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دور مقاصد الشريعة يف تطوير عمل الرقابة 
 الشرعية يف املؤسسات املالية

 .���	�� ����� �������1  

  المقدمة

وأكرب التحديات اليت  أحكام الشريعة اإلسالمية من أهم يعترب انضباط املعامالت املالية وفق
أحكام الشرع اإلسالمي من  اليت تسعى إىل تقدمي منتجات مالية تتفق مع ،تواجه املؤسسات املالية

جهة، وتبقى يف مصاف املنافسة مع املؤسسات التقليدية بتحقق الربح على املدى البعيد من جهة 
  أخرى. 

وهذا االنضباط يتطلب وجود هيئات للرقابة الشرعية، تنظم وترسم لتلك املؤسسات املالية خط سريها، 
من عقود وصيغ متويل؛ للتأكد من توافقها  وتنظر فيما يعرض هلذه املؤسسات ،وتشرف على أدائها

  أو العمل على إعادة صياغتها وبنائها وفق أحكام الشريعة اإلسالمية. ،وأحكام الشريعة اإلسالمية

إن الناظر بتنعم يف منظومة األحكام الفقهية املالية يف الشريعة اإلسالمية يرى أا تقوم على عامل يف 
ها ملا يستجد من عقود وصيغ، فهو سبب وجودها وبقائها؛ أال واحلفاظ على مواكبت ،بناء جسدها

حتقق رعايتها، واليت جتلت الغاية منها و  ،وحفظها ،وهو املقاصد الشرعية، اليت جاءت الشريعة لتحقيقها
ودرء املفاسد عنه وصيانته عن أسباب فساده؛ فكانت  ،املصلحة حبفظ املال من جانب الوجود

  يئة الرقابة الشرعية.مقاصد الشريعة أساس عمل ه
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 ،وتنفيذاً  ،تشريعاً  :وعليه؛ فللمقاصد الشرعية دور كبري يف تطوير املنظومة الفقهية جلهاز الرقابة الشرعية
ومتابعًة؛ األمر الذي  يضمن سالمة الوسائل واإلجراءات واألدوات اليت تساعد على حتقيق مقصود 

نظر يف األفهام السابقة للنصوص الفقهية من وإعادة ال ،حفظ املال من خالل التأصيل ملا يستجد
  وال يتعارض واألصول العامة للتشريع. ،منظور مقاصدي يليب متطلبات احلاجات اليومية

  لقد جاءت هذه الدراسة يف مقدمة وحمورين وخامتة، على النحو اآليت:

لفقهية، وأيضاً: يتضمن مفاتيح البحث: مفهوم املقاصد وأمهيتها يف بناء املنظومة ا -المحوراألول
  ومشروعيته.  ،وحقيقته ،مفهوم الرقابة الشرعية وأمهيتها، ومفهوم التطوير

يتضمن: صوراً تبني دور مقاصد الشريعة يف تطوير عمل هيئة الرقابة الشرعية، وذلك  -المحور الثاني
  بتوصيف املعامالت مبا يفتح رؤى متطورة للمالية اإلسالمية.

  والتوصيات.لنتائج تضمنت ا  -الخاتمة

  احملور األول: املفاهيم الرئيسة

   .يف املنظومة التشريعية أمهيتهاو حقيقتها  ة:عيمقاصد الشر 

  الرقابة الشرعية: ومفهومها وأمهيتها.

  التطوير: مفهومه ومشروعيته.

  مقاصد الشريعة مفهومها وأمهيتها.: املبحث األول

  مقاصد الشريعة:  أوًال:
 َوَعَلى اللِه َقْصدُ �من القصد، وهو: "استقامة الطريق، قال تعاىل: املقاصد: مجع مقصد. مأخوذ  

، والدعاُء إِليه باحلجج والرباهني الواضحة... ،على اهللا تبيني الطريق املستقيم َأي: ،)1( �السِبيلِ 
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يان الشيء، قال ابن والَقْصُد: إِت .َأي: ُجتاَهك وَقْصَدَك،االعتماُد، واَألم.  الَعْدل. والَقْصُد: :والَقْصدُ 
  .)1(ومواقعها يف كالم العرب: االعتزام والتوجه والنهوُد والنهوُض حنو الشيء" َأصل (قصد) جين:

َهاًجا� :ومنه قوله تعاىل ،)2(َسن  من شرع، مبعىن:: والشريعة أي: ، )3(� ِلُكل َجَعْلَنا ِمْنُكمْ ِشْرَعًة َوِمنـْ
 .)4(، والطريقةواألحكام ،دما شرع اهللا لعباده من الدين: العقائ

 مع  ،لتعريف املقاصد أما مفهوم مقاصد الشريعة كمصطلح، فلم يضع املتقدمون من العلماء حدا
حيث قام العديد من العلماء املتأخرين برسم تعريف لبيان  ،تعاملهم وفقاً ملعانيها اليت وضعها املتأخرون

  بعض تعريفام:   ، واليتمعىن مقاصد الشريعة
أو  حوال التشريعاملعاين واحلكم امللحوظة للشارع يف مجيع أالطاهر بن عاشور إىل القول بأا: " ذهب

  .)5("معظمها، حبيث ال ختتص مالحظتها بالكون يف نوع خاص من أحكام الشريعة
 . )6("العباد مصلحة حتقيق ألجل الشريعةها وضعت اليتوعرفها الريسوين بأا:"الغايات 

من  -وجل  عز -اهللا أرادها اليت للعباد واآلجلة العاجلة املصاحلأا: " مد حبيبحمويرى الباحث 
  .)7("بشريعته وأخذهم اإلسالم، يف دخوهلم

فهذه التعريفات للمقاصد تدور يف جمملها على أن املقاصد هي الغاية من التشريع، واليت مدارها على 
إال وكان وراء هذا التشريع إما  -عز وجل -حتقيق املصاحل ودرء املفاسد، فما من حكٍم شرعه اهللا

  أو كليهما.  ،درء مفسدة إماو ، حتقيق مصلحة

  أمهية املقاصد يف املنظومة التشريعية:  ثانياً:

                                                           

