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 متهيد :  

من حتقيق  , وأهنا اجلزء األكرببكوهنا موافقة للشريعة وانتشار املصارف اإلسالمية خالل فرتة زمنية وجيزة  ارتبط جناح
 دعم تلك املصارف والتعامل معها .لذا أقبل عامة املسلمني على  ,االقتصاد اإلسالمي على أرض الواقع 

فمن جهة قد يكون سالحا سالح ذوحّدين , هو   لذا فإن مناقشة جدية التزام املصارف اإلسالمية مببدأ  الشرعيةو  
ومن  ـ للطعن عليها والتشكيك يف مصداقيتها , أي البنوك الربوية نافس التقليدي للمصرف اإلسالمي ـيستخدمه امل

, أو يشوب  شرعي  ال ينطبق عليه وصف معاملة أو عقد جهة أخرى هو سالح مهم للبحث والتفتيش عن أي
تحافظ املصارف ينبغي التخلص من تلك املعامالت لومن مث ,  والُشبهالكثري من التجاوزات  عليه هذا املسّمىاطالق 

وهذا الميكن القيام به إال مبعرفة العوامل احلقيقية  اآلخرين . اإلسالمية على مصداقيتها والتزامها اجلاد بشعارها أمام
مث ذكر   ,ملالحظات على املصارف اإلسالمية بدأ بذكر عموم اوأ.  على املصرفية االسالمية لظهور تلك املالحظات

 ها .اليت أدت إىل ظهور  العوامل 
  

  وأمهها :ـ املالحظات على املصارف اإلسالمية : تدورعلى أمور أوال 
 وجممل تلك املالحظات مايلي :  

  ت.املعامال شرعيةالتشكيك يف  ـ 1
 ة الفائدة أو األرابح يف عقودها . ارتفاع نسبـ 2
 دورها التنموي .ضعف ـ 3
 كل مالحظة بشيء من التفصيل :فيما أييت  اول نوأت 
 ت أو صيغ التمويل :املعامال شرعية التشكيك يف ـ 1
توي على خمالفات شرعية , والقسم الثاين : حتقرار صيغ ومعامالت إب متعلقةخطاء أ:  على قسمني ذه املالحظةوه 

صارف تدعي كوهنا تتعلق مبهنا جوهرية , أل هذه املالحظةو  . عاملة ممنوعة التطبيق اخلاطيء لصيغ صحيحة مما حييلها مل
املسلمني الراغبني يف موافقة الشرع والكسب  وهي تكسب من وراء ذلك دعم وتعامل , ةلالحكام الشرعيموافقة 

كذلك   وقابلت اإلسالمية , يةرفمن قبل املناوئني لفكرة املصالطعن و تشكيك ابل بلتو ق الدعاوى هذهاحلالل , لكن 
 . هذه املصارفعمليات الفات شرعية انتابت خم ن هناكأ. والذي اتفق عليه الطرفان  نصحا وتوجيها من قبل الغيورين

إلسالمية يف التخلص إن وجود املالحظات أمر طبيعي على أي عمل لكن االعتبار مبدى جدية املصارف اوبال شك 
اليت تصلح لالعتبار األمثلة  ها للشرع ,أو أهنا بُنيت على فتوى ضعيفة غري مقبولة , ومنتمن أي معاملة يثبت خمالف

الشتماهلا على   والقياس عليها تعامل املصارف مع فتوى اجملمع الفقهي مبنع التورق املصريف بواسطة السلع الدولية
وحيث  العمل هبذه الصيغة ,جدية كثري من املصارف اإلسالمية يف االمتناع عن ؛ فقد ملس املراقبون حماذير شرعية كثرية 

ألنه وجد بعض املصارف مل تكرتث لقرار اجملمع إال بعد مدة طويلة من صدورها , واستمرت قلُت كثري من املصارف 



ت حامسة وواضحة , وهذا مؤشر يدلنا على مستوى ناسطة السلع الدولية ,  مع أن الفتوى كاو بتقدمي خدمة التورق ب
 التزام تلك املصارف مبوضوع التخلص من املعامالت املمنوعة .

