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�أما  و�ملر�سلني،  �لأنبياء  �أ�رشف  على  و�ل�سالم  و�ل�سالة  �لعاملني،  �حلمد هلل رب 
بعد:

فاإن من �أبرز �ملجالت �لتي جاءت �ل�رشيعة �ملحكمة ببيان �أحكامها و�سو�بطها: 
�لتعامالت �ملالية. فجاء �لنظام �ملايل �لإ�سالمي بديعاً يف تكوينه، قوياً يف �إحكامه، 
ر��سخاً يف مبادئه، يحقق �لعد�لة، ومينع �لظلم، وي�ستند �إلى قو�عد حمكمة يتحقق 
بها �خلري و�ل�سالح للمجتمعات �لإ�سالمية، بل للب�رشية جمعاء �إن هي �أخذت به. 

يقول �سبحانه وتعالى: ژڦ  ڄ  ڄ  ڄ     ڄ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃچ  
چ  چ  چ  ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌژ))) .

�ملالية  و�لنظم  �لأفكار  �أ�سرية  �لزمن  من  �لإ�سالمية ردحاً  �ملجتمعات  ولقد عا�ست 
�لإ�سالمية،  �لأقطار  يف  �لربوية  �لبنوك  فانت�رشت  �لر�أ�سمايل،  �لغرب  من  �مل�ستوردة 
من  عقود�ً  وبقيت  �لغربية،  �لر�أ�سمالية  �لنظم  من  �مل�ستمدة  �لأنظمة  لها  وو�سعت 
�لزمن، حتى �أ�سبح �لنا�س حيالها طرفني: منهم من يحمل لو�ءها ويد�فع عنها، ويرى 
�إل بها، ومنهم من رد فكرة �لبنوك جملة وتف�سياًل،  �أن ل �سبيل للتقدم �لقت�سادي 
ويرى �أنها حما�سن للربا ل ميكن �إ�سالحها، �إلى �أن قي�س �هلل لهذه �لأمة م�سلحني من 
علمائها ومفكريها وجتارها، تنادو� لإ�سالح هذه �ملوؤ�س�سات، و�إعادة بنائها وفق �أ�س�سنا 
�ل�رشعية، فظهرت �مل�سارف �لإ�سالمية �لتي تقدم �خلدمات �ملالية �ملختلفة، من متويل 

)1(  �ضورة املائدة، الآية )3(.
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و��ستثمار وو�ساطة مالية وغري ذلك، ملتزمة بتجنب �لربا وغريه من �لتعامالت �ملالية 
مالية منت�رشة يف 48  وموؤ�س�سة  تزيد عدتها على 390 م�رشفاً  �لآن  �ملحرمة. وهاهي 
دولة على م�ستوى �لعامل، وتزيد �أ�سولها �ملالية على تريليون دولر، وبن�سبة منو ت�سل 
�إلى 3)% �سنوياً))). و�لتحدي �لأهم �لآن هو �سبط عمل هذه �مل�سارف و�ملحافظة 
�ملدة  هذه  يف  حتققت  �لتي  �ملكا�سب  نخ�رش  ل  حتى  �لنحر�ف،  من  م�سريتها  على 

�لوجيزة، ول �سبيل �إلى ذلك �إل من خالل هيئات �لرقابة �ل�رشعية.
ويف هذ� �لبحث �إ�سهام يف هذ� �ملو�سوع بينت فيه معنى �لرقابة و�سو�بطها و�لأحكام 

�ملتعلقة بها. �أ�ساأل �هلل �أن يجنبنا �لزلل، و�أن يوفقنا ملا ير�سيه من �لقول و�لعمل.

املبحث الأول

التعريف بالرقابة ال�شرعية ودورها واأهميتها

املطلب الأول: التعريف بالرقابة ال�شرعية:

الرقابة يف اللغة:

�لرقابة -بفتح �لر�ء وك�رشها- يف �للغة: �ملر�قبة)3)، مبعنى �لنت�ساب؛ مر�عاة 
ل�سيء. و�ملر�قب و�لرقيب: من يقوم بالرقابة)4). قال �بن فار�س: "�لر�ء و�لقاف 
و�لباء �أ�سل و�حد مطرد، يدل على �نت�ساب ملر�عاة �سيء، ومن ذلك �لرقيب 
��ستقاق  ذلك  ومن  �لناظر.  عليه  يقف  �لعايل  �ملكان  �حلافظ...و�ملرَقب:  وهو 

�لرقبة؛ لأنها منت�سبة"))).

)2(  ن�ضرة اإ�ضدار م�ضرف الإمناء، عام 2008م، نقاًل عن تقرير املجل�س العام للبنوك واملوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية.

)3(  ل�ضان العرب 279/5.

)4(  املعجم الو�ضيط 363/1

)5(  معجم مقايي�س اللغة 427/2.
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الرقابة يف ال�شرع:

ل يختلف �ملعنى �ملر�د من �لرقابة يف �ل�رشع عن معناها يف �للغة. فقد ورد 
��ســــتعمال هذ� �للفظ وم�ســـتقاته يف �آيات قر�آنية متعددة مبعنى �حلفظ، كقوله 
وقولـــه  ژ)))،  جت  حت  خت  مت  ىت  يت  جث  مث    ژ  تعـــــالـــى: 
�سبحانه: ژ مب  ىب  يب  جتحت    ىث   ژ))). ومن �أ�سمائه �سبحانه: �لرقيب، كما 
يف قوله تعالى: ژ ڤ  ڤ  ڤ        ڤ  ڦ  ڦ  ژ)8)، �أي مطلعاً حفيظاً لأعمالكم.

الرقابة يف ال�شطالح:

تعددت تعريفات �لباحثني �ملعا�رشين ملفهوم �لرقابة �ل�رشعية. و�أ�سمل تعريف – 
يف نظر �لباحث- �أن يقال: هي و�سع �سو�بط �رشعية م�ستمدة من �لأدلة �ل�رشعية، 

ثم متابعة تنفيذها للتاأكد من �سحة �لتنفيذ.
فالرقابة �ل�رشعية بهذ� �ملفهوم �أو�سع من مفهوم �لتدقيق )�ملر�جعة) �ل�رشعية، بل 

هي ت�سمل �أمرين: �لإفتاء و�لتدقيق.
�لرقابة  "هيئة  ت�سمى:  هيئة  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  �ل�رشعية يف  �لرقابة  على  وي�رشف 
�ملالية،  �ملعامالت  �ملتخ�س�سني يف  �لفقهاء  من  ي�سم عدد�ً  وهي: جهاز  �ل�رشعية" 
ي�سع �ل�سو�بط �ل�رشعية �مل�ستمدة من �لأدلة �ل�رشعية، وتكون هذه �ل�سو�بط ملزمة 

للموؤ�س�سة، ويتابع تنفيذها للتاأكد من �سالمة �لتنفيذ)9). 

)6(  �ضورة القمر، الآية )27(.

)7(  �ضورة الق�ض�س، الآية )21(.

)8(  �ضورة الن�ضاء، الآية )1(.

)9( ينظر: معايري املحا�ضبة ال�ضادرة من هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية )معيار ال�ضبط( 15/2، 
الأعمال  تطوير  يف  ال�ضرعية  الرقابة  دور   ،15 �س  داود  يو�ضف  ح�ضن  الإ�ضالمية،  امل�ضارف  يف  ال�ضرعية  الرقابة 

امل�ضرفية، د. حممد عبد احلكيم زعري 44/1، املوؤمتر الأول للهيئات ال�ضرعية بالبحرين.
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املطلب الثاين: الفروق بني الرقابة ال�شرعية وامل�شطلحات امل�شابهة:

يلتب�س مبفهوم )�لرقابة) م�سطلحات �أخرى وهي: �ملر�جعة �ل�رشعية، وهيئة �لرقابة 
�ل�رشعية، و�ملر�جعة �لد�خلية. ودفعاً للب�س �أو�سح �لفروق بني هذه �مل�سطلحات:
فالرقابة �ل�رشعية –كما �سبق- تعني و�سع �ل�سو�بط �ل�رشعية ومتابعة تنفيذها.

و�أما �ملر�جعة �ل�رشعية فتعني: فح�س مدى �لتز�م �ملوؤ�س�سة بال�رشيعة يف جميع 
�أن�سطتها.)0)) وت�سمى �أي�ساً )�لتدقيق �ل�رشعي) و)�لرقابة �ل�رشعية �لد�خلية).

و�أما هيئة �لرقابة �ل�رشعية: فهي �لهيئة �ل�رشعية �لتي ت�سدر �لفتاوى وت�سع �ملعايري 
�ل�رشعية. وت�سمى �أي�ساً: )�لهيئة �ل�رشعية) و) هيئة �لفتوى). وهيئة �لرقابة �ل�رشعية 
�أي�ساً، ولكن  باأعمال �ملر�جعة  �لرقابة �ل�رشعية �لد�خلية، وتقوم  ت�رشف على عمل 
لي�س على �سبيل �لتفرغ لذلك، كما هو �حلال يف �لرقابة �لد�خلية؛ ولهذ� ت�سمى هيئة 

�لرقابة �ل�رشعية بـ )�ملر�قب �ل�رشعي �خلارجي).
وبه يت�سح �أن مفهوم �لرقابة �ل�رشعية �أو�سع هذه �ملفاهيم �لثالثة، فهو ي�سمل هيئة 

�لرقابة و�ملر�جعة �ل�رشعية.
�إد�رة  خالل  من  تتم  �لتنظيمية،  �لرقابة  من  نوع  فهي  �لد�خلية  �ملر�جعة  و�أما 
خا�سة يف �ملوؤ�س�سة �ملالية يطلق عليها: "�إد�رة �ملر�جعة" وتُعنى بالتاأكد من �أن �لتز�م 

�ملوؤ�س�سة بال�سيا�سات �لإد�رية و�ملالية �ملعتمدة)))).
وبه يت�سح �لفرق بينها وبني �لرقابة �ل�رشعية �لد�خلية. فاملر�جعة �لد�خلية تعنى 
يف  متخ�س�سني  �إلى  �لغالب  يف  ت�سند  ولذ�  و�ملالية،  و�لإد�رية  �لفنية  باجلو�نب 
�ملحا�سبة �ملالية، �أما �لرقابة �ل�رشعية �لد�خلية فتعنى باجلو�نب �ل�رشعية، ولذ� تُ�سند 

�إلى متخ�س�س يف �ل�رشيعة. 

)10(  معايري املحا�ضبة ال�ضادرة من هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية )معيار ال�ضبط( 15/2.

)11(  املراجعة بني النظرية والتطبيق، �س 365.
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املطلب الثالث: وظائف الرقابة ال�شرعية:

يوؤدي جهاز �لرقابة �ل�رشعية يف �مل�رشف وظيفتني �أ�سا�سيتني:

وهذه  �ملالية.  �ملوؤ�س�سة  عمل  ل�سبط  �ل�رشعية  �ملعايري  و�سع  �لأولى:  �لوظيفة 
�لوظيفة تاأخذ حكم �لفتوى؛ لأن ما ي�سدر عن �لهيئة بهذ� �خل�سو�س يعد �أحكاماً 

�رشعية، فيجب �لأخذ ب�سو�بط �لفتوى و�ملفتي فيها.
�لرقابة  هيئة  ع�سو  �إن  �إذ  �لوظائف؛  �أخطر  من  �أنها  يف  ل�سك  �لوظيفة  وهذه 
هنا مبلغ عن �هلل �أحكامه، ول يقت�رش دوره على �لتبليغ فح�سب، بل يتعد�ه �إلى 
�لإلز�م؛ فهي فتوى ملزمة للموؤ�س�سة. وح�سبك باخلطر يف من�سب �لفتيا، فكيف 
�إذ� كانت ملزمة؟ يقول �لإمام �ل�ساطبي –رحمه �هلل- مبيناً عظم منزلة �ملفتي: "�إن 
ما يبلغه من �ل�رشيعة، �إما منقول عن �ساحبها، و�إما م�ستنبط من �ملنقول، فالأول 
يكون فيه مبلغاً، و�لثاين يكون معه قائماً مقامه يف �إن�ساء �لأحكام، و�إن�ساء �لأحكام 
�إمنا هو لل�سارع، فاإذ� كان للمجتهد �إن�ساء �لأحكام بح�سب نظره و�جتهاده، فهو 
من هذ� �لوجه �سارع، و�جٌب �تباعه.. وهذه هي �خلالفة على �لتحقيق..وعلى 
طاعتهم  وقرنت  �لأمر،  �أويل  �سمو�  ولذلك  كالنبي؛  �هلل  عن  مبلغ  فاملفتي  �جلملة 

ىئ   ىئ   ىئ   ېئ   ېئ   ېئ   ۈئ   ژ  تعالى:  قوله  يف  ور�سوله  �هلل  بطاعة 
ی   ی  ی ژ)))) .)3)).

�ل�سادرة  للمعايري و�لأحكام  �ملوؤ�س�سة  تنفيذ  �لتاأكد من �سالمة  �لثانية:  و�لوظيفة 
من هيئة �لرقابة، وفح�س مدى �لتز�مها بتلك �لأحكام يف جميع �أن�سطتها)4)). 

)12(  �ضورة الن�ضاء، الآية )59(.

)13(  املوافقات يف اأ�ضول ال�ضريعة 179/4.

ال�ضبط(  الإ�ضالمية )معيار  املالية  للموؤ�ض�ضات  املحا�ضبة واملراجعة  ال�ضادرة من هيئة  املحا�ضبة واملراجعة  )14(  معايري 
.15/2
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وهذه �لوظيفة ل تقل �أهمية عن �سابقتها؛ لأن تطبيق �لفتوى على وجه غري �سليم، 
فيه حتريف للحكم �ل�رشعي، وتغرير مبن يتعامل مع �ملوؤ�س�سة؛ ولهذ� فاإن من �ملتعني 
على هيئة �لرقابة �ل�رشعية حني ت�سدر �لفتوى للموؤ�س�سة �أن ت�سع �لآليات �لرقابية 

�لكفيلة بتطبيق �لفتوى على �لوجه �ل�سحيح.