 منظور، مادة (ق ص د). لسان العرب البن )2(
  مادة (ش ر ع).  ، ولسان العرب الصحاح للجوهري، مادة (ش ر ع) )1(
   .48املائدة:  )2(
 .مادة (ش ر ع)، املعجم الوسيط )3(
 .251مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور، ص:  )4(
 . 13الفكر املقاصدي قواعده وفوائده للريسوين، ص: )5(
  .17الً وتفعيالً حممد حبيب، ص: مقاصد الشريعة تأصي )6(
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وميكن ذكر  ،أن اهتمام العلماء بعلم املقاصد يدل على أمهيتها وأثرها يف األحكام الشرعيةيف ال شك 
  بعض أمهية املقاصد فيما يأيت:

إدراك علم املقاصد بعمق ُمْفِهٌم للمجتهد الغايات واألهداف اليت جاءت الشريعة اإلسالمية إن  -1
 مل يرد يف شأا نص، يقول العز بن عبد السالم:مما يعني على استنباط األحكام مما ،من أجل حتقيقها

أو عرفان  ،حصل له من جمموع ذلك اعتقاد ،ودرء املفاسد ،ومن تتبع مصاحل الشرع يف جلب املصاحل"
وإن مل يكن فيها إمجاع وال نص  ،وأن هذه مفسدة ال جيوز قرباا ،بأن هذه املصلحة ال جيوز إمهاهلا

  .)1("وال قياس خاص

_ إن فهم املقاصد الشرعية له كبري األثر يف توجيه أحكام املعامالت املالية بالنسبة لألفراد واهليئات 2
االقتصادي يف توجيه وضبط اجتاهات ومفردات الفكر ر اخلاصة؛ فإن املقاصد تسهم بشكل مباش

  اإلسالمي بعامة.

يف أن البصرية يف االجتهاد ال تكون ملن خفيت عليه  -كما يقول اجلويين  - وتتضح أمهية املقاصد
فليس على بصرية يف وضع  ،مل يتفطن لوقوع املقاصد يف األوامر والنواهي"ومن  حيث قال: ،املقاصد
  . )2("الشريعة

  : صد الشرعية بعمل الرقابة الشرعيةعالقة املقا اً:ثالث

تتضح العالقة بني مقاصد الشرعية وعمل هيئة الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية من خالل طبيعة 
واملتمثل باستحداث التشريعات اليت تنظم عمل املؤسسات  ،العمل األساسي هليئة الرقابة الشرعية

وحيافظ على مقصد الشارع  ،مل تلك املؤسسات املالية مبا حيقق املصاحلفتضفي الشرعية على ع ،املالية
  يف حفظ املال وتنميته.

وجعلها  ،لذلك كان على جهاز هيئة الرقابة الشرعية إدراك مقاصد الشريعة يف املعامالت املالية
مالت ما يستجد هلم من معا ؛ ليخّرجوا عليها أحكاماألساس الذي يبنون عليه منظومتهم الفقهية

  ويوفروا املخارج الشرعية اليت من شأا حفظ املال. ،مالية
                                                           

  2/160قواعد األحكام من مصاحل األنام، البن عبدالسالم:  )1(
  1/295الربهان، للجويين:  )2(
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نعهم مما فيه مصلحتهم؛ قال أو مت ،مل تأت للتضييق على الناس يف معيشتهمفالشريعة اإلسالمية الغراء
 يُرِيُد اهللاُ � :-أيضاً  - ،  وقال)1(�َما يُرِيُد اُهللا لَِيْجَعَل َعَلْيُكم مْن َحَرجٍ �: -جل وعال -احلق

  .)2(�َوالَ يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ  ِبُكمُ اْلُيْسرَ 

مبا حيقق مقاصد  عليه أحكامهافعلى هيئة الرقابة الشرعية أن تتخذ من مقاصد الشريعة أساسًا تبين 
ومينع من أكل أموال الناس بالباطل؛ فاملقاصد إذا غابت عن الرقابة الشرعية آل  ،الشريعة مما يرفع احلرج

ولقد تأملت " ضيق واحلرج اللذين جاءا على خالف مقصود الشارع، يقول ابن تيمية:األمر إىل ال
فوجدته أحد شيئني: إما ذنوب جوزوا عليها بتضييق يف أمورهم فلم  ؛أغلب ما أوقع الناس يف احليل

دوه من حترمي الشارع وإما مبالغة يف التشديد ملا اعتق وا دفع هذا الضيق إال باحليل...،يستطيع
وإذا كانت مفسدة بيع  .،..، وهذا من خطأ االجتهاداالعتقاد إىل االستحالل باحليل رهم هذافاضط

فمعلوم أن هذه املفسدة إذا عارضتها  ،وأكل األموال بالباطل ،والبغضاء ،الغرر هي كونه مظنة العداوة
ا قد يتخوف املصلحة الراجحة قدمت عليها؛ فالضرر على الناس بتحرمي هذه املعامالت أشد عليهم مم

والشريعة مجيعها مبنية على أن املفسدة املقتضية للتحرمي إذا  ،وأكل مال بالباطل ،فيها من تباغض
  .)3(؟"احملرم؛ فكيف إذا كانت املفسدة منتفية حاجة راجحة أبيح عارضتها

كبرياً   هليئة الرقابة الشرعية مما جيعل للمقاصد دوراً  عالقة املقاصد الشرعية وأمهيتها من هذا نالحظ
وسيتضح ذلك عند احلديث على احملور الثاين من  ،يف عمل الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية ما مهو 

  هذا البحث. 

  املبحث الثاين:

  الرقابة الشرعية مفهومها وأمهيتها.

