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 المبحث األول
 Bank التعريف بكلمة مصرف و

 
 المطلب األول 

     المصرف لغة
 

فضـل الـدرهم علـى      : والصرف: " ن العرب من معاني الصرف الكثيرة، قوله      ورد في لسا  
بيـع  ل واحد منهما يصرف عن قيمة صاحبه، والصرف كَ   ، ألن ك  الدرهم، والدينار على الدينار   

والصراف والصـيرف   .  جوهر ، وهو من ذلك ألنه ينْصرف به عن جوهر إلى         الذّهب بالفضة 
رف،  والجمع النّقاد من ا  : والصيرفيصياريف، وصـيارفة، والهـاء   : لمصارفة وهو من التص

ي فضـل لجـودة فضـة       صرفت الدراهم بالدنانير، وبين الدرهمين صرف، أ      : ويقال. للنسبة
    ١".أحدهما 

           
وال الخزانـة يقـبض     ، والمستأمن على أم   دا بنقد الصراف من يبدل نق   : " وفي المعجم الوسيط  
 مبادلة عملـة وطنيـة بعملـة    :والصرافة مهنة الصراف، وفي االقتصاد. ويصرف ما يستحق  

  ، وبـه  االنصراف، ومكـان الصـرف    :  والمصِرف. يضاًأجنبية، ويطلق على سعر المبادلة أ     
٢."  البنك مصرفاًسمي  

 
) صيارفة  (  وقوم   ،والصيرفي والصراف من المصارفة    " :مادة صرف : احوفي مختار الصح  

 أي فضـٌل لجـودة     ) صـرف (صرفت الدراهم بالدنانير، وبين الدرهمين      : يقال. والهاء للنسبة 
 ٣".، والمنْصرف المكان والمصدر أيضاً فضة أحدهما

 
 

                                                
ـ ٦٣٠( مكرم   ، جمال الدين محمد بن    ابن منظور  1 ـ ٧١١- ه ، مادة صـرف،    )٩/١٩٠(،  ، لسان العرب  ) ه

 . بيروت، نشر دار الفكر–دار صادر
 ١٣٩٢(، الطبعـة الثالثـة،      )١/٥٣٣(،  ، المعجم الوسيط  ألمين العام لمجمع اللغة العربية    ، إبراهيم، ا  مدكور 2

 .، جمهورية مصر العربية) م١٩٧٢ = هـ
محمود خـاطر،   : عني بترتيبه  ،)٣٦٢–٣٦١ص( مختار الصحاح،    ، بكر عبد القادر   محمد بن أبي  : الرازي 3

 .القاهرة–دار الحديث بجوار إدارة األزهر: الناشر



 ٣

راهم أو دنـانير واصـطرفها      صرف الدراهم باعهـا بـد     " : ١وفي أساس البالغة للزمخشري   
، وفـالن   اصـطرفتُها بـدينار   : بكم اصطرفت هذه الدراهم؟ فيقـول     : اشتراها، تقول لصاحبك  

هم صـرف فـي الجـودة       ، وللدرهم على الدر   ف وصيرف وصيرفي وهو من الصيارفة     صرا
  ٢."ي أعماله وُأموِرِه فتصرف فيها ، وصرفه فوالقيمة أي فضل

 
ن هو استبدال عملة بأخرى مختلفة عنها بالقيمة ،والمصرف هو المكان الذي يـتم              لصرف إذ فا

 . فيه ذلك ، وأصبح اليوم مكاناً للمعامالت المصرفية المختلفة 
   

 لثانيالمطلب ا
 Bankأصل كلمة بنك 

 
  وبلهجـات وألفـاظ    ، تُستخدم كلمة بنك للداللة علـى المصـارف،        في اللغات األوروبية الحديثة   

، ويرجع  ومعناها المائدة ) (Bance أصالً مشتقة من الكلمة االيطالية    ، وكلمة بنك    أوروبية مختلفة 
بإيطاليا، كانوا يضـعون األنـواع      ) لمبارديا(فة في   ذلك إلى أن اليهود المشتغلين بأعمال الصرا      

 توقـف   ذايها، على موائد ذات واجهة زجاجية، وكـانوا إ        المختلفة من العمالت التي يتعاملون ف     
 فـي  أحدهم عن أداء التزاماِتِه قَبل غَيِرِه، حكم عليه بأن يحطم الجمهور زجاج مائدته علنا امعاناً             

أي أن كسر زجاج المائدة هو عقاب له على تأخيره في دفع ما استحق عليه من مبـالغ              ٣.تحقيره
 . مادية، حتى ال يطمع غيره بمثل فعله 

 
                                                

حب ، صـا ن عمر بن محمد الخوارزمي النحوي، العالمة كبيـر المعتزلـة  أبو القاسم محمود ب  : الزمخشري 1
يـاقوت  : انظر.  سنة ٧٦هـ عن   ٥٣٨زم سنة   ، توفي بخوار  لمفصل والمنهاج في األصول وغيرها    الكشاف وا 

= هــ   ١٣٩٩ ط ،)٣/١٤٧ (،هـ، معجـم البلـدان    ٦٢٦رومي البغدادي المتوفى سنة     بن عبد اهللا الحموي ال    
 – ٧٠٠( اسـماعيل    ابن كثير، عماد الدين أبي الفـداء      * بيروت، لبنان   _ دار إحياء التراث العربي    ،م١٩٧٩=

هـ ١٤٢٣(أحمد شعبان ومحمد عيادي، الطبعة األولى،       : ، خرج أحاديثه  )١٢/١٨٨(،البداية والنهاية، )هـ٧٧٤
 سير أعالم النبالء،    ،)هـ٧٤٨ت  (محمد بن أحمد بن عثمان      : الذهبي. *  القاهرة –، مكتبة الصفا    )م٢٠٠٣= 
 .                م٢٠٠١=هـ١٤٢٢لبنان، بيروت، _مؤسسة الرسالة بعة الحادية عشر،طال ،)٢٠/١٥١(
ـ ٥٣٨ ت(محمود بن عمر بن أحمد الزمخشري، أبو القاسم جار اهللا   2 ـ   ،)ـ ه ، )١/٥٤٥( ، ةأسـاس البالغ

 .م١٩٩٨= هـ١٤١٩لبنان،  ،بيروت_بعة األولى، دار الكتب العلميةطمحمد باسل عيون السود، ال: تحقيق
 سلسلة البحوث اإلسالمية، السـنة السادسـة        ،رفية واإلسالم مال المص الهمشري، مصطفى عبد اهللا، األع     3

= هــ   ١٤٠٥ ،ة العامة لشـؤون المطـابع األميريـة       ، الهيئ ، القاهرة )٤٢–٢٧ص(ني،  الكتاب الثا –عشرة
 .  بتصرف. م١٩٨٥



 ٤

 ،العمالت على موائد البيع والشراء    نواع المختلفة من    ون األ د من قديم الزمان كانوا يضع     واليهو
 ، وأخرج جميع الذينودخل يسوع إلى هيكل اهللا: (ل على ذلك النصوص الدينية اآلتيةكما تد

: ائد الصيارفة وكراسي باعة الحمام، وقـال لهـم       ، وقلب مو  كانوا يبيعون ويشترون في الهيكل    
  ١.)علتموه مغارة لصوصبيتي بيت الصالة يدعى، وأنتم ج: وبمكت
 

فيـه العمليـات     على المكان الـذي تـتم         يطلق ، مدلول كلمة بنك في العصر الحديث      وأصبح
، أو   أمـاكن أخـرى    ، أو نقلها إلى   المصرفية المختلفة، من إيداع األموال، وصرفها، وتحويلها      

، الطلـب صرف الشيكات وإيداعها لحين     ، وكذلك   وال والمستثمرين الوساطة بين أصحاب األم   
األحجـار  ، و ظ المعادن النفيسة كالذهب والفضـة     ، وحف اض األموال بفوائد ربوية مختلفة    وإقر

تسهيل التبادل التجاري بـين الـدول،       عتمادات التجارية ل  الثمينة كالماس والجواهر، أو فتح اال     
 . وم باالستيراد أو التصدير، وغير ذلك من المعامالت الحديثة، التي تقللشركات الكُبرى

 
 المطلب الثالث 

  والرابط بينهما Bankالمصرف وال 
 

، أن بينهما ترابطاً في الداللة علـى المكـان          ى معنى المصرف والبنك   نالحظ بعد االطالع عل   
عند البحث في الجوهر فنجـد هنالـك اختالفـاً       ، أما   يِه العمليات المصرفية المختلفة   الذي تتم ف  

ـ           المفهو، حيثُ إن البنك في      جوهرياً ى م الغربي ُأسس على قاعدٍة اقتصادية ربويـة، تقـوم عل
البنـوك  ، ولذلك فإن عمـل      وأساس ذلك موائد الصيارفة اليهود    ،   بالفائدة اإلقراض واالقتراض 

، ويؤِثر تأثيراً عميقاً فـي العمليـات   التي تقوم على هذا المبدأ، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بفكرة الربا         
، ويسـمح  خسائر كبيرة للتجار والمسـتثمرين ، وهذا يتسبب في    تلفةاالستثمارية والتجارية المخ  

رهاق التُجـار   ، وإ على العمليات التجارية المختلفة   ألصحاب رؤوس األموال الكبيرة بالسيطرِة      
 . الصغار والمتوسطين، والوصول بهم إلى مرحلة اإلفالس

 
 هي تحريم الربـا مطلقـاً، وأداؤه      لفكرة األساسية التي يقوم عليها،      ، فا أما المصرف اإلسالمي  

، فالمصـرف اإلسـالمي هـو    ق األحكام الشرعية المناسبة لها للعمليات المصرفية المختلفة وف   

                                                
، )٣٨ص(،  )١٤–٢١/١٢(اإلصحاح  : ، والكتاب المقدس، متّى   )٤٢–٢٧ص(الهمشري، األعمال المصرفبة ،    1

معية الكتاب المقـدس الفلسـطينية،     ج:  م، إهداء  ١٩٩١فاندايك والبستاني، منقحة    : جديد، ترجمة كتاب العهد ال  
 . ألمانيا–شتوتغارت



 ٥

ويؤدي أيضـاً   ،  طٌ أيضاً بين أصحاب رؤوس األموال، والمستثمرين، ولكن بطرق الحالل         وسي
 .كل الخدمات المصرفية، ملتزماً باألحكام الشرعية

 
نُالحظ أن هناك ترابطاً بين     ستعمال العربي والغربي    بالتأمل في اال  : " همشرييقول مصطفى ال  

بيٍر لألمـور   ، وتـد   الصيرفي عمله من بياعاٍت وقروض     ، فالمكان الذي يزاوُل فيه    االستعمالين
، إال أن المكان في االسـتعمال      واسطة الِعقد والجامع بين االستعمالين     ، هو وتقليٍب ألوجه الفكر  

، بوساطة الصـيرفي     محدد وخاص بموائد البيع والشراء     ستعمال الغربي  عام، وفي اال   العربي
   ١" . إنشاء البنوك على وضعها الراهنلى فكرةلذي اهتدى في المشاركة مع غيرِه إا
 

لغاية من إطالق هـذه الكلمـة   وقد كانت ا: " تور محمود الهيتي عن كلمة المصرف    ويقول الدك 
، لكـن   ل في اللغة العربية لكلمة البنك ذات األصل األوروبـي         جاد بدي ستعمال العربي إي  في اال 

الها بديالً لكلمة بنك األوروبية، سـواء فـي         ستعم مصرف ذات األصل العربي لم يغلب ا       كلمة
، ذلـك ألن    االصطالح المتعارف عليه بين أهل االختصاص، أو في مجال التأليف والتشـريع           

  ٢." االستعمال فيكلمة البنك ما زالت هي الغالبة 
 

، فمعظـم المصـارف     ي إطالقها على المصارف اإلسالمية    ولذلك فإن كلمة بنك هي الغالبة ف      
 . إلسالمية تسمى بالبنوك اإلسالميةا
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
 .)٢٩ص(الهمشري، األعمال المصرفية واإلسالم، 1
بعة األولى،  طال،  )٣١-٣٠ص(،   اإلسالمية بين النظرية والتطبيق    ، المصارف عبد الرزاق رحيم جدي الهيتي     2

 . عمان–، األردن سامة للنشرم، دار أ١٩٩٨
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 المبحث الثاني
 موجز عن نشأة البنوك الربوية

 
 المطلب األول  

  تاريخ البنوك الربوية وتطورها، وفيه مسألتان 
 
 األدوار التي مرت بها نشأة البنوك الربوية : ألولىالمسألة ا

 
، فقد   عمل الصيارفة والصاغة والمرابين، عبر التاريخ اإلنساني       تعود فكرة البنوك الربوية إلى    
، ت المختلفة كالدراهم والدنانير، ويميزون غثهـا مـن سـمينها   كان الصيارفة يستبدلون العمال   

، وذلك عن   ئك أو عمالت مختلفة، أو حلية ثمينة       إلى سبا  والصاغة كذلك كانوا يحولون المعادن    
، وأما المرابون فكـانوا يقرضـون       تصنيع المعادن إلى حلية وغير ذلك     طريق صك النقود أو     

 . لتي يأخذونها منهم على رأس المالالناس األموال مقابل الزيادة ا
 

بادالت التجاريـة المختلفـة،    والم،صنيع، وظهور الت  ومع تطور البشرية، واتساع دائرة المدنية     
ة كوسيلة فعالة في عملية اإلنتاج،      ، ظهرت اآلل  وسعي اإلنسان لزيادة إنتاجه، ومضاعفة أرباحه     

               وازداد اهتمام اإلنسان في استغالل المال وتشغيله، لمضاعفتِه، وزيـادة ربحـِه، خاصـةً وأن
 . حياة، يعتبر المال عصب الاإلنسان بشكٍل عام

 
 مرت بأدواٍر مختلفة ومتتالية، تقـوم كلهـا         ،القول ِإن نشأة البنوك الربوية    تطيع  وعلى ذلك نس  

عفة األرباح والسـيطرِة علـى      ، من أجل مضا   على جمع المال، وحفظِه، واحتكارِه، واستغالله     
 :ولقد كان للصيارفة والصاغة دور مهم في ذلك يتمثل بما يلي. السوق

 
ل السبائك الذهبية والفضية، والعمـالت المختلفـة         تباد كان عملهم في  : دور الصيارفة  .١

ولما ضِربت النقـود،  . ودة والقيمة، وبعد التحقق من الج والنقد، بيعاً وشراء تبعاً للوزن    
ي واليوناني ومن ثَـم     ، فعِرف الدينار الفارسي والروم    أصبح لكل أمة عملةً خاصةً بها     

سالمية هذا التطور والتقدم فـي  مة اإل العربي، وكذلك الدراهم وغيرها، ولقد عاشت األ      
مجاالت صك النقود وخصوصية العملة، وذلك عبر دول الخالفة اإلسالمية المتتاليـة،            

فكان دور الصيارفة واهتماماتهم في هـذه المجـاالت         . والدول اإلسالمية المتصلة بها   



 ٧

 األسـواق  دل التجارية في، وكان ارتباطهم الوثيق بعمليات التبا     المصرفية، وحتى اليوم  
 . المختلفة

 
، حيثُ قام الصاغة بدورهم في      ال يختلف كثيراً عن دور الصيارفة     وهو  : دور الصاغة  .٢

 ، وإظهار الِغنى والقدرة لدى    وتشكيلها وبيعها كمصوغاٍت للزينة   صب المعادن النفيسة    
في صرف النقود ومبادلتها شأنهم شأن الصـيارفة، وارتـبط          كما عملوا   . بعض الناس 

تهم وأموالهم في   ، وفي كثيٍر من األحيان لجأ إليهم األثرياء لحفظ أمانا         ألسواقعملهم با 
ا من السرقة أو الضياع أو الحريق، مقابل أجٍر يأخذونه          ، خوفاً عليه  خزائنهم المحصنة 

 ١.  هذا األمر إلى الصيارفة، وانتقلعلى ذلك
 

فلجـأوا إلـى    ،  دداً طويلة وال يتركونها عندهم م   ، أن أصحاب األم   والحظ الصيارفة والصاغة  
ـ           استخدامها واالنتفاع بها   ديهم كودائـع   ، وِمن ثَم قاموا على إقناع أصحاب األموال بإبقائهـا ل

 ، ومن هنا كانت البدايـة عمليات اإلقراض والتشغيل، مقابل استغاللها في     يتقاضون عليها فوائد  
  ٢.إلنشاء البنوك الربوية في الغرب

 
امل التي ساعدت على تطور دور الصيارفة والصاغة في إنشاء البنـوك      العو: المسألة الثانية 

 :  الربوية وانتشارها
 

، وطمعـاً فيمـا     الهم لديهم، خوفاً عليها من الهالك     اتجاه الناس من األثرياء إليداع أمو      .١
 . هم من فوائد ربوية تزيد رأس مالهميجنونه من

 
، والتي  ى ذلك الحروب الصليبية   ذي ساعد عل  وال: التبادل التجاري بين الغرب والشرق     .٢

ـ   أراضي المسلمين ونُِهبت ثرواتها على إثرها احتلت     ائع ، كما قام التجـار بنقـل البض
التي تقـع   ، عبر المدن األوروبية الجنوبية و     الشرقية إلى الغرب، والغربية إلى الشرق     

يـة  جار، وأهم تلك المدن التي ساهمت في تلك العمليات الت         على ساحل البحر المتوسط   

                                                
   بتصرف ).٤٢–٢٧ص(،مال المصرفية واإلسالمالهمشري ، األع 1

http://www.alsahafa.info\index.php.?type *  
 
 .نفس المصدر  2

http://www.alsahafa.info


 ٨

ـ         مدينة البندقية في إيطاليا    رن الثـاني عشـر     ، والتي أسس فيها أول بنك ربوي في الق
 . ) م١١٥٧(الميالدي 

 
، وأخـذ األفـراد فـي    حيث تبع ظهور الشركات التجارية: ظهور التصنيع في أوروبا    .٣

 المرابون على تجارتهم    ، فخشي عمليات التصنيع والتبادل التجاري   استخدام أموالهم في    
ـ       من الكسا  رؤوس األمـوال مـن هالكهـا       حاب  د، فلجأوا إلى الدعاية لتخويـف أص
، فأقنعوهم بضـرورة ائتمـانهم      أو التبادل التجاري  ، خالل عمليات التصنيع     وخسارتها

عنهم مسؤولية تشغيلها   ، وهم يتحملون    ال مقابل حفظها وفائدتها الربوية    على تلك األمو  
 . باهظةما يربحونه من فوائد ربوية ، مقابل واستغاللها

 
، فـي قـارتي آسـيا    روبي الحديث لدول الشرق وخاصـة اإلسـالمي   االستعمار األو  .٤

 . فريقياوأ
 

 . وخاصة الوصول إلى أمريكا: االكتشافات الجغرافية .٥
 

انتشرت في أنحاء العالم المختلفة، وتعددت أشـكالها         و لكل تلك العوامل، نشأت البنوك الربوية     
   ١.يهود في ذلك دوراً كبيراً ومهماًغة ال، ولقد لعب الصيارفة والصاوأعمالها

  
 ب الثاني المطل

 وفيه ثالث مسائل
 

 ف البنك الربوي تعري: المسألة األولى
 

لى المتاجرة بالنقود بيعا وشراء، وإيداعاً وإقراضاً،       ، هي مؤسسات نقدية تقوم ع     البنوك الربوية 
، تجارته فـي    ض كذلك، فالبنك الربوي   يها يكون من أجل الفائدة الربوية، واإلقرا      وإن اإليداع ف  
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 ٩

  عبر  ذ من المقترضين فائدة ربوية أعلى     خدفع للمودعين فائدة ربوية عليها، ويأ     النقود، والتي ي ،
 .  ضمانات مادية مختلفة

 
اله مقابل فائـدة    ، لتمويل أعم  ك الربوي هو وسيط بين صاحب المال، ومن ليس عنده مال          فالبن

الذي هـو األصـل فـي       ، و خسارةن غير خاضع للربح أو ال     ، بشكل مضمو  ربوية على المال  
المقتـرض إن  لى حـال   بنك الربوي يحافظ على ربٍح مضمون، وال ينظر إ        ، فال التجارة الحالل 

مقترض إنْ تـأخر عـن موعـد        ، ال بل يضاعف الفائدة الربوية على ال       كان قد ربح أو خِسر    
 .   ، وبذلك يصبح ربحه مركباًالسداد

 
أة هدفها الرئيسي قبول الودائع ومـنح       منش: " د الهواري في تعريف البنك بأنه     ر سي يقول الدكتو 

أو هو منشأة تتعامل بالنقود تقبلها من العمالء فـي        . ض والقيام ببعض الخدمات المرتبطة    القرو
،  طلباتهم في سحبها كلها أو بعضها، وتقوم بتحصيل الشيكات لعمالئهـا           شكل إيداعات وتحترم  

  ١. "ة حتى يتم طلبها من ِقبل أصحابهاستثمار الودائع الزائدنح القروض، أو اكما تقوم بم
 

 عمال البنك الربويأ: المسألة الثانية
    

 فالبنوك اليوم متطلب رئيسي في      ربوية في عملية اإليداع واإلقراض    عمل البنوك ال   ال ينحصر ،
، مثل نقل   أرباح طائلة جداًَ  ليها ب تقوم بوظائف عديدة تعود ع    ،  ة جمعاء الحياة االقتصادية للبشري  

 البنـك   ويمكن الحديث عن أعمال   . واالت وفتح االعتمادات التجارية إلى غير ذلك      ، والح النقود
 : الربوي في النقاط التالية

 
، الحسـاب الجـاري     الحساب الجاري العـادي   : مثل: الودائع وفتح الحسابات المختلفة    .١

تعذر علـى    ربوية بسبب تغطية دفعاته إن       المدين وهو حساب يستوفي منه البنك فوائد      
الهم فيها مقابل الفائدة    ، حسابات التوفير حيث يودع الزبائن أمو      صاحبه إيداع النقود فيه   

 .  الفقري في أعمال البنك المختلفة، وتُعد هذه الودائع العمودالربوية
 

المستوردة مـن   بضائع  وذلك لتغطية دفعات التُجار ألثمان ال     : مادات التجارية عتفتح اال  .٢
 . الدول األخرى
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 ١٠

وذلك : نقل األموال من دولٍة إلى أخرى، أو من مدينة إلى أخرى داخل الدولة الواحدة               .٣
 مـن قيمـة المـال       ةرة بالمائ لى عش لة معينة قد تصل في بعض األحيان إ       مقابل عمو 

 . المنقول
 

 . وذلك كتحويل الدينار األردني إلى دوالر أمريكي، وهكذا: تحويل العمالت .٤

 
لمسـتثمرين مقابـل الفائـدة الربويـة،        وذلك عبر إقراض المال ل    : التمويل باإلقراض  .٥

 في السداد زادت الفائدة   ، فإذا تأخر أحدهم   لك األموال في مشاريعهم المختلفة    ستخدام ت ال
 . حولت إلى فوائد مركبة، وربما تالربوية

 
، وتـأجير  مختلفـة صيل الشيكات والكمبياالت للعمالء، وإصدار خطابات الضمان ال       تح .٦

 . خزائن الحديدية والمخازن للعمالءال
  

رتبـاط مـع    ت أخرى تقوم بها البنوك الربوية، كتجارة األسهم والسندات، واال         وهنالك معامال 
ط شهرية مرتبطة بالفائدة الربويـة،  بعض الشركات في عمليات تسويق البضائع للجمهور بأقسا  

  ١.وغيرها
 

  البنك الربوي أهم ما يميز:المسألة الثالثة
 

، ولذلك فهو ال يـدخل      ارته في النقود وليست في البضائع     إن أهم ما يميز البنك الربوي أن تج       
ن خالل الفائـدة الربويـة     ، بل يضمن ربحه دائماً م     لية تجارية خاضعة للربح والخسارة    في عم 

ماً علـى إغـراء     ، ولذلك يحرص البنك الربوي دائ      وأخذ الضمانات المالية المناسبة    ،المستحقة
، وفـي   يتمتع بسيولة نقدية تمكنه من ذلـك      ، كي   ؤوس األموال إليداع أموالهم عنده    أصحاب ر 

ى علـى اإليـداع فـي حسـابات     سبيل ذلك نجد كثيراً من البنوك الربوية تضع الجوائز الكبر   
 ٢.ياًالتوفير، والتي قد تصل إلى اآلالف من الدنانير أو الدوالرات، والتي توزع شهرياً أو سنو
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 ١١

 المبحث الثالث
 نشأة المصارف اإلسالمية وانتشارها

 
 المطلب األول 
 ية عن العمل المصرفي في اإلسالم  تاريخنبذة

 
،  تميزت عن غيرها في ُأمـور كثيـرة        ، قد إن الحضارة اإلسالمية والتي امتدت لقرون طويلة      

 .  لحياة البشري جاءت منهاجاً، والتباطها بالرسالة السماوية الخالدةوتميزها ذلك نابع من ارت
  

، ومما تميزت به حضارة اإلسالم، في المجال االقتصادي والمصرفي، تحريمها المطلق للربـا            
 .  بالدنانير للذهب والدراهم للفضة، والتي اشتهرتتخدامها الذهب والفضة لصك النقودواس

 
اخليـة والخارجيـة بهـذه    د، والتجـارة ال ه كانت تتم عمليات البيع والشراءومما ال شك فيه أن 

  ١.الدنانير بالدراهم، والدراهم بالدنانير:  كانت تتم عمليات الصرف والتبادل، كماالنقود
 
   والصرف في اللغِة هو   . د التجارية ومنها عقد الصرف    لفقه اإلسالمي كثيراً بالعقو   ااهتم " : رد

، وبـين   دراهم بالدنانير صرفتُ ال : ويقال. رف، صرفه يصرفه صرفاً فانص    الشيء عن وجهه  
  ٢."صرفٌ أي فضُل لجودة فضة أحدهما الدرهمين 

 
إذا بيع الذهب بالذهب، أو الفضـة       : "  هو ٣ النووي وأما في االصطالح، فعقد الصرف كما قال      

 ٤ ". بيعت الفضة بذهب سميت صرفاًوإذا. بفضة، سميت مراطلة
                                                

،دار )م٢٠٠٦=هـ١٤٢٦(، ١، ط)٢٣ ص – ١٧ص(صدام عبد القادر، بيع الذهب والفضة، : عبد اهللا1
 .  النفائس، األردن

 . مادة صرف.)١٩٣-٩/١٨٩(، ظور، لسان العربابن من 2
 حـافظ   ، فقيه محـدث   )هـ٦٧٦ – ٦٣١(،   بن مري بن حسن بن حسين الشافعي       يحيى بن شرف  : النووي 3

معجم المؤلفين،بـدون طبعـة،دار إحيـاء       ،  )هـ١٤٠٨ت(كحالة،عمر رضا    .لغوي مشارك في بعض العلوم    
،الطبعة الثانيـة   )٨/٥٥(،،األعالم)هـ١٣٩٦ت(ير الدين ،خيكل، الزر ) ١٣/٢٠٢(لبنان-التراث العربي،بيروت 
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 ١٢

ألثمان المطلقة بعضها ببعض، وهـو بيـع   لبيع اعقد الصرف اسم   : "  بقوله ١ وعرفه الكاساني 
  ٢ ".لفضة بالفضة وأحد الجنسين باآلخرذهب بالذهب واال
 

د والقـبض   بيع نقد بنق  : " ٣ عند الحنابلة فعقد الصرف كما يعرفه موسى بن أحمد المقدسي          وأما
  ٤."في المجلس شرطٌ لصحته 

     
 : اوهناك صور مصرفية أخرى عرفتها الحضارة اإلسالمية، منه

 فـي موعـد     وهي تعهدات مكتوبة بدفع مقادير نقدية عند الطلب أو        : ٥رقاع الصيارفة  )١
، وان اقتصـر  محدد للمستفيد أو حامله، وهي تقابل حاليا السند االذني، أو ادفعوا ألمر        

، حيث كانت تؤدي وظيفة الشيك المصرفي أو         األمر على الصيارفة   تحديدها في بادئ  
  ٦.لمسلمون أول من عرفها، وانتقلت منهم إلى غيرهم، وابطاقات االئتمان حالياً

، "ِشـك "وتنطق  " ِحك" أصلها   ،مفردها صك، وهي كلمة معربة    : الصكوك أو الصكاك   )٢
فع مقدار  لى الصيارفة بد  بة من المحرر إ   وكانت األوراق تسمى كذلك ألنها تخرج مكتو      

  ٧.و المسمى فيه وهو الشيك المعروف حالياًمن النقود ولحامل الصك أ
 

                                                
عمر رضـا   . ، فقيه أصولي حنفي   )هـ٥٨٧(مسعود بن أحمد المتوفى سنة    عالء الدين أبو بكر بن      :الكاساني 1

ـ ٧٧٥–٦٩٦(دين أبي محمد عبد القادر بن محمـد         محيي ال و  ) * ٧٦–٣/٧٥(كحالة، معجم المؤلفين،     ، )هـ
 ، رقم )٤/٢٥( للطباعة والنشر،  عبد الفتاح محمد الحلو، دار هجر     .د:،تحقيقالجواهر المضية في طبقات الحنفية    

 .)١٩٠٠(الترجمة في الكُنى
دار  بعـة األولـى،  طال ،)٥/٣١٩(، ، كتاب بـدائع الصـنائع  )هـ٥٨٧: ت(، الكاساني، عالء الدين الحنفي    2

دار  ،)٥/٣٨٨(  حاشية ابن عابـدين،   ،مد أمين محوابن عابدين،   * م  ١٩٩٦=هـ١٤١٧بيروت، لبنان،   _الفكر
 . م٢٠٠٠=هـ١٤٢١بيروت، لبنان، ط_فكرال

، معجم المؤلفين : انظر. ، فقيه أصولي محدث   )هـ٩٦٨–٨٩٥(بن أحمد بن موسى بن سالم المقدسي        موسى   3
 .)٧/٣٢٠(، األعالمالزركلي، ) * ١٣/٣٤(
، لمحسـن التركـي   عبد اهللا عبـد ا    .د: ، تحقيق )٢/٢٥٨ (،موسى بن أحمد المقدسي، اإلقناع لطالب االنتفاع       4

 .م١٩٩٩=هـ١٤١٩السعودية، _دار عالم الكتب بعة الثانية،طال، لبحوث بدار هجرعاون مع مركز ابالت
 : أنظر.رقع: ، مادة)٨/١٣١(لسان العرب،. مفردها الرقعة، وهي التي يكتب فيها الحقوق وسواها: الرقاع 5
pph.pagesview/com.badlah.www://http      م الساعة الثالثة مساء٢٣/١٢/٢٠٠٨استفدت منه . 
6 net.onlineislam.www ://http ، الساعة التاسعة مساء٢٠٠٢\٤\٦ بتصرف قلیل  . 
والصك وثيقة بمـال  * مادة صكك) ١/٤٥٦(، لسان العرب.  الصك الضرب الشديد بالشيء العريض   :صكك 7
. مبلغ المحـرر بـه    حد المصارف لألمر بصرف ال    بوع بشكل خاص يستعمله المودع في أ      مثال مط و نحوه و  أ
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 ١٣

 ، وتُعرف حاليـاً بمعنى الشيء المحكم  " سفتة"فارسي  وأصلها  " سفتجة"مفردها  : السفاتج )٣
الكمبيالـة  : ، بنفس هذا االسم كمرادف لتعبير     ين العراقية والسورية واللبنانية   في القوان 

دموها منذ القـرن الثـامن      عرفها المسلمون واستخ  . أو البوليصة في القوانين األخرى    
 منهم إلى المدن االيطالية واألندلس، ثم باقي مـدن أوروبـا، فلـم              الميالدي، وانتقلت 

  ١.يستخدمها االنجليز إال في القرن السادس عشر
 

 رضي اهللا عنهما أنه كان يأخذ الورق في مكة على أن يكتب لهم إلى الكوفة                ٢وعن ابن عباس  
والسفاتج . لك مكروه أنه كان عن غير الشرط، فأما إذا كان مشروطا فذ         : وتأويل هذا عندنا  . بها

إن أقرضه بغير شرط وكتب له سفتجة بذلك فال بـأس بـه، وإن   : التي تتعامله الناس على هذا  
شرط في القرض ذلك فهو مكروه، ألنه يسقط بذلك خطر الطريق عن نفسه، فهو قرض جـر                 

 .   ٣منفعة
   

كانـت تملكـه   ل البحث في العمل المصرفي، إن مـا  وبذلك يمكن القول بكل اطمئنان من خال 
 من قاعدة فكرية قوية ومتكاملة، بنيت علـى القـرآن الكـريم    ،الحضارة اإلسالمية منذ البداية   

، قد ساعدها على تيسير المعامالت بين المتعاملين، بكل ثقـة           والسنة النبوية وإجماع الصحابة   
 كـل منـاحي النشـاط       ، تغطـي تقريبـاً    ودواطمئنان من خالل أنماط متنوعة من صيغ العق       

 بعـض  القتصادي، مدعومة بنظام قضائي قوي على رأسه قاضي القضاة الـذي كـان فـي            ا
 . يجلسهم مجالس المتهمين دون تمييزمراء واألحيان، يسائل الخلفاء واأل

 
 ، لم تكن أقـل شـأناً  المصرفية التي عرفتها الحضارة اإلسالميةمما سبق يتبين لنا أن األعمال    

، وهذا يخالف الظن     عاشت في نفس الظروف واالحتياجات     ي مما عرفته المجتمعات الت    وتقدماً

                                                
أن يعطي آخر ماالً، ولآلخر ماٌل في       : عمل به سفتجةً، والسفتجةُ   : بالنقد) سفتج(،  )١/٤٤٨(المعجم الوسيط،    1

حوالة صادرة مـن    : دقتصا، وفي علم اال   )فارسي معرب (طريق  بلد المعطي، فيوفيه إياه هناك، فيستفيد أمن ال       
فسه أو إلذن الحامـل   يكلف فيها مدينه دفع مبلٍغ معين في تاريٍخ معين إلذن شخٍص ثالث أو إلذن الدائن ن  دائن

 .  لهذه الحوالة، جمعها سفاتج
 ثالث عشرة سنة اذ توفي رسول عبد اهللا بن العباس بن عبد المطلب، ولد قبل الهجرة بثالث سنين وكان ابن 2

: أنظر. اهللا صلى اهللا عليه وسلم، حبر األمة، ومن كبار علمائها، توفي بالطائف سنة ثمان وستين للهجرة
 .     ١٤٤٧: ترجمة رقم . ٤٢٣االستيعاب، ابن عبد البر، ص

الدين الميس، خليل محيي : ، قدم له)٧/٢٣٨٤(أبو بكر محمد بن أبي سهل، كتاب المبسوط، : السرخسي 3
 ).   ٥/١٧٨(الفقه اإلسالمي وأدلته، الزحيلي، : وأنظر.  لبنان–، دار الفكر، بيروت )م٢٠٠٠=هـ١٤٢١(، ١ط
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 لعدم قيامهم بالتدقيق العميق أو لمجـرد         الذين يعتقدون نظراً   _السائد لدى العديد من الباحثين      
، وبـذلك   ا أن العمل المصرفي صناعة مصرفية مرتبطة بالرب       _النقل أو االستنتاج المستعجل     

 هذا  ، وقد ساعد على ترسيخ    سالمية من قريب أو بعيد    بتراث الحضارة اإل  تبدو منقطعة الصلة    
فكـر  ، السيطرة التي تعرض لها العالم اإلسالمي مـن جانـب ال    الظن المخالف لواقع األحداث   

 . األوروبي بعد هذه النهضة واالنطالق الصناعي وبداية عهد االستعمار
 

، أن التعامـل    في هذا المجال  الوقائع التاريخية   وقد أثبتت لنا    : "  ذلك يقول الدكتور الهيتي    وفي
 بل حتى قبل بزوغهـا قـد        مصرفي منذ فجر الدعوة اإلسالمية،    بين الناس في مجال النشاط ال     

، بل أن بعضها يفـوق كثيـراً الصـور          فه الرومان في أعلى مراحل تقدمهم     فاق كثيراً ما عر   
ايـة األولـى للعمـل    لبد، مما يِعده بعض الباحثين ا   ل التي عرفها األوروبيون بعد ذلك     واألشكا

 محطـة اسـتراحة     rكانت مكة قًبيل بعثة المصطفى      : إذا تمهد ذلك أقول   . المصرفي الحديث 
للقوافل التجارية التي كانت تسير منها إلى الشمال أو الجنوب أو تمر بها في رحلتـين عرفتـا          

ـ      ١والتي أشار إليهما القرآن الكريم    برحلة الشتاء والصيف     زدهـار  ل اال ، فكان طبيعياً فـي ظ
 المصـرفي فـي مجـالي       التجاري أن تظهر في مثل هذا المجتمع صور وأشكال من التعامل          

      ٢".اإليداع واالستثمار
 

والهم عنـد بعـض اُألمنـاء، لحفظهـا أو          وهذا يدلُّ على ما كان يحدث من إيداع الناس ألم         
ستثمار  وأما في مجال اال     حتى قبل البعثة،   r، وكان على رأس أولئك اُألمناء محمد        استثمارها

رضون أموالهم ُألولئـك التُجـار      ، أو يق  ه مضاربةً لبعض التُجار اُألمناء    فكان البعض يدفع مال   
،  على ذلك الحـال حتـى ظهـور اإلسـالم          واستمر األمر . لربويةتجار بها مقابل الفوائد ا    لال

ـ      لتساسية التي من واجب المسلمين اال     ووضعه للقواعد األ   امالتهم التجاريـة  زام بهـا فـي مع
 . ٣واالقتصادية

 
وتُعلِّق اُألستاذة منى بن الطيبي على ما حدث في البالد اإلسالمية بعد تعرضـها لالسـتعمار                

سـالمي  ظل جهاز التمويل اإل "  :الغربي، وما حلَّ بها من تغيرات في نظامها المصرفي فتقول         
مراته ن يصيغ الحياة فـي مسـتع      أ في البالد اإلسالمية، حتى جاء االستعمار الذي صمم          كامالً

                                                
 . }قریش إیالفھم رحلة الشتاء والصیفإلیالف {: سورة قریش ھي التي أشارت إلى الرحلتین  1
 ).٤١-٣٦ص(،  اإلسالمیة، المصارفالھیتي 2
، )١٣٣ – ١٣٢ص(ان، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخالفة الراشدة، محمد سعيد رمض: البوطي 3

 .    لبنان–، دار الفكر، بيروت )م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣(، ١٢ط
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، وهو ما ساعد عليه ذلك المناخ السياسي        على الصورة التي رسمها لها، فأسس البنوك الربوية       
 بالممارسات المصرفية التي سـادت إبـان        لى انقطاع صلة المسلمين   آنذاك، باإلضافة إ  السائد  

لتي تعتبر الفائدة محور نشاطها     الى انتشار البنوك الربوية     النهضة اإلسالمية، هذا بالطبع مهد إ     
، لغربية فكرة استحالة قيام اقتصاد، وبالتالي بنوك بـدون فوائـد           معه المنظومة ا   إلى حد تبنت  

 .  من الخيالواعتبرت ذلك ضرباً
 

 هذه المعامالت الربوية المحرمـة،  لى صفة تجنبهم  ن الغيورين كانوا تواقين دائما إ     لكن المسلمي 
ـ          تحدي وإ فكان عليهم واجب رفع ال     ل يجاد بدائل شرعية للبنوك الربوية، وتفنيـد الفكـر القائ

، انعقـدت المـؤتمرات   ك الجهد لتحقيق هـذا الحلـم   لذلوتبعاً. باستحالة قيام بنوك بدون فوائد 
لمصرفية من منظـور الفكـر اإلسـالمي،        عمال ا سات لتناول القضايا المتعلقة باأل    وقامت درا 

 . وهكذا أنشئت البنوك اإلسالمية
 

نبعاث األعمال المصرفية قد    إن المؤرخين للصيرفة الحديثة، يلحون على فكرة رئيسة هي أن ا          
، وبذلك يتبـادر    البندقية وفلورنسا في القرن الثامن عشر     : مع ازدهار المدن اإليطالية مثل    نشأ  

خ ، إالّ أن كتب التاري    لعمل المصرفي مرتبط بالغرب، وأن المسلمين قد استلهموه منه        للذهن أن ا  
ق فـي هـذا     ، أن المسلمين قد حققوا السـب       للشك تدحض هذه الفكرة وتثبت ما ال يترك مجاالً       

، مصرفية عديدة في عهودها المزدهـرة  ، قد عرفت صوراً     المجال، أي أن الحضارة اإلسالمية    
 في العصر الحاضر مـع      عمال المصرفية ؤخذ كدليل على إمكانية ائتالف األ      يمكن أن ت   صوراً

لى بعض  إ، وقد أشرنا     هذه المفاهيم في العهود السابقة      كما ائتلفت مع   ، تماماً الميةالمفاهيم اإلس 
 ١ ."سالميةالمصرفية التي عرفتها الحضارة اإلالصور 

 
 ، والتي كانت  كما ال يخفى على منصف، أن االقتصاد اإلسالمي، والعمليات المصرفية المختلفة          

 ، كـان اقتصـاداً   ممن ليسوا بمسـلمين    تجري بين المسلمين بعضهم مع بعض، أو مع غيرهم        
مع تطور الحضارة اإلسالمية، والتي انطلقت من المدينة، فحطت رحالها في             ومتناسقاً متناسباً

، فال يعقل أن تكـون تلـك        المغرب العربي واألندلس  ، و والقاهرة دمشق، ثم رحلت إلى بغداد    
 ذلك الزمان، تخلو من نظـام       تي كانت سيطرتها تمتد بامتداد األرض في      الحضارة العمالقة ال  

                                                
1 net.onlineislam.www ://http ، ٢٠٠٢\٤\٦ بتصرف قليل 
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: األول هو التحريم المطلق للربا، والثـاني      : ز، ينطلق من أمرين مهمين     متمي اقتصادي ومالي 
 .ني للعملية االقتصادية والمصرفيةعتماد الكتاب والسنّة كمرجع فكري وقانوا
 

 المطلب الثاني 
 شأة المصارف اإلسالمية وانتشارهان

 
القـرن المـيالدي    ، فقد بدأت في حوالي منتصـف        مية الحالية أما عن نشأة المصارف اإلسال    

لبـدائل للبنـوك    سـالميين إيجـاد ا    حيث حاول كثير من االقتصاديين اإل     ،  )العشرين(الماضي  
 . الربوية التقليدية

 
تم إنشاء ما يسمى ببنوك     ، حيث   م١٩٦٣قد جاءت أول محاولة إلنشاء مصرف إسالمي عام         و

بجمهورية مصـر العربيـة والتـي أسسـها     ) ميت غمر (ت بمدينة   ، التي أقيم  االدخار المحلية 
رت هـذه   ، وقـد اسـتم    ر رئيس االتحاد الدولي للبنوك اإلسالمية األسـبق       الدكتور أحمد النجا  

 . التجربة حوالي ثالث سنوات
 
ب  ثم في قانون إنشـائه علـى       عد ذلك إنشاء بنك ناصر االجتماعي      تم أول بنك ينص عدحيث ي ،

 معامالت البنك النشاط    ، وقد كانت طبيعة   ئدة الربوية المصرفية أخذاً أو عطاء     مل بالفا عدم التعا 
االجتماعي، وليس المصرفي بالدرجة األولى، حيث كان يقـدم قروضـاً صـغيرة للفالحـين               

 ١.والعمال والمحتاجين دون أية فوائد
 

، في  الشريعة اإلسالمية  االهتمام الحقيقي بإنشاء مصارف إسالمية، تعمل طبقا ألحكام          وقد جاء 
ملكة العربية السعودية عـام     سالمية، بمدينة جدة بالم   يات مؤتمر وزراء خارجية الدول اإل     توص

 .  إنشاء بنك إسالمي دولي للدول اإلسالمية، حيث ورد النص على ضرورةم١٩٧٢
 

ول اإلسالمية   وقّعت من وزراء مالية الد     تفاقية تأسيس البنك اإلسالمي للتنمية والتي     وتم إعداد ا  
ة جدة بالمملكة العربية    ، بمدين م١٩٧٧ عام   ة نشاطه سالمي للتنمي م، وباشر البنك اإل   ١٩٧٤عام  

 . ٢ مع األفراد في النواحي المصرفيةال يتعاملالسعودية، ويتميز هذا البنك، بأنه بنك حكومات 
                                                

1 http:www.bltagi.com\manaheg – elmasaref.htm *  ،والهيتي، المصارف اإلسالمية  
 .)١٧٤ص(
 .)٩ص(العليات، أحمد عبد العفو، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة النجاح،  2
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مية عـام    يتعامل طبقاً ألحكـام الشـريعة اإلسـال        ثم جاء إنشاء أول مصرف إسالمي متكامل      
ألفـراد    و يقدم هذا البنك الخدمات المصرفية االستثمارية ل        م، وهو بنك دبي اإلسالمي،    ١٩٧٥

  ١.طبقاً ألحكام الشريعة اإلسالمية
م، وهـو أول بنـك إسـالمي        ١٩٧٩وتم أيضاً إنشاء بنك فيصل اإلسالمي المصـري سـنة           

  ٣.هـ١٤٠٢م وفق ١٩٨٢ وكذلك بنك فيصل اإلسالمي السوداني عام ٢.مصري
ـ     إنشاء وانتشار المصارف اإلسالمية   وتوالى بعد ذلك     ور ذلـك نُـورد     ، ولالطالع علـى تط

 : اإلحصائيات التالية
: شـهر سـبتمبر   وِطبقاً إلحصائية المجلس العام للبنوك اإلسالمية في م٢٠٠٣في عام   )١

) ٢٦٧(ة على مسـتوى العـالم       دول) ٤٨(بلغ عدد المصارف اإلسالمية المنتشرة في       
     ٤.مليار دوالر أمريكي) ٢٥٠(زيد عن ، وبحجم أعمال يمصرفاً

 
ها في  م ازدهرت أعمال البنوك والمصارف اإلسالمية حيث بلغت أرباح        ٢٠٠٧في عام    )٢

، وهذا يؤشر إلى    من إجمالي أرباح قطاع البنوك    ) %18,5 (الربع الثالث من هذا العام    
من إجمالي القطاع   %) ٢٥(استمرار ازدهار التمويل اإلسالمي وتوقع استقطابه لنسبة        

، وهو ما يتوافق مـع آراء المحللـين وتوقعـاتهم           في غضون السنوات القليلة المقبلة    
ار دوالر أمريكـي،   ملي) ٥٠٠(الزدهار التمويل اإلسالمي عالمياً ووصوله إلى حوالي        

كمـا يالحـظ أن   . خالل السنوات المقبلة  %) ١٥–١٠(بمعدل نمو سنوي يتراوح بين      
ات والتمويالت بـالبنوك اإلسـالمية، مقابـل        و أعلى ألرصدة المرابح   هناك معدل نم  
فـي  % ٣٢، فقد حققت البنوك اإلسالمية نمواً في تلك األرصدة بمعدل        البنوك التجارية 

، وعلى مستوى ودائع العمـالء      %٢٧بة أقل للبنوك التجارية وبلغ      حين كان النمو بنس   
ء بشكل أكبر يترجمه المعدل األكبـر  نالحظ استقطاب البنوك اإلسالمية لجمهور العمال   

 حيث إن كثيرا من العمالء يلجؤون إليداع أموالهم في البنوك         ٥،في نمو ودائع العمالء     
   .  اإلسالمية بحثاً عن مؤسسات ال ربوية هروبا من الحرام

                                                
 .م٢٠٠٨\١\٢٧ استفدت منه يوم األحد htm.index/ar/ae.dl.www://httpموقع بنك دبي اإلسالمي  1
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، أحد أهـم القطاعـات   طاع المؤسسات المصرفية اإلسالمية   أصبح ق : م٢٠٠٨في عام    )٣
، تـدير   مؤسسة ماليـــة ) ٤٠٠(ث أصبح يضم    ، حي مواً في العالم  رع ن األبرز واألس 
  ١.من األصول)  مليار دوالر أمريكي١٠٠٠(تريليون دوالر أمريكي " ١"ما يزيد على

 
ومما يؤكد هذا االنتشار الواسع للمصارف اإلسالمية وتطورها وزيادة حجم أعمالها، مـا ورد              

 : البنوك اإلسالميةانتشار :في جريدة القدس المحلية وتحت عنوان
 البنوك والمحافظ االستثمارية اإلسالمية بشكل متسارع اآلن،  وقد أشار إلـى              تتوسع –القاهرة  

جع شرم الشيخ المطل على البحر      خير لمنتدى البنك الدولي الذي انعقد في منت       ذلك االجتماع األ  
 . األحمر

ميـة ومجموعـة مـن البنـوك        ك العال كبر البنو ن خالل االجتماع عن االتفاق بين أحد أ       وأعل
 . اإلسالمية على إنشاء صندوق تمويل إسالمي مشترك بمبلغ ملياري دوالر

 
تي وبنك االسـتثمار البحرينـي   مارافقد اتفق كل من البنك األلماني دويتش بنك وبنك أبراج اإل          

قـة  عالم وشركات الطا  درات التعليمية واالستثمار في اإل    قامة هذا الصندوق لتمويل المبا    على إ 
لمية لتقـديم   وتتجه العديد من المؤسسات المالية العا     . لبنية التحتية في منطقة الشرق األوسط     وا

وتتراوح إجمـالي قيمـة األصـول الماليـة         . الخدمات المصرفية اإلسالمية الخالية من الفائدة     
 .مليار دوالر) ٥٠٠ و ٢٠٠(الم بين سالمية في العللمصارف اإل

 
لـى  أن يؤدي توسع الخدمات الماليـة اإلسـالمية إ        ين الغربيين   ويخشى بعض المحللين المالي   

وقـال الكسـندر    . لمؤسسات المالية الغربية لتأثير أجندة إسالمية محافظة، دون فائدة        خضوع ا 
أنني فخـور   : وهو أول بنك إسالمي في سويسرا      ثيوكرايدز أحد مدراء بنك فيصل اإلسالمي،     

) ٥٠٠(صول اإلسالمية للبنـوك اإلسـالمية حـوالي       بنمو البنوك اإلسالمية، ويبلغ إجمالي األ     
إننا نريد أن نضـع هـذه الخـدمات    : وقال%.  ١٠مليار دوالر، ويبلغ متوسط نموها السنوي   

مسلمين االستفادة   وبإمكان الجميع بما فيهم غير ال      القية في متناول المواطن الغربي،    المالية األخ 
 . من هذه الخدمات

 
ـ     الفائدة على اإل   وال تدفع البنوك اإلسالمية    الغ التـي تقـوم   يداعات وال تأخذ الفائدة علـى المب

 . القة بالقمار والمشروبات الروحية، كما أنها ال تستثمر في مشاريع لها عبإقراضها لزبائنها

                                                
 .م٢٠٠٨\١\٢٧ استفدت منه يوم األحد htm.index/ar/ae.dl.www://httpموقع بنك دبي اإلسالمي  1
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ويقـول  . البنك والزبون في الربح والخسارة    سالمية على مبدأ المشاركة بين      وتعتمد البنوك اإل  
،  حيث هناك أكثر من مليـار مسـلم        نتشارها كبيرة جداً  إن فرص ا  : أنصار البنوك اإلسالمية  

 .مصرفية تتماشى مع عقيدته الدينيةوالعديد منهم يريد الحصول على خدمات 
 

ي البنوك الغربية قد تم تحويلها إلى بنوك فـي     إن الكثير من الودائع المالية ف     : لونويقول المحل 
وتقـر  . سبتمبر علـى نيويـورك    /ن أيلول أعقاب هجمات الحادي عشر م    وسط في   الشرق األ 
، لكن  من تحويل االيداعات إلى الشرق األوسط     سالمية أنها استفادت من هذه الموجة       البنوك اإل 

ية موحـدة لجميـع     سالمية وهي عدم وجود ُأسس عمل إسـالم       ه البنوك اإل  هناك مشكلة تواج  
  ١.البنوك اإلسالمية

 
 المطلب الثالث 

 ف المصرف اإلسالمي تعري
 

، ل المال الحالل في العمـل الحـالل       سالمي هو مؤسسة تجارية تسهل استغال      المصرف اإل  إن
 فـي   على أن يكون المصـرف طرفـاً      . المعروفة في الكتاب والسنة    بقواعد هذا الدين     التزاماً

 سالمي تـاجراً   الخاضعة لمبدأ الربح أو الخسارة، وبذلك يكون المصرف اإل         الصفقات التجارية 
ـ  ارته في السلع والبضائع المختلفة، تجةبكل معنى الكلم   دها الربويـة  ، وليس في النقـود وفوائ

 . المضمونة على الديون
    

سـالمية  ي يلتزم بتطبيق أحكام الشريعة اإل     هو المصرف الذ  ": ويعرفه الدكتور البلتاجي فيقول   
 القـائم   ،الل تطبيق مفهوم الوساطة الماليـة     في جميع معامالته المصرفية واالستثمارية من خ      

، ومـن خـالل إطـار الوكالـة بنوعيهـا العامـة             دأ المشاركة في الربح أو الخسارة     على مب 
  ٢."ةوالخاص

 
المصرف اإلسالمي هـو    : "تعريٍف مختصر يقول فيه   أما الدكتور الهيتي فيصل بعد بحٍث إلى        

   ٣". مؤسسة مالية مصرفية ، تزاول أعمالها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية

                                                
 . م١٢/٦/٢٠٠٦،  )  هـ١٤٢٧(، ولى جمادى األ١٦ثنين،  يوم اال،١٣٢٢٤: جريدة القدس، العدد رقم 1
2 http:www.bltagi.com\manaheg – elmasaref.htm   ٢٠٠٧\٩\٧ إستفدُت منھ بتاریخ .  
 ).٩ص(العليات، أحمد عبد العفو، : أنظر).١٧٤ص(،  اإلسالميةرف، المصاالهيتي 3
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عها تشترك في االشتراطات التاليـة،      ، وجمي ه يوجد تعاريف كثيرة للمصرف اإلسالمي     نّبأ اًعلم
 : ِليصدقَ عليها وصف اإلسالمي

 
 .سالمية في المعامالت المصرفية واالستثمارية المختلفةتطبيق أحكام الشريعة اإل )١

  
 .دأ المشاركة في الربح أو الخسارةالوساطة المالية القائمة على مب )٢

 
 .  بالربا في كل المعامالت المصرفية واالستثماريةمل القطعيعدم التعا )٣

 
 عن أصـحاب رؤوس األمـوال، فـي          أو خاصاً   عاماً سالمي وكيالً يعد المصرف اإل   )٤

 . مشاركتها في الصفقات التجارية المختلفة
     

ستثمار الحالل لما فيه مصلحة األمة، وعدم كنزِه وحجبـِه عـن            ستغالل المال في اال   ا )٥
 .    لناسمصالح ا

 
  ١.الصراحة والوضوح في المعامالت التجارية المختلفة )٦

 
 المطلب الرابع 
   ت والخدمات التي يقدمها المصرف اإلسالمي، وفيه مسألتانالمعامال

  
 أعمال المصرف اإلسالمي: المسألة األولى

 
بعضها مـع   ي في   ، والتي تلتق  ديم المعامالت المصرفية المتنوعة   سالمية بتق تقوم المصارف اإل  

، وعـدم مخالفـة   المصارف التقليدية، وتمتاز عنها في غيرها، ولكن بتحري الحالل والحـرام    
 : ويمكن الحديث عن أعمال المصرف اإلسالمي في النقاط التاليةالشرع الحكيم، 

   

                                                
البنوك اإلسالمية في فلسطين بين النظرية      : مود رمضان، رسالة ماجستير بعنوان    محمد طارق مح  : الجعبري 1

ـ  ١٤٢٠(، سنة   )٩ص(والتطبيق،   : وأنظـر .بتصـرف  ، جامعـة القـدس،غير منشـورة،      ) م ١٩٩٩=  هـ
 ).٢٣ -١٩ص(العليات،أحمد عبد العفو،



 ٢١

، ومنها الحسابات الجارية، والتـي هـي ودائـع تحـت الطلـب            : الحسابات المختلفة  .١
صـادر األمـوال فـي      ، والتي تُعد من أهم م     هي ودائع آجلة  ابات اآلجلة والتي    والحس

دم أموالها في   ، والتي تُستخ  ابات التوفير ، وتسمى في بعض األحيان حس     البنوك المختلفة 
ها أو تُرابح أو تُضـارب أو       ، في عمليات التمويل التي تُشارك في      المصارف اإلسالمية 

  ١.ن المعامالت المنصوص عليها شرعاً، أو غير ذلك متُؤجر
 

، أو أرصدة الحسابات من حساٍب إلـى        وهي عمليات نقل النقود   : التحويالت المصرفية  .٢
 العملـة   ، وما يستتبع ذلك من تحويـل      ساب أو من بنٍك إلى بنك، أو من بلد إلى بلد          ح

، وتُعـرف    أو تحويل عملة أجنبية إلى عملة أجنبية أخـرى         ،المحلية إلى عملة أجنبية   
، وتُعـد هـذه   الحوالة الواردة إذا كانت للـداخل ، ولخارجالحوالة الصادرة إذا كانت ل    ب

  ٢. عقود الصرفالحواالت نوعاً من أنواع

 
، والتـي   ت والشيكات وبعض السندات األخـرى     كالكمبياال: تحصيل األوراق التجارية   .٣

وذلك بتكليفه للمصرف بذلك عرفـاً، أي      يضعها عميل المصرف في حسابه لتحصيلها       
  ٣.بنوككما هو معروف من عمل ال

 
، مهور من بـاب االسـتثمار     ، وبيعها للج  الخاصة بالمصرف أو بغيرهِ   : إصدار األسهم  .٤

  ٤.ور من رأس مال المصارف اإلسالميةكاألسهم التي يمتلكها الجمه
 

بـادل  كفتح اإلعتمادات التجارية للشركات والتُجار من أجل الت       : االعتمادات المصرفية  .٥
   ٥.يات االستيراد والتصديرالتجاري بين الداخل والخارج، أي عمل

 

                                                
 ).٢٥٧ص(،  اإلسالمية، المصارفالهيتي 1
األسـس النظريـة والتطبيقـات      : و المصارف اإلسالمية  )  ٢٩٨–٢٩٧ص(،   اإلسالمية ، المصارف الهيتي 2

عمـان، األردن،   _دار المسـيرة   بعة األولـى،  طال ،)٢٣٠ص (،حسين سمحان .محمود الوادي ود  .، د العمليـة
 ).م٢٠٠٧(
 .)٢٣٦ص(، مصارف اإلسالميةال) * ٣١٢ص (،المصدر نفسه  3
 .)٢٢١ص(، المصارف اإلسالمية) * ٣٤١ص( المصدر السابق ،4
 .)٢٣٢ص( ،المصارف اإلسالمية) * ٤٠٥ص(، المصدر السابق 5



 ٢٢

، وذلك مـن     تُقدم المصارف اإلسالمية خدمات اجتماعية مختلفة      :جتماعيةالخدمات اال  .٦
 : ومن ذلك، ريادي في إحياء معاني التكافل االجتماعيمنطلق دورها ال

 
 للتسهيل على الفقراء والمحتـاجين، وتفـريج كُـربهم،        وذلك: القرض الحسن  .  أ

 . ساروإمهالهم في حاالت اإلع
  ١.لتي تستحق في رأس المال والربحوا: تأدية زكاة األموال .  ب

 
 استثمار األموال: المسألة الثانية

 
مار رأس مال المساهمين في المصرف، وأموال جمهـور      ستث تقوم المصارف اإلسالمية با   

ى األرباح المرجوة مـن  ، والحصول علالمتعاملين معه، استثماراً حالالً، لتنمية رأس المال  
 :وتبرز صور هذا االستثمار في العمليات التجارية والمصرفية التالية، ل المصرفعم
 
مفاعلة وهي مشتقة مـن الفعـل ضـرب،         والمضاربة لغةً على وزن     : "  المضاربة - ١

ي أيضاً مشتقة من الضـرب  ، وهفالن يضرب المجد أي يكسبه: ومعناها الكَسب، يقال  
بمعنى سار في ابتغاء الـرزق      :  ضرباً ضرب في األرض يضرب   : في األرض، يقال  

 وفي سبيل اهللا وضـاربه فـي المـال، مـن            وضرب في التجارة واألرض   . والخير
  تُعطي إنساناً من مالك ما يتج        المضاربِة، وهي القراض فيه على أن    ، والمضاربةُ أن ر