املطلب الرابع: اأهمية الرقابة ال�شرعية:

تقدم  �لتي  �ملالية  �ملوؤ�س�سات  يف  �لأجهزة  �أهم  �أحد  �ل�رشعية  �لرقابة  جهاز  يعد 
خدمات �إ�سالمية؛ ذلك �أن دعوى �مل�رشف �أو �أي موؤ�س�سة مالية باأن خدماته متو�فقة 
�إذ� مل تكن م�سدقة باجلهاز �لرقابي لديه.  مع �ل�رشيعة �لإ�سالمية، ل تكون مقبولة 
ودفعاً للتالعب يف هذه �لق�سية فاإن من �ل�سيا�سة �ل�رشعية منع �أي موؤ�س�سة مالية من 

تقدمي خدمات �إ�سالمية ما مل يكن لديها هيئة رقابة �رشعية.
وما يطرحه �لبع�س من �أنه ميكن �لكتفاء باإ�سناد �لرقابة �ل�رشعية، �إلى جهاز �ملر�جعة 
�لد�خلية يف �مل�رشف، �أو �لكتفاء بتدريب موظفي �مل�رشف على �لتعامالت �ملالية 
�لإ�سالمية، وتثقيفهم باأحكام �ل�رشيعة، فيها بدًل من وجود �إد�رة للرقابة �ل�رشعية، 
�لد�خلية، على  �ملر�جعة  �ملوظفني ومنهم موظفو  فتدريب  فكل ذلك غري مقبول؛ 
�أهميته- ل يغني عن وجود جهاز خا�س ي�سم متخ�س�سني يف فقه �ملعامالت �ملالية؛ 

لأمور:
�لأول: �أن بع�س �أحكام �ملعامالت �ملالية و�سو�بطها، ول�سيما ما يتعلق منها بالربا 
قد تخفى على �ملتخ�س�سني، فكيف �إذ� �أ�سندت �إلى غري �ملتخ�س�س؟!. و�إذ� كان 
�أمري �ملوؤمنني عمر بن �خلطاب –ر�سي �هلل عنه- قد ��ست�سكل بع�س م�سائل �لربا، كما 
جاء يف �سحيح �لبخاري قوله: " ثالث وددت �أن ر�سول �هلل £ مل يفارقنا حتى 



الرقابة ال�شرعية على امل�شارف

  العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة152

يعهد �إلينا عهد�ً: �جلد، و�لكاللة، و�أبو�ب من �أبو�ب �لربا")))). فكيف مبن دونه من 
�آحاد �لنا�س؟!.

و�لثاين: �أن �حلكم ب�سحة عقد �أو ف�ساده، وبكونه مو�فقاً لل�سو�بط �ل�رشعية �أو 
خمالفاً لها، يعد فتوى �رشعية؛ ومن �ملتفق عليه �أن �لفتوى ل تقبل ممن لي�س �أهاًل لها؛ 

فاإن �هلل �أمر عموم �مل�سلمني ب�سوؤ�ل �أهل �لذكر، قال تعالى: ژ ڀ  ڀ   ڀ   
ڀ  ٺ               ٺ  ٺ  ٺ  ژ)))). و�أهل �لذكر هم من تتو�فر فيهم �لأهلية للفتوى.

�إ�سالمية،  باأنها  �ملالية تروج خلدماتها بو�سفها  �أن كثري�ً من �ملوؤ�س�سات  و�لثالث: 
ورمبا ل تكون كذلك، فتغرر �لعمالء بذلك، ول �سبيل �إلى �لتمييز يف هذ� �ملجال �إل 

بوجود هيئة رقابة �رشعية.
رقابة  الأنظمة  لها  ت�شرتط  امل�ؤ�ش�شات  هذه  يف  الفنية  الإجراءات  اأن  والرابع: 
واملراجعة  اخلارجي،  املحا�شبي  واملراجع  القان�ين،  املراجع  فهناك  معينة،  ب�رشوط 
قانونياً  �ملوؤ�س�سة  عمل  �سبط  منها  يق�سد  �لتي  �لإجر�ء�ت  من  وغريها  �لد�خلية، 
و�إد�رياً ومالياً. ول �سك �أن �لتدقيق �ل�رشعي �أهم من ذلك كله؛ �إذ هو يتعلق باأهم 

مق�سد من �ملقا�سد �لتي جاءت �ل�رشيعة بحفظها وهو: "حفظ �لدين". 
حازمة  �إجر�ء�ت  من  �لإ�سالمية  �لبلد�ن  يف  �لأنظمة  تفر�سه  ما  �لعجب  ومن 
للتدقيق على �جلو�نب �لفنية يف �ملوؤ�س�سات و�ل�رشكات، و�إغفال �جلانب �ل�رشعي 
�ملوؤ�س�سات.  تلك  لعمالء  كذلك  جوهرياً  ومطلباً  �أّوَل،  �رشعياً  مطلباً  يعد  �لذي 
�أهمية �سدور قر�ر من �ملجمع �لفقهي لدعوة �جلهات  للتاأكيد على  و�أجدها فر�سة 
املنظمة يف البلدان الإ�شالمية با�شرتاط الرقابة ال�رشعية على عمل امل�ؤ�ش�شات املالية.

)15(  �ضحيح البخاري، كتاب الأ�ضربة، باب ما جاء يف اأن اخلمر ما خامر العقل برقم 5588.

)16(  �ضورة النحل، الآية )43(



د. يو�شف بن عبد اهلل ال�شبيلي

153 العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة 

املطلب اخلام�س: مكونات هيئة الرقابة ال�شرعية:

لبد للرقابة �ل�رشعية -حتى حتقق �ملق�سود منها- �أن يتو�فر فيها جهاز�ن �أ�سا�سيان 
وجهاز م�ساند:

�أما �جلهاز�ن �لأ�سا�سيان فهما:
)- هيئة �لفتوى: وت�سم جمموعة من علماء �ل�رشيعة �ملتخ�س�سني يف �لتعامالت 
�ملالية، ممن لديهم �لأهلية للفتوى يف هذ� �ملجال، بحيث ل يقل عددهم عن ثالثة؛ 
ليتحقق بذلك �أن �لفتوى �سادرة عن �جتهاد جماعي؛ لأن �لثنني يف حال �ختالفهما 
ل مرجح لأحدهما، و�إذ� رجح قول �أحدهما لكونه رئي�ساً فماآل �لأمر �إلى �أن تكون 

�لفتوى �سادرة عن �جتهاد فردي ل جماعي.
)- جهاز �لرقابة �لد�خلي: وي�سم جمموعة من �ملر�قبني �ل�رشعيني ممن لهم �إملام 
�أو  يكونون حما�سبني  فقد  �لفقهاء،  من  يكونو�  �أن  يلزم  ول  �ل�رشعية،  بال�سو�بط 
�مل�رشف  �أعمال  حفظ  لأمرين:  �رشوري  �جلهاز  هذ�  ووجود  غريهم.  �أو  قانونيني 
عن �ملخالفات �ل�رشعية، ومتابعة تنفيذ قر�ر�ت هيئة �لفتوى على �لوجه �ل�سحيح، 
به فهو و�جب،  �إل  يتم �لو�جب  وعلى هذ� فوجود هذ� �جلهاز و�جب؛ لأن ما ل 
و�لفتوى بال رقابة �ستبقى – يف �أح�سن �أحو�لها- رهينة �جتهاد �ملوظف �لذي قد 

نته،  جهاًل منه مب�سمونها. يخطئ يف تنفيذها، �أو يحرف بع�س ما ت�سمَّ
و�أما �جلهاز �مل�ساند لعمل �لرقابة فهو:

- وحدة �لبحوث، وقد يتطلب �لعمل �لرقابي در��سة م�ساألة م�ستجدة مل ي�سبق 
فيها، فمن �ملنا�سب وجود عدد منا�سب من �لباحثني  لهيئة �لفتوى �أن �تخذت ر�أياً 
هيئة  على  عر�سها  ثم  فيها،  �لعلم  �أهل  �أقو�ل  وجمع  �مل�ساألة،  لدر��سة  �ل�رشعيني، 

�لفتوى قبل �أن ت�سدر قر�رها فيها.
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املطلب ال�شاد�س: اأنواع الرقابة ال�شرعية:

�لرقابة �ل�رشعية على نوعني:
الأول: رقابة خا�شة )داخلية(: 

ويف هذ� �لنوع تكون هيئة �لرقابة خا�سة باملوؤ�س�سة �ملالية، و�ملر�قبون �ل�رشعيون 
يكونون من �سمن �جلهاز �لإد�ري فيها.
والثاين: رقابة م�شرتكة )خارجية(:

 �أي من خالل مكاتب تدقيق �رشعي ت�سم هيئة فتوى ومر�قبني �رشعيني، وتقدم 
�ملحا�سبية  �ملكاتب  يف  به  �ملعمول  غر�ر  على  متعددة،  مالية  ملوؤ�س�سات  خدماتها 

�خلارجية.
وكال هذين �لنوعني ميكن �أن يتحقق به �أغر��س �لرقابة �ل�رشعية.

املبحث الثاين

ال�شفة ال�شرعية لأعمال الرقابة

�إن عمل �لرقابة �ل�رشعية يف �مل�سارف -مبا يحققه من حفظ للمال- يندرج �سمن 

�ملقا�سد �ل�رشعية �لتي جاءت �ل�رشيعة بحفظها ورعايتها. و�لغاية منه حتقيق �مل�سلحة 

بحفظ �ملال من جانب �لوجود، ودرء �ملف�سدة عنه ب�سيانته عن �أ�سباب ف�ساده، وهذ� 

من �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر �لذي هو جماع �لدين، ويف هذ� يقول �سيخ 

�لإ�سالم �بن تيمية: "و�إذ� كان جماع �لدين وجميع �لوليات هو �أمر ونهي، فالأمر 

�لذي بعث �هلل به ر�سوله £ هو �لأمر باملعروف و�لنهي عن �ملنكر")))). وعلى هذ� 

)17(  جمموع الفتاوى 65/28.
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فكل ما يحقق هذ� �ملق�سد من �لو�سائل و�لتنظيمات و�لإجر�ء�ت �لتي ت�ساعد على 

حفظ �ملال، �إيجاد�ً �أو �إعد�ماً، فهو من �مل�سالح �ملعتربة �رشعاً.

�أو رقابة.  �إفتاًء  �أن يكون  وما توؤديه �لرقابة �ل�رشعية يف �مل�سارف ل يخرج عن 

وكالهما له �سو�هده من �ل�سنة �لنبوية وعمل �ل�سحابة و�ل�سلف �ل�سالح، ر�سو�ن 

�أما �لإفتاء ففي �أحاديث كثرية ي�ساأل عليه �ل�سالة و�ل�سالم عن م�سائل  �هلل عليهم. 

يف �لأمو�ل، فيجيب �ل�سائل عنها، كما يف قوله – ملا �سئل عن بيع �لرطب بالتمر-: 

�سحوم  بيع  و�سئل عن  �إذ�ً")8)).  فال  قال:  نعم،  قالو�:  يب�س؟  �إذ�  �لرطب  "�أينق�س 
�مليتة، فقال:"ل، هو حر�م")9)). وغري ذلك من �لأحاديث.

�لباعة.  وير�قب  �ل�سلع  ويفح�س  �لأ�سو�ق  يتفقد   £ كان  فقد  �لرقابة  و�أما 
على �سربة طعام،   £ �أبو هريرة ر�سي �هلل عنه قال: »مرَّ �لنبي  من ذلك ما روى 
فاأدخل يده فيها، فنالت �أ�سابعه بلاًل، فقال: ما هذ� يا �ساحب �لطعام؟ فقال: �أ�سابته 
�ل�سماء يا ر�سول �هلل، قال: �أفال جعلته فوق �لطعام حتى ير�ه �لنا�س؟ َمْن غ�سَّ فلي�س 

مّنا")0)).
من خالل ما �سبق، هل �ل�سفة �ل�رشعية لهيئة �لرقابة �أنها وكيلة عن �مل�ساهمني يف 

تقدمي �ل�ست�سار�ت و�لرقابة على �أعمال �مل�رشف؟ �أو �أنها تقوم بدور �ملحت�سب؟
�لذي يظهر للباحث هو �لثاين، فهيئة �لرقابة �ل�رشعية لها ولية على �مل�رشف، 
كولية �لقا�سي يف نطاق �خت�سا�سه، وولية �ملحت�سب يف حدود �سالحياته. ول 
يوؤثر يف هذ� �لتكييف كوُن �لهيئة معينة بقر�ر �إد�ري من قبل �جلمعية �لعمومية؛ فاإن 

)18(  اأخرجه اأحمد برقم )1462(، واأبو داود يف كتاب البيوع، برقم )2915(، وابن ماجه يف كتاب التجارات، برقم )2255(، 
من حديث �ضعد بن اأبي وقا�س –ر�ضي اهلل عنه-.

)19(  اأخرجه البخاري يف كتاب البيوع برقم )2082(، وم�ضلم يف امل�ضاقاة برقم )2960(، من حديث جابر –ر�ضي اهلل عنه-.

)20(  اأخرجه م�ضلم يف كتاب الإميان برقم )147(.
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�ملحت�سب يعني كذلك بقر�ر �إد�ري كما هو �حلا�سل �لآن؟ ول يخرجه ذلك عن كونه 
حمت�سباً، ولأن �لقول باأنها وكيل ي�سوغ للم�رشف عزلها يف �أي وقت باإر�دة منفردة 

غ �رشعي، وهذ� يتعار�س مع مبد�أ ��ستقاللية �لهيئة. دون م�سوِّ

املبحث الثالث

الأحكام املتعلقة بعمل هيئة الرقابة ال�شرعية

امل�شاألة الأولى: حكم اأخذ املفتي اأجرًا على عمله:

�أهل  من  يكون  �أن  يف  �ساحبه  يخت�س  �إذ  �ملتعدية؛  �لقرب  �أعمال  من  �لإفتاء 
�لطاعة، وقد �ختلف �أهل �لعلم يف حكم �أخذ �لأجر على �لقرب، فذهب �حلنفية 
و�حلنابلة �إلى �لتحرمي؛ لقول �لنبي £: "و�تخذ موؤذناً ل ياأخذ على �أذ�نه �أجر�ً"))))، 
وقوله: "�قر�أو� �لقر�آن ول تاأكلو� به"))))؛ ولأنها عبادة يخت�س فاعلها �أن يكون من 

�أهل �لقربة، فلم يجز �أخذ �لأجرة عليها، كال�سالة، و�ل�سوم)3)). 
لقول  �جلو�ز)4))؛  �إلى  �أحمد  �لإمام  عن  رو�ية  وهو  و�ل�سافعية  �ملالكية  وذهب 

�لنبي £: "�إن �أحق ما �أخذمت عليه �أجر�ً كتاب �هلل")))). 
و�ختار �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية �جلو�ز �إذ� كان حمتاجاً)))). 