 مفهوم الرقابة الشرعية: أوًال:

                                                           

 .6املائدة: )1(
  .185البقرة:  )2(
 .2/45جمموع الفتاوي، البن تيمية : )3(
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هو: االنتصاب  ،ن مردها إىل أصل واحدإال أ ،معاين كثرية : استعملت مادة (رقب) لغويا يفالرقابة لغة
  .)1(ملراعاة شيء

  ومن أهم إطالقاا اللغوية:
 .)2(�َوَلْم تـَْرُقْب قـَْوِلي� ومنه قوله تعاىل: االنتظار والرتصد، - 
 .)3(�اهللاَ َكاَن َعَلْيُكْم رَِقيباً ِإن � ومنه قوله تعاىل: ،احلفظ والرعاية - 
 حارسهم.رقيب القوم  :ومنه ،احلراسة واملالحظة - 
 .)4(: ارتقب املكان أشرف وعالاإلشراف والعلو، ومنه - 

 ،والتوجيه ،والتنظيم ،أو وظائف اإلدارة اليت هي: "التخطيط ،والرقابة اصطالحاً: هي أحد عناصر
  .)5(، والرقابة"والتنسيق

احلاجة و  ،فالرقابة يف علم اإلدارة دف إىل مساعدة اإلدارة يف التأكد من إجناز األهداف املعتمدة
  .)6(دام احتمال اخلطأ يف التنفيذ قائماً  إليها قائمة ما

لعباده من  الشرعي: ما شرع اهللا ، والشريعة يف االصطالح- كما تقدم  -والشرعية نسبة إىل الشريعة
سواء أكان  ،والشريعة اإلسالمية هي: األحكام اليت شرعها اهللا لعباده : األحكام املختلفة.أي ،الدين

أو  ،أو فعل ،من قول -صلى اهللا عليه وسلم - كام بالقرآن أم بسنة النيب حممدحتشريع هذه األ
  ويف االصطالح الشرعي. ،هذا مفهوم الرقابة الشرعية عند اللغويني. )7(تقرير

                                                           

 . 2/427معجم مقاييس اللغة مادة(رقب)  )1(
  .94طه: )2(
  .1النساء: )3(
  .1/42سان العرب، مادة( رقب ) ل )4(
اسرتاتيجية التدقيق الشرعي اخلارجي، املفاهيم وآليات العمل، املؤمتر الرابع للهيئات الشرعية للمؤسسات املالية اإلسالمية   )5(

  . 6م، ص:2004البحرين،
  م . ن.  )6(
  .34املدخل لدراسة الشريعة اإلسالمية :  )7(



  مجلة البحوث األكاديمية   _____________________________________________  

- 7  - 

يدور مفهوم الرقابة فيها  ،أما مفهوم الرقابة يف مصطلح املصارف اإلسالمية فقد عرّفت بعدة تعريفات
وتصحيح ما تقع فيه هذه املصارف كافة، أعماهلا  ، وفحص وحتليل شطة املصارفمتابعة أن :على معىن

  من خمالفات شرعية، ومن هذه التعريفات:

ويشمل  ،الرقابة الشرعية: هي عبارة عن فحص مدى التزام املؤسسة بالشريعة يف مجيع أنشطتها"
 ،والنظم األساسية ،د التأمنيوعقو  ،واملعامالت ،واملنتجات ،والسياسات ،واالتفاقيات ،الفحص العقود

  وتقارير عمليات التفتيش اليت يقوم ا البنك". ،وخاصة تقارير املراجعة الداخلية ،والتقارير

واستعملت الرقابة باعتبارها "أحد أجهزة املصرف اإلسالمي اليت حتميه من خمالفة أحكام الشرع 
  .)1(مبا يضفي عليها الصيغة الشرعية" شرعيةوتقدم له احللول ال ،اإلسالمي من خالل ممارساته ألعماله

 ،ومراقبتها ،والشركات ،واملؤسسات ،كما استعملت الرقابة كأداة "توجيه لنشاطات املصارف
  .)2(أحكام وقواعد الشريعة اإلسالمية"للتأكد من التزامها ب ؛واإلشراف عليها

  أمهية الرقابة الشرعية: ثانياً:

الية اإلسالمية يئات الرقابة الشرعية وجلاا دليل على أمهية  امل يف أن اهتمام املؤسساتال شك 
هي أساس اإلدارات  -تلك املؤسسات - الشرعية يف ضبط أعمال املؤسسات املالية؛ بل تعتربها  الرقابة

، وال يستكمل العمل اإلداري بدون الرقابة الشرعية ، وال يتم العملاليت يُعَتمد عليها يف تنظيم األعمال
ر وميكن تقري ،وذلك ألن للرقابة الشرعية أمهية كربى يف تطوير أنظمة العمل املصريف اإلسالمي ها؛بغري 

  :أمهية الرقابة الشرعية  فيما يأيت

 وجود الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية يضفي عليها الصيغة الشرعية. .1
 ؤسسات املالية.يعطي وجود الرقابة الشرعية ارتياحاً لدى مجهور املتعاملني مع امل  .2
يعمل جهاز هيئة الرقابة الشرعية على الرد على أسئلة واستيضاحات املسامهني واملتعاملني مع  .3

 املؤسسة املالية والعاملني ا.

                                                           

هـ، الرقابة 1425ملصارف اإلسالمية، املؤمتر العايل الثالث لالقتصاد اإلسالمي (جامعة أو القرى) الرقابة الشرعية وأثرها يف ا )1(
  45الشرعية على أعمال املصارف اإلسالمية:

  .7م، ص:2/2003، 11دور هيئة الرقابة الشرعية يف املصارف اإلسالمية يف قطاع غزة، جملة اجلامعة اإلسالمية، مج  )2(
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يعمل جهاز الرقابة الشرعية على تدريب العاملني وتعليمهم بالقدر الذي حيقق الكفاءة الشرعية   .4
 الوجه املطلوب. وتنفيذ صيغ العقود على ،يف أداء العمل

5.   
  املبحث الثالث

  التطوير: مفهومه ومشروعيته

  مفهوم التطوير:  أوًال:

يدور معىن التطوير يف اللغة على التغيري التدرجيي الذي حيدث يف بيئة الكائنات احلية وسلوكها،      
، أو القيم أو النظم ،أو العالقات ،وكذلك من معانيه التغري التدرجيي الذي حيدث يف تركيب اتمع

  .)1(السائدة فيه

أما مفهوم التطوير يف الشريعة اإلسالمية فهو مسايرة تغري أحوال الناس بتغري الزمان واملكان يف إطار 
  ومن األلفاظ القريبة من لفظ التطوير مصطلح: التجديد. ،)2(التحديد الشرعي

وتنزيل النوازل على ما يتطلبه  ،انوالتجديد يف املصطلح الشرعي: هو مراعاة الفتوى لتغري الزمان واملك
  وتقتضيه احلياة النامية املتجددة بتجديد األيام.  ،احلال

والتجديد ذا املعىن هو وجوب التمسك بالنصوص يف الثوابت من األحكام الشرعية اليت جاء فيها 
  .وال باختالف الزمان واملكان ،من الوحي نص صريح؛ فهذه ال تتغري بتغري العصور والدهور

