–135
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1. INTRODUCTION

The advent of blockchains in 2008)1( with a novel concept of economic 
incentives for participation in network reliability initiated the domain of 
crypto economics. Blockchain technology garnered considerable interest from 
domains spanning from finance)2( to education)3(, with a potential to disrupt 
existing working models. The pandemic caused by the novel coronavirus 
has established the need for a strong digital infrastructure for governments 
to ensure that the effects on the economy are minimal)4( 1. Blockchain can 
assist in deploying this digital infrastructure while providing transparency 
and data integrity. The financial sector is seen as the pivot for blockchain 
to revolutionize the economy by innovative models of payments)5( and 
banking)6(. Blockchain evolved from a permissionless network in Bitcoin to 
a permissioned one in Quorum, resonating with the existing legacy financial 
systems to be in synchronization with the needs for data privacy and regulated 
access. The conception of smart contracts in Ethereum)7( heralded a new 
era of applications, built on top of the underlying decentralized blockchain 
infrastructure, known as Decentralized Applications )hereafter referred to as 
DApps(.

DApps utilize and provide the characteristics of blockchain technology to 
products and services, majorly using smart contracts)8(. Smart contracts find 
applicability in multiple areas, including but not limited to Islamic capital 
markets)9(, peer-to-peer lending)10(, supply chain finance)11(, insurance)12( and 
)1( S. Nakamoto, “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System,” https://bitcoin.org/bitcoin.pdf, 2008
)2( B. C. Chen, Y., “Decentralized Finance: Blockchain Technology and the Quest for an Open Financial System,” https://ssrn.com/ab-
stract=3418557, 2019
)3( A. Machado, M. Sousa, and A. Rocha, “Blockchain technology in education,” in 2020 The 4th International Conference on E-Commerce, 
E-Business and E-Government, ser. ICEEG 2020. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2020, p. 130–134
)4( PwC China, “Going Digital during COVID-19 and beyond,” https://www.pwccn.com/en/tmt/going-digital-during-covid-19-beyond-
jul2020.pdf, 2020
)5( A. Vijayan, A. M. Ashique, M. K. Karunattu, A. John, and M. J. Pillai, “Digital payments: Blockchain based security concerns and future,” 
in 2020 International Conference on Smart Electronics and Communication )ICOSEC(, 2020, pp. 429–435
)6( V. Naik, R. Pejawar, R. Singh, A. Aher, and S. Kanchan, “Expeditious banking using blockchain technology,” in 2020 International Confer-
ence on Computational Intelligence for Smart Power System and Sustainable Energy )CISPSSE(, 2020, pp. 1–6
)7( M. Abdelhamid and G. Hassan, “Blockchain and smart contracts,” in Proceedings of the 2019 8th International Conference on Software and 
Information Engineering, ser. ICSIE ’19. New York, NY, USA: Association for Computing Machinery, 2019, p. 91–95
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من خالل النظر يف نموذج إبداعي واملتمثل يف منتج ديكربون إكس وهو عبارة عن 
تطبيق المركزي )DApp( يقوم بحل املشكالت املشار إليها باستخدام NFTs )الرموز 
غري القابلة لالستبدال( عىل منصة سلسلة الكتل عرب العقود الذكية. تبنّى البحث 
املنهج االستنباطي واملنهج الوصفي لبيان هيكلة عملية ملنتج ديكربون إكس وقد 
رشح الباحثون املالمح البارزة للمنتج وأبرزوا الفرصة املتاحة للعاملني بالتمويل 
اإلسالمي يف جمال التمويل املستدام. وقد شمل البحث دراسة استخدام التطبيقات 
الالمركزية يف التمويل الالمركزي، وويب 3.0، وESG كام قّدم حتلياًل مقارنًا ملنصات 
سلسلة الكتل بغرض تطوير التطبيق الالمركزي. وقد خلص البحث إىل أن هناك 
تواؤم بني أهداف التنمية املستدامة )SDGs( واألهداف األساسية ملقاصد الرشيعة، 
وأنه يمكن توظيف منصات سلسلة الكتل لتطوير التطبيقات الالمركزية التي تقوم 
الرشكات وتغري  البيئية واالجتامعية وحوكمة  بـاحلوكمة  املتعلقة  املشكالت  بحل 
املناخ. وأنه بإمكان التمويل اإلسالمي النهوض بفرصة كامنة يف تطبيقات سلسلة 
الكتل ألغراض حل مشكالت تغري املناخ من خالل تدشني التطبيقات الالمركزية 
ن  املضمَّ والتمويل  اخلرضاء(،  الصكوك  )مثل  املال  رأس  أسواق  جماالت  يف 
)Embedded Finance(، والتكافل، والرموز غري القابلة لالستبدال، والتكنولوجيا 

اإلرشافية والتكنولوجيا الرقابية. 

تغري  إكس،  ديكربون  الالمركزي،  التطبيق  الكتل،  سلسلة  المفتاحية:  الكلمات 

املناخ، سوق الكربون، الرموز غري القابلة لالستبدال، التمويل اإلسالمي. 
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فرصة التمويل اإلسالمي في تقديم حلول سلسلة الكتل 

لمشكلة تغير المناخ: دراسة حالة لنموذج ديكربون إكس

مصلح الدين مصعب محمد 

باحث دكتوراه في كلية الدراسات اإلسالمية بجامعة حمد بن خليفة – قطر

نداء خان

الرئيس التنفيذي لشركة ناش فينتك إكس -لكسمبورغ 

يز أحمد  تبر

رئيس التكنولوجيا بمجموعة آرسيلور ميتال - لكسمبورغ

م البحث للنشر في 4/ 2022/4م، واعتمد للنشر في 2022/5/8م(
ّ
)سل

الملخص

يعّد تغري املناخ من التحديات الكربى التي تواجهها اإلنسانية يف عرصنا احلارض، 
وهناك أزمة يف احللول ملواجهة تلك املشكلة التي تعيق استدامة كوكبنا عىل املدى 
الطويل. وإن املساءلة، والغسل األخرض، وإمكانية التتبع وتقييم التأثري، واملتاجرة 
واملجتمعي،  )البيئي،   ESG قطاع  يف  حملولة  غري  قضايا  متّثل  الكربون  بأرصدة 
واحلوكمة(. وبحثنا هذا هُّيدف إىل التعريف بفرصة متاحة أمام التمويل اإلسالمي 

https://doi.org/10.33001/M0110202218/105
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utilized to develop DApps for solving the issues related to ESG and climate 
change. The Islamic finance can seize the untapped opportunity in blockchain 
based solutions for climate change by launching the DApps in the domains 
of Capital Market )like green Sukuk(, Embedded Finance, Takaful, NFTs, 
RegTech, and SupTech.

