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الرقابة الشرعية املصرفية
مؤهالتها ودورها

الدكتور /أحمد علي عبدهللا

الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على رسوله األمين
مقدمة:
يسرالهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهازاملصرفي واملؤسسات املالية
أن تقدم لقرائها الكرام الكتاب الرابع من سلسلة إصداراتها العلمية والتوثيقية
بعنوان (الرقابة الشرعية املصرفية مؤهالتها ودورها) وهو من مؤلفات صاحب
الفضيلة العالمة الدكتور أحمد علي عبدهللا  -األمين العام للهيئة و أحد
مؤسسيها وهو  -كما هو معلوم -من الرواد األوائل الذين حملوا لواء أسلمة
الجهاز املصرفي داخل السودان وخارجه سائلين هللا تعالى أن يمد في عمره
ويبارك في أيامه ويمتعه بالصحة والعافية وأن يجعل ذلك في ميزان حسناته
وأن يثقل به موازين أعماله يوم ال ينفع مال وال بنون إال من أتى هللا بقلب سليم.
والكتاب  -كما يبدو من عنوانه  -معني بموضوع هيئات الرقابة الشرعية و
إبراز دورها في مسيرة أسلمة الجهاز املصرفي باعتبارها الجهة اإلدارية والرقابية
املوجهة للعمل املصرفي داخل الجهازاملصرفي وفق املباديء والضوابط واألسس
الشرعية املستمدة من مباديء الشرع الحنيف وشاء القدر االلهي أن يتصدى
لهذا املوضوع من هو على إملام تام به من الذين عرفوا بدورهم الفعال وعطائهم
املتدفق ومن هو خبير بخباياه وأسراره أال وهو الدكتور أحمد علي عبدهللا أحد
رواد مشروع أسلمة الجهاز املصرفي ليس على املستوى املحلي واإلقليمي فقط
بل من الذين يشهد لهم بإسهاماتهم اإليجابية على املستوى العالمي.
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املقدمة

وقد تضمن الكتاب مواضيع شتى ومتعددة وعناوين وثيقة الصلة بموضوع
دور هيئات الرقابة الشرعية في متابعة وتوجيه العمل املصرفي داخل الجهاز
املصرفي.
من تلك العناوين على سبيل املثال وليس الحصر( :عظم أمانة الرقابة
الشرعية وبعض مؤهالتها) واملوضوع كما يبدو من واقع عنوانه يسعى إلبراز
الدور املتعاظم بهيئات الرقابة الشرعية في متابعة ومراقبة العملية املصرفية
داخل كل مصرف ،كما يتناول كذلك أهم املؤهالت العلمية واألكاديمية التي
يجب أن تتوفر في عضو هيئة الرقابة الشرعية حتى ّ
يتسنى له القيام بدوره
الرقابي كما ينبغي .ومن املواضيع التي تضمنها الكتاب موضوع بعنوان ( :فرص
تطوير معايير موحدة للرقابة الشرعية على املصارف اإلسالمية) ،املوضوع كما
يبدو من عنوانه يسعى ويعمل اليجاد فرص تعين وتساعد على تطوير معايير
ً
موحدة يتم االتفاق عليها سعيا لتوحيد الرؤى بين مختلف صور التعامل
املصرفي بغرض توفير آليات مقتدرة وضابطة ملتابعة ومراقبة العمل املصرفي
بالكفاءة العلمية والرقابية املطلوبة.
ومن العناوين التي تضمنها الكتاب موضوع بعنوان ( :تفعيل الرقابة
الشرعية باملصارف اإلسالمية) يبدو أن املوضوع من واقع عنوانه يدعو و ينادى
بضرورة تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية باملصارف ودعمها بما تحتاج إليه
من معينات حتى ّ
يتسنى لها القيام بدورها الرقابي على الوجه املطلوب.
ً
ومن العناوين التي تضمنها الكتاب أيضا موضوع بعنوان ( :العالقة بين الهيئات
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املقدمة

الشرعية والبنوك املركزية ) واملوضوع كما يبدو  -من واقع عنوانه  -معني بتحديد
العالقة بين البنوك املركزية) وهيئات الرقابة الشرعية لتأسيس عالقة متوائمة
ومنسجمة بين البنوك املركزية والهيئات الفرعية للرقابة الشرعية في إطار من
التعاون بين هذين الجهازين ملتابعة ومراقبة العمل املصرفي لإلطمئنان على أنه
ً
يسيروفقا للضوابط الشرعية املطلوبة.
ومن املواضيع التي تناولها الكتاب موضوع بعنوان ( :دور الهيئات الشرعية في
تحديد ّ
التعدي والتقصير) يبدو من العنوان أن املوضوع يدعو إلى إعطاء هيئات

ّ
والتعدي وعدم التقيد بالضوابط
الرقابة الشرعية سلطة املحاسبة على التقصير
الشرعية إلدارة العملية املصرفية وذلك حتى تستطيع تلك الهيئات إدارة أعمالها
املصرفية في ظل سلطة قانونية تستطيع عن طريقها تحديد الجهات املقصرة
واملتهاونة في االلتزام بالضوابط الشرعية املطلوبة إلدارة العملية املصرفية وفق
هدي وضوابط الشرع الحنيف.
ما تمت اإلشارة إليه من عناوين هو بعض ما تضمنه الكتاب من مواضيع
ذات الصلة بهيئات الرقابة الشرعية ودورها اإليجابي في متابعة ومراقبة العمل
املصرفي التي سيقف القاريء من خاللها على الجهد الكبير واملقدر الذي بذل في
إعداد الكتاب سائلين هللا تعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات مؤلفه .وتود
اللجنة أن تلفت النظر إلى أنه ربما يقف القاريء على �شيء من التكرار في بعض
ً
البحوث التي تضمنها الكتاب نظرا إلى أن بعض هذه األوراق والبحوث قدمت في
مناسبات ومؤتمرات مختلفة وأن اللجنة فضلت عدم التدخل بحذف أو اقتطاع
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املقدمة

أي جزء من تلك البحوث واألوراق خشية أن يؤدي ذلك إلى اإلخالل باملضمون
الذي تضمنه كل مؤتمر من تلك املؤتمرات إضافة إلى أن هذه البحوث ّ
تعبر عن
وجهة نظر صاحبها والتدخل من اللجنة بأي صورة من الصور ربما يؤدي إلى
إفساد املضمون الذي هدف إليه مقدم هذه األوراق لهذه املبررات وغيرها رأت
اللجنة من باب األمانة العمل عدم التدخل بأي تعديل على تلك األوراق بالحذف
أو اإلضافة حتى تكون ّ
معبرة بكل الصدق واألمانة عن وجهة نظرصاحبها.
ويسعد الهيئة أن تعد قراءها الكرام بأنها ستواصل مشروعها التوثيقي بإصدار
املزيد من الكتب والبحوث العلمية بإذن هللا تعالى.

واهلل املستعان وهو من وراء القصد
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عظم أمانة الرقابة الشرعية
وبعض مؤهالتها

١

 /١قدم البحث في املؤتمرالثالث لهيئات الرقابة الشرعية  19-18فبراير٢..٩م

ً
أوال :أحب أن أنقل لهذا الحضور املتميزو الجامع:
§للمشتغلين في املؤسسات املالية اإلسالمية.
§وللمتعاملين معها.
§ولحاملي همومها.
§وملؤسسات التعليم العالي ومراكزالبحوث،
أن أنقل إليهم أن املصرفية اإلسالمية وسائر املؤسسات املالية اإلسالمية في
السودان:
·هي املثل األعلى ،والتجربة الرائدة األسمى لكل املصارف و املؤسسات املالية
اإلسالمية في عالم اليوم.
·وهي التجربة امللتزمة بمقاصد الشريعة ومبادئها وبضوابط األحكام
الشرعية.
وقد حازت على هذا التقدير في جل مؤتمرات املصارف اإلسالمية وشركات
التأمين اإلسالمي باعتبارها:
ً
1 .1التجربة األوسع تطبيقا لالقتصاد اإلسالمي.
2 .2التجربة األوسع مساحة في بلد واحد من بالد اإلسالم.
3 .3ما يقوم ويضطلع به بنك السودان املركزي بصفته أول مصرف مركزي
إسالمي يلتزم في ذاته بتطبيق الشريعة ،ويشرف على تطبيقها في الجهازاملصرفي
و املؤسسات املالية من خالل أجهزة رقابته الشرعية و الفنية.
ً
4 .4التجربة التي تشرف عليها مركزيا ،هيئة عليا للرقابة الشرعية.
5 .5التجربة التي تلتزم فيها هيئات الرقابة الشرعية بتطبيق عزائم صيغ
املعامالت اإلسالمية ،دون إهداراستخدام الرخص الشرعية في مكانها املناسب
وبحجمها املناسب.
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6 .6التجربة التي انبثقت عنها وتولدت أدوات التمويل اإلسالمي بغرض
استخدامها في:
·إدارة السيولة في االقتصاد
·توفيراملوارد الحقيقية لسد العجزفي املوازنة العامة
·وألي أغراض أخرى في القطاعين العام والخاص.
ً
ً
ثانيا :أرجو أيضا أن أنقل لكم ما تعلمون من أن كثيرين من أهل السودان -وعلى
الرغم مما تقدم من شهادة العرفان الخارجية – غيرراضين عما حققته املصارف
واملؤسسات املالية األخرى من خدمة للمواطنين
 - ١عن بعض الصيغ التي تمارسها املصارف كاملرابحة ويؤول بعضها عند التنفيذ
إلى صيغة ربوية.
 - ٢عن أن السودان نجح في إقامة نظام مصرفي ال ربوي ،وعجز عن النفاذ
إلى مقاصد الشريعة في املال من حيث :اكتسابه من وجه حالل ،وصرفه وفق
أولويات الشريعة ،وتحقيق التكافل االجتماعي بين أفراد املجتمع.
 - ٣اتهام هيئات الرقابة الشرعية بخضوعها إلدارات املصارف و املؤسسات
املالية .و أنها أهملت مراقبة وضع برامج التدريب وحمل املوظفين على اإلقبال
عليه وتذكيرهم بمسؤولياتهم حتى تكون لهم رقابة داخلية على صحة ما يؤدون
من واجبات.
·عن العجز عن توفير صيغ وأدوات مالية كافية لتلبية احتياجات التمويل في
قطاعات االقتصاد املختلفة واحتياجات املجتمع.
 - ٤وأبادرفأقول إنه ال يوجد تناقض بين املوقفين و الحكمين وهما:
ً
 - ٥تربع السودان منفردا في صدارة مسيرة املصرفية اإلسالمية.
 - ٦وعدم الرضا الداخلي عن هذه املسيرة.
ً
 - ٧املعجبون من الخارج يقيسون كسبهم املصرفي ممثال في مصرف أومصرفين أو
قل من  ١٠مصارف في البلد الواحد ،إزاء النظام املصرفي املتكامل في السودان.
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 - ٨املعجبون يقيسون كسبهم املصرفي املتمثل في أن  % 59منه تم عن طريق:
 - ٩املرابحة مع إلزام العميل بالوعد.
§ ّ
التورق املصرفي.
 - ١٠املرابحة املعكوسة .وهي صيغ تورث شبهة ربوية كبيرة ،في مقابل استخدام
السودان لكل صيغ االستثماراإلسالمي .وال يستخدمون هذه الصيغ املشبوهة.
 -١١املعجبون ينظرون لبنك السودان املركزي الذي يلتزم بحكم الشريعة
ويوجه الجهازاملصرفي – من خالل أجهزة رقابته -إلى االلتزام بصحة معامالتهم،
في مقابل أنهم ال يزالون يعانون من أن املصارف املركزية أو بعضها تخضعهم
ملعاييرالرقابة املفصلة على النظام الربوي.
 - ١٢املعجبون بتجربة السودان يغبطون فكرأهل السودان الذي ولد األدوات
املالية اإلسالمية مؤسسة على أصول حقيقية ،في حين أن تجربتهم عجزت عن
استخدام صيغ االستثماراإلسالمية املدونة عبرالتاريخ في كتب الفقه اإلسالمي
بين أيدينا وأيديهم.
ً
 - ١٣املعجبون يغبطون فكر أهل السودان الذي توصل مبكرا ألهمية إنشاء
هيئة عليا للرقابة الشرعية:
–تضبط سياسات ومعامالت البنك املركزي
–وتوحد – بقدراإلمكان خيارات أهل السودان،
وتكون مرجعية أعلى فيما إذا اختلفت إدارة املصرف على ما أفتت به هيئة
الرقابة الشرعية على مستوى املصرف ،أو فيما إذا لم يرض أحد الطرفين
بفتوى الهيئة
 أوهي الهيئة التي تقوم على مثل هذه املؤتمراتبوتقود بالتعاون مع البنك املركزي توثيق العمل املصرفي اإلسالمي.13

ذلكم هو السبب الوجيه الذي حمل الناس في الخارج على أن يضعوا التجربة
السودانية ،بناء على أسس موضوعية في هذه املكانة السامية من الصدارة.
أما أهل السودان فهم أهل أشواق ،وأهل ذكر ،وأهل رجاء ،وعهدهم مع هللا
تعالى أنهم ما داموا صادقين في أشواقهم و اعيني بأذكارهم حقق هللا بفضله
أشواقهم ورجاءهم.
وأن تجربة السودان مهما سمت مكانتها ،وعلت درجتها ،وتربعت في الصدارة،
فإنها ال تزال بعيدة عن الكمال .وما زالت هناك مساحة واسعة تحتاج منا لبذل
الجهود لتجويدها .وهذا هو القدرالذي تتوجه إليه هذه االتهامات.
واالنتقادات التي وجهت لهذه التجربة فيها درجة من الحقيقة ،وعلينا أن نعمل
متضامنين بالقدر الذي نسدد فيه ونقارب مرضاة هلل تعالى وتلبية لتطلعات
أهلنا.
وعلينا عند قبول هذا النقد – من حيث املبدأ -أن نفرق بين نقد الحادبين على
نجاح التجربة ،ومصلحة األمة في تطور مؤسسات ااملصرفية اإلسالمية ،وبين
انتقاد أصحاب الغرض الذين يستهدفون النيل من هذه التجربة.
وما انعقد مؤتمركم هذا إال لهذا الغرض .قصدنا من هذا املؤتمرأن نقف على ما
عندنا من رصيد في اإليجابيات ،فنعمل على الحفاظ عليها ،وتطويرها ،وما عندنا
من سلبيات فنعمل على عالجها من ناحية واالجتهاد في عدم تكرارها من ناحية
أخرى.
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املوضوع الثاني

املراقب الشرعي
كما ورد في خطاب السيد /املحافظ فإن معيارالضبط للمؤسسات املالية رقم
( )1عن تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها قد نص في بنده ( )6على
اآلتي:
ً
َّ
(تعين هيئة الرقابة الشرعية من بين أعضائها ،أو غيرهم :مراقبا أو أكثر
للمساعدة في أداء مهامها).
ً
ً
واملقصود بذلك أن تعين هيئة الرقابة الشرعية عاملا متفرغا ملباشرة مهمة
ً
الرقابة ميدانيا و أن يخضع لتدريب مكثف ومتواصل حتى يلم بفنيات املراجعة
ً
اليدوية واإللكترونية .وأن يقوم بالتفتيش منفردا أو مع فرق التفتيش و
املراجعة الداخلية حتى يرفع تقاريره لهيئة الرقابة الشرعية وإلدارة البنك عن
مدى صحة معامالت املصرف وما شابها من مخالفات.
ويقوم هذا العضو بمسؤولية املقرر لهيئة الرقابة الشرعية ويبت في املسائل
العاجلة التي تعرضها إدارات البنك عليه ما دام في مقدوره ذلك ،وإال رفع األمر
ً
للهيئة في اجتماع يدعو له عاجال.
وعلى ضوء تقارير املراقب الشرعي وتقارير تفتيش البنك املركزي و املراجعة
الداخلية وعلى ضوء ما تقوم به هيئة الرقابة الشرعية من فحص ومالحظات
يصدرتقريرهيئة الرقابة الشرعية.
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املوضوع الثالث
يتصل بوظيفة الفتوى وأهميتها ومؤهالتها
 .1وظيفة الفتوى:
ً ً
أولت الشريعة اهتماما كبيرا بشأن الفتوى ،ومكانتها في تجديد ثوب الدين ،وفي
ممارسة االجتهاد .وأسباب هذا االحتفاء بالفتوى كثيرة ،ولكن من أهمها :أن
الفتوى واالجتهاد يعبران عن تمام كمال دين اإلسالم .قال تعالى( :اليوم أكملت
ً
لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم اإلسالم دينا) االية  ٣سورة
املائدة.
وقد كمل الدين بالقرآن معجزة اإلسالم الخالدة ،وبسنة النبي الخاتم صلوات
هللا وسالمه عليه .فلم يبق بعد ذلك إال أن ينهض العلماء – وهم ورثة األنبياء-
ً
بواجب الدعوة و التبليغ واالجتهاد ،حتى يظل الدين مهيمنا على توجيه كسب
ً
العباد ،وضابطا له عن طريق االجتهاد .وحديث معاذ املعلوم شاهد على
هذا املعنى.
يقول اإلمام الشاطبي :املفتي قائم في األمة مقام النبي ﷺ والدليل على ذلك
أمور:
–أوالها :النقل الشرعي :أن العلماء ورثة األنبياء وأن األنبياء لم يورثوا
ً
ً
دينارا وال درهما ،إنما ورثوا العلم ،فمن أخذ به أخذ بحظ وافر.1
–الثاني :أنه نائب عنه في تبليغ األحكام لقوله صلى هللا عليه وسلم :أال
ُّ
3
ليبل ُغ الشاهد منكم الغائب .2وقال :بلغوا عني ولو آية.
 / 1رواهـ أبوداؤد (  ) 3641وابن ماجة (  ،) 223والدارمي (  ) 343وابن حبان ( .) 88
 / 2صحيح البخاري الحديث رقم (  ،) 1٠5صحيح مسلم الحديث رقم ( .) 1679
 / 3رواهـ البخاري حديث رقم ( ) 3461
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–الثالث :أن املفتي شارع من وجه ،ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقو ٌل
ً
عن صاحبها ،وإما مستنبط من املنقول .فاألول يكون فيها مبلغا .والثاني يكون
ً
ُ
وإنشاء األحكام إنما هو للشارع .فإذا كان
فيه قائما مقامه في إنشاء األحكام.
للمجتهد إنشاء األحكام بحسب نظره واجتهاده ،فهو من هذا الوجه ٌ
شارع واجب
ُ
والعمل على وفق ما قاله ،وهذه هي الخالفة على التحقيق.4
اتباعه،

ويقول ابن القيم في قوله تعالى:
ُ َْ
َ َ ُّ َ َّ َ َ ُ َ ُ َّ
الل َه َو َأط ُ
ْ ُ ْ 5
يعوا َّ
الر ُسو َل َوأ ْو ِلي ال ْم ِر ِمنكم )
( ياأيها ال ِذين آمنوا أ ِطيعوا
ِ
والتحقيق أن األمراء إنما ُيطاعون إذا أمروا بمقت�ضى العلم ،فطاعتهم ٌ
تبع
لطاعة العلماء .فإن الطاعة إنما تكون في املعروف وما أوجبه العلم .فكما أن
تبع لطاعة الرسول  ،فطاعة األمراء ٌ
طاعة العلماء ٌ
تبع لطاعة العلماء.
ً
وملا كان قيام اإلسالم بطائفتي العلماء واألمراء ،وكان الناس لهم تبعا ،كان صالح
َ
العال ِم بصالح هاتين الفئتين وفساده بفسادهما.
قال عبد هللا بن املبارك وغيره من السلف :صنفان من الناس إذا صلحا صلح
الناس ،وإذا فسدا فسد الناس .قيل من هم ؟ قال :امللوك والعلماء .6
ً
 .2العلم عموما :
اإلسالم هودين العلم واملعرفة قال ذوالنون :إن هللا زين االسالم بالعلم ،ورفعه
باألدب ،وأكرمه بالتقوى .وهذه درجات وصفات ومؤهالت متكاملة ال تنفصل
عن بعضها ،فالعالم يتوجه بعلمه إلى هللا ويتحلى بمعانيه طاعة هلل تعالى .قال
شريك :إن الرجل ليأتي للعالم فما يتعلمه من أدبه أحب إليه مما يتعلمه من
حديثه”.
 / 4املوافقات .245-244/4
 / 5سورة النساء اآلية .59
 .6إعالم املوقعين .1/1
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ً
ومن آداب العلماء ( :تقريبهم األجل وتقصيرهم األمل ) مصداقا لقوله صلى
هللا عليه وسلم( :من أصبح والدنيا همه جعل هللا فقره بين عينيه ومن أصبح
واآلخرة همه جعل هللا غناه في قلبه)
َ
وهكذا يتظاهرالعلم واألدب والتقوى فترفع درجة العبد عند هللا تعالىَ ( :ي ْرف ِع
َّ ُ َّ َ ُ
ُ َّ َ ُ ُ ْ ْ َ َ
ات). 7
الله ال ِذين َآمنوا ِمنك ْم َوال ِذين أوتوا ال ِعل َم د َرج ٍ
ً
وعن أبي الدرداء قال :سمعت رسول هللا ﷺ يقول ( من سلك طريقا يبتغي فيه
ً
ً
ُ
لتضع أجنحتها لطالب العلم
علما سهل هللا له طريقا إلى الجنة .وإن املالئكة
ر�ضى بما يصنع .وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في األرض حتى
الحيتان في املاء .وفضل العالم على العابد كفضل القمرعلى سائرالكواكب.
ً
ً
وإن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء لم يورثوا دينارا وال درهما وإنما ورثوا
8
العلم .فمن أخذه أخذ بحظ وافر)
 .3األصول :
ملاكانعلماألصولهوالقانونالحاكموالضابطلالجتهادواالستنباط،والجامع
ً
لفروع املسائل ،واملشتمل على مصادر التشريع ودالالتها ،كان واجبا على كل
ً
مجتهد أن يكون جامعا لهذا العلم .فإن هذا العلم ،كما يقول اإلمام الشوكاني،
هو عماد فسطاط االجتهاد ،وأساسه الذي تقوم عليه أركان بنائه .وعليه أن
ً
ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا يوصله إلى ما هو الحق فيها .فإنه إن فعل
ذلك تمكن من رد الفروع إلى اصولها بأيسرعمل ،وإذا قصرفي هذا الفن صعب
عليه الرد وخبط فيه وخلط.9
 / 7سورة املجادلة اآلية .11
 / 8رواهـ أبوداؤد حديث رقم ( )3641والترمذي حديث رقم (  )2682ـ أنظرتخريجه في
الصفحة السابقة.
( / 9إرشاد الفحول .)252
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وقال اإلمام الشاطبي:
ُ
إنما تحصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفين:
أحدهما :فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
والثاني :التمكن من االستنباط ً
بناء على فهمه فيها .وفوق ذلك كله االخالص
هلل تعالى.10
ً
ُ
علينا أن نقبل على تحصيل العلم وأن نجعل طلبه خالصا هلل تعالى ،وأن نتوجه
بعلمنا خدمة ملصالح العباد.
ً
قال رسول هللا ﷺ  ( :من تعلم علما مما يبتغي به وجه هللا عزوجل ،ال يتعلمه
ً
َ
إال ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد َع ْرف الجنة يوم القيامة ).11
 .4معرفة أسباب الخالف:
ً
قال رسول هللا ﷺ  ( :من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين) .12وإنما تستخدم
األصول بمقاصدها ،ودرجات اإلخالص فيها ،لصناعة األحكام الفقهية وفق
ً
نوازلها .والعلماء املنتصبون للفتوى ال يبدأون في هذا من فراغ .بل ورثوا فقها
ً
ً
واسعا وعميقا ،انطلقت مدارسه ومناهجه من الحرية الفكرية امللتزمة بقواعد
االستنباط .وعلى املفتين معرفة مناهج املجتهدين ،وكيفية إقبالهم على العلم
وتحصيله ،وترحالهم من أجله وبذله ألمتهم.
روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال :يا عبد هللا ! قلت لبيك يا رسول هللا .قال
أتدري أي الناس أعلم ؟ قلت هللا ورسوله أعلم ( .قال اعلم الناس أبصرهم
بالحق إذا اختلف الناس). 13
 / 10املوافقات .15/4
 / 11رواه أبو داود بإسناد صحيح ( حديث رقم ( .)3664
 / 12رواه البخاري حديث رقم ( )7ومسلم حديث رقم ( .)137
ً
 / 13أخرجه الحاكم في املستدرك وصححه مرفوعا  -أنظرالسنة للمروزي  -حديث رقم (.)39
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وهذا توجيه من الرسول ﷺ إلى علماء األمة في أن يتحلوا بالصبر ،وأن يعرفوا
أسباب الخالف .ولذلك جعل الناس العلم معرفة الخالف.
§قال قتادة :من لم يعرف االختالف لم يشم أنفه الفقه.
ً
§وعن عطاء :ال ينبغي ألحد أن يفتي الناس حتى يكون عاملا باختالف الناس
فإن لم يكن كذلك رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه.
§وعن مالك :ال تجوز الفتيا إال ملن علم ما اختلف الناس فيه.
§وختم الشاطبي ذلك بقوله :كالم الناس هنا كثير ،وحاصله معرفة مواقع
الخالف ،ال حفظ مجرد الخالف.14
 .5النظرفي مآالت الفتوى:
§تتنزل الفتوى على واقع شديد الحركة ،واقع مختلف في بيئته ،وابتالءاته
الفردية والجماعية .وال يوجد حكم واحد يمكن تعميمه على كل الناس بدرجة
واحدة.
ً
§لذلك ينبغي على املفتي – فوق إملامه بفقه الحكم الشرعي ،أن يكون مدركا
لفقه الواقع الذي يعمل املفتون على معالجته وضبطه بأحكام الشريعة،
كالواقع السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي .ومستوى ثقافة الناس الشرعية،
وأن يتصور مآالت هذه الفتوى على ذلك الواقع.
 .6الصدق واملراقبة:
إن اإلملام بعلوم الشريعة اإلسالمية وبواقع حياة الناس في دنيا االبتالءات
مطلوب .ولكن ال ينال العبد ثمرة العلم حتى يتأ�سى فيه بسيرة الرسول صلى هللا
عليه وسلم وعباد هللا الصالحين.
–قيل لم يسبق أبوبكر الناس بكثرة صالة وال صيام ،ولكن سبقهم ب�شئ في
قلبه.
–قال ابن الورد :آفة الخلق في حرفين:
 / 14املوافقات .162-161/4
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§اشتغال بنافلة وتضييع فرض،
§وعمل جوارح بال مواطأة قلب.
–وقال الطو�سي :أقل ما يلزم املسافر في سفره أربعة أشياء :علم يسوسه،
وذكريؤنسه ،وورع يحجزه ويقين يحمله.
–ويقول ابن القيم :وملا كان التبليغ عن هللا سبحانه وتعالى يعتمد العلم بما
يبلغ ،والصدق فيه ،لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إال ملن اتصف:
ً
ً
بالعلم والصدق .فيكون عاملا بما يبلغ ،صادقا فيه .ويكون مع ذلك حسن
ً
الطريقة ،مر�ضي السيرة ،عدال في أقواله وأفعاله ،متشابه السر والعالنية ،في
مدخله ومخرجه وأحواله.
 .7التأني في إصدارالفتوى:
الفتوى تحتاج لنوعين من العلم :فقه الحكم الشرعي وفقه الواقع العملي .ولقد
ً
ً
وقف األوائل أنفسهم لتحصيل هذا العلم ،وارتحلوا في سبيله شرقا وغربا .ولم
يعرفوا االستقرارفي مكان واحد .ودونوا علمهم في األسفارالتي بين يدينا ،وعجزنا
نحن حتى عن مطالعتها .وكان من نهج األوائل أن يتثبتوا في إصدار الفتوى رغم
سعة علمهم ،ونتجرأ نحن في سرعة إصدارها مع قلة علمنا .قال عبد هللا بن
املبارك :حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي السائب عن عبد الرحمن بن أبي ليلى
قال :أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول هللا ﷺ  -أراه قال في املسجد -فما
ود لو أن أخاه كفاه الحديث .وال مفت إال ّ
كان محدث إال ّ
ود أن أخاه كفاه الفتيا.
ً
ُ
ُ
الباب
أجسر الناس على الفتيا أقلهم علما .ويكون عند الرجل
وقال سحنون:
ََ َ ُ ُ َ َ ُ
ُ
الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه .قال تعالى ( :ول تقولوا ِلا ت ِصف
َ ْ َ ُ ُ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ٌ َ َ َ َ َ ٌ َ ْ َ ُ َ َ َّ
الله ْال َكذ َب إ َّن َّالذ َ
ين
ِ
أل ِسنتكم الك ِذب هذا حلل وهذا حرام ِلتفتروا على ِ َ ِ ِ
َ ْ َ َ َ َ َّ
الله ْال َكذ َب َل ُي ْفل ُحو َن * َم َت ٌ
اب أ ِل ٌ
يل َو َل ُه ْم َع َذ ٌ
اع َق ِل ٌ
يم ).15
ِ
يفت ُرون على ِ ِ
ً
ُ
قال ابن وهب :سمعت مالكا يقول :العجلة في الفتوى نوع من الجهل و الخرق.
 / 15سورة النحل اآليات (.)117-116
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وكان يقال التأني من هللا و العجلة من الشيطان.
§وعن علي ر�ضي هللا عنه قال :خمس إذا سافر فيهن ر ٌ
جل إلى اليمن كن فيه
ً
عوضا عن سفره :ال يخ�شى عبد إال ربه ،وال يخاف إال ذنبه ،وال يستحي من ال
يعلم أن يتعلم ،وال يستحي من يعلم إذا سئل عما ال يعلم أن يقول :هللا أعلم .و
الصبرمن الدين بمنزلة الرأس من الجسد.16
 . 8الوسطية في األحكام وذم تتبع الرخص:
ُ
§يقول تعالىَ ( :و َك َٰذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا ّل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
اس َو َيكو َن
الن
ِ
ِ
ِ
الر ُسو ُل َع َل ْي ُك ْم َشه ً
َّ
يدا)  .17اإلسالم دين اليسرودين العزائم ودين الرحمة ودين
ِ
امللحمة ودين العدل والصراط املستقيم والوسطية.
ال ُي ّ
حمل العباد فوق ما يطيقون من التكاليف،ويعينهم على ما لهم به طاقة متى
ً
توجهوا بعلمهم وعملهم إلى هللا تعالى .وال يقبل منهم التحلل من التكاليف اتباعا
لهوى النفوس ودسائس شياطين اإلنس والجن وإال بطل التكليف.
يقول اإلمام ألشاطبي :والدليل على صحة التوسط وأنه الصراط املستقيم
ُ
الحمل على التوسط من
الذي جاءت به الشريعة .فمقصد الشارع من املكلف
غيرإفراط وال تفريط ،فإذا خرج املفتي عن ذلك خرج عن قصد الشارع .ولذلك
ً
كان ما خرج عن الوسط مذموما عند العلماء الراسخين وهو سنة الرسول ﷺ.
لذلك د الرسول ﷺ التبتل .وقال ملعاذ ملا أطال بالناس الصالةّ :
أفتان أنت
ر
َ ُّ
يا معاذ؟ وقال عليكم من العمل ما تطيقون ،فإن هللا ال ُ
يمل حتى تملوا ورد
عليهم الوصال .والخروج عن األطراف خارج عن العدل ،وال تقوم به مصلحة
 / 16تاريخ مدينة دمشق ج  511/42البن عساكر.
 / 17سورة البقرة اآلية ( .)143
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الخلق .أما في طرف التشدد فإنه مهلكة ،وأما إذا ذهب مذهب االنحالل كان
مظنة للم�شي مع الهوى و الشهوة .وعلى هذا يكون امليل إلى الرخص في الفتيا
بإطالق مضاد للم�شي على التوسط.
§والوسط هو معظم الشريعة ،وأم الكتاب .ومن تأمل موارد األحكام
باالستقراء التام عرف ذلك .وإال لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج
ومخالف للهوى .فليأخذ املوفق في هذا املوضوع حذره ،فإنه مزلة قدم على
وضوح األمرفيه.18
§قال الشيخ عبد هللا دراز :أما لو اختار املقلد من كل مذهب ما هو األخف
واألسهل :فقال اإلمام أحمد واملروزي :يفسق.
وقال األوزاعي :من أخذ بنوادرالعلماء خرج عن اإلسالم
وقال ابن حزم :اإلجماع على تفسيق متتبع الرخص
وقال سليمان التميمي :إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع فيك الشركله.
. 9األمانة العظيمة:
علينا أن ال نغفل ثقل املسؤولية التي رهنا لها رقابنا ،ونرجو أن ال نكون قد
طلبناها فنوكل فيها لتدبيرنا القاصر .وأن نكون قد انتدبنا لها حتى يعيننا املولى
ً
عز وجل على أدائها .وعلينا أن نتذاكر أبدا فيما بيننا :أننا نضطلع بأمانة عظيمة
ووالية خطيرة ،أال وهي الوالية التي تجلسنا على مقعد خالفة النبوة في:
تحصيل العلم على نحو ما َّبيناه ،وأوسع مما َّ
بيناه..
و أن نجعل معاني هذا العلم هي األدب الذي نتأدب به ،وأن نمأل قلوبنا باإليمان
ً
الذي يحرضنا على أداء واجباتنا على أحسن الوجوه ،امتثاال لهدي النبي الخاتم:
 / 18املوافقات 261– 258/4
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الذي كان خلقه القرآن.
§الذي كان يقوم الليل حتى تتفطر قدماه ،فقالت له عائشة ر�ضي هللا عنهما:
لم تصنع هذا يا رسول هللا ،وقد غفر هللا لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال:
ً
ً
أفال أحب أن أكون عبدا شكورا (متفق عليه )
روى أبي بن كعب قال  :كان رسول هللا ﷺ إذا ذهب ربع الليل قام فقال:
ياأيها الناس اذكروا هللا ،اذكروا هللا ،جاءت الراجفة تتبعها الرادفة ،جاء املوت
بما فيه.19
ً
ً
لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليال ولبكيتم كثيرا.
لقد كان لكم في رسول هللا أسوة حسنة ملن كان يرجو هللا واليوم اآلخر.
ً
ً
ً
ومن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عمال صالحا وال يشرك بعبادة ربه أحدا.
َ
نكبي ثم قال:
عن أبي ذرقال :قلت يا رسول هللا أال تستعملني ؟ فضرب بيده على م ِ
يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة ،وإنها يوم القيامة خزي وندامة ،إال من أخذها
بحقها ،وأدى الذي عليه فيها.20

 / 19أخرجه الترمذي ،صحيح سنن الترمذي  - 59-589/2حديث رقم .2457
 /20رواه مسلم حديث .1825
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العالقة بني اهليئات الشرعية
والبنوك املركزية

١

 /١قدم في املؤتمر األول للهيئــات الشرعية للمؤسسات املاليـة اإلسالميـة ،هيئ ــة
املحاسبــة واملراجعــة للمؤسسـات املاليــة اإلسالمية  -البحرين

املقدم ــة
هكذا دفعت األمانة العامة لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية بهذا العنوان( :العالقة بين الهيئات الشرعية والبنوك املركزية) دون
بيان ملحتوياته وال ما يرشد إليها .وتركت للباحث مصارعة هذا املوضوع الع�صي
الذي أحسبه قد طرح للبحث ألول مرة.
وفي تقديري أنه قد يكون من املفيد في تحديد العالقة بين هذه الجهات
الرقابية :هيئات الرقابة الشرعية من ناحية والبنوك املركزية من ناحية
أخرى – أن ننظر في:
 أنوع وحجم العالقة القائمة بين هذه املؤسسات.ب ونوع وحجم العالقة التي ينبغي أن تكون بين هذه املؤسسات.ثم إن الخلفية التي ينبغي أن تبنى عليها هذه العالقة هي الوظيفة التي تضطلع بها
هذه املؤسسات الرقابية ،والى أي مدى يمكن أن تتداخل هذه الوظائف وتتكامل
أو تنفرد بها بعضها دون األخرى.
وهذا بدوره يقت�ضي أن نتناول وظائف الهيئات الشرعية املركزية ووظائف
الهيئات الشرعية الفرعية – أي هيئات الرقابة الشرعية لكل مصرف أومؤسسة
مالية ،ثم نوازن هذه وتلك بوظائف البنوك املركزية.
في تقديري هذا هو املعنى الذي يمكن استخالصه من هذا العنوان .وعلى أساس
هذا املعنى سأكتب هذه الورقة .وآمل أن أوفق في تقديم مادة – مهما كانت أولية
وفطيرة– تكون مفيدة لبداية مناقشة هذا املوضوع ومعينة في املستقبل على
بلورته على نحو أشمل وأعمق.