أو وجود أفهام جديدة،  ،أما التجديد بتغري الفتوى واألحكام فيكون حيث ال تكون هناك أصول ثابتة
والنظر فيما انتهجوه يف  ،وال نصوص صرحية مع ضرورة النظر يف املوروث من فقه األئمة يف املذاهب

  وما حكموا عليه من نوازل. ،االستنباط والتخريج على ما أصدروه من فتاوى

                                                           

  .2/570 املعجم الوسيط: )1(
  هـ.10/1422رابطة العامل اإلسالمي ع  215الفقه اإلسالمي آفاقه وتطويره: )2(
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أو إلغاء األحكام حبجة التغيري  ،ير والتجديد ذا املفهوم ال يعنيان االنقالب على النصوصفالتطو 
والتوجه إىل املعاصرة واحلداثة؛ بل إعمال القواعد العامة للتشريع والتخريج على األحكام السابقة ملعرفة 

  فاسد.عنهم امل ، ويدرأاحلكم الشرعي ملا يستجد من مستجدات مبا حيقق مصاحل العباد

يتصرف علماء اإلسالم يف األحكام على ج " :-شيخ  األزهر األسبق -يقول الشيخ حممد خضر
املشهور حيث كان  ا هووتركوا م ،فإذا أدركوا املصلحة يف العمل بالقول الضعيف أخذوا به ،املصاحل

األحكام؛ فإن من جمرداً، ومن وفاء اإلسالم حبق املصاحل أن جعل للعرف والعادة اعتبارًا يف تفاصيل 
فيتعني العمل به يف كل زمان  ،وبسبب ال ينقطع ،األحكام ما يبنيه الشارع على رعاية حال مستمرة

  .)1(ومكان

التطوير والتجديد هو توصيف ما يستجد من مستجدات مبا يتناسب مع مفهوم بعض  كما أن مفهوم
وهو  ،ه السابقونبعض تطبيق ملا قرر ، وذلك والبناء على أحكامها ،األحكام السابقة بالتخريج عليها

جتديد ألحكامها ومصطلحام، وذلك ما يؤكده اإلمام القرايف حيث أبطل بعضاً من صيغ العقود اليت 
وهو  ،وال يوجد هلا مدلول لغوي للذي يعنونه، كبعض صيغ املراحبة يف البيع ،مل يعد هلا مدلول عريف

 - فإن أكثر أهل الفقه ال يعرف مدلول هذا اللفظ ،بعتك بوضيعة للعشرة أحد عشر"" قول البائع:
مل نسمعه إال يف كتب الفقه؛ أما يف املعامالت فال، وإذا  "ألنا طول أعمارنا قال: ،-فضًال عن العامة

الفقه؛ ألنه عقد وال جتوز الفتوى بصحته بناء على ما يف كتب  ،كان الثمن جمهوًال كان العقد باطالً 
  .)2(جمهول بني الناس

  مشروعية التطوير:   - اً ثاني

 من خالل تصور مفهوم التطوير أنه مشروع ملا حيقق من مصاحل للعباد اليت هي مبىن الشريعة تبني
إن الشريعة مبناها " ابن القيم: يقول ،ويدرأ عنهم مفسدة ،فالتطوير حيقق مصلحة للعباد ،وأساسها

 ،ومصاحل كلها ،ورمحة كلها ،عدل كلهاوأساسها على احلكم ومصاحل العباد يف املعاش واملعاد، وهي 

                                                           

  م.2008، طبعة جملة األزهر القاهرة: 34الشريعة اإلسالمية صاحلة لكل زمان ومكان: )1(
  . 67اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام للقرايف: )2(
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وعن املصلحة إىل  ،وعن الرمحة إىل ضدها ،فكل مسألة خرجت عن العدل إىل اجلور ،وحكمة كلها
  .)1(لت فيها بالتأويلوإن دخ ،فليست من الشريعة ؛وعن احلكمة إىل العبث ،املفسدة

وسائل ذلك هو التطوير  حد، وكان أفإذا كان حتقيق املصلحة ورفع احلرج ودرء املفاسد واجباً 
ا ال يتم الواجب إال به فهو كان ذلك واجبًا بناء على ما قرره مجهور األصوليني من أن م  ،والتجديد

  . )2(واجب

   :عالقة التطوير مبقاصد الشريعة ودورها يف عمل الرقابة الشرعية - ثالثاً 

ألساس من التطوير يف املقاصد هو تتضح العالقة بني نظرية التطوير ومقاصد الشريعة يف أن املقصود ا
 ،وتفعيلها مما يساعد الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية على النظر اجلديد ،وتوسيع جماالا ،إحياؤها

 ،والوسائل املناسبة يف تطوير الصناعة املالية مبا يتناسب وطبيعة املستجدات ،ووضع التقدير املناسب
والسعي إلجياد حلول  ،الصحيح ألعمال املؤسسات املالية فيمكن من خالل ذلك التأصيل الشرعي

  ومعاجلات رشيدة للقضايا واملشاكل اليت قد تعيق تطور واستمرارية املالية اإلسالمية. ،حكيمة

  احملور الثاين:

  :توظيف مقاصد الشريعة يف التطبيقات العملية هليئة الرقابة الشرعية
  :املقاصد الشرعية املتعلقة باملال -أوالً 

 : )3(مراتب ةثالث -حيث املصاحل اليت جاءت لتحقيقها من -بشكل عاملمقاصد ل

 ،والنفس ،الدين وهي: لها، وهي ما كانت حلفظ أمور مخسة،ـ الضرورية، وهي أعظم املقاصد وأج1
منه يف قيام مصاحل الدين والدنيا، حبيث ِإَذا بد  ما َال  ، والضروري يعين:)4(واملال ،والعقل ،والعرض
 .  )1(مل جتِر مصاحل الدنيا على استقامةُفقدت 

                                                           

  .3/3يم:إعالم املوقعني عن رب العاملني، البن الق )1(
  .1/98اية السول:  ،1/257الربهان: )2(
  .20ـ  2/17، 1/31 املوافقات للشاطيب: )3(
  .1/364اية السول شرح منهاج الوصول لألسنوي )1(
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بل إذا  املصاحل واألعمال والتصرفات اليت ال تتوقف عليها احلياة واستمرارها،: وهي، "ـ احلاجية 2
. )2(تركناها ال ختتل وال تفسد احلياة اإلنسانية، فاحلياة تتحقق بدون تلك احلاجيات، ولكن مع الضيق"

. )3(�يُرِيُد اللُه ِبُكُم اْلُيْسرَ َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ �: - تعاىل -ار قول اهللاوإىل التخفيف عن الناس أش
  . )4(�َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الدينِ ِمْن َحَرجٍ �: -تعاىل -وقول اهللا

ل ـ التحسينية: يقصد ا: األخذ مبا يليق من حماسن العادات، وجتنب املدنسات اليت تأنفها العقو  3
 .)5(الراجحات، وجيمع ذلك قسم مكارم األخالق

  وتنقسم من حيث عمومها وخصوصها، إىل عامة وخاصة. 