Keywords: Blockchain, DApp, DCarbonX, Climate Change, Carbon Market, 
NFT, Islamic Finance.
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Opportunity for Islamic Finance in Blockchain Solutions for 
Climate Change: A Case Study of DCarbonX Model

Muslehuddin Musab Mohammed 
PhD Candidate, College of Islamic Studies, HBKU – Qatar 
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Abstract:
The climate change is one of the biggest problems that humanity is facing and 
there is a dearth of solutions in tackling this grave impediment to the long-term 
sustainability of our planet. Accountability, greenwashing, traceability, impact 
assessment and trading of carbon credits are unresolved issues in the ESG 
sector. The paper aims at identifying the opportunity for Islamic finance by 
reviewing the novel business model of DCarbonX, a Decentralized Application 
)DApp( that solves the enumerated problems using NFTs on the blockchain 
platform through smart contracts. The paper combined the inductive method 
and descriptive approach to describe the functional architecture of DCarbonX, 
while elaborating on its salient features and highlighting opportunity in 
sustainable finance for Islamic finance players. The paper encompasses a 
study on the applications of DApps in DeFi, Web 3.0 and ESG, among other 
areas and gives a comparative analysis of blockchain platforms for DApp 
development. The paper concluded that there is a harmony in the SDGs and 
the primary goals of Maqasid al-Shariah. The blockchain platforms can be 
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Appendix 1 

Bankbr* ATMs* Doings* Rgdp **

2.43 0.49 151 22217

2.37 1.09 154 24553.1

2.37 1.56 143 23.54

2.37 2.03 147 28

2.5 3.46 154 29.4

2.92 3.68 154 30.2

3.02 4.08 135 27.3

3.06 4.22 143 28.3

3.16 4.39 149 29.29

3.2 4.72 160 30.46

3.32 5.08 159 34.7

3.26 5.39 168 36.2

3.32 6.42 170 37.9

3.37 5.45 162 36.19

3.38 6.34 171 35.6

Source: * World Bank, https://data.worldbank.org/country/sudan

** Central Bank of Sudan annual reports, https://cbos.gov.sd/en
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deficit of the balance of trade, that in turn led to the deterioration of the value 
of the Sudanese pound. Through these phenomena, successive governments 
have adopted fiscal and monetary policies to maintain reasonable rates of 
unemployment, reduce poverty below the poverty line, and increase the 
volume of production through inclusive policies. However, there are some 
countries such as Bangladesh, India, and Southeast Asian countries that have 
followed an inclusive policy concerned with developing the banking sector 
and facilitating banking services for all regions without exclusion, such as 
the spread of banks and the provision of ATM services and points of sale, 
as well as facilitating the administrative procedures for obtaining business 
licensing, in addition to facilitating access to credit from the banking sector, 
and consequently, succeeded in increasing the wheel of financial-economic 
activity, that surely will be followed by an increase in the individuals’ income 
rates in addition to an increase in the GDP. So, through the so-called financial 
inclusion, these countries and others succeeded in reducing poverty rates and 
achieving economic prosperity. Thus, this paper focused on specific variables 
such as ATMs, Bank branches, and ease of doing business as indicators for 
financial inclusion. hence, to check the causal relationship between variables, 
we employed the Vector Auto Regression model combined with the Granger 
Causality Test which proves that there is a unidirectional relationship between 
RGDP, ATMs, Bank branches, and doings as shown in table )12( R2 equals 
0.85, which means that changes in the dependent variables are due to the 
independent variables by 0.85%, while 0.15% is ascribed to residuals, which 
indicates that any increase in ATMs, doings, bank branches will increase the 
number of people who financially included in the financial system through 
which the government can provide banking services such as finance especially 
micro-finance and other financial services. Then, the more financial services 
provided by the government, the more economic growth occurred due to an 
increase in economic activity. Therefore, the paper recommended that the 
central bank of Sudan should improve the financial products to reach the 
people who they are excluded from financial services to increase the GDPPC 
and consequently economic growth in Sudan. also, the government should 
have inclusive policies targeting most of the population by increasing the 
financial awareness, providing financial services, and facilitating the access 
and penetration to banks to include at least 80 to 90 % of the population in the 
banking system.
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Table 12, Observations: 13

R-squared 0.854808    Mean dependent var 155

Adjusted R-squared 0.564423     S.D. dependent var 11.29159

S.E. of regression 7.45225     Sum squared resid 222.1441

Durbin-Watson stat 2.997452

Source: Output of Eviews

Table 13, Observations: 13

R-squared 0.982426    Mean dependent var 3.019231

Adjusted R-sq 0.947277     S.D. dependent var 0.372904

S.E. of regression 0.085625     Sum squared resid 0.029326

Durbin-Watson stat 3.010681

Source: Output of Eviews

Table 14, Observations: 13

R-squared 0.984436    Mean dependent var 4.370769

Adjusted R-  sq 0.953309     S.D. dependent var 1.463435

S.E. of regression 0.316221     Sum squared resid 0.399982

Durbin-Watson stat 2.728634

Source: Output of Eviews

7. Conclusion and policy implications:

The deterioration in economic growth rates in Sudan is ascribed to the low 
level of real production as a result the gap between the poor and the rich has 
widened, which became vividly clear through certain economic phenomena 
such as unemployment, inflation, the deficit of the general budget, and the 
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Table 11, Estimation Method: Least Squares

 Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C)1( -0.00038 0.000071 -5.31713 0.0001
C)2( -0.00014 7.47E-05 -1.80549 0.0898
C)3( 0.226981 0.046725 4.857825 0.0002
C)4( 0.104828 0.051367 2.040767 0.0581
C)5( -4.09991 4.192125 -0.978 0.3426
C)6( 14.9799 2.894314 5.175631 0.0001
C)7( -0.89999 0.880026 -1.02269 0.3217
C)8( -1.63139 0.965441 -1.68979 0.1105
C)9( -39.8827 14.4166 -2.76644 0.0138

C)10( -0.00067 0.000539 -1.24331 0.2317
C)11( -0.00043 0.000568 -0.75949 0.4586
C)12( 0.584356 0.354786 1.647067 0.119
C)13( 0.178759 0.390032 0.458318 0.6529
C)14( -40.2617 31.83119 -1.26485 0.224
C)15( 56.93285 21.9768 2.590589 0.0197
C)16( -5.242 6.682115 -0.78448 0.4442
C)17( 0.565608 7.33068 0.077156 0.9395
C)18( 14.55756 109.4666 0.132986 0.8959
C)19( 3.04E-06 6.19E-06 0.490098 0.6307
C)20( -1.5E-06 6.52E-06 -0.22722 0.8231
C)21( 0.001194 0.004076 0.292924 0.7733
C)22( -0.00638 0.004481 -1.4231 0.1739
C)23( 0.415818 0.365733 1.136945 0.2723
C)24( -0.22415 0.252508 -0.8877 0.3879
C)25( 0.141862 0.076776 1.847736 0.0832
C)26( 0.050142 0.084228 0.595309 0.56