 ، وكأنه مأخوذ من الضرب فـي     أو يكون له سهم معلوم من الربح       ،يكون الربح بينكما  
 }وآخـرون يضْـرِبون فِـي الْـأَرضِ يبتَغُـون مِـن فَضْـلِ اللَّـهِ         {: U قـال اهللا     ٢".األرض لطلب الرزق    

وإِذَا ضَربتُم فِي األَرضِ فَلَيس علَـيكُم جنـاح أَن   {: U،  و قال اهللا ]٢٠سورة المزمل آية   [
  . ]١٠١سورة النساء آية [ }تِنكُم الَّذِين كَفَرواْتَقْصرواْ مِن الصالةِ إِن خِفْتُم أَن يفْ

سـابقاً،  ، الذي عرفته الحضـارة العربيـة        وحيد من أشكال االستثمار   وتُعد المضاربة الشكل ال   
 مـن صـاحب رأس المـال    ، وذلك على أساس التعاقد الثُنائي بين كُـلٍّ وأقره اإلسالم من بعد  

   ٣.اعاتأفراداً كانوا أو جم: والعامل فيه
                                                

 .)٣٧٨-٣٧٠ص(، المصدر نفسه  1
الرازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر،عني بترتيبـه محمـود            ) *  ١/٥٤٤(ابن منظور، لسان العرب،      2

 .)٣٧٩ص(،  دار الحديث،القاهرة، بدون طبعة، مختار الصحاحخاطر،
 ).٤٣٥ص(،  اإلسالمية، المصارفالهيتي 3



 ٢٣

  ١.الًه بحثاً وتفصي، وأشبعو فقهاء اإلسالم بعقِد المضاربة اهتماماً واسعاًهتمولقد ا
، وقـاموا    بهذا الشكل من أشـكال االسـتثمار       هتموا أيضاً والمعاصرون من فقهاء المسلمين، ا    

المية  كتاب المصارف اإلس   فقد عرفه صاِحبا  . يتناسب بمفاهيم عصرنا الذي نعيشه    بتعريفِه بما   
، لطرف اآلخر ليعمل فيه بهدف الـربح      عقد بين طرفين يقَدم بموجبِه أحدهما المال ل       : " بقولهما

، أما الخسارة فيتحملهـا صـاحب   بنسٍب متفق عليها ابتداءعلى أن يتم توزيع هذا الربح بينهما     
  عدم تقصير الطرف اآلخر أو تعديه، ويسـمى صـاحب المـال رب           رأس المال وحده بشرط   

  ٢. "ى الطرف اآلخر العامل أو المضارب، ويسمالمال
 

ريف والمالحظ على هـذه التعـا  : " رزاق الهيتي عن تعريفات المضاربة   ويقول الدكتور عبد ال   
، وإنما ينحصر نصـيبه      للعامل أي نصيٍب في رأس المال      ليس: هو أنها تتفق جميعها على أنه     

ق عليه بينه وبـين صـاحب رأس   تفالقدر الذي تم اال  هذه الشركة في الربح الناتج عنها، با      من  
حالة هو الجهـد    ، فإنَّ الذي يخسره العامل في هذه ال       إذا لم يتحقق من هذه العملية ربح      ، ف المال

  ٣. "ل صاحب رأس المال خسارة رأس ماله، ويتحمالذي بذلَّه فيها
 

جٌل المال إلى آخـر بـدون قيـد،    دفع رهي أن ي: مطلقةٌ ومٌقيدة، فالمطلقة  : والمضاربة نوعان 
.  أثالثاً، ونحو ذلـك    دفعتُ هذا المال إليك مضاربةً على أن الربح بيننا كذا مناصفةً أو           : ويقول

                                                
 : المضاربة عند المذاهب األربعة هيتعريفات  1

     .)٦/٢٠٨(  حاشية ابن عابدين، . "د شركٍة في الربح بماٍل من جانب، وعمٍل من جانبعق: "  الحنفية
، ونفقة العامل من المـال      ه على أن يعمل فيه وال ضمان عليه       يأخذ المال من صاحب   أن  : قال مالك : " المالكية

د بن عبد الباقي بن يوسف  ، محم   الزرقاني  . " وما يصلحه بالمعروف بقدر المال     في سفره من طعامه وكسوته    
ـ طال ،)٤٧٤–٣/٤٧٣( ،)هـ١٧٩ت (، ، الشرح على موطأ اإلمام مالك   )هـ١١٢٢ ت( اء بعة الثانية، دار إحي

  .  بدون سنة نشر بيروت، لبنان،_التراث العربي
نهما فأهل العراق يسـمونه مضـاربة، وأهـل الحجـاز     أن يدفع ماله إلى آخر يتجر فيه والربح بي     : " الحنابلة

ـ ٦٢٠=٥٤١(ن أحمد بن محمد بن قدامة الحنبلـي          موفق الدين أبي محمد عبد اهللا ب       . " يسمونه قراضاً  ، )هـ
ـ     بعة الثانيـة،  طال،  عبد اهللا بن عبد المحسن التركي     .د: حقيق، ت )٣/٣٤١(الكافي،   المية وزارة الشـؤون اإلس

 . )م١٩٩٨= هـ١٤١٩(المملكة العربية السعودية، _واألوقاف والدعوة واإلرشاد
الشيرازي، أبو اسحق، المهذب فـي فقـه    . "  رد رأس المال واالشتراك في الربح     : المضاربة هي : " الشافعية

 . )م١٩٩٦=هـ١٤١٧( دمشق،_دار القلم بعة األولى،طال ،)٣/٤٧٥ (،فعياإلمام الشا
 . )٥٧ص(، الوادي وسمحان، المصارف اإلسالمية 2
 ).٤٣٧ص(،  اإلسالمية، المصارفالهيتي 3



 ٢٤

 على أن يعمل به في بلدٍة معينة، أو فـي            إلى آخر ماالً مضاربةً    هي أن يدفع شخص   : والمقيدةُ
   ١.شتري إالّ من شخٍص معينبضاعٍة معينة، أو في وقٍت معين، أو ال يبيع وال ي

 
، حيث يـدفع    بة للمصارف اإلسالمية  مما مضى تتضح الصورة جليةً في عقد المضاربة بالنس        

ستثمارها مضاربةً ولكن بشـكًل أوسـع ومـع         عون أموالهم إلى المصرف اإلسالمي، ال     المود
في اسـتخدام   ، وهذا يعد تطوراً      من صاحب رأس مال وأكثر من مضارب       اختالط أموال أكثر  

 .   أسلوب المضاربة في العمل التجاري
 

 وأربحتـه . النماء في التَّجـر : بحة من الِربح والربح والرباح  المرا: " لغةً:  المرابحة - ٢
الً مرابحةً أي على الربح     ، وأعطاه ما  على سلعتِه أي أعطيتُه ِربحاً، وقد أربحه بمتاعه       

بحةً على كُـلِّ عشـرِة دراهـم        ِبعتُه السلعة مرا  : قالوي. بينهما، وِبعتُ الشيء مرابحةً   
  ٢." اشتريته مرابحةً، والبد من تسمية الربح ، وكذلكدرهم

 
   ا المرابحةُ كعمٍل تجاريمن أنواع     ، ف أم على أساس كشف البائ     بيوع األمانة " هي نوع ع ، وتقوم

م وحتّـى اآلن  مل به منذ الِقـد ، وهو عقد مشروع جرى التعاعن الثمن الذي اشترى السلعة به    
، وهو عقد يتكـون مـن       ٣، وقد جمع الفقهاء في كُتبهم األحكام الخاصة بهِ        لمساس الحاجةَ إليه  

عامل بها معظم المصارف اإلسالمية،     وقد ظهرت للمرابحة صورةٌ حديثة وهي التي تت       . طرفين
  ٤. "المرابحة المركبة: كطريق من طرق االستثمار المشروعة، وتُسمى

 

                                                
 بيروت ودمشق،_بعة الثالثة، دار الفكرطال ،)٤/٨٤٠ (،وهبه الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته 1
، )١٩ص(ة كما تُجريهـا المصـارف اإلسـالمية،     المضاربمطلب حمدان،   عبد ال  ، و ) م١٩٨٩=هـ١٤٠٩( 
  .اإلسكندرية_، دار الفكر الجامعي)م٢٠٠٥ط(
  . )٢٢٩ص(، و الرازي، مختار الصحاح* ،مادة ربح )٢/٤٤٢(، ابن منظور، لسان العرب 2
 : المرابحة عند المذاهب األربعة هوتعريف بيع  3

 . )٥/٣٢٧(،   الكاساني، بدائع الصنائع. " مع زيادة ِربحبيع بمثل الثمن األول: " الحنفية
    .)٣/٤٣٣(  الزرقاني، الشرح، . "البيع بأصل الثمن وزيادة ربح " :في موطأ مالك بشرح الزرقاني: المالكية
 .  )٣/١٣٣(  الشيرازي، . "بيع برأس المال وقدر ربح: المرابحة: " الشافعية
 .)٣/١٣٥(الكافي،   . "وربٍح معلومالبيع برأس المال : " الحنابلة

بعـة األولـى، دار     ط، ال )٢٣ص(،   وتطبيقاته فـي المصـارف اإلسـالمية       ، بيع المرابحة  أحمد سالم ملحم   4
  ).م٢٠٠٥(عمان، األردن،_الثقافة
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بمثل الثمن مع زيادة ربح: " بقوله فيعرفها وهبه الزحيليا من المعاصرينأم ١." البيع  
 

هـذه التعريفـات وإن تعـددت أشـكالها        : " لم ملحم على هذه التعريفات بقوله     ويعلِّقُ أحمد سا  
فمضمونها واحد ألنها تدور حول معنى واحد هو بيان أن المرابحةَ تقوم على أسـاس معرفـة     

ليـه فـيمكن    وبناء ع .  مع ربٍح محدد يتفق عليه الطرفان      ،ي عليه من األول وبناء الثمن الثان    الث
  ٢".معلوم متفٍق عليه بين المتعاقدينبيع بمثل الثمن األول وزيادة ربٍح : تعريف المرابحة  بأنها

تلقى إقباالً  ، و تي تتعامل بها المصارف اإلسالمية    وتُعد المرابحة من أوسع المجاالت التجارية ال      
، فيجدون من خالل اللجـوء للمرابحـة        المسلمين الذين ضاقت بهم األحوال    كبيراً من جمهور    

لضرورية وبطريـٍق ميسـورٍة     طريقاً لتحقيق آمالهم وطموحاتهم في الحصول على حاجياتهم ا        
ين والعمـال   ، حيث يستفيد من هذه المعاملة المصرفية قطاع كبيـر مـن المـوظف             ومشروعة
كات والمشافي والمؤسسات المختلفة، التـي تبحـث        ، وأصحاب الشر  لدخل المحدود وأصحاب ا 

ذي تتوسع فيه التجـارة بشـكل كبيـر، والـذي           ، ومجاراة ظروف العصر ال    عن تطوير ذاتها  
 . أصبحت فيه عصب الحياة

 
، رضين والمشككين فـي بيـع المرابحـة   ويقول الدكتور يوسف القرضاوي في رده على المعا 

لى لهذه المصارف أنها بيوت تمويـل،       إن المهمة األو  : " ارف اإلسالمية األخرى  وأعمال المص 
كـون بطريـق     وهذا التمويل قد ي    .فهي تُمول الزارع، والصانع، والراعي، والصياد، ونحوهم      

شاء شـركات   وهذا ال يمنع أن تقوم بإن     . المشاركة، أو بطريق المضاربة، أو بطريق المرابحة      
ولكن ينبغـي  . حوها، استغالالً أو اشتراكاً، وهذا ما قامت وتقوم به بالفعل زراعية وصناعية ون  

، تقديم خدمات ومساعدات لعمالئها تُغنـيهم عـن          أن من مهمة المصارف اإلسالمية     أال ننسى 
وب المواعـدة علـى البيـع       وهذا ما جعلها تتخذ أسـل     . نوك الربوية ومعامالتها المحظورة   الب

سامي حمـود    العالمة المرحوم الشيخ فرج السنهوري على الدكتور         ، منذ أشار بذلك   بالمرابحة
فية تطوير األعمال المصـر   : في سبيل إعداد بحثه للدكتوراه عن     ، وهو   في مقابلة معه في بيته    

 .بما يتفق والشريعة اإلسالمية
 

                                                
  ). ٤/٧٠٣(، مي وأدلته، الفقه اإلسالالزحيلي 1
  ).٢٨ص (، بيع المرابحة،ملحم 2



 ٢٦

عية رقابة الشر ، وأقرتها هيئات ال   علمية والعملية للبنوك اإلسالمية    ونقلت ذلك عنه الموسوعة ال    
 ١. "بالبنوك اإلسالمية

أن يتفـق المصـرف   " : وبيع المرابحة لآلمر بالشراء، كما عرفه بعض المعاصـرين، هـو          
ل أن يشـتريها    ، ويلتزم العمي  ى أن يقوم المصرف بشراء البضاعة، عقاراً أو غيره        والعميل عل 

، تحـدد   جـلٍ من المصرف بعد ذلك، ويلتزم المصرف بأن يبيعها له، وذلك بسعٍر عاجٍل أو آ             
  ٢. "يادة فيه على سعر الشراء مسبقاًنسبة الز

 
ـ     من يريد الشراء بطلٍب للمصرف     هي أن يتقدم  : " وهنالك تعريفٌ آخر يقول    ه أن  ، يطلـب في

منـه  ، وعلى أسـاس الوعـد      يقوم المصرف بشراء المطلوب، بالوصف الذي يحدده المشتري       
ع الثمن على أقساط حسب     ، حيثُ يتِّم دف    يتفق عليها  بشراء المطلوب فعالً مرابحةً، بالنسبة التي     

 ٣. "اإلمكانية
في عدة كتب تتحدث عن هذا الموضوع، كُلها تدور حول هـذا             أخرى كثيرة    اتريفوهنالك تع 

والذي يظهر منهما جلياً عناصر المرابحـِة       ،   أكتفي بهذين التعريفين الواضحين    ، ولذلك المعنى
 :      المركبة، وهي ما يلي

شراء مقدم من العميل إلى المصرف، تُحدد فيـه السـلعة المطلوبـة، مـع               ب  طل - ١
 .مواصفاتها، يقابله قبوٌل من المصرف

، يقابله وعـد  بشراء السلعة بعد ملك المصرف لها) العميل  ( وعد من اآلمر بالشراء      - ٢
 . مصرف ببيع السلعة المطلوبة لآلمرمن ال

  اتفاق مسبق على الثمن والرب- ٣ 

 ٤. شراء المصرف للسلعِة نقداً، وبيعها لآلمر بالشراء نقداً أو ألجل- ٤ 

                                                
بعـة  ط، ال)٨٦–٨٥ص( ،ة لآلمر بالشراء كما تُجريه المصارف اإلسـالمية ، بيع المرابح يوسف القرضاوي  1

، تطوير األعمال المصـرفية     سامي حسن أحمد حمود    و ،)م١٩٩٥=هـ١٤١٥(القاهرة،  _الثالثة، مكتبة وهبه  
عمـان، األردن   _دار الفكر للنشر والتوزيـع     بعة الثانية، ط ال ،)٤٣٦–٤٣٠ص(،   يتفق والشريعة اإلسالمية   بما

وذلك من ناحية الرغبة     ،ألة على الواقع الذي نعيشه    يقوم أصل هذه المس   " :حمود.يقول د . م١٩٨٢=هـ١٤٠٢
، سـواء كانـت تلـك االحتياجـات مطلوبـة         حتياجات قبل توفر الثمن المطلوب    في الحصول على بعض اال    

هـذه  " :اءل عن بيع المرابحة لآلمر بالشر     ويقو. )٤٣٠ص(. ... "شخصي أو المنزلي أو المهني      لالستعمال ال 
 . )٤٣٢ص(."  وبيٍع بالمرابحة، بالشراءالعملية عملية مركبة من وعٍد

 ).٤٣٧ص(،  اإلسالمية، المصارفالهيتي 2
 .)٤٣٣–٤٣٢ص(فية، تطوير األعمال المصر سامي،،مودح 3
 .)٥١٥ص(، الهيتي، المصارف اإلسالمية 4



 ٢٧

ار أموالها عن طريـق     تقوم المصارف اإلسالمية باستثم   : المشاركة في رأس المال     - ٣
سـتثمارها بأسـاليب مختلفـة    سـتخدامها وا المشاركة بها، وهي في سبيل ذلـك تقـوم با      

 : ومتعددة،منها
 
شتراك مع شخٍص أو أكثر فـي       تعني قيام المصرف اإلسالمي باال    ي  وه: المشاركة الدائمة  )١

ها مـن مجـاالت   ، أو غيرعين، كأن يكون مصنعاً، أو مبنى، أو مزرعة    مشروٍع تجاري م  
، فيستحق كل واحـد      طريق التمويل في المشروع المشترك     ، وذلك عن  االستثمار المختلفة 

واألربـاح بعـد   اسبة للخسـائر  ، وتكون المحركاء نصيبه من أرباح ذلك المشروع  من الش 
 شركة العنان التي ذكرها الفقهاء،      وهذا النوع من الشركة تنطبق عليه     . نهاية كل سنة مالية   

  ١.ل ليتجر في نوع من أنواع التجارة، أو في عموم التجاراتاشتراك في ما: والتي تعني
 
لمصـرف   فيهـا ا وهي المشاركة التـي يسـاهم  :  المتناقصة أو المنتهية بالتمليك المشاركة )٢

جارية أو عقار، أو مصنع، أو مزرعة، أو أي         ، أو مؤسسة ت   اإلسالمي في رأس مال شركة    
، وعندئٍذ يستحق كل طرٍف مـن أطـراف هـذه          مشروع تجاري آخر، مع شريٍك أو أكثر      

، مع وعد المصرف اإلسـالمي      ح بموجب االتفاق الوارد في العقد     الشركة نصيبه من الرب   
، على أن يلتزم هؤالء الشـركاء  ريق بيع أسهمه إلى هؤالء الشركاءطبالتنازل عن حقوقه ب   

 األسهم والحلول محله في الملكية، سواء تم ذلك بدفعة واحدة، أم بـدفعات  أيضاً بشراء تلك 
وهذا النوع من المشاركات غالبـاً مـا        . ب ما تقتضيه الشروط المتفق عليها     ، وحس متعددة

قوم طريق العمل فيها مشاركةً بين المصرف وبين من ي        يكون في األشياء المنتجة للدخول ب     
. حاريث والحاصدات الزراعية وغيرهـا    ، كعربات النقل والم   بالعمل في تلك اآللة المنتجة    

    ٢. المنتجة للدخل إلى العامل عليهاوهذا النوع غالباً ما ينتهي بتمليك اآللة
 
أن يشـترك شخصـان   وهي : كة العنان اإلسالم أنواعاً من الشركات بين الناس، منها شر    أقرو

 أن يشتركا بأبدانهما    وهي: ن يعمال فيه بأبدانهما والربح بينهما، وشركة األبدان       بماليهما على أ  
ان بمال غيرهمـا والـربح      وهي أن يشترك بدن   :  والربح بينهما، وشركة الوجوه    ،أي بجهدهما 

                                                
 ).٤٩٦ص( الهيتي 1
 .)٥٠٢–٥٠١ص(،  إلسالمية، المصارف ا الهيتي2



 ٢٨

نهمـا،  اع الشركات والربح بي   نووهي أن يشترك اثنان في جميع أ      : لثالثتهم، وشركة المفاوضة  
   ١.وشركة المضاربة التي تحدثنا عنها وغيرها

 
 :٢اإلجارة المنتهية بالتمليك - ٤

  
 اإلسـالمي مطلقـة   ، فاإلجارة المعروفة في الفقهع من اإلجارة مصطلح حديثٌ أيضاً     وهذا النو 

 :ما يلي بويعرفها بعض أصحاب المذاهب. وليست مقيدة باالنتهاء بالتمليك
 

 من كـون  ، والبدتْ على خالف القياس لحاجة الناس، جِوزوهي بيع المنافع  : " الحنفية )١
  ٣. "المنافع واألجرة معلومة، وما صلح ثمناً صلح أجرةً

 
إما : ي عقد معاوضٍة على منافع األعيان، وال تخلو المنافع من أحد أمرين           ه: " المالكية )٢

مة مثل خدمة العبـد ومـا فـي         ر معلو ، وغي  تكون معلومة الجنس كخياطة الثوب     أن
  ٥"بيع المنافع : "  أو هي٤. "معناها

 
عقـد علـى    : اإلجارة لغةً اسم لُألجرة، ثم اشتهرت في العقد، وهي شرعاً         : " الشافعية )٣

  ١. "ة للبذل واإلباحة ِبِعوٍض معلوممنفعة مقصودة معلومة قابل

                                                
، )٢٤١-٢١٧ص(،  قه المعامالت المالية في اإلسالم    ، ف ، وحسن أيوب  ) ٣/٣٢٩(ابن قدامة الحنبلي، الكافي،      1
 .)٤/٧٩٤(، والزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ،) م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣(القاهرة،_بعة األولى، دار السالمطال
المي في دورتـه الثانيـة عشـر    قرار مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر اإلس      2

 ٢٨ – ٢٣هــ الموافـق     ١٤٢١ رجب   ١ - جمادى اآلخرة    ٢٥بالرياض في المملكة العربية السعودية، من       
  http://www.badlah.com/page-47.html: أنظــر . ١)٤/١٢ (١١٠: م، القــرار رقــم٢٠٠٠أيلــول 

 . م، الساعة الخامسة مساء٢٣/١/٢٠٠٩استفدت منه بتاريخ 
بعـة الثالثـة، دار   طال ،)٢/٥٠ (،، االختيار لتعليل المختـار )هـ٦٨٣–٥٩٩( بن محمود بن مودود عبد اهللا  3

  ).م١٩٧٥=هـ١٣٩٥(بيروت، لبنان، _ المعرفة
، )٢/٧٨٩( المعونة على مذاهب عالم المدينـة،      ،)هـ٤٢٢ -٣٦٢ (عبد الوهاب بن علي بن نصر البغدادي       4

= هـ١٤٢٣(بعة األولى،   طال،  ومصطفى الباز، مكة والرياض    خميس عبد الحق، مكتبة نزار       :تحقيق ودراسة 
 . )م٢٠٠٣

، تحقيـق  )٥/٣(، الذخيرة فـي فـروع المالكيـة،    )هـ٦٨٤ت ( الرحمن دريس بن عبدأحمد بن إ  : القرافي 5
 ). م٢٠٠١=هـ١٤٢٢( بيروت، لبنان،_ دار الكتب العلمية بعة األولى،طال، أحمد عبد الرحمن: وتعليق

http://www.badlah.com/page-47.html
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، وألن الحاجة إلى المنـافع      ي الجملة اإلجارة هي بيع المنافع، وهي جائزة ف      : " الحنابلة )٤
ن يجوز عقد اإلجـارة  ، وجب أفلما جاز عقد البيع على األعيان   ،  جة إلى األعيان  كالحا

 ٢. "على المنافع

 
، وللمستأجر استيفاء   هي تمليك المنفعة بعوض   : "  من المعاصرين وهبه الزحيلي بقوله     ويعرفها
، حتـى لـو     تختلف المنفعة باختالف المنتفعين   ، إذا لم    وضنفسه أو بغيره مجاناً أو ِبعِ     المنفعة ب 
 بد من إذن المالك     ، فإن اختلف نوع المنفعة كان ال      ؤجر على المستأجر االنتفاع بنفسه    شرط الم 

 : تُقسم إلى قسمين،  كما يفهم من التعاريف السابقة واإلجارة٣ُ. "المؤجر
 

 .  هو المنفعـةي أن المعقود عليهأ ،إجارة على المنافع: األول )١

 .    إجارة على األعمال، أي أن المعقود عليه هو العمل: الثاني )٢
 

 :وهو اإلجارة المنتهية بالتمليك، فتُعرف بما يلي: أما النوع الحديث من اإلجارة
، مع وعٍد من المالك بتمليـك األصـل         األصل خالل مدة التأجير للمستأجر    تمليك منفعة   هي  " 

في وقته أو بسعٍر يحدد فـي الوعـد، أو بسـعٍر       ة التأجير بسعر السوق     للمستأجر في نهاية مد   
بدون مقابل هو   ، والوعد بتمليك األصل للمستأجر في نهاية مدة التأجير          رمزي، أو بدون مقابل   

، ألن المصرف يكـون     وهو المطبق في المصارف اإلسالمية    ،  )التأجير التمويلي (المقصود هنا   
، حصل عليها أثناء فترة التـأجير     ل أقساط التأجير التي كان قد       قد استوفى ثمن األصل من خال     
 ٤. "غيلير التشوع أعلى بكثير منه في التأجيلذا يكون بدل اإليجار في هذا الن

 
 هذا  ، أن تبحث في أعمال المصارف اإلسالمية    ،  حظتُ خالل اطالعي على عدة مراجع     ولقد ال 

، حيث تقوم المصارف    فيه جمهور المتعاملين  النوع من االستثمار قليل االستعمال، وال يرغب        
 .  ليك اآلالت أو العقارات أو غيرهااإلسالمية بالمرابحة لآلمر بالشراء لتم

 

                                                                                                                                       
، )٣/٣٨٧ (،ج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج    ، مغني المحتا  ، شمس الدين محمد بن محمد     الخطيب الشربيني  1

   . القاهرة، مصر_طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوفيقية: تحقيق
  ).٣/٣٧٩(ابن قدامة الحنبلي، الكافي،  2
  ).٤/٦٠ (،الزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته 3
 . )٢١١–٢١٠ص (،الوادي وسمحان، المصارف اإلسالمية 4



 ٣٠

 ، وذلـك ة بالتمليك محل خالف بين العلماء، بين مجيٍز ومـانع   كما أن موضوع اإلجارة المنتهي    
 مختلفين في وقت واحـد،       وجود عقدين  ،بناء على أصل العقد، فالمانعون يعتبرون سبب المنع       

لين يسـتقلُّ كـلٌّ   أما المجيزون فيقولون بوجود عقدين منفص   . على عيٍن واحدة، في زمن واحد     
ليـك  ، أو وجود وعد بالتمإبرام عقد البيع بعد عقد اإلجارة، زماناً بحيث يكون     منهما عن اآلخر  

 ١.ر يوازي الوعد في األحكام، والخيافي نهاية مدة اإلجارة
 
أن يسـلم  : "عض البيوع الشرعية كالسلم والذي هـو      وم المصارف اإلسالمية أيضاً بب     وتق  - ٥

م فيه تسليم الثمن فـي      بيع يت " ، أي هو  ٢"عيناً حاضرةً في ِعوٍض موصوف في الذمة إلى أجل          
ـ         جيل تس مجلس العقد، وتأ    ٣".دٍد فـي المسـتقبل   ليم السلعة الموصوفة بدقـة إلـى وقـٍت مح

طلب العمل منه في شيٍء خـاص علـى         : عمل الصنعة، وهو شرعاً   وهو طلب   : واالستصناع
  ٤ ".ٍه مخصوص يعلم مما يأتيوج
 

 المطلب الخامس 
 صائص المصرف اإلسالمي وميزاته خ

 
 .  وما يتعلق به من معامالت مصرفيةالتحريم المطلق للتعامل بالربا )١

 
ة، وتطبيقه  القرآن والسن  المتمثل بتعاليم    عتماده في نظامه وقانونه على النظام الرباني      ا )٢

 . ة في كافة معامالته المصرفية واالستثماريةألحكام الشريعة اإلسالمي
 

ياً و خـدمات  تتضـمن إنتاجـاً سـلعياً أ      ، التي   االبتعاد القطعي عن األنشطة االقتصادية     )٣
، أو بنـاء  ك كالعمل على إنشاء مصانع الخمـور    ، وذل يتعارض مع الشريعة اإلسالمية   

قدم خدمات محرمة كبيوت القمار، والمالهي الماجنة، وبيوت البغاء،         ي ت المؤسسات الت 
 . وغير ذلك من األنشطة المحرمة

                                                
بعـة  ط، ال )٦٠٧ص(،  هية المعاصرة واالقتصـاد اإلسـالمي     ، موسوعة القضايا الفق   علي أحمد السالوس  .د.أ 1

ـ ١٤٢٦( القـاهرة، مصـر،   _تبة دار القرآن للنشر والتوزيـع     ، ومك قطر_دار الثقافة  ،العاشرة  )م٢٠٠٦-ـه
 .بتصرف

 .)٣/١٥٣(ابن قدامة الحنبلي، الكافي،  2
 .   )١٩٨ص(، المصارف اإلسالميةالوادي وسمحان،  3
 .    )٥/٣٥٢(ابن عابدين، حاشية ابن عابدين،  4



 ٣١

يقاً للقاعـدة الشـرعية التـي        المشاركة في الربح والخسارة مع عمالء المصرف تحق        )٤
  ١" .الغُرم بالغُنم : " تقول

 
، والوفـاء بالوعـد     تزام بالقيم واألخالق اإلسالمية، في العمل المصرفي، كالصدق       لاال )٥

والعهد، والحفاظ على النظام والوقت، فالدين أوالً وقبل كّل شيء، وليس كمـا يقـول               
ح واإلنتـاج  ، ويعنون بذلك أن الهدف المطلق هو الـرب        " هو العمل    العمل: " الغربيون

  ٢.بغض النظر عن الوسيلة

 
لمصـارف  ، حيـث تقـوم ا   والتي هي ركن من أركـان اإلسـالم    ،إحياء نظام الزكاة   )٦

  ٣. زكاة أصولها وأرباحها في كل عاماإلسالمية بدفع

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                                

التي تعني أن التكاليف والخسارة التي تحصل من الشيء تكون على          وهي من القواعد الشرعية     : رم بالغنم الغ 1
مصـطفى  : انظر. يةايعة على المشتري ألنها توثيقٌ النتقال الملك    من يستفيد منه شرعاً، كأجرة كتابة صك المب       

 الطبعة التاسـعة ،     ."٦٥٠"عة والعشرون ورقمها    ، وهي القاعدة الراب   )٢/١٠٣٥(الزرقا،المدخل الفقهي العام،    
 . ، دار الفكر ، دمشق ) ١٩٦٧(
 .بتصرف . .htt:\\www.bltagi.com\manaheg-elmasaref.htm). ١٩٧–١٩١ص(الهيتي ،  2
 ). ١٧ -١٦ص(العليات، أحمد عبد العفو، 3
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 المبحث الرابع
 نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين

 
 المطلب األول

 افتتاح بعض البنوك العربية والمصارف اإلسالمية في فلسطين 
   

ن نصـف قـرن   ر م، منذ أكث   سيطرة وهيمنة االحتالل الصهيوني    لقد عانت بالدنا فلسطين من    
، بل كانـت هيمنـة      األرض والسيادة والسياسة والحدود   ولم تقتصر الهيمنة على      ،من الزمان 

 . معظم جوانب حياة الشعب الفلسطينيعلى المؤسسات والتي تمس 
 
، ولـم يبـق     يث سيطر اليهود على أكثر أراضيها     ، ح م١٩٤٨د تعرضت فلسطين للنكبة عام      لق

فة الغربية تحت السـيطرة  ، حيث بقيت الض   فة الغربية وقطاع غزة   ليه بالض منها إالّ ما أطلق ع    
م، حيث سقطت   ١٩٦٧األردنية، وقطاع غزة تحت السيطرة المصرية، حتّى كانت النكسة عام           

ـ     فلسطين كلها بيد االحتالل الصهيوني     ى األرض الفلسـطينية بكـل      ، والذي أصبح يهيمن عل
رض ، وأصبح كلُّ شـيء يتعلـق بـاأل        كانياتهل ممتلكاته وإم  ، والشعب الفلسطيني بك   مقدراتها

 .  واإلنسان الفلسطينيين بيد االحتالل، ومن ذلك االقتصاد الفلسطيني
 

، وكـان رأس    ارات ومجاالت االقتصـاد الفلسـطيني     لقد سيطرت البنوك الصهيونية على مس     
لبنـوك  ، وبعـض ا )لدولة الصهيونيةا(الحربة في تلك الهيمنة البنك المركزي لدولة إسرائيـل      

ت الحكومات الصهيونية   ، ولقد سع  بنك هبوعليم، بنك ليئومي، وبنك ديسكونت     : الكبرى وأهمها 
غـزة عـن األمـة العربيـة     لى فصل الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع         المتتابعة إ 

وذلـك ليسـهل   ، وني، وربط مصالحه عضوياً وبشكل مباشر مع االقتصاد الصـهي  واإلسالمية
 ١.ِه اقتصادياً ومادياًالتحكم في حيات

 
، واستغالل أبنائه في مجال     ونية بنهب ثروات الشعب الفلسطيني    حتالل الصهي لقد قامت دولة اال   

، وبذلك أصبح قطاع غزة مزرعةً قليلـة التكـاليف          لفعالة خدمةً لمؤسسات تلك الدولة    العمالة ا 
عـاالً لليـد العاملـة    فوغزة والضفة الغربية مصدراً مهماً و      ،السوق الصهيونية تخدم قطاعات   
، وذلـك  ة تدفع بالشمال ما تقبضه باليمين، خاصة وأن تلك اليد العاملة الفلسطيني    رخيصة الكلفة 

                                                
 ). ١٣ص(العليات، أحمد عبد العفو،: وأنظر.واقع الحال في بالدنا يدلل على ما أقول  1



 ٣٣

، مما جعل الصهاينة يطلقون على      لزمات الحياة من السوق الصهيونية    من خالل شراء كل مست    
 . الدجاجة التي تبيض ذهباً: صفالضفة الغربية و

 
، عالوة على ما تجنيـه      ة سوق استهالكي كبير وكذلك غزة     الغربي، فالضفة   وال عجب في ذلك   

الدولة الصهيونية من َأموال الضرائب والمكوس والجمارك وغيرها من المسميات الضـريبية            
، والتـي حِسـب     م١٩٩٣ت أوسلو عام     اتفاقيا واستمر الحال على ذلك، حتى حدوث     . المختلفة

 .فلسطيني إلى بر النجاة الذي سوف يوصل الشعب الالبعض أنها الطوق
   

فتتاح بعـض   وقُبيل دخول السلطة الفلسطينية إلى األراضي المحتلة تنفيذاً التفاقيات أوسلو، تم ا           
اللتـان تقيمـان   ، و واألردنالبنوك العربية والتي مقراتها الرئيسية ومراكز إدارتها في مصـر       

عمان في المـدن الفلسـطينية      –ةعالقات مع دولة االحتالل، حيث تم افتتاح فروع لبنك القاهر         
 العربي وغيـره مـن البنـوك        ، ثم تبعها البنك    وكذلك البنك األهلي العربي المصري     ،الكبرى
 ١.الوافدة

 
ي حياة الشـعب الفلسـطيني ومـا    ومنذ ذلك الحين لعبت البنوك الربوية دوراً مهماً وخطيراً ف         

ئـل المعـامالت الربويـة      حبا، حيث أصبحت تتحكم في رقاب أبنائه الذين وقعوا فـي            زالت
المهلكة، ثم تبع ذلك افتتاح الكثير من البنوك الربوية، والتي في معظمها تعود إلى مالكين فـي            

 فلسـطين، وبنـك القـدس، وبنـك         ، وبعض البنوك الفلسطينية أيضاً كبنـك      األردن أو مصر  
 . االستثمار الفلسطيني

 
الضفة الغربية وقطاع غزة، شـهدت سـنة        فلسطينية في   واستمراراً النتشار البنوك العربية وال    

 : وهذه المصارف هي، م وما بعدها افتتاح بعض المصارف اإلسالمية١٩٩٥
  

، فبعد استقراء وضع الجمهـور الفلسـطيني      : عمان للمعامالت اإلسالمية  –ةبنك القاهر  )١
زٍء كبير من أبنائـِه، فـي التعامـل مـع المصـارف       تبين للكثير من البنوك رغبة ج     

اح فروع لـه تتعامـل بالمعـامالت        فتتلذلك أقدم بنك القاهرة عمان على ا      ،  اإلسالمية
 . ية تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالميةستثماراإلسالمية، وتُقدم خدمات مصرفية وا

 

                                                
 . عقود تلك البنوك مع سلطة النقد الفلسطينية: أنظر 1



 ٣٤

 : فكان له الفروع التالية
 .م١٩٩٥عام –غزة–عمان للمعامالت اإلسالمية–بنك  القاهرة )  أ

 .م١٩٩٦ عام –الخليل–ميةعمان للمعامالت اإلسال–فرع  بنك القاهرة )  ب

 . م١٩٩٦ عام –نابلس–مالت اإلسالميةعمان للمعا–فرع  بنك القاهرة  )  ت
 

 أرصـدتها وممتلكاتهـا     ، حيث ُأغلقـت وبيعـت     م٢٠٠٥ر عمل تلك الفروع حتى عام       واستم
 ١.ومعامالتها إلى البنك اإلسالمي الفلسطيني

 
ـ  ٢مي أسـس بتـاريخ      وهو بنك إسال  : البنك اإلسالمي العربي   )٢ ص   ـ  ١٤١٧فَر =  هـ

جازة من لجنة الفتوى بالجامعة اإلسالمية      ، حيث حصل على إ    في غزة م  ١٨/٦/١٩٩٦
وملكية البنك تعود إلى مالك بنك األردن في األردن، ولـه عـدة فـروع فـي         . هناك

 .  وفرع خانيونس،فرع غزة، نابلس، طولكرم، البيرة، الخليل: فلسطين هي
 

وى من لجنة الفتوى فـي  ، حصل على فت إسالمي وهو بنك  :البنك اإلسالمي الفلسطيني   )٣
 م٢/٤/١٩٩٦ هـ الموافـق     ١٤١٦ ذو القعدة    ١٤ سالمية في غزة بتاريخ   الجامعة اإل 

 وفرع بيـت    ،فرع غزة، الخليل، نابلس، رام اهللا     : وله فروع عديدة في فلسطين أهمها     
 .  وملكيته فلسطينية كشركة مساهمة. لحم

  
م، ومقره الرئيسي   ١٨/٧/١٩٩٩سالمي، أسس في     إ وهو بنك : بنك األقصى اإلسالمي   )٤

 . ع واحد في مدينة نابلس، وله فرفي رام اهللا
 

الل ، فمن خ   لدى المجتمع الفلسطيني بشكل عام     ، تالقي قبوالً  والمصارف اإلسالمية في فلسطين   
سالمي الفلسطيني فرع بيت لحم، علمت أن أكثر من نصف          معرفتي وتعاملي مع المصرف اإل    

 . م هم من النصارى من سكان بيت لحم مع فرع المصرف في بيت لحالمتعاملين
 
 
 
 

                                                
 . تأكدت من ذلك بسؤالي لمدير فرع البنك اإلسالمي الفلسطيني في بيت لحم 1



 ٣٥

 المطلب الثاني
      فلسطين -ية في الضفة الغربيةارف اإلسالمالمعوقات التي تواجهها المص

       
البنوك في فلسطين إلى مضايقات االحـتالل،       حيث تتعرض كل    : االحتالل ومضايقاته  )١

ذلك بدعوى أن هـذه     ، و اصةً في السنتين األخيرتين   ومؤسساته االقتصادية المختلفة، خ   
، لرقابة من جهات عـدة ، ولذلك فإن البنوك تخضع ل )اإلرهاب الفلسطيني (البنوك تدعم   

 . لى حساباتها وتحويالتها المختلفةع
 
سـالمية  رفية التي تستطيع التعامل بالمعامالت المصرفية اإل      االفتقار إلى الكوادر المص    )٢

سالمية إن لـم    ن معظم الموظفين في المصارف اإل     ، حيث إ  وواسعةبثقة ومعرفة تامة    
ليها من البنوك الربوية أو من خريجي الجامعـات والمعاهـد           م، قد انتقلوا إ   يكن جميعه 

لذلك فإن معظـم  . ليم في نطاق النظام االقتصادي اإلسالمي، والذين لم يتلقوا التع  الجدد
نون مـن الضـعف فـي    ة في فلسطين يعاالعاملين والموظفين في المصارف اإلسالمي  

 . ١مجاالت العمل االقتصادي اإلسالمي
 

، ومـا   جمهور لتوضيح مزايا المعامالت اإلسـالمية     تصال بال عدم وجود نشرات، أو ا     )٣
مجـاالت  ، وذلك بسـبب الضـعف فـي        ن المعامالت في البنوك التقليدية    تفترق به ع  

 . العالقات العامة المختلفة
  

لهـا  ، ومقـارنتهم  قة المعـامالت المصـرفية اإلسـالمية    بحقيجهل جمهور المسلمين  )٤
، نظراً   على التفريق بين الحالل والحرام     ، وعدم المقدرة  بالمعامالت المصرفية الربوية  

، واهللا سـبحانه  يق المعامالت المصـرفية اإلسـالمية   لغياب المسلمين الطويل عن تطب    
من المعـامالت المصـرفية      وتعالى رد على المشركين الذين وقفوا مثل هذا الموقف        

 . ]٢٧٥ آية :رةسورة البق[، }وأَحلَّ اللّه الْبيع وحرم الربا{ :، بقولهاإلسالمية

 
 
 
 

                                                
 ).٢٤ص(العليات، أحمد عبد العفو، 1
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بها البنوك التقليديـة فـي مواجهـة انتشـار المصـارف           ورة التي تقوم    الحملة المسع  )٥
، وكمية وعدد   ربوية حيث التسهيالت البنكية المختلفة، وتقليل نسبة الفوائد ال        :اإلسالمية

 شهرياً أو نصف سنوياً أو سنوياً،       الجوائز النقدية والعينية التي توزعها البنوك الربوية      
  . وذلك لجذب أكبر عدد من المتعاملين إليها

 
المحاربـة  سالمية كلُّ تلك التيارات الجارفة من العـداء و        كما تواجه الصحوة اإل   : ولذلك نقول 

سالمية كذلك تواجه معوقات ومشاكل كثيرة ِلثنيهـا        ن المصارف اإل  إليقافها والقضاء عليها، فإ   
 .ادي في مجال النظام االقتصادي اإلسالمي المعاصرعن دورها الري

 
الذي سيتمه اهللا سـبحانه  بنصـر اإلسـالم        ، و لنافذ والذي لن يتراجع بإذن اهللا     اهللا ا ولكنه قدر   

فِـؤوا نُـور اللَّـهِ بِـأَفْواهِهِم واللَّـه مـتِم نُـورِهِ ولَـو كَـرِه                    يرِيـدون لِيطْ   {: Uيقـول اهللا    . والمسلمين وعـزتهم  
ون٨{الْكَافِر {            ـرِكُونشالْم كَـرِه لَـوينِ كُلِّـهِ ولَـى الـدع هظْهِـرلِي ـقدِيـنِ الْحى ودبِالْه ولَهسلَ رسالَّذِي أَر وه{ 

 . ]٩–٨آية : سورة الصف[
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 الفصل الثاين
 

 .مفهومها وأمهيتها ومكوناا : التعريف بالرقابة الشرعية 
 

 :وفيه أربعة مباحث
 

 .مفهوم الرقابة الشرعية: املبحث األول
 

 .أمهية الرقابة الشرعية: املبحث الثاين
 

 .تاريخ ظهور الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية: املبحث الثالث
 

 .سالميالرقابة الشرعية يف املصرف اإلات مكون: املبحث الرابع
 
 
 
 

### 
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 المبحث األول
 مفهوم الرقابة الشرعية

  المطلب األول
 الرقابة لغة 

 
ـ ِمن رقَب الثُّالثي، رقَبه، يرقُبه ِرقْبةً وِرقْباناً، بالكسر فيها، ورقوباً، وتَرقَّبه         : " الرقابة تَقَبارو ، ه
انْتَظَرهدصرو ه .قّباالنتظار، وكذلك االرتقاب: والتَّر .قيب١".الحفيظ والحافظ: والر  

 
، وفي  )محدثةٌ(لكُتب أو الصحف قبل نَشِرها      المراقَبةَ، وهي عمُل من يراِقب ا     ": والرقابة بمعنى 

ي سعر الصرف، وتُسمى رقابةُ      المركزية للتأثير ف   تَدخُّْل الحكومة أو البنوك   : االقتصاد السياسي 
  ٢".موِضع المراقبة: من يقوم بالمراقبة، والمرقَب: والمراِقب. الصرف

   
مطرد يدل علـى  الراء والقاف والباء أصٌل واحد : " ٣وفي تعريف الجذر رقب يقول ابن فارس     

 . ٤"ر من معنى     في اللغة العربية للداللة على أكث      )رقب(انتصاب لمراعاة شيء، واستعمل لفظ      
 : ومن أبرز هذه المعاني

 
 
 
 

                                                
 .، مادة رقب)٤٢٨-١/٤٢٤(، ربان الع، لسابن منظور 1
 .)٣٧٧-١/٣٧٦(، المعجم الوسيط 2
، ، من أئمة اللغـة واألدب     )هـ٣٩٥–٣٢٩ (،حمد بن فارس بن زكريا الرازي     هو أبو الحسين أ   : ابن فارس  3

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمـد  ،ابن خلكان: ترجمته في. البديع الهمذاني والصاحب بن عباد    قرأ عليه   
بيروت،الطبعـة  -يات األعيان وأنباء أبناء الزمان، دار إحيـاء التـراث العربـي   وف، )هـ٦٨١ت(بن أبي بكر 

 .)١/١٩٣(األعالمالزركلي،  )١٧/١٠٣( ، سير أعالم النبالءلذهبيا) ١/٦٦).(م١٩٩٧( األولى
تب  دار الك  ،بعة األولى طإبراهيم شمس الدين، ال   : ، وضع حواشيه  )١/٤٨١(ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،       4

والزبيدي، محمد مرتضى الحسيني الواسطي، تاج العروس مـن          م١٩٩٩=هـ١٤٢٠،  بيروت، لبنان _العلمية
مجد الدين  : بيروت، لبنان والفيروزآبادي  _ م، دار الفكر    ١٩٩٤=هـ١٤١٤، ط )٣٠–٢/٢٩( جواهر القاموس، 
 عبد الـرحمن    محمد: ، إعداد وتقديم  )١٧٠–١/١٦٩(، والقاموس المحيط،    )هـ٨١٧–٧٢٩ (محمد بن يعقوب  

 ).م١٩٩٧=هـ١٤١٧(بيروت، لبنان، _دار إحياء التراث العربي بعة األولى،طال، المرعشلي



 ٣٩

فَارتَقِـب إِنَّهـم     {: U، وفي ذلـك ورد  قولـه         ١كترقبه وارتقبه، أي انتظره   : االنتظار )١
ونتَقِبر٥٩ آية :سورة الدخان[ }م[. 

 
 وفي ذلك   .٢به وراقبه مراقبة ورقابا، أي حرسه     من رقب الشيء يرق   : الحفظ والحراسة  )٢

ـ ورس[ } اللّـه كَـان علَـيكُم رقِيبـاً    إِنU :}ورد قوله   ، وورد فـي  ]١ آيـة  :اءة النس
   ٣" .ارقبوا محمداً في أهل بيته : " rالحديث في هذا المعنى قوله 

 
 ٤. ارتقب المكان أي أشرف عليه وعالمن: اإلشراف والعلو )٣

 
 ٥.والرقيب هو األمين: انةاألم )٤

 
شراف والحراسة والرعايـة  نتظار واإلالحفظُ واال : عني لنا أن الرقابة في اللغة ت      مما سبق يتبين  

ـ لمحافظة على الشيء وصونه وحراسـته، كمـا تعنـي اال        ا: واألمانة، وكلُّ ذلك يعني    راز حت
 ٦.والتحوط والمراعاة

 
 
 
 
 
 

                                                
 .)١٧٠–١/١٦٩(الفيروزآبادي، القاموس المحيط،  1
 .)٣٠–٢/٢٩( الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس، 2
    r أصـحاب النبـي   كتاب فضـائل ،  )٣٧١٣(رقم  ، حديث    )٧/١١٠ (شرح فتح الباري  بصحيح البخاري،    3
 ). ١٢رقم (r باب مناقب قرابة رسول اهللا ،)٦٢رقم (
 . )٣٠–٢/٢٩(الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس،  4
 .)٣٠–٢/٢٩( المصدر نفسه، 5
عمان، _بعة األولى، دار النفائس   ط، ال )١٦ص(،   المالية في الفقه اإلسالمي    ، الرقابة حسين راتب يوسف ريان    6

  .بتصرف. )م١٩٩٩=ـه١٤١٩( األردن،
 
 



 ٤٠

 المطلب الثاني 
 الرقابة الشرعية اصطالحاً

 
الذي يبحثُ فـي مراقبـة      العلم  : "  بما يلي   في الشريعة اإلسالمية،    عامة تُعرفُ الرقابة المالية  

 بالمـال العـام     ، بما تحويه من قواعد تتعلق     تزامات في ضوء الشريعة اإلسالمية    لالحقوق واال 
  " ١.جمعاً وإنفاقاً

 
، ستنبطة من مصادر الفقه اإلسالمي    مجموعة األسس الثابتة المستقرة الم     " :وتُعرف أيضاً بأنها  

، أو  ي مجال التسجيل والتحليل والقياس    في عمله سواء ف   التي تُستخدم كدستور للمحاسب المسلم      
ـ      في مجال إبداء الرأي عن الوقائع المعينة التي حدثت لب          ق مـع أحكـام     يان ما إذا كانـت تتف

 ٢. "ة أم الالشريع
 
وجوب اتبـاع جميـع مـا أقرتـه         : " جمل حسين راتب ريان مفهوم الرقابة الشرعية بقوله       وي

، والتي تهدف بمجموعها إلى المحافظـة       وأنظمة وتعاليم وأحكام   من قواعد    الشريعة اإلسالمية 
، أو في   جمعه من موارده التي أقرها الشرع     ، سواء في مجال     على المال العام وصيانته وتنميته    

، مـع اسـتمرار عمليـات المتابعـة         ارفه المقررة دون تهاون أو تقصير     مجال إنفاقه في مص   
، ومعاقبـة المسـيء     في التقصير والخلل إن وجد    اإلشراف لتجنب الوقوع في األخطاء، وتال     و

عتبـار  أفضل الطرق في إدارة المال العام، مع األخذ بعين اال         ، والوصول إلى    وردعه وزجره 
 ٣. "مصلحة األمة واستقرارها بوجه عام

  
، وأن لرقابة المالية في اإلسـالم بشـكٍل عـام   نالحظ مما سبق أن هذه التعريفات تتحدث عن ا    

 يحاسـب   r عهود دولهم المختلفة، حيث كان النبـي          قد قاموا بمثل هذه المراقبة في      المسلمين
الوالة الذين كان يرسلهم للقرى المختلفة لجمع الزكاة والصدقات، وكذلك كان يفعـل الخلفـاء               

الراشدون، ومن جاء بعدهم، حيث ظهر نظام الحسبة والمراقبة والذي كانت تقوم عليه الدولة،                  
  ٤.ا بعد في دواوين الدولة المختلفة، وفيمتم المراقبة للوالة، وصاحب بيت المالوكانت ت

 
                                                

 .بتصرف. )١٧ص(، رقابة المالية ، الريان 1
 ).٤٦ - ٤٥ص( العليات، أحمد عبد العفو، 2
 .)١٧ص(، المصدر السابق 3
 .بتصرف). ٢٢٧–٥٣ص(، نفس المصدر 4



 ٤١

ـ بة الشرعية في المصارف اإلسالمية، فمن المالحظ عدم وجود ا         أما تعريف الرقا   اق علـى   تف
الرقابـة الشـرعية هـي جميـع      : " تعريٍف دقيٍق لمفهومها، فقد عرفها فارس أبو معمر بقوله        

  ١."ة أعمال البنك اإلسالمي للشريعةقابية التي تُستخدم للتأكد من مطابقالعناصر واألنشطة الر
 

ار، ليكون هـو    حمزة عبد الكريم فقد اختار تعريف شركة الراجحي المصرفية لالستثم          وعرفها
الرقابـة  : " بة الشرعية في المصارف اإلسالمية، والذي جاء فيـه        صطالحي للرقا التعريف اال 
، )شركة أو مصـرف   (لمالية اإلسالمية   ى مطابقة أعمال المؤسسة ا    التأكد من مد  : الشرعية هي 

 ٢. " الفتوى، حسب الفتاوي الصادرة والقرارات المعتمدة من جهةألحكام الشريعة اإلسالمية
 

 مخالفـة   ة المصرف اإلسالمي التي تحميه مـن      أحد أجهز : " ويعرفها أحمد محمد السعد بقوله    
 بمـا يضـفي     ، وتُقدم له الحلول الشرعية    اته ألعماله سالمي من خالل ممارس   أحكام الشرع اإل  

  ٣. "عليها الصبغة الشرعية
 

بة الشرعية في أدق وأبسط معانيها، من وجهة        الرقا: " بعل فيقول ويعرفها عبد الحميد محمود ال    
، وعـن طريـق   عية سلطةً معينة تُمارسها بنفسـها حقٌّ شرعي يخول الهيئة الشر   : نظرنا، هي 
لمبـادئ وأحكـام الشـريعة      عاونة بهدف تحقيق أهداف المؤسسة الماليـة وفقـاً          أجهزتها الم 

  ٤".اإلسالمية
 

هيئة الرقابة الشـرعية    : " ه، جاء في  ودانوينقل عطية السيد فياض تعريفها من منشور لبنك الس        
ن يكون أحد األعضـاء  ، ويجوز أقهاء المتخصصين في فقه المعامالتهي جهاز مستقل من الف   

، ولـه  ، على أن يكون من المتخصصين في مجال المؤسسات المالية اإلسالمية        لفقهاءمن غير ا  

                                                
، البنك اإلسالمي   )٤ص(ستقالليتها على معامالت البنك اإلسالمي،      ، أثر الرقابة الشرعية وا    فارس أبو معمر   1

  ).م١٩٩٤(،ردنياأل
، دار النفـائس للنشـر   )٣٢ص(حمزة عبـد الكـريم، الرقابـة الشـرعية فـي المصـارف اإلسـالمية،          2

 ، جمادى األولى٢١٣، و مجلة البيان، العدد ) م٢٠٠٦=هـ١٤٢٦( بعة األولى، سنةطال، األردن_والتوزيع
                                                       ).١٨-١٠ص(، السنة العشرون، )م٢٠٠٥يونيو=هـ١٤٢٦( 
جامعـة  _، كليـة الشـريعة    )٦ص(عية وأثرها في المصارف اإلسـالمية،       ، الرقابة الشر  أحمد محمد السعد   3
 .بعة تمهيدية، طليرموك، األردنا
 بعة، طة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية جامع،)٣١ص (،عبد الحميد محمود البعل، الرقابة الشرعية الفعالة      4
 .مهيديةت



 ٤٢

 البنك ومراقبتها واإلشراف    ، ويعهد لهيئة الرقابة الشرعية توجيه نشاطات      إلمام بفقه المعامالت  
ون فتواها وقراراتها ملزمـة     ، وتك بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية   ، للتأكد من التزامها     عليها
  ١ ".للبنك

 
إن :  نستطيع القـول صطالحية المختلفة، ات اال ، والتعريف  التعريف اللغوي للرقابة الشرعية    ومن

ابقتـِه  ، لمعرفـة مـدى مط   سير العمل في المصارف اإلسالميةمراقبة: الرقابة الشرعية هي 
للتحقق من التـزام المصـرف      ،   معامالته المصرفية المختلفة   ، في ألحكام الشريعة اإلسالمية  

 .  ه، والتأكد من تحقيق أهدافصائصهبخ
 

مر هام جداً وضروري ألية مؤسسة، مصرفية كانـت أو غيرهـا،        يتأكد لنا أن الرقابة أ    وبذلك  
نحـراف فـي   وذلك لمصلحة تلك المؤسسة ومتابعة شؤونها وأحوالها، والمحافظة عليها من اال    

 فإن الرقابة الشـرعية     ،ميةسارها عن األهداف التي حددت لها، وفي حالة المصارف اإلسال         م
في وجودها وبقائها واستمراريتها حجر أساسي . 

 
، بدون أن يكـون ملتزمـاً       إلسالمي أن يحمل مثل هذا المسمى     وعلى ذلك ال يصح للمصرف ا     

 الالزمة للمعامالت المصرفية واالقتصادية، وخاضعاً للرقابة الشرعية، بـأي        باألحكام الشرعية 
 .  رفي عن األحكام الشرعية المعتبرةحتى ال يخرج في نطاق عمله المص، شكٍل من أشكالها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
، جامعة الملك خالـد     )٢٤ص(حديات المعاصرة للبنوك اإلسالمية،     ، الرقابة الشرعية والت   عطية السيد فياض   1

   .بعة تمهيدية، طبأبها



 ٤٣

 المبحث الثاني
 أهمية الرقابة الشرعية

 
 المطلب األول 

 ) الحسبة. (أصل الرقابة الشرعية
 

اسِ كُنتُم خير أُمةٍ أُخرِجـت لِلنـ  {: ا، قال عنهبحانه هذه األمة في كتابه العزيز عندما وصف اهللا س   
بالخَيِريـة   Iفقد وصـفها  . ]١١٠ آية :رانسورة آل عم  [ }تَأْمرون بِالْمعروفِ وتَنهون عـنِ الْمنكَـرِ      

 . مرها بالمعروف ونهيها عن المنكرأل
 

ولْـتَكُن مـنكُم أُمـةٌ يـدعون إِلَـى الْخَيـرِ            {: I عن وظيفة األمة وتكليفهـا قـال         Iوعندما تحدث   
أْميو         ـونفْلِحالْم ـمه لَــئِكأُونكَرِ ونِ الْمع نوهنيوفِ ورعبِالْم ونفقد جعل . ]١٠٤آية : سورة آل عمران[ }ر
Iلمعروف والنهي عن المنكر، بوظيفة األمر با فالح األمة بأن تقوم طائفة منها .  
 