واهلل املستعان وعليه التكالن
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اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية:
باستعراضمجموعةمناسبةومتنوعةمناملوادالتيتنظموتحدداختصاصات
ً
هيئات الرقابة الشرعية ووظائفها واعتبارا باملمارسة العملية لهذه الهيئات،
يمكن إجمال هذه الوظائف في أن الهيئة تقوم بالواجبات التالية:
1 .1املسؤولية عن مطابقة أعمال املصرف – خاصة في مجالي االستثمار
والخدمات املصرفية وما يتصل بهما – ألحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها.
2 .2االشتراك مع جهات االختصاص باملصرف في وضع نماذج العقود واالتفاقات
املتعلقة بجميع مناشط املصرف ،وفي تعديل وتطويرهذه النماذج عند الحاجة،
وفي إعداد العقود التي يزمع املصرف إبرام ــها مما لي ــس له نموذج من قبل ،وذلك
بقصد بناء هذه العقود واالتفاقات واملعامالت وفق أحكام الشريعة اإلسالمية
ومبادئها من ناحية واالستيثاق من خلوها من املحظورات الشرعية من ناحية
أخرى.
3 .3إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما عهده إليها مجلس اإلدارة أو املدير
العام ومساعدوه باإلدارات والفروع أو املتعاملون مع املصرف فيما يتعلق
بمعامالت املصرف.
ً
4 .4تقديم ما تراه مناسبا من املشورة الشرعية إلى الجمعية العمومية ومجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية في أي أمريتعلق بمعامالت املصرف.
5 .5املساعدة في مناهج تأهيل وتدريب العاملين ،واملشاركة في عمليات التدريب
خاصة ما يتعلق منها بفقه املعامالت وما يتصل به من أصول ومقاصد
وفروعيات ..وصيغ املعامالت في مجالي االستثمار والخدمات وما يشوبها من
انحرافات.
6 .6مراجعة معامالت املصرف من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقت�ضى
ما ورد في املواد أعاله وذلك إما أن تقوم بهذا العمل من ذاتها بمراجعة املستندات
في حضرة أصحاب الشأن أو بوساطة مدققين شرعيين كما هو الحال في بعض
املصارف في السودان وفي مصرف قطر اإلسالمي وفي الراجحي وفي مجموعة دلة
28

البركة على رواية أو عن طريق إدارات التفتيش الداخلي لدى مؤسسات أخرى.
7 .7إعداد البحوث والدراسات واملشاركة في إصداراملجالت واملطبوعات املتعلقة
ً
باالقتصاد اإلسالمي عموما والصيرفة اإلسالمية على وجه الخصوص.
ً
8 .8تقدم الهيئة دوريا وكلما اقت�ضى األمر تقاريرها ومالحظاتها إلى كل من املدير
العام ومجلس اإلدارة.
ً
ً
9 .9تقدم الهيئة للجمعية العمومية للمساهمين تقريرا سنويا ضمن التقارير
ً
املالية مشتمال على رأيها في مدى التزام املصرف في معامالته بأحكام الشريعة
اإلسالمية وما قد يكون لديها من ملحوظات أو تحفظات.
1010أي مهام أخرى تكون الزمة ومساعدة للهيئة في أدائها الختصاصاتها أعاله.22
21

أهداف و اختصاصات الهيئات العليا أو املركزية للرقابة
الشرعية:
واقصد بالهيئات العليا للرقابة الشرعية أواملركزية تلكم الهيئات التي تخضع
لها مجموعة من املصارف اإلسالمية تحت نسق واحد ،كالهيئة العليا للرقابة
الشرعية لالتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية ،حيث كانت تدين لسلطانها كل
املصارف اإلسالمية األعضاء في االتحاد ،على الرغم من أن لكل واحد منها هيئة
رقابة شرعية .والهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهازاملصرفي واملؤسسات املالية
بالسودان التي يخضع لها البنك املركزي وكل املصارف واملؤسسات املالية
 / 21التدقيق الشرعي في املصارف اإلسالمية ،تجربة مصرف قطر اإلسالمي للسيد محمود
عبد البارى منسق هيئة الرقابة الشرعية .وتجربة بنك التضامن اإلسالمي والبنك اإلسالمي
السوداني وبنك الخرطوم – بالسودان.
 / 22انظرفي ذلك فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني الصادرعن
بنك فيصل اإلسالمي السوداني صفحات  17-13عن هيئة الرقابة الشرعية تكوينها ومنهجها في
العمل – منشورات مطابع االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية  47شارع العروبة مصرالجديدة
– القاهرة ،عقد التأسيس والنظام األسا�سي لبنك التضامن اإلسالمي الخرطوم املواد  ٦٠إلى
 63والبنك اإلسالمي السوداني وبنك امدرمان الوطني.
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العاملة في السودان ،على الرغم من أن لكل مصرف هيئة رقابة شرعية .والهيئة
العليا للرقابة الشرعية للبنك املركزي املاليزي التي تختص برقابة أداء املصارف
اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية .واملجلس الشرعي في هيئة
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي ينبغي أن تخضع له
ً
أدبيا كل املصارف واملؤسسات اإلسالمية.
وسأثبت هنا اختصاصات الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي
واملؤسسات املالية في السودان باعتبار أن اختصاصاتها تعتبر أوسع من غيرها،
وباعتبار أن لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالبنك املركزي في السودان ومن ثم
بموضوع هذه الدراسة.
ً
وينبغي التنويه على أن التركيزعلى التجربة السودانية ليس إغفاال للتجارب
ً
ً
سلبا في موضوع الدراسة ،ولكن لقلة ما هو َّ
مدون
األخرى على أهميتها إيجابا أو
عنها مما يمكن أن يثبت في هذه الورقة أو لعدم اإلملام الكافي من قبل الباحث
بمدوناتها.
األهــداف:
أنشأت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي املؤسسات املالية في
السودان لخدمة األهداف التالية:
1-1تنقية نشاط الجهاز املصرفي ومعامالت املؤسسات املالية من الربا والغرر
واالستغالل واالحتكاروسائروجوه أكل أموال الناس بالباطل.
2-2مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان والجهاز املصرفي واملؤسسات
املالية بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وهديها.
3-3العمل – بالتعاون مع جهات االختصاص– على بلورة قيم الدين في مجاالت
الكسب االقتصادي ،وتحديد األدوات املناسبة والفاعلة في التمويل والتوجيه
والرقابة حتى تتوجه السياسات االقتصادية إلى تحقيق أهدافها في خدمة
مصالح األمة.
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اختصاصات الهيئة:
ً
نص أمر تكوين الهيئة على اختصاصاتها تفصيال .ويمكن إجمال هذه
االختصاصات في اآلتي:
1.1مراجعة القوانين واللوائح واملنشورات التي تنظم وتحكم عمل:
 أبنك السودانب -املصارف التجارية واملتخصصة (مصارف التنمية الصناعية والزراعية
والعقارية) واالستثمارية.
ً
ً
ج -املؤسسات املالية – أي التي تباشر جزئيا اعماال مصرفية كشركات التأمين
وصناديق الضمان االجتماعي وشركات توظيف األموال.
واملقصود بهذه املراجعة إزالة ما بها من تعارض مع أحكام الشريعة اإلسالمية
وإضافة املتطلبات الشرعية الالزمة .ويتم هذا العمل بالتنسيق مع جهات
االختصاص وهي:
·إدارات هذه املؤسسات.
·أجهزة الرقابة الشرعية.
·اإلدارات القانونية.
2.2مراعاة التزام بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية بالشريعة
اإلسالمية في جميع مناشط هذه املؤسسات ومعامالتها .وتقديم املشورة
الشرعية للسيد محافظ بنك السودان في األمور الخاصة بسياسات ومعامالت
بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية.
3.3دراسة القضايا الشرعية التي تواجه بنك السودان واملصارف واملؤسسات
املالية وإبداء الرأي الشرعي فيها.
4.4التقرير في املسائل التي تعرض عليها من قبل بنك السودان واملصارف
23
واملؤسسات املالية.
 / 23الفقرة ( )3أعاله تتعلق بالدراسة التي تقوم بها الهيئة من تلقاء نفسها ،في حين أن الفقرة
( )4تتناول إبداء الرأي وتقديم املشورة فيما يعرض على الهيئة من قبل املسؤولين كالسادة
وزيراملالية ومحافظ بنك السودان ومديري هذه املؤسسات.
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الفقرات التالية من ( )5إلى ( )8تتناول بصفة خاصة املسؤولية املشتركة بين
الهيئة العليا من جهة وبعض إدارات بنك السودان من جهة أخرى ،وأهمية
التعاون بينهما في تصريف املسؤوليات الواردة أدناه .واإلدارات هي:
•إدارة الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية.
•إدارة السياسات والبحوث.
•اإلدارة القانونية.
•إدارة التدريب وتنمية القوة البشرية.

ً
5.5االشتراك مع املسؤولين بالبنك ( اإلدارة القانونية والجهة املختصة فنيا ) في
وضع نماذج العقود واالتفاقيات ملعامالت بنك السودان واملصارف واملؤسسات
املالية ومراجعتها بغرض إحكام صياغتها من الناحية الشرعية.
6.6مساعدة أجهزة الرقابة الفنية (إدارة الرقابة على املصارف واملؤسسات
املالية) في أداء مهامها من الناحية الشرعية ومراجعة ما يرد من تقاريرها (تقارير
التفتيش امليداني أو التحليلي ) والتقريربشأنها مع وضع املعالجات الالزمة.
7.7مساعدة إدارة بنك السودان (التدريب) في وضع برامج تدريب وتأهيل
العاملين بالبنك واملصارف واملؤسسات املالية بما يمكن من معرفة وتجويد فقه
املعامالت.
8.8إعداد البحوث والدراسات التي تعين على اتباع النهج اإلسالمي في االقتصاد
ً
عموما والنظام املصرفي على وجه الخصوص.
9.9إصدار الفتاوى والقرارات والتوصيات في املوضوعات التي تتطلب ذلك ،أو
التي يطلب فيها الرأي الشرعي.
1010تقديم تقرير سنوي للسيد وزير املالية عن السالمة الشرعية ملعامالت
بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية.
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1111إصدارالئحة لتنظيم اجتماعات وأعمال الهيئة.
1212أية اختصاصات أخرى تراها الهيئة الزمة لتحقيق أهدافها أو ترد إليها
من وزيراملالية.
سلطات الهيئة:
يكون للهيئة العليا للرقابة الشرعية في سبيل االضطالع باالختصاصات أعاله
السلطات اآلتية:
1.1تفتيش أعمال بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية بغرض التأكد
من االلتزام بأحكام الشريعة اإلسالمية وهديها في كل مناشط هذه املؤسسات.
2.2االطالع على أية مستندات أو وثائق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى أنها
الزمة وضرورية لتمكينها من أداء اختصاصاتها.
3.3استدعاء املوظفين لإلفادة باملعلومات املطلوبة للنظرأمام الهيئة.
إلزامية الفتوى:
تكون الفتوى الصادرة من الهيئة في املسائل الشرعية ملزمة.24

 /24القرارالوزاري رقم ( )184لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية واملؤسسات
املالية الصادرفي الثامن والعشرين من شعبان 1412هـ  -والثاني من مارس 1992م .د .أحمد
علي عبد هللا ،هيئات الرقابة الشرعية املركزية.
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العالقة بين هيئات الرقابة الشرعية الفرعية
والبنوك املركزية
أتناول الواقع العملي لهذه العالقة في التجربة السودانية في الفترة السابقة
لتكوين الهيئة العليا للرقابة الشرعية .وفي االبتداء يمكن لي أن أجمل الحكم
ً
قائال :إن هذه الفترة لم تحفل بعالقة تذكر على املستوى الرسمي بين بنك
السودان وهيئات الرقابة الشرعية .وانعدمت هذه العالقة الرسمية سواء في
الفترة التي شهدت:
ً
ً
 أنظاما مزدوجا من البنوك التقليدية واملصارف اإلسالمية ،وهي الفترة من 1978بداية مصرف فيصل اإلسالمي إلى  1983بإعالن الرئيس جعفر نميرى
لتطبيق الشريعة اإلسالمية ،أم
ً
ً
ً
بجهازا مصرفيا مسلما ابتداء من 1983م حتى 1992م تاريخ إنشاء الهيئةالعليا للرقابة الشرعية.
ً
وعلى الرغم من هذا الحكم املجمل السالب إال أن نوعا من العالقة املباشرة
وغير املباشرة ،والعالقة املتبادلة أو من طرف واحد ،ظلت ممارسة بين الكيانين
على نحو غيررسمي ،وفي مناسبات متباعدة ،ومن ذلك:
 - ١هناك عالقة نظرية ووظيفية من حيث إن بنك السودان جهة رقابية ،يملك
بموجب هذه الصفة الرقابة واإلشراف على املصارف اإلسالمية وغيرها وفق
أسس يحددها ويعلنها في هذا اإلطار.
وهيئات الرقابة الشرعية – كل واحدة في مجال اختصاصاتها – تعتبرجهة رقابية،
تملك بموجب هذه الصفة سلطات توجيهية ورقابية على املصرف الخاضع
لسطانها ورعايتها .وأنه ينبغي على هاتين املؤسستين الرقابيتين أن تتعاونا في أداء
هذه الوظيفة حتى تتكامل جهودهما وال تتضارب أو تتصارع.
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 - ٢أن هيئات الرقابة الشرعية للمصارف التي نشأت إسالمية سعت منفردة
أو متضامنة في كل املناسبات التي استشعرت فيها أن بعض سياسات البنك
املركزي تشتمل على مخالفات ألحكام الشريعة – سعت بالكتابة إلى محافظ
البنك املركزي :مشيرة إلى املخالفة ،وموجهة إلى كيفية معالجتها ومطالبة له
بالعمل على تصحيحها ،ومن أمثلة ذلك:
أ -في واحدة من سياساته االئتمانية (آنذاك ) أدخل بنك السودان ودائع
االستثمارفي مصادراألموال التي يحسب عليها االحتياطي النقدي القانوني.
 - ٣وأصدرت هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي فتوى بعدم صحة
ذلك .باعتبار أن أرباب املال أودعوا مالهم على أساس أنه مستثمر بنسبة% 10
ً
واملصارف لم تتفق معهم على أن جزءا من ودائعهم سيجنب ألغراض االحتياطي
القانوني .وأنه إذا كان البد من تطبيق هذه السياسة فيعلن بها من يريد أن
يودع ماله من جديد .ويخيراملودعون القدامى في بداية العام الجديد في سحب
ودائعهم أو قبول السياسة الجديدة .واستجاب البنك املركزي ملا طالبت به
الهيئة ،وحتى هذه اللحظة ال تخضع ودائع االستثماربالعملة املحلية أو األجنبية
25
لالحتياطى القانوني.
 أفي عام  1985أصدربنك السودان سياسته االئتمانية الجديدة ،واشتملتهذه السياسة على بعض املخالفات .اجتمعت هيئات الرقابة الشرعية
للمصارف التي نشأت إسالمية وأعدت مذكرة بمالحظاتها إلى السيد محافظ
بنك السودان .أورد فيما يلي مقتطفات من هذه املذكرة:
 / 25املصدر الشيخ البروفسير الصديق محمد األمين الضرير رئيس هيئة الرقابة الشرعية
ً
لبنك فيصل اإلسالمي .وغالبا ما يكون البنك املركزي قد تراجع ملصلحة أخرى رآها .أما السبب
الذي ذكرته هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل على وجاهته ال يمنع من أن يعلن كل بنك بأن
السياسة الجديدة تقت�ضى تجنيب نسبة محددة من وديعة االستثماروألصحابها أن يأخذوا
ً
علما بذلك كما لهم الحق في اتخاذ ما يرونه من قرار.
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التاريخ14٠6/3/15:هـ
1985/11/17م

السيد  /محافظ بنك السودان
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

ً
يسرنا في هيئات الرقابة الشرعية للبنوك اإلسالمية أن نهنئكم بامل�ضي قدما
في وضع قرارات أسلمة الجهاز املصرفي في السودان موضع التنفيذ .وفي إصدار
ً
السياسات العامة املوجهة والحاكمة ملسيرة القطاع املصرفي وفقا للمعامالت
الشرعية.
ومن خالل اطالعنا على السياسة االئتمانية الجديدة الصادرة في  14محرم
14٠6هـ املوافق 1985/9/29م نود أن نبدي املالحظات التالية:
 -1أن هذه السياسة قد قصرت – وبموجب املادة /5أ – االتجار املحلي على
صيغتي املشاركة واملرابحة .وهذا يعني استبعاد صيغة املضاربة خاصة .لقد
ظللنا نحن في هيئات الشرعية ندعو إدارات البنوك اإلسالمية إلى ضرورة
التوسع في عمليات املضاربة وذلك:
 أباعتبارها األساس الذي قامت عليه فكرة البنوك اإلسالمية .بوباعتبارها الصيغة املثلى التي تجمع بين رأس املال من ناحية والعمل والخبرةمن ناحية أخرى .مع االشتراك الفعلي في النتيجة النهائية للعملية االستثمارية
ً
سواء كانت ربحا أم خسارة.
ج -وقد بدأت إدارات البنوك تتفهم هذه األهمية بعد أن تتوافرلها الضمانات
املعقولة .وفي ذلك توسعة على الناس واحياء لسنن التعامل اإلسالمي.
د -نحن ندرك بعض األهداف التي يرمي إليها واضعو هذه السياسة ،غير أننا
ً
في الوقت ذاته نود أن نبين أن الصيغ اإلسالمية – باعتبارها جزءا من التشريع
اإلسالمي املتكامل ـ صيغ مرنة ـ يمكن أن تستوعب كل السياسات التي تخدم
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املصلحة العامة ،اذ يمكن التعاقد بها على وجه مطلق أوعلى وجه مقيد .واملقيدة
يمكن توجيهها ملجاالت دون أخرى .وعليه ،نرجو أن تتكرموا بإعادة النظر في
موضوع استبعاد املضاربة عن التعامل املحلي.
 -2نصت املادة /5ج الخاصة بتمويل السلع بغرض االتجاراملحلي على ما يلي :في
حالة التمويل وفق صيغة املرابحة يشترط على العميل تمويل ما ال يقل عن %25
من حجم العملية من موارده الذاتية ويتم تخزين كل السلعة املمولة لصالح
البنك.
ً
 أإن اشتراط دفع ما ال يقل عن  %25من حجم العملية مقدما قد يخرج هذاالتعامل من عقد مرابحة إلى عقد مشاركة .فتكون املادة /5ج في جملتها قد
ً
حظرت التعامل بموجب املضاربة واملرابحة معا.
ب -على فرض اعتبارهذا التعامل مرابحة ستترتب عليه محظورات شرعية ذلك
أن معظم البنوك اإلسالمية في السودان تسير على الفتوى التي تقرر :أن اآلمر
بالشراء غير ملزم بوعده الذي يطلب بموجبه السلعة .وإنما له الخيار في إمضاء
البيع أو رفضه عندما يشتري ويتملك البنك السلعة املحددة.
ً
وعليه ،فإن مطالبة العميل – اآلمر بالشراء – بدفع أي جزء من الثمن مقدما
يتعارض مع الفتوى التي تسيرعليها معظم البنوك.
ج  -يجوز من الناحية الشرعية أن يشترط في بيع املرابحة أن يدفع املشتري بعد
ً
ً
توقيع العقد جزءا من الثمن ويكون الباقي مؤجال أو مقسطا .فإذا أردتم هذه
الحالة ،فنرجو مراجعة املادة بحيث تكيف املعاملة وفق صورتها الصحيحة.
د  -ورغم التقدير لألهداف التي اشترطت دفع جزء من الثمن في بيع املرابحة –
فانا نرجو مراعاة لحال بعض العمالء حسني السمعة قليلي املال أن يقرأ الشرط:
ً
بما ال يقل عن  %25من ثمن السلعة كلما كان ذلك ممكنا.
هـ  -هناك بعض املالحظات األخرى خارج إطار هذه السياسة ،نود مناقشتها
معكم من وجهة النظرالشرعية ونرجو أن تجدوا الوقت املناسب لذلك.
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هذه بعض املالحظات التي عنت لنا من خالل مراجعة هذه السياسة ورأينا
ً
امتثاال لواجب النصيحة واملشورة أن ننقلها إليكم ونسأل هللا أن يعينكم على
السيربهذا الجهازالهام والحيوي إلى ما ير�ضي هللا ويحقق صالح األمة.
ونحن على أتم استعداد لالجتماع بسيادتكم إذا رأيتم ذلك ملناقشة وتوضيح
تلك املالحظات الشرعية .وهللا املوفق والهادي إلى الحق.
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
و  -أصدر بنك السودان بتاريخ  8من ربيع األول  14٠8هـ 1987/١٠/31 -م
ً
منشور :التعريفة املصرفية – الفئات التعويضية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء
بتاريخ  7صفر  1987/9/٣٠ – 14٠8الخاص بنظام الفئات التعويضية على
الحسابات الدائنة واملدينة .وتقرر إدخال صيغة إسالمية جديدة تتمثل في
ً
الفئات التعويضية على الحسابات املدينة والدائنة يمكن العمل بها اعتبارا من
أول نوفمبر 1987على النحو التالي:
ً
أوال :الحسابات املدينة:
 أتحدد الفئات التعويضية على الحسابات املدينة بواقع  %27في العام.ب-تحدد الفئات التعويضية على السلفيات والقروض على القطاع الصناعي
وقطاع اإلنتاج الزراعي وقطاع الصادربواقع  %24في العام.
ً
ثانيا :الحسابات الدائنة :
أ -الودائع ألجل:
 3شهور  %٢٠في العام كحد أدنى.
 6شهور  %21في العام كحد أدنى.
 9شهور  %22في العام كحد أدنى.
ً
 12شهرا  %24في العام.

38

ودائع االدخار:
 -1الحد األدنى لودائع االدخار % ٢٠في العام.
 - ٢تحدد الفئات التعويضية على أموال املعاشات والتأمين بواقع  % ٢٠في العام
ً
ثالثا :تظل بقية األحكام والضوابط والتوجيهات املتعلقة بالتعريفة املصرفية
الصادرة لكم في فبراير1981م كما هي (ص  17و ص ) 18

إمضاء بنك السودان
تدارست هيئات الرقابة الشرعية للمصارف التي نشأت إسالمية وأصدرت
في املوضوع دراسة وفتوى فحواها أن املنشور يمثل رجعة عن إسالم الحياة
ً
االقتصادية وإعادة لربا الديون املقطوع بحرمته .ونقتطف فيما يلي جزءا من
هذه الدراسة والفتوى:
الحمد هلل رب العاملين والصالة والسالم على سيدنا محمد سيد املرسلين
وعلى سائراألنبياء واملرسلين ومن تبعهم إلى يوم الدين
مقدمة :تحريم الربا وتغليظ التفكيرفيه
لم يبلغ بنصوص الشريعة اإلسالمية أن حذ ت وأنذ ت َّ
ونفرت عن �شيء من
ر
ر
املوبقات واملخالفات بعد الشرك باهلل والكفر به – مثلما فعلت في أمر الربا
واملرابين .جعلت الشريعة من الربا موبقة:
1.1توجب سخط ومقت هللا ورسوله على املرابين ،واملحللين واملعينين،
وتستوجب فوق ذلك الحرب عليهم من هللا ورسوله.
2.2وتنقض اإليمان وتوجب الكفر.
3.3ويكب بها الناس على وجوههم في النارخالدين فيها.
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4.4ويمحق بها هللا كسب الفرد واألمة.
كل هذه املعاني – وغيرها كثير– وردت في كتاب هللا الكريم ،وسنة الرسولﷺ
وإجماع األمة على النحو التالي:
وعرفت الدراسة ربا الديون وبينت أنواعه وخلصت إلى أنه ذات الربا الذي
تتعامل به املصارف الربوية في عصرنا هذا ( ثم مضت تقول ):
وال نحتاج إلى كثير عناء لبيان أن ما جاء بهذا املنشور ليس صيغة إسالمية.
وإنما هو عين سعر الفائدة الذي ظل البنك املركزي يصدره في قائمة التعريفة
املصرفية وأشار إليه في آخر هذا املنشور بصفحتي (17و )18من التعريفة
املصرفية 1981م .وأنه بالتالي ال يعدو أن يكون عين ربا الجاهلية – القرض –
املجمع على تحريمه في الشريعة اإلسالمية لألسباب التالية:
1.1أن هذا املنشور جعل العالقة بين البنك وعمالئه عالقة دائن ومدين،
أي مقرض ومقترض .وجعل للدائن فائدة محددة على املدين تتفاوت بحسب
درجات األجل ،وهذا هو تعريف ربا الجاهلية – القرض – املتفق على تحريمه في
الشريعة.
2.2أعطى املنشور البنوك ،عندما تكون مقرضة فئة أعلى مما لو كانت مقترضة،
مما يؤكد أن هذا ليس من التعويض في �شيء ،وإال ال يستوي االثنان ما داما في
بيئة اقتصادية واحدة.
3.3وأن ما ورد في الفقرة ( )2أعاله يفيد أن املقصود بهذا اإلجراء استخدام هذه
الصيغة (الفئات التعويضية) باعتبارها أداة استثمارية عن طريق القروض.
وهذا هو النظام الذي يقوم عليه بناء البنوك الربوية
4.4هناك اليوم نظامان لالستثمار وتنمية األموال .نظام ربوي ونظام إسالمي.
النظام الربوي يعتمد القرض وسيلة لالستثمار ،ويكاد يعتمدها دون غيرها من
الوسائل ،باعتبارها الوسيلة الوحيدة املضمونة العائد للمقرض .وأبطلت
الشريعة اإلسالمية هذه الوسيلة .وحرمت أن يكون القرض وسيلة لالستثمار.
ً
وجاءت بدال عنها بصيغ االستثماراإلسالمية التي يعرف الناس منها البيوع بأنواعها
واملشاركات واملضاربات واإلجارات ،وتقوم جميعها على مبدأ :الغنم بالغرم  .وال
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يمكن بحال أن تكون الصيغة التي تعتمد القرض وسيلة لالستثمار (الفئات
التعويضية ) ،صيغة إسالمية .ألن اإلسالم يحرم أخذ أي عائد على القرض سواء
ً
سميناه فائدة أو ربحا أو فئات تعويضية .فالنظام اإلسالمي والربوي إذن نظامان
ً
متقابالن مختلفان جوهرا ووسيلة.
وما يشير إليه املنشور بالفئات التعويضية ليس ذلك من التعويض في �شيء عند
من يقول به .واملسألة االجتهادية املطروحة كانت حول( :ربط االلتزامات بمستوى
ً
األسعار) ،وذهب بعض الباحثين إلى جواز ذلك اعتمادا على فهم منهم خاطيء
لقول من أحد األئمة السابقين ..وبعد البحث واملداولة املتأنية انتهي مجمع
الفقه اإلسالمي إلى عدم جوازربط القروض باألسعار.
ولكن حتى ذلكم االجتهاد الخاطئ املحجوج بإجماع املتقدمين واملتأخرين
واملعاصرين من فقهاء اإلسالم – لم يكن يهدف ،وال دار بخلد أصحابه ،أن
يجعلوا من القرض وسيلة لالستثمار وتنمية األموال ،حتى يطلبوا من الجمهور
أن يقرض ماله للبنوك لينال عليه من  %٢٠إلى  %24في العام ،وأن تقرض البنوك
ّ
مسلمون
هذه األموال لرجال األعمال بواقع  %24إلى  %27في العام .فهم كغيرهم ِ
بأن هذا التعامل الذي جاء في منشور بنك السودان ربا محرم باإلجماع.

الفت ـ ـ ـ ــوى
مما تقدم نخلص إلى أن ما جاء بمنشور بنك السودان املذكور عن التعريفة
املصرفية – الفئات التعويضية:
1.1ليس صيغة من صيغ املعامالت اإلسالمية،

ً
2.2وليس من قبيل الفئات التعويضية عند من يقول بها ،علما بأن الفئات
التعويضية كذلك غيرإسالمية في مجال القروض،
3.3وأنه من ثم من قبيل الفائدة الربوية املجمع على تحريمها في الشريعة
اإلسالمية ،بناء على تحريم ربا الجاهلية – القرض .وأن ذلك معلوم من الدين
بالضرورة.
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ال ـ ــدين النصيحـ ـ ــة
تعلمون أن واجب النصيحة ملن أعظم الواجبات في الدين ،ولذلك نتوجه إلى
حكومة السودان والبنك املركزي بهذه النصيحة خالصة لوجه هللا الكريم.
ُ ُ ْ َ َّ
َ ْ َ ُ ُّ ُ َ َّ
َ َ
الل ِه َو َّ
الر ُسو ِل ِإن ك ُنت ْم تؤ ِم ُنون ِبالل ِه
قال تعالى ( :ف ِإن ت َنا َز ْع ُت ْم ِفي �شي ٍء فردوه ِإلى
ْ
ْ
َوال َي ْو ِم ال ِخ ِر) .26وقال رسول هللا ﷺ ( :لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن
ً
تضلوا بعدى أبدا :كتاب هللا وسنتي).27
ولقد علمنا من خالل هذا السياق حكم هللا ورسوله في الربا والفئات التعويضية
املطروحة ..وأنها حرام بموجب الكتاب والسنة وإجماع األمة.
وأن هذه األمة املؤمنة لقادرة بحول هللا وقوته ،وريادة والة أمورها ،على مصارعة
الفقروالعدم ،وعلى تحمل تكاليف الفرج بمزيد من االعتماد على النفس .ولكن
ال حول لها وال قوة ملناهضة أمر هللا عز وجل ،والخروج على أحكامه ومحاربته.
وذلك ألنها مناهضة وحرب محتومة النتيجة ومعلومة الخسران.
ً
ولذلك نطلب من والة األمر إلغاء هذا القرار رجوعا إلى الحق وأوبة منهم إلى هللا
عزوجل ،قال عمرر�ضى هللا عنه في رسالته املشهورة :وال يمنعنك قضاء قضيته
أمس ،فراجعت اليوم فيه عقلك ،وهديت فيه لرشدك ،أن ترجع إلى الحق،
فإن الحق قديم ومراجعة الحق خيرمن التمادي في الباطل.
/ 26سورة النساء اآلية (.)59
ي
 / 27رواهـ الحاكم في املستدرك ،والبيهقي في السنن الكبر ومالك في املوطأ رقم ( . )3338
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أعضاء هيئات الرقابة الشرعية بالبنوك اإلسالمية وتوقيعاتهم:
1 .1البروفسير الصديق محمد األمين الضرير .
2 .2فضيلة الشيخ الصديق عبد الحي.
3 .3فضيلة الشيخ عبد الجباراملبارك.
4 .4الدكتور احمد الحاج علي األزرق.
5 .5الدكتور عبد امللك الجعلي.
6 .6الدكتور أحمد الختم عبد هللا .
7 .7الشيخ عوض هللا صالح.
8 .8البروفسيريوسف حامد العالم.
9 .9الدكتور أحمد علي عبد هللا.
1010الشيخ شيخ محمد الجزولي .
وأرسلت هيئات الرقابة الشرعية هذه الدراسة والفتوى لرأس الدولة ورئيس
الجمعية التأسيسية ورئيس مجلس الوزراء ومحافظ بنك السودان.
ً
لم تتلق هيئات الرقابة الشرعية ردا من هذه الجهات .ولكن علمت فيما بعد
ً
أنهم جميعا كتبوا لبنك السودان يستفسرونه .وبما أن بنك السودان لم يرد
عليهم ب�شيء فما كان لديهم ما يمكن أن يردوا به .ثم إن بنك السودان سكت
هو اآلخرعن أمرتطبيق هذه الصيغة التي جاء بها ابتداء بصيغة الجوازحتى إذا
ً
وجدت قبوال ربما ألزم بها الجهازاملصرفي.
أما املصارف التي نشأت إسالمية فلم تتعامل بها .ولم تتعامل بها بعض املصارف
األخرى ممن كان القائمون على أمرها يتحرجون أو يخافون التعامل بالربا .ولم
يتعامل بها إال أولئك الذين ما كان يمنعهم من التعامل الربوي إال أن الدولة قد
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حرمته بنهاية عام 1983م .وظل هؤالء يتعاملون بمقت�ضى هذا املنشور حتى
صدر منشور بنك السودان رقم  ٩٠/64بتاريخ 199٠/6/27م بمنع التعامل
بالعائد التعوي�ضي باعتباره ربا.
ً
في الفترة من 1983م وحتى 1992م عملت مديرا إلدارة الفتوى والبحوث ببنك
ً
ً
التضامن اإلسالمي ثم مساعدا للمديرالعام ثم نائبا للمديرالعام ،وظللت خالل
الوظيفتين األخيرتين أشرف على إدارة الفتوى والبحوث باإلضافة ملسؤولياتي
األخرى.
وكان املسؤولون في إدارة الرقابة على املصارف يتصلون بي من وقت آلخر
مستفسرين ومتشاورين ومستفتين فيما يمكن أن يفعلوه بخصوص هذه
ً
القضية أو تلك مما يواجههم من مسائل في رقابة املصارف اإلسالمية ابتداءا أو
في كيفية رقابة الجهازاملصرفي عند إعالن إسالمه.
وكان يمكن أن يتم هذا التشاور من قبل البنك املركزي مع هيئات الرقابة
الشرعية القائمة للمصارف التي نشأت إسالمية ،وهم يعرفونها أو أن ينشئوا
هيئة للرقابة الشرعية خاصة بالبنك املركزي .وكان املتحدثون في الندوات
ً
املختلفة قد تناولوا مثل هذا املقترح .غير أنهم لم يفعلوا شيئا من ذلك ،وآثروا
أن يتعاملوا مع شخص واحد من هذه الهيئات  .وربما كان ذلك بسبب أن
الوصول إليه ميسور من حيث إقامته الدائمة في مؤسسة خاضعة لسلطانهم،
ً ً
أو بسبب أن مديرعام بنك التضامن اإلسالمي كان موظفا كبيرا بالبنك املركزي
وله عالقات وطيدة بالعاملين فيه ومنهم إدارة الرقابة على املصارف.
كانت البنوك التي نشأت إسالمية نشطة في عقد الندوات واملحاضرات وورش
العمل باالشتراك مع هيئات الرقابة الشرعية فيها .وكانت تتناول في هذه
املناشط مختلف القضايا العملية والشرعية التي تواجه املصارف اإلسالمية.
وبعض هذه القضايا تتصل مباشرة برقابة البنك املركزي .وكان العاملون في
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البنك املركزي وخاصة في إدارة الرقابة على املصارف يحضرون هذه املناشط
ويشاركون في مداوالتها .ومن خالل ذلك تنشأ عالقة التداول والتحاور واالختالف
واالتفاق بين هذه املؤسسات.
تلكم كانت نماذج من العالقة التي كانت سائدة في تلك الفترة .وهي عالقة أدنى
من املطلوب بكثير خاصة في مستواها الرسمي ،وخاصة من قبل البنك املركزي.
وبادرت هيئات الرقابة الشرعية  -من منطلق مسؤولياتها – بمساع حميدة
ً
وحثيثة إلعمار هذه العالقة .ولكن البنك املركزي لم يكن – آنذاك – متجاوبا
بالقدر املطلوب منه ومع حجم مسؤولياته مع تلكم املساعي .وحتى في الحاالت
التي استشعر فيها حاجته الشديدة إلى معارف وتجارب هيئات الرقابة فضل أن
ً
يحصل عليها عن طريق شخص بدال عن املؤسسة (هيئات الرقابة الشرعية ).
ً
وهل كان ينبغي على ذلك الشخص أن يتوقف عن التعامل معهم حمال لهم على
التعامل مع هيئات الرقابة الشرعية ؟ أم أن التفاعل مع هذه الهيئات قد ال
يكون البديل املناسب لهم ؟ ال أدري.
وربما كان هناك عامل نف�سي آخر .ذلك أن العاملين في النظام املصرفي الربوي
ً
عموما ما كان أكثرهم يريدون االعتراف بفضل املصارف اإلسالمية عليهم .ولذلك
ما كانوا يعترفون بسهولة بأن النظام الذي يتعاملون به ربوي .ومن هذا املنطلق
نشأ مصطلح النظام املصرفي التقليدي أو البنوك التقليدية في مقابل اإلسالمية
َّ
ً
ً
لتخفيف وجه املوازنة بين املتقابلين .وربما ولد هذا الشعور حاجزا غليظا أو
ً
خفيفا تعطلت بسببه العالقة الطبيعية القوية واملرنة بين هيئات الرقابة
ً
ً
الشرعية والبنك املركزي .ولوال اإلطالة ألضفت احتماال آخرقائما على املأثور من
الحكمة أن :الناس أعداء ملا جهلوا.