اأبي  بن  الأذان، برقم )209( من حديث عثمان  الأذان برقم )531(، والرتمذي يف كتاب  داود يف كتاب  اأب��و  اأخرجه    )21(
العا�س –ر�ضي اهلل عنه-. واحلديث ح�ضنه الرتمذي وقال: "والعمل على هذا عند اأكرث اأهل العلم، كرهوا اأن ياأخذ 

على الأذان اأجراً، وا�ضتحبوا للموؤذن اأن يحت�ضب يف اأذانه، ول نعلم خالفاً يف جواز اأخذ الرزق عليه".

الزوائد  جممع  يف  الهيثمي  ق��ال  عنه-.  اهلل  –ر�ضي  �ضبل  بن  الرحمن  عبد  حديث  من   ،)428/3( اأحمد  اأخ��رج��ه    )22(
)167/7(:رجال اأحمد ثقات. 

)23(  ينظر: بدائع ال�ضنائع 192/4، رد املحتار 57/6، املغني 94/3، الفروع 437/4، الرو�س املربع مع حا�ضية ابن قا�ضم 
.320/5

)24(  حا�ضية الد�ضوقي 20/1، املجموع �ضرح املهذب 46/1، حتفة املحتاج 157/6، الإن�ضاف 46/6.

)25(  اأخرجه البخاري يف كتاب الطب برقم )5737( من حديث ابن عبا�س –ر�ضي اهلل عنهما-.

)26(  الإن�ضاف 46/6.
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�أو جعاًل ل  �ملال،  بيت  من  َرزقاً  ياأخذ  �أن  �إلى جو�ز  �لعلم  �أهل  وذهب جمهور 
يرتبط بعمله اأو مدته، اأو اأن ياأخذ بال �رشط. وعلل لذلك يف )ك�شاف القناع( باأن 
"باب �لأرز�ق �أدخل يف باب �لإح�سان، و�أبعد عن باب �ملعاو�سة، وباب �لإجارة 

�أبعد عن باب �مل�ساحمة، و�أدخل يف باب �ملكا�سبة")))). 
و�لأظهر – و�هلل �أعلم – هو �لتف�سيل:

)- فاإن كان �ملفتي ياأخذ �أجر�ً على �لفتوى بذ�تها؛ كاأن يحدد �سعر�ً لكل فتوى 
ت�سدر منه، فال يجوز ذلك؛ لأن �لفتوى حكم �رشعي يجب تبليغه للنا�س، وتبليغها 

ٻ   ٻ  ٻ   ٱ   ژ  تعالى:  قوله  يف  �لعلم  �أهل  على  �هلل  �أخذه  �لذي  �لعهد  من 
ٻ  پ  پ  پ  پ       ڀ  ڀ  ٹ  ژ)8)). قال �بن �لقيم رحمه �هلل: 
"�أخذه- �أي �ملفتي- �لأجرة ل يجوز له؛ لأن �لفتيا من�سب تبليغ عن �هلل ور�سوله، 
فال جتوز �ملعاو�سة عليه، كما لو قال له: ل �أعلمك �لإ�سالم �أو �لو�سوء �أو �ل�سالة �إل 
باأجرة، �أو �سئل عن حالل �أو حر�م فقال لل�سائل: ل �أجيبك عنه �إل باأجرة، فهذ� حر�م 
قطعاً.. وقال بع�س �ملتاأخرين : �إن �أجاب باخلط فله �أن يقول لل�سائل: ل يلزمني �أن 
�أكتب لك خطي �إل باأجرة، وله �أخذ �لأجرة، وجعله مبنزلة �أجرة �لنا�سخ؛ فاإنه ياأخذ 
�لأجرة على خطه ل على جو�به.قال: و�ل�سحيح خالف ذلك، و�أنه يلزمه �جلو�ب 

جماناً هلل بلفظه وخطه، ولكن ل يلزمه �لورق ول �حلرب")9)).  
اإلى  يحتاج  اأو  لالإفتاء،  املفتي  يتفرغ  كاأن  بعمل،  الفت�ى  اقرتنت  اإن  واأما   -(
�أو رزقاً؛ لأنه  �لنتقال �إلى مكان �مل�ستفتي، فيجوز له يف هذه �حلال �أن ياأخذ �أجر�ً 
يف مقابل عمله وجهده ووقته، ولي�س معاو�سًة على �لفتوى. ولذ� ن�س �أهل �لعمل 

)27(  6/ 300 وينظر: املغني 94/3.

)28(  �ضورة اآل عمران، الآية )187(.

)29(  اأعالم املوقعني 178/4.
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على �أن �ملفتي �إذ� تفرغ لالإفتاء لأهل بلد جاز له �أخذ �لرزق منهم. قال �لفتوحي: 
"�إن جعل له -�أي للمفتي- �أهل بلد َرزقاً ليتفرغ لهم جاز ذلك على �ل�سحيح")30). 
بل قد يكون تخ�سي�س من يتفرغ لالإفتاء وغريها من �لوليات �ل�رشعية، كالإمامة 
و�لأذ�ن و�خلطابة و�حل�سبة و�لدعوة و�لوعظ و�جباً على �لإمام لئال تتعطل �ل�سعائر 

و�مل�سالح �لدينية، ويعطى �ملتفرغ لذلك �أجر�ً لتفرغه.
وبناء على ذلك فال يظهر ما مينع �رشعاً من �أن ياأخذ ع�سو هيئة �لرقابة �ل�رشعية، 
�أو �ملر�قب �ل�رشعي مكافاأة على عمله وجهده؛ لأن �لرقابة �ل�رشعية ل تقت�رش على 
�لفتوى فقط، بل ت�سمل مر�جعة �لعقود، وفح�سها و�لتدقيق عليها، و�أن يفرغ �ملفتي 
�لأمر  يتطلب  ورمبا  �ملوؤ�س�سة،  مكان  �إلى  يح�رش  و�أن  للموؤ�س�سة،  وقته  من  جزًء� 
�سفره، وغري ذلك من �لأعمال �لتي ي�ستحق عليها �لأجر، ولو مل يكافاأ على ذلك 
لأدى ذلك �إلى تعطيل م�سلحة عامة من �مل�سالح �ل�رشعية. فالرقابة �ل�رشعية �ملالية 

نوع �حت�ساب، ل يقل �أهمية عن �حل�سبة �لأخالقية يف �لأ�سو�ق.

امل�شاألة الثانية: حكم اأخذ ع�شو هيئة الرقابة اأجرًا بن�شبة من عوائد املنتج الذي يعتمد جوازه:

هذه �مل�ساألة ذ�ت �سقني:
�لأول: يف حكم كون �لأجر �أو �جلعل بن�سبة من �لعائد، وهل يكون �لأجر بذلك 
فيها معروف،  �لعلم  �أهل  فيها، فاخلالف بني  �أ�ستطرد  لن  �مل�ساألة  جمهوًل؟. وهذه 
ح�سة  �لأجر  كون  حترمي  و�ل�سافعية  و�ملالكية  �حلنفية  من  �لعلم  �أهل  جمهور  فريى 
م�ساعة من عائد �لعمل؛ ملا فيه من �جلهالة))3)، ويرى �حلنابلة وبع�س �حلنفية و�ملالكية 

)30(  �ضرح الكوكب املنري �س621. وينظر: ك�ضاف القناع 6/ 300.

115/15، بدائع ال�ضنائع 550/5، املدونة 422/3، �ضرح منح اجلليل 7/4، رو�ضة الطالبني 257/5،  )31(  ينظر: املب�سوط 
مغني املحتاج 445/3، ال�ضرح الكبري على املقنع 173/14، املغني 116/7، اخلدمات ال�ضتثمارية يف امل�ضارف 684/1.
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�ملنازعة))3)،  �إلى  �لعلم على وجه ل يوؤدي  �إلى  توؤول  جو�ز ذلك؛ لأن �جلهالة هنا 
وهذ� �لقول هو �لأظهر. وقد ن�س �أهل �لعلم على جو�ز نظائر لهذه �مل�ساألة، كاأجرة 
�ل�سم�سار بن�سبة من ثمن ما يبيع، و�أجرة حت�سيل �لدين بجزء منه، و�مل�ساركة بجزء 

من �لغلة، مثل �أن يدفع �إليه د�بة ليعمل فيها وغلتها بينهما، وغريها من �مل�سائل)33).
والثاين: يف اأن هذا ال�رشط قد ي�ؤثر يف جترد املفتي عند اإجازته لذلك العقد؛ لأن له 
فيه م�شلحة، فالأظهر حرمة هذا ال�رشط لهذا ال�شبب، �ش�اء اأكان الأجر مببلغ مقط�ع 
�أم بن�سبة من عو�ئد �ملنتج؛ ملا فيه من �لتهمة، وحلماية منزلة �لفتوى من �لت�سكيك؛ 
�إجازة  ت�ستخدم  �ملوؤ�س�سة  لأن  للمنتج؛  و�لتزكية  �ل�سهادة  تت�سمن  هنا  �لفتوى  ولأن 
�لهيئة يف �لت�سويق للمنتج، ومن �ملقرر عند �أهل �لعلم �أن من مو�نع قبول �ل�سهادة �أن 
يجر �ل�ساهد ب�سهادته نفعاً لنف�سه. قال يف )مغني �ملحتاج): " من �رشوط ال�شاهد ك�نه 
غري متهم..و�لتهمة �أن يجر �إليه نفعاً �أو يدفع عنه �رشر�ً")34). ويف )�رشح �ملنتهى): 
" من �ملو�نع �أن يجر �ل�ساهد ب�سهادته نفعاً لنف�سه،  ك�سهادته ملوكله.. �أو �سهادة من له 

كالم اأو ا�شتحقاق واإن قّل يف رباط اأو مدر�شة اأو م�شجد مل�شلحة لهما"))3).  
و�إذ� كانت �لأنظمة متنع �ملر�جع �لقانوين و�ملحا�سبي من �أن يكون له م�سلحة يف 

تقرير �ملر�جعة �لذي ي�سدره، فالتدقيق �ل�رشعي �أولى بذلك.
فال  بالتحرمي  �شدرت  اإن  فالفت�ى  بالإجازة،  مرتبط  الأجر  اأن  ال�رشط  هذا  وحقيقة 
ي�ستحق �لأجر، و�إن �سدرت بالإجازة ��ستحق �لأجر، وهذ� من �خلطورة مبكان ل يخفى.

امل�شاألة الثالثة: حكم متلك اأع�شاء الهيئة اأ�شهمًا يف امل�شرف الذي تنتمي اإليه الهيئة:

تت�سمن  �لعقود  من  عقد  باإجازة  �ل�رشعية  �لرقابة  هيئة  فتاوى  �أن  معنا  تقدم 

)32(  ينظر: املغني 116/7، اأعالم املوقعني 19/4، رد املحتار 87/9، البهجة �ضرح التحفة 299/2.

)33(  ينظر: رد املحتار 87/9، البهجة �ضرح التحفة 299/2، حا�ضية الد�ضوقي 10/4، املغني 116/7.

)34(  مغني املحتاج 354/6.

)35(  �ضرح املنتهى 589/3. وينظر: رد املحتار 5/ 479، حا�ضية الد�ضوقي 173/4.
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�ل�سهادة للم�رشف باأن ذلك �لعقد متو�فق مع �ل�سو�بط �ل�رشعية، فهي فتوى فيها 
معنى �ل�سهادة، ولهذ� ت�سمى قر�ر�ت �لهيئة �سهاد�ت �إجازة �أو مطابقة، وي�ستخدمها 
�مل�رشف يف �إقناع عمالئه باأن ما يقدمه مقبول �رشعاً. وعليه فالذي يظهر �أن متلك 
موؤثرة  كبرية  بن�سبة  كان  �إن  عليه،  �لرقابة  يتولى  �لذي  �مل�رشف  يف  �أ�سهماً  �لع�سو 
فيمنع من ذلك؛ لأنه يجّر بهذه �ل�سهادة لنف�سه نفعاً. وقد �تفق �أهل �لعلم على �أن 
من مو�نع �ل�سهادة: �سهادة �ل�رشيك ل�رشيكه. قال يف )�رشح �ملنتهى): "من �ملو�نع 
�أن يجر �ل�ساهد ب�سهادته نفعاً لنف�سه، ك�سهادته ل�رشيكه فيما هو �رشيك فيه. قال يف 
قال:  �نتهى،  �مل�ساربة.  مبال  م�سارب  فيه خالفاً، لتهامه، وكذ�  نعلم  )�ملبدع): ل 

لأنها �سهادة لنف�سه"))3). 
و�أما �إن كانت ن�سبة ما ميلكه �لع�سو يف �مل�رشف ي�سرية غري موؤثرة، كاأن يتملك 
�أ�سهماً قليلة من بني ماليني �لأ�سهم �ملتد�ولة يف �ل�سوق، فمثل ذلك ل مينع من قبول 
�سهادته ملنتجات �مل�رشف؛ لأن علة �ملنع منتفية هنا؛ ولأن هذ� مما ي�سق �لتحرز عنه.

وميكن �أن يرجع  �إلى �لعرف يف حتديد ن�سبة �مللكية �ملوؤثرة وغري �ملوؤثرة؛ �إذ �إن 
كثري�ً من �لأنظمة جتعل حد�ً لن�سبة �مللكية �لتي يكون فيها �ل�رشيك من كبار �ملالك 
يف �ل�رشكة �مل�ساهمة. وحددت هذه �لن�سبة يف �لنظام �ل�سعودي بـ )%، فمن ميلك 

يف �ل�رشكة مقد�ر هذه �لن�سبة �أو �أكرث فيعد من كبار �ملالك دون من عد�هم))3).