: م الـبعض، قـال    عن ارتباط المؤمنين بعضهم مع بعض، ووالئهم لبعضه        Iوعندما تحدث   
 ]٧١آيـة  : سورة التوبة[ }والْمؤمِنون والْمؤمِنات بعضُهم أَولِياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعروفِ وينهون عنِ الْمنكَـرِ         {

 . مر بالمعروف والنهي عن المنكرفجعل ذلك االرتباط والوالء مربوطاً باأل
 

 فيمـا   r، ومن ذلـك قولـه       األمر، حيثُ تَحدثَ عنه بشكل واسع      هذا   rولم يغِْفْل رسول اهللا     
  t١يرويه أبو سعيد الخدري 

                                                
اسمه سعد بن مالك بن سنان بن ثعلبة بن عبيد بن األبجر، وهو خُدرةُ بن عـوف بـن                   : أبو سعيد الخدري   1

، وأمه ُأنَيسة بنت أبي حارثة من بني عدي بن النجـار، وهـو مـن                الحارث بن الخزرج األنصاري الخدري    
: ت(ابن عبد البر، يوسف بن عبد اهللا القرطبي،         .  هـ٧٤الحفاظ المكثرين العلماء الفضالء العقالء توفي سنة      

عادل مرِشد، كتاب الكُنـى،  : ، صححه وخرج أحاديثه)٨١٥ص(، االستيعاب في معرفة األصحاب،     )هـ٤٦٣
م  و أبو نعيم األصبهاني، أحمد بن عبد اهللا بن          ٢٠٠٢=هـ١٤٢٣عمان، األردن،   _ة األولى، دار األعالم   الطبع

، تحقيق محمد حسن إسماعيل ومسعد      )٤/٤٨٣(، معرفة الصحابة،    )هـ٤٣٠ت  (أحمد بن إسحق بن مهران،      
 ). م٢٠٠٢=هـ١٤٢٢(بيروت، لبنان، _عبد الحميد، الطبعة األولى، دار الكتب العلمية



 ٤٤

يره بيده، فإن لم يستَِطع فبلسـانه،       من رآى منكم منكراً فَلْيغَ    : "  يقول rسمعت رسول اهللا    : قال
  ١." يمانفإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف اإل

ث مر في السوق على صبرة طعـام        ، حي قول، بل قام بالفعل    عند حد ال   rولم يقف رسول اهللا     
أصابته السـماء   : فقال" ذا يا صاحِب الطعام؟ ،    ما ه " : فنالت أصابعه بلالً، فقال    فأدخل يده فيها  

 ٢. "جعلته فوق الطعام كي يراه الناس، من غَشَّ فليس منيأفال : " يا رسول اهللا، قال
 
اسـتعمل  :  قـال ٦ عن أبي حميٍد السـاعدي ٥ عروة عن٤ عن الزهري٣حدث سفيان بن عيينة   و

. هذا لكم وهذا لي ُأهدي لـي      : ، فلما قدم قال   ٧من اُألسد يقال له ابن اللُتيبة      رجالً   rرسول اهللا   
: ما بال عامل أبعثه فيقـول     : " على المنبر فحمد اهللا وأثنى عليه، وقال       rفقام رسول اهللا    : قال

      قعد في بيت أبيه أو في بيت أمه، حتى ينظر أيهدى إليـه أم ال           أفال! هذا لكم وهذا ُأهدي إلي  .
، ء به يوم القيامة يحمله علـى عنقـه        والذي نفس محمد بيده ال ينال أحد منكم منها شيئاً إال جا           

  :رفع يديه حتى رأينا عفرتي إبطيه، ثم قـال        ثم  " بعير له رغاء أو بقرة لها خُوار أو شاة تَيعر           
    ٨.مرتين". ت اللهم هل بلغ" 

                                                
باب كون النهي   ) ٢٠(، باب   )١( كتاب اإليمان  ،)٤٩(الحديث رقم  ،)٢٥–٢/٢٤(ي،النووصحيح مسلم بشرح     1

 .  م٢٠٠١القاهرة، –الطبعة األولى، مؤسسة المختارنكر من اإليمان،عن الم
وفـي الحـديث   ). ٤٣(، باب )١(، كتاب اإليمان    )١٠٢ (،برقم)١١١–٢/١٠٩(صحيح مسلم بشرح النووي،    2

 .  "يس منَّا ومن غشنا فليس منّا من حمل علينا السالح فل: " قال: الذي قبله
سفيان بن عيينه بن أبي عمران ، ميمون الهاللي ، أبو محمد الكوفي ، ثم المكي ، ثقة حافظ وفقيه إمام حجة          3

بشار معـروف واألرنـاؤوط ،الطبعـة       : تحرير تقريب التهذيب،ابن حجر العسقالني،تأليف    ) . هـ٩٨ت  (،  
 ) . ٢/٥١(لبنان،-ألولى،مؤسسة الرسالة،بيروتا
محمد بن مسلم بن عبيد اهللا بن عبد اهللا بن شهاب ، تابعي إمام حافظ ، روى أكثـر مـن ألفـي                 : الزهري   4

-٩/٢٧٦(، وابن كثير، البدايـة والنهايـة ،    ) ٣٥٠-٥/٣٢٦(سير أعالم النبالء    ) .  هـ   ١٢٣-٥٠(حديث ،   
٢٨٢ . ( 

 ٩٤ت (عوام بن خويلد االسدي ، ولد في عهد عثمان بن عفان ، ثقة فقيه مشهور ، عروة بن الزبير بن ال 5
 ) . ٣/٩(تحرير تقريب التهذيب ، األرناؤوط ،) .  هـ 

صحابي مشهور اسمه المنذر بن سعد ، أو ابن مالك ، وقيل اسمه عبد الرحمن ، شهد : أبو حميد الساعدي  6
 التهذيب ، األرناؤوط تحرير تقريب) . هـ٦٠(يد سنة أحدا وما بعدها ، وعاش إلى أول خالفة يز

،)٤/١٨٣ .( 
 ) . ٣/٥٢٥(عبد اهللا بن اللتيبة ، نسبة إلى قومه ،فتح الباري  7
ت صو: والرغاء ،)٧(، باب   )١١٣(مارة  ، كتاب اإل  )١٨٣٢(رقم  ب ،)١٢/٢١٠(،صحيح مسلم بشرح النووي    8

لسـان  :  انظـر ،صـوت الثـور  :  مادة رغا ، وخوار،)١٤/٣٢٩(،  ،لسان العرب ، البعير والناقة  ذوات الخُف 



 ٤٥

روِف والنّهي عن المنكر بعد التوحيد واالعتقاد السليم، هي وظيفةُ اُألمة األسـاس،         فاألمر بالمع 
ر األمر في عهد الخلفاء     ، واستم  وصحابته الكرام  r، ولقد قام بذلك رسول اهللا       وشعارها الخالد 

، اصـطلح علماُؤهـا عليـه     الراشدين، ومن سار على دربهم، وتأصَل اَألمر في اُألمة، حيثُ           
أطلقوا مصطلح الِحسبة على ِفعله، وسموا من يقوم به بالمحتسب، واعتبروا حكمهـا فـرض          و

هي األمـر   : "  وفي كتاب األحكام السلطانية، الحسبة     ١.ت فرض عين  ، وفي بعض الحاال   كفاية
 ٢."والنهي عن المنكر إذا ظهر فعله ، بالمعروف إذا ظهر تركه

 
األمر بالمعروف والنهـي    : ةسالميالواليات اإل : " ٣ل شيخ اإلسالم أحمد بن تيمية     وفي ذلك يقو  

، فاألمر الذي بعـث اهللا بـه        لدين وجميع الواليات هو أمر ونهي     عن المنكر، وإذا كان جماع ا     
، وهـذا نعـتُ النبـي    الذي بعثه به هو النهي عن المنكر رسوله هو األمر بالمعروف، والنهي      

والْمؤمِنون والْمؤمِنات بعضُهم أَولِياء بعـضٍ يـأْمرون بِـالْمعروفِ وينهـون عـنِ      {: Iقال اهللا  والمؤمنيــــن كما   
  ٤ .]٧١ آية :ةسورة التوب[ }الْمنكَرِ

 
 

                                                                                                                                       
ـ   . صوت الغنم : ، مادة خار ، وتيعر    )٤/٢٦١(،  العرب  مـادة عـار ، وعفرتـي         ،)٥/٣٠١ (،ربلسـان الع

 . مادة عفر ،)٤/٥٨٤( لسان العرب، .كبياض إبطيه
محمـد بكـر    : ، قدم له  )١/٣٥٠(،  ن، أحكام القرآ  )هـ٥٤٣–٤٦٨(أبو بكر محمد بن عبد اهللا       ،  ابن العربي  1

األمر بالمعروف والنهـي    : " حيث يقول . )م٢٠٠٢=هـ١٤٢٢(القاهرة،  _دار المنار  بعة األولى، طإسماعيل، ال 
ـ         وقد يكون ... عن المنكر فرض كفاية      سـتقالل  الحية النظـر واال    فرض عين إذا عرف المرء من نفسه ص

 . "    بالجدال أو عِرف ذلك منه
، )٢٤٠ص(كام السـلطانية والواليـات الدينيـة،        ، األح )هـ٤٥٠ :ت(علي بن محمد بن حبيب      ،   الماوردي 2

    .م١٩٦٦=هـ١٣٨٦ ،مصر_ة ومطبعة البابي الحلبي وأوالدهشركة مكتب ،محمد الحلبي: صححه
صـر، محـدث حـافظ      ، شيخ اإلسالم المجاهد في الشام وم       بن عبد السالم بن عبد اهللا      أحمد بن عبد الحليم    3

 ،األعالمالزركلي،   ).هـ٧٢٨–٦٦١(الفتاوى والصارم المسلول،    :  كثيرة أشهرها  ومفسر ومجتهد، له مؤلفات   
 .)١/٢٦١(، وعمر رضا كحالة، معجم المؤلفين)  ١/١٤٤(
: تحقيـق ،  )١٣ص(،  حسبة فـي اإلسـالم    ، ال )هـ٧٢٨–٦٦١(أحمد بن عبد الحليم بن تيمية،       شيخ اإلسالم    4

   .، بدون سنة طباعة أو المطبعةصالح عزام



 ٤٦

، ولم  1t الخطاب   هو أمير المؤمنين عمر بن     ،r  من وضع نظام الحسبة بعد رسول اهللا      وأول  
ن كانت واجباً عاماً علـى      ، وهي وإ  ٢ في عهد الخليفة العباسي المهدي      بذلك إالّ  تُعرف التسمية 

 :  هي٣حتسب والمتطوع ذكرها الماوردي، غير أن هناك فروقاً بين المكل مسلم
 

 بحكم واليته أو وظيفته المأجورة، فـال يجـوز أن           الحسبة فرض عين على المحتسب     )١
فل عمله الذي يجوز    ، فهي من نوا   مينفرض كفاية على غيره من المسل     ، و يتشاغل عنه 

 . أن يتشاغل عنه

 
مخصص لإلدعاء له فيما يجب إنكاره، وعليه إجابة المـدعي المسـتعدي،            المحتسب   )٢

 . وأما غيره فليس مخصصاً لهذا، وال يلزمه إجابة المستعدي

 
على المحتسب أن يبحث عن المنكرات الظاهرة لينكرها على فاعلها ويفحـص عمـا               )٣

 .  ، وليس على المتطوع بحث وال فحصروف الظاهر ليأمر بإقامتهمن المعترك 
 

نكـرات الظـاهرة ولـيس    ، وله أن يعزر في المحتسب أن يتخذ أعواناً على إنكاره    للم )٤
 . للمتطوع  ذلك

 
ق وإخراج األجنحة في    ود في األسوا  سب االجتهاد في العرف دون الشرع، كالقع      للمحت )٥

فيه، وليس  ) القواعد البارزة   (ظالت وغيرها   أماكن عرض البضاعة داخل السوق كالم     
 ٤.هذا للمتطوع

 

                                                
 وثاني الخلفاء الراشدين ، استشهد tن الخطاب بن نفيل القرشي العدوي أبو حفص ، أمير المؤمنين عمر ب 1

، والعبر في ) ٤٨٠ -٤٧٣ص( االستيعاب ، ابن عبد البر ، . في ذي الحجة سنة ثالث وعشرين للهجرة 
 ) . ١/٢٦( خبر من عبر ، الذهبي ، 

ـ ١٥٨( محمد المهدي بن المنصور ، تولى الخالفة سنة           2 ـ          )  ه يين ،  ـ، وهـو مـن كبـار خلفـاء العباس
 ) ١/١٣٠( خبر من عبر ، الذهبي ، والعبر في ). ١٢٨-١٠/١٠٤(البداية والنهاية ابن كثير ) . هـ ١٦٩ت(
الباحثين أصحاب التصـانيف    ، من العلماء    )هـ٤٥٠–٣٦٤(علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن        : الماوردي 3

 ،، الـذهبي ) ٤/٣٢٧(، األعالم ،الزركلي. لدين، والنكت والعيون، ولد بالبصرة  الكثيرة، من كتبه أدب الدنيا وا     
 .  )١٨/٦٤(، سير أعالم النبالء

   ).٢٤٠ص( السلطانية ، األحكامالماوردي،  4



 ٤٧

حراً، عدالً، ذا رأي وصرامة، وخشونة في الدين، وعلـٍم           :يشترط في والي الحسبة أن يكون     و
قـال  : لين، واختلف الفقهاء في اشتراط كونه من أهل االجتهاد علـى قـو            بالمنكرات الظاهرة 

ليس لـه   ، ف ال يشترط : ناس برأيه واجتهاده، وقال األكثرية    تالي إلزام ال  ، وله بال  يشترط: بعضهم
الـذي حصـر    ، و فـي شـروط المحتسـب      هذا ما قاله الماوردي   . إلزام الناس برأيه ومذهبه   

 : اختصاصاته في أمرين هما
 .  األمر بالمعروف– ١
  ١.النهي عن المنكر – ٢

د به من   ، لما يعو  اماً كبيراً  األمة حكاماً ومحكومين وعلماء اهتم     وع الحسبة من  ولقد القى موض  
ريفـاً  ، تتحـدث عـن الحسـبة تع       األمة كُتباً ، وكَتب في ذلك علماء      مصلحٍة عامٍة على األمة   

 . وتفصيالً وقانوناً وعمالً، كالذين مر ذكرهم سابقاً
 

، والتي أوُل   رقابة الشرعية تنبثق من أصل شرعي، أال وهو الحسبة        من كل ما مضى نَعلَم أن ال      
نقام بفعلها رسوُل اهللا      م r . القول تطيعإن الرقابة الشرعية هي إحدى وظائف الِحسـبة        : ونَس

 . سالميةوالتي يقوم بها المحتسب في ظل الدولة اإل
 

جماعـة القائمـة   ، فالرقابة الشرعية هي إلزام الفرد أو ال اليوم وفي ظل غياب دولة اإلسالم  أما
فقاً لألحكام الشرعية المفتـى  ، للقيام بالعمل المصرفي وِ بةعلى العمل المصرفي، ألنفسهم بالرقا    

 . معلومة بالضرورة كحرمِة الربا، أو البها
 

، وعملـت   فسها بهيئة رقابة شرعية لكل مصـرف      ، قد ألزمت ن    المصارف اإلسالمية  فإن لذلك
ة أنهـا   ، ويسجل لسلطة النقد الفلسطيني    ها من المتخصصين بالعلوم الشرعية    على اختيار أعضائ  

، ومـا  ضائها، وحددت عدد أعالمية وجود هيئة الرقابة الشرعيةاشترطت على المصارف اإلس  
، ويبدو ذلك واضحاً في عقود تأسيس المصارف         يتوافر فيهم من مواصفات ومؤهالت     يجب أن 

      ٢.وك اإلسالمية المختلفة في فلسطينوالبن
 
 
 

                                                
 .)٧٦٦–٦/٧٦٣(، والزحيلي، الفقه اإلسالمي وأدلته ، ) ٢٥٩–٢٤٠ص( السلطانية ،األحكامالماوردي،  1
  
 . م٥/٥/٢٠٠١بتاريخ ) ٢٣(لنقد الفلسطينية رقممذكرة سلطة ا:  أنظر2



 ٤٨

 المطلب الثاني 
  اإلسالمية والمتعاملين معها قابة الشرعية للمصارف أهمية الر

 
ة إيجـاد البـديل المصـرفي       ، هو اإلدعـاء بضـرور      المبرر لوجود المصارف اإلسالمية    إن

، وذلـك   لتعامل مع النظام المصرفي الربوي    ، ويغنيهم عن ا   اإلسالمي، والذي يسد حاجة الناس    
تـيح  ، ي إسالمييستظلوا بظالل نظام مصرفي     ، أن    لمطالب الجمهور العريض من األمة     تحقيقاً

ة والتـي ال    ، والبعد عن الطرق المحرم    لهم السير في الطريق الحالل، لتحقيق األهداف الحالل       
 . تؤدي إالّ إلى الحرام

 
نفسها بهـذا الوصـف كالمـاً       ، ال تستطيع وصف     من هذا المنطلق، فإن المصارف اإلسالمية     

اها كان ال     وادعاءسممن وسيلٍة إل    ، ولتأكيد حقيقة م ق نفسـها للجمهـور     ، لتسـوي  ثبات ذلك  بد
، بمؤسسـاته التـي تعمـل       حاجة لهذا النظام المصرفي   ، والذي هو بأمس ال    العريض من األمة  
 . ام الشرعية المناسبة لهذا النظامضمن حدود األحك

 
،  بد من الرقابة الشرعية، بأي شكل من أشكالها، لمنح المصرف اإلسـالمي الشـرعية    فكان ال 

ئمة على أساٍس متين أال وهو االلتزام المطلق باألحكام الشرعية التي يحتاجها            تلك الشرعية القا  
ي اإلسالمي المعمول به في المصرف، خاصة وأن المصرف اإلسـالمي هـو             النظام المصرف 

البديل للبنوك التقليدية، وأن كثيرا من المسلمين ال يفهمون أحكام ديـنهم المتعلقـة باألعمـال                
أن كثيرا من العاملين في تلك المصارف أيضا هم أصال مـن مـوظفي              المالية والمصرفية، و  

  ١. البنوك التقليدية، كما أن النظم المصرفية والمالية الحديثة في اتساع وانتشار
 

مالية إسـالمية، مصـرف أو غيـره،        وباإلجمال فإن وجود الرقابة الشرعية في أية مؤسسة         
، فـي   كل المصارف والمؤسسات المالية اإلسـالمية     أن  ، علماً ب  يمنحها الثقة والقوة والشرعية   

ت المصرفية فيهـا لألحكـام      ، تشترط خضوع كل المعامال    امها الداخلي وقوانينها األساسية   نظ
 .رعية، وهذا يضفي عليها صفة القانونية باإلضافة إلى الشالشرعية

ـ      لقد حرصت المصارف والبنوك اإلسالمية في ف      و رعية مـن   لسطين على وجود هيئة رقابة ش
امعـات والمراكـز    ، وأصحاب الخبرة المشهورين على مسـتوى الج       خيرة العلماء المعروفين  

 .العلمية المختلفة

                                                
  . ٣٧عبد الكريم، حمزة، الرقابة الشرعية، ص 1



 ٤٩

، ألنه يؤمن   حكام الشريعة اإلسالمية في حياته    يتوق لتطبيق أ  ف،  ور العريض من األمة   الجمهأما  
، ويعتبـر أن    يهـا ن الظلم والظلمات التي يعـيش ف      إيماناً قاطعاً بأن ذلك هو طريق خالصه م       

، وكثيراً ما تسمع    ئهاإلعراض عن األحكام الشرعية التي جاء بها اإلسالم هو سبب شقائه وبال           
ومن أَعرض عن ذِكْرِي فَـإِن لَـه معِيشـةً ضَـنكاً ونَحشـره يـوم الْقِيامـةِ         {: Iالعامة والخاصة تردد قول اهللا   

ــى م١٢٤{أَع { ــم ــالَ رب لِ ــرياً   قَ ــت بصِ ــد كُن ــرتَنِي أَعمــى وقَ شا    } ١٢٥{  حِســيتَه ــا فَن اتُنآي ــك ــذَلِك أَتَتْ قَــالَ كَ
 . ]١٢٦–١٢٤آية : سورة طه[ }وكَذَلِك الْيوم تُنسى

 
، أعرض عنـه     خالف أمري وما أنزلته على رسولي      أي: "  في تفسير ذلك   ١ورد عند ابن كثير   

ا فـال طمأنينـة وال   ، أي ضنكاً في الـدني }فإن له معيشة ضنكاً {  وتناساه وأخذ من غيره هداه 
، وأكـل مـا     ، ولَِبس ما شاء    لضاللِه وإن تَنَعم ظاهره    ، بل صدره ضيقٌ حرج    انشراح لصدره 

ين والهدى فهو في قلٍق وحيرة وشك، فـال         ، فإن قلبه لم يخلص إلى اليق      شاء، وسكن حيثُ شاء   
 ٢."فهذا من ضنك المعيشة يزاُل في ريبِه يتردد، 

 
    الحاجة ِلم يحافظ على أحكام الشرع والدين، والمصرف اإل       فهذا الجمهور بأمس سالمي حين  ن

كما أن هـذا    . نفسه الثقة التي يحتاجها الجمهور    ، فإنه يمنح ل   شرعيةيستظل في ظالل الرقابة ال    
لديـه وجـود الرقابـة    يتأكد ، وور حين يجد المؤسسة التي تدعي التزامها بأحكام الشرع  الجمه

 . مي هروباً من الحرام إلى الحاللساليندفع بقوة للتعامل مع المصرف اإل الشرعية فيها،
 

، حيث إن الجمهور العريض من المسلمين في فلسـطين يِكـن             بحثي لقد تأكدت من ذلك خالل    
ة رقابة شرعية في     هيئ ، فإذا كان مثل هؤالء العلماء أعضاء      حترام والتقدير للعلماء العاملين   اال

 .، حظي ذلك المصرف بالثقة واالطمئنانأي مصرف إسالمي

                                                
ـ ٧٧٤-٧٠٠(إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي الشافعي عماد الدين أبو الفداء             1 ، محـدث ومـؤرخ     ) هـ

: مـن تصـانيفه   .  بها، وتوفي بها     ومفسر وفقيه ، ولد بجندل من أعمال بصرى ثم انتقل الى دمشق ،  ونشأ              
،وابــن حجــر )٢٨٤_٢/٢٨٣(كحالــة،معجم المــؤلفين:أنظــر.التفســير،البداية والنهايــة،وجامع المســانيد

، )٤٦-١/٤٥(،إنباء الغمر بأبناء العمر في التـاريخ،      )هـ٨٥٢(العسقالني،الحافظ أحمد بن علي، المتوفى سنة     
   .  لبنان–،دار الكتب العلمية،بيروت )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦(الطبعة الثانية

، )٢/٤٩٧(، مختصر تفسـير ابـن كثيـر،    )هـ٧٧٤ت (اد الدين إسماعيل بن كثير الدمشقي   ، عم ابن كثير  2
( ،، لبنـان بيـروت _بعـة السـابعة، دار القـرآن الكـريم    طال، محمـد علـي الصـابوني   : ختصار وتحقيق ا

 .) م١٩٨١=هـ١٤٠٢



 ٥٠

ـ    دير المصرف اإلسـالمي   ، الذي يصبح فيه م    وإنني أتَطَلَّع إلى ذلك اليوم     اء ، هـو أحـد العلم
االقتصاد القائم علـى أحكـام      ، ممن يجمعون بين الفقه وعلم       العاملين والمخلصين والصادقين  

التـي  ، و فين من خريجي الكليات الشرعية االقتصادية     لى كون جميع الموظ   ، باإلضافة إ  الشرع
تعـد  ، يب ين، وإنجاحاً لعمٍل إسالمي فعـال     ، إرضاء هللا رب العالم    تؤهل طلبتها لمثل هذا العمل    

 .باألمِة عن المعيشِة الضنكا
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 المبحث الثالث
 تاريخ ظهور الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية

 
، وتطبيقهـا    فكرة المصارف المالية اإلسـالمية     لقد بدأ التفكير في الرقابة الشرعية بعد ظهور       

بة الشـرعية أمـراً   ، مما جعل الرقان ودول الخليج العربيواألردعلى أرض الواقع في مصر     
 ، تشجيعاً لجمهور المسلمين   مصارف الشرعية المطلوبة إسالمياً   ، إلعطاء تلك ال   ضرورياً وملحاً 

روباً من الربا وعواقبِه    ، وه للتعامل معها من منطلقاٍت دينية، تقوم على معاني الحالل والحرام         
 .   الوخيمة

 
مستشار شرعي في بنك دبي اإلسـالمي، وبيـت التمويـل           بة الشرعية على شكل     بدأت الرقا 

تدقيق في تخصصـه فـي فقـه    ، دون الشار يختار من العلماء المعروفين  ، وكان المست  الكويتي
، وما زالت بعـض المصـارف       ها من علوم مساعدة أصولية وفرعية     ، وما يلحق ب   المعامالت

 ١.احدرعي واإلسالمية كذلك تكتفي بمستشار ش
 

 مـع اإللمـام     ومن خالل التجربة نشأت الحاجة إلى تفضيل المتخصصين في فقه المعامالت،          
ى كمـا تحتـاج   ، وأن الفتـو  بالعمل المصرفي، باعتبار أن الحكم على الشئ فرع عن تصوره         

، ومن هنا نشأت الحاجة إلـى تعيـين أفـراد ذوي           لمعرفة الحكم الشرعي، تحتاج لفقه الواقعة     
حتـى   ،ريعة اإلسالمية في هيئات الرقابة    ، ممن لهم إلمام بالش    ة، أو اقتصادية  صصات قانوني تخ
 . كامل العلم الشرعي مع فقه الواقعيت
 

ى هيئـات الرقابـة     ، على مستو  ويظهر هذا التكامل في أوضح صوره، في التجربة السودانية        
رفي والمؤسسـات   للجهاز المصشرعية،، وعلى مستوى الهيئة العليا للرقابة ال    الشرعية الفرعية 
 . المالية اإلسالمية

 

                                                
، )١٠ – ٦ص(مالية اإلسالمية، الشريف، محمد عبد الغفار، الرقابة الشرعية على المصارف والشركات ال 1

الساعة التاسعة . م٢٠/١١/٢٠٠٥ /net.dralsherif.www://http. جامعة الكويت، طبعة تمهيدية، بتصرف
 . مساء
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ولقد كان للتجربة السودانية، قصب السبق أيضاً، في ظهور إدارٍة للفتوى والبحوث في صـورٍة   
، إذ مثلـت حضـوراً كثيفـاً علـى     د مدرسةً رائدةً للرقابة الشـرعية ، أصبحت فيما بع  مستقلة

 ١. جعاً سهالً لهاسالمية كافةً، وظلت تمثل مرالمستويات اإلدارية للمصارف اإل
 

المية، بالحاجـة   ، إحساس المؤسسات المالية اإلس    ات اإليجابية في الرقابة الشرعية    ومن التطور 
المصرفي سواء  ، تمثل درجة أعلى ومرجعية متخصصة لتوحيد نمط العمل          إلى رقابة مركزية  

نـتج  أ،  و تحول هذا اإلحساس إلى سعي جـاد     ،في كل قطر على حدة، أو على المستوى العام        
لإلتحـاد الـدولي للبنـوك      ، منها الهيئة العليا للرقابـة الشـرعية         أنماطاً من الرقابة المركزية   

لتي تكونت لدى المصارف اإلسـالمية، التـي        ، وكان الهدف منها تجميع الخبرات ا      اإلسالمية
ان ، وبغرض توحيد الخيارات الفقهية كلما ك      ها، و تفادي سلبيات   انتشرت سريعاً، بدعم إيجابياتها   

ـ     ق الجهود لتطوير الفقه المصرفي و     ، وتنسي اًذلك ممكن  ة وأدوات  تفعيله في صورة صيغ تمويلي
، وكـان تكوينهـا واجتماعهـا التمهيـدي        . تلبي المصالح المشروعة لألمة اإلسـالمية      ،مالية

، وتاله االجتماع الثاني بعد عام فـي  م١٣/٤/١٩٨٣-١٢ي باستضافة من بنك دبي اإلسالمي ف  
 ثـم   ،م١٩٨٤ثالث بالقاهرة  في آخـر عـام         ال باكستان، و  –م بإسالم آباد    ٢٤/٣/١٩٨٤-٢٢

 ٢.تباعدت اجتماعاتها حتى توقفت
 
، وأصدرت عـدداً    قشة قضايا عملية غاية في األهمية     ، بمنا دأت هذه الهيئة في بداية تكوينها     وب

 ضعت الئحة إجرائيـة الجتماعاتهـا وتنظـيم       ، وو اوى فيما عرض عليها من األعمال     من الفت 
كبر في مثل هذه األعمال يقتضي االستمرارية والمتابعـة         غير أن النجاح األ    ،إصدار قراراتها 

 .لألعمال، الشئ الذي لم يتوافر لهذه الهيئة
 تجمع إلى جانـب     ، أمانة عامة موسعة   ، ولهذه الهيئة  ت الهيئة الشرعية الموحدة للبركة    ثم ظهر 

، ية، وهي من أنشط األمانات العامـة      التخصصات الشرعية، التخصصات االقتصادية والمصرف    
القضـايا  ، التـي تتنـاول   لندوات والمناشط المصـرفية األخـرى  من حيث عقد المؤتمرات وا 

مانات األخـرى إنتفـي   ، في المصارف اإلسالمية، وهي من أنشط األ     المصرفية العملية الملحة  
 يحتـذى فـي هـذا       ات واألبحاث، ومن أكثرها نشراً، فهي مثال      ، والدراس رارات، والق الفتاوى

 ٣.الخصوص
                                                

 أبها، –د جامعة الملك خال. عطية السيد ، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة للبوك اإلسالمية ،فياض1
 ).  ٢٥ – ٢٤ص(طبعة تمهيدية،

 ). ٨ص(الشريف، الرقابة الشرعية، 2
 . نفس المصدر 3
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 حيث بدأت   ،الميةسسات المالية اإلس  ثم أنشئ المجلس الشرعي، لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤ       
لممهـدة إلصـدار معـايير      ، ا زة الدراسات الشرعية  ، تقوم بمراجعة وإجا   عملها بلجنة شرعية  

م  ١٩٩٩ عـام    فيو. ما عملت على مراجعة هذه المعايير     ، ك المراجعة والمحاسبة واألخالقيات  
تـي  ، ويقوم بذات األغـراض ال     ى مجلس شرعي يوازي مجلس المعايير     تم رفع هذه اللجنة إل    

، وللمجلس ثـالث لجـان   عضوية أكبر ، ولكن من مؤسسة ذات      كانت تقوم بها اللجنة الشرعية    
، وتمثـل األمانـة العامـة لهيئـة معـايير المحاسـبة       تخصصة تمهد له الدراسات المطلوبة م

   . واإلسالمية أمانة المجلس الشرعيلمؤسسات الماليةوالمراجعة، ل
 

ـ             أن نظام الرقابة الشرعية    من هذا  يظهر كال ، شهد تطـوراً و تنوعـاً فـي الخبـرات واألش
ـ           والدرجات ات، وتبـدلت التجـارب     ، وأفرز هذا التطور بدوره تنوعاً في منتجات هـذه الهيئ
، مـع   تجمع أعضـاء هـذه الهيئـات   التي ظلت،  عبر المناشط المتنوعة والمتعددة   ،والخبرات

لك المـؤتمرات   ، ومن ذ  مصرفية اإلسالمية، وبعض مجالس إداراتها    العاملين في المؤسسات ال   
ندوات المتخصصة بالقضايا العملية، وورشْ العمل والمحاضـرات،   ، وال الجامعية والمتخصصة 

بعض المواقـع    و نتج عن ذلك حشد من الدراسات والبحـوث واإلصدارات واسعة االنتشار،         و
، كما نظمت دورات للتأهيـل والتـدريب علـى          خصصة، والمجالت المت  على شبكة اإلنترنت  

 ١. ؤسسي والقطري واإلقليمي والعالميالمستوى الم
 

 صـفر   ١في  ) AAOIFI(لقد تأسست هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية         
هــ  ١٤١١ رمضـان    ١١سجلّت في   ، ثم   م في الجزائر  ١٩٩٠ شباط   ٢٦هـ الموافق   ١٤١٠

صية معنوية مستقلة   م في دولة البحرين بصفتها هيئة عالمية ذات شخ        ١٩٩١ آذار   ٢٧الموافق  
، حيث أصدرت الهيئة أكثـر  نضال الشعار أميناً عاماًً لهاوعين الدكتور محمد   . ال تسعى للربح  

، معيـاراً شـرعياً   ) ٣٠(ا   العمل المصرفي والمالي اإلسالمي، منه     معياراً في مجال  ) ٧٠(من  
 . ميثاقاً لألخالقيات) ٢(معايير للضبط، و) ٤(معايير للمراجعة، ) ٥(حاسبياً، معياراً م) ٢٢(
 

) ٣٥ (من المرسـوم التشـريعي رقـم      ) ب( الفقرة    من نظامها،  )١١(وبناء على أحكام المادة     
يؤخـذ فـي    : ميةم، الخاص بالهيئة، حول إحداث المصارف اإلسال      ٢٠٠٥الصادر عنها للعام    

                                                
، )١٠-٦ص (سـالمية،  الرقابة الشرعية على المصارف والشـركات الماليـة اإل        ،محمد عبد الغفار الشريف   1

 /net.dralsherif.www://tpht  بتصرف . جامعة الكويت، طبعة تمهيدية
 http://www.banquecentrale.gov.sy  ) م ٢٠٠٥( استفدت منه عام

http://www.banquecentrale.gov.sy
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ـ        ، معـايير الرقابـة علـى المصـارف         الميةاالعتبار في المراقبة على عمل المصارف اإلس
 . في ماليزيا) IFSB(اإلسالمية الصادرة عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية 

 
   ١.بلداً ) ٤٦(مؤسسة مالية إسالمية من أكثر من ) ١٨٠(ويشارك في الهيئة أكثر من 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 – k35-/com.aaoifi.arabic.www 
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 المبحث الرابع
 مكونات الرقابة الشرعية في المصرف اإلسالمي

                      
 ول المطلب األ

 هيئة الفتوى في المصرف
 

 .وىمفهوم الفت: المسألة األولى
 

 : الفتوى لغةً: أوالً
 

. تـو فتـاء   فتُو يف : الشاب والشابة، والفعل  : الشباب، الفتى والفتية  : الفتاء: جاء في لسان العرب   
تبيـين  : والفُتيا. ة واستفتيته فيها فأفتاني إفتاء    ، وأفتى الرجل في المسأل    أبانه له : وأفتاه في األمر  

   ١.المشكل من األحكام
 

إذا أجبتـه  : أبانه له، وأفتيته في مسـألة : فتاه الفقيه في األمر الذي يشكُلأ: " وفي تاج العروس  
 ٢. "ما أفتى به الفقيه في مسألة: تح أي األخيرةتُف والفُتيا والفَتوى بضمها وعنها 

  
يقال أفتى الفقيه في المسألة، إذا بين حكمهـا، واسـتفتيت إذا   : الفُتيا: " وفي معجم مقاييس اللغة   

 ٣. "فتوى وفُتيا: سألتُ عن الحكم، ويقال منه
 

  ٤. "ما أفتى به الفقيه: تحتيا والفُتوى وتُف، والفأبانه له: أفتاه في األمر: " وفي القاموس المحيط
 

إنها إجابة عن سؤال، وإبانة عن استفسار، طرحه سـائل علـى            : والخالصة في مفهوم الفتوى   
 . فقيه أو عالم، للتعرف على حكم شرعي في مسألة محددة 

 

                                                
 . )فَتَو(مادة . )١٤٨–١٥/١٤٥ (،لسان العرب، ابن منظور 1
 . )٢/٣٨(اموس الزبيدي، تاج العروس من جواهر الق 2
 .)٢/٣٤١( ابن فارس، معجم مقاييس اللغة 3
 . )٢/١٧٣٠(الفيروزآبادي، القاموس المحيط  4



 ٥٦

 الفتوى اصطالحاً:ثانياً 
 

ـ   Iالتبليغ عن رب العالمين     ": ها االصطالحي هي  الفتوى في مفهوم   ِه مـن أمـٍر     ، تبليغُ أحكاِم
، فـال   I، من حيث التشريع واإلنشـاء هللا        r، وأول مبدأ الفتوى كانت في عصر النبي         ونهٍي

، وال معقِّـب    عه، ال راد ِلحكِْمـهِ    ، وال حكم وال فتوى إالّ ما حكَم ِبـِه اُهللا وشَـر            حاكم إال اهللا  
  . ١"ِلقضاِئِه

 
سـتَفْتُونَك فِـي    {: Iقـال اهللا    : دة آيات، منهـا   ولقد ورد ذكر الفتوى في الكتاب العزيز، في عِ         يو

فِيهِن فْتِيكُمي اء قُلِ اللّهس ١٢٧آية : سورة النساء[ ،}الن[ . 
 
 

 :  ذكر الفتوى، ومنها rوورد في أحاديث رسول اهللا 
  :  يقـول  rسمعتُ رسول اهللا    :  رضي اهللا عنهما، قال    ٢ عن عبد اهللا بن عمرو بن العاص       – ١
 "     قِْبضاهللا ال ي حتـى إذا     العلم بقبض العلماء   ، ولكن يقبض  العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد    إن ،

حـظ  ، ونال ٣"، فَسِئلوا فأفتوا ِبغَير علم فَضلّوا وأضلوا        اً، اتخذ الناس رؤساء جهاالً    لم يبِق عالم  
 . دون علمأي أخبروا بالحكم الشرعي ، أجابوا: في هذا الحديث أن معنى أفتوا

 
 
 
 

                                                
عبـد  : ، تحقيق وضـبط   )١٢–١/١١(، أعالم الموقعين عن رب العالمين،       )هـ٧٥١: ت(ابن قيم الجوزية     1

 .م١٩٦٩= هـ١٣٨٩بيروت، لبنان، ط_الرحمن الوكيل، دار إحياء التراث العربي
، وكتبة الحديث عن رسول اهللا y، من كبار علماء الصحابة  ن عمرو بن العاص بن وائل بن هاشم       د اهللا ب  عب 2
r      عبد : هـ، وهو أحد العبادلة األربعة، وهم٧٣هـ أو ٦٣سنة : ، أسلم قبل أبيه، وُأختلف في سنة وفاته، فقيل

 ،ابن عبـد البـر القرطبـي      : انظر. مرواهللا بن عمر، عبد اهللا بن عباس، عبد اهللا بن الزبير، وعبد اهللا بن ع              
ـ    ) *١٤٤٠( :، ترجمة رقم  )٤٢١ص(هـ،  ٤٦٣اب في معرفة األصحاب، المتوفى سنة       ستيعاال واد بشـار ع

، )هـ٨٥٢ت  ( تحرير تقريب التهذيب، أحمد بن علي بن حجر العسقالني           ،معروف والشيخ شعيب األرناؤوط   
 . م١٩٩٧= هـ١٤١٧بيروت، لبنان، _ الرسالةبعة األولى، مؤسسةطال ،)٣٤٩٩(: ، ترجمة رقم)٢/٢٤٤(
بـاب كيـف يقـبض      ،  )٢(كتاب العلم  ،)١٠٠(رقم  ، ب )٢٨٥–١/٢٨٤(صحيح البخاري بشرح فتح الباري،     3

 .)٣٤(العلم



 ٥٧

من ُأفِْتي بغير ِعلٍْم كان     : " rقال رسول اهللا    :  قال   t ٢عن أبي هريرة   ١وأخرج أبو داود   – ٢
 ٣".إثمه على من أفتاه 
، اب، بل اإلثم على من أج    سؤاله عن الحكم الشرعي بغير علم، فال إثم عليه         أي من أجيب على   

فَاسـأَلُواْ أَهـلَ الـذِّكْرِ إِن كُنـتُمI :}       امتثاالً لقوله    ،ي المستفتي أن يسأل صاِحب العلم     واألصل ف 
ونلَم٧ آية :سورة األنبياء[و ،]٤٣ آية :سورة النحل[ ،}الَ تَع[ . 

 
ـ  r، فهو رسول اهللا      في عصر النبوة   Iوأما المفتي الموقع عن اهللا       غُ األحكـام، ويفَسـر      يبلِّ

ا يعِرض لهم من وقائع ومستجدات، في شـؤون         صحابه بم ، ويفتي أ  النصوص، وينَفِّذُ أحكامها  
 بيـنهم ال يجـوز      r، ألنّه مع وجوِد رسول اهللا       حياتهم ومعامالتهم، وكل أموِر دينهم ودنياهم     

، فهو صاحب الفُتيـا المبلّـِغ     ِليفِْتيهمr لى النبي   جتهاده، بل يرجع إ   ألحٍد منهم أن يفْتي ِلنَفِْسِه با     
، من خالِل إقراره لسيدنا معاذ بن       ضعت ُأصولها وضوابطُها المحكمة   لى يديه و  ، ع Iعن اهللا   

  ٥. أرسله إلى اليمن مفتياً وقاضياً، حينما٤جبل
 

                                                
، محدث البصرة، ثقـةٌ حـافظ   ) هـ٢٧٥-٢٠٢( إسحق بن بشير بن شداد السجستاني سليمان بن األشعث بن  1

: ، ترجمـة رقـم    )٢/٦٣(،  تحرير تقريب التهذيب  : انظر. لماء الحديث ومصنّف للسنن وغيرها، ومن كبار ع     
 . )١١٧(: ، ترجمة رقم)١٣/٢٠٣(، سير أعالم النبالء للذهبي) * ٢٥٣٣(
،  عبد الرحمنr، وسماه رسول اهللا ، اسمه في الجاهلية عبد شمس   rأبو هريرة الدوسي صاحب رسول اهللا        2

ـ ٥٩: هــ، وقيـل   ٥٧توفي سـنة    . هم رواية  أشهر رواة الحديث وأكثر    ، من  ابن صخر  وهو : انظـر . هـ
 .  ، الكُنى)٤/٢٨٨(، تحرير تقريب التهذيب) * ٨٦٢ص(، االستيعاب

: اعتنـى بـه  ) ٥٥٤-٥٥٣ص(،)٨(لتوقي في الفتيا  باب ا  ).١٩( كتاب العلم  في) ٣٦٥٧(برقم أبي داود، سنن   3
 .الريـاض –لباني، مكتبة المعـارف   محمد ناصر الدين األ   : آل سلمان، حكم على أحاديثه وآثاره     مشهور حسن   

مـن ُأفتـي     ( ، ونصه )١/٥٤ ( باب اجتناب الرأي والقياس    - في كتاب السنة   )٥٣(رقم  وفي سنن ابن ماجه، ب    
 )حسن: (قال عنه األلباني و).  فإنما إثمه على من أفتاهِبفُتيا غير ثبت

، شهد بدراً   y، من أعيان الصحابة     ن عمرو بن أوس األنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحم        معاذ بن جبل بن    4
تقريـب  تحريـر  : انظـر . هـ١٨منتهى في العلم باألحكام والقرآن، مات بالشام سنة        ، وكان إليه ال   وما بعدها 

 . )٢٢٧٠(: ، ترجمة رقم)٦٥٠ص(،  ، االستيعاب )٦٧٢٥(: ، ترجمة رقم)٣/٣٨٨(، التهذيب
صـيدا، بيـروت،    _بعة األولى، المكتبة العصريةطال، )١٧ص(الفتوى، ، كتاب  الشيخ حسين محمد المالح   .د 5

 .بتصرف). م٢٠٠١= هـ١٤٢٢(لبنان، 



 ٥٨

هذا المنصب الشريف سيد المرسلين، وإمام المتقين،       وأول من قام ب   : " ١وفي ذلك يقول ابن القيم    
وحيه، وسفيره بينه وبين عباده، فكان يفتي عـن         وخاتم النبيين، عبد اهللا ورسوله، وأمينُه على        

 }قُلْ ما أَسأَلُكُم علَيهِ مِن أَجرٍ وما أَنَـا مِـن الْمـتَكَلِّفِني   {: ن، كما قال له أحكم الحاكمياهللا، بوحيه المبين 
، وهـي    جواِمع األحكام، ومشتملةً على فَصِل الخطاب      r، فكانت فتاويه    ]٨٦ آية   :ورة ص س[

، وليس ألحٍد من المسـلمين العـدوُل        مها والتحاكم إليها ثانية الكتاب    جوِب اتباعها وتحكي  في و 
ـ    أمر اُهللا عباده بالرد إليها     ، وقد ها سبيالً عنها ما وجد إلي    ءٍ        {: ول، حيثُ يق ـيفِـي ش تُمـازَعفَـإِن تَن

سـن تَـأْوِيال  فَردوه إِلَى اللّهِ والرسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنون بِاللّ         أَحو ريخ مِ اآلخِرِ ذَلِكوالْيآيـة  : سـورة النسـاء  [}هِ و
٢.]٥٩  
 

   َؤ عليها إالّ الجهالء وِلِعظَم أمر الفتوى تَهرها الحكماء، وما جبها العلماء، وهابيقول في ذلـك  . ي
فُ إثمها وخَطَرها، وأقدم عليها     ها ومن يخا  ، وقَلَّ أهلُ   عظُم أمر الفتوى وخَطَرها    : "٣ابن حمدان 

ِمِهم ، واكتفـوا ِبـزع     واإلهمال ، واغْتَروا باإلمهال  الحمقى والجهال، ورضوا فيها بالقيل والقال     
تمراِر حالهم في المدد بـال  ، واجتمعوا باسأنَّهم من العدد بال عدد، وليس منهم ِبأهليتهم خط أحد 

         ٤" .، وقلّة اإلنكار والمالمة  اَألمن والسالمةي الدنيا كَثرةُ، وغَرهم فمدد
 
 

                                                
مدرسة كان أبـوه    : بن حريز، الملقب بشمس الدين، والجوزية     ، محمد بن أبي بكر بن سعد        ابن قيم الجوزية   1

هذيب سنن أبي ت: ، من العلماء المجاهدين، تلميذ شيخ اإلسالم ابن تيمية، من كتبه          )هـ٧٥١–٦٩١(قيماً عليها،   
ـ ٨٧٤–٨١٣( جمال الدين يوسف بن تغري بـردى األتـابكي       : انظر. داود، وأعالم الموقعين، وغيرها     ،)هـ

مصـر   _ط، دار الكتب، وزارة الثقافة: ، ط مصورة عن)١٠/٢٤٩(وم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،    النج
 شذرات الذهب في أخبـار مـن        ،)هـ١٠٨٩: ت(اد الحنبلي   عبد الحي بن أحمد بن محمد بن العم       : ، وانظر 

 بيـروت، _دار الكتب العلميـة    ،بعة األولى طال،  مصطفى عبد القادر عطا   : ، دراسة وتحقيق  )٦/٣٥٢(،  ذهب
  ). م١٩٩٨= هـ١٤١٩ (،لبنان

عبـد  :  تحقيق وضـبط   ،)١٢–١/١١(، أعالم الموقعين عن رب العالمين،       )هـ٧٥١ :ت(ابن قيم الجوزية     2
 .م١٩٦٩= هـ١٣٨٩، ط لبنانبيروت،_ء التراث العربيدار إحيا الرحمن الوكيل،

، فقيه أصولي حنبلي    )هـ٦٩٥–٦٠٣(جم الدين أحمد بن حمدان بن شبيب        القاضي أبو عبد اهللا ن    : بن حمدان ا 3
، )  ١/١١٩(،  لزركلي ،األعالم ا: انظر. رى والصغرى ومقدمة في أصول الفقه     ، من كتبه الرعاية الكب    وأديب

 .)٦/٩٨(، ذهبشذرات ال ،ابن العماد
ـ ٦٩٥-هـ٦٠٣(ابن حمدان  4 : ه وعلـق عليـه    خرج أحاديث  ،)٤ص( ي،، صفة الفتوى والمفتي والمستفت    ) ه

 .)هـ١٣٩٧(، دسالق_ة دار األيتاممطبع ،بعة الثالثةطال، د ناصر الدين األلبانيمحم



 ٥٩

 . التهصفة المفتي ومؤه: المسألة الثانية
 

،  األحكام الشرعية عن رب العـالمين   ، وهي تبليغ  وى بهذه الدرجة الرفيعة في الدين     بما أن الفت  
، الـذين  ة أهل العلم التي تتناسب مع مكان،جب أن تتوافر فيه الصفات الالئقة  فإن من يقوم بها ي    
، أو هـو    فالمفتي هو المخبـر عـن اهللا بحكمـه        "  :، يقول ابن حمدان   u ١هم ورثة األنبياء  

من لم يكـن مـن   " و . " بالدليل مع حفظه ألكثر الفقه  المتمكن من معرفة أحكام الوقائع شرعاً     
، ولـو   فيها عندنا ف في اعتبار االجتهاد     ، وال خال  د لم يجز له أن يفتي وال يقضي       أهل االجتها 

 ٤."، وخلٍق كثير ٣ي والشافع٢، وكذا مذهب مالكي بعِض مذهب إمامه فقط أو غيرهف
 

، فتوى هو منصب االجتهاد في الواقـع      إالّ أن المتفق عليه أن منصب ال      : " ..... ويقول المالح 
ي هو المجتهـد،    المفت: األصولقال أهل   . ادألن المفتي الحقيقي البد وأن يكون من أهل االجته        

  ٥."ه المجتهد في مصطلح أهل األصول ، ألن المراد بإن المفتي هو الفقيه: ومثله قول من قال
 

                                                
يلتمس فيـه علمـاً،     من سلك طريقاً    " :  يقول rسمعتُ رسول اهللا    :  قال tعن أبي الدرداء    : ورثة األنبياء  1

له ، وإن العالم ليستغفر     ة لتضع أجنحتها رضاً لطالب العلم     ، وإن المالئك   به طريقاً من طرق الجنة     U اُهللا   سهل
قمر ليلـة   ، وإن فضل العالم على العابد كفضل ال       من في السموات ومن في األرض، والحيتان في جوف الماء         

اء لم يورثوا ديناراً وال درهماً، ورثوا العلـم،         ، وإن األنبي  ء ورثة األنبياء  البدر على سائر الكواكب، وإن العلما     
، كتاب العلـم    )٣٦٤١: (، حديث رقم  )٥٥٢–٥٥١ص(،  "مجلد واحد "سنن أبي داود  . (فمن أخذه أخذ بحظ وافر    

   .)صحيح: ، قال عنه األلباني)١(العلم ، باب  الحث على طلب )١٩(
امر ، المدني إمام دار الهجرة في زمانه وهو احد األئمـة األربعـة أصـحاب              مالك بن انس بن مالك بن ع       2

ـ ١٧٩ت(المذاهب المتبعة روى عن التابعين وروى عنه خلق كثير        ابـن كثيـر   . عـن ثمـانين عامـا   ) هـ
والـذهبي ،سـير أعـالم النـبالء ،        ) .١/١٣٩( الذهبي ،العبر في خبر من عبر ،      ). ١٠/١٤٣(البدايةوالنهاية

)١٣٤-٨/٤٨.( 

محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع القرشي المطلبي ، إمام عصره وصـاحب مـذهب متبـع                     3
) ١/١٧١( والذهبي ، العبر في خبـر مـن عبـر ،    ). ١٠/٢١٢( والنهاية  ابن كثير، البداية   . وناصر السنة   

 ). ٩٩-١٠/٥(والذهبي،سير أعالم النبالء،.

 .)٥-٤ص( ي،تفت، صفة الفتوى والمفتي والمسابن حمدان ٣
 . )١٧ص(كتاب الفتوى، المالح،  4
 .)١/١٠(ابن قيم الجوزية، أعالم الموقعين عن رب العالمين،  5
 
 



 ٦٠

، رون في المكانة العلية عند األمة، فهم من يلجأ إليهم الناس لمعرفة أحكام الـدين      والمفتون يعتب 
 الفُتيا على أقوالهم بين األنـام،  ارت، ومن دقهاء اإلسالمف: " في ذلك يقول ابن القيم رحمه اهللا   و

ي األرض بمنزلـة    ، فَهم ف  نوا ِبضبط قواعد الحالل والحرام    ، وع الذين خُصوا باستنباط األحكام   
النجوم في السماء، بهم يهتدي الحيران في الظلماء، وحاجة الناس إليهم أعظم من حاجتهم إلى               

، قـال اهللا    مهات واآلباء بنص الكتـاب    طاعة األ ، وطاعتهم أفرض عليهم من      الطعام والشراب 
I :}                        ِإِلَـى اللّـه وهدءٍ فَـر ـيفِـي ش تُمـازَعفَـإِن تَن ـرِ مِـنكُملِـي األَمأُوـولَ وسـواْ الرأَطِيعو ـواْ اللّـهـواْ أَطِيعنآم ا الَّذِينها أَيي

سن تَأْوِيالْوالرسولِ إِن كُنتُم تُؤمِنون بِاللّهِ والْيومِ اآلخِ أَحو ريخ ١ .]٥٩آية : سورة النساء[ }رِ ذَلِك 
 

 : وعلى ذلك، فإن المفتي يجب أن تتوافر فيه الشروط والصفات التالية
 .اًأن يكون مسلم )١

 .أن يكون عدالً، صادقاً، أميناً، تاركاً للحرام )٢

 .اً عاقالًأن يكون مكلفاً أي بالغ )٣

 .داًأن يكون فقيهاً مجته )٤

 ٢. يكون يقظاً صحيح الذهن والفكر والتصرف في الفقه وما يتعلق به أن )٥
 

ـ      _ أي المفتي    _ومن صفته وشروطه    : " يقول ابن حمدان   اً فقيهـاً    أن يكون مسلماً عدالً مكلف
 ٣." والتصرف في الفقه وما يتعلّق به، يقظاً صحيح الذهن والفكرمجتهداً

 
أن يكون مسلماً، مكلفاً، ثقةً مأمونـاً، منزهـاً عـن        لعلماء في المفتي    اشترط ا : " ويقول المالح 

د، وإن كان   ، فقوله غير صالح لالعتما    ، ألن من لم يكن كذلك     ٤أسباب الفسق، وخوارم المروءة   
من أهل االجتهاد، ويكون فقيه النفس، سـليم الـذهن، رصـين الفكـر، صـحيح التصـرف                 

  ٥."واالستنباط، متيقظاً
 
 

                                                
 
 . )١٣ص( ي، صفة الفتوى والمفتي والمستفتابن حمدان، 2
 .نفس المصدر والصفحة 3
 . مادة خرم ). ١٧٣-١٢/١٧٠( لسان العرب ، ابن منظور . نقص المروءة : ثقب ، خوارم المروءة : خرم  4
 . )٥٧٨ص(كتاب الفتوى، المالح،  5



 ٦١

 :والتي يقول فيها ابن القيم، لتي يجب توافرها في شخص المفتي اتلك هي الصفات والشروط
، والصدق فيه لم تصلح مرتبة التبليغ بالرواية        عن اهللا سبحانه يعتمد بما يبلٍّغ     ولما كان التبليغ    " 

ع ذلك حسن   ، ويكون م  كون عالما بما يبلِّغ صادقاً فيه     ، في تيا إال لمن اتصف بالعلم والصدق     والفُ
، متشابه السر والعالنية في مدخله ومخرجـه         السيرة، عدالً في أقواله وأفعاله     الطريقة مرضي 

، ي ال ينكر فضله وال يجهـل قـدرة        ، وإذا كان منصب التوقيع عن الملوك بالمحل الذ        وأحواله
، فحقيـقٌ   صب التوقيع عن رب األرض والسموات     ، فكيف بمن  وهو من أعلى المراتب السنيات    

يعلم قدر المقام الذي ُأقيم     ، وأن   ذا المنصب أن يعد له عدته، وأن يتأهب له ُأهبته         هبمن أقيم في    
، وكيـف . حرج من قوِل الحق والصدع به، فإن اهللا ناصره وهاديـه ، وال يكون في صدره   فيه

سـاء   {: Iوهو المنصب الذي تواله بنفسه رب األرباب فقال    فِي الن تَفْتُونَكس يو     فِـيهِن فْتِـيكُمي قُـلِ اللّـه
ا تـواله اهللا بنفسـه شـرفاً    ، وكفى بم]١٢٧ آية  :ورة النساء س[ }وما يتْلَى علَيكُم فِـي الْكِتَـابِ      

ستَفْتُونَك قُلِ اللّه يفْتِـيكُم فِـي الْكَاللَـةِ     {: ه، إذ يقول في كتاب    وجاللة ١٧٦ آية :سورة النساء[  }ي[ ،
  ١."وقوف بين يدي اهللا، وممن ينوب في فتواه، وليوقن أنه مسئول غداًيعلم المفتي عول
 
 

 :أما الصفات والشروط الواجب توافرها في علمه، فهي ما يلي
 .ةالعلم بالقرآن الكريم وأحكامه المختلف )١

 . در توضيح وتفصيل األحكام الشرعية، فهي مصالعلم بالسنة الشريفة )٢

 . حابة والتابعينوخاصة إجماع الص:  باإلجماعالعلم )٣

 . اءب وآراء الفقهاء والعلمالعلم بالمذاه )٤

 . ام باللغة العربية وعلومهالعل )٥

 . ةالعلم بالناسخ والمنسوخ من الكتاب والسن )٦

 . هالعلم بأصول الفق )٧

 . اطفهم مقاصد الشريعة للتمكن من االستنب )٨

  ٢.ةمعرفة القواعد الكلية الفقهي )٩
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 ٦٢

علمه، كان فقيهاً ومجتهـداً علـى   ، في ذاته وروط في الفقيهكل تلك الصفات والش   فإذا توافرت   
، فلو كان المفتي ملماً بكل ما ذُكر سـابقاً          ق واستحق أن يكون مفتياً مطلقاً، ولتعذر ذلك       طالاإل

، ائل التي تُعرض عليه وبحـث فيهـا     ، وتَصدى للمس  حية علمه باإلضافة إلى صفات ذاته     من نا 
 الذي ينفـع النـاس بمـا     ،بدور الفقيه المفتي  ، فإنه بذلك يقوم     ةوتوصل باجتهاده للفتوى الالزم   

 . يفتيهم به، واهللا تعالى أعلم
 

نـازل يعـود   ، فذلك الت والشروط الواجب توافرها في ذاته، فال يصح التنازل عنها        أما الصفات 
 . شخصه ودينه أن يتصدى لفتوى الناس لمن يطعن في بالطعن في شخصه وتقواه، وال يصح

 
ـ        وى في المصارف اإلسالمية   حالة الفت وفي   العلوم المصـرفية   ، فلو أتقن المفتي كل ما يتعلق ب

المصرفية التـي يتعامـل بهـا    ، لجاز أن يكون مفتياً في المسائل والمعامالت         وأصولها الفقهية 
 .  واهللا تعالى أعلم. المصرف

 
 

 . مكانة الفتوى في الرقابة الشرعية: المسألة الثالثة
 

، هل تراعي تطبيـق األحكـام       مراقبة أعمال المصارف اإلسالمية    هي: ة أصالً رعيالرقابة الش 
الشرعية وتلتزم بها في أدائها أم ال ؟ وعلى ذلك فإن الرقابة الشرعية هي األمين على تطبيـق          

ـ               األحكام الشرعي  الفتوى ة المفتى بها من قبل هيئة الفتوى، أو المفتي الشرعي، أو من يقـوم ب
، فالفتوى هي أصل المعامالت، وأساس البناء المصرفي، وال عمـل للرقيـب             اًمؤسسةً أو فرد  

، هل هي تنفيذٌ للفتوى الشرعية      إال متابعة ومراقبة أعمال المصرف    ،  الشرعي، أو هيئة الرقابة   
 أم ال ؟ 

، وهو أساسـاً    ئة الشرعية اسمها من طبيعة عملها     تستمد الهي : " عبد الحميد محمود البعل    يقول
ونشاطات المؤسسة الماليـة  تطبيق أو مراعاة أحكام الشريعة اإلسالمية على أعمال العمل على  

هما األصـل  ختصاصين جوهرين هيئة الشرعية على هذا األساس في ا  ويتبلور عمل ال  . المعينة
هما بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، وهـذان        ، وما سواهما متفرع عن    في عمل الهيئة الشرعية   

 ١. "ى، والرقابة الشرعيةالفتو: ان هماختصاصاال
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 ٦٣

:  بد له من هيئة شرعية، وهذه الهيئة لها عمالن همـا     ويفهم من هذا أن المصرف اإلسالمي ال      
، فـالفتوى   ه الهيئة، كان كغيره من المصـارف      فإذا لم يكن للمصرف مثل هذ     . الفتوى والرقابة 

 .يلشرعية هي األساس الثان، والرقابة اهي األساس األول للمصرف اإلسالمي
 

 . وىأخذ األجرة على الفت: المسألة الرابعة
 

أن ، فإن علماء األمِة قد اختـاروا        نظراً لمكانة الفتوى في اإلسالم، وأنها تبليغٌ عن اهللا سبحانه         
 . لى اهللا سبحانه، فََأجره ع وال يأخذُ عليه شيئاً من األجرة،يكون المفتي متبرعاً بعلمه وعمله

 
ولَه َأخْذُ الرزق من بيت المال، وإن تَعين على ذلك،          ،   اَألولى التبرع بالفُتيا   : "ابن حمدان  يقول

، فإن كان اشتغالُه بها وبما يتعلق بها يقْطَعه عما يعود بِه            وله كفايةً تامة، احتَمَل المنْع والجواز     
، وإن لم يكن لـه      ه أخذ أجرة  ن بيت المال لم يجز ل     ، وإذا كان لَه رزقٌ م     له، فلَه األخذ  على حا 

  ١. " يأخذ أجرةً من أعيان من يفتيهرزق منه لم
 

 : ونالحظ في هذا النص تفصيالً لموضوع اُألجرة على الفتوى، يمكن وضعه في النقاط التالية
 .ااَألولى التبرع بالفُتي )١
  
 . ن، كبقية المسلميال، كَحقّ لهيأخُذُ المفتي رزقه من بيت الم )٢

 
٣(  بلها، ولم يكن له رزقٌ من بيت المال، جـاز لـه                  إذا ح نينفسه على الفتوى، أو تَع س

 .  لم يجز، فإن كان له رزق من بيت المالأخذ األجرة

 
، ه أن يجبيه تبليغاً لحكـم الشـرع  ، ألن حقَّ  مفتي أن يأخذ أجرةً ممن يستفتيه     ال يجوز لل   )٤

 . أمور بذلك كعالمٍ  بأحكام الشرعفهو م
 

، وإذا ثبـت     المفتي جاز له أخذ األجرة عليهـا       لب المستفتي الفتوى مكتوبةً بخط    إذا ط  )٥
، حـرم   كن عنده ما يدفعه أجراً لكتابتها     ، ولم ي  الفتوى مكتوبة عدم انتفاع المستفتي إالَّ ب    

يمتنع عن إجابته بالفتوى مكتوبةعلى المفتي أن  . 

