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ول يعبرّ بال�رضورة عن راأي دائرة ال�س�ؤون الإ�سالمية والعمل اخلريي بدبي
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�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

مستخلص البحث

احلمد هلل، والصالة والسالم عىل سيدنا رسول اهلل، وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا.

وبعـــــد:

إن مقصد الرشيعة من اخللق س�تة أش�ياء هي: حفظ دينهم ونفوس�هم وعقوهلم ونس�لهم 

وأمواهل�م وحريتهم، وأناط�ت كل واحدة منها بجملة من األحكام حتفظها من جانب الوجود، 

كام حتفظها من جانب العدم. 

وق�د نال كيل املال من تلك األحكام قس�طا واف�رًا ؛ فإليه ترجع أحكام املعامالت، وبعض 

أبواب العبادات، وطرفًا من املناكحات واحلدود والعقوبات. 

ومل�ا كان امل�ال ه�و قوام األدي�ان واألب�دان، وس�ببا لبقاء األجس�ام، وحي�اة للبرش، ورس 

رفاهيته�م، ووس�يلة جل�ب مصاحلهم، وآلة لطل�ب املعايل، وأدل�ة لنيل األم�اين، وزينة للحياة 

الدنيا، وطريقا إىل النجاة يف اآلخرة واألوىل، كانت له املكانة السامية يف االعتبار واالهتامم.

ومل�ا كان رواج األموال وانتقاهلا بني أيدي الناس مقصدا رشعيا عظيام، دلت عليه األوجه 

املختلفة للرتغيب يف املعاملة باملال، جاءت املؤسس�ات املالية للعمل عىل تس�يريه، وتيسري سبل 

س�يولته، وإح�كام آليات دورانه، وتنظي�م قوانني رواجه، فابتعدت به عن احلالل وس�لكت به 

سبل احلرام، فاحتاج الوضع إىل بديل يقوم مقامه، ويرد الشارد إىل أصوله، فجاءت املؤسسات 

املالية اإلس�المية إنقاذا لألموال من مزالق احلرام وحفظا لش�عور املسلمني من االنخرام بسبب 

ح�رج اإلق�دام واإلحجام، فوضعت عىل نفس�ها رقيب�ا يؤخذ بيدها إىل س�بل احلالل ويوجهها 

عند االستش�كال ويرش�دها يف مواقع االختالل، ويردها إىل جادة الطريق إذا انحرفت إىل سبل 

الظالل، وهذا الرقيب هو هيئات الفتوى والرقابة الرشعية، وهي موضوع بحثنا هذا.  
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وسنتحدث فيه إن شاء اهلل تعاىل عن ماهية الرقابة الرشعية يف اللغة واالصطالح ومرتكزها 

الرشعي وكذا أمهيتها، ورضورة وجودها يف املؤسس�ات املالية اإلسالمية، ثم نتحدث عن دور 

اهليئ�ات الرشعية بني الفتوى والراقبة الرشعية.  لنتعرض بعد ذلك لضوابط وأخالقيات عضو 

اهليئ�ة الرشعي�ة وال�رشوط الواجب توافرها في�ه، كام نطرق ب�اب جمال عمل اهليئ�ات الرشعية 

 وح�دود تدخله�ا يف س�ري العملي�ات املرصفي�ة، ثم نعرج ع�ىل واجب�ات هيئة الرقاب�ة الرشعية 

-  وع�ىل رأس�ها املحافظة ع�ىل األرسار املرصفي�ة - وحقوقها التي متكنها م�ن أداء مهامها عىل 

الوجه املطلوب. 

ك�ام نتع�رض للعوائق واملش�كالت والصعوبات التي تتعرض هلا اهليئ�ات الرشعية يف أداء 

عملها يف املؤسسات املالية اإلسالمية وكذا البنوك التقليدية التي تعتمد هيئات رشعية يف بعض 

عملياهتا املرصفية. 

ثم نخلص إىل النتائج من هذا البحث مثل تعيني هيئة رقابة رشعية عليا تتبع البنك املركزي 

يف كل دولة، وحتديد عدد اهليئات التي يس�مح هبا للعضو الواحد، وعريها من النتائج س�يأيت يف 

حينه مع البحث إن شاء اهلل تعاىل. 
الدكتور عزالدين بن زغيبة

نائب رئيس هيئة الفتوى والرقابة الرشعية

ملرصف السالم اجلزائر
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املقدمة

احلمد هلل، والصالة والس�الم عىل سيدنا رسول اهلل، وعىل آله وصحبه وسلم تسلياًم كثريًا، 

وبعـــد:

إنَّ مقصد الرشيعة من اخللق سـتة أشـياء هي: حفظ دينهم ونفوس�هم وعقوهلم ونس�لهم 
وأمواهل�م وحريتهم، وأناط�ت كل واحدة منها بجملة من األحكام حتفظها من جانب الوجود، 

كام حتفظها من جانب العدم.

وق�د نال كيلُّ املال من تلك األحكام قس�طًا وافرًا؛ فإليه ترج�ع أحكام املعامالت، وبعض 
أبواب العبادات، وطرٌف من املناكحات واحلدود والعقوبات.

�ا كان هو قواَم األديان واألبدان، وس�ببًا لبقاء األجس�ام، وحياة للبرش، ورس  ألنَّ امل�ال لمَّ
رفاهيته�م، ووس�يلة جل�ب مصاحلهم، وآلة لطل�ب املعايل، وأدل�ة لنيل األم�اين، وزينة للحياة 

الدنيا، وطريقًا إىل النجاة يف اآلخرة واألوىل، كانت له املكانة السامية يف االعتبار واالهتامم.

ا كان رواج األموال وانتقاهلا بني أيدي الناس مقصدًا رشعيًا عظياًم، دلت عليه األوجه  ولمَّ
املختلفة للرتغيب يف املعاملة باملال، جاءت املؤسس�ات املالية للعمل عىل تس�يريه، وتيسري سبل 
س�يولته، وإح�كام آليات دورانه، وتنظي�م قوانني رواجه، فابتعدت به عن احلالل وس�لكت به 
سبل احلرام، فاحتاج الوضع إىل بديل يقوم مقامه، ويرد الشارد إىل أصوله، فجاءت املؤسسات 
املالية اإلس�المية إنقاذًا لألموال من مزالق احلرام وحفظا لش�عور املسلمني من االنخرام بسبب 
ح�رج اإلق�دام واإلحجام، فوضعت عىل نفس�ها رقيب�ا يؤخذ بيدها إىل س�بل احلالل ويوجهها 
عند االستش�كال ويرش�دها يف مواقع االختالل، ويردها إىل جادة الطريق إذا انحرفت إىل سبل 

الضالل، وهذا الرقيب هو هيئات الفتوى والرقابة الرشعية. 
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وبن�اء عليه فقد نصت العدي�د من الترشيعات املنظمة لعمل املصارف واملؤسس�ات املالية 

اإلس�المية يف ال�دول التي تس�مح بنظ�ام الصريفة اإلس�المية عىل وجوب وجود هيئ�ة للرقابة 

الرشعية للمؤسس�ة املالية اإلس�المية أو املؤسس�ات التقليدي�ة التي ترغ�ب يف تقديم خدمات 

الصريفة اإلسالمية عرب النوافذ اإلسالمية أو الفروع اإلسالمية.

منهجى فى البحث :

يتلّحص هذا املنهج يف ستة نقاط هي :

1- سلكت منهج االستقصاء ما أمكن للنصوص النظرية والتجارب العملية التي مرت هبا 

الصريفة اإلسالمية، باإلضافة إىل ما خلصت إليه من خالل جتربتي املتواضعة يف هذا امليدان

2 - قم�ت بتعري�ف املصطلحات األساس�ية، وبيان م�ا هيتها، وضب�ط مدلوالهتا، وذلك 

الرتكار املوضوع عليها، انطالقا من أقوال علامء اللغة والرشيعة معا.

3- التمست ما أمكن من األدلة النقلية والعقلية للربهان عىل مرشوعية الرقابة الرشعية

4 - اعتم�دت النقل احلريف ألقوال العلامء، إذا كان�ت نصوصها دقيقة، مع القيام بالتعليق 

عليها وبيان وجه االس�تدالل فيها، واس�تنباط أهّم األفكار التى يمكن اس�تنتاجها منها ىف ذلك 

املوضوع.

5 - سعيت ىف هذا املوضوع إىل حترير الكليات، انطالقا من اجلزئيات. 

6- ختمت البحث بجملة من النتائج تم التوصل إليها من خالله. 
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خطة البحث:

املقدمة .

املبحث األول: مفهوم الرقابة الرشعية. 

أوالًً: الرقابة لغة .

ثانيًا: الرقابة اصطالحًا. 

ثالثًا:  مفهوم الرقابة الرشعية .

املبحث الثاين: مرشوعية الرقابة الرشعية. 

أوالًً: األدلة النقلية. 

ثانيًا: األدلة العقلية.