  :أو الفائدة يف عقودها ملراحبة ـ  ارتفاع نسب ا2
و التسهيالت اليت يقدمها للعميل أ  ارتفاع تكلفة االقراض عامل مع املصارف اإلسالميةمن يت أكثر الذي يالحظه

 وتدور التكلفة على أمرين : مقارنة ابلبنوك الربوية ,
اإلجارة  أوالتورق املصريف , أواملراحبة لآلمر ابلشراء , صيغةلسلعة املشرتاة سواء أكانت باالول : نسبة املراحبة يف ا

الذي يعترب اآلجل املقسط  يف عملية البيعاليت أيخذها املصرف اإلسالمي املنتهية ابلتملك ؛ حيث أن نسبة الربح 
يف يصل للضعف وية , وبفرق قد ة يف املصارف الربدلالقراض الربوي أعلى من النسبة املعتم ةاخلدمة املوازية أو املنافس

 !بعض احلاالت 
املتنوعة   دارية املصاريف اإل؛ وتشمل السابقة الثالث  ند متويله أبي من الصيغالثاين : املصاريف املضافة على العميل ع

؛ ة املقدمة ملخدلقيمة السوقية ل, ولن أانقش ارتفاع تكلفتها مقارنة ابكرسوم فحص االوراق , أو معاينة السلعة وغريها 
يف القروض تصل نسبتها يف بعض املصارف ووجدُت أهنا , تضاف على العميل يف هناية األمر أهنا رسوم  يكفيلكن 

 ! مجايل القرضمن إ %2إىل مايقارب  الشخصية 
إلسالمية لوجدان من أهم أسبابه االقبال الكبري ارف الدى املص نسبة املراحبةولو حبثنا يف  األسباب احلقيقية الرتفاع 

حمتاج العميل ؟! ف بل بشروطه أن العميل يق ؛ مما جعل املصرف ال يبايل بتخفيض املراحبة مادامعليهم من قبل الناس 
راجيا بل بشروط املصرف اإلسالمي فهو يقوافقة للشريعة ؛ لذا من تكون املعاملة ىل التمويل أو السلعة , ويرغب أبإ

نوع من التعامل الذي حيقق مصلحة أكرب ألحد وهنا جيب أن نقف مع مدى خمالفة هذا الاحلالل ؟!  يف  كةالرب 
 إال ملخالفته هلذا الرابما منع  الشرع صيل , فكمقصد شرعي أيف املال  مع مبدأ العدل  األطراف على الطرف اآلخر ؛ 
 ملال.مدى حتقيق املصارف اإلسالمية للمقاصد الشرعية يف ا :يف مقال سابق عناملقصد , وهذا املوضوع تناولته 

  عدم حتقيقها للتنمية االقتصادية :ضعف دورها التنموي  , أو ـ 3 
 ؛ فإن املصارف اإلسالمية تنال اإلسالمية سالمي واملصرفيةيتناوهلا كثري ممن له اهتمام ابالقتصاد اإلهذه املالحظة إن 

قامت ؛ لكن مالذي  بال مقابل يدعمها ة " واجملتمع اسالمي كون امسها "  جبميع أطيافه ألجلمن اجملتمع املسلم الكثري 
لعل و ؟ وكأهنا بنوك مراحبات وتورق تنمية االقتصاد ؟ أم إهنا اكتفت ابلتمويل املشابه لالقراض الربوي به هذه املصارف ل

 .هذه املالحظة تستحق أن تُفرد مبقال خاص ألنه يطول احلديث عنها 
 الميةـاإلس يةرفاملص دت إىل ظهور  املالحظات على أعمال اليت أ عوامل الأهم اثنيا ـ  

وأدت لظهور  ,قامت ألجلها  هناك منعطفات مهمة يف مسرية املصرفية اإلسالمية حرفتها عن مسريهتا األصلية اليت 
 : عوامل وجدان وراءها ثالثة هذه املنعطفات ليف ولو حبثنا  املالحظات اليت ذكرهتا سابقا , 

  . تسّرب الفكر االستثماري الربوي إليهاـ 2 . الربويةاإلسالمية للمصارف ـ  منافسة املصارف 1 
 ونفصل احلديث عنها فيما أييت : الفقهية.احليل  والعقود على مبدأ  املعامالتبناء ـ 3
 .يف منافسة املصارف الربوية املصارف اإلسالمية غبة ر األول :  العامل ـ 1

يؤداين  , فهما ن بفكرين متناقضنيامصرفاملصريف يتنافس فيه ؛ فالسوق  هتا سباب أتثريا يف مسري األكثر أ من  وهو
و ه هنا املتأخر يف الوجودو يعي أن ينافس املتأخر املتقدم , ومن الطب . تنافسان على ذات العمالء نفس اخلدمة , وي