C)27( 2.487495 1.257746 1.977741 0.0654

C)28( -4.2E-05 2.29E-05 -1.82485 0.0868
C)29( -6.8E-05 2.41E-05 -2.819 0.0123
C)30( 0.032918 0.015055 2.186568 0.044
C)31( 0.014397 0.01655 0.869904 0.3972
C)32( -0.70922 1.350689 -0.52508 0.6067
C)33( 2.083487 0.932539 2.234208 0.0401
C)34( -0.3855 0.283541 -1.35958 0.1928
C)35( 0.383311 0.311062 1.232267 0.2357
C)36( -6.29985 4.644984 -1.35627 0.1938

Determinant residual covariance 0.000133   

Source: Output of Eviews
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ATMS)-2( - 39.882650364

+ 2.48749531284

Bankbra = 3.035rgdp)-1( - 1.481 rgdp )-2( + 0.415 bankbr)-1( - 0.224 bankbr)-2( + 
0.001 doings )-1( 

- 0.006 doings )-2( + 0.141 atms )-1( + 0.050 atms )-2( + 2.4874

Doings = - 0.00067 rgdp)-1( - 0.00043 rgdp )-2( - 40.261 bankbr)-1( + 56.932 
bankbr)-2( 

+ 0.584 doings)-1( + 0.178 doings)-2( - 5.2419 atms )-1( + 0.565 atms )-2( + 
14.5575574672

ATMs = - 4.173 rgdp)-1( - 6.789 rgdp)-2( - 0.709 bankbr)-1( + 2.083 bankbr)-2( + 
0.0329 )-1( 

 (-2) - 6.29984883304 – atms (-1) + 0.383 atms (-2) - 0.385 doings + 0.0143
39.8827
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According to the statistics in table )10( we observe that bank branches 
)bankbra( and the variable doings do cause Real Gross Domestic Product 
)RGDP( since their p-value is less than 0.05 percent. Also the variables ATMs, 
RGDP, and Doings do not cause bank branches )bankbra( because the p-value 
is greater than 0.05 percent, that means there is a unidirectional relationship 
between bank branches and RGDP because bank branches does cause RGDP 
but RGDP does not cause bank branches.

As for the dependent variable )Doings(, the table )10( reveals that bank 
branches cause doings )ease of doing business( since the p-value do not 
exceed 0.05 percent. 

 Finally, the dependent variable ATMs, the table shows that RGDP and doings 
do cause ATMs because the p-value is smaller than 0.05 %, meaning that the 
relationship between RGDP and ATMs is a unidirectional relationship because 
the effect is from only one side that Doings cause ATMs but ATMs does not 
cause Doings.

Estimated Equation Ordered by Lag: 

RGDP= C)1(*RGDP)-1( + C)2(*BANKBR )-1( + C)3(*DOINGS)-1( + 
C)4(*ATMS)-1( + C)5(*RGDP)-2( + C)6(*BANKBR)-2( + C )7(* DOINGS)-2( + 
C)8(* ATMs )-2(+ C)9(

BANKBR= C)10(*RGDP)-1( + C)11(*BANKBR)-1( + C)12(*DOINGS)-1( + 
C)13(*ATMS)-1( + C)14(*RGDP)-2( + C)15(*BANKBR)-2( + C)16(*DOINGS )-2( 
+ C )17(*ATMS )-2( + C )18(

DOINGS= C )19(*RGDP )-1( + C )20(*BANKBR )-1( + C )21(*DOINGS )-1( + C 
)22(*ATMS )-1( + C )23(*RGDP )-2( + C )24(*BANKBR )-2( + C )25(*DOINGS 
)-2( + C )26(*ATMS)-2( + C)27(

ATMS = C )28(* RGDP )-1( + C )29(* BANKBR)-1( + C )30(*DOINGS )-1( + C 
)31(*ATMS)-1( + C)32(*RGDP)-2( + C)33(*BANKBR)-2( + C)34(*DOINGS)-2(+ 
C )35(*ATMS )-2( + C )36(

The Estimated Model:

RGDP = - 0.000377RGDP)-1( - 0.00013 RGDP)-2( - 4.099 BANKBR)-1( + 14.97 
BANKBR)-2( + 0.226DOINGS)-1( + 0.104 DOINGS)-2( - 0.899ATMS)-1( - 1.631 
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 Table 10, VAR Granger Causality/ Block Exogeneity Wald Tests

Included observations: 13

Dependent variable: RGDP    

Excluded Chi-sq df Prob.

BANKBR 27.3355 2 0.000

DOINGS 34.69242 2 0.000

ATMS 3.747326 2 0.1536

All 146.2246 6 0.000

Dependent variable: BANKBR    

Excluded Chi-sq df Prob.

RGDP 0.305995 2 0.8581

DOINGS 2.028466 2 0.3627

ATMS 3.673377 2 0.1593

All 14.22639 6 0.0272

Dependent variable: DOINGS    

Excluded Chi-sq df Prob.

RGDP 2.018454 2 0.3645

BANKBR 6.912729 2 0.0315

ATMS 0.628429 2 0.7304

All 11.75869 6 0.0676

Dependent variable: ATMS    

Excluded Chi-sq df Prob.

RGDP 10.70824 2 0.0047

BANKBR 5.036159 2 0.0806

DOINGS 6.880735 2 0.0321

All 16.75313 6 0.0102

Source: Output of Eviews
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Table 9, Impulse and Responses Function of the Variables