املبحث الثالث: أمهية الرقابة الرشعية ورضورة وجودها يف املؤسسات املالية اإلسالمية.

املبحث الرابع: العوائق واملشكالت يف عمل اهليئات الرشعية واحللول املقرتحة. 

أوالً: العوائق واملشكالت يف عمل اهليئات الرشعية.

ثانيًا: مقرتحات لتطوير آداء اهليئات يف الصناعة املرصفية.

اخلامتة والنتائج.

قائمة املصادر واملراجع.
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املبحث األول

مفهوم الرقابة الشرعية

أواًل: الرقابة لغة:

قال ابن فارس: الراء والقاف والباء أصل واحد مطرد يدل عىل انتصاب ملراعاة يشء��1. 

استعمل لفظ »رقب« يف اللغة للداللة عىل معاٍن متعددة نذكر منها ما يأيت:

1- االنتظار:

يق�ال َترّقَبُه، وارتقب�ه، أي انتظره، ومنها ترقبت�ه، وارتقبته، أي انتظرت�ه��2، وعىل هذا 

املعن�ى ج�اء يف القرآن الكري�م: ﴿ ڻ  ۀ   ﴾ ��3، والرتقب هنا بمعن�ى االنتظار كام بني 

ذل�ك أهل التفس�ري��4. وقوله تع�اىل: ﴿ يت  جث   ﴾ ��5، قال القرطب�ي: فارتقبهم أي 

انتظر مايصنعون��6.

2- احلفظ:

تق�ول: رقب ال�يء َيرُقُبه، وراقبه مراقبًة ورقابًا، والرقيب ه�و احلافظ الذي ال يغيب عنه 

��1 معجم مقاييس اللغة: 396-397، مادة رقب. 
��2 الف�ريوز آبادي: القاموس املحيط، 90-91، مادة رقب - ابن منظور: لس�ان العرب، 424-428، مادة 

رقب. 
��3 القصص: 18. 

��4 أبو حيان األندليس: البحر املحيط، 489/3. 
��5 القمر: 27. 

��6 اجلامع ألحكام القرآن: 140/17. 
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يشء��1 ، ويف هذا املعنى جاء يف القرآن الكريم: ﴿ ڦ     ڦ  ڦ  ڄ      ڄ  ڄڄ    ﴾ ��2، وقوله تعاىل: 

﴿ ڑ  ڑ      ک  ک  ک  ک  گگ   ﴾ ��3، وأص�ل الرق�وب النظ�ر بطري�ق احلف�ظ والرعاي�ة ومنه 

الرقيب ثم استعمل يف مطلق الرعاية ��4.

�- األمانة:

الرقيب هو األمني، كام ذكر ذلك املرتىض الزبيدي��5.

ثانيًا: الرقابة اصطالحًا:

لقد عرف مصطلح الرقابة عند علامء اإلدارة بتعريفات عديدة نذكر منها اآليت:

1- هي عملية التحقق من مدى إنجاز األهداف املبتغاة، والكشف عن معوقات حتقيقها، 

والعمل عىل تذليلها يف أقرص وقت ممكن��6.

2 - هي عملية مس�تمرة تس�تهدف التأكد من قانونية نشاط اإلدارة، ومدى مطابقته للغاية 

املرس�ومة يف حدود الوقت املعني، والتكاليف املق�ررة والنتيجة املرجوة، وذلك ضمن مربرات 

وجود اإلدارة، أال وهي الصالح العام ��7.

��1 املرتىض الزبيدي: تاج العروس، 274/1-276، مادة رقب. 
��2 التوبة: 8. 

��3 التوبة: 10. 
��4 اآللويس: روح املعاين، 250/5 - انظر القرطبي: اجلامع ألحكام القرآن، 79/8. 

��5 تاج العروس: 276-274/1. 
��6 طارق جمذوب: اإلدارة العامة العملية اإلدارية والوظيفة العامة واإلصالح اإلداري، 126-125.  

��7 فوزي حبيش: مبادئ اإلدارة العامة، 69.  
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3- هي عبارة عن وسيلة يمكن بواسطتها التأكد من مدى حتقق األهداف بكفاية وفاعلية 
يف الوقت املحدد ��1.

وقد ذب صاحب كتاب الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية إىل ترجيح التعريف األخري 
معلاًل ذلك بكونه خمترصًا وحمددًا ملاهية الرقابة ��2، وهو ما نميل إليه هنا.

ثالثًا:  مفهوم الرقابة الشرعية:

إن مفه�وم الرقابة الرشعية مصطلح حديث، فهو ينس�ل من رحم االجتهاد اجلامعي الذي 
ظهر مصطلحه يف بداية النصف األول من القرن العرشين، فلذلك نجد حماوالت تعريفه وحتديد 

معناه كثرية وعديدة، وسنكتفي يف هذا البحث بإيراد بعضها، واإلشارة إىل البعض اآلخر.

1- تعريف الدكتور أمحد العيادي: 

الرقابـة الرشعيـة هـي: حف�ظ وتقوي�م العم�ل امل�رصيف الش�امل وف�ق األس�س الرشعية 
 للمعامالت واخلدمات والعالقات املرصفية بني املصارف بعضها مع بعض، مما يؤدي إىل تنميتها، 

وحسن استثامرها ��3.

وهذا تعريف للرقابة الرشعية بأهدافها.

2- تعريف الدكتور عبد املجيد صالحني: 

إن الرقابة الرشعية عىل املصارف اإلس�المية تعني مراجعة النش�اطات املرصفية التي تقوم 
هب�ا املؤسس�ات املالية اإلس�المية، للتأكد م�ن مطابقتها ألح�كام الرشيعة اإلس�المية، ومتابعة 

��1 عمر الشوبكي: دراسات وأبحاث مبادئ الرقابة عىل أعامل اإلدارة العامة يف األردن، 31.  
��2 محزة عبد الكريم حممد محاد: 29. 

��3 أمح�د العي�ادي: دراس�ة حول الرقاب�ة املرصفية الرشعية، ص: 1، بحث غري منش�ور، انظ�ر كتاب الرقابة 
الرشعية يف املصارف اإلسالمية: محزة عبد الكريم حممد محاد، 30.  
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العمليات املرصفية وبيان املخالفات إن وجدت، واقرتاح احللول املناس�بة لتصويبها، ومراجعة 
العق�ود التي تربمها هذه املؤسس�ات م�ع عمالئها، وصياغة العقود املناس�بة التي تتفق وأحكام 

الرشيعة اإلسالمية ��1.

�- تعريف الدكتور حسني شحاته: 

الرقابة الرشعية هي: متابعة وفحص وحتليل كافة األعامل والترصفات والس�لوكيات التي 
يقوم هبا األفراد واجلامعات واملؤسس�ات والوحدات وغريها؛ للتأكد من أهنا تتم وفقًا ألحكام 
وقواعد الرشيعة اإلس�المية. وذلك باس�تخدام الوسائل واألس�اليب املالئمة املرشوعة، وبيان 
املخالف�ات واألخطاء وتصويبها فورًا، وتقديم التقارير إىل اجلهات املعنية، متضمنة املالحظات 

والنصائح واإلرشادات وسبل التطوير إىل األفضل��2.

� - تعريف رشكة الراجحي املرصفية لالستثامر:

الرقابـة الرشعية هـي: التأكد من م�دى مطابقة أعامل املؤسس�ة املالية اإلس�المية ألحكام 
الرشيعة اإلسالمية حسب الفتاوى الصادرة، والقرارات املعتمدة من جهة الفتوى��3.

ك�ام ق�ام بتعريفه�ا ع�دد آخر م�ن الباحث�ني ، منه�م الدكت�ور عب�د احلكيم زع�ري��4، 
 والدكتور فارس أبو معمر��5، واألس�تاذ س�عود الربيعة ��6، والدكتور عبد الس�تار أبو غدة 

��1 عب�د املجي�د صالحني: هيئات الفتوى والرقابة الرشعية ودورها يف املصارف اإلس�المية، منش�ور ضمن 
أبحاث » مؤمتر املؤسسات املالية اإلسالمية معامل الواقع وآفاق املستقبل «، املجلد األول ، ص: 248.  

��2 حسني شحاته: التنظيم اإلداري � احللقة األوىل � وجملة االقتصاد اإلسالمي، العدد 116، ص: 42.  
 www.alrajhibank.com.sa ،�3 راجع موقع رشكة الراجحي املرصفية عىل األنرتنت�

��4 العالق�ة ب�ني الرقاب�ة الرشعية والرقابة املالي�ة، � احللقة األوىل �، جملة االقتصاد اإلس�المي، العدد 182، 
ص: 43.  

��5 أثر الرقابة الرشعية واس�تقالليته عن معامالت البنك اإلس�المي، مؤمتر املستجدات الفقهية يف معامالت 
البنوك اإلسالمية، املركز الثقايف اإلسالمي، اجلامعة األردنية عامن، ص: 4.