لكن بطريقة البنكية تقدمي ذات اخلدمات  املصرف اإلسالمي  تيف حماوال جليا والتنافس يظهر . صرف االسالميامل



ليت جتريها تسعى الجياد قوالب شرعية للمعامالت ا اإلسالمية دأت املصارفب عند هذا النقطةو , موافقة للشرع 
تقليد  ىلإ االستثماري الفكرو  املبادئيف عطف حادت املصرفية اإلسالمية عن أصالتها نيف هذا املو املصارف الربوية , 

, فاالحنراف مل يكن يف  حلصول على نفس اخلدمات املصرفية ولكن بطريقة شرعية؛ رغبة منها يف  الفكر املصريف الربوي
 تقدمي خدمات مشاهبة , ولكن كان أيضا يف تقليد املصرف الربوي يف فكره االستثماري .

 .بعقلية ربوية  , أو أهنا صارت تدار تسّرب الفكر االستثماري الربوي إليهاالعامل الثاين :  ـ2 
ال شك أنه الزال يوجد الربوية , و  بنوكمن الومصرفيون  ءشارك فيه خربااإلسالمية املصارف أتسيس  من املعلوم أن نإ

فإننا نلمس  ةاملعلناملبادئ   كنت, ومهما  يف الربوير املص لب عليه الفكرغيألسهمها من  الكبارأو املالكني   راءمن املد
من و  اليت تقوم عليها املصارف الربوية ,االستثمارية  ذات املبادئ دارات  املصارف اإلسالمية لتحقيق إمن سعي  هذا

واسطة خروج من التمويل بدى للأ لدى املصرف اإلسالميالعمل هبذا املبدأ و , خاطر امل انعدامزايدة األرابح مع أمهها 
,وهذا ميثل تنازل كبري من قبل عقود املراحبة والتورق واإلجارة كاملعاوضات  واسطة عقود ىل التمويل بإالشراكات  عقود

 يقوم على عقود الشراكات أبنواعها.املصرف اإلسالمي عن فكره االستثماري األصلي الذي 
 .بناء العقود واملعامالت على مبدأ احليل الفقهية العامل الثالث :  ـ 3 

راد يف إدارة ومع وجود أف,  يريد منافسة املصرف الربوي إسالمي مصرف وجود إىل السابقان  عامالنال لقد أدى
, لذا كان البحث عن صيغ يف التمويل جتمع بني الظاهر  يف االستثمار لفكر الربوي املصارف اإلسالمية متأثرون اب

وافقة للشرع , املصريف ؛ أي أن ظاهرها وصورهتا م الربوي يف االستثماراملوافق للشرع , وبني املنافع املتحققة من الفكر 
يف  تبعد أن كانمن جديد الفقهية حيل لاالستدعاء ل, لذا كان  الربوي ابلفائدة ستثماراالوحتقق يف ابطنها مبادئ 

 احليل الفقهية  أن: من أمهها  أبمورلذلك ر يمت الترب قه احليل مبسمى املخارج الشرعية ! و وقد استدعي ف سبات لقرون .
واحلقيقة أن احليل أسوأ من  ,للتمويل  من فقه التيسري والضرورات حلاجة الناس اأهنن الوقوع يف صريح الراب , و أهون م

ليس لوقوعها يف املعصية , ولكن ألهنا  تال على الصيد يوم السبتصريح الراب ؛ ألن هللا عذب القرية اليت كانت حت
 ! احتالت

 وبينهما فرق كبري . ج الشرعية وليس ابحليل الفقهية ,زال ابملخار أما كون احليل من ابب رفع احلرج , فإ احلرج يُ  
املصرفية  هبا  تفقد  يتال ثغرةا كانت الهنأل؛ خدام احليل الفقهية أساء للمصرفية اإلسالمية تاسومن املالحظ أن 

 .وعمالئها  أنصارهاة أمام صداقيتها الشرعيم وهو؛ أهم مامتلكه  اإلسالمية
إن فهم العوامل السابقة وتداركها من قبل القائمني على املصارف إلسالمية يعني على التخلص من املالحظات  خامتة :

اوز تلك املالحظات مبجرد حلول شكلية وال ميكن جتا اجلذور احلقيقية للمشكلة  ,هنأل ؛ذكرهتا يف بداية املقال اليت 
 وهللا املوفق واهلادي إىل سواء السبيل . .وبواعثهاها جذور وصورية ال تعاجل 