 

                                                
 ). ٣٥ص(، صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان 1



 ٦٤

ةً شهرية للمفتي، تبرعـاً مـن عنـد    ى أن يجمعوا أجرإذا أجمع أهل مدينة أو قرية عل     )٦
 . أنفسهم جاز

 
ف الفتوى بمـا    ، إالَّ إذا ثبت أنها سبب في انحرا       ز للمفتي أخذ الهدية من المستفتي     يجو )٧

 . يوافق هوى المستفتي، فهي بذلك تكون رشوةً محرمة

 
 أو الجاه على المسـتفتي دون  ، تعود بالمالت الهدية تستخرج من المفتي فتوى     وإذا كان  )٨

  ١.ه، لم يجز له أخذ الهديةغير
 

 : وعلى ذلك فإن للفقهاء آراء وأقواالً في مسألة أخذ األجرة على الفتوى نوجزها فيما يلي
 

  : ذهب إلى ذلك: وز أخذ األجرة على الفتوى مطلقاًال يج )١
 

إن أخذ األجرة على بيان الحكم الشرعي ال يحل عندنا، وإنما يحل على الكتابة،              ": نفية الح
 ٢."ها غير واجبة على المفتـي ألن

المختار للمتصدي للفتوى أن يتبرع بذلك، ويجوز ان يأخذ عليه رزقاً من بيـت             :والشافعية
وعلى اإلمام أن يفـرض لمـن     ...المال إال أن يتعين عليه، وله كفاية فيحرم على الصحيح         

 ذلك من بيت    نصب نفسه لتدريس الفقه والفتوى في األحكام ما يغنيه عن االحتراف ويكون           
 ٣ ."المال

وإال مضغه الناس،فإنه إذا لم يكن له كفاية احتاج إلـى           :حاجة المفتي إلى الكفاية   " :والحنابلة
 ٤."الناس وإلى األخذ مما في أيديهم،فال يأكل منهم شيئاً إال أكلوا من لحمه وعرضه أضعافا            

بليغ عن اهللا ورسوله، فال     إن الفُتيا منصب ت   : ستدلوا على ذلك بجملة أدلة أهمها     وا. في قول 
الة إال بـأجرة  ال أعلمك اإلسالم أو الوضوء أو الص: يجوز المعاوضة عليه، كما لو قال له  

 ٥.فهذا حرام قَطعاً

                                                
 ).٣٥ص( صفة الفتوى والمفتي والمستفتي، ابن حمدان، 1
 ) .٥١٤ـ ٥/٥١٢(حاشية ابن عابدين :  أنظر 2
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 ٦٥

.  يحل له أخذ أجرة علـى هـذا األمـر          ، فال فُتياه يأمر بحق وينهى عن باطل     وإن المفتي في    
كْتُمـون مـا أَنزلْنـا مِـن الْبينـاتِ والْهـدى مِـن بعـدِ مـا بينـاه لِلنـاسِ فِـي                       إِن الَّـذِين يI :}   ويستدلون على ذلك بقولـه      

وناللَّاعِن مهنلْعيو اللّه مهنلعي ١٥٩ آية :سورة البقرة[ }الْكِتَابِ أُولَـئِك[ . 
 الجملة دون أخذ األجـرة       على أنها تدل على وجوب تبليغ العلم وتبيانه      : ووجه الداللة في اآلية   

ويسـتدلون  . كما ال يستحق األجرة على اإلسالم     ، إذ ال يستحق األجرة على ما عليه فعله          عليه
. "  من سِئل عن علم فكتمه ألجمه اهللا بلجام من نار يوم القيامـة       : " rأيضاً بحديث رسول اهللا     
األجرة عليها يكـون كمـن كـتم         إن من امتنع عن الفتيا حتى يأخذ      : ووجه الداللة في الحديث   

 ١.ء الشرع بالوعيد الشديد لمن كتمه، والذي جاالعلم
 

 يجوز له أخذ األجرة من المستفتي، وإذا لـم تتعـين           إذا تعينت الفتوى على المفتي فال      )٢
من تعين عليه القضاء وعنده كفايته وكفاية       ": وهو ما ذهبت إليه المالكية    : جاز له األخذ  

وإن لم تكـن لـه      . لم يجز أن يأخذ عليه رزقا،ألنه فرض تعين عليه         من تلزمه كفايته  
    عـِرضي أن القضاء ال يترك له الكسـب،فالبد كفاية جاز له الرزق من بيت المال،بأن

ال بأس بأرزاق القضاة من بيت المال،وكذلك العمال إن عملوا          :قال مالك ...عن الكسب 
 األخذ من أموال الناس سـبب الحيـف       وال يجعل له على الناس شيء،ألن     ...على حق 

 . على واجب عليه٣ألجرة هنا اعتياض ألن ا. ٢."على بعضهم
 

وذهب بعض الحنابلة إلى أنه إذا لم يكن للمفتي كفاية فيجوز له أخـذ األجـرة ممـن                    )٣
ى وبما يتعلـق    واستدلوا على ذلك بأنه إن كان المفتي باشتغاله بالفتو        : فاليستفتيه وإالّ   

بمن يعولهم ويوقعهم في حرج ومشقة، وهـذا        ، فهذا سيضر به و    عه عن تكسبه  بها يمن 
، لذا  ل الضرر للمستفتي وهذا ضرر أيضاً     ، وإن اشتغل بتكسبِه سيحص    أمر منفي شرعاً  

  ٤. بد من األجرةال
 

                                                
قال عنـه   ،  )٩(، باب كراهية منع العلم      )١٩(، كتاب العلم    )٥٥٤ص(،  )٣٦٥٨(حديث رقم   ،  سنن أبي داود   1
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الفتوى ال يقتصر علـى     ، إذْ إن عمل هيئات      لنا جواز أخذ اُألجرة على الفتوى     مما مضى يتبين    
ت ، علـى المعـامال    ى، بل تقوم بأعمال أخرى كثيرة، من أهمها الرقابة الشـرعية          مجرد الفتو 

 إلى تفرغ وانشغال بأعمال المصـرف، فـي         ، وهذا يحتاج  المصرفية التي يقوم بها المصرف    
 فـي المعـامالت الجديـدة       ، مما يستدعي أن يكون المفتي غُب الطلب للنظـر         أوقاٍت مختلفة 

يـذ المعـامالت حسـب      ، ومراقبـة تنف   صغيرٍة وكبيرة تتعلق بها   في كلِّ   ، واإلفتاء   والمستجدة
المعروف اليوم في كل المؤسسات المالية واالقتصادية، والشركات        ، وإن من    األصول الشرعية 

المـانعين  ، فإذا أخذنا برأي      أو موظف فيها يستحق األجر     ، أن كّل عاملٍ   االستثمارية والتجارية 
تحق األجرة علـى تفرغـه لهـذا        فتي والرقيب الشرعي يس   ، فإن الم  ألخذ األجرة على الفتوى   

أجل تصريف المعامالت داخل المصـرف، بمـا يتوافـق واألحكـام            ، وحبس وقته من     العمل
فتوى والرقابة الشرعية، حجراً أساساً فـي       ، يعتبر ال  الشرعية، خاصةً وأن المصرف اإلسالمي    

 . بنائه ووجوده
 

فتوى والرقابة الشرعية في المصـارف اإلسـالمية        والخالصة في ذلك أن أخذ األجرة على ال       
اليوم جائز شرعاً، ألن تلك المصارف مؤسسات مالية تجارية تهدف إلى الـربح، والمفتـي أو          

 .   الرقيب الشرعي يفرغ نفسه لتسيير أعمالها وتسهيلها
 

 . عدد أعضاء هيئة الفتوى: المسألة الخامسة
 

ذلـك  ، وٍف إلى آخر، ومن مؤسسة مالية إلى أخرى  الفتوى من مصر  يتفاوت عدد أعضاء هيئة     
،  حاجته من عدد أعضاء هيئـة الفتـوى        ، تحدد لكل مصرفٍ   بسبب عدم وجود قوانين أساسية    

تي والمدقق والرقيـب المتـابع      ، يقوم بدور المف   ضي مفتياً ورقيباً شرعياً واحداً    وهل الحاجة تقت  
ثة وهذا األفضـل إلمكانيـة      ، أم ثال  ما مرجح ن االثنين ال يوجد له    ، أل معاً؟ أم اثنان وهذا نادر    

 . ١الترجيح
 

لبحث كيف تطورت الرقابة تاريخياً، واختلفت من رقيب شرعي واحـد،           ولقد رأينا من خالل ا    
، كهيئـة الفتـوى   هو المفتي والمدقق والرقيب، إلى ثالثة، إلى هيئة أكبر من ذلك، وإلى هيئات    

، والتي أريد لها أن تكـون مرجعيـة لمصـارف      لشرعية والهيئة العليا للرقابة ا    ،رقابةوهيئة ال 
 . دةومؤسسات ع
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كوين هيئـة الرقابـة     وتختلف المصارف اإلسالمية فيما بينها في ت      : " يقول عطية السيد فياض   
، وأن  رط أن يكون عددهم خمسة على األكثر      ، فيالحظ أن بعض المصارف تشت     الشرعية لديها 

، وحددت   المؤمنين بفكرة المصرف اإلسالمي    ،ن المقارن ء الشرع وفُقهاء القانو   يكونوا من علما  
صـر قانونهـا   ، وفي بعض المصارف اقت هو ثالثة أعضاء وحداً أقصى سبعة أخرى حداً أدنى  

  ١. "على مستشار شرعي واحد
 

ية في المصارف اإلسـالمية  يختلف عدد أعضاء الرقابة الشرع: " ويقول محمد القطان في ذلك   
 كما تختلف وجهات نظر الباحثين والعاملين في الرقابة الشـرعية فـي             ،تبعاً الختالف أشكالها  

، ويمكن التأكيد على    لرقابة الشرعية على الوجه األكمل    العدد النموذجي المفروض للقيام بمهام ا     
أن العدد النموذجي ألعضاء الرقابة الشرعية ال يمكن معرفته إالّ بمعرفـة حجـم المصـرف                

، أما الحد األدنى فهو مراقب شرعي واحـد للمصـرف           فروعهاإلسالمي وأعماله وأنشطته و   
    ٢."تكون الهيئة ذات العدد المطلوب ن ترورة، وبشكل مؤقت إلى أكبديل للض

 
، أو المصرف من األفضل لها أن تكون من ثالثة          ن هيئة الفتوى بالنسبة للمؤسسة    والذي أراه أ  

 . ح بينهمول والترجيعلماء متخصصين على األقل إلمكانية البحث والتدا
 

 . اختيار أعضاء هيئة الفتوى: المسألة السادسة
 

و اجتهـاد فـي     وحكْم شرعي وتبليغ عن رب العالمين، أو عن رسوله الكريم، أ          ،  الفتوى أمانة 
 توجـب   ،توى أهميةٌ خاصة للمصرف اإلسالمي    ، لذلك فإن للف   ةاستنباط الحكم من الكتاب والسن    

   . دقة والضبط على من يقوم بها ال
 

ولى لمنح الثقة للمصرف اإلسـالمي،      ، هو المقدمة األ   يار المفتي أو أعضاء هيئة الفتوى     إن اخت 
ِهروا بين النـاس بعلمهـم وإخالصـهم،    ، الذين اشْتُ   أهل التقوى والصالح   ختيار من إذا كان اال  

 ِممن ال شـك  ، هو أهل لذلك    بهذا االختيار من   ، وإن اَألولى أن يقوم    وِصدق ائتمانهم لهذا الدين   
 .اللتزام بالعمل المصرفي اإلسالمي، من تحقيق افي غايته وهدِفِه

                                                
 .)٢٤ص(وك اإلسالمية، حديات المعاصرة للبن، الرقابة الشرعية والتعطية السيد فياض 1
محمد أمين علي القطان، الرقابة الشرعية الفعالة في المصارف اإلسالمية، بحثٌ مقدم إلى المؤتمر العـالمي           2

حمـزة عبـد    :  وانظـر  ،هـ  ١٤٢٥، ط تمهيدية، جامعة ُأم القرى،       )١٢–١١ص(الثالث لالقتصاد اإلسالمي،    
 ).   ٤٠–٣٩ص(الكريم، الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، 



 ٦٨

مفتي الشرعي  ، في طريقة اختيار ال    وم تختلف من مصرٍف إلى آخر     إن المصارف اإلسالمية الي   
يار في بعض المصارف مجلس اإلدارة، وفـي بعضـها     ، حيث يقوم باالخت   أو الرقيب أو الهيئة   

تختلف جهة  : " يقول محمد القطان  . ة العمومية، وفي أخرى، ربما مدير المصرف نفسه       الجمعي
، كما إن كثيراً من المصارف اإلسـالمية        صرف إلى آخر  تعيين أعضاء الرقابة الشرعية من م     

، وِكال األمرين يرجـع  يين أعضاء الرقابة الشرعية لديهالم تحدد في نظمها األساسية طريقة تع   
    ١.نها القانوني في المصرف انتها ووزإلى مك

    
فقد نصت عقود تأسيسها على وجود هيئة رقابة شرعية         : أما المصارف اإلسالمية في فلسطين    

فيها، وألزمتها سلطة النقد الفلسطينية كذلك بهيئة رقابة شرعية مبينة عدد أعضائها على األقل              
صرف يتبع في الغالب مجلـس  وتخصصاتهم، غير أن وضع الهيئة في الهيكل التنظيمي في الم     

 ٢.إدارته
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ) . ١٥ – ١٤ص( القطان، محمد أمين علي، الرقابة الشرعية الفعالة،  1
،دور هيئة الرقابـة الشـرعية فـي المصـارف          )م٢٠٠٣(،العدد الثاني، )١١(مجلة الجامعة اإلسالمية،مجلد   2

 . عقود التأسيس، ومجلة الوقائع الفلسطينية: وأنظر.اإلسالمية في قطاع غزة،أحمد ذياب شويدح
 



 ٦٩

 المطلب الثاني
 :  مسائل، وفيه أربعهيئة الرقابة والتدقيق الشرعي

 
 . عدد أعضاء هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي: المسألة األولى

 
 لهذا الموضوع في البحث في عدد أعضاء هيئة الفتوى، في المطلب السابق، فـي               لقد تطرقتُ 

ة الخامسة، وهو هنا ال يختلف كثيراً، وأؤكد مرةً أخرى أن العدد األفضل ألعضاء هيئة               المسأل
 . الرقابة والتدقيق الشرعي هو ثالثة، وذلك ألفضلية الترجيح بينهم

 
 . ختيار أعضاء الهيئةا: المسألة الثانية

 
سألة السادسة  لقد تم بحث هذا الموضوع، عند الحديث عن اختيار أعضاء هيئة الفتوى، في الم             

 . من المطلب السابق، وهو هنا ال يختلف أيضاً
 

 . مواصفات أعضاء الهيئة ومؤهالتهم: المسألة الثالثة
 

، ث هنـا ال يختلـف كثيـراً   ، والحديفات أعضاء هيئة الفتوى ومؤهالتهم عن مواصلقد تحدثتُ 
فـي الرقيـب   تتوافر المواصفات الواجب توافرها في المفتي يجب أن       الشروط و  حيث إن نفس  

 : باإلضافة إلى ما يلي، والمدقق الشرعي
 

 . هكالتواضع والرفق والحلم وحسن الخلق وطالقة الوج: ةصفات أخالقية وسلوكي )١
 
بـد مـن     ، ال م الشرعي وخاصة في فقه المعامالت     فباإلضافة للعل : المؤهالت العلمية  )٢

، صرفي بشكل عام  ي مجاالت العمل الم   ، وخبرته ف  إلمامه بأعمال المصارف اإلسالمية   
وفهمه ألعمال المصرف اإلسالمي وما يجري فيه من معامالت مـن حيـث الحـالل       

 .الضوابطوالحرام والشروط والقواعد و
 
، حتـى يكـون     فالرقيب الشرعي يجب أن يتمتع باالستقاللية     : شروط هيكلية وتنظيمية   )٣

اعـي  يق دون أي تـأثير مـن إدارة المصـرف، وفـي دو           قادراً على المراقبة والتدق   



 ٧٠

، وأن ال يتقاضى راتبـه   ينه من أعلى المستويات في المصرف     ستقاللية أن يكون تعي   اال
 . مصرف، بل من الجمعية العموميةكذلك من إدارة ال

 
، ألهواء والمصالح واآلراء الشخصية، وأن يكون شمولياً      وعليه أن يكون موضوعياً بعيداً عن ا      

، بل  عمل المصرف من المعامالت الربوية     خلو   فال يقتصر عمله على مجرد التدقيق للتأكد من       
ة على عمليـات    ، ودراسة اآلثار السلبية المترتب    راميتأكد من سالمة المعامالت وبعدها عن الح      

 ١.التمويل واالستثمار
 

  الجهاز اإلداري للرقابة الشرعية: المسألة الرابعة
 

مقرر هيئة الرقابـة الشـرعية،      ظف أو   ، وهو اإلداري أو المو    الجهاز اإلداري، أو أمانة السر    
الرقيب الشـرعي أو الهيئـة   ، لتهيئة أعمال المصرف وعرضها على  الذي يعمل في المصرف   

و رد الرأي فيهـا إلـى هيئـة    ، أستها وإبداء الرأي فيها إلجازتها، أو تصحيحها ، لدرا الشرعية
   ٢.الفتوى

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                
). ٥٤–٤٣ص(، بة الشرعية، الرقا، حمزة عبد الكريم)١٤-١٢ص(ية،، الرقابة الشرعمحمد القطان 1

 .بتصرف
  ?http:// www.kfh.com\fatawa\Display-n.asp: بة الشرعية في المصارف اإلسالمية الرقا2

 . ، الساعة العاشرة مساء ١٦/٢/٢٠٠٥: بتاريخ 
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 الفصل الثالث
 

 ةجماالت عمل مكونات الرقابة الشرعي
 

 : وفيه ستة مباحث
 

 .جماالت عمل هيئة الفتوى: املبحث األول
 

 .جماالت عمل هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي: املبحث الثاين
 

 .أعمال اجلهاز اإلداري للرقابة الشرعية: املبحث الثالث
 

 .مسميات مكونات الرقابة الشرعية: املبحث الرابع
 

 .لرقابة الشرعية وجماالت عملهااهليئة العليا للفتوى وا: املبحث اخلامس
 

 .العوائق اليت تعترض الرقابة الشرعية: املبحث السادس
 

### 
 
 
 
 
 

 المبحث األول



 ٧٢

 مجاالت عمل هيئة الفتوى
 

 المطلب األول 
 هيئة الفتوى العلمية واإلدارية أعمال 

 
ـ      إن العمل األول لهيئة الفتوى، هو إصدار الفتاوى المناسبة          فـي   ري، للمعـامالت التـي تج

خالية من كل ما يؤدي إلـى  ، وحتى تكون مطابقة لألحكام الشرعية ، وذلك   المصرف اإلسالمي 
 للوصول إلى الحكم الشـرعي المالئـم،      ، وهذا عمل علمي يحتاج إلى البحث والدرس         حرمتها

 : ويمكن الحديث عن أعمال هيئة الفتوى العلمية واإلدارية في النقاط التالية
 

بداء الرأي الشـرعي    ، وإ يدان المعامالت المالية المصرفية   مي في م  تأصيل الفقه اإلسال   )١
ارية ستثماعد الشرعية على أنشطة المصرف اال     ، وتطبيق القو  في األنشطة االستثمارية  

 . وغيرها من األنشطة المصرفية
 
حيث تثور تساؤالت عديدة عن بعض أنشطة       : لى األسئلة واالستفسارات الفقهية   الرد ع  )٢

لباحثين أو المـوظفين أو     ، من المتعاملين أو ا     من الناحية الشرعية   مصارف وحكمها ال
 . رعي للسائل، وهنا يأتي دور الهيئة في بيان وتوضيح الرأي الشالمشككين

 
رة تواجه العمـل    هناك تحديات كبي  : ت وحلقات البحث العلمي   إقامة النّدوات والمؤتمرا   )٣

واإلبـداع   إلـى التطـوير   ، وهناك حاجة ملحةالمصرفي اإلسالمي، وهناك مستجدات   
، ١لى النقاش والحوار وتالقح العقـول   ، كل هذه األعمال تحتاج إ     وتقديم الحلول والبدائل  

توى الدولة أو على مسـتوى      رات على مس  تاج إلى عقد لقاءات وندوات ومؤتم     وهذا يح 
ارس المشكالت والتحديات المشتركة، التي تواجه المصارف اإلسالمية،        ، لتد عدة دول 
 . ائل لحلها، واستكشاف سبل وطرق االرتقاء بالعمل المصرفي اإلسالميوطرح بد

 
لمسـائل  إننا بحاجة ماسة إلى تنوير الرأي العام المسلم با        : نشر أعمال الرقابة الشرعية    )٤

، مـن أجـل إغـالق البـاب أمـام      المصرفية واالقتصادية من وجهة النظر الشرعية 
 طريـق نشـر      ألن يتم هذا عـن     ، ويمكن ئعات حول شرعية األعمال المصرفية    الشا

                                                
 ). ٦٠٣ص(الرازي ، مختار الصحاح ، . ة والریح السحاب مادة لقح من ألقح الفحل الناق: تالقح  1



 ٧٣

، واالستفادة من صفحات اإلنترنت في تبيان فتاوى وقرارات         وإصدار الكتب والنشرات  
  ١.هيئة الفتوى حول األعمال المصرفية 

 
ـ   مراجعة واعتماد نماذج العقود واال     )٥ ات العائـدة لجميـع معـامالت       تفاقيـات والعملي

ر تراك فـي تعـديل وتطـوي      ، واالش مع المساهمين والمستثمرين وغيرهم   ،  المصرف
لعقود التي يزمع المصرف إبرامهـا، ممـا        ، وإعداد ا  النماذج المذكورة عند االقتضاء   

، وذلك بقصد التأكد من خلـو العقـود واالتفاقيـات    ليست له نماذج موضوعة من قبل    
 . ت المذكورة من المحظورات الشرعيةوالعمليا

  
 األمـور العائـدة     ، في أي أمٍر مـن     الشرعي المناسب إلى مجلس اإلدارة    تقديم الرأي    )٦

 . لمعامالت المصرف
 

رية التـي   ، وذلك من خالل التقارير الدو     ت من شرعية معامالت وعقود المصرف     التثب )٧
اوى والقرارات الصادرة   ، عن سير العمل وسالمة تطبيق الفت      يرفعها المراقب الشرعي  

، لعمليات التي ُأبرمت  حيح وتعديل ا  ، وفي حال وجود الخلل تقوم الهيئة بتص       عن الهيئة 
لتزامات والحقـوق طبقـاً     لى شرعيتها بالقيام ببعض األعمال، أو تسوية اال       إلعادتها إ 

 . ة اإلسالميةألحكام الشريع
 

 فـي   ، والمشـاركة  مثيل المصرف في المجاالت الشرعية، من المؤتمرات والندوات       ت )٨
 . ات المطروحةور الشرعي في الموضوع، لتقديم التصاللقاءات المصرفية اإلسالمية

 
لتزام اإلدارة التنفيذية في المصرف بعرض جميع المعامالت علـى هيئـة    التحقق من ا   )٩

 . الشرعية، وذلك عن طريق المراقب الشرعيالرقابة 
 

يـر  ، ويبـين التقر   قرير سنوي لمجلس اإلدارة في ضوء اجتماٍع للهيئة       إعداد ت  )١٠
ء، في معامالت المصـرف     خُالصة ما تم عرضه من حاالت، وما جرى بيانه من آرا          

                                                
 .    بتصرف). ٦١–٥٧ص(، بة الشرعية، الرقاحمزة عبد الكريم 1



 ٧٤

ع تقرير مراقبي   ، ويجب قراءة هذا التقرير م      حسب اللوائح والتعليمات المطبقة    ،المنفذة
   ١. "اجتماعات الجمعية العامة العادية، في حسابات الشركة

 
، وتُعتبر  فتاوى وتنظيم عملية الرجوع إليها عند اللزوم      اإلشراف على تجميع ال    )١١

 علـى المصـرف     ، يتعـين  عاً شرعياً ومسـتنداً رسـمياً      مرج الفتاوى التي يتم نشرها   
 ٢.اإلسالمي التقيد بها، وعدم مخالفة شئ منها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  ?http:// www.kfh.com\fatawa\Display-n.asp: بة الشرعية في المصارف اإلسالمية الرقا1

 .  ، الساعة العاشرة مساء١٦/٢/٢٠٠٥: بتاريخ
  ).١٠ص(عية وأثرها في المصارف اإلسالمية، ابة الشر، الرقأحمد محمد السعد 2
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 المطلب الثاني 
 : ا، وفيهأعمال الهيئة التنفيذية

 
، وذلـك   تم قبل تنفيذ المعامالت المصـرفية     وهي التي ت  : )قبل التنفيذ : (الرقابة الوقائية  )١

خدمة فـي   ، والنمـاذج المسـت     ومدى شرعيتها وخطوات السير فيها     بمراقبة االتفاقيات 
. و مراعاة الجوانب الشرعية في عقد التأسيس واللـوائح والنظـام األساسـي         . تنفيذها

ا على إعداد وصياغة نماذج العقود، والخدمات المصرفية، واالتفاقيـات مـع            إشرافهو
ومـن  ،  ةنظر الشـرعي  ، ومناقشة المشروعات ودراسات الجدوى من وجهة ال       اآلخرين

 : أمثلة هذه النماذج
 . الودائع بأنواعها: ذج عقود فتح الحسابات االئتمانية، مثلنما .١
 
ـ رفيةات المصم الخدم اذج تقدي نم .٢ ـ   : ل، مث الت، االعتمـاد  شـراء وبيـع العم

 .المستندي

ـ   : ة، مثـل  نماذج الصيغ االستثمارية المختلف    .٣ ا، المضـاربة،   البيـوع بأنواعه
والقيـاس  . وهو أن يبيع الصانع صنعته قبل الرؤيـة       : المشاركة، االستصناع 

يأباه، ألنه بيع معدوم، واستحسنوا فعله وأجازوه للتعامل بـين النـاس فكـان              
  ١.إجماعا

، اإليـرادات، المصروفــات   : ة، مثل سياسات وإجـراءات الحسابات الختامي    .٤
 .   سابات األرباح والخدمات المصرفيةح

 
د المزيد من الصيغ الشرعية المناسـبة للمصـرف اإلسـالمي           ، إيجا كما يتم في هذه المرحلة    

 يقتـرح مـن     ، والمراجعة الشرعية لكل ما    ر في األساليب والخدمات المصرفية    لمواكبة التطو 
 . التعامل مع البنوك غير اإلسالمية، ووضع القواعد الالزمة لضبط أساليب استثمار جديدة

 
دليل اإلجـراءات الـذي يشـمل    : ي شرعي، وهووفي هذه المرحلة أيضاً، يتم إعداد دليل عمل   

، ومـروراً   ابتداء من فتح الحسابات الجارية، وحسابات االسـتثمار       مختلف عمليات المصرف    
لمصرفية مـن حـواالت     بعمليات التمويل في المرابحة والمضاربة وانتهاء بأشكال الخدمات ا        

 المـنهج والضـبط والمراقبـة    وتكمن أهمية هذا الدليل في كونه يسهل توحيد  . وفتح اعتمادات 

                                                
ابن مودود، عبد : وأنظر) .٣٧١ص( الرازي ، مختار الصحاح . مادة صنع ، وھو طلب الصنعة : االستصناع  1

 ). ٩٣ص(العلیات، أحمد عبد العفو،: وأنظر).٢/٣٨(اهللا بن محمود الموصلي، االختیار لتعلیل المختار، 



 ٧٦

 الحاكمة للعمـل    ويعمل كذلك على تنمية الوعي لدى العاملين بحيث يحيطون باألسس الشرعية          
ال المصرفية مـن ارتباطـات      ، ويعين هيئة الفتوى لمعرفة ما وراء األعم       المصرفي اإلسالمي 

 .  تعاقدية
صرفية، صفقات التجارية والم  حيث تتم مراقبة تنفيذ ال    : )نفيذأثناء الت : (الرقابة العالجية  )٢

، وحـالً    األخطاء التي تخرجهـا عـن شـرعيتها        ، وقاية من الوقوع في    أثناء تنفيذها 
عن األسئلة واالستفسـارات الطارئـة،      ، وإجابة   لمشكالت التي تعترض طريق التنفيذ    ل

 الرقابة فـي هـذه      وتتم. س الشرعية أو يوقع في الشبهات     ، يم لتقويم أي خطأ أو خلل    
  :  ١ة كما يليالمرحل
 . ا يحال إليها من معامالت المصرفإبداء الرأي الشرعي فيم .١
 
حظـات  المراجعة الشرعية لجميع مراحل تنفيذ العملية االستثمارية وإبداء المال  .٢

 . ومتابعة تصحيحها أوالً بأول
 

اشتراط موافقة الهيئة على إتمام المشروعات االستثمارية قبل اتخاذ الخطـوة            .٣
 . التنفيذفي النهائية 

 
أمـر  تقديم ما تراه الهيئة مناسباً من المشورة الشرعية إلى المصرف فـي أي        .٤

 . من ُأمور المعامالت المصرفية
 
ثناء التنفيذ وعمـل الـالزم      سرعة التحقيق في الشكاوى من الناحية الشرعية أ        .٥

 . تجاهها
 
ـ      التوجيه والتقييم ألي خطأ في الفهم يؤث       .٦ عـن  اً  ر على التنفيذ ويجعلـه منحرف

 . ه وغاياتهأهداف
 
ليـات  االطالع على تقارير هيئة التدقيق الشرعي بشأن المراجعة الشرعية لعم          .٧

 .    المصرف وإبداء الرأي بشأنها
  
أو في نهايـة    أي بعد إتمام الصفقات التجارية والمصرفية،       : )بعد التنفيذ : (الرقابة التكميلية . ٣

ية كل فترة زمنية تحددها جهـة الرقابـة،         ، أو في منتصف كل عام مالي، أو في نها         كل شهر 
                                                

 ).١٠٢ص(د العفو،العليات، أحمد عب 1
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وفي نهاية السنة المالية للمصرف، وذلك للقيام بعمليات التقويم لما تم من معامالت وصـفقات،             
، ووضع اليد علـى     ، التزاماً بالحكم الشرعي   ومدى مطابقتها للفتاوى الصادرة من هيئة الفتوى      
 الرقابة فـي  وتتم. وجود شُبهٍة أو مطعٍن، أو نقاط الضعف أو الخلل التي تسبب مخالفة شرعية      

 : هذه المرحلة كما يلي
 

 .ذمراجعة ملفات العمليات االستثمارية بعد التنفي .١

 
 .اتاالطالع على الميزانية العامة وتقرير مراقب الحساب .٢
 
، وفي ضوء هـذه     ة الخارجية كالبنك المركزي مثالً    مراجعة تقارير الجهات الرقابي    .٣

الت التـي أجراهـا     ، تبدي فيه رأيها في المعام     ة تقريراً دورياً  اجعة تقدم الهيئ  المر
، والتوجيهـات   تزامـه بالفتـاوى الصـادرة عـن الهيئـة         ، ومـدى ال   المصرف

   ١.اداتواإلرش
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 ،)٤١ص(الواقع والمثال،طبعة تمهيدية،: فيصل عبد العزيز فرح،الرقابة الشرعية 1
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 المطلب الثالث 
  وى إلزامية الفت

 
، شـرعية إن المصرف اإلسالمي، يستمد شرعية وجوده وعمله، من التزامه بتطبيق األحكام ال           

راء المذهبية في الفقه اإلسالمي، فـي       المتعلقة بالمعامالت المصرفية المختلفة، ونظراً لتعدد اآل      
، يجب أن تكون محل اتفـاق     الت المصرفية اإلسالمية  ، فإن الفتوى في المعام    كثير من المسائل  

محل نـزاع    الفتوى   ، حتى ال يصبح أمر    ، في كل المصارف اإلسالمية    وتوحيد للمسألة الواحدة  
 درثْ  وأخٍذ وا يويجعلـه محـل تشـكك مـن النـاس           ِقُل على العمل المصرفي اإلسالمي    ، مم ،

 في خدمـة المجتمـع      ، والمقتنعين أصالً بصحتها وجدواها    ف اإلسالمية المتعاملين مع المصار  
 لهـا   لذلك فإن هذا يدفعنا للقول، إن الفتوى في المصارف اإلسالمية ال بـد            . اإلسالمي وغيره 

 : من
صل ، للف بر مرجعاً لكل المصارف اإلسالمية، عند وقوع االختالف       تُعت: ة فتوى عليا  هيئ .١

 وإلزام جميع المصارف بالعمل بها، كَحكُم شرعي متفق عليه، لجميـع   ،في أمر الفتوى  
 .المصارف في تلك المسألة

 
عضـائها عـن    ، ال يِقلُّ عدد أ    أن يكون لكل مصرف هيئة فتوى خاصة      وهذا يستدعي    .٢

، وأن  ختلفـة قتصاد الم  علماء متخصصين في فقه المعامالت، وملمين بمسائل اال        ثالثة
د، يحتاج  ، وخاصة عند التعرض لكل جدي     لة مباشرة مع هيئة الفتوى العليا     تكون لهم ص  

 .للرأي واالجتهاد
 

، لمتابعـة  وهذا يتطلب أيضاً، وجود رقيب شرعي، في كل فرع من فروع المصـرف    .٣
 . فتوى الالزمة، وإصدار الدات وعرضها على هيئة الفتوى، إلبداء الرأي فيهالمستجا

 
،  من واجب هيئات الفتـوى والرقابـة الشـرعية       ، وإن لعمل المصرفي أمر دقيق وحساس    إن ا 

 ة الواحـدة،   ، في المسألة المصرفي فتوى واحدة مختارةٌ ومتفق عليها وملزمة     العمل على إصدار  
 العمل المصرفي اإلسالمي، وعدم تعرضه للحـرج، مـع إيماننـا باحتمـال              لثقة في إلعطاء ا 

   ١.مية وفي المسألة الفقهية الواحدة، وتعددها في المذاهب الفقهية اإلسالاالختالف في الفتوى
 

                                                
 ). ١٠٥ص(العليات،أحمد عبد العفو،: وأنظر).١٥ص(الشريف، محمد عبد الغفار، الرقابة الشرعية، 1
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ى واحدة  ، كفيلةٌ ِبأن توصلنا إلى اختيار فتو       عنها في النقاط الثالث السابقة     إن اآللية التي تحدثنا   
من ِقبـل جميـع     ، خاصة إذا كانت هيئةُ الفتوى العليا للمصارف اإلسالمية معتمدة           ألةلكل مس 

 . ومؤيدة من ِقبل السلطات الحاكمة، كمرجعية صاحبة قرار ملزم، المصارف اإلسالمية
 ولفتـاوى   ،ة، من أتباع المذاهب الفقهية اإلسالمية المختلف      ا تُركَت األمور لآلراء المختلفة    أما إذ 

، ونُقلل مـن ثقـة   نشوش على العمل المصرفي اإلسالمي  ، فإننا بذلك    من مفتين مختلفين  عديدة  
ولنستمع إلى ما يقوله ابن حمدان، في حق المسـتفتي،          . تعاملين به مع المصارف اإلسالمية    الم

إذا اختلف على المستفتي فُتيا مفِتيـين فـأكثر، ففيـه        : " ومدى التزامه أو عدم التزامه بالفتوى     
 : بمذاه

 
ر دون اإلباحة وغيرها، ألنه َأحوط، وألن الحق        فيأخذ بالحظ : أنّه يأخذ بأشدها وأغلطها   : األول

بيوالباطل خفيفٌ و ،ريثقيٌل م. 
  

سـرI :}               ، لقولـه    أن يأخذ بأخفها  : والثاني الْع بِكُـم رِيـدالَ ي و ـرس الْي بِكُـم اللّـه رِيـدسـورة  [ }ي
ـ : سورة الحـج [ }وما جعلَ علَيكُم فِي الدينِ مِـن حـرجٍ  {: Iقوله ، و ]١٨٥ آية: البقرة ، ]٨٧ة آي
أحـب  : " قالrوألن النبي . ]٢٨ آية رقم   :سورة النساء [ }يرِيد اللّه أَن يخَفِّـف عـنكُم      {: وقوله

ـ  السهلة وزاد ابن حمدان في شرحه كلمة     . ١"فية السمحة   يالحن: الدين إلى اهللا   ن مـن   حتـى ظ
 .٢بِعثتُ بالحنفية السمحة السهلة: "r قال النبي : يراها أنها من الحديث حيث أورده

 
 ٣. "إن اهللا يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه : "وقال أيضاً

 
فإن كان أحدهما أعلم واآلخر أورع،      ،  ٤ألوثق فيأخذ بفتوى األعلم األورع    يجتهد في ا  : والثالث

 .ا سبقفمذهبان كم

                                                
 ).٢٩(، باب الدين يسر )٢(اب اإليمان كت، )١/١٣٩(،شرح فتح الباري،ح البخاريصحي 1
دار ،  مصـطفى الـذهبي   : حققه وفهرسـه  ،)١/٣٥(مع كشف المشكل لإلمام ابن الجوزي،      صحيح البخاري  2

 ).م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠(بعة األولى، ط، الالقاهرة_الحديث
، وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن       )٢/١٠٨(ند،  اإلمام أحمد بن حنبل في مسنده بسند صحيح،المس       رواه   3

 . بدون سنة طباعة. بيروت، لبنان_األقوال واألفعال، دار صادر
 ).٧١٧ص(الرازي،  مختار الصحاح ،. من الورع وھو التحرج والكف ایضا  4
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غلبـة  ، كتعدد األدلة والرواة لزيادة      فيعمل بفتوى من يوافقه للتعاضد    يسأُل مفتياً آخر    : والرابع
 . الظن

 
 . ير فيأخذ بقوِل أيهما شاء مطلقاًيتخ: والخامس

 
 أن يجتهد ويبحث    عليه: وقيل. تَرجح أحدهما تَعين قوله   ، فإن   إذا تساوى المفتيان عنده   : " وقيل

 ١. "جح القولينعن أر
 

أما من يسوغ له التقليد فهو العامي       : "  في المستفتي والتزامه بالفتوى    ٢ويقول الخطيب البغدادي  
وفي موضـع   . " له أن يقلّد عالماً ويعمل بقوله     ، فيجوز   لذي ال يعرف طرق األحكام الشرعية     ا

  ٣. "ن استفتاهفٍت سواه لزمه فتوى مإذا لم يكن بالموضع الذي هو فيه م: " آخر يقول
 

 : يتَعين عليه الجواب بشروط، ى ومن سِئَل عن الحكم الشرعي ِمن أهل الفتو
 

 .ناحية غيره ممن يتمكن من اإلجابةأن ال يوجد في ال .١

 .مأن يكون المسؤول عالماً بالحك .٢

 . عأن ال يمنع من وجوب الجواب مان .٣

   
 
 
 
 

                                                
 ).٨١-٨٠ص( ،ابن حمدان 1
ثيرة وفي مواضـيع علميـة      ت ك ، صاحب مؤلفا  )هـ٤٦٣–٣٩٢(بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي       أحمد   2

تاريخ بغداد، والكفاية في علم الرواية، والفوائـد        : ه مؤلفات كثيرة أشهرها   ، ول مختلفة، وأحد الحفاظ المؤرخين   
ابـن  ) * ١/١٧٢( ،األعـالم  ،الزركلـي ) * ١٨/٢٧٠(،  سير أعالم النبالء  : انظر. المنتخبة، توفي في بغداد   

 .   )٣/٤٩٧(، العماد، شذرات الذهب
بيروت، لبنـان،  _دار الكتب العلمية ، الطبعة الثانية،)١٨٢، ٢/٦٨ (،يب البغدادي، كتاب الفقيه والمتفقه   الخط 3
 ).م١٩٨٠=هـ١٤٠٠(
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 مفتي ال يرتبط بها إلزام، بخالف القاضي      ي فتوى ال  واألصل ف :"  في الموافقات  ١وعند الشاطبي ،
 ٢".إذْ ال يجب على المستفتي العمل بقول المفتي لمجرد إفتائه إال بالتزامه 

 
 ؟ هل فتوى المفتي موجبة: موقعين عن رب العالمين تحت عنوانوفي أعالم ال

 
بحيـث يكـون    ،  مل بها ع، فهل تصير فتواه موجبة وعلى المستفتي ال       إذا استفتى فأفتاه المفتي   " 

 :  فيه أربعة أوجه ألصحابنا وغيرهم؟عاصياً إن لم يعمل بها، أو ال يوجب عليه العمل
 

 .لزمه العمل بها إال أن يلتزمه هوأنه ال ي: اأحده
  

 .أنه يلزمه إذا شرع في العمل، فال يجوز له حينئٍذ الترك: والثاني
  

 . حق لزمه العمل بهاة فتواه وأنهاأنه إن وقع في قلبه صح: والثالث
  

ضه التقليد وتقوى اهللا ما اسـتطاع،  ، فإن فرجد مفتياً آخر لزمه األخذ بفتياه  أنه إذا لم ي   : والرابع
، وإن وجد مفتياً آخر فـإن وافـق األول          وهذا هو المستطاع في حقه، وهو غاية ما يقدر عليه         

     ٣".فأبلغ في لزوم العمل 
 

، ٤ى عن اإللزامية بنفس الطريقة التي رأيناها عنـد ابـن القـيم   ويتحدث المالح في كتابه الفتو    
 .   هاء اإلسالم يرون مثل هذا الرأيوكذلك معظم فق

         

                                                
1 المالكي     براهيم بن   إ: الشاطبي الغرناطي ـر       )هـ٧٩٠ ت(موسى اللخميث فقيه ومفسحافظ ومحد أصولي ،

. ت وأصـول النحـو  المجالس واإلفادات واإلنشـادا ات،الموافق:، من كتبهولغوي من أهل غرناطة في األندلس   
 .      )١/١١٨(، معجم المؤلفين ،عمر رضا كحالة) * ١/٧٥(، الزركلي، األعالم

، الموافقات فـي أصـول      )هـ٧٩٠ت  (بن موسى اللخمي الغرناطي المالكي      براهيم  الشاطبي، أبو اسحق، إ    2
بيروت، _محمد عبد اهللا دراز، دار المعرفة: جمه، عني بضبطه وترقيمه ووضع ترا     )٣١٣–٤/٣١١(،  الشريعة

 ).٢٨–٢٥ص(، البعل، الرقابة الشرعية الفعالة: وانظر* لبنان 
  ). ٤/٣٣٤(، ابن قيم الجوزية، أعالم الموقعين عن رب العالمين 3
 ). بتصرف ().٦٤٠ص(كتاب الفتوى، المالح،  4
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، وتَوسع   األمة في هذا العصر،بإقبال المخلصين من أبنائها على العلم الشرعيI          لقد أكرم اهللا    
على ذلـك وجـود المجـامع الفقهيـة         ، حيث ساعد    الفقهية في كل المستجدات تقريباً    األبحاث  
 من القادرين على البحث واإلفتاء، ومراعاة مصالح الناس         ،، والتي تَضم خيرة العلماء    المختلفة

، عقد الكثير من المؤتمرات العلمية    ولقد قام هؤالء على     . وحاجاتهم، في إطار األحكام الشرعية    
من مسـائل   ، في كثير مما استجد       المبينة  حياة المسلمين باألبحاث القيمة، والفتاوى     والتي أغنت 

 . اصةً مسائل البيوع والتجارة واالقتصاد، وخفي هذا العصر
 

   تاوى الصادرة عن المجـامع     ، والف كتظةٌ بالمجالت واألبحاث العلمية   والمكتبة اإلسالمية اليوم م
، التـي قامـت   قول أن نَترك المصارف اإلسالمية، فليس من المعالفقهية، والمؤتمرات المختلفة 

تَتَـردد بـين   ، تتـأرجح و رتبط باألحكام الشرعية اإلسـالمية   أصالً على العمل االقتصادي الم    
، أن يتفقوا على    دة، بل من واجب علماء األمة     ، وتعدد الفتاوى في المسألة الواح     اختالف المفتين 

مـل بهـا كحكـم      ، للع  وتعميمها على المصارف اإلسالمية    ،ختيار الفتوى المناسبة لكل مسألة    ا
 . رعي متفق عليهش
 

واختالف الفتوى عند الفقهاء في المسألة الواحدة ال يستغرب، نظراً الختالف الرأي في النظـر   
إلى الدليل الشرعي، واالختالف في استنباط الحكم الشرعي منه،أما التزام المصرف اإلسالمي            

ضه، حتى ال يقع المصـرف      بفتوى مفتيه فهو أمر مطلوب ومفروض،وال يجوز للمصرف رف        
 . الواحد في فوضى اختالف األخذ والرد للفتوى في المسألة الواحد عند أكثر من مفٍت 

 
 ،ة أن الفتـوى المتعلقـة بالمصـارف اإلسـالمي    _ واهللا أعلـم     _من كل ما مضى فإني أرى       

 والصادرة من هيئة الفتوى العليا، أو الهيئة الخاصة بالمصرف، هي فتـوى ملزمـة، ويجـب               
ـ  ر المتعاملين مع المصرف اإلسـالمي     ، ألن ذلك يعطي الثقة لجمهو     العمل بها  د علـى   ، ويؤك

ما تعمل بـه المصـارف      ، وهذا   التزامه الحقيقي باألحكام الشرعية، وِحّل معامالته المصرفية      
 . يث إن فتوى المفتي ملزمة للمصرف، حاإلسالمية اليوم

 
 في فلسطين، حيث يلتزم كل مصرف منها بفتـوى  به أيضاً المصارف اإلسالمية وهذا ما تعمل 

 .  مفتيه، أو هيئة الرقابة الشرعية فيه، حيث تأكدتُ من ذلك من خالل بحثي هذا
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 المبحث الثاني
 مجاالت عمل هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي

 
  ب األولالمطل

  العالقة بين هيئة الرقابة وهيئة الفتوى
 
هيئٍة مستقلٍة مكلفة بمهام علمية، كالبحـث فـي األحكـام           ، ك وىقد تحدثتُ سابقاً عن هيئة الفت     ل

 . ل بها من نماذج وبيانات وغير ذلك، وما يتصة المتعلقة بالمعامالت المصرفيةالشرعي
 

 بمتابعة أعمال المصرف    ، كهيئة مستقلة تقوم   عن هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي     أيضاً   وتحدثتُ
 . وفق األحكام الشرعية اإلسالميةا ، للتأكد من سالمة سيرهومراقبتها

 
ا لمـا  ، للتكامل فيما بينهمف اإلسالمية، تلتزم بوجود هاتين الهيئتين هذا على اعتبار أن المصار    

 . فيه مصلحة المصرف اإلسالمي، ومصداقية التزامه باألحكام الشرعية
 

ٍب واحد، يسند إليه    أما واقع الحال، فإن معظم المصارف اإلسالمية، تكتفي بهيئة واحدة، أو رقي           
 أما في فلسطين فهيئات الرقابة الشرعية في المصارف عدد أعضائها ثالثـة أو              .عمل الهيئتين 

أكثر، حيث قامت مسبقا باإلشراف على عقود التأسيس، وصـياغة النمـاذج وعقـود البيـع                
أمـا الصـورة المرجـوة للمصـرف        . المختلفة، وإصدار الفتاوى وإعداد التقارير الالزمـة        

 :  أن تكون الرقابة الشرعية فيه أصالً وأساساً، تقوم على فهيإلسالمي،ا
 .وىهيئة الفت .١

 .هيئة الرقابة والتدقيق .٢

 . قالجهاز اإلداري للفتوى والرقابة والتدقي .٣

 . ١ب شرعي في كل فرع من فروع المصرفرقي .٤

 
 . ف اإلسالميةباإلضافة إلى هيئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية، تُعد مرجعية لكل المصار

 
 

                                                
 ).٧١ – ٦٢ص(العليات،أحمد عبد العفو، 1



 ٨٤

 المطلب الثاني 
  ل هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي وسلطتها أعما

 
 : التدقيق الشرعي باألعمال التاليةتقوم هيئة الرقابة و

 
قيق التثبت من شرعية التطبيق وذلك بالمراجعة المنتظمـة للخطـوات العمليـة وتـد              .١

، دها من قبـل الهيئـة     المستندات من وجهة نظر شرعية، في مواعيد دورية، يتم تحدي         
 مـن   _ ينتقيها   _، وذلك لإلطالع على حاالت      سيق مع اإلدارة التنفيذية للمصرف    بالتن

، اء الرأي الشرعي واإلجـراء المطلـوب      بدلمعامالت المختلفة ألعمال المصرف، وإ    ا
 . العليا للفتوى والرقابة الشرعية، ومن ثم للهيئةورفع تقارير دورية لهيئة الفتوى

  
إن المصـرف   :  في قطاع العمـل المصـرفي اإلسـالمي        التثقيف للعاملين التوعية و  .٢

، ويكونـون علـى قـدر       ين الذين يفقهون األحكام الشرعية    اإلسالمي يحتاج إلى العامل   
وإن  ،الت المصرفية اإلسالمية  معقول من التفقه في الدين وخصوصاً في ميدان المعام        

 . هو وراء نجاح كل رسالة عظيمةبشري هو الذي يبني العمل المصرفي، والعنصر ال
 

اإلجابة عن تساؤالت واستيضاحات العمالء بالنسبة لشـرعية بعـض اإلجـراءات أو          .٣
 فيهـا   ، وتوضيح رأي الهيئة   ن عدم شرعيتها أو يجهلون مستندها     المعامالت التي يظنو  

 . قب الشرعي إلى الهيئة لتجيب عنها، وإال فيحيلها للمراإن كان لها رأي في المسألة

 
، وعرضـها  د المتعلقة بأعمال وأنشطة المصرفالمشاركة في دراسة مشروعات العقو     .٤

 . عدم تعارضها مع األحكام الشرعية، للتأكد منى هيئة الفتوى قبل التوقيع عليهاعل

 
، والتـي   ول القضايا واألنشطة ذات األهمية    المشاركة في إعداد الدراسات التفصيلية ح      .٥

 ١.شرعية، ومراجعة ذلك في كتب الفقهب عناية خاصة من النواحي التتطل
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 ٨٥

جر أساسي فـي بنـاء أي       ، ح  هيئة الفتوى والرقابة والتدقيق الشرعي، أو الرقيب الشرعي        إن
، علـى  يكون في نظامه األساسي توضـيح ذلـك  ، ومن واجب المصرف أن      مصرف إسالمي 

، ثـم متابعـة     بفتواهاااللتزام  ، و  مصرفي إال باستشارة هيئة الفتوى     اعتبار أنه ال يتم أي عمل     
 . ةاألمر من الرقيب الشرعي أو هيئة الرقاب

 
سة وظيفتهـا داخـل    ، لممار يئة يخَولها إياها حقها الشرعي    فالرقابة الشرعية إذن هي سلطةٌ لله     

، وتقوم على إصدار القرارات الالزمـة       المصرف أو خارجه، ومراقبة كل العمليات المصرفية      
ع من القيـام بعمليـة مصـرفية        ، سواء أكان ذلك المن    وجودهابة، لتحقيق الغرض من     والمناس

 أو عدم جواز ذلك من ناحية شرعية، وإن من          ، وذلك من منطلق جواز    معينة، أو القيام بغيرها   
  ١.ئة أو الرقيب الشرعي الذي يمثلهاية للمصرف االلتزام بقرارات الهيواجب اإلدارة التنفيذ

 
، سلطة ملزمة إلدارة المصرف، كما أن ِلهيئة الفتوى فـي           إذن فهيئة الرقابة والتدقيق الشرعي    

وهذا ما أكدت عليه تعميمات سلطة النقد الفلسـطينية،         . المصرف، حق إلزام المصرف بفتواها    
         وما تقوم به هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية في الضـفة الغربيـة، حيـث إن

 .  ل تقاريرها النصف السنوية والسنويةفتواها وقراراتها ملزمة، ويظهر ذلك من خال
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 ٨٦

 المبحث الثالث
  أعمال الجهاز اإلداري للرقابة الشرعية

 
ة األفراد من الموظفين فـي المصـرف، أو         مجموع: الشرعية هو إن الجهاز اإلداري للرقابة     

مه فـي مـا   وم بدور أمين السر لهيئة الرقابة، أو مقرر الرقابة، وتتلخص مها        ، يق موظف واحد 
 ١: يلي
 

مصرف وإعادة صـياغتها إن لـزم األمـر،         تسلُّم األسئلة من مختلف اإلدارات في ال       .١
 . لعرضها على هيئة الرقابة

 
 .بعة األسئلة المطروحة على الهيئةفهرسة ومتا .٢

 
ع الهيئة جدوالً بتحديد مواعيدها، بالتعاون      جتماعات الدورية التي تض   توجيه الدعوة لال   .٣

 . مع إدارة المصرف

 
 . رئة للبحث في المعامالت المستجدةجتماعات الطاتوجيه الدعوة لال .٤

 
عن األحكام الشرعية، الخاصة بالمعامالت، لالجتمـاع  دعوة الجهات المتقدمة باألسئلة     .٥

التي تُوضح كلَّ مـا     ،  تلقي اإلجابات والشروحات الالزمة   ، لعرض األسئلة و   مع الهيئة 
 .  يستفسرون عنه

 
يئة، وتنظيم أوراقها، وكتابة محاضرها، ومتابعـة اجتماعاتهـا         حضور اجتماعات اله   .٦

 . الدورية

 
 . جتماعات المختلفة الخاصة بالهيئةإعداد محاضر اال .٧
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 ٨٧

، بعـد   عه بالفتاوى والتوصيات والقـرارات    إبالغ الجهات المعنية في المصرف وفرو      .٨
 . وقيع عليها من ِقبل أعضاء الهيئةالت

 
، فتاوى غير الواضحة، أو التي تحتمل أكثر من تأويـل         ي اإلجابات وال  مراجعة الهيئة ف   .٩

 .  والتوضيحات المطلوبة، وإبالغها للمعنيينوذلك لتلقي التفسيرات

 
، فـي زياراتـه     مرافقة أعضاء هيئة الرقابة، أو الرقيب الشرعي للمصـرف         .١٠

لمؤسسات التي يتعامل معهـا المصـرف،       الميدانية والدورية للمصارف والشركات وا    
، وأخذ المالحظات التي يبـديها أعضـاء هيئـة           لمضمون الزيارات  وتسجيل ملخص 

ي اجتماعـات هيئـة الفتـوى       ، لعرضها للنقاش والبحث ف    الرقابة أو الرقيب الشرعي   
نتـائج فـي العمـل المصـرفي     ، الستخالص الِعبر والوصول إلى أفضـل ال    والرقابة

      ١.اإلسالمي
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 ٨٨

 المبحث الرابع
 لرقابة الشرعيةمسميات مكونات ا

 
 المطلـب األول 

 للرقابة الشرعية ذكر بعض المسميات 
 

اضـحة  ، لَم تَكُـن و    سالمية أمر جديد ومستَحدثٌ   نظراً َألن الرقابة الشرعية في المصارف اإل      
ي النّصف الثـاني    ، ف ية ظهور العمل المصرفي اإلسالمي    ، في بدا  المعالم لواضعيها ومبتكريها  

صل إلى مرحلة المثـال    ، وهي بعد لم ت    ك فقد تعددت َأشكالها ومسمياتها    ، لذل اضيمن القرن الم  
تستند إلى أحكام الشريعة الغراء،     ،  مبٍنية على ُأسس راسخة وثابتة    ،  المرجوة، رغم سيِرِها ِبقُوةٍ   

، قـد  ة بعض المؤسسات اإلسالمية الماليـة، أو المصـارف اإلسـالمي       ، أن والمالحظ في ذلك  
   بالِفكـرة قـام    نَضجت فيها فكرة الرقابة و تقدماً، وبعضها ما زال يتعثر، ولـو أنلَغت طَوراً م

ِبتبنيها، ووضع أسسها، ورسم هيكلها، وتحديد إدارتها ومؤسسـاتها، مـؤتمر جـامع للعـالم               
ـ   اإلسالمي، كمنظمة المؤتمر اإلسالمي، ألصبحت ِمثاالً، ومرجعيةً شرعيةً، تَ        ل فصـل فـي ك

لذلك فإننـا إذا استعرضـنا      . رف والمؤسسات المالية اإلسالمية   القضايا التي تتعامل بها المصا    
المسميات التي ُأطِلقت على الرقابة الشرعية، نَجد أنها مسميات مختلفة، تعود في معظمها إلـى        

 : المسميات التالية
ؤسسات  الم من% ٤٧وهي المسمى المعمول به في أكثر من        :  هيئة الرقابة الشرعية   " .١

 .المالية اإلسالمية

 .%١٦ونسبة استخدامه : ار الشرعيالمستش .٢

 .%١١ونسبة استخدامه : لجنة الرقابة الشرعية .٣

 .اًأيض% ١١ونسبته : ب الشرعيالمراق .٤

 . %٥ه ونسبت: يالمجلس الشرع .٥

 . أيضاً% ٥وهي بنسبة : ةاللجنة الديني .٦

  ١ ".اًأيض% ٥ا ونسبته: ة الشرعيةالهيئ .٧

 
 

                                                
اسـتقدت منـه عـام      : ، ط تمهيديـة   )٢٤ص( الرقابة الشرعية الواقع والمثـال،       ،فيصل عبد العزيز فرح    1
 .)م٢٠٠٥(



 ٨٩

 : يات نادرة، مثلوهنالك مسم
 . ويستخدمها بيت التمويل الكويتي: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية"  .١

 .مجلس الرقابة الشرعية .٢

  ١  ".كما هو في بنك التضامن اإلسالمي في السودان: إدارة الفتوى والبحوث .٣
 

 المطلب الثاني 
  المسمى المختار للرقابة الشرعية 

 
 كُتبت في الرقابة الشرعية، وتعدد مسمياتها وأشكالها،        أبحاٍثمن خالل اطالعي على كثيٍر من       

، سواء أكانـت علـى      كون مؤسسة مستقلة متكاملة   ، يجب أن ت   فإنني أرى أن الرقابة الشرعية    
وذلك حتى تقوم بوظيفتهـا     ،  ا، أو المصارف اإلسالمية كله    وى المصرف اإلسالمي الواحد   مست

 . تا وجد، وتحقق األهداف التي من أجلهخير قيام
 

إدارة الرقابـة   : وأرى أن المسمى المختار لها، على مستوى المصرف اإلسالمي الواحد هـو           
 :  المؤسسات الرقابية التالية،الشرعية، وتضم تحت هذا المسمى

 
 .إلفتاء والبت في القضايا الشرعيةودورها ا: هيئة الفتوى والبحث العلمي .١
 
مال المصرف والتدقيق فـي     بة على أع  ودورها المراق : هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي    .٢

 . معامالته، ومدى التزامه باألحكام الشرعية
 
تصـنيفها  ودوره تنظيم المعامالت و   : أو أمانة السر  : الجهاز اإلداري للرقابة الشرعية    .٣

، أي جتماعات المختلفـة إلدارة الرقابـة  ، وكذلك اإلعداد لاللعرضها على هيئة الرقابة  
 .المختلفةقيام بأعمال السكرتارية ال

 
أما على مستوى المصارف كلها، فمن الواجب أن يكون مؤسسة عليا صاحبة سـيادة، تكـون                

اإلدارة العليا للرقابة الشـرعية، وتضـم       : مرجعية للمصارف جميعها، وأرى أن يكون اسمها      
 : تحت هذا المسمى المؤسسات الرقابية التالية

 
                                                

 .)٢٤ص(،  الرقابة الشرعية الواقع والمثال،فرح 1



 ٩٠

  :باألعمال التاليةقوم وعملها أوسع حيث ت: هيئة الفتوى والبحث العلمي .١
 . ختلفة والتأكيد عليها أو تعديلهامراجعة فتاوى هيئات الفتوى في المصارف الم )  أ

 
الفصل في اختالف الفتاوى بين هيئات الفتوى في المصارف المختلفـة واختيـار              )  ب

 . مصرفي وتعميمها على جميع المصارفالفتوى األنسب واألصلح للعمل ال
 

اسـبة  ، وإصـدار الفتـاوى المن     ة في الحياة المصرفية   ايا المستجد البحث في القض   )  ت
 . إلقرارها وِحلّها، أو منعها وتحريمها

 
 . اخلية للمصارف اإلسالمية الحديثةالمشاركة في وضع النظم الد )  ث

 
الـذين يمكـن للمصـارف      ،   أهل الفتوى والمراقبين الشرعيين    العمل على تزكية   ) ج

 . ت الفتوى وهيئات الرقابة في هيئاعتمادهماإلسالمية االستعانة بهم، أو ا
 

، حيث تقوم بمتابعة أعمال هيئـات       وعملها أيضاً أوسع  : هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي    .٢
يه مصلحة العمل المصـرفي     ، وتوجيهها لما ف   ابة الشرعية في المصارف المختلفة    الرق

، وذلك   ومدى التزامها باألحكام الشرعية    ، ومتابعة سير المصارف اإلسالمية    اإلسالمي
فجـائي  ، والتفتيش الدوري وال   مالت واالطالع على كيفية إدارتها    من خالل تدقيق المعا   

 . على المصارف حفاظاً على االلتزام الشرعي
 
وهي الجهـاز الـذي   : أو أمانة السر، أو السكرتارية : الجهاز اإلداري للرقابة الشرعية    .٣