Response of RGDP 

to RGDP

Response of RGDP 

BANKBR

Response of RGDP 

DOINGS

Response of RGDP 

ATMS

Period RGDP BANKBR RGDP BANKBR RGDP Bankbra RGDP Bankbra

1 0.981451 0.000000 0.036437 0.077485 4.789494 -0.9509 0.089793 0.104619

)0.19248( )0.00000( )0.02265( )0.01520( )1.57247( )0.08592( )0.08155(

2 0.856550 -0.627673 0.033612 0.045926 )1.84112( -4.22375 0.097162 -0.126586

)0.51400( )0.48390( )0.03000( )0.02961( 0.860384 )2.59903( )0.11368( )0.11545(

3 0.870998 -0.142478 -0.005422 -0.009965 )2.58860( 0.647393 0.146216 0.065067

)0.68390( )0.69492( )0.02904( )0.03065( 1.620632 )2.62711( )0.11938( )0.11824(

4 0.693225 0.581085 0.012275 0.016156 )2.52916( 2.226830 0.120392 -0.010303

)0.65180( )0.69972( )0.02151( )0.02668( 2.520248 )2.31277( )0.10776( )0.12492(

5 0.263127 0.260730 0.023405 0.009285 )1.87628( 0.289698 0.095840 0.079302

)0.51419( )0.61414( )0.01912( )0.02140( 0.410303 )2.11632( )0.08109( )0.10591(

6 0.162396 0.448394 0.011030 -0.002883 )1.80959( 0.691376 0.067910 0.034101

)0.44902( )0.49653( )0.01817( )0.02128( 0.012066 )1.66812( )0.06374( )0.09225(

7 0.133561 0.177934 0.011178 0.004513 )1.61292( 0.966153 0.057777 0.065533

)0.34720( )0.32143( )0.01480( )0.01480( 0.666803 )1.21224( )0.05878( )0.07502(

8 0.109160 0.115345 0.014496 0.010274 )1.18577( 0.017780 0.040918 0.020321

)0.27598( )0.26550( )0.01175( )0.01141( 0.305137 )1.10482( )0.05332( )0.05976(

9 0.116022 0.005532 0.008336 0.003289 )1.00458( -0.04321 0.039011 0.033881

)0.20745( )0.24690( )0.01080( )0.01188( )0.78144( )0.91500( )0.04586( )0.04389(

10 0.151239 0.068811 0.006058 0.004725 0.264266 0.034857 0.012626

)0.15215( )0.14850( )0.00969( )0.00898( )0.61683( )0.03608( )0.04004(

Source: Output of Eviews

Figure )3( and table )9( reports the impulse and responses function that 
traces the effect of one- time shock to one of the innovations on the current 
and future values of the endogenous variables if the innovations )et( are 
contemporaneously uncorrelated. 
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Table 8, Heteroscedasticity (No Cross Term)
VAR Residual Heteroscedasticity Tests (Levels and Squares)

Chi-sq df Prob.

79.63772 80 0.4904

Source: Output of Eviews

 

Since the p-value is greater than 0.05 percent, then we reject the null-
hypothesis. Then, the table proves that there is no heteroscedasticity problem. 
Then, we accept the estimated model. 

Figure 5, Responses and Impulse Function Source: output of Eviews
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Table 7, Residual Test 

Component Skewness Chi-sq df Prob.*

1 0.82117 1.461027 1 0.2268

2 1.142352 2.827429 1 0.0927

3 0.99724 2.154725 1 0.1421

4 1.522649 5.023332 1 0.025

 Joint 11.46651 4 0.0218

Component Kurtosis Chi-sq df Prob.

1 2.770742 0.02847 1 0.866

2 4.449708 1.138396 1 0.286

3 3.691489 0.259002 1 0.6108

4 5.643052 3.783935 1 0.0517

Joint 5.209803 4 0.2664

Component Jarque-Bera df Prob.

1 1.489497 2 0.4749

2 3.965825 2 0.1377

3 2.413727 2 0.2991

4 8.807268 2 0.0122

Joint 16.67632 8 0.0337

Source: Output of Eviews

In order to check whether the data is normally distributed, we run the Jarque-
Bera statistic. In table )7( represents the statistical measures used for normality 
test. Thus, the table )7( shows that the value of skewness is skewed to the left 
in component 1 and 3, while component 2 and 4 are skewed to the right. As 
for the Kurtosis value which is between 0-3 indicates the data are normally 
distributed. In table )7( the total p-value of Jarque-Bera is 0.0337 which 
is than 0.05 % and the tabulated chi-square is 15.51%. We reject the null 
hypothesis and accept the alternative hypothesis which mean that the residual 
are normally distributed.
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Table 5, Autocorrelation LM Test

Lag LRE* stat Df Prob. Rao F-stat df Prob.

1  17.71817  16  0.3407  1.108507 )16, 6.7(  0.4742

2  12.55607  16  0.7049  0.629471 )16, 6.7(  0.7896

Source: Output of Eviews

Table 6, No Serial Correlation at Lags 1 to h

Lag LRE* stat df Prob. Rao F-stat df Prob.

1  17.71817  16  0.3407  1.108507 )16, 6.7(  0.4742

2  NA  32  NA  NA )32, NA(  NA

Source: Output of Eviews

The p-value in table )6( is greater than 0.05 percent. Therefore, it is prove that 
there is no autocorrelation between the residuals.
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Table 4, Normality Test

     Root Modulus

 0.881240  0.881240

 0.498324 - 0.099570i  0.508174

 0.498324 + 0.099570i  0.508174

-0.389461  0.389461

Source: Output of Eviews

The figure no (3), and the table no (4) revealed that the VAR technique does 
satisfy the stability condition since all values in the table are less than 1, and 
no root lies outside the unit circle.

Figure 4, Residual Normality Test 

 Source: Output of Eviews

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(RGDP,RGDP(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(RGDP,ATMS(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(RGDP,BANKBR(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(RGDP,DOINGS(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(ATMS,RGDP(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(ATMS,ATMS(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(ATMS,BANKBR(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(ATMS,DOINGS(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(BANKBR,RGDP(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(BANKBR,ATMS(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(BANKBR,BANKBR(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(BANKBR,DOINGS(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(DOINGS,RGDP(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(DOINGS,ATMS(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(DOINGS,BANKBR(-i))

-.8

-.4

.0

.4

.8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Cor(DOINGS,DOINGS(-i))

Autocorrelations with Approximate 2 Std.Err. Bounds



294294

العدد )18( أكتوبر 2022 م ـ  دولة قطــر

As depicted in table )3( the value of R2 is 0.98, 0.98, 0.98, 0.85 respectively 
which show that the financial inclusion indicators have strong effect on the 
economic growth that proxies by the RGDP, in addition to the value of the 
adjusted R2 of the variables are close to R-square that prove the fitness of the 
model.

Figure 3, Inverse Roots of AR Characteristic Polynomial

Source: Output of Eviews
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Table 3, Vector Auto Regression Estimates VAR for the Variables

 ATMS RGDP BANKBR DOINGS

ATMS )-1( -0.385498 -0.89999 0.141862 -5.242

 )0.28354( )0.88003( )0.07678( )6.68212(

 [-1.35958] [-1.02269] [ 1.84774] [-0.78448]

ATMS )-2( 0.383311 -1.63139 0.050142 0.565608

 )0.31106( )0.96544( )0.08423( )7.33068(

 [ 1.23227] [-1.68978] [ 0.59531] [ 0.07716]

RGDP )-1( -0.0000417 -0.00038 3.04E-06 -0.00067

 )2.3E-05( )7.1E-05( )6.2E-06( )0.00054(

 [-1.82485] [-5.31713] [ 0.49010] [-1.24331]

RGDP )-2( -0.0000679 -0.00014 -0.00000148 -0.00043

 )2.4E-05( )7.5E-05( )6.5E-06( )0.00057(

 [-2.81900] [-1.80549] [-0.22722] [-0.75949]

BANKBR )-1( -0.709221 -4.09991 0.415818 -40.2617

 )1.35069( )4.19212( )0.36573( )31.8312(

 [-0.52508] [-0.97800] [ 1.13695] [-1.26485]

BANKBR )-2( 2.083487 14.97990 -0.224152 56.93285

 )0.93254( )2.89431( )0.25251( )21.9768(

 [ 2.23421] [ 5.17563] [-0.88770] [ 2.59059]

