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 بسم اهلل الرحمن الرحيم

 إهـــــداء

 

 أهدي هذا الجهد المتواضع، سائالً اهلل اإلخالص والقبول؛

 -كان واإلصرار، من  م، وأهلمين الصربلإىل من علمين دروس احلياة، ودربين على طلب الع
 قلبه خفاقاً مشفقاً علي، من ظل يتابعين ويغمرين حبنانه... -وال يزال

أهلي وأساتذيت يف  ي و زوجيت وأوالدإىل ، و أمي احلبيبة وإىل والدي احلبيب حفظهما اهللإىل 
منذ عشرين  علماء الشريعة الذين شاركت معهمهذا اجلهد اىل كذلك أهدي و  كل دول العامل؛

سواء جممع الفقه املؤمترات وامللتقيات والفعاليات العاملية املتعلقة بالرقابة الشرعية ىف  عاماً 
 غريه ىف كل دول العامل.و  /أيويف  /الربكة  /االسالمي الدوىل
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 شكر وتقدير

وأهلمين الصرب، ووفقين إىل هذا اجلهد الذي  ،اخلري واملعرفة احلمد هلل الذى فتح يل أبواب
أكرمين به، ويسر يل أسبابه، فله احلمد والشكر عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه، ومداد  

 كلماته، والصالة والسالم على نبينا حممد صلى اهلل عليه وسلم وعلى آله وصحبه أمجعني.

وشعبًا وأسال اهلل هلم وحكومة ً ة رئيسا ً ياجلمهورية الرتكوبعد؛ فإين أتوجه بالشكر اجلزيل اىل 
ستقرارهم، وأثين خبالص الشكر والتقدير إىل جامعة ااخلري، وأن حيفظ اهلل عليهم أمنهم و 

إسطنبول صباح الدين زعيم وإىل أساتذيت يف قسم االقتصاد اإلسالمي، وكما يسرين أن أتوجه 
 محمد حرب؛وفيسور فضيلة الدكتور ستاذ الفاضل الرب بالشكر اجلزيل إىل الوالد املريب واأل

صح، وتفضَّل علي بقبول والنالذي كان عونًا يل بعد اهلل تعاىل، يف إعداد هذه الدراسة، 
اإلشراف على رساليت، والذي أعطاين أعظم الدروس يف الثقة بالنفس، ومل يبخل علي بالدعم 

ا العمل املتواضع إجناز هذألثر يف اه السديدة أكرب املعنوي، فكان لتوجيهاته احلكيمة وآرائ
 وإخراجه على أكمل وجه.

، رئيس قسم االقتصاد عبد المطلب أرباوأتقدم بالشكر والتقدير كذلك للدكتور الفاضل 
  اإلسالمي يف جامعة صباح الدين زعيم؛ على جهوده املباركة يف إجناح قسم االقتصاد اإلسالمي

ك لتفضلهم باملوافقة على مناقشة قشة؛ وذلنة املنادير لكل أعضاء جلكما أتقدم بالشكر والتق
 رساليت، وحتملهم عناء املراجعة واحلكم عليها ومها :

  ً .مناقشاً  داخليا – حسن أبو غدةفضيلة األستاذ الدكتور: 

  ً .مناقشاً  خارجيا - شامل شاهينفضيلة األستاذ الدكتور: 

 ميزان حسناتهم. سائالً اهلل أن يجعل كل ما قدموه في

زعزيلعشهاب ا  

م9201 – إسطنبول  
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ÖZET 

BAĞIMSIZ ŞER'Î MÜŞÂVİRLİK VE KURUMLAR İÇİN ÖNEMİ 
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Danışman: Prof. Dr. Muhammed Harb 

Yüksek Lisans, İslam İktisadı ve Hukuku Bilim Dalı 

Nisan, 2019, 209 + xviii Sayfa 

 

 " Bağımsız Şer'î Müşâvirlik ve Kurumlar İçin Önemi " Bu çalışma 

İslam ekonomisine göre faaliyet göstermek isteyen bir şirketin takip 

edilmesi ve gereken en uygun konuma ulaşabilmesi ve kendisine İslami 

bir şirket adının verilebilmesi için bağımsız bir hukuk müşavirliği 

çerçevesinde ilerlemeyi amaçlamıştır. 

Fetva ve Şeriat Denetleme Komiteleri işin baskısı ve yayınlanan Fetvanın 

uygunsuzluğu da dahil olarak birçok zorlukla karşılaşmaları bununla 

birlikte üyelerine yönelik yapılan aşırı baskı nedeniyle daha az etkili 

olmaları göz önünde bulundurulduğunda bu duruma alternatif çözüm 

bulunup önerilen şeriat danışmanının temsilci olarak İslam hukukunun 

nasıl uygulanacağıyla ilgili bilgi sahibi olması gereken şirketlere meşru 

yönü ile yasal öneride bulunması gerektiğini İslam ekonomisinin en önemli 

konularından biridir. 

Önceki çalışma ve araştırmalara istinaden Şeriat denetiminin bankalardaki 

rolünü ve İslam ekonomisine göre faaliyet gösteren şirketlerde hukuk 

danışmanlığı mesleği çalışmasının konusuna değinilmemiştir. 

Böylece، meşru hukuk müşaviri olarak bu alanda bir uzman araştırmacı، 

bilimsel bilgi birikimini، düşünce ve zihinsel yaratıcılığı، sunumu، 

kodlaması ve sonuçlara ulaşmadaki olumlu rolünü tavsiyelerde bulunmayı 

amaçlamaktadır. Araştırmacı، İslami ekonomisine uygun olarak faaliyet 



 

vi 
 

göstermek isteyen her şirket için harici hukuk danışmanlık mesleğinin 

öncelikli olarak benimsenmesini tavsiye eder. Böylece، İslami Mali 

Kurumlar Muhasebe ve Denetim Kurumu (AAIOFI) tarafından yayınlanan 

standartlara göre Şeriatı referans göstererek yasal inceleme yapar ve 

başvuru hakkında yasal görüş bildirir. Bütünlüğü ve şeffaflığı sağlamak 

için bir denetleme personeli atanmasını uygundur. Bu durumda، çalışanın 

bir iç hukuk denetçisi olarak atanmasını veya Şeriat Denetiminin işlevleri 

için daha fazla bir şey yapmasını engellemez.  

Anahtar Kelimeleri: Şeriat Danışmanlığı, İslami Ekonomi Şirketleri, 

Şeriat müşaviri Mesleği. 
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ABSTRACT 

THE IMPORTANCE OF THE INDEPENDENT SHARIA ADVISOR 

FOR THE COMPANIES 

Shehab Ahmed Saeed Alazazı 

Master, Islamic Economic and Finance 

Supervisor: Prof. Dr Muhammed Harb 

April, 2019, 209 + xviii Pages 

 

This study aimed to show "The importance of independent Sharia 

advisor" to make the Islamic company reach its perfect situation which the 

want to work according to the Islamic economic system and because of 

many challenges which the supervisory of the Sharia recently are facing 

such as work pressure and its fatwa is not mandatory besides it is efficient 

than necessary thus the  independent Sharia advisor is the proposed 

alternative solution for the Sharia side of the Islamic economic to show 

how to   give the consulting of the Sharia to the companies which are 

intending to apply the Sharia. 

Also, a lot of previous studies which dealt with the role of Sharia 

supervision were viewed and used though these studies have not mainly 

dealt with this topic.  

Therefore the researcher who has an experience in this domain as a Sharia's 

advisor in  addition to that  he aims to give scientific knowledge he 

recommends to adopt foreign Sharia's conclusion to any company wants to 

work according to Islamic economic system  regardless of its magnitude to 

check and give Sharia's recommendations on the application according to 

Sharia's  rules  which are given by accounting and auditing authority of the 

Islamic financial institutions  ( AAIOFI ) and prepare the final Sharia's 

report to ensure fairness and clarity looking ahead that the next period will 
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include the mentioned recommendations in this study that as a result the 

Sharia's consolation has its official  international acceptance and adoption 

as financial advisor and legal advisor  according to controls and several 

things which constitutes the future vision. 

Keywords: Shari'ah Consultancy, Islamic Economics Companies, Shari'a 

Advisor Profession.        
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  ةدراسلص اخلم

 أهميته للشركاتلشرعي المستقل و مهنة المستشار ا

 شهاب أحمد سعيد العزعزي

 ، معهد العلوم االجتماعيةاالقتصاد اإلسالمي في  رسالة ماجستير

 صفحة xviii ،209، م   2019 - أبريل

 أهميتهو مهنة المستشار الشرعي المستقل "هدفت هذه الدراسة إىل التعرُّف على 
ن تلتزم به أي شركة ترغب أن تعمل وفق أينبغي  الوضع األمثل الذي إىلل صو و لل "للشركات

شركة إسالمية، ونظرًا ألن هيئات الفتوى  إهناتطلق على نفسها  اإلسالمينظام االقتصاد 
لزامية إوالرقابة الشرعية القائمة حاليًا تواجه العديد من التحديات الىت منها ضغط العمل وعدم 

ها، ئبسبب كثرة الضغوط على أعضا نبغي عليهأقل كفاءة مما ي إهناو ا نهم رةالفتوى الصاد
مهنة املستشار الشرعي احلل املقرتح البديل وضمن أهم املوضوعات يف االقتصاد  وباعتبار
الشرعية لدى الشركات الىت  االستشاراتاملتمثل باجلانب الشرعي يف كيفية تقدمي  اإلسالمي

 ة لديها.اإلسالمية ريعلشا قيطبحباجة إىل معرفة كيفية ت

، فإنه يسعى إىل تقدمي اً شرعي اً ار تشأن لديه خربه يف هذا اجملال بصفته مس باعتبارالباحث و 
ي ألي أساسبشكل  الشرعيستشار املمهنة  اعتمادأن يتم  ويأملإىل املعرفة العلمية،  إضافة

يقوم بالتدقيق  حىتوبغض النظر عن حجمها  اإلسالميشركة ترغب أن تعمل وفق االقتصاد 
لشرعية وفق املعايري رجعية املا املالحظات الشرعية على التطبيق بالنظر إىل إبداءو يها لعالشرعي 

   )أيويف(  AAIOFIةاإلسالميالصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
 ىف ستقبلف املستشراإعداد التقرير الشرعي النهائي لضمان النزاهة والشفافية، حىت يتم إو 

مة ة القادنيزمتشمل التوصيات املذكورة  يف هذا الدراسة للفرتة ال ؛اد االسالميتطبيق االقتص
وقبول عاملي رمسي أسوة  اعتمادالشرعية لديها  االستشاراتللوصول إىل مرحلة تكون فيها مهنة 
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وعدة  ضوابط وآلياتمبهنة املستشار املايل )احملاسب القانوين( ومهنة املستشار القانوين وفق 
 قبلية. ل الرؤية املستأمور تشك

، مهنة املستشار اإلسالميصاد قتت االكاشر الشرعية،  االستشارات الكلمات المفتاحية:
 .الشرعي
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 المقدمة() مدخل1.1.

وصـــــحبه أمجعـــــني وبعــــــد، إن  لـــــى آلـــــهالم علـــــى نبينـــــا حممــــــد وعاحلمـــــدهلل والصـــــالة والســـــ

ــــاً ع الشــــرعية أصــــبحت حــــديثاً  ستشــــاراتالا ــــه  اوهلا أصــــيــــاً هلــــملفن وآلياهتــــا وهياكلهــــا االداري

مــــل دئ التــــدقيق املتعــــارف عليهــــا واملتطلبــــات الشــــرعية، وهــــي املتداخلــــة فيمــــا بــــني مبــــا يف جمج

 مهيـةاألتنطلق ب اهنقطاعاته املختلفه إل يف مياإلسالمضامينها تعترب جزء من تطبيق االقتصاد 

ركات الــىت تعمــل وفــق لشــا مجيــع فــإنك لذولــ ،ةمياإلســالالشــريعة  يفوابط اعــد والضــمــن القو 

استشــــارات شــــرعية ملعرفــــة كيفيــــة تطبيــــق الشــــريعة  إىلجــــة يف العــــامل حبا اإلســــالمياالقتصــــاد 

حـد د الرئيسـي لإلديها وتعتـرب أسـاليب مهنـة املستشـار الشـرعي مب ةاإلسالمي
ج
العـام  ارطـثابـة امل

نتهجة يف للخطط التنظيمية
ج
أي  إدارةز ز مـن قـدرة عـيج  ومبـاشرعي، لالتدقيق عملية ا واآلليات امل

 .وحتديد مسارها منذ نشأهتا اإلسالمياد االقتصشركة ترغب أن تعمل وفق 

عديد من التحديات الىت ونظرًا ألن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية القائمة حاليًا تواجه ال

بب  سب عليهينبغي  افاءة ممأقل ك إهناصادرة منها و لفتوى اللزامية اإضغط العمل وعدم منها 

وجود مهنة  أمهيةمعرفة  يف تتمثل الدراسةمشكلة  فإن ،أعضائهاكثرة الضغوط على 

به أي ن تلتزم أالذي ينبغي  األمثلالوضع  إىلللشركات للوصول  املستقل املستشار الشرعي

 . يةإسالمشركة  إهناتطلق على نفسها  اإلسالمينظام االقتصاد  شركة ترغب أن تعمل وفق
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االقتصاد  يفت تشار الشرعي احلل املقرتح البديل وضمن أهم املوضوعاسملاهنة م تبارعاوب

الشرعية لدى الشركات الىت  االستشاراتاملتمثل باجلانب الشرعي يف كيفية تقدمي  اإلسالمي

 لديها. ةاإلسالمييعة معرفة كيفية تطبيق الشر  إىل حباجة

ت دور الرقابة الشرعية يف تناول يتة الالسابق تالدراسا واالستعانه بالعديد من طالعاإل ومت

بشكل رئيسي املوضوع  تناولن الدراسات والبحوث السابقة مل تًا أعلم ةاإلسالميالبنوك 

القتصاد وفق ارعي للشركات الىت تعمل وهو مهنة املستشار الش الدراسة هاملتعلق هبذ

 . اإلسالمي

ومــن املعرفــة العلميــة،  إىل إضــافةمي تقــد إىلى ه يســعفإنــ ،ته مستشــار شــرعيبصــفحــث الباو 

، والـــىت منهـــا النتـــائت وتقـــدمي بعـــض التوصـــيات إىلتوصـــل ال يف جيـــايبإلعرضـــه وتدوينـــه ودوره ا

 ستشـاراتالانـة ا مههـيف  مرحلـة تكـوناستشراف املستقبل؛ للفرتة الزمنية القادمـة للوصـول إىل

ايل )احملاســـب القـــانوين( ة املستشـــار املـــمســـي أســـوة مبهنـــعـــاملي ر وقبـــول  مـــاداعتالشـــرعية لـــديها 

آليــات وعــدة أمــور تشــكل الرؤيــة املســتقبلية منهــا ومهنــة املستشــار القــانوين يشــمل ضــوابط و 

ل خـال نمـ اهـأنواعركات بالشـرعية لـدى الشـ التنظيم وحل إشكاليات هيئـات الفتـوى والرقابـة

كمـا هـو احلـال يف تـدقيق واملتابعـة  آليـات مسـتقرة لل ادتمـاعاسـبية، و املعايري الشرعية، واحملر ار إق

بضـرورة ين مسـتقر وراقـي، كمـا يوصـي الباحـث واقع مهنة التـدقيق احملاسـا املطبـق بشـكل مهـ
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 رغــب أنشــركة تي ألي أساســالشــرعية اخلارجيــة بشــكل  االستشــاراتمهنــة   اعتمــادأن يــتم 

 .عن حجمهاوبغض النظر  اإلسالمياد تصقق االل وفمعت

 ناقشــتسـابقة  دراسـة وجـدت ال الباحــث علـم حبسـب هفإنـ املوضــوع أمهيـة مـن الـرغم علـىو 

 اقتصرت إهناإال  فيها املبذولة اجلهود من الرغم على السابقة الدراسات وجممل ،املوضوع هذا

ــــوك  ــــة الشــــرعية يف البن ــــه يوصــــي  دراســــةلا ضــــوعمو  ةشــــقانم دون  ةالمياإلســــعلــــى الرقاب وعلي

 اجملال.من الدراسات يف هذا  إجراء مزيدالباحث ب

 مـن آمـل ؛الدراسـة هـذه خـالل مـن وحبثـه املوضـوع هـذا يف يسـهم أن الباحث رأى ولذلك

 هلوجه خالصاً  هذا العمل جيعل نأ اهلل أسالو  ؛منها دايستف نوعية علمية ضافةإل التوفيق اهلل

 .الكرمي

 قفاملو  واهلل

احثالب    
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 الدراسة مشكلة2.1.

للشركات للوصول وأمهيته املستقل تشار الشرعي معرفة مهنة املس يف ةالدراسكلة تتمثل مش

نظــام االقتصــاد شــركة ترغــب أن تعمــل وفــق تلتــزم بــه أي  الــذي ينبغــي ان األمثــلالوضــع  إىل

 . إسالميةشركة  إهناتطلق على نفسها  اإلسالمي

 :رئيسي هو  سؤال لخال نم ةسار دلا هذا مشكلة ظهرت وقد 

 الىت تعمل وفق اإلسالمياالقتصاد شركات لاملستقل ي تشار الشرعمهنة املس أمهيةما 

  ؟ ريعة اإلسالميةالش

 :التالية يةالمطلب األسئلة الدراسة لمشكلة الرئيس ؤالالس عن وينبثق

؟  اإلسالميقتصاد شركات اال أنواعالشرعية ؟ وماهي  االستشاراتما مفهوم  .1

 الشرعية ؟ راتاالستشا ةنة مهزاولمل ةاجاحلوماهي 

ما الشرعية ؟ و  االستشارات ؟ وما شكل تشار الشرعي للشركاتسامل مهنة أمهية ما .2

وما عنه ؟ االستغناءنه وحتديد مكافأته ومهامه و شار الشرعي وتعييجماالت عمل املست

 ؟ة ىف تقرير املستشار الشرعييساساألصر العنا
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الفتاوى الشرعية اته و مواصفو ي عر الش تشارسملاما هي ضوابط وأخالقيات مهنة  .3

تزام من قبل املستشار الشرعي باملرجعية وأساليبها ؟ وما أمهية اإللنه ة عالصادر 

خالقياهتا يف إطار ( ضوابط الفتوى وأ29) ة وفق املعيار الشرعي رقمالشرعي

 يف؟ و يأ عة للمؤسسات املالية اإلسالميةجاملؤسسات الصادر عن هيئة احملاسبة واملرا

 ملخالفات الشرعية احملتملة؟م اوأهة املستشار الشرعي ؟ عية مهناس مشرو أس وما

   :الدراسة سبب اختيار مشكلة3.1.

نظرًا ألن هيئات الفتوى والرقابة الشرعية القائمة حاليًا تواجه  حية موضوعيةالسبب من نا

ل  أق إهناو  امنه ادرةصلا ضغط العمل وعدم الزامية الفتوى العديد من التحديات الىت منها

 يفحيث جتد العضو الواحد  أعضائهاة الضغوط على ر كث  بسبب فاءة مما ينبغي عليهك

مهنة املستشار الشرعي احلل البديل وضمن  وباعتبارلشركات اهليئة، لديه عضوية لعشرات ا

يفية تقدمي نب الشرعي يف كااملتمثل باجل اإلسالمياالقتصاد  يفأهم املوضوعات 

يف أي دوله بالعامل  يالماإلسوفق االقتصاد مل شركة تعلدى أي  ةيلشرعا اتر اشتاالس

 .ةاإلسالميمعرفة كيفية تطبيق الشريعة  إىلحباجة 
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 الدراسة دافهأ4.1.

 :إلى الدراسة تهدف

جــة اوح اإلســالميشــركات االقتصــاد  أنــواعالشــرعية و  االستشــاراتبيــان مفهــوم مهنــة  (1

 . اسهناوجت طويرهاتو الشرعية  االستشارات إىللشركات ا

كل االستشــارات رعي املســتقل للشــركات ومعرفــة شــلشــثبــات أمهيــة مهنــة املستشــار اإ (2

 االستغناءشرعي وتعيينه وحتديد مكافأته ومهامه و الشرعية وجماالت عمل املستشار ال

ية واملصــــداقية والعــــدل فعنــــه ودوره يف قضــــايا األخالقيــــات املهنيــــة واإلشــــراف والشــــفا

 .وغريها

الشـرعية وفـق مرجعيـة  اراتلالستشات املتعلقة باملمارسات يقالخواأل لضوابطا تناول (3

ت واإلجــــراءات ى السياســــالتعــــرف علــــل ()أيــــويف AAIOFIادر عــــن املعيــــار الصــــ

لتوحيـــد املرجعيـــة الشـــرعية وإلجيـــاد نســـق إجرائـــي يزيـــد مـــن صـــالحيات االستشـــارات 

 .الشرعية

ميكــن الــىت شــرعية لا تراستشــاالا نتــائت وتوصــيات ختــدم تطبيقــات مهنــة إىلوصــول لا (4

 منها. اإلستفادة
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 الدراسة  أهمية5.1.

 :خالل مايلى  من أهميتهاهذه الدراسة  مدتست

ضــــــمن أهــــــم ه باعتبــــــار مهنــــــة املستشــــــار الشــــــرعي ت موضــــــوع  تناولــــــراســــــة أن الد .1

ــــ اإلســــالمياالقتصــــاد  يفاملوضــــوعات  ــــة تقــــدمي كيفعي يف  ب الشــــر املتمثــــل باجلان ي

ولـه يف أي د اإلسـالميوفـق االقتصـاد  لمـة تعركأي شـ ىلـدة الشـرعي االستشارات

 اخلارجية  . أوسواء الداخلية  هاأنواعكتخصص جبميع عامل  بال

أسســــها  اعتمــــادالشــــرعية و  االستشــــاراتتطــــوير  إىلمبنزلــــة دعــــوة  الدراســــة جــــاءت .2

العــاملي بصــفة عامــة والــوعي  ملســتوىعلــى ا ومبادئهــا وآلياهتــا وفــق املفــاهيم احلديثــة

 . اقاهتبيوتط اهاهيممبف

 ،للشركات من حيث الشفافية والعدالـة مهيةاألمن  ريقدر كبحتقيق تناقش الدراسة  .3

 .اإلسالمييع قطاعات االقتصاد حاب املصاحل فيها جلمومحاية حقوق مجيع أص

 الدراسات السابقة6.1.

 دجا تو رق إليه من قبل هبذه الكيفية وإمنلتطيتم ا جديد ومل الدراسةنظرًا ألن موضوع 

جيد فيما أطلع عليه أي دراسات سابقة  الباحث ملوحبسب علم  اتعلقة هبم ىر ت أخياجزئ
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وع ت اىل موضأشار عض الدراسات الىت ب اسة مع وجودمبوضوع الدر هلا عالقة مباشرة 

 مايلي: ومن هذه الدراساتقريبة منها الدراسة بطرق أخرى 

، ورقـة (ةيماإلسـالبنـوك لافتـاء يف االجتهـاد واإل )بـد الكـرمي أبـو غـدة،ر عستاال عبد .1

 14 – 12ر االجتهـاد واإلفتـاء فــــي القـرن احلـادي والعشـرين ؤمتم إىلمة عمل مقد

 م، بكواالملبور.2008أغسطس 

كـان   وطريقة االجتهـاد يف اهليئـات لكـن الفتاوى أمهيةحبثه هو ا يف  توصل هليتوأهم النتائت ال

ــــوك  بحــــثلا ــــفقــــط  ةاإلســــالمييركــــز علــــى البن ــــع املختلفــــة ىف تطــــرف للشــــركاتلتم اومل ي  مجي

ة رعيستشـارات الشـال، حيـث أن االشـرعي للمستشـاريضـاً أال و قتصاد االسالمي الاقطاعات 

 إبداء الرأي فيها والتدقيق الشرعي عليها.أنشطة الشركات الىت سيتم الف تخاختتلف ب

  ردينالا اإلسالمي الداخلية للبنك الرقابة رةدائ يرمد -عطية  عبداهلل   .2

 السـادس والتطبيـق، املـؤمتر النظريـة الشـرعي بـني االمتثـالو  اجعةواملر  والتدقيق الرقابة مفاهيم ،

 تركيا. سطنبولا 2016 سانين  7 شرعي لا للتدقيق

رعية وضـــع مصـــطلحات شـــاملة للرقابـــة الشـــ هـــوحبثـــه هـــذا  ا يفهلـــتوصـــل  يتتـــائت الـــوأهـــم الن

 هـذه أهـم ولعـل ي،اخلـارجالشـرعي  التـدقيق نعـ الشـرعية املراجعـة مفهـوم خـتالفكـذلك او 

 :فيما يلييتمثل   وقفر ال



 

9 
 

ة لــس اإلدار جيهــات جمو تعلــى بنــاء  هدالتــدقيق الشــرعي يـتم حتديــونطــاق املهــام نطـاق  .أ

 .تنفيذيه العلياأو اإلدارة ال

 .عايريامل هاتكفلكبري اإلستشارات الشرعية اخلارجية نطاق   نطاق  .ب

الشـرعية  ملرجعيـةا ديـتوح أمهية لو تنا( ة جعية الشرعيتوحيد املر  )عبدالباري مشعل  .3

حبـاث يف وكان هـذا آخـر األ 2017نوفمرب  5بالبحرين بتاريخ  12يف مؤمتر أيويف 

 .هذا اجملال

ذا املقصـــود هبـــا هـــي توحيـــد املعـــايري وتوحيـــد توصـــل اليـــه حبثـــه هـــ وأهـــم النتـــائت الـــذي

 .ت املرجعيا

ومل  ةاإلسـالمييف البنـوك ة الشـرعية دور الرقابـ تتناولالعديد من الدراسات اليت  هاري وغ

تلــف مبخ ياإلســالماد صــتبشــكل عــام الــيت تعمــل وفــق االق هــاأنواعالشــركات ب تنــاولت

بشـــكل رئيســـي املوضـــوع  تنـــاولقة مل تلســـابوث االقطاعـــات كمـــا أن الدراســـات والبحـــ

 الشرعي. شارتاملس وهو مهنة الدراسةاملتعلق هبذا 
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 ة دراسذة الالجديدة له ضافةاإل7.1.

 مايلى: يوه الدراسةتعلقة مبوضوع األسئلة امل لإجابة عن الدراسة ههذ تجاء

 .عدمها منالشرعية  تاالستشارامهنة  أمهية •

ستشــــار الشـــرعي كبــــديل عــــن هيئـــة الفتــــوى والرقابــــة ملمهنــــة ا اعتمـــادتــــوفري و  إمكانيـــة •

وحجــــم  توفرهـــا للقيـــام بـــنفس الـــدور حســـب نـــوع نيـــةاإمكم حالـــة عـــد يفالشـــرعية 

 .ركةالش

تشــــارات سامـــن حيـــدد األفضــــل أن تكـــون معرفــــة و  ،تنظـــيم عمـــل املستشــــار الشـــرعي •

مهنـــة مستشـــار شـــرعي يقـــوم بـــه جيـــة ســـواء استشـــارات شـــرعية خار أو داخليـــه  ةيشــرع

عــرب مكتــب تــدقيق مــايل خــارجي ومــن حيــدد ذلــك  أوشــركة استشــارات  أوشــخص 

 .يتهاون تبعكمن ت إىلو 

  الدراسةع موضو  تناولطريقة  يفع القائم وضلل ح بديلوضع تصور مقرت  إىللوصول ا •

ركات وذكـر  الشـرعي للشـ وجـود مهنـة املستشـار أمهيـةاعـي طبيعـة ير  حج مقرت منوذ  حر ط •

مـــن خـــالل مجـــع املعلومــــات  ليلهــــا ومناقشـــتها،يفيـــة فهمهـــا وعرضـــها ونقـــدها وحتك

 .والبيانات
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تعكس شخصية  ملي ع العمشروع يتم تطبيقه ىف الواق إىلالحقاً  اسةدر الحتويل هذا  •

 النتائت. إىليف التوصل  ايبجيإلالباحث ودوره ا

 منهجية الدراسة 8.1.

 :المنهج االستنباطي المنهج التحليلي ثم ثم الوصفي إتبعت المنهج اإلستقرائي 

مايتم الوصول ت بعد اللشرك هدو جو  ةوأمهيالستنباط النتائت حول مهنة املستشار الشرعي 

حالة عدم  يفوضع تصور الل اجلزئية الستشراف املستقبل من خ قئاقاحل إىلال قتنهلا واال

يل تكون فيها مهنة تعيني هيئة للفتوى والرقابة الشرعية من أجل صياغة منوذج بد

تها، إلختبار مدى فعالي يساساألوهو الطريق  ،كن تطبيقهامعتمدة ميالشرعية  االستشارات

 عملي مقرتح. مشروع إىل لممكن تتحو  ةسالدران نتائت هذا ألك يعين ذو 

 ،ه الدراسةأترجم ألي علم من األعالم ورد أمسه يف هذ مل حثكبا  منهجيىت منضكما أنه 

 ذا، وكدون التعريف اللغويتعريفي أكتفيت بالتعريف اإلصطالحي طلح ي مصأوعند ذكر 

  .دون ذكر رقم الصفحه حلديثبرقم ا تعند ختريت األحاديث أكتفي



 

12 
 

  )الخطة( سةار دلللمنهجي ا راإلطا9.1.

حتدثت فيها عن وثالثة فصول وخامته، حيث منهجي،  اىل إطار تقسيم الدراسة مت

، ومنهجية الدراسة ، والدراسات السابقةأمهية الدراسةذكرت وأهدافها، كما مشكلة الدراسة 

 كمايلي :  حدودهاو 

ى تلا سالميإلا دشركات االقتصا أنواعالشرعية و  اتر تشاساالمفهوم : الفصل األول

والتدقيق  الشرعية االستشاراتعن  مفهوم  ألولحث ااملبوحتدثت يف :  ليهاإبحاجة 

 أنواع الثاين وىف املبحث، عن التعريفات واملفاهيمو  ةالشرعي وهيئة الفتوى والرقابة الشرعي

لقطاعات ا بحسصنيف ويب وتبشكل تومت ذكر أمهها على  اإلسالميشركات االقتصاد 

الشرعية  االستشاراتاحلاجة ملزاولة مهنة  اولت فيهاملبحث الثالث تنويف ، ا تشملهىتلا

 .ميسالاإلللشركات الىت تعمل وفق االقتصاد 

إلسالمية ا للشركاتلشرعي المستقل مهنة المستشار امية أهالفصل الثاني : 

 شارستامل أمهية مهنة ول بحث األىف املصل عدة مباحث وذكر وتناولت يف هذا الف

د اإلسالمي حيث متثل هذة الدراسة وفق نظام االقتصا الىت تعمل  للشركات عير شال

ار الشرعي للشركات يف املرحلة املختصرة وصف لتشخيص أمهية وجود مهنة املستش

 معرفة السوق أمهية مهنة اليت تظهر فيها مظاهر العشوائية وعدم التنظيم وعدماحلالية 
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 تاالستشارا  شكل  ويف املبحث الثاين، هنةملة ااولمز  كلذاالستشارات الشرعية وك

 الشرعية األكثر مالئمة لشركات االقتصاد اإلسالمي، وقد ختمت املبحث الثالث يف

 .عنه االستغناءوحتديد مكافأته ومهامه و جماالت عمل املستشار الشرعي وتعيينه 

ة  جعيمر  قفو الشرعية  االستشاراتة نضوابط وأخالقيات مه :لث الفصل الثا

AAIOFI  )يف هذه الدراسة  خالقياتاألالضوابط و  اعتمادباحث بقام ال : )أيوفي

 ة اإلسالميبة واملراجعة للمؤسسات املالية الصادر عن هيئة احملاس 29وفقًا للمعيار رقم 

AAIOFI اخالقيات مهنة املستشار وذكرت ىف املبحث األول ضوابط و  ()أيويف

يه احلكم التكليفي للفتاوى يبها وفلاة عنه وأسر داشرعية الصومواصفاته والفتاوى ال لشرعيا

عن  خالله نبذهتناولت من ويف املبحث الثاين ، ية بأن الفتوى فرض على الكفايةالشرع

( ضوابط 29) رقمشار الشرعي وفق املعيار الشرعي باملرجعية الشرعية ملهنة املست اإللتزام

للمؤسسات  ملراجعةاو احملاسبة  ةئادر عن هييف إطار املؤسسات الص قياهتاوأخال الفتوى

باملرجعية الشرعية ملهنة  اإللتزامحىت يتم  )أيويف(AAIOFI ة اإلسالمياملالية 

ستشار الشرعي مشروعية مهنة امل أساسويف املبحث الثالث ، الشرعية اراتاالستش

 .وجوده وسبب مشروعيته أساسعي ر ار الشوكيف يستمد املستشملخالفات الشرعية وا

 ق .، مث املراجع، مث املالحلتوصياتاو نتائت لامت وضع  همتافي الخو 
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 لو الفصل األ

 التى بحاجة اليها  اإلسالميتصاد شركات االق أنواعالشرعية و  االستشاراتفهوم م

لشرعي ا ققيتدالالشرعية و  ةبالرقااملفاهيم الوارده حول  إىل ا الفصلهذ يف اإلشارةسوف يتم 

 املصطلحات.وتوضيح  الشرعية تاالستشاراو شرعي ال زاماإللتو الفتوى وهيئة 

 و التايل :حىف ثالثة مباحث على النوسوف يتم تناول هذا الفصل 

وهيئة الفتوى والرقابة  ،والتدقيق الشرعي ،الشرعية االستشارات : مفهوم لو املبحث األ

 .الشرعية

 .اإلسالمي صادتقالا واع شركاتأن لثاين :املبحث ا

 .الشرعية للشركات اراتاالستش جة ملزاولة مهنةاحلا: ث املبحث الثال
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توى فلوالتدقيق الشرعي وهيئة ا الشرعية االستشاراتمفهوم األول: المبحث 1.2.

 والرقابة الشرعية 

 التعريفات  األول:مطلب ال1.1.2.

 ية عر شة القابالر تعريف  األول:الفرع 1.1.1.2.

 مجيع كام الشريعة اإلسالمية يفبإحالشركة ن فحص مدى إلتزام عة ار هي عب •

 .(1).أنشطتها

ة الشريعطابقة أنشطة الشركة املالية اإلسالمية ألحكام من صحة وم والتأكد التحقق •

سئولة عن اجلهة املة من دماتصدر من فتاوي وقرارات معتمسالمية حبسب إلا

 .(2).إلفتاءا

                                                           
 .51 ص ،م(2000: )البحرين ، 2مضبط رقال يارمعى ف ،لحعريف مصطت جعهمراالة و بلمحاساايير هيئة مع، ةميالإلساللمؤسسات المالية عة اجر والم بةة المحاسئهي( 1)

حمزة عبد الكريم ، ية سالمالشرعية في المصارف اال الرقابة، نقل من بحث م31/7/2003، شرنالاريخ ت، .aalrajhibank.com.swww ،يالموقع االلكترون، مصرف الرجحي( 2)

 .3ص  (،م2004 ،ردنية الجامعة االاالردن:  )حماد ،
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وضع ضوابط شرعية مستمدة من األدلة نظام ل هي الشرعية ةبالرقا تعريف فإن كذلل

 .فيذها للتأكد من صحة التنفيذنتالشرعية، مث متابعة 

بل هي  ،ة(عياجعة الشر ر ملقيق الشرعي )اهوم التدسع من مفأو فالرقابة الشرعية هبذا املفهوم  

ملالية هيئة ابة الشرعية يف املؤسسات الى الرقويشرف ع والتدقيق مرين: اإلفتاءتشمل أ

 .تسمى: هيئة الفتوى والرقابة الشرعية

 عيةر شتعريف هيئة الفتوى والرقابة ال الثاني:الفرع 2.1.1.2.

ة ملؤسسشاطات انتوجيه ل، فقه املعامالت هي جهاز مستقل من الفقهاء املتخصصني يف"

ا اراهتوقر  ىفتاو وتكون  ،ةاإلسالميالشريعة  التزامها بأحكام ومبادئأكد من ومراقبتها للت

 (.3)."ةمؤسسملزمة لل

 لى:مايلتوضيح الفرق بني الرقابة الشرعية وبني هيئة الفتوى والرقابة الشرعية و 

 شرعيةهيئة الفتوى والرقابة ال الرقابة الشرعية

مت خطط عدة من ن و مكنظام عبارة عن 

تتكون من منظومة قًا وفق دراستها مسب

بعدد ال يقل  املتخصصنيمن  عةجممو  إهنا

يف فقه اء من الفقه عن ثالثة أشخاص

                                                           
 .4م ( ص 2000سسات المالية، ) البحرين، : للمؤ داد هيئة المحاسبة والمراجعة إع مؤسسات المالية اإلسالمية،الضوابط،لل وابطة والضمعايير المحاسبة والمراجع( 3)
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من خالله  رجاتخامللعمليات و وا تاملدخال

م تزاأكد من اليقوم املستشار الشرعي من الت

 .ةيمسالإلا ىء الشريعةومبادحكام إلشركة ال

 

تصاد خصصني يف جمال االقتملاو ، املعامالت

ة توجيه نشاطات الشركلغرض سالمي اإل

ليها للتأكد من التزامها اف عومراقبتها واإلشر 

ة، وتكون يعة اإلسالمير شبأحكام ومبادئ ال

 .ها وقراراهتا ملزمة للشركةفتاوا

 ألهناسع من مفهوم التدقيق الشرعي أو هي 

 الشرعي. فتاء والتدقيقتشمل أمرين: اإلنظام 

ين يقومون هي جمموعة األشخاص الذ يئةهلا

 الرقابة على فاشر اإلو  الفتوىبإصدار 

  المية.الشركات اإلس يف الشرعية

  تعريف التدقيق الشرعي الثالث:فرع لا3.1.1.2.

تقوم كل األعمال الىت ل، اإلسالميةوفق الشريعة  لرقابةلونات كاملحد أهو التدقيق الشرعي 

قام ق أن كما سب،الشرعية ابطضو الكة بالشر  لتزامإمن تأكد تحىت ة إدارية هج ةيهبا أ

، موضوعية، إستشارية جمموعة أنشطة :بأنه ية رعلشالرقابة ا ىفأحد املتخصصني ريف لتعبا

 (.4).بالشريعة لثاألم اإللتزامللتأكد من  ركةمن الوضع الداخلي للش، للتأكد، مستقلة

                                                           
 .28ص(، م2013أكتوبر 24 -23تاربخ  :بحرينال) المؤتمر الرابع للتدقيق الشرعي، ،التدقيق الشرعي وإدارة المخاطر آدم عيسى،(  موسى 4)
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ير حتقيق لغرض مراقبة وتطو تدقيق امت نلرب تصميمه  متخص ش هبا يقومعملية  إهناأي 

والتعليمات الىت األحكام وفق سري الشركة التأكد من ق طريعن ، وذلك شركةلل األهداف

بالسياسات  لقياماك ذلاىل  ضافةإلاب، من املراقب الشرعي أو املستشار الشرعيصدرت 

قرتحات مي مدقوت، متوافقة مع الشريعةة لكيفية تنفيذ منتجات واجراءات هام ططووضع خ

 ة.وفق الشريعالشركة  ون أعمالكتل ديل عليهاتعي أدخال إفضل و ل األبالشكلتطويرها 

   رعيةشلا اتاالستشار تعريف مهنة  الرابع:الفرع 4.1.1.2.

ت تعريفات الباحثني املعاصرين ملفهوم خمتلف لكل من الرقابة الشرعية وهيئة الفتوى ددتع

مشل أو ، ةستشارت الشرعيإولكن اليوجد تعريف حمدد ل ا ً سابقالشرعي كما ذكر  والتدقيق

لىت ا ةدماخل إهناأن يقال: الشرعية  االستشاراتالباحث فيما يتعلق مبهنة  نظر يفتعريف 

 .والتدقيق الشرعي الرأي بداءإلالشرعية شرعي تتوفر لديه املهارة  مستشارا دمهيق

  بني: الفرق توضيح ة اىلسوف يتم اإلشار هنة ح سبب تسمية موحىت يتم توضي

 (career)ةاملهن (job) ةالوظيف

ة حمددة يعهد هنة وهي مهممن املهي جزء 
شخص ويتحمل واجباهتا  هبا إىل

وقد تتضمن املهنة الواحدة عدة  ،ومسؤولياهتا
وظائف ترتبط ببعضها البعض مكونة لتلك 

ل مثنوع العمل الذي ميارسه الشخص هي 
اماة بة واحملسالطب واهلندسة واحملا

 ختطيطاً وهي تتطلب  هاغري و  اإلستشاراتو 
ر حياته، ويوظف هلا كل ربه مسايبين ع
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من دراسته واختياره  طاقاته وقدراته بدءاً  .املهنة
إىل املمارسة الفعلية  لتخصصه وصوالً 

يت جيد نفسه فيها، ومن وهي الللعمل، 
خالهلا تظهر إبداعاته وطاقاته وقيمه يف 

ألن يصبح ممن يشار  احلياة، ليصل به املسار
 (.5).ز املهنةلبنان كرمز من رمو با إليهم

 
ه وليست وظيفحر عمل ألهنا رعي املستقل مهنه إعتبار املستشار الشى الباحث أن وعليه ير 

  .تنسجم مع شخصيته وأسلوب حياته ألهناو 

 تاالستشاراسة ؤهل ملمار اخلربه واملخص ى الشجيب أن تكون لد هوملزيد من التوضيح فإن

وتشمل هذه  ،وأحكامهات فقه املعامال يفملام إكون لديه يالشرعية والتدقيق الشرعي و 

بة ومراق ،والتدقيق الشرعي السابق والالحق عمالاإلجازة الشرعية لألدمة تقدمي مهام اخل

 ،ةسالميإلالتزامها بأحكام ومبادئ الشريعة إواإلشراف عليها للتأكد من  كةلشر مالت ااعم

حسب مانص  مالز إلالقيام بذلك ا القدره على غري ملزمة للشركة ولكن لديه فتاواهوتكون 

 اإلسالميذا كانت ترغب العمل وفق االقتصاد إالشركة  إدارةتفاق والتعاقد مع إلليه اع

 ة.اخلدم هذهمن واملستفيدة 

                                                           
 .(م11/12/2010النشر تاربخ  صر:م) ،حمد نبيل فرحاتأ ، on.comhrdiscussi.WWW ، ربي إلدارة الموارد البشريةقع المنتدى الع(  مو 5)
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 توضيح المفاهيم  الثاني: مطلبال2.1.2.

 م المستشار الشرعي هو مف األول:لفرع ا1.2.1.2.

 : ينأتوضيح أنه يشمل جز ة ور ر ض

ة هيئبة عن اينوم على مرجعية شرعية وهبذا يق بناءً  الفتاوى صدارإالرأي و  إبداء ل :و األ

 (.6).حالة عدم وجود هيئة للفتوى لدى الشركةىف  لفتوى هبذا الدورا

صحة وسالمة من كد أالت يفالثاين : ممارسة دور املراقب الشرعي واملدقق الشرعي 

 عية .شر القوم بدور الرقابة ة وهنا هو يالتطبيقات وغريها للشركو  تجراءاإلا

 اإلسالميلتى تعمل وفق االقتصاد ا تاكلشر مفهوم ا الثاني:الفرع 2.2.1.2.

ي الشركات الىت ختضع مجيع معامالهتا وممارساهتا سالمية : هالشركات اإلقتصادية اإلتعريف 

 ية .ماإلسالألحكام الشريعة  املالية واإلقتصادية

 الدراسة ههذ يفلفاظ ألعدم تكرار او  ودحىت يتم توضيح املعىن املقصا هنومت ذكر التعريف 

ي أ أو اإلسالميلشركات الىت تعمل وفق االقتصاد اهنا فقط  ودقصواملضرورة معرفة ذلك ل

                                                           
نــوفمبر  :مملكــة البحــرين )لبنــا الــدولي الثــاني عشــر،اايــوفي مــؤتمر  ،ة االســالمية علــى المســتوى الــدولىد المرجعيــة الشــرعية للصــناعة الماليــتوحيــل، ري مشــع( عبــدالبا6)

 .24-23(ص 7120
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اة وغري ذلك لزكع امن دف ةاإلسالميحكام الشريعة ألوختضع  إسالميةشركة ترغب أن تكون 

 نشاطها.  أو نوعها أوكة شكلها ت الشر نمهما كا

 اإلسالمية وفق الشريعةللشركات  االمتثالمفهوم  لث:اثلاالفرع 3.2.1.2.

الشرعية والفتاوى ألحكام ل االمتثالب االسالمي اداالقتص تاكشر أعمال  لعبرز شيء جيإن أ

ب يرتتعي ر شإمتثال  يأ ترك تطبيقد عنو ، اإلسالميةة عيوفق الشر  ياترجعاملو والتعليمات 

ذلك وبالتاىل فإن ، يالسالمقتصاد ااالشركات  تشويه مسعة سببقد تر طخماعليه وجود 

، يسالماالالتعامل مع شركات االقتصاد  نع تعاملنيملا دإبتعافقدان الثقة و يكون نتيجته 

 مايلى :يم وخسارهتا وعليه ميكن القول بوجود نوعان من املفاه

  للرقابة النظاممن مكونات هام  ونكمه إعتبار بشرعي  إمتثالمفهوم 

 (7) .مه وظيفيهتباره مهإعب إمتثال شرعي ومفهوم

 :ي، كمايليعر شكن استخالص البناء االساسي لالمتثال المي

لضمان عليا اإلدارة اليتبع حبيث الستقاللية لشرعي لديه اا االمتثالأن يكون   •

 .ذا النشاطعدم التدخل باملهام املنوطة هب

                                                           
، إلسـالميشـرعي علـى البنـوش وشـركات االقتصـاد اق الدقيدس للتـالنظرية والتطبيق، المـؤتمر السـا الشرعي بين ابة والتدقيق والمراجعة واإللتزاممفاهيم الرق عطية، (  عبداهلل7)

 .21 ( ص2016 ابريل 9- 7:) إسطنبول 
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 نظمة الواواملعايري  مات واالرشاداتيلعلتل سالميالا القتصادت ااشركال ثتمإ  •

  .يةاملعلا مات واهليئاتاملنظالىت تصدر من 

 بطرق خمتلفة التقاريرع رفة للعاما تاسياسأساليب ال •

ا مهام هل :إهناب ريعةاملهام الوظيفية لإمتثال وفق الشعن  التعريف مكن املمن  بالتاىلو 

متثال إ حتقق  هوا ي منهئيسارة معينه الغرض الر دإدارية تابعة اىل إوحدة  أوإدارية قاللية إست

والتعليمات رشادات إلالكل ومة و سر امل وائحلمية وفق المن تطبيق الشريعة اإلسال الشركة

اوى تلفوا ،شرعيةال ريعايوامل رشاداتإلا وتبين مليةالعا يةالرقاباملهنية الىت تصدر من اجلهات 

 (.8).رير ورفع التقا الشرعية ياتعجاملر ن ة عادر الص

: هنأب (Compliance)اإللتزام الشرعي(، ) الشرعي متثالالاعريف توعليه يتضح من 

بادئ الشريعة اإلسالمية وفتاوى ومقرارات وإرشادات املستشار بأحكام وم امتز اإللهو 

تصاد قكة الىت تعمل وفق االشر الالشرعي كوظيفة مستقلة هتدف إىل التأكد من إمتثال 

 ياتسلوكالقوانني الىت تضبط درات و واإلرشا تعليماتال كلاخلية وللدا نظمةأللسالمي اإل

 تبين ذا رأت؛ إألشرافية والىت تتوىل الرقابةا اتاملنظمو  مليةعاالاجلهات  نعالصادرة  ةاملهن

ا مييز عمل شركات م مأه شرعية وفتاوى صادرة من مرجعية شرعية، وهذاومعايري إرشادات 

 الشركة الىت تعمل تشويه مسعةلتزام قد تؤدي إىل اطر عدم اإلإلسالمي، وإنَّ خمقتصاد ااال
                                                           

 .22جع سابق ، صواإللتزام الشرعي بين النظرية والتطبيق، مر  عبداهلل عطية، مفاهيم الرقابة والتدقيق والمراجعة (8)
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وف العمالء من التعامل مع الشركة ىل عز ؤدي إي ذياألمر ال ،يموفق االقتصاد اإلسال

 وإفالسها.
 