رف اإلسـالمية  ع المصا، مع جمي  اإلدارة العليا للرقابة الشرعية    يقوم على تنظيم عالقة   
تبليـغ  : وهيئاتها المختلفة، أي أن دوره إداري وتنظيمي، ومن أهـم أعمالـه أيضـاً             

، وإصـدار النشـرات المختلفـة عـن العمـل           صارف اإلسالمية بالفتاوى الجديدة   الم
 . سالمي ودور الرقابة الشرعية فيهالمصرفي اإل

 
 ،طه برباٍط وثيق باألحكـام الشـرعية      رب، و سالميرتقاء بالعمل المصرفي اإل   هذا ما أرجوه لال   

يتطلعون إلى معامالت مصرفية حـالل، يرضـى        ، الذين   ليكون موضع ثقة جمهور المسلمين    
 . عنها رب العالمين

 



 ٩١

 
 المبحث الخامس

 الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ومجاالت عملها
 

ذي تسعى إليه المصرفية    ، هو المطمح ال   لعليا أو ما سميته اإلدارة ا     الهيئة العليا للفتوى والرقابة   
ى وجودها الشرعي وثباتها وبقائها، كبديل للمصـرفية الربويـة، التـي            ، للتأكيد عل  اإلسالمية

 . أفسدت حياة المسلمين
 

 هيئـة رقابـة     تتكون: " الولعل أحمد محمد السعد قد عبر خَير تعبير عن هذا الطموح حين ق            
   ستقلة، وأنليا مراعى تنوع تخصصـاتها، مـع اال           شرعية عي لتـزام   يتم تكوينها بقانون، وأن

رهم على البحث في العلوم الشرعية، إضـافة إلـى          ، وتوف مراعاة التوجه الفقهي في أعضائها    ب
ة العليا، هيئـات فرعيـة تمثـل جمعيـة          ، وأن تستمر في ظل هذه الهيئ      خبراتهم التخصصية 
 ١ . "قة بين الهيئات الفرعية والعلياالعال، وينظم القانون عمومية، للهيئة العليا

 
 : هيئة الرقابة التي نريد، عن النقاط التالية: ويتحدث السعد تحت عنوان

 
ن أخرى للمعامالت   ، وقواني صدار قوانين تنظيم العمل المصرفي    يجب العمل على است   "  .١

  لمسـتقبل العمـل    ، وهذا هـو الضـمان الوحيـد       المصرفية، وفقاً للشريعة اإلسالمية   
 .المصرفي اإلسالمي

 
، بمعنى أنها مستشار شرعي للبنـك       يجب اعتبار هيئة الرقابة الشرعية، هيئة تأسيسية       .٢

 هـذه الهيئـة     وال يتوقف عمل  . المالية واإلدارية المصرفية عامة   في تأسيس أوضاعه    
ي لـم يسـتحدث فيهـا    ويالحظ هنا أن جوانب العمـل المصـرف     . على مجرد الفتوى  

التشـغيل ونفـي الربـا كـأداة        ركزت الجهود الرائدة في مجال      ، إذ ت  اجتهادات فقهية 
عـن دائـرة البحـث      ، بينما ظلت مختلف الحقول اإلدارية والتنظيمية بعيدة         مصرفية

، وهذا بدوره يقتضي أن يتسع ُأفق العلماء والفقهاء لتتكامل الجهـود            واالجتهاد الفقهي 
، وإدارة األعمـال، والقـانون    ء اإلدارة العامـة     بين علماء الشريعة وأندادهم من علما     
 . احثين في حقول المصرفية المتنوعةواالقتصاد والمحاسبة وغيرهم من الب

                                                
 . )١٦ص (،ها في المصارف اإلسالميةثر السعد، الرقابة الشرعية وأ1
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، وأن يقدر لها ميزانية سـنوية يـدخل فـي           ن االستقالل المالي لهذه الهيئة    يجب إعال  .٣
، ويقدر  نشاء هيكل تنظيمي مواكب ألعمالها، من أمانة عامة وباحثين وكتبة         اعتبارها إ 
حث واإلصدار والمكاتبات والتوثيق، ومالحظة      الفقهي من مواكبة لحركة الب     لها العمل 

، وتصـرف دون تـدخل      المؤتمرات المحلية واإلقليمية والدولية، وتقرر هذه الميزانية      
 . مد من قبل هيئة المساهمين مباشرة، وإنها تعتدارة التنفيذية أو مجلس اإلدارةاإل

 
د وإدارة وتدريب وقانون    قتصافة المختلفة من ا   مثلون حقول المعر  يضم للهيئة أعضاء ي    .٤

، تكامل بين العلـوم الشـرعية البحتـة   ، وذلك حتى يتهيأ لهذه الهيئة مراعاة ال      الخ.....
 تؤتي هذه المحاورات بـين      ، وحتى يتهيأ ألن   لخبرات االقتصادية المعاصرة  والعلوم وا 
 ١. "لتجربة وتبادالً للمعارفغناء جديداً لأطرافها، إ

         
ة، قـد أصـبحت     إن اإلدارة العليا أو الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعي        : وهذا يدعوني للقول  

لواسع للمصارف اإلسالمية، وزيادة رأسمالها، وارتفـاع       ، في ظل هذا االنتشار ا     ضرورة ماسة 
 .ي تجده في العالم اإلسالمي وغيره، والقبول الذسقف أعمالها

  
ون للرقابة الشرعية مؤسسة مستقلة، تكون مسؤولة مسـؤولية     يك، أن   لقد أصبح من الضروري   

مية المختلفـة، وتكـون     ، عن الفتوى والرقابة في المصارف والمؤسسات المالية اإلسـال         تامة
 . مرجعية لها

 
ارف والمؤسسات المالية   ، أو المص  ويمكن لهذه المؤسسة أن تقوم، من اجتماع الدول اإلسالمية        

، م فيها كل تلك المؤسسات والمصارف     ، والميزانية التي تساه   الستقالليةاإلسالمية، وأن تتمتع با   
 . جميع تلك المؤسسات والمصارف، ملزمة لن تكون قرارات تلك الهيئة العلياوأ
 

ي صحيفة دنيا الوطن اإللكترونية، والتـي تصـدر    فلقد سرني كثيراً الخبر، الذي اطلعت عليه  
، المجلـس العـام     ابة شرعية عليا، قام على إنشائها      عن إنشاء هيئة رق    ، والذي يتحدث  في غزة 

 :  المؤتمر اإلسالمي، والذي جاء فيه، التابع لمنظمةنوك والمؤسسات المالية اإلسالميةللب
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نـوك والمؤسسـات الماليـة      أكد خبراء ومسؤولون مصرفيون أن إقرار المجلس العـام للب         " 
، يعـد   هيئة رقابة شرعية عليـا بـالمجلس   ء، إنشا  التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي    ،اإلسالمية

، والرؤى الشخصية للمسؤولين عن الهيئـات       دة نحو إنهاء االجتهادات الفردية    بمثابة خطوة جا  
 عنها وجود اختالفات وفروق     ، التي نتج  ف اإلسالمية في مختلف دول العالم     الشرعية بالمصار 

 الحد األدنى مـن أهـداف   وى، مما انعكس على أداء بعض المصارف، وعدم تحقيقها س      عديدة
 . إنشائها

 
نوك والمؤسسات المالية   وأشار الخبراء إلى أن وجود هيئة رقابة شرعية عليا بالمجلس العام للب           

واسـتمرار تطـور المصـارف    ، سيعمل على إعادة تنظيم أعمال الهيئات الشرعية،      اإلسالمية
ـ  ، مطالبين بضرورة أناإلسالمية، التي وصلت إلى معدالت ايجابية   ة جميـع   تضم هـذه الهيئ

يها خبراء في   ، وأعضاء من الهيئات الشرعية في مختلف الدول التي لد         المجامع الفقهية العالمية  
 . المصرفية اإلسالمية، والمحاسبة والقانون

 
،  قد أقر خالل اجتماع مجلس إدارته      ،نوك والمؤسسات المالية اإلسالمية   وكان المجلس العام للب   

، للتأكـد مـن     اهرة أول من أمس السبت، إنشاء هيئة رقابة شرعية عليا         لمصرية الق بالعاصمة ا 
تي تتعامـل بهـا المصـارف اإلسـالمية،         ، للمنتجات واألساليب ال   زام الشرعي مصداقية االلت 

وتطوير المنظومة الشرعية، ووضع نظام لحوكمتها، وضوابطها، وآلياتها، من أجـل تحقيـق             
 . امة بالمصرفية اإلسالميةلثقة الع، وتكريس االستقرار واالشفافية

 
نـوك والمؤسسـات الماليـة      وقال الشيخ صالح كامل رئيس مجلس إدارة المجلـس العـام للب           

ختلفـة، والمجـامع    إن الهيئة العليا ستعمل على التنسيق مع الهيئات الشـرعية الم          : اإلسالمية
، ووضع   الحساسة ي في القضايا والموضوعات   ، من أجل تنظيم االجتهاد الجماع     الفقهية الدولية 

، والعمل على نشـر      االستشارة حولها  محددات للمسائل التي يستوجب العمل على توسيع دائرة       
 . ارات المجمعية والمعايير الشرعيةااللتزام بالقر

 
واها مـن   ، ورفـع مسـت    ل على تنظيم مهنة التدقيق الشرعي     وأشار كامل إلى أن الهيئة ستعم     

، لتطـوير   عن العفوية واالرتجالية، ووضع األطر المناسـبة     وإبعادها،  الناحية الفنية والشرعية  
ية، من خالل إعـداد الـنظم،       أعمال الرقابة الشرعية الخارجية في المؤسسات المالية اإلسالم       

تعميق الوعي الشرعي لـدى     ، ومواكبة المستجدات إلى جانب      وأدلة العمل وتطوير اإلجراءات   
، دان المعامالت المالية اإلسـالمية     من التفقه في مي    ، وتمكينهم من اإللمام بقدر معقول     العاملين
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، باإلضافة إلى دراسة االنتقـادات  هج التأهيل والتدريب الموجهة لهموالمساهمة في مراجعة منا  
ح ، بالشكل الذي يصـح كاوى الموجهة للمصرفية اإلسالمية، والرد عليها، أو التعامل معها       والش

 . المفاهيم أو الممارسات الخاطئة
 

، امع الفقهية، فيما يتعلق بالفتاوى الصـادرة      ر إلى أن الهيئة العليا ستقوم بالتنسيق مع المج        وأشا
قع الفتـوى فـي المصـرفية       ، وإصدار تقرير سنوي عن وا     شأن المعامالت المالية اإلسالمية   ب

، طار إشرافي دولي للرقابـة الشـرعية      ، ووضع إ  اإلسالمية، إلى جانب نشاط التدقيق الشرعي     
تمـاد أدلـة   ، واعرها وآليات عملهـا   مال شركات التدقيق الشرعي، واعتماد معايي     ومراجعة أع 

 وتوفير فرص تبـادل     ، على تأهيل وتطوير خبراء التدقيق     ، واإلشراف ونماذج التدقيق الشرعي  
 . الخبرات بينهم

 
جيـة للمعـامالت الماليـة اإلسـالمية،        وأكد كامل أهمية هذه اللجنة في اعتماد العقود النموذ        

عية، واعتمـاد تصـنيفاتها     كد من خلوها من المحظورات الشـر      رها عند الحاجة، والتأ   وتطوي
نين المعامالت المالية اإلسالمية، تكون مرجعـاً       ، مشيراً إلى أنه سيتم إصدار مجلة لتق       المختلفة

لمبادئ واألحكام الفنية والشرعية، ِبلُغٍة قانونيـة  ، تساعدهم في استيعاب ا  ألصحاب االختصاص 
   ١. "واضحة

 
، من قبل   أن ما نطمح إليه يمكن أن يتحقق، إذا صدقت النوايا واألفعال          ،  برونالحظ في هذا الخ   

، حيـث    التابع لمنظمة المؤتمر اإلسالمي    ،سسات المالية اإلسالمية  المجلس العام  للبنوك والمؤ    
حدث عـن   ، كما يت  بر إلى جوهر وجود مثل هذه الهيئة، ويفَصل في أعمالها المختلفة          يشير الخ 

 . حثنا في المسميات وتاريخ الرقابةكثيٍر مما تطرقنا له في ب
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 المبحث السادس
 العوائق التي تعترض الرقابة الشرعية

 
  المطلب األول

 أهم تلك العوائق 
 

 على رأسها عـدم     ،لت تمر بعوائق كثيرةٍ   ، فإنها ما زا   ن الرقابة الشرعية أمر مستحدث    نظراً أل 
ئة عليا للفتوى والرقابة الشرعية، تتمتع بقـوة قانونيـة، وصـالحيات            ، أو هي  وجود إدارة عليا  

 . ملزمة
 

 التابع لمنظمـة  ،لبنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية   على ما قام به المجلس العام ل       ولقد اطلعتُ 
، آملين أن يكون ذلك خطـوةً متقدمـة         ئة رقابة شرعية عليا   ، من تأسيس هي   المؤتمر اإلسالمي 

والتـي تُعـد    ،  إيجاد المؤسسة الرقابيـة المعتمـدة     ، و ق تأصيل أمر الرقابة الشرعية     طري على
إليها حـين   ، إال أن يرجع      يمكن ألية مؤسسة أو مصرف إسالمي      ، وال مرجعية في هذا المجال   
 . التأسيس ألخذ موافقتها

 
 :، فتعود إلى ما يلي١أما العوائق التي تعترض الرقابة الشرعية

 
 : الفتوىمن جهة:  أوالً

  
ت في الشريعة اإلسالمية والذين يجمعون إلـى ذلـك          نُدرة المتخصصين بفقه المعامال    .١

التخصص في العلوم المصرفية والبنكية، رغم أن بعض الجامعات العربية واإلسالمية           
تدرس العلوم المصرفية اإلسالمية، كجامعة اليرمـوك فـي األردن، والنجـاح فـي              

 .  فلسطين
 
رعية للعمل في المصارف اإلسالمية، رغم أنـه        اء هيئات الرقابة الش   غ أعض عدم تفر  .٢

يتم االتصال بهم في معظم األحيان، وفي حاالت الضرورة، للبت في بعض المعامالت             
 . الطارئة

                                                
 ). ٣١ -٢٤ص(العليات،أحمد عبد العفو، 1
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، ممـا   لشرعية، فيما كتبه الفقهاء السـابقون     عدم توفر اإلجابات المباشرة عن األسئلة ا       .٣
 ١. المعامالت المستحدثة والكثيرة ميؤدي إلى ضرورة االجتهاد في معظ

 
خروج بعض المفتين في بعض المصارف، عن فتاوى المذاهب المعتمدة، إلى أقـوال              .٤

 ٢.ة إلى أخرى، لظروٍف تختلف من مؤسسى عنها عامة الفقهاء، ال يرضشاذّة

 
 عدم وجود   ، وذلك بسبب  تعدد الفتاوى في المسألة الواحدة، بين هيئات الفتوى المختلفة         .٥

  ٣.ة واحدة لهيئات الفتوىمرجعي
 

 : من جهة الرقابة: ثانياً
 

،  هيئة الرقابة للعمل داخل المصرف، ومتابعة معامالته أوالً بـأول          عدم تفرغ أعضاء   .١
 ٤.ل هيئة الرقابة بعيداً عن المصرف، فتكون الفتوى محل تشككمما يؤدي إلى سؤا

 
تمكنهم من القيـام بعملهـم    ، والتيلمحددة والواضحة لهيئات الرقابةعدم وجود اآللية ا  .٢

 ٥.دون وقوع االختالفات في المفاهيم، الرقابي
 
 ٦.المصرفختيار العاملين في عدم مشاركة هيئة الرقابة، في وضع نظام ا .٣
 
ع البنـوك الخارجيـة غيـر    ، في متابعة المعامالت م قصور الرقابة والضبط الشرعي    .٤

 ٧.سسات وشركات غير إسالميةستثمارات المحلية المساهمة مع مؤ، واالاإلسالمية
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 : من جهة اإلدارة: ثالثاً

 
، ومعظمهم  وا من المصارف التقليدية الربوية    ، انتقل اإلداريون في المصارف اإلسالمية    .١

 . وانين واألنظمة المصرفية الربويةقد تأثر بالق
 
ن نهم م ، أو أ   قد انتقلوا من البنوك التقليدية     ، إما أنهم  لموظفون في المصارف اإلسالمية   ا .٢

ة، أو  ، والذين درسوا اإلدارة والمعامالت المصـرفي      خريجي الجامعات والمعاهد الجدد   
 . المحاسبة، بعيداً عن األحكام الشرعية

 
الية اإلسـالمية، أو المصـارف    ، في تأسيس المؤسسات الم     أو المساهمون  نالمستثمرو .٣

بـتهم تشـوبها    ، ولكـن رغ   تطبيق األحكام الشرعية اإلسالمية   ، راغبون في    اإلسالمية
وبـين المعـامالت المصـرفية      ، والخلط بينها    ب البعد عن المعامالت اإلسالمية    شوائ

 . وتحكمهم أحياناً األهداف الربحية، الربوية
 
لى البنوك بشكل عام، والبنـوك اإلسـالمية منهـا، ال         البنوك المركزية التي تشرف ع     .٤

الرقابـة العامـة     وتخلط بـين     ،بنوك اإلسالمية باألحكام الشرعية   لتزام تلك ال  تُراعي ا 
 ١.خناق على العمل المصرفي اإلسالمي، مما يضيق الوالرقابة الشرعية

 
 لتنظـيم الرقابـة     ،بة الشرعية داخل المصرف اإلسالمي    عدم وجود جهاز إداري للرقا     .٥

 . ة الرقابة والفتوى وإدارة المصرف، وليكون حلقة ربط بين أجهزالشرعية
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 المطلب الثاني 

 حلول المقترحة ال
 
هـو   وائق التي تعترض الرقابة الشرعية    ، للتغلب على الع    رأس األمر في الحلول المقترحة     إن ،

هيئـة  : يئة الرقابة الشرعية العليا، والتي تضم     ، أو ه   اإلدارة العامة للرقابة الشرعية    في تأسيس 
ي أو أمانـة السـر      ر، والجهـاز اإلدا   الفتوى والبحث العلمي، وهيئة الرقابة والتدقيق الشرعي      

، ومرجعيـة لكـل     للرقابة الشرعية، بحيث تكون إدارة مستقلة، ذات سيادة وصـاحبة قـرار           
، التـي تعطيهـا الحـق فـي         لقوة القانونية ، وتمتلك ا  ارف والمؤسسات المالية اإلسالمية   المص

المشاركة في التأسيس، ومنح الترخيص، واإلقرار أو الرفض، بعد الدراسـة والبحـث، لكـل            
األمر يحتاج إلـى  ، وهذا بها المؤسسات والمصارف اإلسالمية ، التي تتعامل    ائل المصرفية المس

ـ مر اإلسالمي، كمنظمة المؤت إقرار من الدولة، أو الجهات المسؤولة      ة، ، أو جامعة الدول العربي
العمل بما تمليه عليهـا مـن       ، و لتعامل مع تلك اإلدارة أو الهيئة     ، با إللزام المصارف اإلسالمية  

ال يكون  ، ومنظماً بحيث    ظام المصرفي اإلسالمي مقَنَّناً، وله مرجعية واحدة      ، ليكون الن  راتقرا
 .نه وفتاويه ومعامالتـه، وطرق رقابته وتدقيقه، في قوانيهناك أي تضارب أو اختالف

 
وبعد الحديث عن هذا المقترح، نتحدث عن الحلول المقترحة األخرى، للتغلب علـى العوائـق               

 : ريق الرقابة الشرعية والتي نفصلها فيما يليالتي تعترض ط
 

، من خالل بحث    دث عنها الشيخ القرضاوي    وأذكر هنا خمسة مبادئ تح     :من جهة الفتوى  : أوالً
، في  جدة في المملكة العربية السعودية    ، والتي عقدت ب    به في ندوة البركة التاسعة عشرة      شارك

ـ   واصفاً فيـه الرقابـة الشـرعية       م،٢٠٠٧ل من شهر كانون األول لعام       األسبوع األو  ا ، بأنه
لهـا، ومـا يحـرم عليهـا مـن          ، لتعرف منها ما يحل      ضرورة حيوية للمصارف اإلسالمية   

 : وهذه المبادئ هي. المعامالت
 

يتعبـدنا إال بكتابـه      لم   I، فإن اهللا    ليد المطلق والتعصب لمذهب بعينهِ    التحرر من التق   .١
 فـي مـذهب     ، وقد يصلح مذْهب أو قولٌ     ن تقليدهم واألئمة أنفسهم نَهوا ع   ،  وسنَّة نبيه 

ي حالـة   ، ويصلح ف  لح في بيئة معينة وال يصلح ألخرى      ، ويص ِلزمن وال يصلح لغيره   
 . محددة وال يصلح إذا تغيرت، فال يجوز أن نضيق على أنفسنا، وقد وسع اهللا علينا



 ٩٩

ذاهب المتبوعـة، وهـي   لثروة الفقهية التي تملكها أمتنا، للم   ضرورة االستفادة من كل ا     .٢
، ٣ والطبـري  ،٢، واألوزاعـي  ١مذهب الثـوري  : معروفة، والمذاهب المنقرضة، مثل   

ن، ومن بعدهم،   قهاء الصحابة والتابعي  ، وأقوال المجتهدين خارج المذهب، مثل ف      ٤وداود
 . وهم عدد ال يحصى

 
: r، كما جاء عـن الرسـول        تبني التيسير بصفة عامة، فنحن مأمورون بذلك شَرعاً        .٣

فلـو  . ٦"إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسـرين      : "وقوله أيضاً . ٥"يسروا وال تُعسروا  "
رى أن نفتـي    ، أ تكافئان أو متقاربان أحدهما أحوط، واآلخر أيسـر       كان هناك قوالن م   

ـ  : " بأنه r، وقد وصف رسول اهللا       سيما في عصرنا   ، وال عموم الناس باأليسر   ما خُي ر
المألوفة والمأثورة  ، وكان من العبارات     ٧"، ما لم يكن إثماً       أخذ أيسرهما  بين أمرين إالَّ  
 . هذا أرفق بالناس: عن أهل الفقه

                                                
، وهـو مـن     )هـ١٦١ – ٩٧(هد مصنف كتاب الجامع     لكوفي المجت سفيان بن سعيد بن مسروق ا     : الثوري 1

-٢/٣٨٦(وابـن خلكان،وفيـات األعيـان،     .)٢٨٠–٧/٢٢٩(،   سير أعـالم النـبالء     ،الذهبي. ينصغار التابع 
 ). هـ١٢٦: (في كتاب السير سنة الوفاة خطأ:مالحظة).١٠/١٠٨(،والبداية والنهاية)٣٩١

 في بعلبـك    y، ولد في حياة الصحابة      )هـ١٥١–٨٨(الرحمن بن عمرو بن يحمد الشامي       عبد  : األوزاعي 2
والـذهبي،العبر  . )١٣٤–٧/١٠٧(،  سير أعالم النبالء  ،الذهبي. وتوفي في بيروت، وهو من كبار علماء الشام       

 . لبنان-،دار الفكر ،بيروت)م١٩٩٧=هـ١٤١٨(في أخبار من عبر ،الطبعة األولى
ي التـاريخ والتفسـير   وهو من كبار العلماء ف، )هـ٣١٠–٢٢٤(محمد بن جرير بن يزيد بن كثير  : الطبري 3

 سـير أعـالم النـبالء،      ،الـذهبي .  وعلوم القرآن، تلقى علومه في الشام، وعاش في بغداد ومات ودفن فيها           
)٢٨٢–١٤/٢٦٨( . 
 سـير  ،الذهبي ). هـ٢٧٠–٢٠٠(ي بن خلف أبو سليمان البغدادي، رئيس مذهب أهل الظاهر         ابن عل : داود 4

 . )١٠٨–٣/٩٧(، أعالم النبالء
) * ٨٠(، باب   )٧٨(كتاب األدب    ،)٦١٢٥(الحديث رقم    ،)١٠/٧٤٠(: شرح فتح الباري   ،صحيح البخاري  5

 في األمر بالتيسـير وتـرك   )٣(، باب )٣٢(ر كتاب الجهاد والسي : )١٢/٤٣(وفي صحيح مسلم بشرح النووي    
 تُعسروا ، وبشروا وال تُنفـروا       يسروا وال : (  قال t وهو عن أنس بن مالك       ).١٧٣٤( التنفير، الحديث رقم    

( . 
 ، الحديث رقـم   )٥٨( الماء على البول في المسجد       صب: ، باب )٤(كتاب الوضوء   ): ١/٤٧٠(المصدر نفسه  6
ه دعـو : ( r، فقـال النبـي    قام أعرابي فبال في المسجد، فتناوله النـاس       : tقال أبو هريرة    : وهو). ٢٢٠(

 .)عثتم ميسرين ولم تُبعثوا معسرين، فإنما باً من ماءوهريقوا على بوله سجالً من ماء، أو ذنوب
عـن  : وهو). ٣٥٦٠(، الحديث رقم    )٢٣(، باب صفة النبي     )٦١(كتاب المناقب   ): ٦/٧٩١(المصدر السابق  7

، فإن كان إثماً     بين أمرين إالّ أخذ أيسرهما، ما لم يكن إثماً         rما خُير رسول اهللا     : عائشة رضي اهللا عنها قالت    
 .   لنفسه إالّ أن تُنتهك حرمة اهللا، فينتقم هللا بهاr، وما انتقم رسول اهللا ناس منهبعد الكان أ



 ١٠٠

 النصوص الجزئية والمقاصـد الكليـة، وأالّ نجمـد عنـد جزئيـة           الجمع بين مراعاة   .٤
تعليل ومراعاة المقاصد   ال"  :الظواهر، وخصوصاً في أبواب المعامالت، واألصل فيها      

 ١." يوالمعان
 

مت صادرة من أهل العلـم      ، ما دا  احترام وجهات النظر المخالفة، وإن كُنا نراها خطأ        .٥
رأيي صـواب   :ه، فأقصى ما يقوله فقيه عن نفس      المعتبرين، وِوفْقَ أصولهم ومعاييرهم   

،  وال مانع من الحوار العلمي النزيه      ،يحتمل الخطأ، ورأي غيري خطأ يحتمل الصواب      
  ٢.اب أو األصوب، أو الصحيح أو األصحوصول إلى الرأي الصولل

 
 : أما بقية الحلول المقترحة، بالنسبة لجهة الفتوى فهي

 
اختيار األكفاء من العلماء المتبحرين في أحكام الفقه بعامة، وفقه المعـامالت الماليـة               .١

 .اء، والسمعة الحسنة بين العلم من أهل الصالح والتقوى، وأن يكونوابخاصة
 
ما يمنعهم من بـذل     ، حتى ال ينشغلوا ب    عمل، من البحث العلمي واإلفتاء    تفريغهم لهذا ال   .٢

 .المجهود في ذلك
 
، ليكون االجتهـاد أكثـر   ة الفتوى والبحث العلمي عن ثالثةأن ال يقل عدد أعضاء هيئ      .٣

 ٣.اً، وال يزيد عن خمسة، لئال يكثر االختالف، ويتعذر االتفاق، فتتوقف األعمالإحكام

 
ـ     ء  أن يتم تعيين أعضا    .٤   ن ِقبـْل مجلـس  الهيئة من قبل مؤسسة علميـة رسـمية، ال ِم

لئال يتـأثر أعضـاء     ،  إدارة المؤسسة التي يعملون بها، أو الجمعية العمومية للمؤسسة        
 . ال يكون لهم سلطان عليهم، أو تأثير في فتواهم، والهيئة بآرائهم

 

                                                
 ).٣/١٥(، الشاطبي، الموافقات في أحكام الشريعة 1
2 htt://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=&parent_id 
3  7997=pnp?Topic.viewtopic/net.fatwa-islamic://http   أحمـد .د.، أم٢٠٠٥\١٢\١٦ استفدت منه 

 .الكرديالحجي 
 

http://www.qaradawi.net/site/topics/article.asp?cu_no=&parent_id
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اء فيه، وال مخادعة وال عدم اإلفتاء وإصدار الحكم، إال على سؤال واضٍح وبين ال التو           .٥
   انحراف، وهذا يتطلب ذكاء بفي قبول األسـئلة، والـرد عليهـا، أو            ، و وعد نظر وتَر

 . إصدار الفتوى بشأنها
 

، للفقهاء مـن أعضـاء      عمال المصرفية والبنكية الحديثة   مشاركة علماء مختصين باأل    .٦
 ١.تاوى بشأنها، قبل إصدار اإلجابات والفيئة في دراسة المعامالت واألسئلةاله

 
عامالت المصرف إلبداء الـرأي     اطالع هيئة الفتوى على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بم         .٧

 . فيها
 
 

 :  من جهة الرقابة والتدقيق الشرعي:ثانياً
 

، ويفَضُل منهم من يجمع بـين       ابة والتدقيق من العلماء األكفاء    ختيار أعضاء هيئة الرق   ا .١
 . دارة البنكية والمصرفية الحديثة، وعلم اإلالمعامالت المالية في اإلسالمفقه 

 
اء هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي، أعضـاء مشـاركين         يختار مع أعض  : إن تَعذّر ذلك   .٢

، ويشهد لعلوم البنكية والمصرفية الحديثة  ، ِممن لهم علم ودراية واسعة في مجال ا        معهم
 .  الشرعيلهم بااللتزام

 
ه، حيـث  ، للقيام بهذا العمل على خير وج    لتدقيق الشرعي اء هيئة الرقابة وا   تفريغ أعض  .٣

ون لهم في كل فـرع      ، وأن يك  يقيمون داخل المصرف، في إدارة مستقلة صاحبة قرار       
، وأن يكـون    من فروع المصرف، تواجد يتمثل برقيب واحد، أو أكثر، حسب الحاجة          

 .  بينهم سهالً وميسراًالتواصل
 

، ي كافة تصـرفات المؤسسـة أو المصـرف   نظر ف ، من ال  تمكين أعضاء هيئة الرقابة    .٤
 . اء أي تصرف عنهم مهما كان صغيراًوعدم إخف

 . الهيئة ودراستها والموافقة عليها، قبل عرضها على عدم إنفاذ العقود والمعامالت .٥

                                                
 بتصرف ) . ٤٠ – ٣٨ص(فرح، فيصل عبد العزيز، الرقابة الشرعية الواقع والمثال،  1
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ـ      ) ٥–٣(ئة من   أن يكون عدد أعضاء الهي     .٦ ، ةفي المقر الرئيسي للمصـرف أو المؤسس
 . كل فرعب شرعي واحد على األقل في ورقي

 
 كالهيئة العليـا للرقابـة      أن يكون تعيين أعضاء هيئة الرقابة من قبل مؤسسة مركزية          .٧

 . الشرعية، التي تحدثنا عنها سابقاً
 

 ملزمـة إلدارة المصـرف أو       أن تكون قرارات هيئة الرقابـة والتـدقيق الشـرعي          .٨
  ١.المؤسسة

 
 : من جهة اإلدارة: ثالثاً

 
سة اإلسالمية، ملتزمـة التزامـاً تامـاً، باألحكـام          ارة المصرف أو المؤس   أن تكون إد   .١

 .الشرعية اإلسالمية، المتعلقة بالمعامالت المصرفية
  

ـ  نأن يكون أعضاء إدارة المصرف أو المؤسسة والموظفو        .٢ زمين بـاألخالق  ، من الملت
ـ   مون بما عليهم من التزامات دينية     ، ويقو واآلداب اإلسالمية  ى للثقـة بهـم     ، فهذا أدع

 . المؤسسةوبالمصرف أو 
 

االلتزام بوجود جهاز إداري، أو أمانة سر، أو سكريتاريا، خاصة بالرقابة الشـرعية،              .٣
 . داخل المصرف أو المؤسسة

 
 المصرف، وأعضاء الرقابة الشرعية فيـه، علـى الجمهـور، وتوثيـق             نفتاح إدارة ا .٤

 . العالقات مع الناس، ومعاملتهم أفضل معاملة
 

                                                
 :أنظر1 

pnp?.viewtopic/net.fatwa-islamic://http ــه ــتفدت من ــي .د.م، أ١٦/١٢/٢٠٠٥  اس ــد الحج أحم
 .الساعة التاسعة مساء.الكردي
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م، توضح  ، وغيره  جمهور المتعاملين مع المصرف     على ،القيام بتوزيع نشرات خاصة    .٥
لجمهـور  ، والخدمات التـي يقـدمها   حقيقة عمل المصرف، والمعامالت التي يقوم بها 

 . المتعاملين معه

 
، للمصـرف لنشـر الفتـاوى    العمل على إيجاد نشرة دورية، شهرية أو نصف شهرية       .٦

لفـة، والخـدمات   رعية الخاصة بالمعامالت المصـرفية، وأعمـال الرقابـة المخت      الش
 . األخرى، وغير ذلك من أخبار المصرف

 
ـ    ؤسسـة إلزام الموظفين واإلداريين في المصـرف أو الم        .٧ ة، ، بحضـور دورات علمي

لى كل جديـد    ، واالطالع ع  ق بالمعامالت المصرفية اإلسالمية   ، تتعل ومحاضرات فقهية 
  ١.من آراء فقهية وفتاوى

 
 والمؤسسات المالية اإلسالمية، إلى أفضـل مـا         ارفآمالً أن تصل الرقابة الشرعية في المص      

، العاملين المخلصين فـي هـذا المجـال   ، ثم بجهود  أوالً، بتوفيق من اهللا يكون، قريباً بإذن اهللا   
، تقدم الصحوة اإلسالمية بشكٍل عام، في أنحاء العـالم اإلسـالمي          والذي يبشرنا بذلك صعود و    

ـ    سالمين اهتمام منظمة المؤتمر اإل    وما اطلعنا عليه م    ارف والمؤسسـات   ، بموضـوع المص
 .   ة فيها، وموضوع الرقابة الشرعيالمالية اإلسالمية

        
 
 
  

          
 
 
 
 
 

 
                                                

 بتصرف ). ٢٦ – ٢٥ص(فياض، عطية السيد، الرقابة الشرعية والتحديات المعاصرة،  1
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 الفصل الرابع
 

الرقابة الشرعية ومعايري احملاسبة وموقف سلطة النقد الفلسطينية                                                           
 : نوفيه مبحثا

 
 . معايري احملاسبة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املالية اإلسالمية: املبحث األول

 
موقف سلطة النقد الفلسطينية مـن الرقابـة الشـرعية يف املصـارف           : املبحث الثاين 

 .  اإلسالمية
 
 
 
 
 
 

### 
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 المبحث األول
  اإلسالميةمعايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية

 
اجعة للمؤسسـات الماليـة اإلسـالمية،        أصدرته هيئة المحاسبة والمر    ١لقد اطلعت على كتاب   

سـات الماليـة    معيـار الضـبط للمؤس    : ومقرها في البحرين، وفي هذا الكتاب وتحت عنوان       
ـ رقابة الشـرعية وتكوينهـا وتقريرهـا   تعيين هيئة ال: ، ويتحدث عن "١"اإلسالمية رقم    ه ، وفي

يار أعضاء هيئـات الرقابـة   ، الختيد وواٍف بهذا الغرض، يوضح اآلليات المطلوبة     مختصر مف 
، والعناصـر األساسـية فـي     الشرعية، وتعيينهم، وتحديد مكافآتهم، واالستغناء عن خـدماتهم       

 . رهمتقاري
 

لعمـل المصـرفي    ، ولحاجة ا  ونظراً ألهمية الموضوع، وصدوره عن جهٍة مسؤولة ومعتبرة       
ـ  رقابة الشرعية المعتبرة والفعالة   ، إلى إيضاح صورة ال    يناإلسالمي في فلسط   ة علـى   ، والمبني

، لشخصـية ، لفائـدتي ا   أيت إدراج هذا الموضوع في رسالتي     ، ر أسس وقوانين وأنظمة معتبرة   
الرقابـة  : ل من يطِّلع على هذه الرسالة، والتي أهم ما فيها موضـوع وتعميم هذه الفائدة على ك 

 .  لها في مصارفنا اإلسالمية عامةتي نَطمح، الالشرعية الفَعالة
 

 ) ١(معيار الضبط للمؤسسات المالية اإلسالمية رقم 
 

 تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتكوينها وتقريرها 
 

 تقديم 
 

هـو وضـع قواعـد       ، للمؤسسات المالية اإلسالمية هذا    إن الغرض من معيار الضبط     .١
 وتعيين أعضائها وتكوينهـا والتقريـر       وإرشادات بشأن تعريف هيئة الرقابة الشرعية     

الصادر عنها لضمان التزام المؤسسات في جميع معامالتها وعملياتها بأحكام ومبـادئ           
 . ميةالشريعة اإلسال

 
                                                

اإللكتروني  البريد . شهر نيسان)م ٢٠٠٢( الموافقهـ شهر صفر ١٤٢٣صدر بتاريخ  1
com.aaifi@batelco  ،com.aaoifi.www  البحرين  .   



 ١٠٦

 تعريف هيئة الرقابة الشرعية واختصاصها
 

، قهاء المتخصصين في فقه المعـامالت     هيئة الرقابة الشرعية هي جهاز مستقل من الف        .٢
 أحد األعضاء من غير الفقهاء على أن يكون من المتخصصين فـي             ويجوز أن يكون  

ويعهـد لهيئـة الرقابـة      . سالمية وله إلمام بفقه المعامالت    مجال المؤسسات المالية اإل   
الشرعية توجيه نشاطات المؤسسة ومراقبتها واإلشراف عليها للتأكـد مـن التزامهـا             

 . راراتها ملزمة للمؤسسةفتاواها وق، وتكون بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
 

 تعيين هيئة الرقابة الشرعية وتحديد مكافأتها 
 

يجب أن يكون لكل مؤسسة هيئة رقابة شرعية يعينها المساهمون في االجتماع السنوي              .٣
، مـع مراعـاة القـوانين      بناء على توصية من مجلس اإلدارة      للجمعية العمومية وذلك  

 المكافـأة لهيئـة      مجلس اإلدارة بتحديـد    ويحق للمساهمين تفويض  . واألنظمة المحلية 
 . الرقابة الشرعية

 
كمـا  . سسة على شروط االرتباط   يجب أن يتم االتفاق بين هيئة الرقابة الشرعية والمؤ         .٤

 . تفق عليها مثبتة في خطاب التعيينيتعين أن تكون الشروط الم
 

ول هيئـة   د قب يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تتأكد من قيام المؤسسة بتوثيق وتأكي            .٥
ويجب أن يشتمل خطاب تعيين هيئة الرقابة الشـرعية علـى    . الرقابة الشرعية للتعيين  

 . بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةإشارة تدل على التزام المؤسسة 
 

أو أكثر للمساعدة فـي     تعيين هيئة الرقابة الشرعية من بين أعضائها أو غيرهم مراقباً            .٦
 . أداء مهامها

 
 الرقابة الشرعية واختيار أعضائها واالستغناء عن خدماتها تكوين هيئة 

 
، ولهيئـة    من أعضاء ال يقل عددهم عن ثالثـة        يجب أن تتكون هيئة الرقابة الشرعية      .٧

أو /  االقتصـاد و   أو/ الرقابة الشرعية االستعانة بمختصـين فـي إدارة األعمـال و          
 .المحاسبة وغيرهم



 ١٠٧

وأال تضـم    عضويتها مديرين من المؤسسـة       ويجب أن ال تضم هيئة الرقابة الشرعية في       
 . مساهمين ذوي تأثير فعال

 
يتم االستغناء عن خدمات عضو هيئة الرقابة الشرعية بموجب توصية مـن مجلـس               .٨

 . همون في اجتماع الجمعية العموميةاإلدارة يعتمدها المسا
 

 العناصر األساسية في تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
 

 : عية على العناصر الرئيسة التاليةئة الرقابة الشريجب أن يحتوي تقرير هي .٩
 

 . عنوان التقرير - أ

 . الجهة التي يوجه إليها التقرير -  ب

 . الفقرة االفتتاحية أو التمهيدية -  ت

ى وصف طبيعـة العمـل      ، وتحتوي عل  ة نطاق عمل هيئة الرقابة الشرعية     فقر -  ث
 . الذي تم أداؤه

بأحكام ومبـادئ    المؤسسة   ، وتحتوي على إبداء الرأي بشأن التزام      فقرة الرأي  - ج
 . الشريعة اإلسالمية

 .تاريخ التقرير - ح

 . وقيع أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةت - خ
 

ويعتبر وضع معيار لشكل ومحتوى تقرير هيئة الرقابة الشرعية من األمور المرغـوب فيهـا               
ى الظروف غير العادية    ، كما يساعد أيضاً في العرف عل      ن ذلك يساعد في زيادة فهم القارئ      أل

 .عندما تطرأ
 

 عنوان التقرير 
 

 . يئة الرقابة الشرعية عنوان مناسبيجب أن يكون لتقرير ه.١٠
 
 
 



 ١٠٨

 الجهة التي يوجه إليها تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
 

يجب أن يوجه تقرير هيئة الرقابة الشرعية بالكيفية المناسبة حسبما تقتضيه ظـروف             . ١١
 . كليف والقوانين واألنظمة المحليةالت

 
 الفقرة االفتتاحية أو التمهيدية 

 
رقابة الشرعية الغرض مـن االرتبـاط، ويكـون         يجب أو يوضح في تقرير هيئة ال      . ١٢

وفقاً لخطـاب  : " على النحو التالي  ) تمهيدية(احية  يضاح مثل هذه األمور في فقرة افتت      إ
 : "ب علينا تقديم التقرير التالي التكليف ، يج

 
 .   ق طبيعة العمل الذي تم أداؤهلنطايجب أن تصف فقرة ا. ١٣

                       
 :ويكون إيضاح مثل هذه األمور في فقرة النطاق على النحو التالي

 
طرحتها المؤسسة  لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت والتطبيقات التي          " 

 عما إذا كانت المؤسسة التزمـت بأحكـام         لقد قمنا بالمراقبة الواجبة إلبداء رأي     . خالل الفترة 
لمحددة التي تم إصـدارها     ومبادئ الشريعة اإلسالمية وكذلك بالفتاوى والقرارات واإلرشادات ا       

 . " من قبلنا
 

 مسؤولية اإلدارة 
 

يجب أن يشتمل التقرير على بيان واضح يفيد إدارة المؤسسة مسؤولة عـن االلتـزام               . ١٤
 . ة صحيحة بأحكام ومبادئ الشريعة بصور

 
 : ويكون إيضاح مثل هذه األمور على النحو التالي

 
ئ الشـريعة اإلسـالمية علـى       تقع مسؤولية التأكد من أن المؤسسة تعمل وفقاً ألحكام ومباد         " 

اء على مراقبتنا لعمليـات المؤسسـة،       ، أما مسؤوليتنا فتنحصر في إبداء رأي مستقل بن        اإلدارة
 . " وفي إعداد تقرير لكم



 ١٠٩

 ل هيئة الرقابة الشرعية نطاق عم
 

التأكيد بأن هيئة الرقابة الشرعية قد قامت بتنفيذ االختبـارات واإلجـراءات المناسـبة              . ١٥
 . ومراقبة العمل بالكيفية المناسبة 

 
ـ ب فحص األدلة  ، يج حيثما كان ذلك مناسباً   . ١٦ اس االختبـار لكـل نـوع مـن     ، على أس

دئ الشريعة اإلسالمية في العمليات والمعامالت      ، التي تؤيد االلتزام بأحكام ومبا     العمليات
 . تعاقد عليها المؤسسة ذات العالقةالتي ت

 
 : ويكون إيضاح هذه األمور على النحو التالي

 
لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من المؤسسـة علـى                

 . اختبار كل نوع من أنواع العملياتأساس 
 

ا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أجل الحصول على جميع المعلومات والتفسـيرات التـي              لقد قمن 
اعتبرناها ضرورية لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن المؤسسة لم تخـالف أحكـام           

 . ريعة اإلسالميةومبادئ الش
 

 المالية قـد  لقوائم، يجب أن يتضمن التقرير بياناً واضحاً يفيد أن ا حيثما كان ذلك مناسباً   . ١٧
مة األساس الشرعي الذي تم االستناد عليه في توزيع األربـاح           تم فحصها من حيث مالئ    

 . الملكية وأصحاب حسابات االستثماربين أصحاب حقوق 
 

، يجب أن يتضمن التقرير بياناً واضحاً يفيد أن جميع المكاسـب            مناسباًحيثما كان ذلك    . ١٨
يعة اإلسـالمية   بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشـر التي تحققت للمؤسسة من مصدر أو 

 . تصرف ألغراض خيرية
 

، استخدامات أموال الزكـاة والصـدقات     في حالة قيام المؤسسة بإعداد قائمة مصادر و       . ١٩
يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تبين في تقريرها ما إذا كان احتساب الزكاة تم وفقاً                

 . ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية
 



 ١١٠

 فقرة الرأي 
 

يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تبين في تقريرها ما إذا كانـت عقـود المؤسسـة                 . ٢٠
 .  أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةوالوثائق المتعلقة بها تتفق مع

 
 : ويكون إيضاح هذه األمور في فقرة الرأي على النحو التالي

 
 : في رأينا

 
التي ... ت التي أبرمتها المؤسسة خالل السنة المنتهية        أن العقود والعمليات والمعامال    - أ

 . ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةاطلعنا عليها تمت وفقاً 
 
أن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم              -  ب

 . ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةاعتماده من قبلنا وفقاً 

 
 : ) الرأي على العبارات التالية، حيث يكون ذلك مناسباًفقرةوتشتمل (

 
أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحرمها أحكام ومبادئ الشريعة              -  ت

 . قد تم صرفها في أغراض خيريةاإلسالمية
 
 .ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالميةأن احتساب الزكاة تم وفقاً  -  ث

 
عية أنه قد وقع من إدارة المؤسسة مخالفة ألحكام أو مبـادئ  إذا تبين لهيئة الرقابة الشر   . ٢١

الشريعة اإلسالمية أو الفتاوى أو القرارات أو اإلرشادات التي أصدرتها هيئـة الرقابـة              
 . ان ذلك في فقرة الرأي من تقريرهاالشرعية للمؤسسة فيجب عليها بي

 
 تاريخ التقرير 

 
رها الفترة التي يشملها التقرير وأن تؤرخ تقري      يجب على هيئة الرقابة الشرعية أن تبين        . ٢٢

 . بتاريخ إتمام عملية المراقبة



 ١١١

يجب على هيئة الرقابة الشرعية أال تؤرخ التقرير قبل التاريخ الذي تم بـه توقيـع أو                 . ٢٣
 . تماد القوائم المالية من اإلدارةاع

 
 توقيع هيئة الرقابة الشرعية 

 
 . لشرعية من جميع أعضائهاالرقابة ايجب توقيع تقرير هيئة . ٢٤

 
 نشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية 

 
 .سنوي للمؤسسةيجب أن ينشر تقرير هيئة الرقابة الشرعية ضمن التقرير ال. ٢٥

  
 نشر فتاوى وقرارات وإرشادات هيئة الرقابة الشرعية 

 
ـ             . ٢٦ ة يحبذ بأن تقوم المؤسسة بنشر الفتاوى والقرارات واإلرشادات الصـادرة عـن هيئ

 .  الشرعية التابعة لها خالل السنةالرقابة
 

 تاريخ سريان المعيار 
 

مـن  يطبق هذا المعيار على القوائم المالية للمؤسسات للفترات المالية التي تبدأ اعتبارا             . ٢٧
 .     م١٩٩٩يناير ١هـ أو ١٤١٩محرم ١

               
 اعتماد المعيار

 
معيار تعيين هيئـة الرقابـة الشـرعية وتكوينهـا          اعتمد مجلس معايير المحاسبة والمراجعة      

، ١٥هـ الموافق   ١٤١٨ صفر   ١١،  ١٠جتماعه الثالث عشر المنعقد في      ، وذلك في ا   رهاوتقري
 . م١٩٩٧ يونيو ١٦
 

 أعضاء المجلس 
 

 .لك يوسف الحمر رئيس المجلسعبد الم/ األستاذ .١



 ١١٢

 .نور الرحمن عابد نائب رئيس المجلس/ األستاذ .٢

 .  عبد اهللاأحمد علي/ الدكتور .٣

 . أنور خليفة السادة/ األستاذ  .٤

 . اتةحسين حسين شح/ دكتورال .٥

 .خالد عبد اهللا جناحي/ األستاذ .٦

 . رشيد أخضر جكتاي/ األستاذ .٧

 . صالح الدين أبو النجا/ األستاذ .٨

 . عبد الستار أبو غدة/ الدكتور .٩

 . عمر زهير حافظ/ الدكتور.١٠

 . محمد علوي ذبيان/ األستاذ. ١١

 . مصطفى بن همات/ ذاألستا.١٢

 . موسى عبد العزيز شحادة/ ستاذاأل.١٣

 .  نبيل عبد اإلله نصيف/ األستاذ.١٤
   
 

 ١نموذج تقرير هيئة الرقابة الشرعية 
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       com.aaoifi.www *مؤسسات المالية اإلسالمية، البحرين اجعة للهيئة المحاسبة والمر

 بسم اهللا الرحمن الرحيم 
 .. الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على سيدنا محمد وآله وصحبه 

 : ....... لمالية اإلسالمية إلى مساهمي المؤسسة ا
 السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 
 :  يجب علينا تقديم التقرير التالي، لخطاب التكليف المرفق صورة منهوفقاً

 
.... ، خالل الفتـرة     والتطبيقات التي طرحتها المؤسسة    لقد راقبنا المبادئ المستخدمة والعقود المتعلقة بالمعامالت      

عة اإلسالمية، وكذلك   ة الواجبة إلبداء رأي عما إذا كانت المؤسسة التزمت بأحكام ومبادئ الشري           لقد قمنا بالمراقب  
 . حددة التي تم إصدارها من ِقبلنارشادات المبالفتاوى والقرارات واإل

 



 ١١٣

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ليتنا تقع مسؤولية التأكد من أن المؤسسة تعمل وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية علـى اإلدارة ، أمـا مسـؤو                   
على مراقبتنا لعملفتنحصر في إبداء رأي يات المؤسسة ، وفي إعداد تقريٍر لكم  مستقل بناء . 

 
لقد قمنا بمراقبتنا التي اشتملت على فحص التوثيق واإلجراءات المتبعة من المؤسسة على أساس اختبار كل نوع مـن            

 . أنواع المعامالت 
 

ل الحصول على جميع المعلومات ، والتفسيرات التي اعتبرناهـا ضـرورية ،        لقد قمنا بتخطيط وتنفيذ مراقبتنا من أج      
 .لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن المؤسسة لم تخالف أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 
 في رأينا  

 
 اطلعنا عليهـا تمـت وفقـاً    التي...  أن العقود والعمليات والمعامالت التي أبرمتها المؤسسة خالل السنة المنتهية  –أ  

 . ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 
 

 أن توزيع األرباح وتحميل الخسارة على حسابات االستثمار يتفق مع األساس الذي تم اعتماده من ِقبلنا ، وفقـاً                    –ب  
 . ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية 

 
مها أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية قد تم صـرفها          أن جميع المكاسب التي تحققت من مصادر أو بطرق تحر          –ج  

 . في أغراض خيرية 
 
 .  أن احتساب الزكاة تم وفقاً ألحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية –د 
 

 . ق لنا الرشاد والسداد نسأل اهللا العلي القدير أن يحق
 . والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته 

 
 . الشرعية أسماء وتواقيع أعضاء هيئة الرقابة 

        
 

 المكان والتاريخ
 



 ١١٤

إن المعايير والضوابط السابقة والتي وضعت للمصارف اإلسالمية، لمتابعة أعمالها، وضـبط            
امالتها، وتقنين عمل هيئات الرقابة الشرعية العاملة فيها، تُعتبر أسساُ صالحة للبناء عليهـا              مع

 .لتطوير العمل بالنظام االقتصادي اإلسالمي
 

وعند اطالعي على تقارير هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية في فلسطين، تبين             
، حيث قدمت تقاريرها تلك للجمعية العموميـة        لي التزامها بما جاء في هذه الضوابط والمعايير       

    ١.للمساهمين في المصارف، ولرؤساء مجالس اإلدارة فيها 
 

مما سبق يتبين لكل بصير أن القائمين على مثل هذا العمل، يؤسسون لعمل مصرفي إسـالمي                
ام، والتي  منظم ومقنن، في ظل الهزات المالية المتتالية التي تضرب االقتصاد العالمي هذه األي            

هي نتاج العمل المصرفي الربوي الذي أهلك الحرث والنسل، والذي عاد على العـالم بأسـره                
بخسران عظيم، فرغم آالف المليارات التي تُضخ في أقنية المؤسسات والبنـوك الربويـة، إال               

 . أنها ما زالت تترنح تحت ضربات اإلعصار المالي الخطير
 

المية، بعضاً من المقترحات الممكنة للخروج من األزمـة الماليـة   لقد تناقلت وسائل اإلعالم الع 
العالمية، ولقد كان من ضمن تلك المقترحات، ومن خبراء اقتصاديين غربيين، العمل بالنظـام              
االقتصادي اإلسالمي، الذي تُطبقُ بعضه المصارف اإلسالمية العالمية، وكـان مـن أوضـح              

ي اإلسالمي أن يكون سعر الفائدة صفراً، وهـذا يعنـي     المقترحات والتي تؤيد النظام االقتصاد    
 . التخلص من الربا وفوائد الديون المختلفة

 
  
 
 
 
 
 
 
 

                                                
 . أنظر المالحق في هذه الرسالة 1



 ١١٥

 المبحث الثاني
 موقف سلطة النقد الفلسطينية من الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية

 
، حيـث  بة الشرعية في المصارف اإلسـالمية لقد اهتمت سلطة النقد الفلسطينية بموضوع الرقا  

 ، وتُنظم سير معامالتها حسب    ي تضبط تكوينها وعملها وتقاريرها    نظمة والقوانين الت  وضعت األ 
 . أحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية

 
، ونشـرته  الفلسطينية، والذي أصدرته سلطة النقد م٢٠٠٢لسنة ) ٢(انون المصارف رقم   ففي ق 

الفصل الثاني عشـر    ، وفي   م٢٠٠٢ في شهر حزيران  ) ٤١( العدد   في مجلة الوقائع الفلسطينية   
ر منها ما يهمنا في     ، أذكُ وردت عدة مواد في القانون    . المصارف اإلسالمية : منه وتحت عنوان  

 . موضوع البحث
 

لسلطة النقد إصدار األوامر والتعليمات التي تراهـا        : وفقاً ألحكام هذا القانون   : )٧٠(مادة رقم   
 .   اإلسالمية وتنفيذهاف الزمة وضرورية لتنظيم وضبط أعمال المصار

 
ـ       : )٧١(مادة رقم    ا تفرضـه أحكـام   تخضع جميع أعمال المصارف اإلسالمية وأنشـطتها لم

 . الشريعة اإلسالمية
 

 : ن يقوم باألنشطة التاليةللمصرف اإلسالمي في سبيل تحقيق أهدافه أ: )٧٣(مادة رقم 
 

مية سواء داخل وخـارج  سالممارسة األعمال المصرفية القائمة على ُأسس الشريعة اإل    - أ
 . فلسطين

 . وكيل في مجال الخدمات االجتماعيةالقيام بدور ال -  ب
 .  إلدارة الشركات وتنفيذ الوصاياالعمل كوصي -  ت
، بمـا ال    القرارات الصادرة عـن سـلطة النقـد       أية أعمال أخرى تتفق مع األوامر و       -  ث

 . عارض مع أحكام الشريعة اإلسالميةيت
 
 
 



 ١١٦

 : )٧٥(مادة رقم 
 

 يقـل   ، ال لمصرف اإلسالمي بتعيين هيئة رقابة شرعية، قبل مباشرته ألعمالـه         يلتزم ا  .١
 .ن رأيها ملزماً في جميع نشاطاته، ويكوعدد أفرادها عن ثالثة أشخاص

من ِقبل الجمعية العمومية للمصرف، وبعد موافقة سـلطة         تُعين هيئة الرقابة الشرعية      .٢
 .موافقة سلطة النقدضائها إالّ ب، وال يحق فصلها أو فصل أحد أعالنقد

تتولى هيئة الرقابة الشرعية مسؤولية التأكد من أن جميع أعمال وأنشـطة المصـرف               .٣
ية قبل دخـول المصـرف فيهـا، وخـالل          اإلسالمي تتفق مع أحكام الشريعة اإلسالم     

 . تنفيذها، وتصفيتها
 

عاملـة  ية الوقد قامت سلطة النقد الفلسطينية بإصدار مذكرات وتعميمات إلى المصارف اإلسالم   
 : في فلسطين نذكرها فيما يلي

 
،  كافـة البنـوك والشـركات اإلسـالمية        ، إلى م١/٩/١٩٩٩، تاريخ   )٥١(تعميم رقم    .١

على كافة البنوك اإلسالمية والشـركات      : دور هيئة الرقابة الشرعية ونصه    : هموضوع
 : لعاملة في فلسطين التقيد بما يلياإلسالمية ا

 
لفاعلة في جميـع  ، وذلك من حيث المشاركة ا     عيةتفعيل دور هيئة الرقابة الشر     )  أ

 . األنشطة المختلفة
 

وي أو مالي يرسـل  إدراج رأي هيئة الرقابة الشرعية الخطية في أي تقرير سن  )  ب
 . في ِحلٍّ من اعتماد هذه التقارير، وإالّ فإن سلطة النقد ستكون إلى سلطة النقد

 
ية وعقود التأسيس الخاصـة     داخلتطبيق األهداف والغايات المبينة في النظم ال       )  ت

 . بها

 
 .    بهذا التعميم اعتباراً من تاريخهالتقيد  )  ث

 
 كافة المصارف العاملـة فـي فلسـطين،         ، إلى م١٨/٧/٢٠٠، تاريخ   )٤٠(تعميم رقم    .٢

ئدة ألصحاب الحسابات االسـتثمارية،     سياسة احتساب وتوزيع األرباح العا    : موضوعه



 ١١٧

مراجعـة والضـوابط للمؤسسـات الماليـة        استناداً إلى معايير المحاسـبة وال     : ونصه
 :دنا باآلتينرجو تزوي) ٥معيار المحاسبة المالية رقم(اإلسالمية 

 
 . لبنك وأصحاب الحسابات االستثماريةالسياسة العامة المتبعة عند توزيع األرباح بين ا )  أ

 
ات مثال عملي يوضح كيفية احتساب وتوزيع األرباح بين البنـك وأصـحاب الحسـاب              )  ب

 .ةاالستثماري

 
ر عملية توزيع   ، وموافقتهم على آخ   ة الشرعية للبنك على تلك السياسة      رأي هيئة الرقاب   )  ت

 . لألرباح لدى البنك
 

، إلى كافة المصارف اإلسالمية العاملـة فـي         م٥/٥/٢٠٠١، تاريخ   )٢٣(مذكرة رقم    .٣
انطالقاً من رغبة سـلطة النقـد       : ن، وموضوعه هيئة الرقابة الشرعية، ونصه     فلسطي

، بواجباتهـا ، وللتأكـد مـن قيامهـا       تفعيل دور هيئات الرقابة الشرعية    ة في   الفلسطيني
تأكـد  ، للمنفذة من ِقبل المصارف اإلسـالمية وبحيادية كاملة لضمان سالمة العمليات ال  

من مطابقتها لُألسس الشرعية، وأصول العمل المصرفي اإلسالمي، لذا عليكم تزويدنا           
 :بما يلي

 
 .رعية مرفقاً بالسيرة الذاتية الشاسم رئيس هيئة الرقابة )  أ

 .كان عمله الحالي وعنوانه الكاملالسيرة الذاتية لبقية األعضاء مبيناً فيها م )  ب

 . د المبرمة مع رئيس وأعضاء الهيئةصورة عن العقو )  ت

السياسات أو األنظمة الداخلية المعدة من ِقبل البنك والخاصـة بنطـاق عمـل      )  ث
 . الهيئة 

 . لمحاضرم مرفقاً با٢٠٠٠خالل عام اجتماعات الهيئة التي عقدت  ) ج

 . اآللية المعتمدة لالجتماعات وتبيان فيما إذا كانت دورية أو عند الطلب  ) ح
 

، إلى كافة المصارف اإلسالمية العاملـة فـي         م١/٨/٢٠٠٧، تاريخ   )١١١(تعميم رقم    .٤
باإلشـارة إلـى   : الصرف من المكاسب غير الشرعية، ونصـه   : ن، وموضوعه فلسطي

، بخصوص  م٢٥/٧/٢٠٠٧ار الفلسطينية بتاريخ    فتي العام للقدس والدي   فتوى سماحة الم  
، وبهدف توضيح آليـات     المية بحساب المكاسب غير الشرعية    تصرف المصارف اإلس  



 ١١٨

ارف اإلسالمية العاملـة    ، على جميع المص   المكاسب غير الشرعية  الصرف من حساب    
 :ب المكاسب غير الشرعية وفق اآلتي، التصرف في حسافي فلسطين

 
، عية في الجوانب المجتمعيـة العامـة      وجوب التصرف في رصيد المكاسب غير الشر       - أ

ن أو في   ، كالتصرف بها على فقراء المسلمي     تي تعود بالنفع العام على المجتمع ككل      وال
 . المصالح العامة للمسلمين

 
عدم جواز إنفاق المصرف أية مبالغ من رصيد المكاسب غير الشرعية تعـود بـالنفع              -  ب

ن هذا اإلنفاق في مجاالت التـدريب، الحمـالت اإلعالنيـة           ، سواء كا  لى المصرف ع
مرات والندوات الماليـة والثقافيـة، األتعـاب        شتراكات في المؤت  والتسويق، رسوم اال  

مشابهة تعود بالمنفعة على    ، وأية نفقات أخرى     االستشارية، الهدايا والمصاريف النثرية   
 .باعتبارها التزاماً مترتباً عليهات فق ملزماً بتلك الن، حيث يعتبر المصرفالمصرف

 
ـ              -  ت ع ضرورة التخلص من رصيد المكاسب غير الشرعية في أوجه الخير وفي أوجه النف

 الشـرعية أو  ، وكذلك عدم كشف رصيد المكاسب غيـر    العام والمترتبة له خالل العام    
 .تدويره لسنوات الحقة

 
ـ   يعمل بهذا التعميم اعتباراً من تاريخه وعلى جميع المص         -  ث ة فـي   ارف اإلسالمية العامل

 .   فلسطين االلتزام التام بذلك
    

 اهتمت بموضوع المصارف اإلسـالمية،     من كل ما مضى نالحظ أن سلطة النقد الفلسطينية قد         
، والذي يحرص على أن يكون ربحـه  تصادية للمجتمع الفلسطيني المسلمقودورها في الحياة اال  

 تُنظم عمل هيئـة الرقابـة الشـرعية، فـي           قوانين التي ، لذلك وضعت ال   ، ورزقه حالالً  حالالً
 . المصارف اإلسالمية، وأصدرت التعليمات الالزمة لذلك

 
، لالطـالع   طة النقد الفلسطينية في رام اهللا     ، قمت بعدة زيارات لمقر سل     واستكماالً لهذا المبحث  

ث قابلـت األخ    حي،  سطينية في موضوع الرقابة الشرعية    بشكٍل أوسع على دور سلطة النقد الفل      
لك يوم األحد الموافق    ، وذ  تفتيش البنوك المحلية اإلسالمية    ، مسؤول فريق  عوني حسني األحمد  

                :وأفادني بما يلي، م، حيث تحدثنا بهذا الشأن١٣/٤/٢٠٠٨
 



 ١١٩

ابة الشرعية في البنـوك   الرق  موضوع  في بدور مهٍم وفعالٍ   سلطة النقد الفلسطينية     تقوم .١
 .اإلسالمية

 
لى موافقـة   إن تعيين أي عضو في هيئة الرقابة الشرعية في أي بنك إسالمي يحتاج إ              .٢

 . سلطة النقد الفلسطينية
  

يين عضو في هيئة الرقابة الشرعية، فـي أي بنـك           ، لتع تشترط سلطة النقد الفلسطينية    .٣
 . إسالمي، شروطاً مهمة

  
ب شرعي مقيم في كـل  ، تعيين رقيقد الفلسطينية على أي بنك إسالميتشترط سلطة الن  .٤

 .إلضافة إلى هيئة الرقابة الشرعيةفرع من فروع البنك با
 

قابـة  ترفض سلطة النقد الفلسطينية منح أي بنك إسالمي ترخيصاً إال بعد تعيين هيئة ر      .٥
 .شرعية وحسب شروط سلطة النقد

  
سالمية ، لكل أعمال البنوك اإل    ية بالمراقبة والتفتيش والمتابعة   تقوم سلطة النقد الفلسطين    .٦

 . طابقة أعمالها للشريعة اإلسالميةوالتأكد من م
  

، تثبتُ مخالفته ألحكـام الشـريعة      لفلسطينية بمخالفة كل بنك إسالمي    تقوم سلطة النقد ا    .٧
 .ية، وتًُطالبه بتصحيح مخالفاتهاإلسالم

 
 ، بمتابعة تقارير هيئات الرقابـة الشـرعية فـي البنـوك           تقوم سلطة النقد الفلسطينية    .٨

 . ودراستها التخاذ ما تراه مناسباً، مية نصف السنوية والسنويةاإلسال
  

نتشـار  ور المعامالت المصرفية اإلسالمية، وا    ، بمتابعة تط  تقوم سلطة النقد الفلسطينية    .٩
لعمل المصـرفي   ، لالستفادة من الخبرات لتطوير ا     مية، في العالم  وتوسع البنوك اإلسال  
 .اإلسالمي في فلسطين

 



 ١٢٠

، رارات المجامع الفقهية اإلسالمية   لفلسطينية باالطالع على ق   تقوم سلطة النقد ا    .١٠
، والرقابة  اعاتها الدورية العادية والطارئة، بشأن المصارف اإلسالمية      المنبثقة عن اجتم  

   .، كما وتشارك في تلك االجتماعاتيهاالشرعية ف
  

، في اجتماعات المصارف اإلسـالمية العربيـة        تشارك سلطة النقد الفلسطينية    .١١
 . ية، وهيئات الرقابة الشرعية فيها، لالستفادة من خبرات اآلخرينلعالموا

 
بشأن تقوم سلطة النقد الفلسطينية بإصدار التعميمات المختلفة للبنوك اإلسالمية           .١٢

 .األعمال المصرفية اإلسالمية، والرقابة الشرعية
 

المصـارف، فـي     مدير دائرة الرقابة على      وحاولت عدة مرات مقابلة األخ علي فرعون نائب       
فـي  ، فسلمت أحد الموظفين   كان منشغالً في اجتماعات مختلفة     ، غير أنه  سلطة النقد الفلسطينية  

والتي أفادني  ،  م١٥/٤/٢٠٠٨ي اإلجابة بالفاكس في     ، حيث أرسل ل   مكتبه استبانةً لإلجابة عليها   
ة النقـد ال    من خاللها بمثل ما أفادني به األخ عوني حسني األحمد غير أنه شدد على أن سلط               

تقبل بتعيين عضو هيئة رقابة شرعية إال بموافقتها، كما أنها تُفضل تعيين رقيب شرعي مقـيم                
في كل فرع من فروع المصرف اإلسالمي . 