45

العالقة بين الهيئات العليا للرقابة الشرعية
والبنوك املركزية
إن العالقة بين الهيئات العليا أو املركزية مع البنوك املركزية ينبغي أن تكون
أوثق وأعمر من عالقات البنوك املركزية بهيئات الرقابة الشرعية الفرعية.
ألن عالقات هذه الهيئات تعتمد على صلتها املباشرة وغير املباشرة مع البنوك
املركزية.
أما عالقة الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان مع البنك املركزي فيه
فقد كانت منذ بدايتها عالقة قوية وواسعة وعميقة وفاعلة على نحو ما يمكن
استخالصه من:
 -1أهداف الهيئة العليا للرقابة الشرعية:
بإعادة قراءة تلكم األهداف نخلص إلى:
 أأن واجب الهيئة في تنقية نشاط الجهازاملصرفي من الربا والغرر واالستغاللواالحتكاروسائروجوه أكل أموال الناس بالباطل.
ب أن واجبها في مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان واملصارف بتطبيقأحكام الشريعة اإلسالمية ،أن واجبها في بلورة قيم الدين في مجاالت الكسب
االقتصادي واستخدام األدوات املناسبة في التمويل والتوجيه والرقابة من
أجل أن تتوجه السياسات االقتصادية والنقدية إلى تحقيق أهدافها في خدمة
مصالح األمة.
إن كل هذه األهداف والواجبات إنما تضطلع بها الهيئة العليا متعاونة ومتضامنة
مع اإلدارة العليا في البنك املركزي ومع إداراته املتخصصة ،ونذكرمنها على وجه
الخصوص السياسات والبحوث واإلدارة القانونية والتدريب.
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 -2اختصاصات الهيئة العليا:
ً
ً
تمثل اختصاصات الهيئة انعكاسا لألهداف أعاله وتفصيال ملجمالتها .وهي
تبين الكيفية التي تؤدي بها الهيئة تلكم الواجبات منفردة أو بالتعاون مع البنك
املركزي خاصة ،ومع كل الجهازاملصرفي بصفة عامة .ولكن تهمنا هنا العالقة مع
البنك املركزي َّ
فنبينها فيما يلي:
 أمن واجبات الهيئة العليا مراجعة القوانين واللوائح واملنشورات .وقامتبالفعل بالتعاون مع اإلدارة القانونية وإدارة البنك العليا بمراجعة قانون بنك
السودان وقانون تنظيم العمل املصرفي والئحة الجزاءات اإلدارية واملالية
واملنشورات املتعلقة بسياسات البنك املركزي – بغرض ضمان خلوها من
املحظورات الشرعية من ناحية ،واتساقها مع أحكام الشريعة اإلسالمية
ومبادئها من ناحية أخرى.
َ
وع َهدت بمسؤولية مراجعة قوانين املصارف ولوائحها إلى هيئات الرقابة

الشرعية الفرعية متعاونة مع اإلدارة العليا لتلك املصارف واإلدارات القانونية
بها .ولقد أفادت هيئات الرقابة الشرعية بأنها قد قامت بهذا العمل.
ب -من واجبات الهيئة أن تجيب عن االستفسارات التي تطلبها إدارة البنك
املركزي .وتقدمت إدارات البنك املركزي بالعديد من املسائل التي قبل البنك
ً
بعضها ورد البعض اآلخروفقا لحكم الشريعة اإلسالمية.
ً
·ولقد رفضت الهيئة اقتراحا من صندوق النقد الدولي عن طريق خبير إيراني
ً
ً
ً
يق�ضى بأن تعتمد الدولة عائدا سنويا مجزيا بنسبة مئوية محددة تحفز به
ودائع الجمهور االستثمارية وتجذب االستثمارات الخارجية وتسد به الدولة عجز
ميزانيتها من الجمهور .وحاول بنك السودان ووزارة املالية أن يجدا لهذا املقترح
مبررات تمثلت في اعتماد نسبة نمو االقتصاد أو بعض قطاعاته .وتداولت الهيئة
في هذا املقترح واستمعت لعدد من الخبراء االقتصاديين وخلصت من كل ذلك إلى
أنه ال يوجد معيارموضوعي استثماري يمكن أن يبنى عليه هذا املؤشر ،فرفضته.
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ولكن ظلت املساعي متصلة بين الهيئة وإدارة البنك املركزي حتى أمكن الوصول
إلى أدوات مالية بديلة منها:
·شهادات مشاركة البنك املركزي ( شمم ) التي تخدم غرضين أساسيين هما:
 تمكين البنك املركزي من إدارة السيولة في االقتصاد بما يشبه عمليات السوقاملفتوحة.
 وتمكين املصارف التجارية من أداة مالية شبه سائلة تعينهم على استثمارً
ً
السيولة استثمارا قصيراألجل يمكن تسييله فوريا عند الحاجة إلى السيولة.
 وأنها أداة مالية مبنية على أصول (  )Assetsحقيقية وليست على ديون كما هوالحال في سعرالفائدة والخصم.
·وشهادة مشاركة حكومة السودان (شهامة) التي تخدم بدورها غرضين
هامين هما:
 سد العجزفي موازنة الدولة من موارد حقيقية. وأداة إلدارة السيولة في االقتصاد. وأنها كذلك أداة تقوم على أصول حقيقية كشهادات شمم.·وأعمال الهيئة العليا حافلة بالقرارات والفتاوى من هذا النوع منها:
 الفتوى بجواز االحتياطي القانوني بناء على املصلحة االقتصادية ،وجوازالعقوبة اإلدارية واملالية على مخالفاته.
 وجوازجبرودائع االستثماربمعدالت التضخم ،وغيرها كثير.ج -تقوم الهيئة العليا بأداء الواجبات التالية بالتعاون مع املسؤولين في بنك
السودان:
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·صياغة العقود واالتفاقات ومراجعتها من الناحية الشرعية مع اإلدارة
القانونية واإلدارات األخرى املنفذة لهذه العقود .كما أعدت الهيئة نماذج لصيغ
املعامالت اإلسالمية ووزعتها للمصارف العاملة بالسودان بغرض االسترشاد بها
وتطويرها بوساطة هيئات الرقابة الشرعية فيها من واقع التجربة على أن يمدوا
الهيئة العليا بهذه التحسينات.
ً
·مساعدة إدارة الرقابة على املصارف :تنمية وتفتيشا بالتدريب ،إلعدادهم
للقيام بواجبهم في مراقبة ومتابعة السالمة الشرعية .وتقوم الهيئة العليا
بمراجعة تقارير هذه اإلدارات بغرض التقرير بشأنها مع إجراء املعالجات..
والتوجيهات الالزمة للجهازاملصرفي.
·مساعدة إدارة التدريب في وضع املناهج املؤهلة للعمل املصرفي اإلسالمي
وإعانتها في تنفيذ هذه البرامج.
حالعالقة الوطيدة بين الهيئة العليا والبنك املركزي ممتدة في املمارسة اليوميةوفي غيرها على مستويات مختلفة ومن أبرز أمثلة هذا التداخل التكاملي:
·أن السيد محافظ بنك السودان أو من َّيمثله عضو بالهيئة العليا .وهو بهذه
الصفة عضو نشط ال يكاد يغيب عن اجتماعات الهيئة.
كما أن األمين العام للهيئة العليا يحضراجتماعات اإلدارة العليا للبنك املركزي،
ويشارك في وضع سياساتها وقراراتها بغرض تأمين شرعية هذه السياسات
والقرارات .بل من أجل تفعيل وإنفاذ قرارات الهيئة العليا للرقابة الشرعية في
ً
ً
الجهاز املصرفي ُع َّين األمين العام للهيئة العليا وكيال للبنك املركزي وصار مشرفا
على اإلدارة العامة للرقابة على املصارف :التنمية والتفتيش واإلدارة العامة
للسياسات والبحوث واستمر ذلك فترة من الزمن وعندما إطمأن األمين العام
بأن األمور تم�ضي على ما يرام في البنك وبقية الجهاز املصرفي .طلب إعفاءه ألن
عمل األمانة العامة قد يتضرر من األعباء اإلدارية األخرى.
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ويوضح ذلك أن املسؤولين على مستوى رأس الدولة ووزارة املالية ومحافظ
البنك املركزي يستشعرون أهمية الدور الذي تضطلع به الهيئة ويسعون إلى
تفعيله وتطويره ،ويحرصون على تنزيله على واقع املمارسة.
وعلى الرغم من اإليجابيات الكبيرة لهذا التداخل بعضوية املحافظ في
الهيئة واشتراك األمين العام في اإلدارة ،إال أنه قد ال يخلو من سلبيات ،ولو
كانت نظرية ،كالتشكيك في النظرة االستقاللية ملن يشغل مسؤولية إدارية في
املواضيع املتعلقة بمؤسسته.
·لقد وضعت الهيئة العليا خطة عامة لعملها وقد تم تنفيذ جل – إن لم نقل
كل – بنودها بالتعاون مع املحافظين املتعاقبين على بنك السودان ،ومن أبرز
هذه املوضوعات-:
·ترفيع معهد الدراسات املصرفية إلى معهد عال للدراسات املصرفية
واملالية بغرض تخريج الصيرفي الفقيه ،وخرج اآلن الدفعة الرابعة من حملة
البكالوريوس في العلوم املصرفية واملالية.
·قيام ورشة عمل ليوم واحد عن الدور التضامني ملجالس اإلدارات واإلدارات
التنفيذية وهيئات الرقابة الشرعية في الرقابة الشرعية الصحيحة للمصرف
اإلسالمي.
·وقيام ورشة عمل ليوم ألعضاء هيئات الرقابة الشرعية بغرض التداول
حول تفعيل دورهم في الرقابة الشرعية وتبادل الخبرات.
·ورشة عمل ملجالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية وهيئات الرقابة الشرعية
عن أهمية إعداد إدارات التفتيش الداخلي وتأهيلهم للقيام بمراجعة مناشط
ً
املصرف وفقا ألحكام الشريعة.
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وقد أقرت الورقة املقدمة من األمانة العامة في هذا الخصوص .وعقدت دورات
تدريبية للعاملين في إدارات التفتيش الداخلي وصدر املنشور التالي من البنك
ً
املركزي تنفيذا لهذه السياسة-:
بنك السودان
التاريخ 29 :ربيع الثاني 1422هـ ـ املوافق 21 :يوليو ٢..١م
اإلدارة العامة لتنمية الجهازاملصرفي واملؤسسات املالية
منشور رقم ( ٢..١ / 6م )
معنون لكافة املصارف العاملة بالبالد وهيئات الرقابة الشرعية باملصارف
تكليف إدارات املراجعة والتفتيش باملصارف بالقيام بالتفتيش الشرعي
باإلشارة إلى أهمية دور املراجعة الداخلية في الرقابة الشرعية والتي تأكدت من
خالل ورش العمل والدورات املتخصصة في صيغ التمويل اإلسالمي التي عقدت
باتحاد املصارف السوداني وسياسة بنك السودان بضرورة تفعيل الرقابة
املصرفية الشرعية فقد تقرر اآلتي:
 أتكلف إدارات املراجعة والتفتيش الداخلي باملصارف املختلفة بالقيامبالتفتيش عن صحة معامالت املصرف االستثمارية والخدمية من الناحية
الشرعية ،باإلضافة إلي قيامهم بالتفتيش في املجاالت األخرى املعهودة.
ً
بتقدم إدارات املراجعة والتفتيش تقريرا عن التفتيش الشرعي الذي أجروهبمصارفهم لهيئة الرقابة الشرعية بالبنك املعني.
ج  -سيكون تقرير التفتيش الداخلي من املستندات التي يمكن أن يطلع عليها
مفتشو البنك املركزي.
د -على املصارف مواصلة تدريب العاملين فيها ألداء هذه املهمة على الوجه
املطلوب.
ً
هـ  -يعمل بهذا املنشور اعتبارا من تاريخ التوقيع عليه.
توقيع
بنك السودان
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·ومن بعد قيام الهيئة العليا للرقابة الشرعية صارت هي الوسيط في العالقة
بين البنك املركزي وهيئات الرقابة الشرعية الفرعية .كما أن البنك املركزي قد
ً
ً
أقر لها دورا مباشرا في املنشور السابق واعتمدت الهيئة العليا في منهج عملها
ً
تكامال مع الهيئات الفرعية .ويتمثل ذلك في أنه إذا وصلت إليها أي شكوى عن
شرعية التعامل في أي مصرف تجاري ،فإن األمانة العامة في الهيئة العليا ترسل
هذه الشكوى لهيئة الرقابة الشرعية الفرعية لتق�ضى فيها بحكم الشريعة
اإلسالمية .ولكن إذا لم يقبل الشاكي بالحكم الذي أصدرته الهيئة الفرعية فله
ً
ً
الحق أن يستأنفه للهيئة العليا .ويكون قرارالهيئة العليا نافذا وملزما للمؤسسة.
وأشركت الهيئة العليا من خالل عضويتها في لجنة تأصيل النشاط
االقتصادي  -العم ــل الذي تشرف عليه وزارة املالية وبنك السودان ومستشارية
التأصيل والهيئة العليا – أش ــركت هيئات الرقابة في إعداد أوراق هذا املؤتمر
ومناقشتها وفي مداوالته بصــورة واضحة وفاعلـة في املؤتمرين اللذين عقدا حتى
اآلن.
وهكذا يمكن امل�ضي في تعداد وجوه العالقة التضامنية بين الهيئة العليا للرقابة
الشرعية والبنك املركزي  -وهي عالقة متجددة ومتطورة مع األيام  -ونسأل
هللا تعالى أن يديمها وأن يبارك فيها وأن يجعلها خالصة لوجهه صائبة لشرعه
متوجهة ملصالح األمة.
الخالصة والتوصيات ملا ينبغي أن تكون عليه العالقة:
 -1إذا كانت العالقة بين الهيئة العليا للرقابة الشرعية وبنك السودان
تعتبر عالقة وظيفية وموضوعية وتضامنية عامرة وقوية ،فألنها عالقة بين
مؤسستين رقابيتين تهمهما سالمة الجهاز املصرفي الشرعية ومالءته املالية
ً
ومقدرته على أداء واجباته في انجاح السياسات االقتصادية عموما والنقدية
منها على وجه الخصوص ،حتى تؤدي هذه السياسات إلى مبتغاها ومقاصدها في
خدمة مصالح األمة.
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وأن كل واحدة من املؤسستين تحتاج بالضرورة في أدائها لوظيفتها للمؤسسة
األخرى .وإذا كانت وظيفة البنك املركزي تبدو واسعة ،فإنها في ظل النظام
املصرفي اإلسالمي تكون ملتزمة بأحكام الشريعة اإلسالمية ومبادئها ..وبيان
أحكام الشريعة على شموله – إنما هو من اختصاصات الهيئة العليا للرقابة
ً
الشرعية .ويعني ذلك أن مهمة األخيرة ال تقل اتساعا عن األولى ،إذا وضع لها
التصور الصحيح وتم إنفاذه على نحو سليم.
 -2وينبغي التنبيه إلى أن أسباب إعمار هذه العالقة ونجاحها في خدمة إسالم
الجهازاملصرفي واملؤسسات املالية يمكن ر َّدها إلى:
 أأن املسؤولين املتعاقبين على قيادة البنك املركزي كانوا حريصين على إحداثتحول للنظام املصرفي اإلسالمي على نحو صحيح وقوي وبسرعة ال تحدث
ً
اضطرابا في املؤسسات املصرفية ،وكانوا يبتغون بذلك وجه هللا تعالى وخدمة
مصالح األمة.
َّ
بأن تكوين الهيئة العليا للرقابة الشرعية من الشرعيين امللمين باملعامالتَّ
َّ
املصرفية ومن االقتصاديين واملصرفيين امللمين بعلوم الشريعة ..مكن عضوية
الهيئة أن تتحدث وتتفاهم بلغة مشتركة مع واضعي ومديري السياسات املالية
والنقدية .ولذلك أمكن إيجاد الصيغ اإلسالمية القادرة على تمويل كل أنواع
النشاطات االقتصادية وتوليد األدوات املالية الالزمة إلدارة السيولة وسد العجز
ً
في املوازنة العامة بديال لسعر الفائدة والخصم املستخدمان في األنظمة الربوية.
ومكن من تبيان حكم الشريعة اإلسالمية في كل النوازل والقضايا التي عرضت
على الهيئة.
جأن رئاسة الشيخ األستاذ الصديق محمد األمين الضريربما عرف به من تجردوقناعة وفرار عن الشبهات وغنى بما عند هللا عما في أيدي اآلخرين وبإحساسه
الكبير بعظم كل والية تعهد إليه وإشاعة هذه الروح على من معه ..كل ذلك قد
مكن الهيئة من االقبال على واجباتها وأداء هذه املهمة على النحو الذي قدمنا
ً
طرفا منه في هذه الورقة.
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 دوأن الهيئة قد وضعت في صلب الئحة تنظيم أعمالها منهجية تتلخص في:دراسة املوضوع بغرض تكييف واقعه وإكمال تصوره مستعينة بأهلالخبرة.
البحث عن الحكم الشرعي في مظانه من أصول وفروع.أنه إذا كان في املسالة املطروحة إجماع للمتقدمين غير مبني على العرفوالواقع املتغيرأخذت باإلجماع – وإال أخضعتها لالجتهاد.
أن ترجح ما تراه من آراء إذا كانت املسألة محل اختالف بين املتقدمين.وأن تجتهد الهيئة في استنباط الحكم الشرعي في املسائل التي لم يكن فيهاحكم للمتقدمين.
أن يقوم كل عضو – ما أمكن – بالبحث في املوضوع وفق األسس املتقدمة،ثم تعرض هذه اآلراء في اجتماع الهيئة للتداول حولها.
ً
نتيجة للتداول يقدم األمين العام مشروعا للحكم يستمر النقاش حولهحتى إجازته.
هـ  -وأنه لخدمة هذه املنهجية وتفعيل عمل اإلدارة عين للهيئة العليا أمانة عامة
متفرغة تحضرجدول أعمالها وتعد املذكرات وكل ما يلزم مما يعين على الفصل
في املسائل املعروضة على الهيئة العليا.
 -3إذا كان نموذج الهيئة العليا بالسودان يصلح لرقابة الجهازاملصرفي املسلم
فهو كذلك يصلح إلدارة الجهاز املصرفي املزدوج وفق التجارب والتوصيات
التالية:
 أأن تنشأ هيئة عليا بالبنوك املركزية أو مؤسسات النقد على نمط أهدافواختصاصات وسلطات الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان.
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وهناك تجربة الهيئة العليا بالبنك املركزي املاليزي وتسمى بالهيئة العليا
االستشارية ( .)Shariah Advisory Council
وينبغي تعميم تجربة الهيئة العليا للرقابة الشرعية في كل البنوك املركزية
ومؤسسات النقد التي تتبع لها مصارف إسالمية أونوافذ إسالمية لبنوك تقليدية
ً
مع مراعاة كل عوامل وأسباب النجاح التي ذكرناها سابقا.
ب  -أن تنشأ إدارة متخصصة لرقابة املصارف اإلسالمية .تقوم هذه اإلدارة
بوضع السياسات التي تضع في االعتبارخصائص املص ـ ــارف اإلسالمية ثم تباشر
مهامها .وهناك تجربة رائدة ملؤسسة نقد البحرين وللبنك املركزي املاليزي وربما
لغيرهما .وينبغي أن تعمم هذه التجربة  ,وأن يعهد برئاسة هذه اإلدارة ألشخاص
مقتدرين ومهمومين بتجربة املصارف اإلسالمية وتطورها وتذليل العقبات في
سبيلها.
ج  -أن يتم االهتمام بإعداد وتأهيل العاملين في اإلدارة الواردة في (ب) أعاله
ً
ً
ليتمكنوا من تفتيش املصارف اإلسالمية ميدانيا وتحليليا لالستيثاق من موافقة
معامالتها للشريعة اإلسالمية .كما ينبغي تدريب وتأهيل العاملين في إدارة التفتيش
واملراجعة في املصارف اإلسالمية ليقوموا بتفتيش مدى صحة معامالت املصرف
اإلسالمي والنوافذ اإلسالمية من الناحية الشرعية على نحو ما تقدم ذكره من
ً
التجربة في السودان حتى يكونوا عينا ملجلس اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية
واملديرالعام.
حتلكم كانت بعض املالمح لبعض وجوه العالقة بين هيئات الرقابة الشرعيةً
والبنوك املركزية .اعتمدت فيها أساسا على تجربة املصارف اإلسالمية والنظام
املصرفي اإلسالمي في السودان مع البنك املركزي فيه.
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أرجو أن تكون هذه املالمح لهذه التجربة مفيدة في ط ـ ــرح هذا املوضوع الهام
ً
ابتداء.
للنقاش
وأن تكون حافزة لآلخرين لعرض تجاربهم التي غابت عن الباحث ،حتى نخرج
من مجموع التجارب والتداول حولها بالتصور األمثل ملا ينبغي أن تكون عليه
ً
هذه العالقة ،ثم نسعى جميعا – هيئات رقابة شرعية وبنوك مركزيـة وهيئات
رقابية أخرى  -في تحقيقها.
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هيئات الرقابة الشرعية ودور الفتوى

يف ضبط اآلثار الكلية لصيغ االستثمار
على االقتصاد

١

/١قدم في ندوة البركة الرابعة والعشرين لالقتصاد اإلسالمي 29 ،شعبان ـ  2رمضان
1424هـ  25ـ  27أكتوبر ٢..٣م ،البنوك اإلسالمية :غايتها ،واقعها ،والصعوبات التي
تواجهها جلسات مكاشفة ومصارحة ،شركة البركة لالستثماروالتنمية.

ً
أوال :أهمية الفتوى:
ً ً
أولت الشريعة اإلسالمية اهتماما كبيرا بشأن الفتوى وما يتصل بها من عناصر
ومكمالت .وكانت أسباب هذا االحتفاء كثيرة ،بيد أن أهمها تقديرالعزيزالحكيم
بانقطاع الوحي من السماء إلى األرض برحيل النبي الخاتم ﷺ ،وبحفظ القرآن
املشتمل على عبر كل رساالت السماء قبله و الهادي إلى صراط هللا املستقيم إلى
يوم الدين ،وبحفظ السنة املبينة واملفسرة له.
وبما أن الدين عند هللا اإلسالم ،فلم يبق – بعد اكتمال النص وحفظه – إال أن
يقوم أهل العلم ببيان مراد هللا تعالى من هذه املصادر الخالدة ،فصاروا ورثة
ً
ً
األنبياء دعوة وتبليغا واجتهادا.
يقول اإلمام الشاطبي :املفتي قائم في األمة مقام النبي ﷺ والدليل على ذلك
أمور:
أوالها :النقل الشرعي في الحديث« ..:إن العلماء ورثة األنبياء ،وإن األنبياء لم
ً
ً
يورثوا دينارا وال درهما وإنما ورثوا هذا العلم ».28
ُ
الشاهد منكم
والثاني :أنه نائب عنه في تبليغ األحكام لقوله ﷺ « :أال ِل ُيبلغ
الغائب » « .29وقال :بلغوا عني ولو آية ».30
الثالث :أن املفتي شارع من وجه ،ألن ما يبلغه من الشريعة إما منقول عن
ً
صاحبها ،وإما مستنبط من املنقول .فاألول يكون فيه مبلغا .والثاني يكون فيه
ً
قائما مقامه في إنشاء األحكام .وإنشاء األحكام إنما هو للشارع .فإذا كان للمجتهد
ٌ
واجب اتباعه
إنشاء األحكام بحسب نظره واجتهاده ،فهو من هذا الوجه شارع،
ُ
31
والعمل على وفق ما قاله وهذه هي الخالفة على التحقيق.
 / 28رواه أبوداؤد رقم (  ) 3641والترمذي رقم (  ) 2682وابن ماجة وابن حبان.
 / 29رواه البخاري رقم ( .) 1٠4
 / 30رواه البخاري رقم ( .) 3274
 / 31املوافقات في أصول الشريعة  245-244/4ألبى اسحق الشاطبي توزيع عباس أحمد
البازمكة املكرمة .
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وعلى الجملة فاملفتي مخبر عن هللا تعالى كالنبي ﷺ ،وموقع للشريعة على أفعال
كالنبي ،ولذلك سموا
املكلفين بحسب نظره كالنبي ،ونافذ أمره بمنشور الخالفة
َ َ ُّ َ َّ
ُ
َ
َ
هللا ورسوله في قوله تعالى( :يا أيها ال ِذين آمنوا
بطاعة
َ«أولي األمر» َوقرنت طاعتهم
َ
ُ
ْ
ُ َّ
ُ
َ
َ
الل َه َوأط ُ
يعوا َّ
الر ُسول وأ ِولي ال ْم ِر ِمنك ْم) .32
أ ِطيعوا
ِ
ويقول اإلمام ابن القيم :والتحقيق أن األمراء إنما يطاعون إذا أمروا بمقت�ضى
العلم ،فطاعتهم ٌ
تبع لطاعة العلماء .فإن الطاعة إنما تكون في املعروف و ما
أوجبه العلم .فكما أن طاعة العلماء تبع لطاعة الرسول ،فطاعة األمراء تبع
لطاعة العلماء .وملا كان قيام اإلسالم بطائفتي العلماء واألمراء ،وكان الناس كلهم
ً
لهم تبعا ،كان صالح العالم بصالح هاتين الطائفتين ،وفساده بفسادهما .قال
عبد هللا بن املبارك وغيره من السلف :صنفان من الناس إذا صلحا صلح الناس،
33
وإذا فسدا فسد الناس .قيل :من هم ؟ قال :امللوك والعلماء.
ً
ثانيا :مؤهالت العالم:
إذا كانت للعلماء من املفتين وغيرهم هذه املكانة السامية في الدين ،فما هي
املؤهالت العلمية والسلوكية التي ينبغي عليهم أن يتحلوا بها ويتأهلوا بموجبها
للفوز بهذه الدرجة ؟
 -١األصول بمقاصدها:
ملا كان علم األصول هو القانون الحاكم لالجتهاد واالستنباط ،والجامع لفروع
املسائل ،واملشتمل على مصادر التشريع ودالالتها وما يتصل بذلك من الفروق
ً
ً
ً
واملوافقات ،كان واجبا على كل مجتهد أن يكون جامعا لهذا العلم خبيرا بفنونه.
فإن هذا العلم ،كما يقول اإلمام الشوكاني :هو عماد فسطاط االجتهاد وأساسه
ً
الذي تقوم عليه أركان بنائه .وعليه أن ينظر في كل مسألة من مسائله نظرا
يوصله إلى ما هو الحق فيها ،فإنه إذا فعل ذلك تمكن من رد الفروع إلى أصولها
 / 32املرجع السابق  246/4النساء اآلية ( . ) 59
 / 33أعالم املوقعين  ١٠/1دارالفكر /بيروت لبنان .
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بأيسرعمل ،وإذا قصرفي هذا الفن صعب عليه الرد ،وخبط فيه وخلط.34
ويقول اإلمام الشاطبي :إنما تحصل درجة االجتهاد ملن اتصف بوصفين:
أحدهما :فهم مقاصد الشريعة على كمالها.
ً
والثاني :التمكن من االستنباط بناءا على فهمه فيها ،وفوق ذلك كله اإلخالص
هلل تعالى.35
ً
ً
ثم يم�ضي قائال :فإذا بلغ اإلنسان مبلغا (من العلم ) فهم عن الشارع (القرآن
والسنة) فيه قصده في كل مسألة من مسائل الشريعة ،وفي كل باب من أبوابها،
فقد حصل له وصف هو السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي صلى هللا عليه
وسلم في التعليم والفتيا والحكم بما أراه هللا .36
ولئن كان النص يتحدث عن االجتهاد املطلق فقد أجازاألصوليون تجزؤ االجتهاد
و إجرائه في باب أو جملة من أبواب العلم أو فن دون فن.37
 -٢معرفة أسباب الخالف:
ً
قال رسول هللا ﷺ ( :من يرد هللا به خيرا يفقهه في الدين) . 38و إنما تستخدم
األصول بمقاصدها لصناعة األحكام الفقهية وفق نوازلها .ولذلك كان الفقه
ً
ً
ً
استنباطا و استدالال من أوسع مجاالت و أدوات املجتهدين عموما واملفتيين علـى
وجه الخصوص .روى ابن مسعود أن النبي ﷺ قال( :يا عبد هللا بن مسعود
قلت لبيك يا رسول هللا :قال أتدري أي الناس أعلم؟ قلت هللا ورسوله أعلم.
ً
قال :اعلم الناس ُ
أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس ،وإن كان مقصرا في العمل) .39
 / 34إرشاد الفحول . 252
 / 35املوافقات . 1٠5/4
 / 36املوافقات . 1٠6/4
ل
ل
 / 37كشف األسرار ،1137/3األحكام  ،2٠5/3منهاج الوصو مع مناهج العقو ونهاية
السول ،2٠1/3إرشاد الفحول . 255 -254
 / 38رواهـ البخاري رقم  71ومسلم  3556ـ صحيح الجامع الصغيروزيادته لإللباني
 1124/2الطبعة الثالثة 14٠8هـ 1988،م ،ابن ماجة .22
 / 39رواه الحاكم في املستدرك  3749وضعفه العقيلي والذهبي والهيثمي.
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وهذا تنبيه على املعرفة بمواطن الخالف .ولذلك جعل الناس العلم معرفة
االختالف .فعن قتادة :من لم يعرف االختالف لم يشم ُ
أنفه الفقه .وعن هشام
بن عبيد هللا الرازى :ومن لم يعرف اختالف الفقهاء فليس بفقيه .وعن عطاء :ال
ً
ينبغي ألحد أن يفتي الناس حتى يكون عاملا باختالف الناس ،فإن لم يكن كذلك
رد من العلم ما هو أوثق من الذي في يديه .وعن مالك ال تجوز الفتيا إال ملن علم
ما اختلف الناس فيه .وختم الشاطبي ذلك بقوله :وكالم الناس هنا كثيروحاصله
معرفة مواقع الخالف ،ال حفظ مجرد الخالف.40
 -٣النظرفي مآالت الفتوى:
الفتوى بحكمها تتنزل على واقع جد مختلف في أشخاصه من أفراد وجماعات
وأمة ،وجد مختلف في البيئة و االبتالءات التي تحيط به .و أن هذه املتغيرات
في حركة تطور مستمرة .فال يوجد حكم واحد يمكن إعماله على كل األفراد و
الجماعات و األمة .كما ال يوجد حكم يمكن تطبيقه مع اختالف الظروف التي
يتعرض لها املستفتون .ولذلك ينبغي على املفتي فوق إملامه بفقه الحكم الشرعي
ً
أن يكون ملما بفقه الواقع الذي يعيشه املستفتون .أن يدرك ببصيرة واقعهم
السيا�سي واالقتصادي واالجتماعي ،ودرجة معرفتهم بعلوم الشريعة ودرجة
ً
االلتزام بها سلوكا وثقافة .فإذا علم ذلك استطاع أن ينزل حكم الشريعة على
ً
الواقع الحاضرو أن يدرك مآالت هذا الحكم على أحوال املستفتين مستقبال.
ً
يقول اإلمام الشاطبي :النظرفي مآالت األفعال معتبرمقصود شرعا ،كانت األفعال
موافقة أو مخالفة .وذلك أن املجتهد ال يحكم على فعل من األفعال الصادرة على
املكلفين باإلقدام أو باإلحجام إال بعد نظره إلى ما يؤول إليه ذلك الفعل (فقد
ً
يكون) مشروعا ملصلحة فيه تستجلب ،أو ملفسدة تدرأ ،ولكن له مآل على خالف
ما قصد فيه .وقد يكون غير مشروع ملفسدة تنشأ عنه أو مصلحة تندفع به،
ولكن له مآل على خالف ذلك.
فإذا أطلق القول في األول باملشروعية ،فربما أدى استجالب املصلحة فيه إلى
ً
مفسدة تساوى املصلحة أو تزيد عليها  ،فيكون هذا مانعا من إطالق القول
باملشروعية.
 / 40املوافقات .162 -161/4
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وكذلك إذا أطلق القول في الثاني بعدم املشروعية ،ربما أدى استدفاع املفسدة
إلى مفسدة تساوى أو تزيد ،فال يصح إطالق القول بعدم املشروعية .وهو مجال
ُ
صعب املورد ،إال أنه عذب املذاق ،محمود ال ِغب ،جار على مقاصد
للمجتهد
الشريعة.
وضابط ذلك أن تعرض مسألتك على الشريعة ،فان صحت في ميزانها ،فانظرفي
مآلها بالنسبة إلى حالة الزمان و أهله ،فإن لم يؤد ذكرها إلى مفسدة فاعرضها
في ذهنك على العقول ،فان قبلتها ،فلك أن تتكلم فيها أما على العموم ،أو
على الخصوص إن كانت غير الئقة بالعموم .وإن لم يكن ملسألتك هذا املساغ
فالسكوت عنها هو الجاري على وفق املصلحة الشرعية والعقلية .41
 -٤العلم والصدق واملراقبة:
اإلملام بعلوم الشريعة هو األساس ولكن البد من تزكيته واستنارته بإخالص
العمل والصدق فيه .و البد من تزيينه بالورع واملراقبة حتى يسهل عليه الصدع
بالحق ويقوى على أن يقول ملستفتيه ال أعلم فيما ليس له به علم.
يقول اإلمام ابن القيم :وملا كان التبليغ عن هللا سبحانه وتعالى يعتمد العلم
بما يبلغ ،والصدق فيه ،لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية والفتيا إال ملن اتصف
ً
ً
بالعلم والصدق ،فيكون عاملا بما يبلغ ،صادقا فيه .ويكون مع ذلك حسن
ً
الطريقة ،مر�ضى السيرة ،عدال في أقواله وأفعاله ،متشابه السر والعالنية في
مدخله ومخرجه وأحواله.
وإذا كان منصب التوقيع عن امللوك باملحل الذي ال ُينكر فضله ،وال يجهل
قدره ،وهو من أعلى املراتب السنيات ،فكيف بمنصب التوقيع عن رب األرض
والسماوات.
فحقيق بمن أقيم في هذا املنصب أن ُيعد له ُع َدته ،وأن يتأهب له أهبته ،وأن
يعلم قدراملقام الذي أقيم فيه ،وال يكن في صدره حرج من قول الحق َ
والصدع
به ،فان هللا ناصره وهاديه .42
 / 41املوافقات . 195 -194 -191 /4
 / 42أعالم املوقعين  9/1دارالكتب العلمية ط 1991/1م .
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وينبغي أن يكون املفتي على قدر من الهدى والتقى إذ االجتهاد في جوهره خالفة
للنبوة ،فالعلماء ورثة األنبياء .وهــو عمل يحتاج فيه العبد إلى معية هللا تعالى
ً
وتوفيقه( .إن تتقوا هللا يجعل لكم فرقانا ) .43وقد يعبر عنه بالحكمة( :يؤتي
ً ً
الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ).44
قال مالك :إن الحكمة مسحة ملك على قلب العبد .وقال :الحكمة نور يقذفه
هللا في قلب العبد .ويقع في قلبي أن الحكمة الفقه في دين هللا ،و أمر يدخله هللا
القلوب من رحمة وفضل .45
 -٥التأني في إصدارالفتوى:
َ
بينا أن الفتوى تحتاج لفقه الحكم الشرعي وفقه الواقع العملي الذي يتنزل عليه
الحكم .ومآل الفتوى وآثارها فيما يستقبل .وهذا علم واسع ودقيق وال يشترط
ً
أن يكون متوافرا للمفتي في حينه فيتحصله .وإن هذا وذاك يقت�ضي التريث
والتثبت وعدم التسرع في إصدار الفتوى ببادئة الرأي .وذلك هو مسلك السلف
من الصحابة والتابعين و األئمة املجتهدين ومن سار على دربهم من أهل العلم
والورع إلى يومنا هذا.
يقول ابن القيم :كان السلف من الصحابة والتابعين يكرهون َّ
التسرع في الفتوى،
ويود كل واحد منهم أن يكفيه إياها ُ
غيره .فإذا رأى أنها قد تعينت عليه بذل اجتهاده

في معرفة حكمها من الكتاب والسنة أو قول الخلفاء الراشدين ثم أفتى.46
قال عبد هللا بن املبارك حدثنا سفيان عن عطاء بن أبي السائب عن عبد
الرحمن ابن أبي ليلى قال :أدركت عشرين ومائة من أصحاب رسول هللا ﷺ أراه
ّ
َ
مفت إال َود
قال في املسجد  -فما كان محدث إال ود أن أخاه كفاه الحديث .و ال ٍ
أن أخاه كفاه الفتيا.
43
44
45
46