 الشرعية االستشاراتتأصيل مهنة  الثالث:المطلب 3.1.2.

سـباب رة عـن بعـض األالبـد مـن ذكـر نبـذه خمتصـة يالشـرع االستشاراتمهنة  لصيتأحىت يتم 

 يما يلى: ف  اإلسالمي ادات االقتصعاطكل الشركات ىف كافة قوتتعرض هلا   الىت حتتاجها

الكســب املشـــروع وبــذل اجلهــد والتعــرض للمخــاطر، وربـــط  أســاسعلــى   ةقائمــ إهنــا •

 بــاركت ل اهلللقــو  ســب، مصــداقاً جهــد، وال جهــد بــال كالغــنم بــالغرم، فــال كســب بــال 

 (9)سورة تبارك  .ن رِّْزِقه"ِ وَُكُلوا مِ  ِبَهااكِ ا ِفي َمنَ "فَاْمُشو :  تعاىلو 

َوَمن يـَُهاِجْر "  تعاىلادة اإلنتاج، مصداقا لقول اهلل تهالك وزيسالا ترشيدعلى  دمتعت •

 (10) سورة النساء " َوَسَعةً  َكِثيراً   ِفي َسِبيِل اللَِّه َيِجْد ِفي اأَلْرِض ُمَراَغماً 

ب املــال يتجنــكــي   احلــق أســاسعلــى  املــال ذ مــنهممــن يؤخــات جيــب معرفــة لشــركايف  •

رســول اهلل صــلى نــه قــال : قــال رضــي اهلل ع  رةأيب هريــ ثيدحــكمــا جــاء ىف احلــرام ،  

                                                           
 .15اآلية : (  سورة تبارش ،9)

 .100(  سورة النساء، اآلية : 10)
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 (11)." كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله "اهلل عليه وسلم : 

ة التعاقديـ لعالقـاتى اعلـة مـها قائطتنشـأو  اإلسـالمي شركات االقتصاد عوا أنن كافة إ •

عامـــة والبيـــوع بصـــفة خاصـــة، ومـــن مث جيـــب فة ط العقـــد وأحكامـــه بصـــشـــرو وختضـــع ل

 تعـاىلن الكرمي بقولـه توثيقها بالكتابة والتسجيل أو غريمها، ولقد أشار إيل ذلك القرآ

 .(12). ُه "تُُبو كْ ا فَ َسمًّى مُّ  َلى َأَجلٍ ايَنُتم ِبَدْيٍن إِ " يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا ِإَذا َتدَ 

شــرعي للحفــاظ الستشــار املأمهيــة وجــود  تــأيتللتأصــيل الشــرعي بقة ى األســباب الســاء علــوبنــا

حنـــدارها اىل الضـــياع إ عـــدمعلـــى جنـــاح عمـــل تلـــك الشـــركات وضـــمان  حقـــوق أمـــوال الغـــري و 

 حنراف ىف طرق غري شرعية.إلوا

 ةنين مهوبي رعششار التسمتوضيح الفرق بين مهنة ال بع:راالالمطلب 4.1.2.

 انوني   مستشار القين مهنة اللمالي وبمستشار اال

 وتوضيح  هعن خمتصرةتعريفية البد من ذكر نبذه الشرعي  ستشارمهنة امل وضيححىت يتم ت

 كمايلى :ه وبني املهن األخرى القريبه واملشاهبة له  الفرق بين

 

                                                           
 .2564وعرضه وماله، برقم   ه ودمهإحتقار و ، باب تحريم ظلم المسلم وخذله  مسلم، فى كتاب البر والصلة واألدابخرجه أ ( 11)

 " .282"  (  سورة البقرة ، اآلية21)
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 الشرعير اشمهنة المست قانونيالمستشار ال نةمه ستشار الماليالم مهنة

ى مسيو املايل  قيقالتدىل يتو 

للشركة لقانوين ب ااحملاس

والتدقيق اليكون إال بعد 

 عمالألالعام املايل لهناية 

قسم لل حيواحملاسبية و  املالية

أو ختصص أو جمال أو قطاع 

 تدقيق مثل حمدد فقط

اجلانب احملاسا أو التأثريات 

الضرائب بملتعلقة ا أواملالية 

ية ائم املالالقو  أو انني والقو 

اد قوم بإعديو  ة بالشركةقلعاملت

 .ملخصصجماله ا تقرير يف

ن اهلدف من أب اليقكما   

احملاسب القانوين أو 

والتدقيق  االستشاراتيتوىل 

إعداد من الناحية القانونية 

نية قود القانو ياغة العوص

م ماأهام املفة ابكوالقيام 

ة اة ومتابعماالقضاء واحمل

  ط.قفمع احملاكم  اياضقال

 

بناء نظام الرقابة  يتوىل

الشرعية وتفعيل دورها  

كمنظومة كاملة للشركة 

لتكون الرقابة شاملة يف كافة 

 جماهلا كبري  نشركة أللا أعمال

حبيث يتم أهم واألدوار 

ات القطاع مراقبة مجيع

املختلفة  واألنشطة

  هاطرقل خال من مالتالمعل

ا و وعملياهتا ومنتجاهت

ال مدة إنشائها طو  كاسبهام

 االستشاراتو تكون 

من بداية إنشاء الشرعية 

شاملة  الشركة إىل هنايتها 
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التأكد من ملايل شار ااملست

صحة الوضع املايل 

 (.13).ةكر شلل

 

كافة اجلوانب مبا فيها املالية 

والسعي لتكون انونية والق

اهلل  شرع مقبولة لدىالشركة 

املال مال  نأ رتباباععزوجل 

 هبذاف ر صتامل كاملال هوفاهلل 

ق ن نسري وفأوعلينا ن كو ال

ال إلبشر وما ا ينهقوان

 (14).رضألىف ا مستخلفون

 

يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا قوله تعاىل:)) ىف كما ورد وكل املهن أعاله لتحقيق العدل وتقوى اهلل  

 وَ ْا هُ و لُ دِ عْ ى َأالَّ تـَْعِدُلوْا الَ ْوٍم عَ قَـ  آنُ نَ شَ  نَُّكمْ ِقْسِط َواَل َيْجرِمَ  لِّلِه ُشَهَداء بِالْ ُكونُوْا قـَوَّاِمينَ 

رَ أَ   (.15).(( الّلَه ِإنَّ الّلَه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ ُقوْا َوى َواتَـّ ُب لِلتـَّقْ قـْ

                                                           
ة و الماليـة اإلسـالمية، معـايير المحاسـبسسـات مؤ جعـة للد الفقهية، هيئة المحاسـبة والمراي ضوء القواعغدة، مسؤولية المراجع وسلوكياته ف( عبد الستار عبد الكريم أبو 31)

 .20، ص (م1998، 2: مجموعة دلة البركة ط )جدة ،من معيار المراجعة 8و  5،1، البند 2004المية، سية اإلالمال تالمراجعة و الضوابط للمؤسسا

 .12، ص مرجع سابق مراجع وسلوكياته في ضوء القواعد الفقهية،، مسؤولية ال( عبد الستار عبد الكريم أبو غدة41)

 . 8( سورة المائدة، اآلية رقم 51)
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  مياإلسالشركات االقتصاد  أنواع: المبحث الثاني2.2.

ها على شكل أمه رتم ذكسيو  اإلسالميفق االقتصاد شركات الىت تعمل و توجد العديد من ال

نتشارها احبسب نشأهتا و  ؛تشملها الىت يةاملوضوع ب القطاعاتسح فينتبويب وتص

 .وأمهيتها من حيث القوة والضعف

  اإلسالميشركات االقتصاد  أنواع األول: المطلب1.2.2.

 .ةميسالاإلو البنوك  اإلسالميالتمويل  شركات  قطاع  .1

 .ادة التأمني إعو  (الميساإلشركات قطاع التأمني التكافلي ) .2

 .قافو ألات قطاع كاشر  .3

ومنتجات التجميل  ةاإلسالمي" تشمل األزياء ت "احلاللشركات قطاع املنتجا .4

 .مجيع أنواع صناعات املنتجات احلاللوالطب و 

 . ةاإلسالميشركات السياحة   .5

 .شركات قطاع احلت والعمرة  .6



 

28 
 

 (16) .ةاإلسالميراق املالية و األق واشركة اس .7

 . اإلسالميرقمي ال دشركات االقتصا .8

 . راكبتاالو  املعرفة كات قطاعر ش .9

 .يةجتماعاإل  املسئوليةلزكاة والعمل اخلريي و ا اعقطشركات  .10

 . هاأنواعب ةاإلسالميشركات الفنون  .11

 .ةاإلسالميشركات اهلندسة والعمارة   .12

   .والصكوك اإلسالميشركات االستثمار  .13

بيع األجل ت اكر شو  اإلجارةشركات  خرى مثلألالشركات التخصصية ا .14

  (17) .إلسالميعمل وفق االقتصاد اات الىت تمن الشرك وغريها

  هاأهميتو  اإلسالميشركات االقتصاد  عوا أناهية يح مضو ت الثاني: المطلب2.2.2.

فق االقتصاد الشركات الىت تعمل و  إطارتدخل يف  إهنافي شركة مهما كان نوع نشاطها أ

حتساب الزكاة إ كيفيةعرفة  ل واحلرام ومعرفة احلالمل ةاستشارات شرعي إىلوحتتاج  اإلسالمي

 .ذلك  ية وغريجتماعإلا يةل املسئولمحتو اخلريي العمل  يفخراجها وكيفية املسامهة إو 
                                                           

ـــــدولي الرابـــــع للماليـــــة والمصـــــرفية المـــــؤتمر امية والمعـــــايير الدوليـــــة، ة اإلســـــالالماليـــــليـــــة مـــــن منظـــــور ااق الماألســـــو ، (  باســـــل الشـــــاعر61) الجامعـــــة  )االدن:إلســـــالمية،ال

 .5ص ، (م2017ة،األردني

 .(الشركات المستقبيلةأي غير محصورة ) ألن الشركات تتنوع وتتعدد وتتجدد( 71)
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  -يلي التفصيل اآليت : فيماو  الشركات أنواعمن  أعاله ذكر  ولتوضيح ما 

 ةاإلسالميوالبنوش  اإلسالميالتمويل  قطاع شركاتأوالً : 

ن كل شكلها القانوين شركات أل باعتبار ةاإلسالمي لبنوكهبذه الشركات هي مجيع ا دو صاملق

ئة مل تتم اىل اآلن حكم قيام اهليو  ،اإلسالميالتمويل  تكاشر  إىل فةاضباإلشركة بنك هو 

 ي على قيام هيئة الرقابةصياغة علمية للحكم الشرعت عدة حماوالت لحيث سبق أن مت

وطبعاً هذا القطاع من ، اهليئات تلكي عـض املسئولني فـلبات ار ــشإوجود رغـم ، الشرعية 

ة ن هذا القطاع هو أساس الصناعة وكاعيشر لرقابة الا نوافر ماله ظالشركات أخذ نصيبه وح

تكوين "د اهلل أن يرى د. امحد على عب، كما املالية اإلسالمية وهو نواة االقتصاد اإلسالمي

 .(18)."مية سالرف اإلاحلسنة الىت صاحبت املصا عد هيئات الرقابة الشرعية من الب

نه اليتم تأسيس أي بنك أا كم  ،عامليال نتشارالا يف   ً اجناح ت البنوك اإلسالميةحقققد و  

 هيئة للفتوى والرقابة اال بعد تعيني إسالميةي شركة مالية أ أوركة متويل ش أوسالمي إ

 . الدراسة ههذا القطاع ليس هو جمال هذو ، الشرعية

وهي   ،الدراسة هالشركات هو جمال هذ أنواعقي مجيع من باحقاً كل ما سريد ذكره ال  ذلكلو 

استشارات شرعية  ىلإمن الرقابة الشرعية وحباجة يبها نصذ ىت مل تأخال تالشركا كل

                                                           
 .40-93ص (، 2001هـ نوفمبر1422الثالث رمضان العدد )جده : ط بالمصارف اإلسالمية، حولية البركة،  ةالشرعيلرقابة عبداهلل، تفعيل ا(  احمد على 81)
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 اً احات عاملية وانتشار قت جنوحق اإلسالميومة قطاعات االقتصاد ظها جزء من منباعتبار 

 .ةمياإلسالعن البنوك  أمهية لقت ال اً مستمر و  اً سعاو 

 (اإلسالميشركات قطاع التأمين التكافلي )ثانياً : 

تعمل وفقًا ألحكام  إهناللجمهور  هناهو إعإ ةاإلسالمي نيأمشركات الت زيمي هم ماإّن أ

 يساساألامها فقاً لذلك، يفرضه عليه نظوالتزام الشركة بالعمل و  ،ةاإلسالميومبادئ الشريعة 

على أنه  ةاإلسالميعمل املؤسسات املالية م يجفه إذا مل ،ة النافذةألنظماو  والقوانني

عمالء  ألن ،تلك املؤسسات كثريًا من سوقها قدتفحىت يل طو  ميضي وقت"إسالمي" فلن 

من مطابقتها للشريعة وتقع  لن يثقوا يف عملياهتا مامل يتم التأكد ةاإلسالمياملؤسسات املالية 

، اليت يفرتض أن تصدر تعليمات رمسيةأو الاحلكومية  ات اإلشرافيةطلسلية على اهذه املسؤول

وظيفة  ةاإلسالميط للمؤسسات املالية الضب ريايِعل يف معجج  ي، والذيملزمة بالتدقيق الشرع

ة يف الفتوى والتوجيه مثلملتا ىلو وظيفتها األ إىل افةضإلابثانية هليئات الرقابة الشرعية، 

 (.19)الشرعي.

إضافة  ،يف هذه الدراسةركات التأمني اع شنو أ اىل كافة ةر ااإلشوب جو الباحث  ىير ولذلك 

ن ورغم أ ية للتأمنيمني وذات أمهأاىل شركات التأمني العاملية الىت هي إعادة التأيضاً  

                                                           
 .3 -2، ص  سالميشركات التأمين اإللتدقيق الشرعي على برنامج ابحث بعنوان ، وعامر حجل د الباري مشعل عب (91)

https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
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ولكن اليزال حاجة ة رسالدا ة هذهاىل وقت كتابإسالمية  ريغ تشركات إعادة التأمني مازال

عادة إن يتم تاسيس شركات أ بجيك وكذل ةميالساإلتأمني للتعامل معها من قبل شركات ال

مني الصحي إىل شركات التأمني التخصصية مثال التأ إضافةإسالمية عاملية بدياًل عنها  تأمني

 ها.ري غو  إىل شركات وساطة التأمني إضافةوغريه 

 قاف و اع األشركات قطثالثاً : 

الوقفية  األصولب رتقاءالل ةر كية املبتالشركات الوقفية بوصفها إحدى الصيغ التمويلعجرفت 

 االكتتاب العام. يتم تكوينها عن طريق

أكثر، يف  أوبني وقَفنين  ملالرأس اعقد مشاركة يف  إهناب"الشركة الوقفية ميكن تعريف و 

 (.20)."هالتسبيل الربح الناتت من ؛حبمشروع يستهدف الر 

 (.21)."جاريةلتا  لألنظمةاً قفار هبا و ، هبدف االجتإدارهتاأصول وقفية و  إجتماع":إهنابوقيل 

أن الشركة الوقفية تسعى إىل االرتقاء مبستوى يف األنسب هو ويرى الباحث أن التعر 

صل يف الدور احلاللنهوض مبتطلبات اجملتمع، وسد النقص دها، عوائ زيادةو األوقاف 

، مهفعيل أوقاوتلبية لرغبات الواقفني يف تف لقطاعني احلكومي واخلاصن ال ملكي جتماعإلا

                                                           
  .28، صالشركات الوقفية، دراسة فقهية تأصيلية( خالد بن عبدالرحمن بن سليمان الراجحي،تأسيس 20)

 .20ن دايل لدراسات األوقاف، صلشيخ راشد بالوقفية، رسالة ممولة من كرسي ا الشركات ،خالد بن عبدالرحمن المهنا( 21)
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غ أو عقارات واسعة لوقفها من خالل املسامهة ن مبالواقفني الذين ال ميلكو ات الغبلر وتلبية 

        .باألسهم أو الصكوك الوقفية

هم على أن قفو  ريعمن ىف الشركة الوقفية  نيستفادة املسامهإ إمكانيةب:  ميكن القولكما 

ىل إ لكال يفضي ذ يكك الوقفي(  يراعى ذلك، ويفصل فيه يف شروط االكتتاب )الص

احلصول على العائد يف اإلقبال على االكتتاب اىل ن هدفو ين ياملسامهني الذ من قبلتنازع، ال

م على ريع املرافق هسأن حيصل الواقفون أصحاب األ أيضا ً لوقفية. وجيوز يف الشركات ا

 .لوقفل رةتثماملس

 شركات قطاع المنتجات "الحالل" رابعاً : 

اعة املنتجات الشركات الصناعية الىت تقوم بصن عوا أنهي مجيع  تاكلشر هبذه ا املقصود

 ،تجميلالدوات أو  بية،ائية، ومالبس، وعالجات، ومنتجات طاحلالل من طعام ومواد غذ

ارية الىت تقوم بتجارة التجركات وكذلك الش ،لها االنسانكأيوكذلك أطعمة احليوان الىت 

 .اهوبغري  هبا املنتجات احلالل وكل ما يتعلق

ولكثرة  ً ضخما  ً قطاعاه باعتبار ل العاملي حيد وتطوير قطاع األغذية احلاللتو ل دو تسعى الو 

زة و اجالعامل، مت واملشروبات قائمة إنفاق املسلمني حولالفرص أمامه، فتتصدر األغذية 

طاع ومل يعد ق يف العامل، الواليات املتحدة والصني واليابان تصادااقت ثالثإنفاق أكرب 
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، إذ تظهر تقارير أن فقطسلمني امل أو ةاإلسالميتصادات االقعلى ا ً ور حلالل حمصا ةياألغذ

 7600 إىل 1998مطعم عام  200قد قفز من عدد املطاعم احلالل يف الواليات املتحدة 

 (.22) .منيفقط مسلوا سياعم ل، وزبائن هذه املطآلنا ىتح تقريباً 

مارة األرض جوب عو  رةيتحقق ضرو  لنتجات احلالويرى الباحث أن من خالل شركات امل

ر عماإحيث أمر اللَّه عباده ب ولن يكون ذلك إال بالنشاط اإلنتاجي بنيةألواللزراعة والغراس 

وجه و (، 23) ، ِفيَها(مْ كُ ْعَمرَ  َواْستَـ َن اأَلْرضِ مِ  مْ ُهَو أَْنَشَأكُ ) تعاىليف قوله ورد كما ألرض  ا

 تاجون إليه .حيمبا  ة األرضمار بع ادالعب مرأ هللا أنهو  اآليةيف معىن الداللة 

عياِل البحَث عن العمِل وطلَب املاِل احلالِل، والسعَي على األهِل والو ضرورة طلب احلالل و 

؟ قأيُّ ا ا رسوَل اهللِ مما حثَّ عليه اإلسالمج، قيَل ي الرجِل بيِده وكلج  عملج »اَل: لكسِب أطيبج

حبـجَلهج فيأيت ألن يأخذ أحدجكم أ»يه وسلم:  علاهللى وقاَل صل (ه)رواهج أمحدج وغريج « مربورٍ بيٍع 

ا، خريج له من أن يسأَل اجلبَل، فيجيَء حبجزمٍة من حطٍب على ظهٍر، فيبيَعها فيستغيَن بثمِنه

 (24).«أو منعجوه الناَس أعَطوه

                                                           
 م. 2016أكتوبر  12 ، ( /ar/aswaqwww.alarabiya.net، ) االقتصاد اإلسالمي المستقبلي دل، عماة الحالبية، قطاع األغذياألسواق العر موقع  ( 22)

 . 61ية هود، اآل سورة ( 32)

 .0214رقم  صحيحه، كتاب الزكاة، حديث خاري، فيبالأخرجه (  42)
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 شباع حاجياته منإلاإلنسان  به كل عمل يقوم  ادي يشملقتصالال اوطلب احلالل يف اجمل

من  %90وخدمي ويرتقي به اإلسالم إىل درجة العبادة، بل أنه ميثل اعي نشاط زراعي وصن

ي العبادات من صالة وزكاة وصوم داء باقالعبادة ألنه بالعمل املنتت يستعني اإلنسان على أ

 .من العبادة %10متثل  يتلاوحت ... و 

  ةسالميإلا لالحالشركات السياحة :  اً سخام

ية تقدم كافة اخلدمات والربامت السياحية شركات سياحشركات هي ملقصود هبذه الاو 

رامت ارات وبستقبال والتوصيل للمطإلها من تذاكر الطريان واحلجوزات بالفنادق واأنواعب

لرتاثية لدينية واة احاالسي ماكن السياحية وتشملألل تعداد برامت الزياراإالنقل الداخلي و 

 .هايهية وغري فرت وال

سواء  هاأنواعمبختلف  ةاإلسالميمن شركات السياحة قامة العديد إلاجة توجد احلولذلك 

فرص املية زاد حجم الاحة العألن السي  ً غريها والىت تلتزم بالضوابط الشرعية نظرا أوالفنادق 

 . ةيماإلسالصوصاً السياحة وخ ،ةعائليلفرها قطاع السياحة ايو  املتنامية فيها واليت

ئلية على أنه أحد أهم القطاعات السياحية قطاع السياحة العا إىلاالقتصاد ء اخرب وينظر 

قد حرصت ملسلمة الواعدة وهلذا، جند أن كربى الفنادق العاملية يف البلدان ذات األغلبية ا

مرافق  للمسلمني مثل  ةفإضا ، حيث متةاإلسالمياحة سيلاعلى توفري بيئة مالئمة ملتطلبات 
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 ،ذلك باقات السياحة الرتاثيةوك جعات اخلاصة للنساء،، واملنتلصالةل صةكن املخصّ ا ماأل

 فاقاإلنإمجايل حجم  بشكل مستمر مقارنة مععلى السياحة العائلية  اإلنفاقحجم  ويتزايد

 (.25).العاملي ياحيالس

السياحة سوف يعتمد   تال شركمن خال اإلسالميتصاد قالاويرى الباحث إن تطبيق 

 ة: امه ثة جوانبثال على

 أنواعمن   ً هاما ً ن السياحة نوعاأاملشاريع السياحية: حيث دي ألصحاب عائد املاأواًل: ال

ة رئيسية علي النطاق حت صناععالية الرحبية، فقد أصب ةستثماريالالتجارية وا نشطةاأل

  .العاملي

ي لحملاجملتمع ا نمات السياحية هي جزء كالشر  ار أني: على اعتبجتماعالا عدبلثانياً: ا

إىل إشراك اجملتمع  ضافةلكفاءات احمللية ما أمكن، باإلمن اخلربات وا فادةتسالايها وعل

 واألخذ برأيه. 

جيب عليها  بالتايلزء من البيئة، و ج إهنا ثالثاً: البيئة: حيث تعامل هذه الشركات على

من  طرخ ة لدرء أييعيقة ونباتات وأحياء طبوطا ءمن ماطبيعية لى املوارد الع ةظاحملاف

                                                           
 .م2017 تاريخ النشر ، .edcdubai.aeiwwwع ، موقبيية، استراتيجية دنمط الحياة اإلسالمركز دبي لتطوير االقتصاد اإلسالمي، (  م52)
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توقع أن تنمو السياحة بشكل عام منوًا متواصاًل ملا هلا من ومن امل دهورلوث والتشاكل التم

 :اآليتبمهية تتمثل أ

 وتشغيل األيدي العاملة يف العامل. للعمالةتعد السياحة والسفر أكرب مصدرين  -

 .رة الدوليةجاتليف ا تااعقطمن أهم ال ةحايلسا أصبحت -

 .ي يلعب دوراً مهماً ن منظور اقتصادي هي قطاع إنتاجالسياحة م -

 .زيادة الدخل القومي وحتسني ميزان املدفوعات -

 .الصعبةالسياحة مصدراً للعمالت  -

 .واملعارف اإلنسانية لألمم والشعوبالسياحة جسر للتواصل بني الثقافات  -

 .حية وارتفاع  معيشة الفرداسيلا اتمعتلتطور اجمل ةييعطب ةالسياحة حمصل -

 .(26) عات منواً يف العامل.تعترب السياحة من أكثر الصنا -

 شركات قطاع الحج والعمرة سادساً : 

داء الراغبني بأالىت تقدم خدمات تسجيل الشركات ا شركات قطاع احلت واملعمرة املقصود هب

ة وكل مايتعلق عمر لاحلت و ية تأدية مناسك الغا همر فجراءات سإاحلت والعمرة واستكمال 

  بذلك .

                                                           
 .23-22ص (، 1420 ،رسالن للطباعه والنشر  ةدار مؤسس:  دمشق)،  ة: تحدياتها و آفاقها المستقبليةالسياحة البيئية المستدام، ف كافيمصطفى يوس(  62)
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شركات  إىلت والعمرة سناد كل ما يتعلق باحلإم احلديث يت ارنعص يفصبح أ ثحي

نه أ إىل ضافةباإلمن العبادات  ةركان االسالم اخلمسأاحلت ضمن  وباعتبار ،متخصصة

ت مباشر يف املعامالموي تنو  إجيايباقتصادي مالت ملا له من تأثري ان فقه املعيدخل ضم

لى الكلي ع اإلنفاقادي على ثر االقتصألا له فإنام علاالعمرة الىت تتم طوال  إىل ةفاإض

واملواد التموينية والعقارات قطاعات أخرى، مثل قطاع التوظيف والنقل واملواصالت 

 مَ سْ ٱوْا ِفَع َلُهْم َوَيْذُكرُ الَِّيْشَهُدوْا َمنَ  ":تعاىل ولهقيل دلب ،ف وغريهاوالكماليات كاهلدايا والتح

 ِئسَ َها َوَأْطِعُموْا ٱْلَباِمنْـ  َفُكُلواْ  ِم ٱأْلَنـْعَ   ةِ َبِهيمَ  نزَقـَُهم مِّ َلى  َما رَ عَ  تٍ اومَ  ْعلُ مَّ  أَيَّامٍ  ىٱللَِّه فِ 

 .(27). احلت"ٱْلَفِقيرَ 

 احلت كونه شعريةو  ةيمن الناحية اإلقتصادتأثري كبري  مانية وهلدي احةسي انواحلت والعمرة يعترب 

ي ع اإلسالمهذا التجم، إال أن ز وجلع تهتغاء مرضاإب يها املسلم ألمر ربهل فثتية ميتعبد

قال بعض املفسرين ان املنافع و املهيب ينطوي على منافع دنيوية إضافة اىل منافعه األخروية، 

ومنافع دنيوية  رةفغجلمع بني النسك والتجارة واملاالخرة، اي ادنيا و مور الأيف االية تشمل 

 .(28) .خرىأ

                                                           
 . 82(  سورة الحج، اآلية رقم 72)

لبردونــي ا تحقيــق أحمــد لقــرآن، تفســير القرطبــي،لــدين القرطبــي، الجــامع ألحكــام الخزرجــي شــمس ار بــن فــرن األنصــاري اعبــد اهلل محمــد بــن أحمــد بــن أبــي بكــ و(  أبــ82)

 .55ص (،  1964 -هـ 3841القاهرة، دار الكتب المصرية،  ) ة،الطبعة الثاني ،15جزء رقم  ،وإبراهيم أطفيش
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 ةاإلسالميراق المالية و سواق األأشركات اً : عباس

ألحكام وفقًا أوراق مالية  لألسهم وغريها ولكنها هي سوق  ةاإلسالميراق املالية و ألسوق ا

وأسواق  ،يف السوقي شركة ألالية ملا األدواتببالتعامل علق ا يتفيم ةاإلسالميالشريعة 

انت مملوكة لقانوين سواء كلها اشكب تاكالشر  لشك ذاهتا تأخذ ي حبده ةيراق املالو األ

راق املالية، و ع العام واخلاص وتندرج حتتها شركات السمسرة يف األمع القطا خمتلطة  أودولة لل

املخاطر،  رأس املالة، شركات راق املاليو وتكوين حمافظ األ إدارةصناديق االستثمار، شركات 

املقاصة والتسوية يف معامالت  كاتشر ، ةيلاملا قراو لالكتتاب يف األ يةطغشركات الرتويت والت

الشرعي يف كل  اإللتزامه ونوعية املتعاملني فيه، و إطار لتعامل يف ، وأساليب اراق املاليةو األ

مالت دون الصفقات واملعاللمتعاملني، وأساليب إجراء  عناصر السوق من بضاعة، وحقوق

 ةستثمارياإل الفرصبني  قارنةملا ةز يب، مقتر ملحيقق للمستثمر ا امب ،التقيد بوجود مكان معني

املشاركات يف رؤوس أموال املؤسسات وزيادة  إىلدة األموال املوجهة ياز  إىلاحة ويؤدي املت

 (.29) فوائد. حجم التمويل، عن طريق اإلقراض من دون

                                                           
 .6-5، ص بقمرجع سا ئص والحاجة،المالية اإلسالمية التوصيف الخصا قألسواا شاعر،لا ( باسل92)
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  اإلسالميقتصاد الرقمي ت االشركاثامناً : 

وشركات  اإللكرتوينفع لدا تاكة وشر ينو اإللكرت ل األنظمة اجم يفهي شركات متخصصة 

والربجميات  ،والصناعة الرقمية؛ صناعة تكنولوجيا املعلوماتو  ،رةاملالية املعاص التكنولوجية

جديدة من  صوراً  ت الدولية وتسهيلها وابتكاروالىت أسهمت يف تطوير املتاجرات واملبادال

ت وهي من دماخلوا علبالس تالداملبامالت وكذلك لعل اإللكرتوينل و ااملبادالت، والتد

الىت ختتلف عقودها وأنظمتها، وذلك بتصويرها ِوفنَق   ةاإلسالمي ية منتجات اهلندسة املال

  يط عقد الصرف  والتقابض الشرعواقعها، مث تقييمها من الناحية الشرعية الفقهية، وشرو 

ل و ادلتا منظا يف شملبيع باهلاكذلك او  ،ةوصجَورِها وفق االحكام الشرعيود التحوُّط وعق

ات وفق االقتصاديات من املضاربوغري ذلك  سالمياإل، وحساب الفوركس اإللكرتوين

  (.30)العاملية.

اد والرغبة ىف لة ىف االقتصنتاجية العماإويرى الباحث أن هذا القطاع يساعد على زيادة 

نتاجها إو  تامعلو ملا ايثري تكنولوجأت من اهلمار ىف تكنولوجيا املعلومات ملا لتوسع ىف االستثا

معدالت االنتاجية وقد تزايدت  ى الكلى، وزيادةتصاد على املستو وتطبيقاهتا بني الدول واالق

 ثرأسياق العام حنو ....( وىف الذلك الربامت  ً ىف قطاع انتاج تكنولوجيا املعلومات )متضمننا

                                                           
 .106م( ، ص 2008، دار النفائس االردن : ) ،1وأحكامه الشرعية، طة إللكتروني في العمالت طرقه الدولي(  بشر محمد موفق، التداول ا30)
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 ادتصقالأن ا ثحي ة  ىف هذا القطاع،دياوز  رأس املالتكنولوجيا املعلومات على تراكم 

وعلى سبيل املثال ماحدث مؤخرًا ىف ، بأول  ً ت اوالشجع على مواكبة التطورا اإلسالمي

املتحرك العادي سوق )املوبايالت( اهلواتف الذكيه حيث حتول اجملتمع من استخدام اهلاتف 

 ي فون(آاركة )م امستخدإنتقل املستهلكني اىل أتهر فيه شركة نوكيا و الذى كانت تش

ع االقتصاد دور شركات قطا  وهنا يأيت ذواق ومستوى الشركاتألت اغري وت (نت و سماسو)

 .اإلسالميقمي والتكنولوجي الىت تعمل وفق ضوابط نظام االقتصاد الر 

 اإلبتكارة و شركات قطاع المعرفتاسعاً : 

س ومدراات يكلمن جامعات و مجيع الشركات التعليمية  تشمل هيرفة شركات قطاع املع
الىت تساهم يف ها راكز تدريب وغري من مية املتعلقة بالتنمية البشرية فعر ملاكات ر شالو ومعاهد 
ق تتم وفق الشريعة اإلسالمية أي وفق تطبيبشىت جماالت العلوم ولكن عرفة العلم واملترسيخ  
األفكار  ةفكال  ً اأساسطوير األحباث والبيانات اليت تشّكل ت عرب اإلسالمياالقتصاد نظام 

املعلومات  عنل أية لكل من يستم تطويرها لتصبح مرجعية عامليت يال، ةدياجلد تار ااإلبتكو 
يالحظ أن اجلامعات واملعاهد  حيث، (31).اإلسالميحول اجملاالت املتنّوعة لالقتصاد 

 وال ية على معرفة بالعلوم التقليدالمية ختجَرج أجياالً ظم البالد العربية واإلسواملدارس ىف مع
الدراسات ثبت ذلك من خالل العديد من  ولقد يةمسالاإل تاكر شليصلحون للعمل يف ا

 .بيقية ث النظرية والتطوالبحو 
                                                           

اســبي ى الفكــر المحسلســة دراســات وبحــو  فــلمــي واإلعــداد المهنــي، دراســة ضــمن علهيــل اتأي، المالمحاســب والمراجــع القــانوني اإلســال شــحاتة، (  حســين حســين31)

 .9االسالمي، ص
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بتطوير ومنشآت تعليمية على شكل شركات تقوم توفري جامعات لضرورة توجد وبالتاىل 
 ام االقتصاد االسالمي.نظوتقدمي املعرفة وفق مفهوم 

 اآليت : تتمثل ىفال ثاملى سبيل لع ةلي ذات الصالمسإلجمموعة علوم االقتصاد ا

وطبيعة  ،ويتضمن مفهومه وخصائصه وأسسه تصاد اإلسالمي :أساسيات االق .1

دخار وفقه الكسب واإلنفاق واال ،املشكلة االقتصادية من املنظور اإلسالمي

 (.32) واق وفقه العمل وحنو ذلك.األس وفقه ،ة واالستثمار وامللكي

فهوم وخصائص وأسس وضوابط م لو نا: ويت (ةصر و بمالية )الال قراق األو اسو أ  .2

وبيان أحكام التعامل ىف األسهم  ،عامة ق املالية بصفة ل ىف سوق األوراالتعام

ىف البورصة مثل : التجارة والسندات والصكوك وكذلك رأى الشرع ىف صور التعامل 

 ،دئعلى العا صولحللرتفاع األسعار أو االستثمار إقيق الربح من جراء بقصد حت

والتعامل  ،كشوف، والبيع على املات العاجلة، والشراء باهلامشلعمليا يةومدي شرع

 (.33) باالختيار وعلى املؤشرات.

اإلسالم ووظائفها ويتناول مفهوم النقود ىف  : النقود والمصرفية اإلسالمية  .3

تناول مفهوم يا كم  ،الربا ىف معامالهتا وعالقتها بالتضخمة وصور الشرعي وضوابطها

                                                           
 .134-71ص م(2008)عمان: دار الكتاب الثقافي، دي فى اإلسالم ، صا، النظام االقتمحمود عيسى الوادي حازم(  23)

 .20-51( ص م 1988، دار القلم:  لكويت)اقتصاد الخاص ، (  يوسف كمال، فقه اال33)
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ة والفروق اجلوهرير التعامل معها عها وضوابطها الشرعية وصو نواية وأمسالفية اإلر صملا

 (.34) بينها وبني البنوك التقليدية.

ت شركاوال ،الت املالية الدوليةويتناول طبيعة املعام المعامالت المالية الدولية :  .4

 ةعاطقه املقفو  ،واحلربيني نيملساوضوابط املعامالت مع الذميني امل ،ة الدوليةاليامل

ات املالية شركاليل املختلفة مع امل املايل الدو كما يتناول صور التع،  تصاديةاالق

 (.35) اإلسالمية.

الىت من  ىل املزيد من املبادراتبأن هذا القطاع حباجة إيرى الباحث فيما يتعلق باملعرفة 

 نم ستفادةإلاو  يد اإلسالمتصاقالدفع عجلة تطوير البنية التحتية التعليمية ل إهناش

ملتخصصة يف جمال واالكادمييات ا وجد بعض املراكزازات اليت حققتها  وحاليًا تاإلجن

سالمي يف التمويل اإلسالمي وبعض اجلامعات مثل )مبادرة مركز التمويل واالقتصاد اإل

 عيمستوى تغطية مج ن زعيم(، ويأمل الباحث أن يصل إىلجامعة اسطنبول صباح الدي

 ن املعرفة تساهموهكذا فإ، االقتصاد اإلسالمياعات طقي ية لباقميلعتتخصصات الال

ت تدفع بتطوير أوجه حياة اجملتمع، وهنا تكمن قيمة املعرفة وحسن يف خلق ابتكارا

                                                           
 .143( ص م2009،  لجامعات: دار النشر ل ) القاهرة1ط ، قلفكر والتطبيارف اإلسالمية بين احسين حسين شحاته، المص(  43)

 .45-40ص  (قطر الناشر دار الثقافة)الدوحة: ريكا، مي، إصدارات مجمع فقهاء الشريعة بأمالسالوس، موسوعة القضايا المعاصرة واالقتصاد اإلسالى (  عل53)
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ما يقدمه  اإلقتصاد عام، وما يعنينا هو وضع اليد على إدارهتا يف التنمية بشكل 

هي الىت تقوم بعملية  راتكاإلبات كر وش ،املعرفة تمعجم ع باجتاه تكويناإلسالمي للدف

 رأس املالتعترب  اإلبتكارصادية، حبيث أن املعرفة من خالل تقإار اىل موارد حتويل االفك

 و اجملتمع .أة للشركة تنافسية مستدمي أفضليةيف خلق  يساساألالفكري 

الطبيعية  دار و تتضمن امل يتلاامللموسة  األصولحاليًا يتمتع بقيمة أعلى من  اربتكالاأن و 

التنافسية يف السابق، ويعترب  فضليةاأل أساسيت كانت واملخازن ال واتاألدخمة و عامل الضملاو 

 ة.قتصاديإالفكري حالياً املورد األكثر قيمة  رأس املال

 يةجتماعاللمسئولية اشركات قطاع الزكاة والعمل الخيري واعاشراً : 

 قسمني : ىلا مهذا النوع من الشركات ينقسو 

العمـل اخلـريي  يف اإلنفـاقزكـاة و مصـارف ال يفصصـة مجيع الشركات املتخ يه قسم األول :لا

ال وين إالقــان شــكلها إختلــفومهمــا  هــاأنواعنيــة بو اوتــدخل فيهــا مجيــع اجلمعيــات اخلرييــة والتع

ُت اقَ دَ ِإنََّمــا الصَّــ)يف قولــه تعــاىل  كمــا ورد  عتباريــةإ تأخــذ صــفة الشــركات وهلــا شخصــية إهنــا
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َها َواْلَعامِ اِكينِ سَ  َواْلمَ َراءِ قَ فُ لِلْ  ِة قـُُلوبـُُهْم َوِفي الرِّقَاِب َواْلَغارِِميَن َوِفي َسـِبيِل َواْلُمَؤلَّفَ  ِليَن َعَليـْ

 .(36).(َحِكيمٌ  يمٌ َعلِ  َواللَّهُ  ۖ  َن اللَِّه مِّ  َفرِيَضةً  ۖ  يِل اللَِّه َواْبِن السَّبِ 

ية  مصارفها الشرعطيها زكاته تنفقها يفعيالذي  الميةساإلية اخلري  ةيعمذا علم املزكي أن اجلإ

زكاة وتوكيل مديرها مثاًل بصرفها يف  إهناإعطاؤه إياها جائزًا مع إعالمها ب على علم، كان

تحقني بنفسه، لصعوبة ي، ورمبا كان خريًا له من تكلف توزيعها على املسمصرفها الشرع

جتب ، وهو ممن ال تحقهاسيله من  لقرىبا وي ذيفون كي نأ متييزه للمستحق من غريه إال

 .ريهم أفضلفتقدميهم على غ عليه نفقتهم

وهو يوم  وينبغي أن يعلم أن زكاة الفطر قد شرعت إلغناء الفقراء عن السؤال يف يوم العيد

ا على تالميذ تأخريها عن يوم العيد إلنفاقهضيافة اهلل عز وجل للمؤمنني، فال جيوز 

كاة الفطر إىل نظاًما إليصال ز ن للجمعية ي يعلم أكز إن كان امل، ف دهبع ءقرافلا مهمدارس

 قراء البلد لينفقوها يف يوم العيد فذاك، وإال فليوزعها بنفسه أو من ينوب عنه ممن يثق هبمف

 .(37).من اخلدم أو غريهم

 هبار تباع  ةاكالشركات ىف خمتلف القطاعات والىت تدفع الز أنواع مجيع  القسم الثاين : هي

هى زكاة الفريضه الباحث كما يراه د بنظام الزكاة  واملقصو د االسالمي اصد انظمة االقتحأ
                                                           

 .60سورة التوية، اآلية رقم  ( 63)

 . 736ص (، م1931، ) 32جزء رقم ال، مجلة المنار رضا،محمد رشيد  ( 73)
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علوم من مال داء من املسلمني الىت هي ضمن أركان االسالم وهي إخراج جزء مألالواجبة ا

 ةبجاو واجملتمع، وهي مفروضة مثل زكاة املال أو واملال للنفس   ً معلوم إىل مستحقيها تطهريا

لقواعد معينة   ً م حتديده وفقالوم يف املال يتحق مع هناإل معني " رفهي " قد فطرالة ازك لمث

 ، (38) ج.ار املع "مِ و رُ لِّلسَّاِئِل َواْلَمحْ َوالَِّذيَن ِفي َأْمَواِلِهْم َحقٌّ مَّْعُلوٌم  "لقوله تعاىل  ً مصداقا

ة الكرمية آلين اأيالحظ و  ،كاةعليهم و هو الز  فرضه اهلل تعاىلمواهلم نصيب معني أ أي يف 

من  و فضال ً أ ًا ضة ليست منعربت عن هذا النصيب بلفظ " احلق " لبيان ان الزكاة املفرو 

 ولو  هنم ذخمنا هي حق هلذا املستحق لذا صاحب املال يؤ إقها و صاحب املال اىل مستح

 يهجر  ثنا عشر شهراً ال ) كام  يعام هجر به يقصد كامل و   ور حولر مذلك بعد ، و قوةالب

 (.ة قت من السنبلوغ املال للنصاب يف أي و  دعن هباحس أيبد

كيفية إحتساب   وبالتاىل أي شركة ترغب يف معرفة ،كاةبني الصدقة والز كثرية ق  و فر  كهناو 

اإلجتماعية فهي تدخل  ةيئولريي وحتمل املسخلاعمل يف ال سامهةملا ها وكيفيةجار الزكاة وإخ

 النوع من الشركات. ضمن قطاع هذا

                                                           
 . 52و24ة رقم (  سورة المعارج، اآلي83)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/katheer/sura70-aya25.html
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ر يل خيرجه الغين املسلم احل" قدر معني من النصاب احلو  إهنارف الزكاة يف الشريعة على وتع

 (.39)". وجه ه من كلقطع املنفعة عن معتعاىل للفقري املستحق هلل 

دين احلديثة، واملتعددة ملامع ات اجملتكمع شر  اد كلهاجلهو تتضافر  أنث ه الباحار يوما 

ويدخل حتت هذا ع وقضايا التنمية، تساند مبجموعها دور الدولة يف دعم مشارياألغراض و 

النفع  ات الىت تقوم بتأسيسها الدولة والتعاونيات وكافة اجلمعيات ذاتشرككافة الالنظام  

عمل على حتقيق ت تدقاوالص، خلرييةل ااعمألاتقدم والىت  دينامل تمعجملا اتشركالعام وكافة 

هذا ما نفهمه من كافة ، وتغطية حاجات الفقراء يف ظل هذا النظام التكافل االجتماعي،

إلسالمي لكل إطار وبناء يهات والتشريعات اليت يضعها اإلقتصاد االتعليمات والتوج

دوار أت بني اتشريعوال تاتوجيهالو  التعليمات هذليس هنالك تناقض يف ضوء هجمتمعي، ف

 .نسجامإبل هنالك تكامل و  رطاأل هذه

  هاأنواعب ةاإلسالميشركات الفنون  عشر :حادي ال

ويدخل ضمن  باملعىن الكامل اإلسالمي الفن جمال يفالشركات الىت تعمل واملقصود هبا 

 الأعمكل   يوه، اً معين اً بشع أوّص دولة معينة ال خيحيث  اإلسالميمنظومة االقتصاد 

ومت لدول كثرية  حكم اإلسالم أثناء  تارخيية ظروف عا مجتاظهرت نتيجة  لىتان فنو ال

                                                           
 .9-8، ص (2200، دة ية الجدالجامع : دارسكندرية الا)محاسبة الزكاة ، دراسات نظرية وتطبيقية فى علي حسين، احمد حسين ،و كمال خليفه أبوزيد   ( 93)
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ط والزخرفة والتصاميم خلا يفاحلفاظ  عليها  حىت العصور احلديثة منها الشركات الىت تعمل 

ية فنال عمالألا وتعتمد على اإلبداع يف ،نهطع الىت يتم صنعها وإنتاجها من مواد معيوفن القِ 

ديد من ملسلمني بتأسيس شركات للقيام بالعا ند محيث قام العدي يمسالإلان لفا وفق

 دواتيوط الذهب والفضة،  واملسكوكات وزخرفوا أاملنتجات منها النحاس والنسيت خب

 األخضر ى احلجراخلزف والزجاج بالربيق املعدين وحفروا على اخلشب والعاج والعظم وعل

اآلنية  وكذلك على ،اهرفتع معدنية وزخقط ىة علميالكر جار حاألع ة، ووضرميكلا واألحجار

نتاج االناشيد إل اإلسالميشركات الفن تدخل ذلك  إىل ضافةباإلو  ،اجالفخارية والزج

 ها.وغري  ةاإلسالمي

نية انسإلات رااروع احلضأالفنـى من التشكيل ل امية ىف جمالسإلرة ااذ تعد احلضإ "