 راعاها واحلكم املعاين وهذه التشريع. أبواب مجيع يف تالحظ اليت تلك املقاصد فاملقاصد العامة: هي
 أو والعقوبات، ،ناياتواجل ،األسرة وأمور ،واملعامالت ،العبادات يف تشريعاته مجيع أحوال يف الشارع
  .)6(العبودية مقصد  أمثلتها معظم أحواهلا، ومن يف راعاها

أما املقاصد اخلاصة: فقد وصفها ابن عاشور بدقة متناهية؛ حيث قال: "هي الكيفيات املقصودة 
ويدخل يف  ،...حلهم العامة، يف تصرفام اخلاصةللشارع لتحقيق مقاصد الناس النافعة، أو حلفظ مصا

  .)7(كّل حكمٍة ُرعيت يف تشريع أحكام تصرفات الناس"  ذلك
من خالل ذلك جند أن املقاصد الشرعية املتعلقة باملال تندرج حتت املصاحل الضرورية، وذلك من حيث 

اصة واجلزئية وكذلك يف سّن الشارع احلكيم للتشريعات اخل رص على حفظ هذا املال بشكل عام.احل

                                                                                                                                               

   . 2/20 :املوافقات للشاطيب )2(
 .3/1005، واملهذب يف علم أصول الفقه املقارن عبد الكرمي النملة 2/21 :املوافقات للشاطيب )3(
  . 185البقرة:  )4(
  . 78احلج:  )5(
  .2/22 :املوافقات للشاطيب )6(
 .66املقاصد الشرعية يف القرآن الكرمي رؤى بنت طالل حمجوب ص:  )7(
 . 415ص: ،مقاصد الشريعة اإلسالمية البن عاشور )1(
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يندرج حتت  عل من عمل هيئات الرقابة الشرعيةجيما  - استثمارًا وإنفاقاً متلكًا و  -الكفيلة حبفظ املال
  . )1(املصاحل اخلاصة واجلزئية

 ،وصيانته من التلف ،وإثراءه ،تقتضي: إمناءه -كمقصد شرعي أعظم  -ت عملية حفظ املالفإذا كان
جعل املال إلصالح  -لعز وج -فإن أهم املقاصد الشرعية املتعلقة باملال: أن اهللا ، والنقصان؛والضياع

، وحيقق له العيش الكرمي، مع التأكيد على مقصد عظيم، أال اإلنسان؛ فيستغله يف حتقيق مصاحله حال
  . )2(وهو مقصد إقامة العدل وحترمي الظلم

  : )3(ومن التشريعات اليت يتحقق من خالهلا حفظ املال
 ،به -عز وجل -لتزام ما أمر اهللاا: ا عامالت املالية وما يتعلقإقامة العدل: ويقصد بالعدل يف امل  - أ 

وسائر  ،واجتناب ما ى عنه، فيأخذ كّل ذي حّق حّقه، ويكون التعامل يف عقود البيع والشراء
 ،مبين على إيفاء كل طرف مبا عليه من االلتزامات والشروط، فال يبخس أحد حق أحد ،املعاوضات
 . )4(وال يظلمه يف صغري وال كبري ،وال خيدعه

 ُهَو الِذي َجَعلَ َلُكمُ �احلث على العمل، والضرب يف األرض، والبحث عن الرزق، قال تعاىل:  -ب 
  .)6(األمر الذي يؤدي إىل تنمية املال ورواجه، )5(�اْألَْرَض َذُلوًال فَاْمُشوا ِفي َمَناِكِبَها

َكانُوا ِإْخَوانَ ِإّنَ اْلُمَبذرِ �النهي عن التبذير واإلسراف وإضاعة املال؛ قال تعاىل:  - ج  ين َ
 وَُكُلوا َواْشَربُوا َوَال ُتْسرُِفوا ِإنُه َال يُِحب �تعاىل:  . وقال)7(�الشَياِطينِ وََكانَ الشْيطَانُ ِلَربِه َكُفورًا

  .)1(�اْلُمْسرِِفينَ 
                                                           

 و ندب أو كراهة أو إباحة......)يقصد باملصاحل اجلزئية: ما يقصده الشارع من خطابه من حكم تكليفي: (إجياب أو حترمي أ )2(
  .130مقاصد الشريعة عند ابن تيمية ليوسف البدوي : 

 . 3/238املوافقات  )3(
   .84علم مقاصد الشريعة للخادمي:  )4(
    .302مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية عز الدين زغيبة :  )5(
 . 15امللك:  )1(
و مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية عز الدين . 43ية االقتصادية جالل الدماغ : الصكوك اإلسالمية ودورها يف التنم )2(

  .254-253زغيبة : 
 . 27اإلسراء:  )3(
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ل، قال بالباط با، وكل وجه من وجوه أكل مال اآلخرينحترمي السرقة والغصب والغش والرشوة والر  -د
َنُكْم بِاْلَباِطلِ � تعاىل:   .)2(�َوَال تَْأُكُلوا َأْمَواَلُكْم بـَيـْ

على أموال الناس؛ كقطع يد السارق، قال  ة والتعزيرية اليت شرعت ملن يعتدىالعقوبات احلدي -ه
َحِكيمٌ َوالساِرُق َوالسارَِقُة فَاْقطَُعوا أَْيِديـَُهَما َجَزاًء ِبَما َكَسَبا َنَكاًال مِ � :تعاىل ) 3(�َن اللِه َواللُه َعزِيز ٌ

)4(.  
  وغريها من التشريعات الكفيلة حبماية املال واحلفاظ عليه وتنميته.