 /األنفال (.)29
 /البقرة . 269
 /املوافقات .61/4
 /أعالم املوقعين .33/1
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ُ
ً
ُ
أجسر الناس على الفتيا اقلهم علما ،يكون عند الرجل
وقال سحنون بن سعد:
ُ
ُ
الواحد من العلم يظن أن الحق كله فيه.
الباب
قال ابن القيم :وقد ّ
حرم هللا سبحانه القول عليه بغير علم في الفتيا والقضاء،
وجعله من أعظم املحرمات بل جعله في املرتبة العليا منها فقال تعالى:
َ
ُ ْ َّ َ َ َّ َ َ ّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ْ ْ ْ َ ْ
الث َم َوال َبغ َي ِبغ ْي ِر ال َح ِ ّق َوأ ْن
(قل ِإنما حرم رِبي الفو ِاحش ما ظهر ِمنها وما ب
طن و َّ ِ
َ
ْ َ َ َ ُ
َ
َ
َ
َّ َ َ
ُ ْ ُ
َ
تش ِركوا ِبالل ِه َما ل ْم ُين ّ ِز ْل ِب ِه ُسلط ًانا َوأ ْن ت ُقولوا َعلى الل ِه َما ل ت ْعل ُمون).47
فرتب املحرمات أربع مراتب .وبدأ بأسهلها وهو الفواحش .ثم ثنى بما هو أشد
ً
ً
تحريما منه وهو اإلثم والظلم .ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما وهو الشرك به
ً
سبحانه .ثم ربع بما هو أشد تحريما من ذلك كله وهو القول عليه بال علم.
ٰ َ َ
َ َ ُ َ َ ُ َْ َ ُ ْ َ
ّ َ
ٰ َ
وقال تعالىَ ( :ول ت ُقولوا ِلا ت ِصف أل ِسن ُتك ُم الك ِذ َب َهذا َحل ٌل َو َهذا َح َر ٌام ِل َت ْفت ُروا
َ َ َّ ْ َ
َّ َّ َ َ ْ َ َ َ َ َّ
الله ْال َكذ َب َل ُي ْفل ُحو َن (َ )١١٦م َت ٌ
اع َق ِل ٌ
يل
ِ
َعلى الل َِه الك َ ِذ َب ِإن ال ِذين يفت ُرون على ِ ِ
اب أ ِل ٌ
َول ُه ْم َعذ ٌ
يم ).48
وهذا بيان منه سبحانه أنه ال يجوز للعبد أن يقول هذا حالل وهذا حرام إال بما
َ
علم أن هللا سبحانه أحله وحرمه .49
ً
ُ
قال ابن وهب :سمعت مالكا يقول :العجلة في الفتوى نوع من الجهل والخرق.
قال :وكان يقال التأني من هللا والعجلة من الشيطان .وهذا الكالم قد رواه رسول
هللا ﷺ قال( :التأني من هللا والعجلة من الشيطان) .50وإسناده جيد.
ٌ
(خمس إذا سافر فيهن رجل إلى اليمن كن فيه
وعن علي ر�ضى هللا عنه قال:
ً
ٌ
عوضا من سفره :ال يخ�شى عبد إال ربه .وال يخاف إال ذنبه ،وال يستحي من ال يعلم
أن يتعلم و ال يستحي من يعلم إذا سئل عما ال يعلم أن يقول :هللا اعلم .والصبر
من الدين بمنزلة الرأس من الجسد) .51
 / 47سورة األعراف اآلية (. )33
 / 48سورة النحل اآلية . 117 – 116
 / 49أعالم املوقعين . 39 – 34/1
ً
 / 50عن أنس مرفوعا :رواهـ ابن أبي شيبة وأبويعلي عنه والبيهقي والترمذي وقال حسن غريب
أخرجه اآللباني في السلسلة الصحيحة . 4٠4/4
 / 51املرجع السابق . 166/1
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 .٦الوسطية في األحكام و ذم تتبع الرخص:
ُ
يقول هللا تعالىَ ( :و َك َٰذل َك َج َع ْل َن ُاك ْم ُأ َّم ًة َو َس ًطا ّل َت ُك ُونوا ُش َه َد َاء َع َلى َّ
اس َو َيكو َن
الن
ِ
ِ
ِ
َ ُ َ
ً 52
َّ
الر ُسو ُل َعل ْيك ْم ش ِهيدا)  .واإلسالم هودين اليسـرودين العزائم وهودين الرحمة
ودين امللحمة .وهو دين العدل والصراط املستقيم واالعتدال و الوسطية .ال
يحمل العباد فوق ما يطيقون من التكاليف املتوجهة لخدمة مصالحهم في الدنيا
ِ
والدين ،وال يقبل منهم التحلل عن هذه التكاليف فال إفراط فيه وال تفريط.
يقول الشاطبي :و الدليل على صحة التوسط أنه الصراط املستقيم الذي جاءت
ُ
الحمل على التوسط من غير
به الشريعة .ذلك أنه مقصد الشارع من املكلف
إفراط وال تفريط ،فإذا خرج عن ذلك في املستفتين خرج عن قصد الشارع.
ً
ولذلك كان ما خرج عن املذهب الوسط مذموما عند العلماء الراسخين.
وكان ذلك هو املفهوم من شأن الرسول ﷺ وأصحابه االكرمين .وقد رد عليه
الصالة والسالم التبتل .وقال ملعاذ ملا أطال بالناس في الصالة( :أفتان أنت يا
ُ
معاذ53؟ و قال :عليكم من العمل ما تطيقون ،فإن هللا ال ُ
يمل حتى تملوا ) ورد
عليهم الوصال.
والخروج عن األطراف خارج عن العدل و ال تقوم به مصلحة الخلق .أما في طرف
التشديد فإنه مهلكة إذ ّيبغض في الدين وأما إذا ذهب مذهب االنحالل كان
مظنة للم�شي مع الهوى والشهوة واتباع الهوى مهلك وعلى هذا يكون ُ
امليل إلى
ً
الرخص في الفتيا بإطالق مضادا للم�شي على التوسط ،كما أن امليل إلى التشديد
ً
.
أيضا
مضاد
ً
ٌ
وربما فهم بعض الناس أن ترك الترخص تشديد ،فال يجعل بينهما وسطا،
وهذا غلط .والوسط هو معظم الشريعة وأم الكتاب .ومن تأمل موارد األحكام
باالستقراء التام عرف ذلكُ .
وأكثرمن هذا شأنه من أهل االنتماء إلى العلم يتعلق
بالخالف الوارد في املسائل العلمية ،بحيث َّ
يتحرى الفتوى بالقول الذي يوافق
هوى املستفتي ،بناء منه على أن الفتوى بالقول املخالف لهواه تشديد عليه
 / 52سورة البقرة .143
 / 53املنتقى شرح موطأ مالك  ،185 - 183صحيح مسلم حديث رقم  ،13٠8مسند االمام
أحمد حديث رقم  ،24391عون املعبود حديث رقم  ،1368النسائى حديث رقم .5٠35
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وحرج في حقه .وأن الخالف إنما كان رحمة لهذا املعني ،وليس بين التشديد
والتخفيف واسطة .وهذا قلب للمعني املقصود في الشريعة .وقد تقدم أن اتباع
الهوى ليس من املشقات التي يترخص بسببها ،وأن الخالف إنما هو رحمة من
جهة أخرى ،وأن الشريعة ُ
حمل على التوسط ،ال على مطلق التخفيف ،و إال
لزم ارتفاع مطلق التكليف من حيث هو حرج و مخالف للهوى ،و ال على مطلق
التشديد .فليأخذ ُّ
املوفق في هذا املوضوع حذره ،فإنه مزلة قدم على وضوح األمر
فيه.54
و اعترض بعض املتأخرين على املنع من تتبع رخص املذاهب ،وأنه إنما يجوز
االنتقال إلى مذهب بكماله ،فقال :إن أراد املانع ما هو على خالف األمور
األربعة التي ينقض فيها قضاء القا�ضي فمسلم .وإن أراد ما فيه توسعة على
املكلف فممنوع ،إن لم يكن على خالف ذلك .بل قوله عليه الصالة والسالم
ُ
(بعثت بالحنيفية السمحة)  55يقت�ضي جواز ذلك ،ألنه نوع من اللطف بالعبد،
والشريعة لم ترد بقصد مشاق العباد ،بل بتحصيل املصالح.
و أنت تعلم بما تقدم ما في هذا الكالم! ألن الحنيفية السمحة إنما أتى فيها
ً
ُ
أختيار األقوال
السماح مقيدا بما هو جار على أصولها .وليس تتبع الرخص وال
بالتشهي بثابت من أصولها .ثم نقول تتبع الرخص ميل مع أهواء النفوس،
والشرع جاء بالنهي عن اتباع الهوى .فهذا مضاد لذلك األصل املتفق عليه،
ً
َ َ
َ َّ
َ َ
َ َّ ُ ل 56
�ش ْي ٍء ف ُر ُّد ُوه ِإلى الل ِه والرسو )
ومضاد أيضا لقوله تعالى( :ف ِإن ت َنا َز ْع ُت ْم ِفي
وموضوع الخالف موضوع تنازع فال يصح أن يرد إلى أهواء النفوس ،و إنما يرد
إلى الشريعة وهي تبين الراجح من القولين فيجب اتباعه ،ال املوافق للغرض.
وقال الشارح الشيخ عبد هللا دراز :أما لو اختار املقلد من كل مذهب ما هو
األخف واألسهل.
فقال أحمد واملروزى :يفسق.
 / 54املوافقات . 261-258/4
 /55مرفوع من حديث أبي أمامة ،مجمع الزوائد للهيثمي  ،7613املعجم الكبيرللطبراني
.7715
 / 56سورة النساء اآلية .59
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وقال االوزاعي  :من أخذ بنوادرالعلماء خرج عن اإلسالم.
وتقدم ما نقله املؤلف عن ابن حزم اإلجماع على تفسيق متتبع الرخص.57
وعن ابن عباس :ويل لالتباع من عثرات العالم .قيل كيف ذلك قال :يقول
ً
العالم شيئا برأيه ثم يجد من هو أعلم برسول هللا ﷺ منه فيترك قوله ،ثم
يم�ضي االتباع.
وعن ابن املبارك أخبرني املعتمر بن سليمان قال :رآني أبي و أنا أنشد الشعر.
فقال لي :يا بنى ال تنشد الشعر ! فقلت له :يا أبتي كان الحسن ينشد ،وكان ابن
سيرين ينشد .فقال لي :أي بني ! إن أخذت بشر ما في الحسن وبشر ما في ابن
سيرين اجتمع فيك الشركله.
وقال مجاهد والحكم بن عينيه ومالك :ليس أحد من خلق هللا إاليؤخذ من قوله
ويترك ،إال النبي ﷺ .وقال سليمان التيمي :إن أخذت برخصة كل عالم اجتمع
فيك الشر كله .وقال ابن عبد البر في كتابه بيان العلم :هذا إجماع ال أعلم فيه
ً
خالفا.58
وقد روي عن ابن املبارك أنه قال :كنا في الكوفة فناظروني في ذلك – يعني
في النبيذ املختلف فيه – فقلت لهم :تعالوا فليحتج املحتج منكم عمن شاء من
بش َدة صحت
أصحاب النبي ﷺ بالرخصة ،فإن لم نبين الرد عليه عن ذلك الرجل ِ
عنه ،فاحتجوا .فما جاءوا عن واحد برخصة إال جئناهم بشدة ،فلما لم يبق في
يد أحد منهم إال عبد هللا بن مسعود ،وليس احتجاجهم عنه في رخصة النبيذ
ب�شيء يصح عنه .قال ابن املبارك فقلت للمحتج عنه في الرخصة :يا أحمق ! ُع ّد
ً
أن ابن مسعود لو كان هاهنا جالسا فقال:هو لك حالل ،وما وصفنا عن النبي
ﷺ و أصحابه في الشدة ،كان ينبغي لك أن تحذر أو تخير أو تخ�شى .فقال قائلهم:
يا أبا عبد الرحمن :فالنخعي والشعبي وسمى عدة ً معهما كانوا يشربون الحرام؟
ُ
مناقبه كذا وكذا،
فقلت لهم :دعوا عند االحتجاج تسمية الرجال ،فرب رجل
 / 57املرجع السابق .145 - 144 / 4
 / 58املرجع السابق .169/4
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وع�سى أن يكون منه َزلة .أفألحد أن يحتج بها ؟ فان أبيتم فما قولكم في عطاء
ً
وطاوس وجابر بن زيد وسعيد بن جبير وعكرمة ؟ قالوا :كانوا خيارا .قال فقلت:
ً
فما قولكم في الدرهم بالدرهمين يدا بيد ؟ فقالوا :حرام .فقال ابن املبارك :إن
ً
59
هؤالء رأوه حالال فماتوا وهم يأكلون الحرام ،فبقوا وانقطعت حجتهم..
ونختم هذه النقول بما قاله الشاطبي في ذم تتبع الرخص :والجواب عن هذا ما
جارعلى أصولها ،واتباع
تقدم من أن سماحة الشريعة إنما جاءت مقيدة بما هو ٍ
هوى النفوس وعدم الرجوع إلى الدليل ينافي أصولها.
ً
وهو أيضا مؤد إلى إيجاب إسقاط التكليف جملة .فإن التكاليف كلها شاقة
ً
ثقيلة ،لذلك سميت تكليفا ،من الكلفة وهي املشقة.
فإذا كانت املشقة حيث لحقت في التكليف تقت�ضي الرفع بهذه الدالئل لزم ذلك
في الطهارات والصلوات والزكوات والحج و الجهاد وغيرذلك ،وال يقف عند حد
إال إذا لم يبق على العبد تكليف ،وهذا محال .فما أدى إليه مثله ،فإن رفع
الشريعة مع فرض وضعها محال .ثم قال املنتصر لهذا الرأي إنه يرجع حاصله
إلى أن األصل في املالذ اإلذن وفي املضار الحرمة .وهو أصل قرره في موضع آخر.
وقد تقدم التنبيه على ما فيه في كتاب املقاصد .وإذا حكمنا ذلك األصل لزم
منه أن األصل رفع التكليف بعد وضعه على املكلف .وهذا كله إنما جره عدم
االلتفات إلى ما تقدم .60
نخلص من جملة ما تقدم أن الوسطية في الشريعة والسماحة فيها تكون في
االلتزام بالعزائم .وبهذه العزائم ينهض العباد بأمانة الدين وتكاليفه التي ثقلت
على السموات واألرض والجبال وحملها اإلنسان .وأن الرخص باعتبارها حاالت
استثنائية فهي شرائع كالعزائم .ولكن ال يجوز تتبع الرخص من أقوال العلماء
إذ من شأن ذلك أن يؤدي إلى رفع التكليف بعد وضعه.
 / 59املرجع السابق . 172 – 171/4
 / 60املرجع السابق . 149 – 148 / 4
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تطور الفقه باتجاه تتبع الرخص:
اتضح لنا مما تقدم أن األسس الرئيسة التي تقوم عليها الفتوى هي:
 )١الوسطية التي هي صراط هللا املستقيم ،وأصل الشريعة وعمادها الذي تنبني
عليه غالب أحكامها املعروفة بالعزائم.
 )٢تجنب اتباع الرخص ملا فيه من مغبة تتبع الهوى ،ورفع التكليف بعد وضعه.
 )٣و االلتزام في إصدار الفتوى وفق العزائم ،بمراعاة مقاصد الشريعة و مآالتها
من حيث اآلثاراالقتصادية و االجتماعية ،بالنظرإلى موضوع بحثنا هذا.
إذا كانت هذه بعض األحكام واملباديء الحاكمة واملوجهة للفتوى ،فلننظر
في االتجاه العام لالجتهادات والفتاوى التي أصدرتها هيئات الرقابة الشرعية
للمصارف اإلسالمية ،ولتطور فقه املصرفية اإلسالمية لألسف فإن االتجاه
العام لتطور فقه املعامالت املصرفية قد اتجه نحو مجاراة املعامالت املصرفية
التقليدية الربوية ،وذلك على الرغم من أن فكرة إنشاء املصارف اإلسالمية
ً
ً
ملعرفة ما إذا كان يتفق مع هذه األسس ويختلف معها .كانت تمثل وعيا كبيرا
بأهمية الكسب االقتصادي ،وثورة اجتهادية ضد استشراء الربا و مؤسساته في
بـالد املسلمين.
ولقد نشأت املصارف اإلسالمية بإدارات تنفيذية تربت في املصارف التقليدية،
وتشربت الثقافة املصرفية الربوية .صارت هذه اإلدارات تضغط على هيئات
الرقابة الشرعية في أن تكون صيغ املعامالت اإلسالمية مواكبة لنمط أدوات
املصارف التقليدية – خاصة في تأمين التمويل وعدم تعرضه للمخاطر – على
األقل في املرحلة األولى من مراحل إنشاء املصارف اإلسالمية ،وذلك حتى تقوى
املصارف اإلسالمية ،وتقف على رجليها ،وتتسع قاعدتها ،وتصير قادرة على
املنافسة.عند بلوغ هذه املرحلة يمكننا أن نعمل صيغ املعامالت اإلسالمية على
ثابت أصولها.
ً
لألسف استجاب الفقهاء لتلكم املخاوف ،تقديرا منهم أن الدعوى ال تعدو أن
ً
تكون متعلقة بالبدايات ،ولسنوات قليلة فإذا بها تزداد إتساعا كل يوم على
الرغم من م�ضى ما يزيد عن ربع قرن من الزمان.
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ً
ً
تطور فقه املعامالت املصرفية مستجيبا لهذه الضغوط ومخالفا ألصول
املعامالت اإلسالمية املذكورة أعاله .وتوسع هذا الفقه في تتبع الرخص
واصطيادها على حساب العزائم حتى غدت لها الغلبة والسيادة في معامالت
املصارف اإلسالمية .وذلك محاولة منهم إلبعاد املصارف اإلسالمية عن مخاطر
التمويل  -بموجب تأمين الصيغة – كما هو الحال في املصارف التقليدية.
ولقد بدأ هذا االنحراف ثم تواصل بمجموعة من الصيغ السائدة اليوم لدى
كثيرمن املصارف وهي:
صيغة بيع املرابحة لآلمربالشراء:
جميع الفقهاء الذين أجازوا بيع املرابحة لآلمر بالشراء اجازوه على سبيل
الرخصة باعتباره استثناء من بيع ما ليس عندك املمنوع .و اشترطوا لصحة
ً
هذه الرخصة شروطا:
 /١وكان من أهم هذه الشروط :أن يكون لآلمر بالشراء الخيار في شراء السلعة
املطلوبة أو العدول عنها عند تملك املأمور لها .61واملقصود من هذا الشرط هو
حماية هذه املعاملة من أن تؤول إلى بيع ما ليس عندك املمنوع .وكان من بين
من أجازبيع املرابحة لآلمربالشراء بهذا الشرط املالكية.
على الرغم من هذا اإلجماع من قبل املجيزين لبيع املرابحة لآلمر بالشراء على
الخيار ،ذهب كثير من الفقهاء املحدثين إلى جواز الوعد امللزم بناء على رأى
ً
ُ
نسبوه إلى املالكية .علما بأن املالكية قد وضعوا قاعدة عامة في املواعدة تقرأ:
َ
ُ
(األصل منع املواعدة بما ال يصح وقوعه في الحال حماية .ومن ث ّم منع مالك
العدة ،وعلى بيع الطعام قبل قبضه ،وعلى ما ليس عندك). 62
املواعدة في ِ
ويشير اإلمام مالك إلى النهي عن اإللزام باملواعدة في هذه املواضع ،ومنها على
 / 61من كتاب الحيل رواية السرخ�سي ،األم  ،33/3حاشية الدسوقي  ،٩٠ – 89/3املرابحة
للدكتور أحمد علي عبد هللا 195 -179
 / 62أنظربحث الشيخ الصديق محمد األمين الضريرعن املرابحة في العدد الخامس الجزء
الثاني ص ١٠٠٢من مجلة مجمع الفقه اإلسالمي ،عن إيضاح املسالك إلى قواعد اإلمام مالك
ص  278للونشري�سى.
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وجه الخصوص بيع ما ليس عندك .واملرابحة لآلمر بالشراء من بيع ما ليس
عندك إذا ّ
جردناها من الخيارلآلمربالشراء.
على خالف وزن كل هذه الحجج – وغيرها كثير -أجاز الفقهاء املعاصرون الوعد
امللزم في املرابحة لآلمر بالشراء ،ألنه يؤمن بدرجة معقولة للمصرف اإلسالمي
استعادة التمويل ،وال يعرضه للمخاطركما لو كان اآلمربالشراء بالخيار.
ُ
/١ثم م�ضى االجتهاد املعاصر ّ
مجوز للمصرف اإلسالمي املمول أن يوكل املصرف
اآلمر بالشراء ليقوم نيابة عنه باختيار السلعة املطلوبة وشرائها ثم بيعها لآلمر
بالشراء .إذا كان كل هذا التعامل سيتم بوساطة اآلمر بالشراء ،فماذا بقي
ً
ً
للمصرف اإلسالمي سوى أنه قدم تمويال نقديا لآلمربالشراء و استعاد مبلغ هذا
ً
التمويل مع زيادة مسماة ربحا.
 /٢بعد فترة من الزمان كنا نتوقع أن تعود االجتهادات إلى ثابت األصول من
ّ
ً
املعامالت ،ولكن بدال عن ذلك ولد الفقهاء املعاصرون صيغة جديدة عرفت:
باسم اإلجارة املنتهية بالتمليك .وليس لهذه الصيغة أصل في فقهنا اإلسالمي
على سعته وغناه ،وعلى شموله للواقع العملي وعلى فرضيات لم تقع في زمانهم.
ولذلك استلفت مباشرة من النظام االنجلوسكسوني وعلى وجه الخصوص ما
يعرف بالبيع االيجاري  .Hire-purchaseو البيع االيجاري في حقيقته عقد بيع
مؤجل الثمن ،على أن يدفع الثمن على أقساط ،بشرط أن ينفذ دفع األقساط
على أساس أن املعاملة إجارة .والدافع لذلك هو أن املستثمر الربوي ال يعرف
إال الصيغة التي تؤمن له ضمان رأس ماله وعائده،وعقد البيع الذي وقعه مع
املشتري ال يضمن له ذلك .فاعتبرت املعاملة إجارة حتى يحتفظ البائع بالسلعة
ً
املبيعة في ملكه ضمانا لسداد ما على املشتري من أقساط.
ولذلك اعتبرت األقساط أجرة ليتمكن البائع من فسخ العقد متى عجز املشتري
عن دفع أي قسط ولو كان هو القسط األخير ،فتعود له في هذه الحالة ملكية
السلعة.
71

طبقت املصارف اإلسالمية هذا العقد لتحقيق الهدف ذاته .وطبقته على أساس
أنه عقد إجارة غيرمعترفة فيه بعنصرالبيع.
ً
اعتبر العقد إجارة على الرغم من قناعة الجميع بأن قسط األجرة يزيد كثيرا
ً
عن أجرة املثل ،بل يزيد عنها أضعافا .وهذه الزيادة هي التي تفسر لنا أن العقد
في جوهره بيع .وأن املؤجر يقوم بنهاية دفع كل األقساط إما بهبة العين املؤجرة
للمستأجر أو بيعها له بثمن رمزي .وهذا التصرف يفسر هو اآلخر أن املعاملة
في جوهرها بيع .و إال متى عرفنا أن املؤجرين يهبون أصولهم بنهاية عقد اإلجارة
للمستأجرين ،أو يبيعونها لهم بثمن رمزي ؟
ً
و إنما تفادى االجتهاد املعاصرهذه الحقائق الواضحة  -تأمينا لسداد األقساط
وعدم تعريض املصرف بائع السلعة ملخاطرعقد البيع.
وهذا العقد فوق أنه يشتمل على صفقتين في صفقة ،فهو يخالف مقت�ضى عقد
البيع وعقد اإلجارة .يخالف مقت�ضى عقد البيع – وهو األصل فيه – إذ يمنع
انتقال امللك بالعقد ،ويجمع للبائع بين ملكية املبيع وملكية الثمن .و يخالف
مقت�ضى عقد اإلجارة في أنه ال يبني األجرة على ثمن املنفعة وحدها و إنما يبنيها
على ثمن املنفعة و أصل مصدرها .ثم إنه يشترط على املؤجر أن يهب العين
املؤجرة للمستأجر أو يبيعها إياه بثمن رمزي وكل هذه الشروط ال يقبلها عقد
اإلجارة.
 /3و لقد ترسمت هندسة األدوات املالية ذات الطريق محاكاة للمصارف
التقليدية و من ذلك:
 )١صكوك السلم الحكومية :63
·أصدرت هذه الصكوك مملكة البحرين بغرض جمع أموال من جمهور
املستثمرين و املؤسسات لتمويل االنفاق على مشروعات التنمية على أن تبيع
الدولة سلعة تجارية لهؤالء املستثمرين عن طريق عقد السلم.
·من أهم شروط هذه الصكوك أن مديرهذه الصكوك يحصل قبل طرح هذه
الصكوك – على وعد من طرف ثالث ( مستقل) بشراء سلعة السلم املبيعة من
 / 63صكوك السلم الحكومية إصدارمملكة البحرين ،بيان اإلصداررقم ()1
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قبل اململكة بثمن يزيد عن ثمن شرائها بوساطة املديرويمثل هذا الثمن الجديد:
ً
·ضمانا لرأس املال الذي دفعه املستثمرون في شراء السلعة ابتداء
·والعائد املتوقع على هذه الصكوك وهو نسبة من قيمة الصك
·وتكلفة إدارة الصكوك
·لقد دخلت على صكوك السلم شروط باعدت بينه وبين أحكام عقد السلم.
ً
إذ جعلت استرداد أصل االستثمارمضمونا مع زيادة سنوية هي نسبة معلومة من
رأس املال املستثمرفعظمت فيه شبهة الربا.
 )٢صكوك التأجيراملاليزية والبحرينية:
·هذه صكوك مالية تمثل حصة في أصول حكومية تطرح بغرض توفيرمجاالت
استثمارية ألصحاب الفوائض و لتمويل نفقات الدولة .وتستأجر الحكومة هذه
ً
ً
األصول بما يوفر للمستثمرين عائدا استئجاريا بنسبة مئوية معلومة من أصل
املبلغ املشترك به.
·تضمن الحكومة هذه الصكوك بتعهدها :
 بإعادة شراء الجزء املبيع من أصولها عند نهاية مدة اإلصدار بالقيمة األصليةلهذه الصكوك.
 باستمرارية اإلجارة لألصول في كل فترة اإلصدار. بتغطية عائد اإلجارة بعائد سنوي على املبلغ املستثمر بتحمل تكاليف اإلدارة.االستثمار بشراء األصول واستثمارها عن طريق بيع منافعها ( اإلجارة ) صحيح.
ولكن أحيط هذا االستثمار بضمانات ال يوفرها عقد البيع و اإلجارة من ذاتهما.
وهو أن املعاملة:
ً
تضمن ملشترى الصكوك رأس املال الذي دفعه في هذه الصكوك كامال ،وتضمن
ً
ً
له عائدا منسوبا إلى رأس ماله يدفع كل ( )6أشهر و يتحمل فوق ذلك مصاريف
إدارة هذه املعاملة.
ومن املؤكد أنه ال توجد صيغة استثمارية إسالمية تحقق كل هذه الشروط و
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الضمانات ،و أن األداة االستثمارية التي تؤمن تلك الضمانات هي القرض
بفائدة .ولذلك فان هذه املعاملة تغلب عليها شبهة الربا ،فال تجوز.
ولألسف فإننا نلحظ أن االتجاه العام في طرح األدوات املالية اإلسالمية يعمد
إلى حشد املوارد املالية من الجمهور واملؤسسات عن طريق تأكيد ضمان رأس
املال ،وضمان العائد السنوي ،والتكفل بمصاريف اإلدارة .وهذا االتجاه يعارض
ً
تماما القواعد واألحكام التي يقوم عليها كل استثمار حقيقي ومنه االستثمار
اإلسالمي .وآخر هذه الصكوك هي تلك التي أصدرها البنك اإلسالمي للتنمية
بجدة و ال تختلف عن الصكوك املاليزية والبحرينية في �شيء.64
ّ
ّ )٣
والتورق املصرفي:
التورق
ّ
بالتورق
كانت آخر هذه االجتهادات التي مضت في تصيد الرخص ما يعرف
املصرفي.
وهناك جلسة متخصصة في هذه الندوة عن ّ
التورق .و يكفي أن نقول حتى
الذين أجازوا ّ
التورق سموه بيع املضطر.65
وذهبت جماعة أخرى إلى كراهة ّ
التورق وتحريمه ،منهم الخليفة عمر بن عبد
ّ
العزيزالذي قالّ :
التورق َ
والتورق أصل الربا .ومنهم طائفة من أهل
أخيه الربا،
املدينة من املالكية وغيرهم .الكراهة و التحريم هما إحدى الروايتين عن اإلمام
احمد بن حنبل .واألقوى كراهته كما يقول ابن تيمية .66
ّ
والتورق
وقال ابن القيم (:في املفاسد والشح مما يدفع إلى التعامل بالعينة
وينهرشرارخلق هللا ،يبايعون كل مضطر ،أال إن بيع املضطرحرام .واملسلم أخو
ً
َ
املسلم ال يظلمه وال يخونه ،إن كان عندك خيرف ُعد به على أخيك وال تزده هالكا
إلى هالكه ).وهذا من دالئل النبوة فإن عامة العينة إنما تقع من رجل مضطر
 / 64صكوك التأجيراإلسالمية البحرينية واملاليزية ...بيانات اإلصدار.
 / 65قرارات املجمع الفقهي لرابطة العالم اإلسالمي الدورة الخامسة عشر1419هـ 1998 -
م القرارالخامس بشأن حكم بيع ّ
التورق ص  33أعالم املوقعين .182/3
 / 66مجموع الفتاوى 3٠2/29و  ،434املعامالت املالية املعاصرة د .وهبة الزحيلى
. 333 – 322
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إلى نفقة ُ
يضن بها عليه املوسر بالقرض حتى يربح عليه في املائة ما َ
أحب.وهذا
املضطرإن أعاد السلعة إلى بائعها فهي العينة ،وإن باعها لغيره فهو ّ
التورق ،وإن
رجعت إلى ثالث يدخل بينهما فهو محلل الربا .واألقسام الثالثة يعتمدها املرابون
وأخفها ّ
التورق.
ً
وكان شيخنا رحمه هللا يمنع من مسألة ّ
التورق ،وروجع فيها مرارا وأنا حاضر،
فلم يرخص فيها وقال :املعنى الذي ألجله َ
حرم الربا موجود فيها بعينه مع زيادة
الكلفة بشراء السلعة وبيعها والخسارة فيها ،فالشريعة ال تحرم الضرر األدنى
وتبيح ما هو أعلى منه .67
ّ
والتورق املعروف في
الفروق األساسية بين العينة املمنوعة بما يشبه اإلجماع
الفقه اإلسالمي ،هو:

ً
عاملا بمراد ّ
 )١أن البائع للسلعة باألجل ال يشترط أن يكون
املتورق من أنه يريد
بيعها للحصول على النقد ،في حين انه يعلم ذلك ضرورة في بيع العينة.
 )٢أن املشتري باألجل في العينة يعيد بيع السلعة بالنقد ملالكها األول في حين أن
ّ
املتورق يعيد بيع السلعة بالنقد لطرف ثالث.
وعلى الرغم من ذلك قالت طائفة من العلماء إن ّ
التورق حرام ألنه أخيه الربا.
نظروا إلى جوهراملعاملة  -بعد استبعاد السلعة غيراملقصودة في املعاملة – حيث
ً ً
أخذ ّ
املتورق قليال حاال في مقابل التزام كثير في ذمته بسبب األجل ،وهو معني ربا
الديون.
ّ
التورق املصرفي-:
وهو أن يقوم املصرف اإلسالمي باالتفاق مع شخص – ممن يحتاجون إلى
النقد – على أن يبيعه سلعة إلى أجل بثمن أعلى من سعريومها ،ثم يوكل املشتري
املصرف اإلسالمي ليبيع له ذات السلعة بثمن نقدي اقل عادة من الثمن املؤجل
 / 67أعالم املوقعين . 183/3
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الذي اشترى به السلعة  ,يحصل املتورق بذلك على الثمن النقدي ،وتبقى ذمته
مشغولة للمصرف بالثمن اآلجل األكثر .في هذه املعاملة:
هناك اتفاق بين املصرف واملتورق على إن يقوم األول ببيع السلعة بالنقد نيابة
عن املتورق.
ّ
التورق املصرفي بجميع أنواعه يأخذ صورة البيع الصحيح ،ولكن جوهره
يف�ضي إلى شبهة ربوية ظاهرة ،تتمثل في شراء املتورق بالكثير في مقابل األجل،
ويبيع بالنقد القليل .فإذا استبعدنا السلعة صارت املعاملة من قبيل القرض
بشرط الزيادة.
يقول البعض ممن يحتجون على صحة هذه املعاملة إن الربا ال يتحقق إال
باجتماع شخصين دافع للربا وآخذ له .ويمضون في السؤال :إذا اعتبرنا أن
املتورق هو دافع الربا فمن هو آخذه في ّ
التورق املصرفي ؟ واإلجابة واضحة!
فآخذ الربا في هذه املعامالت هو آلية املصرف اإلسالمي التي تروج للتورق
املصرفي ،وتجعل منه صيغة تمويلية ،يتوقع لها أن تتبوأ الصدارة في محفظة
املصرف اإلسالمي – ما لم تراجع – هذه اآللية التي يتولى املصرف اإلسالمي
إدارتها وتسويقها ويجني األموال من ورائها ،هذه اآللية هي آخذة الربا.
ّ
التورق الفقهي البسيط واملحدود للمضطر واملحتاج فيه شبهة الربا ،ولذلك
كرهه كراهة التحريم وحرمه جماعة من الفقهاء ،أما ّ
التورق املصرفي فهو صنو
العينة ،و ينبغي أن يكون حكمه التحريم ملا يف�ضي إليه من ربا الديون.وعليه ال
وجه العتماده صيغة للتمويل النقدي.
الذين يجيزون ّ
التورق املصرفي سيذهبون إلى انه أداة التمويل النقدي األولى.
وقد يقطعون بأنه ليست هناك حاجة إلى صيغة أخرى بجانبه ،فهو سهل
وميسر سهولة التسهيالت الربوية ،وهو صيغة مضمونة العائد للمصارف
اإلسالمية ضمان القروض الربوية التي تقدمها املصارف التقليدية .وإنما أخرت
هذه الصيغة لتبيان ما يعتريها من شبهات دفعت باالقتصاديين قبل الفقهاء
إلى نكران التعامل بها .هي من الدواهي التي تساهل الناس في أمرها فانتشرت
وأفسدت مسيرة املصارف اإلسالمية وال بد من وقفة شجاعة لتصحيح األمر
بشأنها.
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لتأكيد دعوانا أن فقه املعامالت املصرفية اإلسالمية قد تطور في غالبية
املصارف نحو تتبع الرخص هو أن هذه الصيغ:
 )١املرابحة لآلمربالشراء مع اإللزام بالوعد لآلمربالشراء.
 )٢اإلجارة املنتهية بالتمليك.
 )٣صكوك االستثماربشرط ضمان أصل االستثماروعائده.
 )٤و ّ
التورق املصرفي.
تمثل املرابحة واإلجارة املنتهية بالتمليك وحدهما من محافظ استثمار املصارف
اإلسالمية ما ال يقل عن  % ٩٠فإذا أضفنا لهما صكوك االستثمار و ّ
التورق
املصرفي مع اإلقبال الكبيرعليهما فسترتفع هذه النسبة على نحو مطرد.
آثارومآالت غلبة هذه الصيغ:
ألي باحث أن يتساءل اليوم أين هو مكان صيغ املعامالت اإلسالمية التي هي
أساس املعامالت ،ومعظم الشريعة ،وهي الوسط واالعتدال وصراط هللا
ً
ً
املستقيم املعروفة بالعزائم .لألسف ال نجد لها استخداما و ال مكانا في املصارف
التي تتبع الرخص.
هل يمكن لهذه األدوات االستثنائية املحدودة أن تلبي حاجات طالبي التمويل في
ُ
قطاعات االقتصاد املختلفة ؟ أم أنه ُ
ستلوي أعناق هذه الصيغ و تحمل ما ال
تحتمله فتصيرحيلة ألكل الربا وغيره من وجوه أكل أموال الناس بالباطل.
واألهم واألخطر من كل ذلك  -هل يمكن لهذه الصيغ الترخيصية التي لها الغلبة
والسيادة في غالب املصارف اإلسالمية – أن تحقق للمسلمين ما يتطلعون إليه
ويتشوقون له من أن تنقذهم املصارف اإلسالمية من ويالت الربا وتحقق لهم
مقاصد الشريعة اإلسالمية من الكسب االقتصادي ذي األهداف االجتماعية.
وفي أن تتسع قاعدتها لتشمل كل فئات املواطنين في مختلف مناشطهم
االقتصادية ؟
ثم هل كان الفقهاء يدركون مآالت و آثار استخدام هذه الصيغ على حساب
العزائم– هل كانوا يدركون حجم التعامل بها و آثارها على ما ينبغي أن يكون
عليه املص ــرف اإلسـالمي من التميز الشكــلي و املوضــوعي عن املصرف التقـليدي
الربوي ،وآثارها االقتصادية واالجتماعية.
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أم يظنون أن وأجبهم هو إصدارنموذج للصيغة على املستوى الجزئي وكفى .وليس
من مسؤولياتهم أن يتدبروا في مآالته وآثاره الكلية ؟
لقد تبين لنا من استعراض واجبات املفتي أن اإلجابة عن كل هذه األسئلة من
واجبات هيئات الرقابة الشرعية ولو أنها ابتغت مرضاة هللا تعالى بهذا العمل،و
أعدت لهذه املسؤولية عدتها و أخذت لها أهبتها .صحيح أن املسؤولية مشتركة مع
مجالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية ولكن املسؤول األول عن ذلك هو هيئات
الرقابة الشرعية .ولو صدعت بالحق عن دراية وفقه ملا استطاعت هذه اإلدارات
ً
ً
أن تتجاوزها رغبا ورهبا .وذلك ملا للحق من قوة وسلطان .و ألن جمهور املسلمين
ً
يعتمدون كثيرا في مشروعية عمل املصارف اإلسالمية على ما تقوله هيئات الرقابة
الشرعية .وهذه الثقة هي أخطر و أعظم أمانة في أعناق هيئات الرقابة الشرعية.
ونسأل هللا تعالى اللطف والسالمة.
إن هذا االتجاه الذي سار فيه تطور فقه املصرفية اإلسالمية لم يكن ليتجاوز
مرحلة تسنين عارضة ثم يعود ألصوله .لقد م�ضى على هذه التجربة ربع قرن
من الزمان .وما زال الخوف على املصارف اإلسالمية – املجوز لتتبع الرخص ما
ً
ً
زال مستمرا بوتيرة متصاعدة .ولم تشهد املخاوف طوال هذه املدة انحسارا و ال
مراجعة من قبل هيئات الرقابة الشرعية .و أن من شأن هذا املسلك أن يجهض
التجربة في أهم خصائصها أال وهي الصيغ اإلسالمية ،وفي تعطيل مقاصدها
العامة و الخاصة.
وكان األجدر بهيئات الرقابة الشرعية أن تم�ضي باملصارف اإلسالمية بعزائم
الشريعة اإلسالمية مستهدفة ملقاصد الكسب االقتصادي ،ثقة بنصر هللا ،و أن
ً
ً
تجتهد مع العاملين في هذه املصارف تأهيال وتدريبا بتغيير ذهنيتهم ذات الوساطة
املالية و األدوات اآلمنة إلى ذهنية التمويل املصرفي اإلسالمي الذي يواجه املخاطر
ويسعى لتجاوزها.
ولدينا في التجربة املصرفية اإلسالمية تجارب رائدة ،سارت في هذا الدرب من
أول يوم .وحققت فيه نتائج مشجعة منها تجربة املصارف اإلسالمية بالسودان
ثم تجربة النظام املصرفي فيه .ولدت في ظل هذه التجربة كوادر بشرية متسلحة
باملعرفة واإليمان والتجربة خاضت هذه التجربة بثابت من أصول صيغها من أول
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يوم.
وكان ألول هيئة رقابة شرعية دورها في إرساء هذه التجربة ثم سارت هيئات
الرقابة الشرعية من بعد على منوالها.
ينبغي علينا أن نتعرف على هذه التجربة  -وربما غيرها من التجارب والنماذج،
ونتوسع في عبرتطبيقاتها اإليجابية ونطورها ونتقرب بها إلى هللا تعالى.
ضبط اآلثارالكلية لصيغ االستثمار:
ضبط اآلثارالكلية لصيغ االستثمارقد يتم عن طريق سياسات البنك املركزي في
السودان ،أو بوساطة الهيئة العليا للرقابة الشرعية .وفي السودان تعمل الهيئة
العليا للرقابة الشرعية على مراقبة سياسات البنك املركزي بغرض اتفاقها مع
أحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية .ويصدر البنك سياسة تمويلية سنوية عامة
لكل من الجهاز املصرفي واملؤسسات املالية .وتعرض هذه السياسة على الهيئة
العليا للرقابة الشرعية.
1 .1في فترات التضخم وشح النقد األجنبي ،منع البنك املركزي املصارف من
استخدام صيغة املضاربة مع رجال األعمال .بحجة أن رجل األعمال الذي يتمول
بصيغة املضاربة سيجد أن أسهل استثماروأسرعه وأربحه أن يتعامل في العمالت
األجنبية .و أن من شأن هذا التعامل أن يؤدي إلى مزيد من انخفاض قيمة العملة
الوطنية وزيادة التضخم .فمنع استخدام هذه الصيغة مراعاة للمصلحة العامة
ودرء للمفسدة املترتبة على إجازتها.
2 .2في فترة الحقة قلت فيها حدة التضخم ،صدرت السياسات التمويلية بمنع
املضاربة املطلقة ،ولكنها أجازت املضاربة املقيدة مع رجال األعمال .و مادامت
املضاربة مقيدة فإن على البنك أن يستوثق من توجيه رأس مال املضاربة
ألغراض التمويل املشروعة ،وليس من بينها تمويل شراء وبيع النقد األجنبي.
3 .3كان البنك املركزي قبل إنشاء وصدور أدوات التمويل اإلسالمية يستخدم
صيغ املعامالت اإلسالمية بغرض إدارة السيولة في االقتصاد .ومن أمثلة ذلك:
 -١أنه يشترط في البيع بالتقسيط واملرابحة واملرابحة لآلمر بالشراء دفع قسط
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ً
أول يحدد نسبته وفقا ملتطلبات السياسة ،وذلك في الحاالت التي يرى فيها
سيولة زائدة في االقتصاد .وفي غيرهذه الحاالت ال يشترط ذلك.
 -٢أنه يشترط زيادة مساهمة العميل في املشاركة في حاالت السيولة الزائدة
وتخفيضها في حاالت ضعف السيولة.
4 .4نتيجة لعظم التضخم في النصف األول من التسعينات ،جوزت الهيئة
العليا للرقابة الشرعية استخدام مبدأ اإلحسان بين املزارعين و املصارف
املمولة بموجب عقد السلم.
ثم ذهبت أكثر من ذلك بإعمال مبدأ إزالة الغبن للطرف املتضرر من زيادة
التضخم أو انخفاضه في عقود السلم .باعتبار أن أسعار املنتجات الزراعية إذا
زادت بأكثرمن الثلث من ثمن الشراء يرد املصرف ما زاد عن الثلث للمزارع و إذا
انخفضت بأقل من الثلث يتحمل املزارع الخسارة الزائدة عن الثلث.
5 .5أجازت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنك املركزي أن يحتفظ باحتياطي
ً
قانوني للودائع بغرض استخدامه باعتباره واحدا من أدوات إدارة السيولة و
ً
باعتباره ضمانا في حاالت اإلعسار .وعلى الرغم من إمكانية امتداد هذه املصلحة
لتشمل – إلى جانب الودائع الجارية – ودائع االستثمارية ،إال أن اإلذن الصادر
ً
حتى هذه اللحظة أن يكون االحتياطي القانوني خاصا بالحسابات الجارية وما في
حكمها .وأنه إذا رأى البنك املركزي فرض احتياطي قانوني على ودائع االستثمار
فعليه أن يتقدم بأسباب ذلك للهيئة العليا للرقابة الشرعية.
6 .6هذه نماذج قليلة واألمثلة العملية أكثر من ذلك ويمكن تناولها في أثناء
التداول حول هذه الورقة.
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كلمة افتتاحية عن
دور الرقابة الشرعية يف االستقرار املايل

