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 بسم هللا الرمحن الرحيم
 
 

 يلةوإبداع الوس بل الغايةاملالية اإلسالمية...ن  
 

 سىناحل املتفرد ابألمساء احلمد هلل
  والّصالة والسالم على املّزمل ابلشرف األسىن

 .وعلى آله وصحبه أمجعني
  الفضيلة العلماءأصحاب 

  الكرمي احلضور
 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته

 
ن تكبد السفر وعناءه ب مبوأرح  ، االختصاصاب صحأتلف من أهل العلم و هذا اجلمع املؤ أحيي 

ليكون بيننا اليوم، شريًكا يف النقاش وطرفًا يف احلوار، حول قضااي اختارها منظمو هذا املؤمتر 
على حسن تنظيم  ،ومن الثناء أكمله ،علينا أن نوليهم من الشكر أجزلها حقً بعناية، فكان 

لة من األفاضل، إلثراء النقاشات مبا يقود الصناعة املالية اإلسالمية إىل م هذه الث  هتاملؤمتر، ودعو 
خاء، وأرجو من هللا أن يهدينا إىل سديد التقدم والنماء، وما يعود على جمتمعاتنا ابخلري والر  

 .وصائب الرأي وأن يكتب لنا أجري اجملتهد ،القول
 
 
 
 

ديسمرب  9-8، يف مؤمتر شورى الفقهي الثامن الذي عقد يف الكلمة الرئيسية اليت ألقاها الدكتور حممد يوسف اهلاشل، حمافظ بنك الكويت املركزي
 يف دولة الكويت. 2019
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من جديد  أنتلفمرت سنون أربع منذ خاطبت هذا املؤمتر يف دورته السادسة، وها حنن اليوم 

فننظر وراءان لنرى مسريان، وننظر حولنا لنبصر حميطنا، وننظر أمامنا لنستشرف  ،لنغتنم الفرصة
زعات الن  تعايل زاعات التجارية، و ـمن تنامي الن    ،مستقبلنا، يف ظل التحدايت العاملية الراهنة

ضبابية املشهد  إىل ذلكى أفضحىت الديون، تضاعف التوترات اجليوسياسية، و تصاعد احلمائية، و 
ضاف إىل ذلك ي   .االقتصادي   أثقل خطى النمو  و  ،وضعف القدرة على التنبؤ ابلسياسات العاملي  
 وبنً وأتمينات اجتماعية  ،خدمات صحيةو فرص وظيفية،  منواحتياجاته د ر  املط   السكان   النمو  
 .حتتية

مدفوعة  ثورة ،الثورة الصناعية الرابعة أبنها يوصف نعيش عصرً  أننا ويضاعف من آاثر ذلك كله
 اايها.ز  واجتناب ر   ،الجتالب مزاايها ا ويقظة،تطلب وعيً تبتقدم تقين مذهل، 

 

ؤى حول إطالق إمكاانت املالية اإلسالمية إىل مدى وسوف أتناول يف كلميت اليوم بعض الر  
التنمية ا يف ا إجيابيً دورً كذلك ة التحدايت فحسب، بل لتمارس  ــ ــجـ  ل عبورال لتنجح يف وسعها، 

 واالجتماعية.االقتصادية 
 

 املؤدية إليها، فالغاية عمارة ةليالغاية وانتخاب الوس استحضارمن لنا  ال بد  يف سبيل ذلك و  
 مبنية على مبادئ املالية اإلسالمية، تنفع مبدعة،وحلول متنوعة والوسيلة منتجات  ،ضاألر 

خياطب و  ،ن املنافع برويةيز   رحب،واألساس لذلك كله نظرة شاملة وأفق  الناس يف األرض،
 ."للناس إال كافةً  وما أرسلناك  "تعاىل  ا لقول احلق  استلهامً ، سويةعلى ال املسلم وغري املسلم
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  احلضور الكرمي

املبادئ و إىل خدمات مصرفية حديثة ال تتعارض  اجملتمعمبكًرا حاجة  ت الكويتسـمــلقد ل
سبق إنشاء أوائل البنوك اإلسالمية يف العامل، وبعد ما يربو  نال يعتنقون، فكاناإلسالمية اليت 