واليت يتحقق من خالهلا حفظ املال كمقصد من مقاصد   ،املتعلقة باملال هذه جممل املقاصد الشرعية
 يف عمل هيئات الرقابة الشرعية، بل تُعّد  الشريعة اإلسالمية الغراء، وهذه املقاصد تلعب دورًا مهما

 لنماذج وصور عملية لتوظيف مقاصد ، وسأعرض فيما يأيتاملوجه والضابط لعمل هيئة الرقابة الشرعية
كأساس يبتىن عليه عمل هيئات الرقابة الشرعية يف اشتقاقها لألحكام املالية   ،الشريعة اإلسالمية

ويتوافق يف نفس الوقت مع روحها ومبا خيدم  ،صوص الشرعيةوتشريعها هلا مبا ال يتعارض وعصمة الن
  وصيغ االستثمار والتمويل. ،خاصة يف أبواب املعامالت املالية ،التطور املتسارع يف حياة الناس اتمعية

س مع مع التأكيد على أن النظرة اليت تقوم عليها فكرة التطوير تقوم على أساس التسهيل على النا
، ومن جهة أخرى أن حتقق هذه املؤسسات املالية املنافسة يف سوق صول من جهةاحملافظة على األ

  وتوجد هلا موطئ قدم مع املؤسسات التقليدية.  ،الصناعة املالية
  ومناذج لتوظيف مقاصد الشريعة يف تطوير منظومة التشريعات املتعلقة بالصناعة املالية:  وإليك صوراً 

  املقاصد وأثرها يف عمل هيئة الرقابة الشرعية. تطبيقات عن دور أو توظيف ثانياً:

%  575،2% إىل 5،2من أثر توظيف مقاصد الشريعة اإلسالمية في تعديل مقدار الزكاة  -1
  ؤسسات زكاا على السنة الشمسية:عند حساب امل

                                                                                                                                               

 . 31األعراف:  )4(
 . 188البقرة:  )5(
  .38املائدة:  )6(
 .254-253مقاصد الشريعة اخلاصة بالتصرفات املالية عز الدين زغيبة :  )7(
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ن وعدم اعتبار احلول الشمسي، وذلك بناء على أ ،األصل يف إخراج الزكاة هو حساا باحلول القمري

"ال زكاة يف مال  :-صلى اله عليه وسلم -، وهو املراد من قولهاحلول القمري هو الذي ورد به الدليل

  .)1(حىت حيول عليه احلول"

  أمهها: ،وألن اعتبار احلول الشمسي يف الزكاة بدًال عن احلول اهلجري يرتتب عليه عدد من اإلشكاالت
اعتبار التاريخ القمري يف العبادات اليت منهـا الزكـاة، خمالفة ملا ورد من نصوص الكتاب والسنة على  -أ

  ومن هذه النصوص:

َة الشُهوِر ِعنَد اِهللا اثـَْنا َعَشَر َشْهراً ِفي ِكَتاِب اِهللا يـَْوَم َخَلَق السَماَواِت َواَألْرِض � قوله تعاىل: ِعد ِإن
َها يُن اْلَقيمُ  ِمنـْ 2( �َأْربـََعٌة ُحُرٌم َذِلَك الد( .  

ــِنينَ ُهــَو الــذي َجَعــَل الّشــ �وقولــه تعــاىل: رَُه َمَنــاِزَل لِتَـْعَلُمــوا َعــَدَد السْمَس ِضــَياًء َواْلَقَمــَر نُــوراً َوَقــد 
  .) 3(�َواْلِحَسابَ 

اعتبار احلول الشمسي يف الزكاة يؤدي إىل تأخري دفع الزكاة أحد عشر يوماً لزيادة احلول الشمسي  -ب
كــل ثالثــني ســنة   ،شــر يومــاً، ممــا يرتتــب عليــه تــرك املســلم للزكــاة ســنة كاملــةعــن احلــول القمــري أحــد ع

زكــاة عــام مــرة أو مــرتني يف أعمــارهم، وهــذا بــال شــك يلحــق ممــا يعــين تفويــت ماليــني املســلمني تقريبــاً، 
  الضرر باملصاحل املرجوة من الزكاة.

ا يف حــال نقصــان نصــابه أو االعتــداد بــاحلول الشمســي يرتتــب عليــه عــدم تعلــق الزكــاة بذمــة مزكيهــ -ج
عــدم وقـوع ذلــك يف املـدة الفارقــة بــني  :أي ،وعـدم متــام احلـول الشمســي ،وفاتـه بعــد متـام احلــول القمــري

  وحق عباده يف الزكاة. ،احلولني، وهي أحد عشر يوماً تقريباً، ويف ذلك مفسدة يف إضاعة حق اهللا

                                                           

 .311) ص 1791جه، كتاب الزكاة، باب من استفاد ماًال، حديث رقم (أخرجه ابن ما )1(
  .36التوبة:  )2(
  .5يونس: )1(
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ألـــا حتســـب ميزانياـــا بالســـنة  ؛املاليـــةإال أن اعتبـــار احلـــول الشمســـي يناســـب العديـــد مـــن املؤسســـات 
امليالديـــة، وهلـــذا أجـــازت العديـــد مـــن هيئـــات الرقابـــة الشـــرعية لـــبعض املؤسســـات املاليـــة حســـاب زكاـــا 

وعمـًال بقاعـدة املشـقة جتلـب التيسـري،  ،باحلول الشمسي بدًال عن احلول القمري؛ وذلـك دفعـاً للمشـقة
إلخـراج القـدر الزائــد  ؛واحلـول الشمســي ،ني احلـول القمـريفيجـب عنـد ذلـك اعتبــار تغـري نسـبة الزكـاة بــ

مــن املــال الزكــوي املقابــل للزمــان الزائــد مــن احلــول الشمســي، فــإذا كانــت نســبة الزكــاة يف احلــول القمــري 
  %).2.577فإن النسبة يف احلول الشمسي هي(  ؛%)2.5هي(

 سات املالية اإلسالمية يف البند:وهذا ما ذهب إليه الس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤس
" احلول للموجودات النقدية والتجارية ) "معيار الزكاة حيث جاء فيه35) من املعيار (3/2/3(