DOINGS )-1( 0.032918 0.226981 0.001194 0.584356

 )0.01505( )0.04672( )0.00408( )0.35479(

 [ 2.18657] [ 4.85783] [ 0.29292] [ 1.64707]

DOINGS )-2( 0.014397 0.104828 -0.006377 0.178759

 )0.01655( )0.05137( )0.00448( )0.39003(

 [ 0.86990] [ 2.04077] [-1.42310] [ 0.45832]

C -6.299849 -39.8827 2.487495 14.55756

 )4.64498( )14.4166( )1.25775( )109.467(

 [-1.35627] [-2.76644] [ 1.97774] [ 0.13299]

R-squared 0.984436 0.983042 0.982426 0.854808

Adj. R-squared 0.953309 0.949125 0.947277 0.564423

Sum sq. resids 0.399982 3.852986 0.029326 222.1441

S.E. equation 0.316221 0.981451 0.085625 7.452250

F-statistic 31.62609 28.98400 27.95044 2.943710

Log likelihood 4.182157 -10.5416 21.16623 -36.8957

Akaike AIC 0.741207 3.006392 -1.871727 7.060869

Schwarz SC 1.132325 3.397510 -1.480609 7.451988

Mean dependent 4.370769 31.31385 3.019231 155.0000

S.D. dependent 1.463435 4.351273 0.372904 11.29159

Source: Output of Eviews
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Level
 First difference (with

intercept)

 First difference (with

Trend & intercept)

Variables
 ADF

statistics
 Result*

 ADF

statistics
Result*

 ADF

statistics
Result*

RGDP
t-statist -4.005

-2.959029 Non stationary -4.005936 Stationary ---- - ---
P)value( 0.002

Bankbr
t-statist -6.9606

-0.698333 Non-stationary --- ---- -6.960641 Stationary
P)value( 0.0017

D)ATM)-1(
t-statist -5.2111

-2.142978 Non-stationary -5.211115 Stationary --- ---
P)value( 0.0003

D)Doings)-1(
t-statist -3.9670

-1.164851 Non-stationary -3.967099 Stationary --- ---
P)value( 0.00022

Source: Output of Eviews 

* indicates the results of the ADF test 
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Table 1, Descriptive Statistics for the Variables 

 DOINGS RGDP ATMS BANKBR

Mean 154.6667 3145.145 3.893333 2.936667

Median 154 30.46 4.22 3.06

Maximum 171 24553.1 6.42 3.38

Minimum 135 23.54 0.49 2.37

Std. Dev. 10.50623 8229.232 1.853651 0.408406

Skewness -0.0322 2.169951 -0.46913 -0.44761

Kurtosis 2.219943 5.733331 2.123926 1.505205

Jarque-Bera 0.382898 16.44116 1.029904 1.897395

Probability 0.825762 0.000269 0.597529 0.387245

Sum 2320 47177.18 58.4 44.05

Sum Sq. Dev. 1545.333 9.48E+08 48.10433 2.335133

Observations 15 15 15 15

Source: Output of Eviews

The paper started the analysis by the descriptive statistics which show that the 
mean of the variable doings – ease of doing business- is 154.6 while the mean 
for the variable ATMs is 3.89, in addition to the mean of the variable bankbr- 
bank branches- is 2.9, proving that doings and ATMs have the highest mean 
among other variables.

6. Unit Root Test: 

In order to decide whether the variables are stationary or not, we run a unit 
root test mainly focused on Augmented Dickey Fuller test, the outcome of this 
test is shown in table )2( which show that data series of RGDP is stationary 
at I )1(, as well as the ATMs and doings are stationary at I )1(, except the data 
series of Bank branches is stationary at the first difference with trend and 
intercept.

Table 2, Stationarity Test for Variables by Augmented Dickey Fuller Test Statistic:
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the outreach of institutions in the different states of Sudan, will deepen the 
financial crisis. Consequently, the gap has been widened between the rich and 
poor due to the lack of fair distribution of income and wealth. Thus, we find 
that the contribution of this paper to the literature will be of a great importance 
to previous studies published in various journals, especially with regard to the 
financial sector in Sudan, since the research in this field is somehow limited 
in Sudan. 

3. Data and Methodology
Secondary data were collected from the central bank of Sudan annual reports, 
besides the World Bank reports, and IMF reports. The paper used three 
financial inclusion indicators due to unavailability of data in Sudan. In order to 
capture the relationship between financial inclusion indicators and economic 
growth in Sudan, the paper adopted the Auto-regression approach, for it does 
not require much knowledge, it requires only list of variables which can be 
hypothesized to affect each other over time. Each variable in VAR model have 
an equation modelling its evolution over time.
This equation includes the variable’s lagged values. Thus, following the 
empirical literature, the paper will depend heavily on VAR models to measure 
the causal relationship between financial inclusion indicators and economic 
growth in addition to the Granger causality technique to check the direction 
of the causal relationship between financial inclusion indicators and economic 
growth whether it is unidirectional or bidirectional relationship.

4. Model Specification

The subscripts t refers to time, while (t-1) refers to lags, the dependent variable 
RGDP represents real GDP used as a proxy for economic growth in Sudan; 
branches denote the number of bank branches, ATMs denotes Automated 
Teller Machines per 100,000 people, doings show the ease of doing business. 

5. The Empirical Results and Discussion.
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the outreach of institutions in the different states of Sudan, will deepen the 
financial crisis. Consequently, the gap has been widened between the rich and 
poor due to the lack of fair distribution of income and wealth. Thus, we find that 
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previous studies published in various journals, especially with regard to the 
financial sector in Sudan, since the research in this field is somehow limited in 
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3- Data and methodology 
 
Secondary data were collected from the central bank of Sudan annual reports, 
besides the World Bank reports, and IMF reports. The paper used three financial 
inclusion indicators due to unavailability of data in Sudan. In order to capture 
the relationship between financial inclusion indicators and economic growth in 
Sudan, the paper adopted the Auto-regression approach, for it does not require 
much knowledge, it requires only list of variables which can be hypothesized to 
affect each other over time. Each variable in VAR model have an equation 
modelling its evolution over time. This equation includes the variable’s lagged 
values. Thus, following the empirical literature, the paper will depend heavily 
on VAR models to measure the causal relationship between financial inclusion 
indicators and economic growth in addition to the Granger causality technique 
to check the direction of the causal relationship between financial inclusion 
indicators and economic growth whether it is unidirectional or bidirectional 
relationship. 
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The subscripts t refers to time, while (t-1) refers to lags, the dependent variable 
RGDP represents real GDP used as a proxy for economic growth in Sudan; 
branches denote the number of bank branches, ATMs denotes Automated Teller 
Machines per 100,000 people, doings show the ease of doing business.    

5- The Empirical Results and Discussion. 
 

