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Abstract: 

The Islamic branches for the traditional banks: A Shari'a and Economical views 

At the end of the last century, the establishment of Islamic windows, for the traditional banks to provide banking 

services in according with the Islamic traditions and laws (shari'a), widen. This study came to show if these 

windows are lawful from the shari'a point of view, and their economical effect on the Islamic banking. 

The study discussed the view of both sides; those who tolerated these windows and those who didn't, and the 

consistent of these windows with the aims of shari'a. the study concluded that these windows are prohibited 

according to the shari'a evidences, and that they are not consistent with the shari'a aims. 

The study also discussed the economical effect of these windows and concluded that they have very harmful 

results on both the Islamic banking and the Islamic banks. Yet these windows are a prove of the great success of 

the newly established (30 years) Islamic banking, but they will weaken the Islamic banks economically and they'll 

loosen there commitment to the shari'a laws, also they'll divert the Islamic banks away from the right track. So 

the study suggested that it should be cleared by Muslim scholars the prohibition of dealing with these windows 

until the mother bank converts entirely to be committed to the shari'a laws. 
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  الزرقاء جامعة-  البحث العلمي والدراسات العلیانشر ھذا البحث بدعم من عمادة  -

  :ملخص

 وجاء هذا البحثبعد النجاح المذهل للمصرفیة اإلسالمیة.  ،الربویة بشكل كبیر جداً  في البنوك في نهایة القرن الماضي انتشرت ظاهرة النوافذ اإلسالمیة

  .المقاصد الشرعیةالمباني و قها مع توافدى ملتحقق من او  ،لدراسة هذه الظاهرة من الناحیتین الشرعیة واالقتصادیة

 من حیث المبنى والباعث والمآل، ة الغراء،عیمقاصد الشر  تعارضكما بینت أنها ، أن هذه النوافذ غیر جائزة شرعاً مفادها: وخرجت هذه الدراسة بنتیجة 

 لتجاريّ بالضوابط الشرعیة وستضعف التزامها  ،یة اقتصادیاً تمثل تهدیدًا للمصرفیة اإلسالمیة والبنوك اإلسالمیة، حیث ستضعف البنوك اإلسالموهي 

للنظام المصرفي  والتحول الكامل ،ودعوة البنوك الربویة إلى التوبة ،ن قاطعالنوافذ بشكل بیّ التعامل مع هذه بعدم هذه النوافذ. لذا أوصت هذه الدراسة 

  .اإلسالمي

   .اإلسالمیة، اقتصاد إسالمي، البنوك خریس، نجیب، النوافذ، البنوك الربویة كلمات مفتاحیة:

  المقدمة:

من  عددلقد شهد الربع األخیر من القرن العشرین بروز ظاهرة اتجاه 

تقدم الخدمات ل ،تابعة لهاالفروع النوافذ و الالمصارف الربویة إلنشاء 

وكان أول  ،كبیر جداً  وانتشرت هذه النوافذ بشكل ،المصرفیة اإلسالمیة

 ث افتتح بنك مصر أول فرع له،حی ١٩٨٠ام في مصر ع ظهور لها

 ،. وتبعته بنوك عدة٢٠٠٤عام  فرعاً  ٢٩ حتى بلغت وازدادت فروعه

فرعا  ٥٨فبلغ عدد النوافذ اإلسالمیة للبنوك المصریة في العام نفسه 

فتح النوافذ في البالد اإلسالمیة  )، وتوالى٢٠٠٦،١١(مصطفى، 

باسم البنك العربي اإلسالمي  فافتتح البنك العربي نافذة له في األردن

، وافتتح بنك القاهرة عمان نوافذ إسالمیة في عدد من ١٩٩٨*عام 

وانتقلت هذه الظاهرة من كونها محلیة ، ١٩٩٦المدن الفلسطینیة عام 

یقدم علیها أكبر المصارف والمؤسسات المالیة  ،لتصبح ظاهرة عالمیة

  .التقلیدیة في الغرب.

من المصارف الربویة  اعترافاً  تعداهرة وعلى الرغم من أن هذه الظ

، همونجاح بأهمیة العمل المصرفي اإلسالمي والمصارف اإلسالمیة

كما قد تكون خطوة مشجعة للتحول للعمل بأسالیب االستثمار 

إال أن النظام  ،الربويفي النظام المصرفي  هوصیغاإلسالمي 

سسه التي كأي نظام آخر، له كیانه الخاص به وأ، المصرفي اإلسالمي

                                                
تم اعتبار البنك العربي اإلسالمي بنكاً تابعاً للبنك العربي لملكیة األخیر  *
 ٢٠١١انظر التقریر المالي لمجموعة البنك العربي لعام  ،من األول %١٠٠ل

، ١٤٣ص 
http://www.arabbank.com/uploads/File/ArabBank_Annual

_Report_2011_AR.pdf 

ولذلك فهناك  بـها عن غیره؛وقواعده وأنظمته التي یتمیز  ،یقوم علیها

اإلسالمیة في المصارف  النوافذحاجة ماسة لدراسة ظاهرة إنشاء 

وٕامكانیة التعامل معها من  النوافذ،لى حقیقة تلك إللتعرف  ،الربویة

  الناحیة الشرعیة.

  أهمیة البحث

 ،المیون حول النوافذ اإلسالمیةادیون اإلساختلف الفقهاء واالقتص

 ،ومنهم من حرم هذا التعامل النوافذ،فمنهم من أباح التعامل مع هذه 

تحت شروط معینة، فجاءت هذه الدراسة محاولة تبیان  هومنهم من أجاز 

  لنوافذ وآثارها االقتصادیة.الشرعي ل حكمال

  مشكلة البحث

تح نوافذ ظهرت دعوات تدعو البنك المركزي األردني السماح بف

إسالمیة لبنوك ربویة، وتعددت اآلراء االقتصادیة والفقهیة في التعامل 

لى الصیرفة بالفائدة ع وك ما بین مجیز ومانع، وبین متغنٍ مع هذه البن

من الخطورة علیها، فوجب دراسة هذه اإلشكالیة  اإلسالمیة وبین محذرٍ 

قتصادي للخروج بنتیجة متوافقة مع مقاصد الشریعة ومع الرأي اال

  .السدید

 فرضیات البحث

أثر سلبي على الصیرفة اإلسالمیة في البنوك الربویة للنوافذ  -١

  اإلسالمیة.

ینطوي على  الربویةاإلسالمیة في البنوك  مع النوافذالتعامل إن  -٢

سالمة النیة وسالمة مباني العقود محذورات شرعیة لجهة 

  وسالمة المآل.

  ٦/١٠/٢٠١٣تاریخ قبول البحث             ١٩/٢/٢٠١٣تاریخ استالم البحث                  
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  منهج البحث

م الباحث باستخدام األسلوب الوصفي تحقیقًا ألهداف البحث قا

  التحلیلي.

  محددات البحث

مجال البحث هو النوافذ اإلسالمیة للبنوك الربویة التي تعمل مع وجود 

مخطط واضح للتحول الكلي إلى  وال توجد نیة وال ،بنوك إسالمیة

المنهج اإلسالمي، أي أن البحث سیستثني النوافذ التي تعمل في الدول 

ویستثني تلك التي تتبع لبنوك  ،فیها مصارف إسالمیةالتي ال یوجد 

  .*وخطة زمنیة واضحةواضح، بدأت بالتحول وفقًا لمنهج 

  الدراسات السابقة

وفیها قام الباحث بمقارنة البنوك م) ، ٢٠٠٢دراسة زعیر: ( )١

الربویة بالبنوك اإلسالمیة، وناقش فكرة إنشاء نوافذ إسالمیة في 

راسته إلى أن إنشاء مثل هذه النوافذ البنوك الربویة، وتوصل في د

 هو فتح للصیرفة اإلسالمیة. 

قام الباحث باستعراض م)، ٢٠٠٣هـ ( ١٤٢٤دراسة الشریف )٢

أهم المبررات التي دعت إلى إقامة هذه النوافذ، ومناقشة اآلراء 

المختلفة، وخلص إلى وجوب قیام البنوك الربویة بالتحول إلى 

 اع النظام المزدوج.بتّ االمصرفیة اإلسالمیة، وعدم 

، قام الباحث باستعراض م)٢٠٠٣هـ ( ١٤٢٤دراسة المرطان   )٣

تاریخ الصیرفة اإلسالمیة وأهمیتها، وأهمیة النوافذ بصفتها مدخًال 

للصیرفة اإلسالمیة، وناقش اآلراء المختلفة، وتوصل إلى جوازها 

  واعتبارها إیجابیة في صالح الصیرفة اإلسالمیة. 

دراسة إنشائیة في أغلبها، قدم الباحث  )،٢٠٠٥دراسة سانو( )٤

فیها تصوراته الخاصة عن إمكانیة التعایش بین النظامین 

 ،المصرفیین اإلسالمي والربوي، ورأى فیها نوعًا من التسامح

واحترام اآلخر وقبوله وهو ما یتماشى مع المنهج اإلسالمي، في 

 رأیه.

بویة ، حول ظاهرة تحول المصارف الر م)٢٠٠٦دراسة مصطفى ( )٥

إلى مصارف إسالمیة، وناقش مسألة الفروع اإلسالمیة للبنوك 

الربویة، مستعرضًا اآلراء المختلفة، وخلص إلى عدم جواز 

التعامل معها إال في حال عدم وجود بنك إسالمي خالص، أو 

في حال قیام المصرف الربوي بالتحول التدریجي إلى مصرف 

 إسالمي.

احث زیادة االهتمام العالمي ، عزا البم)٢٠٠٩دراسة الشبیبي ( )٦

بالصیرفة اإلسالمیة إلى النجاحات التي حققتها، مما شجع كثیرًا 

من المصارف المحلیة والدولیة على إنشاء نوافذ إسالمیة لها، 

                                                
فاضل على استثناء البنوك التي بدأت بالتحول اعترض أحد المحكمین األ *

التدریجي، وھذه تدخل في باب التوبة والمسألة تحتاج إلى دراسة وبیان لذا 
 استثنیتھا من ھذا البحث.

وبّین أهم االختالفات، من وجهة نظره، بین نوعّي الصیرفة، 

والمخاطر الشرعیة والقانونیة التي تكتنف تقدیم المصارف 

اریة لتمویل إسالمي، وَوَضَع ضوابط للمصارف الربویة التي التج

تقدم خدمات تمویلیة إسالمیة مباشرة، وأخرى للنوافذ اإلسالمیة 

 في المصارف الربویة.

قامت الباحثة بدراسة النوافذ  م)،٢٠١١دراسة (الشناق، )٧

اإلسالمیة من ناحیة دوافعها ومنتجاتها، وتقدیرها شرعًا، وعرضت 

ین والمعارضین، وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج راء المؤیدآل

أهمها: جواز فتح النوافذ اإلسالمیة التابعة للمصارف التقلیدیة 

بشرط االلتزام بالضوابط الشرعیة، وجواز التعامل مع النوافذ 

اإلسالمیة التابعة للمصارف التقلیدیة في حال عدم توافر 

 المصارف اإلسالمیة للضرورة.

یم ی)، قام الباحثان بتقم٢٠١١ Torabi & Behruzدراسة ( )٨

كفاءة البنك اإلسالمي قبل السماح بقیام النوافذ اإلسالمیة وبعده، 

وتبین أنه في مرحلة وجود النوافذ اإلسالمیة زادت كفاءة البنك 

وعزا الباحثان هذه الزیادة لوجود النوافذ رغم أنهما لم  ،اإلسالمي

  یقدما الدلیل على ذلك.  

  لالمبحث األو

  مقدمة في النوافذ اإلسالمیة 

  المطلب األول: تعریف النوافذ اإلسالمیة

وتمارس  ،فت النوافذ بأنها الفروع التي تنتمي إلى مصارف ربویةُعرّ 

جمیع النشاطات المصرفیة طبقًا ألحكام الشریعة اإلسالمیة 

). ویعرفها بعض الباحثین بأنها وحدات ٣٣، ص٢٠٠١(شحاتة،

ارف الربویة، وتكون متخصصة في تقدیم تنظیمیة تدیرها المص

)، وُأطلق علیها ١٤هـ، ١٤٢٤المالیة اإلسالمیة (المرطان، الخدمات 

أي النظام الذي یقدم فیه المصرف الربوي  ،ظاهرة النظام المزدوج

خدمات مصرفیة إسالمیة إلى جانب الخدمات التقلیدیة (حافظ، 

٦٠، ١٩٩٦.(  

ویكون للبنك األم  ،قلة تحت اسم بنكأما البنوك التابعة، فهي نوافذ مست

من حقوق التصویت فیها، حسب المعیار الدولي  %٥٠أكثر من 

(أبو  IFRS 3 ) ومعیار اإلبالغ الدولي المالي IAS 27للمحاسبة (

). ویعد المعیاران المذكوران أن القوائم ٧٥٤و ٤٢٨،  ٢٠٠٩نصار،

قابضة (األم) المالیة الموحدة للشركة التابعة هي جزء من الشركة ال

وكأنها أحد فروعها، ولغایات البحث سیتضمن مصطلح النوافذ البنوك 

  التابعة أیضًا.