��6 حتول املرصف الربوي إىل مرصف إسالمي ومقتضياته، 366/2. 
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واألس�تاذ بك�ر الرحي�ان ��1، واألس�تاذ حس�ن داود ��2، والدكت�ور ع�وف الكف�راوي��3، 
وغريهم.

وذه�ب الدكت�ور عبد احلق محيش��4، واألس�تاذ مح�زة عبد الكريم حممد مح�اد ��5 إىل تبني 
تعريف رشكة الراجحي املرصفية، معللني ذلك بكونه؛ واضح وش�امل وخمترص، وزاد األستاذ 
مح�زة عب�د الكريم حممد محاد ب�أن التعريف قد ميز بني هيئة التدقيق من جه�ة وهيئة الفتوى من 

جهة أخرى متييزًا واضحا.

ويرى الدكتور مجال الدين عطية أنه جيب عند صياغة مفهوم الرقابة الرشعية أن يستوعب 
اجله�ود التحضريي�ة للم�رصف املتمثلة يف الداعني للفك�رة واملمهدين هلا س�بل الظهور للواقع 
العم�يل من منظرين ومش�خصني ومؤسس�ني فال خيفى م�ا هلم من تأثري يف اختيار منحى الس�ري 

ومراقبته ��6.

ومن خالل تتبعنا للتعريفات الس�ابقة نس�تخلص التعريف اآليت الذي نراه أكثر متش�يا مع 
املقصود فنقول: 

الرقابـة الرشعية هي: متابعة املؤسس�ات املالية اإلس�المية يف تنفي�ذ ترصفاهتا، والتأكد من 

��1 مذكرة دورة: األس�س الفنية للرقابة الرشعية وعالقتها بالتدقيق الداخيل يف املصارف اإلس�المية، معهد 
الدراسات املرصفية، عامن األردن بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية جدة، غري منشور ص: 2 ، نقاًل 

من كتاب الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية: محزة عبد الكري حممد محاد، 31.   
��2 الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسلالميةو 15. 

��3 الرقابة املالية : جملة أضواء الرشيعة، العدد 14، ص: 361. 
��4 عب�د احل�ق محي�ش: تفعيل دور هيئ�ات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسس�ات اإلس�المية ، جملة جامعة 

الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية، املجلد 1، العدد 1، ص: 101.  
��5 محزة عبد الكريم حممد محاد:  الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية، 32. 

��6 البنوك اإلسالمية، 76. 
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َس  مطابقتها ألحكام الرشيعة اإلسالمية، حتى اليعود سعيها يف حتصيل مصاحلها بإبطال ما ُأسِّ
هلا من قواعد وُأصِدَر هلا من فتاوى واْعُتِمد هلا من قرارات من جهة االختصاص.  

بعد تعريفنا ملعنى الرقابة يف اللغة واالصطالح ويف قاموس الرشيعة ال بد من التعريج عىل 
املقصود هبيئة الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية، ويف هذا املقام نكتفي بام 

ذكره الدكتور عبد احلق محيش حيث عرفها بام يأيت:

هيئ�ة الفت�وى والرقاب�ة الرشعي�ة يف املؤسس�ات املالية اإلس�المية هي: جهاز مس�تقل من 
الفقهاء الرشعيني، واالقتصاديني املتخصصني، يعهد إليهم توجيه نش�اطات املؤسس�ات املالية 
اإلسالمية، ومراقبتها واإلرشاف عليها بالتأكد من التزامها بأحكام ومبادئ الرشيعة اإلسالمية 

وتكون فتاواها وقرارهتا ملزمة للمؤسسة ��1.

واجلدي�ر بالذك�ر هنا أن ه�ذه اجلامعة م�ن العلامء واخل�رباء الذين يقومون هب�ذا العمل قد 
أطلق�ت عليه�ا مس�ميات عديدة منها اهليئ�ة الرشعية، وهيئ�ة االفتاء أو هيئة الفت�وى، واللجنة 
الرشعي�ة، وجلن�ة االفت�اء واللجنة الديني�ة، واملجلس الرشع�ي، وهيئة الرقاب�ة الرشعية، وجلنة 
الرقاب�ة الرشعي�ة، وقد ذهب الدكت�ور الرضير والدكت�ور الزحييل إىل تس�ميتها باهليئة الرشعية 
دون إضاف�ة قي�د الفتوى والرقابة، وذهب الدكتور عبد احلق محي�ش إىل ترجيح ما اعتمده عدد 
م�ن الباحثني وهو تس�ميتها ب�: هيئة الفت�وى والرقابة الرشعية ��2، وهو ال�رأي الذي نميل إليه 
لوجاهت�ه، وتالؤم�ه مع أوصاف األعامل املناطة باهليئة أو اللجنة حس�ب التس�مية املعتمدة من 

قبل اجلهة املعنية.

* * *

��1 تفعي�ل دور هيئ�ات الفت�وى والرقاب�ة الرشعية يف املؤسس�ات اإلس�المية ، جملة جامعة الش�ارقة للعلوم 
الرشعية واإلنسانية، املجلد 1، العدد 1، ص: 101.

��2 انظر عبد احلق محيش: تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات اإلسالمية ، جملة جامعة 
الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية، املجلد 1، العدد 1، ص: 102-101. 



هيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية 1�

�مؤمتر املصارف اإلسالمية � بني الواقع وامل�مول �

املبحث الثاني

مشروعية الرقابة الشرعية

منذ أن تنفس صبح املصارف اإلس�المية واملؤسس�ات املالية اإلس�المية وبزغت شمس�ها 
عمدت إىل تأس�يس نظ�ام للرقابة الرشعية عىل أعامهلا وترصفاهتا وس�لوكها مع العمالء س�واء 
أكان�وا أفرادًا أم مؤسس�ات، وجعلت�ه عنرصًا مهاًم يف هيكله�ا التنظيمي، وأقام�ت عليه ثلة من 
العلامء الذين توسمت فيهم العلم واإلخالص واالختصاص ، سواء أكان ذلك بصفة فردية أم 
مجاعية، وبغض النظر عن التس�مية التي أطلقتها عليهم، س�عيًا منها جلعل معامالهتا وترصفاهتا 
م�ع عمالئها ورشكائها مطابقة ألحكام الرشيعة اإلس�المية، التي هي س�بب وجودها ومتيزها 
ع�ن غريه�ا من املؤسس�ات الربوية، فكان واجب�ًا عليها التزام ذل�ك وإال خرجت عن الغرض 

املقصود من التأسيس وصارت عماًل غري مرشوع.

إن الرقابة الرشعية يف املؤسس�ات املالية اإلسالمية هي صورة من صور نظام احلسبة الذي 
كان متبعًا يف سياسة األمة ونظام حكمها، ووظيفة املراقب الرشعي هي امتداٌد لوظيفة املحتسب 

املبنية عىل األمر باملعروف إذا ظهر تركه، والنهي عن املنكر إذا ظهر فعله ��1.

وبناء عليه فإن مجيع األدلة التي تساق للداللة عىل مرشوعية احلسبة تصلح أن تكون دالئل 
كلية تدل عىل مرشوعية الرقابة الرشعية وهتدي إليها .

أواًل: األدلة النقلية:

إن م�ن الدالئل النقلية التي تس�اق للداللة ع�ىل مرشوعية الرقابة الرشعية يف املؤسس�ات 
املالية اإلسالمية جمموع النصوص الواردة يف األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ومنها:

��1 املاوردي، عيل بن حممد: األحكام السلطانية والواليات الدينية، 208. 
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قوله تع�اىل: ﴿ ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻڻ  ڻ  ڻ  

ۀ ﴾ ��1، وقوله تع�اىل: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ      ٿ  ٹ  
ٹ   ٹ  ٹڤ  ﴾��2، ومنه�ا أيض�ًا قوله تع�اىل: ﴿ک  گ  گ   گ  گڳ  

ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ ﴾ ��3.

ومن نصوص السنة ما جاء عن أيب سعيد ريض اهلل عنه قال: سمعت رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص يقول: 

» من رأى منكم منكرًا فليغريه بيده، فإن مل يستطع فبلسانه، فإن مل يستطع فبقلبه، وذلك أضعف 

اإليامن « ��4.

إن ه�ذه النصوص وغريها تدل بمنطوقها عىل وج�وب األمر باملعروف والنهي عن املنكر 

مهام كانت وس�يلته، ولو كان ذلك بالقلب فقط، احتسابًا هلل وابتغاء مرضاته، واألمر باملعروف 

والنه�ي ع�ن املنك�ر الواردان يف اآلية يش�مالن مجيع تفاصي�ل احلياة من العب�ادات واملعامالت 

والع�ادات واألخالق، وهو األمر الذي مل ختتلف حوله كلمة الفقهاء من األوائل واألواخر��5، 

وعم�ل اهليئ�ات الرشعية يف املؤسس�ات املالية اإلس�المية يندرج يف هذا املعن�ى وينضوي حتت 

سدوله، بل هو جزئي من كليه كام بينا ذلك، وإن كان هناك بعض االختالف يف وظيفة املحتسب 

واملراقب الرشعي، فاألول له س�لطة ش�املة عىل أهل الس�وق وكل من يتحرك فيه، بينام الثاين 

تنحرص سلطته يف املؤسسة التي يعمل فيها فقط.