 
، أن سلطة النقـد     من خالل زياراتي لمقر سلطة النقد، ومقابلتي مع األخ عوني األحمد          وعلمت  

بة الشرعية وما يـرد     حرص على تقارير هيئات الرقا    ، وت والمتابعةتقوم بشكل دوري بالتفتيش     
، كمـا وتـوعز    البنوك اإلسالمية بناء على ذلك، وتوجه إرشاداتها وتعليماتها إلىفيها من آراء 

، وذلك اتقـاء ألي     الرقابة الشرعية خالل مدٍة معينة    إلى البنوك بضرورة تغيير أعضاء هيئات       
لسيرة ، حيث ترفع البنوك أسماء المراقبين الجدد مع ا        ت الرقابة الشرعية  انتقاد أو طعن في هيئا    

وأخبرني كـذلك أن  . الذاتية والمؤهالت العلمية، إلى سلطة النقد، ألخذ الموافقة حسب األصول         
 مراقب دائم في كل فرع مـن        ، بضرورة تعيين   بصدد الطلب من البنوك اإلسالمية     سلطة النقد 

 .     الفروع
 

 من إدارات المصـارف اإلسـالمية الـثالث، أن سـلطة النقـد       وخالل بحثي الميداني تأكدتُ   
الفلسطينية على اتصال دائم بإدارة كل مصرف، وتُتابع بانتظام عمل هيئات الرقابة الشـرعية              

 .  فيها
  



 ١٢١

 الفصل اخلامس
 

 دراسة تطبيقية للرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية يف الضفة الغربية
 

 :وفيه ثالثة مباحث
 

 .البنك اإلسالمي الفلسطيين: ألولاملبحث ا
 

 . بنك األقصى اإلسالمي: املبحث الثاين
 

 .البنك اإلسالمي العريب: املبحث الثالث
 

خالصة عمل الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية العاملة يف الضفة          : املبحث الرابع 
 .الغربية

 
         

 
 
 
 
 
 

### 
 
 
 
 



 ١٢٢

 المبحث األول
 ينيالبنك اإلسالمي الفلسط

 
لقعـدة   ذو ا  ١٤، بتـاريخ    سالمي الفلسطيني في مدينة غـزة     لقد تم تأسيس البنك اإل    : التأسيس

 . م٢/٤/١٩٩٦هـ الموافق ١٤١٦
 

 . الضفة الغربية في مدينة رام اهللا، والمقر اإلقليمي في في مدينة غزة: المقر الرئيسي
 

 . فرعاً) ١٣: (عدد فروع البنك
 

 . بلس، العيزرية، جنين، بيت لحم، نا)٢(رام اهللا، الخليل : أفرع) ٧: (في الضفة الغربية
 . ا، رفح، دير البلح، النصيرات، جباليسغزة، خان يون: فروع) ٦: (في غزة

 
أمريكـي  ، وتم رفعه إلى ثالثين مليون دوالر        عشرون مليون دوالر أمريكي   : رأس مال البنك  

عه إلى خمسين مليون     يخططون لرف  ، وعلمت من إدارة البنك أنهم     خالل عملي في هذه الدراسة    
 . دوالر أمريكي

 
مليون دوالر أمريكـي حتـى بدايـة سـنة          ) ٢٦٠(تجاوزت  : مجموع ودائع البنك اإلسالمي   

 . م٢٠٠٨
 

الدوالر األمريكي، الدينار اُألردني، اليـورو، الشـيكل        : أنواع العمالت المتعامل بها في البنك     
 . اإلسرائيلي

 
 : نكلبالمعامالت التي يقدمها ا

 
 . بيع المرابحة لآلمر بالشراء )١
 
لمودعين والمساهمين على نسبة ربـح، بشـروط        حيث يتم تشغيل أموال ا    : المضاربة )٢

 . المضاربة المعروفة
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 .سيارات، عقارات، شقق سكنية، وغير ذلك: بيع التقسيط )٣
 
 .  في الخليل، وبنسبة ضئيلة جداًفي غزة: اإلجارة المنتهية بالتمليك )٤

 
والحصار الذي تعانيه من ِقبل االحتالل، فإن       ،  ضع االقتصادي المتردي في فلسطين    ونظراً للو 

، فـي   %٩٥بنسبة كبيرة تصل إلى أكثر مـن        ،  البنك اإلسالمي يعاني من انحصار المعامالت     
 . بيع المرابحة لآلمر بالشراء: معاملة

 
 : الخدمات التي يقدمها البنك

 
العلم نور، الـزواج،    :  الجاري، حسابات التوفير   الحساب: فتح الحسابات بكافة أنواعها    )١

 . اإلسكان
 
 . الحواالت المختلفة )٢
 
، حيـث يأخـذ البنـك عمولـة         دخول العطاء، حسن التنفيذ، الصيانة، الدفع     : الكفاالت )٣

 .مقطوعة
 
 .في تقديم القرض لبعض موظفي البنكبنسبة ضئيلة وربما تنحصر : القرض الحسن )٤
 
زيـادة أو   (عينة تحت التسـوية     وذلك لمدة معينة بنسبة ربح م     : شهادات إيداع إسالمية   )٥

 . )نقص
 
 من مضاربات البنـك ولكـن سـتة         لها نسبة ربح معينة   : الودائع ألجل بدون شهادات    )٦

 . أشهر
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 : وعدد أعضائها ثالثة، وهم: هيئة الرقابة الشرعية
 . أحمد ذياب أحمد شويدح رئيساً. د– ١
 . ماهر الحولي عضواً.  د– ٢
 .  الشيخ عطا المحتسب عضواً– ٣
 
عن رئاسته لهيئة الرقابة الشرعية، وأفادني      ، وسألته   مت باالتصال بالدكتور أحمد شويدح    لقد ق  
مصارف اإلسالمية في قطاع غزة، حيث       عن الرقابة الشرعية في ال     نه قد أصدر بحثاً مفصالً    بأ

ه بعض األسئلة والتي أجـابني عليهـا        أرسله لي، واطلعت عليه، واستفدت منه كثيراً، ثم سألت        
 : بالمعلومات التالية

   
كليـة  : العنـوان .. ة  غـز : مكان الميالد .. أحمد ذياب أحمد شويدح     .د  :السيرة الذاتية : أوالً

 . ١٠٨ب .، ص فلسطين/غزة_ الجامعة اإلسالمية_الشريعة والقانون 
 

 : المؤهالت العلمية: ثانياً
 

ية الشريعة والقانون، تخصص الفقه المقارن، بجامعة أم        م، كل ١٩٩٧: درجة الدكتوراه  -
 .درمان اإلسالمية، السودان

م، كلية الشريعة، تخصـص الفقـه والتشـريع، بالجامعـة           ١٩٨٨: درجة الماجستير  -
 .األردنية، األردن

م، كلية الشريعة والقانون، تخصص الشـريعة بالجامعـة         ١٩٨٤: درجة البكالوريوس  -
 .اإلسالمية، فلسطين

 
 :الوظائف والخبرات اإلدارية:  اًثالث
 

 .غزة_بالجامعة اإلسالمية رئيس لجنة اإلفتاء -
  . غزة_رئيس هيئة تحرير مجلة الجامعة اإلسالمية -

 .   رئيس هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي الفلسطيني -

 .عضو رابطة علماء فلسطين -

 . ووظائف ومشاركات أخرى -
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 :تها األسئلة التي طرحتها عليه وإجابا
 

 ؟ ه مناسباً لهيئة الرقابة الشرعية ما التعريف الذي ترا:ؤال األولسال •
 

 والمؤسسـات  الشرعية، المعامالت فقه في المتخصصين الفقهاء من مجموعة: الجواب
 ومراقبتهـا  والشـركات  والمؤسسـات  المصـارف  نشاطات توجيه إليهم يعهد المالية

 . اإلسالمية الشريعة وقواعد بأحكام التزامها من للتأكد عليها واإلشراف
 

 ؟  األصل الشرعي للرقابة الشرعية ما:ؤال الثانيسال •
 

 ومسئوليات وظائف أهم من اإلسالمية الدولة صدر في كانت الشرعية الرقابة: الجواب
 مسئولية أساس على يقوم الذي الحسبة نظام منها مختلفة أجهزة بها يقوم وكان الحاكم،
    . المعروف وفعل المنكر إزالة عن المسلم

 
  ؟ الشرعية في قانونها وأنظمتها على ماذا تعتمد الرقابة:ؤال الثالثسال •

 
 القرآن من المستنبطة القواعد مجموعة في الشرعية الرقابة هيئة قانون يتمثل: الجواب
 الصـادرة  الفتـاوى  وكذلك اإلسالمية، الشريعة مصادر من وغيرها واإلجماع والسنة

 المعاصـرة  الماليـة  المعـامالت  فـي  الشرعية والفتاوى اإلسالمي الفقه مجامع عن
 . وغيرها

 
 ؟  هي مسميات هيئة الرقابة الشرعية ما:ؤال الرابعسال •

 
 الرقابة هيئة بدور تقوم التي الجهة مسميات في اإلسالمية المصارف اختلفت: الجواب

 :التالي النحو على الشرعية
 

 .الشرعيــة الرقابة هيئة )١

 .لشرعيا المستشار )٢

 .الشرعية الرقابة لجنة )٣

 .الشرعي المراقب )٤



 ١٢٦

 .الشرعي المجلس )٥

 .الدينية اللجنة )٦

 .الشرعية الهيئة )٧

 .اإلفتاء لجنة )٨

 .اإلفتاء هيئة )٩

  .الفتوى هيئة )١٠

 
 

  ما هي أهداف الرقابة الشرعية؟ : السؤال الخامس •
 

 سـالمية اإل المصارف في الشرعية الرقابة هيئة في األساسية األهداف تتمثل :الجواب
 :يلي بما
  

 المعـامالت  علـى  والتنبيه وإقرارها، المصرف بها يقوم التي الحالل المعامالت بيان )  أ
 .لها الحالل البديل وإيجاد الجتنابها الحرام

 

 معامالتهم في االلتزام إلى معها ومتعاملين بها عاملين من اإلسالمية المصارف تحفيز )  ب
 .الشرعية األحكام بتطبيق

 

 المصـرف  يبرمهـا  التـي  واالتفاقات والعقود واللوائح األساسية النظم إلى االطمئنان )  ت
 .اإلسالمية الشريعة أحكام تخالف شوائب أية من لتنقيتها اإلسالمي

 
 العلمـي  للتأهيل طبقاً تم قد اإلسالمي بالمصرف العاملين واختيار انتقاء أن من التأكد )  ث

 تحقيق نحو وتوجيههم ريبهمتد وكذلك للعامل، الشخصي التكوين إلى إضافة والمعنوي
 .اإلسالمية للمصارف الشرعية واألغراض األهداف

 
 لقواعـد  طبقـاً  تم قد وغيرها والبطاقات والسجالت والنماذج النظام تصميم من التأكد ) ج

 .اإلسالمية الشريعة وأحكام
 

 . والمراجعة المستمرة المتابعة تحقيق ) ح
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 ؟ من غيرهاميز المصارف اإلسالمية  ما الذي ي:ؤال السادسسال •
 

 التقليدية والبنوك اإلسالمية البنوك بين الجوهري الفارق هي الشرعية الرقابة: الجواب
 البنـوك  تصـبح  الرقابـة  هذه وبدون لإلنسان، بالنسبة الجسد من الروح بمثابة وهي

 يجوز، وال ينبغي ال الذي الخداع من نوعاً تعتبر بل مسمى، غير على اسماً اإلسالمية
 لها وليس العالم، في التقليدية البنوك كبقية اإلسالمية البنوك تصبح الرقابة هذه بدون إذ
 فـي  وأرقاهـا  الخدمات أفضل تقديم في البنوك هذه تتنافس إذ غيرها، عن يميزها ما

 فـي  ولكـن  اإلسـالمية  البنوك من أيضاً مطلوب وهذا. معها للمتعاملين ويسر سهولة
 .اإلسالمية الشرعية األحكام دائرة

 
ما هو وضع هيئة الرقابة الشـرعية فـي الهيكـل التنظيمـي فـي         : لسؤال السابع ا •

 ؟ ميالمصرف اإلسال
 

 : إما أن يكون: الجواب
 .اإلدارة لمجلس تابعة -
  .العمومية للجمعية تابعة -
 .العام للمدير تابعة -

 
 مـدى  نحـدد  أن نستطيع التنظيمي الهيكل من الشرعية الرقابة هيئة موقع خالل ومن

 اإلسالمي، المصرف في العمل مجريات في تأثيرها ومدى بها، تتمتع التي ليةاالستقال
 الشـرعية  الرقابة لهيئة الكاملة االستقاللية نضمن  وحتى ،وفتواها آرائها إلزامية ومدى
 تحـدد  التـي  وهـي  قبلها، من أيضاً تعيينها يتم وأن العمومية الجمعية تتبع أن ينبغي

 . ضمان استقالليتها بالكاملوذلك ل عزلها حق ولها أتعابها،
 

 ؟ الشرعية كيف يمكن اختيار أعضاء هيئة الرقابة :السؤال الثامن •
 

 فـي  ومتخصصـين  اإلسـالمية  الشريعة علماء من عدد منيمكن اختيارهم   : الجواب
 أنهم إلى باإلضافة تعيينهم في تتوافر أن ويجب ،الوضعي والقانون اإلسالمي االقتصاد

 ال، وأن   منهـا  الـرأي  إبداء حرية لهم تكفل أخرى شروط لمينالمس وفقهاء علماء من
 ضـماناً  إدارتهـا  مجـالس  فـي  أعضاء وال المصارف هذه في العاملين من يكونوا



 ١٢٨

 وتحـدد  العموميـة  الجمعيـة  قبل من تعيينهم يتم، وأن   عليهم التأثير وعدم الستقاللهم
  لهـم  اختصاصـات  حدد ت ، وأن لحيدتهم ضماناً اإلدارة لمجلس ذلك يترك وال مكافآتهم
 الشـرعية  بالرقابـة  القيام على ينقادر ميجعله بما الشرعية الرقابة هيئة لهم   وسلطات

 تسـاعد  التي والوسائل اإلمكانيات بكافة يدهموتزو المصارف، هذه أعمال جميع على
 . ذلك على

 
 ؟ باً ألعضاء هيئة الرقابة الشرعية ما العدد الذي تراه مناس:السؤال التاسع •

 
 فقـه  فـي  المتخصصـين  العلماء من ثالثة عن أعضائها عدد يقل  أالّ يجب: وابالج

 فـي  متخصصون علماء الشرعية الرقابة هيئة أعضاء بين من يوجد وقد المعامالت،
 بالمعـامالت  وثيـق  اتصال الهيئة لفتاوى يكون حتى والقانون واالقتصاد المال أمور

 .المعامالت هلهذ وواقعي حقيقي علمي فهم أساس على المعاصرة
 

 الشـرعية فـي مقـر       هل ترى ضرورة تواجد هيئة الرقابـة      : السؤال الحادي عشر   •
 ؟ المصرف اإلسالمي

 
 والمسئولية العمل مواقع في الشرعية الرقابة هيئة تواجد ضرورة، وذلك   نعم: الجواب

  :هما جوهريين أمرين لتحقيق الناس ثم اهللا أمام
 

 حتـى  العين، رأي ورؤيتها وتصرفات عامالتم من يجري ما حقيقة على الوقوف ) أ
 .اهللا إلى مرده النهاية في فاألمر فعالً، للذمة مبرئاً لمحله مطابقاً الحكم يأتي

  
 مـن  منعـاً  مشاكلهما من يجد ما ومعالجة والتنفيذ التطبيق سالمة إلى االطمئنان) ب

  .تطبيقه إساءة أو الحكم مجاوزة
 

 ؟ عضاء هيئة الرقابة الشرعية للعملة تفرغ أ هل ترى ضرور:السؤال الثاني عشر •
 

 غيـر  أعضاء من تشكَّل الفتوى هيئات غالبية أن  عملياً ، والواقع هذا األفضل : الجواب
 حقيقـي،  وغير واقعي غير أمراً يكون والتطبيق للتنفيذ متابعتهم فإن ثم ومن متفرغين

 ذات فـي  والرقابـة  توىللف متفرغين الهيئة أعضاء كان إذا إالّ صحيحاً هذا يكون وال
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 رقـابي  جهـاز  ولديـه  للمتابعة متفرغاً يكون األقل على أعضائها أحد أن أو الوقت،
 .العمل لهذا مؤهل

 
ما الشروط التي تراها واجبـة فـي أعضـاء هيئـة الرقابـة            : السؤال الثالث عشر   •

 ؟ الشرعية
 

ـ باألح عالمـاً  عـاقالً،  بالغـاً،  مسلماً،أن يكون عضو الرقابة الشرعية      : الجواب  امك
التواضع، حسـن الخلـق،     :  باإلضافة إلى  وعدالً، عنها، وينهى بها يأمر التي ةالشرعي

، لواقع، معرفة السياسة الشـرعية، والعلـم بالفقـه   ، معرفة فقه االعلم بمقاصد الشريعة  
 الصفات من ذلك وغير البديهة وسرعة كالذكاء المكتسبة الصفات غيروصفات أخرى   

 هيئـة  كانت ولما،  المهام ألداء واستثمارها المكتسبة الصفات فتوظي على تساعد التي
 شـخص  لـدى  تتوفر ما نادراً معينة، ومواصفات كفاءات إلى تحتاج الشرعية الرقابة

 مـن  ذلك ويتم الجماعي، االجتهاد على االعتماد الضروري من فإنه زماننا، في واحد
 .بعضاً بعضهم يكمل حيث أشخاص عدة من تتكون التي الشرعية الرقابة هيئة خالل

 
 ؟ السبل لعمل هيئة الرقابة الشرعية ما هي أفضل :السؤال الرابع عشر •

 
 : وهي مراحل بثالث اإلسالمية المصارف في الشرعية الرقابة هيئةعمل : وابجال

  
 للتنفيذ السابقة الرقابة: أوالً

 
 الشـرعي  الرأي إلبداء يذالتنف قبل الهيئة إلى تحال التي المسائل وبحث دراسة في تتمثل وهي
 الشريعة ألحكام مخالفتها تبين ما وإذا اإلسالمية، الشريعة وقواعد ألحكام موافقتها مدى وبيان

 . الشرعية األحكام يوافق بما تعديلها أو استبعادها يتم اإلسالمية
 

  التنفيذ مع المتزامنة الرقابة: ثانياً
 

 مراحـل  وفي بأول أوالً اإلسالمي المصرف عمالأل الشرعية المتابعة في الرقابة هذه وتتمثل
 نفـس  في وتقوم الصادرة، للفتاوى الكامل بالتطبيق المصرف التزام من لتتأكد المختلفة التنفيذ
 . اليومي العمل سير أثناء والجمهور اإلدارة استفسارات عن باإلجابة الوقت
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  التنفيذ بعد الالحقة الرقابة : ثالثاً
 

 المصـرف  بهـا  قـام  التـي  العمليات على الرقابة من الشرعية الرقابة ةهيئ قيام في وتتمثل
 اإلسـالمية  الشريعة وأحكام قواعد تطابق أنها من لتتأكد ذلك واستكمالها إتمامها بعد اإلسالمي

 . الفتوى بشأنها وصدر الشرعية الرقابة هيئة على عرضها سبق قد األعمال هذه وأن
 

 :يلي ما الهيئة يلزم وجه أتم على المهام بهذه الشرعية الرقابة هيئة تقوم وحتى
 
 أعمـال  فـي  الشرعية الرقابة هيئة عليها تسير التي السياسات يتضمن سليم تخطيط وضع )١

 : مثل الرقابة
 

 .الدورية الشرعية الرقابة هيئة اجتماعات تخطيط )  أ
 .معاونيه وعمل الشرعي المراقب عمل تخطيط  )  ب

 
  :يلي ما يتضمن ولمعاونيه الشرعي للمراقب عيةالشر الرقابة هيئة برامج وضع )٢
 

 .اإلسالمي المصرف وأقسام إدارات حسب األنشطة مراقبة برنامج )  أ
 .الرقابة عملية توقيت يتضمن زمني برنامج )  ب

 
  .الشرعية الرقابة هيئة عملية لتسهيل والمعلومات البيانات تجميع نماذج وضع )٣
 
  :تتضمن والتي يةالشرع الرقابة هيئة تقارير نماذج وضع )٤
 

 .شرعياً مراجعتها تمت التي العمليات )  أ
 .المراجعة عملية أثناء ظهرت التي المالحظات )  ب
 .المالحظات هذه بشأن تم ما متابعة )  ت
 ومعاقبـة  واألخطـاء  المخالفـات  لمعالجة الواجبة والنصائح واإلرشادات التوصيات )  ث

 .فيها المتسبب
 



 ١٣١

 إلـى  وتطـويره  العمل سير لمتابعة ومعاونيه الشرعي المراقب بين دورية اجتماعات عقد )٥
 لتسـوية  التنفيـذيين  والمـديرين  العـام  المدير وبين الشرعي المراقب بين وأخرى األفضل،

 .القائمة المشكالت ولمعالجة بعد، تسو لم التي المالحظات
 
 على لالطالع الشرعية الرقابة هيئة أعضاء بعض مع محاضرات أو ندوات أو حلقات عقد )٦

 .المعاصرة المالية المعامالت مجال في اوىالفت
 

 ؟ الشرعية ما هي صالحيات هيئة الرقابة :السؤال الخامس عشر •
 

 هيئـة  واختصاصـات  مهـام  على اإلسالمية المصارف أنظمة بعض نصت: الجواب
 : يلي ما على الشرعية الرقابة

 
 وتـدرس  التعليمـات،  جميع من تتحقق ثم األساسي، المصرف نظام بدراسة تقوم -١

 .اإلسالمية للشريعة مطابقتها من وتتأكد المصارف، تبرمها التي العقود
 
 الشـريعة  أحكـام  بتطبيـق  يتعلـق  فيما والمراجعة الرأي وإبداء المشورة تقديم -٢

 .واختصاصات وسائل من الحسابات لمراقبي ما الصدد هذا في لها ويكون اإلسالمية،
 

 إدارة مـن  إليهـا  توجـه  التـي  سـارات واالستف المطروحة األسئلة على تجيب -٣
 في والمساهمين والمتعاملين المشتركين قبل من وكذلك فيه، العاملين وسائر المصرف،
 . المصرف

 
 والعمليـات  واالتفاقات العقود نماذج وضع في بالمصرف المسئولين مع االشتراك -٤

 مـن  وخلوهـا  والمسـتثمرين  المسـاهمين  مـع  المصـرف  معامالت لجميع العائدة
 . الشرعية المحظورات

 
 مـن  جلسـة  أي لحضـور  الرقابة هيئة يمثل من يدعو أن اإلدارة لمجلس يجوز -٥

 الشـرعي  الـرأي  الهيئة تبدي كما الشرعية، الناحية من الرأي وإبداء للمناقشة جلساته
 . معامالت من العام والمدير اإلدارة مجلس من إليها يحال فيما

 



 ١٣٢

 فـي  نظرهـا  وجهـة  لشرح اإلدارة لمجلس اصةخ جلسة عقد طلب للهيئة يجوز -٦
 .ذلك األمر اقتضى إذا الشرعية المسائل

 
 يسلكه ما المختلفة والهيئات البنك إدارة مع وعالقاتها عملها في الرقابة هيئة تسلك -٧

 . المصارف لهذه األساسي النظام لنصوص وفقاً الحسابات مراقبي
 

 كـل  إلى ومالحظاتها تقاريرها األمر اقتضى اوكلم دورياً تقريراً الرقابة هيئة تقدم -٨
 . اإلدارة ومجلس العام المدير من

 
 التـزام  عـن  يفصح شامالً سنوياً تقريراً مالية سنة كل نهاية في الرقابة هيئة تقدم -٩

 قـد  ومـا  الشرعية، بالقواعد معامالتها في التقرير عنها المقدم السنة خالل المصرف
 حـق  نائبـه  أو الرقابـة  هيئة ولرئيس الخصوص ذاه في مالحظات من لديها يكون

 إدراج طلـب  في الحق وللهيئة تقريرها، لمناقشة للمساهمين العمومية الجمعية حضور
 . العمومية الجمعية اجتماع جدول في بأعمالها يتعلق موضوع أي

 
 ومن ثم أجريت مقابلة مع الشيخ عطا المحتسب ألنه العضو الوحيد في الهيئة من الضـفة                

 : ١الغربية 
 

، وأمين سـر المجلـس األعلـى        حكمة االستئناف الشرعية في القدس    عضو م  :السيرة الذاتية 
، وهـي   ارة وتنمية أموال اليتامى سابقاً    ، وعضو مجلس إدارة مؤسسة إد     ء الشرعي سابقاً  للقضا

 .  عة لديوان قاضي القضاة في فلسطينمؤسسة تاب
 

 : المؤهل العلمي
 

 . م١٩٩١ات إسالمية من جامعة قطر، عام عة ودراسبكالوريوس شري )  أ

 . م٢٠٠٣ي القضاء الشرعي من جامعة الخليل، ماجستير ف )  ب
 

 
                                                

،  ن ثم علمت أنه ترك عضوية الهيئـة ، وميئة في بداية العمل في هذا البحث   كان الشيخ عطا أحد أعضاء اله      1
   .أحمد ذياب شويدح رئيس الهيئة.ئة رقابة شرعية جديدة للبنك، بعد وفاة د تنوي تعيين هيوأن إدارة البنك



 ١٣٣

 . تَم ترشيحه من قبل اإلدارة: التعيين في هيئة الرقابة
 

 . هو عمل جزئي، فالشيخ عطا غير متفرغ لذلك: العمل في الهيئة
  

هــ  ١٤٢٩ صـفر  ٢ذلك يوم األحـد  ، ومحتسب، مع الشيخ عطا ال    لقد أجريت المقابلة التالية   
كتبه في محكمة االستئناف الشرعية، في العيزريـة،      ، حيث زرته في م    م١٠/٢/٢٠٠٨الموافق  

 .وبعد التحية والترحيب، وجهت له األسئلة، والتي أجاب عليها مشكوراً
  

 منذ متى تعمل في هيئة الرقابـة الشـرعية فـي البنـك اإلسـالمي              : السؤال األول  •
 ؟ الفلسطيني

 
 . منذ أربع سنوات: لجوابا

 
 ؟ هل أنت متفرغ لهذا العمل: السؤال الثاني •
 

لضفة ، حيث أزور فروع البنك في ا      غير أني أقوم بعملي على أكمل وجه      ،  ال: الجواب
حضوري في أي وقت استَجبتُ لذلك، وذهبت       ، وإذا لزم    الغربية أسبوعياً بشكل دوري   

 .  يومياً عبر الهاتفاصل مع الفروع، كما يتم التوللفرع المعني
 
 ؟ هل تتلقى راتباً مقابل عملك: السؤال الثالث •
 

زي ال يغطي أحيانـاً     ، وهي مبلغ رم    إكرامية مقررة من الهيئة العامة     ، بل ال: الجواب
، وليس مـن بـاب      عملي هذا من باب الدعوة إلى اهللا      ، وأنا أنظر إلى     مصاريف السفر 

 تـوجههم لالسـتثمار الحـالل، والتعامـل       ناس علـى  ، وذلك لتشجيع ال   ةالفائدة المادي 
 . بالمعامالت اإلسالمية

 
 ؟ بقية أعضاء هيئة الرقابة الشرعيةكيف تتصل ب: السؤال الرابع •
 

فإن االتصال بهم يتم عبر الهـاتف،       ،  اً لوجود األخوين اآلخرين في غزة      نظر :الجواب
 .بر الهاتفالبنك ومعامالته كلها عجتماعاتنا ونتناقش في أمور وكذلك نعقد ا



 ١٣٤

 ؟ هل ترى ذلك كافياً: السؤال الخامس •
 

نا وما يتعرض له من احتالل وحصار، يفرض علينـا          ، ولكن ظروف وطن   ال: الجواب
 . مثل هذا الوضع

 
 ؟ لرقابة الشرعية بهذا الشكل كافيةهل ترى ا: السؤال السادس •
 

ـ      أظن بأننا نقوم بواجبنا على أكمل     : الجواب ود الكافيـة،    وجه، مجتهدين في بذل الجه
ة مع اهللا سـبحانه ثـم   ، فعملنا أمانلمتابعة كل معامالت البنك، ونحن ال نُقَصر في ذلك   

االسـتباقية  : عية تقوم بالرقابة في كل مراحلها     ، ولذلك فهيئة الرقابة الشر    مع المسلمين 
 . ، والتكميلية بعد التنفيذالوقائية، وحين التنفيذ

 
نظراً لمخالفتهـا   ،  كبيرة، وتَم فسخ عقوٍد وإلغاؤها    تدخلت الهيئة في كل صغيرة و     ولقد  

لمعامالت وخاصـة  وتهتم الهيئة بكل ا   . لألحكام الشرعية، أو بسبب أخطاء في التطبيق      
، وتُشرف  التي ال مثيل لها، أو لم يسبق تنفيذها، أو النادرة وغير المتكررة، فَتُفتي فيها             

، هـا ، والتي سبق تنفيذ مثل    ة والمعروفة ما المعامالت المتكرر  ، أ إجراءاتها وتنفيذها على  
تدقق بكل مراحلهـا وخاصـة      ، ومع ذلك    ة إلدارة البنك وقسم التمويل فيه     فهي معلوم 

 . ء هيئة الرقابة على كل المعامالت، ويتم توقيع أعضاتكميلياً
 
 ؟ ي فروع البنك المختلفةهل يوجد رقيب داخلي ف: السؤال السابع •
 

، ويـدقق  قق داخلي، وهو مثقف ثقافة شـرعية مقبولـة  ال، غير أنه يوجد مد  : الجواب
رعية وتَم التوقيع عليها أم ال؟ ولكني أتطلع إلى         المعامالت هل عرضت على الهيئة الش     

 من  ، رقيباً شرعياً مقيماً في كل فرع       يصبح فيه لهيئة الرقابة الشرعية     ، الذي ذلك اليوم 
 . فروع البنك

 
، مصارف اإلسالمية في فلسـطين حديثـة      نشأة ال ، أن   وإني أحسب أن الذي يمنع ذلك     

نعكس على معـامالت    ، وهذا ي  دي في الوطن كله يعاني من الضعف      والوضع االقتصا 
 . البنك اإلسالمي، من ناحية ِقلّة عددها، وقيمة رأس مالها وأرباحها

 



 ١٣٥

عية في البنـك    ما هي أبرز المشاكل التي تواجهها هيئة الرقابة الشر        : السؤال الثامن  •
 ؟ سالمي الفلسطينياإل

 
: ن يعملون في فروع البنك المختلفة، وذلـك       أبرز المشاكل في الموظفين الذي    : الجواب

هم من الخريجين الجدد وغير المثقفـين ثقافـة شـرعية تتعلـق             : ن إما ألن الموظفي 
 ويفتقرون للثقافـة    ، أو هم قادمون من البنوك الربوية      المصرفية اإلسالمية بالمعامالت  
نا جهدنا التغلب على هذه المشكلة، واعتقدنا بأننا نجحنا فـي           ولقد حاول . ضاًالشرعية أي 

 : وذلك بما يلي، ذلك
 
، لشـرح   إعطاء الدروس الشرعية للموظفين، عبر ورشات عمل، وزيارات للفـروع          .١

 . ة المعاصرة وتطبيقاتهاالمعامالت المصرفية اإلسالمي
 
امالت التي يقوم بها البنك، أو التـي        ي المع ، ف السماح للموظفين بإعطاء أية فتوى    عدم   .٢

 ، أو أخـذ عد الرجوع لهيئة الرقابة الشرعية، والتأكد من ذلك ، إال ب  يسأل عنها المتعامل  
 . الجواب الصحيح والفتوى المناسبة

 
تواجه البنك بشكل عام، وهيئة الرقابـة الشـرعية فيـه،    وإن من أخطر المشاكل التي    

 أوصلتنا إلى هـذا االنفصـال       ، بعد تلك الفتن التي    الضفة وغزة : انفصال ِشقّي الوطن  
 الوحدة لشقي وطننـا  ، وعودةسبحانه أن يعجل بزوال هذه الفتنة، والذي نسأل اهللا   النكد

 . وأبناء شعبنا
 
، كيف يمكن الوصول إلى الموظف المالئم للعمل فـي البنـك            برأيك: السؤال التاسع  •

 ؟ ياإلسالم
 

إنشاء جامعة، أو معهد، أو كلية، تقوم على تدريس  استطعنا الوصول إلى  لو: الجـواب 
ـ     وعلوم األعمال المصرفية الحديثة، وربطها معاً      ،االقتصاد اإلسالمي  ى ، لَوصـلنا إل

وإلـى حـين    . إدارة أي بنك إسـالمي    ، قادرين على    خريجين مؤهلين شرعياً وإدارياً   
 علـى   ، تقـع  ةية تثقيف موظفي البنوك اإلسالمي    ، فإن مسؤول  الوصول إلى هذا الهدف   

 .عاتق هيئات الرقابة الشرعية
  



 ١٣٦

فضَل أن يكون على رأس اإلدارة، من هو مؤهـٌل         هل ترى أن ِمن األ    : السؤال العاشر  •
 ؟ شرعياً وإدارياً

 
ـ     لى ذلك مُل َأن نصل إ   أ: الجواب ة الشـرعية رأيـاً إضـافياً      ، فهذا يعطي لهيئة الرقاب
 .  بالبنك اإلسالمي وأعمالهالجمهور، ويرفَع درجة ثقة مسانداً

 ؟ حديد أعمال هيئة الرقابة الشرعيةهل يمكن ت: السؤال الحادي عشر •
 

 : ئة الرقابة الشرعية تحدد بما يلي، فأعمال هينعم: الجواب
 
ت المصرفية التي يقـوم بهـا       ، في المعامال   الشرعية الالزمة والملزمة   إصدار الفتاوى  .١

 . البنك، مكتوبةً وشفويةً

 . قود المعامالت، وتدقيقها إلجازتها شرعاًمتابعة ع .٢

 . متابعة تنفيذ المعامالت، حتى ال تخرج عن إطارها الشرعي .٣

 وإصـدار   ،صرفية واإلدارية المختلفة  التقويم نصف السنوي والسنوي ألعمال البنك الم       .٤
 . التقارير الالزمة في ذلك

تهم، وتسـاؤالت   الموظفين عبر ورش العمل المختلفة، واإلجابة علـى تسـاؤال         تثقيف   .٥
 . ات العامة التي يشرف عليها البنكجتماعالجمهور أيضاً، في حالة اال

 
، فهـل هيئـات   ة في فلسطين  نظراً لوجود عدة مصارف إسالمي    : السؤال الثاني عشر   •

 ؟ فيها تتصل معاً وتتعاون في عملهاالرقابة الشرعية 
 

مـع  ، أية صلة    ي الفلسطيني عية في البنك اإلسالم   ال يوجد لهيئة الرقابة الشر    : الجواب
 . هيئات الرقابة الشرعية األخرى، ال في الداخل وال في الخارج

 
، وخاصة في   وى هيئات الرقابة الشرعية   ولكنا في هيئة الرقابة الشرعية نَطِّلع على فتا       

، كما نَطِّلـع    كبرى في العالم اإلسالمي والعربي    بعض البنوك والمؤسسات اإلسالمية ال    
 ونمتلك في هيئة الرقابة الشرعية، مجموعـة        .المجامع الفقهية اإلسالمية  رارات  على ق 

سـالمية الحديثـة،    ، التي تبحث في المعامالت المصـرفية اإل       كبيرة من الكتب العلمية   
 . لكبار العلماء

 



 ١٣٧

لميذ لفضيلة الشـيخ يوسـف القرضـاوي،       وإنه مما يسرنّي ويشرفني أن أدعي أنني ت       
شيخ علي محيي الدين القرة داغـي، ولسـان حـالي كمـا           ل، وا والشيخ علي السالوس  

 . نما أنا ناِقُل فقه ولستُ بفقيهإ: علموني
 

يقـدمها البنـك اإلسـالمي      ما هي المعامالت الشرعية التـي       : السؤال الثالث عشر   •
 ؟ الفلسطيني

 
 :  في البنك اإلسالمي الفلسطيني هيالمعامالت: الجواب

 
مـن أعمـال    % ٩٥صل إلى أكثر من     سبة كبيرة قد ت   بن: بيع المرابحة لآلمر بالشراء    .١

 .كالبن

، وبشروط  وخاصة في تشغيل أموال المودعين والمساهمين على نسبة ربح        : المضاربة .٢
 . المضاربة المعروفة

وهو بنسبة قليلة، وخاصة في محافظات غزة، وقليلـة جـداً     : اإلجارة المنتهية بالتمليك   .٣
 .في محافظة الخليل

 . صة في بيوع السيارات، والعقارات والشقق السكنية، وغيرهاوخا: البيع بالتقسيط .٤
 
 ؟ ك اإلسالمي بالقرض الحسنهل يتعامل البن: السؤال الرابع عشر •
 

 .  ويستفيد من ذلك بعض موظفي البنك،على نطاق ضيق جداً: الجواب
 
 ؟ ما موقف البنك من المعسر: السؤال الخامس عشر •
 

ترتب على تقصيره أية عقوبـة      ، ال ي   غنياً أم فقيراً   المعسر أو المماطل، أكان   : الجواب
، سبة على كل المتعـاملين معـه      حتفاظ البنك بحقه في أخذ الضمانات المنا      مالية، مع ا  

 .  على أموال المودعين والمساهمينحفاظاً
 
 
 
 



 ١٣٨

 ؟ لبنك اإلسالمي من الزكاة والصدقةأين ا: السؤال السادس عشر •
 

اة في نهاية كل سنة مالية، وبـاطالع هيئـة الرقابـة    اج الزكيقوم البنك بإخر  : الجواب
 . م بعض المساعدات للمحتاجين كصدقة، كما يقدالشرعية

 
 ؟ تطلعاتك لمستقبل الرقابة الشرعيةما هي : سؤال السابع عشرال •
 

 تمنح المصارف اإلسالمية شرعيتها، ولذلك فـإنني        الرقابة الشرعية هي التي   : الجواب
 : أطمح إلى

 
عيـة لهيئـات الرقابـة      ، كمرج  شرعيٍة عليا، للبنوك اإلسالمية في فلسطين      هيئة رقابةٍ  .١

، وتكون على اتصال مع هيئات الرقابة الشرعية فـي العـالم العربـي              الشرعية فيها 
 . المي، لالستفادة من خبراتهاواإلس

 
ارف والمؤسسات المالية اإلسالمية، في العالم العربـي        ، للمص هيئة رقابة شرعية عليا    .٢

 . سالمي، تكون جامعةً ومرجعيةًواإل
 
، اه سابقاً، ووحدة الفتوى وإلزاميتهـا وال يتحقق ذلك إال بما قدمن     : عدم تضارب الفتاوى   .٣

 . وزيادة الثقة به واالطمئنان إليه،  استقرار العمل المصرفي اإلسالميتوصل إلى
 
 .صصين في العمل المصرفي اإلسالمي التي تُخَرج متخالمؤسسة العلمية، .٤
  
كل فـرع مـن   ، ورقيب شرعي يقيم داخل سالمي الذي له هيئة رقابة شرعية    بنك اإل ال .٥

د لمرجعيته العليـا    ، ويعو رجعية لكل موظف ومعاملة في البنك     ، ويكون م  فروع البنك 
 . هيئة الرقابة الشرعية: في كل ذلك وهي

 
عها  ما رأيك في حملة الجوائز التي يوز       _وهو سؤالي األخير  _: السؤال الثامن عشر   •

 ؟ مي الفلسطيني على المتعاملين معهالبنك اإلسال
 
 



 ١٣٩

 :الجواب
ه الحسابات خاضعة للربح والخسـارة، ولهـا        ، وهذ هذه الجوائز على حسابات التوفير     .١

 . نسبة ربحية معينة
 
توزيعه على أصـحاب حسـابات التـوفير،        ، ل ام البنك باقتطاع جزٍء من أرباحه     لقد ق  .٢

 وليست من أرباح أو أموال جمهور المتعـاملين مـع       ،فأموال الجوائز من أرباح البنك    
 .البنك

 
 . هذه الجوائز خاضعة للقُرعة، وهي غير مشروطة بأي شرط .٣
 
ع المتعاملين على ادخار أموالهم، في حسـابات  تشجي: الهدف من الجوائز الممنوحة هو  .٤

ور ظ، التي ال تفضي إلى أي مح      في معامالت البنك وعقوده الشرعية    ، لتشغيلها   التوفير
 . شرعي

 
جازتـه  ، بدراسـة الموضـوع وإ     فتوى والرقابة الشرعية في البنك    ولقد قامت هيئة ال   

  ١.وهذه صورة عن فتوى هيئة الرقابة الشرعية . باالتفاق بين جميع أعضائها
 

، مقدارها عشـرون ألـف   ولقد حضرت أنا والشيخ عطا، السحب على جائزة أسبوعية 
، أن  لفـت للنظـر   ، والم م١٦/٣/٢٠٠٨ األحـد    ع البنك في بيت لحم يوم     شيكل في فر  

 .         هم أكبر إمكانية للفوز بالجائزةأصحاب الرصيد العالي
  
  
  
 
 
 
 
 

                                                
 .يمكن االطالع عليها في المالحق  1



 ١٤٠

 زيارة فرع البنك اإلسالمي الفلسطيني في بيت لحم
 

مقابلة مع رئيس قسم التمويل في البنك أحمد الهريمي، حيث أجابني عن األسئلة       
 : التالية

 
  قبل عضو هيئة الرقابة الشرعية ؟ كيف يتم التدقيق من •

 
 . يطلع على المعامالت في الفرع، وفي الفروع جميعها .١
 
 . حاته ومالحظاته وتوجيهاته على نموذج المعاملة المخصصيكتب شرو .٢
 
 . موظف وجهاً لوجه لتوجيهه بالالزميتناقش مع ال .٣
 
سل نسخاً منه لبقيـة     ، وير يكتب تقريراً : مر إيقاف أية معاملة أو تنفيذها     إذا اقتضى األ   .٤

 وإصـدار القـرارات     ،ضاء هيئة الرقابة الشرعية في غزة، للتشاور وتبادل اآلراء        أع
 . بذلك

 
رقابة الشرعية الشيخ عطا    يتم االتصال هاتفياً مع عضو هيئة ال      : وفي حاالت الطوارئ   .٥

 . تُدعي لفرع البنك إلجراء الالزم، اسالمحتسب، ويؤخذ رأيه، وإذا لزم األمر
 

  تقول عن المعامالت المصرفية في البنك اإلسالمي؟ ماذا •
 

ف في التطبيق والتنفيذ بشـكل  ، تعتمد على أمانة الموظ  المعامالت المصرفية اإلسالمية   .١
 . كبير، وحسن أدائه

 
 تستطيع أن تُقنـع     ، ال رفي اإلسالمي ومعامالته المختلفة   إذا لم تكن مقتنعاً بالعمل المص      .٢

 . به اآلخرين
 

، والضـوابط   سالمي أن يتمتع بأخالقيات المهنـة      الموظف في البنك اإل    إن من واجب   .٣
 . االلتزام الديني واألخالقي العام، باإلضافة إلى  المطلوبة في ذلكالشرعية



 ١٤١

فة بالمعـامالت المصـرفية   ، هو الشخص الذي يمتلك معر إن المراقب الشرعي الفعال    .٤
 . سالميةفي المعامالت المصرفية اإل، وعلماً شرعياً بشكل عام

 
 ال  الت المصـرفية اإلسـالمية،    إن بعض الذين يقومون بإعطاء الدورات في المعـام         .٥

عف في إيصـالهم للمعلومـات   ، مما يؤدي إلى ضيملكون الخبرة المصرفية بشكل عام    
 . الصحيحة

 
٦. نهم المسؤولون عـن  ، أل أهم الموظفين في البنك اإلسالمي، هم موظفو قسم التمويل         إن

 . ومراحل تنفيذهاعقد المعامالت، 
 

ن أ: ت المرابحة لآلمر بالشراء، يعود لسبب مهم جـداً وهـو          إن التركيز على معامال    .٧
 . نسبة المخاطرة فيها قليلة جداً، مقارنة بالمعامالت األخرى

 
هذه ذانـي   :  العمل المصرفي اإلسالمي ويقولون    رداً على الذين يحاولون التشكيك في      .٨

، اني، ولكنها اليسـرى   ، وهذه ذ   ذاني ولكنها اليمنى   صحيح هذه : وهذه ذاني، أقول لهم   
ا كثير من غير المسلمين الذين أقبلو     : ونقول لهم كذلك  .  بين اليسرى واليمنى   وشتان ما 

المعـامالت اإلسـالمية باقتنـاع تـام،      ، يتعـاملون ب   على التعامل مع البنك اإلسالمي    
هم في  ، ورغبت الحالل والحرام  على التفريق بين     عتمادهما: ومقياسهم الذي نسمعه منهم   

 .  التعامل بالحالل
 

 مر بالشراء ؟كيف تتم معاملة بيع المرابحة لآل •
 

 : اإلجراءات القانونية: أوالً
 

، حيـث   ي قسم التمويل في البنك اإلسالمي     ، لدى موظف  تم تقديم طلب ِمن ِقبل المرابح     ي .١
طة النقـد الفلسـطينية،     م عنه لدى سل   باالستعال: تم في حينه أخذ تفويض من المرابح      ي

 . وغيرها
 



 ١٤٢

: سة االئتمانية المتبعة لدى البنـك     يتم تعبئة الطلب بكافة بياناته ومعلوماته حسب السيا        .٢
، وصاحب الشـركة أو سـيارة        أن يكون راتبه محوالً لدى البنك      فالموظف مثالً يجب  

 . رة أو الشحن أو األفراد اآلخرين، يطلب منهم ضمانات مناسبةاألج
 

 جواب االستعالم من سلطة النقد، والتعرف على صاحب الطلب، فإن كـان             ودبعد ور  .٣
 دائرة التمويل واالسـتثمار فـي اإلدارة العامـة، أو    ، يتم رفع الطلب إلىاألمر إيجابياً 

صية رئيس القسم، ونائب مدير الفرع، ومـدير        تو: اإلقليمية حسب األصول، مرفق به    
 . عضاءنة الفرع المكونة من ثالثة أ، أي لجالفرع

 
م التنفيـذ إن كـان الـرد    ، يـت لك عادة خالل ثالثة أيام تقريباً    ، ويتم ذ  عندما يأتي الرد   .٤

وعـادة يصـدر القـرار عـن دائـرة التمويـل            . إيجابياً، وال يتم إن كان الرد سلبياً      
ستثمار، وقرار نائب المدير العام، أو قرار المدير العام، كل حسـب صـالحياته،              واال

 . ة في البنكوحسب األصول المتبع
 

لسير في إتمـام    ، وا بالغ المرابح بالموافقة اإلدارية، وذلك الستدعائه     يتم إ : نفيذقُبيل الت  .٥
 . اإلجراءات الالزمة

 
 : اإلجراءات الشرعية: ثانياً

 
 : يتم توقيع المرابح على عدة عقود، وهي .١

 
ا حسب النمـوذج المعتمـد لـدى    عقد السعر الخاص بالبضاعة المراد شراؤه      )  أ

 .البنك

 .عقد طلب شراء  )  ب

 . وعد ببيع المرابحة لألمر بالشراء، ومن ثم عقد البيع نفسه عقد  )  ت
 

ِقبل البـائع فـرداً أو شـركة، يـتم          بعد تزويد المرابح بعروض األسعار المقدمة من         .٢
، ك من قبل رئيس قسم التمويل في البنك، لعقـد اتفاقيـة الشـراء        ، وذل االتصال بالبائع 
 . مي الطرف المشتري فيها، وذلك حسب األصول التجاريةبنك اإلسالوالتي يكون ال

 



 ١٤٣

، على   من البنك  ، باطالع المرابح الذي وعد بالشراء     يقوم رئيس قسم التمويل في البنك      .٣
، الربح التي تستحق للبنـك اإلسـالمي     ، وقيمة    البضاعة الكامل والذي اشتريت به     ثمن

رأس مـال البضـاعة،   : ك يكون المتفق عليها للتسديد على أقساط، وبذل      والمدة الزمنية 
 . واضحة تماماً لدى البنك والزبون، قبل توقيع العقـد         ،وربحها، والمدة الزمنية للتسديد   

 . ومن ثم يتم التوقيع حسب األصول، إلتمام الشراء والبيع مرابحةً
 

م ، باسـتال  لتمويل أو أي موظف آخر مكلف بذلك من قبـل البنـك           يقوم مسؤول قسم ا    .٤
د من المواصـفات واألعـداد      ، وبعد معاينتها والتأك   ع حسب األصول  البضاعة من البائ  

 .  البضاعة من البنك فوراً، ثم يستلم البائع ثمنوالكمية، يوقع على صك االستالم
 

أو من ينوب عنه بتسـليم البضـاعة، للمـرابح اآلمـر            ومن ثَم يقوم مسؤول التمويل       .٥
يوقع المـرابح علـى     ، و ب األصول مياتها المتفق عليها وحس   ، بمواصفاتها وك  بالشراء

 . وثيقة االستالم
 

الضمانات من توقيع على العقود و    :  إلى مقر البنك إلتمام اإلجراءات     ثم يحضر المرابح   .٦
 . والكمبياالت حسب األصول

 
 ما دور هيئة الرقابة الشرعية في البنك؟  •

 
 .ء رأيهمإذا كان فيها ما يستدعي ذلك إلبدا تُعرض عليهم المعامالت الجديدة – ١
 .  بعد إتمام العقود تتم مراجعتها من قبلهم – ٢
 إذا تبين أي خلل في المعامالت تُرفض حتى يتم تصحيحها وإرجاعها ثانية للتصـديق      – ٣

 . عليها وإجازتها 
 .  إذا تعذر تصحيح الخلل ُألغيت المعاملة، أو اعتبرت أرباحها غير مشروعة– ٤
 
  المشروعة؟كيف يتعامل البنك مع األرباح غير •

 
 . بحسب ما أعلم، تُنفق من ِقبل اإلدارة في وجوه الخير 

 
 



 ١٤٤

 أال تُنفق في مجاالت أخرى كالدعاية واإلعالن للبنك؟ •
 

ثم إن ذلـك يحـرم      . كما أعلم ال، فالبنك ينفق على الدعاية واإلعالن في باب خاص بذلك           
 . شرعاً

 
 . مرفق نماذج عن البيانات والعقود

 
 م  ١٦/٣/٢٠٠٨يوم األحد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤٥

v  بيت لحم/ مقابلة مع مدير فرع البنك اإلسالمي الفلسطيني 
 

 . األستاذ موسى محمد محمود شحادة: مدير الفرع
 

 . ة الدكتوراه في البنوك اإلسالميةماجستير إدارة أعمال، ويحضر لنيل درج: المؤهل العلمي
 

فتتـاح الفـرع فـي محافظـة بيـت لحـم فـي              امنذ  : العمل في البنك اإلسالمي الفلسطيني    
 . ومقره مدينة بيت لحم.  م٢٠/٩/٢٠٠٥
 

 .  عمان، وفي بنك االستثمار الفلسطيني–في بنك القاهرة : العمل سابقاً
 

  لماذا انتقلت للعمل في البنك اإلسالمي الفلسطيني ؟ :السؤال األول •
 

عمل وفقـاً   رفية إسالمية ت  تحقيقاً لرغبة صادقة وأكيدة بالعمل في مؤسسة مص       : الجواب
 . ألحكام الشريعة الغراء

 
  عرفنا على البنك اإلسالمي الفلسطيني ؟ :السؤال الثاني •

 
، ويوجـد إدارة    م، ومقره الرئيسي هناك   ١٩٩٦تم تأسيس البنك في غزة عام       : الجواب

م، ٢٠/٩/٢٠٠٥فتتاح فرع بيـت لحـم فـي         ، وتم تأسيس وا   يمية في مدينة رام اهللا    إقل
ح للبنك اآلن سبعة فروع في الضفة، وستة فـروع فـي        ، وأصب تشرفت بإدارته والذي  

ذن اهللا  المسمى عشرون مليـون دوالر أمريكـي، وبـإ        ، ورأس مال البنك     قطاع غزة 
ـ    إلى أكثر من ثالثين مليون قريباً     سيرفع   ) ٢٦٠(ـ، ومجموع ودائع البنـك تجـاوز ال

 .مليون دوالر أمريكي
 

 مهور المواطنين مع فرع البنك في مدينة بيت لحم ؟  كيف تفاعل ج:ؤال الثالثسال •
 

، حيث قام عدد كبيـر مـن   قد كان التجاوب مع البنك ممتازاً    ، ل بفضل من اهللا  : الجواب
قـل حسـاباتهم   ، كما قام كثير من الموظفين بن      طنين بفتح حساباتهم في فرع البنك     الموا

 . داع أموالهم لدى البنكنين على إي، وأقبل الكثير من المواطإلى فرع البنك أيضاً



 ١٤٦

  كيف تفاعل المواطنون المسيحيون مع فرع البنك ؟ :ؤال الرابعسال •
 

، حيـث بلغـت أرقـام        كبيراً حتى من األخـوة المسـيحيين       لقد كان اإلقبال  : الجواب
، حيث كـان    منهم من األخوة المسيحيين   % ٢٥ ،سابات في البنك ستة آالف تقريباً     الح

،  وأبرموا صفقات مرابحة بشكل كبير     ،عامل مع البنك كبيراً   لمسيحيين للت توجه التجار ا  
أي بنـك   وباإلجمال فإن فرع البنك في مدينة بيت لحم قد حقق إنجازات أكبـر مـن                

 . ت، حيث فاقت الودائع والموجودات كل التوقعاتجاري آخر له سنوات عديدة
 

حافظـة بيـت    عليها الجمهور في م    ما أنواع المعامالت التي يقبل       :ؤال الخامس سال •
 ؟ لحم

 
م شـراء البضـائع     ، حيـث يـت    تقريباً% ٩٩لآلمر بالشراء بنسبة    المرابحة  : الجواب

 .  والسيارات وغيرها
 

  هل يقدم البنك القرض الحسن ؟ :ؤال السادسسال •
 

 .بنسبٍة ضئيلة جداً، ولبعض موظفي البنك: الجواب
 

 ئه ؟  ما الخدمات التي يقدمها البنك لجمهور عمال:ؤال السابعسال •
 

 :الجواب
 .الحواالت بكافة أنواعها )  أ

دخول العطاء، حسن التنفيذ، الصـيانة، كفالـة        : الكفاالت بكافة أنواعها أيضاً    )  ب
 . ل ذلك ومن كل كفالة عمولة مقطوعةحيث يأخذ البنك على ك. الدفع

العلـم نـور، الـزواج، اإلسـكان،       : ابات التوفير حس: فتح الحسابات المختلفة   )  ت
 . ةوالحسابات الجاري

 . خدمة الصراف اآللي )  ث

أقـل أو   ( ينة تحت التسوية    لمدة معينة بنسبة ربح مع    : شهادات إيداع إسالمية   ) ج
 . شَغَُّل في المرابحات والمضارباتوهذه الودائع تُ. )أكثر 

 . ولها نسبة ربح بعد ستة أشهر: يداع تحت التسويةالودائع ألجل بدون شهادة إ ) ح



 ١٤٧

 متعامل مـع البنـك ألي أمـِر         ساب أي ، وعند كشف ح   وال يوجد حسابات مدينة   
 .  طارئ، ال يتحمل العميل أية التزامات

 
  كيف تُقَيم الرقابة الشرعية في الفرع ؟ :ؤال الثامنسال •

 
ة الشرعية بزيارة الفرع باستمرار، وعلى األقل مـرة         يقوم عضو هيئة الرقاب   : الجواب

الت، التي ينفـذها الفـرع،   يث يقوم بفحص كافة ملفات التمويل، والكفا ، ح في األسبوع 
ة أخطـاء أو مخالفـات، فـي     ، وفي حالة اكتشاف أي    ومدى مطابقتها لألحكام الشرعية   

، علماً بأن أية عقود تمويل أو كفـاالت  العقود أو آليات التنفيذ، يتم إيقاف المعاملة فوراً     
 . ها المراقب الشرعي إن كانت صحيحة، ويردها إن كانت مخالفةيوقع علي

 
  هل تقتضي مصلحة الفرع وجود رقيب شرعي مقيم ؟ :التاسعؤال سال •

 
حققه عاجالً، ولكن الركـود االقتصـادي الحـالي،         هذا طموح وأمل نرجو ت    : الجواب

 تكـون علـى عقـود       حيث إن الرقابة أكثـر مـا      . وضعف التمويل، ال يقتضي ذلك    
 . ومعامالت التمويل

 
  ما العوائق التي تواجهونها ؟ :ؤال العاشرسال •

 
 : جوابال

 . جهل الناس بالمعامالت اإلسالمية )  أ

 . المنافسة الشديدة بين البنوك )  ب

لتهم مسـاواتها   ، ومحـاو  بعض في معـامالت البنـوك اإلسـالمية       تشكيك ال  )  ت
 . بالمعامالت األخرى

، ي التعامل مع البنوك اإلسـرائيلية ، يواجه البنك مشكلة ف  ومثل البنوك األخرى   )  ث
، مما استدعى وجود مراسـل  المتبادلةى عمل المقاصة للشيكات   حيث نحتاج إل  

 . ة، وهو بنك ديسكونتلعمل المقاصة مع البنوك اإلسرائيلي

 
 
 



 ١٤٨

  كيف تتعاملون مع البنوك األخرى في الخارج ؟ :ؤال الحادي عشرسال •
 

الحـواالت،  : عبر مراسل خارجي، وهو بنك قطر اإلسالمي، وذلك لعمل   : الجواب
 . مارات الخارجيةوالكفاالت، واالعتمادات، وبعض االستث

 
  ماذا تريد أن تقول أخيراً ؟ :ؤال الثاني عشرسال •

 
، هـي  أن المعامالت المصرفية اإلسالمية   أريد مخاطبة جمهور المسلمين     : الجواب

 وإن من واجب المسـلمين تشـجيع        ،اة من المعامالت الربوية المحرمة    قارب النج 
صـارف اإلسـالمية    لـى الم  ، ولألسف الشديد فإننا نجد الهجـوم األكبـر ع         ذلك

، أو الـذين ال     هلون الثقافة المصرفية اإلسالمية   ، من المسلمين الذين يج    ومعامالتها
هم من تـوفير    ، نظراً لعدم تمكن   تفادة من معامالت البنك اإلسالمي    يستطيعون االس 

 . الشروط الالزمة لذلك
 
 

 م ١٧/٣/٢٠٠٨يوم االثنين 
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v       مع المـدقق الـداخلي     /  بيت لحم  –الفلسطيني  مقابلة في فرع البنك اإلسالمي :
 سحر حمدان 

 
  العالقة المباشرة مع من ؟:ؤال األولسال •

 
 .  غزة–مع اإلدارة العامة للبنك اإلسالمي الفلسطيني : الجواب

 
  هل يوجد عالقة مع هيئة الرقابة الشرعية ؟ :ؤال الثانيسال •

 
 . ال يوجد عالقة مباشرة: الجواب

 
  ما هو عمل المدقق الداخلي في الفرع ؟ :ثؤال الثالسال •

 
 : الجواب

 . الفرع المختلفة والتأكد من صحتها التدقيق على أعمال أقسام -
 . الجديدة ومطابقة البيانات للشاشة التدقيق على فتح الحسابات -
 ومن ثم عرضـها علـى       ،ي تَطرحها إدارة البنك مع المدير      مناقشة السياسة الت   -

 . فإذا أقرها عملنا بها، وإذا رفضها تُلغىالرقيب الشرعي، 
 

  ما عالقة المدقق الداخلي مع قسم التمويل ؟ :ؤال الرابعسال •
 

افقة عليها من قبل    ، قد تمت المو   تنفيذهاالتأكد أن المعامالت التي يريدون      : الجواب
ف حتـى   ، توق عاملة لم يتم أخذ الموافقة عليها     وإذا تبين أن أية م    . الرقيب الشرعي 

 . ق من قبل الرقيب الشرعي، ويجيزهاتدق
 

  كيف تتعاملون مع كشف الحسابات ؟ :ؤال الخامسسال •
 

ت ، وال يتم الكشف إال بوجـود ضـمانا        األصل أن ال يتم كشف الحساب     : الجواب
 . ، وال يتم أخذ أية عمولة على ذلك%١٠٠نقدية 
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 بتوقيع الرقيب    تنفذ إالّ   لقد فهمت من اإلجابات أن المعامالت ال       :ؤال السادس سال •
 ، فكيف ومتى يتم ذلك ؟ ته ومن ثم التوقيع على المعاملة، أو موافقالشرعي

 
، فيطلـع علـى    إلى الفرع مرة كل أسبوع تقريباً يحضر الرقيب الشرعي  : الجواب

وافق علـى معاملـة     ، وإذا لم ي   لمعامالت ويشرح عليها إلجازتها، ويضع توقيعه     ا
 .    تُلغى وال تُنفذ

 
    

 م ١٧/٣/٢٠٠٨االثنين يوم 
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v  رام اهللا –زيارة لمقر اإلدارة اإلقليمية للبنك اإلسالمي الفلسطيني . 
 