امل�شاألة الرابعة - تغري اجتهاد هيئة الرقابة:

�إذ� تغري �جتهاد هيئة �لرقابة �ل�رشعية يف م�ساألة من �مل�سائل �لتي كان �مل�رشف قد 
�أخذ فيها باجتهاد �سابق من �لهيئة ذ�تها �أو من هيئة �أخرى، فالأ�سل �أن �لجتهاد �لثاين 
ل ينق�س �لجتهاد �لأول؛ عماًل بالقاعدة �ل�رشعية �أن "�لجتهاد ل ينق�س �لجتهاد". 

)36(  �ضرح املنتهى 589/3

)37(  املوقع الر�ضمي لل�ضوق املالية ال�ضعودية على ال�ضبكة العنكبوتية.
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وقد دل عليها �إجماع �ل�سحابة ر�سي �هلل عنهم؛ فاإن �أبا بكر حكم يف م�سائل خالفه 
عمر فيها، ومل ينق�س حكمه، وحكم عمر يف �مل�رشكة بعدم �مل�ساركة، ثم بامل�ساركة 
وقال: ذلك على ما ق�سينا، وهذ� على ما نق�سي، وق�سى يف �جلد ق�سايا خمتلفة. 
ولأن نق�س �حلكم �ل�سابق  يوؤدي �إلى �أّل ي�ستقر حكم، ويف ذلك م�سقة �سديدة، فاإنه 
�إذ� نق�س هذ� �حلكم نق�س ذلك �لنق�س، وهلّم جر�َّ. ولهذه �لقاعدة تطبيقات متعددة 

يف �لق�ساء و�لعباد�ت و�لأنكحة وغريها)38). 
غري �أنه ينبغي �لتنبه �إلى �أن حمل هذه �لقاعدة يف �لأحكام �ل�سابقة ل �لالحقة، 

ويف الأحكام الجتهادية دون القطعية، واإي�شاح ذلك يف النقاط الآتية: 
�مل�سائل فيلزم �مل�رشف �لأخذ  �لهيئة يف م�ساألة من  �إذ� تغري �جتهاد  �أنه  �لأولى: 
بالجتهاد �لثاين يف عقوده �لالحقة، ولي�س له �أن يتخري بني �لجتهادين؛ فاإن �ملق�سود 
بالجتهاد �لذي ل ينق�س ما كان يف �ملا�سي، و�أما ما يف �مل�ستقبل فيختلف �حلكم فيه 
باختالف الرتجيح.. قال الزرك�شي: "هذه �لعبارة ��ستهرت يف كالمهم، وحتقيقها 
�أن �لنق�س  �ملمتنع �إمنا هو يف �لأحكام �ملا�سية، و�إمنا تغري �حلكم يف �مل�ستقبل لنتفاء 
�هلل  ر�سي  مو�سى  لأبي  عمر  كتاب  يف  جاء  ما  ذلك  على  يدل  ومما  الرتجيح")39)  
�ليوم، فهديت  بالأم�س، ثم ر�جعت نف�سك فيه  ول مينعنك ق�ساء ق�سيته  عنهما:" 
لر�سدك �أن تر�جع فيه �حلق؛ فاإن �لرجوع �إلى �حلق خري من �لتمادي يف �لباطل")40). 
و�لثانية: �أنه �إذ� تبني للهيئة خطوؤها �أو خطاأ �لهيئة �ل�سابقة يف �لجتهاد �ل�سابق؛ 
ملخالفته لأمر قطعي، فيجب نق�سه يف هذه �حلال. قال �لفتوحي: "ل ينق�س حكم 

)38(  ينظر يف تطبيقاتها: الأ�ضباه والنظائر لل�ضيوطي �س101، املنثور يف القواعد 93/1. 

)39(  املنثور يف القواعد 1/ 93. 

)40(  اأخرجه الدارقطني )207/4(، والبيهقي )8/ 232(. قال ابن حجر:  "�ضاقه ابن حزم من طريقني، واأعلهما بالنقطاع 
لكن اختالف املخرج فيهما مما يقوي اأ�ضل الر�ضالة، ول�ضيما اأن يف بع�س طرقه اأن راويه اأخرج الر�ضالة مكتوبة" 

التلخي�س احلبري 359/4.
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للت�ساوي يف �حلكم  و�فقهم؛  �لأربعة ومن  �لأئمة  �جتهادية عند  م�ساألة  حاكم يف 
بالظن، و�إل نق�س مبخالفة قاطع يف مذهب �لأئمة �لأربعة"))4). وعلى هذ� فتنق�س 
�لفتوى �ل�سابقة �إذ� كانت خمالفة لن�س قطعي �لثبوت و�لدللة �أو لإجماع قطعي .    
�إذ�  قبلها،  من  �جتهاد�ت  تتبُع  تغريها  حال  يف  �لهيئَة  يلزم  ل  �أنه  و�لثالثة: 
قال  �ملالية.  �ملعامالت  �لفتيا يف  �أهل  �أنها من  �ل�سابقة  �لهيئة  تعلم من حال  كانت 
"ولي�س على �حلاكم تتبع ق�سايا من كان قبله؛ لأن �لظاهر �سحتها  يف )�ملغني): 

و�سو�بها"))4).  

امل�شاألة اخلام�شة - الأخذ براأي الأغلبية يف الرتجيح:

درجت �لهيئات �ل�رشعية يف حال �ختالف �أع�سائها يف م�ساألة من �مل�سائل على 
املجامع  عامة  يف  به  املعم�ل  ه�  وهذا  الأغلبية،  راأي  باأخذ  الأق�ال  بني  الرتجيح 
�لفقهية وهيئات �لجتهاد �جلماعي. وميكن �أن ي�ستاأن�س لذلك بفعل �لنبي £ يوم 
�أحد؛ فاإنه �أخذ بر�أي �لأغلبية من �ل�سحابة �لذين كانو� يريدون �خلروج من �ملدينة، 
مع �أن ر�أيه ور�أي بع�س �ل�سحابة يف �لبقاء بها، فعن �بن عبا�س ر�سي �هلل عنهما قال: 
"تنفل ر�سول �هلل £ �سيفه ذ� �لقفار يوم بدر، قال �بن عبا�س: وهو �لذي ر�أى فيه 
�لروؤيا يوم �أحد، وذلك �أن ر�سول �هلل £ ملا جاءه �مل�رشكون يوم �أحد، كان ر�أيه �أن 
يقيم باملدينة فيقاتلهم فيها، فقال له نا�س مل يكونو� �سهدو� بدر�ً : تخرج بنا يا ر�سول 
�هلل �إليهم نقاتلهم باأحد، ورَجو� �أن ي�سيبو� من �لف�سيلة ما �أ�ساب �أهل بدر، فما ز�لو� 

به حتى لب�س �أد�ته")43).

)41(  �ضرح الكوكب املنري �س611. وينظر: البحر الرائق 8/ 550، التاج والإكليل 141/8، حتفة املحتاج 141/10، املغني 104/10.

)42(  املغني 105/10.

)43(  رواه اأحمد )146/4-بتحقيق اأحمد �ضاكر(، والبيهقي 41/7. وقال الهيثمي: رجاله رجال ال�ضحيح )جممع الزوائد 
110/6(، وقال ابن حجر: اإ�ضناده �ضحيح )فتح الباري 353/13(.
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امل�شاألة ال�شاد�شة - تكوين هيئة عليا تكون مرجعًا للهيئات ال�شرعية:

�لهيئات  عمل  �سبط  يف  ت�سهم  قد  �لتي  �لتنظيمية  �ل�رشعية  �ل�سيا�سات  من 
�ل�رشعية، و�حلد من �ختالف فتاو�ها، تكوين هيئة �رشعية عليا يف كل بلد، تكون 

مرجعاً لهيئات �لرقابة يف ذلك �لبلد. وهذ� �لتنظيم ل يخلو من حالني:
فتاوى  جميع  تعر�س  بحيث  �لفتوى،  توحيد  لغر�س  يكون  �أن  �لأولى:  �حلال 
�لهيئات �لفرعية على �لهيئة �لعليا فتنق�سها �أو تقرها. فهذ� – فيما يظهر للباحث- 

غري مقبول من �لناحية �ل�رشعية ومن �لناحية �لعملية:
لهيئة و�حدة،  �لفتوى  �لتنظيم �حتكار  �ل�رشعية، فموؤدى هذ�  �لناحية  �أما من 
�لكونية و�ل�رشعية،  �هلل  �سنة  �أفر�د معدودين، وهو خالف  وح�رش �لجتهاد يف 
�ملد�رك  متفاوتون يف  �لعلماء-  ومنهم  �لنا�س -  �أن  �لكونية  �سنته  �قت�ست  فقد 
و�لأفهام؛ ليختلفو� يف �جتهاد�تهم. و�قت�ست �سنته �ل�رشعية منع �لتقليد و�لأمر 
قال  كما  �أخطاأ،  ولو  �أجر�ً  للمجتهد  جعل  بل  عليه،  قادر�ً  كان  ملن  بالجتهاد 
£:"�إذ� حكم �حلاكم فاجتهد فاأ�ساب فله �أجر�ن، و�إذ� حكم فاجتهد فاأخطاأ فله 
�لكفايات،  �أن �لجتهاد من فرو�س  �لعلم على  �أهل  �أجٌر و�حد")44). وقد ن�س 
و�أن حكم �ملجتهد يف �مل�سائل �لظنية ل يجوز نق�سه يف �مل�سائل �لجتهادية. قال 
ومن  �لأربعة  �لأئمة  عند  �جتهادية  م�ساألة  ينق�س حكم حاكم يف  "ل  �لفتوحي: 
يزيد  ل  �لذي  �لختالف  هذ�  ومثل  بالظن".))4)  �حلكم  يف  للت�ساوي  و�فقهم؛ 
-رحمه  تيمية  �بن  �لإ�سالم  �سيخ  يقول  حممود.  �لفرقة  �إلى  يوؤدي  ول  �لفجوة 
�هلل- : "وقد �تفق �ل�سحابة يف م�سائل تنازعو� فيها، على �إقر�ر كل فريق للفريق 
�لآخر على �لعمل باجتهادهم..ومذهب �أهل �ل�سنة و�جلماعة �أنه ل �إثم على من 

)44(  اأخرجه البخاري وم�ضلم من حديث عمرو بن العا�س -ر�ضي اهلل عنه- .

)45(  �ضرح الكوكب املنري �س 610. وينظر: البحر املحيط 228/8.
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�جتهد و�إن �أخطاأ"))4).
�مل�رشفية  �لأعمال  طبيعة  مع  �لتنظيم  هذ�  يتنا�سب  فال  �لعملية  �لناحية  من  و�أما 

�لتي تتغري ب�سكل مت�سارع يتعذر معه �إ�سناد �إجازتها �إلى جهة و�حدة.  
و�حلال �لثانية: �أن يكون لغر�س تقريب �لفتاوى و�سبطها ل توحيدها، فال يلزم 

عر�س جميع �لفتاوى على تلك �لهيئة، و�إمنا  تتولى �أمرين:
ح�سن  من  و�لتاأكد  �لنوعية  �جلودة  ل�سبط  �لفرعية  �لهيئات  عمل  �لأول:مر�قبة 

�أد�ئها، وو�سع �لآليات �ملنظمة لذلك.
و�لثاين: و�سع �ملعايري و�ل�سو�بط �ل�رشعية �لعامة وتكون ملزمة للهيئات. وميكن 
�لقول  �أن  �لهيئة  ترى  �لتي  �ملحرمة  للتعامالت  �سو�بط  �ملعايري  هذه  تت�سمن  �أن 
بجو�زها �ساذ. فقد ن�س �أهل �لعلم على �أن من �حلالت �لتي يجوز فيها نق�س حكم 

�ملجتهد خمالفَته ن�س كتاب �أو �سنة �أو �إجماع قطعي))4).
وتكوين هيئة عليا لهذه �لأغر��س مقبول، بل مطلوب �رشعاً، وهو ي�سهم ب�سكل 

كبري يف �سبط �لفتوى وحتقيق �جلودة �لنوعية للرقابة �ل�رشعية.  

امل�شاألة ال�شابعة - اعتماد هيئة الرقابة يف اإجازة العقود على غريها:

تعتمد بع�س �لهيئات �ل�رشعية يف بع�س فتاو�ها على فتاوى هيئات �أخرى، وذلك 
حني يرغب امل�رشف يف الرتباط مع جهة تقدم منتجاً جمازاً من هيئة الرقابة لديها، 
�لهيئة  بفتوى  �ملنتج  �لدخول يف  �إجازة  �لأولى) يف  )�لهيئة  �مل�رشف  هيئة  فتكتفي 
�لثانية ورقابتها. وبع�س �لهيئات تعطي �مل�رشف �إذناً عاماً بالدخول يف �أي عقد جماز 
من هيئة �أخرى. �أي �إن رقابة �لهيئة يف �لتاأكد من �أن �مل�رشف ل يدخل �إل يف عقد 

جماز، �إما منها �أو من غريها. فهل هذ� �لتفوي�س �سائغ؟

)46(   جمموع الفتاوى 19 / 122.

)47(  �ضرح الكوكب املنري �س 610، البحر املحيط 8/ 228.
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ن�س  �آخر، وهي جائزة، كما  �لفتوى على جمتهد  �إحالة  �إن ذلك من  يقال:  قد 
على ذلك �أهل �لعلم. قال يف )�رشح �لكوكب �ملنري): "ول باأ�س ملن �سئل �أن يدل 
من �ساأله على رجل متبَّع. قيل لالإمام �أحمد: �لرجل ي�ساأل عن �مل�ساألة، فاأدلُّه على 
�إن�سان. هل َعَليَّ �سيء؟ قال: �إن كان رجاًل متبعاً فال باأ�س، ول يعجبني ر�أي �أحد. 
�أنه ي�ستحب �إعالم �مل�ستفتي مبذهب غريه �إن كان  وذكر �بن عقيل يف )و��سحه): 
�أهاًل للرخ�سة، كطالب �لتخل�س من �لربا،  فيدله على من يرى �لتحيل للخال�س 
منه.. وذكر �لقا�سي عن �أحمد : �أنهم جاوؤوه بفتوى، فلم تكن على مذهبه. فقال: 
عليكم بحلقة �ملدنيني. ففي هذ� دليل على �أن �ملفتي �إذ� جاءه �مل�ستفتي، ومل يكن 
قال يف )�رشح  �نتهى.  فيه رخ�سة.  له  يدله على مذهب من  �أن  له:  عنده رخ�سة 

�لتحرير) : وهذ� هو �ل�سو�ب ، ول ي�سع �لنا�َس يف هذه �لأزمنة غرُي هذ�")48).  
وقد يقال – وهو �لأقرب-: لي�س للهيئة �أن تبني على فتوى هيئة �أخرى ورقابتها 
�إل �إذ� كان �مل�رشف �سيف�سح �أمام عمالئه باأن �ملنتج من �إجازة �لهيئة �لأخرى؛ لأن 
ت�سويق �ملنتج على �أنه من �إجازة هيئة �مل�رشف، ل يخلو من �سيء من �لتدلي�س على 

�لعمالء �لذين ل يدور يف خلدهم �إل �أن �لهيئة ر�جعت �لعقد و�أجازته.