  المطلب الثاني: دوافع إنشاء هذه النوافذ:

إذا كان الدافع وراء إنشاء البنوك اإلسالمیة التخلص من الربا وٕاقامة 

و نظام اقتصادي إسالمي، فإن الدافع لفتح النوافذ اإلسالمیة ال یعد

أكثر من انتهاز فرصة دخول سوق جدید وأرباح محتملة، وقد عد 
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بعض الباحثین هذه النوافذ خداعًا واحتیاًال على المسلمین (الزحیلي، 

خرون بشرعیة هذه النوافذ، وأبدوا عدم اقتناعهم آوشكك )، ٢٠٠٥

  ).٢٠٠٨العصیمي، بكثیر من ممارساتها، وجزم بعضهم بكذبها (

اإلسالمیة من تقدم  خالل الفترات األخیرة أدى وما حققته المصرفیة 

اتجاه المؤسسات المصرفیة التقلیدیة إلي إنشاء فروع مصرفیة  ىإل

وازداد  االهتمام العالمي بالمنتجات  )،٢٠٠٦إسالمیة (الخلیفي،

والعمل بها عبر البنوك الربویة (التقلیدیة) ، اإلسالمیة

(Jhons,2005)هذه النوافذ هو الربح  . فالدافع الحقیقي وراء إنشاء

فقط، بغض النظر عن البعد الشرعي أو البحث عن االستثمار 

نظرًا لما حققته  وتزاید اإلقبال علیها ،وقد نمت هذه الظاهرةالحالل. 

ملموسة، تمثلت في نمو العمل  إیجابیةالصیرفة اإلسالمیة من نتائج 

سالمیة  المصرفي اإلسالمي، وتطور أصول االستثمارات التمویلیة اإل

 ٤٠٠خالل العقود الثالثة الماضیة، حتى وصلت حالیًا إلى أكثر من

 ٢٧٠ملیار دوالر، وبلغ عدد المؤسسات المالیة اإلسالمیة أكثر من 

بلدًا، ورجح الخبراء نمو حجم التمویل  ٥٠مؤسسة تعمل في أكثر من 

ملیار دوالر  ٨٠٠اإلسالمي بشكل غیر مسبوق لیصل إلى حوالي 

). وقد تراوحت معدالت نمو التمویل ٢٠١٠روق، أمریكي (فا

،  مع %٢٣و %٢٠بین  ٢٠١٠إلى  ٢٠٠١اإلسالمي في األعوام 

بسبب األزمة المالیة العالمیة (خوجة  ٢٠٠٩و ٢٠٠٨تراجع في عامي 

٢٠٠٣ ،Ibrahim 2011 السعودیة   مجلس الغرف التجاریة) وأصدر

من  % ٣٠قد نحو بیَّن أن البنوك الربویة تف ٢٠٠٧في عام تقریرًا 

اإلسالمیة (مجلس الغرف  حصتها السوقیة سنویًا لصالح البنوك

مكین إدارة المخاطر في قطاع التمویل "ت وفي تقریر ،)٢٠٠٧التجاریة،

مركز "دیلویت  الصادر عن اإلسالمي في ظل حالة عدم االستقرار"

الشرق األوسط" الستشارات التمویل اإلسالمیة، بّین أن حجم األصول 

ملیار دوالر، من أصل  ٩٤مالیة اإلسالمیة في السعودیة یبلغ ال

ملیار دوالر حجم األصول المالیة اإلسالمیة في العالم  ١١٤٦,٣

  ).٢٠١٢(الغد، 

من أعمال  ٪٣٠) فإن Standard Charteredبنك ( وحسب

الصیرفة اإلسالمیة في العالم تتم عبر نوافذ الخدمات المصرفیة 

ربویة، وقدر الرئیس العالمي للتمویل اإلسالمي اإلسالمیة في البنوك ال

لألفراد في البنك حجم قطاع الخدمات المصرفیة اإلسالمیة عالمیًا 

بنحو تریلیون دوالر، مؤكدًا أن قطاع الخدمات المصرفیة اإلسالمیة 

یسجل نموًا أسرع مرتین من قطاع التمویل الربوي، وذلك بسبب تطور 

  ).٢٠١١دعم التنظیمي (العربیة،وال ،ووعي المتعاملین ،القطاع

وفي دراسة میدانیة أجرتها دار المشورة، بیّنت أن حجم األصول 

من األصول المصرفیة في دول  %٢٥المصرفیة اإلسالمیة یشكل 

في دولة الكویت، كما بینت الدراسة أن  %٣٩الخلیج العربي، ویشكل 

أن البنوك من المتعاملین مع البنوك الربویة في الخلیج یعتقدون  %٥٥

  ).٢٠١٣اإلسالمیة أفضل من البنوك الربویة (دار المشورة، 

ولم یعد في مقدور الكثیر من المصارف الربویة في معظم الدول 

اإلسالمیة وفي كثیر من الدول غیر اإلسالمیة، إال أن تعید النظر في 

حساباتها للدخول بشكل أو بآخر إلى میدان العمل المصرفي 

ن ذلك عن طریق إنشاء فروع إسالمیة أم فتح اإلسالمي، سواء أكا

نوافذ تقدم الخدمات اإلسالمیة، أم صنادیق استثماریة إسالمیة أم غیر 

  ذلك.

  المبحث الثاني

  النوافذ رؤیة اقتصادیة

  المطلب األول: النوافذ وأهداف المصارف اإلسالمیة 

 یمكن إجمال أهم أهداف إقامة البنوك اإلسالمیة، كما بینها كثیر من

، و ١١٨، ١٩٩٠وشابرا،  ٢٠٠٥ي: (القري،،أتالباحثین، بما ی

 )٢٠٠٦مصطفى،

العنایة بمقاصد الشریعة في المال من إعمار األرض، وتحقیق  -١

  التوزیع األمثل للثروة، حتى ال تكون دولة بین األغنیاء.

 استبدال الحالل بالحرام في المعامالت المصرفیة. -٢

 توسیع قاعدة المشاركة في االقتصاد. -٣

 إعادة النظام اإلسالمي للحیاة االقتصادیة. -٤

 تحقیق الربح وفق منهج المشاركة ووفق التوجه اإلسالمي.  -٥

تشجیع االستثمار ومحاربة االكتناز عن طریق إیجاد فرص  -٦

  وصیغ تتناسب مع األفراد والشركات.  ،عدة لالستثمار

تحقیق تضامن فعلي بین أصحاب الفوائض المالیة وأصحاب  -٧

وذلك بربط عائد  ،مستخدمین لتلك الفوائضالمشروعات ال

المودعین بنتائج توظیف األموال لدى هؤالء المستخدمین ربحا 

أو خسارة، وعدم قطع المخاطرة وٕالقائها على طرف دون 

  اآلخر.

وتثبیتها لدى  ،واألخالقیة في المعامالت ،تنمیة القیم العقدیة -٨

 العاملین والمتعاملین معها.

ها في أداء فریضة الزكاة على أموالهم، مساعدة المتعاملین مع -٩

  والقیام بدورها في المشاركة في التنمیة االقتصادیة واالجتماعیة.

تجاریًا محضًا بل  كاهذه األهداف  تبین أن البنك اإلسالمي لیس بن

هو بنك عقائدي، وجزء من منظومة متكاملة هدفها تحقیق مصالح 

تقوم هذه البنوك بخدمة العباد، العباد في الدنیا واآلخرة. ومن العدل أن 

ألنها تعمل أصًال بأموالهم. والشك أن النوافذ ال تسهم بتحقیق هذه 

فهدفها الوحید هو الربح، بل لألسف طغت هذه الفلسفة  داف،األه

و ذلك أن كثیرًا من موظفیها  ،الربویة حتى على البنوك اإلسالمیة

  كانوا جزءًا من النظام المصرفي الربوي.

هذه النوافذ یقضي على جمیع أهداف إقامة المصارف ووجود 

اإلسالمیة، وتختزلها بهدف واحد هو تحقیق أقصى ربح ممكن، وهذا 
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وتحقیق أهداف اإلسالم  ،یتنافى مع  خدمة المصلحة االجتماعیة

)، وال ُیتوقع ممن ال یؤمن ٢٠٦، ١٩٩٠االجتماعیة واالقتصادیة(شابرا،

أو العنایة ، سعى إلى إعمار األرضباإلسالم تشریعًا للحیاة، أن ی

أو إعادة النظام اإلسالمي مطبقًا على أرض الواقع  ،بمقاصد الشریعة

 (الهدف األول والرابع)، أو أن یتحرى الحالل إال بما یحقق مصالحه

الربحیة (الهدف الثاني)، أو أن یسعى إلى توسیع قاعدة المشاركة في 

دائل مقبولة ظاهریًا، االقتصاد، بل على العكس فهو یبحث عن ب

تكرس التمویل المالي (الهدف الثالث)، ویمكن تشبیه هذه الظاهرة 

عون التزام اإلسالم یدّ  -أي أصحاب هذه النوافذ –بالمنافقین فهم 

ویظهرون بالوقت نفسه عداءهم له ولنظامه، فكما یرید المنافقون أن 

صارف الربویة ویستمروا على كفرهم، كذلك الم ،یتمتعوا بمزایا اإلسالم

  وتبقى على ربویتها. ،ترید أن تستفید من الصیرفة اإلسالمیة

  المطلب الثاني: النوافذ وٕانشاء المصارف اإلسالمیة وربحیتها

تعمل النوافذ اإلسالمیة على إیجاد تزاحم  في سوق العمل المصرفي 

اإلسالمي، مما یؤدي إلى إجهاض إنشاء مصارف إسالمیة جدیدة، 

صعب منافسة هذه البنوك المتأصلة في النظام ترى أنه من ال

ال شك أن هذه النوافذ، بعد إجازة التعامل معها، ستأخذ و  المصرفي،

حصة من القطاع المصرفي اإلسالمي، مما سیؤدي بالضرورة إلى 

تقلیل أرباح المصارف اإلسالمیة، ففي إحصائیة المجلس العام للبنوك 

تبین أن عدد المصارف  ٢٠١٠والمؤسسات المالیة اإلسالمیة لعام 

مصرفًا في دول مجلس  ٥٢اإلسالمیة، بما فیها البنوك التابعة، بلغ 

 ٣٢التعاون الخلیجي، وكان عدد النوافذ اإلسالمیة للبنوك الربویة 

 %٤٠، أي أن النوافذ شكلت  حوالي  (CIBAFI,2010,pp4)نافذة

بنوك من السوق المصرفي اإلسالمي في دول المجلس، وٕاذا أضفنا ال

اإلسالمیة التابعة للبنوك الربویة سیكون الحجم أكبر، في حین أن 

البنوك اإلسالمیة ال ُیسمح لها، شرعًا وال قانونًا، أن تدخل إلى سوق 

الصیرفة الربوي، وهو ما سیؤدي إلى ضعف البنوك اإلسالمیة. وكان 

بإغالق النوافذ، دعمًا   ٢٠١١قرار البنك المركزي القطري عام 

)، وٕانقاذًا لبعض البنوك ٢٠١١ف اإلسالمیة  (السلیطي،للمصار 

ستمر الحال على ما كان علیه، فإنها األنه لو  اإلسالمیة في قطر،

إلى إعالن إفالسها، أو على أقل تقدیر، كانت ستتعثر  كانت ستضطر

)، خاصة مع دخول ٢٠١١وتواجه أزمات مالیة كبیرة (الكحلوت، 

لمجال، حیث افتتحت نوافذ إسالمیة لها البنوك األجنبیة والدولیة هذا ا

في كثیر من الدول اإلسالمیة، منافسة بذلك البنوك  المحلیة، وبما أن 

هذه البنوك لها خبرة إداریة قویة، وتمویل هائل جدًا، ومع نظام العولمة 

الحالي لن تستطیع البنوك اإلسالمیة المنافسة، وهي حدیثة عهد 

أغلبها أسس بعد نهایات الثمانینات و  ١٩٧٥بالعمل فأقدمها أسس عام 

من القرن الماضي، وهو ما یدعو إلى إعادة النظر في إجازة التعامل 

مع هذه النوافذ، وٕاال سنجد أن أرباح استثماراتنا ستخرج من أیدینا إلى 

أو ال ندري النظام المصرفي  ،أیدي أعدائنا، وسندعم من حیث ندري

األكبر في هذه المعركة هو  الربوي المتعملق في العالم، والخاسر

  البنوك اإلسالمیة المحلیة والمجتمعات اإلسالمیة.