 .(40)"هاصيتشخ ةو قو  بهاانجو بتعدد  زتيمتحيث  أخصبهاو 

 :اآليتشرية من خالل السالم والبإىل خدمة ا اإلسالميى شركات الفن عل مونويسعى القائ

 " ال " احلاجيات" بل جمالليس هو " الضروريات" و  اإلسالمي" ميدان الفن  -أ

 ."التحسينيات" أو ما يطلق عليه اسم الكماليات

                                                           
 .2، ص  (2001الثقافية ، بوعات بريزم مط، القاهرة )لحديث، انى العصر اى للفن اإلسالمى وتأثيره على فنضار اصل الح، التو زينهم (  محمد40)
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لذا و  ،يهاتؤدي إل ليتاية اغف الف بشر سيلة تشر لو وا "غاية " ياإلسالمالفن يف التصور -ب

 .خدمة احلق والفضيلة والعدالة... ويف سبيل اخلري واجلمال فليس الفن للفن، وإمنا الفن يف

العبث والباطل، فحياة اإلنسان ووقته أمثن من أن يكون طعمه  فوق اإلسالميالفن  -ج

غاية واملقصد لاحكم يأخذ  سالميإلا فإن الفن قلطومن هذا املن "همن طائل للعبث الذي ال

، كما قد خيرج عن ة والندب إىل إطار الوجوبفقد ينتقل من إطار اإلباح ل إليه،صو يذي ال

احملدد بضوابط الشرع خرج عن إطاره العام  حكم الكراهة وذلك إذا هذه األحكام إىل

 .الدين واهلادف إىل خدمة

إىل حس  لاجلما يصالهي إ قيقها،حت إىل الميساإل غاية اليت يهدف الفنإن ال"  -د

األمجل، فهو  ألحسن... أي حنومسى واألعلى وارتقاء به حنو األالاملتلقي" وهي ا "دهشاامل

 . ق واإلنتاج، ورفض اهلبوطاجتاه حنو السمو يف املشاعر والتطبي

ا به ملء ذإفش به العواطف واألحاسيس، ينبع من داخل النفس، فتجي اإلسالميالفن  - هـ

 .س صدى إلزام قهري أو أديبيلو ام عبري عن التز ذا تهو هبو صر، والب عسمال

ة يمالسإلألمة ال هائي املتجددعبري النتى الهمى السـإلسـفة الفـن الن فأشـك فـى  ـنم ماف"

 .(41")ةإلنقداح املنصهر والسيال لتطورهذه األموا

                                                           

 .22ص ( ،  م1989دارالمعارف، : القاهرة)ألول، الفكر الفلسفى فى اإلسالم، الجزء ا ة(  على سامى النشار، نشأ41)
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ومهارة  صنعةة القدوبني ة ريتاج العبقون امل بني إبداع املوهبةء كلقا اإلسالمي الفن -ز

املوهبة  عنصريالذي جيمع بني  جلمالخراج، وهبذا بصل الفن إىل ذروة ااإل حسنالتنفيذ و 

 .ن  إىل مجال فينيصل إىل إنتاج فين، ولكنهما معا يصالو واخلربة 

ن ضم ها جزء هامباعتبار ها واعنأة مبختلف اإلسالميشركات الفنون وعليه يرى الباحث أن 

تعمل وفق  إهناالشركات طاملا  من هامهية عن غري أل تق ال ميسالإلاتصاد قاالقطاعات 

مستقلة  شخصية االشيء الذي أعطاه ةاإلسالمي ونرتكز عليها الفنليت تسس والضوابط ااأل

 .عن باقي الفنون األخرى اميزهت

 ةالميساإلشركات الهندسة والعمارة ثاني عشر : ال 

بناء املساجد  يف اءات املتخصصةنشالوات الو اقة واملريقاندسية العهلاهي مجيع الشركات 

اهلندسية  االستشاراتمن زخرفة اآليات القرآنية وشركات ها و وغري والبيوت واملدارس 

جند ذلك  ،اإلسالميء القطعة الفنية بالزخارف يف الفن ىوملرفة الزخ وشركات الديكور و

كذلك يف  ت وايزجاجوال طسوالب اتوجيف املنس هدنابر والسقوف كما جنن واملاجلدرا على

 يف أيضا ً مواقع احلمامات و  يفة اجتاهات القبلة ميع املباين العمرانية يتم مراعاجل  ناءالب

 .ائلة وغريهارف بطريقة فصل مكان الضيوف عن العالتصاميم الداخلية حول تقسيم الغ
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 ةالنيكانت   فإذا ك،الى نية املعل فستثمارات العقارية يتوقأحكام زكاة العقارات واالو 

ىن أو اال ية وحياتية وليست للتجارة أو منها ألغراض خريية ودينية واجتماع عا نتفالسجكن

، أما إذا كانت النية هى االستثمار و ال ختضع للزكاة إهناأو لالنتفاع بغلتها فلإستثمار 

 تفاعواالن جريهاتأو ت النية هناكرة، وأما إذا  عروض التجا ختضع لزكاة إهناالتجارة والتشييد ف

ا كانت حمبوسة ال ميكن ائد خيضع لزكاة املستغالت، أما إذعلاىف ن عائدها فإن صام

الكسب املتولد من النتفاع منها فليس عليها زكاة، كما خيضع التصرف فيها أو ا

 . (42)العقارية ومن التسويق العقارى لزكاة املهن. االستشارات

تجات نتستثمر يف املو  يسهاستأ ذمي مناالسال وفق االقتصاد ونتكلشركات ا هأن هذو 

ئد وذلك من خالل مناذج حمددة لتوزيع ة مع الشريعة اإلسالمية واملدرة للعوارية املتوافقالعقا

 .وعملية استثمار متقنة اإلعداد األصول

 والصكوش   اإلسالميشركات االستثمار ثالث عشر : ال

ة عو نمت ةإستثماري ةأنشط لو االىت تز  اتشركال هي سالميإلا االستثمار تااملقصود بشرك و

تكون شركة متخصصة بصيغة  أوواحد  إستثماريجمال  يفة تكون شركات متخصص أو

 .اإلسالميشركات االستثمار  وتندرج حتتها مجيعمنتت واحد 

                                                           
 .13ارات العقارية، ص تثمت واالسمقاوال(  حسين حسين شحاته، ، زكاة شركات ال24)
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 ها .أنواعبط فقالصكوك  شركات الصكوك فهي تكون شركة متخصصة بصيغة أما

 . حنوه ل أوامب ة: وثيقراد بهلغة مجع صك ويك الصكو  ريفعتو 

مهور على خصوص االستثمار أصبح عرفًا لدى اجلمصطلح الصكوك قد   ً الحاطصاأما 

 إهناب :قد عجر ف التصكيكو ، الشريعة الغراءالذي ينسجم مع أصول وأحكام  اإلسالمي

مث صكوك  إىلوحتويلها  ةنمو ها وغري املضاملضمونة من األصولوتصنيف  جتميعات عملي

 .(43).نياملستثمر  ىها علبيع

إصدار أوراق مالية قابلة للتداول مبنية فهو:  اإلسالميجملمع الفقه الذي قرره ا وأما التعريف

 (.44).خالً يدر د إستثماريعلى مشروع 

 ة فهو: وثائقياإلسالموأما تعريف الصكوك عند هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 

ودات ات أو يف موجمدأو منافع أو خ عيانأكية يف مل شائعة  ً ثل حصصامتة يمساوية القمت

خاص وذلك بعد حتصيل قيمة الصكوك وقفل باب  إستثماريمعني أو نشاط  مشروع

 (.45).استخدامها فيما أصدرت من أجلهاالكتتاب وبدء 

                                                           
متهــا شــركة ر، بحــث مقــدَّم لورشــة العمــل التــي أقااتهــا، دورهــا فــي التنميــة، حجــم إصــداراتها، تحــديات اإلصــدنواعهــا، أهمي، الصــكوش، تعريفهــا، أالــدين زعتــري( عــالء 43)

BDO19- 18ص (2010شمية، لهاردنية اكة األالممل :عمان )تنمية، ممارسات دولية، ،تحدياتمية؛ ، بعنوان الصكوش اإلسال. 

 .309م، ص  2004هـ/1425زء الثاني، مس عشر، الجاإلسالمي، العدد الخا مجمع الفقه( مجلة ال44)

  .17ر الشرعي رقم االمعي من 2 ، البند2007مية، المعايير الشرعية، والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالبة ( هيئة المحاس 45)
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 الصكوك رداإص على يملاعال اإلقبال يدتزا 2008 العام يف العاملية املالية ومنذ األزمة

 مليار 426 (1996) خالل منها عامليةلا االصدارات يلإمجا بلغ حيث ،ظحو مل  بشكل

دث حأ وتشري ،فقط 2012 عام يف أمريكي دوالر مليار 139 منها أمريكي، دوالر

 إصدرات يف كبرية زيادةبشكل مستمر و  الصكوك إصدارات منو إىل املتاحة التوقعات

 ببنس الصكوك على ملياالطلب الع منو ارستمر إ إىل  ً اضيأ تشري اتعقو الت فإن ،وكصكال

تأسيس  إىلاحلاجة  استمرار وجود يعين الذي األمر ،بكثري امنه اإلصدارات حجم يفوق

 السنوات مدى على الصكوك على الطلب غطية فجوةشركات متخصصة للصكوك لت

 (.46) س.اخلم

يتها مها ألهب اصةت خشركا اهل ق أن تكونحتسسالمية تك اإلالصكو وعليه يرى الباحث أن 

 ة تكون مبالغ كبرية، وتعتربوك املصدر موال الصكأصدارها وحجم إ لصكوك الىت يتموع انوت

 الشريعة اإلسالمية أحكام مع توافقةملا األجل طويل التمويل أدوات أبرز من الصكوك

ل مثة مستقلة كر شتؤسس للصكوك  وىف أغلب األحيان يفضل أنالتنموية،  للمشروعات

ر الصكوك تقوم بإصداة ىف العامل لو  ديب، وأكرب ددة يفو املوجمية اإلسال شركة الصكوك

   هي ماليزيا .حالياً 

                                                           
 .13( ، ص م2016يونيو، االقتصاد وزارة  : ربية المتحدةمارات العدولة اال، )اع االقتصاد اإلسالمي قطدراسة  د عيد،( احمد ماجد السي 46)
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  بيع األجلشركات و  اإلجارة شركاتالشركات التخصصية األخرى مثل رابع عشر : ال

 د اإلسالميطة ضمن قطاعات االقتصامن الشركات التى تمارس أنش وغيرها

 ىتالات كر لشا اواملقصود هب ةر اإلجا يغةصفقط ب متخصصة شركاتهي شركات اإلجارة 

الثابته كالعقارات  األصولمليك ألي نوع من املمتلكات و املنتهية بالت ارةجاإل أنشطةول اتز 

م بالضوابط الشرعية يف على شركات اإلجارة اإللتزا، و و املعدات أو الطائرات أو السيارات أ

ة يلفعال حتياجاتوء اإلضيف  رض منهب والغيات التمويل وحتديد مبلغ التمويل املطلو ملع

 .ن إستغالل التمويل يف األوجه املمنوح من أجلهاقة للتأكد معة الدقيء املتابوإجرال ميللع

(47.) 

املباشر يع بالتقسط جتارية للب أنشطةول اوشركات بيع اآلجل املقصود هبا الشركات الىت تز 

 ةمدة يف قيع زيامومة اط معلو بأقسكة سلعة من السلع بثمن مؤجل أأن تبيع الشر وهي 

: بعد االطالع ع الفقه اإلسالمي وهو عن جمم الصادرالقرار وفق  جل()األ بلقااعة مضبال

على البحوث الواردة إىل اجملمع خبصوص موضوع )البيع بالتقسيط( واستماعه للمناقشات 

                                                           
 .8، ص لية والنظمسودان المركزي، قطاع المؤسسات الماال ( ضوابط شركات اإلجارة، بنا 47)
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 ر مثنكوز ذ كما جيايل،  جتوز الزيادة يف الثمن املؤجل عن الثمن احلأنه  يت دارت حوله تقرر:ال

 (48) .ومةملدد معلقساط ألبامثنه و  اً دقناملبيع 

                                                           
 (.2الدورة السادسة، القرار رقم ) ،ي، جدةسالم( مجمع الفقه اإل48)
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 الشرعية للشركات االستشاراتمهنة  مزاولةالحاجة ل الثالث:حث المب3.2.

د ىت تعمل وفق االقتصاالشرعية للشركات ال االستشاراتمهنة  زاولةتوجد حاجة هامة مل

 وسيتم توضيح ذلك أدناه باختصار.  الميساإل

ل الخالشرعية من  االستشاراتة نهم لةمزاو الحاجة ل :لاألو مطلب لا1.3.2.

 صصة ت شرعية متخراشاستشركات ا

 لألسباب التالية : اتالشرعية للشرك االستشاراتتوجد حاجة هامة ملزاولة مهنة 

 وتطوره بشكل متسارع . اإلسالميتطبيق االقتصاد  •

 للمستشارين الشرعيني . اإلستقالليةر توف ةانيإمك •

 . ةق احلوكمبيتط •

خمتلف قطاعات  يفوالشركات  ةياإلسالماملالية  شركاتلوا كلبنو زيادة عدد ا •

 انب الشرعي.اجل يفأكرب من زيادة عدد الكوادر املتخصصة  اإلسالميالقتصاد ا
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ركزية واجلهات بنوك املتوقعات بشأن تنظيم مهنة الرقابة والتدقيق الشرعي من قبل ال •

 تقدم خدماهتا يف اجلانب يتل انيونياسبني القانمكاتب احمل الرمسية، كما هو احلال يف

 ايل. امل

الشرعية  االستشاراتمهنة  يف مزاولتهااملطلوب  عمالت يف األض التكلفة والوقفيخت •

الشرعية وما يتصل هبا من  االستشاراتبتقدمي خدمة من خالل شركة متخصصة 

 من شركة رخلدمة ألكثألن هذه الشركة تتخصص يف تقدمي هذه ايق مال وتنسأع

ة دقه وسرعة أكرب و د خرب جو و  يساعد يف نيغعرب فريق مستشاريها املتفر  مل(،)متعا

  .قة وث

م هبيئات وأعمال أخرى وبالتاىل تأخر رتباطهأعدم تفرغ أعضاء اهليئات الشرعية و  •

عمال املعروضة عليها بالسرعة املطلوبة جناز األهيئات الفتوى والرقابة الشرعية يف إ

 (49) التأخري.حتتمل ال  اليتية ص اإلستثمار ر اصة يف الفخ

يئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات ية الصادر عن هاالحكام الشرع دتنمس إىلاً داناست •

 ملتزمة إهناب املؤسسات على االستفتاء وهو) وجوب بالبحرين ةسالمياإلاملالية 

 التوجيه هو اذوه الشرعية هيئاهتا بسؤال إال ذلك يتحقق وال يعةشر ال أحكام بتطبيق

                                                           
 .298، ص مرجع سابق، الطمون( -قعالوا -التدقيق الشرعي الخارجي )الحاجةركات دهلوي، ش اسري(  94)
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 رتباطإلا لوجود اتاهليئ على هلا ءتااإلف عنيتو  ،للهيئات ستفتاء املؤسساتإ عينيتل

و   )ةاملؤسس يف امللكية حقوق )أصحاب العمومية اجلمعية اعتماد أو املوثق بقرار

 وأن العام، النفع ذات الدينية وظائفلا من هاكغري  الكفاية على واجباً  اإلفتاء كون

 إال اهب يقوم من دجو عينيًا إال إذا مل ي واجبا يستلو  هبا، يقوم من وجود لوبطامل

 اتوف املعايش تعطلت على الكافة تعني ولو احلاجة، حبسب جمموعة، أو واحد،

 علمه راملقتص الفقيه الفتوى من صحة والدين وكذلك لضمان  الدنيا أمر من كثري

 جزؤتب القول هو ساتسللمؤ  سبةلنبا املالية كاملعامالت الفقه، من نوع ىلع

 بعد إال هيئتها غري عن صدر مبا عمللا من ؤسسةملا عالفتوى ومن وجتزؤ االجتهاد

إمهال  مع ضوابطهما، مراعاة بدون لرخصل والتتبع التلفيق جتنب هو عليها العرض

مبا قد جيعل الفتوى غري مطابقة والظروف املالبسات املختلفة وتنوع االنظمة 

 (.50).حلال(ملقتضى ا

شمل التدقيق الشرعي مبعىن عية تالشر  االستشاراتة مهن نفإسة ار الل هذه الدمن خو 

وبني التدقيق الشرعي املهين الشرعية  ىتو الفب والتوجيه الرأي إبداءجتمع بني عمل  اأهن

تشار سمتاء كفاإلوبني ناء مزاولة املهنة أث ًا بني التدقيق فني  اجلمعيللتاوبااإلحرتايف 

 إسالمية.ي شركة أ فني ىفاملوظء دابأ ءاقرتاإل ه يساهم يفر وهذا بدو  يرعش
                                                           

 .760رجع سابق، ص م، اجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةاسبة والمر ية اإلسالمية، هيئة المح( المعايير الشرعية للمال 50)
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أن تقوم ات الشرعية أن أي شركة ترغب ىف احلصول على خدمة اإلستشار األصل و 

ب احتساكيفية كل أنواع التدقيق وكذلك  بتوقيع عقد إستشارات شرعية يتضمن بالعقد  

 .ةركلشالعام املايل ل بعد اإلنتهاء منزكاة الشركة 

مزاولة غب ر من الشخص الذي يهن يتطلب ىف الوقت الراي ملاالعتوجه لا إن يهلع وبناء

كاملة عن كيفية سري التعامالت الىت ثقافة  تتوفر لديه خربة و أن مهنة املستشار الشرعي 

حبيث يستطيع أن يفرق بني الوسائل  اصر ومواكبة التكنولوجيا وأحدثتتم ىف الواقع املع

أن النظام وطاملا  سالمياإلقتصاد اإلم اظن دي وبنييلقتال امظن تتم يف اللتعامالت الىتا

لماء الشريعة أن عإىل فإنه حيتاج  ،املصريف اإلسالمي دخل ىف السوق الدويل

م النصوص فهل ،إتقان اللغة العربيةع بية ماألجنواملستشارين الشرعيني يتعلمون اللغات 

 .(51).يلدو  شكلحلديثة وببالطرق ا وتقدمي األفكار

 لةاسىف تأدية ر  مااهل دورالو عر باملسؤولية الشرعية تشار الشرعي يشسهذا جيعل امل لك  نأو 

حىت يتم اإلرتقاء  امهقدييت الخالق أثناء توفري اخلدمة األإبراز تنمية املهارات و منها لغرض ا

 .إضافة اىل اإللتزام املهين جانب إمياينهلا بح وتصاملتعاملني ستوى أداء مب

                                                           
 ، الميةات الشـرعية للمؤسسـات الماليـة اإلسـللهيئـة عمـل مقدمـة إلـى المـؤتمر السـابع ، ورقـضوابطهاية: اختيار أعضائها و ة الشرعالرقابطان، هيئات قن علي (  محمد أمي51)

 . 81، ص ( م 2008مايو  28 – 27مملكة البحرين  )
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ىف ظل حوكمة الشركات  ،اإلستشارات الشرعية هنةم ةمكة حو س ممار اىلة جاحلوجد ات اكم

 .اإلسالميقتصاد وير وتطبيق االطت إنطالقستمرار إو  اءاألد لتطويراألفضل بالشكل 

 الشرعية  االستشارات مزاولة مهنةتحديات والمعوقات أمام ال الثاني:المطلب 2.3.2.

 .شرعية اخلارجيةالت راإلستشايف ظل اة ر ت الصاداعليمبالتضمان اإللزام ال ميكن  •

 .مهنة اإلستشارات الشرعيةن ملية هتتم ىف شأعاياً جهات لاحالتتوفر  •

الشرعية الىت يئات اهلوظائف وأعمال ملاهية مل حتدد بوضوح معظم القوانني املنظمة  •

 هامطبيعة اململ تذكر  إهناما ك،  إلسالمياملصريف ااملايل و  التعمل حاليًا ىف اجمل

ا يلا مب ت للشركاتار دمن املبا بالعديد هاقيام مكانإلباحيث  ،وقواحلق

 .(52).الشرعية ضوابطجات وفق الاإلحتيا

مثل ماهو ىف مهنة املراجعة  للجميع عاملياً ضوابط شرعية متفق عليها ال تتوفر  •

 مبوجبها  ويسريمهنة اإلستشارات الشرعية ممارسة ها ساسأعلى يكون  والتدقيق املايل

 .دحماي ينهم تقريرالرأي من خالل قدمي ت يف شار الشرعيستملا

                                                           
 . 37ص  (،م2006 ،النفائس دار )عمان:ي المصارف اإلسالمية، كريم محمد حماد، الرقابة الشرعية فعبد ال حمزة  (52)



 

60 
 

 للتأكد من تطبيق الضوابط الشرعية للشركات.لرقابة تتوىل ا وجود جهة عامليةم عد •

(53.) 

رعي ر الشملستشامهنة ا اعتماد عربا ر ميكن معاجلتهو ماأللك تليه يرى الباحث أن وع

للمؤسسات املالية  ةجعرااحملاسبة وامل معايري هيئة توحيد املرجعية الشرعية من خاللو 

جديدة ستشارات الشرعية وإضافة وسائل واال رقابة مرجع للربتعتسوف لىت وا اإلسالمية

 ها اجلهةتتضمن أن جيب ليتاجلوانب ا وفريت فة اىلالضااب، باإلعتبار تؤخذ مل إهناقد 

 .اخلاضعة للتدقيقشركة لا ىة علاملشرف رعيةالش

                                                           
ي لبحرين ، موسوعة شورى ألبحا  التدقيق الشرع، )اشرعيالمؤتمر الرابع للتدقيق ال طمون(،ال -الواقع -الخارجي )الحاجةلتدقيق الشرعي دهلوي، شركات ا ( ياسر 53)

 .297، ص م (2013كتوبر ا  23، 
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 ثانيل الالفص

 اإلسالميةللشركات لشرعي المستقل مهنة المستشار ا ةيأهم

 

ر الشرعي اشاملستة هنية وجود ممهأملختصرة وصف لتشخيص ة الدراسة احيث متثل هذ

تظهر فيها حلة احلالية اليت يف املر  لىت تعمل وفق االقتصاد االسالمياإلسالمية ا للشركات

ت الشرعية وكذلك شاراية مهنة االسترفة السوق أمهلعشوائية وعدم التنظيم وعدم معمظاهر ا

 املهنة.مزاولة 

 يلى :وتناولت يف هذا الفصل عدة مباحث كما

وفق نظام االقتصاد  ملت الىت تعاكر الشرعي للشاملستشار  أمهية مهنة املبحث األول :

 .اإلسالمي

 .اد اإلسالميالشرعية األكثر مالئمة لشركات االقتص االستشارات  املبحث الثاين : شكل

 االستغناءعي وتعيينه وحتديد مكافأته ومهامه و ر الشر االت عمل املستشااملبحث الثالث : جم

 عنه.
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نظام  وفقتعمل  تىالللشركات  يعر مهنة المستشار الشية أهم : ألولالمبحث ا1.3.

 االقتصاد اإلسالمي

سيتم  يفإحرتابشكل  فراد املختصنيألالشرعية من قبل ا مهنة االستشاراتحىت يتم مزاولة 

 كمايلى :ة بذلك  التفاصيل املتعلقتوضيح بعض 

 شرعيالمستشار ال نةمه أهمية وجود األول:المطلب 1.1.3.

كات العاملية سعيًا وراء كسب  للشر اسااحملق تب التدقياكماولة املهنة من قبل ز مًا يتم ليحا

هنة  امل ة ملزاولة هذهصكوادر املتخص ندرة الاليعرفون األمور الشرعية وباإلضافة إىل املال وهم

بط إدارة املؤسسات لذلك مت اإلطالع على املبادئ اإلرشادية لضواكما هي عليه اآلن، و 

لس اخلدمات املالية عن جمة در مية الصاالسإات مالية مى تقدمي خد تقتصر علاليت

وهو هيئة دولية  Islamic Financial Services Board( IFSB) اإلسالمية

املالية اإلسالمية يز متانة صناعة اخلدمات طوير وتعز دف إىل تللمعايري، هت واضعة

صفة ب مة اليت تضعهلذه الصنائ إرشادية معايري احرتازية ومبادواستقرارها، وذلك بإصدار 

إلسالمي(، كما يقوم تأمني اافل )الصريفة اإلسالمية، وأسواق املال، والتكات الاعقطعامة 

ملتعلقة هبذه ق مبادرات حول القضايا اتنسينشطة حبثية، و أاإلسالمية ب جملس اخلدمات املالية
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ابية قلسلطات الر ات علمية لنقاشية وندوات ومؤمتر  الصناعة، فضاًل عن تنظيم حلقات

ي ر الشرعاملستشاذه الصناعة، وذلك لتعزيز أمهية مهنة مني هبهتملاملصاحل ا باوأصح

اإلسالمية مع لية اخلدمات املا سه " يتفق جملللشركات حيث وردت ضمن بنود املبادىء أن

ال يوجد املصريف يف الرأي أنه اون االقتصادي والتنمية وجلنة بازل لإشراف منظمة التع

طبيق النمطي يف مجيع الدول؛ بل جيب ح للتصلي املؤسسات ةر الضوابط إد وذج واحد""من

 ية احتياجاهتابهبا ميكنه تلكّل منظمة على حدة أن تضع منوذًجا خاًصا ولة أو  ى كّل دعل

 (.54)اصة.ددة وحتقيق أهدافها اخلاحمل

هدف إىل التشجيع ور يالتطخذ يف عمل آ إهنالوثيقة على وبناء عليه، جيب النظر إىل هذه ا 

استيفاء  التأكد مناوز جمرد ت حتفزه األهداف، ويتجشركاإلدارة ال فعالةط ابتطبيق ضو  ىلع

 .مراجعةمستلزمات حتتوي عليها قوائم 

ا يف هيئـة الرقابـة الشـرعية مـن أجـل توجيـه  عامل شريعة يكون عضـوً ن يتم تعينيروري أضمن ال

أيًضــا  لقيــاموا، )إن وجــدت( ةعقــة بالشــريط ذات العالائل الضــوابة ضــوابط اإلدارة يف مســجلنــ

                                                           
 3م، ص 2006 ، ماليزيـا، ديسـمبر مالية إسالميةت يم خدمالى تقدية لضوابط إدارة المؤسسات التي تقتصر عداإلرشابادئ الم، جلس الخدمات المالية اإلسالمية( م 54)

 .7الى 
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بـة عض يف جلنـة ضـوابط اإلدارة وهيئـة الرقابعضها الـباملكملة لبتنسيق وربط األدوار والوظائف 

 (55الشرعية .)

كتابة ووضع الوسائل املناسبة من  توفري إىل  حباجةي رعالش ستشارملافإنَّ معلوم  وكما هو

 ا:ل مهائوس من العنينو  ، وعليه هناكعيق الشر راء التدقياملتطلبات قبل إج

 :توي علىحت والىتثابتة دائمة : متطلبات الوسيلة األوىل 

 .غريهاو  يةق الرمسللوثائ عتمدةاملنماذج ال -

 .اءات املتعلقة بالعملجر واإلإلسالمية الشريعة ا املتوفرة وفقة دلألا -

 :حتتوي على والىت متغرية: متطلبات  ثانيةالوسيلة ال

تمدة الشرعية واحملاسبية املعاملعايري وابط باالضافة اىل لضوا تعليماتلاو  تاوى واملراجعالف -

 ركزي.ملبنك ارة من الارات صادر قاإلضافة اىل الصادرة من أيويف ب

كة الىت لتوفري معلومات كافية قبل التدقيق الشرعي للشر  متطلبات هامة ه الوسائلوتعترب هذ

 (56).يق عليهاسيتم التدق

                                                           
 .9-8، مرجع سابق، ص المبادئ اإلرشادية ،  ية اإلسالميةخدمات المال( مجلس ال 55)

 .56صرجع سابق، مقبل(، المست -طبيعة الممارسة -ق الشرعي )النشأة( سمير الشاعر، الرقابة والتدقي56)
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 تشار الشرعي فيما يلي : سامل مهنة  ودوج تأيت أمهيةعليه و  

 ةئة فتوى ورقابزاولتها أيضاً  يف حالة وجود هيالشرعية ممكن م مهنة االستشاراتأن  اواًل :

من خالل مكتب استشارات يتكفل ببعض تكليفهم بأعمال اخرى أو م شرعية ولكن يت

الت، ملراسواة مال اهليئأع حضري جلدولاحلفظ والتوالفنية و  اخلدمات مثل االدارية  واملالية

    العادي. اهليئة يف الوضعتقوم هبا أمانة وحنو ذلك من األعمال اليت 

الدور بداًل عن ون ميكنهم أن يقومون بشارون الشرعيملستاأو ار الشرعي إن املستش ثانيًا :

 تعيني هيئة فتوى ورقابة شرعية .

 لتابع هلم .رات اشاستمكتب اال لالشرعية اخلارجية من خلاستشارات تقدمي اال ثالثاً :

  .الداخلي ة التدقيق الشرعيتقدمي خدمرابعاً : 

فتوى الة وجود هيئة للحتشار شرعي في أهمية وجود مس الثاني:المطلب 2.1.3.

 والرقابة الشرعية

وذلك يف حالة وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعية حىت ستشار الشرعي أمهية وجود املتأيت 

يف خدمة جانب التدقيق الشرعي  االستشارات الشرعية شركاتترتكز أغلب خدمات  هألن

 االقتصاد شركات ة هيدمخلاهذه من  ةديكات املستفقع أن الشر ويؤكد الواخلارجي، ا

ًا لصعوبة تعيني هيئات شرعية جديدة، وملزيد من اجلديدة الىت ظهرت مؤخر سالمي الا
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تقدمها   إهناات التوضيح إن تقدمي هذه اخلدمة ال يعين اعتماد شركة معينة تقدم االستشار 

 ةميزاول مه ةرمسي للشركتشار شرعي بقى احلاجة إىل اعتماد مسكهيئة شرعية للشركة، بل ت

لى طلب اجلمعية العمومية للشركة والتدقيق الشرعي أيضاً  بناء ع شرعيةالت تشاراسالا

أومرجعية أخرى وتعليمات أي جهة رمسية  )أيويف(  AAIOFI) ) طبقاً  ملتطلبات معيار

شخص  نويف حالة كان أكثر م الشأن، سواء البنوك املركزية أو غريها يف هذاحكومية 

 ممارسة ذلك من خالل مكتب خدمات مهلن كمي فريق عمل ىلإاً  يتحول عيمستشاراً  شر 

 (57شركة استشارت . )

هو ها مع بداية ظهور أي هيئة فتوى ورقابة شرعية به  تقومكانت يعد أهم دور   ىف السابق

اء دبذلك إمث يتم بناء على عرضها اإلسالمية حبسب ما يتم وفق الشريعة ا القضايدراسة 

أنه حالل أو حرام ىف أي ة أليح كل مسوضبتو  ازو اجل ز وعدماو باجلواإلفتاء الرأي الشرعي 

أمور معاصرة ظهور ويف ظل راهن ، بينما تغريت األمور ىف الوقت التعامالت تستجد

 ي:ري كمايلزاد الدور أمهية وبشكل كب سعهاوتو 

 .لتلبية حاجة السوقديثة وسائل حالعمل على استحداث  •

 .املالية بناو جلا من عديدللهي فق فييكوت فشاكاست •

                                                           
ى المــؤتمر الســابع للهيئــات الشــرعية عمــل مقدمــة إلــ ورقــة ابط و اآلليــات،لشــرعية، الضــو ستشــارات االت الشــرعية وهيئــات اشــاراستت اال، شــركا(  عبــدالباري مشــعل 57)

 .4(، ص  م 2008مايو  28 – 27 ،مملكة البحرين،) اإلسالمية  للمؤسسات المالية
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  .أي ايرادات حمرمة أو غري مشروعة جتنب •

 .ةيعشر وفق صيغ حبيث تكون متوفرة اخلدمات والنماذج للمعامالت  تطوير •

  .سالميإلد اولإقتصا سالميةإلاأصبحت مبثابة مرجعية للصناعة  •

  .دولية معايررتجات احلالل وفق املن جلميعالتوجيه واملتابعة  •

 . دةيجدر ادكو  وتأهيل  نيفظلمو التدريب لالتوعية و  •

ت بأنواعها من ندوات وملتقيات وحماضراوالدولية عظم الفعاليات احمللية مبركة شاامل •

 .أمام اجلميع مع اآلخرينياحة الفرص إتوغريها لغرض 

الشريعة  نشطة وفقمطابقة األي للتأكد من صحة ي وسنو ر دور تقري دإعدا •

 (.58).اإلسالمية

عي حىت مع وجود اهليئات تشار الشر سملا ودوجة بالغة ليمهالباحث يرى أبالتاىل فإن 

لعدة مهام إضافية ليس فقط للبنوك اإلسالمية وإمنا تتعلق بكافة  الشرعية وذلك

 قطاعات االقتصاد اإلسالمية منها : 

  .ة للمسلمنيايا اهلاملكل القض للشركات واإلرشاد النصيحة ميتقد •

 .يمالصاد اإلستإلقظام ايف بناء ن ةكر شاملا •
                                                           

 .24-21، ص ( م 1996 ،لعالمي للفكر اإلسالميهد اة: المعالقاهر ابة الشرعية في المصارف اإلسالمية، )قد، الر ف داو (  حسن يوس 58)
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أكثر يف املنظور املايل الكلي مبا أن األمر أصبح متعلق بكافة  سامهةاملو  كةاملشار  •

قطاعات االقتصاد اإلسالمي الىت تطورت وجتاوزت مرحلة التأسيس وليس فقط يف 

 نتجات األساسية فحسب.توفري امل

 .الميةوفق الشريعة اإلس اإهنللتأكد من  شركاتلل واضح شرعي منهت ادإجي •

وجود مستشار شرعي في حالة عدم وجود هيئة  ميةأه :لثالثالب مطلا3.1.3.

 للفتوى والرقابة الشرعية

ي إن التـــدقيق الشـــرعى أو املراجعـــة الشـــرعية هـــى معـــا  مرادفـــة واحـــدة ذات أمهيـــة بالغـــة أل

ر مـن سـبب، ثـكهـم أن يقـدمها مستشـار شـرعي ألشركة تعمـل وفـق االقتصـاد اإلسـالمي وم

 :زهاأبر 

يويـة ألي شـركة تعمـل وفـق االقتصـاد اإلسـالمي، حة ور ضـر لشرعية ا تار إن االستشا .1

مــــن خالهلــــا  تراقــــب وترصــــد ســــري عمــــل الشــــركة والتزامهــــا وتطبيقهــــا يف معامالهتــــا 

 لألحكام الشرعية.

العـــاملني يف أي شـــركة إلســـالمية مـــن قبـــل مجيـــع اعـــد املعـــامالت اعـــدم اإلحاطـــة بقو  .2

 ي.االقتصاد اإلسالم قعمل وفت
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الصـــور التجاريـــة، وانتشـــرت أنـــواع جديـــدة مـــن  يـــهف دتلـــذي تعقـــا تقـــو يف هـــذا ال .3

املعــامالت التجاريــة كبطاقــات االئتمــان، واحلســابات بأنواعهــا، والتجــارة اإللكرتونيــة 

حكـــام فـــإن ملصـــادر الفقهيـــة القدميـــة، وإن وجـــدت األالـــيت ال يوجـــد هلـــا أحكـــام يف ا

 م.سهفنأللكشف عنها بشركة غري مؤهلني لاالقائمني على نشاط 

اإلســتثمارية والتمويليــة  يف أي شــركة تعمــل وفــق االقتصــاد اإلســالمي  ت يــامللعإن ا .4

بالذات حتتاج إىل رأي أو فتوى؛ ونظراً  لتميز هـذه العمليـات بـالتغري وعـدم التكـرار 

 نيف النشــــاط اإلســــتثماري جيــــب أ كــــل حالــــة أو عمليــــة أو مشــــروع فالعــــاملون  مــــع

اً حباجـــة إىل الفتـــوى يف مـــائد مية؛ ألهنـــرعشـــ ةمســـتمر مـــع جهـــ يكونـــوا علـــى اتصـــال

 (.59نوازل وواقعات تواجههم أثناء عملهم. )

إن وجـــود االستشـــارات الشـــرعية يف أي شـــركة يجعطـــي الصـــبغة الشـــرعية، كمـــا يجعطـــي  .5

 دمل مع شركة تعمل وفق االقتصـادى مجهور املتعاملني الذي يرغب بالتعاارتياحاً  ل

 اإلسالمي. 

جلهـــــات الرمسيــــة ذات العالقــــة بالفتـــــاوى او  رىخــــرعية األلشــــا تاهليئـــــا يق مــــعالتنســــ .6

( GSIFIsواملعــايري الشــرعية ومنهــا معــايري الضــبط للمؤسســات املاليــة اإلســالمية )

( باإلضـــافة اىل SSIFIsليـــة اإلســـالمية )وكـــذلك املعـــايري الشـــرعية للمؤسســـات املا
                                                           

 .19م (، ص 1971ر الكتب العلمية، ا)بيروت : طبعة د، فى المصارف اإلسالمية ة الشرعيةابالرق، يم حمادحمزة عبدالكر (   59)
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ري عـايك ملكـذ( و ISAs) ةيـلالدو  التـدقيقلـىت منهـا معـايري او بية الدولية املعايري احملاس

 (.IFAC(، واالحتاد الدويل للمحاسبني )FASsاحملاسبة املالية )

ظهور كيانات مالية وإستثمارية جـادة تـنص نظمهـا األساسـية وقـوانني إنشـائها علـى  .7

ابـة قر بة يف تعيـني هيئـة للفتـوى والمل وفقا ألحكـام الشـريعة، ولكـن جتـد صـعو تع إهنا

وىل الرقابــة الشــرعية والتحقــق مــن تــي عيشــر مستشــار ع مــ دإىل التعاقــ جا الشــرعية حيتــ

 (.60ذلك.)

سـواء إسـالمية  أي شـركة لـدى املستشـار الشـرعي ضرورة وجود وعليه يرى الباحث 

فرغهـا هـا لعـدم توجودىف حالة أو  وجود هيئة للفتوى والرقابة الشرعيةعدم يف حالة 

 تشـاراملسيكـون حـىت ا ً ضـأيو  ،كةة الشـر رهتا على التدقيق الشرعي يف جمـال أنشـطوقد

ذات العالقــــة  علــــى عالقــــة وتواصــــل مســــتمر مــــع اجلهــــات الرمسيــــة الدوليــــةالشــــرعي 

خلــــــدمات املاليــــــة باجلانــــــب الشــــــرعي وباالقتصــــــاد االســــــالمي نــــــذكر منهــــــا جملــــــس ا

نظمــة بع ملاالتــ IIFA ) )جممــع الفقــه اإلســالمي الــدويلو  ، (IFSB) اإلســالمية

العـامل  ة( التـابع لرابطـIFCمع الفقهـي اإلسـالمي )ن اإلسالمي ، وكذلك اجملالتعاو 

 ي.اإلسالم

                                                           
 19، ص ، مرجع سابقصارف اإلسالميةمفى ال شرعيةة الالرقاب ،حمزة عبدالكريم حماد(   60)

http://www.iifa-aifi.org/
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ئمة لشركات االقتصاد ألكثر مالالشرعية ا االستشارات : شكلالمبحث الثاني2.3.

  ميالسإلا

 للشــركات الــىت وفــق مــايراه الباحــث بطريقــة مناســبة شــارات الشــرعيةويــب شــكل االستبت مت 

ذي الــاالقتصــاد اإلســالمي تكــون حبســب قــدرات ومهــارات الشــخص  فــقترغــب أن تعمــل و 

لشــكل وبالتــايل تتحــدد مــن خــالل الشــكل القــانوين واة مستشــار شــرعي ارســة مهنــمميرغــب 

    كما يلى: طة  نشألتباط وار اال املهين  أو شكل ونوع عالقة

 ي(اعمجشكل  –فردي  الشكل القانوني :) شكل األول:المطلب 1.2.3.

 األول: مزاولة مهنة االستشارات الشرعية بشكل فردي رعالف1.1.2.3.

 رعيني كأفراد يقومون مبزاولة  املهنة عرب مايلى:شارين الشتبعض املس

 لشخصي.ا همسار مع اجلهة املستفيده باملباش التعاقد •

 ية املتخصصة التابعة للمستشار .الشركه الفرداقد من خالل تعال •

رفـــة  أو مستشـــار قـــانوين لديـــه خـــربه ومعانوينخـــاص حملاســـب قـــ اقـــد مـــع مكتـــبتعال •

 االستشارات الشرعية إضافة اىل عمله. ومؤهل ورغبة بتقدمي خدمة
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 ي )فريقاعجم لشرعية بشكلة مهنة االستشارات االفرع الثاني: مزاول2.1.2.3.

 (ملع

ــــةص جمتمعــــني مــــع بعــــض كمستشــــارين شــــرعيني مبأكثــــر مــــن شــــخيقــــوم بــــذلك  ــــة املهن   زاول

 (61كمايلى:)

 كــــزر مارات أو أقســــام لــــدى شــــركات التــــدقيق احملاســــا العــــاملي مثــــل اث إداســــتحد •

 وغريها . Deloitte التمويل االسالمي ىف شركة 

ن مـــ يصى الرتخـــعلـــل و الشـــرعية واحلصـــ صـــة يف االستشـــاراتتأســـيس شـــركة  متخص •

لـة الـىت هبـا و عنيـة حسـب الدمـن البنـك املركـزي أو اجلهـة الرمسيـة املختصة أو لوزارة املا

 كة.شر ال

االستشـــارات  ةالشـــكل المهنـــي )طبيعـــة أنشـــطة شـــركة مهنـــ الثـــاني:المطلـــب 2.2.3.

 الشرعية( 

ســبق ذكرهــا ضــمن مهــام املستشــار  االستشــارات الشــرعية بأنواعهــا وتفاصــيلها كمــا •

 .عيشر لا

                                                           
 .11، ص مرجع سابق بط و اآلليات،ارات الشرعية، الضواهيئات اإلستش ، شركات اإلستشارات الشرعية ومشعل الباري(  عبد 61)
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املنتجــــات ا ســــواء املنتجــــات املاليــــة للبنــــوك أو مية بأنواعهــــتجــــات اإلســــالنملا تطــــوير •

 مات يف خمتلف قطاعات االقتصاد اإلسالمي. دل أو منتجات اخلاحلال

 اإلسالمي.ايري ونظام االقتصاد عتأسيس الشركات وفق م •

 كةشـــر  سســـة ماليـــة تقليديـــه  أو شـــركة إىلحتويـــل أي بنـــك اىل بنـــك إســـالمي أو مؤ  •

 ة.إسالمي

 وتوزيع مصارفها وغريذلك (. –هبا الزكاة )احتساإدارة صناديق  •

 ريها(. وغ –االشراف والتخطيط والرقابة  –دارة مشاريعها إإدارة الوقف ) •

الرقابــة الشــراعية الداخليــة لكــل  عية للشــركات وبنــاء نظــامر وضــع أنظمــة الرقابــة الشــ •

 ائح الداخليه هلا .شركة واللو 

 اعية سواء الغذائية أوغريهااعات الصنتلف القط خميف لات احلالتجمن الرقابة على •

 والتعاونية.ريية ت اخلت للجمعيااالستشارا •

 االستشارات للمشاريع احلكومية مثل الصكوك وغريها. •

ع القطـــــاع اخلـــــاص يف اإلســـــتفادة مـــــن صـــــيغ التمويـــــل لكافـــــة مشـــــاري االستشـــــارات •

 .اإلسالمية

 الحق.الو  قالتدقيق الشرعي اخلارجي الساب •
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  .ناحية الشرعيةة ومراجعة العقود القانونية من الحكيم واملصاحلتشارات يف التسالا •

 (62ة أخرى . )استشارات متنوع •

 أو داخلية خارجيةالشرعية  اراتشعالقة االرتباط باالست الثالث:المطلب 3.2.3.

 ت الشرعية الخارجية الفرع األول: االستشارا 1.3.2.3.

الشـرعي اخلـارجي مـن ومهـام التـدقيق  اخلارجيـة خـدمات عيةشـر التشـارات ساال تشمل مهنة 

الشرعية على التطبيق بالنظر إىل املرجعيـة  اتوإبداء املالحظ مليات املنفذةخالل فحص الع

ملعـــــــــايري الصـــــــــادر عـــــــــن هيئـــــــــة احملاســـــــــبة واملراجعـــــــــة للمؤسســـــــــات املاليـــــــــة االشـــــــــرعية وفـــــــــق 

 .  )أيويف(  AAIOFIالميةاإلس

ملختصـــر هنايـــة العـــام املـــايل الـــذي النهـــائي ا ريـــر الشـــرعيلتقا اددمـــة إعـــدخ ميدكمـــا ميكـــن تقـــ

 زام الشـركة بالشـريعة اإلسـالمية بـدالً عـنيف مدى إلت مسه وتوقيعهاحتت  ن رأيه الشرعييتضم

كلــت إليــه هــذه ة الفتــوى والرقابــة الشــرعية طاملــا أنــه ال توجــد بالشــركة هيئــة وقــد أو تقريــر هيئــ

 شار والشركة . بني املست ق الذي كانسباملق واإلتفاد اقعاملهمه وفقاً  للت

                                                           
 . 01-7ص  ،سابق، مرجع  لشرعية، الضوابط و اآلليات،تشارات الشرعية و هيئات اإلستشارات اس(  عبدالباري مشعل، شركات اإل 62)
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 خليةالشرعية الدا االستشارات ي:الثانالفرع 2.3.2.3.

الشـــرعي الـــداخلي  ام التـــدقيقتشـــمل مهنـــة االستشـــارات الشـــرعية الداخليـــة خـــدمات ومهـــ 

ه ر ظيمي التابع للشركة باعتباالتن هليكلحبيث خيضع نطاق العمل للمستشار الشرعي ضمن ا

توجــد تعليمــاهتم وال م بتقــدمي التقريــر إلدارة الشــركة بنــاء علــىنــه يقــو ايل فإالتــوب اً يــداخلاً ظفــمو 

الشــرعي  تمــد يف تــدقيقهان التطبيــق اجلــاري يف العديــد مــن الشــركات الــىت تعأمــا ســتقاللية كا

الطبيعــي أن حيتــوى علــى قصــور علــى مــوظفني لــدى الشــركة يرفعــون إليهــا التقريــر ولكــن مــن 

 (63) ايلى :ا منهم ة أسبابعدن موسلبيات 

و املستشــار مــن موظــف داخلــي وهــ وبــة ألنــه صــادرســتقاللية املطلالإن التقريــر ال يتمتــع با -

 ل واملساءلة واملكافأة( إلدارة الشركة.)التعيني والفصياً  الشرعي الداخلى وخيضع إدارياً ومال

دارة اإل بـــلتققــد ال  يـــثح ةإلدارة الشــرك ال يقـــوم بــأي دور فاعـــل إن املستشــار الــداخلي -

تــدقيق الوبالتــايل يكــون  بيـق مــن خاللــه،خطتــه واإلشــراف علــى تطبيقهــا ومتابعــة التط اعتمـاد

 الشرعي أقل كفاءة من الوضع الصحيح .   