 .مدير دائرة الرقابة المركزية: مقابلة مع سامر مفارجة
 . مدير دائرة التمويل واالستثمار: ميدي محمود ض

 .سئلة            حيث تفضل سامر مفارجة باإلجابة على األ
 

  ما هي صالحيات دائرة الرقابة المركزية ؟ :ؤال األولسال •
 

 . ابة والتدقيق على كل أعمال البنكوسلطة للرق هي أعلى إطار: الجواب
 

  هذا يعني أنها أعلى من هيئة الرقابة الشرعية ؟ :ؤال الثانيسال •
 

 أو  عامالت، ولكن الرقابة الشرعية هي سلطة عليا من ناحية إقرار الم          نعم: الجواب
رقابة المركزية فتدقق على كل شيء، ومن       أما ال . رفضها من ناحية شرعية ودينية    

 هل تمت الموافقة من قبل هيئة الرقابة الشرعية على المعاملة أم ال ؟ : ضمن ذلك
 

 هذا يعني عدم تنفيذ أية معاملة إال بعد إقرارها من هيئة الرقابـة        :ؤال الثالث سال •
 الشرعية ؟ 

 
، ويـتم   د سياسة عامة للبنك اإلسالمي، والموظفون مطلعون عليهـا        وجي: الجواب

ئمـة علـى أحكـام الشـريعة        قبول المعامالت وتنفيذها ضمن سياسة البنك والقا      
، أما ما يستجد من معامالت تحتاج إلى فتوى وإجازة شرعية ، فال يـتم               اإلسالمية

 . شرعية البدء في تنفيذها ، حتى حصولها على موافقة هيئة الرقابة ال
 

، فهل يوجد رقباء    بة الشرعية تتكون من ثالثة أعضاء      هيئة الرقا  :ؤال الرابع سال •
 شرعيون مقيمون داخل الفروع ؟ 

 
ة منذ تأسيس البنك، مع تغير بعـض شخوصـها، أو           هيئة الرقابة موجود  : الجواب

 ،هذا مطلب لسلطة النقد الفلسـطينية     ، ف أما الرقيب الشرعي المقيم   . تغيرهم بالكامل 
ى تعيين مراقب شرعي مقيم لكـل       وإن سياسة البنك اإلسالمي تقوم على العمل عل       
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ع ، عينت رقيباً لفـرو    فرع، ونظراً للركود االقتصادي، فإن اإلدارة التنفيذية للبنك       
الشمال في نابلس وجنين وطولكرم، وآخر لرام اهللا والعيزرية، وآخر للخليل وبيت            

ة لمتابعـة   لمقيم على اتصال مع هيئة الرقاب     والرقيب ا . لحم، وكذلك في قطاع غزة    
 . أكد من مطابقتها لألحكام الشرعية، والتأعمال الفروع المختلفة

 
أن تعيين الرقيب الشرعي المقيم يحتـاج إلـى         : هل يعني ذلك  : ؤال الخامس سال •

 موافقة سلطة النقد ؟ 
 

 ومـدة  ، فسلطة النقد تشترط مؤهالت معينـة      ،نعم، وكذلك أعضاء الهيئة   : الجواب
 . محددة لعمل عضو الهيئة أو الرقيبزمنية 

 
  إذن الرقيب الشرعي المقيم يعد موظفاً ؟:ؤال السادسسال •

  
، ثم يرفـع   إلى اإلدارة التنفيذية   ، حيث يتقدم المعنيون بطلبات توظيف     نعم: الجواب

 . د الفلسطينية ألخذ الموافقة عليهاالسم المختار لسلطة النق
 

 ن هو الشخص المفضل ليقوم بعمل المراقب الشرعي ؟  م:ؤال السابعسال •
 

ية على عالقة باالقتصـاد     هو الشخص الذي يحمل مؤهالت علمية شرع      : الجواب
 . اإلسالمي، باإلضافة ثقافة مصرفية معقولة

 
 هل يوجد وظائف أخرى تحتاج إلى موافقة سـلطة النقـد عنـد              :ؤال الثامن سال •

  التوظيف فيها ؟
 

 وظيفة حساسة ومهمة في البنك، تحتاج إلى موافقة سلطة النقد،            فكل ،نعم: الجواب
 .   وذلك كالمدراء والمدراء العامين

 
  ما هو عمل الرقابة اإلدارية في البنك ؟ :ؤال التاسعسال •
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ق على عدة معايير متبعة في البنك، وهـي المعـايير           تقوم اإلدارة بالتدقي  : الجواب
وتصدر تقـارير دوريـة     . تقنية، قانونية، شرعية  إدارية، محاسبية، مالية،    : التالية

يق المنبثقة عن مجلس إدارة البنك، وتشمل جميـع أعمـال           للجنة المراجعة والتدق  
 . البنك

 
عند التنفيـذ أو  :  معاملة ما، خالفت األحكام الشرعية إذا تبين أن :ؤال العاشر سال •

، ماذا تفعلـون    لكاكتشفت هيئة الرقابة الشرعية ذ    ، ثم   نفيذ، أو حتى قبل الت    بعده
 بأرباحها ؟ 

 
 التي حصل البنك من تلك المعاملـة،        ، تعتبر األرباح  في مثل هذه الحالة   : الجواب

، حيث تنفق    في البنك تحت هذا العنوان     ، وتحول إلى حسابات   مكاسب غير شرعية  
 . جوداته على أعمال الخير المختلفةمو

 
ممكـن أن تـدخل     هل يوجد مكاسب غير شرعية أخـرى        : ؤال الحادي عشر  سال •

 حساب البنك ؟ 
 

 التجاريـة أو فـي      أحياناً حيث يضع البنك بعض األرصدة في البنـوك        : الجواب
، ألحكام خارجة عن إرادة البنك اإلسـالمي، ومـن ثَـم فـإن              حساب سلطة النقد  

 . الربحية تعتبر مكاسباً غير شرعية، تنفق في وجوه الخيرعوائدها 
 

لبنك مثل هذه المكاسب في نفقاته ومصـاريفه   هل يستخدم ا  :ؤال الثاني عشر  سال •
 المختلفة كالدعاية ؟ 

 
، حيث ال يجوز إدخال المكاسـب  ال أبداً، فهذا ال يجوز من ناحية شرعية     : الجواب

 . ل، فيفسدهغير الشرعية على المال الحال
 

  هل يُعد ذلك فارقاً أساسياً عن البنوك التجارية التقليدية ؟ :ؤال الثالث عشرسال •
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لتقليدية أيضـاً   ، فالبنك اإلسالمي يختلف عن البنوك التجارية ا       ليس وحده : لجوابا
من ناحية الودائع، والتمويل، بشكل رئيسي، فـال فوائـد ربويـة، وال إقـراض               

 . الخ... مشاركة أو مضاربة ، بل مرابحة أوواقتراض لألموال
 

 يها البنك ؟  هذا يدعونا للسؤال عن المعامالت التي يجر:ؤال الرابع عشرسال •
 

، حيث تتم المرابحـات لآلمـر       الشرعية طبعاً : التمويل بصوره المختلفة  : الجواب
مالت اإلجـارة المنتهيـة     ، وبعض معـا   %٩٠لشراء بنسبة كبيرة قد تصل إلى       با

 . ، أو معامالت االستصناعبالتمليك
 

  هل يمكن الحديث عن بعض استثمارات البنك الكبرى ؟ :ؤال الخامس عشرسال •
 

بنوك اإلسالمية األخـرى فـي     يوجد استثمار عن طريق المضاربة في ال      : وابالج
 شـركة   ، والبنك اإلسالمي بنسبة كبيرة فـي      وكذلك في سندات االستثمار   . الخارج

 . التكافل اإلسالمية للتأمين، وهو نائب رئيس مجلس اإلدارة فيها
 

 بنك ؟  وأخيراً ماذا يمكن أن نقول عن تميز هذا ال:ؤال السادس عشرسال •
 

ظفين علـى العمـل     يقوم البنك اليوم على تأسيس مركز لتـدريب المـو         : الجواب
المصرفي اإلسالمي، لسد العجز في هذا المجال، وذلك في مدينـة رام اهللا، وفـي        

صـرفية،  كما يقوم بالتعاون مع معهد فلسطين للدراسـات الماليـة الم    . مدينة غزة 
  . ة بالنظام المصـرفي واإلسـالمي      خاص ، عبر برنامج  بتدريب الموظفين وتأهيلهم  

 . )ورشات عمل ( 
 
 

 م ٣١/٣/٢٠٠٨ يوم االثنين 
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 : الخالصة
 

من خالل دراستي الميدانية، وتعاملي مع إدارة وموظفي البنك اإلسالمي الفلسطيني، واطالعي            
على بعض المعامالت في قسم التمويل، ومشاهدتي الستخدام النمـاذج والمسـتندات، وكيفيـة           

 : تنفيذ، فإنني أستطيع القولال
 
 .    إن هيئة الرقابة الشرعية في البنك واإلدارة والموظفين قد تعاونوا معي إلى أبعد الحدود– ١
 
 لقد لمستُ في اإلدارة والموظفين حرصاً على االلتزام بالنظـام المصـرفي اإلسـالمي،               – ٢

 . وتطبيقه في أرض الواقع
 
تندات المستخدمة فـي المعـامالت المصـرفية اإلسـالمية،           لقد زودوني بالنماذج والمس    – ٣

 . والتقارير المختلفة، المتعلقة بهيئة الرقابة الشرعية
 
 إن إدارة البنك المركزية واإلقليمية تعمل على تطوير العمل المصرفي اإلسالمي وتسويقه             – ٤

 .لدى الجمهور
 
 . ا حسب األصول  تقوم هيئة الرقابة الشرعية في البنك بإصدار تقاريره– ٥
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 المبحث الثاني
 فلسطين/ بنك األقصى اإلسالمي 

 
 

 . م٤/٨/١٩٩٧، بتاريخ  تم تأسيس بنك األقصى اإلسالمي، كشركة مساهمة عامةلقد: التأسيس
 

 . مدينة البيرة: المقر الرئيس
 

 . ة البيرة والثاني في مدينة نابلسفرعان أحدهما في مدين: عدد فروع البنك
 

 . عشرون مليون دوالر أمريكي: رأس مال البنك المصرح به
 

 ويتعامـل بـالعمالت   . رئيسة في البنك الدوالر األمريكـي     العملة ال : التي يتداول بها  العمالت  
 . الدينار األردني، اليورو، الشيكل: المعروفة األخرى

 
 : المعامالت التي يقوم بها البنك

 
 .%٩٠ة تزيد على بيع المرابحة لآلمر بالشراء، بنسب .١

 . االستصناع .٢

 .المضاربة .٣

 .اإلجارة المنتهية بالتمليك .٤
 

 : الخدمات التي يقدمها البنك
 

 .فتح الحسابات المختلفة .١

 . الحواالت .٢

 . الكفاالت .٣

 . قبول الودائع .٤

 . القرض الحسن .٥
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 : هيئة الرقابة الشرعية في البنك
 

 .رئيساً_  حسام الدين عفانة .د.أ .١

 . عضواً_ علي السرطاوي . د .٢

 . عضواً_ األستاذ مصطفى شاور  .٣
 

 : ألستاذ الدكتور حسام الدين عفانةالسيرة الذاتية ل
 

 .الدين بن موسى محمد بن عفانةحسام : االسم -
 . م١٩٥٥=هـ١٣٧٤القدس، _ أبوديس : مكان وتاريخ الوالدة -
 . أستاذ في الفقه واألصول: الدرجة العلمية -
 : الشهادات العلمية -

 
، الجامعـة    مع مرتبة الشرف من كلية الشريعة      عة بتقدير جيد جداً    بكالوريوس شري  –أ  

 . م١٩٧٨ينة المنورة، سنة  المد_اإلسالمية 
_ ، جامعـة أم القـرى   بتقدير جيد جداً من كلية الشـريعة  ماجستير فقه وأصول     –ب  
 . م١٩٨٢، مكة
،  مكة _، جامعة أم القرى     بتقدير جيد جداً من كلية الشريعة      دكتوراه فقه وأصول     –ج  

 .    م١٩٨٥

 
ديس، مـن تشـرين أول    أبـو _، جامعـة القـدس     )بروفيسور(أستاذ الفقه واألصول     -

 .)م٢٠٠٤(
 

 وسبق أن درس في عدة كليات       ،يدرس في الجامعة المذكورة، وجامعة النجاح الوطنية       -
 .أخرى

 
دعوة وأصول الدين فـي      منسق برنامج ماجستير الفقه والتشريع واألصول في كلية ال         -

 .مية المعاصرة، كما عمل سابقاً منسقاً لبرنامج ماجستير الدراسات اإلسالة القدسجامع
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م وحتى اآلن، وعمل سـابقاً  ١٩٩٨ األقصى منذ سنة رئيس هيئة الرقابة الشرعية لبنك    -
 .الذي كان مقره في مدينة رام اهللافي بيت المال ولهيئة الرقابة الشرعية اً رئيس

 
 أصـدر   ، حيث  عفانة صاحب عطاٍء واسع، وإنتاج غزير      سام الدين واألستاذ الدكتور ح   -

يسألونك وهو في عدة مجلدات، وما      : كثيراً من األعمال العلمية، والتي أشهرها بعنوان      
، حيث يكتب وبنفس العنوان في جريـدة القـدس المحليـة وفـي        زال يثمر حتى اآلن   

 . فيها كل يوم جمعة موضوعاً جديداًالصفحة الدينية 

 
، حيث نهلتُ من علمه وإرشاداته مـا         بقبوله باإلشراف على رسالتي هذه     ولقد شرفني  -

 . دني، فجزاه اهللا عني خير الجزاءأفا
 

لقد قمت بعرض االستبانة على األستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، وتكرم باإلجابة عليهـا،              
 :  أفادني بما يليحيث

 
 .  هي مرجعية هيئة الرقابة الشرعيةالهيئة العامة )١

 
 . امة للبنكتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من قبل الهيئة العي )٢

 
 .  نماذج وبيانات البنك حين تأسيسهأشرفت هيئة الرقابة الشرعية على وضع )٣

 
ي هيئة الرقابـة  ، ويستأنس أحياناً برأي البنك من ِقبل الهيئة اإلدارية   يختار الموظفون ف   )٤

 . الشرعية وتوصيتها
 

 .       نك بكافة فروعه الشرعية في المعامالت ملزم إلدارة البرأي هيئة الرقابة )٥
 

 . البنك باستقاللية وحيدة تامةتتمتع هيئة الرقابة الشرعية في  )٦
 

 . لشرعية في البنك بدورها خير قيامتقوم هيئة الرقابة ا )٧
 

 . عمال البنك أسبوعياً وحين اللزومتشرف هيئة الرقابة الشرعية على أ )٨
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 . الشرعية للعمل في البنك ضرورياًفَرغْ عضو هيئة الرقابةال يعد تَ )٩
 

 . اإلفتاء والرقابة: يئة الرقابة الشرعية في البنك هوعمل ه)١٠
 

 . و مكافأة مقررة من الهيئة العامةيتقاض عضو هيئة الرقابة الشرعية أجراً أ) ١١
 

 .ال البنكفي رأس مال يمكن لعضو هيئة الرقابة الشرعية أن يكون أحد المساهمين ) ١٢
 

صارف اإلسـالمية فـي الضـفة       ال يوجد اتصال بين هيئات الرقابة الشرعية في الم        ) ١٣
 . الغربية

 
 . لبنك معاً بشكل دائم وعند اللزوميتواصل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في ا) ١٤
 

 .  مةهيئة الرقابة الشرعية مؤسسة متكاملة تقوم باإلفتاء والرقابة باستقاللية تا) ١٥
 

 سـتة   ، وتُصدر تقريراً كـل    رعية بالتدقيق على معامالت البنك    تقوم هيئة الرقابة الش   ) ١٦
 . أشهر في نهاية كل سنة مالية

    
ية المعـامالت   ، بالتواصل مع الجمهور لتوعيته بأهم     وم هيئة الرقابة الشرعية أحياناً    تق) ١٧

 . بعد عما حرمه وال، وضرورة التعامل بما أحله اهللالمصرفية اإلسالمية
 

 .  ة بتوعية موظفي البنك عند الحاجةتقوم هيئة الرقابة الشرعي) ١٨
 

 . لشرعية في البنك في إخراج الزكاةأحياناً يؤخذ رأي هيئة الرقابة ا) ١٩
  

 . ة في البنك في موضوع القرض الحسنأحياناً يؤخذ رأي هيئة الرقابة الشرعي) ٢٠
 

المعسر أو المماطـل عنـد      : عية في البنك في موضوع    رقابة الشر يؤخذ رأي هيئة ال   ) ٢١
 . اللزوم

 



 ١٦٠

عقـود والصـفقات التجاريـة      يؤخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية في البنك عند إبرام ال         ) ٢٢
 .  المختلفة

 
 .  اإلدارة والمصارف والعلم الشرعيمن األفضل أن يجمع الرقيب الشرعي بين علم) ٢٣
 

 ، مـن يجمـع بـين   دارة في المصرف اإلسالمي رأس اإل من األفضل أن يكون على    ) ٢٤
 . علمي الشريعة واإلدارة والمصارف

 
علـى اإلدارة والمـوظفين     لتزام المصرف اإلسـالمي باألحكـام الشـرعية         يعتمد ا ) ٢٥

 .الملتزمين، والرقابة الشرعية الفعالة
 

 . ملية الرقابة الشرعيةتلعب سلطة النقد الفلسطينية دوراً مهماً في ع) ٢٦
 

ية تحتاج الرقابة الشرعية في فلسطين للتعاون بين سلطة النقد والمصـارف اإلسـالم       ) ٢٧
 . للوصول إلى صورة مرجوة وفعالة

 
، فالمسـلم    كموقفنا من التعامل مع أي مسلم      إن موقفنا من التعامل مع البنك اإلسالمي      ) ٢٨

و ذنـب، ولكـن يبقـى    ما يظن، وأحياناً يسيء بمعصية أ     أحياناً يعمل مرضياً هللا بالكامل ك     
 .       مسلماً

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٦١

v نك األقصى وفرعه في مدينة البيرةزيارة لمقر إدارة ب    . 
    

ـ   لقد قمت بزيارة لمقر إدارة البنك، وفرعه في البيرة          ربيـع اآلخـر     ٣وم األربعـاء    ، وذلك ي
ر، األخ  مع مسؤول قسم التمويل واالستثما    ،  وأجريت المقابلة التالية  . م٩/٤/٢٠٠٨=هـ١٤٢٩

 . جهتُ له األسئلة والتي أجاب عنها، و وبعد التعريف على البنك وتأسيسه.أحمد شحادة ناجي
 

  ما هي المعامالت والخدمات التي يقدمها البنك ؟ :ؤال األولسال •
 

 : قسام لخدمة جمهور المتعاملين وهييوجد في البنك عدة أ: الجواب
 

وإيـداع الشـيكات، والسـحوبات، وتنفيـذ        إليداعات النقدية   ويتعامل با  : Telerقسم   )١
 . حركات الصرافة المختلفة

 
ت وإجابة الجمهور عن    ، واالستعالما حيث فتح الحسابات المختلفة   : قسم خدمة العمالء   )٢

 . االستفسارات، وإصدار الحواالت، والكفاالت، واستقبال الحواالت الواردة
 

 : ة التاليةيجري المعامالت التجاريحيث : لتمويل واالستثمارقسم ا )٣
 

 . %٩٨بيع المرابحة لآلمر بالشراء، بنسبة  )  أ

 . %١االستصناع، بنسبة  )  ب

 . %١اإليجارة المنتهية بالتمليك، بنسبة  )  ت
 

 .دم البنك القرض الحسن بشكل محدود كما يق
 

 ؟ د الحظت وجود عدة دوائر في البنك، فهل يمكن التعرف عليها لق:ؤال الثانيسال •
 

 : ديدة في البنك وهينعم، يوجد دوائر ع: الجواب
 

 . تح االعتمادات التجارية المختلفةوتقوم بف: دائرة االعتمادات .١

 .  تقوم بإعداد الميزانية والرواتبحيث: الدائرة المالية .٢



 ١٦٢

 . يتها في ممتلكات البنك ومشترياتهومسؤول: ار واللوازمدائرة العق .٣

 . مهقق كل أعمال البنك وفي كل أقساحيث تد: دائرة التدقيق الداخلي .٤

السياسة التـي وضـعها   وتقوم بمتابعة مدى التزام عمل البنك ب     : دائرة االمتثال  .٥
 . مجلس اإلدارة

 
  ما هي سياستكم في عملية التمويل واالستثمار ؟ :ؤال الثالثسال •

 
 : تقوم سياستنا على أمرين: الجواب

 
 واسـتثمار تخـالف األحكـام    حيث ال يتم قبول أية عملية تمويـل       : األول شرعي 

 . شرعيةال
 

سـير فـي عمليـة      ، لل التحقق من وجود الضمانات الالزمة    وهو  : والثاني ائتماني 
ولـيس شـرطاً    . ، حفاظاً على أموال مساهمي ومودعي البنك      التمويل واالستثمار 

 . ها إذا لم تقدم الضمانات الالزمةعلى البنك قبول أية عملية حتى لو ثبت شرعيت
 

، ما  التي ربما تدخل إلى حسابات البنك     ، و ةالمكاسب غير الشرعي  : ؤال الرابع سال •
 هي هذه المكاسب ؟ 

 
 :   دخل حساب أرباح البنك من عدة طرق، تالمكاسب غير الشرعية: الجواب

 
، والتي تستثمر فـي محـافظ       في حسابات سلطة النقد الفلسطينية    فوائد ودائع البنك     .١

دخل في أربـاح    ثمرة في محافظ إسالمية فهي شرعية، وت      أما المست . ةغير إسالمي 
 .  البنك

 
 قسـم التمويـل     والتي ربما يقـع فيهـا     : ح المعامالت الخاطئة غير الشرعية    أربا .٢

 .  لرقابة عدم شرعيتها، وتقرر هيئة اواالستثمار دون قصد
 
 . سعر عالمي متذبذب بين صعود وهبوطوهو :  ) Libour(سعر الفائدة العالمية  .٣



 ١٦٣

نفاقها في أعمال الخيـر المختلفـة،       ة بإ ويتخلص البنك من هذه المكاسب غير الشرعي      
ضمن نظام محدد تعمل فيه المصارف اإلسالمية، للـتخلص مـن المكاسـب غيـر               

  .الشرعية
 

  هل يقدم البنك القرض الحسن ؟ :ؤال الخامسسال •
 

ظفي البنـك، أو الطلبـة      ، وخاصة لـبعض مـو     نعم، بشكل محدود جداً   : الجواب
 . الجامعيين

 
 البنك الزكاة ؟  هل يخرج :ؤال السادسسال •

 
نعم، في نهاية كل سنة مالية، حيث يذكر كل عميل للبنك بإخراج زكـاة              : الجواب

 .ماله، وتتعاون إدارة البنك في هذه المسألة
 

 مر بالشراء ؟  هي خطوات عملية بيع المرابحة لآل ما:ؤال السابعسال •
 

 : سياسة البنك شرعية وائتمانية حيث: الجواب
 

 . ة البنك واالستفسار عن كيفية المعامالت الشرعيةيقوم العميل بزيار -١
 . تفاصيل البضاعة التي يريد شراؤهايطرح العميل على قسم التمويل  -٢

، ويحِضـره   يطلب من العميل تقديم عرض أسعار، على نموذج خاص من البنـك            -٣
 . رسله نفس الجهة للبنك حسب األصول، أو تقعاً من الجهة التي تملك البضاعةمو

طلب شراء على نموذج معد فـي       ، بتقديم   لعميل وبعد الموافقة على معاملته    ايقوم   -٤
 . البنك

 .  للبنك ألخذ الموافقة حسب األصوليرفع الطلب لإلدارة العامة -٥

بعد الحصول على الموافقة، يستدعى العميل إلى البنك، ويطلـب منـه، إحضـار               -٦
 . الكفالء لتوقيع العقود

بنك، ِبـدفع   بضاعة خطاب تعهد مستندي صادر من ال      ثُم يرسل إلى الجهة مالكة ال      -٧
، بعد تسليمها لمندوب البنك وحسب المواصفات واألعداد والكميـات       قيمة البضاعة 

 . االمتفق عليه



 ١٦٤

 . دوب البنك بتسليم البضاعة للعميل، وتوقيعه على سند استالميقوم من -٨

، ووجـود   على السـداد  بقاً من قُدرة العميل     يتم التحقق مس  : ومن الناحية االئتمانية   -٩
ـ     ات الالزمة الضمان ات وأهمهـا سـلطة النقـد    ، حيث يستفسر عنه من عـدة جه

 .   الفلسطينية

 
  إذن العقود التي يوقعها المرابح ثالثة ؟ :ؤال الثامنسال •

 
وعقـد  ،  عقد المواعدة بعد موافقة اإلدارة    ، و عقد طلب الشراء  : نعم، وهي : الجواب

 ، وتوقيعـه علـى سـند   عد تسليم البضاعة للعميـل   بيع المرابحة لآلمر بالشراء، ب    
 . االستالم المعد مسبقاً في البنك

 
  ما هو دور الرقابة الشرعية في البنك ؟ :ؤال التاسعسال •

 
 :الجواب

تفسارات التي يوجهها موظفو البنك، بشأن بعض المعامالت،         اإلجابة عن االس   – ١
 . وخاصة المستجدة

 . وذلك كل ستة أشهر مرة:  والتدقيق باختيار العينات– ٢
 

  هل يزور أعضاء هيئة الرقابة الشرعية فرعي البنك ؟ :ؤال العاشرسال •
 

، حيث يقوم الدكتور حسام الدين عفانة بزيارة فرع البيرة كل شـهر             نعم: الجواب
على فرع نابلس بشـكل  تقريباً مرة أو مرتين، أما الدكتور علي السرطاوي فيتردد         

، فهـو فـي     أما األستاذ مصطفى شاور   . نه من سكان نابلس   يومي تقريباً، نظراً أل   
 . حتالل نسأل اهللا أن يفَرج كربهسجون اال

 
  هل يواجه البنك عوائق تقف في طريق تقدمه وتوسعه ؟ :ؤال الحادي عشرسال •

 
، والذي لم يثبت على البنك أي عمـل     االتهام بدعم اإلرهاب  : أهم العوائق : الجواب

، ورغـم   و تعليمات سلطة النقد الفلسطينية    ، أ مة الفلسطينية لف للقوانين واألنظ  مخا



 ١٦٥

ة ماليـين دوالر فـي   ذلك تم الحجز على بعض أموال البنك والتي تزيد عن عشر   
 . مملكة البحرين

 
 هذا يدفعني للسؤال عـن عالقـة البنـك بسـلطة النقـد              :ؤال الثاني عشر  سال •

 الفلسطينية ؟ 
 

 . حترام من قبل سلطة النقدل ثقة وا، والبنك محممتازة جداً: الجواب
 

 المصـرفية    ما مدى تفاعل موظفي البنك مـع المعـامالت         :ؤال الثالث عشر  سال •
 سالمية والخدمات التي يقدمها البنك ؟ اإل

 
، ى درجة عالية مـن االنضـباط الشـرعي        ، فموظفو البنك عل   الحمد هللا : الجواب

 .  خدماتالتامة بما يقومون به من معامالت، أو يقدمونه منوالقناعة 
 

 هل يعني ذلك أن الموظفين يجمعون بين العلوم المصـرفية       :ؤال الرابع عشر  سال •
 والعلوم الشرعية ؟ 

 
ال، ولكن باإلضافة إلى علوم اإلدارة والمصرفية، فهم مثقفون ثقافة دينية           : الجواب

 . جيدة
 

 وأخيراً ماذا يمكـن أن تقـول عـن العمـل المصـرفي              :ؤال الخامس عشر  سال •
 في البنوك اإلسالمية ؟ اإلسالمي 

 
 يرتكز على الربا وإقراض     هو البديل المنطقي عن العمل المصرفي الذي      : الجواب
،  حسن التطبيـق للمعـامالت الشـرعية    :بشكل كبير على أمرين   ، ويعتمد   األموال

قصى أو غيره مـن     علماً بأن سياسة بنك األ    . األمانة من قبل الموظفين على ذلك     و
 في المعـامالت المصـرفية      وم على تطبيق األحكام الشرعية    ، تق البنوك اإلسالمية 

 . المختلفة
                         

 



 ١٦٦

 :الخالصة
 
 .  لقد تعامل معي مسؤول قسم التمويل في البنك وأفادني بمعلومات قيمة– ١
 
 .  كما زودني بالنماذج والمستندات والتقارير المختلفة– ٢
 
 . ي مدينة نابلس ال يوجد للبنك سوى فرع واحد ف– ٣
 
 . أشكر هيئة الرقابة الشرعية في البنك وإدارته وموظفيه لما أبدوه من حسن تعاونهم– ٤
 
 .بإصدار تقاريرها حسب األصول تقوم هيئة الرقابة الشرعية في البنك – ٥
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 المبحث الثالث
 البنك اإلسالمي العربي

 
 حزيـران  ١٨هـ الموافق ١٤١٧ صفر ٢مي العربي في  لقد تم تأسيس البنك اإلسال   :التأسيس

 بإجازة معـامالت    ،فتاء بالجامعة اإلسالمية في غزة    حيث صدرت فتوى من لجنة اإل     . م١٩٩٦
 . ا ألحكام الشريعة اإلسالمية، وذلك لمطابقتهالبنك ونماذجه وأنظمته ولوائحه

 
 . للبنكث يقع مقر اإلدارة العامة ، حي في مدينة البيرة:المقر الرئيس

 
 . ي مقر الجامعة األمريكية في جنينومكتب خاص للبنك ف) ٧ (:عدد فروع البنك

 
 . ، جنين، الخليل، نابلسمالبيرة، طولكر: فروع، هي) ٥ (:في الضفة الغربية

 
 . سفرع مدينة غزة، وفرع مدينة خان يون: فرعان) ٢ (:في غزة

 
 .قريباًشرون مليون دوالر أمريكي ت خمسة وع:رأس مال البنك

  
 . الي ثالثمائة مليون دوالر أمريكي حو:مجموع ودائع البنك

 
اليـورو،  ،   الدوالر األمريكي بشكل رئيس، الدينار األردنـي       :أنواع العمالت التي يتداول بها    

 . الشيكل
 

 : المعامالت التي يقدمها البنك
 

 % . ٨٠، بنسبة بيع المرابحة لآلمر بالشراء .١

 % . ٨، بنسبة المضاربة .٢

 % . ٤، بنسبة ستصناعاال .٣

 % . ٨، بنسبة اإليجارة المنتهية بالتمليك .٤
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: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة وتتكون من   

 
 . الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة رئيس هيئة /عبد المنعم أبو قاهوق .د .١

 . عضواً ومقرراً/ عالء مقبول .د .٢

 . عضواً/ مروان قدومي .د .٣

 . عضواً/ شفيق عياش .د .٤

 .  عضواً/عروة صبري .د .٥
 

عبد المنعم أبو قاهوق، وحصلت منه على السيرة الذاتيـة،          .قمت باالتصال برئيس الهيئة د      
 . واإلجابة على االستبانة وبعض األسئلة األخرى

 
 : لشرعية في البنك اإلسالمي العربيالسيرة الذاتية لرئيس هيئة الفتوى والرقابة ا

 
 . اهوقمد أبو ق عبد المنعم جابر مح:االسم .١

 . م١٩٧٧ أستاذ مشارك، جامعة النجاح الوطنية، منذ عام :الدرجة العلمية .٢

  :المؤهالت العلمية .٣
 

القـاهرة  _جامعـة األزهـر الشـريف   _من كلية الشريعة: درجة البكالوريوس  )  أ
 .م١٩٦٨

القـاهرة  _جامعـة األزهـر الشـريف     _شريعةمن كلية ال  : درجة الماجستير   )  ب
 .م١٩٧٠

 .م١٩٧٦القاهرة _جامعة األزهر الشريف_ن كلية الشريعةم: درجة الدكتوراه )  ت

 
 :العمل .٤
 
 – جامعة النجاح الوطنية     – كلية الشريعة    –رئيس قسم الشريعة والمصارف اإلسالمية       )  أ

 . نابلس

 .  جامعة القدس–عضو المجلس االستشاري في كلية القرآن والدراسات اإلسالمية  )  ب

 . م وحتى اآلن١٩٨٥  فلسطين منذ عامعضو مجلس اإلفتاء األعلى في )  ت



 ١٦٩

 فلسـطين   –رئيس هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة في البنك اإلسالمي العربي            )  ث
 .  م١٣/٢/٢٠٠٠منذ 

 . م١٩٧٧ -١٩٧٥ألردن لمدة عامين من  ا– عمان –سبق أن درس في الكلية العربية  ) ج

 
 : أفادني بما يلي ،ومن خالل إجابته على االستبانة

 
 . عية هيئة الرقابة الشرعية هي مرجالهيئة العامة .١

 
 . رعية من قبل الهيئة العامة للبنكيتم تعيين أعضاء هيئة الرقابة الش .٢

 
 . ماذج وبيانات البنك حين تأسيسهأشرفت هيئة الرقابة الشرعية على وضع ن .٣

 
 .   البنك في عملية اختيار الموظفينال تتدخل هيئة الرقابة الشرعية في .٤

 
 .       ت ملزم إلدارة البنك بكافة فروعه في المعامالرأي هيئة الرقابة الشرعية .٥

 
 . البنك باستقاللية وحيدة تامةتتمتع هيئة الرقابة الشرعية في  .٦

 
 . لشرعية في البنك بدورها خير قيامتقوم هيئة الرقابة ا .٧

 
 .  أعمال البنك كل شهر وحين اللزومتشرف هيئة الرقابة الشرعية على .٨

 
 . الشرعية للعمل في البنك ضرورياًضو هيئة الرقابةال يعد تَفَرغْ ع .٩

 
 .  والرقابةاإلفتاء: يئة الرقابة الشرعية في البنك هوعمل ه. ١٠
 

 . ة مكافأة مقررة من الهيئة العامةيتقاض عضو هيئة الرقابة الشرعي. ١١
 

 . أحد المساهمين في رأس مال البنكال يمكن لعضو هيئة الرقابة الشرعية أن يكون. ١٢
 



 ١٧٠

صارف اإلسـالمية فـي الضـفة       ال يوجد اتصال بين هيئات الرقابة الشرعية في الم        . ١٣
 . الغربية

 
 . لبنك معاً بشكل دائم وعند اللزوميتواصل أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في ا. ١٤
 

، ولهـا  إلفتاء والرقابة باسـتقاللية تامـة  هيئة الرقابة الشرعية مؤسسة متكاملة تقوم با   . ١٥
 . م في اإلدارة العامة للبنكيب مقيرق

   
سـتة   وتُصدر تقريـراً كـل   نك،تقوم هيئة الرقابة الشرعية بالتدقيق على معامالت الب     . ١٦

 . أشهر وفي نهاية كل سنة مالية
    
ية المعـامالت   ، بالتواصل مع الجمهور لتوعيته بأهم     وم هيئة الرقابة الشرعية أحياناً    تق. ١٧

 . ل بما أحله اهللا والبعد عما حرمهالتعام، وضرورة المصرفية اإلسالمية
 

 .   موظفي البنك عند الحاجةتقوم هيئة الرقابة الشرعية بتوعية. ١٨
 

 . لشرعية في البنك في إخراج الزكاةيؤخذ رأي هيئة الرقابة ا. ١٩
  

 . ة في البنك في موضوع القرض الحسنأحياناً يؤخذ رأي هيئة الرقابة الشرعي. ٢٠
 

المعسـر أو المماطـل عنـد    : رقابة الشرعية في البنك في موضوعهيئة اليؤخذ رأي  . ٢١
 . اللزوم

 
عقـود والصـفقات التجاريـة      يؤخذ رأي هيئة الرقابة الشرعية في البنك عند إبرام ال         . ٢٢

 .  المختلفة
 

 .  اإلدارة والمصارف والعلم الشرعيمن األفضل أن يجمع الرقيب الشرعي بين علم. ٢٣
 

، من يجمع بين علمي      رأس اإلدارة في المصرف اإلسالمي     ن يكون على  من األفضل أ  . ٢٤
 . الشريعة واإلدارة والمصارف



 ١٧١

على اإلدارة والموظفين الملتزمين،    لتزام المصرف اإلسالمي باألحكام الشرعية      يعتمد ا . ٢٥
 .والرقابة الشرعية الفعالة

 
 . بة الشرعيةبدوٍر مهٍم في عملية الرقا سلطة النقد الفلسطينية تقوم. ٢٦
 

ية تحتاج الرقابة الشرعية في فلسطين للتعاون بين سلطة النقد والمصـارف اإلسـالم            . ٢٧
 . للوصول إلى صورة مرجوة وفعالة

 
 : ضل باإلجابة على األسئلة التاليةكما تف

 
 ما األصُل الشرعي للرقابة الشرعية ؟ : السؤال األول •

 
األمـر  ونظـام الحسـبة المنبثـق عـن         ،  القرآن الكريم، والسنة النبوية   : الجواب

 . بالمعروف والنهي عن المنكر
 

 ما التعريف الذي تراه جامعاً ومانعاً للرقابة الشرعية ؟ : السؤال الثاني •
 

سالمية التأكد من مطابقة أعمال المؤسسة المالية اإل      : الرقابة الشرعية هي  : الجواب
 من هيئـة    ت المعتمدة اقرار، حسب الفتاوى الصادرة وال    ألحكام الشريعة اإلسالمية  

 . الفتوى التابعة للمؤسسة
 

، وهـل يتحقـق     ة الشرعية للمصارف اإلسالمية   ما أهمية الرقاب  : السؤال الثالث  •
 وجود المصرف اإلسالمي بدون الرقابة الشرعية ؟ 

 
لشـرعية وأهميـة    ال يتحقق وجود المصرف اإلسالمي بدون الرقابـة ا        : الجواب

 : الرقابة للمصرف هي
 
 

 



 ١٧٢

ها في معامالتهـا     والتزامها وتطبيق  ،اقبة ورصد عمل المصارف اإلسالمية    مر - أ
حاطـة بأحكـام وقواعـد المعـامالت     بسبب عدم اإل   لألحكام الشرعية، وذلك  

المصارف (ة اإلسالمية    من ِقبل جميع العاملين في المؤسسات المالي       ،الشرعية
 .)اإلسالمية

 
ـ    مويلصرية في مجال االستثمار والت    ظهور المستجدات الع   -  ب ى ، وهذه تحتاج إل

 . تدقيق شرعي من جهة شرعية مختصة
 

 اإلفتاء والرقابة، هل يصح الجمع بينهما ؟ : السؤال الرابع •
 

، لضمان سالمة التأكد مـن أن       نعم، يصح الجمع بينهما، بل هو األفضل      : الجواب
ـ  ي يسير وفـق أحكـام ومبـادئ الشـريعة         العمل المصرفي اإلسالم   اوى ، والفت

، وهيئة  هيئة الفتوى : فالرقابة الشرعية لها جناحان   .  الصادرة عن الهيئة   والقرارات
 . عيالتدقيق الشر

 
ما العمل الذي تقوم به هيئـة الرقابـة الشـرعية أو الرقيـب     : السؤال الخامس  •

 الشرعي في المصرف اإلسالمي ؟ 
 

صرف اإلسالمي التـي تتمثـل    على أعمال الم  ة، والرقابة الشرعي  الفتوى: الجواب
 : ا يليبم
 

 . رقابة سابقة للعمل - أ

 . رقابة مصاحبة للعمل -  ب

 . رقابة الحقة للعمل -  ت
 
 .   الشرعي الداخليضافة إلى التدقيق من ِقبل المراقبباإل

 
 ما الشروط الالزمة في عضو هيئة الرقابة الشرعية ؟ : السؤال السادس •

 
 



 ١٧٣

 : الجواب
 . دالة والتقوى واألخالق اإلسالميةاإلسالم والع: أوالً

 . امالت اإلسالمية القديم والمعاصرالعلم بأحكام ومبادئ وقواعد فقه المع: انياًث
 .   اإلفتاء–القدرة على االجتهاد في المسائل المستجدة : ثالثاً

 ما عدد األعضاء المناسب لهيئة الرقابة الشرعية ؟ : السؤال السابع •
  

بين أو المـراق  ، باإلضـافة للمراقـب      خمسة على األقل، والعدد فـردي     : الجواب
 . الداخليين المقيمين في البنك

  
يئـة الرقابـة    في حالة عدم تفرغ الرقيب الشرعي أو أعضاء ه        : السؤال الثامن  •

 ، هل ترى عمل الرقابة الشرعية فعاالً ؟ ولماذا ؟ الشرعية
 

ي هيئـة مسـتقلة عـن المصـرف         ، ه  األصل أن هيئة الرقابة الشرعية     :الجواب
رغها، ألنها ليست هيئة إدارية، وهي تمثل الهيئة العامـة         وإدارته، واألصل عدم تف   

وموظـف إداري يرفـع     ،  تفـرغ أما المراقب الداخلي فهو م    . للبنك، فدورها فعال  
 .تقاريره للهيئة

 
 هل يصح للرقيب الشرعي تقاضي األجر مقابل عمله ؟ ولماذا ؟  : السؤال التاسع •

 
اري ويأخـذ راتبـاً شـهرياً       إدالرقيب الشرعي الداخلي موظف متفرغ و     : الجواب

، للجهـد   تقاضى مكافآت مالية وليست أجـوراً     ، فت لذلك، أما هيئة الرقابة الشرعية    
 .  به وتبذله، وإن كانت غير متفرغةالذي تقوم 

 
 ما المؤهالت التي تراها مناسبة للرقيب الشرعي ؟ : السؤال العاشر •

 
 علـى   ة، قُدر إسالميةعلوم مصرفية   : مؤهالت الرقيب الشرعي الداخلي   : الجواب
ة العمليـة فـي مجـال العمـل     ، الخبراوى والقرارات الصادرة عن الهيئة فهم الفت 

 . ستثمارية اإلسالمية، دورات في المحافظ االالمصرفي
 



 ١٧٤

، وعمـل   عدد، ومؤهل، ومسمى  : ِـما الصورةُ المرجوة ل   : السؤال الحادي عشر   •
 أعضاء هيئة الرقابة الشرعية ؟ 

 : الجواب
 . خمسة على األقل: العدد

 . درجة الدكتوراه: المؤهل العلمي
 . الفتوى والرقابة الشرعية الموحدةهيئة : المسمى

 . السابقة، المصاحبة، والالحقة: ى والرقابة الشرعية بدرجاتهاالفتو: العمل
 

كيف تُقَيم عمل الرقابة الشرعية في المصارف اإلسـالمية         : السؤال الثاني عشر   •
  ؟ في الضفة الغربية

 
، وأحكـم   المصارف األخرى في الضفة الغربية    ال علم لي بما يجري في       : الجواب

من خالل عملـي واطالعـي،      ،  لشرعية في البنك اإلسالمي العربي    على الرقابة ا  
 وفروعـه وموظفيـه     رقابة شرعية حقيقية ، ملزمة للمصرف بكل دوائـره        : فهي

ضحة ومكشوفة، ال غموض،     والرقابة الشرعية وا   ،وإدارته وعمالئه، والكل ملتزم   
 . وال أسرار، وال مماألة

 
ما المعوقات التي تواجهها الرقابة الشرعية في المصارف        : السؤال الثالث عشر   •

 اإلسالمية في الضفة الغربية ؟ 
 

 : الجواب
 .)الموظفون. (ؤهلة إسالمياً ومتخصصة مصرفياًعدم وجود كوادر م .١

 .)متخصصون(. جود كوادر رقابية مؤهلة إسالمياً عدم و .٢

فريـق بينهـا   ، والتعلى فهم حقيقة الصيرفة اإلسالمية  عدم قدرة المجتمع     .٣
 .وبين الصيرفة الربوية

 . م رأسمالي صدامي مع نظام اإلسالم النظام العام نظا .٤
 

  ما الحلول المقترحة لمواجهة تلك المعوقات ؟ :السؤال الرابع عشر •
 
 



 ١٧٥

 : الجواب
يرفة اإلسالمية  مياً في مجال الص   يجاد كوادر متخصصة إسال   العمل على إ   .١

 .والرقابة الشرعية

خـص حملـة    ، وعلـى األ   ائمة للمجتمع بالصيرفة اإلسـالمية    التوعية الد  .٢
 . الشهادات العليا الشرعية

 .  النظام اإلسالمي في حياة المجتمعتطبيق  .٣
 

كيف يمكن الوصول إلى إيجاد كـوادر مؤهلـة   :  في رأيك :السؤال الخامس عشر   •
 صارف اإلسالمية ؟  للعمل في الم

 
 : الجواب

 .البعثات الدراسية .  ت
 .الدورات التأهيلية .  ث

إلسالمية في الجامعات الفلسطينية، كما هو قائم       فتح تخصصات في الصيرفة ا     . ج
 .   كلية الشريعة اإلسالمية–ن في جامعة النجاح الوطنية اآل

 
 

v    نـك  سـتثمار فـي الب   ، مساعد رئيس قسم التمويـل واال      مقابلة مع خالد سليمان
 .  اإلسالمي العربي

 
أنواع المعامالت التي يقـوم    ، ورئيس، وفروعه ومقره الن السؤال األول عن البنك وتأسيسه وكا
يعـود انحصـار    : ويقول خالد سـليمان   . تُ ذلك في مقدمة الحديث عن البنك      ، حيث وضح  بها

 :ربعة المذكورة سابقاً لسببين هما في هذه العقود األ،معامالت البنك
                                 

 .جهل الناس ببقية المعامالت .١
 .  المعامالت أقل بكثير من السابقةومجال التعامل بتلك .٢

 
  كيف تعمل هيئة الرقابة في البنك ؟ :ؤال األولسال •

 



 ١٧٦

 بشكل دوري كل ثالثة أو ستة أشهر، أو شهر في بعض األحيـان،              تقوم: الجواب
 ، والتأكد من موافقتها ألحكـام الشـريعة       اجعتهابالتفتش على معامالت البنك، ومر    

ي خلل أو تعارض مع أحكام الشريعة، يتم التصويب، حتى          ، وإذا وِجد أ   اإلسالمية
لو بعد التنفيذ، حيث يتم االتصال بالعميل، وتوضيح األمر لـه، ويـتم تصـويب               

 . وافق مع أحكام الشريعة اإلسالمية، لتتالمعاملة
 

، هل تمت بموافقة هيئة     نماذج العقود والبيانات المختلفة    ل  بالنسبة :السؤال الثاني  •
 الرقابة الشرعية ؟ 

 
، موافـق   ي معامالت البنك الخاصة بالتمويل    ، وكل استمارة تستخدم ف    نعم: الجواب

 . ها من ِقبل هيئة الرقابة الشرعيةعلي
 

  كيف تَتَغَلَّبون على المستجدات في المعامالت اليومية ؟ :ؤال الثالثسال •
 

شرعي مقيم فـي مقـر اإلدارة العامـة، تُعـرض عليـه             يوجد مراقب   : الجواب
 .  ونتلقى اإلجابات والتوجيهات منه،وتوجه إليه االستفسارات واألسئلة، المعامالت

 
  كيف تتم الموافقة على المعامالت ؟ :ؤال الرابعسال •

 
وخاصة في حالة . ابة الشرعية على المعاملة أوالًتؤخذ موافقة هيئة الرق : الجـواب 

، تُعـرض ثانيـاً     وِمن ثم . وتحتاج إلبداء الرأي الشرعي فيها    كَون المعاملة جديدة    
، نُفـذت   عية والقانونية ، فإذا تمت الموافقة الشر    الدائرة القانونية ألخذ موافقتها   على  

 . عية والقانونية المتبعة في البنكالمعاملة حسب األصول الشر
 

  تحديد قيمة التمويل الممنوحة ؟  كيف يتم:ؤال الخامسسال •
 

حث في  تب: اللجنة العامة :  لجان في البنك هي التي تحدد ذلك، وهي        يوجد: الجواب
لغ الكبيـرة   وهي التي تبحث في المبـا     : واللجنة العليا . المبالغ الصغيرة والمحدودة  

 .واالستثمارات الواسعة
 



 ١٧٧

 ك ؟  ما أنواع التمويالت التي يقدمها البن:ؤال السادسسال •
 

 : يقدم البنك التمويالت في اتجاهين: الجواب
 السـلع واألثـاث     وهي التي تستخدم فـي شـراء      : التمويالت االستهالكية : األول

 . والسيارات وغيرها
 . ي التي تستخدم في التجارة العامةوه: تمويالت التجاريةال: الثاني

 
 لتمويل من البنك ؟  كيف يتم تقييم العميل المتقدم للحصول على ا:ؤال السابعسال •

 
مصدر دخله، إن كان موظفـاً، أو صـاحب مهنـة           :  يتم االستفسار عن   :الجواب

ـ   : وعندما يكون كذلك  . معينة، أو صاحب متجر أو شركة      ن وضـعه   يستفسـر ع
اسة مسـموعاته فـي     ، ويتم ذلك در   لك من خالل سلطة النقد الفلسطينية     ، وذ المالي

 . ضمانات الالزمة، لمنحة التمويل الالزمبيئة ومجال عمله، هذا كله للتأكد من ال
 

  ما هي خطوات بيع المرابحة لآلمر بالشراء ؟ :ؤال الثامنسال •
 

 : تسير خطوات هذه المعاملة كما يلي: الجواب
 

 .لرد عليه إلى ما بعد دراسة الطلب، فيؤجل ايتقدم العميل بطلب التمويل )١

ت الممكـن تقـديمها،     سة وضع العميل وقدرته على السداد، والضمانا      تتم درا  )٢
 .ووضعه المالي وميزانيته، وذلك من خالل سلطة النقد

الطلـب إلـى اللجنـة      ، يرفـع    بعد تحصيل ذلك كله، ومعرفة قيمة التمويـل        )٣
تم الموافقة رغم توافر كل     وربما ال ت  . المختصة، ألخذ الموافقة حسب األصول    

 .الشروط

 مراسـلة بـين إدارة   ، نجري في التنفيذ وذلك عبر فاكسـات     إذا تمت الموافقة   )٤
 : البنك والعميل، كما يلي

 
 .عميلطلب شراء السلعة أو البضاعة مقدم من ال: الفاكس األول - أ

، حيث يتم مـن     د من البنك بالشراء لحساب العميل     وع: الفاكس الثاني  -  ب
 .  هذا الفاكس توكيل العميل بالشراءخالل



 ١٧٨

 . توكيل من العميل للبنك بالتنفيذ:الفاكس الثالث -  ت

ض الشراء موضحاً فيه قيمة المبلغ، يرسـل مـن          عر: لرابعالفاكس ا  -  ث
 .البنك للعميل

 .  يرسله العميل للبنك بقبول العرض:اكس الخامسالف - ج

 
 على البضاعة أو مراجعة مالكها إلتمـام صـفقة          وهذا ال يستدعي من موظف البنك االطالع      

 .ا يريدعميل موكالً من البنك عبر الفاكس، فيشتري م، حيث يقوم بذلك الالشراء
  

، بعد االطالع علـى الشـروط       كمبياالتثم يحضر العميل إلى البنك لتوقيع العقود المختلفة وال        
مـن قيمـة    % ١٢٠ الطلب بقيمة    الخاصة، حيث يوقع من ضمن ذلك على كمبيالة واحدة غُب         

 .الطلب
 

ـ    . ح من ضمن ذلك أيضاً فترة التمويل وتوض ة أما بالنسبة لألرباح العائـدة للبنـك مـن معامل
أليام، وال تسجل فـي     ، بل متغيرة مع تغير عدد األشهر وا       لمرابحــة، فهي أرباح غير ثابتة    ا

  ، بعد تسـويتها مـع النسـبة العالميـة لألربـاح            سجالت البنك، بل تُسجل مع نهاية كل شهر       
)Libour + ( ذلك ألن النسبة العالمية تتغير نقصاً وزيادةو. أو أكثر أو أقل% ٢ . 
 