وعن طریق النوافذ تستطیع البنوك الربویة جذب عمالء المصارف 

اإلسالمیة، فتأخذ من حصة البنوك اإلسالمیة التي ال تستطیع أن 

تأخذها البنوك األم، فتضمن هذه البنوك الربویة العمل في السوقین: 

العمل المصرفي اإلسالمي وسوق العمل المصرفي الربوي، في سوق 

حین أن البنوك اإلسالمیة لیس لها إال  أن تعمل في سوق العمل 

المصرفي اإلسالمي، وعدم إجازة هذه النوافذ محلیة أو دولیة، یساهم 

في المحافظة على التجربة التي لم تزل في بدایتها (مقارنة مع 

وٕاقرار اتفاقیة تحریر الخدمات  ،ما مع العولمةالمصرفیة الربویة)، ال سی

، و تبني منظمة ١٩٩٤المصرفیة من القیود، حسب اتفاقیة الجات 

، مما جعل المنافسة تشتد ١٩٩٥التجارة العالمیة لتطبیقها من بدایة 

في السوق المصرفي، حیث كان من شروط تحریر القطاع المالي 

یود وٕازالة العراقیل التي تعیق تحریر المنافسة البنكیة وذلك بإلغاء الق

)، ٢٤٢م،٢٠٠٤(مرابط،  هاإنشاء البنوك المحلیة واألجنبیة وعمل

خاصة بعد أن أنشئت كثیر من البنوك األجنبیة نوافذ إسالمیة خاصة 

في دول الخلیج العربي، مما جعل المنافسة تشتد في سوق الصیرفة 

حمایة البنوك اإلسالمیة لصالح هذه البنوك الربویة، وهذا یستدعي 

 اإلسالمیة األصیلة.  

  المطلب الثالث: النوافذ و تحول المصارف الربویة إلى إسالمیة

إن السماح للبنوك الربویة بفتح نوافذ إسالمیة سیؤدي إلعراضها عن 

التحول الكامل إلى النظام المصرفي اإلسالمي، ما دامت تستطیع 

لمصرفي الربوي أقل العمل في السوقین، فحتى لو كانت أرباح العمل ا

  من أرباح العمل المصرفي اإلسالمي فلن تتحول وتخسر أحد السوقین.

لن یكون هنالك سبیل فأما إذا أغلق السبیل أمام هذه النوافذ، 

للمصارف الربویة إال التحول الكامل للصیرفة اإلسالمیة، لجني 

صیرفة األرباح المأمولة من هذا القطاع، مع زیادة اتجاه العمالء نحو ال

  ونبذ الصیرفة الربویة. ،اإلسالمیة

وبهذا یكون منع إقامة النوافذ ال إجازتها هو الحافز للتحول الكامل  

من النظام الربوي إلى النظام اإلسالمي، ألن من یستطیع أن یعمل في 

السوقین ویربح بهما لن یترك أحدهما، أما إذا لم یكن له الخیار إال 

فسیبحث عن السوق ذي الربحیة األعلى، العمل في سوق واحد منهما، 

وكلما توسع قطاع المتعاملین مع البنوك اإلسالمیة زادت فرصة تحول 

والخالص من الربا في  ،البنوك الربویة إلى النظام اإلسالمي

  .مجتمعاتنا

  المطلب الرابع: النوافذ وكفاءة المصارف اإلسالمیة

اهم في اكتساب یرى بعض الباحثین أن النوافذ اإلسالمیة سوف تس

والخبرات المتراكمة لدى المصارف الربویة  ،أسالیب التقنیة المتقدمة
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ویزید  همنذ مئات السنین، مما یدعم العمل المصرفي اإلسالمي ویطور 

من فاعلیته وكفاءته، حیث قامت البنوك اإلسالمیة بإدخال كثیرین 

هم الفنیة، ممن لهم خبرة في العمل المصرفي، فأفادوا هذا العمل بخبرات

وأضروه في الوقت نفسه بعدم استیعابهم الفلسفة التي یقوم علیها البنك 

اإلسالمي، بل وأدخلوا الفلسفة الربویة السائدة في البنوك التقلیدیة، 

وأصبح الهم الرئیسي هو إیجاد البدائل التي تحقق األهداف نفسها 

 للنوافذولكن بطرح یقبله المسلمون، والضرر سیكون أشد في السماح 

بالعمل في سوق الصیرفة اإلسالمي مع ارتباطها مع البنوك الربویة 

  األم، فالفائدة التي یمكن الحصول علیها یقابلها ضرر شدید.

ویعتقد بعض الباحثین أن وجود النوافذ سوف یعزز المنافسة بین 

، ٢٠١١البنوك مما سیؤدي إلى زیادة كفاءة البنوك اإلسالمیة (الشناق،

تطیع المنافسة، حیث خلصت دراسة عن مالیزیا إلى ) لتس١٤٠ص

)، ولكن ال یمكن التسلیم بهذا ٢٠١١(Torabi, هذه النتیجة أیضًا 

االستنتاج فهي حللت كفاءة البنوك في فترتین مختلفتین، ووجدت أن 

كفاءة البنوك اإلسالمیة المالیزیة زادت بدخول النوافذ اإلسالمیة إلى 

بین الدراسة هل ستبقى كفاءة البنوك العمل المصرفي، ولكن لم ت

  اإلسالمیة متدنیة لو لم تدخل هذه النوافذ. 

المنافسة بین البنوك تعمل على زیادة كفاءتها، فالعمل على زیادة 

البنوك اإلسالمیة األصیلة سیؤدي إلى زیادة المنافسة بین البنوك 

لسوق لى العمل لزیادة كفاءتها للبقاء في اإاإلسالمیة، مما یضطرها 

دون تعریض التجربة المصرفیة اإلسالمیة إلى المخاطر التي تسببها 

  النوافذ، التي تم بیان بعضها في المباحث السابقة.

  المبحث الثالث

  حكم التعامل مع النوافذ اإلسالمیة

  المطلب األول : أدلة المجیزین ومناقشتها: 

الحجج  أجاز بعض الباحثین التعامل مع النوافذ، وساقوا كثیرًا من

  العقلیة، ومن أهم هذه الحجج:

النوافذ اإلسالمیة تعد من وسائل محاربة الربا، وٕان رفع بلوى   -١

الربا عن المجتمعات اإلسالمیة هو من أهم المقاصد التي 

یجب أن ُیسعى إلى تحقیقها بكل وسیلة ممكنة (المرطان، 

)، وٕان ٢٠٠٦هـ، ومصطفى، ١٤٢٤هـ ، والشریف، ١٤٢٤

فذ قد یغري البنوك التقلیدیة للتحول الكامل إلى نجاح هذه النوا

هـ، ١٤٢٤العمل المصرفي اإلسالمي (الشریف، 

)، وهي خطوة للتدرج في تطبیق النظام ٢٠٠٦ومصطفى،

المصرفي اإلسالمي، إلى أن یحین الوقت المناسب لتحول 

البنك بالكامل إلى بنك إسالمي، وهذا یتماشى مع منهج 

یق بعض األحكام الشرعیة، كالتدرج اإلسالم في التدرج في تطب

 هـ). ١٤٢٤في تحریم الخمر والربا(الشریف، 

النوافذ اإلسالمیة تساهم في اكتساب أسالیب التقنیة المتقدمة   -٢

والخبرات المتراكمة لدى البنوك التقلیدیة منذ مئات السنین، بما 

، ویزید من هویطور  یدعم العمل المصرفي اإلسالمي

هـ)، وهي تمثل اعترافًا منها بالجدوى ١٤٢٤.(المرطان،فاعلیته

االقتصادیة للعمل المصرفي اإلسالمي، وبواقعیة التطبیقات 

العملیة لنماذج العمل المصرفي اإلسالمي،  وٕان الفكرة تتجاوز 

 هـ). ١٤٢٤مجرد رفع الشعارات أو دغدغة المشاعر (المرطان،

ع وجود فروع وٕادارات إسالمیة داخل البنك التقلیدي قد یشج -٣

على التعایش المشترك بین النظامین المصرفیین(اإلسالمي 

وهذا  هـ)،١٤٢٤والتقلیدي) بدال من المواجهة بینهما. (المرطان،

التعایش بین النظامین یجسد نظرة اإلسالم إلى العالقة مع 

 ).٢٠٠٥اآلخر فكرًا ونظامًا، وضرورة احترام اآلخر (سانو،

حكمنا على الظاهر، واهللا ما في النفوس ال یعلم به إال اهللا، و  -٤

یتولى السرائر، وال یجوز لنا أن نظن بالمسلمین إال خیرًا، بل 

ه صادق إلى أن یثبت كذبه، أنكل من نطق بالخیر نظن 

، الحسن، ٢٠٠٢تطبیقا للمنهج النبوي الكریم في ذلك (الزعیر، 

 ، نقال عن علي محي الدین القره داغي).٢٠٠٧

كونهم یأكلون الربا بنص  تعامل مع الیهود مع النبي   -٥

القرآن، فإذا جاز التعامل المشروع مع المرابي الكافر، فالمرابي 

 .)٢٠٠٤المسلم أولى بذلك (الخثالن،

  مناقشة حجج المجیزین:

راء واستنتاجات ال ترقى إلى أن تكون دلیًال آبالنسبة إلى الحجج هي 

فالنوافذ (بوجود شرعیًا على إباحة النوافذ أو منعها خال الحجة األخیرة، 

فهي مصارف إسالمیة) لم ولن تكون وسیلة من وسائل محاربة الربا، 

ال تحل محل مؤسسة ربویة، بل محل مؤسسة إسالمیة، وتدعم بشكل 

مباشر أو غیر مباشر المؤسسات الربویة، وهي في حقیقة األمر تطیل 

ونجاحها سیغري بإنشاء نوافذ  -انظر المبحث القادم –من عمر الربا 

أخرى، ال للتحول إلى مصرف إسالمي كامل، فال یوجد مبرر للبنك 

یحقق له أرباحًا،  -سوق الصیرفة الربویة –الربوي في أن یترك سوقًا 

اإلسالمي –ما دامت له القدرة على أن یحّصل الربح في السوقین معًا 

، بل هنالك تخوف حقیقي على المصارف اإلسالمیة من هذه -والربوي

(الشریف، یؤدي إلى اختالط األموال بین األصل والفرع  النوافذ، وقد

  هـ).١٤٢٤

أما اكتساب األسالیب المتقدمة للعمل المصرفیة أو اعتراف البنوك 

الربویة بجدوى الصیرفة اإلسالمیة، لیس مبررًا إلجازة هذه النوافذ، 

اعتراف  هذا فیمكن اكتساب هذه الخبرات دون وجود النوافذ، وٕاذا كان

  .صیرفة اإلسالمیة، فلتتحول إلى العمل المصرفي الكاملبجدوى ال

أما التعایش فهي مسألة عجیبة، فقد قامت الصیرفة اإلسالمیة للقضاء 

 لیس مقصود التعایشعلى الربا ومؤسساته ولیس لتتعایش معها، و 
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أموال المسلمین للمرابین، والعالقة مع اآلخر مبنیة على أساس إباحة 

  یة ال مخالفتها.احترام األحكام الشرع

أما النوایا، فأصحاب النوافذ نوایاهم واضحة مبینة، فهم ال یریدون أن 

وٕانهم باقون  ،یتخلوا عن الربا، بل یعلنون أنهم لیسوا بصدد التحول

ولكن الضیر أن   ،على أكلهم الربا، وال یضیر إن كان هدفهم الربح

  سالمي.یربحوا بطریقة مشروعة فیتحول البنك كامًال إلى بنك إ

قیاس  كان یتعامل مع الیهود وهم أهل ربا، فهذا أما أن الرسول 

، ٢٠٠٥فاسد ألنه ال یجوز قیاس المسلم على غیر المسلم (السعد، 

)، كما أن القرآن الكریم  لما أخبرنا عن الیهود بأنهم یأكلون الربا ٥٦

 ألخالقهم، ولكن هذا ال یعني بأي حال منو هذا وصف عام لهم 

كانوا یتعاملون  أن الیهود الذین تعامل معهم رسول اهللا األحوال 

یجوز للحاكم المسلم أن یسمح للیهود  فالبالربا في الدولة المسلمة، 

بممارسة الربا في دار اإلسالم، فإن الحرب التي شنها اإلسالم على 

الربا ال هوادة فیها، فإذا كانت الحرب على المرابي المسلم، فهي من 

على المرابي غیر المسلم، وسیتوضح هذا المفهوم في  باب أولى أشد

مطالب الحقة، تبّین موقف اإلسالم من آكلي الربا، ومن كیفیة اآلمر 

 بالمعروف والنهي عن المنكر تجاههم. 

  المطلب الثاني : أدلة المانعین ومناقشتها: 

فیرى كثیر منهم، فقهاء واقتصادیون، هذه النوافذ ما هي وأما المانعون 

وانتهازًا للربح  ، خداع واحتیال وركوب لموجة الصیرفة اإلسالمیةإال

الذي سببه النمو الهائل في الصیرفة اإلسالمیة، وٕان هذا التوجه 

ویمكن إجمال  ،سیكون له آثار سلبیة على تجربة الصیرفة اإلسالمیة

  ي:أتحججهم بعدم جواز التعامل مع النوافذ بما ی

َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن  الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّهَ َیا َأیَُّها  قوله تعالى :  -١

 َفِإن لَّْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب مَِّن اللَّهِ  الرَِّبا ِإن ُكنُتم مُّْؤِمِنیَن 

 ُتْظَلُموَن  َوالَ  َوإِن تُْبُتْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُمونَ  َوَرُسوِلهِ 

ووجه االستدالل أن اآلیة الكریمة لم  )٢٧٩-٢٧٨رة: (سورة البق

تترك للمسلم الذي یتعامل بالربا حًال آخر إال التوبة، فإما التوبة 

وترك التعامل بالربا وٕاما الدخول في حرب مع اهللا تبارك 

  هـ). ١٤٢٤(الشریف،  وتعالى.