��1 آل عمران: 104. 
��2 آل عمران: 110. 

��3 التوبة: 71.  
��4 أخرج�ه مس�لم يف صحيح�ه، كتاب: اإليامن باب: ك�ون النهي عن املنكر من اإلي�امن، حديث رقم: 78، 

ص42. 
��5 انظر  عبد احلق محيش: تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات اإلسالمية ، جملة جامعة 

الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية، املجلد 1، العدد 1، ص: 102-101. 
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وق�د ذه�ب البعض إىل اعتب�ار النص�وص ال�واردة يف أداء األمانة وحفظه�ا ورعايتها من 
األدل�ة الدالة عىل مرشوعي�ة الرقابة الرشعية من جهة العموم، حيث أهنا تش�مل من اؤمتن عىل 
تطبيق رشع اهلل، وتصويب املعامالت املالية، حتى تكون منسجمة ومتوافقة مع أحكام الرشيعة 

اإلسالمية ��1.

وإىل جانب هذه األدلة الكلية الدالة عىل الرقابة الرشعية بعمومياهتا، هناك أدلة جزئية من 
نصوص السنة تدل عىل ممارسته ملسو هيلع هللا ىلص الرقابة عىل عامله وأهل السوق وغريهم.

ع�ن أيب محيد الس�اعدي ريض اهلل عنه قال: اس�تعمل رس�ول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص رج�اًل عىل صدقات 
 بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلام جاء حاسبه قال: هذا مالكم وهذا هدية، فقال رسول اهلل ملسو هيلع هللا ىلص: 
» فهال جلسـت يف بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقًا «، ثم خطبنا فحمد اهلل 
وأثن�ى عليه ثم قال: » أما بعد فإين اسـتعمل الرجل منكم عـى العمل مما والين اهلل فيأيت فيقول: 
هـذا مالكم وهذا هدية أهديت يل، أفـال جلس يف بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته؟ واهلل ال يأخذ 
أحـد منكم شـيئًا بغري حقه إال لقـي اهلل حيمله يوم القيامة، فال أعرفن أحـدًا منكم لقي اهلل حيمل 
بعريًا له رغاء، أو بقرًة هلا خوار، أو شاًة تبعر «، ثم رفع يده حتى رؤي بياض إبطه يقول: » اللهم 

هل بلغت برص عيني وسمع أذين «��2.

وق�د علق ابن حجر العس�قالين عىل هذا احلديث، فق�ال: » وهذا يدل عىل أن النبي ملسو هيلع هللا ىلص قد 
حاسب ابن اللتبية، وفيه مرشوعية حماسبة املؤمتن « ��3.

ومما يندرج يف هذا الس�ياق أنه ملسو هيلع هللا ىلص مر عىل صربة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلاًل 

��1 انظر  املصدر نفسه،  ص: 104-103. 
��2 أخرج�ه البخ�اري يف صحيح�ه، كتاب: احليل، ب�اب: احتيال العام�ل ليهدى له، حدي�ث رقم: 6578، 

  .2559/6
��3 فتح الباري: 165/13 وما بعدها.  
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فقال: » ما هذا يا صاحب الطعام « فقال: أصابته الس�امء يا رس�ول اهلل، قال: » أفال جعلته فوق 
الطعام حتى يراه الناس فمن غشنا فليس منا « ��1.

أم�ا ما اس�ُتدَل به م�ن عمل الصحابة فه�و: عندما قدم مع�اذ بن جبل من اليم�ن بعد وفاة 
النب�ي ملسو هيلع هللا ىلص عىل أيب بكر ريض اهلل عنه فقال له: ارفع حس�ابك، فقال: أحس�ابان حس�اب من اهلل 

وحساب منكم، واهلل ال أيل لكم عماًل أبدًا ��2.

ثانيًا: األدلة العقلية:

أما من جهة املعقول فهناك مجلة من العنارص تؤيد ما اتفقت عليه األدلة السابقة وهي:

1- إن معظ�م املص�ارف واملؤسس�ات املالية اإلس�المية ين�ص قانوهنا التأس�ييس عىل أهنا 
مؤسسات تعمل وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية، وإن تنفيذ هذا االلتزام ال يمكن أن يكون إال 
بوجود أهل االختصاص، وهم أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الرشعية الذين يرشفون ويوجهون 
ويفت�ون يف نوازل املعام�الت والوقائع املرتبطة هب�ا التي تعرض لتلك املصارف واملؤسس�ات، 
ويدققون عليها أعامهلا من حيث التزامها بأحكام الرشيعة اإلسالمية، ألن التزام تلك املؤسسات 
بأح�كام الرشيع�ة اإلس�المية مرتبطة ارتباطا كام�اًل بوجود اهليئ�ات الرشعية ضم�ن هيكلها، 
وبدوهنا ال يكون لشعار االلتزام بأحكام الرشيعة اإلسالمية الذي ترفعه املصارف واملؤسسات 

املالية اإلسالمية معنى سوى خدعة جتارية مقيتة. 

2- إن هوية املؤسس�ات املالية اإلسالمية تكمن يف عالمتها املميزة هلا عن البنوك التقليدية 
أال وه�ي وجود هيئ�ة رقابة رشعية متنعها من جتاوز حدود الرشيع�ة وخمالفة أحكامها الغراء يف 

تنفيذ معامالهتا وترصفاهتا.

��1 أخرجه مس�لم يف صحيحه، كتاب: اإليامن، باب: قول النبي ملسو هيلع هللا ىلص: » من غشـنا فليس منا «، حديث رقم: 
101، ص 57.  

��2 ابن قتيبة: عيون األخبار، 6 - اخلزاعي: ختريج الدالالت السمعية، 262.  
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3- إن تطبيق أحكام الرشيعة يف معامالت املصارف واملؤسس�ات املالية اإلس�المية ومجيع 

ترصفاهت�ا واج�ب رشعي ال يمكن هلا خمالفته، ولضامن وق�وع ذلك عىل وجهه الصحيح فال بد 

م�ن وجود هيئة رقابة رشعية ترشف عىل ذل�ك وتراقبه ومن ثم فإن وجود هذه اهليئات يف تلك 

املؤسسات واجب رشعي؛ ألن القاعدة األصولية تقول ما ال يتم الواجب إال به فهو واجب.

4- إن احلف�اظ ع�ىل األم�وال وصيانته�ا من جان�ب الوج�ود والعدم مطل�ب رشعي أمر 

اخلل�ق بتنفيذه، ومقصد عظيم م�ن مقاصد الرشيعة طلب منهم رعايت�ه، وذلك بتنمية األموال 

واستثامرها ودرء اخللل الواقع واملتوقع عنها.

إن مم�ا ق�رره علامؤنا يف علم مقاصد الرشيعة أن حفظ األموال من كليات املقاصد الراجعة 

إىل حف�ظ األص�ل ال�رضوري، ومنحوه�ا املرتبة اخلامس�ة يف الرعاي�ة بالدين والنف�س والعقل 

والنس�ل، وبين�وا ما رشع هلا م�ن األحكام الفرعي�ة الكفيلة بحفظها من جان�ب الوجود بضبط 

نظ�ام نامئه�ا وط�رق دوراهنا، وكذا من جان�ب العدم بإبعاد ال�رضر عنها، ومن�ع أكلها بالباطل 

وتضييعها، وتوفري األمن هلا ��1.

* * *

��1 عزالدين بن زغيبة: مقاصد الرشيعة اخلاصة بالترصفات املالية، 103.   
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املبحث الثالث

أهمية الرقابة الشرعية وضرورة وجودها

يف املؤسسات املالية اإلسالمية

تعد هيئات الفتوى والرقابة الرشعية أحد أركان املصارف واملؤسس�ات املالية اإلس�المية 

ورشياهن�ا ال�ذي يتعهدها باحلي�اة، وطوق نجاهتا م�ن املخالفات الرشعية، وص�امم أماهنا الذي 

حيفظها من االنحراف عن منهجها الذي بنيت عليه، واستوت قائمة عىل سوقه.