                                                           
 . 14-13، ص مرجع سابقة ، الشرعي تشاراتمشعل، شركات اإلس (  عبدالباري 63)
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ــــا ضــــعف - ــــؤد ب التــــدقيقوغي ــــداخلي ي ي يف األخــــري إىل وجــــود مشــــكلة أمــــام الشــــرعي ال

وال القيـام  لتوجيـهوال ا ارةداإلمعارضة ع طيتالشرعي الداخلي باعتباره موظف اليس املستشار

 بأي تصحيح ملسار الشركة. 

 .املني واملسامهني ادية والشفافية أمام الغري واملتعية ال تتمتع باحلكتكون هذه الشر  -

بــات شــهرية  لشــركة للمستشــار الــداخلي  أكثــر باعتبــاره يســتلم مرتفــة املاليــة لتكــون التكل -

 (.64كموظف متفرغ.)

                                                           
 .17-15ص ، سابق مرجع ،لشرعية شركات االستشارات ا الباري مشعل،( عبد 64)
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شــرعي وتعيينــه وتحديــد مكافأتــه المستشــار المجــاالت عمــل : الثالــث حــثمبلا3.3.

 ه نع االستغناءو  ومهامه

 مجاالت عمل المستشار الشرعي   األول:المطلب 1.3.3.

 ات الفقهية.ر ئلة واالستفساالرد على األس .1

 الت املالية .العمل على التأصيل الشرعى اإلسالمي يف فقه املعام .2

 . ةاصدار الفتاوى النظري .3

ســـتثمارات صـــيل مـــن واقـــع بياناهتـــا املاليـــة اخلاصـــة باالبالتفشـــركة ت اليـــاملمراجعـــة ع .4

 رفع ويصل إىل املستشار الشرعي.الخل حسب ما يتم دوبال

ات ورة شـرعية أم ال؟ مــع إعطـاء التوجيهــشـركة هـل متــت بصـاحلكـم علـى عمليــات ال .5

 ت. لتصحيح املخالفات إن وقع

عــــد أن يراهــــا رعاً برمــــة شــــاحملت الللمعــــام يةرعشــــاملشــــاركة يف إجيــــاد حلــــول وبــــدائل  .6

 الواقع . املستشار منفذة فعليا يف أرض

 ني أوغريهمتعاملني أو الباحثني أو املوظفاحية الشرعية إىل املتوضيح من الن الميتقد .7

 الرأي الشرعي يف األنشطة اإلستثمارية وغريها. اء إبد .8
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قتصـــاد االق وفـــن تعمـــل ا غـــبر علـــى أنشـــطة الشـــركة الـــىت تعـــد الشـــرعية تطبيـــق القوا .9

 مي اإلستثمارية وغريها من األنشطة . اإلسال

 ( 65العمل يف الشركة . ) قطاع للعاملني يف ة والتثقيفوعيالت .10

مــة النــدوات واملــؤمترات والدراســة والنشــرات وإقا تزويــد إدارة الشــركة بالكتــب .11

 العلمي. 

م فهي وتـــــــوعيتهم وتثقـــــــعمـــــــل، وتـــــــدريب العـــــــاملنيعقـــــــد الـــــــدورات وور  ال .12

حكـام أ-أسـس وقواعـد العمـل لالقتصـاد اإلسـالمي   لشـرعيةمالت اعااملم يف)أحكا

 اآلداب اليت جيب على موظف الشركة التحلي هبا(. -ة صر املالية املعا تاملعامال

م باملســـــائل االقتصـــــادية مـــــن وجهـــــة النظـــــر قيـــــف الـــــرأي العـــــااملشـــــاركة يف تث .13

 كة .لشر ا العية أعمشر ل و من أجل إغالق الباب أمام الشائعات حالشرعية، 

دة مــــن صــــفحات شــــاركة يف نشــــر وإصــــدار الكتــــب والنشــــرات واإلســــتفاملا .14

 (66فتاوى وقرارات هيئات الفتوى حول األعمال. )ن نرتنت يف تبياإلا

                                                           
 . 16مجلة االقتصاد اإلسالمي، ص ،(238لرقابة )الحلقة األولى(، عدد )االقرضاوي،  تفعيل آليات  ( يوسف 65)

 . 16صق، مرجع سابوي،  تفعيل آليات الرقابة ، االقرض يوسف ( 66)
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 تعيين المستشار الشرعي وتحديد مكافأته ي:الثانالمطلب 2.3.3.

ار تشــمسلــديها  ونيكــ صــاد اإلســالمي أنب أن تعمــل وفــق االقتجيــب علــى كــل شــركة ترغــ

بق ية لـديها سـعتـوى ورقابـة شـر يف حالـة عـدم وجـود هيئـة ف خصوصـاً عاقد معه تم التشرعي ي

اإلدارة و يكـون  علـى توصـية جملـسبنـاًء  ينها سواء من قبـل الشـركاء أو اجلمعيـة العموميـةتعي

 التعيني كما يلى:

 ديــــدحتو  إلدارة،ا لـــستوصـــية جم املستشـــار الشـــرعي بنـــاًء علــــى ( يـــتم التعاقـــد رمسيـــاً  مــــع1)

 ت مسبقاً .كافآامل

اإلرتبـــاط، وجيـــب  ط الشـــركة علـــى شـــرو و ستشـــار الشـــرعي ( جيـــب أن يـــتم االتفـــاق بـــني امل2)

 .يف خطاب التعينيكتابة أي شروط بينهما ويتم إثبات ذلك 

 وتأكيد قبول التعيني. ثيقبتو قامت تأكد من إدارة الشركة أن ي(على املستشار الشرعي 3)

الشــرعي  إشــارة واضــحة علــى التــزام الشــركة شــار ملست ايــنيتعل خطــاب شــمي ن( جيــب أ4)

 . ريعة اإلسالميةشكام ومبادئ البأح

شــرعي  أن يكــون مستشــار( جيــب حتديــد نــوع العالقــة هــل مستشــار شــرعي خــارجي أو 5)

 افرغــاًً  ملســاعدة اإلدارة العليــ مت ً داخلــي يتبــع اهليكــل التنظيمــي للشــركة بصــفة مراقبــاً  شــرعيا

 ابعة قراراهتا.ومت امهامه اءأدركة يف لشل
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اه واإلفصـاح صـراحة يف مسـم ود أمسـه وذكـرر شـار الشـرعي وو ( التأكد مـن أن إسـم املست6)

 نظـام بأنـه ويجعرف الشرعية الضوابط ظامنب يجسمى والذي هوية الشركة وملفات التعريف هبا

مـن  الميةسـاإلة املاليـ اتدماخل مؤسسات خالهلا تتأكد واليت نظمةمن األ جمموعة إىل يشري

 وىالفتـا إصـدار خـالل مـن وذلـك لشـرعياإلشـراف ا وإسـتقاللية فاعليـة ومـن لرتتيبـاتا

 املـدققني إىل الشـرعية بـةالرقا هيئـة عـن الصـادرة والقـرارات الفتـاوى الشرعية ونشـر والقرارات

 نعـ الصـادرة تاوالقـرار  بالفتـاوى اإلسـالمية املاليـة إلتـزام املؤسسـة فحـص هبـم يجنـاط الـذين

حـدوثها.  حـال تاإلحنرافـا جلـةومعا املناسـبة باألسـاليب الشـرعي االمتثـال دقيقتـو   اهليئـة

(67) 

 مهام المستشار الشرعي الثالث:المطلب 3.3.3.

مــن أجــل التأكــد مــن ســالمتها ليــات اإلســتثمارية وذلــك ت العمعلــى ملفــااإلطــالع  -1

 حكام الشريعة. ومطابقتها أل

  فتاوى شرعية .ج إىلحتتا يت الل واملسائا ايضإبداء الرأي حول الق -2

والتحـري الكامـل مـن  سـالميالقتصـاد اإلالـىت تعمـل وفـق متابعة سري أعمال الشـركة ا -3

 ني عن أي خمالفة لقواعد الشريعة .وتنبيه العامل سالمة تطبيق القواعد الشرعية فيها

                                                           
 .22الى  10م( ، ص 2009ماعي اإلسالمي،) ماليزيا : ينايراإلستثمار الجبرامج شادية لضوابط المبادئ اإلر ، س الخدمات المالية اإلسالميةمجل ( 67)

 



 

81 
 

  ا ً بقـالزمـة طالى و ار الفتـااجعة عقودها وتصرفاهتا وإصدإقرار صيغ أعمال الشركة ومر  -4

 أحكام الشريعة اإلسالمية .عد و لقوا

قبــل وبعـــد وأثنـــاء  كـــام الشـــريعةمطابقــة ألح إهنـــا ةمعــامالت الشـــركالتأكــد مـــن مجيـــع  -5

 التنفيذ.

مـــن املتعـــاملني ومـــن  الـــواردة إىل املستشـــار الشـــرعي تة واالستفســـاراســـتقبال األســـئلا -6

 .الشركة وفروعها واإلجابة عليهاالعاملني يف 

 واملؤسسات الشرعية للتوعية هبا.يئات ن اهلة عدر صاتاوى اللفا عمج -7

 يلزم توجيه العاملني هبا يف الشركة. لشرعية اليتمات ايلتعمنشورات واإعداد امل -8

االقتصـاد اإلسـالمي فني وللجمهـور للتوعيـة بأنشـطة اضرات للموظعقد الندوات واحمل -9

 وأمهيته. 

ات مــن جهــأو ي رعستشــار شــكمه  نــنفيــذ الفتــوى الشــرعية الصــادرة معـة تمتاب -10

 (.68)وى رمسية أخرى مثل اجملامع الفقهيه.فت

                                                           
م 2009المـأمول، عـام قـع و وش الوار البنـلمالية اإلسالمية، رسالة مقدمـة لمـؤتماؤسسات ي للمالفتوى واالستشارات والتدقيق الشرع (  أحمد الحجى الكردي،  هيئات 68)

 . 21-10، ص



 

82 
 

 

 المستشار الشرعي ملع أساليب الرابع: المطلب4.3.3.

ركة يريــــد أن يقــــدم هلــــا ب العمــــل بــــأي شــــالبــــد للمستشــــار الشــــرعي مــــن حتديــــد أســــالي

 ورمـألأثنـاء عملـه وال يـرتك ايتبعهمـا سـلوب ألـه مـنهت و  االستشارات الشرعية، أي يكون

ب و فيـة عـن كـل أسـليتبعه، وحناول إعطـاء نبـذة تعريأسلوب ون هناك يكن ن أدو ة للعفوي

كانـــت نتيجـــة التجـــارب تلـــك األســـاليب   و  الشـــرعي أن يســـتفيد منـــه  رميكـــن للمستشـــا

 يلي: تتمثل فيماذه املهنة على أرض الواقع، سات السابقة هلواملمار 

 الشورى لوبأس •

ؤدي اىل النجـاح وهـذا شـار الشـرعي  تـإتبعها املست إذا لىتا اليبسألان م () الشورىأسلوب 

يــه وســلم حيــث أمــره مبشــاورة أصــحابه فقــال اهلل علحممــد صــلى اهلل  اهلل إىل نبيــهأمـر إهلــي مــن 

وأمـــرهم شـــورى (. وقـــال يف مـــدح املـــؤمنني"69.) " وشـــاورهم فـــي األمـــر"بحانه وتعـــاىل ســـ

 عليــه وســلم أحــد أكثــر مشــورة ألصــحابه مــن رســول اهلل صــلى اهلل ن يكــ ومل ،(70.)" يــنهمب

ات ك فــــإن تعليمــــلــــذ قــــط وقياســــاً علــــىفا أداة منفــــذة ألن يف املشــــاورة تربيــــة دون أن يكونــــو 

لمــدقق الشــرعي ليتعــرف املشــاورة وكــذلك إتاحــة الفرصــة ل املستشــار الشــرعي تكــون مــن بــاب
                                                           

 (.159آل عمران، اآلية ) ورة (  س65)

 (.38رة  الشورى، اآلية )(  سو 66)
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و إخالصـــهم و مـــن مث يتعـــرف علـــى إمكانـــات و   مهـــمعلر دارف مقـــيعـــف معلـــى مـــن يـــراقبه

وتر تـــعلـــى ختفيـــف ال وإذا شـــاور املستشـــار مراقبيـــه فـــإن املشـــاورة تعمـــل قـــدرات مـــن يـــراقبهم.

كمـــا أهنـــم حـــني يشـــاورون يف   ملستشـــار أكثـــر قبـــوالً للتوجيهـــات،دل وجتعـــل اجلـــاو واالحتكــاك 

إشــباع ناحيــة معنويــة لــدى  إىل ا ً يضــابــة أرقال التــدقيق ســيعملون علــى جناحــه، وتــؤدي أســلوب

التـايل وجـود ية أجهزة الرقابة ومن مث يف حتقيق أهدافها، وبالعاملني مما جيعلهم على قناعة بأمه

للرقابــة بيانــات ومعلومــات  وهــو مــا يــؤدي إىل إعطــاء العــاملنيوالعــاملني  ةبــاتعــاون بــني الرقلا

دقة، كما ميكـن أيضـاً  ه باتحظالداء مإبن معلى ضوئها يتمكن املستشار الشرعي  صحيحة

و عية ومـن مثـن التعـاون بـني الطـرفني علـى تالفيهـا أمن سرعة وضع اليد على االحنرافـات الشـر 

لشـــعور علـــى جنـــاح نظـــام الرقابـــة الشـــرعية ســـلوب يســـاعد ألات عليهـــا، وهـــذا إدخـــال تعـــديال

تـأيت يف  منـاوإت ءاإجرا أوب يشرعي ال يفرض عليهم معايري أو أسالالعاملني بأن املستشار ال

 (71دائرة إقناع واالقتناع. )

 التخطيطأسلوب  •

 دوبنــاء علــى حتديــ الوصــول إليــه، د املستشــار الشــرعي هــدف الرقابــة ومــا يريــدايــة حيــديف البد

برســـم السياســـات واإلجـــراءات ووضـــع طـــط للوصـــول إليـــه، والتخطـــيط يكـــون هــذا اهلـــدف خي

قــرآن الكــرمي عليــه يف أكثــر مــن ال حــثي مأ إســالبــدم ابــرامت العمــل واجلــداول الزمنيــة، وهــذ
                                                           

  .43لى ا 23 مرجع سابق، صارة المخاطر للمؤسسات، ية، المبادىء  اإلرشادية إلدة اإلسالم(  مجلس الخدمات المالي 71)
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(، 72) ، ا اهلل ولتنظـر نفـٌس مـا قـدمت لغـد"ن آمنوا اتقـو " يأيها الذي :موضع. قال تعاىل

، اه وعلمــه وخربتــهإلنســان ومــدى تقــو إال إذا ارتــبط باملنفــذ وهــو ا زيــاً ال يكــون جم طوالتخطــي

يـــة ويضـــع لكـــل هـــدف ئز ف جداأهـــىل إام لعـــا فاهلـــد جتزئـــة  مت ويكـــون التخطـــيط مفيـــداً إذا

 .أهدافها حتقيقو  هايالوصول إلمناسبة ميكنه خطة 

 التنظيم أسلوب •

يميــة، والتنظــيم يف ظنتبــدأ العمليــة التووضــعه للخطــة  بعــد حتديــد املستشــار الشــرعي للهــدف

لـــذين يـــؤدون األعمـــال والوقـــت ات واالختصاصـــات واألفـــراد افهومـــه العلمـــي حتديـــد الواجبـــم

ائرة التنظيم تصميم هيكل العمل وحتديد املسئوليات  ديف خلمال ويدعاأل د إلجناز هذهاحملد

وال أدل  لغـــاً،هتمامـــاً بااالتنظـــيم  دوربـــحتديـــد العالقـــات بـــني العـــاملني حيـــث اهـــتم اإلســـالم و 

اط إنسـاين كمــا ورد يف ة التنظيميـة يف أي نشـالعمليـأهتمامـه مبكونـات وأبعـاد  علـى ذلـك مـن

ِإَذا َخـرََج َثاَلثَـة  : قَـاَل َسـلََّم َصـلَّى اللَّـهج َعَلينـِه وَ َأنَّ َرسجـوَل اللَّـِه :  ي  رِ اخلنجدن  يدٍ َأيب َسعِ احلديث َعنن 

 (. 73. )هجمن دَ َؤم رجوا َأحَ يـج  َسَفٍر فـَلن يف 

                                                           
 ( .18(  سورة الحشر، اآلية رقم )72)

، ص   8فــى تخــريج أحاديــث منــار الســبيل، )ج/ ر إرواء الغليــل، أنظــشــاء اهلل تعــالى حــديث صــحيح إنفال ورجالــه ثقــات ،،  (2608)، حــديث رقــم داودبــو خرجــه أ(  أ73)

106). 
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ــزِ  " تعــاىل كــل فــرد  ومســاءلته عنهــا، قــال اهللوكــذا التحديــد الصــحيح ملســئولية     اِزرَةٌ وَ  رُ َأالَّ َت

 (. 74.)ى  " ْخرَ  أُ ْزرَ وِ 

 المتابعة أسلوب •

علـى ومزاولـة مهمـة مهنـة االستشـارات الشـرعية  العمـل البـدء يف ،يأيت بعـد التخطـيط والتنفيـذ

قابــة الســابقة واملقرتنــة بالعمــل قبــل املستشــار وفــق الر  الشــرعي مــن قمليــة التــدقيدأ عبــالواقــع فت

يب ذاتـه كعمـل تنفيـذي إىل متابعـة وتقيـيم لرقـامـل االعج تـا عة، وحيضـو و ملاخلطـة اوالالحقة وفـق 

م التأكـد مـن سـريه وفـق اخلطـة املوضـوعة وأن لـه حىت ال ينحرف عن هدفـه األساسـي، بـل يـت

تأكـد مـن سـالمة التنفيـذ وتفيد املتابعة يف ال مد أخرى،خيو حو أحياناً  يصالة االستمرار فصف

اُكْم أُمَّــًة َوَسـطًا لَِتُكونُــوا َجَعْلنَـ َكـَذِلاَ وَ )واجهــه. ت تالمـن مشـك وحـل مـا قـد يعــرتض العمـل

 (.75. ) (الرَُّسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًدا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس َوَيُكونَ 

 جالعرج في الالتد أسلوب •

 اسنيب الرقابية هتدف إىل الرفق بنفسيات الات واإلجراءات واألساليق السياسبطالتدرج يف ت

مــن املفاجــآت الــيت تولــد مشــاعر مــن لتمهيــد هلــا بــدالً قبــول التوجيهــات واة لســحف إعطائهــاو 

هلل رضـي ا وهـذا املعـىن نسـتنبطه مـن قـول السـيدة عائشـة ،شـرعيالكراهية جتاه مهنة التدقيق ال
                                                           

 (.38ة )نجم، أيرة  ال(  سو 47)

 .143رقم  (  سورة البقرة ،اآلية 57)
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أي الكفن خري قالت وحيك وما يضرك قال يا أم املـؤمنني أريـين  "إذ جاءها عراقي فقال اعنه

ه ضـرك أيـيومـا  : ف قالـت قال لعلي أولف القرآن عليه فإنه يقـرأ غـري مؤلـمصحفك قالت مل

حــىت إذا ثــاب  إمنــا نــزل أول مــا نــزل منــه ســورة مــن املفصــل فيهــا ذكــر اجلنــة والنــار لقــرأت قبــ

إىل اإلسالم نزل احلالل واحلرام ولو نزل أول شيء ال تشربوا اخلمر لقالوا ال ندع اخلمر الناس 

 هطبـاً  نبيـىل خمااه وتعـ سـبحانويقـول اهلل.(76)"  نـدع الزنـا أبـداً زنـوا لقـالوا الولـو نـزل ال ت أبداً 

القلـب النفّضـوا "فبما رحمة من اهلل لِنت لهم ولو كنت فظـاً غلـي  صلى اهلل عليه وسلم 

 (. 77.).."وشاورهم في األمر فر لهممن حولا فاعُف عنهم و استغ

 ملةعالمفق في الر ا أسلوب •

يــا  :وســلم لعائشــة  ىف قــول الرســول صــلى اهلل عليــه التعامــل كمــا ورد أن يكــون هنــاك رفــق ىف

لعنــف ومــا ال يعطــي  رفيــق حيــب الرفــق ويعطــي علــى الرفــق مــا ال يعطــي علــى اهللاعائشــة "إن 

و لعفـوا ه بـاللنيابصـحأصـلى اهلل عليـه وسـلم مبعاملـة رسـول اهلل  (، وهنـا أمـر78) على سـواه"

مـن سـر تي هنـاسلم حيث أصحابه على املعاملة بـالرفق إلو  يهرسول صلى اهلل علومشاورهتم، وال

فق أســلوباً  لضــمان صــحة بــالر ســره غريهــا، فحــني تكــون املعاملــة ييال  واملطالــب مــا األغــراض

لبــه يطا مــكة ســيؤدي ذلــك إىل تــرك التكلــف والتشــدد فيتطبيــق نظــام الرقابــة الشــرعية بــأي شــر 
                                                           

 .(7470أخرجه البخاري، حديث رقم  ) ( 67)

 (. 159اآلية )  ن،(  سورة  آل عمرا77)

 .(6927) يث رقم (  أخرجه البخاري، حد87)

https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
https://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=9126#docu
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العــاملون، ووصــل األمــر إىل أن رســول  نــهم ومــات حــىت ال ينفــر مــن بيانــات ومعلملنيعــاالمــن 

علـيهم دعـا  األمة مسئولية فرفق بالناس، ومن شـدد يفدعا ملن توىل  ماهلل عليه وسلاهلل صلى 

 هؤمنني رضـي اهلل عنهـا : قـال صـلى اهلل عليـاهلل أن يشجق عليه ، كما ىف حـديث عائشـة أم املـ

فأشقق عليه، ومن ويل أمر أمـيت شـيئاً م يهيت شيئاً فشّق علَويلَ من أمر أممن م لهم. " السلو 

دقق العالقـــة الـــيت تـــربط بـــني املـــ ة إىل طبيعـــةر اويف احلـــديث إشـــ، (79) فـــأرفق بـــه" فرفـــق هبـــم

 هـــاعلي ال جيرعلشـــان جانـــب التـــدقيق الشـــرعي كواليـــة وبـــني الرعيـــة، فسياســـة الرفـــق واللـــني مـــ

أو يـت واء مـن ناحيـة التوقيانـات واملعلومـات سـلف العاملني فوق طاقتهم مبـا تطلبـه مـن البتك

 الكم أو النوع.

 همملامل على األهم فعالتركيز في ال أسلوب •

رعي أن يركـز يف عملـه علـى تقـدمي األهـم فـاملهم، فـإذا كـان يف عمـل حـرام تشـار الشـعلى املس

تهـدين، أو إذا كـان فيـه أكثـر مـن قـول للعلمـاء اجمل فيهه تببل املشق تهلفيبذل جهده إلزاقطعي 

عــدم وجــود و أكــد مــن صــحتها علــى العقــود الــيت ســتطبق علــى آالف العمليــات ويت فريكــز أوالً 

يهــتم بالصــفقات كمــا عليــه أن دالً  مــن أن يركــز علــى عمليــة مفــردة،  شــرعية هبــا، بــ تاخمالفــ

مامـــه ببيـــوع صـــغرية إهتل قبـــالشـــركة  إىل عائـــد  كبـــري يـــدخل الكبـــرية الـــيت ســـتحقق مـــن ورائهـــا

 ةلجــان التنفيذيــة واملــدراء والتابعــة تقــارير جملــس اإلدار ه علــى ميف جهــد عائــداهتا قليلــة، ويركــز
                                                           

 .3088، فى صحيحه ، حديث رقم (  أخرجة مسلم97)
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ء ميثلون الرأس فإذا صلح الرأس صلح سائر اجلسد، متابعة املوظفني ألن هؤال قبل تركيزه على

 اْلُيْســَر َواَل يُرِيــُد ِبُكــُم ُكــمُ بِ  اللَّــهُ  دُ يــرِ يُ  قولــه تعــاىل   وهكــذا يف ســائر عملــه، وكمــا ورد ىف

 .(80)﴾، ْسرَ اْلعُ 

 النصيحة بأسلو  •

ن النصـيحة تشـار الشـرعي ألسيتبعهـا امل ب أنجيـلـيت الناجحة االتدقيق  أساليبالنصيحة من 

 لبـاً يق اخلـري والصـواب، وغاتعين اإلخالص فحني ينصح اإلنسان لغريه تعين أنه يرشده إىل طر 

حمبتـه لــه  إىل يـؤديالســر ممـا جيعلهـا أكثــر قبـوالً لـدى املنصـوح وبالتــايل  يف حةصـيكـون النت مـا

إن التناصـح الرقابية، بل  ةيملإىل جناح الع يه احلالة يؤدذوتقدمي النصيحة من املستشار يف ه

 نـار ا أمسوف يكون متباداًل بني الطرفني ممـا يعـود يف النهايـة ملصـلحة العمـل بالشـركة، وهـذا مـ

النصـيحة هلل و دين " الـقـال الرسول صلى اهلل عليـه وسـلمكما ورد ىف احلديث أن   مه اإلسالب

لعـاملني فيمـا يعـود ا يستشار الشرعامل ح(، وحني ينص81).لرسوله وألمة املسلمني وعامتهم"

 هممــــا يــــنف هميملــــعلــــيهم بــــالنفع خاصــــة يف أخــــراهم فيمــــا يتعلــــق جبوانــــب العمــــل وذلــــك بتع

حيـب هلـم مـا حيـب لنفسـه ويكـره هلـم مـا يكـره لنفسـه ويـؤدي ذلـك إىل ترشـيد بأنـه ارهم إشعو 

 ي وتطبيق األساليب املطلوبة يف جمال العمل.لشرعمل االع

                                                           
 .185ية رقم  (  سورة البقرة، اآل80)

 .55حديث رقم ، ةالنصيحباب بيان أن الدين  ،االيمان، كتاب صحيحه ، فى مسلم(  أخرجه 18)
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 نلحساالقول  وبأسل •

َزغُ يَـ  نَ اَوُقْل ِلِعَباِدي يـَُقوُلوا الَِّتي ِهَي َأْحَسُن ِإنَّ الشَّْيطَ ىل: " انه وتعاحبقول اهلل س ـبَـ  نـْ ُهْم نَـ يـْ

ْنَساِن َعُدّواً ُمِبيناً "  ِإنَّ  إذا اتبع املستشار الشرعي ، (82. ) سورة  اإلسراءالشَّْيطَاَن َكاَن ِلْْلِ

فــإن هــذا األســلوب يعمــل علــى الرقابيــة  هتــء قيامــه مبهمثنــاأمــع العــاملني  طريقــة القــول احلســن

يكـون يف  ن كمااحلس قولالو  ن وجدت،إ اتفت بينه وبني والعاملني وينزع اخلالتقوية الصال

ـــدقيق، وكـــذا يف رير تقـــا املعاملـــة يكـــون أيضـــاً  يف األلفـــاظ والتعليمـــات الصـــادرة، وكـــذا يف الت

 اإلجيابيــــات الرقابــــة إىل ةبإشــــارة أجهــــز  ذلــــك القــــات، و يكــــونالتقــــارير تعــــرب عــــن حســــن الع

 وسـائلال لـىع عتمادهـاا دمعـوتنويهها جبهود الوحدات واألعمـال الناجحـة الـيت قامـت هبـا، و 

ية شـفه ة أوتقوم على إبداء القوة أو التلويح هبا، سـواء كانـت يف شـكل تعليمـات مكتوبـ اليت

 أن التــــزام هيــــر اإلشــــارة إلجتــــد تمالتها. وممــــاوإمنــــا تعتمــــد علــــى أســــلوب تــــأليف القلــــوب واســــ

ة ادا والزيــنهــم هاملستشــار الشــرعي املســلم بــالقول احلســن ال يعــين تبديلــه للحقــائق أو انتقاصــ

جيـب عي  لتزام بروح الرقابة الذاتية، فاملستشار الشر العين مراعاة حسن املدخل وامنا يا، وإفيه

مانـــــة ألتـــــالزم بـــــني ا ال ذمون، إيف املضـــــتفـــــريط  أن يعـــــرف كيفيـــــة الوصـــــول إىل اهلـــــدف دون

 ق القول وبني اخلشونة يف األسلوب. والصد

                                                           
 (.53سراء، أآلية  رقم )(  سورة  اإل82)
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 العدل أسلوب •

رعي يف رقابتــه ويف كتابــة تقــاريره ر الشــستشــاامل يــةادد بــه حيقصــوي العــدل يف التــدقيق الشــرعي

 التاىل علي املستشـار الشـرعي أن يراعـى يف أداءوب، سواء من الناحية الشخصية أو املوضوعية

ات ودون حتيز أو جماراة للغري تنفيـذاً لقـول اهلل سـبحانه عن املؤثر  يه بعيدا ً اء رأدعمله وعند إب

ــوَّاِميَن بِاْلِقْســِط ُشــَهَداَء لِلَّــِه َولَــْو َعَلــى  أَنُفِســُكْم نُــوا ا ُكو ُنــو مَ آ ِذينَ الَّــا يَــا أَيُـَّهــ "وتعــاىل   وِ أَ قـَ

ــَربِيَن  َفــاَل تـَتَِّبُعــوا اْلَهــَوى  َأن  ۖ  ِهَمــا لَــى  بِ ُه َأوْ لَّــلِقيــًرا فَاْو فَ ا أَ ْن َغِنيًّــِإن َيُكــ ۖ  اْلَوالِــَدْيِن َواأْلَقـْ

 (.83.)لََّه َكاَن ِبَما تـَْعَمُلوَن َخِبيًرا "، الفَِإنَّ وا ضُ رِ ْو تـُعْ أَ ا و َوِإن تـَْلوُ  ۖ  تـَْعِدُلوا 

إمنــا و أو غــىن  و فقــرقبتــه وكتابــة تقــارير بقرابــة أو صــداقة أعي يف مراتشــار الشــر ثر املسفــال يتــأ

 ذي حق حقه.يف أداء عمله، ويعطى كل  ل اهلليعام

                                                           
 .)135لنساء، اآلية  رقم )(  سورة  ا83)
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 الصدق أسلوب •

والصــــالح يف األحــــوال، فــــإذا  عمــــاليف األدق لصــــا حبه إىلصــــاب يالصــــدق يف األقــــوال يــــؤد

لك يقـول أيضـاً  الفكـر ولـذن احلـق يف قلبـه و حرص اإلنسان على التزام احلق فيما يقول أطمـئ

ــْوالً َســِديدًال ُيْصــِلْح َلُكــْم اتَـُّقــوا اللَّــَه  او يَن آَمنُــالَّــذِ  َهــاأَيُـّ يَــا  اهلل ســبحانه وتعــاىل: " َوُقولُــوا قـَ

ـْوزاً َعظِ ْم ذُ َلكُ  رْ فِ غْ ْم َويَـ كُ الَ َأْعمَ  َقـْد فَـاَز فـَ (، وال 84)"،يمـاً نُـوَبُكْم َوَمـْن ُيِطـْع اللَّـَه َوَرُسـوَلُه فـَ

ا ممــــا مييـــــز وهـــــذ ذبدق وتـــــرك الكــــالنـــــاس بالصــــ وص يف القــــوانني الوضـــــعية تلــــزمتوجــــد نصـــــ

 ستشـارل املبعمـم ائكـون القـي أن عامالت اإلسالمية اليت يوجد فيها هذا الضابط ، فينبغـيملا

والواقـع فيسـتخدم  الشرعي متخذاً للصدق أسلوباً يف عمله فتكـون التقـارير معـربة عـن احلقيقـة

يــؤدي إىل ه  ر ريلصــدق يف تقــاق الشــرعي باقيواملصــطلحات الدقيقــة، والتــزام التــداللغــة املناســبة 

 إليهـاتـاج ة حتيلفضـوالصـدق . تـهاجابتهم لتوجيهالعاملني فيه وتقديرهم لرقابته وسرعة است ثقة

دقة فيما تقدمـه مـن الشركة للنجاح يف عملها فإذا كانت األقسام اخلاضعة للرقابة بالشركة صا

ونســبة يب ارقــيــل اجلهــد الؤدي اىل تقليــ ت فيثــق فيهــا املــدقق الشــرعي ومــن مثبيانــات ومعلومــا

 اخلاضعة للفحص والتفتيش. تالعينا

                                                           
 (.71( واآلية )07ة  األحزاب، اآلية  رقم )(  سور 48)
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 جسسلتا رالتدقيق بالظاهر من غي أسلوب •

مع معاونيه أن يقومون بالتـدقيق علـى مـا وصـلهم مـن معلومـات ر الشرعي ى املستشالع جيب

الحــــق بفحــــص املســــتندات والســــجالت ت بعينهــــا، كمــــا يقومــــون بالتــــدقيق الحــــول معــــامال

النـاس بـالظنون، بـل يفـرتض فـيهم  ذخـاألخبـار ويأ حسـستويه أن يتجسـس عية، وليس لاقالو 

النـاس وتصـيد األخطـاء، والسـبب  عـوراتتتبـع يق دقلتـصد مـن القا نلثقة، وال يكو الصدق وا

من غري حبث  أن جنري أحكام الناس على الظواهر يف وضع هذا الشرط أننا يف اإلسالم أجمرنا

اً  كــانوا يؤخــذون ســاعنــه " إن أن هللاي ن اخلطــاب رضــد قــال عمــر بــفقــعــن األمــور الباطنيــة، 

وإمنـا نأخـذكم اآلن نقطـع قـد إ وحيالـن سـلم، وأو  يـهل صـلى اهلل عبالوحي يف عهـد رسـول اهلل

هلل قربنـاه ولـيس لنـا مـن سـريرته شـيء، امبا ظهر لنا من أعمـالكم فمـن أظهـر لنـا خـرياً  أمنـاه و 

 حســـنة " ال إن ســـريرتهن قـــإو  ومل نصـــدقه  اً مل نأمنـــهوءحياســـب ســـريرته، ومـــن أظهـــر لنـــا ســـ

علـي  عـن ابـن شـهاب صـفية، يف احلـديث عـن إهنـا :ملسو هيلع هللا ىلص ول النـاق لكذ(، ويدل على 85.)

جــاءت رســول  إهنــا صــلى اهلل عليــه وســلم أخربتــه لنــاحيــي زوج اصــفية بنــت  أن ســنيبــن احل

ـــزوره وهـــو معتكـــف يف املســـجد يف العشـــر ســـلمو  يـــهاهلل على صـــل اهلل اآلواخـــر مـــن رمضـــان  ت

 صــلى اهلل عليــه وســلم مــن العشــاء مث قامــت تنقلــب فقــام معهــا النــافتحــدثت عنــده ســاعة 

 عليــه النــا صــلى اهلل أم ســلمة زوج بلغــت بــاب املســجد الــذي عنــد مســكنإذا يقلبهــا حــىت 

                                                           
 . )2498ت، حديث رقم )(  أخرجه البخاري، كتاب الشهادا58)

http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=12300
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16600
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=16600
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=199
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
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صلى اهلل عليه وسلم مث نفذا فقـال  اهللل على رسو ا لمسف األنصار ما رجالن منهب مر وسلم

اهلل  قاال سبحان صفية بنت حيي رسلكما إمنا هيا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم على هلم

ين خشـيت أن وإ مبلـغ الـدم آدم إن الشيطان جيري مـن ابـن لا قايا رسول اهلل وكرب عليهما م

  .(86).ف يف قلوبكماذيق

غـــي أن ن أن يرتـــاب اآلخـــرون منـــه فإنـــه ينبميكـــف وقـــقـــع يف مفو ر طوهلـــذا لـــو أن اإلنســـان اضـــ

كـان مـن أجـل  إمنا فعلـت هـذا مـن أجـل كـذا، إمنـا أتيـت هـذا امليوضح لآلخرين، ويقول هلم: 

فهـذه  ،ن يب، إطالقـاً قول: ال واهلل جيب عليهم أن حيسنوا الظـخرين ويكذا، وال ينتظر من اآل

ر العــرض، نظيــف الثــوب، ال طــاه هــاً كــون نزيي ذاأن يــتفطن اإلنســان هلــا، وهبــ يغــبقضــايا ين

 (87) .ه عرضه وال تلوث مسعتيجقدح يف

 بغرض الرقابةالزيارات  أسلوب •

افة إىل اإلطـالع علــى ابتــه باإلضـبالشـركة وأن تكـون رق لشــرعي التجـولجيـب علـى املستشـار ا

والتعـرف علـى العـاملني  عمـلالة فـة طبيعـعر مل نظـر يف األعمـاللراق عن طريـق ااملستندات واألو 

كمــن مسـع وهــذه الزيــارة سـوف تســاعده كثــرياً يف   ىواملتعـاملني وظــروف أعمــاهلم فلـيس مــن رأ

مطبوعة يف ذهنـه  ألن الصورة سوف تكون أحوال الواقعه من معامالت و تفهم ما يعرض علي

                                                           
 . )5865ألدب، حديث رقم )كتاب ا  بخاري،(  أخرجه ال68)

 .هـ1428 // شعبان  12تاريخ النشر:  الحديث،شرن ، .khaledalsabt.comWWW ، خالد بن عثمان السبت عموق(  78)

http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?bk_no=52&ID=3459&idfrom=11369&idto=11372&bookid=52&startno=1#docu
http://www.khaledalsabt.com/
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يعتــرب ال و  ل،قـع العمـمو  نعـا كـان بعيـداً  ذهبا بعكـس مــا إن أقـدر علـى تفهمهـا واسـتيعاويكـو 

، وهــذا النــوع مــن الرقابــة هــذا جتسســاً بــل هــو مــن صــميم عملــه الــذي ينبغــي أال يشــغل عنــه

ـــوْ َنـــا بَـ َورَفـَعْ  : } -ل اهلل تعـــاىل حســـب التـــدرُّج ، وتتضـــح الرقابـــةج يف قـــو  َق بـَْعـــٍ  ْعَضـــُهْم فـَ

ـــالم  - ناكـــ  قـــد(. و 88.)﴾ اْعًضـــا ُســـْخرِيًّ َجـــاٍت لَِيتَِّخـــَذ بـَْعُضـــُهْم بَـ َدرَ   -عليـــه الصَّـــالة والسَّ

صــحابته مــن املشــهود هلــم بالرقابــة الذاتيــة، فهــم خيــافون اهلل يف  يراقــب والتــه وعمَّالــه، َرغــم أنَّ 

 ن اخلطأ.ن اإلنسان خملوق ضعيف، ليس معصوًما منية، إالَّ أسر  والعالال

 إنزال الناس منازلهم أسلوب •

لعمــــر، هكــــذا خلقهــــم اهلل، فعلــــى املستشــــار وا ةرب علــــم واخلــــالو  تصــــفاوتون يف الالنــــاس متفــــا

ن يــوجههم مــن العــاملني إذا كــان رئيســاً أو رئــيس قســم أو رئــيس الشــرعي أن يراعــي حالــة مــ

ممـــن جيـــادل  ه علـــم، وإذا كـــان ممـــن يســـمع ويســـتجيب أوخـــربة أو لديـــ رة، أو موظـــف لـــهإدا

لشـرعية وهـذا مـن ا تالشـكالج امللعـو  حللتوجيه والنصيف تقدميه وهكذا يراعي أحوال الناس 

 (.89).فأكرموه"قوم رمي اإلسالم وقال صلى اهلل عليه وسلم" إذا آتاكم ك

                                                           
 . 32ة الزخرف، اآلية رقم (  سور 88)

 .سنده ضعيفو  (50) رقم حديث ، أخرجه إبن ماجه)243(، والبيهقي في )اآلداب( )511أخرجه أبو داود  ) ( 98)
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 بين اللين و الشدة لوبأس  •

معاقبـــة  دارة ولـــه قـــدرة نافـــذة علـــىلـــه ســـلطات خولتـــه إياهـــا اإلإذا كـــان املستشـــار الشـــرعي 

فـال يكـن لينـاً  فيعصـر  والشـدةني اللـني بوسطاً   املتهون معتك أنه ني فعليلفخااملنحرفني وامل

لـــى الشـــدة، والـــدعوة علـــى العقوبـــة، وال يعاجـــل يكســـر،  فعليـــه أن يقـــدم اللـــني عوال صـــلباً  ف

ْلـِب اَلنَفضُّـوا ِمـْن َوَلْو ُكنَت َفظًّا َغِلـيَ  اْلقَ " : قال تعاىل .ة ما وجد سبيالً إىل منعهابالعقوب

 (.90) "َحْوِلاَ 

 يذِ فَـِإَذا الَـّ اْدفَـْع بِـالَِّتي ِهـَي َأْحَسـنُ  ۖ  لسَّـيَِّئُة َسـَنُة َواَل احَ َتْسـَتِوي الْ  اَل  " :ىلهلل تعـاوقال ا 

َناَ بَـ   (. 91) "َنُه َعَداَوٌة َكأَنَُّه َوِليٌّ َحِميمٌ يْـ بَـ وَ  يـْ

                                                           
 (.591، اآلية )آل عمران (  سورة  90)

 (.34ة )ورة فصلت، اآلي(  س19)
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عــن  االســتغناءشــرعي وفريــق عملــه و اختيــار المستشــار ال الخــامس:المطلــب 5.3.3.

 خدماته

 عمله من المدققين شرعي وفريقلاختيار المستشار ا األول:الفرع 1.5.3.3.

 عيشر تشار المسال ختيارا األولى:المسألة 1.1.5.3.3.

سـتحدثت يف العصـر اا املستشار الشرعي املستقل مهنة عمل حر وليسـت وظيفـة خاصـة وإمنـ

ســالمي، االقتصــاد اإل تعمــل وفــق الشــريعة االســالمية بنظــام احلــديث مــع نشــأة الشــركات الــىت

الصـفات ها، حيـث حيتـاج شـاغلها إىل تـوافر يشـغل فات خاصـة فـيمنضاً  إىل مواصـيأ جا وحتت

ع باملهـام امللقـاة علـى عاتقـة، إضـافة إىل ضـطالالا تمكن مـنيـ ىتحاألخالقية والعلم الشرعي 

مي فعليـه معرفـة ا فإذا كانت الشركة بنـك اسـال نفس نوع الشركة وجمال نشاطهتوافر اخلربة ىف

ل التــأمني وإن كانـــت الشـــركة ىف فـــة عمـــأمني عليــه معر الشـــركة ىف التـــنــت االبنـــوك وإن ك عمــل

ادية حـىت يكـون متعايشـاً مـع الواقـع قتصـالا املعرفـةو  ذاكـنتجات احلالل عليه معرفة ذلك وهامل

نـراه مـن تصـورات تكـون نصــب  حيح لألعمـال ونضـع فيمـا يلـي مـاويـتمكن مـن التوجيـه الصـ

رة للشــركة أو إالداا أعضــاء جملــس ي  ســواء أكــانو شــرعلار املستشــار اعــني مــن يقومــون باختيــأ

 و غريه. ي أكز ر لبنك املكار  او أية جهة أخرى هلا سلطات االختيمجعيتها العمومية أ

 ي:الشرعي وفقاً  ملا يل ملستشارختيار ااوعليه يرى الباحث من وجهة نظره أن يتم 
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 تعيين المستشار الشرعي : (1

ىف السابق  انتلىت كهنة احملتسب اعترب جزء من مت  ةرعي ىف أي شركمهنة املستشار الش

أهالً هلا، قال   راهي منفيعني  نيلمسىف التاريخ اإلسالمي وهي فرض على القائم بأمور امل

يَْأُمُروَن ُعوَن ِإَلى اْلَخْيِر وَ ْن ِمْنُكْم أُمٌَّة َيدْ َتكُ َولْ    :سبحانه وتعاىل يف كتابه الكرمي

هَ بِاْلَمعْ    .(92)﴾، ُهُم اْلُمْفِلُحونَ ِئَا َكِر َوُأولَ  َعِن اْلُمنْ ْونَ ُروِف َويـَنـْ

ات ومده باملساعدين من فريق العمل صاصختإلمنحه ا تمي روهبذا التعيني للمستشا

رشاد والتوجيه شرعية على الوجه األكمل من اإلحىت يتمكن من أداء مهمته املهنية ال

 الشركة. لعلق بأعماا يتام فيمحلالل واحلر وتوضيح أمور ا

 شرعي :لى أعباء مهنة المستشار الالذي يقدر عاألصلح اختيار  (2

إختيار األصلح هلذه املهنة، فاالستشارات عي رات شركة أنال ىفختيار العلى جهة ا

موضعها ومن ذلك قول ذلك فهي أمانة جيب أداؤها يف الشرعية والية من الواليات وب

                                                           
 .  104اآلية ، رقم  (  سورة آل عمران29)
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 إهنااذر " مارة فقال له يا أبه  اإلله أن يولياذر حني س أليبوسلم  ى اهلل عليهالرسول صل

 (. 93).فيها" يه عل يأدى الذو  هاقيوم القيامة خزي وندامة إال من أخذها حب

 اختيار األمثل فاألمثل (3

عي واالقتصــادي الشــر اخلــربة الــيت جتمــع بــني العلــم  إن مهنــة االستشــارات الشــرعية حتتــاج

د ختتـــار أصـــلح املوجـــو  هـــة االختيـــار أنج ىلزمـــان، لـــذا علـــه نـــادرة يف هـــذا اواملـــايل وهـــذ

جـــب انـــة وقـــام بالوام فقـــد أدى األملتـــاا اداالجتهـــ عـــدب ال هـــذواألمثـــل فاألمثـــل، ومـــن فعـــ

َهـــا َمــــا  َلَهـــا َمــــا َكَســـَبتْ  ۖ  ْســـَعَها ال ُيَكلِّـــُف اللَّـــُه نـَْفًســــا ِإالَّ وُ لقـــول اهلل تعـــاىل "  َوَعَليـْ

نَـنَـرَبَـّ  ۖ  َأْخطَْأنَـا  نَِّسيَنا َأوْ  نَؤاِخْذنَا إِ رَبَـَّنا اَل تُـ  ۖ  َتَسَبْت اكْ  ا َمـًرا كَ ْصـإِ  اا َواَل َتْحِمـْل َعَليـْ

ــى َحمَ  ــُه َعَل ــن ْلَت ــا الَّــِذيَن ِم ْبِلَن ــ ۖ  قـَ ــَة لََن ــا اَل طَاَق ــا َم ْلَن ــا َواَل ُتَحمِّ ــِه رَبَـَّن ــُف َعنَّــا  ۖ  ا ِب َواْع

، وإذا كـان  (.94) ،"َكـاِفرِينَ لَـى اْلَقـْوِم الْ فَانُصـْرنَا عَ َت َمْواَلنَـا نأَ  ۖ  ْمَنا ْغِفْر لََنا َواْرحَ َوا

شــار فمــن املمكــن أن يقــوم هــو ذه املهنــة كمستفــي ملــلء فــراغ هــيك ال واحــدا ً   ً صــاخش

ر من واحد حىت يكمل كل منهم ما عنـد اآلخـر مـن بتعيني فريق حتت إشرافه يكونوا أكث

 كون.املهمة على الوجه الذي ينبغي أن تقص، حىت تؤدي ن

                                                           
 .8251 رقم  ، حديثفى صحيحة ،مسلم(  أخرجه 39)

 .(862قرة، اآلية )(  سورة  الب49)
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 اً ليف وليس تشريفالشرعي تكمستشار لمهنة ا (4

حمــل التكليــف إال شــريف، وال يتو تكليــف ال تة هــميالرة اإلســداإلانصــب يف مفهــوم ملا

كبري، وتضحية صادقة، وخصوصاً من أعد نفسه لذلك من علم نافع وخلق متني وحتمل  

وخيرجـون عـن  اصب لضبط الـنفس مـن عـز وجـاه ومـالتطلعون إىل املنوأن أغلب الناس ي

(، ألن 95)(،ُئوُلونَ ْســمَّ م ِإنَـُّهــ مْ هُ َوِقُفــو  تعــايل)ئولية، كمــا قــال اهللمســدف احلقيقــي للهلــا

اهلل عــز  هــي ابــتالء مــن عنــد ليســت تشــريف وإمنــا هنــااملســؤولية هــي عنــد اهلل عظيمــة وإل

دامة إال من أخذها حبقها، وهب أمانة كما قـال وجل وتكليف وهي يوم القيامة خزي ون

ـــمَ اأَلَما َرْضـــَناعَ ِإنَّـــا اىل : تعـــ ْن َيْحِمْلنَـَهـــا َفـــأَبـَْيَن أَ اْلِجَبـــاِل  وَ ضِ رْ  َواألَ اتِ وَ انَـــَة َعَلـــى السَّ

َها َوَحَمَلَها اإِلْنَسانُ  ه يل سـبحانل املـو (، يقـو 96) ((،  ِانَُّه َكاَن ظَُلوًما َجُهوالَوَأْشَفْقَن ِمنـْ

ــؤَ ) وتعــاىل َــْأُمرُُكْم َأن تـُ ــْيَن النَّــتُ ْمــكَ ِإَذا حَ وَ ا ِلَهــهْ نَــاِت ِإَلــى  أَ ادُّوا اأْلَمَ ِإنَّ اللَّــَه ي اِس َأن م بـَ

 (.97)(،نَّ اللََّه َكاَن َسِميًعا َبِصيًراإِ  ۖ  ِعمَّا يَِعُظُكم ِبِه نِ  اللَّهَ  ِإنَّ  ۖ  ْحُكُموا بِاْلَعْدِل تَ 

                                                           
 .24رقم سورة الصافات، اآلية (  59)

 .72 ية رقمسورة األحزاب، اآل(  69)

 .58ية رقم سورة النساء، اآل(  79)
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 ضور االجتماعات دعوة المستشار الشرعي  لح  (5

ض ضور بعحل تهدعو  ،عيمع املستشار الشر  الىت تعاقدت ةاإلسالمي جيب على إدارة الشركة

يكون ذو  حىتاهلامه وإتاحة الفرصة له اإلجتماعات  رة وغريها مندااإلس عات جملماجتا

 تأثري فَعال.