املبحث الرابع

ال�شفات املعتربة يف ع�شو هيئة الرقابة ويف املراقب ال�شرعي

تقدم معنا �أن هيئة �لرقابة �ل�رشعية تتكون من هيئة �إفتاء، ومن مر�قبني �رشعيني، 
وقد يكون ع�سو �لهيئة مر�قباً يف �آٍن و�حد. ومن�سب �لفتوى و�لرقابة، كالها من 

ال�ليات ال�رشعية التي ي�شرتط فيمن يت�لها الأهلية ال�رشعية.
وعلمية،  و�سلوكية،  �أ�سا�سية،  �أنو�ع:  �أربعة  �إلى  �ل�سفات  هذه  تق�سيم  وميكن 

)48(  �ضرح الكوكب املنري �س 630.
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وعملية، وبيانها على �لنحو �لآتي:

اأوًل- ال�شفات الأ�شا�شية: 

وهي �ل�سفات �ملطلوبة يف �أي من�سب �رشعي؛ ليكون �ساحبه من �أهل �لتكليف. 
وهي: �لإ�سالم، و�لعقل، و�لبلوغ.

وهذ� �لنوع من �ل�سفات معترب يف ع�سو �لهيئة ويف �ملر�قب.

ثانيًا- ال�شفات ال�شلوكية:

ويق�سد بها �ل�سفات �لتي يتحقق بها و�سف �ل�سخ�س بكونه عدًل. ويدخل فيها 
�ل�ستقامة يف �لدين و�ل�سدق و�لأمانة و�لتحلي باملروءة، وهي – �أي �ملروءة- �أن 

يفعل ما يجمله ويزينه، ويدع ما يدن�سه وي�سينه. 
فالعد�لة  كما يقول �لإمام �ملاوردي: "معتربة يف كل ولية، وهي �أن يكون �سادق 
�للهجة، ظاهر �لأمانة، عفيفاً عن �ملحارم، متوقياً عن �ملاآثم، بعيد�ً عن �لريب، ماأموناً 
يف �لر�سا و�لغ�سب، م�ستعماًل ملروءة مثله يف دينه ودنياه، فاإذ� تكاملت فهي �لعد�لة 
�لتي جتوز بها �سهادته، وت�سح معها وليته، فاإن �نخرم منها و�سف منع من �ل�سهادة 

و�لولية")49).
وهذه �ل�سفات معتربة يف ع�سو �لهيئة ويف �ملر�قب �ل�رشعي.

ثالثًا- ال�شفات العلمية: 

ويق�سد بها �لتاأهيل �لعلمي ملا يتطلبه من�سب �لإفتاء ومن�سب �ملر�قبة. و�ل�سفات 
�لعلمية �ملطلوبة يف ع�سو �لهيئة �أكرث من تلك �ملطلوبة يف �ملر�قب؛ لأن �لفتيا تعتمد 

يف �ملقام �لأول على �لتح�سيل �لعلمي، بخالف �لرقابة.

)49(  الأحكام ال�ضلطانية �س 84.
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في�شرتط يف ع�ش� هيئة الرقابة ما يلي:
�أن تتحقق فيه �سفات �ملجتهد من حيث �جلملة؛ لأن �لإفتاء يف �ملعامالت   -(
املالية املعا�رشة يتطلب اإعمال النظر، وا�شتنباط الأحكام من الأدلة ال�رشعية، وتخريج 
�لنو�زل �ملعا�رشة على �لأ�سول و�لقو�عد �لفقهية. وكل ذلك ي�ستلزم �أن يكون لدى 
نه من النظر وال�شتنباط على ال�جه ال�شحيح. وقد ذكر  املفتي اآلة الجتهاد التي متكِّ
قا�سية للمجتهد، ل تكاد تتحقق  �أهل �لعلم يف م�سنفاتهم يف �أ�سول �لفقه �رشوطاً 
باآيات الأحكام واأحاديثها، والنا�شخ  فا�شرتط�ا معرفته  العلماء،  الن�ادر من  اإل يف 
�للغة  وعلوم  و�لقيا�س  �لإجماع  وم�سائل  و�سعيفه،  �حلديث  و�سحيح  و�ملن�سوخ، 

�لعربية ودللت �لألفاظ و�ملقا�سد �ل�رشعية.
و�ملق�سود �أن يعرف هذه �لعلوم من حيث �جلملة، �إذ �لإحاطة بها متعذرة. قال 
يف )�لبحر �ملحيط) –نقاًل عن �ل�سرييف-: "ال�رشط يف ذلك كله معرفته جملة ل 
جميعه؛ لأن هذ� مل نره يف �ل�سادة �لقدوة من �ل�سحابة، فقد كان يخفى على كثري 

منهم �أدلُة �لأحكام، فيعرفونها من �لغري")0)).
)- �أن يكون فقيهاً يف �ملعامالت �ملالية، ويق�سد بالفقه هنا: �لفهم �لدقيق، باأن 
عقد  كل  و�رشوط  و�ش�ابطها،  ال�رشيعة  يف  املالية  املعامالت  باأ�ش�ل  عاملاً  يك�ن 
حيث  من  �مل�سائل  بهذه  معرفته  تكفي  فال  �لعقود،  يف  �لف�ساد  و�أ�سباب  ومو�نعه، 
�جلملة، بل ل بد من �أن يكون عاملاً بجزئياتها، عميق �لإدر�ك و�لفهم لها، و�أن يكون 
لديه �لريا�سُة �لذهنية �لتي متكنه من ت�سور �لعقود، وما فيها من تعقيد�ت، وتنزيل 

�لأحكام �ل�رشعية عليها.
و�إذ� كان �أكرث �أهل �لعلم يرون �أن �لجتهاد يتبع�س))))، و�أنه من �ملمكن �أن يكون 

الرو�ضة  خمت�ضر  �ضرح  ���س602،  املنري  الكوكب  �ضرح   ،56/4 املوافقات  ال�سروط:  هذه  تف�سيل  يف  وينظر   .  236/8   )50(
.577/3

)51(  ينظر: �ضرح الكوكب املنري �س 603، البحر املحيط 237/8. 
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�لعامل جمتهد�ً يف باب من �أبو�ب �لفقه دون باب؛ لتعذر �لجتهاد �ملطلق، فاإن ذلك 
ي�شدق على ما نحن ب�شدده؛ اإذ ي�شرتط يف ع�ش� هيئة الرقابة ال�رشعية اأن يك�ن من 

�أهل �لجتهاد يف �ملعامالت �ملالية.
 3- �أن يكون مدركاً للمقا�سد �ل�رشعية يف �ملعامالت �ملالية؛ فال�رشيعة مل تاأت 
لت�سيَق على �لنا�س يف معي�ستهم، �أو لتمنعهم مما فيه م�سلحتهم، بل جعلت �لأ�سل 
يف تعامالت �لنا�س �لإباحَة، وح�رشت �ملحرمات يف �أبو�ب �سيقة؛ ملا فيها من �لظلم 
عن  �حلرج  ورفع  �لتو�سعة  على  �ملعامالت  يف  �ل�رشيعة  فبناء  بالباطل.  �ملال  و�أكل 
�لنا�س ومر�عاة حاجاتهم، فاإذ� غاب عن �ملفتي هذه �ملعاين، وكان �سيق �لنظر، �آل 
به �لأمر �إلى �لت�سييق على �لنا�س، وهو خالف مق�سود �ل�سارع. وما �أجمل ما ذكره 
�أغلب  تاأملت  "ولقد  بقوله:  �ملفتني  تيمية يف و�سف حال بع�س  �بن  �لإ�سالم  �سيخ 
ما �أوقع �لنا�س يف �حليل، فوجدته �أحد �سيئني: �إما ذنوب جوزو� عليها بت�سييق يف 
ملا  �لت�سديد  مبالغة يف  و�إما  باحليل..  �إل  �ل�سيق  هذ�  دفع  ي�ستطيعو�  فلم  �أمورهم، 
�عتقدوه من حترمي �ل�سارع، فا�سطرهم هذ� �لعتقاد �إلى �ل�ستحالل باحليل. وهذ� 
من خطاأ �لجتهاد؛ و�إل فمن �تقى �هلل و�أخذ ما �أحل  له و�أدى ما وجب عليه؛ فاإن �هلل ل 
يحوجه �إلى �حليل �ملبتدعة �أبد�ً. فاإنه �سبحانه مل يجعل علينا يف �لدين من حرج، و�إمنا 
بعث نبينا £ باحلنيفية �ل�سمحة. فال�سبب �لأول: هو �لظلم. و�ل�سبب �لثاين: هو 

عدم �لعلم. و�لظلم و�جلهل هما و�سف لالإن�سان �ملذكور يف قوله: ژائ   ەئەئ  
علينا  حرم  �إمنا  �سبحانه  �هلل  �أن  هذ�:  و�أ�سل  ژ)))).  وئ         ۇئ  ۇئ  ۆئ   وئ  

�ملحرمات..كاملي�رش و�لربا وما يدخل فيهما من بيوع �لغرر وغريه؛ ملا يف ذلك 
من �ملفا�سد �لتي نبه �هلل عليها ور�سوله بقوله �سبحانه: ژ ٺ  ٿ    ٿ  ٿ  
ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ   ڤ   ڤ  ڤ  ڦ   ڦ  ڦ  ڦڄ  ڄ  

)52(  �ضورة الأحزاب، الآية )72(
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ڄ   ڄ  ڃژ)3)). فاأخرب �سبحانه: �أن �ملي�رش يوقع �لعد�وة و�لبغ�ساء... و�إذ� 
بالباطل:  �لعد�وة و�لبغ�ساء و�أكل �لأمو�ل  �لغرر هي كونه مظنة  بيع  كانت مف�سدة 
فال�رشر  عليها..  قدمت  �لر�جحة  �مل�سلحة  عار�ستها  �إذ�  �ملف�سدة  هذه  �أن  فمعلوم 
على �لنا�س بتحرمي هذه �ملعامالت �أ�سد عليهم مما قد يتخوف فيها من تباغ�س و�أكل 
مال بالباطل.. و�ل�رشيعة جميعها مبنية على �أن �ملف�سدة �ملقت�سية للتحرمي �إذ� عار�ستها 

حاجة ر�جحة �أبيح �ملحرم؛ فكيف �إذ� كانت �ملف�سدة منتفية")4)).  
4- �أن يكون عنده ت�سور للعقود �مل�ستحدثة وجو�نبها �لفنية، حتى يبني على 
ذلك حكمه �ل�رشعي؛ لأن �حلكم على �ل�سيء فرع عن ت�سوره، و�إذ� كان ت�سوره 
�أي�ساً، ول يكفي �أن يعتمد على  خاطئاً فاحلكم �ملبني عليه يف �لغالب يكون خاطئاً 
�لت�سور �لذي يقدمه غريه، فقد يكون جمماًل �أو ناق�ساً يف بع�س �جلو�نب �ملوؤثرة 

يف �حلكم �ل�رشعي.
فهذه ال�رشوط العلمية لع�ش� هيئة الرقابة، واأما املراقب في�شرتط فيه اأن يك�ن عاملاً 
باأ�ش�ل املعامالت املالية من حيث اجلملة، و�ش�ابطها، و�رشوط كل عقد، واأ�شباب 
ف�ساده. فهذ� �لقدر من �ملعرفة �أرى �أنه كاٍف لتاأهيل �ملر�قب �ل�رشعي للتدقيق على 

�لعقود وفح�سها، و�لتاأكد من مو�فقتها لقر�ر�ت هيئة �لرقابة.

رابعًا- ال�شفات العملية:

ويق�سد بها �أن يكون لدى �ملر�قب �ل�رشعي �خلربة �ملنا�سبة �لتي توؤهله ليقوم بهذ� 
�لدور. و�خلربة – كما يعرفها �أهل �للغة- هي: �لعلم بدقائق �لأمور)))). وهي هنا: 

)53(  �ضورة املائدة، الآية )91(.

)54(  جمموع الفتاوى 29/ 45.