وبناء عىل ماس�بق فقد نصت معظم املصارف يف قوانينها األساسية وأنظمتها الداخلية عىل 

أمهية خضوع معامالت هذه املصارف للرقابة الرشعية لضامن التزامها باألحكام الرشعية، وإن 

كان�ت ق�د اختلف�ت يف آليات ه�ذه الرقابة فبعضها نص عىل وجود مستش�ار رشع�ي مثل بنك 

الربكة السوداين، وبعض اآلخر نص عىل وجود هيئة للرقابة الرشعية مثل بنك فيصل السوداين 

اإلس�المي، وكذلك رشكة الراجحي املرصفية لالستثامر، وبنك قطر الدويل اإلسالمي، وهناك 

بن�وك أخرى نصت عىل االلتزام بأحكام الرشيعة بش�كل عام دون التطرق إىل آلية االلتزام مثل 

البنك اإلسالمي للتنمية، واملرصف اإلسالمي بلوكسمبورج، وبنك ديب اإلسالمي، أما بالنسبة 

لبيت التمويل الكويتي فقد نص عىل تفرغ عنارص رشعية يف املرصف اإلسالمي، وأود أن أذكر 

هنا أن بعض الدول اإلسالمية مل تغفل عن تشكيل هيئة رقابة رشعية عىل مستوى الدولة لتقوم 

بالرقابة عىل املصارف اإلس�المية كام يف دولة اإلمارات العربية املتحدة، ومن اجلدير بالذكر هنا 

أن االحت�اد الدويل للبنوك اإلس�المية نص عىل إنش�اء هيئة للرقابة الرشعية العلي�ا تتوىل الرقابة 

الرشعية عىل املصارف اإلسالمية عىل املستوى العاملي��1.

��1 محزة عبد الكريم حممد محاد: الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية، 38 - 39.  
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ويمكن بيان هذه األمهية يف العنارص اآلتية:

1- إن وج�ود هيئ�ة الفت�وى والرقاب�ة الرشعية باملصارف واملؤسس�ات املالية اإلس�المية 
أم�ر بال�غ األمهية حي�ث تقوم هذه األخ�رية بدراس�ة احتياجات املؤسس�ات املالية اإلس�المية 
من الوس�ائل واآلليات واإلجراءات والصيغ التمويلية واالس�تثامرية لتقوم بن�اء عليها بابتكار 
املنتجات اإلس�المية البديلة، لتمكن تلك املؤسس�ات من االنطالق يف عملها انطالقة س�ليمة 
وراسخة، ال تتعثر أمام األزمات إال بالقدر اليسري الذي ال يفقدها قدرهتا عىل املقاومة واحلفاظ 
ع�ىل التوازن املطل�وب يف مثل تلك الظروف، كام تقوم بدراس�ة العقود واملس�تندات والنظر يف 
مدى اس�تيفائها لل�رشوط الرشعية ومن ثم إقراره�ا أو تعديلها أو إلغاؤه�ا، ومتابعة املصارف 
يف تنفيذها والتدقيق عليها لتتأكد من مدى التزام تلك املؤسس�ات بقراراهتا يف تنفيذ السياسات 

واإلجراءات والتقيد يف استخدام املستندات واملنتجات.

2- إن مطل�ب اإلفت�اء والرقاب�ة الرشعية ع�ىل املؤسس�ات املالية اإلس�المية يمثل العمق 
االس�رتاتيجي، واخلاصية املميزة للعمل املايل واملرصيف اإلسالمي، ولقد متكنت هيئات الفتوى 
والرقاب�ة الرشعي�ة وعىل مدى أربعة عقود من قيادة املؤسس�ات املالية اإلس�المية بجدارة حتى 
جت�اوزت هب�ا مرحلة التأس�يس إىل مرحلة التوس�ع واالنتش�ار، وذلك كله يف ظ�ل بيئات مالية 

ومرصفية تقليدية ��1.

3- ال خيتلف اثنان يف أن املصارف اإلسالمية جاءت كبديل للبنوك التقليدية - التي تعتمد 
الربا أساس�ا لتعامالهتا املالية - لتخرج الناس من ضيق التعامل مع املؤسس�ات املالية التقليدية 
وحرج اخلوض يف املعامالت الربوية إىل رحب احلالل الفس�يح يف املعامالت اإلسالمية وذلك 
من خالل املصارف اإلسالمية، لكن هذا ال حيصل يف املؤسسات املالية اإلسالمية إال إذا كانت 

��1 ري�اض منص�ور اخلليف�ي: هيئ�ة الفت�وى والرقاب�ة الرشعية ب�ني النظري�ة والتطبيق - بحث مق�دم ملؤمتر 
املؤسسات املالية اإلسالمية معامل الواقع وآفاق املستقبل ، املجلد األول، 281- انظر  عبد احلق محيش: 
تفعي�ل دور هيئ�ات الفت�وى والرقابة الرشعية يف املؤسس�ات اإلس�المية ، جملة جامعة الش�ارقة للعلوم 

الرشعية واإلنسانية، املجلد 1، العدد 1، ص: 108.   
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هن�اك هيئ�ة رقابة رشعية ترشف عليها وتراقب أعامهلا وأداءه�ا وتوجهها وتقدم هلا احللول عند 
بروز املشكالت والعقبات.

4- إن الذي�ن يس�هرون عىل قيام املؤسس�ات املالية اإلس�المية بمهمته�ا التي وجدت من 
أجلها سواء يف ذلك اإلداريني أو املوظفني الذين هم عىل اتصال مبارش باملتعاملني  ال يمتلكون 
أدوات الرشيعة وال تفاصيل علومها يف الغالب األعم، بل إن كثريا منهم جاؤوا من مؤسسات 
ربوية، وبالتايل فإن تلك املؤسس�ات يف حاجة ماس�ة لوجود هيئة رقاب�ة رشعية تعينها عىل بيان 
أحكام الرشيعة يف معامالهتا وترصفاهتا كام تساعدها عىل التكيف والتعاطي مع الوضع املناسب 

للمصارف اإلسالمية دون الرجوع إىل االقتباس من أعامل املؤسسات التقليدية.

5- إن االقتصاد اليوم قذ تعقدت معامالته املالية وصوره التجارية، وتوس�عت فيه ش�بكة 
التعاون بني املؤسس�ات املالية بش�كل غري مس�بوق، وانترشت معه أنواع جديدة من الترصفات 
املالية وصناعتها، كبطاقات االئتامن، واحلسابات بأنواعها، والتجارة اإللكرتونية التي ال يوجد 
هلا أحكام يف املصادر الفقهية القديمة، وإن وجدت األحكام فإن املرصفيني القائمني عىل النشاط 
املرصيف غري مؤهلني للكش�ف عنها بأنفس�هم، فهذا كله يؤكد رضورة وجود هيئة رقابة رشعية 
ترع�ى وتراقب العمل الرشعي يف تلك املصارف واملؤسس�ات وتدف�ع به إىل أقىص مداه وذلك 

بالتعاون مع إدارة تلك املؤسسات ��1. 

6- إن صور االستثامر والتمويل يف املؤسسات املالية اإلسالمية كثرية ونوازله عديدة ومن 
الصع�ب أن ُتوِجد هلا قالبًا واحدًا تنتظ�م فيها مجيع العمليات، وبالتايل فهي حمتاجة إىل من ينظر 
يف كل م�ا يعرض عليها من العمليات واملعامالت وغريها من العلامء املتخصصني، وال يتحقق 
ذلك للمؤسس�ة املالية عىل الوجه املطلوب واملرغ�وب إال إذا انتظم أولئك العلامء يف هيئة تلبي 

طلبات املؤسسات بصورة رسيعة ودائمة مهام كانت كثافة تلك الطلبات ووترية ورودها. 

7- إن وج�ود هيئة للرقابة الرشعية يف املؤسس�ة املالية اإلس�المية يكس�بها مصداقية لدى 

��1 محزة عبد الكريم حممد محاد: الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية، 37.    
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الرأي العام، ويعزز ثقة املسامهني واملوظفني واملتعاملني هبا وبخاصة إذا كان التزام تلك املؤسسة 

بمقررات اهليئة التزاما كامال، كام يش�يع جّوًا من االرتياح والطمأنينة يف نفوس�هم، ويزيل شك 

املرتددين يف التعامل معها. 

8- هن�اك العدي�د من التحدي�ات تواجه العمل امل�ايل املرصيف اإلس�المي، ولقد تواطأت 

الدواع�ي واألس�باب العلمي�ة والعملية، ون�ادى العديد م�ن املرصفيني اإلس�الميني والفقهاء 

الرشعيني برضورة تطوير أنظمة الرقابة الرشعية يف املؤسسات املالية اإلسالمية من خالل وضع 

أنظمة وأس�س وإجراءات تضمن السالمة املهنية للتدقيق والرقابة الرشعية ولن يتأتى ذلك إال 

يف ظ�ل وج�ود هيئة رشعي�ة متمكنة يف الفت�وى والرقابة، إن العرص الذي نعي�ش فيه حتدث فيه 

الكثري من االبتكارات والتطورات املرصفية، ويف كل يوم تظهر صيغ جديدة يف املعامالت املالية 

مما يتطلب وجود هيئة من العلامء عندها اإلحاطة بقواعد املعامالت اإلس�المية وعندها القدرة 

لإلجابة عىل تلك القضايا والنوازل املرصفية املعقدة ��1.