١

 / ١قدم في املؤتمر الدولي الرابع حول الصيرفة والتمويل االسالمي إدارة
املخاطرالرقابية واإلشراف 6 - 4 ،أبريل ٢٠١٠م

ً
ً
إن صيغ االستثمار واألدوات املالية اإلسالمية تختلف اختالفا جوهريا عن
صيغ وأدوات االستثمارالربوي.
وهذا حقيقة بدهية ألن صيغ وأدوات التمويل التقليدي هي صيغ ربوية،
والشريعة اإلسالمية – بل كل الديانات السماوية تحرم الربا وتذم املتعاملين به.
إذا كانت أداة التمويل في النظام املصرفي التقليدي هي القرض ومشتقاته ،وهي
التي تسبب بدرجة كبيرة في األزمة املالية العاملية الراهنة ،فما هي إذن أوجه
الخالف في األدوات بين النظامين و أوجه السلوك اإلداري بين النظامين ،حتى
يمكن أن نستشف:
 .١فنبر ُي الصيغ واألدوات املالية االسالمية من االشتراك في هذه األزمة.
ً
ّ .٢
وندعي أنها ( أي األدوات املالية االسالمية ) يمكن أن تلعب دورا في حماية
النظام العالمي من الوقوع في مثل هذه األزمات التي ظلت دوراتها تتالحق.
ً
ً
 .٣ونقدمها حال وعالجا للخروج من هذه األزمة ومثيالتها.
لإلجابة عن ذلك نتحدث في إيجاز عن الخصائص العامة لألدوات املالية
اإلسالمية في مقابل أدوات التمويل في النظام التقليدي:
 .١أود في هذا املقام الكبير أن أبرز حقيقة قد تكون غائبة عن بعض الباحثين
وهي :أن الصيغ واألدوات املالية اإلسالمية في أصلها صيغ وأدوات مالية عاملية،
ً
نشأت وتطورت وفقا لتطور كسب االنسان االقتصادي.
ً
 .٢غير أن الشريعة اإلسالمية وجهتها باملقاصد الشرعية فرسمت لها اهدافا
سامية لتحقيق مصالح العباد على مستوى الفرد والجماعة واألمة .وربطت
املكاسب االقتصادية بماآلت العباد في الدار اآلخرة وضبطت هذه الصيغ
واألدوات بالقواعد واألحكام الشرعية حتى ال تشوبها املحرمات الشرعية من الربا
والغرر والظلم واستكملت بناءها من أجل تحقيق مصالح الكسب االقتصادي
لإلنسان ثم أسرجت فيها النفس االخالقي من األمانة والصدق وأداء الواجبات
على الوجه األتم.
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 .٣إلى جانب علميتها تنبثق هذه الصيغ واألدوات املالية اإلسالمية من شريعة
عاملية ذات مناهج علمية منتجات موضوعية وأخالقية.
 .٤وملا كانت الصيغ واألدوات املالية اإلسالمية وليدة الحاجة االقتصادية
فيكون التمويل بموجبها في مقابل سلعة و/أو خدمة .وال يكون التمويل فيها بنقد
في مقابل نقد.
ً
 .٥وبما أنها وليدة الحاجة االقتصادية فهي تستخدم حصرا في إطار النشاط
االقتصادي الحقيقي فهي تخضع ملخاطرة ،ولذلك تدفع في اتجاه اإلنتاج وزيادة
الثروة وتوزيعها.
 .٦وبما أن صيغ وأدوات التمويل اإلسالمي تستخدم في إطارالنشاط االقتصادي
الحقيقي فهي تخضع ملخاطرة ،ولذلك تدفع في اتجاه اإلنتاج وزيادة الثروة
وتوزيعها.
ً
ً
القرض – الربوي من ناحية أخرى – لم يلد ميالدا طبيعيا لحاجة االقتصاد
إليه ،وإنما هندس من قبل املرابين على نحو يتفادون به أية مخاطر تعاقدية في
ً
النشاط االقتصادي الحقيقي .وعليه فإن القرض مع فائدته يمثالن التزاما على
املقترض  ،وال عالقة للمقرض بنتائج استخدامات التمويل لدى املقترض .هكذا
ً
يحصن املقرض نفسه تعاقديا ويترك املقترض يواجه وحده مخاطر االستثمار
ويستربح املقرض من الوساطة املالية عن طريق القيمة الزمنية للنقود.
ً
وملا كانت األديان السماوية تحرم الربا فصيغ التمويل الربوي تمثل تمردا على
ً
الدين وتجردا من األخالق.
نخلص من كل ما تقدم إلى أن الصيغ واألدوات املالية اإلسالمية هي:
 - ١منتجات عاملية وعلمية وموضوعية.
 - ٢تواضع الناس على صالحها وارتباطها باالقتصاد الحقيقي.
 - ٣وأن املتعاملين بها يتحملون بموجبها مخاطر النشاط االقتصادي الحقيقي
ً
تعاقديا.
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ً
 - ٤وهي صيغ عادلة ومحايدة فال تحابي طرفا على حساب الطرف اآلخر.
 - ٥وهي صيغ ال تخلق مشاكل حول االقتصاد الحقيقي عن طريق املشتقات
وغيرها وترعى مسؤولياتها االخالقية.
 - ٦أما األدوات املالية الربوية فتجافي كل هذه الخصائص كما قدمنا .وتلك هي
الفروق الجوهرية بين أدوات التمويل في النظامين.
نحن في السودان – وهلل الحمد واملنة – نعمل إلى حد معقول بموجب صيغ
ً
االستثمارواألدوات املالية اإلسالمية وفقا للخصائص التي ذكرنا .ولكن الغلبة من
املصارف اإلسالمية في البالد اإلسالمية وغيرها نشأت في بيئة يغلب عليها سيادة
النظام الربوي .ولم تجد املؤسسات اإلسالمية الوليدة رعاية كافية من البنوك
املركزية فوقعت هذه املؤسسات تحت تأثير مصرفيين وعلماء شريعة ،اعتمدوا
في تكييف معامالت هذه املؤسسات على الرخص في غير محلها ،وبغير وزنها،
وقد يكون دافعهم لذلك انجاح التجربة .ولكنهم مضوا في هذا الطريق وتوسعوا
مع مر األيام في تقليد األدوات املالية الربوية حتى صارت هي األصل .ومع م�ضي
الزمن صار لهؤالء األشياخ رواج ،فتسابقت املؤسسات اإلسالمية على تعيينهم
في هيئات الرقابة الشرعية .وبعد أن كانت البدايات األولى اختبارات مرحلية صار
ً
ً
التقليد مذهبا ومبدئا لهم.
نشأت من ّ
جراء هذا التقليد العديد من الصيغ واألدوات املالية التي تشبه الربا
في – جل خصائصه ومن ذلك:
(أ) املرابحة العكسية.
(ب) املرابحة مع إلزام اآلمربوعده وتوكيله
(ج) ّ
التورق املصرفي
( د) اإلجارة املنتهية بالتمليك.
( هـ) تسويات الديون بأرباح.
(و) إصدارصكوك إجارة مع ضمان رأس املال
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وكان هدف هيئات الرقابة من التحول من الصيغ اإلسالمية إلى هذه الصيغ
الصورية هو تأمين املمول (وهو البنك اإلسالمي) من املخاطرالتعاقدية.
ومن املعلوم أن املصارف واملؤسسات املالية اإلسالمية نظام متكامل له
أسسه وقواعده وأدواته واحكامه فلئن أدير على نحو هذه األسس والقواعد
ً
واألحكام واألدوات مستهدفا ملقاصد الشريعة أدى إلى نتائجه املرجوة منه ومنها
االستقراراملالي.
ولئن أديرعلى نحويخالف هذه األسس والقواعد واألحكام واألدوات وانحرمت
فيه مقاصد الدين لم يستحق مسمى االسالم وانما يصدق عليه النظام الذي
َّقلده ،وال عجب إن كانت نتائجه هي نتائج النظام الربوي ُ
املقلد.
إن اسم اإلسالم وحده ليس له مدلول سحري في استقراراملعامالت املالية أو
عدم استقرارها إنما العبرة بمضمون االسم وما يحمله من معان وآثار.
ً
فإذا استخدمت الصيغ واألدوات املالية اإلسالمية وفقا لخصائصها املذكورة
أدت – بتوفيق من هللا تعالى – إلى نتائجها املرجوة ومنها االستقراراملالي.
أما إذا اعتراها التغيير والتبديل واستصعبت العزائم وعمدت إلى تقليد
النظام الربوي فستحصد املؤسسة املالية اإلسالمية النتائج املرجوة من النظام
التقليدي ومنه عدم االستقراراملالي.
وليت أن األمر يقف عند هذا الحد وانما تعاقب املؤسسة وكل من اشترك
َّ ْ
َََ َ
في هذا التحريف والتزييف باعتبارهم من أكلة الربا ( .فأذاق ُه ُم الل ُه ال ِخ ْز َي ِفي
َ َ
ْ َ َ ُّ ْ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َ ْ َ َ ُ
اب ال ِخ َر ِة أك َب ُرل ْو كانوا َي ْعل ُمون).68
الحي ِاة الدنيا ولعذ
ينبغي التنويه أن مسؤولية مجالس اإلدارات واإلدارات التنفيذية وهيئات
الرقابة الشرعية واملصارف املركزية واملجتمع نحو استخدام الصيغ واألدوات
 / 68سورة الزمر( اآلية.)26
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املالية اإلسالمية الصحيحة مع االلتزام بخصائصها الشرعية ومسؤوليتهم نحو
إسالم كل شعب املؤسسة وإدارتها على أحسن الوجوه وأتمها ،تعتبرأمانة عظيمة
ً
ووالية كبيرة ما ينبغي ألحد أن َّيتقلدها ما لم يكن واثقا من تحمل تكليفها وتحمل
الضغط الكبيرالذي يأتيه من القريب والبعيد.
هذا رسول هللا ﷺ يقول ألبي ذر ر�ضي هللا عنه وقد طلب إمارة ( إنك ضعيف
وأنها أمانة وإنها يوم القيامة ًّخزي وندامة إال ملن أخذها بحقها وأدى الذي عليه
فيها ).
ثم إن النظرفي الفتوى والرقابة الشرعية يحتاج لعلم وافروصدرواسع وصبر
على البحث ،ومشاورة غيره من أهل العلم والصالح ومعرفة العزائم والحكم
ّ
بموجبها ،والجمع بين فقه الواقع وفقه الحكم الشرعي  ،والتاني في اتخاذ القرار،
ٌَ َ َ
َ َّ َ ْ ُ َ َ ُ ُ
ين ُيؤتون َما آت ْوا َوقل ُوب ُه ْم َو ِجلة أ َّن ُه ْم ِإلى َ ِّرب ِه ْم
والورع والخوف من هللا تعالى ( وال ِذ
َ
َ
َ
ُ
ُ َ َ ُ َ ُ َ ْ َْ
ن 69
ات َو ُه ْم ل َها َس ِابقو )
َر ِاج ُعون ( )٦٠أول ِئك يسا ِرعون ِفي الخي َر ِ
ً
يقول األمام الشاطبي فإذا بلغ االنسان مبلغا فهم عن الشارع فيه قصده في
كل مسألة من مسائل الشريعة ،وفي كل باب من أبوابها فقد حصل له وصف هو
السبب في تنزله منزلة الخليفة للنبي ﷺ في التعليم والفتيا والحكم بما أراه هللا.
ّ
املش ِرع في أنه َّيوقع عن هللا تعالى وعن رسول
فالعالم يكتسب بالخالفة صفة
هللاﷺ فعليه أن يدرك عظمة هذا املقام وأن يتحلى له بصفات العلم وااليمان
والثبات على الحق ومراقبة هللا تعالى والخوف من الحساب العسير.
إن االستقرار املالي الينتج عن استخدام الصيغ واألدوات املالية على
نحو صحيح وكفى ،فالصيغ واألدوات املالية االسالمية مهما بلغت درجة الكمال
ً
فهي تحقق النتائج االيجابية وفقا لدرجة الرشد في إدارة هذه املؤسسات ،ودرجة
االلتزام األخالقي للمهنة التي يضطلع بها كل فرد في موقعه .فاذا ارتفعت درجة
الرشد بعد تطبيق الصيغ واألدوات املالية اإلسالمية بموجب خصائصها من
 / 69سورة املؤمنون اآلية  ٦٠و61
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شأن ذلك أن يؤدي إلى االستقرار املالي .وإذا انخفضت درجة الرشد ومستوى
األمانة أدى ذلك إلى عدم االستقراراملالي.
على املسؤولين على املستويات كافة أن يعملوا متكاتفين ومتضامنين على
تطبيق الصيغ واألدوات املالية اإلسالمية في إطار خصائصها الشرعية وأن
يتجنبوا تتبع سنن اليهود والنصارى ،وأن يديروا املؤسسات املالية اإلسالمية
ً
مراعين في ذلك اإلدارة الرشيدة والوفاء بااللتزامات عموما واألخالقية منها على
وجه الخصوص ،وإستشعاراملسؤولية الكبرى أمام هللا تعالى .ونعود فنقرر:
َّ
أنه اليتحقق االستقراراملالي إل باستخدام الصيغ واألدوات املالية اإلسالمية
ً
وفقا لخصائصها وأن يكون ذلك في إطار إدارة رشيدة للمؤسسات املالية
اإلسالمية.
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تفعيل الرقابة الشرعية
باملصارف اإلسالمية

١

 / ١قدم في ندوة البركة التاسعة عشر لإلقتصاد اإلسالمي 8-7،رمضان 1421هـ ،
 3- 2ديسمبر٢٠٠٠م