 اختيار فريق عمل المستشار الشرعي  الثانية:ألة مسال2.1.5.3.3.

إىل فريـــق  الشـــرعي  حيتـــاج وهلـــا فـــروع منتشـــرة فـــإن املستشـــار الشـــركة كبـــري جـــمإذا كــان ح -

الء البــد الت أخــرى وهــؤ ختصــني ىف جمــااملن مــ ة وفريــقابــرقلا شــرعيني ملعاونتــه يف مــدققني

عمــل مبجــال الشــركة الــىت ســيتم أن يكونــوا مــن األمنــاء العــارفني الثقــات ولــديهم خــربة بال

لشـرعي وا فيها واسـتوعبوها جيـداً  إضـافة إىل علمهـم ارجالتدقيق عليها وأن يكونوا قد تد

نفـس   هـؤالء أيضـا ً يف ط رت كة، ويشـشـر ال هالألعمـال الـيت متارسـة النواحي الشـرعيبـاملتصل 

 ملستشـــار الشـــرعي حـــىت يتمكنـــوا مـــن أداء عملهـــم علـــى أكمـــل وجـــه، علـــى أنصـــفات ا

عوهـا ويطلعـوا عليهـا يف  رايعطيهم املستشار الشرعي منوذجـاً  باملالحظـات الـيت جيـب أن ي

الشــــرعية املطلــــوب  اطتــــدقيق علــــى النقــــليســــهل علــــيهم ا كــــل عمــــل مــــن األعمــــال حــــىت

ى الىت صدرت واملسـتجدة أوالً بـأول، م على الفتاو ليه أن يطلعهن عأ مامنها، كد أكتالو 
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ورات التدريبيـــة حـــول فقـــه املعـــامالت املتصـــل بأعمـــال وعليـــه أن يواصـــل معهـــم عقـــد الـــد

مهمـتهم  نأن يعـًرفهم بـأللمحافظـة علـى مسـتواهم العلمـي والفـين، وعليـه  لكالشركة، وذ

سـارات لـرد علـى إستفى وليس هلم افتو ي أ م إصدارهلس يولفتاوى على الواقع، التطبيق 

حيــدد اختصاصــاهتم بدقــة، املتعــاملني الــيت مل يصــدر هبــا فتــوى بعــد، وعلــى املستشــار أن 

نهم القيام هبا، وهذا التحديد من أهم عوامل م ونوع املعامالت اليت جيب على كل واحد

هم بعضـع مـ خـتالف اإلو  لمـايـؤدي إىل ضـياع األعح التحديد والوضـو  لنجاح ألن عدما

 البعض. 

 ق للمستشــــار الشــــرعي االســــتعانة مبختصــــني يف إدارة األعمــــال، االقتصــــاد، القــــانون،حيــــ -

الـيت تعـرض  وضـوعاتاملالـرأي الفـين يف لغـرض إبـداء غريهـا  وختصصات أخـرى احملاسبة، 

 .يه هباخربة فنو معرفة س لديه بتلك اجملاالت وهو لي عليه

ن صـاحب واليـة كفـاء، فمـا مـشرعيني مـن األال نيققار املدتخي نأ ى املستشار الشرعيلع -

يســــاعده يف أداء األعمــــال، ويقــــوم أو مســـئولية إال وحيتــــاج إىل مــــن يعاونــــه ليشــــري عليــــه و 

سـبحانه حذرنا اهلل من أن نتخذهم من أهل السـوء فقـال  لكبتيسريها يف غيبته وألمهية ذ

ِنُكـْم اَل يَـْأُلوَنُكْم َخبَـااًل َودُّوا َمـا يَا أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوا اَل تـَتَِّخُذوا ِبطَانًَة مِّن ُدو "  :وتعاىل

ــ ــَواِهِهْم وَ دْ َعِنــتُّْم َق ــُدورُُهْم َأكْ َمــا ُتْخِفــي ُصــ بَــَدِت اْلبَـْغَضــاُء ِمــْن َأفـْ  مُ ُكــلَ ا بـَيـَّنَّــ َقــدْ  ۖ  ُر بَـ

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
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(.  وقـد كـان رسـول اهلل صـلى اهلل عليـه وسـلم  خيتـار 98)"،تـَْعِقلُـونَ ِإن ُكنـُتْم  ۖ   تِ ااآْليَ 

لم مليئـــة صـــلى اهلل عليـــه وســـاصـــر القـــادرة علـــى العمـــل املكلفـــة بـــه، وســـريته أحســـن العن

 بذلك.

 فةضـاالمية إسـاإل ابدون بالصـفات واآللـني هـم مـن  يتحوأصلح العناصر للمدققني الشـرعي 

 ي والتفقه يف الدين. الكفاءة الفنية، والعلم الشرعإىل

وب فســــوف يكونــــون عونــــاً  وعليــــه يــــرى الباحــــث أنــــه إذا كــــان هــــؤالء علــــى املســــتوى املطلــــ 

، شـرعية لألعمـال الـيت يقومـون هبـاتوضـيح النـواحي التوجيـه العـاملني و للمستشـار الشـرعي يف 

لباطـــل وهـــم معـــه يتواصـــون بـــاحلق ل اطـــاإباحلـــق و  اقحقـــإى علـــنون عونـــاً  لـــه و أي أهنـــم ســـيك

 عانوه، وإذا نسي ذكروه. تواصون بالصرب فإذا ذكر اخلري أوي

 عن الخدمات االستغناء ي:الثانالفرع 2.5.3.3.

جملـــس اإلدارة  لشـــرعي مبوجـــب توصـــية مـــنعـــن خـــدمات املستشـــار ا االســـتغناء يـــتم

  التوجدالشركات الىتالشركاء ىف أو ة مية العمو عيمجلااع مجتاسامهون يف يعتمدها امل

د تقصـــري يف أداء عملـــه مـــن املمكـــن أن ال يـــتم جتديـــهبـــا مجعيـــة عموميـــة ، إذا ثبـــت ال

 بعض الضوابط والشروط لالستغناء.التعاقد بناء على طلب أي من الطرفني وفق 

                                                           
 (.118ان، اآلية )(  سورة آل عمر 89)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura3-aya118.html
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ن مـ يةصـب تو جـعضـو مبو مات العـن خـد االسـتغناءفقد جاء يف معيار الضـبط " يـتم  •

العموميــــة " لكــــن املعيــــار مل جلمعيــــة جتمــــاع ااســــامهون يف يعتمــــدها امل ارةداإلجملــــس 

 (.99يئة عندها. )ضو اهلعن ع االستغناءيفصل يف احلاالت الىت ميكن 

بالغـــاء  خطـــاب رمســـيجيـــب عمـــل  االســـتغناء تـــتم عمليـــة وعليـــه يـــرى الباحـــث حـــىت

ســتخدام ايف ار مر ســتكة باالشــر ال غاللتة وعــدم إســعالقــء الإهنــاالتعاقــد واإلعــالن عــن 

 ال يـتم متريـر قضـايا ومعـامالت بالشـركة  مرتبط بالشركة حـىتمسه كمستشار وهو غريا

 وجوده بالشركة . يابه وعدمشرعية بغ إهناعلى 

العناصــر األساســية فــي تقريــر المستشــار الشــرعي ونمــوذج  دس:ســاالالمطلــب 6.3.3.

 التقرير

  تقرير المستشار ىتو لمح سيةئيلر ا اتمكونال األول:الفرع 1.6.3.3.

 " جيب أن يكون لتقرير اهليئة عنوان مناسب"  التقريرالعنوان ىف     (1)

وانني واألنظمــة والقــ تقتضــيه ظــروف التكليــفه إليهــا التقريــر حســبما اجلهــة الــيت يوجــ     (2)

 (100) احمللية.

                                                           
 .ينها وتقريرهاية وتكو الشرع ن هيئة الرقابة، تعيي1لية اإلسالمية رقم ات المامعيار الضبط للمؤسس(  99)

م 2000يــار ، المعفـى ( 9البنـد )البحـرين : ، )ؤسسـات الماليـة اإلسـالمية مجعـة للمعيار المحاسـبة والمرا ،سالميةوالمراجعة للمؤسسات المالية اإل هيئة المحاسبة  (100)

 . 5ص  ،(
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اط رتبـالا ض مـنلغـر ا ئـةي تقريـر اهل: جيب أن يوضـح يفالفقرة االفتتاحية أو التمهيدية     (3)

" وفقــــاً  -فتتاحية"متهيديــــة" علــــى النحــــو التــــايل:مــــور يف فقــــره اح مثــــل هــــذه األضــــا يإن ويكـــو 

    دمي التقرير .ب  تقني جييخلطاب التع

 -شار جيب أن يشمل اآليت:تنطاق عمل املس      (4) 

ة دمســــتخامل دئبــــامللمعــــايري والوفقــــاً تقــــدميها أن يقــــوم بــــذكر األعمــــال الــــىت مت تأديتهــــا و   أ"

 . دة الزمنية املذكورةاليت طرحتها الشركة خالل اململمارسات اباملعامالت و تعلقة عقود املوال

بــادئ مبعــن اإللتــزام  لةمســئو  لشــركةاإلدارة العليــا والتنفيذيــة لوضــيح أن وتني أن يــتم تبيــ  ب"

 .يمةسلالشريعة اإلسالمية بصورة وقواعد وأحكام 

راءات املناســــبة االختبـــارات واإلجــــيــــذ تنفمـــن أكــــد لتباام  د قـــقــــ ارشـــأن املستة بــــاإلفـــاد  ج"

 ة . صحيحالعمل بالكيفية ال ومراقبة

الـيت حتققـت رعية شـالغـري  إليـراداتَب مجيـع ايجنَّــقـام بتد ستشار قـأن امل أن يتم توضيح   د"

 .(101).(ها يف حساب خاص لألرباح الغري مشروعة)احلراممن مصادر 

ومت التوضـيح مليات نوع من العتبار لكل أساس االخى علمت ة دلألا صأن فحب فادة اإل  هـ"

 . اإلسالمية الشريعةوفق تؤيد اإللتزام  إهنا
                                                           

 . 6 ص  ،مرجع سابق، ية اإلسالمية معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المال ،سالميةجعة للمؤسسات المالية اإلوالمرا ة(  هيئة المحاسب110)
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 الشريعة اإلسالمية. عليمات تلضوابط و احتساب الزكاة مت وفقاً  أنن مفادة إلاأكد و الت  و"

  -:الفقرة املتعلقة بالرأي    (5)

 لية: تاالد لبنو ا يف ارشاملست أير ة فقر هذا التشمل  جيب أن

مــــع مبـــادئ الشــــريعة بالشــــركة تتوافـــق عقـــود والوثــــائق املتعلقـــة الكانــــت مـــا إذا  ن عــــ إلفـــادةا ا"

 اإلسالمية. 

مـــع متوافـــق ىف االســـتثمارات  خلســـائراو ألربـــاح لتوزيـــع طـــرق الب" توضـــيح عـــن مـــا إذا كـــان 

 ة اإلسالمية .الشريعىء مبادماشى مع تي ىتال ساألس

 حمرمـة  إهنـابعـد إكتشـافها  وعةمشـر بطرق غـري لناجتة إليرادات اا نتا كاإذ مان عإلفادة ا  "ج

 .والرب ريالنفع العام ألعمال اخلقد مت صرفها يف أغراض 

 بـــــادئ الشـــــريعةملكبـــــت إدارة الشـــــركة أي خمالفـــــة تر ا كانـــــت قـــــد د" التوضـــــيح يف التقريـــــر إذا  

  . الشرعير شاستامل هار صدأ رشادات اليتالقرارات أو اإل أو الفتاوى أواإلسالمية 

شــار أن يــؤرر تقريــره بتــاريخ إمتــام عمليــة التــدقيق، وجيــب عليــه ر "علــى املستتــاريخ التقريــ  (6)

 (102)اعتماد القوائم املالية من اإلدارة" أو  يؤرر التقرير قبل التاريخ الذي مت به توقيعأن ال

                                                           
 .7سابق، ص ، مرجع سالمية راجعة للمؤسسات المالية اإلبة والمالمحاسمعيار  ،إلسالميةامالية (  هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ال210)
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 التقرير".ع املستشار على التوقيع  "جيب أن يوق    (7)

قـــارير الـــيت شـــار الشـــرعي إســـتناداً  اىل التقريـــر املستمنـــوذج لت حـــث بإعـــدادالبام قـــا ليـــه فقـــدعو 

 وذجاىل منــ إســتنادا ً  عــض املصــارف اإلسـالمية وكــذلكتصـدر مــن هيئــات الرقابـة الشــرعية ىف ب

 إلسالمية.لتقرير املقرتح مبعرفة هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اا

 الشرعي   قرير المستشاروذج تنم ني:الثاالفرع 2.6.3.3.

املستشار الشرعي ضمن التقريـر السـنوي للشـركة، وجيـب أيضـاً  أن تقـوم شر تقرير جيب أن ين

 ة عـن املستشـار الشـرعي التـابع هلـا خـالللشركة بنشر الفتاوى والقرارات واإلرشادات الصادر ا

 .(103) العام املاىل.

 ر شرعير صادر من مستشانموذج تقري

 ن الرحيممح الر سم اهللب

 و السالم على سيدنا حممد و آله و صحبه .... صالةو اللعاملني  رب ااحلمد هلل

 كة ......إىل السادة / جملس ادارة شر 

 ...أو اجلمعية العمومية / مسامهي شركة ..

                                                           
 .8ص  ،مرجع سابق، لمالية اإلسالمية معيار المحاسبة والمراجعة للمؤسسات ا ،سالميةاإل لمراجعة للمؤسسات الماليةوا حاسبة(  هيئة الم310)
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 السالم عليكم و رمحة اهلل و بركاته

 يل:تاير الالتقر  نا تقدميرة منه، جيب عليوفقا خلطاب التكليف املرفق صو 

ود املتعلقة باملعامالت و التطبيقات اليت طرحتها الشركة العقة و خدمملبادئ املستلقد راقبنا ا

إذا كانت الشركة التزمت د قمنا باالستشارات الواجبة إلبداء الرأي عن ما خالل الفرتة، لق

ليت مت احملددة ادات ااإلرشالقرارات و اوى و كذلك بالفتمبادئ الشريعة اإلسالمية و بأحكام و 

 قبلنا.إصدارها من 

رة املسئولية فيما مت تزويدنا به من معلومات وبيانات تفيد من أن الشركة إلدالى اتقع ع

يتنا منا بتوجيهها هلم، أما مسئولالىت قتعمل وفقا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية 

د من أن الشركة أكوىف التلشركة ات امراقبتنا لعملي فتنحصر يف إبداء رأي مستقل بناء على

 اإلسالمي، ويف إعداد تقرير لكم.  تصاداالقل وفق نظام تعم

يف الشركة على  ى فحص التوثيق و اإلجراءات املتبعةلقد قمنا مبراقبتنا اليت اشتملت عل

 (104) اختبار كل نوع من أنواع العمليات. أساس 

                                                           
 .9ع سابق، ص ، مرجاإلسالمية والمراجعة للمؤسسات المالية معيار المحاسبة  ،اإلسالمية ةالماليالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات  (  هيئة410)
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يت مات و التفسريات الو ع املعللى مجيصول عبتنا من أجل احللقد قمنا بتخطيط و تنفيذ مراق

لتزويدنا بأدلة تكفي إلعطاء تأكيد معقول بأن الشركة مل ختالف أحكام و رية ضرو  اعتربناها

 ادئ الشريعة اإلسالمية.مب

 يف رأينا

يات و املعامالت اليت أبرمتها الشركة خالل السنة املنتهية أن العقود و العمل -1

 سالمية.و مبادئ الشريعة اإل ألحكام ت وفقاها متاليت اطلعنا علي......... 

رباح و حتميل اخلسائر لالستثمارات يتفق مع األساس الذي مت اعتماده ع األتوزيأن  -2

 بلنا وفقا ألحكام و مبادئ الشريعة اإلسالمية.من ق

يع املكاسب اليت حتققت من مصادر أو بطرق حترمها أحكام و مبادئ أن مج -3

 ريية.خأغراض  فها يفمت صر ة اإلسالمية قد الشريع

 و مبادئ الشريعة اإلسالمية.كام ألح زكاة مت وفقاأن احتساب ال -4

 .بركاتهالسالم عليكم و رمحة اهلل و و ، و السدادنسأل اهلل العلي القدير أن حيقق لنا الرشاد 

 (.105التاريخ. )املكان و  - املستشار الشرعي و توقيعسم ا

                                                           
 .10، مرجع سابق، صية المالية اإلسالم المراجعة للمؤسساتحاسبة و ار الممعي ،ية اإلسالميةوالمراجعة للمؤسسات الماللمحاسبة (  هيئة ا510)
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 الفصل الثالث

 ةرعيالش راتالستشااة خالقيات مهنأط و ضواب

 )أيوفي(  AAIOFIوفق مرجعية  

الصادر  29يف هذه الدراسة وفقًا للمعيار رقم  األخالقياتالضوابط و  اعتماداحث بالبم قا

مع مالحظة )أيويف(  AAIOFI ة اإلسالميهيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  عن

 ةياملال املؤسسات عن رًااختصا ؤسساتامل / املؤسسة كلمة استخدمت إهنا

 (106).ةسالمياإل

 األصلشركات وهي حث ىف هذه الدراسة هي الشركه / الباي يستخدمه الصطلح الذملوا

عض الشركات ي وبأساسة بشكل اإلسالمي ار جاء للبنوككما أن املعي  ،واملرادف للمعىن

ي الضوابط  هذه الدراسة هاملالية الىت هبا هيئات شرعية بينما ما يود وضعه الباحث ىف

 .اإلسالمياالقتصاد ركات الشرعية ىف كافة ش تستشارااالهنة مل اتقياألخالو 

 عدة مباحث ىف هذا الفصل على النحو التايل :وسوف يتم تناول 

                                                           
 .747( ، مرجع سابق، ، ص 29 : المعيار  حرينالب)ة للمالية اإلسالمية، المعايير الشرعي ،ية اإلسالميةلت الماالمحاسبة والمراجعة للمؤسسا (  هيئة610)
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ستشار الشرعي ومواصفاته والفتاوى الشرعية ضوابط واخالقيات مهنة امل: بحث األول ملا

رض على لفتوى فأن اب ي للفتاوى الشرعيةه احلكم التكليفالصادرة عنه وأساليبها وفي

اإللتزام باملرجعية الشرعية ملهنة املستشار الشرعي وفق املعيار  : لكفاية، املبحث الثاينا

ؤسسات الصادر عن هيئة وأخالقياهتا يف إطار امل الفتوىضوابط  (29الشرعي رقم )

 إللتزام( حىت يتم ا)أيويف AAIOFI  احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية

 .الشرعية االستشاراتشرعية ملهنة لجعية ار بامل

أساس مشروعية مهنة املستشار الشرعي واملخالفات الشرعية وكيف : املبحث الثالث 

 مشروعيته.يستمد املستشار الشرعي أساس وجوده وسبب 
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 الفتاوىاصفاته و المستشار الشرعي ومو خالقيات أضوابط و األول: المبحث 1.4. 

  بهاساليأو  رة عنهصادالشرعية ال

ضوابط معيار  هوو  29يار رقم املعاملستشار الشرعي وفق مت وضع ضوابط وأخالقيات 
للمؤسسات املالية  القياهتا يف إطار املؤسسات الصادر عن هيئة احملاسبة واملراجعةوأخ الفتوى

 األهلية وشروط فتوىبال املراد بيان إىل املعيار هذا يهدفو  )أيويف( AAIOFI اإلسالمية 
 املعيار هذا يتناولو ، هافي اخلطأ ومعاجلة وآداهبا عرضها طريقة بيان مع، وجماهلا هاووسائل اهل

  .(اإلسالمية اليةامل للمؤسسات) الشرعية الرقابة هبيئات املنوطة املهام من فتوىال جانب

 لشرعيالمستشار اخالقيات أضوابط و  األول: المطلب 1.1.4.

 29ار رقم المعي وفق مستشار الشرعيالقيات خالأضوابط و  األول:فرع ال 1.1.1.4

 ضوابط الفتوى وأخالقياتها 

 كمايلى:املقرتحة  املستشار الشرعي مت وضع ضوابط وأخالقيات 

لقضايا ا يف ستنباطإلا أو الفقهي التخريت على ادراً ق املستشار الشرعي  يكون أن •

  لذلك. املقررة دللقواع طبقاً  املستجدة
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 منمن فهم النصوص الشرعية و  متمكًنا فقهية ملكة ذا رعي ملستشار الشا يكون أن •

 .اجملتهدين كالم فهم

  وأعرافهم. الناس بأحوال لعلموا تيقظنة والفطالاب اً متصف املستشار الشرعي يكون أن •

 الباطل وتصوير الكالم التزوير وقلب للحيل يف قدرة على التنبهال لديه يكون أن •

  .احلق بصور

 يف املتخصصة كالدراسات بالقرائن أو فقهية باالستفاضةال يةلديه األهل ن يكونأ •

  .املعاصرة املالية املعامالت وخباصة فقه قه،الف

 فيه. املفىت باملوضوع رعيشار الشللمست اصةخ مصلحة عدم وجود •

  .وحجة مرجعاً  لتكون تشركاال أعمال يف الفتوى كتابةعلى املستشار الشرعي   جيب •

 مبثل واخلتم ،رسوله على والسالم والصالة تعاىل اهلل ومحد بالبسملة ءالبد ينبغي  •
  (.107) .نصها انتهاء لبيان العبارات هذه وحنو (أعلم واهلل) بعبارة أو، ذلك

 .مراعاة املصاحلالقدرة على  ياملستشار الشرعلدى   يكون أن  •

 قوم هبا.الىت يم هاألساليب واملى او تشار الشرعىي اىل رفع مستن يسعى املسأ •

 .األصالة والتجديد ممارسة مهنته وفقى املستشار الشرعي عل •
                                                           

 .749ص ابق، مرجع س، الية اإلسالميةؤسسات الملمحاسبة والمراجعة للممية، هيئة ااإلسالة للماليلمعايير الشرعية (  ا 107)



 

113 
 

 .وختمها وتأرخيها هامن صفحة كل  على التوقيع مع،اضحو  خبط الفتوى كتابة  ينبغي •
 .سؤالال تلخيص الفتوى تتضمن أنو ، والفتوى تاءاالستف بني التام الربط ينبغي

 مضمون نتدوي ةكلشر ا يفالشرعي ر ستشاامل عن توىالف صدور حالة يف جيب  •
  .للمحضر اإلجرائية النواحي استيفاء مع حمضر يف الفتوى

، اجلواب يتضح حىتيف إبداء الرأي  والتثبت الرتيثجيب على املستشار الشرعي  •
 . الفتوى على التجرؤ وعدم

،  الفقه من نوع على علمه مقتصر فقيها كان إذاملستشار الشرعي  من الفتوى تصح •
تصاد متخصصة ىف أي قطاع من قطاعات االق أو أنشطة يةاملال مالتكاملعا

  .شركاتلل بالنسبةاإلسالمي 

 واحلالة الواحد املوضوع يف الفتوى اختالف جتنبجيب على املستشار الشرعي  •
  .كان  من كائنا  االستفتاء ملصدر تبًعا واحدةال

 إعادة خالل منطأ له اخل تبني إذا الفتوى عن الرجوعر الشرعي ستشاامل على جيب •
بالتاىل جيب على املستشار إبالغ و  أعلى جهة على الفتوى عرضمت  أو رالنظ

 مت الذي العمل تصحيح ةشركال وعلى، عليه املرتتبة واآلثار احلكم وتصحيح الشركة 
 (108) .أخرى مرة هبا العمل وعدم اخلاطئة ىالفتو  أساس على

 فتوى يف نظراليه إعادة املستفتكة الشر  همن تطلبذا ستشار الشرعي إعلى امل جيب  •
 إىل ذلك أدى ولوأكد من دراسة املسألة مره أخرى ادة التعأن يقوم بإ، سابقة

                                                           
 .874( ، مرجع سابق، ، ص 29: المعيار   نالبحري)ة للمالية اإلسالمية، المعايير الشرعي ،اإلسالمية لماليةالمحاسبة والمراجعة للمؤسسات ا (  هيئة810)
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 املعاجلة مع، املستقبل يف اجلديدة بالفتوى االلتزام ةشركال وعلى، خمالفة فتوى إصدار
  .ابقةالس وىالفت ومتعلقات آلثار املناسبة

 متنع حباجة والفكر لقلبا اشتغال الح يفلفتوى ل  ستشار الشرعيامل دارإص عدم   •
  .احلكم واستقامة الفكر صحة من

، عليه طلعفيما أ فيها والعاملني ةشركال أسرار كتمانتشار الشرعي  على املس  جيب  •
 احلكم بيان زجاو يت مما املؤسسة من عليها إطالعهم يتم اليت التطبيق آليات وكذلك
 .للتطبيق العملية تاإلجراءا و الفنية ائلالوس إىل املبدأ أصل على الشرعي

 .الفقه أصول يف قررللم طبًقا الدالالت من حتتمله ال ما النصوص حتميل جتنب •

  .املعتمدة مصادرها من واستمداده، اجملتهدين أقوال أو اإلمجاع نقل من التوثق  •

 ألصول طبًقا مذهب لك  يف الصحيح أو املشهور أو راجحال أو به املفىت مراعاة •
 تضمنته مبا االستعانة مع فقهائه، بني عليها املصطلح عباراتال حسب، فيه الفتوى
  .املفيت رسم أو اإلفتاء أصول يف املؤلفة الكتب

  وإذا ،األيسر اختيار ينبغيف مباحني بني ختيري األمر يف كان  أو األدلة تكافأت إذا  •
 إىل الذريعة سد فينبغي، مفسدة راآلخ وعلى مصلحة أحدمها على تبيرت  كان
 (109) .النازلة للقضايا احللول إلجياد اجلهد بذل مع الراجحة ةاملفسد

 يفىت الو ، أمر كل  يف أمهيةقل لأل اً طلباً منهج الفقهية بالرخص اإلفتاء اختاذ جيوز ال  •
 ويشرتط ،الفقهية صةالرخ ترجيح الصحيح واالستدالل النظر ىاقتض إذا إال هبا

                                                           
 .974ص  ( ، مرجع سابق،29: المعيار   البحرين)ية اإلسالمية، ة للمالالمعايير الشرعي ،ؤسسات المالية اإلسالميةالمحاسبة والمراجعة للم ة(  هيئ901)
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، الفقهاء بني باالتفاق ممتنعة مركبة حقيقة صةالرخب األخذ على يرتتب أال لذلك
  .املمنوع التلفيق وهو، تنيمماثل واقعتني يف احلكم اختالف إىل يؤدي وأال

 األحكام مقتضى اهب يتجاوز اليت اً شرع املمنوعة احليل إىل ةشركال توجيه عدم  •
  .التشريع صدمبقا ختل أو الشرعية،

 االستنكار جملرد بالتحرمي اإلفتاء يف التسرع عدم و الفتوى إصدار يف التأين جيب •
 اً منافي ذلك من شيء كني مل ما، واملستحدثات اجلديدة األعراف أو للعادات
 االنسياق جملرد لبالتحلي اإلفتاء يف التسرع وعدم ةاإلسالمي الشريعة ومبادئ ألحكام

  .عرافواأل القوانني مع

 على تفهم ال حبيث، اضحةو  ألفاظب الفتوى يف احلكم نع التعبري يكون أن جيب  •
 .النية يئس كان  ممن باطل معىن إىل تصرف وال ،اً خمتص يكن مل ممن وجهها غري

 من رأكث املسألة يف كان  إذا جيب على املستشار أن ينتهي يف فتاواه إىل رأي خيتاره  •
 يانوب الرتجيحيه فعل هافي اً خمتلف املسألة كانت  وإذا ،البحث والدراسة شأنه نم، رأي
  .العلمي رالنظ يقتضيه ما

 .(110).متعددة وجوه له كانت  إن للحكم املختلفة األقسام تفصيل ينبغي  •

 اإلطناب دون باملقصود ويفي الغرض حيقق اإبداء الرأي الشرعي مبيف  االقتصار  •
 ذهن ويتشتت املقصود خيتفي حبيث احلكم يف له أثر ال مما الوعظية بالعبارات
 إىل للحاجة أو عامة مبصلحة لتعلقه التطويل يقتضي وضوعامل انك  إذا إال، املستفيت

                                                           
 .974ص سابق،  ( ، مرجع29: المعيار   البحرين)للمالية اإلسالمية، ة المعايير الشرعي ،مراجعة للمؤسسات المالية اإلسالميةلسبة واالمحا (  هيئة101)
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، والتعليل الوعظ من املقام يتطلبه ما إضافة حينئذ فيحسن،  الرقابية اجلهات إقناع
  .املفاسد نم والتحذير، التشريع حكمة وبيان

 نم االحرتاز ذلك ضىاقت إذا االستفتاء يف ورد عما اجلواب يف الزيادة من مانع ال  •
 .(111).حاجةهناك  كانت  إذا أو، بنظائره امللتبس املقصود إيضاح أو، هالشتباا

 

لمستشار ا أخالقياتضوابط و على مقترحات المالحظات و ال الثاني: الفرع 2.1.1.4

 المعيار موضح بالمرفق ضمن المالحق( )نص 29وفقاً للمعيار رقم الشرعي 

مرجع على اعتبار ق حىت يكون املالحالدراسة كما هو ضمن  هوضع حمتوى املعيار يف هذ مت

وقياساً  ،تتوىل القيام به كل هيئة رقابة شرعية ألي شركةتوحيد املرجعية الشرعية ومعرفة ما 

نوى متمثل بشركة عكان شخص طبيعي أو م  الشرعي سواءً ستشار على املبق عليه ينط

 رعي مبفرده.موعة أفراد أو مستشار شاستشارات شرعية فيها جم

 اهلا،وجم ،ووسائلها هلا، األهلية وشروطيح اهلدف من الفتوى توض إىل ياراملع اهذ ويهدف

 .فيها اخلطأ ومعاجلة وآداهبا عرضها طريقة بيان مع

  5( يف البند  ملعيار بلفظ عبارة )شروط املفتنيدت يف اور لىت ط االضوابو 

                                                           
 .974ص ( ، مرجع سابق، 29: المعيار   البحرين)ة للمالية اإلسالمية، المعايير الشرعي ،المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية يئة(  ه111)
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شار ملهنة املست قياتاألخالرى أن الضوابط و يف املعيار فإن الباحث يناء على ماورد أعاله بو 

مراعاة مراجعة م يت باستثناء أنسابقاً   الشرعي جيب أن تنطبق عليها نفس ما مت وضعها

 التالية : بعض املالحظات

 وردت  4-3الستفتاء رقم فتوى وارعي للالشالحكم  3فى البند رقم 

 ،ملفتنيا من األتقى أو ألعلما - طاقته حبسب - خيتار أن للمستفيت أن األصل أن مع "

 باستفتاء مقيدة - ولوائحها نظمها املؤسسات حبسب ولكن حدة، على مسألة كل يف ولو

 ".يئتهاه

ن فيت ألمستلن أ ألصلان ) مع أحبيث تكون كالتاىل: العبارة يتم إعادة صياغة أن  املقرتحو 

 دة(.ح على مسألة كل يف لوو   فيهىتاملستف ية واخلربة يف اجملالخيتار حبسب الكفاءه العلم

 وردت  1-5شروط المفتين رقم  5 ى البند رقمف

 قادراً  اجملتهدين،  كالم فهم من مكًنامت فقهية ملكة ذا يكون أن اهليئة عضو يف يشرتط"

 وأن لذلك، رةاملقر  للقواعد طبًقا ستجدةيا املالقضا يف نباطتاالس أو الفقهي التخريت على

التزوير  يف حليلهم التنبهو  وأعرافهم، الناس بأحوال والعلم لتيقظبالفطانة وا اً متصف يكون

 بالقرائن أو الفقهية باالستفاضة األهلية وتعرف احلق بصور الباطل وتصوير الكالم وقلب

 ".املعاصرة اليةامل مالتاملعا هاصة فقوخب الفقه، يف املتخصصة كالدراسات
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 كون كالتاىل:تأن اىل أن يتم إعادة صياغة العبارة املقرتح و 

مع  اجملتهدين( كالم فهم منمن فهم النصوص الشرعية و  تمكًنام فقهية لكةم ذا نيكو  )أن

ويبقى باقي النص كما هو يئة بند ليكون مفتوح وليس حصرًا لعضو اهلحذف بداية ال

(112.) 

 وردت  2-5فتين رقم روط المش 5م قفى البند ر 

 يهالفق توى منصح الفبل ت الفقه، أقسام يعمج يف األهلية املؤسسات فتوى يفلل يشرتط ال"

 ."للمؤسسات بالنسبة  املالية املعامالت يف الفقه على علمه املقتصر

قتصر فقيه املمن ال حبيث تكون كالتاىل: ) تصح الفتوىصياغة العبارة أن يتم إعادة املقرتح و 

 (.لنسبة للشركاتبا  املعامالتفقه  يفعلمه 

 وردت  4-8توى رقم ضوابط الف  8رقم  فى البند

 اإذ إال هبا يفىت وال أمر، كل يف لألهون اً طلب منهجاً  الفقهية بالرخص فتاءاإل اختاذ زجيو  ال "

 لىع يرتتب أال كلذل ويشرتط الفقهية، ترجيح الرخصة الصحيح واالستدالل النظر اقتضى

                                                           
 .750-751ص ع سابق، مرج ،ية حاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمم(  المعايير الشرعية للمالية اإلسالمية، هيئة ال211)
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يف  احلكم اختالف إىل يؤدي وأال ء،الفقها بني باالتفاق تنعةمم حقيقة مركبة لرخصةبا األخذ

  ."املمنوع التلفيق وهو اثلتني،مم تنيواقع

ألد   أو األقل أمهية أو كلمة مناسبة تستبدل اىل اواإلقرتاح أن  (األهون ) تغيري لفظ كلمة

 (.113) .أخرى

 تاوى الشرعية التكليفي للف حكمال :ثانيال المطلب 2.1.4.

كام هلم أحمن يبني ن يبحثوا عن أذ البد للمسلمني الفتوى فرض على الكفاية إمعرفة 

من لديه بذلك على أن يقوم  بجي بالتايلو أحد  أييما يقع هلم وال حيسن ذلك دينهم ف

 (.114).القدرة

ـــاقَ اللَّـــِإْذ َأَخـــَذ و (:تعـــاىلول اهلل قـــ هـــو يةفرضـــ إهنـــاالـــدليل علـــى ذلـــك بو  ـــوا  ُه ِميَث الَّـــِذيَن ُأوُت

نَ لِلنَّاِس َواَل  هُ اْلِكَتاَب لَتُبَـيـِّنـُنَّ   فَِبْئسَ  ۖ  ُهورِِهْم َواْشتَـَرْوا ِبِه َثَمًنا َقِلياًل  َورَاَء ظُ َبُذوهُ  َتْكُتُمونَُه فـَ

 ) :قال اهلل تعاىلعقوبة من مل يعمل بعلمه حيث  ىفيضاً أكما ورد ،.(115).) َيْشتَـُرونَ  َما

ْوا ِبَمـا َعَصـ َذلِـاَ يَسـى ابْـِن َمـْرَيَم َكَفُروا ِمْن بَِني ِإْسَرائِيَل َعلَـى ِلَسـاِن َداُووَد َوعِ   لُِعَن الَِّذينَ 

َعلُـــــــوُه لَِبـــــــْئَس َمـــــــا َكـــــــانُوا 78وََكـــــــانُوا يـَْعَتـــــــُدوَن   [ َكـــــــانُوا اَل يـَتَـَنـــــــاَهْوَن َعـــــــْن ُمْنَكـــــــٍر فـَ
                                                           

  . 752ص  مرجع سابق، ،ت المالية اإلسالميةاجعة للمؤسساالمر ة و لمحاسبالمعايير الشرعية للمالية اإلسالمية، هيئة ا  (311)

 نشر.للخ جد تارياليو  ،age.comammesswww.fiqh.islى الفقهي، قالملت حكم الفتوى،(  411)

 . 87/ ة آل عمران، اآلية رقم(  سور 511)
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 .(116).(يـَْفَعُلونَ 

حصـل علم حيتاج إليه السائل يف أمر دينـه  مث  وهو من سئل عن علم علمهأن  ووجه الداللة

ىل نه أن يـــدعو إمل مـــن شـــأالعـــا فـــإن، مك العلـــلليـــه أن يعمـــل بـــذامل عمـــن العـــ جابـــهعلـــى اإل

ِإنَّ  " :تعـاىللقولــه  يف هـذه األمـور اجلـوابعليـه زم لـ ذا إسـتفيتاحلالل واحلرام ، فـإ يبنيو  قاحل

َنــاِت َواْلُهــَدى  ِمــن بـَْعــِد َمــا بـَيـَّنَّــالَّــِذيَن َيْكُتُمــوَن َمــا أَنَزْلَنــا ِمــَن ا  ۖ  ِفــي اْلِكَتــاِب  اُه لِلنَّــاسِ ْلبَـيـِّ

) قُـْل ِإنََّمـا َحـرََّم رَبِـَّي قـول اهلل تعـاىل : و  .(117)." ِعنُـونَ الالَّ  نـُُهمُ َويـَْلعَ  هُ اللَّ  ُهمُ يـَْلَعنُـ  اَ ولَ ئِ أُ 

َها َوَما َبَطَن َواإِلْثَم َوا ْم يـُنَــزِّْل ْن ُتْشرُِكوا بِاللَِّه َما لَـْلبَـْغَي ِبَغْيِر اْلَحقِّ َوأَ اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنـْ

 .(118).( ِه َما ال تـَْعَلُمونَ َلى اللَّ وا عَ ُقولُ َأْن تَـ ا وَ ْلطَانً ِبِه سُ 

ة ترجـع إىل حفـظ اإلسالميتكاليف الشريعة  " حيث قال: رمحه اهلل وما ذكره اإلمام الشاطا

احلاجيــــــــات، الضــــــــروريات، : هــــــــي  ثالثــــــــة أقســــــــامقاصــــــــد مقاصــــــــدها يف اخللــــــــق، وهــــــــذه امل

 ."التحسينيات

 (.119) احلفظ هلا يكون بأمرين: فإنال( فظ املحمقصد )ها منلضروريات والىت اأما 

 

                                                           
 . 79- 78 / رقم اآلية،  سورة المائدة( 611)

 .159(  سورة البقرة، اآلية رقم / 711)

 .33م /آلية رق، ارافاألع(  سورة 811)

 .19 - 71ص  ،(م1997ان ، فدار أبن ع)، الطبعة األولى  ،يعة، المجلد الثانيى أصول الشر فافقات مو كتاب ال،بي شاطال براهيم بن موسىإ(  119)
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ويثبــت قواعــدها وذلــك عبــارة عــن مراعاهتــا مــن جانــب الوجــود أي  هنــاايقــيم أرك الــذي أوالً :

  بفعل ما به قيامها وثباهتا.

مــن جانــب و املتوقــع فيهــا وذلــك عبــارة عــن مراعاهتــا عنهــا االخــتالل الواقــع أ مــا يــدرأثانيــاً : 

عده هو بيـان أركان مقصد حفظ املال ويثبت قوا يقيمذي ال وأن، تنعدم ما به ركالعدم أي ت

 .دو جو لهو مراعاة جانب ا ذلكالعباد و مصاحل املعامالت وسائر التصرفات ملصحلة 

االختالل الواقع أو املتوقع فيهـا هـو بيـان هو حفظ املال( يدرأ عنه )مقصد  الذيأن بالتاىل و 

 ا.كات يف درئهشر ى السعتالىت  ات الشرعية املخالف

يف املخالفات للشرع ولذلك جاء القرآن باحلث على الطاعات دقها وجلها يكون والشر كله 

جليلهـــا  ريهـــا والزجـــر عـــن املخالفـــات دقهـــا وجلهـــا قليلهـــا وكثريهـــاحققليلهـــا وكثريهـــا جليلهـــا و 

 وحقريها.

التصـرفات، ر وسـائت ملعاماليان مصاحل ان احلفظ للمال يكون من جانب الوجود بباوعليه ف

 بيان املخالفات لدرء االختالل الواقع أو املتوقع فيها.يتم من جانب العدم و 

 (.120)رتباطاً وثيقاً بني املصاحل وجلبها، وبيان املخالفات ودرئها.ابينهما بالتاىل فإن و 

ــــه يــــرى الباحــــث أن علــــى  الشــــركات وعل ل هــــذه للمــــال مــــن خــــال يف حتصــــيلهاأن تســــعى ي

 صد.املقا
                                                           

 . 23 - 20ص ، وافقات فى أصول الشريعة، مرجع سابقشاطبي ، كتاب المال راهيم بن موسىبإ(  120)
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    رة عن المستشار الشرعيوى الصاداالفت طريقة :لثالثا لبطالم3.1.4.

بط طريقة الفتوى الصادرة عن املستشار الشرعي  مت وضعها من قبل الباحث  او ضبما يتعلق 

 قة الفتوى ووسائلها ( مبا تتناسب مع املهنة كما يلى :ياملعيار  بلفظ عبارة )طر  يفكما ورد 

  الداللة، ريحص القرآن الكرمي  يف ورد ماهو  ىالفتو ب د عليهيتم االستناام لأو إن  .1

 إمجاع عليه كذلك ما اتفق و  الداللة، الصرحية الثابتة النبوية  السنة يفورد  ماكل و 

 األدلة من املفيت يرجحه ماك ليأيت بعد ذ مث بالقياس، ثبت ما أو ،علماء األمة

 .إخل… املرسلة صلحةوامل مثل االستحسان فيها، املختلف

 خيالف مبا أواالستدالل  عن اجملرد الرأي ضىمبقتر فتوى شرعًا إصدا الجيوز  .2

 أو الثابت اإلمجاع يعارض مبا أو الداللة، القطعية الصحيحة العامة النصوص

  النصوص. إىل املستندة الكلية القواعد

 أو فيها صوصن توافر عدم بسببلفتوى ا من رجالتح غيسو  ال  املستجدة األمور يف .3

 قواعد مبراعاة النظر فيها يتمبالتاىل و  السابقني، هاءللفق عنها مكال ودوج عدم

 .(121).الفقه أصول يف املقررة االستنباط

                                                           
 750، ص سابقمرجع  ،مية اإلسال يةؤسسات الماللمحاسبة والمراجعة للممية، هيئة اة اإلسالللماليلمعايير الشرعية ( ا 121)
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 يف ضحتت مل إذا حقيقتها استخالص مع يهاف املستفىت بالواقعة الدقيقة املعرفة   .4

  . االستفتاء

 أو مسائللل الصحيح الشرعي كماحل إىل الوصول تسهيل ء لغرض للخربا الرجوع   .5

 والعادات األعراف مراعاة مع االختصاص األخرى وجهات اهليئات مع رو االتش

  .والزمان حسب املكان

ة اإلسالميعايري الشريعة لقة مبوصًا املتعبالتعليمات من ناحية فنية خصاإللتزام   .6

  مهماو ، شرعيللمستشار الواعد املهنية وفق القىت هي وال معايري حماسبيةوكذلك 

 .يمستشار شرعي خارجي أو ي داخلار شرعتشكان مس

 إحالة االستشاراتالشركة الىت يقدم هلا  مع بالتنسيق حيق للمستشار الشرعي   .7

 ثلم أعلى، طمأنينة صفات فيها هة شرعية تتوافرج إىل احلاجة عند االستفتاء

 رعية من قبلأخرى ش خربات انضمام الشرعية أو ملعايريا جملس أو الفقهية، اجملامع

 .العليا الشرعية اهليئات أو ة،اإلسالميو  املالية للمؤسسات اجعةواملر  اسبةاحمل ةئهي

(122.) 

                                                           
 . 373 - 370، ص وش المهنىضوء قواعد السل مسؤولية المدقق الشرعي فىل أوراق عمجاسر،  (  محمد 122)
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ار الشــرعي مــن عــدم الزاميــة الفتــاوى الصــادرة عــن المستشــ :رابــعالالمطلــب  4.1.4.