* * *

��1 انظر  عبد احلق محيش: تفعيل دور هيئات الفتوى والرقابة الرشعية يف املؤسسات اإلسالمية ، جملة جامعة 
الشارقة للعلوم الرشعية واإلنسانية، املجلد 1، العدد 1، ص: 109.   
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املبحث الرابع

العوائق واملشكالت

يف عمل اهليئات الشرعية واحللول املقرتحة

أواًل: العوائق واملشكالت يف عمل اهليئات الشرعية:

إن نحو أربعة عقود أمضتها اهليئات الرشعية يف توجيه الصناعة ملالية اإلسالمية وتطويرها 
والنهوض هبا حتى تستوي عىل سوقها، بذلت خالهلا جهودًا مضنية، وأفنت شطرًا من أعامرها 
يف بناء رصحها القائم، إال أن هذا العمل ككل جهد برشي ال خيلوا من معوقات ومشاكل، جيدر 

بنا مراجعتها وإجياد احللول هلا، ويمكن إمجال هذه العوائق واملشكالت فيام يأيت: 

1 - إن أول مش�كلة تواجهها اهليئات الرشعية هي عند تأسيس�ها واختيار أعضائها س�واء 
أكان ه�ذا االختي�ار من قب�ل جملس اإلدارة أم اجلمعي�ة العمومية حيث يك�ون احرتام الرشوط 
املطلوب�ة يف عض�و اهليئة واملعايري التي ينبغ�ي توافرها فيه حمل تفاوت كب�ري، بل إن تلك املعايري 
وال�رشوط ق�د ال تكون هلا األولوية، وبخاصة إذا تم االختيار من قبل جملس اإلدارة وهو الذي 
حيصل يف كثري من األحيان، حيث جيعل اهليئة إحدى اإلدارات التابعة له وتتحرك يف فلكه ووفقا 
ملا يراه املجلس، ونتيجة لذلك فإن مسألة استقاللية اهليئات وحتررها من أي ضغط تتفاوت من 
مؤسس�ة ألخرى، حس�ب طبيعة تبني املؤسس�ة للهيئة، فإن كان تبنيها من أجل الكسب املادي 
والرب�ح فإن اس�تقاللية تل�ك اهليئات تكون أقل من اس�تقاللية اهليئات التي ت�م تبنيها من أجل 

املصداقية واحلرص عىل التطبيق الرشعي باإلضافة للكسب املادي.

2 - إن من أبرز املشكالت التي تواجه اهليئات واقع الرقابة عىل عمليات االستثامر وتنفيذ 
املنتجات اإلس�المية يف عمل املصارف واملؤسس�ات املالية اإلسالمية، حيث ال متارس اهليئات 
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دوره�ا الرق�ايب احلقيق�ي والكامل، ب�ل هناك غياب التحك�م الفعيل يف آلي�ات الرقابة مما يؤدي 

أحيانًا إىل اس�تغالل اس�م اهليئات يف مترير أعامل املصارف دون خضوعها لرقابة فعلية، وربام ال 

تعلم اهليئة عن ممارسة املنتج وتطبيقاته إال القليل، بل إن كثريًا من األنشطة املنفذة وفقا لفتاوى 

اهليئ�ة الرشعي�ة ال تراقب من قب�ل اهليئة للتأكد م�ن توافقها مع الرشوط واألحكام، وال ش�ك 

أن ه�ذا يع�د خل�اًل يف تنظيم عمل اهليئ�ات الرشعية ومدى س�لطتها يف رقابته�ا عىل املصارف، 

ونوقش�ت تلك املآخذ بش�فافية يف مؤمتر هيئة املحاس�بة والتدقيق للمؤسسات املالية اإلسالمية 

الذي عقد يف البحرين يف 14 يناير/كانون الثاين 2008. 

وبن�اء عليه فال بد أن تكون للهيئات الرشعية آليات فاعلة متكن من رقابة حمكمة لعمليات 

االس�تثامر وتنفيذ املنتجات والتعامل معها من قبل إدارة املؤسس�ة بعد إصدار اهليئات موافقتها 

عليها.  

3- الضغ�وط الت�ي قد متارس�ها إدارة املصف عىل هيئة الرقابة إلباح�ة بعض الترصفات ، 

وق�د تعتم�د اإلدارة عىل عدم إملام اهليئة الكامل بدقائق املعامالت املرصفية، فتقوم مثال بصياغة 

الس�ؤال وتكييفه تكييفا معينا، أو حذف أجزاء منه، أو قد تكون صياغة الس�ؤال خمالفة للواقع 

العميل ثم تقدمه للهيئة لتقوم اهليئة بإباحة الترصف بناء عىل ماقدم هلا ��1.

4 - هن�اك قليل من البنوك اإلس�المية تتيح هليئتها الرشعية مراجعة عملياهتا االس�تثامرية 

بالتفصيل من واقع بياناهتا املالية اخلاصة باالس�تثامرات وبالدخل، حتى تس�تطيع هذه األخرية 

احلكم عىل ما إذا كانت كل العمليات قد متت بصورة سليمة وإعطاء توجيهاهتا بالنسبة للعمليات 

التي ترى أن فيها خمالفات رشعية وينبغي تعديلها أو تغيريها، ويدون كل ذلك يف تقرير مفصل 

إىل جملس اإلدارة .

��1 محزة عبد الكريم حممد محاد: الرقابة الرشعية يف املصارف اإلسالمية، ص: 98.   
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إن ه�ذا النوع م�ن الرقابة التفصيلي�ة عىل تنفيذ العملي�ات االس�تثامرية والبنكية هو الذي 
تش�تكي منه كثري من هيئات الرقابة، وتفتقده معظم البنوك اإلس�المية، وهذه السياس�ة الرقابية 
هي وحدها الكفيلة بأن تضع هيئات الرقابة الرشعية يدها عىل تفاصيل العمل، وأن تش�ارك يف 

إجياد حلول للمشاكل بعد أن تتفهمها من واقع امللفات، ال يف صور سؤال وجواب.

5 - إن أك�رب حت�دي يواج�ه اهليئات الرشعية هو  تطوي�ر البدائل، فمن الس�هل نقد الواقع 
والتحري�م لصور املعامالت وأن�واع املنتجات، لكن األصعب هو تطوي�ر بدائل مقبولة رشعًا، 
وحتقق مقاصد مجيع األطراف املش�رتكة يف عمليات الصريفة اإلس�المية م�ا مل ختالف الرشيعة. 
وهنا جيب عىل اهليئات أن تركز عىل مقاصد وأهداف املنتجات لتطوير البدائل هلا، وهذا يتطلب 
فه�اًم ملاهية املنتجات القائمة وأهدافها ومعرف�ة األطراف ذات العالقة، والعقود والقوانني التي 
حتكمها وأخريًا آليات وإجراءات التنفيذ وهو ليس باليء اليس�ري، ومن ثم تبدأ مرحلة تطوير 

البدائل.

6- إن تس�ارع األح�داث االقتصادي�ة والتور الفائ�ق واملعقد فيص�ور معامالهتا جيعل من 
الصعب عل هيئات الرقابة الرشعية متابعة ذلك ومالحقته باحلكم الرشعي.

7 - م�ن الطبيع�ي أن ختضع البنوك اإلس�المية وغ�ري اإلس�المية إلرشاف ورقابة البنوك 
املركزي�ة والترشيع�ات والقوان�ني املحلي�ة وبخاص�ة يف الدول الت�ي اليوجد هب�ا قانون خاص 
بالبنوك اإلسالمية.فإن اهليئات الرشعية كثريًا ما تصطدم بتلك األنظمة والقوانني التي تتعارض 
مع أساسيات الصريفة اإلسالمية، مثل حالة أدوات السياسة النقدية يف البنوك املركزية وأدوات 
إدارة السيولة يف البنوك، فهي مجيعها تقليدية ال تقبل هبا الصريفة اإلسالمية، وهنا حتتاج اهليئات 
الرشعية إىل حكمة بالغة حتقق هبا مصلحة الصريفة اإلسالمية واملحافظة عىل استمرارها ونموها 
وتطورها، وتتفلت هبا من كامش السياسة النقدية التقليدية وقبضة قوانينها قدر املستطاع، وهذا 
حيتاج إىل جهد كبري بتطوير أدوات بديلة تضمن نفوذ أحكام الرشيعة اإلسالمية ومقاصدها يف 
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الصريفة اإلسالمية، وتكون قادرة عىل احتواء اآلثار السلبية الواقعة واملتوقعة نتيجة االحتكاك 
بالواقع التقليدي للسياسة النقدية وقوانينها.

8- إن االختالف البني والواضح بني اهليئات يف الفتوى بني جميز ومانع يف نفس األمر مع 
الق�ول بإلزاميته�ا، قد يؤدي إىل اضطراب يف أداء الصريفة اإلس�المية، وح�رج لدى املتعاملني 
معه�ا، وذريع�ة لإلدارة لتتنصل م�ن قرارات اهليئة بحج�ة وجود فتاوى أخ�رى أليق بمصلحة 

املرصف.  

