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بسم اهلل الرمحن الرحيم
احلمد هلل والصالة والسالم على رسول اهلل وآله وصحبه وبعد:
ففي اللقاءات السياسية تتغلب عادة الدبلوماسية على الشفافية ،ويف مثل هذا اللقاء أعتقد أنه جيب أن
تتغلب الشفافية والصدق على الدبلوماسية.
ويقيناً مين هبذه احلقيقة أقول :إن املأمول يف الفتاوى واألحكام الشرعية اليت يديل هبا أعضاء هيئات الرقابة
الشرعية ،أن تشكل فيما بينها هيكلية واحدة ،وذلك بأن يكونوا منسجمني متناغمني فيما يصدرون عنه من
نقول وأحكام ،وإن كان هلم احلق يف أن خيتلفوا يف ترجيح ما هو خاليف من األحكام .ذلك ألن فتواهم إمنا
تصدر من معني واحد هو معني الشريعة اإلسالمية.
ولكن كثرياً من هذه اهليئات يواجه مؤسساهتا املالية ،ومن مث يواجه الناس بأحكام وفتاوى متخالفة ورمبا
متناقضة .ومن شأن ذلك أن يثري فيما بني هذه املؤسسات عوامل االضطراب ،وأن يزج الناس يف حرية جتاه
معرفة احلق الذي يبحثون عنه ،ورمبا أومههم أو أوهم كثرياً منهم أن فرق ما بني احلق والباطل أو احلالل واحلرام
يف أمور الشريعة اإلسالمية عامة واالقتصادية منها خاصة ،ناتج عن تصورات وأفكار اعتبارية ابتدعها
املتخصصون بفقه املعامالت ،فتبنوها مث جعلوا منها فيصل ما بني الصحيح والباطل أو احلالل واحلرام.
وإنا نعوذ باهلل أن ننظر فنجد أن رسالة هذه اهليئات الشرعية أو بعضها إىل الناس ،هي بث مثل هذه
األوهام أو ال ِريَب اخلطرية يف أفكارهم عن الشريعة اإلسالمية.
يف اعتقادي أن هذه املشكلة تنبثق من األسباب التالية:
السبب األول :عدم النضج الفقهي أو عدم تكامل امللكة الفقهية املتعلقة بأحكام املعامالت املالية يف
الشريعة اإلسالمية ،لدى بعض أعضاء هذه اهليئات ،وهي ظاهرة يعود سببها إىل ما آلت إليه حال كثري من
جامعاتنا اإلسالمية ،بل إىل بعض الشهادات العليا اليت ال تستند إىل مصداقية ،ولتمنيت لو عقدت مؤمترات
أو ملتقيات لعرض هذه الظاهرة والبحث عن عالج هلا ،قبل أن تستفحل وترتك املزيد من آثارها يف أنشطتنا
الدينية والعلمية وقضايانا االجتماعية.
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السبب الثاين :عدم االهتداء أو االستئناس بفتاوى اجملمع الفقهي املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي جبدة.
وعدم الرجوع إىل مدونة املعايري الشرعية اليت حتوي حبمد اهلل أحكام كثري من املسائل الفقهية املتعلقة باملال
عموماً ،وباخلدمات املصرفية خصوصاً.
واالهتداء هبذين املرجعني وإن كان ال يقوى على سد اخلال
على تبديد الوهم الذي ذكرته وحذرت منه.