مقدمة:
ينبغي على العبد املؤمن حين يقبل على أداء واجب من الواجبات،ويضطلع
بأي مسؤوليات أو يقوم بأي عمل أو عبادة أن يتعلم من أحكامها ما يستعين به
ً
على أداء املسؤولية والواجب والعبادة وفقا ألركانها وشروطها .وأن يتوسل بمعرفة
ً
فضائلها للتعرف على الكمال املطلق ابتغاء ملرضاته عزوجل وتجويدا لألداء حتى
يكون من عباد هللا املحسنين ملا ورد في األثر.
والكسب االقتصادي – الذي يمثل النشاط املصرفي عصبه – يعتبر من أعظم
العبادات وأرجى القربات إلى هللا القابض الباسط واهب النعم هادي العباد إلى
َ ُ
(اس َت ْغف ُروا َ َّب ُك ْم إ َّن ُه َك َ
الكسب الحاللْ :
ان َغ َّفا ًراُ ،ي ْرسل َّ
الس َماء َعل ْيكم ِّم ْد َرا ًرا،
َّ ُ ِ َ ِ
ِ ر َّ ُ ِ
َو ُي ْمد ْد ُك ْم ب َأ ْم َوال َو َبن َين َو َي ْج َعل لك ْم َج َّ
ات َو َي ْج َعل لك ْم أ ْن َها ًرا).70
ن
ٍ
ِ
ِ ٍ ِ
ولذلك يجب على رجال األعمال وإدارات املصارف والعاملين فيها أن يتعلموا
احكام املعامالت ،وأن يتفقهوا فيها ،حتى يحيطوا بغالب ما يتصل بها من أصول
ً
ً
وفروع ،ملا جاء في األثرإن هللا ال يقبل من العمل إال ما كان خالصا لوجهه وصائبا
ْ َ
َّ َ َ ْ َ َّ
�شى الل َه ِم ْن ِع َب ِاد ِه ال ُعل َم ُاء) .71
لشرعه .وألنه(ِ :إنما يخ
وتزداد أهمية املعرفة والفقه في املجال املصرفي على وجه الخصوص ملا يكتنفه
ً
ً
من الخطر .فالعبد فيه – عامال ومتعامال – بين مراتب الصديقين واإلصطالء
بالجحيم .قال رسول هللا ﷺ  ( :التاجر الصدوق األمين مع النبيين الصديقين
والشهداء) 72وفي الحديث  :ذهب أهل الدثور باألجور يصلون كما نصلي ويصومون
كما نصوم ولهم فضول أموال يحجون بها ويتصدقون ..فقالوا سمع أخواننا أهل
األموال بما فعلنا ففعلوا مثله .قال رسول هللا ﷺ :ذلك فضل هللا يؤتيه من يشاء
وهللا ذو الفضل العظيم.73
 / 70سورة نوح ( .) 12-1٠
 / 71سورة فاطر اآلية .28
 / 72رواهـ الترمذي ص  ،12٠9- 515وسنن الدارمي .2539
 / 73رواهـ البيهقي ـ السنن الكبرى . 2933
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وفي الكسب املصرفي من ناحية أخرى فتن كثيرة منها الكسب الحرام الذي يورث
السحت ويؤذن بالحرب من هللا ورسوله ،ويوصد أبواب السماء أمام قبول
العبادات مع خيبة الدعوات في الرجل يطيل السفر أشعث أغبر :مأكله حرام
وملبسه حرام وقد غذي بالحرام فأني يستجاب له.
و إنما يبلغ العبد الدرجات السامية من الكسب الحالل ومن ثم الصالح والفالح
بتوفيق هللا تعالى ،وباملعرفة والعمل بمقتضاها .ولذلك كان طلب العمل فريضة
على كل مسلم .ولقد ظل سلف هذه األمة من التجارورجال األعمال يتحلقون بين
املغرب والعشاء وبعد صالة الصبح يتزودون بالعمل الصالح من العلم واألذكار
وتالوة القرآن على ما ينهضون به بعد من ضرب األرض واألسواق ابتغاء للكسب
الحالل .يقول اإلمام الغزالي :علم الكسب بطريقة البيع و الربا ،والسلم واإلجارة
والشراكة .أعلم أن تحصيل علم هذا الباب واجب على كل مسلم مكتسب .ألن
طلب العلم فريضة على كل مسلم و إنما هو طلب العمل املحتاج إليه .واملكتسب
يحتاج إلى علم الكسب .ومهما حصل علم هذا الباب يقف على مفسدات املعاملة
ّ
فيتقيها ،وما شذ عنه من الفروع املشكلة فيقف على سبب إشكالها فيتوقف فيها
إلى أن يسأل.
فإنه إذا لم يعلم أسباب الفساد بعلم جملي فال يدري متى يجب عليه التوقف
والسؤال .ولقائل أن يقول :ال أقدم العلم ،ولكن أصبرإلى أن تقع الواقعة فعندها
أتعلم واستفتي ،فيقال له :وبم تعلم وقوع الواقعة ،ما لم تعلم جملة مفسدات
العقد ؟ .فإنه يستمر في التصرفات ويظنها صحيحة مباحة .فال بد له من هذا
القدر من علم التجار َّ
ليتميز له املباح من املحظور وموضع األشكال من موضع
الوضوح.
ً
وتنفيذا لهذه املعاني كان عمرر�ضي هللا عنه يطوف السوق ويضرب بعض التجار
بالدرة ويقول :ال يبع في سوقنا من ال يفقه .وإال أكل الربا شاء أو أبى.
أنه إذن يتعين على القائمين على أمراملصارف في مجالس اإلدارات وقيادات العمل
التنفيذي أن يتفقهوا في مجاالت الكسب االقتصادي -دون أن نذهب في ذلك
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لدرجة التخصص -ونريد من كل ذلك أن نخلص إلى مسؤولية مجلس اإلدارات
واإلدارات التنفيذية األصلية واملباشرة أمام هللا عز وجل عن إسالم مؤسساتهم
ً
وتعميق اإلسالم فيها وتطويره .وأن دور هيئات الرقابة الشرعية ليس تعليقا
ً
ملسؤولياتهم وإبراء لها وإنما هم تعاون مع جهة أكثر اختصاصا ألداء هذه األمانة
الكبيرة.
هيئة الرقابة الشرعية:
كنت وال زلت أرى أن تكوين هيئات الرقابة الشرعية من البدع الحسنة التي
صاحبت املصارف اإلسالمية .وذلك ألن مسؤولية شرعية املعامالت لدي كل
متعامل سواء كانت شخصية اعتبارية ام طبيعية تقع مباشرة على صاحب
ً
العمل ،كسائر مسؤولياته .وان مسؤولية الرقابة الشرعية ال تختلف كثيرا عن
مسؤولية املستشار القانوني واالقتصادي والهند�سي ومن في حكمهم .إذ تكون
قاصرة على تقديم املشورة املتخصصة ويتحمل صاحب العمل من بعد مسؤولية
اتخاذ القراروتحمل تبعاته مباشرة.
أما دور هيئات الرقابة الشرعية فقد نشأ منذ البداية أوسع من مجرد االستشارية
ولذلك صاحبه املعنى املغلوط لدى إدارات هذه املؤسسات من أن رعاية التعامل
تقع على عاتق هيئات الرقابة الشرعية .وربما كان سبب ذلك أنه عند نشأة
املصارف اإلسالمية – بغرض إعادة الكسب االقتصادي إلى الدين من جديد،
وإلى أن يكون عبادة يتقرب بها إلى هللا تعالى – قام على إدارتها مصرفيون ليس
لهم كثير علم وقتها بفقه املعامالت .وأراد هوالء أن يحتاطوا ألنفسهم من ناحية،
وأن يطمئنوا الجمهور بشرعية هذه املصارف من ناحية أخرى ،فعملوا على
تكوين هيئات الرقابة الشرعية وعهدوا إليها بمسؤولية كبيرة .ولم تكن هي مؤهلة
لتحملها بحكم عدم تفرغها من ناحية ،وعدم توافر الكوادر املتفرغة املساعدة
من ناحية أخرى ،ثم ساد الشعور لدى اإلدارات والعاملين بهذه املؤسسات بان
هيئات الرقابة الشرعية هي التي تضطلع بمسؤولية صحة معامالت املؤسسة.
ً
وينبغي عليها تصحيح هذا املفهوم على نحو ما سيرد الحقا.
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الرقابة الشرعية :هيئة الرقابة الشرعية وإدارة الفتوى والبحوث واملستشارية:
في البداية كانت هيئات الرقابة الشرعية تتكون من علماء الشريعة اإلسالمية
بحسب شهرتهم ،وثقة عامة الناس فيهم ،دون التدقيق في التخصص في فقه
املعامالت وما يليه من علوم مساعدة أصولية وفروعية .وما زال البعض على ذلك.
من خالل التجربة نشأت الحاجة إلى تفضيل املتخصصين في فقه املعامالت
مع اإلملام بالعمل املصرفي ،بإعتبار أن الحكم على ال�شيء فرع عن تصوره .وأن
الفتوى كما تحتاج ملعرفة الحكمة الشرعية تحتاح لفقه الواقعة .ومن هنا نشأت
الحاجة إلى تعيين تخصصات قانونية أو اقتصادية ممن لهم إملام وهم بالشريعة
اإلسالمية ضمن هيئات الرقابة ،حتى يتكامل العلم الشرعي مع فقه الواقع.
وهذا التزاوج أوضح ما يكون في التجربة السودانية على مستوي هيئات الرقابة
الشرعية الفرعية وعلى مستوى الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز املصرفي
واملؤسسات املالية .ثم جاءت هيئة معاييراملحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية فنصت في معيار املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ( )4تحت
عنوان تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها على ما يلي-:
 .١وأن هيئة الرقابة الشرعية جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصين في فقه
املعامالت ويجوز أن يكون أحد األعضاء من غير الفقهاء على ان يكون من
املتخصصين في مجال املؤسسات املالية اإلسالمية وله إملام بفقه املعامالت.
 .٢يجب أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثة.
ولهيئة الرقابة الشرعية االستعانة بمختصين في إدارة اإلعمال و /أو االقتصاد و/
أو القانون و /أو املحاسبة وغيرهم.
هنالك تجارب أخرى في الرقابة الشرعية منها ما هو في طريقه إلى اإلنزواء والزوال
كتجربة املستشار الشرعي التي بدأت عند مجموعة البركة ببنك البركة األردني
السوداني وتجاوزتها البركة ولكن اخذتها عنهم املؤسسات.
وتجربة إدارة الفتوى والبحوث .وهي في صورتها املستقلة تعتبر تجربة سودانية،
وقد يكون من املفيد أن نثبتها كما وردت في وثائق املؤسسة التي ابتدرتها –
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وهي بنك التضامن االسالمي بالخرطوم .والفلسفة األساسية من وراء إنشاء
مؤسسة للفتوى على هذا النحو هو محاولة بناء الجسور لتصل الفجوة بين فقه
الحكم الشرعي الذي َب ُع َد عن التطبيق العملي في مجال االقتصاد ،وبين الواقع
ً
االقتصادي عموما واملصرفي منه على وجه الخصوص الذي م�ضى في ركاب
الحضارة الغربية وبعد عن اإلسالم .ورؤي أن يتم ذلك عن طريق عملية بحث
واجتهاد في شعب العلوم ذات الصلة وهي الشريعة واالقتصاد والقانون.
تعتبرهذه املدرسة من الرقابة الشرعية رائدة في مجال التجربة السودانية إذ مثلت
ً
ً
ً
ً
حضورا كثيفا على مستويات اإلدارة كافة في البنك .وظلت تمثل مرجعا سهال لكل
املصارف اإلسالمية حتى للبنك املركزي في الفترة السابقة إلنشاء الهيئة العليا
للرقابة الشرعية .كما طرحت على بساط البحث الكثير من القضايا املصرفية
ً
العملية ،وأشركت فيها جل أصحاب الشأن والهم وما زال عطاؤها متجددا.
ال�شيء الوحيد الذي كان يؤخذ عليها هو أنها ال تتمتع باإلستقاللية التي
نجدها– على األقل من الناحية القانونية – لدى هيئات الرقابة الشرعية ،وإن
كان القانون قد اجتهد لتوفير الحماية لها بأن نص على تعيين مديرها من قبل
مجلس اإلدارة بأغلبية معينة هي ذات الطريقة التي يتم بها تعيين رئيس مجلس
اإلدارة واملديرالعام ونائبه.
الرقابة الشرعية املركزية:
من التطورات اإليجابية في الرقابة الشرعية االحساس املستمربالحاجة إلى رقابة
مركزية تمثل درجة أعلى ومرجعية متخصصة لتوحيد نمط العمل املصرفي سواء
في كل قطر على حده ،أو على املستوى العام وتحول هذا االحساس إلى سعي جاد
ً
أنتج أنماطا من الرقابة املركزية منها.
-١الهيئة العليا للرقابة الشرعية لإلتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية:
وكان الهدف منها تجميع الخبرات التي تكونت لدى املصارف اإلسالمية التي
ً
انتشرت سريعا ،بدعم ايجابياتها وتفادي سلبياتها .وبغرض توحيد الخيارات
ً
الفقهية كل ما كان ذلك ممكنا ،وتنسيق الجهود لتطويرالفقه وتفعيله في صورة
صيغ تمويلية وأدوات مالية تلبي املصالح املشروعة لألمة اإلسالمية.
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وكان تكوينها واجتماعها التمهيدي باستضافة من بنك دبي اإلسالمي في
1983/4/13-12م .تاله االجتماع الثاني بعد عام في 1984/3/24-22م بإسالم
أباد– باكستان والثالث بالقاهرة في آخر عام 1984م ،ثم تباعدت اجتماعاتها
حتى توقفت.
ً
بدأت هذه الهيئة بمناقشة قضايا عملية غاية في األهمية ،واصدرت عددا من
الفتاوى فيما عرض عليها من األعمال .ووضعت الئحة إجرائية إلجتماعاتها
وتنظيم إصدار قراراتها .غير أن النجاح األكبر في مثل هذه األعمال يقت�ضي
االستمرارية واملتابعة لألعمال ال�شيء الذي لم يكن يتوافرلهذه الهيئة.
 -٢الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز املصرفي واملؤسسات املالية
بالسودان-:
ظهرت الحاجة في السودان ملثل هذه الهيئة منذ منتصف الثمانينات من قبل
البنوك اإلسالمية الست آنذاك باجتماع رؤساء هيئاتها الشرعية ملواجهة بعض
التحديات التي كان من بينها منشور بنك السودان بتاريخ 1987/١٠/31م عن
العائد التعوي�ضي.
وتكونت الهيئة بتاريخ 1992/3/2م بتصور متكامل .وهي هيئة مستقلة تتكون من
ً
أحدي عشر عضوا أكثرهم من علماء الشريعة من املختصين في فقه املعامالت،
ومن علماء اإلقتصاد واملصارف ممن لهم إملام بالشريعة اإلسالمية .وتجتمع
ً
ً
إسبوعيا بمقرها بالبنك املركزي ولها لجنة تجتمع هي األخري أسبوعيا خاصة
بالنزاعات.
ومن أهدافها وأغراضها-:
 -١إصدار الفتاوي الشرعية والتوصيات واملشورة لتوحيد األسس
واألحكام الشرعية التي ينبني عليها النشاط املصرفي واملالي.
-١متابعة سياسات وأداء بنك السودان ونشاط املصارف واملؤسسات املالية
بغرض إخضاعها ألحكام وقيم الشريعة اإلسالمية ومبادئ اإلقتصاد اإلسالمي.
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 -٢تنقية قوانين ولوائح و مراشد بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية
ونشاطها من املعامالت الربوية وحيلها الظاهرة والخفية ـ وكل من شأنه أن يؤدي
إلى أكل أموال الناس بالباطل.
 -٣العمل مع جهات االختصاص بوضع صيغ املعامالت اإلسالمية موضع
التنفيذ واستنباط صيغ تالئم كل احتياجات التمويل وتطوير أدوات تمويل
تناسب السوق الثانوية لألوراق املالية.
 -٣الهيئة الشرعية املوحدة – البركة (البحرين):
هذه هي الهيئة الرقابية ملصارف ومؤسسات بنك البركة ،ولهذه الهيئة أمانة
خاصة موسعة تجمع إلى جانب التخصصات الشرعية التخصصات االقتصادية
واملصرفية .وهي من أنشط األمانات العامة من حيث عقد املؤتمرات والندوات
واملناشط املصرفية األخرى التي تتناول القضايا املصرفية العملية وامللحة في
ً
الصيرفة اإلسالمية .وهي من أنشط األمانات األخرى إنتاجا في الفتاوي والقرارات
ً
والدراسات واألبحاث ومن أكثرها نشرا .فهي مثال يحتذى في هذا الخصوص.
 -٤املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
(البحرين)-:
بدأت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية بلجنة شرعية
تقوم بمراجعة وإجازة الدراسات الشرعية املمهدة إلصدار معايير املراجعة
واملحاسبة األخالقيات .كما تعمل على مراجعة هذه املعايير عند إعدادها
بواسطة مجلس املعايير ولجانه .وفي عام 1999م تم ترفيع هذه اللجنة إلى
مجلس شرعي يوازي مجلس املعايير .ويقوم املجلس بذات األغراض التي كانت
تقوم بها اللجنة الشرعية ولكن من مؤسسة ذات عضوية أكبر ،وللمجلس ثالث
لجان متخصصة تمهد له الدراسات املطلوبة وتمثل األمانة العامة لهيئة معايير
املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أمانة للمجلس الشرعي .غير
أنه قد عين فقيه في األمانة العامة ليتولى اإلشراف على أعمال املجلس الشرعي.
ً
ً
يظهر من هذا أن نظام الرقابة الشرعية شهد تطورا وتنوعا في الخبرات
ً
واألشكال والدرجات وأفرز هذا التطور بدوره تنوعا في منتجات هذه الهيئات.
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وتبودلت التجارب والخبرات عبر املناشط املتنوعة املتعددة التي ظلت تجمع
أعضاء هذه الهيئات مع العاملين في املؤسسات املصرفية اإلسالمية وبعض
مجالس إداراتها .ومن ذلك املؤتمرات الجامعة واملتخصصة ،الندوات
املتخصصة في القضايا العملية ،وورش العمل واملحاضرات .ونتج عن ذلك
حشد من الدراسات والبحوث واإلصدارات واسعة اإلنتشار .وبعض املواقع على
شبكات اإلنترنت واملجالت املتخصصة .كما نظمت دورات للتأهيل والتدريب
على املستوى املؤس�سي والقطري واإلقليمي والعالمي.
االستقاللية:
إن من أهم ما يميزهيئات الرقابة الشرعية أنها تتمتع بدرجة عالية من االستقاللية.
ويتضح ذلك من مراجعة التشريعات التي نشأت هذه الهيئات بموجبها .إذ عملت
هذه التشريعات على تحديد األغراض واالختصاصات ،و أعطت لها السلطات
الكافية .ووفرت لها الحماية و االستقاللية الكاملة من الناحية القانونية .وأن
الجمعيات العمومية هي في الغالب التي تملك تعيين هيئات الرقابة الشرعية –
حتى ال تكون تحت تأثيراإلدارة.
وهذه االستقاللية القانونية مهمة ألجهزة مثل هيئات الرقابة التي تراجع
وتقيم أعمال اإلدارة .ولكن االستقالل الحقيقي هو ذلكم اإلحساس الداخلي
باملسؤولية أمام هللا تعالى .وينهض بتكاليفه أولئك الذين يعظمون أمر هللا وال
ََ
ً
ق
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تعالى ( :فل
قال
خشيته
فو
أحدا
َ ْ َ ُ َّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ً َ ً َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ْ َ َ َّ
اللهُ
ت ُخشوا الناس واخشو ِن ول تشتروا ِبآيا ِتي ثمنا ق ِليال ومن لم يحكم ِبما أنزل
َفأ َولئ َك ُه ُم ْال َكاف ُر َ
ون). 74
ِ
ِ
إن املغريات املادية تؤثر على الناس في كل عصر وتسلب من إرادتهم بدرجات
متفاوته .وقد بلغت ذروة تأثرها في هذا العصر .وعلماء الشريعة كغيرهم من
الناس عرضة لهذه املؤثرات .والذين يخضعون أنفسهم للمحاسبة املستمرة
ويزنون اعمالهم قبل أن توزن عليهم هم أولئك الذين يحققون معنى االستقالل
لهيئات الرقابة ويملكون بذلك أن يؤدوا واجب النصيحة هلل ولكتابه ولرسوله
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والئمة املسلمين وعامتهم .وأين هيئات الرقابة الشرعية من ذلك املعيار؟ اتركه
لكل عضو ولكل هيئة أن تراجع موقفها بأمانة بناء عليه .ولكن متى التزمت هيئة
الرقابة بذلك وتجاوزت العقبات األولى نالت من بعد تقدير واحترام العاملين
واملتعاملين .وهو النور واأللق والسلطان الذي يمنحه هللا تعالى لورثة األنبياء.
فمن أخذ بالعلم وعمل به فقد أخذ بحظ وافر.
اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية:
تتمتع هيئات الرقابة الشرعية بواجبات واختصاصات واسعة نحاول أن
نلخصها فيما يلي-:
 -١تكون هيئة الرقابة الشرعية مختصة بمطابقة أعمال املصرف وكل مناشطه
ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 -٢تضع الهيئة بالتعاون مع جهات االختصاص في املصرف نماذج وصيغ
املعامالت اإلسالمية في االستثمار والخدمات املصرفية ،واعتمادها وإلزام
املصرف للعمل بمقتضاها.
 -٣مراجعة االتفاقيات واملعامالت التي يعقدها املصرف مع الغير ،ونماذج
الوثائق التي يتعامل بها املصرف في مجاالته املختلفة َّ
للتثبت من مطابقتها
ألحكام الشريعة اإلسالمية.
 -٤مراجعة قانون املصرف ولوائحه ووثائقه التي تتضمن سياساته العامة
لالستيثاق من التزامها باحكام الشريعة.
ً
 -٥إعداد الدراسات والبحوث في املجاالت االقتصادية عموما واملصرفية منها
على وجه الخصوص.
 -٦التعاون مع جهات االختصاص لتأهيل وتدريب العاملين في املصرف
واملتعاملين معه على فقه املعامالت.
 -٧مراجعة عمليات املصرف من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ ما ورد
من واجبات أعاله.
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 -٨إصدارالفتاوي والتوصيات وتقديم املشورة في كل ما يتعلق بالواجبات أعاله
وفيما يحال إليها
 .١من مجلس اإلدارة.
 .٢اإلدارة التنفيذية.
 .٣ومن العاملين واملتعاملين مع املصرف
 -٩تتقدم الهيئة بتقريرسنوي عن نتائج أعمالها للجمعية العمومية.
من املالحظ أن هذه االختصاصات واسعة .وتكاد تحصروتلقى بمسؤولية صحة
ومشروعية معامالت املصرف على كاهل هيئة الرقابة الشرعية .ولكن الهيئة
ال تملك من األدوات والوسائل ما تستطيع به انفاذ هذه املسؤولية لألسباب
التالية-:
•إن هيئات الرقابة الشرعية غير متفرغة لهذا العمل ،وتتكون من شخصيات
لها وزنها في املجتمع ومسؤولياتها الكبيرة ،وهي تجتمع مرة أو مرتين كل شهرعلى
األكثر ،ولذلك ال تستطيع أن تضطلع بهذه املسؤولية إذا تركت إليها وحدها.
•إن بعض الهيئات لها أمانة عامة متفرغة ملتابعة وتنفيذ القرارات وتوجيهات
هيئة الرقابة الشرعية .وهذه الهيئات في وضع أمثل وتقترب من تنفيذ واجبات
هيئة الرقابة الشرعية ومن أبرز األمثلة على ذلك:
 -١الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز املصرفي واملؤسسات املالية
بالسودان.
 -٢الهيئة املوحدة ملجموعة دلة البركة .
 -٣هيئة الرقابة الشرعية لشركة الراجحي املصرفية .
 -٤هيئة الرقابة الشرعية ملصرف قطراإلسالمي.
 -٥إدارة الفتوى والبحوث ببنك التضامن اإلسالمي وبنك الخرطوم
والبنك اإلسالمي السوداني.
وأن معظم هذه الهيئات ذات األمانة املتفرغة تتعاون مع بعض إدارات أو
مجموعة متخصصة مؤهلة ومدربة لتقوم بالتفتيش واملراجعة عن صحة
معامالت املصرف في مناشطه املتنوعة وفروعه املختلفة.
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ويتيح ذلك لهذه الهيئات أن تكون لها ذات اإلمكانات واألدوات التي تستخدمها
املراجعة الخارجية في مراجعتها ألعمال أي مصرف بغرض تكوين رأي حول
تقاريره املالية.
وعلى الرغم من كل ذلك فإن معظم هيئات الرقابة تقوم من جملة هذه
الواجبات واالختصاصات بال�شئ الكثير ،ومن ذلك-:
 -١وضع نماذج صيغ املعامالت اإلسالمية ومراجعتها وتطويرها بما يلبي
احتياجات عمالء املصرف.
 -٢مراجعة القوانين واللوائح واملراشد والسياسات للتثبت من موافقتها ألحكام
الشريعة.
 -٣التعاون مع جهات االختصاص لتأهيل وتدريب العاملين باملصرف.
 -٤اإلجابة عن االستفسارات واالستفتاءات التي ترد إليها من مجلس اإلدارة
واإلدارة التنفيذية ومن املتعاملين مع املصرف ومن الجمهور في كل ما يتعلق
بالعمل املصرفي اإلسالمي.
 -٥عقد املؤتمرات والندوات واملحاضرات لتناول كل القضايا العملية التي
تواجه العمل املصرفي اإلسالمي وتطويره وتذليل صعابه بغرض الوصول إلى
معالجات وقرارات وتوصيات عملية توضع موضع التنفيذ.
 -٦مراجعة التقاريراملالية الختامية لالستيثاق من مطابقتها ألحكام الشريعة.
 -٧مراجعة نماذج عشوائية عن معامالت املصرف االستثمارية وبصيغها
املختلفة ،ملعرفة ما اذا كانت متفقة مع أحكام الشريعة واصدار القرارات
بالصحة والبطالن أو املعالجات مع التوجيهات واإلرشادات الالزمة للمشرفين
على هذا العمل وتعميمه للفائدة العامة.
ً
املعني مشتمال على
 -٨تقديم تقرير مفصل عن أعمال الهيئة في العام املالي
ً
مالحظاتها وتوجيهاتها وتوصياتها .وأن تصدر ً
بناء على ذلك تلخيصا منه للجمعية
ً
ً
املعمومية مشتمال على رأيها ووفقا ملسؤوليتها السابقة.
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ال أتناول في هذه املساحة انجازات هيئات الرقابة الشرعية وإال لعددنا
الكثير منها على مستوى املؤتمرات والندوات واملطبوعات واإلصدارات والفتاوي
واملجالت واملوسوعات ومناهج الجامعات واطروحاتها العملية ،ولكننا نتناول
هنا الرقابة الشرعية وفعاليتها.
على الرغم من كل ما تقدم إال أنني أرى ان ما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية
ً
ليس كافيا لإلطمئنان على صحة معامالت املصرف اإلسالمي .وذلك لطبيعة
تكوين هيئات الرقابة الشرعية على نحو ما ذكرت .ولسبب آخر أكثر أهمية
هو أن واجب اإللتزام باحكام الشريعة اإلسالمية ومقاصدها يقع على مجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية ومن يلونهم من العاملين .و انما تضطلع هيئات الرقابة
الشرعية ببيان األحكام الشرعية ومقاصدها ثم بواجب املراقبة .ولذلك ينبغي
أن يتضامن كل هوالء بدرجة واحدة من املسؤولية.
املسؤولية التضامنية:
تشتمل عقود التأسيس والنظام األسا�سي ملعظم  -إن لم نقل كل – املصارف
اإلسالمية على أن هذا املصرف إسالمي ويزاول نشاطه وفق أحكام الشريعة
اإلسالمية وقواعدها.
وهذا هو النص األم الذي تعتمد عليه إسالمية املصرف ومنها الرقابة الشرعية،
فهو إذن واجب شمولي يقع في املقام األول على إدارة املصرف اإلسالمي .بل هو
النص الذي دفعهم الستحداث الرقابة الشرعية من أجل أن تساعدهم في أداء
هذا الواجب – ال أن تتواله نيابة عنهم.
ثم ورد نص آخر صريح في معيار املراجعة للمرسسات املالية اإلسالمية رقم ()4
عن تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها وجاء في الفقرة ( )14من هذا
املعيارعن عناصرتقريرالهيئة ما يلي:
يجب أن يشتمل التقريرعلى بيان واضح يفيد أن إدارة املؤسسة مسؤولة عن
اإللتزام بأحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية بصورة صحيحة.
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ويكون ايضاح مثل هذه األمور على النحو التالي:
ً
تقع مسؤولية التأكد من أن املؤسسة تعمل وفقا ألحكام ومباديء الشريعة
اإلسالمية على اإلدارة .أما مسؤوليتنا ( أي هيئة الرقابة الشرعية ) فتنحصر في
إبداء رأي مستقل ً
بناء على مراقبتنا لعمليات املؤسسة ،وفي اعداد تقريرلكم.
وبالفعل اشتمل نموذج تقريرهيئة الرقابة امللحق بهذا املعيارعلى هذه العبارات.
يتضح لنا مما تقدم أن إدارة املصرف اإلسالمي مسؤولة مسؤولية مباشرة عن
التزام العاملين فيها بحكم الشريعة في كل منشط من مناشطها .سواء كان ذلك
القرار هو قرار مجلس اإلدارة أو أي لجنة من لجانه ،أو قرار املدير العام ونائبه
ومساعديه أو أي لجنة من لجانهم .فاملسؤولية األم هي مسؤولية اإلدارة .فإذا
أدت اإلدارة ما عليها من واجب:
ً
 -١اختيارالقوي األمين فنيا ممن يخ�شى هللا ويرعي حدوده.
 -٢القيام بواجب التدريب والتأهيل والتذكرة املستمرة.
 -٣اذكاء روح الترغيب والترهيب واملتابعة بالتفتيش واملراجعة.
إذا فعلت اإلدارة ذلك وأدت ما عليها من واجب املراقبة واملحاسبة فقد وفت
بما عليها من مسؤولية .وتعلقت املسؤولية من بعد باألفراد واللجان التي تباشر
العمل املصرفي.
وانما فكرت إدارات املصارف اإلسالمية في إنشاء هيئات الرقابة الشرعية
ووضع وواجبات واسعة لها من أجل أن تعينها على االضطالع بهذه املسؤولية
ً
واألمانة الكبيرة ال ان تتحملها دونها .فتصيراملسؤولية إذا تضامنية .وينبغي على
الجميع الوعي بها وإدراك ما تقتضيه من جهد بغرض رسم الخطط والبرامج
املناسبة إلنجازها وانفاذها.
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معالم طريق تفعيل الرقابة الشرعية:
لقد أنشأ املؤسسون والالحقون بهم من حملة األسهم ،املصارف اإلسالمية من
أجل:
 -١الفرارمما في املصارف الربوية من الربا وويالته ولعناته وحربه ومحقه للكسب
ونقضه لإليمان والخلود بسببه في النيران-وكذلك الفرار من سائر وجوه أكل
أموال الناس بالباطل.
 -٢وابتغاء الكسب الحالل مراعاة ألحكام الشريعة في مصادرها وألحكامها
ومقاصدها في صرفه حسب األولويات.
ً
 -٣وأنهم قاموا بذلك خوفا على انفسهم ورعاية ألمتهم.
غير أن األماني ال تدرك بمجرد اسم املصرفي اإلسالمي .وإنما تدرك
بتحقيق هذا االسم في أرض الواقع .وتحقيق ذلك إنما يتم بتضامن الجهود
وتكاتف األيدي بين اإلدارات وهيئات الرقابة الشرعية .واألمثل أن يوضع برنامج
متكامل يتم في إطار التعاون ألداء هذا الواجب الذي يحقق لنا معاني املصرف
اإلسالمي .وأحاول في هذه العجالة أن أرسم بعض معامله:
 -١اختيارالقوي األمين الورع على مستويات املصرف اإلسالمي في مجلس اإلدارة
وهيئة الرقابة الشرعية واإلدارة التنفيذية إلى أصغر املوظفين والعمال .ألن
ً
جميع هؤالء يباشرون اعماال ويؤدون واجبات باسم املصرف اإلسالمي.
ُ
ً
 -٢العناية بإدارة التدريب سواء كان داخليا او خارجيا ،وتحديد احتياجات
املصرف من التدريب على املستويات كافة – لكن الذي يهمنا من ذلك:
 إشاعة فقه املعامالت – وما يتصل به من مقاصد وقواعد فقهية واصولية. التذكرة واملوعظة الجماعية حبذا في املناشط الجماعية كالدورات التدريبيةوعقب الصلوات في جماعة ،وفي الرحالت الترفيهية والصيام الجماعي املسنون.
وإبراز شخصيات من بين املوظفين يكون لهم باع في املعرفة الفقهية ومقدرة
وسمات يدالن ويعينان على التذكرة ،حتى يكونوا قدوة يهتدي بهم غيرهم
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ويترسمون خطاهم .وهذا ضروري ألن معظم املخالفات لم تكن ناشئة من
ً
عدم املعرفة بالحكم الشرعي ،ولكنها نتيجة الغفلة التي تغري باملخالفة تسهيال
ً
للعمالء وتجاوزا لحكم الشرع من أجل مرضاتهم.
 بوضع املنهج على نحو يترقى فيه العاملون كما يتدرجون في سلم الوظيفة وقدتقت�ضي الحاجة أن نركز فيه ابتداء على إدارات املراجعة الداخلية واالستثمار
ً
والعالقات الخارجية .ولكن األصل فيه أن يكون عاما لكل العاملين ..ألنهم
يتنقلون من إدارة ألخرى وفق احتياجات العمل.
 -٣إن تحقيق معنى املصرف اإلسالمي لن يتم إال باستكمال كل صيغ املعامالت
اإلسالمية في االستثمار و الخدمات املصرفية .وعلى هيئات الرقابة أن تضع
نماذج لكل صيغة وأن تتعاون الهيئة مع اإلدارة في تطبيق كل صيغة بانواعها
املختلفة .وأن تعقد الندوات بين اإلدارة وهيئة الرقابة الشرعية لتذليل
الصعوبات التي تعترض سبيل أي صيغة أو اي نوع منها .إن والدة املصرف
اإلسالمي لم تكن عملية سهلة .وإنما كانت مخاطرة محفوفة باملهددات
والتخذيل من كل جانب .ولكن تم التغلب على كل ذلك بالثقة في هللا تعالى،
والتوكل عليه واإليمان بنصره .إذا كان ذلك فما ينبغي للمصارف اإلسالمية أن
تتوقف عن تطبيق الصيغ الرئيسية من املشاركات واملضاربات ألن العاملين
الذين نشأوا في املصارف الربوية يحذرون من مغبة مخاطرها .علينا بالتعاون
ً
واختيار العمالء املمتازين أن نتجاوز هذه العقبة سريعا حتى نقف على أن كل
ً
مصرف قد طبق البديل اإلسالمي كامال بكل صيغة .وأن نخرج من مجاالت
ّ
والتورق
الصيغ الترخيصية كاملرابحة لآلمر بالشراء واإلجارة املنتهية بالتمليك
وما في حكمهم.
 -٤متى تجاوزنا مرحلة تطبيق كل الصيغ اإلسالمية – أو في أثناء ذلك – وجب
امل�ضي في تطويرهذه الصيغ لتلبية احتياجات طالبي التمويل خاصة التحديات
ً
ً
ً
ً
الجديدة من التجارة اإللكترونية التي تتطلب تكييفا قانونيا جديدا وربما تكييفا
ً
مناسبا لصيغ االستثماراإلسالمي .كما أننا نحتاج ألدوات إسالمية أصلية تمثل
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ً
أصوال حقيقية إلستخدامها في األسواق الثانوية وإلدارة السيولة للمصارف
املركزية ،وأدوات بديلة للتمويل بالعجز – ملا له من سلبيات – لتمويل عجز
املوازنة العامة في الدولة.
 -٥من املهم أن تقوم الرقابة بمراجعة القوانين واملراشد والسياسات الدورية
التي تهدي عمل كل مصرف لإلطمئنان على مطابقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وإزالة أي شبهة فيها ،وتوضيح ما يمكن أن يكتنفها من لبس وغموض .وذلك
بالتعاون مع جهات االختصاص في املؤسسة بحسب كل موضوع.
 -٦لزيادة فعالية هيئات الرقابة الشرعية ال بد من أن تكون لكل هيئة أمانة
عامة متفرغة بقيادة أحد الفقهاء يكون من بين مهامها:
ً
ً
 .١أن تكون مرجعا سهال إلدارة املصرف في عملها اليومي املستعجل.
 .٢أن تقوم بتحضير املوضوعات املطروحة في جدول هيئة الرقابة الشرعية.
من تقديم الدراسات والبحوث والفتاوي الصادرة في املوضوعات الشبيهة.
واالتصال بالجهات ذات الصلة لتحضير نفسها لعرض موضوعاتها على الهيئة
وما في حكم ذلك من أعمال األمانات العامة
 .٣متابعة تنفيذ ما تصدره الهيئة من فتاوي وقرارات وتوجيهات وإرشادات.
 .٤وأن تقوم بكل املهام التي تكلفها بها الهيئة.
إن عدم وجود هذه األمانة هو املسؤول عن الكثير من سلبيات الرقابة
الشرعية ذلك أن مقرر الهيئة هو موظف تابع لإلدارة التنفيذية في البنك – فلو
أرادت اإلدارة أو حتى هذا املوظف أن يعطل أو يباعد اجتماعات الهيئة لفعل-
وكذلك يفعلون .اما األمانة فهي مسؤولة مباشرة من الناحية الفنية للهيئة فال
تملك إال أن تستجيب لتوجيهات الهيئة  ,ومن بعد ذلك تكون الهيئة مسؤولة
مباشرة عن أي قصور في أداء أعمالها.
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 -٧تأهيل وتدريب إدارة التفتيش في فقه املعامالت وما يتصل به من علوم
وتوسيع وظيفتها لتشمل مراجعة أعمال املصرف ملعرفة ما إذا كانت موافقة
ألحكام الشريعة اإلسالمية.
وفي اعتقادي أن تأهيل التفتيش الداخلي لإلضطالع بهذا الدور يعتبرمن العوامل
األساسية في تفعيل دور الرقابة الشرعية في املصارف اإلسالمية .ذلك ألن الهيئة
بحكم عدم تفرغها ال تستطيع أن تقف على تفاصيل عمل املصرف اإلسالمي و
إجمالياته .وهي لذلك عاجزة عن تقديم تقرير يمكن اإلطمئنان إليه عن صحة
ً
معامالت املصرف اإلسالمي .وإدارة التفتيش الداخلي تملك خبرة واسعة ورصيدا
ً
متراكما من التجارب في الوصول إلى املخالفات .كما يمكن أن يتوسع اختصاصهم
ليشمل مطابقة نشاط املصرف ألحكام الشريعة اإلسالمية .وعن طريق التدريب
املكثف تستطيع هذه اإلدارة أن تستوعب هذا الواجب وأن تؤديه على أحسن
وجه.
وهنالك تجارب أخرى لدى املصارف اإلسالمية منها البنك اإلسالمي السوداني
ومصرف قطراإلسالمي إذ كونت لها فرق تفتيش خاصة عن صحة املعامالت من
الناحية الشرعية:
 .١ولكنه يمثل إزدواجية إدارية.
 .٢وأنه يضيف تكلفة إدارية ال تكون مبررة.
 .٣كما أنه يزحم الفروع بسيل من فرق التفتيش.
وعلى الرغم من نجاح هذه التجربة إال أني أفضل دمجها في إدارة التفتيش
ُ
ولي ادارة املصرف تقارير
ت
الداخلي مع تأهيله في اإلبتداء ومواصلة التدريب .وأن ِ
ً
ً
التفتيش اهتماما كبيرا باعتباره من أهم عناصر اإلصالح املستمر في املصرف.
ً
ً
وينبغي أن يوكل أمر هذه اإلدارة في كل مرة إلى شخص يملك رصيدا مقدرا من
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َّ ً
املعرفة الشرعية بصيغ االستثمار والخدمات املصرفية وأن يكون وقافا عند
ً
ً
حدود هللا تعالى ومراقبا هلل تعالى ومهموما بصحة معامالت املصرف .ألنه متى
اتسم بذلك استطاع أن يسرب هذه الروح وهذا الهم للعاملين معه .وأمكنه
مراقبتهم ومتابعتهم لالستيثاق من صحة وموثوقية تقاريرهم .على أن يعمل
بالتعاون التام مع أمانة الهيئة الشرعية بقيادة أحد الفقهاء املتمرسين في
ً
العمل املصرفي اإلسالمي .عليه فإن التفتيش الداخلي كما يكون عينا ملجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية على مستوى أداء مناشط املصرف ،كذلك يكون عينا
لهم ولهيئة الرقابة الشرعية على صحة معامالت املصرف من الناحية الشرعية
وينبغي أن ترسل صورة من التقريرالخاص بذلك لهيئة الرقابة الشرعية:
 .١لالستيثاق من صحة الحكم أ و التوصية التي توصل إليها التقرير.
 .٢وللقيام باملعالجات الالزمة بالتعاون مع إدارة املصرف .
 .٣وإصدارما تراه من قرارات وارشادات .
 -٨من أهم اإلدارات األخرى التي يتصل عملها مباشرة بالرقابة الشرعية إدارة
االستثمار وهي اإلدارة البديلة إلدارة التسهيالت الربوية في املصرف الربوي.
وينبغي على إدارة املصرف وهيئة الرقابة الشرعية أن توليا عناية خاصة لهذه
اإلدارة ونشاطها والعاملين فيها ومن ذلك :
ً
 .١أن يبدأ التدريب بفقه املعامالت من هذه اإلدارة .وأن يظل مستمرا مع
التذكرة الدائمة بترقية اإليمان ،وزيادة الحس باملسؤولية ،ومراقبة هللا تعالى
في السر والعلن .وذلك ألنها تقوم بتطبيق صيغ االستثمار اإلسالمية سواء في
االستثمارات املحلية بأنواعها أو الخارجية بأنواعها.
 .٢أن يتولى مسؤولية هذه اإلدارة شخص يجمع بين الفقه في املعامالت مخافة
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هللا تعالى حتى يكون قدوة ملن يلونه من العاملين معه .وأن تكون عينه على
موظفيه حماية لهم من أساليب وحيل رجال األعمال التي تحمل املوظفين عادة
على تجاوز أحكام الشريعة سواء بحسن نية أو بسوئها.
وانه إذا كانت هناك شخصية تمتاز بفنيات االستثمار وغير ملمة بفقه املعامالت
أو غير عابئة بمستوى صحة املعامالت الشرعية .فيمكن استيعابها لالستفادة
من فنياتها عن طريق االستشارية .وال ينبغي لنا أن نهدر االلتزام بالشريعة في
سبيل االستفادة من الخبرات الفنية .وأن تهتم إدارة التفتيش بمراجعة أعمال
هذه اإلدارات من أجل استدراك وتصحيح املعامالت املختلفة ألحكام الشريعة.
وتبصير العاملين بأخطائهم حتى ال يكرروها  ,ومحاسبة الذين يتمادون في
التجاوزات أو يتعمدون ذلك.
وكما نهتم بإدارة االستثمار ينبغي علينا أن نوجه عناية خاصة لرجال األعمال
الذين يتعاملون مع هذه اإلدارة وغيرها من اإلدارات .ألن معظم املخالفات تنشأ
بسبب عجلتهم ،وعدم اهتمامهم بحكم الدين في مثل هذه املعامالت .ولذلك
ً
ينبغي على املصارف اإلسالمية مجتمعة في القطر الواحد أن تضع برنامجا
ً
متكامال مع الغرف التجارية والصناعية واتحادات اصحاب العمل للتعاون في كل
املجاالت .ويهمنا من ذلك أن نعرفهم بفقه املعامالت وفقه الكسب الحالل ونعمة
املال ومخاطره .وان يتم ذلك بأسلوب ميسروحكيم وبليغ.
كما أنه يجب على كل مصرف أن ّ
يتولى عمالئه بعناية زائدة يستكمل به البرنامج
ً
ُ
ً
ً
العام إذا كان قائما أو فاعال ،أو يكون بديال متكامال.
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 -٩كما أن املدربين يحتاجون إلى تدريب خاص .فان هيئات الرقابة الشرعية
تحتاج بدورها إلى تطوير نفسها في مجاالت تخصصها املتسعة واملتطورة في كل
يوم ويتم ذلك في تقديري:
 .١بتكثيف التدريب للعاملين واملتعاملين وبما ان املتدربين يفقهون واقع
ً
املعامالت على املستوى املحلي والعالمي فإنهم يطرحون دائما أسئلة وتعليقات
ً
ً
ويبدون وجهات نظر تمثل تحديا حقيقيا للفقهاء .وأمام هذا التحدي يسعي
الفقيه في البحث عن املعرفة ويسلك مسالك االجتهاد فيطور علمه ويزيد من
معرفته .ويمثل ذلك اللبنة األولى من تدريب هيئات الرقابة الشرعية.
 .٢أن تمثل مع غيرها من شعب اإلدارة في املصرف املعني في املؤتمرات والندوات
ً
سواء في مجال الصيرفة اإلسالمية او االقتصاد أو غيرذلك من املوضوعات ذات
الصلة .ألن معظم هذه املناشط تثير القضايا العملية .وتطرح فيها اجابات أو
رؤى لتلكم األطروحات .كما أن التعرف على الفقهاء والعمالء في ذاته كنزوحافز
واستفزازللمزيد من التحصيل واملعرفة.
 .٣وأن يكون هنالك تعاون مستمر وتبادل للخبرات لهيئات الرقابة الشرعية في
البلد الواحد .وأن يستمر هذا التعاون حتى يبلغ أحيانا مؤسسة الهيئة العليا
للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية خاصة مع النشأة الجديدة إلتحاد
املصارف اإلسالمية.
 -١٠على هيئة الرقابة في كل مصرف أن تعقد ندوة – على األقل – في العام
تتناول فيها القضايا املتنوعة التي تواجه املصرف .وأن تطرح رؤاها في املوضوع،
وتستعين باألخرين للوصول إلى حكم في املسألة املطروحة .وقد تطرح جملة
مالحظاتها عن أداء املصرف بغرض دعم ما فيه من ايجابيات وتفادي ما يشوبه
من مخالفاتَّ .
وإن استمرارية هذه الندوة تشجع العاملين في املصرف في طرح
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ما عندهم من مسائل وما يعتقدونه من معالجات ..وجملة هذه األفكاروالخواطر
واملقترحات يمكن أن تمثل إجابة على املسالة املطروحة أو ترشد إلى الحكم
الشرعي الصحيح.
 -١١إن من أهم عناصرتفعيل الرقابة الشرعية أن يشمل الخطاب العام لرئيس
ً
وأعضاء مجلس اإلدارة والخطاب العام للمدير العام ونوابه ومساعديه اهتماما
بما تقوم به الرقابة الشرعية واملراجعة الخارجية والتفتيش الداخلي .وأن اإلدارة
تثمن الدور الذي تضطلع به هذه املؤسسات .وأن تقاريرها تعتبرمن أهم عناصر
اإلصالح .والعبرة ليست بالخطاب العام املجرد وانما بما يتبعه من عمل .ذلك
أن االهتمام بهذه التقارير يقت�ضي العمل بما تضمنته من قرارات وتوصيات
بعد مراجعتها واالستيثاق منها .وأنه متى التزمت اإلدارة بإجراء املعالجات بعد
الخطاب العام ،أدرك العاملون أهمية هذه املؤسسات وتجاوبوا معها وانفعلوا
ً
بتوجيهاتها .ولكن من أجل أن يكون خطاب اإلدارة فاعال ينبغي أن تكون تقارير
هذه املؤسسات بدورها شاملة وعميقة ومتجرده ،تعكس واقع نشاط املصرف.
ً
ً
وأن يكون أداؤها وعطاؤها متميزا وعلميا بغرض احترامها .وأن يكون سمتها العام
مثل ذلك وينبغي أن تهتم في مالحظتها باإلصالح والتقويم وتبيان املعالجات التي
تصحح العمل – دون إغفال – إلبطال املعامالت التي تخالف أحكام الشريعة
اإلسالمية.
 -١٢ينبغي على هيئات الرقابة الشرعية بمثل ما تهتم بصحة جزئيات املعامالت
ً
من الناحية الشرعية أن تولي – بالتعاون مع اإلدارة – اهتماما بمقاصد الكسب
ً
حقوقا كثيرة للمجتمع باملالً ،
سواء كانت
االقتصادي .وبيان أن هللا تعالى قد علق
ملكيته الثانوية شخصية أم اعتبارية .وأنه ال بد من مراعاة كل هذه الحقوق.
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ً
وأن للمكاسب االقتصادية أهدافا اجتماعية .وينبغي على سياسات االستثمار
في املصرف اإلسالمي مراعاة أهداف التنمية االجتماعية .وال نقصد بذلك أن
يتحول املصرف اإلسالمي إلى مؤسسة خيرية – وإن كانت أعمال الخير والبر من
ضمن أهدافه ،وإنما أشيرهنا إلى أن املصرف اإلسالمي وإن كان مقصده الربح،
ً
إال أنه يسعى لهذا الغرض مراعيا األهداف اإلجتماعية ويقتضيه ذلك-:
 .١أن يراعي في استثماراته وأولوياته االحتياجات الضرورية والحاجية قبل
التحسينية.
ً
ً
 .٢وأن يخصص جزءا من استثماراته مهما بدا ضئيال لصغار رجال األعمال
واملزارعين واملهنيين و الحرفيين حتى يوسع من قاعدة املجتمع العاملة وينوعها
حتى ال يكون املال دولة بين األغنياء وحدهم.
 .٣أن يتعاون مع مؤسسات الرعاية االجتماعية في توجيه جزء من استثماراته –
مهما قلت نسبتها – مع األسراملنتجة بضمانات يتفق عليها مع هذه املؤسسات.
ً
 .٤وأن يوجه جزءا من أعماله الخيرية في مشروعات تمكن املحتاجين من
ً
القادرين على الكسب على االعتماد مستقبال على أنفسهم.
وأنه متى توحدت جهود املصارف اإلسالمية في هذا االتجاه – ساعدت على
تحقيق املقاصد االجتماعية للكسب االقتصادي .وتكون بذلك هيئات الرقابة
الشرعية و اإلدارة قد راعت صحة املعامالت على املستوى الكلي والجزئي.
 -١٣السلطات:
إن السلطات التي تتمتع بها معظم هيئات الرقابة الشرعية تعتبر كافية ووافية
لتمكينها من أداء واجباتها وتصريف سلطاتها .رغم أن معظمها في الوقت الحاضر
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ال تملك الوسائل واألدوات التي تمكنها من استخدام هذه السلطات .وإنما سقنا
املقترحات لتفعيل الرقابة الشرعية حتى تتمكن من أداء وظيفتها على الوجه
ً
األمثل .والسلطات املتاحة حاليا يمكن إجمالها فيما يلي-:
 .١استدعاء العاملين باملصرف واملتعاملين معه متى دعت الحاجة لذلك.
 .٢طلب املستندات واإلطالع عليها وتفتيش أعمال املصرف مباشرة أو بواسطة
موظفين من ذات املصرف.
 .٣وأن الفتوى التي تصدرها الهيئة في أي نزاع تكون ملزمة للمصرف ما دام ذلك
ً
متعلقا بصحة املعاملة من الناحية الشرعية.
هذه بعض املعالم التي أردت ان أشارك بطرحها في هذا املنتدى وآمل أن تكون
نواة لبناء متكامل حول املقترحات ،يزيد من فاعلية الرقابة الشرعية ويساعدها
ُ
على االضطالع بدورها تضامنا مع إدارة كل مصرف ،حتى تغدو مؤسساتنا املالية
اإلسالمية – مسلمة في ذاتها ،وداعية إلى هللا بنشاطها وسمتها وقدرتها.
املراجع:
( )١د.أحمد علي عبدهللا :ورقة عمل دور هيئات الرقابة الشرعية في إسالم
النظام املصرفي في السودان وتطويره.
الورقة مقدمة لإلجتماع املشترك من هيئات الرقابة الشرعية ورؤساء مجالس
اإلدارات للمصارف السودانية ومديريها بتاريخ  13ربيع الثاني 1413هـ ٣٠ -
ديسمبر1993م.
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( )٢د .أحمد علي عبدهللا  :الرقابة الشرعية املركزية – ورقة قدمت في اجتماع
خبراء املصارف اإلسالمية مع البنوك املركزية أبوظبي1997م.
( )٣قانون بنك السودان لعام ٢٠٠٠م.
( )٤قانون تنظيم العمل املصرفي 1991م.
( )٥مشروع قانون تنظيم العمل املصرفي لعام ٢٠٠٠م.
( )٦األمر اإلداري بتكوين الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهاز املصرفي
واملؤسسات املالية 1992م.
( )٧عقود التأسيس واللوائح األساسية للمصارف اإلسالمية بالسودان.
( )٨فتاوي هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي السوداني.
( )٩مطبوعات الرقابة الشرعية لبنك قطراإلسالمي.
( )١٠إصدارات هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
( )١١إصدارات األمانة الهامة للهيئة الشرعية املوحدة للبركة.
( )١٢الخبرة العملية من خالل عضوية الهيئة العليا للرقابة الشرعية إلتحاد
الدول للبنوك اإلسالمية والهيئة االستشارية العليا بالبنك املركزي املاليزي
وحضور مناشط األمانة العامة للهيئة الشرعية املوحدة للبركة وعضوية مجلس
املعايير ولجان املجلس الشرعي لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية وعضوية الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان وزيارة معظم هذه
املؤسسات ومقابلة العاملين فيها.
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َّ
فرص تطوير معايري موحدة للرقابة الشرعية
للمصارف اإلســالمية