 
24  Global Hunger Index  report, ( 2021) www.globalhungerindex.org  
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They used panel Vector Autoregressive Model (VAR) and Angel Granger 
Causality Test. They found that there is a positive effect of financial inclusion 
on economic growth)19(. Daud Mustafa et al, they investigated the impact 
of finance on economic growth and financial inclusion, they adopted the 
simultaneous equation model approach with panel data. The major findings 
show that there is a positive impact exists between financial inclusion and 
economic growth)20(. Loan Thi-Hong Van et al conducted a comprehensive 
insight between financial inclusion and economic growth in emerging markets, 
their study include number of variables such as population, and human capital 
proxied by the number of secondary schooling to gross students, they utilized 
panel econometric technique to estimate the impact of financial inclusion 
on economic growth. The results show a positive relationship between 
financial inclusion and economic growth)21(. Nwanne, T. F. I. Ph.D, Hcib, 
examined the sustainability of financial inclusion in rural areas in Nigeria, 
the variables included in their study are; deposit banks, microfinance banks, 
and communication services, in order to test the data, he used descriptive and 
content analysis. The researcher noticed that the sustainability of financial 
inclusion to rural residents in Nigeria remain the corner stone for economic 
growth)22(.
Various studies have used different indicators to measure the financial inclusion 
such as accessibility, usage, and penetration. Availability is measured by the 
number of bank branches and number of Automated Teller Machines per 
100,000 people, and usage is measured by the volume of credit to private 
sector, and bank deposits, while depth is measure by bank accounts per 1000 
people)23(

Sudan suffers a lot from economic and financial crises, as a result 10 million 
people are exposed to hunger and food insecurity, this according to hunger-
index which reported by the international organizations)24(. So, the lack of 
sufficient financial institutions, barriers to get access to financial services, and 

)19( Minhaj Ali et al. “Does financial inclusion enhance economic growth? Empirical evidence from the IsDB member countries.” Research-
Gate. )2020(:
)20( Daud Mustafa et al. “Impact Analysis of Islamic Finance on Financial Inclusion and Economic Growth in Selected Muslim Countries.” 
Lessons For Nigeria International Journal of Economics, By the International Islamic University Malaysia. )2018(: p1
)21( Loan Thi-Hong Van et al. Financial Inclusion and Economic Growth: International Evidence, Emerging Markets Finance and Trade, DOI: 
10.1080/1540496X.2019.1697672. 
)22( Nwanne, T. F. I. Ph.D., Hcib, “Relationship between Financial Inclusion and Economic Growth in Nigerian Rural Dwellers. International 
Journal of Small Business and Entrepreneurship Research,Vol.3, No.7,De, Published by European Centre for Research Training and Develop-
ment UK, ISSN 2053-5821)Print(. )2019(: pp.17-27,
)23( Moise B. and Xu Hongyi. “research on relationship between financial inclusion and economic growth of Rwanda evidence from com-
mercial banks with ARDL.”, International Journal of Innovation and Economic Development, (2001): p2
)24( Global Hunger Index report, ) 2021( www.globalhungerindex.org 
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U.; Wei, J.; Samaraweera, has used secondary data to address the gab from 
2004-2018 in eight countries in Asia, they developed their study by principal 
component analysis using an econometric approach of panel data with vector 
error correction models and Granger Causality test. They found that financial 
inclusion has a long-run impact on human capital development in south 
Asian countries, and also a short-run positive impact on economic growth)16(. 
Kusuma Ratnawati , the subject matter of his study is to measure the impact 
of financial inclusion on economic growth in eight Asian countries. His study 
included three dimensions )access to banking services, banking penetration, 
and use of banking services(, he measured them by using Generalized Method 
of Moments (GMM) test, he used Ginin coefficient and poverty ratio below 
the line of poverty as indicators of poverty inequality. Then, He found that 
there is statistically significant impact of the three dimensions on economic 
growth)17(. 
An empirical study carried out by Harley Tega Williams, Adetoso J. Adegoke, 
Adegbola Dare (2017), investigated the role of financial inclusion in poverty 
and economic growth in developing countries, they used panel data analysis, 
their results show that ATM, bank branches and government expenditure were 
the most robust predictors for financial inclusion on poverty reduction. Moise 
Bigirimana Xu Hongyi, )2001(, they examined the relationship between 
economic growth and financial inclusion in Rwanda during 2004-2016, they 
used Autoregressive Distributive Lag approach to test the variables included in 
their study. Their findings reveal that there is a long-run relationship between 
financial inclusion and economic growth in Rwanda. Anand S. Kodan, and 
Kuldip S. Chhikara, )2013(, conducted a theoretical and quantitative analysis 
of financial inclusion and economic growth, they used log-linear regression 
model to test the variables. Their study revealed that 1 per cent increase in the 
financial inclusion led to an average 0.142 per cent increase in the volume of 
human development index. Yan Shena, Wenxiu Hua, C. and James Huengb, 
examined the relationship between digital financial inclusion and economic 
growth by using data for 86 countries. Their findings show that digital 
financial inclusion has a positive impact on economic growth)18(. Minhaj Ali 
et al examined the effect of financial inclusion on the economic growth for 45 
ISDB member countries from 2000-2016.
Group Finance and Private Sector Development Team. )2017(:
)16( Thathsarani, U.; Wei, J.; Samaraweera, G )2021(, op.cit, p3.
)17( Kusuma Ratnawati. “the Impact of Financial Inclusion on Economic Growth, Poverty, Income Inequality, and Financial Stability in Asia.” 
Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol 7 No 10 (2020), 073–085. (2020): 
)18( Yan Shena, Wenxiu Hua, C. and James Huengb Digital Financial Inclusion and Economic Growth: A Cross-country Study, Elsevier Science Direct.
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corporation )SAARC( countries from 2004-2017, they adopted Pedroni Panel 
co-integration test, and co-integration regression method in addition to two 
types of methods, one of which is the fully modified ordinary squares and 
Dynamic Ordinary Least Squares Methods. These approaches proved that 
there is a long-run relationship between financial inclusion and economic 
growth in eight Asian states)12(. Simplice A. Asongu et al has assessed the 
effect of financial access on an income inequality and gender economic 
inclusion. They focused on 42 sub-Saharan countries in Africa )SSA(. 
They used the generalized method of moments )GMM( and Fixed Effects 
Regression )FE(. They found that there is a negative effect from the role of 
financial access in modulating the effects of the Palma ratio on female labor 
force participation, while there is a positive effect of financial access on Gini 
coefficient of female unemployment. Michael Chukwunaekwu Nwafor, and 
Aremu Israel Yomi measured the relationship between the financial inclusion 
and economic growth in Nigeria during 2000-2016, their variables included 
(financial deepening index expressed by bank credit to GDP, bank deposit, and 
commercial bank loans(, they used two-staged least squares regression. Their 
findings show that financial inclusion has significant impact on economic 
growth in Nigeria)13(. A study by N. Yoshino. & Morgan, (2016) assessed 
the factors that affects the ability of the low-income groups and households 
to have an access the financial services such as financial literacy, financial 
education programs, and financial regulatory frameworks. Cyn- Young Park 
et al, also assessed different macroeconomic factors that have an effect on 
financial inclusion, their study covered 37 Asian countries. They mainly 
focused on poverty and income inequality. They found that per capita income, 
rule of law, and demographic characteristics significantly affect financial 
inclusion in developing Asia. Their study recommended that financial 
services should be provided for old-age population, retirement pensions, 
an enforcement of financial contracts and financial regulatory in order to 
expand financial inclusion)14(. In another study by Asli Demirguc-Kunt et al 
(2017) have conducted an empirical evidence on how the use of financial 
products such as payment services, saving accounts, loans, and insurance can 
contribute to inclusive growth and economic development)15(. Thathsarani, 
)12( Dharmendra Singh and Nikola Stakic. “Financial Inclusion and Economic Growth Nexus: Evidence From Saarc Countries Modern”, 
South Asia research, Vo. (41) College of Business and Science, Muscat, Oman and Singidunum University, Belgrade, Serbia. (2020): p 1
)13( Michael Chukwunaekwu Nwafor, and Aremu Israel Yomi. “The Nexus between Financial Inclusion and Economic Growth: Evidence 
from Nigeria”, International Journal of Research and Innovation in Social Science (IJRISS) Volume II, Issue IV. (2018): 
)14( Cyn- Young Park et al, (2015), op.cit, p2. 
)15( Asli Demirguc-Kunt, et al. “Financial Inclusion and Inclusive Growth: A Review of Recent Empirical Evidence.” Development Research 
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to low-income groups)6( Also, Badr & Shaista defined the term financial 
inclusion as “the process of ensuring access to financial services timely and 
adequate credit where needed by vulnerable groups such as weaker sections 
and low-income groups at an affordable cost”)7( Also, Nirvikar Singh defines 
the financial inclusion as that individuals and businesses have access to 
useful and affordable financial products and services that meet their needs- 
transactions, payments, savings, credit, and insurance delivered responsibly 
and sustainably)8( 
Study by Mahmood Ahmad et al examined the impact of digital financial 
inclusion and human capital on china’s economic growth, their study 
focused on a new proxy of digital financial inclusion based on the breadth 
of coverage, depth of usage, and digitalization level. They used fixed effect 
model to test the relationship between the variables, their empirical results 
show that digital financial inclusion and human capital have significant effect 
on China’s provincial economic growth, they recommended that investment 
in human capital development and digital financial inclusion should be put in 
consideration)9(.
Also Rajabrata B. et al examined the effects of financial inclusion on the 
economic growth, the study mainly focused on the Access, usage, and 
quality of financial services. They empirically examined the relationship with 
specific development outcomes. They have constructed hybrid methodology. 
They show that financial inclusion has a positive effect on the development 
outcomes including health, and education)10(. Suman Dahiya, and Manoj 
Kumar, investigated the link between financial inclusion and economic 
growth in India, they used three dimension including )usage, penetration, 
and accessibility) from 2005-2017, by using Bayesian Vector Autoregressive 
Model to explore the relationship. Their study shows that there is a positive 
relationship between financial inclusion and economic growth)11(. Dharmendra 
Singh and Nikola Stakic, tested the relationship between financial inclusion 
Index and economic growth in eight south Asian Association for Regional 