)55(  ينظر: التعريفات للجرجاين �س 131، القامو�س املحيط �س 488، امل�ضباح املنري �س162.
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�لعلم �ملكت�سب بالتجربة و�ملمار�سة، وهي مما يجعل �ملر�قب �ل�رشعي ذ� معرفة و�إملام 
بالقر�ءة و�لطالع، بل  بو�قع �لوظيفة وبو�طنها �لدقيقة. وهذه �ملعرفة ل تكت�سب 

باملمار�سة و�لدربة.
ومن�سب �لإفتاء ومن�سب �ملر�قبة، كالهما يتطلب قدر�ً منا�سباً من �خلربة، �إل �أن 
متطلباتها يف �ملر�قب �أكرث؛ لأن وظيفته تعتمد يف �ملقام �لأول على �خلربة، ولي�س 

على �لتاأهيل �لعلمي فح�سب.
لأن  لها؛  وت�شدى  الإفتاء،  �شنعة  مار�س  قد  يك�ن  اأن  املفتي  يف  اخلربة  ف�رشط 
من  يحفظ  ما  ي�سعفه  ل  �لفتيا  على  يتعود  مل  فمن  دربة،  �إلى  حتتاج  �سنعة  �لإفتاء 
م�سانيد �أو متون عند �لت�سدي لها، ويف هذ� يقول عي�سى بن �سهل)))): "كثري�ً  ما 
�سمعت �سيخنا �أبا عبد �هلل بن عتاب  ر�سي �هلل عنه  يقول: �لفتيا �سنعة، وقد قاله قبله 
�أبو �سالح، �أيوب بن �سليمان بن �سالح رحمه �هلل قال: �لفتيا دربة، وح�سور �ل�سورى 
�أول  �أقول يف  بالفتيا، فما دريت ما  �بتليت  يف جمال�س �حلكام منفعة وجتربة، وقد 
جمل�س �ساورين فيه �سليمان بن �أ�سود، و�أنا �أحفظ �ملدونة و�مل�ستخرجة �حلفَظ �ملتقَن، 

و�لتجربُة �أ�سل يف كل فن، ومعنى مفتقر �إليه")))). 
يف  املتبعة  بالآليات  اإملام  لديه  يك�ن  اأن  ال�رشعي  املراقب  يف  اخلربة  و�رشط 
�ملر�جعة  وطرق  �ملحا�سبية،  �لقيود  و�إجر�ء�ت  �لعقود،  لتنفيذ  �ملالية  �ملوؤ�س�سات 
و�لتدقيق. وكيفية تطبيق �لفتاوى �ل�رشعية على تلك �لعقود. وهذه �خلربة �أرى �أنها 

تتطلب ثالثة �أمور:
�لأول: �أن يكون لدى �ملر�قب �ل�رشعي معرفة باأ�سول �ملعايري �ملحا�سبية و�لقانونية 

)56(  اأبو الأ�ضبغ الأ�ضدي القرطبي الغرناطي، فقيه مالكي، تولى ق�ضاء غرناطة، له كتاب: " الإعالم بنوازل الأحكام". 
تويف �ضنة 486 ه�. ينظر: الأعالم 103/5

)57(  نقاًل عن: الفتاوى الفقهية يف اأهم الق�ضايا يف عهد ال�ضعديني �س 109.
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و�ملر�جعة �لد�خلية.
و�لثاين: �أن يكون قد ح�سل على �لتدريب �لكايف يف �لرقابة �ل�رشعية من خالل 
عمله معاوناً ملر�قب �رشعي مدة زمنية تكفي لكت�سابه �خلربة يف هذ� �ملجال. وهذه 

املدة ي�شعب حتديدها بفرتة معينة واإمنا جتتهد هيئة الرقابة ال�رشعية يف ذلك.
و�لثالث: �أن يكون قد �سارك يف دور�ت تدريبية )تطبيقية) يف �ملعامالت �ملالية؛ 
لأن بع�س �ملهار�ت ل ميكن �حل�سول عليها من خالل �لكتب، ول باملمار�سة، و�إمنا 

تتطلب �ل�ستفادة ممن لهم باع طويلة يف هذ� �ملجال)8)).

املبحث اخلام�س
معايري �شبط اجلودة يف عمل الرقابة ال�شرعية)55(

 املعيار الأول: ال�شتقالل واحلياد:

�ملو�سوعية  حتقق  ل�سمان  �أ�سا�سي  �ل�رشعية  �لرقابة  لع�سو  �ل�ستقالل  عن�رش  �إن 
يف القرارات التي ي�شدرها حيال اأعمال امل�رشف، بعيداً عن اأي �شغ�ط مادية اأو 

معنوية ميكن �أن متار�س جتاهه للتاأثري يف ر�أيه.
وم�ستند ذلك �أن ما ي�سدره ع�سو هيئة �لرقابة �ل�رشعية من فتاوى، وما ي�سدره 
�ملر�قب �ل�رشعي من تقارير رقابية يت�سمن �ل�سهادة للم�رشف؛ فاإذ� مل يكن �ملفتي 
�أو �ملر�قب م�ستقاًل فاإن ذلك يوجب �لطعن يف �سهادته. وقد ن�س �أهل �لعلم على 
رد �سهادة �لأجري ملن ��ستاأجره فيما ��ستاأجره فيه؛ لوجود �لتهمة و�نعد�م �حلياد. قال 

)58(  وميكن ال�ستزادة حول �سرط اخلربة مما كتبه د ح�سني �سحاته، يف جملة القت�ساد الإ�سالمي العدد )117( ال�ضنة 
يف  ال�ضرعية  الرقابة  هيئة  واخت�ضا�ضات  الوظيفي  والتو�ضيف  الإداري  التنظيم   " بعنوان:  1411ه����  �ضعبان   ،)9(

املوؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية".

واملراجعة  املحا�ضبة  بهيئة  واملراجعة  املحا�ضبة  ال�ضادرة عن جمل�س معايري  ال�ضبط )4-1(  اإلى معايري  هنا  اأ�ضري    )59(
للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية. وقد ُبذل فيها جهد م�ضكور، ومن املمكن اأن تكون الأ�ضا�س الذي ُينطلق منه ل�ضتيفاء 

كامل الأ�ض�س التي تتطلبها الرقابة ال�ضرعية على امل�ضارف.
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لنف�سه، ك�سهادته  نفعاً  ب�سهادته  �ل�ساهد  يجر  �أن  �ملو�نع:  "من  �ملنتهى):  يف )�رشح 
ملوكله.. و �سهادته مل�ستاأجره مبا ��ستاأجره فيه..كمن نوزع يف ثوب ��ستاأجر �أجري�ً 

خلياطته �أو �سبغه �أو ق�رشه، فال تقبل �سهادة �لأجري به مل�ستاأجره، للتهمة")0)).  
وميكن حتقيق هذ� �ملعيار على �لنحو �لآتي:

�ل�رشعية  �لرقابة  هيئة  ع�سو  يكون  �أّل  يجب  فاإنه  �لوظيفي:  �أوًل-�ل�ستقالل 
)�ملفتي) باأل يكون �أحد موظفي �مل�رشف، بل يكون من خارج �مل�رشف.

�لد�خلية  �ل�رشعية  �لرقابة  مكانة  تكون  �أن  �لد�خلية يجب  �ل�رشعية  �لرقابة  ويف 
�مل�ستوى  ينخف�س  و�أل  م�سوؤولياتها،  لإجناز  كافية  للم�رشف  �لتنظيمي  �لهيكل  يف 
كما  �لد�خلية))))،  �ملر�جعة  �إد�رة  م�ستوى  عن  �لد�خلية  �ل�رشعية  للرقابة  �لتنظيمي 
يجب �أن يكون �ملرجع �لفني للمر�قب �ل�رشعي �لد�خلي هو هيئة �لرقابة �ل�رشعية 
ولي�س �إد�رة �مل�رشف، فيكون مرتبطاً بامل�رشف �إد�رياً، و�أما تقاريره �لرقابية فتعتمد 

من �لهيئة.
�أن تكون مكافاأة ع�سو هيئة �لرقابة مرتبطة مبا  ثانياً-�ل�ستقالل �ملايل: فال ي�سح 
يجيزه للم�رشف من عقود، و�إمنا تقدر بجهده وعمله، كعدد �جلل�سات، �أو مبكافاأة 

مقطوعة �سنوياً ونحو ذلك.
�لتقارير  �أجره مبا يف م�سمون  �أل يربط  �ملر�قب �ل�رشعي �لد�خلي يجب  وكذ� 

�لتي ي�سدرها.
ثالثاً-�ل�ستقالل يف �لتعيني و�لعزل: فيجب �أن يكون تعيني ع�سو هيئة �لرقابة 
�ل�رشعية من �أعلى �سلطة يف �مل�رشف، وهي جمعية �مل�ساهمني، ول يعزل �إل بقر�ر 
ب�رشط  اإداري،  بقرار  وعزله  تعيينه  فيك�ن  الداخلي  ال�رشعي  املراقب  واأما  منها. 

)60(  �ضرح املنتهى 589/3. وينظر: رد املحتار 5/ 479، حا�ضية الد�ضوقي 173/4، مغني املحتاج 354/6.

)61(  معايري املحا�ضبة واملراجعة 26/2.
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مو�فقة هيئة �لرقابة �ل�رشعية على ذلك.

املعيار الثاين: التاأهيل العلمي والعملي:

في�شرتط يف ع�ش� هيئة الرقابة اأن تتحقق فيه ال�شفات العلمية والعملية التي �شبق 
بيانها،  وهي اأن يك�ن قادراً على ال�شتنباط يف الق�شايا امل�شتجدة، متمكناً من فهم 

كالم املجتهدين، عاملاً بالأعراف ال�شائدة يف الأو�شاط املالية.
هذه  حتد  فلن  الإفتاء،  لأهلية  �رشوط  من  ذكر  مهما  اأنه  للباحث،  يظهر  وفيما 
ال�رشوط  من اقتحام هذا املن�شب ممن لي�س من اأهله، ولذا قد يك�ن من املنا�شب 
و�سع معيار من�سبط يف ذلك، وقد و�سعت بع�س �ملوؤ�س�سات �ملتخ�س�سة بالفقه)))) 
حد�ً �أدنى ملعرفة من ميكن �أن يو�سف باأنه فقيه، وذلك باأن يكون معروفاً بالفقه، �إما 
بانت�سابه  �أو  فيها)،  يعي�س  �لتي  �لدولة  بالفتوى يف  معروفاً  يكون  )باأن  بال�ستفا�سة 
ل�سلك �لق�ساء �ل�رشعي، �أو بح�سوله على درجة �أكادميية عليا يف تخ�س�س �لفقه، �أو 

بن�رشه للعديد من �لدر��سات �لفقهية.
باأ�سول  ملماً  يكون  فباأن  �ل�رشعي  للمر�قب  و�لعملي  �لعلمي  �لتاأهيل  و�أما 
�ملعامالت �ملالية يف �ل�رشيعة و�سو�بطها، و�أن يكون لديه �خلربة �ملنا�سبة للعمل يف 

جمال �لتدقيق �ل�رشعي، وفق ما �سبق بيانه يف �ملبحث �ل�سابق.

املعيار الثالث: الإلزام:

�لأ�سل يف �لفتوى �لعامة – كما يقرر �أهل �لعلم – �أنها غري ملزمة، وبهذ� تفارق 
�حلكم �لق�سائي، "فالقا�سي يق�سي ق�ساًء معيناً على �سخ�س معني، فق�ساوؤه خا�س 
�لفتوى �لعامة، و�أما يف فتاوى  ملزم، وفتوى �لعامل عامة غري ملزمة")3)) هذ� يف 

)62(  مثل موقع الفقه الإ�ضالمي، وهو موقع ي�ضم رابطة فقهية ملئات الفقهاء من �ضتى اأقطار العامل الإ�ضالمي.

)63( من كالم لبن القيم يف اأعالم املوقعني 30/1، وينظر:  اأنواء الربوق 48/1، ك�ضاف القناع 299/6.
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�حلكم  ت�سبه  فهي  منها،  يتجز�أ  ل  �لإلز�م جزٌء  عن�رش  فاإن  �ل�رشعية  �لرقابة  هيئات 
جتردت  و�إذ�  �لقوة،  عن�رش  هو  وهذ�  ملزمة)4))،  خا�سة  �إنها  حيث  من  �لق�سائي 
يف  هي  بل  �رشعية،  رقابة  هيئة  باأنها  �لهيئة  و�سف  ي�سح  فال  �لإلز�م  عن  �لفتوى 
�حلقيقة هيئة ��ست�سارية، �ساأنها ك�ساأن �أي جهة �إفتاء �أخرى. ولئن كان وجود هيئات 
امل�شارف  اإدارات  لتتقبل  �شابقة  فرتات  مقب�ًل يف  امل�شارف  ا�شت�شارية يف  �رشعية 
�لتحول �إلى �مل�رشفية �لإ�سالمية، فاإن هذه �ملرحلة قد طويت، ولي�س من �ل�سائغ �لآن 
�أن تتنازل �لهيئات عن مبد�أ �لإلز�م بقر�ر�تها؛ لأن فقد�ن هذ� �ملبد�أ ي�سعف �لهيئة 
ويفقدها مبد�أ �ل�ستقاللية، فامل�رشف يختار من قر�ر�ت �لهيئة ما يروق له ويو�فق 
هو�ه، و�أما ما عد�ه فريميه لكونه غري ملزم به، �أي �إن قر�ر�ت �لهيئة خا�سعة لنظر 
اإدارة امل�رشف ولي�س العك�س، وهذا قلب للمفاهيم، فاملفرت�س يف الهيكل التنظيمي 
للم�رشف �أن تكون �إد�رة �مل�رشف خا�سعة لقر�ر�ت هيئة �لرقابة، ومركز �لهيئة هو 

�لأعلى ولي�س �لعك�س. 
ومما ميكن �أن ي�ست�سهد به يف هذ� �ل�سياق: ما ذكره �لإمام �بن �لقيم –رحمه �هلل- 
تعليقاً على قول عمر يف كتابه لأبي مو�سى �لأ�سعري ر�سي �هلل عنهما: " فاإنه ل ينفع 
تكلم بحق ل نفاذ له" قال: " مر�د عمر ر�سي �هلل عنه بذلك �لتحري�س على تنفيذ �حلق 
�إذ� فهمه �حلاكم، ول ينفع تكلمه به �إن مل يكن له قوة تنفيذه، فهو حتري�س منه على 
�لعلم باحلق و�لقوة على تنفيذه، وقد مدح �هلل �سبحانه �أويل �لقوة يف �أمره و�لب�سائر 
يف دينه فقال: ژ ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ژ)))) 

فالأيدي : �لقوى على تنفيذ �أمر �هلل، و�لأب�سار: �لب�سائر يف دينه")))).

)64(  كون فتوى هيئة الرقابة ملزمة ل ي�سفي عليها �سفة احلكم الق�سائي؛ لأن الإلزام هنا م�ستمد من ال�سرط ل من 
ال�ضلطة الق�ضائية.