ِبَبْعٍض َفَما  َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبْعِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُرونَ  قوله تعالى :  -٢

َجَزاُء َمْن َیْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة 

ا َتْعَمُلونَ  (سورة  ُیَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ اْلَعَذاِب َوَما اللَُّه ِبَغاِفٍل َعمَّ

 ،دةفعلى المسلم أن یأخذ الدین جملة واح )،٨٥البقرة : اآلیة 

فال یقبل من المسلم أن یعترف بحرمة الربا  ،فهو كٌل ال یتجزأ

فال یقبل ، وهذا ینطبق على المصارف الربویة ،ثم یتعامل به

منها أن تطبق حكم اهللا في جانب (وهو النوافذ اإلسالمیة) 

، وقد بّین اهللا تعالى وتتركه في جانب آخر (وهو النوافذ الربویة)

الكتاب ویكفرون ببعض، وٕان فعل  عقوبة الذین یؤمنون ببعض

ن و هذه البنوك في النوافذ تنطبق علیه هذه اآلیة تمامًا، والمراب

أصحاب البنوك ال تهمهم هذه المسألة، فهم أصًال محاربون هللا 

ورسوله، لذلك جاء هذا التوجیه للمسلمین أن ال یقبلوا منهم هذا 

  هـ)١٤٢٤ وأال یبیحوا التعامل مع نوافذهم. (الشریف، ،التوجه

 ،الفرع اإلسالمي هو في حقیقة األمر تابع للمصرف الربوي  -٣

وبناء على ذلك فإنه یحكم  والقاعدة الفقهیة تقول "التابع تابع".

 هـ).١٤٢٤(الشریف،  على الفرع بما یحكم على األصل.

التعامل مع النوافذ اإلسالمیة قد یؤدي إلى اختالط األموال  -٤

صل بین أموال النوافذ اإلسالمیة إذ یتعذر الف ،الحالل بالحرام

وأموال المصرف األم یتعذر في معظم األحیان، وخاصة في 

كما أن فائض السیولة  ،استخدامات أموال الحسابات الجاریة

لدى الفرع اإلسالمي یحول إلى المصرف األم الذي یخلطه 

بأمواله، ویستعمله في استثماراته لحین احتیاج فرعه اإلسالمي 

 هـ).١٤٢٤(الشریف،  لك إعانة له على الرباوفي ذ ،إلیه

النوافذ اإلسالمیة ما هي إال أداة تسعى المصارف الربویة عن  -٥

والدلیل  ،طریقها إلى كسب فرص السوق ولیس بدافع إیماني

على ذلك استمرار تلك المصارف في التعامالت الربویة بعد أن 

 هـ).١٤٢٤(الشریف،  أثبتت النوافذ اإلسالمیة نجـاحها

ازدواجیة النظام في المصارف الربویة التي تقدم خدمات   -٦

التصور، وال اعتبارا  مصرفیة إسالمیة ال تعكس وضوحًا في

هـ) والتخوف ١٤٢٤(الشریف،  للموقف الشرعي من قضیة الربا

من أن یؤدى ذلك إلى الـ "تشویش" على نقاء التطبیق في  

ء مصارف أذهان العاملین والعمالء على حد سواء، وتأخر إنشا

إسالمیة جدیدة، وأن تؤدي صعوبة التعایش بین نظامین 

مصرفیین مختلفین تحت سقف واحد إلى إفشال التوجه 

 ).١٤٢٤تطبیقیًا(مرطان،

  مناقشة حجج المانعین:

راء واستنتاجات، ال ترقى إلى مستوى الدلیل لتحریم آأغلب هذه الحجج 

  ي:أتیالنوافذ اإلسالمیة، ویمكن مناقشة هذه الحجج كما 

أما أن المسلم یجب أن یأخذ بالكتاب كامًال، ولیس له إال أن یدع 

 الرسول الربا فهو صحیح، ولكن ماذا لو كان المرابي غیر مسلم؟ ف

الیهود وهم أهل ربا، فهل إذا كان أصحاب النوافذ غیر مسلمین عامل 

  فهل یجوز أن نتعامل معها؟.

ها كثیر من الباحثین، واختالط األموال هو إشكالیة خطیرة، حذر من

ولكن إذا استطاع البنك الفصل التام بین أمواله وأموال النافذة فهل هذا 

  یبیح التعامل معها؟. 

كما أن عدم وجود الدافع اإلیماني إلنشاء هذه النوافذ ال یقضي 

بتحریمها، فاألصل أنها مؤسسات تبتغي الربح بضوابط الشرع 

  اإلسالمي.
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یش في أذهان العاملین والعمالء هو أمر حقیقي ازدواجیة النظام والتشو 

  ولكن هذا ال یكفي لیكون دلیًال لتحریم النوافذ. ،وواقع

ن كانت صحیحة إال أنها لیست أدلة تمنع التعامل مع إ وهذه الحجج و  

 خر لهذه المسألة.آ االنوافذ، لذا سیعرض الباحث تصور 

  المطلب الثالث: النوافذ اإلسالمیة: تقدیر شرعي

م النوافذ اإلسالمیة من ناحیة المبنى والمبعث والمآل المطلب سیقوّ  هذا

  في ضوء األصول الشرعیة

  أوًال: من ناحیة المبنى:

یتكون مبنى أي عقد من أركان هذا العقد، وهي عند الجمهور تتكون 

من؛ العاقدین والصیغة والمعقود علیه، أما الصیغة والمعقود علیه فهي 

ن فیتكون من و وأما الركن األول وهو العاقدخارج إطار هذا البحث، 

 طرفین: الطرف األول وهو العمیل، والطرف الثاني هو النوافذ

ومتوافقًا مع الشرع یجب أن  ،اإلسالمیة، ولیكون مبنى العقد سلیماً 

یكون التعامل مع النوافذ اإلسالمیة صحیحًا، وتتضح عدم سالمة 

  ة: یتالمبنى للتعامل مع النوافذ في النقط اآل

  موقف اإلسالم من آكلي الربا (أصحاب النوافذ)  - ١

َوَذُروا َما َبِقَي ِمَن الرَِّبا ِإن  َیا َأیَُّها الَِّذیَن آَمُنوا اتَُّقوا اللَّهَ  یقول تعالى

ْؤِمِنیَن  َوإِن تُْبتُْم  َوَرُسوِلهِ  َفِإن لَّْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب مَِّن اللَّهِ  ُكنُتم مُّ

-٢٧٨(سورة البقرة:  ُتْظَلُموَن  وَالَ  ُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُمونَ َفلَ 

٢٧٩(  

تبین هذه اآلیة الكریمة الموقف من آكلي الربا، وقد استرسل العلماء 

في تفسیر هذه اآلیة؛ یقول اإلمام مالك بن أنس:" إني تصفحت كتاب 

اهللا أذن فیه بالحرب"  اهللا وسنة نبیه فلم أر شیئا أشر من الربا، ألن

  ). ٣/٣٦٤، ٢٠٠٣(القرطبي،

وعن قتادة قال:(وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنین. فإن لم تفعلوا 

فأذنوا بحرب من اهللا ورسوله) "أْوعدهم اهللا بالقتل كما تسمعون، فجعلهم 

  ).٢٥/٦، ٢٠٠٠َبْهَرًجا أینما ثقفوا" (الطبري، 

فمن كان مقیًما على الربا ال ینزع وعن ابن عباس رضي اهللا عنهما:" 

عنه، فحق على إمام المسلمین أن یستتیبه، فإن نزع وٕاال ضرب عنقه" 

  ).٢٩٥/١، ١٩٩٠(ابن كثیر،

وبقول اإلمام الرازي في تفسیره لهذه اآلیة "أن فیها وجهین؛ األول: 

والثاني: المراد الحرب  ها،المراد المبالغة في التهدید دون الحرب نفس

فنقول: اإلصرار على عمل الربا إن كان من  وفیه تفصیل، ها،نفس

وأجرى فیه حكم اهللا من  ،وقدر اإلمام علیه قبض علیه ،شخص

والحبس إلى أن تظهر منه التوبة، وٕان وقع ممن یكون له  ،التعزیر

عسكر وشوكة، حاربه اإلمام كما یحارب الفئة الباغیة، وكما حارب 

ل ابن عباس رضي اهللا عنهما: من مانعي الزكاة،. .. وقا أبو بكر 

عامل بالربا یستتاب، فإن تاب وٕاال ُضِربت عنقه" (الرازي، 

  )،١٠٠/٧بال،

ویقول البیضاوي في تفسیره: "وتنكیر حرب للتعظیم، وذلك یقتضي أن 

یقاتل المرابي بعد االستتابة حتى یفيء إلى أمر اهللا، كالباغي وال 

  )،٢٦٨/١بال تاریخ، یقتضي كفره"(البیضاوي،

أما الماوردي یقول: "وفیه وجهان؛ أحدهما: إن لم تنتهوا عن الربا 

أمرت النبي بحربكم، والثاني: إن لم تنتهوا عنه فأنتم حرب اهللا ورسوله، 

). ویوضح أبو السعود هذا ٣٥٢/١یعني أعداءه"(الماوردي، بال، 

المعنى: "أما على األول فَكحرِب المرتدین وأما على الثاني فكحرب 

  ).٢٦٧/١بغاة"(أبو السعود، بال،ال

ویقول الشهید سید قطب: "إن النص یعلق إیمان الذین آمنوا على ترك 

ما بقي من الربا، فهم لیسوا بمؤمنین إال أن یتقوا اهللا ویذروا ما بقي من 

الربا. لیسوا بمؤمنین ولو أعلنوا أنهم مؤمنون، فإنه ال إیمان بغیر 

اهللا به، والنص القرآني ال یدعهم في  باع لما أمرتّ او  ،وانقیاد ،طاعة

شبهة من األمر، وال یدع إنسانًا یتستر وراء كلمة اإلیمان، بینما هو ال 

یطیع وال یرتضي ما شرع اهللا، وال ینفذه في حیاته، وال یحكمه في 

معامالته، فالذین یفرقون في الدین بین االعتقاد والمعامالت لیسوا 

وأعلنوا بلسانهم أو حتى بشعائر العبادة بمؤمنین. مهما ادعوا اإلیمان 

  ).١٩٧٩،٣٣٠/١األخرى أنهم مؤمنون!"(قطب،

ویقول ابن عثیمین:" أنه إذا كان معلنًا الحرب على اهللا، ورسوله فهو 

وهم المؤمنون؛ وذلك بداللة  -معلن الحرب على أولیاء اهللا، ورسوله 

ؤمنون هم االلتزام؛ ألن كل مؤمن یجب أن ینتصر هللا، ورسوله؛ فالم

  ).٢٠١٢حزب اهللا عز وجل ورسوله" (ابن عثیمین،

تدل هذه األقوال وغیرها، أن آكل الربا هو عدو هللا ولرسوله، وهو 

بالضرورة عدو للمؤمنین تجب محاربته كیفما كانت هذه الحرب، 

بالسیف على قول ابن عباس وغیره، أو بالمقاطعة وٕاعالن العداوة له 

االستهانة بهذا األمر بعد أن بّین اهللا  على رأي اآلخرین، وال یجوز

تعالى قبحه وخطره. وأصحاب هذه النوافذ هم من أعداء اهللا ورسوله 

وأولیائهما فال یستقیم السماح بالتعامل معهم أو تشجیعهم، والعمل 

مستشارین ومراقبین شرعیین، لیجیزوا للناس التعامل معهم بهذه كمعهم 

ؤسسة مالیة ضخمة تقوم بنشر الربا الحجة، وخاصة إذا كان المرابي م

  وترعاه وتحض علیه. ،بین المسلمین بل

   حرمة التعامل مع من كان أكثر ماله حراماً  - ٢

بّین فقهاؤنا حكم التعامل مع من كان كل ماله من حرام (الدسوقي، 

) فقالوا ٩/٤١٧، والنووي، بال، ٢/٢٢، ١٩٩٥، والشیرازي،٣/٢٧٧بال،

ال من األحوال، " ألن الحرمة تنتقل من بحرمة التعامل معه بأي ح

ذمة صاحب المال الحرام إلى من یتعامل معه، بل ألن هذا التعامل 

وتفویت هذا المال على مالكه  ،هو إقرار فعل الحرام

) وأما من كان أكثر ماله حرام فقد اختلفوا فیه ١٩٩٨األصلي(الباز،

  ): ٢٠٠٥أقوال (السعد، ةعلى أربع
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إذا غلب الحرام الحالل فال تجوز معاملته وهو قول القول األول: أنه 