 إلزامها

يف حكـم مـن هـو يعتـرب  ةهبذه احلالـاملفيت يله، و خبار عن احلكم الشرعي وعن دلهي إ الفتوى

مــن ســئل عــن احلكــم الشــرعي مــن  بالتــايلو  ،صــاص لــه بشــخصمبــا ال اخت اهللع ن شــر عــ خيــرب

 :التالية شروطالولكن وفق عليه اجلواب  بأهل الفتوى جي

 اإلجابة.مكانية الىت مت طلب الفتوى هبا لديه إة نطقامل عدم وجود شخص غريه يف -أ

 .الشرعي عاملاً باحلكمالسؤال وجه له خص املالشأن يكون  -ب

 جوب اجلواب.مينع من و ما يوجد ن الأ -ج    

ال يرتبط هبا إلزام خبالف القاضي إذ ال جيب على توى الىت يصدرها أي مفيت فأن ال األصلو 

 (123) .جملرد إفتائه إال بالتزامه فيتاملستفيت العمل بقول امل

 نيرعيتشـــارين الشـــإرشـــاد املسيف ت تســـاعد وتعليمـــاعـــايري إعتمـــاد وتـــوفري ماىل البـــد مـــن وبالتـــ

 مـا فتـاءواإل االجتهـاد ضـوابط مـنو إصدار الفتـوى ىف كيفية  األفضل وباألسلو  ةريقالطفة ملعر 

  :يلي

وحيمـل غـرض م الكامـل للمسـألة والفهـضـح اأو اإلفتاء مـع العلـم الو جتهاد الالقيام با .1

                                                           
، ص (م 9951، لنشــرواوة للطباعــة دار الصـف:  الكويــت )ى،الطبعــة األولـمية ، اإلســال األوقــاف والشـئون الموسـوعة الفقهيــة، الجـزء الثــاني والثالثــين، إصـدار وزارة(  321)

22- 28 . 
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 ذا الدور.للقيام هبواضح 

 الشريعة اإلسالمية .به ح سمتق ما إصدار فتوى وف .2

 ا.اإلعتماد عليه وعدم ،الشرعية ةاألدل من اماألحك اطبتناس يف طةواحلي راحلذ .3

 .أن األدلة واآلراء صحيحة الىت مت الرجوع اليهاالتحقق من  .4

 .تاوىالتساهل أو التشديد ىف الف  املتوازنة أوجتهاد غريالعدم إستخدام أساليب ا .5

 .فتاوىص ىف الالرخم اإلبتعاد عن إستخدا .6

 ملؤسسة إليها.أو توجيه ا لفقهيةاحليل اساسها اليت أ جتنب تقدمي احللول .7

 .ةدار أي حكم شرعي بدون دراسة دقيقصعدم التسرع ىف إ .8

املتــــوفرة ليكــــون املرجــــع يف العمــــل باالســــتقراء الكــــايف لألدلــــة والفتــــاوى وأراء العلمــــاء  .9

 .(124) اجتهاده.

سه يف نف ذا وقعيلزمه إ ه وقيل:ا أخذ يف العمل بلزمه إذإنه ي يني:األصولوقد قيل عن بعض "

أنه إذا أفتاه مبا هو خمتلف فيه خريه بني أن يقبـل منـه أو و  .وجههذا أوىل األه وحقيته. و صحت

 ن املفتــني، ويلزمــه األخــذ بفتيــا مــن اختــارهمــن غــريه.  اختــار هــو: أنــه يلزمــه االجتهــاد يف أعيــا

 ال ذاإ روى ينظـــالفتـــ يت املفـــدر أصـــإذا  القواعـــد  تقتضـــيه والـــذي ،باجتهـــاده وال جيـــب ختيـــريه
                                                           

)  تمر االجتهـاد واإلفتــاء فــــي القــرن الحـادي والعشــرين اإلسـالمية، ورقـة عمــل مقدمـة إلــى مـؤ تــاء فـي المصــارف أبــو غـدة، ، اإلجتهـاد و اإلف(  عبـد السـتار عبــد الكـريم 421)

 .11-10، ص (م2008طس اغس 14 – 12واال لمبور ك
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ال يتوقـــف علـــى التزامـــه ال لكـــن و  تلـــك الفتـــوى لزمـــه األخـــذ ببالتـــاىل يخـــر آ أي مفـــيتد يوجـــ

األمــر كمــا عــرف بــذات ىل صــحته نفســه إ مراعــاة أيضــا ً و باألخــذ بــه يف العمــل بــه وال بغــريه، 

ألوثـق او علـم الـذي أفتـاه هـو األكـان ن  إفـن لـه اسـتبايقدم له الفتوى و آخر شخص وإن وجد 

ذلك مل يلزمه مـا أفتـاه بـه يتضح يف تعيينه كما سبق وإن مل  ء على األصحبه بناأفتاه مه ما لز 

يف الفتـوى فـإن وجـد االتفـاق مبجرد إفتائه إذ جيوز له استفتاء غريه وتقليده وال يعلم اتفاقهمـا 

قبـول  ذي يلـزماملفـيت الـواصـفات م ذكـر ق أن متكما سب،  ه حاكم لزمه حينئذأو حكم به علي

يفـــيت إذا كـــان بصـــرياً بـــالرأي  ولـــه أن اً باألحكـــام الشـــرعية ثقـــة عاملـــون عـــدالً أن يكـــ واه مـــنفتـــ

 .(125) وخنلص من ذلك إىل:، بصرياً باألثر

 لم يوجد مفٍت آخر.و ي إذا سئل أواًل: أن الفتوى واجبة على المفت

 ه إال:ي وجوابالمفت : أن المستفتي  ال يلتزم بفتوىثانياً 

 سه.نفإذا ألزم  (1

 به.املفيت وجوابقول  ل العمإذا أخذ يف (2

  عند من يراه. وجهإذا وقع يف نفسه صحته وحقيته وهذا أوىل األ (3

 .(126) إذا اختار املفيت. (4

                                                           
 .11-10ص ،  فتاء في المصارف اإلسالمية، مرجع سابقجتهاد و اإلإلغدة، او د الكريم أب(  عبد الستار عب521)

 .24 -22ص  ،الثاني والثالثين، مرجع سابقالفقهية، الجزء ( الموسوعة  126)
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 سواه. الذي هو فيه مفتٍ  نطقةن مل يكن باملإ (5

 تاه هو األعلم األوثق.ذا استبان للمستفيت أن الذي أفإ (6

 يت حاكم.ملفأو حكم بقول اه منهم من وجدإذا اتفق قول  (7

 عدم جواز خمالفة اإلمجاع.جممع عليه لبقول  هيأن يفت (8

 .والتزما العمل بفتياه فيجب العمل مبا أفتامها  ً إذا استفىت املتنازعان يف حق فقيها (9

عـــة املســؤول عنهــا ولكــل واقعـــة نطبــاق احلكــم علــى الواقاعي  أن يعلـــم وعلــى املستشــار الشــر 

الــيت  ليســت مثــل فاألوصـا مــا أن وك ،"يف غريهــا ةد تكــون غـري موجــودصــيتها قــخصو نـة معي

يف الوقائع معتربة يف احلكم كلهـا وال هـي طرديـة كلهـا وهـو مـا يتطلـب مـن املستشـار الشـرعي  

هـاد البـد منـه، قق وجوده فيها أجراه عليها وهذا اجتأن حيقق وجود احلكم يف الوقائع فإذا ح

نازلــة  لنازلــةان صــور ألن كــل صــورة مــط ســمى بتحقيــق املنــاهــو امل جتهــادوهــذا النــوع مــن اال

نفة يف نفسها وإن فرضـنا أنـه تقـدم هلـا نظـري فالبـد مـن النظـر يف حتقيـق كوهنـا مثلهـا أوالً مستأ

 .(127) "وهو نظر اجتهاد.

ناء على شروط معينة وفيهم الشرعية جيب أن يتم اختيارهم ب وأن أعضاء هيئة الرقابة"

ة وواجبة التنفيذ راراته ملزمتكون ق أنلرقايب . فيلزم ا ة ألمهية دورهمص والثقاإلخالالكفاءة و 

فوراً  ولذلك حىت ولو مل ينص قانوناً ، فقد أصبح عرفاً معموالً  به، حيث أن اهليئة تعترب 

                                                           
 .82 -52ص  ،مرجع سابق الفقهية، الجزء الثاني والثالثين،( الموسوعة  127)
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رة املصرف بتنفيذ قرارات املنتجات أو العمليات فيلزم إداالسلطة العليا يف مشروعية 

 (.128)"اهليئة.

فيـــه  اإلفتـــاء يف  الشـــرعي يـــدخلستشـــار املفيت فيـــه مـــن قبـــل ســـتالباحـــث أن مـــا ييـــه يـــرى وعل

 األحكام  بشكل عام وهي :

 فقه العبادات  -

 فقه املعامالت   -

كالواجبــــات مــــع شــــيء مــــن التفصــــيل والتوضــــيح والبيــــان ىف  األحكــــام التكليفيــــة   -

ت ء بصـحة التصـرفاكاإلفتـاوضـعية  واملكروهات واملباحات، واألحكـام ال واحملرمات واملندوبات

 .هناوبطإ

                                                           
 .25، ص (م 1996 ،فكر اإلسالميد العالمي لل: المعهلقاهرة)ا المية،س(  حسن يوسف داود، الرقابة الشرعية في المصارف اإل821)
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فـي اإلفتـاء  تخاذ القرارات الشرعيةإساليب فى ألا :خامسال المطلب 5.1.4.

  الشرعي لمستشارجتهاد لإلو ا

الىت تصدر بشكل ى والتوصيات واآلراء تاو مستوى كبري ىف الفتوجد مناهت خمتلفة تؤثر اىل 

 هي يف كل و  ،شرعيةدار التوصيات واألراء الريقة اصىف طة تباينة مناذج موتوجد ثالث ،عام

هي  و  اإلسالميقطاعات االقتصاد ات كافة قرار ىت يدخل ضمنها الشرعية والحكام ألا

  :ليكماي

 التشدد والتضييق يف إصدار الفتوى .1

  صدار الفتوىالتوازن أو الوسطية يف إ .2

 الفتوى املرونة والتساهل يف إصدار  .3

شادات ات وار متعليوفري ت يل يتطلبمت ذكرها أعاله تعترب دلة الىت ملتنوعبالتاىل النماذج ا

 أو الطريقة إىلالشرعي تشار املس اهنهم من ضمن يكونسالمية و اإل ةعشريال اءمعل تساعد

 (.129).ءواإلفتا لالجتهاد ضلفاأل سلوباأل

                                                           
األكاديميــة العالميــة للبحــو   :ماليزيــا )شــروطها،وطريقة عملهــا،  رف اإلســالمية أهميتهــا،رقابــة الشــرعية فــي ضــبط أعمــال المصــاين، دور الالل الــد ( محمــد أكــرم  129)

 . 20(، ص الشرعية، الجامعة اإلسالمية العالمية
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طية يف و الوس)التوازن أ سلوبأ لشرعي هون يتبعه املستشار اأوب الذي يراه الباحث واألسل

رسولنا حممد عليه اليه لذي أرشدنا ا ،تنيقيقتني الساببني الطر املتوسط  ( إصدار الفتوى

د ميعتب فهذا األسلو  ،الوسط  األمورحيث أن خري واإلتزان أة املوازن وهوالسالم الصالة و 

أن  األصل ن الشرعينيرياملستشا نإف ذلك ىعلقياس ماء الشريعة و علسلوكيات على 

ىف انب اهلامة ل اجلو اغفإعي بدون الشر رآي دقيق والرقابة وإبداء الوالت حصفلبان مو يقو 

  العادل بشكل كايف جلميع األدلة ون مهام الدراسة والتحليل يتولحيث  ،الشريعة اإلسالمية

ستطيعون ياملرتبطة هبا حىت م باإلضافة اىل األمور عليهيتم عرضها لة أالشرعية وكل مس

روف ظو احل األمة تحقيق مصلالشرعية إصدار األحكام لشرعي و لرأي ااإلفتاء وإبداء ا

 .لوضع الراهنىف ا لمنيسامل

 يف إبداء الرأي الشرعي  عيشر ال راملستشا أن يتنباه الذي جيب  ألصلب هو ااألسلو  اذهو 

 .للفتاوى هيقأي عملية إجتهاد فوعند 

لكن من  ،يهاعل تمادعواال هزة متفق عليها يتم الرجوعوقد ال توجد باستمرار فتاوى جا

 سب تناتفتاوى صادرة إعتبار إي م يتلكي سلوب ذا األهتشار شرعي  بع كل مساملهم أن يت

والفطرة اإلنسانية بشر ولديها اإلمكانية على التفهم حلاجات الوتواكب املتطلبات الشرعية 

 هنضةايب ىف اإلجي يام بالدورالق تشار الشرعياملسيل على ، وبالتات األسواقتجابة لرغباإسو 

على املستوى  ،فسةمنتجات منا أيطور تمواكبة ذلك سالمي وكتطبيق اإلقتصاد اإل
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مع أي أصل شرعي الفات الشرعية ومجيع ذلك جيب تقدميه بدون املخ ،الدوىلاإلقيليمي و 

املتمثلة ىف املعايري  رجعية الشرعيةة توفر امل، مع ضرور سالميةنص من نصوص الشريعة اإلأو 

 (.130).تزام بالشريعة اإلسالميةإللفق اادرة و الص

يف سياق أن أن يتم توحيد املرجعية الشرعية  حا قرت اة هذه الدراس وفقحث ايرى البليه عو 

ىف املبحث واسعة ومتنوعة ومتجددة وهذا ما سوف يتم ذكره  اإلسالميقطاعات االقتصاد 

ن املختصني ىف موعة متعني جمأن ل شركة إسالمية عليها يرى بعض املختصني أن ك، و القادم

 أن هذا ال مينع من تطوير كفاءة املراجع ة والفقه إالّ الشريعل تكون من رجاشرعية يالرقابة ال

تطبيق ألحكام ومبادئ الاخلارجى حبيث يتمكن من إبداء الرأى الفىن احملايد ىف مدى 

املراجعني اسبني و ن احملل مذا حيتاج إىل توفري جيالشريعة اإلسالمية ىف معامالهتا وذكر أن ه

 .(131).لق بعملهاملتع قهراجعة والفسبة واملجيمع بني احملا

بالقواعد الشرعية لنوع املعامالت  إملاماملستشار الشرعي أن يكون لدى ضرورة وعليه توجد 
ىف صحتها  شرعية حىت يستطيع أن يبدى رأيهال االستشاراتىف قطاع الشركة الىت سيقدم هلا 

حيث ، ختالف طبيعة الشركةعية  ختتلف بإالشر  اتستشار اال أو عدم صحتها نظرًا ألن
مع بني نوعني من أدلة اإلثبات مها : أدلة إثبات عادية وأدلة إثبات شرعية ليه أن جيب عجي

 حيث أنه ميثل فئات عديدة تستفيد من املعلومات املنشورة.
                                                           

 .46-43والتدقيق الشرعي، ص نيات الرقابةشعل، تقباري مال (  عبد130)

لتجارية ، كليـة التجـارة بنهـا مجلة الدراسات والبحو  ا ) مصر:، الحسابات فى السعودية لمعاصرة فى المراجعة وتطوير تقريرالتجاهات ا( عبد الحميد عشماوى ،  ا131)

 .  155- 154 (، صالسنة السابعة  ،
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ستشار الشرعي وفق مرجعية الشرعية لمهنة المبال زام: اإللتلثانياالمبحث  2.4.

المؤسسات الصادر  إطارا في هالقياتوأخ الفتوى( ضوابط 29المعيار الشرعي رقم )

 )أيوفي( AAIOFIاإلسالمية عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية 

لذي مت وضعه من عيار اوفق امل شرعيةلا االستشاراتحىت يتم اإللتزام باملرجعية الشرعية ملهنة 

ي رعي ألار شبيق ذلك  كل مستشأن يتوىل القيام بتط من أجل )أيويف( AAIOFIقبل  

أو  اً طبيعي اً ساً عليه ينطبق هذا املعيار على املستشار الشرعي سواء كان شخصشركة وقيا

 .بشركة استشارات شرعية فيه جمموعة افراد متمثالً  ياً معنو  اً شخص

والضوابط المقترحة  (29عي رقم )ار الشر المعي قنطا األول:المطلب  1.2.4.

 AAIOFI لشرعيةالمرجعية ا وفق يةرعالش االستشاراتهنة مفي اللتزام بها ل

   (يفو يأ)

سبق أن "أنه ، سيتم ذكر  29املعيار الشرعي رقم أسباب وكيفية صدور تاريخ و لتوضيح 

 بشأن ضوابط شرعية دراسة إلعداد شرعي مستشار كليفت الشرعية املعايري جلنة ررتق

 ريملعايا جلنة من ةاملكون ةاملشرتك اللجنة ماعجتا ؤسسات عندامل طارإ يف االفتوى وأخالقياهت

 املستشار من وطلبت الدراسة، اللجنة ناقشتو  ،م 2006 عام  2 ورقم 1 رقم الشرعية
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مث  تمالحظا من األعضاء أبداه وما شاتمناق من مت ما ضوء يف التعديالت الالزمة إدخال

 (132)."الشرعي لساجمل لىع دلةعامل املعيار مشروع مسودة عرضت

ي مؤسسة أواملقصود هبا لديهم هو  ،ي مؤسسةأتاء من قبل االستفجوب و  أيضا ً كما ورد 

أي شركة  الدراسة ههذ يفتعين هنا لدى الباحث  إهنافومن باب القياس  ،إسالميةمالية 

كل   رحكام الشريعة حيث مت ذكأتزمة بتطبيق مل إهناعلى  اإلسالمياالقتصاد تعمل وفق 

 .رعيةلشا األحكام دمبستن لقاص باملعيار املتعامللحق اخل يف لتفاصيلا

 مايلى : ك  ملهنة املستشار الشرعين الضوابط املقرتحة فإوعليه 

قيق الشرعي الداخلي لشركة التدالشرعية اخلارجية و  االستشاراتمهنة اجلمع بني  منع •

  مستفيدة واحدة.

مالية يف أمور الشرعية  االستشاراتدمة دة من خستفيملالتعامل مع الشركة ا منع •

 شارات أخرى.ة باستذات صل

وجود تضارب مصاحل مثل رعاية املؤمترات وغريها لنفس الشركة املستفيدة الىت  نعم •

 الشرعية. االستشاراتتقدم هلا 

                                                           
ـــ(  المع231) عـــة هيئـــة المحاســـبة والمراج :البحـــرين )المعـــايير الشـــرعية للماليـــة اإلســـالمية، ســـات، ( ضـــوابط الفتـــوى وأخالقياتهـــا فـــي إطـــار المؤس29رقـــم ) يالشـــرع اري

 .774-474ص ، (للمؤسسات المالية اإلسالمية 
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الىت تقدمها شركات  م وسائل التسويق واالعالنات وبيع اخلدماتضرورة أن تتالئ •

القتصاد وا ةمياإلساللبنوك لشرعي واللغري مع مهنة التدقيق الشرعية ا راتااالستش

 بصفة عامة.  ميسالاإل

ال تنسجم مع عمل التدقيق  نشطةأل الشرعية االستشاراتممارسة شركة  منع •

، لشركة ما رأس املالزيادة  أو ،وتسويق االكتتاب ،التجارية عمالمثل األ ،الشرعي

 وغري ذلك من اخلدمات.

مارسة من يف امل يعملية التدقيق الشرعالئمة لضبط هنية املر املطضرورة وضع األ •

املهنية يف عملية التدقيق؛ على حنو يرفع  األدواتاملفاهيم واآلليات و  يث استخدامح

  من فاعلية التدقيق الشرعي.

رتبطة بالتدقيق ن تكون الفتوى مأمنا جيب إو  ،تقدمي خدمات فتوى جمردة منع •

  (133) يف.و رعية  الصادرة من أياملعايري الش اعتمادجعية ر الشرعي اخلارجي ووفق م

 من شأهنا أن على اخلدمات االستشارية واالبتعاد عن تقدمي اخلدمات اليت راالقتصا •

 القرار مع اإلدارة.  موقع املشاركة يف اختاذيفستشار الشرعي جتعل امل

 والىت تتناىف معها.التتفق مع مسعة االستشارات الشرعية  االبتعاد عن اخلدمات الىت •
                                                           

 .754-755ص  ، مرجع سابق، ةسالميإلتها في إطار المؤسسات، المالية اضوابط الفتوى وأخالقيا( 29عي رقم )ار الشر معيال ( 331)
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 الشرعية الداخلية .    راتاالستشادمة قدمي خعند ت ليةالاإلستقيق جيب حتق •

الشرعية اليت  االستشاراتاالفصاح للجهات الرمسية املشرفة عن مجيع خدمات مهنة  •

من تقييم العالقة  مع الشركات املستفيدة حىت يتمكن العمالءيقدمها املكتب للغري 

تقالليه باس عيستشار الشر احتفاظ املكورة ومدى تأثريها على ات املذ علوممليف ضوء ا

 (.134)ادية.وحي

  للمستشار الشرعي قواعد السلوش المهني الثاني:المطلب  2.2.4.

ال توجد جهة باحث حبسب علم الم 2018عداد هذه الدراسة وهو هناية عام إحىت تاريخ 

ري بوضع معايص ختتعية الشر  تاالستشارامهنة شراف على إللتنظيم وارمسية تتوىل ا

تلك من  اإلستفادةباحث ال داأر ، وعليه فقد املهنيةسلوكية د الالقواعو  ةيلشرعا لالستشارات

  AAOIFI الىت صدرت عن  األخالقياتلضبط سلوك املهنة وفق معايري اعد املهنية و الق

هنة مل املهين وكلسلعد لقوا أي سب علمهحبالباحث د مل جي العطث واإلد البحبعو  )أيويف(

 فقوكذلك معايري شرعية وحماسبية و ية فنعايري م ضمن مإي إلتزان حيث أ، عير الشر املستشا

، واملستشار الشرعي اخلارجيالداخلي  السلوكية ملهنة املستشار الشرعيللقواعد املتطلبات 

 (.135).هنةالية يف مزاولة املفية وثقة عحرتاإقوة  ،تعطي

                                                           
 . 35ص( ، 1996امعة الملا سعود ، عمادة شؤون المكتبات، بج، )  2، طة: المفاهيم، المعايير، اإلجراءات، المراجع(  مصطفى عيسى خضير،  134)

 .5ي ،مرجع سابق،صوء قواعد السلوش المهنالشرعي في ض المدقق ليةسؤو جاسر، م (  محمد 135)
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 جهةن و كتأن ئة رقابة شرعية على أي هي (أيويف)ة ملراجعهيئة احملاسبة وا تما اشرتطك

جيب حيث  ،املستشار الشرعي هوبالتايل قياسًا علي ريأي عوامل ضغوط أو تأثمستقلة من 

إال ة بيبات بطريقة احرتافية اجياهنة وال ميكن تأدية الواجىف تأدية املهام ومزاولة املية اإلستقالل

ي بغين امكو  ،مستقلة متامًا  بطريقةبات ة الواجبتأدي طرف آخر يقومإلعتماد على امت إذا 

من قبل ر تلك اإلستقاللية كما ذك،  يكون األعضاء ىف اهليئة الشرعية مستقلنيضًا أن يأ

"عدم خضوعه  هيئة أيالعضو ىف إستقاللية املقصود بن أالدكتور على حمي الدين قره داغي 

 (136).إدارية()ضغوط  خارجيةول أو العمل لقوة داخلية )أغراض شخصية( أو يف الق

من خالل حبثه حول : فرص محد على عبد اهلل أد. ة هجية الفقهيملنل اتناو لقد سبق أن 

 ساس الذي يتم عليه التوحيد " وقال :تطوير معايري موحدة للرقابة الشرعية ومساه " األ

ت خبياران يتحقق هذا اهلدف أللتقنني، وإمنا ميكن  ناك طريقة أو مدرسة واحدةليست ه"

 ."عةألحوال الناس املتنو  ة تستجيبمتعدد

هو أن تنظر اجلهة املشرعة اىل مادة الفقه اإلسالمي بكل مذاهبه : ار األول واًل : اخليأ

 أمهها :متكاملة واختيار املادة التشريعية على أسس  ها وحدةباعتبار وأصوله 

 ثبات املشروعية .أ/ قوة الدليل إل

                                                           
عية إلـى المـؤتمر السـابع للهيئـات الشــر  الماليـة اإلسـالمية، ورقــة عمـل مقدمـة لمؤسسـاتضـوابط اختيـار أعضـاء هيئــات الرقابـة الشـرعية فـي ا ،رالبيرقـدامحمـد يـونس  (136)

 .24، ص ( م 2008 ايوم 82 – 27 : البحرين، )للمؤسسات المالية اإلسالمية 
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 .ب/ واملناسبة مع الواقع 

 . املرونةج/ و 

ع على مستوى عاملي أو على مستوى واسع ات الىت تشر جلهة اب هذا اخليار بالضرور ويناس

ار يف جمال التطبيق بالتشريعات يتجاوز القطر الواحد وسيادة املذهب الواحد وميثل هلذا اخلي

لبنوك اجعة لول العربية، وإصدارات هيئة احملاسبة واملر ألمانة العامة جلامعة الدالصادرة عن ا

تطلبات شرعية لصيغ التمويل واالستثمار شمل إصدار م تالىتاملالية اإلسالمية و  املؤسساتو 

 . "واخلدمات املصرفية

 القطر أو اجلهة املشرعة يف املذهب الفقهي الذي يسود يفاخليار الثاين : أن تنظر "ثانيًا : 

  :مايلي ع لواليتها وأن ختتار وفقاً للقواعد أعالهاإلقليم اخلاض

 .املذهب الفقهي من الراجح أ/

 .املذهب الفقهي احملددعمل يف ال هما عليو  ب/

ابقة فتثبت أن ذلك خيالف األسس الس ىج/ وأن تعتمد الراجح أو ما عليه العمل ما مل تر 

 .مكانه غريه على سبيل االستثناء

 (137) أن :ل تدور حول معىن يريد تأكيده وإثباته وهو ـم يسرد مجـلة مـن املسائث

                                                           
علـى المصـارف اإلسـالمية ، الوضـع  الرقابـةلمصارف اإلسـالمية، ورقـة عمـل مقدمـة لنـدوة اإلشـراف و لشرعية لرص تطوير معايير موحدة للرقابة ا( أحمد على عبداهلل، ف137)

ثـاني، يونيـو ية وماليـة ،ربيـع أول و دراسـات مصـرف في مجلةحث البالخرطوم ، نشر )العدد الخامس 12 -11م، ص 2001أبريل  26-24اهن والتطورات المستقبلية ، الر 

 .22-9ص (، م 2001
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ال يؤدي بالضرورة اىل جتميد الفقه  لناس هباام وإلزا ام الفقهية، وتوحيدهاحكقنني األت

 .(138)."اإلسالمي كما ال مينع من النزعة االجتهادية فيه

 :يتمثله مبايلواملوفق ما ذكر سابقاً لوك املهين قواعد السستنباط بإ الباحثقام فقد وعليه 

الرأي والرد على  داءإبلشرعي هو ن أهم دور ىف ممارسة مهنة املستشار اأ •

 .هه لهسارات املوجاالستف

وال ميارس  ،الشرعي اإللتزامه ىف اعدللمس اً إستشاري اً لشرعي ميارس دور ستشار ان املأ •

 .الصالحيات ادور التدقيق التنفيذي ذ

لتوجيه وتقييم نظام الرقابة ل طالعالا لغرض رقابةدور الميارس أن املستشار الشرعي  •

 .مسار العملولتصحيح 

 .غري ملزمهقد تكون وتوصياته ر الشرعي اتشاملس نعالتقرير الصادر أن  •

هنة ىف تأدية املهام ومزاولة املية اإلستقالل أن يكون لديه جيب املستشار الشرعيأن  •

طرف يه كإلعتماد علامت  إذا إالبية بات بطريقة احرتافية اجياوال ميكن تأدية الواج

 .ستقلة متاماً بطريقة مبات ة الواجبتأدي آخر يقوم

                                                           
 .24-23ص ، ارف اإلسالمية، مرجع سابقية للمصلى عبداهلل، فرص تطوير معايير موحدة للرقابة الشرععأحمد  (138)
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 وحدة هباعتبار الفقه اإلسالمي بكل مذاهبه وأصوله اىل ستشار الشرعي املظر نيأن   •

واملناسبة ، قوة الدليل إلثبات املشروعية متكاملة واختيار املادة التشريعية على أسس

 . املرونةو  ،مع الواقع

الشرعي  ستشارامل ألن مسئولية دورال هناك مسئولية مرتتبة على هذا أن يبدوال ايللتباو 

القتصادي ااىل واحملاسب القانوين واخلبري امل عن مسئولية املستشار   ً كثرياختتلف  ال 

س املستوى والدرجة ىف املهنه حبيث تعتمد واملهندس اإلستشاري والذين هم ىف نف

صاحب  ذلكبعد و  ،اإلستشارات التخصصيةمي قدىف ت رتافيةحإلأعماهلم على املهنية وا

 .التبعات بشكل مباشراختاذ القرار وحتمل يف ية سئولاملمن بعد يتحمل هو العمل 
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والمخالفات  مشروعية مهنة المستشار الشرعي أساس: ثالثالمبحث ال 3.4.

 رعيةالش

  مشروعية مهنة المستشار الشرعي أساس األول:المطلب  1.3.4.

حـد ال جيـوز ألأنـه و ، رميىل القـرآن الكـإناد ملستشـار الشـرعي هـو االسـتة اة مهنعيس مشرو أسا
 تعاىل حرم ذلك، وجيب أن يعلم خطورة فعله هذا ، واهلل يفيت يف دين اهلل تعاىل بغري علمأن 

ل ألحـــد أن يقــول : هــذا حـــالل ، وهــذا حــرام ، ولـــيس فــال حيــ، وتوجــد العديــد مــن اآليـــات
ِذَب أَْلِسـَنُتُكُم اْلَكـا َتِصُف ُلوا ِلمَ َوال تـَُقو  تعاىل : ) قال اهلل، ذلك حيح على عنده دليل ص

َب ال  الَِّذيَن يـَْفتَـُروَن َعَلى اللَّـِه اْلَكـذِ َذا َحالٌل َوَهَذا َحَراٌم لِتَـْفتَـُروا َعَلى اللَِّه اْلَكِذَب ِإنَّ هَ 
 .(139)،( يـُْفِلُحونَ 
ب واجـب علـى كــل هـذا البـا ن حتصـيل علـمأعلــم إ"يـه :يـذكر ف يلغــزاورد نصــاً لإمـام الكمـا 

ضــي اهلل عنــه كــان يطــوف الســوق ويضــرب عمــر ر  نأكمــا " أشــار اىل   … مســلم مكتســب
ـــــّدره وي الربـــــا شـــــاء أم ال يبيـــــع يف ســـــوقنا إال مـــــن يفقـــــه، وإال أكـــــل  قـــــول:بعـــــض التجـــــار بال

 .(140)."أىب

والنفـــوذ متنحهـــا القـــوة وهـــذه لية الســـتقالا ديهالـــابـــة الشـــرعية الرقأن  " ويـــرى الـــدكتور أبوغـــدة
د مـــن مطابقـــة مجيـــع األعمـــال للتأكـــ تـــدقيق دون تـــدخل إداريلقيـــام بعمليـــات الفحـــص والل

حكـــام ديل املســـار أو آثـــار أي عمليــة أو صـــفقة خمالفـــة ألللشــريعة اإلســـالمية وإيقـــاف أو تعــ
 ."الشريعة ومبادئها

                                                           
 . 61، اآلية رقم  نحل(  سورة ال931)

 . 40-39سابق، ص  سالمية، مرجعارف اإللمصبا (  أحمد على عبداهلل، تفعيل الرقابة الشرعية401)
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 شـديدة إىل ة مهامها الىت متت بصلةىل طبيعإ ظيفةويستند مبدأ االستقاللية يف مثل هذه الو "
ي مهــام ال تــتم إال بتجــرد القــائمني هبــا اء، وهــحكــيم، فضــالً عــن اإلفتــالشــهادة، واحلســبة والت
 ."لىت تظهر هلم تأثري عليهم واخالصهم يف اإلبانة عن احلقائق اوانتفاء أي ضغط أو 

 (141)."الشرعية  الرقابةة هيئ أن اإلدارة ال متــــــتلك االعرتاض على قــرارات"

 :مايلي خالل جوده وسبب مشروعيته منو  أساس يستمد املستشار الشرعي فإنوعليه 

 سيةعقود التأسيس واألنظمة األساأواًل: 

شــركة جيــب أن يتضــمنا أي إنشــاء بغــرض  اإصـدارمه يــتمنظــام أساســي وعقــد تأســيس  كـل  إن

 ،يقــة عملــهوجــوده وطر إلزاميــة مستشــار شــرعي و  عاقــد مــعلترة اصــراحة علــى ضــرو فيهــا الــنص 

الـــنص صـــراحة علـــى ضـــرورة  مثـــله وإلزاميـــة قراراتـــ ،عملـــهوفريـــق  ،التعاقـــد معـــه اعتمـــادوكيفيـــة 

ار قــانوين ويــأيت هــذا وكـذلك التعاقــد مــع مستشــ ،ار مــايل )حماســب قــانوين(التعاقـد مــع مستشــ

 فائــدةامالت فيهــا بــأي معــعامــل رمي التتحــها بالــنص يف الغالــب اســتناداً إىل إلــزام الشــركة نفســ

تـزام الشـركة الضح يو يف النظام األساسي  نص خاص ذ أو العطاء وكذلك أن يرد باألخية بو ر 

 (142).شريعة اإلسالميةالاألحكام واملبادىء وفق بتطبيق 

                                                           
 هـــ ،1423رمضــان  ،ةحوليــة البركــ)جــده:  ،ة، العــدد الرابــعإلســالميبــة الشــرعية وعالقتهــا بالتــدقيق الشــرعي فــي المصــارف ااة للرقيــ(  عبدالســتار أبوغــدة، األســس الفن411)

 .27- 26، ص (م 2002نوفمبر 

 . 155ية، صبنوش االسالما في التهبيقاالبعلي، المرابحة وتط (  عبدالحميد241)
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 لدولةن اثانياً: نظام قانو 

 خالهلــاكــن مــن مي الــىتو  ،أو تشــرتك مــع بعضــها ،وانينهــا الــذي مييزهــا عــن غريهــاقدولــة لكــل 

مثـل قـانون  ،ص بـذلكلديها قانون خـاوليس  ،اإلسالميقتصاد ل وفق االانشاء شركات تعم

ة اإلسـالميتعمل وفـق الشـريعة  ة فقد يوجد قانون لكل نوع من الشركات الىتإلسالميانوك الب

بـه  خصطريقة عملها ومزاولتهـا ألنشـطتها واحملظـور منهـا، واملـر و على إنشائها وينص بالقانون 

 (.143).حسب نوعها شركةأي تنطبق على  انني ترد ميكن أني قو وأ هلا،

  ةالشرعيالئحة الداخلية ثالثاً: ال

صدار قرار إها و عتمادال جملس اإلدارةىل إنفسه ويسلمها باليت يضعها املستشار الشرعي  هي

منـذ بدايـة نشـاطها  كإحـدى الـىت سـيكون مستشـاراً هلـا ابة الشرعية للشركة هبا لبناء نظام الرق

ـــــائق الو  ـــــىت تشـــــموا ركةة  للشـــــيساســـــاألث تصاصـــــاته اخالشـــــرعي و ل  نظـــــام عمـــــل املستشـــــار ل

الليته وتنظـــيم عالقتـــه بســـائر إدارات وأقســـام الشـــركة يف اهليكـــل التنظيمـــي واســـتقومســـئولياته 

الرمسيــة الرئيســية املــذكورة  ن مجيــع املســتنداتإفــوبالتأكيــد  ،الشــرعي الســنوي املستشــار وتقريــر

 :فيما يلىساس ألأعاله تعترب هي ا

  ليته.تقالكة واساملستشار الشرعي بالشر  قة بنيعالال تكييف (أ)
                                                           

 .19المؤسسات المالية االسالمية، ص الة فىعالرقابة الشرعية الفالبعلي،  ميد( عبدالح 143)
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 .(1التوضيحي التايل) شكلحه الوهو ما يوض

 حتديد طبيعة عمله ونطاقه. (ب)

 (.2وضيحي التايل)الت شكلوهو ما يوضحه ال

ــــان اختصاصــــاته وإلزاميــــة قراراتــــه مــــن عــــدمها  ممــــا يعتــــرب يف صــــلب اهليكــــل  )ج( بي

ي اإلدار ونظامهـــــــا  اإلســـــــالميصـــــــاد ق االقتوفـــــــ عمـــــــلة الـــــــىت تاإلســـــــالميركة التنظيمـــــــي للشـــــــ

 (144)لفين.وا

نظام عمـل املستشـار الشـرعي واختصاصـاته ومسـئولياته واسـتقالليته إن لباحث فراه اووفق ماي

ات مو وهـو مـا يوضـحه الرسـمي نظيم عالقته بسائر إدارات وأقسام الشركة يف اهليكل التنظيوت

                            .(3)( و2( و)1شكل ) ة :التالي ةالتوضيحي

 

 

  كةبالشر                                

 (1شكل رقم )                               

                                                           
 .10-7ابق، ص مرجع س، ات التدقيق الشرعي الخارجي وي، شرك(  ياسر دهل441)

 ارةمجلس اإلد

 الجمعية العمومية

 الشرعي المستقلار المستش   
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 (2ل رقم )شك

 الجمعية العمومية

 مجلس اإلدارة

 إدارات تنفيذية إدارات رسمية

 المستشار الشرعي

 

 جميع الموظفين بالشركة
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 (3)شكل رقم  : الرسم التوضيحي 

 ر الشرعي خريطة تبين وضع المستشا

 ي شركة أفى الهيكل التنظيمى فى 

 عمومية للمساهمينلمعية االج

 أو صاحب  

 المستشار الشرعي

 ين يالشرع مدققينال

 نالخارجيي

 مجلس اإلدارة
 مجلس  رئيس

 اإلدارة 

 المدير العام الداخلي عى قق الشرالمد

 .........إدارة معاون المدقق الشرعى
………………… 

إدارة 
........

>>>>>>>>..>……
…………… 

إدارة 
>>>>………………

… 
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لشرعي في استشار و خطوات الملفات الشرعية المخا عأنوا  :الثانيالمطلب  2.3.4.

 فاتالمخالتغيير 

ىف معرفته لتقييم نظام  هواهلدف األول للمستشار الشرعي ملعرفة املخالفات الشرعية تمثل ي

الشرعية أو التدقيق الشرعي والتأكد  ستشاراتاالألي شركة سوف يقدم هلا الرقابة الشرعية 

ومبادئ الشريعة  مبأحكا ضمان التزام الشركةثل ىف املتم ةالشرعيالرقابة قيق هدف من حت

ا الَِّذيَن آَمُنوْا ُكونُوْا يَا أَيُـّهَ قوله تعاىل : ))  ذلك ىفكما ورد ، يف مجيع أنشطتها ةالمياإلس

َرُب ْعِدلُو وْا اى َأالَّ تـَْعِدلُ ِقْسِط َواَل َيْجرَِمنَُّكْم َشَنآُن قـَْوٍم َعلَ قـَوَّاِميَن لِّلِه ُشَهَداء بِالْ  ْا ُهَو َأقـْ

 (145).(( ّلَه َخِبيٌر ِبَما تـَْعَمُلونَ  الاتَـُّقوْا الّلَه ِإنَّ َوى وَ لِلتـَّقْ 

 المخالفات الشرعية  أنواع األول:الفرع 1.2.3.4.

)بشــكل ة اإلســالميهــي عــدم التــزام الشــركة بأحكــام ومبــادئ الشــريعة  لشــرعية :املخالفــات ا

 (146).هاا ألنشطتو غري متعمد( عند تنفيذهمتعمد أ

 
                                                           

 . 8، اآلية رقم : (  سورة المائدة541)

هـــ، 1415مــن ذي القعـدة  10- 9 :كويـت لا، )اء األولـى للجنــة االقتصـادية والماليـة، جلســة الخبـر  عات التجاريـةالتشــري فـي عية(  منهجيـة حصـر المخالفــات الشـر 641)

 .21ص ، (م9951إبريل  10 -9الموافق 
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مـن قبـل الشـركة( عمـل  أنشطةاملتعلق بغري ) سوء السلوك الشخصي امز اإللتوال يشتمل عدم 

  .موظفي الشركةملكلفني بالرقابة أوإدارة أو ا

بالتـاىل املستشـار الشـرعي و  أعمـالهي األهـم يف عـرف واقعة و املتوقعة املخالفات الشرعية الو 

علــــى ون كــــتالعمليــــة للشـــركات مارســـة نــــوع امل حبســـباملخالفـــات الشــــرعية  نل ألقــــو ميكـــن ا

 نوعني:

أمر حمدد خالف الشـريعة اإلسـالمية دث أي حبالفعل، بالقيام خمالفات شرعية  ول:النوع األ

إلمجـــاع أو القيـــاس الصـــحيح وهـــو مـــا جيـــب علـــى املستشـــار مـــن الكتـــاب أو الســـنة أو ا ســـواء

  يانه .ه وبعن الفصاحالشرعي توضيحه وا

تمل عليـه  تشـملحيـث احلكـم الشـرعي  مالعإم ت شرعية بالرتك مبعىن عد: خمالفاالنوع الثاين

خمالفــة شــرعية إذ مل يتضــمن العمــل  كــذلك توجــد هنــاعليــه  شــركات، و ال تزاوهلــاالــيت األنشــطة 

 ،صـحيح اط مـا كـان جيـب أن يتضـمنه مـن أحكـام شـرعية دل عليهـا الـدليل الشـرعي الوالنش

وكــذلك مــن ناحيــة فهــا ا مــن ناحيــة وقــوع مــا خيالب صــيانتهألحكــام الشــرعية جيــر أن اابإعتبــ

 (147) أو إمهاهلا. ااهلأعمعدم 

وعــــدم ىل أن اإلبــــالغ عــــن املخالفــــات الشــــرعية اجلوهريــــة متطلــــب نظــــامي، إ اإلشــــارةوجتــــدر 

ملخالفـات اة هـذه معاجل إلبالغ عن املخالفات غري اجلوهرية يف تقرير املدقق ال يلزم منه عدما
                                                           

 .22ص ، لمالية، مرجع سابقالشرعية في التشريعات التجارية وا(  منهجية حصر المخالفات 741)



 

148 
 

  .ةلشركال بني املدقق الشرعي وال االتصداخلياً، من خال

  :اسية للرقابة الشرعية  ىف اآلتى  األستتمثل األهداف حيث 

طبيـق احلـالل منهـا اإلسـالمية لت شـركاتبيان حل أو حرمة املعامالت الـىت تقـوم هبـا ال .1

 وجتنب احلرام . 

أحكــــام ا وغريهــــا علــــى االلتــــزام بعهــــلني مملتعــــاماإلســــالمية وكافــــة ا شــــركاتحتفيــــز ال  .2

 . يعم اخلري على اجملتمع حىتبادئ الشريعة اإلسالمية وم

ــــوائح ال  .3 ــــنظم والل ــــان مــــن أن ال داخليــــة املختلفــــة قــــد أعــــدت طبقــــاً ألحكــــام االطمئن

االبتعاد عن كل ما يتعارض معها واعتباره باطالً إن وقع ومبادئ الشريعة اإلسالمية و 

 (.148).عمد اإلخالل هبايتة من حماسب والدعوة إىل

إبـداء الـرأي  مثـل يفيتاملستشـار الشـرعي  مهنـة مـليف عالشامل صص أن األصل والتخوعليه 

مـــن أعمـــال ضـــيح الفتـــوى والتـــدقيق الشـــرعي فهـــذا جـــوهر دوره ومـــا يســـتلزمه كـــل منهمـــا وتو 

ملخالفـــات ة ذكـــر ام ضـــرور يرى املــدقق الشـــرعي ضـــرورة أو عــدوفـــق مـــاو ،ونشــاطات وإجراءات

ألن ة مـن قبـل اإلدارة، املخالفـات الشـرعيك حسـب مـا إذا مت معاجلـة يـره، وذلـعية يف تقر الشر 

هـــا واملتمثـــل يف التــزام الشـــركة بأحكـــام هـــو إبـــداء الــرأي يف مـــدى حتقيـــق الشــركة لواجبف داهلــ

  نشطتها.مجيع أومبادئ الشريعة اإلسالمية يف 
                                                           

 .  (م1985هـ / 1406اإلسالمى،  للمصرف بحث مقدم إلى المؤتمر الثالث: ى دب)لمصارف اإلسالمية، عية لمسيرة ابط الشر ضواال (  بيت التمويل الكويتى،148)
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يــه وتغييــر المخالفــات لمستشــار الشــرعي فــي التوجخطــوات ا الثــاني:الفــرع 2.2.3.4.