)65(  �ضورة �س، الآية )45(

)66(  اأعالم املوقعني 70/1.
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وامل�شتند ال�رشعي لالإلزام بفتاوى هيئات الرقابة اأمران: ال�رشع، وال�رشط:
�حلياة،  جو�نب  لكل  عامة  �ل�رشيعة  هذه  جعل  وتعالى  �سبحانه  فاهلل  �ل�رشع  �أما 
بل  له،  يروق  ما  �لأحكام  من  يختار  �أو  �لأمر،  يحيد عن هذ�  �أن  للم�رشف  فلي�س 
ي�سع   �أن  �خل�سارة-  من  ماله  ر�أ�س  حتمي  �لتي  �لإجر�ء�ت  ي�سع  -كما  عليه  يجب 
�لإجر�ء�ت �لتي حتميه من �لوقوع فيما حرم �هلل، وذلك ل يتاأتى يف مثل هذ� �لع�رش 
�لذي تعقدت فيه �ملعامالت وت�سعبت �إل بوجود هيئات رقابة �رشعية، فتكوينه لهيئة 
تر�قب �أعماله وحتميه من �حلر�م و�جب، ولو مل يكن ثمة �إلز�م من �جلهات �لر�سمية؛ 

لأن ما ل يتم �لو�جب �إل به فهو و�جب.
فقال  وال�رشوط،  والعه�د  بالعق�د  بال�فاء  اأمر  �شبحانه  اهلل  فاإن  ال�رشط  واأما 

ک   ڑ   ژ  وقال:  کژ))))  ڑ   ڑ   ژ   ژژ   �سبحانه: 
ويف  له.  امل�شاحبة  بال�رشوط  ال�فاء  بالعقد  ال�فاء  ومن  کژ)8)).  ک   ک  

�حلديث: "�مل�سلمون على �رشوطهم")9)).
و�رشط الرقابة ال�رشعية يف عمل امل�رشف م�ج�د من جهتني:

الأولى: يف ال�رشط الذي بني امل�شاهمني )ال�رشكاء( واإدارة امل�رشف، من خالل 
ما يت�سمنه �لنظام �لأ�سا�سي للم�رشف �أو عقد �لتاأ�سي�س، باأن تكون معامالته متو�فقة 

مع �ل�رشيعة، وهذ� ل يتاأتى �إل بوجود رقابة �رشعية ملزمة. 
ق لهم �ملنتج على �أنه متو�فق  و�لثانية: يف �لعقد بني �مل�رشف وعمالئه عندما ُي�سَوّ
�لتدقيق  من  �لكايف  �لقدر  بذل  قد  يكون  �أن  ي�ستلزم  �لو�سف  فهذ�  �ل�رشيعة  مع 

)67(  �ضورة املائدة، الآية )1(.

)68(  �ضورة النحل، الآية )91(.

)69(  اأخرجه الرتمذي من حديث عمرو بن عوف –ر�ضي اهلل عنه- يف كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن ر�ضول اهلل  �ضلى اهلل 
عليه و�ضلم  يف ال�ضلح برقم )1272( واأبو داود من حديث اأبي هريرة-ر�ضي اهلل عنه- يف كتاب الأق�ضية، ب�اب يف ال�ضلح 
برقم )3120 (، والدارقطني من حديث عائ�ضة -ر�ضي اهلل عنها- بزيادة )ما وافق احلق( 2/3. وهو حديث �ضحيح 

مبجموع طرقه. تغليق التعليق 280/3 ، فتح الباري 451/4.  
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�ل�رشعي؛ و�إل كان مدل�ساً على عمالئه.

املعيار الرابع- التدقيق والفح�س )املراجعة(:

يعد �لتدقيق حمور �لرتكاز ل�سالمة �ملنتجات �لتي تقدمها �مل�سارف لعمالئها، 
�أو هم�س  �ملبد�أ  فاإذ� غيِّب هذ�  �ل�رشعية،  �لرقابة  لفتاوى هيئة  وللتاأكد من مو�فقتها 
�لرقابة  هيئة  تعتمد  �إذ�مل  �حلال  و�قع  ومن  م�سد�قيتها.  �ل�رشعية  �لرقابة  فقدت 
على  و�ملر�جعة  �لتدقيق  باأعمال  �لقيام   ت�سمن  منا�سبة  �إجر�ئية  �سيا�سات  �ل�رشعية 
و�آليات  �مل�رشف،  د�خل  و�سالحياتهم  �ملر�قبني،  عدد  حيث  من  �ل�سحيح  �لوجه 

�لفح�س، فاإن من �لنادر �أن يكون �ملنتج وفق �ملعايري �لتي و�سعتها �لهيئة.
و�لت�ساهل يف هذ� �لأمر �أوجد خلاًل ملحوظاً يف عمل بع�س �لهيئات �ل�رشعية، 

يف  �لهيئة،  من  جمازة  �أنها  على  �لعمالء  على  ت�سوق  منتجات  جند  �أن  درجة  �إلى 

نظر  – يف  هنا  بتحرميها، ومن�ساأ �خللل  �ملنابر  �لأع�ساء على  فيه  يفتي  �لذي  �لوقت 

�لباحث- من �سعف �لتدقيق. و�لناظر يف �لو�قع ل يجد تنا�سباً بني عدد �ملر�قبني 

�أجريت يف عام  ال�رشعيني )الداخليني( وحجم العمل املن�ط بهم، ففي درا�شة)0)) 

)00) على �رشيحة ت�سم �أحد ع�رش م�رشفاً تقدم خدمات �إ�سالمية، وت�سم )))0)) 

فاإن  �أكرث من مئة مليار دولر، ومع ذلك  بلغ  �إ�سالمي  �إ�سالمياً، وبحجم متويل  فرعاً 

عدد �ملر�قبني �ل�رشعيني مل يتجاوز )8)) مر�قباً �رشعياً، وكثري منهم م�سغول باأعمال 

�أخرى غري �لرقابة، كاأمانة �لهيئة �ل�رشعية و�لبحوث وغري ذلك!!.

�إن �لتاأكد من ح�سول �لتدقيق بال�سكل �ملطلوب يبقى من م�سوؤوليات هيئة �لرقابة 
با�سمها، وهي  �لهيئُة �مل�رشَف ي�سوق منتجاته  �أن ترى  �إذ ل يجوز �رشعاً  �ل�رشعية؛ 
مل تتاأكد من مطابقتها لفتاو�ها؛ فاإن ذلك يعد ت�سلياًل وتلبي�ساً على �لنا�س. و�لعامي 

)70(  قام باإعداد هذه الدرا�ضة مركز الأوائل لال�ضت�ضارات القت�ضادية.
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اإذا راأى اأ�شماء العلماء وت�اقيعهم مل يرتدد يف الدخ�ل يف العقد، ثقة باأهل العلم، 
ل بامل�رشف. فيجب على �لهيئة �أن ترف�س �لتعاون مع �مل�رشف �إذ� مل يوفر �لعدد 
�لتدقيق على  �إجر�ء  �ل�سالحيات ما ميّكنهم من  �ملر�قبني، ويعطهم من  �لكايف من 

�لوجه �لأمت.
ومن �لو�سائل �لتي ميكن بها حتقيق هذ� �ملعيار ما يلي:

)- تزويد جهاز �لرقابة �ل�رشعي بالعدد �لكايف من �ملر�قبني �لد�خليني �ملوؤهلني 
تاأهياًل منا�سباً، وعدم �لكتفاء باملر�قبة �خلارجية.

لعمالئه  يقدمها  �لتي  و�ملنتجات  �لعقود  جميع  تكون  باأن  �مل�رشف  �إلز�م   -(

على  �لهيئة  �أع�ساء  بتوقيع  ذلك  ويوثق  �لرقابة،  هيئة  من  �لنهائية  ب�سورتها  جمازة 

�ملنتج ب�سورته �لنهائية،بحيث ل تكتفي �لهيئة باإجازة �لهيكل �لعام للمنتج.

�ملعتربة،  �لفنية  �لطرق  وفق  �لد�خلية  للرقابة  �لإجر�ئية   �ل�سيا�سات  و�سع   -3
و�عتمادها من هيئة �لرقابة �ل�رشعية.

4- متكني �ملر�قبني �لد�خليني من �لطالع على �مل�ستند�ت و�لوثائق �لتي يتطلبها 
�لعمل �لرقابي.

)- �إجر�ء فح�س ع�سو�ئي يكون �ساماًل جلميع �أنو�ع �ملنتجات �مل�رشفية للتاأكد 
من مطابقتها لفتاوى �لهيئة.

)- �إعد�د تقارير رقابية دورية يقدمها رئي�س �لرقابة �لد�خلية لهيئة �لرقابة �ل�رشعية.
�مل�رشف  تعامالت  جميع  يغطي  رقابياً  تقرير�ً  �ل�رشعية  �لرقابة  هيئة  �إعد�د   -(

ويقدم جلمعية �ل�رشكاء)))).

)71(  وميكن ال�ضتزادة يف بع�س اجلوانب الفنية لعمل الرقابة ال�ضرعية من ما ت�ضمنته معايري ال�ضبط ال�ضادرة من 
هيئة املحا�ضبة واملراجعة للموؤ�ض�ضات املالية الإ�ضالمية، معايري املحا�ضبة واملراجعة 1/ 47-2
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املعيار اخلام�س- اللتزام بالجتهاد اجلماعي:

�إن ما مييز فتاوى �لهيئات �ل�رشعية �أنها �سادرة عن �جتهاد جماعي، وهذ� بال �سك 
يعطي �لفتوى قوة وقبوًل. فالأمر كما يقول َعِبيدة �ل�سلماين لعلي بن �أبي طالب –

ر�سي �هلل عنه: "ر�أيك مع عمر يف �جلماعة �أحب �إلينا من ر�أيك وحدك")))).
لأن  ثالثة؛  �لأع�ساء  عدد  يكون  باأن  �إل  �جلماعي  �لجتهاد  و�سف  يتحقق  ول 
�مل�ست�سار �لو�حد لي�س بجماعة، و�أما �لثنان فهما دون �أقل �جلمع عند من يرى من 
�أهل �لعلم �أن �أقله ثالثة؛ ولأن �لثنني �إذ� �ختلفا يف �لر�أي وترجح ر�أي �أحدهما لأي 

�سبب فيكون �جتهاد�ً فردياً.

املعيار ال�شاد�س- التوفيق مع فتاوى الهيئات الأخرى:

باآر�ء  �لنفر�د  يف  بها  �لنا�س  وثقة  موقعها  ت�ستغل  �أن  �ل�رشعية  للهيئة  ينبغي  ل 

تخالف بها ما عليه جمهور �ملعا�رشين يف �لنو�زل �ملالية، ذلك �أن ر�سالة �لهيئات ل 

تقت�رش على �إ�سد�ر �لفتاوى فح�سب، بل ينبغي �أن ت�سهم يف تقارب �لفتاوى. ول 

فاإن  للجماعة؛  �لآر�ء؛ مو�فقة  بع�س  �أع�سائها عن  بع�س  �أو  �لهيئة  تتخلى  باأن  باأ�س 

مو�فقة �جلماعة يف �مل�سائل �لجتهادية �لظاهرة فيما ير�ه �ملجتهد مرجوحاً خري من 

مفارقتهم �إلى ماير�ه ر�جحاً. ويف هذ� يقول �سيخ �لإ�سالم �بن تيمية: "وي�سوغ �أي�ساً 

اأن يرتك الإن�شان الأف�شل لتاأليف القل�ب، واجتماع الكلمة؛ خ�فا من التنفري عما 

ي�سلح، كما ترك �لنبي £ بناء �لبيت على قو�عد �إبر�هيم ... وقال �بن م�سعود 

�أكمل �ل�سالة خلف عثمان، و�أُنكر عليه فقيل له يف  ذلك، فقال -: �خلالف  - ملا 

�رش؛ ولهذ� ن�س �لأئمة كاأحمد وغريه على ذلك بالب�سملة، ويف و�سل �لوتر، وغري 

ذلك مما فيه �لعدول عن �لأف�سل �إلى �جلائز �ملف�سول، مر�عاة �ئتالف �ملاأمومني، �أو 

)72(  اأخرجه ابن اأبي �ضيبة يف م�ضنفه يف باب بيع اأمهات الأولد 185/5. و�ضححه ال�ضوكاين يف نيل الأوطار 117/5.
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لتعريفهم �ل�سنة، و�أمثال ذلك".)3))

 وميكن �أن يتحقق هذ� �ملبد�أ من خالل و�سائل متعددة منها:
)- �أن حتر�س �لهيئة على عدم خمالفة �لقر�ر�ت و�ملعايري �ل�سادرة من هيئات 
�ملحا�سبة  وهيئة  �لدويل،  �لإ�سالمي  �لفقه  جممع  مثل:  �لدولية،  �جلماعي  �لجتهاد 

و�ملر�جعة للموؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية.
)- تكوين هيئة �رشعية عليا يف كل دولة ت�سع �ملعايري �ل�رشعية، وتر�قب عمل 

�لهيئات �ل�رشعية.
3- توحيد �مل�سطلحات و�ملفاهيم �ملالية بني �لهيئات �ل�رشعية؛ حتى ت�سهل مقارنة 

�لآر�ء ومو�زنتها.
4- عقد لقاء�ت دورية بني �لهيئات �ل�رشعية على م�ستوى �لبلد �لو�حد.