) وابن القاسم من المالكیة ١٢٥،ص٢٠٠٥الحنفیة (ابن نجیم، 

) كما نسبه الرافعي لإلمام مالك ٣١٨-١٣/٣١٧، ١٩٩٤(القرافي،

)، والغزالي من الشافعیة (السیوطي، ٤/١٣٥، ١٩٩٧(الرافعي، 

) ٢٩/٣٢٠ ،٢٠٠٤) ورأي للحنابلة (ابن تیمیة، ١/١٨١، ١٩٩٧

وجوب الهجرة من دار الحرب بتحریم الكسب "وعلل القاضي أبو یعلى 

علیه هناك الختالط األموال ألخذهم المال من غیر جهته ووضعه في 

وسأل المروذي أحمد عن  وقال األزجي هذا قیاس المذهب،غیر حقه، 

، وهو )٩٧-٩٦، ١٩٥٦(البعلي، الذي یعامل بالربا یؤكل عنده قال ال"

ن المسیب والقاسم بن محمد وبشیر بن سعد والثوري (ابن رأي اب

  ).٦/١٥١، ٢٠٠٤المنذر، 

والقول الثاني: هو الكراهیة إن كثر الحرام أو قل وهو قول ابن وهب 

، ١٩٩٥)، والشافعیة (الشیرازي،٦٣٤، ١٩٨٧(ابن رشد، من المالكیة

وقال  )،١/١٨٦، ١٩٩٧، والسیوطي،٩/٤١٧، والنووي، بال، ٢/٢٢

 بن عبد الّسالم: "إن غلب الحرام علیه بحیث یندر الخالص منهالعّز 

لم تجز معاملته، مثل أن یقّر إنسان بأّن في یده ألف دینار كّلها حرام 

إّال دینارًا واحدًا، فهذا ال تجوز معاملته بدینار لندرة الوقوع في 

الحالل،...  وضابطها: أّن الكراهة تشتّد بكثرة الحرام وتخّف بكثرة 

الل، فاشتباه أحد الّدینارین بآخر سبب تحریم بّین، واشتباه دینار الح

حالل بألف دینار حرام سبب تحریم بّین، وبینهما أمور مشتبهات مبنّیة 

على قّلة الحرام وكثرته بالّنسبة إلى الحالل، فكّلما كثر الحرام تأّكدت 

م فتستوي الّشبهة، وكّلما قّل خّفت الّشبهة، إلى أن یساوي الحالل الحرا

، ١٩٩٧قول للحنابلة ( ابن قدامة،)،وهو ١١٧م،٢٠٠٠الّشبهات (العز،

)، واشترط ابن قدامة عدم تمیز ٨/٣٢٣، ١٩٥٦، والمرداوي،٦/٣٧٢

فإن لم یعلم من أیهما هو ، كرهناه الحتمال التحریم فیه ، ولم  المال "

اء وقال بعض الفقه ،"یبطل البیع ؛ إلمكان الحالل ، قل الحرام أو كثر

على أن ال یزید الحرام عن الثلث ألن الثلث ضابط في مواضع 

  )٩٧، ١٩٥٦(البعلي،

وذلك قول المحاسبي والشوكاني  ،ً والقول الثالث: الجواز مطلقا

) واحتجا بأن المال ٤٣٨، ٢٠٠٤، والشوكاني،٨٧، ١٩٨٧(المحاسبي،

 ال یعلم له حالًال أو حرامًا، وأن الرسول علیه الصالة والسالم عامل

  أهل الشرك وهم على شركهم رغم مخالطة أموالهم للحرام.

القول الرابع: الحرمة مطلقًا قل الحرام أم كثر وهو قول ألصبغ من 

، ١٩٩٤(القرافي، المال إذا خالطه حرام یبقى حرامًا كله"  المالكیة ألن"

)،  وأما ابن وهب من المالكیة ٦٣٤، ١٩٨٧، وابن رشد،١٣/٣١٧

قل) لما اختلط بالمال أصبح شائعًا فیه، فإذا  فرأى أن الحرام (وٕان

عامله في جزء منه فقد عامله في جزء من الحرام، فرأى ذلك من 

"  المتشابه، ومنع التعامل معه على سبیل التوقي لحدیث الرسول 

إن الحالل بّین وٕان الحرام بّین وبینهما مشتبهات ال یعلمهن كثیر من 

ومن وقع في  ،وعرضه ،الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدینه

الشبهات وقع في الحرام كالراعي یرعى حول الحمى یوشك أن یرتع 

فیه أال وٕان لكل ملك حمى أال وٕان حمى اهللا محارمه، أال وٕان في 

وٕاذا فسدت فسد الجسد  ،لحت صلح الجسد كلهالجسد مضغة، إذا ص

  .*"كله أال وهي القلب

وفي النظر في األقوال السابقة نجد أن القول الثالث هو قیاس فاسد  

) بل ٥٦، ٢٠٠٥ألنه ال یجوز قیاس المسلم على غیر المسلم (السعد، 

إن التعامل مع الذمي یختلف عن التعامل مع غیر المسلم في دار 

حریم التعامل لیس لحرمة عین المال، بل لما یسببه من اإلسالم، ألن ت

مفاسد في دار اإلسالم، كاإلعانة على الحرام، ومن هذا الباب یأتي 

لعن كاتب الربا وشاهدیه، أما القول الرابع فیتطابق بالنسبة لمن أكثر 

ماله حرام مع القول األول، فیبقى الرأي بین الكراهیة والحرمة، واستدل 

األول "بأن قاعدة الشرع اعتبار الغالب" فالخمر  أصحاب القول

)، ٢٤٨، ١٩٩٨والمیسر حرما لغلبة إثمهما على نفعهما (الباز، 

 إن الحالل بّین :" واستدل أصحاب القول الثاني بحدیث رسول اهللا 

   وٕان الحرام بّین" الحدیث.

یتبین أنه إذا غلب الحرام فإن األمر أقرب للحرمة، وخاصة إذا كان 

عامل مع مؤسسة هائلة كل مالها من الحرام، بل من أشد أنواع الت

  فهو ال یكاد یبین.من الحالل في مالها  االحرام، وٕان وجد جزء

  شركة أهل الربا - ٣

 في هذا الباب روى الخالل بإسناده عن عطاء قال: "نهى رسول اهللا 

عن مشاركة الیهودي والنصراني إال أن یكون الشراء والبیع بید 

،  ونهى ابن عباس رضي اهللا عنهما مشاركة غیر المسلم *لم"المس

وكرهها عطاء وطاووس ومجاهد والحسن، وذلك لعدم احترازه عن الربا 

)، أما الحنفیة فكرهوا شركة ١٤٤-١٤٣/ ٧، ٢٠٠٤(ابن أبي شیبة،

المسلم للذمي "ألنه یباشر عقودًا ال تجوز في اإلسالم فیحصل كسبه 

)، وفي الهدایة أنها ال تجوز ٥١٦/ ٧، ٢٠٠٣من محظور" (الكاساني،

هـ، ١٤١٧ألن الكافر ال یهتدي إلى الجائز من العقود (المیرغیناني، 

).  وأما المالكیة  فهذه ٢٨٤/ ٥، ١٩٩٧) و (ابن نجیم،٣٩٧: ٤

یقم الذمي بتصرف إال بحضور  إذا لمالشركة عندهم ال تصح، إال 

یب: "ال ینبغي قد قال ابن حب)، و ٩٩/ ٣، ١٩٩٤المسلم (مالك،

للحافظ لدینه أن یشارك إال أهل الدین واألمانة والتوقي للخیانة والربا 

والتخلیط في التجارة، وال یشارك یهودیًا وال نصرانیًا وال مسلمًا فاجرًاً، 

/ ٧، ١٩٩٥إال أن یكون هو الذي یتولى البیع والشراء (الحطاب، 

للشافعي أنه كرهها  ونسب ابن قدامة)، أما الشافعیة  فكرهوا ذلك،٦٧

مطلقًا لقول ابن عباس: "أكره أن یشارك المسلم الیهودي" ولم یعرف له 

                                                
(ابن  ٥٢حالبخاري، كتاب اإلیمان، باب فضل من استبرأ لدینھ، شیخان، رواه ال *

الحالل وترك الشبھات، ح(  مسلم، كتاب المساقاة، باب أخذ ) ١/٢٢٧، ٢٠٠٥حجر، 
 )١١/٣٧،  ١٩٩٤) (النووي، ١٥٩٩

وابن أبي شیبة موقوفاً  )١٨٨: ١، ١٩٩٦(الخالل، رواه الخالل عن عطاء مرفوعاً  *
 )١٤٤-١٤٣: ٧، ٢٠٠٤(ابن أبي شیبة،
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 ) ویقول الغزالي: "٧/١٠٤، ١٩٩٧(ابن قدامة،  مخالف في الصحابة

یكره مشاركة أهل الذمة والفساق ألنهم ال یحترزون عن الربا" (الغزالي، 

ك المسلم الكافر ویكره أن یشار  یقول الشیرازي:")، و ٢٦٥/ ٣، ١٩٩٧

لما روى أبو حمزة عن ابن عباس رضي اهللا عنهما أنه قال: ال 

تشاركن یهودیًا وال نصرانیًا وال مجوسیًا، قلت لم، قال: ألنهم یربون، 

كره  أما النووي فقد)، ١٥٦/ ٢،  ١٩٩٥، (الشیرازي "والربا ال یحل

لكافر أم للمسلم أن یشارك الكافر سواًء أكان المسلم هو المتصرف أم ا

وتكره مشاركة الذمي ومن ال  ) وقال: "٦٤/ ١٤بال،  هما (النووي،

، أما الحنابلة فقد )٢٧٥/ ٤، ١٩٩١(النووي،  یحترز من الربا ونحوه"

ویكون  ،أجازها أحمد بشرط "أال یخلو الیهودي والنصراني بالمال دونه

ن وبیّ  ،)٧/١٠٤، ١٩٩٧(ابن قدامة، " هو الذي یلیه ألنه یعمل بالربا

ابن مفلح في المبدع كراهیتها، إال أن یلي المسلم التصرف، وعلة ذلك 

أن أموالهم غیر طیبة ألنهم یتعاملون بالمحرمات وبالربا (ابن المفلح، 

) وقال المرداوي أنها غیر مكروهة بشرط تولي ٣٥٧: ٤، ١٩٩٧

  ).٤٠٧/ ٥، ١٩٥٥المسلم التصرف وهو صحیح المذهب (المرداوي،

والكراهیة أن الیهودي أو النصراني قد یقوم بتصرفات  وعلة هذا المنع

مخالفة للشریعة مما یدخل الحرام في كسب المسلم، ولو طبقنا هذا 

المبدأ على البنوك الربویة، التي تتعامل بالربا قطعًا ال ظنًا، لما جاز 

شراكتها مع البنوك اإلسالمیة، فكیف أن تكون تابعة لها (النوافذ) وٕان 

كون التصرف بید النافذة لما استقام األمر؛ ألن النوافذ اشُترط أن ی

  ).٢٠١١،٥٥تابعة ال متبوعة(الشناق، 

  ثانیًا: من ناحیة الباعث

: " إنما األعمال قال: قال رسول اهللا  عن عمر بن الخطاب 

، فالبواعث والنّیات هي األصل عند *بالنیات وٕانما لكل امرئ ما نوى"

الكلیة:  **وعلى هذا كانت القاعدة الفقهیة البت في مشروعیة المعاملة،

ي أن أحكام األمور بمقاصدها، ألن الفقه یبحث أ؛ األمور بمقاصدها"

عن أحكام األشیاء ال ذواتها، وفسرت مجلة األحكام القاعدة بقولها: 

یعني الحكم الذي یترتب على أمر یكون على مقتضى ما هو المقصود 

  ).٤٧، ١٩٨٩من األمر"(الزرقا، 

العبرة في العقود للمقاصد والمعاني تتفرع منها قاعدة أخرى هي "و 

"، أي عند حصول العقد ینظر إلى مقاصد ولیس لأللفاظ والمباني

، ٢٠٠٠المتعاقدین الحقیقیة ال األلفاظ التي یستخدمونها(كامل، 

)، ویقول ابن القیم: "إن المقاصد واالعتقادات معتبرة في ١/٤٥

في التقربات والعبادات"(ابن  ةا هي معتبر التصرفات والعبارات، كم

)، "فإن تطابقت نیة المتعاقد مع مقصد ٩٦- ٣/٩٥، ١٩٧٣القیم، 

                                                
(ابن حجر، ١حي،حالبخاري، كناب بدء الوحي، باب كیف كان بدء ال رواه الشیخان، *

" بالنیة األعمال إنما"   قولھ باباب اإلمارة، مسلم، كت )،١/٣١، ٢٠٠٥
 ).١٣/٧٤، ١٩٩٤(النووي،

تعرف القاعدة الفقھیة بأنھا: " أصل فقھي كلي یتضمن أحكاماً تشریعیة عامة من ** 
 )٤٥، ١٩٩٤موضوعھ"، (الندوي،  أبواب متعددة في القضایا التي تدخل تحت

فال، كما هو الحال في عموم  العقد وآثاره، سلمت المعاملة، وٕاال ...