 الشرعية

كثــري مــن األخطــاء قـــد الجــه واهــام عملـــه فإنــه ســوف يداء مقيــام املستشــار الشــرعي بــأ أثنــاء

ن الغالبيـة أل ،عـن جهـل ال عـن قصـد أو تعمـد ذلـك تمنهـا متـ  ً كبـريا   ً ولكن جزءا ،رتكبتا

ون اجلانــب واليــدرك اإلســالميقتصــاد معــىن اال يف الشــركات اليفهمــون نيوظفاملــ ظمــى مــنالع

ل جـداً، وكثـري ليـالعلـم الـديين قفيـه تعلـيم والتعلـيم الـذي تلقـوه باملـدارس واجلامعـات  ،الشرعي

 . والغزو الفكرية الغربية ثقافة أفسدهتا الاإلسالميمن الدول 

واملعـىن  اإلسالمي ة، واحلساإلسالميالروح ن عن و دبعي أن نفرتض أن املوظفنيوبالتاىل علينا 

لــــى عوســــوف يكــــون ىف الســــلوك أو يف األلفــــاظ أو احلركــــات أو اآلداب  ء، ســــوااإلســــالمي

فــإن النتيجــة وإال للعــالج  باحلســىن وبــالتلطف واألعــذار باجلهــل  امستشــار الشــرعي دور هــملا

ــــُتْم خَ كمــــا يف قولــــه تعــــاىل: )  ،ســــوف تكــــون ســــلبية ــــَر أُ ُكْن ــــٍة يـْ ــــمَّ ــــْت لِلنَّــــاِس َت  ْأُمُرونَ ُأْخرَِج

 (. 149).(َهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوتـُْؤِمُنوَن بِاهللِ بِاْلَمْعُروِف َوتـَنْـ 

                                                           
 .110ية رقم ن ، اآل(  سورة آل عمرا941)
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 على النحو التالي:يكون  مخالفاتالعي لتغيير ر خطوات التوجيه الشن إليه فوع

 التنبيه والتذكيرالخطوة األولى:  .1

وح الـود، ويعلـم اجلاهـل بتبسـط وبـر رّي االدارة وتنبيـه الغافـل مـنهم عي بتـذكر الشر يقوم املستشا

زحــام   يف وظــفد ينشــغل املذك قــلــو مــن املــوظفني   ً اجيهلهــا كثــري  قــةيقأمــور د فــإن يف البيــوع

وقـــد يتصـــرف دون أن يســـال، ودون أن جيـــد التوجيـــه  املعـــامالت، أنـــواعز بـــني يـــالعمـــل فـــال مي

َفع فَِإنَّ  )َوذَكِّر)ىف قوله تعاىل  كما ورد  لصوابالكايف إلرشاده إىل ا  .(اْلُمْؤِمِنيَن( الذِّْكَرى تـَنـْ

 .املؤمنةإمنا تنفع هبا القلوب لة ىف االية أن التذكري دالووجه ال،  (150)

 اهللبالتخويف  الخطوة الثانية : .2

ب بســبكــون قــد ي، رتكــب خمالفــة شــرعية وهــو يعلــمأوهــذه اخلطــوة تكــون مــع املوظــف الــذي 

جماملـة   ذلـكأكـرب، وإمـا أنـه فعـل   ً سيجلب للشـركة رحبـا إما إلن هذا التصرف تكاسل منه،

بقـول بليـغ وبتـذكريهم  مراقبـة اهللأن نعظهـم يف أنفسـهم ب من النـاس، فأمثـال هـؤالء جيـ لغريه

 ، كمــا ورده وخطورتــه وعظــيم جرمــهأنواعــنــة والنــار، وإمث الربــا والكســب احلــرام بســاب واجلحلبا

                                                           
 . 55اآلية رقم (  سورة الذاريات، 501)
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َهــْوَن َعــِن َويَــْأُمُروَن بِــاْلَمْعرُ  رِ أُمَّــٌة يَــْدُعوَن ِإلَــى اْلَخْيــَولْــَتُكْن ِمــْنُكْم ) ىف قولــه تعــاىل وِف َويـَنـْ

 .(151).(ْفِلُحونَ ولَِئَا ُهُم اْلمُ اْلُمْنَكِر َوأُ 

 للمتهاون  القوللظة في الغثة : ثاللالخطوة ا .3

فهـذا النـوع عـادة يكـون  ، ينفـع معـه النصـح والـوعظ واإلرشـادملي الـذمع هذه اخلطوة كون ت

وهلـــا ألنـــه يف نظـــر نفســـه ال عـــن قب  ً ســـتكباراإاء باملوعظـــة، وإمـــا هز مصـــراً علـــى املنكـــر إمـــا اســـت

 وجيــه مــنأتيــه تعلمــه أن يو   وعمــره املتقــدمو يف مكانتــه ولــيس جــاهالً وال جيــوز ملــن هــ خيطــئ

يف القـول وال  ينسـب إليـه مـا   ً لى هـؤالء مبـا ال يعـد فحشـاغريه، ويكون التشديد يف القول ع

ه بالســر فيمــا بــني لتوجيــكباره، وتكــون هــذه املرتبــة مــن اســتلــيس فيــه حــىت ال يتمــادى بغيــه وا

اجعـة لقبولـه ومر  ىام اآلخرين وليكـون ذلـك أدعـرعي واملوظف حىت ال حيرجه أماملستشار الش

، وقــد ر إىل اإلدارة واجلهــات العليــا إذا مل يرتاجــعالتمــادي، ويهــدد بأنــه ســريفع األمــ دالً مــنبــ

ْم بِـالَِّتي ِهـَي ظَـِة اْلَحَسـَنِة َوَجـاِدْلهُ َمْوعِ  رَبِـَّا بِاْلِحْكَمـِة َوالْ يلِ ادُْع ِإلَـى َسـبِ قال اهلل تعاىل : ) 

صــــيحة بالســــر يــــة أن التوجيــــه يكــــون علــــى شــــكل نآلالــــة ىف ه الدالووجــــ،(152).(َأْحَســــُن 

                                                           
 . 104ران، اآلية رقم (  سورة آل عم151)

 .125(  سورة النحل، اآلية رقم 251)
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للـني ، فـإن انقـاد باحلكمـة ، وإال فينتقـل معـه الرفق واوبـ بـاألهم فـاألهم ،ينصح لـه ويوجهـه و 

 (.153).هيببالرتغيب والرت ر والنهي املقرون هو األمنة ، و بالدعوة باملوعظة احلس

 ة الشرعيةلفين ليعينوه على تغيير المخاإبالغ المسئولالخطوة الرابعة :  .4

شـــار فيبلـــغ املستة ؛ إجيابيـــنتيجـــة بقة الـــثالث الســـا طـــواتجتـــد اخل ملة إذاطـــو تـــأيت هـــذه اخل

، بـــل عي املســـئولني لتوجيهـــه وإخطـــاره باخلطـــأ مـــن غـــري أن يطلـــب مـــنهم عقوبـــة لـــهالشـــر 

ه التوجيـه مـن الـرئيس اً ما يرتدع املوظف إذا جاءيه املباشر من اإلدارة وغالبلتوجكتفي باي

كما ورد ىف احلـديث ،   من رئيس جملس اإلدارة ويرتدع الرئيس إذا جاءه التوجيه ذيالتنفي

رِي   َعنن )) نن َمـ " : ينـِه َوَسـلََّم ، يـَقجـولج لَ اللَِّه َصلَّى اللَّـهج عَ  مسَِعنتج َرسجولَ   قال: َأيب َسِعيٍد اخلنجدن

َتِطعن فَِبَقلنبِـفَِإنن ملَن رًا فـَلنيـجَغيـ رنهج بَِيِدِه ، رََأى ِمننكجمن مجننكَ  َتِطعن فَِبِلَسانِِه ، فَِإنن ملَن َيسن  َذلِـكَ ِه ، وَ  َيسن

 (.154).((َعفج اإِلميَانِ َأضن 

 ة والتدرج بهاتنفيذ العقوبالخطوة الخامسة :  .5

و مــن يعمــل معــه ألفــة وأصــر املوظــف عليهــا يكتــب املستشــار الشــرعي اخإذا تكــررت امل

قوبـــة علـــى املوظـــف تتناســـب مـــع يقـــاع عريـــراً  ويطلـــب مـــن اإلدارة إي ( تقعق الشـــر )املـــدق

يئاً فشـيئاً إىل أن تصـل العقوبـات وتـزداد شـ وتكراره وإصراره عليه وقـد تتكـرر أحجم اخلط

                                                           
 .452السعدي، ص  لسعدي، تفسير(  ا351)

 .73الحديث رقم  ِعيٍد،ْنَكِر،، ِفي ِقصَِّة َمْرَواَن َوَحِديِث َأِبي سَ  اْلمُ نِ اب بـََياِن َكْوِن النـَّْهِي عَ بَ  ، َتاب اإِليَمانِ كِ فى   مسلم، أخرجه  (451)

http://library.islamweb.net/hadith/RawyDetails.php?RawyID=3260
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105807
http://library.islamweb.net/hadith/display_hbook.php?bk_no=158&pid=105823
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مــع  رتكــاب املخالفــة الشــرعيةإوظــف علــى املالعمــل يف النهايــة إذا أصــر  إىل الفصــل مــن

ن ، عــربت عنــه عــدة آيــات مــلشــرعيشــار استدى املمراعــاة عــدم وجــود حظــوظ الــنفس لــ

لـة علـى رآن كما دل عليه استقراء جممل نصوص الشريعة وأحكامها، فمن اآليـات الداالق

زَ َلَقــْد َأْرَســْلَنا ُرُســَلنَ    :حانهذلـك قولــه ســب َنــا َمَعُهــُم اْلِكتَــاَب َواْلِميــَزاَن لْ ا بِاْلبَـيـِّنَــاِت َوأَنـْ

 (155).﴾  ِديٌد َوَمَناِفُع لِلنَّاسِ ٌس شَ ْلَنا اْلَحِديَد ِفيِه بَأْ نـْزَ أَ ْسِط وَ لِيَـُقوَم النَّاُس بِاْلقِ 

                                                           
 . 25، اآلية رقم (  سورة الحديد551)
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 فـــي المعـــامالتالمحتملـــة الشـــرعية  لفـــاتمخاأهـــم ال الثالـــث:المطلـــب 3.3.4.

 الشائعة  واالخطاء 

ه ق مـــايراوفـــكات الفـــات الشـــرعية احملتمـــل وقوعهـــا ىف الشـــر خســـوف يـــتم التطـــرق اىل أهـــم امل

 )غـــــــري احلصـــــــر ثـــــــال البيل املعلـــــــى ســـــــ ســـــــنذكرها ات الـــــــىتفـــــــولكـــــــن هـــــــذه املخالالباحـــــــث 

 (156).ية(حصر 

شــــركات  جميــــعلمحتملــــة فــــي أهــــم المخالفــــات الشــــرعية ا األول:الفــــرع 1.3.3.4.

نتجـات "الحــالل" لما قطــاعمـن اتهـا قطاعبمختلــف  االقتصـاد االسـالمي الســابقة الـذكر

 من الشركات وغيرها

  البيعبسبب حرمة عين  شرعاً وع المنهي عنها البي األولى:المسالة 1.1.3.3.4.

  ب واألزالموالميسر واألنصا بيع الخمر •

ـــ ـــا الَـّــِذيَن آمَ يَـــا أَيُـّ دليل قـــول اهلل تعـــاىل : )وال ـــُر َواْلَمْيِســـَه ـــوا ِإنََّمـــا اْلَخْم ُر َواأْلَنَصـــاُب ُن

  (157)(.ِلُحونَ ِنُبوُه َلَعلَُّكْم تـُفْ فَاْجتَ ْن َعَمِل الشَّْيطَاِن ْجٌس مِّ ُم رِ اَل َواأْلَزْ 

                                                           
يـث حذكرهـا كثيـرة ومتعـددة واليتسـع فـى هـذه الدراسـة ظـراً ألن المسـائل  نخالفيـه المسائل ال كل، كما لم يتم ذكر  المخالفات الشرعية ألنها متنوعة كر كليتم ذ  لم(  651)

 . اء فيها هفقأدله فقهية وأقوال الج الى تحتاج الى مراجع للتعريفات وتحتا 

 . 90ائدة ، اآلية : (  سورة الم751)



 

155 
 

 

  ألصنامة والدم وابيع الخنزير والميت •

 : لى ذلكواألدلة ع بيع حلم اخلنزير حرام سواء بيع ملسلم أو لكافر،

 ُمُه ِإال َأْن َيُكونَ ى طَاِعٍم َيْطعَ لَ ُمَحرَّماً عَ َليَّ ِحَي إِ و ُقْل ال َأِجُد ِفي َما أُ قول اهلل تعاىل : ) 

، (158).( رِْجٌس َأْو ِفْسقاً ُأِهلَّ ِلَغْيِر اللَِّه ِبهِ  َأْو َلْحَم ِخْنزِيٍر فَِإنَّهُ  َمْيَتًة َأْو َدماً َمْسُفوحاً 

وسلم يقول عام  صلى اهلل عليه سول اهللمسع ر  اهلل رضي اهلل عنهما أنه عن جابر بن عبدو 

ا تة واخلنزير واألصنام ( فقيل : ي: ) إن اهلل ورسوله حرم بيع اخلمر واملي كةلفتح وهو مبا

لود ، ويستصبح هبا يطلى هبا السفن ويدهن هبا اجل إهنارسول اهلل ، أرأيت شحوم امليتة ف

     لك : عليه وسلم عند ذصلى اهللاهلل  . مث قال رسولهو حرام ( الناس ؟ فقال : ) ال ،

.(159). (وا مثنهإن اهلل ملا حرم شحومها مجلوه مث باعوه فأكلد  اليهو ) قاتل اهلل

                                                           
 . 145 األنعام، اآلية رقم(  سورة 851)

 ( 1212قم  ) حه ، حديث ر فى صحي ،ريأخرجه البخا ( 951)
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 بسبب نقص أهلية المتعاقدين شرعاً  يوع منهي عنهاب  الثانية:المسألة 2.1.3.3.4.

  المرضبسبب  عليه رو المحج أوأو السفيه  يع المجنونب •

ـــوْا  َوالَ دليـــل ذلـــك قولـــه تعـــاىل: " إال بـــإذن وليـــه و ه ون أو الســـفيالبيـــع للمجنـــالجيـــوز  تـُْؤُت

 (160)."اَلُكُم الَِّتي َجَعَل الّلُه َلُكْم ِقَياماً السَُّفَهاء َأْموَ 

  به للخاصة النتفاعلعام لأو بيع ماال يملا أو بيع المبان ابيع الفضولي  •

يف فال يصح تصرف اإلنسان مالكًا للمال أو من يقوم مقامه،  للبيعاقد أن يكون الع جيب 
 ووجه الداللة، عليه الصالة والسالم: " ال تبع ما ليس عندك " لهلقو ملك غريه إال بإذنه، 

 (161).أن الفضويل ليس مبالك، فكان ممنوعاً من البيع والشراء لعدم امللك
 ذي فيه ظلم بيع الال •

ن أحـــد العاقـــدين لآلخـــر أو لغريمهـــا، علـــى ظلـــٍم مـــاشـــتملت عاملـــة أي متـــدخل ىف ذلـــك 

ْم َواَلكُ  َأمْ أَيُـَّها الَِّذيَن آَمُنوْا الَ تَْأُكُلواْ يَا عـاىل: " ت قول اهللذلك  دليلو  ،حمرمة تكون إهناف

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ   .(162)." َأن َتُكوَن ِتَجارًَة َعن تـََراٍض مِّنُكْم بـَيـْ

 
                                                           

 ( .5ورة النساء، اآلية رقم )(  س601)

ــــــــــيس عنــــــــــده، بــــــــــرقم ) فــــــــــي كتــــــــــاب البيــــــــــ ،و داودأبــــــــــأخرجــــــــــه (  161)   "( ، حــــــــــديث حســــــــــن3503وع واإلجــــــــــارات، بــــــــــاب فــــــــــي الرجــــــــــل يبيــــــــــع مــــــــــا ل

 .(132، ص  5السبيل، )ج/أحاديث منار  تخريج ليل فىرواء الغ، أنظر إ ده صحيح ، وصححه ابن حزموإسنا

 (.29(  سورة النساء، اآلية رقم )261)
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  نها ربابب تضمبس شرعاً  بيوع منهي عنها ثة:الثالالمسألة 3.1.3.3.4.

 بيع وسلف  •

 (163.)لف وبيع"والسالم أنه قال: " ال حيل سة الليه الصعنه ع وقد جاء     

  ن في بيعة واحدةابيعت •

ه حممـد بـن عمـرو عـن أىب سـلمة فريويـ ،حديث أىب هريرة ماورد ىف هي والتحرمي نودليل ال

 .(164)." ععليه وسلم عن بيعتني ىف بياهلل  هلل صلىرسول اعنه قال: " هنى 

                                                           
حـديث حسـن  ، وقـالمـن حـديث عبـداهلل بـن عمـرو رضـي اهلل عنهمـا، (1234اء في كراهية بيع مـا لـيس عنـدش ،بـرقم )ج اباب م (  أخرجه الترمذي في كتاب البيوع،631)

فـي تخـريج  ةالرايـ صـبنظر ، أنشرط جماعة من أئمة المسلميحديث صحيح على  ،في " المستدرش  الحاكم ، وقال عنهابن ماجه النن " إالس"  خرجه أصحابصحيح ، وأ

 (.44، ص  4،)ج/ لىاألو  الطبعة:،  م1995هـ/1415 سنة النشر:، دار الحديث، مال الدين عبد اهلل بن يوسف الزيلعيج،  اديث الهدايةأح

 في تخريج أحاديث الرافعي الكبير رإلبن حج يرلخيص الحبت صحيح، أنظر(، حديث حسن 1231رقم )، حديث  (1/232مذى )لتر ه ا(  أخرج461)

 (.30، ص  3م ، بيروت )ج/1971 شر:لناسنة   لكتب العلمية ،دار ا، 

http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=13478
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=14070
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=9&bookhad=2331
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=9&bookhad=2331
http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=9&bookhad=2331
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 بسبب الغبن والضرر عاً شر نهي عنها بيوع م  الرابعة: المسألة4.1.3.3.4.

 بيع النَّْجش •

مــاورد ىف ، والـدليل (165)هـو الزيـادة يف مثــن سـلعة ممـن ال يريــد شـراءها ، ليقـع غــريه فيهـا . 
صـلى اهلل عليـه وسـلم عـن  ل: هنى الناقا -رضي اهلل عنهما–اهلل بن عمر عن عبد حلديث ا

 (166).يوع، باب النجش، أخرجه البخاري، كتاب البالنجش

 اهكر يع اإل ب •

ـَنُكْم بِاْلَباِطـِل ِإالَّ ) يَـا أَيُـَّهـا الَـّقولـه تعـاىل: يل ذلك ودل ِذيَن آَمنُـوْا الَ تَـْأُكُلوْا َأْمـَواَلُكْم بـَيـْ

ـــنُكْم (َأن َتُكـــو  ـــَراٍض مِّ عـــن أيب ســـعيد  ورد ىف احلـــديثكمـــا و  (167) .َن ِتَجـــارًَة َعـــن تـَ

ا البيــــــــع عــــــــن إمنــــــــو الســــــــالم ) الصــــــــالة  عليــــــــه القــــــــال : قــــــــاخلــــــــدري رضــــــــي اهلل عنــــــــه 

 .(168).تراض(

                                                           
 .348ص ، .3/32مجلد الثاني ، ج. سبل السالم ،ال5/98ر الشاخي ، جحاشية كتاب اإليضان  لعامر بن عم القاموس الفقهي ،(  561)

 .( 2142اب البيوع، باب النجش برقم )(  أخرجه البخاري، كت661)

 .29رقم  (  سورة النساء، اآلية761)

 (125، ص 5إرواء الغليل ، )ج/ ، إسناده صحيح ورجاله ثقات ، إنظر (2185برقم ) 2/737ابن ماجه، كتاب التجارات، باب بيع الخيار أخرجه ( 861)
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 حتكارإلا •

لم قـال: النا صـلى اهلل عليـه وسـأن  -عنه رضي اهلل–الدليل حديث معمر بن عبد اهلل و 

 .(169).} ال حيتكر إال خاطئ{

 بيع مع شرط فاسد •

شـرط لـيس يف كتـاب اهلل فهـو باطـل وإن   عليـه وسـلم: "كـل ى اهلللقولـه صـلودليـل ذلـك 

 (170)، حكم اهلل وشرعه كتاب اهلل ": أي ليس يفيف " ليس وقوله: ،شرط" ان مائةك

 الغش  •

عـن أيب ودليـل ذلـك مـا ورد  رم؛وهـو حمـ، (171).هكـتم كـل مـا لـو علمـه املبتـاع كرهـوهو  

لـت أصـابعه بلـاًل، فقـال: هـا، فناصربة طعاٍم، فأدخل يده فيمر على اهلل  هريرة: أن رسول

ل: ))أفـال جعلتـه سـول اهلل  قـار  ؟((، قال: أصابته السماء يـا))ما هذا يا صاحب الطعام

 (172).مين((فوق الطعام كي يراه الناس، من غش فليس 

                                                           
 (.1605ت برقم )ااألقو  كار في(  أخرجه مسلم، كتاب المساقاة، باب تحريم االحت961)

 (.1504عتق برقم )(، ومسلم في كتاب العتق ، باب إنما الوالء لمن أ2729)مء، برقالوالالشروط في ري، كتاب الشروط، باب (  أخرجه البخا701)

 (.721) ، ص  5، الجزء افي الذخيرة ، للقر (  171)

 (.1513" حديث )غش في البيوعلراهة اء في كخرجه الترمذي في "كتاب البيوع" "باب ما جا(، وانفرد به عن البخاري، وأ102أخرجه مسلم، حديث رقم ) ( 271)
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 تلقى الركبان  •

 اهلل عليــههنــى النــا صــلى  عنــه قــال رضــي اهلل أيب هريــرة عــنمــاورد ىف احلــديث  ودليــل ذلــك

 (173)..يع حاضر لبادوسلم عن التلقي وأن يب

                                                                          ى بيعه أخيهبيع األخ عل •

ول اهلل سأن ر  رضي اهلل عنهما د اهلل بن عمرعب عنديث احل ىف ودليل ذلك كما ورد

 .(174) .ال يبيع بعضكم على بيع أخيه الق صلى اهلل عليه وسلم

 التطفيف في الكيل والميزان •

ا وَنل َوِإذَ ْسـتَـْوفُ ِفيَنل الَـِّذيَن ِإَذا اْكتَـاُلوا َعلَـى النَّـاِس يَ َوْيٌل لِْلُمطَفِّ ):  ودليل ذلك قوله تعاىل
ــْوَم يـَُقــوُم وثُــوَنل لِيَـــْومٍ عُ أَنَـُّهــْم َمبْـ لَِئــَا  ُأو  َأْو َوزَنُــوُهْم ُيْخِســُروَنل َأال َيظُــنُّ َكــاُلوُهمْ   َعِظــيٍمل يـَ

 َوزِنُـوا ا ِكْلـُتمْ َوَأْوفُـوا اْلَكْيـَل ِإذَ ، وقوله تعاىل ) (175) سورة املطففني )النَّاُس ِلَربِّ اْلَعاَلِمين
ٌر َوَأْحَسنُ اِس اْلُمْستَ بِاْلِقْسطَ   (176) .(ِويالً  تَأْ ِقيِم َذِلَا َخيـْ

                                                           
 (.2054ب النهي عن تلقي الركبان، حديث رقم )البيوع، باأخرجه البخاري، كتاب  ( 731)

 (.2032على بيع أخيه ، حديث رقم ) كتاب البيوع، باب البيع  البخاري، (  أخرجه741)

 .6الى  1، اآلية من رقم  (  سورة المطففين571)

 .35رقم  اآلية سراء، (  سورة اإل671)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3955&idto=3962&bk_no=52&ID=1364#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3955&idto=3962&bk_no=52&ID=1364#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3955&idto=3962&bk_no=52&ID=1364#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=3955&idto=3962&bk_no=52&ID=1364#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/showalam.php?ids=12
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3918#docu
http://library.islamweb.net/NewLibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=52&ID=3918#docu
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 وع منهي عنها شرعاً بسبب الغرر والجهالةبي  الخامسة:المسألة 5.1.3.3.4.

ــع غيــر المقــدور علــى تســليمهبأو  بيــع المعــدوم •  هقــدر صــفته أو الغيــر معلــوم و  ي

  للخاصة 

 عــــن بيــــع م "هنــــىلهريــــرة رضــــي اهلل أن النــــا صــــلى اهلل عليــــه وســــ ودليــــل ذلــــك حــــديث أيب

 (177).الغرر"

 قبل ظهور صالحها  يع للثمار قبل أن تخلق أوالب •

ا ظهـور مبـادئ النضـت واحلـالوة فيمـا ال يتلـون ، ويف غـريه بـأن يأخـذ يف احلمـرة أو هنـيراد بـه 

، َأنَّ َرسجــوَل اللَّــِه  رَ ابنــِن عجَمــ َعــنِ ،  نَــاِفعٍ  فيمــا ورد ىف احلــديث عــن ن والــدليل  ،(178).دالســوا

  (179).بنَتاعَ مج َع َوالن َبائِ نـََهى الن  ثََّمِر َحىتَّ يـَبندجَوَصاَلحجَها نـََهى َعنن بـَينِع الَوَسلَّمَ  َصلَّى اللَّهج َعَلينهِ 

                                                           
 (.1513والبيع الذي فيه غرر برقم )يع الحصاة ب البيوع، باب بطالن بكتا  يف ،سلم(  أخرجه م771)

 . 50، ص  027الجزء ية الكويتيةالموسوعة الفقه(  871)

 (.2229قم )بر ثَِّماِر قـَْبَل ُبُدوِّ َصاَلِحَها ِبغَْيِر َشْرِط اْلَقْطِع ، بـَْيِع ال بَاُب النـَّْهِي َعنْ  مسلم، في كتاب البيوع،(  أخرجه 971)

http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7863
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7863
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=7863
http://hadithportal.com/show.php?show=show_tragem&id=4967
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  شرعاً هي عنها من أخرى وعبي سادسة:الالمسألة 6.1.3.3.4.

  للزومصحة واوال يجاب والقبولإلعدم تطابق ا •

الوفـاء بالعقـد  " ومـنوْا بِـاْلُعُقوِد ْا َأْوفُـيَا أَيُـَّها الَـِّذيَن آَمنُـو على ذلك قوله تعاىل: " األدلة 

 .(180).الوفاء مبا شرط فيه

   بيع الحاضر للبادي •

ال يبـع  م قال عليه وسليبلغ به النا صلى اهلل أيب هريرة عندليل ذلك ماورد ىف احلديث 

 (181).حاضر لباد

  ناس بالباطلأكل أموال ال  •

ــَنُكم بِاْلَباِطــِل ِإالَّ َأن ا أَيُـَّهــا الَّــيَــ)تعــاىل : ل اهلل دليل قــو الــ  ِذيَن آَمنُــوا اَل تَــْأُكُلوا َأْمــَواَلُكم بـَيـْ

ــــــنُكْم َتُكــــــوَن ِتَجــــــ ــــــَراٍض مِّ ــــــوا َواَل  ۖ  ارًَة َعــــــن تـَ ُل ِبُكــــــْم َكــــــاَن   هَ اللَّــــــ ِإنَّ  ۖ  ُفَســــــُكْم نأَ  تـَْقتـُ

 (182).(رَِحيًما

                                                           
 ( .1(  سورة المائدة اآلية)801)

 (.1520، برقم ) اضر للبادي، بَاُب تحريم بيع الح(  أخرجه مسلم، في كتاب البيوع811)

 .92سورة النساء ، اآلية رقم  ( 281)

http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/showalam.php?ids=3
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4583&idto=4588&bk_no=53&ID=682#docu
http://www.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4583&idto=4588&bk_no=53&ID=682#docu
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  لغموسان ايمألالحلف الكذب وا •

مس صاحبها يف اإلمث ومن اليت تغ، وهي اليمني الغموس الكاذبةن من أشد أنواع األميا

،  ، وعدُّوها من كبائر الذنوب ً ملاهي اليت حيلفها على أمر ماٍض كاذبًا عاو ،  نارمث يف ال

أن  ثاق جيبهد وميع هنا، وحذر من التساهل هبا؛ إلاليمني د عظم اإلسالم شأنفق

 (184) .﴾ َفظُوا أَْيَماَنُكمْ َواحْ  ) قال تعاىل ،(183)يجعطى حقه،

اهلل بن مسعود رضي اهلل عنه أن النا  من حديث عبدروى البخاري ومسلم كما  

َتِطعج هِبَا َماَل امنرٍِئ مج َف َعلَ لَ قال: "َمنن حَ ليه وسلم هلل عصلى ا ِلمٍ ى ميَِنٍي يـَقن َها  هجَو سن َعَليـن

، َلِقَي الّله َبانج"، فَاِجر  ْشتَـُروَن يَ  الَِّذينَ ِإنَّ  ﴿ :َفأَنـنَزَل اللَّهج تـََعاىَل ( 185) َوهجَو َعَلينِه َغضن

اَل ُيَكلُِّمُهُم اللَُّه َواَل  َلُهْم ِفي اآْلِخَرِة وَ قَ َخاَل َا اَل ولَئِ ِلياًل أُ اللَِّه َوأَْيَماِنِهْم ثََمًنا قَ ِبَعْهِد 

   (186) .﴾ َوَلُهْم َعَذاٌب أَلِيمٌ يـَْنظُُر ِإلَْيِهْم يـَْوَم اْلِقَياَمِة َواَل يـُزَكِّيِهْم 

                                                           
 .247-245ص  (،م 6198 ت السالسل ،اذباعة ط ،الشئون االسالميةو  األوقاف)الكويت : وزارة الطبعة الثانية  ،الجزء السابع، الموسوعة الفقهية (  281)

  .89(  سورة المائدة ، اآلية رقم 481)

 . (6761) نذور، حديث رقممان والاب األحكام ، باب األي، كتالبخاري هأخرج  (581)

 (. 77رقم ) (  سورة آل عمران ، اآلية 618)

https://www.alukah.net/sharia/0/84336
https://www.alukah.net/sharia/0/84525
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 اً ها شرععن المعاصرة المنهي معامالتال  ة:بعاسالألة المس7.1.3.3.4.

  ات بفائدةالسند بيع •

ل ميثل قرًضـا يعقـد عـادة بوسـاطة االكتتـاب العـام، وتصـدره او صك قابل للتد هو

الشركات أو احلكومة وفروعها، ويعتـرب حامـل سـند الشـركة دائنًـا للشـركة، لـه حـق 

 .حامــــــل الســــــهمال يعــــــد شــــــريًكا فيهــــــا، علــــــى خــــــالف دائنيــــــه يف مواجهتهــــــا، و 

د عنـــم احلـــق يف اســـتيفاء قيمتهـــا ويعطـــى محلـــة الســـندات فائـــدة ثابتـــة ســـنوي ا وهلـــ

وتوجــد العديــد مــن األدلــه مــن القــرآن الكــرمي والســنة  (187)،حلــول أجــل معــني

ــا َويـُرْ تبــارك وتعــاىل: } قــول اهلل ونكتفــي بــدليل  ــُه اْلرَِّب ــَيْمَحــُق الّل ــي الصَّ  َدقَاتِ ِب

}.(188) 

                                                           
 386ة في النظام السعودي: صمالمساه، شركة 259، القاموس االقتصادي: ص1/1022الموسوعة العربية: (  187)

 (. 276ية) (  سورة البقرة اآل881)
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أَي زيـادة فال يجوز إلزاَمه  المدين في دفع األقساط عن الموعدتري لمشتأخر اإذا  •

  ق أو بدون شرطابعلى الدين بشرط س

ثـََنا َكِثريج بننج َعبنِد اللَّـا ورد باحلديث والدليل كم، (189)ألن ذلك ربا حمرم ـرِو ِه بـنِن َحدَّ َعمن

 
ج
ِه، َأنَّ بنِن َعونٍف امل الصُّـلنحج »َسـلََّم قَـاَل: لَِّه َصلَّى اللَّهج َعَلينِه وَ وَل ال َرسج َزينُّ، َعنن أَبِيِه، َعنن َجد 

 َ  َجائِز  بـَنين
ج
ِلِمنَي، ِإالَّ صجلنًحا َحرََّم َحـاَلاًل، امل ـِلمجوَن َعلَـى شجـرج سن جسن

، َأون َأَحـلَّ َحرَاًمـا، َوامل وِطِهمن

 (190).« َحرَاًمالَّ َحاَلاًل، َأون َحل ِإالَّ َشرنطًا َحرَّمَ 

 بيع بعد البيع كية الماظ بملاالحتفع ال يحق للبائ •

ولكن جيوز للبائع أن يشرتط على املشرتي بيع الحتفاظ مبلكية املبيع بعد الللبائع االحيق    

 (.191حقه يف استيفاء األقساط املؤجلة.) رهن املبيع عنده لضمان

                                                           
 .656، ص  12، الجزء  (2السادسة، القرار رقم ) جمع الفقه اإلسالمي، جدة، الدورةم ،مجلة مجمع الفقه اإلسالمي( 189)

ضـعيف عنـد  ن عبـد اهللبـ( : " وكثيـر 4/371" )ال الحـاف  فـى " الفـتح وقـ، صـححه و ‘ )1352)رقم   األحكام ، حديث كتاب  ي ،ذالترم سننخرجه الترمذي، (  أ901)

 (.145، ص  5إرواء الغليل فى تخريج أحاديث  منار السبيل، االلباني ،)ج/ ، أنظرأمره البخارى ومن تبعه كالترمذى وابن خزيمة يقووناألكثر لكن 

  .53 ، صمرجع سابق  ،  6الجزء  ،(53/2/6) رقم  مجمع الفقه اإلسالمي، ،الفقه اإلسالمي علة مجممج( 191)

http://hadithportal.com/hadith-1352&book=3
http://hadithportal.com/hadith-1352&book=3


 

166 
 

 

 ي  راط التعو اليجوز اشت •

وز لـــك ال جيـــومـــع ذ ن األقســـاط،لـــيء أن مياطـــل يف أداء مـــا َحـــلَّ مـــحيـــرم علـــى املـــدين امل

ء ىف قــــرار جممــــع الفقــــه جــــا، كمــــا لــــة التــــأخر عــــن األداءاشــــرتاط التعــــويض يف ح إ ً شــــرعا

 (192).ظمة التعاون اإلسالميالمي التابع ملنإلسا

 ال يجوز شرعاً في بيع األجل التنصيُص  •

ن )الـنص( يف العقـد علـى فوائـد التقسـيط مفصـولة عـ أيالجبوز التنصيص يف بيـع اآلجـل 

 هــاطاعلــى نســبة الفائــدة، أم رب اء اتفــق املتعاقــدان حبيــث تــرتبط باألجــل ســو ثمن احلــايلالــ

 (193) السائدة. الفائدةب

بأنشـطة التـى تتعامـل أو  بـالبنوش والشـركات الربويـة الخاصـةبيع األسـهم  •

   حرام 

املختلطة هو قول عدد من ربوبة وكذلك الشركات الالشركات البنوك و رمي املسامهة يف حت

 يزعز البرئاسة العالمة الشيخ عبدالعربية السعودية  للجنة الدائمة باململكةا ماء، هملعلا

                                                           
 20ص  ، حة المركبة كما تجريه المصارف اإلسالمية في فلسطينبيع المراب، م الدين بن موسى عفانحسا(192)

 (.2لقرار رقم )ا ،إلسالمي، مرجع سابقمجمع الفقه ا (193)
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"حكم املسامهة يف شركات تعمل بأنشطة فقد ورد سؤال عن  -رمحه اهلل  - بن باز

ة تدخلها على األرباح"، مباحة، ولكنها تضع فوائض أمواهلا يف بنوك، وتأخذ عليها فائد

مواهلا ات اليت تضع فائض أنوك بربٍح حرام، والشركموال يف باأل فأجابوا قائلني: "وضع

مع الفقهي التابع لرابطة اجمل،وقرار  ك فيها ِلَمن علم ذلك"االشرتاز و جي يف البنوك بربح ال

م الشركات ال جيوز ملسلم شراء أسه العامل اإلسالمي، وكان من قرار اجمللس ما يلي

ا بذلك، وكان املربا واملصارف إذا كان يف بعض معامالهتا
ً
ا اشرتى إذ،و  شرتي عامل

،  فالواجب عليه اخلروج منها مث علم،ا رباليعلم أن الشركة تتعامل ب شخص وهو ال

اجملمع الفقهي التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي؛ حيث أصدر قراره أن األصل هو ار وقر 

  (194)ك . ذلركات تتعامل أحيانًا باحملرمات كالربا وحنو حرمة اإلسهام يف ش

  ييف النقودتز  •

أن املزور ميوت و  ،ضر  األر، وظلم للناس، وفساد يفود عمل حمرم، وغش منكتزوير النق

الظلم الذي يستضر به  الغزايل وقد قسم،هيوم ميوت، وأثر عمله السيء باق ووزره علي

فيما سم األول مث ذكر حتت الق،  : ما يعم ضرره، وما خيص املعاملالغري إىل قسمني

زيف من رويت الت :فيهقال وأما النوع الثاين ف، ر، أوهلا: االحتكا ً ضرره، أنواعا يعم

                                                           
 (.2القرار رقم )، جع سابقر م مي،إلسالمع الفقه ا( مج194)
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فهو ظلم؛ إذ يستضر به املعامل إن مل يعرف، وإن عرف اهم يف أثناء النقد، در ال

يزال يرتدد يف األيدي، ويعمم الضرر  فسريوجه على غريه، فكذلك الثالث والرابع، وال

ليه، فإنه هو الذي فتح هذا الباب، ووباله راجعا ع زر الكل، ويكون و ويتسع الفساد

مل هبا من بعده، كان "من سن سنة سيئة، فع م:عليه وسل لى اهللاهلل صسول قال ر 

 .(195)."عليه وزرها، ومثل وزر من عمل هبا، ال ينقص من أوزارهم شيئا

                                                           
 -هـــ  1439جمــادى اآلخــر  12الثالثــاء :النشــر ، تــاريخ 371638الت ، رقــم الفتــوى: ش وأحكامــه ، حكــم ومخــاطر تزويــر العمــغــال ( فقــه المعــامالت ، الخيــار،195)

27-2-0182 
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ــمــن الناخالفــات الشــرعية المحتملــة أهــم المثــاني: الفــرع ال 2.3.3.4. ة حيــة الفني

 االسالميفى بع  شركات االقتصاد حسب نوع نشاط الشركة التخصصية 

 :فيما يلى ركات التأمني اإلسالمييف ش الهنا على سبيل املث

 ازة من هيئة الرقابة الشرعية.مدرجة يف النظام غري جماتفاقيات وجود وثائق و  •

 نظام.رجة يف المن هيئة الرقابة الشرعية غري مد ت جمازةتفاقياوجود وثائق وا •

 عدم وجود قائمة معتمدة باألغراض احملرمة. •

 عن حسابات الشركة.ائق( وثحسابات املشرتكني )محلة ال عدم فصل •

 ى حصة من الفائض.الشركة علوجود إجراءات تسمح أن حتصل  •

مبحض تتعلق  وع، أوإجراءات تسمح بالتأمني على أخطار مؤكدة الوقوجود  •

 (196) حرم.إرادة املشرتك، أو تتعلق مب

كني )محلــــة عــــدم وجــــود إجــــراءات لتنظــــيم العالقــــة بــــني الشــــركة وبــــني املشــــرت  •

  الة فيما يتعلق بإدارة عمليات التأمني.عقد الوك اسالوثائق( على أس
                                                           

 . 14- 13ج التدقيق الشرعي على شركات التأمين اإلسالمي، مرجع سابق، ص ، برناموعامر حجل الباري مشعل، ( عبد 196)

https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
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الشــــركة وبــــني املشــــرتكني )محلــــة ات لتنظــــيم العالقــــة بــــني جــــود إجــــراءعــــدم و  •

ـــة أو عقـــد املضـــاربة فيمـــا يتعلـــق بد الوكاســـاس عقـــالوثـــائق( علـــى أ ار اســـتثمل

 أموال املشرتكني )محلة الوثائق(.

اصــــة صــــروفات اخلمللتأكــــد مــــن أن الشــــركة تتحمــــل اعــــدم وجــــود إجــــراءات ل •

 ص استثمار أمواهلا.ها، أو ختبتأسيس الشركة، ومجيع املصروفات اليت ختص

ســـامهة شـــركة املوين للوجـــود إجـــراءات للتأكـــد مـــن أن االحتيـــاطي القـــان عـــدم •

ن مـــن حقـــوقهم، وكـــذلك كـــل مـــا جيـــب ويكـــو  يقتطـــع مـــن أمـــوال املســـامهني

 ملال.اقتطاعه مما يتعلق برأس ا

لشـــركة ال تقـــوم بـــدفع فوائـــد لشـــركات د مـــن أن اأكـــعـــدم وجـــود إجـــراءات للت •

 احملتجزة.ية عن املخصصات الفنية  التقليدإعادة التأمني

أمني والتعويضــات مــن ادة التــســاط إعــعـدم وجــود إجــراءات للتأكــد مــن أن أق •

 (.197)هبا حساب املشرتكني . خيتص شركة اإلعادة

شـــركات  يس فقـــط ىفلـــ ات الشـــرعية احملتملـــة الوقـــوعوعليـــه يـــرى الباحـــث أن املخالفـــ

لتــأمني شــركات مثــل شــركات االن  األخــرى مــ التــأمني االســالمية بــل أيضــاً يف األنــواع
                                                           

 . 14- 13ج التدقيق الشرعي على شركات التأمين اإلسالمي، مرجع سابق، ص ، برنامر حجلوعام الباري مشعل، عبد ( 197)

https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
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ة اإلســالمية كمــا أنــه توجــد الشــريع فقــة مــعالصــحي وغريهــا إذا ارادت أن تكــون متوا

عي جيــب إلجــراءات حتتــاج اىل موافقــات ســابقة مــن قبــل املستشــار الشــر مــن ا العديــد

ج ع شـركات إعـادة التـأمني، وبعـض البنـود الـىت حتتـا تفاقيـات مـإلاالطالع عليها مثل ا

 ي.عنها يف التقرير السنو  اإلفصاح
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 النتائج والتوصيات

 النتائج أواًل:1.5.

مـن ضـعف يف العديـد مـن  تعـاينالشرعية  االستشاراتنتيجة أن  ىلإلباحث توصل ا •

ال أمهـ أولي، اخعتمد على املدقق الشـرعي الـدحيث ي ستقالليةالاالتطبيقات وعدم 

هــذا  إىلالشـركة  إدارةدراك رعي دون اتطبيـق املالحظـات الــىت يقـدمها املستشـار الشــ

اليــــة لتطبيــــق االقتصــــاد حلــــة احل املر تقــــدر مــــدى ســــلبيته، وبصــــفة عامــــة يف أواألمــــر 

رغــم أن علــى هيئــات الفتــوى والرقابــة الشــرعية فيهــا  عتمــادازال االمــلــىت ا اإلســالمي

ل متثــ أيضــا ً و نهــا وإمنــا مرتبطــة بعــدة أعمــال أخــرى بعي شــركة للتابعــة اهليئــة  ليســت 

 ها.  يئة مصدر التشريع لشركتهذه اهل

لشــرعي مل يــتم تكييفهــا بشــكل ستشــار انــة املمت احلصــول علــى نتيجــة مفادهــا أن مه •

ق ي شــركة تعمــل وفــأعلــى وعرضــها ىت اآلن  حبيــث ميكــن تســويقها مهنيــاً حــ مقبــول

لـــديها بغـــرض القيـــام  اً ات تفضـــل تعيـــني موظفـــالشـــركن ، كمـــا أاإلســـالمياالقتصـــاد 

للقيــــام هبــــذا الــــدور، وذلــــك الســــلوك   ً يــــاالشــــرعي وتعتــــرب ذلــــك  كافدقيق مبهمــــة التــــ

لشـــركات صـــور لـــدى امـــور اكثـــر وعـــدم وضـــوح التألتعقيـــد ا يفاعد ء قـــد ســـاخلـــاطى
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 الشـــرعية االستشـــاراتورين مـــن واهليئـــات فيمـــا يتعلـــق حباجـــة الشـــركة للنـــوعني املـــذك

أســوة بالتــدقيق  (يفأيــو  ) يــة واخلارجيــة وفقــاً للمعــايري والضــوابط الصــادرة عــنلداخلا

جي رغـم وجـود مراجـع ق اخلار للتدقييل الذي تقوم به مكاتب احملاسبني القانونني املا

 .داخلي للشركة 

مل االســالمية  عةالــىت تعمــل وفــق الشــريالشــركات  أنــواعمجيــع ن النتــائت أن تبــني ضــم •

هـا جـزء مـن باعتبار استشـارات شـرعية  ىلإالرقابـة الشـرعية وحباجـة  منيبها نصذ تأخ

 اً حققــت جناحــات عامليــة وانتشــار رغــم أهنــا و  اإلســالميومــة قطاعــات االقتصــاد ظمن

ي شــركة مهمـــا  أحيـــث أن ، ةميســالاإلعــن البنـــوك  أمهيـــةقــل ت ال،و  اً مســـتمر و  اً ســعاو 

ة استشــارات شــرعي إىلحتتــاج  اإلســالمياالقتصــاد تعمــل وفــق و كــان نــوع نشــاطها 

 يفخراجهـــا وكيفيـــة املســـامهة إحتســاب الزكـــاة و إ كيفيـــةعرفـــة  ل واحلـــرام ومملعرفــة احلـــال

 .ذلك ية وغريجتماعإلا يةل املسئولمحتو اخلريي العمل 

 حـىتتشـار الشـرعي سامل هنـة مل أمهيـةو جـد ضـرورة أنـه تو  التوصل اىل نتيجة مفادها مت •

املستشـــارون الشـــرعيون ميكـــنهم أن ن ألود هيئـــة فتـــوى ورقابـــة شـــرعية وجـــ يف حالـــة

أغلـــب خــــدمات ن حيـــث أ، هيئـــة فتــــوى ورقابـــة شـــرعيةالـــدور بـــدالً عـــن يقومـــون ب

قـــــع أن ويؤكــــد الوايف خدمــــة جانــــب التــــدقيق الشــــرعي اخلــــارجي،  ترتكــــزالشــــركات 
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اً ر مـــؤخالشـــركات اجلديـــدة الـــىت ظهـــرت ة هـــي دمـــخلمـــن هـــذه ا ةديســـتفكات املالشـــر 

 .وكثرة ضغط العمل عليها جديدة يةلصعوبة تعيني هيئات شرع

ــــه مت التوصــــل اىل نتيجــــة مفادهــــا  • ــــد مــــن الشــــركات الــــىت تعمــــل وفــــق أن توجــــد العدي

 متذلك لـو  ،هنـا شـركات إسـالميةأاس غـري معروفـة بـني النـكن ول اإلسالمياالقتصاد 

 تب القطاعــــاســــح فينعلــــى شــــكل تبويــــب وتصــــلدراســــة يف هــــذه اأمههــــا ذكــــر 

نتشـــــارها وأمهيتهـــــا مـــــن حيـــــث القـــــوة اأهتا و ب نشـــــحبســـــ ؛تشـــــملها الـــــىت يةاملوضـــــوع

 .أهنا متنوعهيات بعضها حديثة وكما سمم، و والضعف

هيئــة احملاســبة واملراجعــة للمؤسســات الصــادر عــن   29اقتصــر مــاورد ىف املعيــار رقــم  •

 عضــاء هيئــات الفتــوىأ لــىالبحرين فقــط عبــ)أيــويف(  AAIOFIةمياإلســالاملاليــة 

ات ة ومل يشـــمل كافـــة شـــركاإلســـالمياملاليـــة ؤسســـات وامللبنـــوك الشـــرعية ىف ا والرقابـــة

 أن يقوم بعمل الفتاوى الشرعية كما مل يشمل أي شخص يريد  إلسالمياقتصاد اال

 .اإلسالميلإقتصاد 
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 التوصيات  ثانياً:2.5.

ار )املستشــــ الشــــرعية اخلارجيــــة االستشــــاراتمهنــــة  مــــاداعتن يــــتم الباحــــث أ وصــــيي •

 اإلســـالمياالقتصـــاد ترغـــب أن تعمـــل وفـــق ركة شـــألي  يأساســـبشـــكل  ( الشـــرعي

املالحظـات الشـرعية  اءإبدلشرعي  و حىت يقوم بالتدقيق ا ن حجمهالنظر عوبغض ا

بة ئـــة احملاســـاملرجعيـــة الشـــرعية وفـــق املعـــايري الصـــادر عـــن هي إىلعلـــى التطبيـــق بـــالنظر 

رعي تقريـر الشـد الواعدا)أيويف(  AAIOFIةاإلسالميواملراجعة للمؤسسات املالية 

ق  موظــف كمــدقمــن تعيـني يضـا ً أالنهـائي لضــمان النزاهـة والشــفافية، وال مينـع ذلــك 

ملهـــام التـــدقيق الشـــرعي ان كانـــت الشـــركة ترغـــب بتصـــحيح  اكثـــر أوشـــرعي داخلـــي 

اخلــي عــن وجــود مستشـــار جــود مــدقق شــرعي دل ولكــن اليغــين و أو الً بــأو مســارها 

 شرعي خارجي.  