يف القضايا اخلالفية ،إال أنه يساعد كثرياً

معر وملزم بالطريقة املثلى للبحث يف أحكام الشريعة
السبب الثالث :يتمثل يف عدم وجود منهج ِّ
اإلسالمية ،وموضح ملظاهر الفرق بني عمل املفيت وعمل الناقل لألحكام من مراجعها املعتمدة ،مما يؤكد أن
مهام هؤالء األعضاء ال ترقى إىل درجة الفتيا حبال ،وإمنا هي يف أحسن األحوال نقل ملا قرره أئمة الشريعة
اإلسالمية من أحكام جممع عليها أو أقوال خمتلف فيها ،ومن مث يفرض عليهم التقيد هبذا الضابط.
وإمنا الواجب يف هذه احلالة توخي األمانة يف النقل ،وال مانع بعد ذلك من أن يرجح الناقل الرأي الذي قد
يرى أنه األصوب من حيث األدلة ،أو األكثر استجابة ملصاحل األمة وملقاصد الشريعة اإلسالمية.
ويعر باملوقع الذي يشغله كل من أعضائها ،ومن مث
إن وجود منهج ّ
يبصر مبهمة هيئات الرقابة الشرعيةّ ،
يلزمه بالضوابط اليت ينبغي أن يأخذ نفسه هبا ،يف جمال عرضه لألحكام اليت يطلب منه بياهنا ،من شأنه إذا
حتقق أن يذيب عوامل التخالف والتشاكس بني اهليئات الشرعية املعتمدة وأن حيقق ما بني أعضائها هيكلية
تيسر سبيل االنضباط بأحكام الشريعة اإلسالمية أمام املؤسسات املالية اإلسالمية اليت تستهدي
واحدة ّ
بإرشاداهتا ،وتبعدها عن املتاهات واالضطراب ،وعن االجنرار إىل أسباب التناقض يف مواجهة األحكام ومن مث
إىل اجلدل العقيم بشأهنا.
وإىل أن يوجد هذا املنهج امل ْعلم وامللزم ،بوسعي أن أضع بعض اخلطوط العريضة له ،متمثلة فيما يلي:
ُ
أوالً :إن كلمة (مفيت) تساوي يف الداللة واملعىن كلمة (جمتهد) فال يتأتى للفقيه أن يكون مفتياً حسب
()1
املصطلح الفقهي املعتمد إال إن كان جمتهداً .فإن تداىن عن رتبة االجتهاد أصبح عندئذ ناقالً ال مفتياً

مفصالً عن شروط الفتوى وآداهبا يف مقدمة كتابه اجملموع.
( )1حيسن الرجوع إىل ما ذكره النووي ّ
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وهذا يعين أن املفيت جيتهد فيما يُسأل عنه ،ويعطي السائل أو املستفيت ما دل عليه اجتهاده .وإن مل يبلغ

درجة االجتهاد وجب عليه أن ينقل يف املسألة اليت سئل عنها ما ذكره الفقهاء املعتمدون فيها.