9 - إن طغيان مفهوم الربحية وزيادته عن حده املعقول عىل حس�اب مفهوم الفكرة العليا 
والنهوض بالرس�الة يف وظيفة هيئة الفتوى والرقابة الرشعية، جعل هذه الوظيفة وظيفة هادفة 
للرب�ح، حي�ث تق�وم جمموعة صغرية م�ن أعضاء هيئ�ة الفتوى بالس�يطرة عىل ه�ذه الصنعة يف 
أغلب املصارف اإلسالمية. وال يفتح الباب للكفاءات الشابة الصاعدة والتي إذا ما أعطيت هلا 
الفرصة بإمكاهنا أن تبدع أكثر وتقدم يف املستقبل من احللول واملنتجات ما يطور الصناعة املالية 
م كل هيئة بعنرص ش�اب من أهل االختصاص  اإلس�المية، واألمر س�هل وبس�يط وهو أن ُتَطعَّ
حتى يتمكن من اكتس�اب اخلربة والدربة عىل هذه الصناعة، لكن إرصار البعض عىل عدم فتح 
الباب أما الطاقات العلمية الش�ابة هو إحدى أكرب العقبات أمام تطور وانتش�ار مفاهيم وثقافة 

الصريفة اإلسالمية. 

10 - إن مبدأ التعاون بني إدارة البنوك اإلس�المية وهيئة الفتوى والرقابة الرشعية والذي 
يفرتض أن يكون يف أعىل مستوياته يشهد خلال بينا يف بعض املؤسسات املالية اإلسالمية؛ وذلك 
ألن الكث�ري من تلك اإلدارات جاءت من رح�م البنوك التقليدية وبعقلية ال تفهم إال لغة الربح 
والكس�ب، ف�ال يعنيها كث�ريًا االلتزام الكيل بمق�ررات هيئة الفتوى والرقاب�ة الرشعية مما يؤدي 
إىل عدم االس�تجابة الرسيعة لقرارات اهليئة الرشعية، وبالتايل اس�تمرار املخالفات الرشعية، مما 

يؤدي بدوره إىل التنازع بني اهليئة واإلدارة وانخرام مبدأ التعاون بينهام.
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11- إن التوس�ع الكبري يف مس�ألة االنخراط يف اهليئات الرشعية للشخص الواحد مشكل 
حقيق�ي له آثاره الواضحة عىل آداء اهليئات الرشعية س�واء أكان ذل�ك يف قوة الرتكيز يف معاجلة 
الن�وازل والترصف�ات املالية اجلديدة التي تعرض عليها من كل مكان، أم الس�يطرة عليها لكثرة 
تدفقه�ا م�ن مجيع املؤسس�ات يف وق�ت واحد مما ي�ؤدي إىل اضط�راب يف اآلداء، ب�ل إن بعض 
اهليئ�ات تعم�د إىل تنفيذ مهامها يف املؤسس�ات التي ترشف عليها والبعيدة ع�ن بلد إقامتها عن 
طري�ق الربي�د بأنواع�ه واهلاتف وال جتتم�ع يف مقرالبنك إال مرتني أو ثالث يف الس�نة مع غياب 
واض�ح للرقاب�ة، ألنه ال وق�ت لدى أعضائها بس�بب كثرة اهليئ�ات التي ينخرط�ون فيها، وإن 
موض�وع ضيق الوقت قد أفرز مش�كالت أخ�رى منها عدم قدرة عضو اهليئ�ة عىل مراجعة كل 
ما يعرض عليه من العقود واملس�تندات من قبل املؤسس�ات التي ينتمي هليئتها فيضطر للتوقيع 
عليه�ا دون مراجعته�ا اعتامدًا عىل توقيع من س�بقه إىل مراجعتها وإجازهت�ا من األعضاء، ومن 
تلك املش�كالت أيضًا ضعف القدرة عىل اإلبداع واالبتكار يف إخراج منتجات جديدة وتطوير 
اسرتاجتيات الصناعة املرصفية اإلسالمية، ألن كل ذلك حيتاج إىل الوقت وال وقت متاح لعضو 

اهليئة بسبب كثرة املسؤوليات. 

12- قل�ة العلامء الرشعيني املتخصصني يف األمور االقتصادية وخاصة املالية منها، إضافة 
إىل التط�ور الرسي�ع يف املعام�الت املالية والترصف�ات االقتصادي�ة، مع عدم املواكب�ة بني أمور 
الس�وق املالية التي يغلب عليها الطابع الربوي وبني االس�تنباطات الفقهية التي جيب أن جتاري 

األحداث.

ثانيًا: مقرتحات لتطوير آداء اهليئات يف الصناعة املصرفية:

نظ�رًا لل�دور اهلام واملحوري الذي تق�وم به اهليئات الرشعية يف الصناعة املالية اإلس�المية 
جيعل من الواحب عليها أن تطور أسلوب عملها وآليات أدائها بشكل مستمر حتى تتمكن من 
اس�تعاب كل جديد يف هذه الصناعة الرسيعة التطور والتغري، ويمكننا يف هذا املقام أن نس�اهم 
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ببع�ض املقرتحات نراها رضورية لتطوير عمل اهليئات الرشعية وزيادة فاعليتها، ونجملها فيام 

يأيت:

1 - جي�ب أن يت�م اختي�ار أعض�اء اهليئة من قب�ل اجلمعي�ة العمومية حتى تك�ون هلا كامل 

الصالحية وبالتايل تس�تمد قوهتا واس�تقالليتها من اجلمعية العمومية التي عينتها، أو أن تصدر 

الدولة قوانني ختتار من خالهلا من يقومون بالرقابة الرشعية عىل املؤسس�ات املالية اإلس�المية، 

مث�ل ما هو حاصل يف دولة اإلم�ارات العربية املتحدة حيث أصدرت ضمن قوانينها ما نصه: » 

تش�كل بقرار من جملس الوزراء هيئة عليا رشعية تضم عنارص رشعية وقانونية ومرصفية تتوىل 

الرقابة عىل املصارف واملؤسس�ات املالية اإلسالمية، والرشكات االستثامرية اإلسالمية للتحقق 

من مرشوعية معامالهتا، وفقا ألحكام الرشيعة اإلسالمية ��1.

2 - جي�ب ع�ىل هيئ�ات الفتوى والرقاب�ة الرشعية يف املؤسس�ات املالية أن توس�ع قاعدهتا 

بإعطاء فرصة للكفاءات الش�ابة للمش�اركة يف أعامهلا وبالتايل اكتس�اب اخلربة الالزمة ملامرس�ة 

ه�ذا العم�ل بمهنية يف املس�تقبل، وإذا تعذر هذا من جه�ة الطواعية يكون لزام�ا عىل الدولة أن 

تتدخل من خالل بنوكها املركزية وفرض ترشيعات تنص عىل ذلك وتلزم البنوك واملؤسس�ات 

املالي�ة اإلس�المية بأن يك�ون عضو عىل األقل من أعض�اء اهليئة من فئة الش�باب املتخصصني ، 

حت�ى نتمك�ن من جتاوز مس�ألة احتكار الصنع�ة ونبقي عىل إمكاني�ة اس�تمرار املراقبة الرشعية 

للصناعة املالية اإلسالمية بكفاءة عالية، ويف هذا املقام نقول: أنه حيق للبنوك املركزية أن تشرتط 

عىل البنوك اإلس�المية والبنوك التقليدية التي تفتح فروعا هلا يف بلدها أن تكون نس�بة معينة من 

أعضاء اهليئة الرشعية من أبناء البلد حتى تتمكن من إجياد قاعدة واس�عة من املراقبني الرشعيني 

ذوي اخلربة العملية يمكن الركون إليهم يف املستقبل.

��1 املادة اخلامسة من القانون االحتادي رقم ��6  الصادر يف سنة 1985.  
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3 - ينبغ�ي ع�ىل اهليئ�ات الرشعي�ة أن تطع�م نفس�ها بم�ن هلم خلفي�ة مرصفية باملامرس�ة 

والتخصص يسهل عىل أعضائها الرشعيني فهم ماهية املنتجات وخلفياهتا القانونية واملرصفية، 

وفه�م لغة املصارف فيام يعرض من مذكرات وتقارير ومنتجات وغريها، وال يلزم مش�اركتهم 

يف الفت�وى بل يمكن اعتبارهم مستش�ارين للهيئة، إىل جانب ما ه�و معمول به يف مجيع اهليئات 

بالرجوع إىل أهل اخلربة يف املجاالت الصناعية والتجارية.