السبيل إلطالق خدمات  ته دمو على أربعة عقود، استوت املصرفية اإلسالمية على سوقها، 
هنا واملؤسسات، و االختيار بني طيف من املنتجات  العميل حرغدا ، حىت عديدةمالية إسالمية 
 .املالية اإلسالمية حققت أول أهدافها ميكن القول إن  

 لتستهل  وقت الوحان ، النشأة األوىل أما وقد أحرزت هذا النجاح فقد آن هلا أن ختتتم مرحلة 
 .يةلعالــملتها انطالق

 
 املالية اإلسالمية ...فلسفة جديدة

 

اتالتبدل عميق التحول، ال مت   ويف عامل سريع ر متوانًيا وال تنبه غافاًل، مرتاخياً وال تنظ هل التغري 
املبادرات. ومن أخطر املزالق أن تركن  حبل متضي يف صياغة واقع جديد ال أتبه فيه إال ملن جيرت 

لعامل املؤسسات إىل ما أحرزت من جناح، فتستغرق يف احلصاد، وتعشى بصريهتا عما يعصف اب
ثالثة مسارات متزامنة  تسلكأفقها اجلديد عليها أن  بلوغولتتمكن املالية اإلسالمية من  .حوهلا
 :وهي
  الثغرات سد   .1
 املبادئالبناء على  .2
 بتكار واإلبداعاال .3
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 الثغرات:سد  -املسار األول •

 

معكم مبسار سد الثغرات يف أركان الصناعة املالية اإلسالمية، فبغري اجتياز هذا املسار  وأبدأ  
  :تتعثر اخلطى يف املسارات األخرى، ومن تلكم الثغرات

  نقص العلماء -
  وضعف احلوكمة -
  وتركز املنتجات -

املالية اإلسالمية اليت ما فتئت تثار يف كل حمفل، هي ندرة العلماء إن الثغرة الكربى يف بنيان 
ابلعمل املصريف واملايل،  الكافيةريعة واإلحاطة املختصني الذين جيمعون بني الفقه الراسخ يف الش  

عدن الثمني الذي تنقب عنه املؤسسات املالية اإلسالمية على مستوى العامل. ونظرة الــم فهم
هيئة  ثالثنيفاحصة ملشهد الرقابة الشرعية تكشف لنا أن مثانية علماء يشغلون مناصب يف 

هيئة شرعية! وهذا  سبعنيشرعية خمتلفة بل إن ثالثة من أولئك الثمانية يشغل كل منهم عضوية 
 .القوة لعصبة أويله لتنوء ابأعباء ما إن  ل هؤالء األفاضل م  ي   ،حيف مبني

 

حباجة مل نزل حوكمة الرقابة الشرعية، إذ  وتفضي ندرة العلماء املختصني إىل الثغرة الثانية وهي
، حيث أبعمال التدقيق الشرعي عن املصاحل التجارية والتساميها، ــتــها ومهنيـإىل تعزيز استقالل

ابط بني كياانت الرقابة الشرعية ما يزيد خماطر تشابك املصاحل وتعارضها األمر نلمس من الرت  
تكون الرقابة صداقية، وأييت على الثقة يف املالية اإلسالمية، ولذا نتطلع إىل أن ابملالذي قد يودي 

 الشرعية يف أمسى درجاهتا من اإلتقان والنزاهة والشفافية.
 

ها يف قلة من املنتجات، ـالية اإلسالمية فهي الرتكز الشديد ألصولأما الثغرة الثالثة يف بنيان امل
أربعة عشر يف من أصول كل البنوك اإلسالمية ترتكز يف املراحبة مث مثانية وستون يف املئة حيث 
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مثانية  فال يتخطى نصيبها -على تنوعها – يف اإلجارة، أما بقية املنتجات األخرىاملئة ترتكز 
ا من األصول ، السيما أن كثري ويف ذلك حتجري لواسع الشرع، وفوت لوافر الفرص عشر يف املئة،

قيقية. ال تسهم يف التنمية االقتصادية احل ،املعروضة للمراحبة ماهي إال سلع استهالكية مستوردة
ها بعد حظ تنلمل ، مبتكرة وحلول مبدعة،من أدوات وذلك رغم ما تتمتع به املالية اإلسالمية 

 املنتجات التقليدية. ، الهية يف حماكاةعنها ساهية، فيما الصناعة قمن التطبي
 
 :االنطالق من املبادئ –املسار الثاين •
 

 الكرمي احلضور  
يف دورها سندها يف ذلك املالية اإلسالمية اليت جاء هبا الشرع القومي بقبول عاملي  حتظى املبادئ