الحیل المحرمة، مثل بیع العینة، ونكاح المحلل، وهدیة المتهرب من 

ه عقود صحیحة المبنى الصدقة، ووصیة المشرف على الموت، فهذ

ولكن النیة التي استهدفت بها غیر صحیحة،... فبطل البیع لهذه النیة 

  ).٢٠١٠الفاسدة"(السبهاني،

والباعث في معامالت النوافذ هو الربح، ولیس هنالك ضیر في هذا 

الباعث بشرط أن ترافقه نیة االلتزام بالضوابط الشرعیة في جمیع 

نوافذ ظاهرة فلو كان لهم نیة الربح مع معامالتها، ونیة أصحاب هذه ال

االلتزام بضوابط الشرع لما تعاملوا بالربا في جزء من معامالتهم، مما 

یجعل الباعث معیبًا، ویتهم البعض هذه النوافذ بعدم االنصیاع للجنة 

هـ)، ویلجأ ١٤٣٢الفتوى ألنه ال یوجد آلیة إللزامها بذلك (العمر، 

ة والصوریة وغیر الحقیقیة والوهمیة إلى العملیات الشكلی أصحابها

)،  وعدم جدیة في تطبیق الضوابط ٢٠١٣وكذلك الورقیة (العلیوي، 

بین البنوك  ا)، كما أن هنالك تفاوتًا واضح٢٠١٣الشرعیة (الخلیل، 

اإلسالمیة والنوافذ في وجود تجاوزات شرعیة، فهي في النوافذ أوسع 

  ).٢٠١٣(السكاكر، 

ما في النفوس ال یعلم به إال اهللا، والحكم  ویرد بعض الباحثین أن 

على الظاهر واهللا یتولى السرائر، وال یجوز الظّن بالمسلمین إال خیرًا، 

نه صادق إلى أن یثبت كذبه، تطبیقا أبل كل من نطق بالخیر یظّن 

البنوك الربویة ماضیة في طریقها ولها ، و للمنهج النبوي الكریم في ذلك

لم یكن لدى مجالس اإلدارات حرص على  الكثیر من العمالء، ولو

اإلسالم والشریعة كان بإمكانهم من الناحیة االقتصادیة أن یمضوا في 

  طریقهم دون فتح النوافذ.

ویرد على هذا القول أن نیاتهم مكشوفة، فال یستقیم أن یكون لهذه 

وهم یدیرون مؤسسات قائمة  ،المجالس حرص على اإلسالم والشریعة

م، وهم افتتحوا هذه النوافذ لتحقیق األرباح، وهذا یدل على حرب اإلسال

  على عوار أیضًا في الباعث.

  ثالثاً: من حیث المآل

  أي من حیث عواقب التعامل مع النوافذ:

  .*مخالفة مقاصد الشریعة العامة - ١

إن للشریعة اإلسالمیة الغراء غایات عظیمًة، ومقاصَد نبیلًة؛ مقاصد 

حكم من أحكامها، وفي كل فرع من  عامة.. ومقاصد خاصة في كل

فروعها؛ یقول ابن القیم: فإن الشریعة مبناها وأساسها على الحكم 

ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي عدل كلها، ورحمة كلها، 

كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى  ومصالح

                                                
 حیاة في تحقیقھا إلى لشریعةا تسعى التي العامة األھداف على الشریعة مقاصد *

  .الناس
 من ھذا ویتحقق واآلخرة، الدنیا في جمیعاً  الخلق مصالح تحقیق ھو :العام المقصد

  .اإلسالمیة الشریعة أحكام جملة خالل
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وعن  الجور، وعن الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة،

  .)٣/٣، ١٩٧٣الحكمة إلى العبث فلیست من الشریعة (ابن القیم،

األمر بالمعروف والنهي عن  المقاصد الكلیة (العامة) ومن أهم

ُكْنُتْم َخْیَر ُأمٍَّة ُأْخِرَجْت ِللنَّاِس َتْأُمُروَن ِباْلَمْعُروِف   المنكر. قال تعالى:

) ١١٠(سورة آل عمران: من اآلیة ِباللَِّه َوَتْنَهْوَن َعِن اْلُمْنَكِر َوُتْؤِمُنوَن 

ویقول ابن العربي في عارضة األحوذي: "األمر بالمعروف والنهي عن 

المنكر أصل في الدین، وعمدة من عمد المسلمین، وهو فرض على 

)، وقال ٩/١٣جمیع الناس ..... بشرط القدرة علیه" (ابن العربي،بال،

فیهم النقص كان الرجل فیهم  "إن بني إسرائیل لما وقع رسول اهللا 

یرى أخاه على الذنب فینهاه عنه، فإذا كان الغد لم یمنعه ما رأى منه 

أن یكون أكیله وشریبه وخلیطه، فضرب اهللا قلوب بعضهم ببعض، 

لعن الذین كفروا من بني إسرائیل على لسان ونزل فیهم القرآن فقال 

فقرأ حتى بلغ  نداود وعیسى ابن مریم ذلك بما عصوا وكانوا یعتدو 

 ولو كانوا یؤمنون باهللا والنبي وما أنزل إلیه ما اتخذوهم أولیاء ولكن

متكئًا فجلس فقال" ال حتى  وكان نبي اهللا  كثیرا منهم فاسقون

  .*تأخذوا على یدي الظالم فتأطروه على الحق أطرًا"

یقول "من رأى منكم منكرًا  وعن أبي سعید قال سمعت رسول اهللا 

ره بیده، فإن لم یستطع فبلسانه، فإن لم یستطع فبقلبه، وذلك فلیغی

صفة  في، قال القاضي عیاض: "هذا الحدیث أصل **أضعف اإلیمان"

التغییر فحق المغیر أن یغیره بكل وجه أمكنه زواله به قوًال كان أو 

  )٢/٣٢، ١٩٩٤فعًال" (النووي،

یا أیها الذین  عن قیس بن أبي حازم، قال : قرأ أبو بكر هذه اآلیة : 

، ثم قال : إن آمنوا علیكم أنفسكم ال یضركم من ضل إذا اهتدیتم 

الناس یضعون هذه اآلیة على غیر موضعها، أال وٕاني سمعت رسول 

یقول :"إن القوم إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیه، والمنكر  اهللا 

  .***فلم یغیروه، عمهم اهللا بعقابه"

هي عن المنكر من أصول الدین، ومن مقاصده فاألمر بالمعروف والن 

أیضًا، وقد أسهب علماؤنا في تبیان مكانه في التشریع وأهمیته. بل هو 

المزیة األولى التي میز بها اهللا تعالى هذه األمة وجعل فیها الخیریة. 

 كنتم خیر أمة أخرجت للناس...وفي معرض تفسیر قول اهللا تعالى 

د وصفها اهللا سبحانه بأن هذه صفتها، یقول سید قطب: "أما هنا فق

                                                
ل�ھ ط�رق وع�ن أب�ي عبی�دة  قال ال�ذھبي:" )١٠/١٧٦،بال،ابن العربي(رواه الترمذي *

قال ابن مفلح:" اسناده ثق�ات ولب�و )، و١٥٥٨٨،ح ٢٠٠١،٨/٤٠٧٥"(الذھبي، مرسالً 
) وعلق األرناؤوط في حاشیة ١٩٩٩،١/١٩٥عبیدة م یسمع من أبیھ عندھم (ابن مفلح ،

الكتاب: أخرجھ أحمد وأبو داوود  والترمذي وابن ماجھ وصححھ ابن حبان وفي سنده 
انقط�����اع أب�����ي عبی�����دة ل�����م یس�����مع م�����ن أبی�����ھ، حس�����نھ اب�����ن حج�����ر(ابن حج�����ر، 

لق األلباني في حاشیة الكتاب:ضعیف النقطاعھ بین ابن ) وع٥٠٧٦،ح٢٠٠١،٤/٤٨٩
مسعود وابنھ أبي عبیدة.وفي إسناد آخر ع�ن أب�ي موس�ى  ق�ال الھیثمي:"رجال�ھ رج�ال 

 )١٢١٥٣،ح٧/٣٧٧، ٢٠٠١الصحیح" (الھیثمي،
 اإلیمان وأن اإلیمان من المنكر عن النھي كون بیان بابرواه مسلم، كتاب اإلیمان، **

 ٧٨، ح��دیث رق��م واجب��ان المنك��ر ع��ن والنھ��ي ب��المعروف م��راأل وأن وی��نقص یزی��د
 )٢/٢٧، ١٩٩٤(النووي، 

) ٣٠،ح١/٢٠٨، ١٩٩٥) وأحم��د (أحم��د،١/١٧٥رواه أب��و یعلى(أب��و یعل��ى،بال،*** 
) وش���عیب ٥٨،ح١/١٤٤، ٢٠٠١واللف���ظ ألب���ي یعل���ى، وص���ححھ الض���یاء (الض���یاء،

 )٣٠،ح١/٢٠٨، ١٩٩٥األرناؤوط (أحمد،

لیدل على أنها ال توجد وجودًا حقیقیًا إال أن تتوافر فیها هذه السمة 

األساسیة، التي تعرف بها في المجتمع اإلنساني. فإما أن تقوم بالدعوة 

 -مع اإلیمان باهللا  - إلى الخیر واألمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

ا أال تقوم بشيء من هذا فهي غیر فهي موجودة وهي مسلمة. وٕام

  .)١/٤٤٨، ١٩٨٧موجودة. وغیر متحققة فیها صفة اإلسالم" (قطب،

كبر الموبقات التي تعبث في مجتمعنا أومما ال شك فیه أن الربا من 

وانتشر التعامل به من أوسع أبوابه.  ،المعاصر، حیث به عمت البلوى

شك هم المرابون  ن عنه بالیوٕان حاملي رایة هذا المنكر والمنافح

م عن هأصحاب البنوك الربویة، من هنا وجب أمرهم بالمعروف ونهی

المنكر، ومن أهم هذه الطرائق مقاطعتهم على األقل في المنكر الذي 

وأن نضیق علیهم ما استطعنا حتى یتوبوا  ،هم فیه وهو التعامل المالي

اله ویعودوا عن غیهم. فكما تبّین في المطلب السابق أن من كان م

وتحلیل التعامل مع هؤالء المرابین  ،حرام ال یعامل. أما إجازة النوافذ

بحجة أننا نتعامل معهم بمعامالت حالل فهذا ال شك فیه أنه بعید كل 

َلْوال البعد عن األمر بالمعروف والنهي عن المنكر. یقول تعالى: 

ْثَم َوَأْكِلِهُم السُّْحَت َلِبْئَس َما  َیْنَهاُهُم الرَّبَّاِنیُّوَن َواْألَْحَباُر َعْن َقْوِلِهمُ  اإلِْ

)، یقول صاحب الظالل في تفسیر ٦٣(سورة المائدة:  َكاُنوا َیْصَنُعونَ 

هذه اآلیة: "فهذه السمة سمة سكوت القائمین على أمر الشریعة والعلم 

الدیني عما یقع في المجتمع من إثم وعدوان هي سمة المجتمعات التي 

إن سمة المجتمع الخیر الفاضل الحي القوي فسدت وآذنت. ... 

المتماسك أن یسود فیه األمر بالمعروف والنهي عن 

). وكیف تغیر هذا المنكر وبعضهم ٢/٩٢٨، ١٩٨٧المنكر"(قطب،

یجیز لهم افتتاح هذه النوافذ مع بقائهم على منكرهم، ألیس هذا فیه 

حربهم هللا رضى عنهم؟ فأین اإلنكار بالید فنقاطعهم، وباللسان فنبین 

  ولرسوله.

  .*مقاصد الشریعة الخاصة مخالفة- ٢

الحیاة اإلسالمیة من الناحیة  الخاصة استئنافومن المقاصد 

االقتصادیة، والمقصود هو تحكیم شرع اهللا في كل جوانب االقتصاد 

ومنها البنوك والتزامها بهذا الشرع. وتبّین في المبحث السابق اآلثار 

میة، والضرر الناجم عن التعامل مع السلبیة على البنوك اإلسال

النوافذ، وٕاباحة التعامل مع هذه النوافذ ال تحقق هذا المقصد، وفي هذا 

هذا الدین ال یقبل  إنإضعاف للبنوك اإلسالمیة، وزیادة أرباح المرابین.