وأســـلم مـــن كلمـــة )مؤسســـة( علـــى  أفضـــلة )شـــركة( كلمـــ  الباحـــث اســـتخدام يوصـــي •

لشــكل تأخــذ ا اإلســالميتصــاد قطاعــات االقمجيــع  يفوعات اعتبــار ان مجيــع املشــر 

اال القــوانني احلاليــة  يفالقــانوي للشــركة مبــا فيهــا البنــوك وغريهــا وال تســتعمل مؤسســة 

اليـــة ت اململراجعـــة للمؤسســـافرديـــة وعليـــه نقـــرتح علـــى هيئــة احملاســـبة واللمؤسســات ال

 االعتبار مستقبالً . يفأخذ ذلك  )أيويف( AAIOFI  ةيسالماإل



 

176 
 

 ةاإلســــالميعلــــى هيئــــة احملاســــبة واملراجعــــة للمؤسســــات املاليــــة  صــــي الباحــــثيو  •

AAIOFI  واملعنـــويني بيعيـــنياالشـــخاص الط اعتمـــادن يـــتم مراعـــاة أ ( )أيـــويف 

يئة أي ه يفية دون وجودهم كأعضاء الشرع االستشاراتمهنة  مزاولةالذي ميكنهم 

، امليــاً حاليــاً لــذلكلحاجــة املاســة عحالــة عــدم تــوفر تعيــني هيئــة شــرعية نظــراً ل يف أو

مت والــذي الفتــوى  الصــادر حــول ضــوابط 29عيــار رقــم املتعلــق بحيــث أن التوصــيه ت

ابعـة لتاهليئات الشـرعية اخلاصـة ا أوقوم بتطبيق املعيار اهليئة الرتكيز فيه على أن من ي

 .يم بشكل عاممل يتم التعمو  ،فقط ةاإلسالميلية للبنوك واملؤسسات املا

للفـــرتة الزمنيـــة عتبــار بعـــني اإلخــذ األ استشــراف املســـتقبليوصــي الباحـــث مــن أجـــل  •

 اعتمــادلــديها  الشــرعية االستشــاراتمرحلــة تكــون فيهــا مهنــة  إىللوصــول ا ،القادمــة

ا منهـ ة املسـتقبليةمـور تشـكل الرؤيـأ بول عاملي رمسي يشمل ضوابط وآليات وعـدةوق

قابــة الشــرعية وى والر ت الفتــهيئــاعــدم القــدرة علــى تعيــني التنظــيم وحــل إشــكاليات 

إقــرار املعــايري مستشــار شــرعي و  تعيــني اعتمــاد مــن خــالل  هــاأنواعلــدى الشــركات ب

واملتابعـة كمـا هـو احلـال الشرعي لتدقيق آليات مستقرة ل داعتماالشرعية واحملاسبية، و 

 طبق بشكل مهين مستقر وراقي.  املدقيق احملاساواقع مهنة الت يف
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 ليكـــون قيق املـــايل للمحاســـبيني القـــانونينيتـــب التـــدىف مكاتعيـــني مستشـــار شـــرعي   •

دة املهنــــه ضــــمن املهــــن الرمسيــــة املعتمــــ اعتمــــاداملرجــــع  الشــــرعي مــــع فريــــق املراجعــــة و 

 انني الرمسية حبسب كل دولة .و الق خرى وتوفريألا

ة بلغـة اإلسـالمية مـن خـالل فقـه املعـامالت رعيشـال الستشـاراتام مهنـة تعلـي اداعتم •

 كمايلي:   هت التعليميةن املناومة ضمسهلة ومفه

الشــرعية ضــمن كليــات االقتصــاد  لالستشــاراتلجامعــات: انشــاء ختصــص ل بالنســبة -

 .ت العليا للماجستري والدكتوراه الدراسا و لوريوسالبكارحلة مب اإلسالمي

يـــتم عمـــل بـــرامت  :مسيـــة املتخصصـــة األخـــرىالر  واملعاهـــد فيةلمعاهـــد املصـــر ل بةبالنســـ -

 .معتمد دبلوم

مــل دورات تــدريب للحصــول علــى : يــتم عة يالتخصصــ التدريبيــة وراتلــدســبة لبالن  -

 شهادات مهنية .

ني يب احملاســبتشــجيع وحــث  مكاتــ علــىاجلهــات الرمسيــة واخلاصــة يوصــي الباحــث  •

 ت املدقق الشرعي .اداهاحلصول على شين القانونيني ار املستشمكاتب القانونيني و 
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 قائمة المصادر والمراجع

 مي .ن الكر القرآ

مد فؤاد عبدالباقي، دار طوق النجاة، الطبعة األوىل، بخاري، حممد بن إمساعيل، حتقيق حمال

 هـ.1422

دار )ىل ،الطبعة األو  ،جهد بن يزيد القزويين ، سنن إبن ماهلل حممعبد ا ابن ماجه ، أبو

 .(م 2009 -هـ  1430الرسالة العاملية ، 

اق بن بشري بن شداد بن عمرو األزدي أبو داود، سليمان بن األشعث بن إسح

تاين ، سننالس   دا املكتبة العصرية، صي، حممد حميي الدين عبد احلميد أيب داود، حتقيق ِجسن

 ريوت.، ب

 ا،طنصاري اخلزرجي مشس الدين القر عبد اهلل حممد بن أمحد بن أيب بكر بن فرح األأبو 

جزء رقم  إبراهيم أطفيش،حتقيق أمحد الربدوين و  ن، تفسري القرطا،اجلامع ألحكام القرآ

 .55 (، ص 1964 -ـ ه1384، الطبعة الثانية، ) القاهرة، دار الكتب املصرية، 15

املالية  التدقيق الشرعي للمؤسساتي،  هيئات الفتوى واالستشارات و أمحد احلجى الكرد

 م .2009ملؤمتر البنوك الواقع واملأمول، عام ة مدية، رسالة مقاإلسالم
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، )االسكندرية : دار املكتب اجلامعي احلديث ، محد حسني علي حسني، حماسبة الزكاةأ

 .11 (، ص2006

ة باملصارف اإلسالمية، حولية الربكة، )جده : ط محد على عبداهلل، تفعيل الرقابة الشرعيأ

 .40-39 ص، (2001هـ نوفمرب1422ثالث رمضان العدد ال

ايري موحدة للرقابة الشرعية للمصارف اإلسالمية، ورقة ، فرص تطوير معأمحد على عبداهلل

الوضع الراهن والتطورات لرقابة على املصارف اإلسالمية ، شراف واوة اإلعمل مقدمة لند

خلرطوم ، نشر العدد اخلامس )ا12 -11م، ص 2001أبريل  26-24ستقبلية ، امل

 .22-9م (، ص 2001 ل وثاين، يونيوت مصرفية ومالية ،ربيع أو اسار ث يف جملة دالبح

بية املتحدة: االقتصاد اإلسالمي ، )دولة االمارات العر محد ماجد السيد عيد، دراسة قطاع أ

 .13ص  م( ،2016وزارة االقتصاد ، يونيو 

ص  اخلصائص واحلاجة، مرجع سابق، ية اإلسالمية التوصيفباسل الشاعر، األسواق املال

5-6 

لية اإلسالمية واملعايري الدولية، املؤمتر الدويل من منظور املا باسل الشاعر، األسواق املالية

 5م(، ص 2017المية،)االدن: اجلامعة األردنية،ية اإلساملصرفالرابع للمالية و 

) ، 1أحكامه الشرعية، طمالت طرقه الدولية و مد موفق، التداول اإللكرتوين يف العبشر حم

 .106م( ، ص 2008النفائس،  ار: د االردن
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ىل مقدم إل الكويىت، الضوابط الشرعية ملسرية املصارف اإلسالمية، )دىب : حبث بيت التموي

 م( .1985هـ / 1406متر الثالث للمصرف اإلسالمى، املؤ 

َرونِجردي اخلراساينمحد بن احلسني بن علي بلبيهقى، أا ، أبو بكر البيهقي ، ن موسى اخلجسن

 -هـ  1424،دار الكتب العلمية ت :بريو ، )ةالثالث عبد القادر عطا ، ، الطبعةمد حم حتقيق

 (.م 2003

مد محد حمأ مذي، حممد بن عيسى بن َسونرة بن موسى بن الضحاك، أبو عيسى، تعليقالرت 

 م 1975 -هـ 1395،ومطبعة مصطفى البايب احللامكتبة :  مصر، )الثانية الطبعة ،شاكر

الثقايف،  القتصادي ىف اإلسالم ، )عمان: دار الكتابدي، النظام الوااحازم حممود عيسى 

 .134-71م( ص2008

 ، بيع املراحبة املركبة كما جتريه املصارف اإلسالمية يف فلسـطني، حسام الدين بن موسى عفان
 .20ص 
 لقاهرة: املعهد العاملي للفكرة يف املصارف اإلسالمية، )االرقابة الشرعين يوسف داود، حس

 .24-21م (، ص  1996 سالمي،اإل

المية، )القاهرة: املعهد العاملي للفكر  املصارف اإلسحسن يوسف داود، الرقابة الشرعية يف

 .25م(، ص  1996اإلسالمي، 

، التأهيل العلمي واإلعداد إلسالمينوين اقاحسني حسني شحاتة، احملاسب واملراجع ال

 .9احملاسا االسالمي، ص فكرلة ضمن سلسة دراسات وحبوث ىف ا، دراساملهين
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 .13املقاوالت واالستثمارات العقارية، ص حسني حسني شحاته، ، زكاة شركات 

ر ) القاهرة : دار النش1إلسالمية بني الفكر والتطبيق، ط حسني حسني شحاته، املصارف ا

 .143م ( ص2009للجامعات ، 

 : دار النفائس،المية، )عمانإلساابة الشرعية يف املصارف الرق محزة عبد الكرمي حممد محاد،

 . 37م(، ص 2006

قابة الشرعية ىف املصارف اإلسالمية، )بريوت : طبعة دار الكتب محزة عبدالكرمي محاد، الر 

 .19م (، ص 1971العلمية، 

دايل ن نا، الشركات الوقفية، رسالة ممولة من كرسي الشيخ راشد برمحن املهخالد بن عبدال

 .20األوقاف، صدراسات ل

كات الوقفية، دراسة فقهية تأصيلية، د بن عبدالرمحن بن سليمان الراجحي،تأسيس الشر خال

 . 28ص

سعود بن النعمان بن دينار الدارقطين، أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن م

ن عبد املنعم ارقطين، حتقيق وضبط شعيب االرنؤوط، حسسنن الد،  قطيندار البغدادي ال

مؤسسة الرسالة، لبنان، : ت بريو ، )محد برهوم، الطبعة األوىلاهلل، أز حر  فشلا، عبد اللطي

 (.م 2004 -هـ  1424

 .8ص  ، قطاع املؤسسات املالية والنظم،املركزيسودان ضوابط شركات اإلجارة، بنك ال
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دقيق الشرعي على شركات التأمني ث بعنوان برنامت التحب ،امر حجلوع ي مشعل لبار عبد ا

 .3 -2اإلسالمي ، ص 

 .46-43اري مشعل، تقنيات الرقابة والتدقيق الشرعي، صعبد الب

راجعة وتطوير تقرير احلسابات ىف الجتاهات املعاصرة ىف املعبد احلميد عشماوى ،  ا

السنة السابعة  ،التجارة بنها  ليةكالدراسات والبحوث التجارية ،  جملة  ) مصر:، السعودية

 .155- 154 (، ص

تقرير احلسابات ىف  هات املعاصرة ىف املراجعة وتطويراالجتا اوى ، عبد احلميد عشم

السابعة كلية التجارة بنها ، السنة   السعودية ،) مصر: جملة الدراسات والبحوث التجارية ،

 .  155- 154(، ص 

صارف اإلسالمية، ورقة عمل ء يف املاإلفتااإلجتهاد و ،  ،بد الستار عبد الكرمي أبو غدةع

 14 – 12إىل مؤمتر االجتهاد واإلفتاء فـــي القرن احلادي والعشرين ) كواال ملبور  مقدمة

 .11-10م(، ص 2008اغسطس 

واعد الفقهية، هيئة لقكياته يف ضوء االكرمي أبو غدة، مسؤولية املراجع وسلو  بدعبد الستار ع

اسبة و املراجعة و الضوابط ايري احملية، معراجعة للمؤسسات املالية اإلسالماملو احملاسبة 

من معيار املراجعة، )جدة: جمموعة  8و  1،5، البند 2004ؤسسات املالية اإلسالمية، للم

 .20م(، ص 1998، 2دلة الربكة ط 

https://giem.kantakji.com/writer/details/ID/127
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الدوىل،  توىسعة املالية االسالمية على املري مشعل، توحيد املرجعية الشرعية للصناعبدالبا

 .24-23(ص 2017مرب الدويل الثاين عشر،) مملكة البحرين: نوف مؤمتر ايويف البنك

لشرعية، الضوابط و شارات ااإلست عبدالباري مشعل، شركات اإلستشارات الشرعية وهيئات

سسات املالية اإلسالمية عمل مقدمة إىل املؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤ  رقةاآلليات، و 

 .4م (، ص  2008مايو  28 – 27البحرين، كة ل،) مم

 .19صمية، احلميد البعلي، الرقابة الشرعية الفعالة ىف املؤسسات املالية االسالعبد

 .155ة، صميي، املراحبة وتطبيقاهتا يف البنوك االسالعبداحلميد البعل

يق الشرعي يف قتدتها بالوعالق رقابة الشرعيةأبوغدة، األسس الفنية لل عبدالكرمي الستار عبد

هـ ، نوفمرب 1423ية، العدد الرابع، )جده:  حولية الربكة، رمضان ملصارف اإلسالما

 .27- 26م (، ص 2002

ية والتطبيق،  النظر نيرعي بعبداهلل عطية، مفاهيم الرقابة والتدقيق واملراجعة واإللتزام الش

 7ل :المي، ) إسطنبو سى البنوك وشركات االقتصاد اإلدقيق الشرعي علاملؤمتر السادس للت

 .21( ص 2016ابريل  9-

ي، الصكوك، تعريفها، أنواعها، أمهيتها، دورها يف التنمية، حجم عالء الدين زعرت 

، بعنوان BDOتها شركة مل اليت أقامت اإلصدار، حبث مقدَّم لورشة الع، حتديااراهتاإصد
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امشية، األردنية اهل ةكممارسات دولية،) عمان: اململ الصكوك اإلسالمية؛ حتديات، تنمية،

2010 )18 -19. 

فقهاء  ، إصدارات جممعوعة القضايا املعاصرة واالقتصاد اإلسالميعلى السالوس، موس

 الشريعة بأمريكا، )الدوحة: الناشر دار الثقافة قطر(.

هرة: داراملعارف، ى ىف اإلسالم، اجلزء األول، )القاار، نشأة الفكر الفلسفسامى النش على

 .22 صم ( ، 1989

ى: ت ، رقم الفتو ، الغش وأحكامه ، حكم وخماطر تزوير العمالالت ، اخليارفقه املعام

 0182-2-27 -هـ  1439مجادى اآلخر  12الثالثاء :، تاريخ النشر 371638

. ســـبل 5/98اإليضـــاح  لعـــامر بـــن عمـــر الشـــاخي ، ج حاشـــية كتـــاب القـــاموس الفقهـــي ،
 .348ص ، .3/23لد الثاين ، جالسالم ،اجمل

م، ص  2004هـ/1425سالمي، العدد اخلامس عشر، اجلزء الثاين، فقه اإلجملمع الجملة ا

309. 

 (2مع الفقه اإلسـالمي، جـدة، الـدورة السادسـة، القـرار رقـم )جم ،جملة جممع الفقه اإلسالمي
 .656، ص  12، اجلزء 

تصر اليت تق تارشادية لضوابط إدارة املؤسسجملس اخلدمات املالية اإلسالمية، املبادئ اإل

 .7 -3م، ص 2006يزيا، ديسمرب ى تقدمي خدمات مالية إسالمية ، مالعل

 لضوابط برامت اإلستثمار اجلماعي رشاديةادئ اإلجملس اخلدمات املالية اإلسالمية، املب

 .22اىل  10م( ، ص 2009: يناير اإلسالمي،) ماليزيا
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 (.2) مقة، الدورة السادسة، القرار ر جممع الفقه اإلسالمي، جد

ضبط أعمال املصارف اإلسالمية أمهيتها، الدين، دور الرقابة الشرعية يف  رم  اللمد أكحم

الشرعية، اجلامعة اإلسالمية  شروطها،وطريقة عملها، )ماليزيا : األكادميية العاملية للبحوث

 . 20ص العاملية(، 

ورقة عمل طها، باها و ضو لشرعية: اختيار أعضائن، هيئات الرقابة ااحممد أمني علي قط

) مملكة البحرين  سالمية،ية اإلمقدمة إىل املؤمتر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املال

 . 18م( ، ص  2008مايو  28 – 27

 370، ص ضوء قواعد السلوك املهىن شرعي ىفدقق اللية املحممد جاسر، أوراق عمل مسؤو 

– 373. 

 . 736ص  (،1931) ، 32املنار، اجلزء رقم  جملة ا،شيد رضحممد ر 

على فنا  العصر احلديث، )القاهرة  سالمى وتأثريهحممد زينهم، التواصل احلضارى للفن اإل

 .2 ( ، ص2001، مطبوعات بريزم الثقافية ، 

ات املالية  املؤسسشرعية يفابة العضاء هيئات الرقحممد يونس البريقدار، ضوابط اختيار أ

ر السابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية متؤ رقة عمل مقدمة إىل املمية، و اإلسال

 .24م (، ص  2008مايو  28 – 27اإلسالمية ، )البحرين:  
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 احلياة اإلسالمية، اسرتاتيجية ديب، اإلسالمي، منط مركز ديب لتطوير االقتصاد

www.iedcdubai.ae  ،2017.م 

ق حممد فؤاد يقلنيسابوري، صحيح مسلم، حتي اأبو احلسن القشيرب مسلم، بن احلجاج 

 1392إحياء الرتاث العريب، بريوت،  الطبعة الثانية، بدالباقي، دار ع

 .www.alrajhibank.com.saرتوين،مصرف الرجحي، املوقع االلك

، ) عمادة شؤون  2ات، ، طيري، اإلجراءمصطفى عيسى خضري، املراجعة: املفاهيم، املعا

 .35( ، ص1996 امللك سعود ،ة املكتبات، جبامع

دار :  دمشق)، آفاقها املستقبليةالسياحة البيئية املستدامة: حتدياهتا و ، فى يوسف كايفطصم

 .23-22ص (، 2014 ،ة رسالن للطباعه والنشرمؤسس

لية اإلسالمية،الضوابط، إعداد هيئة ة واملراجعة والضوابط للمؤسسات املامعايري احملاسب

 .4م ( ص 2000:  ،املالية، ) البحرين للمؤسساتاسبة واملراجعة احمل

ط الفتوى وأخالقياهتا يف إطار املؤسسات، املعايري الشرعية ( ضواب29رقم ) املعيار الشرعي

المية (ص ة للمؤسسات املالية اإلسلبحرين : هيئة احملاسبة واملراجعمية، )ااإلسالللمالية 

747-744. 

الشرعية وتكوينها  ةب، تعيني هيئة الرقا1مية رقم ساللية اإلت املاامعيار الضبط للمؤسس

 .وتقريرها
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لتشريعات التجارية واملالية، جلسة اخلرباء األوىل هجية حصر املخالفات الشرعية يف امن

إبريل  10 -9هـ، املوافق 1415 من ذي القعدة 10- 9للجنة االقتصادية ، )الكويت : 

 .21م(، ص 1995

ســــامهة يف النظــــام ملا ، شــــركة259اموس االقتصــــادي: ص، القــــ1/1022ربيــــة: املوســــوعة الع
 .386السعودي: ص

الشئون و  األوقاف)الكويت : وزارة الطبعة الثانية  ،اجلزء السابعاملوسوعة الفقهية ، 

 .247-245ص  (،م 1986 ذات السالسل ،طباعة  ،االسالمية

 . 50، ص  270اجلزء فقهية الكويتيةاملوسوعة ال

الطبعة  ،زارة األوقاف والشئون اإلسالميةو ر زء الثاين والثالثني، إصداوسوعة الفقهية، اجلامل

  28-22م (، ص 1995طباعة والنشر، دار الصفوة للاألوىل،) الكويت :

عي، تدقيق الشرعي وإدارة املخاطر، املؤمتر الرابع للتدقيق الشر ى آدم عيسى، الموس

 .28م(، ص2013رأكتوب 24 -23تاربخ حرين: )الب

الل، عماد االقتصاد اإلسالمي املستقبلي ، حلة ابية، قطاع األغذيسواق العر موقع األ

(www.alarabiya.net/ar/aswaq  ،) 12  م.2016أكتوبر 

محد أ ،hrdiscussion.com. WWW ، ريب إلدارة املوارد البشريةقع املنتدى العمو 

 .(م11/12/2010النشر خ يتار  مصر:) ،نبيل فرحات
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 شرح احلديث،، WWW.khaledalsabt.com ، لسبتموقع خالد بن عثمان ا

 .1428/ شعبان /  12تاريخ النشر: 

 من 2، البند 2007مية، املعايري الشرعية، املراجعة للمؤسسات املالية اإلسالاسبة و ئة احملهي

 .17املعيار الشرعي رقم 

هيئة احملاسبة واملراجعه تعريف  ايري، معات املالية اإلسالميةاسبة واملراجعة للمؤسسهيئة احمل

 .15م(، ص 2000، )البحرين:  2ر الضبط رقممصطلح، ىف معيا

واملراجعة للمؤسسات هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية، معيار احملاسبة 

 . 6 -5م (، ص 2000( ىف املعيـار ، 9)ند )البحرين : البية اإلسالمية ، املال

موح(، املؤمتر الرابع الط -قعالوا -كات التدقيق الشرعي اخلارجي )احلاجةر ي، شياسر دهلو 

اكتوبر  23شرعي، )البحرين ، موسوعة شورى ألحباث التدقيق الشرعي ، للتدقيق ال

 .297م (، ص 2013

القتصاد لة ا(، جم238، عدد )(فعيل آليات الرقابة )احللقة األوىلي،  تيوسف القرضاو 

 .16اإلسالمي، ص

 .20-15ص ،(م1988، دار القلم: لكويت)ا، قتصاد اخلاصمال، فقه االكوسف  ي

 
 

http://www.khaledalsabt.com/
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 لمالحق ا                                  

 1الملحق رقم 1.6.

 (29يار رقم )نص المع

املبحث - ضمن الفصل الثاين 29ود باملعيار رقم سبق شرح وتوضيح املقص : ضانيإ

 رة عنهالفتاوى الشرعية الصادومواصفاته و  يلشرعاملستشار اقيات خالأابط و ضو األول: 

القياهتا يف إطار املؤسسات الصادر عن هيئة وأخ الفتوىابط ضو معيار  هوو  بها ساليأو 

 .يويف()أ AAIOFI جعة للمؤسسات املالية اإلسالمية احملاسبة واملرا

 :المعيار .نطاق1

ات/ يئات الرقابة الشرعية )اهليئوطة هبمن املهام املن هتبار باعيتناول هذا املعيار جانب الفتوى 

 . )املؤسسات  / املؤسسة (ةمياإلسال املالية اهليئة ( للمؤسسات

 :واالستفتاء ى،الفتو  فتعري .2

 فعاًل )نازلة الفتوى( أو نزلت واقعة يف عنه سأل ملن الشرعي احلكم نيالفتوى تب -2-1

  .اضفرت اال سبيل على ال حصوهلا، يتوقع
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  .نزوهلا يتوقع اليت أو النازلة املسألة حكم بطل :اءاالستفت  -2-2

    واالستفتاء توىللف الشرعي الحكم .3

وقد تتعني إذا  عليها قدرة له نم على الكفاية على واجبة إهنا للفتوى ىاألصلاحلكم  3-1

 ه.مل يوجد غري 

 .تلك املؤسسة وبني هابين لالرتباط للمؤسسة اهليئة على الفتوى تتعني  3-2 

 وأ وقعت، حادثة يف الشرع حكم ملعرفة سةاملؤس على الوجوب االستفتاء محك /3-3

 لدخولا يراد عملية ألي احلكم الشرعي نع تفتاءاالس اعليه جيب كما .حدوثها يتوقع

 .فيها

 من األتقى أو  األعلم - طاقته حبسب - خيتار أن للمستفيت أن األصل أن مع /3-4

 مقيدة - وائحهاول نظمها حبسب املؤسسات  لكنو  حدة، على مسألة كل يف ولو ،املفتني

 .هيئتها باستفتاء

 فيه يفتى الفتوى ما جالم .4

 بعض بذلك مثل يتصل وما الية،ملا العملية األحكام على ملؤسساتا يف اءاإلفت يقتصر

 .كالزكاة واحلرام واحلالل داتالعبا أحكام
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 :المفتين . شروط5

 اجملتهدين،  المك فهم من متمكًنا فقهية ملكة ذا كوني أن اهليئة ضوع يف رتطيش /5-1

 لذلك، املقررة للقواعد ًقاطب تجدةا املسالقضاي يف االستنباط أو لفقهيا التخريت على قادراً 

التزوير  يف حليلهم والتنبه وأعرافهم، الناس البأحو  والعلم بالفطانة والتيقظ متصفاً  كوني وأن

 بالقرائن أو تفاضةالفقهية باالس األهلية وتعرف احلق. بصور الباطل يروتصو  المالك وقلب

 .ملعاصرةا اليةامل التاملعام وخباصة فقه الفقه، يف املتخصصة كالدراسات

 بل تصح الفتوى من الفقه، أقسام مجيع يف األهلية املؤسسات يف للفتوى يشرتط ال /5-2

 .سساتؤ للم بةبالنس  املالية مالتعاامل يف الفقه على علمه املقتصر الفقيه

  .فيه ىتاملف باملوضوع اهليئة لعضو خاصة مصلحة وجود عدم / يشرتط 5-3

 :يةلمستفتا المؤسسة واجبات .6

 ذلك قفيتو  وال  إصدارها مبجرد اهليئة عن لصادرةا بالفتوى العمل املؤسسة / يلزم 6-1

 ناك إن اأم الرتك، أو لالفع جوبالفتوى و  مقتضى كان إذا وهذا اإلدارة، قناعة على

 حال ويف ذلك يف العملية املصلحة رأت إذا العمل سة عدمللمؤس فيحق اجلواز مقتضاها

 .موميةلعا للجمعية األمر يرفع اهليئة رلقرا سةاملؤس إدارة خمالفة
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 لدى املؤسسة كان إذا الفتوى فيه، سبق وضوعم يف االستفتاء إعادة / ينبغي 6-2

 أو ف،الظرو  بعض جتدد أو التصور، حيتصح أو كتغيري العرض، عادهإل جديدة معطيات

 .لفتوى السابقةا يف املؤثرة األمور بعض انتفاء

 هيئتها. ةفقمبوا إال هيئتها غري عن صدر امب العمل مؤسسةلل ليس /  6-3

 الرمسي املذهب كان ولو معني ملذهب طبقا باإلفتاء يئةاهل مطالبة للمؤسسة ليس /  6-4

 ينبغي هذا ومع رمسية،التزمت به جهة الفتوى ال لذيا ملذهبا أو املؤسسة، مقر دبل يف

يف  حيتمل مما املوضوع وكان معني، مبذهب مقيداً  القانون أو  القضاء انك إذا ما مراعاة

 .القضاء إىل فيه الرجوع قبلستامل

 :ووسائلها فتوىال طريقة . 7

 يف جاء وما  لة،الالد يحصر  تعاىل اهلل كتاب يف جاء الفتوى ما إليه تستند ما أول /  7-1

 جحهير  ما مث بالقياس، ثبت ما أو مجاع،اإل عليه وقع وما الداللة، الصرحية بتةالثا السنة

 .إخل… املرسلة واملصلحة االستحسان ثلم فيها، املختلف األدلة من فيتامل

  بندال بق بيانه يفمبا سل االستدال عن اجملرد الرأي الفتوى مبقتضى شرعاً  جيوز ال  / 7-2

 اإلمجاع عارضي مبا أو الداللة، القطعية الصحيحة مةالعا النصوص خيالف مبا أو  7-1

 .إىل النصوص ستندةامل ليةالك عدالقوا أو الثابت
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 فيها توافر النصوص عدم سببب املستجدة األمور الفتوى يف من التحرج غسو ي ال /  7-3

 قررةامل االستنباط قواعد مبراعاة ر فيهاالنظ ويتم قني،الساب اءللفقه عنها كالم وجود عدم أو

 .الفقه أصول يف

 فيها هيئة تتوافر إىل اجةاحل عند تفتاءاالس إحالة املؤسسة مع لتنسيقبا للهيئة /  7-4

اجمللس  أو الفقهية، اجملامع تها، مثلعضوي يف املشاركني كثرة مثل أعلى، مأنينةط صفات

 .العليا شرعيةال اهليئات أو،ةاإلسالميية و لت املاراجعة للمؤسساة واملاسبالشرعي هليئة احمل

 :يأيت ام مسائللل حيحالص الشرعي احلكم إىل الوصول تسهيل وسائل من  /  7-5

 يف تتضح مل إذا يقتهاحق استخالص مع فيها املستفىت بالواقعة قةقيالد املعرفة  /  7-5-1

 اهليئات مع وراشتال أو املستفيت خرباءلل وعلرجا سؤال أو خالل من وذلك االستفتاء

 .والزمان حسب املكان توالعادا األعراف مراعاة مع االختصاص توجها ىاألخر 

ل اجلهد فيما إذا كان الدليل يف بذو  ،م الشرعي احملرر يف املذاهببع احلكتت   / 7-5-2

 قيني.الساباء أو مل يرد فيها نص أو قول للفقه ،ا تعارضت فيها األدلةالقضية مم

 وفتاوى اهليئات ،مثل : قرارات اجملامعمن االجتهادات اجلماعية  ادةفستالا /  7-5-3

 ية.الفقه والندوات واملؤمترات ،األخرى
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 احلكم انببي عليه جتيب أن املؤسسة من استفتاء يهاإل ورد إذا اهليئة على جيب   /  7-6

الفتوى  عن ناعاالمت للهيئة نفإ عاً رو مش ليس الفتوى ملا استغالل خيف إذا إال الشرعي

 على نشر الفتوى. قيود وضع مع إلفتاءا أو االستفتاء، وحفظ

 .الصلة تذااألخرى واجلهات  اهليئات مع اوتبادهل اهليئة وى االعمل على نشر فت /  7- 7

  :الفتوى ضوابط . 8

 لفقها ولأصيف  للمقرر  طبقا الدالالت من حتتمله ال ما النصوص ميلحت جتنب  8/1

 ريتبتخ االهتمام مع يثبت من األحاديث، مل مبا االستدالل من والتحرز تنباط،االس وقواعد

 .احلديث من به يستدل ما

 املعتمدة، مصادرها من واستمدادها ،ناجملتهدي أقوال أو اإلمجاع نقل من توثقال  8/2

الفتوى  صولأل قاطب مذهب كل يف الصحيح أو املشهور أو الراجح أو به املفىت ومراعاة

 املؤلفة بالكت تضمنته مبا االستعانة مع فقهائه، عليها بني املصطلح عباراتلا حسب فيه،

 .ملفيتا رسم اإلفتاء أو أصول يف

 وإذا يسر،األ اختيار فينبغي مباحني بني ختيري األمر يف كان أو األدلة تكافأت إذا  8/3

 سدةفامل ىلإ الذريعة سد بغيفين ة،مفسد اآلخر وعلى مصلحة أحدمها على يرتتب كان

 .النازلة للقضايا إلجياد احللول اجلهد بذل مع الراجحة
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 هبا يفىت وال أمر، كل يف لألهون اً طلب جاً منه هيةالفق صبالرخ اإلفتاء اختاذ جيوز ال   8/4

 يرتتب أال لذلك ويشرتط الفقهية، ترجيح الرخصة الصحيح واالستدالل النظر اقتضى إذا إال

 اختالف إىل يؤدي وأال ء،الفقها بني باالتفاق تنعةمم مركبةحقيقة  بالرخصة ذاألخ ىعل

 .ملمنوعا التلفيق وهو مماثلتني، عتنييف واق احلكم

 ماألحكا مقتضى هبا يتجاوز اليت شرعاً  منوعةملا احليل إىل املؤسسة توجيه عدم   8/5

 .التشريع مبقاصد ختل أو الشرعية،

 تنكاراالس جملرد بالتحرمي فتاءإلا يف عالتسر  لفتوى وعدما ارصدإ يف التأين جيب 8/6

 كامألح فيامنا لكذ من شيء مل يكن ما ستحدثات،وامل اجلديدة األعراف أو للعادات

 القوانني مع سياقاالن جملرد بالتحليل اإلفتاء يف عدم التسرعو  .ةاإلسالمي الشريعة ومبادئ

 .واألعراف

 دخوللل دعوة وال هلا تزكية ليس عملية جبواز اإلفتاء أن إىل ةاحلاج عند التنبيه جيب  8/7

 فيها

 :الفتوى نص . 9 

 على تفهم ال  حبيث واضحة؛ بألفاظلفتوى ا يف احلكم عن التعبري يكون نأ جيب  9/1

 .النية سيئ كان ممن باطلمعىن  إىل تصرف وال خمتصاً، يكن مل ممن ههاجو  غري
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 وإذا رأي، من أكثر املسألة يف نكا إذا ختتاره رأي إىل واهاتاف يف تنتهي أن اهليئة على  9/2

 .يالعلم رالنظ هيقتضي وبيان ما الرتجيح هليئةا فعلى فيها خمتلفا املسألة كانت

 متعددة. وجوه له كانت إن للحكم ختلفةملا األقسام تفصيل ينبغي   9/3

 قبوهلا عدم ؤسسةلمل حيق الفتوى وال لصحة شرطاً  ليس الدليل ذكر أن األصل   9/4

 .احلكم ندمست إىل اإلشارة للهيئة غيبوين ه،بدون

 اإلنشائية اتبالعبار طناب اإل دون باملقصود ويفي الغرض قحيق ما على االقتصار    9/5

 إذا إال املستفيت، ذهن ويتشتت خيتفي املقصود حبيث احلكم يف له أثر ال مما الوعظية أو

 الرقابية اجلهات إقناع إىل جةللحا أو عامة لحةمبص قهلتعل يقتضي التطويل املوضوع كان

 يع،التشر  ةحكم انوالتعليل،وبي الوعظ من املقام يتطلبه ما إضافة حينئذ فيحسن شرافية،اإل

 .املفاسد من والتحذير

 من االحرتاز ذلك اقتضى إذا االستفتاء يف ورد عما اجلواب يف الزيادة من مانع ال     9/6

 يف تستدعي قد املستفيت حاجة إذا كانت أو ،نظائرهب امللتبس ملقصودا حا ً أيض أو االشتباه،

 .ضافةاإل تلك املستقبل
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 ):الفتوى (وثيقة كتاب . 10

 يف  الفتوى كتابة جيب ولكن الفعل وأ اإلشارة أو الفتوى بالنطق صحة األصل     10/1

  .وحجة مرجعاً  لتكون املؤسسات أعمال

 مبثل مرسوله، واخلت على والسالم ةالوالص تعاىل اهلل ومحد ملةالبسب البدء ينبغي      10/2

 .نصها لبيان انتهاء العبارات هذه ووحن أعلم واهلل بعبارة أو ذلك،

 كل التوقيع على مع وتصحيحها، طبعها أو واضح، الفتوى خبط كتابة ينبغي     10/3

 .عروفختم م للهيئة أو للمفيت كان إن وختمها وتأرخيها منها حةصف

 الفتوى تلخيص تتضمن أن األوىلوالفتوى و  االستفتاء بني تاملا لربطا ينبغي     10/4

 .السؤال

 تدوين ةسيف املؤس اإلفتاء هبا املنوط ئةاهلي عنلفتوى ا صدور حالة يف جيب     10/5

 للمحضر. اإلجرائية النواحي  استيفاء عم جتماعاإل حمضر الفتوى يف مضمون

 :عنها لرجوعوا ،فتوىال في الخطأ . 11

 أو نظرال خالل إعادة من هاأخط تبني فتوى إذاال عن الرجوع اهليئة على جيب     11/1

 عليه، املرتتبة ثارواآل احلكم وتصحيح املؤسسة ( (مإعال يئةاهل لىوع أعلى جهة على عرضها



 

198 
 

 رةم هبا العمل وعدم الفتوى اخلاطئة أساس على مت لعمل الذيا تصحيح املؤسسة وعلى

 خرى.أ

فتوى سابقة، ولو أدى  يف النظر تعيد أن املؤسسة من بطلب أو تداء،با هيئةلل      11/1 

لفتوى اب اإللتزاموعلى املؤسسة  ،سابقةوى التفلفة لللك  إىل اصدار فتوى جديدة خماذ

 الفتوى السابقة. ومتعلقات آلثار املناسبة املعاجلة مع املستقبل، يف اجلديدة

 :المفتين(  قياتأخال) وىالفت . آداب12

 التجرؤ على الفتوى. وعدم  اجلواب حيتض حىت والتثبت الرتيث وجوب 12/1

ستفتاء  تبعاً  ملصدر اال الواحدة احلالةو  لواحدا وضوعامل جتنب اختالف الفتوى يف 12/2

 كائناً من كان .

مة ستقايف حال اشتغال القلب والفكر حباجة متنع من صحة الفكر واعدم الفتوى  12/3

 حلكم.ا

ا مما تطلع عليه اهليئة، وكذلك آليات أسرار املؤسسة والعاملني فيه كتمان  جيب 12/4

لى أصل عمما يتجأوز بيان احلكم الشرعي  املؤسسةها من هم عليإطالعالتطبيق الىت يتم 

 .اءات العملية للتطبيق املبدأ إىل الوسائل الفنية واإلجر 
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 المعيار :  إصدار تاريخ . 13

  .م 2006 يران )يونيو(حز  8 املوافق هـ 1427 األوىل مجاد 12 بتاريخ عيارامل ار هذصد
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 2م الملحق رق2.6.

 شرعية الستشارات الذهنية لمهنة اطة ريموذج خن

 لمستشار الشرعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ االمعامالت االقتصادية  

 منهج العملــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ  ــــــــ تطبيقــــــــــــــــــــــــــ فتاوىأرءاء 

 

 

 

 منهج العمل  ــــــــــــــــــــ  تطبيقــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــى آراء فتاو 

شركات االقتصاد 

  االسالمي

شارات تاالسة مهن

 الشرعية 

  الشرعي المستشار

 إبداء رأي  شرعي تدقيق

 أساليب عمل ياتضوابط وأخالق

 عد السلوك المهنيقوا مرجعية شرعية

  شرعيال التقرير
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 3الملحق رقم 3.6.

  عية لشر ا اراتلالستش..........شركة 

 (شرعيتدقيق إستشارات شرعية )موذج خطة ن

 لشركة ..........

 الزمنية لخطةا

 خطة  األسبوع / الشهر / ربع السنة 

 …………إلى  …………عن الفترة من 

 املة( تدقيق الشرعي )بالعينة/شـ نوع ال ………………………ـ فرع : 

 ……تاريخ البدء ىف التدقيق  :  .………………………ـ قطاع : 

 ………تاريخ االنتهاء من التدقيق .ـ………………………: رة ـ إدا

 م حج موضوع التدقيق الشرعي 

 عينةلا

أسلوب 

التدقيق 

 الشرعي

 حاتيضاإ الفترة الزمنية 
1 2 3 4 

        لعمليات * ا

        ـ 
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        االستثمار *

         

        * اخلدمات

* القـــــــــــــــــــرارات اإلداريـــــــــــــــــــة 

 ةاالسرتاتيجي

       

        ـ 

        * أخرى

        ـ
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 4الملحق رقم 4.6.

 لشرعية ا لالستشارات................شركة 

 نموذج خطة تدقيق شرعي

 لشركة ..........

 بحسب القطاعات خطة

 لقطاع  خطة تدقيق شرعي

 …………إلى  …………عن الفترة من 

 ي .      ـ نوع التدقيق الشرع………………………ـ فرع : 

 .   ـ تاريخ البدء ىف التدقيق :………………………رة : إداـ 

 …النتهاء من التدقيق : ااريخ ت.  ـ ………………………ـ قسم : 

موضوع التدقيق الشرعي 

 بالتفصيل 

 حجم 

 العينة
  أسلوب   

  التدقيق

حاايضإ زمنية الفترة ال

 4 3 2 1 ت

        ـ 

        ـ 

        ـ 
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        ـ 

        ـ 

        ـ 

        

 

وضـــوع التـــدقيق ملشـــىء اقطـــاع حيـــث يوضـــح هبـــا نـــوع  توضـــع خطـــة ســـنوية لكـــل:  ضـــانيإ

هــذا النمــوذج ديل هكــذا يــتم تعــالشــرعي وحجــم العينــة وأســلوب التــدقيق الشــرعي و 

  دارة وهكذا.إفرع أو  أو جمال او ختصص معني أوقطاع  حبسب كل
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 تمصطلحاقائمة ال

 باللغة االنكليزية المعنى لعربيةة اباللغالمعنى  االختصار 

AAOIFI 
احملاسبة واملراجعة  هيئة
 .ملالية اإلسالميةاسسات ؤ للم

Accounting and 
Auditing 
Organization for 
Islamic Financial 
Institutions. 

IFSB 
جملس اخلدمات املالية 

   .اإلسالمية
Islamic Financial 
Services Board. 

GSIFIs 
املالية مؤسسات ضبط للال عايريم

 .اإلسالمية

Governance 
Standards for 
Islamic Financial 
Institutions. 

IIFA الفقه اإلسالمي الدويل  جممع. 
International 
Islamic Fiqh 
Academy. 

IFC اجملمع الفقهي اإلسالمي. 
Islamic Fiqh 
Council. 

http://www.iifa-aifi.org/
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 باللغة االنكليزية المعنى لعربيةة اباللغالمعنى  االختصار 

SSIFIs 
الشرعية للمؤسسات  ملعايريا

 .مية املالية اإلسال

Shari’a Standards 
for Islamic 
Financial 
Institutions. 

IFAC .االحتاد الدويل للمحاسبني 
International 
Federation for 
Accountants. 

ISAs  الدولية. التدقيقمعايري 
Standards on 
Auditing 
International. 

FASs ملالية.اسبة اري احملعايم 
Financial 
Accounting 
Standards. 
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 احثبية للتالسيرة الذا

 م 1974 – 6 – 3تاريخ امليالد    :  -   االسم : شهاب أمحد سعيد العزعزي

 د : متزوج وأب خلمسة أوال  احلالة اإلجتماعية     

 ياملدرب عاملهنه                     : مستشار وخبري اقتصادي وم

 ة يجنليز للغة العربية واللغة اال : االجادة التامة               ات     اللغ

Email:             Dr.Shehab.alazazi@gmail.com  

www.shehabalazazi.blogspot.com - 
00905387764795 Turkey 

 حىت اآلن. م1993عشرين عاماً من  نيه أكثر منة واملهإلدارية ااخلرب مدة الخبرات : 

 عدة شركات. وسابقاً Focus group الك شركة معام و  حالياً مدير -

  .الربكة ومع مؤسسة الفكر العريب مستشار وعضو مشارك مع ندوة -

 ي للهيئات الشرعية واملركز العاملي لالقتصاد اإلسالمي.رئيس اإلحتاد العامل -

 لة بالعامل.و بريطانيا ىف مخسني د –يم السريع ز التعلمن مركمد ب معتمدر  -

عاماً مت من خالهلا تقدمي  12ىف البنوك اإلسالميه الكثر من  مدير بالعمل مبنص -

 ى:املشاريع بالبنوك  كمايلت وفق االقتصاد اإلسالمي ووضع االستثمار 

 م.31/7/2006حىت  1/4/2006مدير عام مصرف البحرين الشامل من  -

http://www.shehabalazazi.blogspot.com/
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 م.2005/2006 ىلإدارة بنك التضامن االسالمى الدو س جملس ار رئيستشم -

يب اإلسالمي ىف االدارة املالية واالدارة الشرعية من دبنك  ىالعمل لد -

1999/2005. 

ع إدارية خمتلفة دير الفرع الرئيسي ومواقل لدى بنك سبأ اإلسالمي نائب مالعم -

 م 1997/98

م 92واقع إدارية خمتلفة ار يف مالستثموا البنكالعمل لدى البنك الصناعي حماسب  -

 م.96/

يتم من خالل ذلك تقدمي :  آلنام حىت 2010م ااقتصادي من ع شار وخبريتمس -

طط االسرتاتيجية والشرعية واملالية واإلدارية وإعداد اخلاإلستشارات اإلقتصادية 

 األعمال واملشاريع والربامت واقرتاح أفكار ومبادرات. وتطوير 

 .كة ىف مقاالتواملشار ية وإعالمية دة برامت تلفزيونعىف  اركش -

 ستثمار.لدعم االبيجان مى للتنمية اىل أذر االسال مع وفد البنكاملشاركة  ▪

 ة وتطوير األعمال.مستشار للتمويل وللبنوك اإلسالميدمي اإلستشارات كتق ▪

 :مايلىمنها توجد العديد  اتالعضوي ▪

 يف امريكا للمدربيني العامليني.عية املدربيني الدويل عضو مج -     

 اسية.امة والدبلومعالقات العمة العربية للعضو املنظ -
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 .و طالل أبو غزالةم وعض2003الفكرية لملكية عريب لضو اجملمع الع -

 –من بريطانيا  سالميةوراه ىف حماسبة البنوك االدرجة الدكت المؤهالت العلمية : -

 .م2005 -2003لندن 

لندن من اجلامعة االمريكيه يف  MBAرة االعمال درجة املاجستري يف ادا -

 م.2001/2002

 .م95/96  - صنعاء بة من جامعةساحملا لبكالوريوس يفدرجة ا -

 من البورد االمريكي كمدرب عاملى.يص تدريب معتمد  حاصل على ترخ -

 من أوائل الدفعة. -م  91/92شهادة الثانوية العامة  -

 متوفره ىف االسواق منها مايلى :تأليف الكتب وطباعتها و  مت المؤلفات :

 المية للبنوك اإلس اسىبالنظام احملتاب ك – الميةرة البنوك اإلسكتاب ادا -

 2023التنمية وفق رؤية  دور تركيا ىف -  التنمية ىف اليمن مستقبل -

 كتابة تقارير واملشاركة ىف املنتديات بعض الكتب حتت الطباعه و  كما توجد -

ة تقديرية من على العديد من شهادات التقدير منها شهاد حاصلشهادات التقديرية : ال

 مارت وغريها.معة االون جباشريعة القانلكلية اوصناعة دىب و  رفة جتارةغ

داد اخلطط عإاغة التقارير والعقود و التحليل والتنظيم وصي ارات والقدرات :المه

 .عمالمع اجلهات ورجال األقامة العالقات إو  ومهارات التواصلاالسرتاتيجية 