١

 / ١قدمت في نــدوة اإلشـراف والرقابة على املصارف اإلسالمية ،املعهد اإلسالمي
للبحوث والتدريب – التابع للبنك اإلسالمي للتنمية بجدة بالتعــاون مــع املعهد العالي
للدراسات املصرفية واملالية بالخرطوم٢٠٠١/4/26 – 24 ،م

فرص تطويرمعاييرموحدة للرقابة الشرعية
للمصارف اإلسالمية
أو

The Prospects of Developing Uniform Shar’iah
Standards for Islamic Banks

ً
سواءا باللغة اإلنجليزية أو العربية ّ
حمال ذو وجوه.
العنوان املطروح
وصعب ّ
علي معرفة املقصود منه على وجه قاطع .ذلك أني – في إطار األدبيات
املطروحة في الساحة املصرفية – أرى أنه من املحتمل أن يقصد باملعاييرهنا:
 أاملعاييراملحاسبية  ،أوب معاييراملراجعة واألخالقيات ،أوج املعاييرالشرعية املتعلقة باملتاجرة في العمالت وبطاقات الحسم واالئتمانواملدين املماطل أو
 داملتطلبات الشرعية التي تعني بوضع نماذج تقنينية لصيغ االستثماروالتمويل ( أي صيغ املعامالت اإلسالمية ).
َّ
ثم اني استبعدت االحتماالت الثالثة األول .ورجحت االحتمال األخير .ذلك ألن
األحكام الشرعية لكل صيغة هي القاسم املشترك الذي تنبني عليه كل املعايير
األخرى .ولقد عمدت هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
إلى توحيد أحكام صيغ املعامالت اإلسالمية تحت َّ
مسمى املتطلبات الشرعية
لصيغ االستثماروالتمويل.
فما هي إذن جدوى هذه املحاولة؟ وما هي األصول التي تنبني عليها في تاريخ الفقه
اإلسالمي القديم والحديث ؟ وما هي إيجابياتها وسلبياتها وأيهما أرجح ؟ ثم ما
هي فرص نجاحها ؟
هذا هو التصور الذي تتناوله هذه الورقة .وتلكم هي االستفسارات التي تحاول
أن تجيب عنها .ونأمل أن تكون موفية بغرض املنظمين لهذه الندوة .والورقة
بهذا املعنى قد تكون مبادرة ومحاولة صعبة ليس في موضوعها من األدبيات
واملعينات الكثيرالذي يغني .وباهلل تعالى التوفيق والتكالن.
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األساس الشرعي للتقنين أو توحيد أحكام صيغ املعامالت:
املسعى لتوحيد األحكام الفقهية وإلزام الناس بها على مستويات مختلفة ،كان
وال يزال من املطالب التي تلح على والة األمر بدرجات متفاوته .يحدوهم في ذلك
ً
ً
الرغبة في توحيد األحكام في البلد الواحدة .وعدم تباينها تباينا مخال في الحاالت
املتشابهة ،وإرساء قواعد العدالة على نحو يطمئن إليه الناس وال تساورهم فيه
الشكوك.
ً
ولكن هذه املساعي من والة األمركثيرا ما ال تجد القبول والحماس من الفقهاء،
ً
ليس إغفاال لدوافع والة األمر في وحدة األحكام ،وإنما خشية أن يتجاوزوا سعة
الفقه اإلسالمي وما يحمله من رحمة للعباد ،ومرونة هذا الفقه املتسع الستيعاب
ً
أحوال العباد مع تغير أحوالها وأزمانها ،وخوفا من أن تضعف همة العلماء من
اإلملام بالفقه الواسع ،واالقتصار فيه على االختيارات املقننة والجمود به عند
هذا الحد.
ولكن في إطاراملوازنة والترجيح بين املصلحتين فقد تواصلت املساعي وتباينت
ردود األفعال ،ونتج عن ذلك �شيء من التقنين والتوحيد غيراملباشر .ثم التقنين
ً
املباشر ،حتى صاراألمرفي عصرنا هذا أيسروأوسع قبوال.
ً
1 .1روي أبو مصعب أن أبا جعفر املنصور قال ملالك :ضع للناس كتابا أحملهم
عليه .فكلمه مالك في ذلك .75فقال ضعه فما أحد أعلم اليوم منك .فوضع
املوطأ ،فما فرغ منه حتى مات أبو جعفر.
ً
ّ
ّ
وجنب فيه شدائد ابن عمر
ودون كتابا ِ
وفي رواية أن املنصور قال :ضع العلم ِ
ورخص ابن عباس وشواذ ابن مسعود واقصد أوسط األمور وما أجمع عليه
الصحابة واألئمة.
ً
ً
وفي رواية أنه قال له :اجعل هذا العلم علما واحدا .فقال له ( أي مالك ) إن
أصحاب رسول هللا ﷺ تفرقوا في البالد فأفتى ُ
كل في مصره بما رأى .فألهل املدينة
قول وألهل العراق قول تعدوا فيه طورهم .فقال أما أهل العراق فال أقبل منهم
ً
ً
صرفا وال عدال .وإنما العلم علم أهل املدينة فضع للناس العلم.
 /75أي فراجعه في عزمه حمالن الناس على رأى واحد كما يتضح من الرواية الالحقة.
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وفي رواية عن مالك فقلت له إن أهل العراق ال يرضون علمنا .فقال أبو جعفر
يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع عليه ظهورهم بالسياط.76
ً
وظاهر من هذه الروايات أن أبا جعفر املنصور كان حريصا على جمع الناس
وحملهم على مذهب يتسم بالوسطية واملرونة يتجاوز به التشديد والترخيص
ً
وكل ما خرج عن الطور .وكان مدركا لصعوبة هذا األمر ،غير أن عزيمته على
انفاذه كانت قوية للدرجة التي قال فيها :يضرب عليه عامتهم بالسيف وتقطع
عليه ظهورهم بالسياط .إشارة منه إلى إدراك عنصر املقاومة وقوته من ناحية
ً
وتأكيدا على أن عزيمته ماضية في تجاوز هذه الصعوبة من ناحية أخرى.
وكان اإلمام مالك يعارض هذا اإلتجاه .وفي تقديري أن املنصور لو عاش ألنفذ
ً
ما أمر به وألوجد واقعا يختلف عما سار عليه تاريخ الفقه اإلسالمي .والظاهر
ً
أن اإلمام مالك أبدى تحفظا ،ولكنه لم يورد حجة قوية تبين أنه سيعارض هذا
ً
األمرفيما إذا وجد الخليفة سبيال إلنفاذ ما عزم عليه من توحيد التشريع.
وظلت األغلبية من الفقهاء األقدمين يرون أنه ال يجوز تقنين الفقه وإلزام
العباد برأى واحد محدد أو مذهب بعينه .إذ الحكم ينبغي أن يبنى على الحق
وفق ما يراه املجتهد .وقد ال يرى القا�ضي والوالي وغيرهما من املجتهدين أن الحق
ً
فيما ألزم بالعمل به .في حين أن عددا من الفقهاء ظل يرى جوازذلك متى دعت
إليه املصلحة .وزاد هذا العدد حتى صارهو رأي األغلبية لدى املعاصرين الذين
77
أعربوا عن رأيهم في هذه املسالة.
منذ عهد الرسول ﷺ كان القضاة من األئمة املجتهدين .فقد روي أنه عندما
ً
بعث الرسول ﷺ سيدنا معاذ قاضيا على اليمن قال له بين يدي بعثته :بم
تق�ضي ؟ قال أق�ضي :بكتاب هللا .قال فإن لم تجد؟ قال فبسنة رسول هللا
ﷺ .قال :فإن لم تجد؟ قال أجتهد رأيي ال آلو .فقال رسول هللا ﷺ :الحمد هلل
الذي وفق رسول رسول هللا إلى ما ير�ضي هللا ورسوله .78ولذلك كانوا يفصلون
 / 76شرح الزرقاني على املوطأ  7/1طبعة دارالفكر.
 / 77تقنين الفقة اإلسالمي ( املبدأ واملنهج ) د .محمد زكي عبد البر 33 -17الطبعة األول
 1983 – 14٠3طبع على نفقة – إدارة إحياء التراث اإلسالمي بدولة قطر.
 / 78اخرجه البخاري ـ التاريخ الكبيرـ حديث رقم  ،2449/2سنن أبي داؤد ـ كتاب االقضية ـ
حديث رقم  ،3529سنن الترمذي حديث رقم  1327و ،1328وأحمد حديث رقم .236/5
119

في القضايا ،ويصدرون الفتاوى باجتهادهم .وملا ظهرت املذاهب كانوا يقضون
ً
بموجب مذاهبهم الفقهية .فلما عين أبو يوسف قاضيا للقضاة ُحمل الناس
سواء بطريق مباشرأو غيرمباشرعلى املذهب الحنفي بناء على أن السلطة العليا
ستق�ضي وفق مذهب األحناف.
ويعتبرذلك درجة من اإللزام للناس ال برأى واحد ،وإنما بمذهب من بين املذاهب
الفقهية .وهكذا استمر الحال ،إذ ظل مذهب الخالفة العثمانية من بعد هو
املذهب الحنفي .ومن هناك ساد هذا املذهب في مجال القضاء بمصروانتقل من
مصرإلى السودان .باعتبارأن القضاء سيكون بموجب الرأي الراجح من املذهب
ً
الحنفي ما لم يصدرقا�ضي القضاة منشورا يق�ضي بخالف ذلك.
2 .2ثم إن املؤلفات الفقهية لبعض املتقدمين قد اعتمدت-:
•الرأي الراجح في املذهب.
•وأوردت أدلته من النص :القرآن والسنة ،ومن اإلجتهاد.
•كما أوردت اآلراء األخرى في املذهب وفي املذاهب األخرى ورجحت عليها رأى
ً
املذهب غالبا .إال في حاالت نادرة يرجحون فيها بعض آراء املذاهب األخرى
على مذهبهم.
•ومن هذه املؤلفات:
بداية املجتهد البن رشد الحفيد.
 قوانين األحكام الشرعية البن جزى. وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني. واملغني البن قدامة.ً
هذا النوع من التصنيف ال يعتبر تقنينا للفقه باملعنى املتعارف عليه
ً
اليوم .وال توحيدا للحكم أو الفتيا على النحو الذي نجده في املتطلبات الشرعية
موضوع الدراسة ،ولكنه مرحلة في تقديم رأي وحكم فقهي مؤيد بالدليل والحجة
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في وجه آراء وأحكام أخرى في املوضوع تعتبرمرجوحة إلى جانبه .فهو ترشيح لرأي
وحكم فقهي في مقابل غيره من اآلراء ،ودعوة للناس عن طريق إعمال عقولهم
ً
للعمل به دونه من اآلراء املرجوحة .ويعتبر بذلك نوعا من االختيار ولكن عن
طريق العلم والتأليف دون السلطان والتشريع.
 -٣ثم جاء املتأخرون من الفقهاء فخطو خطوة أقرب إلى التقنين ممثلة في
املختصرات الفقهية .ثم تناولها الذيـن مـن بعدهـم بالشروح والحوا�شي التي
ُ
تشبه املذكرات التفسيرية للتشريعات الحديثة .ومن أمثلة هذه املختصرات-:
مختصرخليل (  776هـ ) وشروحه وحوا�شي .79متن تنوير األبصار للتمرتا�شي (  ١٠٠٤هـ ) وشرحه الدر املختار للحصكفي( 1٠88هـ) وحاشية رد املحتارعلى الدراملختارالبن عابدين (  1252هـ ).
املنهاج للنووي (  676هـ ) بشرح تحفة املحتاج البن حجرالهيثمي (  974هـ )مع حوا�شي الشرواني والعبادي وابن القاسم.
 -٤من بعد جاء التقنين املباشر بإصدار مجلة األحكام العدلية 80في عهد الدولة
العثمانية معتمدة فيها على الفقه الحنفي ومستفيدة من تجربة النظم القانونية
الغربية .وكانت املجلة بمثابة املحطة التي اعتمدت عليها معظم التقنينات
ً
والتشريعات التي صدرت من بعد ذلك في البالد اإلسالمية وفقا ألحكام الشريعة
اإلسالمية.
 -٥وبناء على تجربة املجلة التي هي بمثابة استكمال حلقة التطور السابقة،
ً
وتأثرا بغزو التشريعات الغربية واالنفتاح عليها ،تم تقنين أحكام الفقه اإلسالمي
على املستويين النظري والعملي في كثيرمن البلدان اإلسالمية ومن ذلك:
 / 79منها الشرح الكبيرللدردير(  12٠1هـ ) وحاشـية الدسوقي ( 123٠هـ )  ،ومنها شرح
مواهب الجليل للحطاب (  954هـ ) وحاشية الخر�شي (  11٠1هـ ).
 / 80درر األحكام شرح مجلة األحكام تأليف علي حيدروتعريب املحامي فهمي الحسيثي دار
الجبل بيروت – لبنان.
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 .١ما أصدره مجمع البحوث العلمية التابع لألزهر من تقنين ألحكام الفقه
ً
اإلسالمي وفقا لكل مذهب من مذاهب الفقه اإلسالمي.81
 .٢كما أن األمانة العامة لجامعة الدول العربية كونت لجنة من علماء الشريعة
والقانون لوضع مشروعات قوانين تغطي كل مجاالت الحياة .وهي بمثابة محاولة
لتوحيد قوانين البالد العربية .وقد اكتملت بعض مشروعات هذه القوانين
ومنها :مشروع قانون املعامالت املالية العربي املوحد الذي يقع في  1316مادة.
 .٣وكثير من البالد اإلسالمية قد دونت قوانين األسرة كما أن بعضها اآلخر قد
دون قوانين املعامالت املالية أو املدنية .ومنها ما شمل التدوين فيه كل النظام
ً
القانوني وفقا ألحكام الشريعة اإلسالمية ومن ذلك السودان.
ً
ووفقا ملتطلبات العصرفإنه ينبغي على كل البالد اإلسالمية التي تطبق الشريعة
ً
ً
اإلسالمية جزئيا أو كليا أن تدون املادة القانونية التي تطبقها .وإن عدم تدوين
ً
أو تقنين هذه املادة من شأنه أن يشجع القوانين الوضعية إلى أن تزحف شيئا
ً
فشيئا على حساب تطبيق الشريعة اإلسالمية.
هذا هو األساس واألصل الشرعي الذي انبنى عليه التصور الفقهي في إصدار
املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماروالتمويل .وهي أحكام يراد لها أن تطبق على
وجه اإللزام دون غيرها إال في حاالت استثنائية تقدربقدرها.
األسباب األخرى الداعية للتوحيد:
هناك جملة من األسباب التي دفعت إلى تطويرتقنين وتوحيد صيغ املعامالت
اإلسالمية على النحو الذي ورد في املتطلبات الشرعية لصيغ االستثماروالتمويل
أو على أي نحو آخر .فتوحيد األحكام يمكن أن يكون على نحو عام أي عالمي أو
على نحو إقليمي أو قطري بحسب مقتضيات الحال .ومن هذه األسباب:
ً
1 .1إن كثيرا من االقتصاديين واملصرفيين وغيرهم ظلوا ينتقدون االجتهادات
املختلفة املتعلقة بصيغ االستثمار والتمويل اإلسالمي .ويقولون إن كل هيئة
 / 81أنظر في ذلك مشروع تقنين الشريعة اإلسالمية على مذهب اإلمام مالك إعداد اللجنة
التحضيرية لتقنين الشريعة اإلسالمية بإشراف مجمع البحوث اإلسالمية – الطبعة التمهيدية
 1392هـ 1972 -
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ً
رقابة شرعية في كل مصرف إسالمي تفتي وتحكم بما تراه مناسبا لها من األحكام
والفتيا .والنتيجة الكلية هي أن املمارسة في كل مصرف تختلف بموجب الصيغة
االستثمارية الواحدة من املصارف األخرى.
ثم يذهبون إلى أن هذا التعارض في األحكام ،ومن ثم في املمارسات ،من شأنه
أن يدخل اللبس على الدارسين وعلى املمارسين وعلى املحللين الناظرين في
تقاريروأدبيات املصارف اإلسالمية .ولذلك ينادي هؤالء بأهمية السعي لتوحيد
االجتهادات والفتيا في هذه الصيغ .ومن أمثلة هذه االختالفات:
أ -أن بعض املصارف تعتمد:
أن الوعد في بيع املرابحة لآلمربالشراء ملزم لطالب السلعة.وأخرى ترى أن الوعد غيرملزم.وتترتب على هذه االجتهادات آثارقانونية ومالية جد كبيرة ومؤثرة.ب -أن هناك اختالفا في مسألة القبض وما يتحقق به في املبيعات .وال يوجد
خالف جوهري في القبض الحقيقي .ولكن الخالف يدور حول القبض الحكمي
وما يتحقق به.
ً
ً
 .٢ومن االجتهادات من أجازت قبض مستندات االستيراد قبضا حكميا يتحقق
به معنى القبض للسلعة املستوردة.
ومـن ثم جوزوا التصرف فـي بيعها لطرف ثالث وإن لم تصل حقيقة مليناء بالد
التعامل .ثم اختلف من بعد ذلك فيما إذا كان التصرف في السلعة املقبوضه
ً
حكميا يجوز ملرة واحدة فقط أم يجوز تداول مستنداتها ملرات عديدة .ومثل
الحكم على مستندات االستيراد يكون الحكم على شهادات التخزين من بيوت
التخزين املأذون لهـا بإصدار الشهادات من ناحية قانونية .وتترتب على هذه
األحكام واالختالفات آثاركبيرة من الناحية القانونية واملالية.
 .٣الخالف في صيغ املعامالت اإلسالمية يثور كذلك في مسألة هامة قد تكون
ً
ً
قاسما مشتركا في معظم الصيغ اإلسالمية ،أال وهي التنضيض الحكمي .واألصل
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في التنضيض أن تعود أصول املعاملة مـن رأس مـال وغيره في عقود املشاركة أو
املضاربة وما في حكم ذلك إلى نقود كما بدأت املعاملة حتى يسهل معرفة الناتج
الكلي للمعاملة من ربح أو خسارة.
أما التنضيض الحكمي فينشأ عند الحاجة إلى تقييم أصول املعاملة ألغراض
كثيرة منها-:
 توزيع أرباح نهائية أو تحت الحساب فـي أثناء استمراراملعاملة أو بغرض معرفة استحقاق أحد الشركاء بسبب رغبته في الخروج في أثناءاستمراراملعاملة.
أو من أجل التصفية النهائية إذا كانت مشتملة على أصول لم تسيل.وهناك خالف حول مبدأ التنضيض الحكمي من ناحية ،وحول كيفية إجرائه
عند من يقولون بصحته .وله بدوره أثره الكبير في مرونة الصيغة االستثمارية
وعدم مرونتها.
 .٤والخالفات تتسع في مجاالت ال حصرلها منها-:
 /١رأس مال املشاركة واملضاربة وهل تـجوز فيه العروض أم ال تجوز .وإذا جازت
فما هو تكييفها ؟
 /٢وهل تعتبر املشاركة واملضاربة من العقود الالزمة أم غير الالزمة .ولكل آثاره
البالغة في الصيغة االستثمارية.
 /٣والخالف حول كل من السلم واالستصناع املوازي
ً
ابتداء ،وكيفية إجرائها على نحومأمون
 /٤الخالف حول اإلجارة املنتهية بالتمليك
عند من يقولون بصحتها.
 /٥الخالف حول مطل الغني وهل يوجب عليه الضمان أم ال.
 /٦وهل يجوز للمصارف املركزية أن تفرض عقوبة الغرامة املالية على املصارف
التجارية التي تخالف السياسات واملوجهات واألوامر التي يصدرها املصرف
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ً
املركزي مراعيا فيها املصلحة العامة لسياساته النقدية الكلية أو الجزئية.
ً
هذه مع غيرها كثير تمثل جزءا من األسباب التي انبنى عليها النقد في ممارسات
املصارف اإلسالمية املتباينة في البلد الواحد وفي املدينة الواحدة .وتناولت
مؤتمرات املصارف اإلسالمية هذه القضايا بالدراسة واالهتمام .وبرزت فيها
بعض املقترحات .وبذلك تؤكد املصارف اإلسالمية وجود املشكلة .وظلت
تتعامل معها بدرجات متفاوتة.
 .٥كان من أهداف إنشاء هيئات الرقابة الشرعية العليا على املستوى العام
كالهيئة العليا للرقابة الشرعية التحاد البنوك اإلسالمية ،واملجلس الشرعي
لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية ،وعلى املستوى
القطري كالهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهازاملصرفي واملؤسسات املالية
بالسودان والهيئة االستشارية للبنك املركزي املاليزي ،والهيئة الشرعية املوحدة
ملجموعة دلة البركة ،كان الهدف من إنشاء هذه الهيئات السعي لتقليل اآلثار
السالبة لهذه االختالفات الكبيرة ،أو إزالتها بالوصول إلى صيغ موحدة ومرنة
وعملية 82.ولقـد حقـقت هـذه املؤسسات الكثـير مـن النجـاحـات كـل فـي مجـالـه
ومـن ذلـك-:
 أأن ندوة البركة الرمضانية مع ندواتها األخرى كانت تستهدف مواطن الخالفهذه بغرض الوصول إلى أنسب الخيارات ،مع بعض املوضوعات األخرى.
ب أن الهيئة االستشارية العليا بالبنك املركزي املاليزي تصدر أحكاما تكونملزمة للمصارف اإلسالمية وللنوافذ اإلسالمية في املصارف التقليدية ومنها ما
يتعلق بموضوعات الخالف هذه.
 .٦وكذلك الهيئة العليا للرقابة الشرعية بالسودان ومن أمثلة ما أصدرته-:
 /١إلزام الجهاز املصرفي في السودان بحكم عدم االلزام بالوعد في بيع املرابحة
لآلمربالشراء.
 / 82أنظرفي ذلك وثائق تأسيس هذه الهيئات.
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 /٢وعدم جواز التعويض عن الضرر في حاالت مطل الغني باعتبار أن الحماية
املوجودة في القانون السوداني كافية وناجعة في تقديرالهيئة في هذا الخصوص
مع شبهة الربا الواضحة في حالة إجازة التعويض املالي عن املطل.
 /٣إصدار نماذج عقود لصيغ املعامالت اإلسالمية من أجل أن تتبعها املصارف
أو تهتدي بها.
 /٤وتوج ذلك بما أصدره املجلس الشرعي من املتطلبات الشرعية لصيغ
االستثماروالتمويل.
 .٧إن تحقيق العدالة واملساواة على نحو موضوعي من القيم التي تقت�ضي توحيد
التشريعات لدي كل جهة حاكمة ملجموعة من الناس صغرت هذه املجموعة أو
كبرت .وهذا هو السبب الذي اقت�ضى اختيار مذهب واحد هو املذهب الحنفي
ً
واعتماده أساسا للقضاء منذ العهد العبا�سي عنـدما تم اختيار وتعيين اإلمام
ً
أبي يوسف قاضيا للقضاة .وعن هذا السبيل انتشر املذهب الحنفي في كثير من
البالد على الرغم من سيادة مذاهب أخرى فيها كمصر التي يسود فيها املذهب
الشافعي والسودان الذي يسود فيه املذهب املالكي.
وهذا هو السبب الذي دفع إلى تدوين وتقنين الفقه اإلسالمي في مجلة األحكام
العدلية ،وفي إصدار تشريعات َّ
مقننة َّ
موحدة في كثير من البالد اإلسالمية .وهو
دافع الجامعة العربية في إصدار مشروعات قوانين موحدة تستهدف بها توحيد
التشريع في كل البالد العربية.
والفلسفة من وراء ذلك هو أنه إذا كانت هناك جهة كالسلطة القضائية أو
والية الحسبة تملك الوالية واالختصاص على قطر أو إقليم معـين فتقتضيها
العدالة أن تق�ضي بين الخاضعين لواليتها وفق معايير موضوعية محددة حتى ال
ً
يستشعروا فيها تفاوتا في أحكامها في املوضوع الواحد مـن حيث الحكم الشرعي،
ً
إال ما تقتضيه ظروف التعامل أواملخالفة مما يعرف بتفريد الحكم وفقا لظروفه
ومؤثراته املتعددة.
126

وملا كانت هناك جهات رقابية على املصـارف اإلسالمية كاملصارف املركزية
وهيئات الرقابة الشرعية على مختلف مستوياتها ،وتملك هذه الجهات والية
على هذه املصارف فمناسب ذلك توحد املعايير التي تستخدمها في ضبط
معامالت هذه املصارف .وهذا هو املبرر إلصدار معايير موحدة للمحاسبة
وللمراجعة واألخالقيات والضوابط .وفي هذا اإلطاركان أن صدرت املتطلبات
الشرعية لصيغ االستثماروالتمويل.
 .٨بما أنه قد نشأت الحاجة لوضع معايير خاصة باملصارف اإلسالمية في كل
من مجاالت-:
 أاملعاييراملحاسبية.بومعاييراملراجعة والضبط واألخالقيات.جواملعاييرالشرعية.فإن هذه الحاجة قد انبنت على أن فلسفة وممارسات املؤسسات املالية
اإلسالمية تختلف عن فلسفة وممارسات املؤسسات املالية الربوية .ومن
املعلوم أن التصور وواقع املمارسة الذي يمثل عنصر االختالف إنما يتمثل في
صيغ املعامالت اإلسالمية التي هي موضوع املتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار
والتمويل.
وعليه فإذا كانت هناك حاجة لتوحيد املعايير أعاله فينبغي أن تنسحب ذات
الحاجة على توحيد األحكام التي تنبني عليها هذه املعايير .ومن أجل ذلك نشأت
الفكرة وتبلورت عبر سنوات ثم شرع في تنفيذها فور تكوين املجلس الشرعي
لهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
ولقد صدرمن ذلك املتطلبات الشرعية لصيغتي:
 أاملرابحة لآلمربالشراء،ب واإلجارة واإلجارة املنتهية بالتمليك.127

ً
ً
كما قطعت الهيئة شوطا بعيدا في إصداراملتطلبات الشرعية عن:
 أالسلم والسلم املوازي.ب اإلستصناع واإلستصناع املوازي.جكما أن صيغتي املشاركة واملضاربة ما زالتا في طور اإلعداد.األسـاس الذي يتم عليه التوحيد-:
ليست هناك طريقة أومدرسة واحدة للتقنين .وإنما يمكن أن يتحقق هذا الهدف
بخيارات متعددة تستجيب ألحوال الناس املتنوعة.
 .١الخياراألول هو أن تنظرالجهة املشرعة إلى مادة الفقه اإلسالمي بكل مذاهبه
وأصوله باعتبارها وحدة متكاملة .واختيار املادة التشريعية منه على أسس من
أهمها-:
 أقوة الدليل – إلثبات املشروعية.ب واملناسبة مع الواقعجواملرونة.ويناسب هذا الخيار بالضرورة الجهات التي تشرع على مستوى عالمي أو على
مستوى واسع يتجاوز القطرالواحد وسيادة املذهب الواحد.
ولذلك فإن مشروعات التشريعات التي أصدرتها األمانة العامة لجامعة
الدول العربية كانت في إطار هذا الخيار .وإصدارات هيئة املحاسبة واملراجعة
وللمؤسسات املالية من معايير وضوابط ومتطلبات شرعية كانت هي األخرى من
هذا القبيل .وليس هناك ما يمنع إعمال هذا الخيار في القطر الواحد وفي أي
مساحة يسود فيها مذهب فقهي واحد أو أكثر.
2 .2الخيارالثاني أن تنظرالجهة املشرعة في املذهب الفقهي الذي يسود في القطر
ً
أو اإلقليم الخاضع لواليتها وأن نختاروفقا للقواعد أعـاله:
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 أالراجح من املذهب الفقهي.بأو ما عليه العمل في املذهب الفقهي املحدد.ج -أو أن تعتمد الراجح أو ما عليه العمل ما لم تر أن ذلك يخالف األسس
السابقة فتثبت مكانه غيره على سبيل االستثناء.
د -أو أن تختار من جملة ما جاء في املذهب فتصوغ منه مادتها التشريعية دون
التقيد بما ورد في (أ)( ،ب)( ،ج) أعاله.
وإذا كان الخيار األول يتميز بالسعة واملرونة ُ
ويعيد املشرعين واملطبقين
للمادة التشريعية والخاضعين لها إلى جملة الفقه اإلسالمي ،فإن الخيار الثاني
يتميز بدرجة من القبول أكبر وال يؤدي إلى خروج الناس عن مألوفهم الفقهي في
كثير.
إن تقنين األحكام الفقهية وتوحيدها وإلزام الناس بها ال يؤدي بالضرورة إلى
تجميد الفقه اإلسالمي كما ال يمنع من النزعة االجتهادية فيه ،وذلك-:
ألن املرجعية العامة ستكون ملادة الفقه اإلسالمي ذي األصول الواحدة.
كما أن املذكرات التفسيرية ستعتمد مادة هذا الفقه وتتناول ما جاوره من
األحكام وحججها مع بيان مرجحات الحكم املختار .وكذلك فإن املسؤولين من
الفقهاء والقضاة وهيئات الرقابة الشرعية وأساتذة الشريعة اإلسالمية ،وكل
الذين يهتمون بالتشريع كل في مجال تخصصه وعمله ،ينظرون في هذه املادة
في مستواها النظري وفي واقعها العملي .فيعملون على تطويرها واستكمالها
وتغييرها بحسب الحال.
وعلى هذا النحو تطور الفقه املذهبي من مستواه األول في عهد األئمة إلى
السعة والشمول الذي عليه اليوم ،بحيث استوعب كل احتياجات الناس في
كل عصر ومصر .وانتقل من حجم املوطأ واملدونة في الفقه املالكي منها ،إلى ما
وحواش.
هو عليه اليوم من املؤلفات واملختصرات وما عليها من شروح
ٍ
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كما أن التقنين والتوحيد ال َي ُـب ّت الفقه اإلسالمي ومادته املشرعة عن مصادرها
ً
األصلية من الكتاب والسنة واالجتهاد .وسيكون متاحا للعلماء العارفين أن
ً
ينظروا في هذه املادة ،ويردوها إلى أصولها ،وأن يستنبطوا أحكاما جديدة تمثل
واقعهم وتضبط وتحكم النوازل الجديدة التي تحدث لهم في شؤون حياتهم
املختلفة.
ّ
ً
وإذا نظرنا في الفقه املذهبي نجد أنه قد ولد عددا من املجتهدين في إطارمذاهبهم
ّ
ً
وهم كثر .وولد عددا من املجتهدين املطلقين الذين عمدوا إلى االجتهاد واالستنباط
في إطار قواعد املذهب أو على نحو مباشر من مصادر التشريع اإلسالمي ومن
هؤالء:
ابن رشد وابن جزيء من املالكية واإلمام النووي من الشافعية وابن تيمية وابن
القيم من الحنابلة واإلمام الشوكاني من الشيعة الزيدية وغيرهم كثير.
ّ
يولد هذا التقنين بدوره مجتهدين
إذا كان ذلك كذلك فليس هناك ما يمنع من أن ِ
في إطار الفقه املذهبي ،أو مجتهدين مطلقين .وإذا نظرنا إلى تجربة القوانين
الوضعية نجد أن النظام القانوني القاري الذي يعتمد مبدأ التقنين ،والنظام
القانوني االنجلوسكسوني الذي يغلب عليه عدم التدوين والعمل بالسوابق
القضائية ،نجد أن كل واحد منها تطور الستيعاب مستجدات الحياة دون أن
تكون هناك ميزة للثاني على األول .ال�شيء الذي يفيد أن التقنين ال يمنع التطور
في الصناعة القانونية ومن ثم الشرعية.
صحيح إنه في حالة وجود املجتهدين املطلقين فإن عدم تقييدهم بنص تشريعي
اح ُكم َب ْي َن َّ
هو األفضل ،حتى يحكموا بما يرونه من الحق لقوله تعالىَ ( :ف ْ
اس
الن
ِ
ْ
ِبال َح ِ ّق) .83
ولكن بما أن التقليد غلب في زماننا على االجتهاد املباشر مناسب أن نقنن الفقه
اإلسالمي بحيث ال يمنع من إتاحة الفرصة الجتهاد املجتهدين ،وبحيث يمنع
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هذا التقنين والتوحيد من أن تحل القوانين الوضعية املقننة محل الشريعة
اإلسالمية في التطبيق.
ما هي فرص تطويرهذه املتطلبات؟
ً
ً
1.1لقد أصبحت املتطلبات الشرعية لصيغ االستثمار والتمويل واقعا ماثال،
بعد أن كان غيابها مثار نقد و هجوم على ممارسات املصارف اإلسالمية .وهذا
في حد ذاته خطوة تستحق اإلشادة من هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات
املالية اإلسالمية .ومن املعلوم أن لهذه الهيئة إجراءات دقيقة إلصدارأي معيار
أو مادة من املواد التي تصدرها .وهذه اإلجراءات التي تتبعها كفيلة بأن تؤمن
ً
ً
ً
إلصداراتها قدرا واسعا من السالمة .واملتطلبات الشرعية ليست بدعا في ذلك.
2.2ولكن من أجل تأمين هذه املتطلبات في وجه ما يمكن أن يثور حولها
بسبب التقنين والتوحيد وإلزام املؤسسات املالية بهذه املتطلبات – ينبغي
ً
علينا أن نراعي في إصدارها املبادئ التي قررناها سابقا بحسب ترتيبها وهي-:
ً
 أاختيار الحكم الفقهي وفقا لقوة دليله ومضاء حجته .وذلك حتى يكتسبً
مشروعية من ناحية وحتى ُي َّ
ؤمن موضوعيا ضد أي نقد غير مبرر من قبل
املعارضين.
ً
بوأن يكون الحكم املختارمناسبا مع الواقع املعاش.ً
جوأن يكون مرنا بحيث يستوعب املستجدات التي تطرأ من حيث الزمانواملكان.
فإذا توافرت للحكم املشروعية فإن املناسبة واملرونة ضروريتان للوفاء بعنصر
املالءمة مع الواقع العملي .وبذلك تكتمل لهذا الحكم عناصر النجاح والتميز
ً
والبقاء لفترة معقولة ،حتى تتبدل الظروف على نحو يقت�ضي تغييره وفقا مليالد
ً
حكم جديد .أو أن يحل محله حكم سابق وفقا للمباديء أعاله.
3.3ويقت�ضي نجاح هذه املتطلبات وحرارة استقبالها بوساطة املؤسسات املالية
اإلسالمية أن تضع هذه املؤسسات كل صيغ االستثمار والتمويل اإلسالمي
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موضع التنفيذ .وأن ال تعمد إلى تطبيق الصيغ محل الخالف الفقهي والنقد
من قبل املهتمين بالسياسات املالية والنقدية كصيغتي املرابحة لآلمر بالشراء
واإلجارة املنتهية بالتمليك.
وأن البداية بهما في هذه املتطلبات تشيرإلى أن حجم التعامل بهما يكاد يمثل
كل نشاط بعض املصارف اإلسالمية ويمثل  % ٩٠من البعض اآلخر .وقليل هي
املصارف التي تطبق كل أو جل صيغ االستثمار والتمويل اإلسالمي .وهذا عيب
كبير في املصارف اإلسالمية .وإذا وجدنا لهـا العذر في بداية حياتها فما ينبغي
أن تستمرئ هذه الرخصة فتبقى على ما هي عليه من هذا العيب القادح مع
تجاوزها لسنين امليالد.
ويبدو أن الخطأ نشأ بالترخيص لها ابتداء في االعتماد على صيغ خالفية .ولو
حملت منذ البداية على الصيغ االستثمارية األصلية من البيوع املؤجلة والبيوع
بالتقسيط واملشاركات واملضاربات الستقام أمرها على الجادة .وألقبلت على
ً
العمل املصرفي من باب العزائم وكانت الرخص تبعا لذلك كما هو األصل في
الشريعة اإلسالمية .وإن تجربة املصارف اإلسالمية في السودان ،ومن ثم كل
ً ً
ً
الجهاز املصرفي ،كانت مثاال حيا وشاهدا على صحة ما نقول حيث إنها اليوم
تطبق – بفضل هللا وعنايته – كل صيغ االستثمار اإلسالمي ..وليس هناك ما
يمنع من أن تحذو غيرها من املؤسسات املالية اإلسالمية حذوها .كمـا أن تجربة
جمهورية باكستان النظرية بتكليف علماء  -بين يدي تطبيق النظام املصرفي
اإلسالمي  -لوضع منهج يتم عليه إسالم الجهاز املصرفي كانت هي األخرى رائدة.
ً
ولكنها أجهضت حيث كان التطبيق مجافيا لها .وهناك محاولة باكستانية أخرى
نرجو أن يحالفها التوفيق.
وأنا ال ألقي بالالئمة في ذلك على إدارات املؤسسات املالية اإلسالمية وحدها،
وإنما أرى أن هيئات الرقابة الشرعية وعلماء اإلسالم الذين ظلوا يجتمعون
ويتداولون في هذا الشأن فـي كـل املؤتمرات والندوات واملجامع على املستويات
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كافة كانوا شركاء في هذه املسؤولية .وإن وقفة منهم قوية بإدانة هذا املسلك
كانت كفيلة بتصحيح املسار .وأرى انهم قادرون على تصحيح هذا املسار.
4.4وعليه فإن علماء الشريعة وهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية ممثلة في املجلس الشرعي عليهم أن ال يقتصروا على النظر الجزئي
لكل صيغة على حدة ،وإنما يلزمهم أن يقدموا النظراألصولي الكلي في-:
أ -أهداف الكسب االقتصادي وما ينبغي أن يكون له من مردود اجتماعي على
األسرة واألقارب والجواروعلى األمة.
ب  -أن مسؤولية املؤسسات املالية اإلسالمية في إحداث هذا األثر االجتماعي
أكبرمن مجرد مسؤوليات األفراد ذلك ألنها:
 تتعامل – في معظم نشاطها االستثماري – بأموال الجمهور، وتعمل على توليد النقود على نحو يمكن أن يضرباملصلحة العامة فيما إذا لمتعوض األمة عن ذلك بسياسات رشيدة لها مردود اجتماعي.
ج  -كيفية استخدام هذه الصيغ مجتمعة لتحقيق هذه األهداف.
ما لم تشغل هذه املؤسسات وهيئات الرقابة الشرعية فيها نفسها بهذا الهم
ً
فإنها لن تتقدم كثيرا في تطويرأدوات االستثماراإلسالمي وال في تطويراملتطلبات
الشرعية .وستظل حبيسة للنظر الجزئي وأسيرة ملشكالت العمل اليومي التي
يتقدم بها املصرفيون بحلول مما يعرفون في أدبيات النظام املصرفي التقليدي
ً
الذي يعتمد األسإليب الربوية وأساليب الغرر والجهالة أساسا ملعامالته.
إنه متى باشر العلماء ،وهيئات الرقابة الشرعية املركزية والفرعية ،وأصحاب
الهم اإلسالمي من املصرفيين ،متى باشروا مسؤولياتهم وفق نظر أصولي كلي
ّ
ألهداف املصارف اإلسالمية في إطار أهداف االقتصاد اإلسالمي ،تمكنوا من
تطويراملتطلبات الشرعية .ومتى حصروا مهمتهم فيما يرد إليهم من استفسارات
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وقضايا من العاملين في املؤسسات املالية اإلسالمية ستظل هذه املؤسسات
أسيرة ألدبيات املؤسسات املالية الربوية.
ونأمل أن نشهد نهضة فكرية من علماء الشريعة وهيئات الرقابة الشرعية
نصحح به مسار مؤسساتنا اإلسالمية واالنطالق بها نحو أهداف االقتصاد
اإلسالمي والصيرفة اإلسالمية.