وبعدها عن  ،ها املغنم واملغرمومشاركت ،حقيقيةارتباطها أبصول االقتصادية املستدامة، و  التنمية
ل عليها قب  ـئع، وت  ها القوانني والشرال  قبـ  ـت  ، "عاملية قيم"، فهي يف ذلك كله رها عن الضر وأني   ،ررالغ  

  .ابن القيم رمحه هللا قالكما   "فالشريعة عدل هللا بني عباده ورمحته بني خلقه"، العقول والطبائع
  

وقدمته من من انتشار  ةوما أحرزته الصناع بولاملبادئ من ق هذه حتظى به ان بني ماولكن شت  
من املالية العاملية،  اثنني يف املئة، فبعد عقود من العمل مل يتعد نصيب املالية اإلسالمية حلول

أهنا يف واقعها اليوم أميل إىل تكييف املعامالت املصرفية التقليدية ذلك  أسباب ولعل من أبرز
على أسسها وركائزها،  املعامالت ءوبناة الشريع  من النظر يف مقاصدمع الشريعة بداًل لتتوافق 

 نفإ ،العموماخلصوص و هي عالقة  وبني مبادئها، عةيالشر  أحكاما أن العالقة بني وليس خافيً 
على ناها أقما إن بقيت منحصرة يف حيز اخلصوص، أم   األحكام أقيمت املعامالت على أساس

ملزيد من االنتشار  ا واعدةً ، ما يفتح أمامها فرصً العموم تسب صفةسوف تكلالشريعة، فمبادئ 
تنويع االقتصاد و يف قيادة جهود التنمية  ا أكربدورً  مينحهاو من اجملتمعات،  وغري املسلماملسلم  بني
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ريعة نان الفارق بني الصناعة املتوافقة مع أحكام الشوتوليد فرص العمل. وأضرب هنا مثلني يبي  
 :ى مبادئهاالقائمة علتلك و 
ودفع عجلة النمو  املبادئ اإلسالمية يف خلق الوظائف قا املثل األول فهو أثر تطبيفأم   

قطاع املشاريع  نصيبتجاوز ي ال  أفضى إىل ألتوافق مع األحكام كتفاء الصناعة ابا ف، االقتصادي
   .لديها حمفظة التمويلمن  واحد يف املئةنسبة  -على أمهيته  -الصغرية واملتوسطة 

من اهتمامها  امزيدً ت ول  و  ،على مبادئها قامتإن  ةاإلسالمي ةأن املاليإىل  الدراساتفيما تشري 
ومخسني مليون فرصة عمل خالل  ةها توفري مئنفسوف يـ مك لم واالستصناع والشراكة،الس   شطر

 االقتصادتعم إجيابيات ذلك جرم أن  وال .وذلك ربع الوظائف املطلوبة عاملًيا عقد ونصف،
 .إىل اجلوانب االجتماعية والثقافية وتتعداه

 

البنوك اإلسالمية عند  تداول بعض املمارسات على البيئة حيث وأما املثل الثان فهو أثر بعض
ها عمليات التورق سلعة مباحة يف أصلها مثل زيت النخيل، ولكن صناعة هذا النوع من ئإجرا

بها مساحات شاسعة من ــإذ أزيلت بسب ،من أخطر الصناعات أثرًا على البيئة ابتت الزيوت
الدول يف حظر هذه  حىت أضر ذلك ابلتوازن البيئي إىل حد شرعت معه بعض ،الغاابت املطرية

 .لضررها البالغ على البيئة والبشر ،هاـالصناعة وحظر منتجات
 

 وإخراجها من حمبس األطر الضيقة، ال ،اإلسالمية املعامالت على املبادئ ببناءوإننا إذ نطالب 
يضع اإلنسان يف قواعد الفقه، وإمنا نطالب مبنظور أمشل، نطالب بتخطي أصول االجتهاد، و 

يرى يف منظور  .ومستقباًل  احاضرً ا، ا وتطويرً ا، وتعليمً به خدمة وتيسريً  مركز االهتمام، فيعتين
ناخ، مفاسد ـمال وتلوثواخنفاض مستوى التعليم  أتخر البحث العلميو ةقضااي ارتفاع البطال