ثانياً :إن الذي يصدق عليه حال هيئات الرقابة الشرعية ممثلة يف أعضائها ،أهنم جمرد ناقلني ملا وصلوا إىل
معرفته من األحكام الفقهية املدونة يف مراجعها وأمهاهتا املعتمدة ،وليسوا جمتهدين فيها ،وإين ألع ّد نفسي
منوذجاً هلذا املستوى.
ثالثاً :إن الفقيه الذي أتيح له أن ينقل بفهم دقيق وأمانة تامة أقوال املذاهب الفقهية يف مسألة ما ،ال يعدو
عىن لدى النقل إال مبا قد حفظه من أقوال
أن يكون إما ملتزماً مبذهب من املذاهب الفقهية املدونة ،فهو ال يُ َ
الفقهاء يف مذهبه هو ،وإما أن يكون متوسعاً يف املعرفة وااللتزام ،فهو بسبيل من االطالع على أقوال الفقهاء
يف مجيع املذاهب املدونة وتقدمي خالصة علمية جامعة فيها.
وال شك أن لكل من الفريقني أن ينشط يف بياناته الفقهية ضمن أحد هذين االختيارين ما دام بصرياً به
متقناً له .هذا من حيث املبدأ وبقطع النظر عن املهمة املسندة إىل أعضاء هيئات الرقابة..
رابعاً :غري أن عضو هيئة الرقابة الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،ال يكتفى منه ببيان الرأي أو اآلراء
الفقهية يف مذهبه الذي يتبناه ويلتزم به ،وإمنا املطلوب منه أن يكون على بينة من أقوال الفقهاء يف خمتلف
املذاهب الفقهية املدونة ،يف املسألة اليت هو بصدد بيان حكمها .إذ إنه ال يبحث عن احلكم الفقهي يف تلك
املسألة لعمل نفسه .وإمنا هو يبحث عنه ليقدم منه بصرية فقهية هتتدي هبا املنظمات االقتصادية أو املؤسسات
املالية اليت تنشد حكم اهلل عز وجل فيما هي بصدده.
وال يشرتط لسالمة القيام هبذه املهمة أن يكون الباحث مستحضراً ألحكام املسألة يف خمتلف املذاهب
حافظاً هلا سلفاً ،بل يكفي أن يكون ذا ملكة فقهية راسخة ،متكنه من الوصول إىل معرفة تلك األحكام
بالرجوع إىل مصادرها املعتمدة (وإين ألوصي بعدم اختاذ الكمبيوتر بديالً عن الرجوع إىل املصادر واألمهات،
بل ينبغي أن ال يزيد دور الكمبيوتر على اختاذه مفتاحاً أو فهرساً ميسراً للوقو على أماكن املسألة من
املصادر ،بقطع النظر عن اقتباس احلكم منها).
خامساً :بناء على هذا جيب أن يتفق أعضاء اهليئات الشرعية مهما تعددت منهم األماكن أو باعدت
بينهم البلدان ،يف نقل احلكم الفقهي أو األحكام الفقهية ملسألة ما من مصدرها أو مصادرها .فال خيتلفوا يف
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نقل االتفاق إن كان احلكم متفقاً عليه ،وال خيتلفوا يف نقل اخلال فيه وعدد األقوال إن كان احلكم خمتلفاً
فيه .فإن اختالفهم يف ذلك مظهر للجهالة يف املسألة أو لعدم الدقة يف الرواية والنقل ،وإن من شأنه أن يزج
أصحاب النوايا السليمة من رجال االقتصاد وعامة الناس يف حرية واضطراب جتاه ما حيرصون عليه من معرفة ما
انتهى إليه أئمة الشريعة اإلسالمية يف تلك املسألة ،وإن من شأنه أن يعطي أويل األهواء ممن مل يقتنعوا بأحكام
الشريعة اإلسالمية بديالً عن النظم االقتصادية التقليدية الربوية ،حجة ملا يروجونه يف األوساط من أن الشريعة
اإلسالمية ليست يف حقيقتها إال نسيج أفكار بشرية تتفق عليها آناً ،وختتلف بشأهنا آناً آخر ،أو تتفق يف
بعضها وختتلف يف بعضها اآلخر.
سادساً :إذا مت االلتزام هبذا الذي ذكرناه من ضرورة االتفاق يف نقل احلكم أو األحكام الشرعية من
مصادرها املعتمدة ،فال مانع بعد ذلك من أن خيتلف أعضاء اهليئة أو اهليئات يف ترجيح ما يُرى أنه األصح
دليالً أو األقرب مصلحة من األقوال املختلفة يف املسألة الواحدة  ..إن اختالفهم هذا من شأنه أن يصدر عن
رؤية اجتهادية جزئية يفرتض أهنم يتمتعون هبا ،فهو يثري وال يربك ،ويضع املؤسسات املالية والقائمني عليها
أمام خيارات أكثر كلها مقبولة وداخلة يف نطاق الشريعة اإلسالمية.
ولنربز هذه الضرورة بأمثلة هي منوذج إلشكاالت وقعت فعالً .فلنتخذ منها درساً ملا ينبغي أن يكون
الشأن عليه يف املستقبل.
* هل نكول اآلمر بالشراء يف عقد املراحبة خيضعه ملسؤولية قضائية جتربه على العودة عن نكوله؟
يف أعضاء هذه اهليئات من أجاب بالنفي مؤكداً أن اآلمر بالشراء يف هذا العقد ميلك أن يرجع عما وعد
به بقطع النظر عن الضمانات اليت قدمها أو مل يقدمها  ..وفيهم من أجاب بأنه ملزم بالوفاء قضائياً وأن

املسؤولية القضائية تالحقه.