خر یقول آونتركه في جانب  ،التخیر في التطبیق فنطبقه في جانب

ِض اْلِكَتاِب َوَتْكُفُروَن ِبَبْعٍض َفَما َجَزاُء َمْن َأَفُتْؤِمُنوَن ِبَبعْ عز وجل: 

َیْفَعُل َذِلَك ِمْنُكْم ِإالَّ ِخْزٌي ِفي اْلَحَیاِة الدُّْنَیا َوَیْوَم اْلِقَیاَمِة ُیَردُّوَن ِإَلى َأَشدِّ 

) هذا التناقض ال یقبله  اإلسالم، ٨٥(سورة البقرة: من اآلیة  اْلَعَذابِ 

تالم التام ألوامره وتشریعاته. فكیف یطبق هذا المرابي وال یقبل إال االس

                                                
 من خاص مجال في تحقیقھا إلى الشریعة تسعى التي ھدافاأل ھي :الخاصة المقاصد *

  .السیاسي أو األسري أو االقتصادي كالنظام الحیاة مجاالت
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 ؟شرع اهللا في النوافذ ثم بالوقت نفسه یحاربه ویحاده في البنك األصلي

ثم إن هذه النوافذ ستأخذ من  ؟كیف یستقیم هذا مع المنطق السلیم

وتزید من أرباحها  ،زبائن البنوك اإلسالمیة فتقلل من أرباح هذه البنوك

وتحویل البنك  ،مان بالتشریع كلهإیما إمعصیة اهللا وحربه، فلتقوى على 

بأكمله وفقًا لما شرعه اهللا، وٕاما عدم اعتراف بشرعیته ال بل ومحاربته 

  وقوًال بتحریم التعامل مع هذه النوافذ. ،فعًال بمقاطعته

وجود هذه النوافذ یخل بهذا المقصد المهم، ویعطل قیام الحیاة 

  لمصرفي.اإلسالمیة في الجانب ا

  إلى الظالم الركون- ٣

  وََال َتْرَكُنوا ِإَلى الَِّذیَن َظَلُموا َفَتَمسَُّكُم النَّاُر َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اللَِّه ِمْن

  ١١٣هود:  َأْوِلَیاَء ثُمَّ َال تُْنَصُرونَ 

هذه اآلیة "عامة في الظلمة من غیر فرق بین كافر ومسلم، وهذا     

، ولو فرضنا أن سبب النزول هم المشركون، هو الظاهر من اآلیة

، ٢٠٠٧لكان االعتبار بعموم اللفظ ال بخصوص السبب"(الشوكاني،

كانوا أم كافرین یدخلون في هذه سواء ). وهذا یعني أن أهل الربا ٦٧٧

َفِإن لَّْم َتْفَعُلوا َفْأَذُنوا ِبَحْرٍب  قال تعالى: اآلیة ألنهم من الذین ظلموا،

  ُتْظَلُمونَ  وَالَ  َوإِن تُْبتُْم َفَلُكْم ُرُءوُس َأْمَواِلُكْم َال َتْظِلُمونَ  َوَرُسوِلهِ  مَِّن اللَّهِ 

  .٢٧٩ البقرة:

وفسر العلماء الركون بمطلق المیل والسكون من غیر تقیید، وقیده 

البعض بأنه المیل الیسیر، وروي عن قتادة، وعكرمة في تفسیر اآلیة: 

تصطنعوهم، وقال عبد الرحمن بن زید:  "أن تطیعوهم أو توّدوهم أو

الركون هنا  اإلدهان، وذلك أن ال ینكر علیهم كفرهم،  وقال أبو 

  ).٦٧٧- ٦٧٩، ٢٠٠٧العالیة: معناه ال ترضوا أعمالهم (الشوكاني،

والتعاون معها  ،والتعامل مع نوافذها ،وما التعایش مع البنوك الربویة

تهم، ومشاركتهم، وموادتهم، إال ركون ألهل الربا ومداهنتهم، ومصانع

والرضا بعملهم، و"الركون المنهي عنه هو الرضا بما علیه الظلمة، من 

وتزیینها عندهم وعند غیرهم، ومشاركتهم  ،وتحسین تلك الطریقة ،الظلم

)، كما تدل هذه اآلیة ٢٤٨٣بال، في شيء من تلك األبواب"(الرازي،

البدع والمعاصي من أهل ، على وجوب هجران أهل الكفر

  ). ٩/١٠٧، ٢٠٠٣وغیرهم(القرطبي،

یقول الشعراوي: "وأنت إذا ركنت للظالم؛ أدخلت في نفسه أن لقوته 

شأنًا. .. والركون أیضًا یعني: المجاملة، وٕاعانة هذا الظالم على 

ظلمه، وأن تزِّین للناس ما فعله هذا الظالم، وآفة الدنیا هي الركون 

یشجعهم على التمادي في الظلم، للظالمین؛ ألن الركون إلیهم إنما 

واالستشراء فیه. وأدنى مراتب الركون إلى الظالم أال تمنعه من ظلم 

غیره، وأعلى مراتب الركون إلى الظالم أن تزین له هذا الظلم؛ وأن 

  ).١١/٦٧١٥تزین للناس هذا الظلم (الشعراوي، بال، 

زة التعامل وهذا الكالم ینطبق على التعامل مع النوافذ، فإجازتها وٕاجا

ویعینهم على البقاء على ظلمهم (التعامل  ،معها سیشجع أصحابها

بالربا) في فروعهم الربویة، وكیف سُیمنعوا عن ظلم غیرهم ونحن 

ُنعینهم بحجج واهیة، بل قد یكون األمر أخطر من ذلك قد یصل إلى 

  تزین هذا الظلم تحت ُمسمى التعایش أو االعتراف باآلخر.

أیضًا: "وأنت إذا استقرأت وضع الظلم في العالم كله ویقول الشعراوي 

ن آفات المجتمعات اإلنسانیة إنما تنشأ من الركون إلى ألوجدت 

لكنك حین تبتعد عن الظالم، وتقاطعه أنت ومن معك؛ فلسوف  ،الظالم

فیتزلزل في  ،یظن أنك لم ُتعْرض عنه إال ألنك واثق بركن شدید آخر

وفي هذا إضعاف لنفوذه؛  ،ي تركن إلیهانفسه حاسبًا حساب القوة الت

وفي هذا عزلة له وردع؛ لعله یرتدع عن ظلمه....والركون للظالم إنما 

یجعل اإلنسان عرضة ألن تمسه النار بقدر آثار هذا 

إنما تقعون في عداء مع  ؛الركون......فأنتم حین تركنون إلى ظالم

ال وليَّ وال ناصر  فیتخلى اهللا عنكم وال ینصركم أحد؛ ألنه ،منهج اهللا

  إال اهللا تعالى"( المرجع نفسه).

ومقاطعة النوافذ ما هي إال مقاطعة ألهل الربا، التي ستزلزل   

ضعف نفوذهم، وعكس ذلك فسنقع في عداء لمنهج اهللا، ویقوتهم 

  ونعین من یحاربون اهللا تعالى.

وعن الحسن البصري: "من دعا لظالم بالبقاء فقد أحب أن یعصى اهللا 

)، فكیف من یعین ظالمًا على ٧/٥٣، ١٩٨٩وجل" (البیهقي،عز 

البقاء، والسماح للبنوك الربویة بفتح نوافذ إسالمیة هي نوع من العون 

من أجاز هذه النوافذ قد یقع في في أن  لها على البقاء، بل الخطر

واإلمام أحمد عندما أجابا من كان یعتقد أنه من  ،قول اإلمام مالك

فأجابا للسائلین: أنهما من الظالمین، أما أعوان أعوان الظالمین، 

  الظالمین من یبیعهما الخیط واإلبرة أو یحیك لهما الثیاب.

  الخالصة

إن الصیرفة اإلسالمیة تنمو نموًا هائًال، مما جعل البنوك الربویة 

تحاول جاهدًة دخول هذه السوق التي كانت مغلقة إال على المؤسسات 

افع الوحید لهذه المؤسسات هو الربح الكبیر المالیة اإلسالمیة، والد

ن ین توبة العاصي تفرح المؤمنأالمتوقع من هذه السوق. ال شك 

وعودة البنوك إلى اإلسالم هو من أهداف اإلسالم، ولكن أن تقوم هذه 

البنوك بالعمل المزدوج بأیة طریقة كانت، فمن جهة هي إسالمیة ومن 

 إلیهما توصل  حسب-عاً شر یة فهذا ال یقبل ربو جهة أخرى هي 

ألنه من ناحیة إعانة للمرابین على حربهم  -الباحث واستقر في وجدانه

هللا ورسوله، ونشر الربا في دیار اإلسالم، كما أن األعم من أموالهم إذا 

من مال الربا الحرام الذي رأى أغلب الفقهاء عدم جواز  كن جمیعهیلم 

أدلة المجیزین. أما  وٕان أدلة المانعین أقوى من التعامل معهم.

اقتصادیًا فإن هذه النوافذ تشكل تهدیدًا للصیرفة اإلسالمیة، فهي من 

ناحیة تطیل من عمر المؤسسات الربویة وتدعمها، ومن ناحیة تنافسها 

  في القطاع اإلسالمي مع ضمان أرباحها من القطاع الربوي.
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  النتائج والتوصیات  

رفي اإلسالمي بهدف إن هذه النوافذ دخلت سوق العمل المص -١

وبغض النظر عن البعد الشرعي أو البحث عن المال  ،الربح

  الحالل.

إن التعامل معها یخالف المنهج اإلسالمي في محاربة الربا  -٢

وٕان األدلة النقلیة والعقلیة تبین عدم جواز التعامل  ،والمرابین

 معها.

إن إقامة مثل هذه النوافذ یخالف المقاصد الشرعیة للدین  -٣

 المي.اإلس

 ،یجابیاتها قلیلة وغیر حقیقیة في حین أن سلبیاتها كثیرةإإن  -٤

 وتؤثر یشكل سلبي على الصیرفة اإلسالمیة.

وقد تسبب انحرافها ، نها تشكل خطرًا على البنوك اإلسالمیةإ -٥

 عن المنهج.

 إن وجودها سیؤخر التخلص من الربا في البالد اإلسالمیة -٦

 التوصیات:

 ي بمنع إجازتها والتعامل معها.السعي الستصدار قرار مجمع -١

 عدم ترخیص هذه النوافذ والفروع في العالم اإلسالمي. -٢

   .عدم التعامل معها -٣

  المراجع والمصادر

أشرف على مسند اإلمام أحمد، اإلمام أحمد، أحمد بن حنبل،  )١

 -تحقیقه وعلق علیه شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بیروت

 م.١٩٩٥، ١لبنان، ط

القواعد والفوائد األصولیة وما عباس الحنبلي،  البعلي، علي بن )٢

، تحقیق : محمد حامد الفقي، مطبعة السنة األحكام یتعلق بها من

 م. ١٩٥٦القاهرة،  -المحمدیة 

، دار أنوار التنزیل وأسرار التأویلالبیضاوي، عبد اهللا بن عمر،  )٣

 صادر، بیروت، بال طبعة، بال تاریخ.

، تحقیق محمد شعب اإلیمانین، البیهقي، أبو بكر أحمد بن الحس )٤

  م.١٩٨٩، ١بیروت،ط –زغلول، دار الكتب العلمیة 

مجموع فتاوى شیخ اإلسالم ابن ابن تیمیة، أحمد بن عبد الحلیم،  )٥

 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشریف، السعودیة، ،تیمیة

 م. ٢٠٠٤

رأي في مسألة النظام المزدوج في األعمال  ،حافظ، عمر زهیر )٦

شركة االتصاالت الدولیة، جدة، السنة  ،مجلة األموال ،البنكیة

 م.١٩٩٦األولى، العدد األول، أكتوبر / دیسمبر 

هدایة الرواة إلى حمد بن علي بن حجر العسقالني، أابن حجر،  )٧

، تخریج محمد ناصر تخریج أحادیث المصابیح والمشكاة

 م.٢٠٠١، ١، طالسعودیة- الدماماأللباني، دار ابن القیم، 

اهللا محمد بن محمد بن عبدالرحمن  عبد وب الرعیني، أبالحطا )٨

، دار الكتب مواهب الجلیل لشرح مختصر خلیلالمغربي، 

 م.١٩٩٥، ١لبنان، ط -العلمیة، بیروت

أهل الملل الخالل، أحمد بن محمد بن هارون البغدادي الحنبلي،  )٩

والردة والزنادقة وتارك الصالة والفرائض من كتاب الجامع 

یق إبراهیم بن حمد بن سلطان، مكتبة المعارف، ، تحقللخالل

 م.١٩٩٦، ١السعودیة، ط -الریاض

المهذب في الذهبي، أبوعبداهللا محمد بن أحمد بن عثمان،  )١٠

، تحقیق دار المشكاة، دار الوطن، اختصار السنن الكبیر

 ٢٠٠١، ١السعودیة، ط -الریاض

، كبیرالتفسیر الالرازي، فخر الدین أبو عبد اهللا محمد بن عمر،  )١١

 ، بال تاریخ.٣بیروت، ط-دار إحیاء التراث العربي

فتح العزیز شرح القاسم عبد الكریم بن محمد،  أبو الرافعي، )١٢

، تحقیق عادل معوض وعادل أحمد، دار الوجیز (الشرح الكبیر)

 م.١،١٩٩٧لبنان، ط -الكتب العلمیة، بیروت

دمشق،  -، دار القلمشرح القواعد الفقهیةالزرقا، أحمد بن محمد،   )١٣

 م.١٩٨٩، ٢ط

العالقة بین البنوك اإلسالمیة والبنوك زعیر، محمد عبد الحكیم،  )١٤

، بحث مقدم لمؤتمر دور المصرفیة اإلسالمیة في التقلیدیة

 .٢٠٠٢االستثمار والتنمیة، جامعة الشارقة، الشارقة، 

في آفاق التعایش بین المصرفیة التقلیدیة سانو، قطب مصطفى،  )١٥

 عشر، الرابع السنوي العلمي المؤتمر ،والمصرفیة اإلسالمیة

 كلیة المستقبل، وآفاق الواقع اإلسالمیة: معالم المالیة المؤسسات

 العربیة المتحدة، دبي، مایو اإلمارات جامعة والقانون الشریعة

 م.2005

إرشاد العقل أبو السعود، محمد بن محمد بن مصطفى العمادي،  )١٦

یاء التراث العربي، ، دار إحالسلیم إلى مزایا الكتاب الكریم

 بیروت،بال طبعة، بال تاریخ.