ويف حالة مراعاة السنة الشمسية يف املوجودات النقدية والتجارية تكون  ،يوماً  354واألنعام سنة قمرية 
  )1( ".%)2.577نسبة الزكاة (

ر قرار بيت الزكاة الكوييت يف الكويت، فقد ذهب إىل جواز مراعاة احلول الشمسي صد -أيضاً  -وذا
مبا إذا تعسر ذلك بسبب ربط امليزانية للشركات واملؤسسات املالية بالسنة  ، ولكن قيدهيف إخراج الزكاة

ر نسبة وذلك العتبا ،%)2.577املقررة ( وتزداد النسبة ،الشمسية، فإنه جيوز مراعاة السنة امليالدية
  .)2(السنة الشمسية على السنة القمريةعدد األيام اليت تزيد ا 

، يعد تطوراً لعمل %)2.577( وتغيري النسبة إىل ،فالعمل على اعتبار احلول الشمسي يف إخراج الزكاة
 ومراعاة مقاصد الشريعة يف ،الرقابة الشرعية مبا يتناسب مع مقاصد الشريعة يف احملافظة على املالهيئة 
وتغيري النسبة ال يعد انقالباً على األصل يف حتديد نسبة الزكاة، ولكنه اعتباراً لعدد األيام الزائدة  ،الزكاة

  اليت هي من حق املستحقني للزكاة. ،حىت ال يضيع ربح تلك األيام  وغلتها من الزكاة

                                                           

 .474) " معيار الزكاة" ص:35املعايري الشرعية معيار رقم ( )1(
 .20هـ ص :1423أحكام وفتاوى الزكاة لعام  )2(
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ات، من حيث كما أن اعتبار احلول الشمسي حيقق مصلحة ومقصد رفع احلرج والضيق على الشرك   
أا حتافظ على مواعيد قفل ميزانياا من دون حصول إرباك يف موعد إخراج الزكاة، وذلك أخذاً مببدأ 

: -تعاىل -وقول اهللا ،)1(�يُرِيُد اللُه ِبُكُم اْلُيْسرَ َوَال يُرِيُد ِبُكُم اْلُعْسرَ � :كما يف قوله تعاىل  ،رفع احلرج
� 2(�ينِ ِمْن َحَرجٍ َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم ِفي الد(.  
  االعتماد على مؤشر الليبور في تحديد األجرة: -2

الليبور: هو املؤشر الرئيسي الذي تستخدمه البنوك ومؤسسات االئتمان واملستثمرون لتثبيت تكلفة 
 London(االقرتاض يف أسواق املال يف مجيع أحناء العامل، وكلمة ليبور هي اختصار لعبارة 

Inter-Bank Offered Rate(، معدل الفائدة املعروض من قبل البنوك يف لندن، وهو  :أي
ميثل جمموعة معدالت على  أسعار الفائدة على القروض املتبادلة بالعمالت الرئيسية بني البنوك الدولية 
يف سوق لندن، إذ جيري استخدامه يف اتفاقيات اإلقراض على املدى القصري، ويف عقود املشتقات 

 وعقود املبادالت، ويتم حتديد هذا املؤشر (ليبور) يوميا  ،كالعقود اآلجلة  ،تعلقة بسعر الفائدةاملالية امل
، ويعد British Bankers Association (BBA) من قبل مجعية املصرفيني الربيطانيني

ساب إلدارة عملية ح )تومسون رويرت( عالمة جتارية مملوكة هلا، وقد تعاقدت اجلمعية مع وكالة األنباء
 صباحًا بتوقيت لندن، كما حيق لبعض املواقع  ةبشكل يومي بعد الساعة احلادية عشر  ليبور وبثه عامليا

ووسائل اإلعالم نشر معدالت ليبور اليومية بعد الساعة اخلامسة مساء بتوقيت لندن، وتنشر املعدالت 
الت التارخيية ع مجيع املعدبعد مرور أسبوع على حتديدها، كما يوجد باملوق (BBA)يف موقع اجلمعية 
  .)3(لليبور منذ إنشائه

                                                           

  . 185البقرة:  )3(
  . 78احلج:  )4(
البيوع اآلجلة، حملمد البلتاجي حبث مقدم إىل مؤمتر "األسواق املالية اإلسالمية حنو مؤشرات  حنو إجياد معدل الحتساب رحبية )1(

ماي  2- 1مالية بديلة عن معدل الفائدة"، املنعقد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، اململكة العربية السعودية، 
ألسواق "ا ستفادة منها، حملمد إبراهيم السحيباين حبث مقدم إىل مؤمتر، وآلية حتديد معدالت ليبور، وإمكانية اال4م، ص:2007

املالية اإلسالمية حنو مؤشرات مالية بديلة عن معدل الفائدة"، املنعقد جبامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، الرياض، اململكة 
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، اً منضبط اً متغري  اً مؤشر  ملقصود منه، ويعترب هذا املؤشر (الليبور)وتوصيفه وا ،هذا هو تعريف الليبور
وهذا التغري يف هذا املؤشر جيعل األجرة جمهولة، وتعتمد العديد من املؤسسات املالية على عقد اإلجارة 

تتغري فيها األجرة من فرتة إىل أخرى،  ،آجال طويلة ، مما جيعل بعض العقود ذاتيليةيف أنشطتها التمو 
ة  بد من كون األجرة معلوم األمر الذي يرتتب عليه جهالة يف األجرة، ومن املقرر عند الفقهاء أنه ال

  علماً نافياً للجهالة والغرر.

نتيجة تقلبات هو  ،ليها املؤسسات املاليةوربط األجرة مبؤشر الليبور من الصور املعاصرة اليت جلأت إ
األسعار، خاصة يف اإلجارات الطويلة األمد، حيث تتفاوت األسعار وختتلف القيم باختالف العوامل 

  املؤثرة يف األسواق.