إن هذا االختال يف النقل خطأ كبري ،يدل على جهالة فقهية منافية للحقيقة ،مث إنه يبعث على احلرية
واهتام الشريعة اإلسالمية مبا هي بريئة منه  ..ولدى التمحيص والتدقيق يتبني أن املسألة خالفية ،فالشافعية
واحلنابلة واحلنفية يرون أن التزام اآلمر مبا وعد به ،ضرورة أخالقية ال أكثر ،يف حني أن املالكية أو مجهورهم
يرون أن التزامه حيمله مسؤولية جزائية.
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إن من الضروري عند عرض احلكم الفقهي هلذه املسألة ،بيان اخلال الذي جرى فيها ،ونقله بأمانة كما
هو  ..ولكن ال مانع بعد ذلك من أن يرجح عضو اهليئة ما يرى أنه األصوب أو األكثر انسجاماً مع املصاحل
والنظم االقتصادية القائمة ،بل هو األفضل .وال حرج يف أن خيتلف أعضاء اهليئة يف األرجح من القولني ،بعد
أن يتفقوا يف نقل اخلال وعرضه كما هو.
متر مناسبات الستعادة احلديث عن
* وإليكم هذا النموذج اآلخر :يتكرر السؤال عن حكم بيع العينة ،و ّ

حكمه ،عند دراسة عقود منطية معينة .واألمر الذي يتكرر هو أن يف أعضاء اهليئات من ينقل االتفاق على
حرمته وبطالنه ،وفيهم من خيالف  ..واملخالفون فيهم من يذكر فيه خالفاً عن األئمة ،وفيهم من جيزم بالصحة
واجلواز ليس إال.
إن نقل حكم بيع العينة هبذا الشكل ال يتفق مع الواقع الفقهي يف اجلملة ،طبقاً ملا هو مقرر يف املراجع
حرموه وأبطلوه فهم احلنفية
الفقهية املعتمدة .إن من املعلوم أن اإلمام الشافعي صححه وأجازه ،أما الذين ّ
واحلنابلة واملالكية .إن على أعضاء اهليئات الشرعية أن يكونوا أوالً ًً أمناء على صحة النّقل ،ولن يكونوا عندئذ
إال متفقني فيما بينهم ،مث ال مانع بعد ذلك يف أن خيتلفوا يف املصري إىل أرجح القولني ،بل ذلك هو املطلوب،
ألنه اختال يف االجتهاد ،واالجتهادات املختلفة تثري وال تزج املستفيت أو املؤسسات املالية يف إرباك وال
تناقض.
وحصيلة القول أن على عضو هذه اهليئات أن يتمتع مبلكة فقهية يف أحكام املعامالت املالية وأن يكون
بصرياً باخلدمات املصرفية ،وأن يرعى يف عمله خدمة الشريعة والدين ،ال خدمة مصاحله الشخصية.
السبب الرابع :لغياب هذه اهليكلية اليت جتمع هيئات الرقابة كلها على صراط واحد من منهجية العمل
وتعلو هبا فوق أسباب التسيب والضياع عن اهلد املرسوم هليئات الرقابة الشرعية هو عدم وجود رابطة هلا
تتمثل يف لقاءات دورية بني أعضائها مجيعاً ،تتكرر كل ستة أشهر على أقل تقدير.
ولكي يتم ذلك ينبغي أن متثل هذه اهليئات كلها يف هيئة واحدة ،ميثل كالً منها واح ٌد من أعضائها ،ومن
مث تعهد إليها مهمة الرقابة ألنشطة سائر اهليئات وأعماهلا وفتاواها ،كما تعهد إليها مهمة دعوة سائر األعضاء
إىل لقاءات دورية منتظمة .وعلى هيئة احملاسبة واملراجعة العامة أن تعمل على تيسري ذلك من الناحية املادية
واإلجرائية.
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وأعتقد أن سلسلة هذه املؤمترات (ومؤمترنا هذا واحد منها) ال يتأتى هلا حتقيق هذه املهمة .إن املطلوب أن
يكون هلذه اهليئات املتفرقة يف مناهجها وبلداهنا ،جذع واحد ترتبط به وتعود إليه ،يتكون من هيئة جامعة متثلها
مجيعاً .وبذلك تتحقق اهليكلية الواحدة هلذه اهليئات املتناثرة كلها ،ومن مث تتالقى جهودها على منهج واحد

جامع وختضع لقواعد شرعية وأخالقية تشكل دستور العمل للجميع.
واهلل هو املوفق ،وهو املستعان واحلمد هلل رب العاملني.
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