)6( Anand S. Kodan, and Kuldip S. Chhikara. “a Theoretical and Quantitative Analysis of Financial Inclusion and Economic Growth.” Manage-
ment and Labour Studies. )2013(: p106
)7( Badr & Shaista. “Role Of Banks In Financial Inclusion In India” (2017): p1. retrieved from www.sciencedirect.com
)8( Singh, Nirvikar, ”Financial inclusion: concepts, issues and policies for India”, Munich personal RePec Archive, university of California, 
Santa Cruz. No.910217. )2019(: p 1
)9( Mahmood Ahmad et al. “Digital financial inclusion and economic growth: provincial data analysis of China”, china economic journal, 
)2020(: p 1 DOI: 10.1080/17538963.2021.1882064.
)10(Rajabrata B. et al (2020), the effect of financial inclusion on the development outcomes, university of South Australia. Australia, research 
institute.
)11( Suman Dahiya, and Manoj Kumar. “the linkage between Financial Inclusion and Economic Growth: An Empirical Study of Emerging 
Indian Economy”, journals. (2020): p 1 sagepub.com/home/vis. 
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3.85 percent in 2010. We also noticed that the economy deteriorated in 2012, 
due to Sudan losing 75% of its oil revenues as a result of the secession of 
South Sudan, and in 2014 the growth of the Sudanese economy reached its 
highest value of 4.6%, while it declined to 3.63 % in 2020.

Figure 2, Number of ATMs & Number of Bank Branches 2006 -2020

Source: International Monetary Fund via WorldBank (https://data.worldbank.org/country/sudan)

The figure (2) shows the number of Automated Teller Machines per 100,000 
people- shown in the upper curve, and the number of bank branches in Sudan 
2006-2020- shown in the lower curve. The figure reveals that there is a steady 
increase in both bank branches and ATMs which indicate that the government 
cares about the development of the financial system in Sudan. Also according 
to the reports of central Bank of Sudan, the geographical outreach of banks 
operating in Sudan increased from 522 in 2006 to 655 branches in 2013, and 
then exceeded 700 branches in various states and regions of Sudan. We also 
observe that a steady increase in the year 2018 to more than 800 branches, and 
then jumped to 1,013 branches in 2020 in all states.

2. Empirical Literature Review 
Financial inclusion definition is straight forward definition. So, The Asian 
Development Bank defined the financial inclusion as the provision of financial 
services such as deposits, loans, payment services, movement of money 
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term shocks)5(. These experiences have motivated the researcher to measure 
the link between financial inclusion indicators and economic growth in Sudan 
from 2006 to 2020 for Sudan is considered one of the developing countries 
that encounters economic and financial crisis. Consequently, over 70 per cent 
of the population are excluded from getting access to financial services and 
remain unbanked. Therefore, the problem of this paper is based on answering 
the major question: what is the relationship between financial inclusion and 
economic growth in Sudan during 2006-2020? Since the main objective of 
this paper is to examine the impact of financial inclusion on economic growth 
in Sudan in addition to knowing the causal relationship between financial 
inclusion and economic growth.