4- لقد س�بق وأن بينا اآلثار السلبية املرتتبة عىل انخراط أعضاء الرقابة الرشعية يف هيئات 

كثرية، وبناء عليه فإننا نرى أن ال يتجاوز عدد اهليئات التي يس�مح هبا للعضو الواحد هو مخس 

هيئات، وقد شعرت العديد من املؤسسات برضورة ذلك فذهبوا إىل منع األعضاء املشاركني يف 

هيئتها من املش�اركة يف هيئات أخرى، فنحن نق�ول ال إفراط وال تفريط ال نضيق األمر إىل هيئة 

واحدة، وال نرتكه مفتوحًا عىل مرصاعيه حتى نوفر فرصة للغري.

5- ن�رى باس�تحداث اليمني املرصفي�ة يف نظام املؤسس�ات املالية اإلس�المية يقوم رئيس 

جمل�س اإلدارة وأعض�اؤه واملدير العام للمؤسس�ة ونواب�ه بأدائه أما اجلمعي�ة العمومية ينصون 

في�ه عىل التزامهم بقرارات هيئة الرقابة الرشعي�ة وتنفيذ تعليامهتا، والتقيد هبا واإلفصاح هلا عن 

كل العمليات املرصفية وتفاصيلها، وهذا جريا عىل ماهو معمول به يف اليمني الدس�تورية التي 

يؤدهيا الرؤس�اء والوزراء والس�فراء واليمني العسكرية وقس�م بقراط عند خترج األطباء ويمني 

القضاء التي يؤدهيا القضاة قبل الرشوع يف مهامهم، وهكذا يف كل شأن خطري، والعمل املرصيف 

من مجلة ذلك. 

6- تطوي�ر ودعم إدارات الرقاب�ة الرشعية الداخلية يف البنوك بام يس�اعدها عىل النهوض 

بمهامه�ا املوكل�ة إليها ويمكنها م�ن مس�اندة  اإلدارات املختلفة للبنك ومراقبة س�المة التنفيذ 

لقرارات اهليئات الرشعية.
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7- العمل عىل إعداد أدلة عملية وإرش�ادية جامعة يبني فيها بالتفصيل للموظفني بالبنوك 

العملي�ات الت�ي جيوز هلم القي�ام هبا واخلط�وات التي ينبغي عليه�م اتباعها لتحقي�ق ذلك، كام 

يفصل هلم أحكامها، وحيدد هلم نامذج العقود التي يس�تعملوهنا ، وتوضع هذه األدلة عىل جهاز 

الكمبيوتر لكل موظف حتى يسهل عليهم الرجوع إليها

8 - العم�ل ع�ىل نرش الفت�اوى الرشعية جلمي�ع اهليئات حتى تع�م الفائدة مع بن�اء قاعدة 

معلوم�ات عىل الش�بكة العنكبوتية تضم مجيع املعلومات والفتاوى الص�ادرة عن اهليئات حتى 

تساهم بفعالية يف  تسهيل وترسيع تطوير هذا القطاع احليوي.

9- اس�تحداث مراكز بحث يف الصريفة اإلس�المية يف كل بنك كبري تكون بمثابة الس�اعد 

األيمن هليئة الرقابة الرشعية فيه، حيث متكنها من معطيات س�ليمة ودقيقة للواقع، وتس�اعدها 

عىل صناعة البدائل اإلس�المية، وتتيح هلا اس�ترشاف املس�تقبل، كام تس�اعدها عىل اخلروج من 

دائرة السؤال واجلواب إىل ساحة التفكري الشامل الواعي باملعطيات واآلفاق.

10- نق�رتح أن تقوم املصارف اإلس�المية بالتعاقد مع كربي�ات اجلامعات يف العامل العريب 

واإلسالمي  عىل إحداث كريس الصريفة اإلسالمية يف كليات االقتصاد والتسيري يقوم بتخريج 

الكف�اءات العلمي�ة والعملي�ة يف الرقاب�ة الرشعية والصريفة اإلس�المية حيث يك�ون التكوين 

األكاديمي العايل والدقيق، وتقوم املصارف اإلس�المية بتمويل هذا الكريس عىل أن تستفيد من 

اخلرجيني منه.

11- عىل املؤسسات املالية اإلسالمية وبخاصة الكربى منها أن تتفق فيام بينها عىل تأسيس 

جمال�س التفكري وإن مل يتحقق هلا ذلك جمتمعة فليك�ن إقليميا مثل جمموعة مصارف دول جملس 

التع�اون اخلليجي، أو عىل األقل داخل الدول�ة الواحدة، مثل جمموعة مصارف دولة اإلمارات 
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العربي�ة املتح�دة، وتتكون ه�ذه املجالس من خ�رباء الرشيع�ة واالقتصاد واالجت�امع والقانون 

مهمته�ا وضع السياس�ات املالية والنظريات االقتصادية واحللول العملية للمش�كالت الواقعة 

واملتوقعة ثم اقرتاحها عىل إدارة تلك املصارف لدراسة تنفيذها كل حسب إمكانياته، وال سلطة 

هل�ذه املجالس عىل اهليئات الرشعية وإنام هي مس�اعدة هلا، من حيث توفري املرشوعات ورس�م 

السياس�ات املالئم�ة لعملها، بدل من أن تقوم باس�تجالب قوالب تقليدية وس�يايات غربية ثم 

تق�وم بمح�اوالت جعلها موافقة للرشيع�ة، وهذا النظام هو املعمول به يف مجي�ع الدول الغربية 

يش�كل خف�ي فام الرؤس�اء واحلكوم�ات التي تت�داول عىل إدارة تل�ك البل�دان إال منفذة لتلك 

النظري�ات والطروحات، ومطبقة للسياس�ة املقرتحة عليها من قبل تل�ك املجالس وبخاصة يف 

املجال االقتصادي واالجتامعي والعسكري والسياسة اخلارجية.

* * *
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اخلامتـــة

وأهم نتائج البحث والتوصيات

ويف ختام هذا البحث أرسم أهم النتائج التي توصلت إليها، وهي: 

1- الب�د من االلتزام الصارم يف احرتام الرشوط والضوابط الرضورية عند اختيار أعضاء هيئة 
الفتوى والرقابة الرشعية. 

2- السعي احلثيث من قبل اجلميع لتضييق نطاق اخلالف يف الفتوى إىل أقىص حد ممكن، والتعاون 
عىل إرساء قواعد للتوافق وتدعيم آلياته وتعزيز وسائله ما أمكن إىل ذلك سبيال. 

3- التش�ديد عىل رضورة التزام إدارة املؤسسات املالية بقرارات اهليئة الرشعية وعدم الترصف 
فيها بام خيرجها عن مقصودها. 

4- نويص بتطبيق مبدأ اليمني املرصفية التي اقرتحناها يف احللول. 

5- رضورة االهتامم بمراكز البحث يف الصريفة اإلس�المية داخل املؤسس�ات املالية اإلسالمية 
والعناية هبا.

6- البد من إجياد آليات للتعاون بني املؤسسات األكاديمية واملؤسسات املالية اإلسالمية خدمة 
لتطوير أداء الصريفة اإلسالمية. 

7 -  نويص بدراس�ة املقرتحات التي طرحنها لعل منها ما يفيد لتطوير أداء اهليئات الرشعية يف 
مهامها.

ويف األخري نسأل اهلل التوفيق والسداد يف مجيع أعاملنا إنه سميع جميب.

* * *
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its limits of intervention in the financial institutions as well as the duty of legal board 

�the most important thing is to maintain banking secrecy and their rights�

We’ll illustrate after that some obstacles, problems and difficulties faced 

by legal board inside financial institutions and conventional banks which 

depend on some of their operations to legal board.

Finally we’ll conclude to the results of this research, such as to nominate 

higher legal board belong to central bank in each State and determinate the 

number of boards allowed per member, and other results will be discussed 

later.

Dr. Azzeddine Benzeghiba

* * *
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Research Summary

Boards of Fatwa and legal control of financial institutions 

Reality and Perspectives 

The purpose of Shari’ah among creation is resumed in six things: keeping 

safety their religion, their hearts, their minds, their descendants, their property 

and their liberty, each one of them have legal ruling preserving them from 

existence and non-existence.

The financial part (fund) gets those legal rules of shari’ah like transactions, 

worships, clarifications and sanctions. 

Since the money was important for religions and human being survival 

and it’s a means to bring their interests and a way to live a luxury life and 

afterlife; the money have a valuable rank and attention. 

Using money is legitimately legal evidenced by various aspects of 

persuasion. Some financial institutions use money and disburse funds to 

facilitate access to liquidity using forbidden way, therefore we need to carry 

out an alternative solution which is Islamic financial institutions to save money 

from forbidden financial transaction and preserve the Muslim’s feeling, and 

these institutions are under control by boards of Fatwa and legal control the 

subject of this search.

We’ll talk in this subject about the meaning of legal control as literacy and 

terminology meaning, as well as their importance and the necessity of their presence 

in the Islamic financial institutions, and then we’ll talk about the rules, discipline and 

conditions of legal board members. We’ll treat after that the work of legal board and 