 للفكرشابرا، محمد عمر، نحو نظام نقدي عادل، المعهد العالمي  )١٧

 م.١٩٩٠اإلسالمي، الطبعة الثانیة 

، ضوابط ومخاطر الجمع بین الشبیبي، سنان محمد رضا )١٨

، الصیرفة التقلیدیة والصیرفة اإلسالمیة في ضوء التجربة الدولیة

رؤیة للغد،  ؤتمر المصرفي العربي الدولي؛ األزمة:للم بحث مقدم

 ، دبي، اإلمارات العربیة المتحدة٢٠٠٩

الضوابط الشرعیة لفروع المعامالت  ،شحاته، حسین حسین )١٩

بنك دبي  ،مجلة االقتصاد اإلسالمي ،اإلسالمیة بالبنوك التقلیدي

ربیع األول  ،٢٤٠العدد ، اإلمارات العربیة المتحدة ،اإلسالمي

 .م ٢٠٠١/ یونیو  ه١٤٢٢
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، الفروع اإلسالمیة التابعة للمصارف الربویة دراسة الشریف، فهد )٢٠

، المؤتمر العالمي الثالث لالقتصاد في ضوء االقتصاد اإلسالمي

 هـ. ١٤٢٤مكة المكرمة/ محرم  –اإلسالمي، جامعة أم القرى 

، أخبار الیوم، بال تفسیر الشعراوي الشعراوي، محمد متولي، )٢١

 تاریخ.طبعة، بال 

النوافذ اإلسالمیة في البنوك التقلیدیة: تقدیر الشناق، فاطمة،  )٢٢

، رسالة ماجستیر غیر منشورة، جامعة اقتصادي إسالمي

 .٢٠١١الیرموك، 

، المصنفاهللا بن محمد بن إبراهیم،  بكر عبد وابن أبي شیبة، أب )٢٣

-الریاضتحقیق حمد الجمعة ومحمد اللحیدان، مكتبة الرشید، 

 م.٢٠٠٤ ،١، طالسعودیة

إسحاق إبراهیم بن علي بن یوسف الفیروزآبادي،  والشیرازي، أب )٢٤

لبنان،  - ، دار الكتب العلمیة، بیروتالمهذب في فقه الشافعي

 م.١٩٩٥، ١ط

الضیاء، ضیاء الدین أبي عبداهللا محمد بن عبدالواحد المقدسي،  )٢٥

تحقیق عبدالملك بن عبداهللا، دار خضر، األحادیث المختارة، 

 م.٢٠٠١، ٤ن، طلبنا -بیروت

، تحقیق جامع البیان في تأویل القرآنالطبري، محمد بن جریر،  )٢٦

هـ ١٤٢٠أحمد محمد شاكر، مؤسسة الرسالة، الطبعة األولى، 

 م. ٢٠٠٠

عارضة ابن العربي، أبو بكر محمد بن عبداهللا األشبیلي المالكي،  )٢٧

بیروت،  –، دار الكتب العلمیة الترمذي األحوذي بشرح صحیح

 بال تاریخ.

القواعد الكبرى الموسوم بقواعد األحكام في العز بن عبد السالم،،  )٢٨

، تحقیق نزیه حماد وعثمان ضمیریة، دار القلم، إصالح األنام

 م.٢٠٠٠، ١سوریا، ط - دمشق

، تحقیق الوسیط في المذهبالغزالي، محمد بن محمد بن محمد،  )٢٩

 م.١٩٩٧، ١مصر، ط -أحمد محمود، دار السالم، القاهرة

، موفق الدین أبو محمد عبد اهللا بن أحمد بن محمد، ابن قدامة )٣٠

، تحقیق عبداهللا التركي وعبدالفتاح الحلو، دار عالم المغني

 م. ١٩٩٧، ٣الكتب، الریاض، ط

القرطبي  تفسیر األنصاري،اهللا محمد بن أحمد  عبد والقرطبي، أب )٣١

دار عالم الكتب،  ، تحقیق هشام البخاري،الجامع ألحكام القران

 م.٢٠٠٢، لسعودیةا-الریاض

البنك اإلسالمي بین فكر المؤسسین والواقع  محمد علي، القري، )٣٢

 .٢/٥/٢٠٠٥جدة –ندوة في منتدى الفكر اإلسالمي  المعاصر،

 م.١٩٧٩ ٨، دار الشروق ط،في ظالل القرآنقطب، سید،  )٣٣

إعالم ابن القیم الجوزیة، أبو عبد اهللا محمد بن أبي بكر،  )٣٤

سعد، دار  الرؤوفعبد  قیق طهتح، العالمین الموقعین عن رب

 م.١٩٧٣، بیروت-الجیل 

بدائع الصنائع في بكر بن مسعود، ي الكاساني، عالء الدین أب )٣٥

، تحقیق علي معوض وعادل أحمد، دار الكتب الشرائع ترتیب

 م.٢٠٠٣، ٢، طلبنان-بیروتالعلمیة، 

الفقهیة الكبرى وأثرها في المعامالت  اهللا، القواعد كامل، عمر عبد )٣٦

  .م٢٠٠٠، ١، طالقاهرة-الكتبي، أطروحة دكتوراه، دار لیةالما

، مكتبة تفسیر القرآن العظیمابن كثیر، إسماعیل بن عمر،  )٣٧

 .١٩٩٠، ١، طاألردن-الزرقاءالمنار، 

، دار المدونة الكبرى: روایة سحنوناإلمام مالك، مالك بن أنس،  )٣٨

 م.١٩٩٤، ١، طلبنان-بیروتالكتب العلمیة، 

، دار الكتب علي بن محمد، النكت والعیون أبو الحسنالماوردي،  )٣٩

 العلمیة، بال طبعة، بال تاریخ.

، ملتقى العولمة وآثارها على الجهاز المصرفيمرابط، أسیا،  )٤٠

المنظومة المصرفیة الجزائریة والتحوالت االقتصادیة واقع 

 م.١٥/١٢/٢٠٠٤-١٤، الجزائر-البلیدةوتحدیات، جامعة 

 ، اإلنصافسلیمانعلي بن  ي الحسنأبالمرداوي، عالء الدین  )٤١

في معرفة الراجح من الخالف على مذهب اإلمام المبجل أحمد 

 م.١٩٥٦، ١ط ، تحقیق محمد الفقي،بن حنبلا

، تقویم المؤسسات التطبیقیة لالقتصاد اإلسالمي: المرطان، سعید )٤٢

، المؤتمر العالمي الثالث النوافذ اإلسالمیة للمصارف التقلیدیة

مكة المكرمة/ محرم  –امعة أم القرى لالقتصاد اإلسالمي، ج

  هـ. ١٤٢٤

الهدایة المرغیناني، برهان الدین أبي الحسن علي بن أبي بكر،  )٤٣

 -، إدارة الفرقان والعلوم اإلسالمیة، كراتشيشرح بدایة المبتدي

 هـ.١٤١٧، ١باكستان، ط

تقییم ظاهرة تحول البنوك التقلیدیة مصطفى، إبراهیم محمد،  )٤٤

رسالة ماجستیر، إشراف نعمـت عبد  ،للمصرفیة اإلسالمیة

 مكتب القاهرة  - األمریكیة المفتوحة مشهور الجامـعةاللطیف 

 م.2006

المبدع شرح ، ابن مفلح، برهان الدین إبراهیم بن محمد الحنبلي )٤٥

لبنان، -، تحقیق محمد الشافعي، دار الكتب العلمیة، بیروتالمقنع

 م.١٩٩٧، ١ط

محمد بن مفلح المقدسي،  شمس الدین أبو عبد اهللا ابن مفلح، )٤٦

 م.٣،١٩٩٩مؤسسة الرسالة، بیروت لبنان، طاآلداب الشرعیة، 

ابن المنذر، أبو بكر محمد بن إبراهیم بن المنذر النیسابوري،  )٤٧

، تحقیق وتخریج أبو حماد صغیر اإلشراف على مذاهب العلماء
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العربیة  اإلمارات-الخیمةاألنصاري، مكتبة مكة الثقافیة، رأس 

 م.٢٠٠٤، ١ط المتحدة،

البحر الرائق شرح ابن نجیم، زین الدین بن إبراهیم بن محمد،  )٤٨

 م.١٩٩٧، ١، طلبنان-بیروت، دار الكتب العلمیة، كنز الدقائق

الفقهیة مفهومها، نشأتها، تطورها،  أحمد، القواعدالندوي، علي  )٤٩

تطبیقاتها، رسالة ماجستیر، دار  دراسة مؤلفاتها، أدلتها مهمتها،

 م.١٩٩٤، ٣ط ،دمشق-القلم

المجموع ، یحي بن شرف الدین زكریا محي الدین والنووي، أب )٥٠

 ، دار الفكر، بال تاریخ. شرح المهذب

المنهاج یحي بن شرف الدین،  زكریا محي الدین وأبالنووي،  )٥١

 م. ١٩٩٤، ٢،ط-، مؤسسة قرطبةشرح صحیح مسلم بن الحجاج

روضة  یحي بن شرف الدین، زكریا محي الدین والنووي، أب )٥٢

، ٣لبنان، ط -، المكتب اإلسالمي، بیروتالطالبین وعمدة المفتین

 م.١٩٩١

مجمع الزوائد ومنبع الهیتمي، نور الدین علي بن أبي بكر،  )٥٣

 -تحقیق محمد عبد القادر، دار الكتب العلمیة، بیروت الفوائد،

 م.٢٠٠١، ١لبنان، ط

، مسند أبي یعلى الموصليیعلى، أحمد بن علي بن المثنى،   وأب )٥٤

دمشق، الطبعة  -یق حسین سلیم أسد، دار المأمون للتراثتحق

  .األولى، بال تاریخ

أبو نصار، محمد، و جمعة حمیدات، معاییر المحاسبة واإلبالغ  )٥٥

–، دار وائل، عمان -الجوانب النظریة والعملیة -المالي الدولي

  م.٢،٢٠٠٩األردن، ط

  المواقع اإللكترونیة واللقاءات

الفروع اإلسالمیة للبنوك التجاریة في قطر  الكحلوت، بشیر، )٥٦

 ١٢/٥/٢٠١١، بوابة المصرفیة اإلسالمیة،تختفي مع نهایة العام

 http://ar.financialislam.com/1/post/2011/12/86.html 

تخفیض الفائدة وفصل الفروع اإلسالمیة عن  خالد، السلیطي، )٥٧

، مصطفى البهنساوي جریدة العرب التقلیدیة أهم اإلیجابیات

 ١٥/١٢/٢٠١١اإللكترونیة، 

http://www.alarab.qa/mobile/details.php?issueId=14

61&artid=163363 

 التجاریة.الفروع اإلسالمیة في البنوك الحسن، أبو بكر محمد،  )٥٨

 م.٢٤/٥/٢٠٠٧السعودیة ، جریدة الوطن حاجة أم تحایل؟!

 م.٣٠٩،٩/٦/٢٠٠٤الخثالن، سعد، مجلة الفرقان، حوار، عدد )٥٩

ة الخلیفي، عبد العزیز، ندوة المصرفیة اإلسالمیة والرؤی )٦٠

المستقبلیة، مجموعة الخدمات المصرفیة اإلسالمیة في قطر 

 م.٢٠٠٦(الصفاء)، 

http://www.qatarshares.com/vb/showthread.php

?t=62260 ١٢/٢/٢٠١٣ 

عن العمل ندوة الثالثاء لجریدة الریاض السعودیة  الخلیل، أحمد، )٦١

 .١٥/١/٢٠١٣، السعودیة-بریدةالمصرفي اإلسالمي، 

http://www.alriyadh.com/2013/01/15/article8016

39.html  ١١/٢/٢٠١٣تاریخ. 

خوجة، عزالدین محمد "األمین العام للمجلس العام للبنوك  )٦٢

ات المالیة اإلسالمیة"، في مقابلة على هامش اجتماعات والمؤسس

 ،٢٠٠٣ لدبي، أیلو صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 
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