املعيار ال�شابع- اللتزام باملقا�شد ال�شرعية:

�ل�رشعية  �ملقا�سد  �لإ�سالمي  �مل�رشف  تعامالت  تعك�س  �أن  �ل�رشوري  من 
و�أخالقيات �لتعامل �لتي جاء بها �لإ�سالم. وعلى هيئة �لرقابة �أّل يقت�رش دورها على 
�ملر�جعة �ل�سكلية للعقود، بل ل بد من �لنظر �ملقا�سدي للعقود وما حتققه من م�سالح 
للمجتمع؛ و�أّل تُغلَّب م�سلحة �مل�رشف يف حتقيق �لربح على �لنظر �إلى �لآثار �ل�سلبية 
مما  و�إن  �لإ�سالمية:  �مل�سارف  �أعمال  �أ�سبحت من �سميم  لعقود  �لبعيد  �ملدى  على 
يعاب على �مل�سارف �لإ�سالمية �أن كثري�ً من �لبد�ئل �ملقدمة ل تختلف يف ماآلتها 
عما تقدمه �مل�سارف �لربوية، وهذ� مما جعل �لبع�س ينظر نظرة ريبة جتاه �مل�رشفية 
�ملنتجات �مل�رشفية  �ملالية. فمن بني  �مل�سكالت  �لإ�سالمية، ومدى قدرتها على حل 

)73(   الفتاوى الكربى 2 / 182. ومن ذلك اأي�ضاً ما جاء يف املدونة: "قلت ملالك: اإنه يلينا قوم يرون خالف ما ترى يف 
املدونة 222/1. ال�ضهو؟. قال: اتبعوه، فاإن اخلالف �ضر". 
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جند �أن �لتورق �كت�سح عقود �لتمويل �لأخرى �لتي كانت �مل�سارف �لإ�سالمية تفتخر 

بها يف بد�ية �نطالقتها كاملر�بحة و�ل�ست�سناع و�ل�سلم و�مل�ساركة، بل حتى �ملر�بحة 

�أ�سبحت تتم ورقياً يف �سلع دولية ي�سوبها �لكثري من �ل�سكوك، وما تاأخذه �مل�سارف 

�لإ�سالمية فيما ي�سمى بـ"�لر�سوم �لإد�رية " يف �لت�سهيالت �لبنكية يف بطاقات �ئتمان 

�لبنوك �لربوية، وها هي  تاأخذها  �لربوية �لتي  �لفو�ئد  �أكرث من  �أو خطابات �سمان 

مدي�نيات الأفراد ترتاكم وتت�شاعف حتى بلغت اأرقاماً خميفة، ومل يقف الأمر عند 

�سك  ول  �لدين.  قلب  خالل  من  �لزمن  مرور  مع  يت�ساعف  �إنه  بل  �لدين،  �أ�سل 

�أن �إعطاء هذه �ملنتجات �ل�سبغة �ل�رشعية جعل �لنا�س يقبلون عليها بال تردد. ومن 

�ملتعني على هيئات �لرقابة: �ملبادرة باإعادة �لنظر يف بع�س �ملنتجات �لتي ل تتفق مع 

�أولوياتها �ملحافظة على �ملقا�سد �ل�رشعية،  �ملقا�سد �ل�رشعية؛ و�أن جتعل من �سمن 

تتجلى  بحيث  �أهد�فه،  �سمن  ومن  ر�سالته،  يف  يجعلها  باأن  بها،  �مل�رشف  و�إلز�م 

�أخالقيات �لإ�سالم يف تعامالته و�أرباحه وت�سويقه و�سلوك موظفيه.

املعيار الثامن: جتنب الأقوال ال�شاذة وتتبع الرخ�س:

تعد �لفتوى �سمام �لأمان وخط �لدفاع �حل�سني للمحافظة على م�سرية �مل�سارف 
قول  ووجود  �ملر�جعة.  ول  �لتدقيق  يجدي  فال  فيها  �خللل  ح�سل  فاإذ�  �لإ�سالمية، 
�سابق لأحد �لفقهاء �ملتقدمني لي�س م�سوغاً لتبني ذلك �لقول، فالأقو�ل كلها تقا�س 
لالإمام  "قيل  به، وقد  له ول يحتج  فيحتج  �لعامل  قول  و�أما  و�ل�سنة،  �لكتاب  مبعيار 
�أحمد: �إن �بن �ملبارك قال كذ� وكذ�. قال: �بن �ملبارك مل ينزل من �ل�سماء. وقال: 
يق علم �لرجل �أن يقلد… ويف )و��سح �بن عقيل): من �أكرب �لآفات: �لإلف  ِمْن �سِ
م يف �لنف�س ل بدليل، فهو �أعظم حائل عن  ملقالة من �سلف، �أو �ل�سكون �إلى قول معظَّ



د. يو�شف بن عبد اهلل ال�شبيلي

181 العدد 53 - حمرم 1433هـ - ال�شنة الرابعة ع�شرة 

�حلق، وبلوى جتب معاجلتها")4)). ويجدر �لتنويه هنا بقر�ر جممع �لفقه �لإ�سالمي 
يف �سو�بط �لأخذ بالرخ�س �لفقهية، ومما جاء فيه:

مقابلة  يف  �لأمر  مبيحاً  �ملذهبية،  �لجتهاد�ت  من  جاء  ما  �لفقهية:  "�لرخ�س 
�جتهاد�ت �أخرى حتظره...ول يجوز �لأخذ برخ�س �ملذ�هب �لفقهية ملجرد �لهوى؛ 
مبر�عاة  بالرخ�س  �لأخذ  يجوز  و�إمنا  �لتكليف،  من  �لتحلل  �إلى  يوؤدي  ذلك  لأن 
�رشعاً،  معتربة  بها  يرتخ�س  التي  الفقهاء  اأق�ال  تك�ن  اأن  الأول:  الآتية:  ال�ش�ابط 
ومل تو�سف باأنها من �سو�ذ �لأقو�ل. و�لثاين: �أن تقوم �حلاجة �إلى �لأخذ بالرخ�س. 
و�لثالث: �أن يكون �لآخذ بالرخ�س ذ� قدرة على �لختيار، �أو �أن يعتمد على من هو 
اأهل. والرابع: اأّل يرتتب على الأخذ بالرخ�س التلفيق. واخلام�س: األ يك�ن الأخذ 
نف�س  تطمئن  �أن  و�ل�ساد�س:  م�رشوع.  غري  غر�س  �إلى  للو�سول  ذريعة  بالرخ�س 
وفيما يتعلق بالتلفيق جاء ن�س �لقر�ر: "حقيقة �لتلفيق  املرتخ�س لالأخذ بالرخ�شة". 
يف تقليد املذاهب هي اأن ياأتي املقلد يف م�شاألة واحدة ذات فرعني مرتابطني فاأكرث، 
بكيفية ل يقول بها جمتهد ممن قلدهم يف تلك �مل�ساألة.. ويكون �لتلفيق ممنوعاً: �إذ� 
�أو  �لق�ساء،  حكم  نق�س  �إلى  �أدى  �إذ�  �لهوى..�أو  ملجرد  بالرخ�س  �لأخذ  �إلى  �أدى 
نق�س ما عمل به تقليد�ً يف و�قعة و�حدة، �أو �إذ� �أدى �إلى حالة مركبة ل يقرها �أحد 

من �ملجتهدين")))).

)74(  �ضرح الكوكب املنري �س 629

)75(  جملة جممع الفقه الإ�ضالمي )8/ 637/1(.
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اخلامتة 

يف اأبرز املقرتحات لتفعيل العمل الرقابي ال�رشعي:
�أوًل- فيما يتعلق بتنظيم عمل �لرقابة �ل�رشعية:

)- �سن قانون )�لرقابة �ل�رشعية على �خلدمات �ملالية)))))؛ لينظم �أعمال �لرقابة، 
وي�سع �لآليات �ملنا�سبة ملر�قبة هيئات �لرقابة �ل�رشعية.

)- �إن�ساء هيئة عليا للرقابة �ل�رشعية على �ملوؤ�س�سات �ملالية على م�ستوى �لدولة، 
يف  �ل�رشعية  �لرقابة  لهيئات  ملزمة  قر�ر�تها  وتكون  �لتامة،  بال�ستقاللية  تتمتع 
�ملوؤ�س�سات �ملالية، وت�سم جمموعة من علماء �ل�رشيعة �ملتخ�س�سني يف �ملعامالت 
و�ملالية،  �لإد�رية  �لالزمة  �لتجهيز�ت  بكافة  يزود  عامة،  �أمانة  ويتبعها جهاز  �ملالية، 

وباخلرب�ء يف جمال �لعلوم �ل�رشعية و�لقانونية و�مل�رشفية، و�لقت�ساد و�ملال.
�إجازة  �أو  �ملالية،  �ملوؤ�س�سات  عقود  در��سة  �لعليا  �لهيئة  �خت�سا�س  من  ولي�س 

منتجاتها، و�إمنا يكون لها �لخت�سا�س فيما يلي:

�ملالية، ويكون لهيئات �لرقابة  �أ- و�سع �ملعايري و�ل�سو�بط �ل�رشعية للتعامالت 

�لجتهاد فيما ل يتعار�س مع هذه �ملعايري.

مة لعمل هيئات �لرقابة �ل�رشعية، مبا يف ذلك  �لتنفيذية �ملنظِّ ب- و�سع �ملعايري 

�آليات تعيني �لأع�ساء، وعددهم، وغري ذلك.

ت- و�سع معايري �ملر�جعة و�لتدقيق �ل�رشعي )�لرقابة �لد�خلية).

ث- �لإ�رش�ف على عمليات حتول �ملوؤ�س�سات �ملالية �لتقليدية �إلى �إ�سالمية.

)76(  ينادي البع�ص ب�سن قوانني خا�سة بامل�سارف الإ�سالمية، ول اأوؤيد ذلك؛ لأن تخ�سي�ص امل�سارف الإ�سالمية بقانون 
اأن تلزم جميع املوؤ�ض�ضات  اإق��راَر بقاء امل�ضارف التقليدية، واأنها ل تخ�ضع لهذا القانون. والواجب   - – �ضمناً  يعني 
املالية من بنوك، و�ضركات تاأمني و�ضركات، ا�ضتثمار بهذا القانون، وتعطى املوؤ�ض�ضات التقليدية مهلة زمنية لتتحول 

اإلى موؤ�ض�ضات اإ�ضالمية.
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ج -�إ�سد�ر �لقر�ر�ت �ل�رشعية فيما ُيحال �إليها من مو�سوعات مالية من �جلهات 

�ملختلفة.

بال�سو�بط  �لتز�مها  على  مالية  موؤ�س�سة  لأي  �لأ�سا�سي  �لنظام  ين�س يف  �أن   -3

�ل�رشعية،  وبقر�ر�ت هيئة �لرقابة �ل�رشعية.

وثانياً- فيما يتعلق بتعيني ع�سو هيئة �لرقابة �ل�رشعية:

4- اأن يك�ن لديه الكفاءة يف العلم ال�رشعي، واملقدرة على ال�شتنباط، واخلربة 

مبا يوؤهله لالإفتاء يف �لق�سايا �ملالية �ملعا�رشة.

)- �أن يكون م�ستقاًل وظيفياً عن �ملوؤ�س�سة �ملالية.

)- �أن يكون تعيينه بقر�ر من �أعلى �سلطة يف �ملوؤ�س�سة �ملالية، وهي �جلمعية �لعامة 

لل�رشكاء، مع �أخذ مو�فقة �لهيئة �لعليا يف حال وجودها.

وثالثاً- فيما يتعلق بتعيني �ملر�قب �ل�رشعي �لد�خلي:

)- �أن يكون لديه �لتاأهيل �لعلمي و�خلربة �ملنا�سبة ل�سغل هذه �لوظيفة.

8- اأّل يتم تعيينه اأو عزله اإل مب�افقة هيئة الرقابة ال�رشعية؛ لتجنب اأي �شغ�ط 

ميكن �أن توؤثر يف عمله �لرقابي.

ور�بعاً- فيما يتعلق بفتاوى هيئة �لرقابة �ل�رشعية:

�لجتهاد  هيئات  من  �ل�سادرة  و�ملعايري  �لقر�ر�ت  مو�فقة  على  �حلر�س   -9

�جلماعي، وبالأخ�س قر�ر�ت جممع �لفقه �لإ�سالمي �لدويل، ومعايري هيئة �ملحا�سبة 

و�ملر�جعة للموؤ�س�سات �ملالية �لإ�سالمية.

0)- �أنَّ على هيئة �لرقابة جتنب �لأخذ بالأقو�ل �ل�ساذة، وهي �لتي تخالف ن�ساً 

�أل  �لهيئة  �إجماعاً، كما يجب على  �أو  �أو من �ل�سنة �ل�سحيحة  �رشيحاً من �لكتاب 

�إليه، ويح�سن عر�س �لق�سايا �مل�ستجدة �مل�سكلة على �ملجامع  تتبنى قوًل مل ت�سبق 

�لفقهية قبل �لبت فيها.
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�ل�رشعية  �لرقابة  هيئة  من  جمازة  �ملالية  �ملوؤ�س�سة  عقود  جميع  تكون  �أْن   -((
ب�سورتها �لنهائية، ول تكتفي �لهيئة باإجازة �لهيكل �لعام للعقد.

وخام�ساً- فيما يتعلق باأعمال �لرقابة �لد�خلية:
د بعدد كاف من �ملر�قبني �ملوؤهلني  ))- �أن ُين�ساأ جهاز رقابة �رشعية د�خلية، ويزوَّ
تاأهياًل منا�سباً، وعدم �لكتفاء باإ�سناد �لرقابة �ل�رشعية �إلى �ملر�جعة �لد�خلية �أو �إلى 

�ملر�قبة �خلارجية �لتي تقوم بها هيئة �لفتوى.
للموؤ�س�سة  �لتنظيمي  �لهيكل  �لد�خلية يف  �ل�رشعية  �لرقابة  �أن تكون مكانة   -(3
كافية لإجناز م�سوؤولياتها، و�أل ينخف�س �مل�ستوى �لتنظيمي للرقابة �ل�رشعية �لد�خلية 

عن م�ستوى �إد�رة �ملر�جعة �لد�خلية.
�لتي  و�لوثائق  �مل�ستند�ت  على  �لطالع  من  �ل�رشعيني  �ملر�قبني  متكني   -(4

يتطلبها �لعمل �لرقابي.
))- �عتماد معايري للرقابة �ل�رشعية تلزم بها �ملوؤ�س�سة وتعتمد من قبل هيئة �لرقابة 
�ل�رشعية، ت�سمن �ل�سيا�سات �لإجر�ئية لعمل �ملر�قب �ل�رشعي، وير�عى يف �سياغتها 

�لإفادة مما تو�سلت �إليه �لعلوم �لإن�سانية �ملعا�رشة يف جمال �لرقابة �ملالية.
يكون  و�أن  �لإف�ساح و�حلياد،  فيها  وير�عى  �ل�رشعية،  �لرقابة  تقارير  ))-تفعيل 
�إعد�دها و�سياغتها وفق �لأطر �لفنية �ملعتربة.ويجب �أن تغطي هذه �لتقارير جميع 

�لأعمال �لتي قامت بها �ملوؤ�س�سة.
))- تدريب وتثقيف �لعاملني يف �ملوؤ�س�سة �ملالية باملفاهيم و�ل�سو�بط �ل�رشعية، 
�لرقابة  وغر�س  معامالته،  يف  بها  �لتحلي  �مل�سلم  على  يجب  �لتي  وبالأخالقيات 
�لوجه  �لأمانة على  �أد�ء  �أوًل، و�حلر�س على  تعالى  �هلل  مبر�قبة  �أنف�سهم  �لذ�تية يف 

�ل�رشعي �ل�سحيح.
و�سحبه  �آله  وعلى  حممد  نبينا  على  و�سلم  �هلل  و�سلى  و�آخر�ً،  �أوًل  هلل  و�حلمد 

�أجمعني.   