134

دور اهليئات الشرعية
َّ
يف حتديد التعدي والتقصري

املؤتمرالثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية
هيئة املحاسبة واملراجعات للمؤسسات املالية اإلسالمية  -املنامة -
البحرين

مقدمة:
طلب مني األستاذ الدكتور رفعت أحمد عبدالكريم األمين العام لهيئة املحاسبة
واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية أن أكتب ورقة بالعنوان أعاله للمؤتمر
الثاني للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية.
تكييف املسألة:
ومن الواضح أن مقصوده أن أبين ما إذا كان لهيئات الرقابة الشرعية دور في
ً
َّ
التعدي والتقصير من قبل املصارف سواء كانت باعتبارها مضاربا في
تحديد
ً
حسابات االستثمارباعتبارها وكيال في إدارة حسابات االستثمار.
ومن املعلوم أن املضارب أوالوكيل أمين وأن يده في أموال املضاربة والوكالة يد
ً
أمانة .وال ضمان عليه ما دام ملتزما في إدارتها صفة األمانة فإذا تجاوز حدود
ً
َّ
التعدي والتقصير فصار ضامنا ملا كان في
األمانة انقلب حال يده من األمانة إلى
يده بحكم أمانته.
ً
واألصل في املضارب والوكيل أن يكون أمينا وأن يكون غير ضامن .فال تتحول
حاله من األمانة إلى ضدها ومن عدم الضمان إلى الضمان اال بدليل .والدليل قد
ً
يكون اعترافا من املضارب والوكيل ،وإال فبينة وعلى أرباب املال أو من يمثلونهم
بصورة أو أخرى أن يثبتوا َّ
التعدي والتقصير.
ً
وقد يكون من الصعب جدا على أرباب املال -حتى في املعامالت الفردية -أن يثبتوا
ً
ُ
َّ
التعدي والتقصير على املضارب أو الوكيل باعتباره مستقال تماما بإدارة العمل،
فلم يبق والحال كذلك إال أن ننظرفي جهة أو جهات لها درجة من درجات التمثيل
ألرباب املال .وتملك في ذات الوقت درجة من العالقة باملضارب والوكيل تمكنها
َّ
بالتعدي أو عدمه أو التقصير أو عدمه وهذه الجهات في تقديري
من الحكم عليه
هي مؤسسات الرقابة املصرفية.
·هيئة الرقابة الشرعية
·املراجع القانوني
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·البنك املركزي
·واملؤسسة التجارية باعتبارأن مصلحتها في بقاء االستثمارات معها.
وعليهفسأتناولهذااملوضوعمنخاللاختصاصاتوواجباتهذهاملؤسسات
َّ
بالتعدي والتقصير من قبل املضارب
ملعرفة ما إذا كانت مسؤولة عن الحكم
والوكيل ،أم ليست مسؤولة عن ذلك.
اختصاصات هيئة الرقابة الشرعية:
باستعراضمجموعةمناسبةومتنوعةمناملوادالتيتنظموتحدداختصاصات
ً
هيئات الرقابة الشرعية ووظائفها واعتبارا باملمارسة العملية لهذه الهيئات،
يمكن إجمال هذه الوظائف في أن الهيئة تقوم بالواجبات التالية-:
 .١تشرف على جميع النواحي الشرعية باملصرف ولها حق التأكد من مطابقة
أعمال املصرف مع أحكام الشرعية وقواعدها ولها حق االعتراض على االعمال
غيراملطابقة والحكم إلبطالها.
 .٢االشتراك مع جهات االختصاص باملصرف في وضع نماذج العقود واالتفاقات
املتعلقة بجميع مناشط املصرف .وفي تعديل وتطويرهذه النماذج عند الحاجة،
وفي إعداد العقود التي يزمع املصرف إبرامها مما ليس له نموذج من قبل ،وذلك
بقصد بناء هذه العقود واالتفاقات واملعامالت وفق أحكام الشريعة االسالمية
ومبادئها من ناحية واالستيثاق من خلوها من املحظورات الشرعية من ناحية
أخرى.
 .٣إبداء الرأي من الناحية الشرعية فيما يحال إليها من مجلس إدارة أو املدير
ومساعديه باإلدارات والفروع أو املتعاملين مع املصرف فيما يتعلق بمعامالت
املصرف.
ً
 .٤تقديم ما تراه مناسبا من املشورة الشرعية إلى الجمعية العمومية ومجلس
اإلدارة واإلدارة التنفيذية في أي أمريتعلق بمعامالت املصرف.
 .٥املساعدة في مناهج تأهيل وتدريب العاملين واملشاركة في عمليات التدريب
خاصة ما يتعلق منها بفقه املعامالت وما يتصل به من أصول ومقاصد وفرعيات..
وصيغ املعامالت في مجالي االستثماروالخدمات وما يشوبها من إنحرافات.
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 .٦مراجعة معامالت املصرف من الناحية الشرعية للتحقق من تنفيذ مقت�ضى ما
ورد في املواد أعاله .وذلك إما أن تقوم بهذا العمل من ذاتها بمراجعة املستندات
في حضرة أصحاب الشأن أو بوساطة مدققين شرعيين كما هو الحال في بعض
املصارف في السودان وفي مصرف قطر اإلسالمي وفي الراجحي وفي مجموعة دلة
البركة على رواية أو عن طريق إدارات التفتيش الداخلي لدى مؤسسات اخرى.84
 .٧إعداد البحوث والدراسات واملشاركة في اصدار املجالت واملطبوعات املتعلقة
ً
باالقتصاد اإلسالمي عموما والصيرفة اإلسالمية على وجه الخصوص.
ً
 .٨تقدم الهيئة دوريا وكلما اقت�ضى األمر تقاريرها ومالحظاتها إلى كل من املدير
العام ومجلس اإلدارة.
ً
ً
 .٩تقديم الهيئة للجمعية العمومية للمساهمين تقريرا سنويا ضمن التقارير
ً
املالية مشتمال على رأيها في مدى التزام املصرف في معامالته بأحكام الشريعة
االسالمية وما قديكون لديها من ملحوظات أو تحفظات.
 .١٠أي مهام أخرى تكون الزمة ومساعدة للهيئة في أدائها الختصاصها أعاله.85
أهداف واختصاصات الهيئات العليا أو املركزية للرقابة الشرعية:
واقصد بالهيئة العليا للرقابة الشرعية أو املركزية تلكم الهيئات التي تخضع
لها مجموعة من املصارف اإلسالمية تحت نسق واحد ،كالهيئة العليا للرقابة
الشرعية لالتحاد الدولي للبنوك االسالمية ،حيث كانت تدين لسلطانها كل
املصارف اإلسالمية األعضاء في االتحاد .على الرغم من أن لكل واحد منها هيئة
 / 84التدقيق الشرعي في املصارف اإلسالمية ،تجربة مصرف قطراإلسالمي للسيد /محمود
عبدالبارى منسق هيئة الرقابة الشرعية .وتجربة بنك التضامن اإلسالمي والبنك اإلسالمي
السوداني وبنك الخرطوم بالسودان .وتجربة شركة الراجحي املصرفية لالستثمار وتجربة
السودان في قيام املراجعة الداخلية بالتدقيق الشرعي.
 / 85فتاوى هيئة الرقابة الشرعية لبنك فيصل اإلسالمي الصفحات  17 - 13عن هيئة الرقابة
الشرعية :تكوينها ومنهجها في العمل ،عقد التأسيس والنظام األسا�سى لبنك التضامن اإلسالمي
الخرطوم ـ املواد  63 - ٦٠والبنك اإلسالمي السوداني وبنك امدرمان الوطني وعقد التأسيس
والنظم األسا�سي لبنك دبي اإلسالمي بموجب املرسوم األميرى  29صفر 1395ه 1975 -م
صفحات 42 - ٤٠
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رقابة شرعية .والهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز املصرفي واملؤسسات
املالية بالسودان التي يخضع لها البنك املركزي وكل املصارف واملؤسسات
املالية العاملة في السودان ،على الرغم من أن لكل مصرف هيئة رقابة شرعية.
والهيئة العليا للرقابة الشرعية للبنك املركزي املاليزي التي تختص برقابة أداء
املصارف اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية للبنوك التقليدية .واملجلس الشرعي في
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية الذي ينبغي أن يخضع
ً
له أدبيا كل املصارف واملؤسسات االسالمية.
وسأثبت هنا اختصاصات الهيئة العليا للرقابة الشرعية على الجهاز املصرفي
للمؤسسات املالية في السودان باعتبار ان اختصاصاتها تعتبر أوسع من غيرها
وباعتبار أن لها صلة مباشرة وغير مباشرة بالبنك املركزي في السودان ومن ثم
بموضوع هذه الدراسة:
األهداف:
أنشئت الهيئة العليا للرقابة الشرعية للجهازاملصرفي واملؤسسات املالية في
السودان لخدمة هذه األهداف:
 )١تنقية نشاط الجهاز املصرفي ومعامالت املؤسسات املالية من الربا والغرر
واالستغالل واالحتكاروسائروجوه أكل أموال الناس بالباطل.
 )٢مراقبة ومتابعة مدى التزام بنك السودان والجهاز املصرفي واملؤسسات
املالية بتطبيق أحكام الشريعة اإلسالمية وهديها.
 )٣العمل – بالتعاون مع جهات االختصاص على بلورة قيم الدين في مجاالت
الكسب االقتصادي وتحديد األدوات املناسبة والفاعلة في التمويل والتوجيه
والرقابة حتى تتوجه السياسات االقتصادية إلى تحقيق أهدافها في خدمة
مصالح االمة.
اختصاصات الهيئة:
ً
نص أمر تكوين الهيئة على اختصاصها تفصيال .ويمكن إجمال هذه
االختصاصات في اآلتي-:
 .١مراجعة القوانين واللوائح واملنشورات التي تنظم وتحكم عمل:
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 /١بنك السودان
 /٢املصارف التجارية املتخصصة ( مصارف التنمية الصناعية والزراعية
والعقارية واالستثمارية).
ً
ً
 /٣املؤسسات املالية – أي التي تباشر جزئيا أعماال مصرفية كشركات التأمين
وصناديق الضمان االجتماعي وشركات توظيف األموال.
واملقصود بهذه املراجعة إزالة ما بها من تعارض مع أحكام الشريعة االسالمية
وإضافة املتطلبات الشرعية الالزمة .ويتم هذا العمل بالتنسيق مع جهات
االختصاص وهي:
إدارة هذه املؤسسات
أجهزة الرقابة الشرعية
اإلدارات القانونية
 .٢مراعاة التزام بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية بالشريعة االسالمية
في جميع مناشط هذه املؤسسات ومعامالتها .وتقديم املشورة الشرعية للسيد/
محافظ بنك السودان في األمور الخاصة بسياسات ومعامالت بنك السودان
واملصارف واملؤسسات املالية.
 .٣دراسة القضايا الشرعية التي تواجه بنك السودان واملصارف واملؤسسات
املالية وإبداء الرأي الشرعي فيها.
 .٤التقرير في املسائل التي تعرض عليها من قبل بنك السودان واملصارف
واملؤسسات املالية.86
الفقرات التالية من ( )8( -)5تتناول بصفة خاصة املسؤولية املشتركة بين الهيئة
العليا من جهة وبعض إدارت بنك السودان من جهة أخرى وأهمية التعاون بينهما
في تصريف املسؤوليات الواردة أدناه واإلدارات هي:
 / 86الفقرة أعاله تتعلق بالدراسة التي تقوم بها الهيئة من تلقاء نفسها ،في حين أن الفقرة ()4
تتناول إبداء الرأي وتقديم املشورة فيما يعرض على الهيئة من قبل املسؤولين كالسادة وزير
املالية ومحافظ بنك السودان ومديري هذه املؤسسات.
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 /١إدارة الرقابة على املصارف واملؤسسات املالية
 /٢إدارة السياسات والبحوث
 / ٣اإلدارة القانونية
 /٤إدارة التدريب وتنمية القوة البشرية

ً
 .٥االشتراك مع املسؤولين بالبنك (اإلدارة القانونية والجهة املختصة فنيا) في
وضع نماذج العقود واالتفاقيات ملعامالت بنك السودان واملصارف واملؤسسات
املالية ومراجعتها بغرض إحكام صياغتها من الناحية الشرعية.
 .٦مساعدة أجهزة الرقابة الفنية ( إدارة الرقابة على املصارف واملؤسسات
املالية) في أداء مهامها من الناحية الشرعية مراجعة وما يرد من تقاريرها ( تقارير
التفتيش امليداني أو التحليلي) والتقريربشأنها مع وضع املعالجات الالزمة.
 .٧مساعدة إدارة بنك السودان ( التدريب ) في وضع برامج تدريب وتأهيل
العاملين بالبنك واملصارف واملؤسسات املالية بما يمكن من معرفة وتجويد
فقه املعامالت.
 .٨إعداد البحوث والدراسات التي تعين على اتباع النهج االسالمي في االقتصاد
ً
عموما والنظام املصرفي على وجه الخصوص.
 .٩إصدار الفتاوى والقرارات والتوصيات في املوضوعات التي تتطلب ذلك ،أو
التي يطلب فيها الرأي الشرعي.
 .١٠تقديم تقريرسنوي للسيد وزيراملالية عن السالمة الشرعية ملعامالت بنك
السودان واملصارف واملؤسسات املالية.
 .١١إصدارالئحة لتنظيم اجتماعات وأعمال الهيئة
 .١٢أية اختصاصات اخرى تراها الهيئة الزمة لتحقيق أهدافها أو ترد أليها من
وزيراملالية.
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سلطات الهيئة:
يكون للهيئة العليا للرقابة الشرعية في سبيل االضطالع باالختصاصات أعاله
السلطات اآلتية-:
 .١تفتيش أعمال بنك السودان واملصارف واملؤسسات املالية بغرض التأكد من
االلتزام بأحكام الشريعة االسالمية وهديها في كل منشط هذه املؤسسات.
 .٢اإلطالع على أية مستندات أو وثائق أو سجالت أو عقود أو مكاتبات ترى أنها
الزمة وضرورية لتمكينها من أداء اختصاصها.
 .٣استدعاء املوظفين لإلفادة باملعلومات املطلوبة للنظرأمام الهيئة.
الزامية الفتوى:
تكون الفتوى الصادرة من الهيئة في املسائل الشرعية ملزمة.87
من خالل استعراض هذه االختصاصات والواجبات ليس من السهل استنباط
مسؤولية هيئات الرقابة الشرعية على الحكم بمسؤولية املصرف اإلسالمي عن
ً
ً
َّ
التعدي والتقصيرباعتباره مضاربا أو وكيال في محافظ االستثماراملختلفة.
قد يتضح لهيئة الرقابة الشرعية من مراجعة عملية أوعمليات استثمارية أن
ً
ً
هناك إهماال من قبل إدارة االستثمار َّيتمثل في :عدم أخذ الضمانات أصال ،أو
أخذ ضمانات غير كافية أو التعامل مع شخص معروف لدى املصرف بإخالله
بالتزاماته أو لعدم املتابعة الجادة وما هو في حكم ذلك .في مثل هذه الحاالت فإن
ً
الهيئة التي تقف تفصيال على هذه املعلومات يجب عليها أن تحكم بتقصير الجهة
املعنية وتحملها من الناحية الشرعية تبعات هذا التقصيرومنه ضمان الخسارة
أو جبرنقصان الربح املتوقع إذا ارتفع هذا التقصير.
 / 87القرارالوزاري رقم ( )184لسنة 1983م بإنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية واملؤسسات
املالية الصادرفي الثامن والعشرين من شعبان 1412هـ والثاني من مارس 1992م .د .أحمد
علي عبدهللا ،هيئات الرقابة الشرعية املركزية .وأنظر ورقتنا املقدمة للؤتمر األول للهيئات
الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية بعنوان :العالقة بين الهيئات الشرعية والبنوك املركزية.
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ولكن ال يتوافرلهيئات الرقابة الشرعية أن تقف على مثل هذه الحاالت على
نطاق واسع:
ً
أوال :ألن العينات التي تنظرها الهيئة جد محدودة منسوبة لجملة ما يتعامل به
املصرف.
ً
ثانيا :ألن الهيئة تباشراملراجعة من خالل مجموعة املدققين أو إدارات التفتيش
وتقدم بذلك تقارير عن العمليات التي يبدو أنها تشتمل على مخالفات شرعية.
َّ
التعدي والتقصير.
وقد ال تكون العمليات محل االشتباه هي العمليات محل
وحتى اذا كان منها ما هو محل للتعدي والتقصير فقد ال يشعر املدقق أن لذلك
عالقة باملسألة الشرعية وقد يرى أن يرفع هذا الجانب لإلدارة التنفيذية أو
مجلس اإلدارة وبذلك يفوت الهيئة ان تقف عليه او ان تتمكن من الحكم عليه.
ً
َّ
بالتعدي والتقصير تقت�ضي تقييما للواجبات االدارية
إن مسؤولية الحكم
للعاملين باملصرف باعتبارهم مضاربين او وكالء عن أرباب املال إن ذلك يقت�ضي
الحكم على رشد اإلدارة أو عدمه خاصة ما يتعلق:
ً
ً
 )١باختيار الكوادر املؤهلة علميا وفنيا من حيث الخبرة واإلملام باملعامالت
الشرعية.
 )٢وباتباع املنهج العلمي في اختياراملشروعات ذات الجدوى الفنية وتنوعها.
 )٣وباختيارالعمالء اهل السمعة الحسنة والخبرة في مجال التمويل واملالءة.
 )٤وبأخذ الضمانات املناسبة والكافية
 )٥وباملتابعة املستمرة وما في حكم ذلك مما تشتمل عليه دراسات الجدوى
والتنفيذ السليم واملتابعة حتى التصفية.
ومن قراءة اختصاصات وواجبات هيئات الرقابة كما هو مدون في عقود
التأسيس واألنظمة للمصارف اإلسالمية – ال تفيد أن هيئات الرقابة الشرعية
مسؤولة عن ذلك التقييم .واحسب أنها مؤهلة للقيام بهذا الدور.
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معاييرهيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية:
راجعت كذلك املعاييرأعاله خاصة:
 .١معيارالضبط للمؤسسات املالية اإلسالمية رقم ( )1عن:
 /١تعريف هيئة الرقابة الشرعية واختصاصاتها ،فلم أجده يختلف عما أوردناه
ً
سابقا من اختصاصات.
 /٢ونموذج تقرير هيئة الرقابة الشرعية ومشتمالته – فال يحتوي على تكليف
للهيئة بالتقريرفي شأن َّ
التعدي والتقصيرمن قبل املصرف.
 .٢ومعيارالضبط للمؤسسات اإلسالمية رقم( )2عن:
الرقابة الشرعية من حيث:
 /١تعريف الرقابة الشرعية ومبادئها.
 /٢الهدف من الرقابة الشرعية.
 /٣مسؤولية اإللتزام بالشريعة
 /٤إجراءات الرقابة الشرعية وتخطيطها وتنفيذها
َّ
وال يحمل هذا املعيار هيئات الرقابة الشرعية مسؤولية الحكم بالتعدي او
التقصيرأو عدمه على املصارف.
 .٣ومعيار الضبط للمؤسسات املالية رقم ( )3عن الرقابة الشرعية الداخلية.
َّ
بالتعدي والتقصير.
وهو اآلخرال يحمل الهيئات الشرعية مسؤولية الحكم
 .٤ورد في معياراملحاسبة املالية رقم ( )6عن:
حقوق أصحاب حسابات االستثمار وما في حكمها في الفقرة  2/5/1/2النص
التالي-:
إذا كان سبب الخسائر تعدي املصرف (املضارب)أو تقصيره ،بناء على توصية
هيئة الرقابة الشرعية للمصرف ،فإن الخسائر َّ
تحمل على املصرف بحسمها من
حصته في ارباح االستثمار املشترك ،فإن لم تكف يحسم الفرق من مساهمته –
ً
إن وجدت – أو تثبت ذمما عليه.88
 / 88أنظر في كل ذلك معايير املحاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية
الصادرعن هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية.
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َّ
قد يقال إن هذا النص َّ
بالتعدي
يحمل الهيئات الشرعية مسؤولية الحكم
والتقصير .وذلك صحيح في العمليات التي وقفت عليها الهيئة الشرعية
واستقصت أسباب الخسران فتبين لها أنه َّ
التعدي والتقصير من قبل املصرف
ً
على النحو الذي بيناه سابقا .أما املسؤولية العامة فليس من اختصاصات
الهيئة الشرعية وال في مكانتها العملية ما يحملها هذه املسؤولية منفردة.
املراجع الخارجي أو القانوني:
املراجعة القانونية أو الخارجية هي جهة ذات تأهيل عال وتخصص في املراجعة.
وهي مستقلة عن ملكية وإدارة املؤسسة التي تقوم بمراجعتها .وتضطلع بعملية
ً
ً
ً
املراجعة وفق معاييرمتعارف عليها عامليا أو إقليميا أو محليا .ونتيجتها أن تخلص
إلى حكم عما اذا كانت القوائم املالية املعدة من قبل املؤسسة تعطي صورة
ً
ً
صادقة وعادلة وفقا للمعاييرالتي تعتمدها املراجعة – وهي في حالنا هذه -وفقا
ألحكام ومباديء الشريعة اإلسالمية فيما تقرره الهيئة الشرعية للمؤسسة.89
ً
فهليجبعلىاملراجعالخارجيأنيكونمسؤوالعنالحكمبمسؤوليةاملضارب
أو الوكيل عن َّ
التعدي أو التقصيرفي إدارته لودائع أرباب املال؟
 .١جاء في قانون تنظيم العمل املصرفي السوداني 1991م عن املراجعة الخارجية
َّ ً
متعلقا بموضوعنا في املادة  2/25على أن يشتمل تقريراملراجع الخارجي على:
·أوجه القصور في عمل املصرف وتوصياته لإلدارة بشأنها ،ومدى التزام
اإلدارة بتطبيق توصيات ومالحظات املراجعين للسنين السابقة.
·كفاءة إدارة املصرف ممثلة في مجلس اإلدارة واملديرالعام ونائبه ومساعديه
ومن في حكمهم وأدائها فيما يختص بحماية أموال املصرف واملودعين.90
هاتان الفقرتان تفيدان مسؤولية املراجع الخارجي عن تقييم األداء اإلداري
للمصارف  ,وليس هناك ما يمنع من أن يشمل ذلك إدارة محفظة أو محافظ
 / 89أنظرفي ذلك البند  2عن هدف عملية املراجعة من معياراملراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية رقم ( )1عن « :هدف املراجعة ومبادئها» ومعيار املراجعة للمؤسسات املالية
اإلسالمية رقم ( )2عن تقريراملراجع البند ( )17فقرة الرأي.
 / 90قانون تنظيم العمل املصرفي السوداني 1991م.
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االستثمار باعتبارها من األعمال األساسية للمصرف .وفي هذه الحالة يكون
ً
َّ
بالتعدي والتقصيرعلى املصرف أو عدمه.
املراجع الخارجي مسؤوال عن الحكم
غير أني علمت أن اتحاد املراجعين القانونيين كان قد احتج لدي بنك السودان
ً
على هذين البندين.وعلمت أنهم ال يضمنون تقريرهم تقييما لألداء اإلداري
للمصارف إال من خالل الخلل الذي يجدونه في املعامالت .وعلمت من إدارة
الرقابة املصرفية أن تقارير املراجعين ال تشتمل بالفعل على التقييم اإلداري.
وعليه فإن الفقرتين ال ينبني عليهما عمل في الوقت الحاضر.
 .٢اطلعت كذلك على:
 /١معيار املراجعة للمؤسسات اإلسالمية رقم( )1عن هدف املراجعة
ومبادئها خاصة ما يتعلق منه:
•بهدف عملية املراجعة
•واملبادئ العامة للمراجعة
•ونطاق املراجعة
•واملسؤولية عن القوائم املالية :فلم أجد ما يدل على مسؤولية املراجع الخارجي
َّ
بالتعدي او التقصيرعن عدمه.
عن الحكم على املصرف
 /٢معيار املراجعة للمؤسسات اإلسالمية رقم ( )2عن تقرير املراجع الخارجي
خاصة ما يتعلق منه:
·بالعناصراألساسية في تقريراملراجع
·ونطاق عمل املراجع
·وفقرة الرأي :91فلم أجد كذلك ما يدل على هذه املسؤولية.
وعليه فإني بإستثاء ما ورد في قانون تنظيم العمل املصرفي لم اقف على نص
ً
واضح أو عرف مستقر يحمل املراجع الخارجي منفردا مسؤولية الحكم على
 / 91أنظر معايير املحاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية الصادر عن
هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  -البحرين.
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َّ
بالتعدي أو التقصيرأو عدمه في إدارة اموال االستثمار.
املضارب أو الوكيل
البنوك املركزية:
ً
املصارف املركزية هي األجهزة الرقابية األوسع رقابة واألكثروجودا في املصارف
بأنواعها وتشتمل القوانين واللوائح واملراشد واملنشورات التي تصدر منها على
األسس والضوابط التي تسلكها في مراقبتها للجهاز املصرفي وساكتفي من ذلك
بتجربة بنك السودان.
 -١نص مشروع قانون بنك السودان 2..2م على أن من اغراض البنك:
تنظيم العمل املصرفي ورقابته واإلشراف عليه والعمل على تطويره وتنميته
ورفع كفاءته بما يحقق التنمية االقتصادية واالجتماعية املتوازنة.
التزام البنك في أدائه لواجباته وأغراضه وفي ممارسة سلطاته وإشرافه على
النظام املصرفي بأحكام الشريعة االسالمية.92
 -٢قانون تنظيم العمل املصرفي 1991م:
ً
جاء في املادة( )8من هذا القانون متعلقا باالشراف واملراقبة على املصارف ما
يلي:
 .١يتولى البنك املركزي اإلشراف والرقابة على املصارف واملؤسسات املالية،
وعلى أي شخص آخريقوم بممارسة كل أو أي جزء من األعمال املصرفية.
 .٢يكون لبنك السودان سلطة إصدار تعليمات ألي شخص يقوم بالعمل
ُ
ً
املصرفي كليا أوجزئيا ويجب على ذلك الشخص االلتزام بتلك العمليات
وتنفيذها.
وجاء في املادتين ( )3و ( )32من هذا القانون عن تفتيش املصارف:
 .١أن يقوم البنك املركزي بالتفتيش.
 .٢أن يقدم املصرف للمفتشين كل املستندات املطلوبة.
 .٣وان يزوده بما يطلبه من البيانات واملعلومات.
 / 92املادة ( )6من مشروع القانون أعاله.
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 .٤وللمفتشين استجواب من يرونه من املوظفين.
ً
 .٥وأن يقوم البنك باإلجراءات التصحيحية الالزمة وفقا لنتائج التفتيش أعاله.
 .٦كما يوجه املصارف بمعالجة كافة اإللتزامات القائمة.
 .٧ويجوز للبنك فرض جزاءات مالية وإدارية على املصرف والعاملين فيه بناء
على نتائج تفتيشه.
َّ
يتولى بنك السودان تفتيش املصارف ومؤسسات التمويل األخرى عن طريق
إدارة عامة متخصصة هي اإلدارة العامة للتفتيش .وتضطلع هذه اإلدارة بنوعين
من التفتيش .األول تفتيش تحليلي .ينبنى هذا التفتيش على تحليل املعلومات
املتجمعة لدى اإلدارة من خالل الرواجع الدورية وتقارير التفتيش .والثاني هو
التفتيش امليداني الذي تتواله فرق التفتيش على نحو شامل أو جزئي.
َّ .٣
وبين مرشد التفتيش ـ فوق ما جاء في قانون تنظيم العمل املصرفي الكيفية
والوسائل والسلطات َّ
املخولة لهذه اإلدارة:
 /١يهدف التفتيش لتحقيق ما يلي:
 .١تقييم مستوى اإلدارة بما في ذلك مجلس اإلدارة واإلداة التنفيذية.
 .٢الوقوف على السياسات واإلجراءات املتبعة في مجاالت العمل وتقويمها
بغرض تحسين األداء وتجويده
 .٣تقييم األداء فيما يختص بااللتزام بالسياسات التمويلية وتمويل القطاعات
ذات األولوية.
 .٤عمل تقييم للموقف املالي للمصرف للتأكد من مالءته املصرفية ،وتقييم
السيولة وعملياته التمويلية.
 /٢ويذهب املرشد إلى أن:
التفتيش الذي يقوم به بنك السودان أعمق وأشمل من التفتيش الداخلي
ً
أو املراجعة الخارجية حيث يشمل تقييما ملدى سالمة وفعالية آلية املراجعة
الداخلية باإلضافة إلى تقييمه ملدى كفاءة إدارة املصرف.
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 /٣مشتمالت التفتيش:
صصعلى كفاءة املجلس وفعالية سياساته وإشرافه بما يمكنه من تحقيق
أهداف وأغراض املصرف ويتم التفتيش بالوقوف على التقاريراملرفوعة له من
اإلدارة وما يعرض على املجلس بصفة دورية مثل:
·جذب الودائع وعمليات التمويل واالستثمار
·السيولة والربحية وعمليات النقد األجنبي
·مقارنة أداء الفترة السابقة مع الحالية ومع املصارف املشابهة.
·تقارير عمليات التمويل بما فيها املتعثر واإلجراءات التي اتخذت بحقها.
·موقف الديون الهالكة واملشكوك في تحصيلها
·تقا رير الرقابة الداخلية.
·تقارير تفتيش بنك السودان
·وكذلك يشمل التقييم أداء املدير العام وإدارته التنفيذية.
 /4وعلى تقارير التفتيش تقييم سياسة املصرف تجاه محفظة االستثمار وفق
ما يلي:
·دراسة املوضوع وتحديد جدواه
·التصديق عليه من الجهة املخولة
·توفر عنصر السالمة واسترداد التمويل وتوافر الضمانات
·تحقيق هامش ربحية مناسب.
·تنوع محفظة االستثمار
·مالئمته مع السياسة التمويلية
·وجود نظام فعال ملتابعة وتقييم عمليات التمويل
 /5وعلى املفتش أو املفتشين الوقوف على:
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·امللف الذي يحتوى على طلبات العميل والتصديق من جهات
االختصاص.
·شروط منح التمويل وعدم وجود أي تجاوزات
·ملف الضمانات واملكاتبات املتعلقة بالنواحي القانونية
·ملف املعلومات املالية :امليزانيات املراجعة وحساب األرباح
والخسائر
·كرت العملية
·املتابعة والزيارات امليدنية
·تصنيف العمليات إلى :جيدة ومتعثرة ومشكوك في تحصيلها وديون
هالكة
يتضح لنا من هذا العرض أن سلطات البنك املركزي واسعة ومتنوعة
َّ
وتمكنه من الوقوف على مستوى أداء املصرف على مناشطه املختلفة فيها
األداء االستثماري:
ً
أوال :يلتزم املصرف املركزي في أدائه ألغراضه وواجباته وممارسة سلطاته
الرقابية واإلشرافية بأحكام الشريعة اإلسالمية.
ً
ثانيا :وأن توجيهاته للمصارف ملزمة وواجبة التنفيذ كما يملك أن يوقع
عقوبات على املؤسسة وعلى العاملين املتسببين في املخالفات.
ً
ثالثا :إن التفتيش الذى يقوم به يشمل تقييم :
 .1األداء اإلداري للمجلس ولجانه
 .2أداء اإلدارة التنفيذية
 .3العمل االستثماري على وجه الخصوص بتفصيل يمكنه من تصنيفه :لجيد
151

ومتعثرومشكوك في تحصيله وديون هالكة ،مع الوقوف على أسباب ذلك.
َّ
بالتعدي والتقصير أو عدمه
وعليه فإن البنك املركزي وإن كان يملك الحكم
فهو يستخدم هذه السلطات العتبارات كلية أخرى يدخل الحفاظ على ودائع
ً
الجمهور وااللتزام بحكم الشرعية فيها ضمنا .ولذلك يمكن للبنك املركزي أن
ً
ً
يكون شريكا ولكن ما أحسبه يكون مسؤوال عنها.
املصرف التجاري:
تتنافساملصارفالتجاريةعلىفرصالخدماتاملتاحةفيالسوقاملصرفيةومن
ً
بين هذه الفرص الودائع االستثمارية .والحفاظ على هذه الودائع يكون ممكنا
ألي مصرف العتبارات كثيرة أههمها حجم األرباح التي تحصل عليها هذه الودائع.
وعليه فإن حرية املنافسة في ذاتها من العوامل التي تدفع املصرف التجاري إلى
ً
َّ
التعدي والتقصير في إدارة محفظة
الحكم على نفسه وإعترافا بمسؤوليته عن
االستثمار التي نتجت عنها بعض الخسائر وتدفعه إلى أن يدفع تلك الخسائر من
حقوق امللكية من أجل أن يلتزم جانب الحق والعدل ،ومن أجل الحفاظ على
هذه الودائع حتى ال تتسرب من بين يديه إلى املصارف األخرى.
وخالصة الرأي في هذه املسألة أن تشترك كل هذه األجهزة الرقابية في تحديد
َّ
التعدي والتقصير .وينبغي في تقديري بأن يقود هذه املجموعة
املسؤولية عن
املراجع الخارجي بالتعاون مع املصرف املعني أو أى مؤسسة تمويلية أخرى في
تحديد املعامالت الخاسرة ،ثم تتكون لجنة من الجميع للنظرفي أسباب الخسارة.
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َّ
التعدي والتقصير ُجبر الخسران من املصرف املضارب أو
فإذا تبين أنها بسبب
تعد أو تقصير تحملته محفظة االستثمار كما هو مقت�ضى
الوكيل وما لم يكن ٍ
عقود األمانة.
والخسارة التى ينبغي أن تجتمع لها هذه املؤسسات هي الخسارة ذات األثر
الجوهري وضابطها أن تزيد على متوسط حجم الخسارة في الجهاز املصرفي في
البلد املعني.
أما الخسارات الفردية فيترك تحديدها والحكم عليها من الجهة التي وقفت
عليها.
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ا ّ
ملقد مة

٥

عظم أمانة الرقابة الشرعية وبعض مؤهالتها

٩

العالقة بين الهيئات الشرعية والبنوك املركزية

٢٥

البنوك اإلسالمية :واقعها ،والصعوبات التي تواجهها (جلسات مكاشفة ومصارحة)

٥٧

كلمة افتتاحية عن دور الرقابة الشرعية في االستقرار املالي

٨١

تفعيل الرقابة الشرعية باملصارف اإلسالمية

٨٩

فرص تطوير معايير ّ
موحدة للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية

١١٥

َّ
التعد ي والتقصير
دور الهيئات الشرعية في تحديد

١٣٥
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