Sudanese Economic Growth in Figures 2006 - 2020

Figure 1, Sudan Economic Growth Rates 2006- 2020

Source: World Bank reports 2006-2020, (https://data.worldbank.org/country/sudan)

The figure shows the growth rate of Sudanese economy from 2006 to 2020, 
the figure reveals that the deterioration of the Sudanese economic growth 
in 2006, whilst it reached its highest value 6.531 %, while decreased in the 
following years. In 2009 the growth rate decreased to 2,768 % then raised to 

)5( Cyn- Young Park, and Rogelio V. Mercado, Jr., “Financial Inclusion, Poverty, and Income Inequality in Developing Asia” ADB Economics 
Working Paper Series, Asian Development Bank. )2015(: p1
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1. Introduction
The economic growth, economic development, and poverty issues have 
remained the topics of concern for long ago concerning both developing 
nations as well as the well-developed. As a result many countries have tried 
various methods and policies to resolve the issues of poverty around the 
world, one of these countries adopted fiscal and monetary instruments to 
alleviate the number of poor, while others have followed financial policies 
through financing the low-income groups in order to flourish the economy, 
and improve the standards of living of a lot of people who live under the line 
of poverty which is less than two dollars a day)1(. 
 Global and national-level policy makers have been embracing financial 
inclusion as a crucial development priority for instance the group of 20 have 
made the topic one of its pillars at the 2009 Pittsburgh Summit G20 2009)2(.
Thus, financial inclusion has been given a great attention for its contribution 
to economic and financial development while fostering more inclusive growth 
and greater income equality. Although substantial progress has been made, 
there is still much to achieve. East Asia, the Pacific, and South Asia combined 
account for 55% of the world’s unbanked adults, mainly in India and China)3(. 
Today, every economy expects to reach sustainable development through 
competition within the global economy. The United Nations have set 17 
sustainable development goals (SDGs) for 2030 under the five broad aspects 
of people, planet, prosperity, peace, and partnership the main focus of 
prosperity is to assure a prosperous living status for all human beings with 
economic, social, and technological advancements that are favorable to the 
environment)4(.
Poverty and income inequality are considered a stubborn challenge in Asia and 
the Pacific despite the region’s rapid economic expansion in previous decades, 
which lifted millions out of poverty. Financial inclusion is often considered 
as a critical element that makes growth inclusive as access to finance can 
enable economic agents to make longer-term consumption and investment 
decisions, participate in productive activities, and cope with unexpected short-

)1( Francisco G. Villarrea. “Financial inclusion of small rural producers”, ECLAC Books, No. 147 (LC/PUB.2017/15-P), Santiago, Economic 
Commission for Latin America and the Caribbean )ECLAC(, ) 2017(: pp 30-32
)2( Cull, Robert, Cull, Robert, Tilman Ehrbeck, and Nina Holle, “Financial Inclusion and Development: Recent Impact Evidence.” Focus Note 
92. Washington, D.C. CGAP. 2014: p 1
)3( N. Yoshino. and Morgan, N. Yoshino, and Morgan, P. “Overview of Financial Inclusion, Regulation, and Education”. ADBI Working Paper 
591. Tokyo: Asian Development Bank Institute. )2016(: p 2
)4( Thathsarani, U. Wei, J.; Samaraweera, G Financial Inclusion’s Role in Economic Growth and Human Capital in South Asia: An Economet-
ric Approach Sustainability )2021(: p2
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البنوك ومؤرش سهولة أداء األعامل يؤثران عىل نمو االقتصاد السوداين، كام أظهرت 
أن هناك عالقة سببية بني عدد ماكينات الرصف اآليل والنمو االقتصادي والعكس، 
فتح  متطلبات  تسهيل  يف  متمثلة  املرصفية  اخلدمات  بتوفري  الورقة  أوصت  وعليه 
حسابات مرصفية وكذلك تسهيل خدمات احلصول عىل تراخيص األعامل، هذا 

فضاًل عن إيصال اخلدمات املرصفية إىل كافة أقاليم السودان. 

نموذج  السببية،  العالقة  االقتصادي،  النمو  املايل،  الشمول  المفتاحية:  الكلمات 

VAR
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العالقة بين الشمول المالي والنمو االقتصادي

في السودان لفترة 2006 – 2020

مزمل الضيء العباس الفكي

محاضر في قسم االقتصاد في كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية بجامعة النيلين – السودان

عصام محمد

األستاذ التحليل الكمي لالقتصاد في كلية االقتصاد والعلوم االجتماعية بجامعة النيلين – السودان

م البحث للنشر في 24/ 2022/4م، واعتمد للنشر في 2022/6/5م(
ّ
)سل

الملخص: 
تناولت الورقة العالقة السببية بني الشمول املايل والنمو االقتصادي يف السودان يف 
الفرتة 2006-2020م، حيث تكمن مشكلة البحث يف السؤال التايل: ما أثر مؤرشات 
الشمول املايل عىل النمو االقتصادي يف السودان؟. ولإلجابة عىل هذا السؤال هدفت 
الورقة إىل معرفة العالقة السببية بني بعض مؤرشات الشمول املايل )عدد ماكينات 
الرصاف اآليل وعدد أفرع املصارف السودانية ومؤرش سهولة أداء األعامل( ونمو 
االقتصاد السوداين. والختبار العالقة السببية بني متغريات الدراسة استخدم الباحث 
 Angel( وكذلك استخدم اختبار غرانجر )Vector Auto regression Model( منهجية
Granger Causality Test(، حيث اظهرت خمرجات برنامج Eviews10 أن عدد أفرع 

https://doi.org/10.33001/M0110202218/106
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requirements for opening bank accounts as well as facilitating services for 
obtaining business licenses, in addition to the delivery of banking services to 
all regions of Sudan.

Keywords: Financial Inclusion, VAR Model, Economic Growth, Causal 
Relationship
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The Relationship Between Financial Inclusion and Sudanese 
Economic Growth 2006- 2020

Mozamel Aldai Alabass Alfaki
 Lecturer at Faculty of Economics and Social Studies, Department of Economics, Alneelain

University – Sudan 
Mozameledai@gmail.com / mozam11989@neelain.edu.sd

Issam A.W. Mohamed
 Professor of Quantitative Economic Analysis, Faculty of Economics and Social studies,

 Alneelain University -Sudan.

issamawmohamed@hotmail.com

Abstract:
The paper shed light on the causal relationship between financial inclusion, 
and economic growth in Sudan from 2006 to 2020. The paper seeks to answer 
the following question: What is the impact of financial inclusion indicators 
on economic growth in Sudan? Therefore, In order to answer this question, 
the paper aimed to find out the causal relationship between some indicators of 
financial inclusion including (the number of ATMs, the number of Sudanese 
bank branches and the ease of doing business index( in addition to the growth 
of the Sudanese economy proxies by RGDP to test the causal relationship 
between the variables of the study, the paper employed the Vector Auto 
Regression Model (VAR) methodology and also adopted the Angel Granger 
Causality Test through which the outputs of the Eviews10 showed that the 
number of bank branches and the ease of doing business index affect the 
growth of the Sudanese economy, and also showed that there is a relationship 
between the number of ATMs and economic growth, and accordingly the paper 
recommended the provision of banking services represented in facilitating the 
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