وقد أجازت العديد من هيئات الرقابة الشرعية ربط األجرة مبؤشر الليبور إىل حني وجود مؤشر دويل 
د اإلجارة الطويلة األمد، من ذلك ما جاء يف الفتوى الصادرة عن ندوة الربكة إسالمي تربط به عقو 

يتحقق العلم باألجرة يف عقد اإلجارة الواردة على األشياء إذا مت " احلادية عشرة لالقتصاد اإلسالمي:
جرة واعتماد أ ،االتفاق على مدة معلومة موزعة على فرتات، مع حتديد مقدار األجرة عن الفرتة األوىل

حبيث ال جمال  ،أو مرتبطة مبعيار معلوم ،بشرط أن تكون أجرة املثل منضبظة ،املثل عن بقية الفرتات
فاء صفة اللزوم لكامل مع استي ،جرةفيه للتنازع، وذلك بقصد استفادة املتعاقدين من تغري مستوى األ

  .  )1(مدة العقد"

) 5/2/3( لمؤسسات املالية اإلسالمية يف البند:وكذلك أجاز الس الشرعي هليئة احملاسبة واملراجعة ل
  .)2(شر منضبط، ووضعت لذلك بعض القيودمعيار اإلجارة" ربط األجرة مبؤ ) "9من املعيار (

                                                                                                                                               

ر، انظر موقع مجعية البنوك الربيطانية . وللمزيد من التفاصيل حول مؤشر ليبو 4م، ص2007ماي  2- 1العربية السعودية، 
(BBA)  :على الرابط التايلhttp://www.bbalibor.com  

 .www.islamfegh.coقرارات وتوصيات ندوة الربكة احلادية عشرة لالقتصاد اإلسالمي،  )1(
  .115) " معيار اإلجارة" ص:9املعايري الشرعية معيار رقم ( )2(
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هو بناء على  ،تربط به األجرةالذي واعتماد هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية ملؤشر الليبور 
على ما جاءت به الشريعة اإلسالمية من نصوص، وذلك عند  مع احملافظة ،ما حيققه ذلك من مصلحة

  النظر إىل مقاصدها ومراميها.

  نقول: وللتأصيل لذلك

 ؛ـ اعتماد مؤشر الليبور يف حتديد األجرة ليس حتايًال على نصوص الفقهاء؛ بل إعمال ألقوال بعضهم1
 ،لة، وهي وجوب حتقق العلمإذ جند أن العلة عند هؤالء الفقهاء يف كون األجرة معلومة وغري جمهو 

فإن انتفى ذلك جازت األجرة بأجرة  ،لشقاق والنزاع يف األجرةيفضي إىل اونفي اجلهالة والغرر الذي 
املتناقصة وفق حساب معيار يتفق عليها املتعاقدان، ومن ذلك األجرة املتزايدة و  ،تؤول إىل العلم

   .)1(معلوم

الغرر الفاحش واجلهالة املفسدة للعقد؛ ألا تؤول إىل علم  وربط أجرة مبؤشر الليبور ينفي عن األجرة
  فليست جمهولة العاقبة. ؛ال خيتلف عليه العاقدان

ـ اعتماد مؤشر الليبور يف حتديد األجرة طويلة األمد هو إعمال ملقاصد الشريعة املتعلقة باملال، فهو 2
ومعرفته  ،يتناسب مع املؤشر املنضبط حيقق العدل بني املتعاقدين ملعرفة كل منهم حقه يف العقد مبا

 ىلإوينفي اجلهالة والغرر املفضية  ،لتغريه، وكذلك العمل على مؤشر الليبور يف حتديد األجرة حيقق العلم
لنزاع والشقاق يف األجرة مع وجود االتفاق عليه ابتداء، وكذلك يف االعتماد على مؤشر متغري منضبط ا

خالله تلبية حوائج الناس ومصاحلهم اليت من املمكن أن تضيع تنمية للمال ورواجه، ويتحقق من 
أو تضعهم يف دائرة احلرج والضيق، وال شك أن من أعظم مقاصد الشريعة اإلسالمية هو كوا  ،ابتداء

  .ورفع احلرج عنهم يف معايشهم ،جاءت لتحقيق مصاحل العبادقد 

                                                           

 .5/385، الذخرية، للقرايف:23ـ  29/22:جمموع الفتاوى، البن تيمية )1(
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ناء على ب -رته بعض هيئات الرقابة الشرعيةفالعمل على جواز حتديد األجرة مبؤشر الليبور الذي اختا
أحدث تطورًا يف عمل هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية، مما   -ما حيققه من مقاصد عظيمة

  كان له أكرب األثر يف النهوض باملؤسسات املالية اإلسالمية لتنافس املؤسسات املالية التقليدية.

  الخاتمة                                    

وعلى آله وصحبه  ،احلمد هللا رب العاملني، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني
ومن تبعهم بإحسان إىل يوم الدين، وبعد: فقد خلصت من هذا البحث إىل عدد من  ،والتابعني

  النتائج والتوصيات أمهها:

  النتائج

م السابقة والقفز عليها؛ بل هو االنطالقة عملية التطور والتجدد ال تعين االنقالب على األحكا -1
 منها ومن عللها إلجياد أحكام حتقق املصاحل وتدفع املفاسد. 

بد منه هليئات  مقاصد الشريعة هي األساس الذي تتم يف ضوئه عملية التطور والتجدد، والذي ال -2
 ته. الرقابة الشرعية لتحقق الغاية العظيمة واملقصد من تداول املال يف حفظه وتنمي

لكي  ت املالية؛تطوير عمل هيئة الرقابة الشرعية يسهم بشكل كبري يف تطور عمل املؤسسا -3
فينهض بسبب ذلك العمل املصريف   يف املؤسسات املالية التقليدية؛تستطيع منافسة التطور املايل

 وحيقق غايته ومراميه. ،اإلسالمي
 

  التوصيات

 والتجديد يف املنظومة الفقهية املالية.  آليات وطرق التطويرإعداد الدراسات املعمقة ب -1
 جعل مقاصد الشريعة أساساً لسائر عمليات التطوير والتجديد يف املنظومة املالية الفقهية.  -2
ضرورة وجود معايري شرعية منضبطة ألعمال هيئات الرقابة الشرعية يف املؤسسات املالية، مع  -3

للتأكد من مراعاا ملقاصد الشريعة والتزامها  ؛رعيةضرورة املراجعة الدائمة ألعمال هيئات الرقابة الش
 ا.
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  المصادر والمراجع.

  

اإلحكام يف متييز الفتاوى عن األحكام وتصرفات القاضي واإلمام، للقرايف، حتقيق: عبدالفتاح  -1
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