  فهو ربح بنسبة متناقصة، فكلمـا       ، القسط الشهري ثابت، والربح متغير كل شهر       وهذا يعني أن 
ن هيئـة الرقابـة     وذلك ضمن تكييف شرعي م    . دفع العميل قسطاً، انخفض الربح على الباقي      

 . الشرعية في البنك
 

ـ       ، وهذا ا   يعني أن الربح غير معلوم سلفاً       هذا :تعليق ن لعلم المسبق بقيمة الربح الثابتة، شرط م
 فما هو التكييف الشرعي الذي يجيز ذلك ؟ ، ا ال يتوافر، وهو هنشروط صحة المرابحة

 
 اإليجارة المنتهية بالتمليك ؟ : كيف تتم معاملة: ؤال التاسعسال •

 
بعـد  حيث يـتم    .  تتم ضمن عقد ِبوعد باإليجارة، ثم عقد آخر باإليجارة         :الجواب

 . تملك البنك للعقار بشكل كامل
 

  كيف يدفع العميل قيمة األقساط ؟ :شرؤال العاسال •



 ١٧٩

خصم كله من قيمة التمويـل  ، وهذا ي  يدفع قسطاًَ شهرياً، مع ربح متناقص      :الجواب
 . الكاملة

 
 ، فعلى من تقع المسؤولية ؟ إذا احتاج العقار للتصليح: ؤال الحادي عشرسال •

 
، وذلـك فـي   شـامالً من على العقار تأميناً    أوالً أود إعالمك أن البنك يؤَ     : الجواب

، حيث تُدفع قيمة التـأمين مـن نسـبة    للتأمين، وهي شركة إسالميةشركة التكافل  
مليك غالباً ما تكون طويلـة األجـل،        وذلك ألن اإليجارة المنتهية بالت    . أرباح البنك 

،  أي تصليح يقع على عـاتق المسـتأجر        ومن ثَم فإن  . عاماً) ١٥(حيث تصل إلى    
  .وتتكفل به شركة التأمين

 
 ، كيف تنفذون مثل هذه المعاملة ؟ بالنسبة للمضاربة :ؤال الثاني عشرسال •

 
يه نسبة ربح مقدرة على     ، ويؤخذ عل  دفع لطالب التمويل رأس ماٍل معين     ي: الجواب

. أخذ البنك أية أرباح على الزيـادة      فإذا ازاد رأس مال المتاجر به ال ي       . سنة كاملة 
 . لكوإذا كان هنالك خسارة يتحمل البنك ذ

  
  ؟ واالستصناع – :ؤال الثالث عشرسال •

 
، حيث قمنا بتمويل بناء مقر شركة       قمنا بتنفيذ معاملة استصناع كبرى    لقد  : الجواب

ى مرحلة من مراحل العمـل      وكنا ندفع للمقاول كلما أنه     –جوال في مدينة رام اهللا      
 جاهزاً لالستعمال   ، تَم تسليم المبنى   وبعد االنتهاء من العمل كامالً    . وحسب االتفاقية 

 .اقية محددة وبنسبة أرباح متناقصة، وضمن اتفلى شركة جوالإ
  

  كيف يتم صرف أموال الكسب غير المشروع ؟ :ؤال الرابع عشرسال •
 

 .  صرفها في مجاالت الخير المختلفةيتم :الجواب
 

عـاملون مـع   ، كيـف تت إذا تأخر العميل في دفع األقساط   : ؤال الخامس عشر  سال •
 ؟ ذلك



 ١٨٠

تُستوفى منه األقساط مع نسـبة األربـاح المربـوط بالنسـبة العالميـة              : جوابال
)Libour( . 

 
 ، كيف يتم تغطيتها ؟ جوائز التي يقدمها البنك للعمالء ال:ؤال السادس عشرسال •

 
 . غطيتها من األرباح الخاصة بالبنكتتم ت: الجواب

  هل يتعامل البنك بالقرض الحسن ؟ :ؤال السابع عشرسال •
 

الطالب الجامعيين، المقبلين علـى  : ـ، حيث يتم دفع قروض محددة ل  نعم :ابالجو
 . والمرضى غير القادرين على العالج، الزواج

 
  والزكاة ؟ :ؤال الثامن عشرسال •

 
 . اج الزكاة في نهاية كل سنة ماليةيتم إخر: الجواب

 
  كيف تُقَيم عالقتكم مع البنوك األخرى ؟ :ؤال التاسع عشرسال •

 
 . مل مع الجميع حسب األصول المتبعة، ويجري التعايدة جداًالعالقة ج: بالجوا

 
  كيف تقيم عالقتكم مع سلطة النقد الفلسطينية ؟ :ؤال العشرونسال •

 
سـلطة  ، ويرحب بزيارة موظفي     هلبنك بقانون سلطة النقد وتقييمات    يلتزم ا : الجواب

 . النقد لالطالع على معامالته
 

  كيف تقيم إقبال الجمهور على التعامل مع البنك ؟ :ؤال الحادي والعشرونسال •
 

ات التمويـل واالسـتثمار     ، حيث يتم تقديم طلب    إقبال الجمهور في ازدياد   : الجواب
 . بشكل واسع

   
 



 ١٨١

 : الخالصة 
 

لقد قمت بعدة زيارات لمقر البنك في البيرة، واتصلت مراٍت عديـدة بـرئيس هيئـة الرقابـة                  
 أبو قاهوق، وحاولت االتصال بأعضاء هيئة الرقابـة الشـرعية           الشرعية، الدكتور عبد المنعم   

 : اآلخرين، وأسجل مالحظاتي التالية
 
 لقد تعاون معي الدكتور عبد المنعم أبو قاهوق، إلى أبعد الحدود، ووضـح لـي أمـوراً                  - ١

 .كثيرة، وإنني أشكره جزيل الشكر على ذلك، وجزاه اهللا خيراً
 
 وموظفي البنك، وخاصة في قسم التمويل، لما أبدوه من حسـن   أتقدم بجزيل الشكر إلدارة   - ٢

 . تعاونهم
 
 . رفضت إدارة البنك تزويدي بالنماذج والمستندات التي يتعاملون بها في المصرف- ٣
 
 إن التعامل بنظام الفاكسات إلتمام اإلجراءات المصرفية اإلسالمية، يفقد تلك اإلجـراءات             - ٤

للبائع، والمشتري، والسلعة، وتحقـق الوعـد،       :  المطلوب شرعاً  المباشرة الالزمة، والحضور  
واالستالم والتسليم، وهذا يعد مخالفة شرعية، حيث إن الموظف في البنك يقوم بكل اإلجراءات              

 .وهو في مكتبه، فال يرى البضاعة وال يستلمها وال يسلمها، وال يعدها
 
الربح العالمية، يجعـل الـربح خاضـعاً        ، أي نسبة    )Libour(  إن ربط المعامالت بنظام    - ٥

 . للزيادة والنقص، وهذا يتناقض شرعياً مع كون الربح معلوماً وثابتاً
 
 أكد مساعد قسم التمويل في البنك أن هذا األمر مجاز شرعا من هيئة الرقابة الشرعية في                 – ٦

يف شرعي شرحه   البنك، وعند سؤالي عبر الهاتف لرئيس هيئة الرقابة أكد لي ذلك، ضمن تكي            
  .  لي، لكن قناعتي ال تقبل بهذا

 
 .  تقوم هيئة الفتوى والرقابة الشرعية في البنك بإصدار تقاريرها حسب األصول– ٧
 
  



 ١٨٢

 المبحث الرابع
 خالصة عمل الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية العاملة في الضفة الغربية

 
 المطلب األول 

 جــائــالنت
 

ا بتعيين أعضاء هيئـة     إلسالمية في الضفة الغربية في عقود تأسيسه      التزام المصارف ا   .١
 . رقابة شرعية

 
بأحكـام ومبـادئ    التزام المصارف اإلسالمية في الضفة الغربية في عقود تأسيسـها            .٢

 .  هيئات الرقابة الشرعية من فتاوى، وبما تُصدرهالشريعة اإلسالمية

 
لغربية من ثالثـة    مية في الضفة ا   تشكلت هيئات الرقابة الشرعية في المصارف اإلسال       .٣

 . أعضاء على األقل، وفي إحداها من خمسة أعضاء

 
هيئة الرقابة الشرعية، وفـي البنـك     : تي أطلقت على الرقابة الشرعية هي     المسميات ال  .٤

 . الفتوى والرقابة الشرعية الموحدةهيئة : اإلسالمـي العربي

 
رجـة الـدكتوراه فـي      شرعياً بد ، في أغلبهم مؤهلون     أعضاء هيئات الرقابة الشرعية    .٥

، ولكـن ال    لك ثقافة اقتصادية ومصرفية عاليـة     ، وبعضهم يجمع إلى ذ    العلوم الشرعية 
 . ون في االقتصاد والعلوم المصرفيةيوجد بينهم متخصص

 
حد أعضائها من الضـفة الغربيـة،       هيئة الرقابة الشرعية للبنك اإلسالمي الفلسطيني أ       .٦

  .والعضوان اآلخران من قطاع غزة

 
عدم وجود فروع   ، ل قصى كل أعضائها من الضفة الغربية     هيئة الرقابة الشرعية لبنك األ     .٧

 . دهم معتقل لدى االحتالل الصهيوني، وأحللبنك في قطاع غزة

 



 ١٨٣

مي العربي، كـل أعضـائها مـن        هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك اإلسال       .٨
بالرغم من وجود فرعين للبنـك     ، وال يوجد عضو واحد من قطاع غزة         الضفة الغربية 

 . الية الرقابة الشرعية في الفرعين، وهذا يدعو للتساؤل عن فعهناك

 
أكد كل أعضاء هيئات الرقابة الشرعية أن قراراتهم وفتاويهم ملزمـة للبنـوك التـي                .٩

 . لمتابعة التي تُؤكد ذلك االلتزام، ورغم ذلك ال تتم اا، وواجبة التنفيذيراقبون عليه
 

، مل في البنوك التي يراقبـون عليهـا       ء هيئات الرقابة جميعاً غير متفرغين للع      أعضا. ١٠
الستفسارات مباشرة أو   ، ويجيبون على األسئلة وا    بهم البنوك دورياً أو حين اللزوم     وتتصل  

، ويصدرون قـراراتهم كـل      المعامالت من خالل عينات عشوائية    ، ويراقبون   عبر الهاتف 
 . مالية أشهر أو في نهاية السنة الستة

 
ـ   . ١١ آت تقررهـا الهيئـة   يتلقى أعضاء هيئات الرقابة الشرعية في البنوك المذكورة مكاف

 . لوحيد المقيم يتلقى راتباً كموظف، والرقيب الشرعي االعامة لكل بنك
 

، ين في البنـوك التـي يراقبـون عليهـا     أعضاء هيئات الرقابة الشرعية غير مساهم     . ١٢
 . كاديمية عالية أغلبهم في وظائف أويعملون في

 
 اإلدارة العامة فـي مدينـة       يوجد رقيب شرعي مقيم في البنك اإلسالمي العربي في        . ١٣

، ولم أمكّن مـن  ، وهو ليس من أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية الموحدة للبنك          البيرة
 . وع البنك نفسه، وفي بقية البنوك، وال يوجد رقباء مقيمون آخرون في فرمقابلته

 
 امت سلطة النقد الفلسطينية بالعمل على تقنـين وجـود هيئـة الرقابـة الشـرعية               ق. ١٤

، وذلك من خالل المواد المنصوص عليها في مسـودة          للمصارف اإلسالمية وتفعيل دورها   
 . تلفة التي أصدرتها في هذا المجالقانون المصارف والتعميمات المخ

 
 . اختيار الموظفين وتعيينهمعية في ال يوجد دور ألعضاء هيئات الرقابة الشر. ١٥
 

 . قابة الشرعية في منح القرض الحسنال يوجد دور ألعضاء هيئات الر. ١٦
 



 ١٨٤

 .    ة الزكاةأحياناً يستشار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية في مسأل. ١٧
 

، يعتمد على   بمبادئ وأحكام الشريعة اإلسالمية   إن درجة التزام المصارف اإلسالمية      . ١٨ 
 .  الموظفين ومعرفتهمدرجة التزام

 
، وعدم الثقة من المصـارف اإلسـالمية      ما زال كثير من الناس يقفون موقف الشك         . ١٩ 

 . المية، وال يفرقون بينهاويخلطون بين المعامالت الربوية والمعامالت اإلس
 
ي عقود التأسيس للبنوك اإلسـالمية، بشـأن هيئـات الرقابـة            إذا اعتبرنا ما ورد ف    . ٢٠ 

أنظمة وقوانين وتعليمات وتعميمـات،     أو ما أصدرته سلطة النقد الفلسطينية من        ،  الشرعية
 . ، فإن واقع العمل فيها لم يصل إلى ذلك المثال المرجو بعدهو المثال

 
، ويحتاج إلى تعاون    مي في فلسطين ما زال حديث النشأة      إن العمل المصرفي اإلسال   . ٢١ 

 . لى صورته المشرقةنيين، للوصول إكبير ِمن ِقبْل كل المع
 
يجب النظر إلى المصرف اإلسالمي، كما ننظر إلى المسلم الفرد، من حيث الخطـأ              . ٢٢ 

شريعة في المصرف هـم أفـراد       ، ألن من يطبق أحكام ال     والصواب، والطاعة والمعصية  
 . لموضوعية حين إصدار األحكام على أعمال المصرفوهذا يدعونا ل. مسلمون

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٥

  الثانيالمطلب 
  ـات وصيـالت
 

از دور المصارف اإلسالمية    ، وإبر يق المعامالت المصرفية اإلسالمية   العمل على تسو   .١
اضـرات والـدروس المختلفـة    ، وذلك من خالل المح  في ذلك، لدى جمهور المسلمين    

، وباستضـافة   لية المرئية والمسموعة والمقـروءة    ، عبر وسائل اإلعالم المح    والندوات
 .  والمؤثرين شرعياً واقتصادياًصينالعلماء المخت

 
، الذين يجمعون ما بـين      ن اإلداريين والموظفين المصرفيين   العمل على إيجاد كوادر م     .٢

 . م المعامالت المصرفية اإلسالميةالعلوم المصرفية وعلو

 
 مـا بـين     ، من يجمـع   لى رأس الهرم في المصرف اإلسالمي     العمل على أن يكون ع     .٣

 . وم المعامالت المصرفية اإلسالمية وعل،العلوم المصرفية الحديثة

 
، ال يقـل عـدد      ي أن يكون لديه هيئة رقابة شرعية      إن من األفضل للمصرف اإلسالم     .٤

ي مقيم فـي كـل فـرع مـن فـروع            ، وأن يتْبع لها رقيب شرع     ةأعضائها عن ثالث  
 . ت المختلفة ويرفع تقاريره للهيئة، يتابع المعامالالمصرف

 
، ممن يوثق   تيار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية    خاإلسالمي، ا ن من األفضل للمصرف     إ .٥

العمـل، مـن ناحيـة      ، التي تؤهلهم لهذا     نتهم، ويحملون المؤهالت العلمية   بدينهم وأما 
، العلم أو المعرفة الواسـعة      جمعون باإلضافة إلى العلم الشرعي    ، أي ي  شرعية ومهنية 

 . بادئ المعامالت المصرفية الحديثةبأصول وم

 
، تكون مرجعيـةً    األفضل للمصارف اإلسالمية، وجود هيئة رقابة شرعية عليا       إن من    .٦

، وممكن لذلك أن يكون بالتعاون مـا بـين           الرقابة الشرعية في تلك المصارف     لهيئات
ـ     د الفلسطينية والمصارف اإلسالمية   سلطة النق  ن تضـارب الفتـاوى     ، وهذا يمنـع م

 . رواختالف المفتين، وتزعزع الثقة من ِقبل الجمهو

 



 ١٨٦

ية من قبل هيئـات الرقابـة الشـرعية، فـي البنـوك             ضرورة إصدار نشرات تعليم    .٧
فية اإلسالمية، وتوضـح كيفيـة التعامـل بهـا،          ، تشرح المعامالت المصر   اإلسالمية
 . وميزاتها

 
، ابة الشرعية فـي البنـوك اإلسـالمية   ضرورة نشر الفتاوى الصادرة عن هيئات الرق       .٨

 . عاملينص على إيصالها لجمهور المتوالحر

 
، بأحكام ومبادئ الشريعة اإلسالمية   ، التزامه   ا يميز المصرف اإلسالمي عن غيره     إن م  .٩

ح المصـرف اإلسـالمي   ، يمنهيئة الرقابة الشرعية لهذا العمل لذلك فإن تفرغ أعضاء     
، والكشف عن كثير من المعامالت      عطي المجال لهذه الهيئة لإلبداع    ، وي مصداقية عالية 

 . ن التعامل بها للتسهيل على الناس، والتي من الممكالمعروفة لنا اليومإلسالمية غير ا
 

، ووجودها كدائرة أعلـى     قابة الشرعية في المصرف اإلسالمي    إن استقاللية هيئة الر   . ١٠
ت واسـعة للضـبط     ، يعطيها صـالحيا   ة أو المدير العام أو مدير الفرع      من مجلس اإلدار  

لهيئة العامة للمساهمين فـي     ال بكونها مخولةً من ِقبل ا     تى إ ومحاسبة المخالفين، وهذا ال يتأ    
 . البنك

 
ختيـار  عية في المصـرف اإلسـالمي دور فـي ا         يجب أن يكون لهيئة الرقابة الشر     . ١١
 . ظفين، وذلك بوضع شروط خاصة بذلكالمو

 
ون والموظفون في المصـرف اإلسـالمي، مـن الملتـزمين           يجب أن يكون اإلداري   . ١٢

 . ق اإلسالمية في تعاملهم مع الناس واألخالباألحكام
 

، بإيقـاع العقوبـات   قابة الشرعية في المصرف اإلسـالمي     يجب تفعيل دور هيئة الر    . ١٣
د ، وخاصة عن  ادئ الشريعة اإلسالمية في المصرف    المختلفة على كل من يخالف أحكام ومب      

 . إبرام عقود المعامالت وتنفيذها
 

جتمـاعي   اال ، إبراز الدور  الرقابة الشرعية فيه  سالمي وهيئة   يجب على المصرف اإل   . ١٤
، أو إنفـاق أمـوال      مل بالقرض الحسن، وإخراج الزكـاة     الفعال للمصرف من خالل التعا    

 . لى الفقراء والمساكين والمحتاجينالمكاسب غير الشرعية ع



 ١٨٧

يجب على المصرف اإلسالمي وهيئة الرقابة الشرعية فيه إبـراز تميـز المصـرف       . ١٥
تعرض ألمر طـارئ فـرض عليـه        ، أو من    غيره في التعامل مع المعسر    مي عن   اإلسال

 . ن ذكر األسماء في التقرير السنوي، وال بأس من نشر ذلك دوالتقصير
 

، مواِطن الخلـل    رقابة الشرعية في تقريرها السنوي    إن من اإلنصاف أن تذكر هيئة ال      . ١٦
ها مـرةً  ، تالقياً للوقوع فينهارف، وطرق معالجتها والخروج م  التي وقعت فيها إدارة المص    

  .             أخرى
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٨٨

 الخاتمـــــــة
 

حتسـب فـي الفقـه      تعتبر هيئة الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية امتداداً لوظيفـة الم          
رف ، وهي اليوم تُمثل دوراً هاماً للغايـة فـي ضـبط ممارسـات المصـا           والتاريخ اإلسالمي 

د التـي تبرمهـا المصـارف       ، حيث تقوم بدراسة وتدقيق العقو     ة من الناحية الشرعية   اإلسالمي
، كما تقوم الهيئـة بإصـدار الفتـاوى    افقتها ألحكام الشريعة اإلسالمية، للتأكد من مو   اإلسالمية

 . ، وإلزام المصارف اإلسالمية بهاالالزمة والمتعلقة بالمعامالت المصرفية
 

 الشـرعية مـن     تلخص بضرورة اختيار أعضاء هيئـات الرقابـة       ، ت إن أهم نتائج هذا البحث    
على اتصال دائم بالمصرف    ، وأن يكونوا    المتخصصين والمؤهلين، وأن يتمتعوا باستقاللية تامة     

ابقتهـا ألحكـام الشـريعة      ، ودراسة مـدى مط    اإلسالمي، لالطالع على معامالته المصرفية    
ـ       ي إسالم رف بأنه اإلسالمية، وذلك لَيصدقَ في وصف المص      ب ، وهذا يسـتدعي وجـود رقي

شرعي مقيم في المصرف بكل فروعه، ال تُبرم العقـود، وال تًعقـد االتفاقيـات، إالّ بـإقراره          
ة الرقابة الشرعية بكامل أعضائها، للبت في أية        ، دعا إلى اجتماع لهيئ    وتوقيعه، وإن لزم األمر   

 . معاملة مشكلة
 

سالمية العاملة فـي الضـفة      لشرعية في المصارف اإل   إن من الضروري جداً لهيئات الرقابة ا      
عن طريق عقـد النـدوات واالجتماعـات، ونشـر الـدوريات،            ، االتصال بالجمهور    الغربية

ـ   رح المعامالت المصرفية اإلسالمية   ، لش واستغالل وسائل اإلعالم األخرى    ا عـن   ، وما يميزه
 في المعـامالت    حرام عند التعامل  ، والتأكيد على معاني الحالل وال     المعامالت الربوية المنتشرة  

 . المصرفية المختلفة
 

مية في الضـفة الغربيـة      ، العاملة في المصارف اإلسال     من واجب هيئات الرقابة الشرعية      إن
ل هيئة رقابة شرعية عامة     ، العمل على تشكي   لتعاون مع سلطة النقد الفلسطينية    ، وبا وقطاع غزة 

 . لمصارف اإلسالميةية في ا، تكون مرجعية لكل الهيئات الشرعلفلسطين
 

سالمية وتطويرهـا   االقتصادية اإل الماليةسائالً اهللا سبحانه أن يوفق العاملين على نشر المفاهيم      
 .   لما يحبه ويرضاه

 



 ١٨٩

 مسرد اآليات القرآنية الكريمة
 

 اسم السورة ورقم اآلية الرقم
 اآلية

 رقم الصفحة

ــات   {  ١ ــا مــن البين ــذين يكتمــون مــا أنزلن  واهلــدى إن ال
 } أولئك يلعنهم ا ويلْعنهم الالعنون  ...

 سورة البقرة آية 
)١٥٩( 

 ٦٥ 

سورة البقرة آية  }يريد ا بكم اليسر وال يريد بكم العسر {  ٢
 )١٨٥ (رقم 

 ٧٩ 

 سورة البقــرة آیة }وأحل ا البيع وحرم الربا {  ٣
)٢٧٥( 

 ٣٥ 

 ٤ }    ـا الَّـذِينهـا أَيالَّ       ي الَ تَمـوتُن إِ تُقَاتِـهِ و ـقح ـواْ اتَّقُـواْ اللّـهنآم 
ونلِمس أَنتُم مو{  

سورة آل عمران 
 )١٠٢(آية 

 المقدمة 
 س

كنتم خري أمـةٍ أُخرجـت للنـاس تـأمرون بـاملعروف            {  ٥ 
 }وتنهون عن املنكر 

ران سورة آل عم
 آية

) ١١٠( 

 ٤٣ 

اء آية سورة النس }إن ا كان عليكم رقيبا {  ٦ 
)١( 

 ٣٩ 

سورة النساء آية  }يريد ا أن خيفف عنكم  {  ٧ 
 )٢٨ (رقم 

 ٧٩ 

  ٦٠ – ٥٨  )٥٩(النساء آية   }...فـردوه إلـى اِفـإن تنـازعتـم يف شـيءٍ {  ٨ 

 ٩  }    نــــاحوإذا ضــــربتم يف األرض فلــــيس علــــيكم ج
 }أن يفتنكم الذين كفـروا ...

 آية سورة النساء
)١٠١( 

٢٢ 

ــيهن    {  ١٠  ــيكم فــ ــل ا يفتــ ــاء قــ ــتفتونك يف النســ ويســ
...{ 

سورة النساء             
 )١٢٧ (آية

 ٦١ – ٥٦  

سورة النساء آية  }....يستفتونك قل ا يفتيكم يف الكاللـــــــة {  ١١ 
)١٧٦( 

  ٦١  



 ١٩٠

واملؤمنــون واملؤمنــات بعضــهم أوليــاء بعــض يــأمرون {  ١٢ 
عن املنكر باملعروف و نهوني{ 

سورة التوبة آية 
)٧١( 

  ٤٥ – ٤٣   

ة سورة النحل آيـ }فأســألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمــون {  ١٣ 
)٤٣( 

 ٥٧ 

 ...عن ذكري فَإن له معيشةً ضنكاً    ومن أعرض   {  ١٤ 
 }قال كذلك أتتك آياتُنا فنسيتها وكذلك اليوم تُنسى 

 سورة طه آية
) ١٢٦ – ١٢٤( 

 ٤٩ 

سورة األنبياء آية  }فأســألوا أهل الذكر إن كنتم ال تعلمــون {  ١٥ 
)٧( 

 ٥٧ 

 سورة الحج آية رقم  }وما جعلَ عليكم يف الدين من حرج {  ١٦ 
)٨٧( 

 ٧٩ 

الً   { ١٧  ــو ــه وقُولُـــــوا قَـــ يـــــا أَيهـــــا الَّـــــذِين آمنـــــوا اتَّقُـــــوا اللَّـــ
ح لَكُــم أَ} ٧٠{ســدِيداً ــلِ صي ــر ــالَكُم ويغْفِ مع

ــع اللَّـه ورسـولَه فَقَـد فَــازَ        لَكُـم ذُنُـوبكُم ومـن يطِ
  }فَوزاً عظِيماً

سورة األحزاب 
 اآليتان

)٧١–٧٠( 

 المقدمة 
 س

ـــن      {  ١٨  ـــا م ــا أن ــن أجـــر ، وم ــه م ــا أسألكـــم علي ــلْ م قُ
 }املتكلفني 

ة آيـ) ص(سـورة 
)٨٦( 

 ٥٨ 

سورة الدخان آية  }تقبون فارتقب إهنم مر{  ١٩ 
)٥٩( 

 ٣٩ 

ولــو كـــره  ...يريــدون لِيطفٍئــوا نــور ا بــأفواههم    {  ٢٠ 
 }املشركون 

 سورة الصف آية
)٩ – ٨( 

 ٣٦ 

 ٢١ }    ــن فضــل ا وآخــرون يضــربون يف األرض يبتغــون م
{ 

سورة المزمل آية 
)٢٠( 

٢٢ 

 ١٤ قريش }إليالف قريش إيالفهم رحلة الشتاء والصيف {  ٢٢ 

 
 



 ١٩١

 مسرد األحاديث النبوية
 

 رقم الصفحة طرف الحديث الرقم
 ٥٦   إن اهللا ال يقِْبض العلم انتزاعاً ينتزعه من العباد ١
 ٧٩  إن اهللا يحب أن يؤخذ برخصه كما يحب أن تُؤتى عزائمه  ٢
 ٩٩   إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين  ٣
 ٣٩   ارقبوا محمداً في أهل بيته  ٤
 ٤٤  استعمل رسول اهللا  صلى اهللا عليه وسلم رجالً من اُألسد ٥
 ٧٩   بعثت بالحنيفية السمحة ٦
 ٤٤   ما بال عامل أبعثه ٧
 ٩٩   ما خُير بين أمرين إالَّ أخذ أيسرهما ، ما لم يكن إثماً  ٨
   ٤٤   ما هذا يا صاحِب الطعام  ٩

١٠ هبغير ِعلٍْم كان إثم ُأفِْتي نأفتاه  م ن٥٧  " على م 
 ٤٤   من حمل علينا السالح فليس منَّا ومن غشنا فليس منّا  ١١
 من رأى منكم منكراً فَلْيغَيره بيده ، فإن لم يستَِطع فبلسانه ، فإن              ١٢

 لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف اإليمان 
 ٤٤ 

 ٥٩  األنبياءالعلماء ورثة ... من سلك طريقاً يلتمس فيه علما ١٣
   ٦٥ . " من سِئل عن علم فكتمه ألجمه اهللا بلجام من نار يوم القيامة  ١٤
 ٩٩   يسروا وال تُعسروا  ١٥

 
 
 
 
 
 
 



 ١٩٢

 مسرد األعالم 
 الصفحة العلَم الرقم

  ٤٥   أحمد بن تيمية ١
 ٩٩  األوزاعي ٢
 ٩٩  الثوري ٣
 ٨٠  الخطيب البغدادي ٤
 ٤٤  يأبو حميد الساعد ٥
 ٥٨  ابن حمدان ٦
 ٩٩  داود ٧
 ٥٧  أبو داود ٨
 ٣ الزمخشري ٩

 ٤٤  الزهري ١٠
 ٤٤  سفيان بن عيينة ١١
١٢ ٤٣  أبو سعيد الخدري 
 ٨١  الشاطبي ١٣
 ٥٩  الشافعي ١٤
 ٥٦  عبد اهللا بن عمرو بن العاص ١٥
 ١٣ عبد اهللا بن العباس ١٦

 ٤٤  عبد اهللا بن اللتيبة ١٧ 
 ٤٤  وة بن الزبير عر ١٨ 
 ٤٦  عمر بن الخطاب رضي اهللا عنه ١٩ 
  ٣٨ ابن فارس ٢٠ 
 ٥٨  ابن القيم  ٢١ 
 ١٢  الكاساني ٢٢ 
 ٤٩  ابن كثير ٢٣ 
 ٥٩  مالك بن أنس  ٢٤  
 ٤٦  الماوردي ٢٥  
 ٥٧  معاذ بن جبل ٢٦  



 ١٩٣

 ١٢ المقدسي ٢٧  
 ٤٦  المهدي ٢٨  
 ١١ النووي ٢٩  
 ٥٧  أبو هريرة ٣٠ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٩٤

 مسرد المصادر والمراجع
   

 القرآن الكريم 
 

النجوم الزاهرة في ملوك    ): هـ٨٧٤–٨١٣(األتابكي، جمال الدين يوسف بن تغري بردى        . ١
 .مصر _ط، دار الكتب، وزارة الثقافة: ، ط مصورة عنمصر والقاهرة

 
، الطبعة األولى، مؤسسة    لتهذيبتحرير تقريب ا  : بشار عواد معروف  و شعيب   ،األرناؤوط. ٢ 

 .م١٩٩٧= هـ١٤١٧بيروت، لبنان، _الرسالة
 
القـاهرة،  _، الطبعة األولـى، دار السـالم   فقه المعامالت المالية في اإلسالم    : أيوب، حسن . ٣

 .م٢٠٠٣=هـ١٤٢٣
 
، جامعـة اإلمـام محمـد بـن سـعود      الرقابة الشرعية الفعالة: البعل، عبد الحميد محمود .٤

 .عة تمهيديةاإلسالمية، طب
 
بيـروت،  _، الطبعة الثانية، دار الكتـب العلميـة       كتاب الفقيه والمتفقه  : الخطيبالبغدادي،  . ٥

 .م١٩٨٠=هـ١٤٠٠لبنان، 
 

المعونة على مـذاهب عـالم      ): هـ٤٢٢-٣٦٢(البغدادي، عبد الوهاب بن علي بن نصر        . ٦
مكـة والريـاض،    خميس عبد الحق، مكتبة نزار ومصطفى البـاز،         : ، تحقيق ودراسة  المدينة

 .م٢٠٠٣= هـ١٤٢٣الطبعة األولى، 
 
، الحسـبة فـي اإلسـالم     ): هـ٧٢٨–٦٦١(ابن تيمية، شيخ اإلسالم أحمد بن عبد الحليم         . ٧

 .بدون سنة طباعة أو المطبعة صالح عزام،: تحقيق
 
مصـطفى الـذهبي، دار   : ، حققه وفهرسهحيح البخاري مع كشف المشكل    ص ،ابن الجوزي . ٨

 .م٢٠٠٠=هـ١٤٢٠ الطبعة األولى، القاهرة،_الحديث
 



 ١٩٥

البنوك اإلسـالمية فـي     : رسالة ماجستير بعنوان  : محمد طارق محمود رمضان   : الجعبري. ٩
 .غير مطبوعة. م، جامعة القدس ١٩٩٩=  هـ١٤٢٠، فلسطين بين النظرية والتطبيق

فعـال،  وبهامشه منتخب كنز العمال في سنن األقوال واأل        اإلمام أحمد،    مسندابن حنبل، أحمد،    
 .بدون سنة طباعة. بيروت، لبنان_دار صادر

 
ـ ٨٥٢-٧٧٣( العسـقالني   الفضل أحمد بن علـي     الحافظ أبو  ابن حجر، . ١٠ صـحيح   ،)هـ

تحقيق الشيخ عبد العزيز بن باز ومحمد فؤاد عبد الباقي،الطبعـة        بشرح فتح الباري،   البخاري،
 . ،دار مصر للطباعة،القاهرة)م٢٠٠١=هـ١٤٢١(األولى 

 
إنباء الغمـر بأبنـاء     ،)هـ٨٥٢(ن حجر العسقالني،الحافظ أحمد بن علي، المتوفى سنة       اب. ١١

،دار الكتب العلمية،بيروت   )م١٩٨٦=هـ١٤٠٦(، الطبعة الثانية  )٤٦-١/٤٥(،العمر في التاريخ  
  .  لبنان–

  

، دار الفكـر    المضـاربة كمـا تُجريهـا المصـارف اإلسـالمية         : حمدان، عبد المطلب  . ١٢
 .م٢٠٠٥رية، اإلسكند_الجامعي

 
ـ  ٦٩٥-هـ٦٠٣(ابن حمدان، أحمد بن حمدان الحراني الحنبلي        . ١٣ صـفة الفتـوى    ):  هـ

محمد ناصر الدين األلباني، الطبعـة الثالثـة،       : ، خرج أحاديثه وعلق عليه    والمفتي والمستفتي 
 .هـ١٣٩٧القدس، _مطبعة دار األيتام

 
، يتفق والشـريعة اإلسـالمية    تطوير األعمال المصرفية بما     : حمود، سامي حسن أحمد   . ١٤

 .م١٩٨٢=هـ١٤٠٢عمان، األردن، _الطبعة الثانية، دار الفكر للنشر والتوزيع
 

، دار إحيـاء    معجم البلـدان  ): هـ٦٢٦ت(بن عبد اهللا الرومي البغدادي      ياقوت   ،الحموي. ١٥
 .م١٩٧٩=هـ١٣٩٩بيروت، لبنان، _التراث العربي

 
وبهامشه منتخب كنز العمال فـي سـنن األقـوال          ،  مسند اإلمام أحمد  : ابن حنبل، أحمد  . ١٦

 .بدون سنة طباعة. بيروت، لبنان_واألفعال، دار صادر
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 .بنك األقصى اإلسالمي .٣
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 ٢٥٠

 
 
 
 
 
 
 
 
 

البنك اإلسالمي العربي .٣



 ٢٥١



 ٢٥٢



 ٢٥٣



 ٢٥٤



 ٢٥٥

 
 
 
 



 ٢٥٦

 
 
 
 
 
 
 
 
 

االستبيانات. ٥



 ٢٥٧

 من الرحیمبسم اهللا الرح
 

 : األخ 
 

 :مسؤول 
 

 في سلطة النقد الفلسطینیة  
 

 :  أرجو التفضل بإجابة االستبانة التالیة والتي عنوانھا 
 

 .سالمیة في فلسطین سلطة النقد والرقابة الشرعیة في البنوك اإل
 

 
 :  تقوم سلطة النقد الفلسطینیة بدور مھم وفعال في الرقابة الشرعیة في البنوك اإلسالمیة – ١
 
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 
ى موافق ة س لطة    إّن تعیین أي عضو في ھیئة الرقابة الش رعیة ف ي أي بن ك إس المي یحت اج إل        – ٢

 : النقد الفلسطینیة 
  
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 
 تش  ترط س  لطة النق  د الفلس  طینیة ، لتعی  ین عض  و ف  ي ھیئ  ة الرقاب  ة الش  رعیة ، ف  ي أي بن  ك          – ٣

 : إسالمي، شروطًا مھمة 
  
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 
 تشترط سلطة النقد الفلسطینیة على أي بنك إسالمي ، تعیین رقیب شرعي مق یم ف ي ك ل ف رع       – ٤

 : من فروع البنك باإلضافة إلى ھیئة الرقابة الشرعیة 
 
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 
ض سلطة النقد الفلسطینیة منح أي بنك إسالمي ترخیصًا إال بعد تعیین ھیئة رقابة شرعیة  ترف– ٥

 : وحسب شروط سلطة النقد 
  
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 
لبن  وك اإلس  المیة   تق  وم س  لطة النق  د الفلس  طینیة بالمراقب  ة والتفت  یش والمتابع  ة ، لك  ل أعم  ال ا   – ٦

 : والتأكد من مطابقة أعمالھا للشریعة اإلسالمیة 
  
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 



 ٢٥٨

 تق  وم س  لطة النق  د الفلس  طینیة بمخالف  ة ك  ل بن  ك إس  المي ، تثب  ُت مخالفت  ھ ألحك  ام الش  ریعة            – ٧
 : خالفاتھ اإلسالمیة ، وتًُطالبُھ بتصحیح م

 
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 
 تقوم سلطة النق د الفلس طینیة ، بمتابع ة تق اریر ھیئ ات الرقاب ة الش رعیة ف ي البن وك اإلس المیة               – ٨

 : نصف السنویة والسنویة ، ودراستھا التخاذ ما تراه مناسبًا 
  
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –    ب .  أوافق وبشدة –أ 
  
 تق  وم س  لطة النق  د الفلس  طینیة ، بمتابع  ة تط  ور المع  امالت المص  رفیة اإلس  المیة ، وإنتش  ار        – ٩

وتوسع البنوك اإلسالمیة ، في العالم ، لالستفادة من الخبرات لتطویر العم ل المص رفي اإلس المي         
 : في فلسطین 

 
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .     وبشدة  أوافق –أ 
 

 تقوم سلطة النقد الفلسطینیة باالطالع على قرارات المجامع الفقھیة اإلسالمیة ، المنبثقة عن – ١٠
اجتماعاتھا الدوریة العادیة والطارئة ، بشأن المصارف اإلسالمیة ، والرقابة الش رعیة فیھ ا ، كم ا       

 : في تلك االجتماعات وتشارك 
  
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 

 تش  ارك س  لطة النق  د الفلس  طینیة ، ف  ي اجتماع  ات المص  ارف اإلس  المیة العربی  ة والعالمی  ة،   – ١١
 : وھیئات الرقابة الشرعیة فیھا ، لإلستفادة من خبرات اآلخرین 

 
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .     شدة  أوافق وب–أ 
 

 تقوم س لطة النق د الفلس طینیة بإص دار التعمیم ات المختلف ة للبن وك اإلس المیة بش أن األعم ال            – ١٢
 :المصرفیة اإلسالمیة ، والرقابة الشرعیة 

 
 .  أحیانًا –د .         ال أوافق –ج .      أوافق –ب .      أوافق وبشدة –أ 
 
  
 

الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة : لالستفادة منھا في موضوع رسالة ماجستیر بعنوان 
 .    العاملة في الضفة الغربیة بین النظریة والتطبیق 

 
 . حسن حسین صافي المسالمة : إعداد الطالب 

 
 .حسام الدین عفانة . د . أ : بإشراف 

 
 .   أبودیس –                                           جامعة القدس م               ١/٤/٢٠٠٨

  



 ٢٥٩

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 

 
 :  األخ الدكتور 

 
 :               عضو ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك 

 
 : أرجو اإلجابة عن اإلستبـــــانة التالیــة 

 
 
 :  مرجعیة ھیئة الرقابة الشرعیة – ١
 
 .  مدیر الفرع –د .        المدیر اإلداري –ج .      المدیر العام –ب .   ئة العامة  الھی–أ 
 
 :  تم تعیین أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة من قبل – ٢
 

 .  مدیر الفرع –د .        المدیر اإلداري –ج .      المدیر العام –ب .    الھیئة العامة – أ 
 
 :  على وضع نماذج وبیانات البنك  أشرفت ھیئة الرقابة الشرعیة– ٣
 

 بالتع  اون م  ع الھیئ  ة –د .       بالتع  اون م  ع اإلدارة –ج .     غی  ر ص  حیح –ب .     ص  حیح – أ 
 . العامة 

 
 :  ُیختار الموظفون في البنك بإشراف ھیئة الرقابة الشرعیة وتوصیتھا – ٤
 
 بالتع  اون م  ع الھیئ  ة  –د  .       بالتع  اون م  ع اإلدارة –ج .     غی  ر ص  حیح  –ب .     ص  حیح –أ 

 . العامة 
 
 :        رأي ھیئة الرقابة الشرعیة في المعامالت ملزم إلدارة البنك بكافة فروعھ – ٥
 
 .  دائمًا –د .        أحیانًا –ج .     غیر صحیح –ب .       صحیح –أ 
 
 : مة  تتمتع ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك باستقاللیة َوَحَیَدة تا– ٦
 
 .   بشكل تام –د .         بشكل جزئي –ج .     غیر صحیح –ب .       صحیح –أ 
 
 :   تقوم ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك بدورھا خیر قیام – ٧
 
 .  دائمًا –د .        أحیانًا –ج .     غیر صحیح –ب .       صحیح –أ 
 
  :  تشرف ھیئة الرقابة الشرعیة على أعمال البنك– ٨
 
 .  عند الطلب –د .      كل شھر –ج .     كل أسبوع –ب .      یومیًا –أ 



 ٢٦٠

 :  َتَفُرْغ عضو ھیئة الرقابة الشرعیة للعمل في البنك – ٩
 
 .  أحیانًا –د .      غیر ضروري –ج .      ضروري –ب .     ضروري جدًا –أ 
 

 :  عمل ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك ھو – ١٠
 
 .  اإلفتاء والرقابة ومتابعة عمل البنك–د .    الرقابة –ج .      اإلفتاء –ب .   فتاء والرقابة  اإل–أ 
 

 :  یتقاض عضو ھیئة الرقابة الشرعیة أجرًا أو مكافأة مقررة من – ١١
 
 .  المدیر العام للبنك –ج .     مدیر الفرع –د .      الھیئة العامة –ب .     اإلدارة –أ 
 

 :  لعضو ھیئة الرقابة الشرعیة أن یكون أحد المساھمین في رأس مال البنك  یمكن– ١٢
 

 .  دائمًا –د .        أحیانًا –ج .     غیر صحیح –ب .       صحیح – أ 
 

 ھیئات الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة في الضفة الغربی ة ، تتص ل وتتع اون فیم ا        – ١٣
    :بینھا وتتبادل اآلراء والخبرات 

 
 .  ال حاجة لذلك –د .     أحیانًا –ج .      ال وبقوة –ب .      نعم وبقوة –أ 
 

 :  یتواصل أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك معًا – ١٤
 
 .  في نھایة السنة المالیة –د .     في االجتماعات المقررة –ج .      عند اللزوم –ب .     دائمًا -أ

 
 : لشرعیة مؤسسة متكاملة ولھا رقیب مقیم في كل فرع من فروع البنك  ھیئة الرقابة ا– ١٥

 
 .   بشكل تام –د .         بشكل جزئي –ج .     غیر صحیح –ب .       صحیح –أ 
 

 :  ُتصدر ھیئة الرقابة الشرعیة تقاریر دوریة عن عمل البنك كل – ١٦
 
 . ج معًا +  ب –د .      كل سنة مالیة –ج .      كل ستة أشھر –ب .     شھر –أ 
 

 تقوم ھیئة الرقابة الشرعیة ، بالتواصل مع الجمھور لتوعیت ھ بأھمی ة المع امالت المص رفیة             – ١٧
 : اإلسالمیة ، وضرورة التعامل بما أحلھ اهللا والبعد عما حرمھ 

 
 .  غیر ضروري –د .     عند اللزوم –ج .      بشكل دوري –ب .     أحیانًا –أ 
 

م ھیئ  ة الرقاب  ة الش  رعیة بتوعی  ة م  وظفي البن  ك عب  ر ب  رامج تعلیمی  ة وتثقیفی  ة دوری  ة         تق  و– ١٨
 : ومستمرة 

 
 .  غیبر ضروري –د .      عند اللزوم –ج .       بشكل دائم –ب .      أحیانًا –أ 
 



 ٢٦١

 :  یؤخذ رأي ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك في إخراج الزكاة – ١٩
 
 .    غیر ضروري –د .         أحیانًا –ج .    یح  غیر صح–ب .       صحیح –أ 

     
 :  یؤخذ رأي ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك في موضوع القرض الحسن – ٢٠

 
 .      غیر ضروري –د .         أحیانًا –ج .     غیر صحیح –ب .       صحیح –أ 
 

 : معسر أو المماطل ال:  یؤخذ رأي ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك في موضوع – ٢١
 
 .  غیر ضروري –د .       عند اللزوم –ج .      أحیانًا –ب .     دائمًا -أ

 
 :  یؤخذ رأي ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك عند إبرام العقود والصفقات التجاریة المختلفة - ٢٢

 
 .  غیر ضروري –د .       عند اللزوم –ج .      أحیانًا –ب .     دائمًا -أ

 
 :  من األفضل أن یجمع الرقیب الشرعي بین علم اإلدارة والمصارف والعلم الشرعي – ٢٣

 
 .  أحیانًا –د .      ال أوافق –ج .      أوافق –ب .     أوافق وبشدة –أ 
 

  من األفضل أن یكون عل ى رأس اإلدارة ف ي المص رف اإلس المي ، َم ْن یجم ع ب ین علم ي           – ٢٤
 : ارف الشریعة واإلدارة والمص

 
 .  أحیانًا –د .      ال أوافق –ج .      أوافق –ب .     أوافق وبشدة –أ 
 

 یعتم  د إلت  زام المص  رف اإلس  المي باألحك  ام الش  رعیة عل  ى اإلدارة والم  وظفین الملت  زمین ،   -٢٥
 : والرقابة الشرعیة الفعالة 

 
 . یانًا  أح–د .      ال أوافق –ج .      أوافق –ب .     أوافق وبشدة – أ 
 
 

 :  تقوم سلطة النقد الفلسطینیة بدور مھم في عملیة الرقابة الشرعیة – ٢٦
 
 .  أحیانًا –د .      ال أوافق –ج .      أوافق –ب .     أوافق وبشدة –أ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ٢٦٢

 تحت  اج الرقاب   ة الش  رعیة ف   ي فلس   طین للتع  اون ب   ین س   لطة النق  د والمص   ارف اإلس   المیة      – ٢٧
 : مرجوة وفعالة للوصول إلى صورة 

 
 .  أحیانًا –د .      ال أوافق –ج .      أوافق –ب .     أوافق وبشدة –أ 
 
 
 
 
 

الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة : لالستفادة منھا في موضوع رسالة ماجستیر بعنوان 
 .    العاملة في الضفة الغربیة بین النظریة والتطبیق 

 
 . في المسالمة حسن حسین صا: إعداد الطالب 

 
 .حسام الدین عفانة . د . أ : بإشراف 

  
 .   أبودیس –جامعة القدس 

 م ١/٤/٢٠٠٨



 ٢٦٣

 بسم اهللا الرحمن الرحیم
 

 
 :   األخ الدكتور 

 
 

 : عضو ھیئة الرقابة الشرعیة في البنك 
 
 

 : أرجو التفضل باإلجابة عن األسئلة التالیة 
 
 
 ة ؟  ما األْصُل الشرعي للرقابة الشرعی– ١
 
 
 
 
  ما التعریف الذي تراه جامعًا ومانعًا للرقابة الشرعیة ؟ – ٢
 
 
 
 
 ما أھمیة الرقابة الشرعیة للمصارف اإلسالمیة ، وھل یتحقق وجود المصرف اإلسالمي – ٣

 بدون الرقابة الشرعیة ؟ 
 
 
 
 
 
 
  اإلفتاء والرقابة ، ھل یصح الَجْمُع بینھما ؟ – ٤
 
 
 
 
 
 وم بھ ھیئة الرقابة الشرعیة أو الرقیب الشرعي في المصرف اإلسالمي ؟  ما العمل الذي تق– ٥
 
 
 
 
 
  ما الشروط الالزمة في عضو ھیئة الرقابة الشرعیة ؟ – ٦



 ٢٦٤

 
  ما عدد األعضاء المناسب لھیئة الرقابة الشرعیة ؟ – ٧
 
 
 
 
 
 
 عمل  في حالة عدم تفرغ الرقیب الشرعي أو أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة ، ھل ترى– ٨

 الرقابة الشرعیة فعاًال ؟ ولماذا ؟ 
 
 
 
 
 
 
  ھل َیصح للرقیب الشرعي تقاضي األجر مقابل عملھ ؟ ولماذا ؟  – ٩
 
 
 
 
 

  ما المؤھالت التي تراھا مناسبة للرقیب الشرعي ؟ – ١٠
 
 
 
 
 

 ؟ عدد ، ومؤھل ، ومسمى ، وعمل أعضاء ھیئة الرقابة الشرعیة :  ما الصورُة الَمْرّجوة ِل – ١١
 
 
 
 
 
 
 
 

  كیف ُتَقّیم عمل الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة في الضفة الغربیة ؟ – ١٢
 
 
 
 
 



 ٢٦٥

  ما المعوقات التي تواجھھا الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة في الضفة الغربیة ؟ – ١٣
 
 
 
 
 
 
 

  ما الحلول المقترحة لمواجھة تلك المعوقات ؟ – ١٤
 
 
 
 
 
 
 

 كیف یمكن الوصول إلى إیجاد كوادر مؤھلة للعمل في المصارف اإلسالمیة ؟      :  في رأیك – ١٥
 

                                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

الرقابة الشرعیة في المصارف اإلسالمیة : لالستفادة منھا في موضوع رسالة ماجستیر بعنوان 
 .    ة بین النظریة والتطبیق العاملة في الضفة الغربی

 
 . حسن حسین صافي المسالمة : إعداد الطالب 

 
 .حسام الدین عفانة . د . أ : بإشراف 

  
 .   أبودیس –جامعة القدس 

 م ١/٤/٢٠٠٨
 
 
 
 



 ٢٦٦

 بسم اهللا الرحمن الرحیم 
 

 .  حفظھ اهللا :                                                                   األخ الدكتور 
 
 
اإلسم ، الوظیفة ، المؤھل العلمي ، العمل في ھیئة الرقابة في : السیرة الذاتیة للدكتور  ) ١س

  . البنك اإلسالمي العربي
  

  ھل تفضل التفرغ لھذا العمل أم ال ؟: ما رأیك في العمل في ھیئة الرقابة الشرعیة  ) ٢س
  

   الرقابة الشرعیة ؟كیف یتم اإلتصال مع بقیة أعضاء ھیئة ) ٣س
  

ھل تعقدون اجتماعات دوریة للبحث في اعمال البنك العربي اإلسالمي ومعامالتھ ؟ ھل  ) ٤س
  ھي أسبوعیة أم شھریة ؟

  
  ھل یقوم البنك باالتصال بكم بشكل دائم لعرض معامالتھ وما استجّد منھا ؟ ) ٥س

  
م إلطالعكم على ما یجري من ھل یوجد رقیب شرعي مقیم في فروع البنك ویتصل بك ) ٦س

  معامالت داخل البنك ؟
  

ھل یوجد اتصال بین الھیئة الشرعیة التي ترأسھا وھیئات الرقابة الشرعیة في المصارف  ) ٧س
  األخرى ؟

  
  ما ھي المعامالت المصرفیة التي ُیقدمھا البنك ؟ ) ٨س
 
  

  یة المختلفة ؟كیف تتم عملیة الرقابة الشرعیة على المعامالت المصرف ) ٩س
 
  

لقد علمت من خالل زیارتي لمقر البنك في البیرة ومقابلتي لمسؤول قسم التمویل  ) ١٠س
إّن األرباح التي یتقاضاھا البنك على معامالت المرابحة واإلیجارة وغیرھا : واالستثمار ما یاي 

ألرباح مرتبطة ھي أرباح بنسٍب متنافصة ، تتغیر كل شھر وحسب القسط الشھري ، وأّن نسبة ا
، وھذا یجعل الربح على المعامالت غیر ثابت وغیر  (libour) بما یسمى النسبة العالمیة لألرباح

معلوم أصًال ، ونحن نعلم أّن األصل في المرابحة أن یكون رأس المال معلومًا ، وأن تكون قیمة 
 بالرأي الفقھي الربح معلومة ، فإذا ُجھلت لم تجز المرابحة ، أرجو توضیح ذلك وإفادتي

  . حـالصحی
 
  

وعلمت أیضًا اّن اتفاقیة المرابحة تتم عبر المراسالت الھاتفیة والفاكس ، أي أّن عمیل  ) ١١س
البنك المرابح ھو الذي ُیخبر البنك باألسعار والبضاعة وھو الذي یستلم وُیسلم ، وموظف البنك 

  رعیة ؟على مكتب عملھ ، فھل ھذا العمل یتوافق مع األحكام الش
 



 ٢٦٧

 
ما ھو تقیمكم لعمل البنك اإلسالمي العربي من خالل اطالعكم على المعامالت والعقود  ) ١٢س

  والتنفیذ ؟
 
  

عند اصداركم لتقریر ھیئة الرقابة الشرعیة نصف السنوي او السنوي ، ھل یتم اطالعكم  ) ١٣س
  على معامالت البنك المختلفة وكیفیة تنفیذھا ؟

 
 
 
 
 
  

تي بما ترونھ مناسبًا ، شاكرًا لكم التفضل باالستماع الى أسئلتي واستفساراتي ، راجیًا افاد
وعذري ألخذ جزٍء من وقتكم الثمین ، مع االعتذار سلفًا اذا كنت قد تجاوزت حدي في أي سؤال 

  . وجزاكم اهللا خیرًا. من أسئلتي 
  

 
 والسالم علیكم ورحمة اهللا وبركاتھ

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

  
 

 



 ٢٦٨

 عاتمسرد الموضو
 

 هـ.................................................................................اإلهداء 
 و.......................................  ............................................اإلقرار

  ز .........................................................................الشكر والعرفان 
 ح...................................... ..................................الملخص بالعربي 

 ي...................................... ...............................الملخص باإلنجليزي 
 ك  ..................................... ............................................المقدمة 

  
 

  ١..................................... نشأة البنوك والمصارف اإلسالمية :الفصل األول 
     ٢.........................................Bankالتعريف بكلمة مصرف و : المبحث األول 
   ٢............................................................المصرف لغة: المطلب األول 
  ٣...................................................Bankأصل كلمة بنك : المطلب الثاني 
 ٤.....................................  والرابط بينهماBankالمصرف وال : المطلب الثالث 

 ٦...........................ن نشأة البنوك الربوية عنبذة تاريخية: المبحث الثاني 
  ٦........................................... تاريخ البنوك الربوية وتطورها : المطلب األول

  ٦..............................األدوار التي مرت بها نشأة البنوك الربوية:  المسألة األولى-
ل التي ساعدت على تطور دور الصيارفة والصاغة في إنشاء البنـوك   العوام:  المسألة الثانية  -

 ٧.........................................................................الربوية وانتشارها
 ٨.............................. وأعماله وأهم ما يميزهتعريف البنك الربوي: المطلب الثاني 

  ٨................................................... تعريف البنك الربوي: المسألة األولى-
 ٩....................................................أعمال البنك الربوي:  المسألة الثانية-
   ١٠.............................................أهم ما يميز البنك الربوي:  المسألة الثالثة-

  ١١.........................نشأة المصارف اإلسالمية وانتشارها: المبحث الثالث 
   ١١.......................... عن العمل المصرفي في اإلسالمة تاريخينبذة: المطلب األول 
  ١٦.....................................نشأة المصارف اإلسالمية وتطورها: المطلب الثاني 

 ١٩............................................تعريف المصرف اإلسالمي: ب الثالث المطل



 ٢٦٩

    ٢٠................... التي يقدمها المصرف اإلسالمي والخدماتالمعامالت: المطلب الرابع 
 ٢٠.............................................أعمال المصرف اإلسالمي: المسألة األولى-
 ٢٢........................................................استثمار األموال:لمسألة الثانية ا-

  ٣٠................................ خصائص المصرف اإلسالمي وميزاته: المطلب الخامس 
 ٣٢....................... نشأة المصارف اإلسالمية في فلسطين: المبحث الرابع 

  ٣٢............افتتاح بعض البنوك العربية والمصارف اإلسالمية في فلسطين: ول المطلب األ
 - الضـفة الغربيـة    المعوقات التي تواجههـا المصـارف اإلسـالمية فـي         : المطلب الثاني   

     ٣٥.................................................................................فلسطين
 

   ٣٧.................مفهومها وأهميتها ومكوناتها: التعريف بالرقابة الشرعية  : الفصل الثاين
 ٣٨...................................................مفهوم الرقابة الشرعية: المبحث األول 
 ٣٨........................................................لغةالرقابة : المطلب األول 

 ٤٠...............................................الرقابة الشرعية اصطالحاً: طلب الثاني الم
  ٤٣...................................................أهمية الرقابة الشرعية:  المبحث الثاني
   ٤٣.........................................)الحسبة. (أصل الرقابة الشرعية: المطلب األول 
    ٤٨........... والمتعاملين معهاأهمية الرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية: المطلب الثاني 
 ٥١...................تاريخ ظهور الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية: المبحث الثالث 
                    ٥٥............................مكونات الرقابة الشرعية في المصرف اإلسالمي : المبحث الرابع

 ٥٥...............................................هيئة الفتوى في المصرف: ول المطلب األ
 ٥٥..........................................................مفهوم الفتوى: المسألة األولى -
  ٥٩..................................................صفة المفتي ومؤهالته: المسألة الثانية -
 ٦٢.......................................مكانة الفتوى في الرقابة الشرعية: المسألة الثالثة -
  ٦٣...............................................أخذ األجرة على الفتوى: المسألة الرابعة -
 ٦٦............................................ أعضاء هيئة الفتوىعدد: المسألة الخامسة -
 ٦٧..........................................اختيار أعضاء هيئة الفتوى: المسألة السادسة -

  ٦٩..........................................هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي : المطلب الثاني
  ٦٩............................ء هيئة الرقابة والتدقيق الشرعيعدد أعضا: ولىالمسألة األ -
  ٦٩..................................................اختيار أعضاء الهيئة: المسألة الثانية -
  ٦٩....................................مواصفات أعضاء الهيئة ومؤهالتهم: المسألة الثالثة -



 ٢٧٠

  ٧٠........................................الجهاز اإلداري للرقابة الشرعية: المطلب الثالث 
 

 ٧١...................................مجاالت عمل مكونات الرقابة الشرعية: الفصل الثالث 
 ٧٢...............................................مجاالت عمل هيئة الفتوى: المبحث األول 
  ٧٢.....................................أعمال هيئة الفتوى العلمية واإلدارية: المطلب األول 
 ٧٥................................................... أعمال الهيئة التنفيذية: المطلب الثاني 
   ٧٨..........................................................إلزامية الفتوى: المطلب الثالث 

 ٨٣.....................مجاالت عمل هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي: المبحث الثاني 
  ٨٣................................... العالقة بين هيئة الرقابة وهيئة الفتوى: المطلب األول 
   ٨٤............................. ......أعمال هيئة الرقابة والتدقيق الشرعي: المطلب الثاني 
  ٨٦ ................................. أعمال الجهاز اإلداري للرقابة الشرعية:المبحث الثالث 
    ٨٨........................................مسميات مكونات الرقابة الشرعية : المبحث الرابع

 ٨٨...................................الشرعيةذكر بعض المسميات للرقابة : المطلـب األول
   ٨٩.........................................المسمى المختار للرقابة الشرعية: المطلب الثاني 

 ٩١...................الهيئة العليا للفتوى والرقابة الشرعية ومجاالت عملها: المبحث الخامس
   ٩٥..................................ترض الرقابة الشرعيةالعوائق التي تع :المبحث السادس
  ٩٥.........................................................أهم تلك العوائق: المطلب األول 
   ٩٨........................................................الحلول المقترحة: المطلب الثاني 

 
                                                            ١٠٤.......الرقابة الشرعية ومعايير المحاسبة وموقف سلطة النقد الفلسطينية  :الفصل الرابع 
معايير المحاسبة والمراجعة والضوابط للمؤسسات المالية  : المبحث األول

  ١٠٥............................................................................…اإلسالمية
د الفلسطينية من الرقابة الشرعية في المصارف ـة النقـموقف سلط : المبحث الثاني

 ١١٥ ..............................................................................اإلسالمية
 

ة ـة في الضفـصارف اإلسالمية في المـة تطبيقية للرقابة الشرعيـدراس: الفصل الخامس 
  ١٢١.................................................................................الغربية

 ١٢٢..............................................البنك اإلسالمي الفلسطيني : المبحث األول
  ١٥٦.......................................فلسطين/ بنك األقصى اإلسالمي  : المبحث الثاني



 ٢٧١

 ١٦٧................................................العربيالبنك اإلسالمي  : المبحث الثالث
خالصة عمل الرقابة الشرعية في المصارف اإلسالمية العاملة في الضفة  : المبحث الرابع

 ١٨٢.................................................................................الغربية
  ١٨٢.........................................................النتــائــج: المطلب األول 
   ١٨٥........................................................التـوصيـات: المطلب الثاني 

 
   ١٨٨...................................................................... الخاتمـــــة

  189 ..........................................................مسرد اآليات القرآنية الكريمة
 ١٩١.................................................................مسرد األحاديث النبوية

   ١٩٢..........................................................................مسرد األعالم
  ١٩٤..............................................................مسرد المصادر والمراجع

  ٢٠٤................................................................................المالحق
  ٢٠٥................................................................لطة النقد الفلسطينيةس -

 ٢١٣............................................................البنك اإلسالمي الفلسطيني -

 ٢٣٠...............................................................بنك األقصى اإلسالمي -

  ٢٥٠...............................................................البنك اإلسالمي العربي -

 ٢٥٦..........................................................................االستبيانات -
 ٢٦٨.....................................................................مسرد الموضوعات

 
 
 
 
 
  
 
  
 

 
 