وتبين املشاريع الصغرية ، ومتويل تنويع االقتصاد ودعم القطاعات املنتجة يرى يفو يتعني دفعها، 
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ات قدر لتحقيقها الف يوظ  يرى يف ذلك كله أولوايت  رمنظو  ،هابجليتوجب  مصاحل التقنيات
 .مالية اإلسالميةالكامنة لل

 

 ةم دور املاليج  التقليدية هي مقاربة خاطئة يف أساسها، حت   حماكاة املنتجات أن وعلينا أن ندرك 
العناصر اليت  ها على االبتكار، وهو من أهم  ـــ قدرتحىت   دها، بل حتـد إمكاانتاإلسالمية، وتصف  

وهو مسار اإلبداع  الثالث   نا إىل املسار  عليها، وهذا ينقل   رص  ها وحت  أن تنمي   على الصناعة   يتعني  
 واالبتكار.

 
 :املسار الثالث: االبتكار واإلبداع•
 

للمؤسسات اليت تدرك  ا نشهد عصر الثورة الصناعية الرابعة، وهي فرصةآنفً  كما أشرت  فنحن
على املؤسسات  التحوالت وحتسن التعاطي معها، وهي يف ذات الوقت خطر وجودي   حجم

 .اجلامدة ضيقة األفق حبيسة اإللف والعادة
فأما  .األول متعلق ابملؤسسات والثان ابلسادة العلماء :جانبنياإلبداع واالبتكار ذو  سارمو  

والسعي إىل االستفادة من  ،والتطوير ها يف البحثدا من موار مزيدً  راملؤسسات فعليها أن تستثم
ها وخفًضا لنفقاهتا وتيسريًا لعمالئها، وميكن للتقنيات إن أحسن ا ـالتقنيات احلديثة رفًعا لكفاءت

 .القائمة لكثري من التحدايت االستثمار فيها أن تقدم حلواًل 
 

تنطلق من مبادئ هم اليت ـولنا هنا أن نشيد ابجتهادات ،فيتعلق ابلسادة العلماء ،الثان اجلانبما أ 
هم تومصلحة اجملتمع، مستمسكني ابستقاللي ابإلنسانوعينهم على الرفق  ،الدين ومقاصد الشرع

ة احلق وبينة الدليل، ويتعني ذلك من قيود وضغوط سوى ما يتضح هلم من جلي   عدامتحررين مما 
هم وحريتهم، ـاستقالل املؤسسات املالية دعمالسلطات الرقابية و على األطراف املعنية كلها مبا فيها 

املالية احلديثة واألصول االفرتاضية وتطبيقات  التقنيات فكثري من القضااي املطروحة اليوم مثل
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 بقول   –على غزارته  - الفقهي   وقد ال يسعفنا الرتاث ، مل تطرح فيما مضىاالصطناعي ءالذكا
 ،لكل أمر مبتدأ، إذ العلم   يف وبسطة   األفق   يف عة  مع س   االجتهاد   رأة  ج   فيها، ما يتطلب   فصل  

 امستجدً  يوم أمًرا ذاتكان لدينا اليوم من أقوال الفقهاء   وبعض ما هو راسخ ،ةولكل شأن فاحت
 .قدحوا من أجله زاند االجتهاد

 
 :دور بنك الكويت املركزي يف دعم مسرية املالية اإلسالمية

 

 الكرمي احلضور  
أبن  جديرةإن املالية اإلسالمية مبا تبوأت من نبل األهداف وما تقلدت من تنوع األدوات هلي 

 مبا يقق غايتها األمسى يف عمارة األرض، وأتسيسا على  دية يف املالية العاملية،مكانة رايحتتل 
يف هذا ه واملستعرض ملساعي حملًيا وعاملًيا، ها نك الكويت املركزي جهًدا يف دعمال أيلو ب ذلك

ما اختذ من و  من أعمال -هللا بفضل - زأجن الشأن يضيق به الوقت عن اإلتيان على مجيع ما
القطاع  نصف تبلغ البنوك اإلسالمية حيث ، يف الكويت الواقع املصريف   يشهد لذلكقرارات، 

إىل جانب أتسيس  –الكويت املركزي  مسح بنكأن  ، بعدحجماً  من النصف ، وتقرتبعدًدا
 ، وحتقق ذلكالعمل املصريف اإلسالمي  التقليدية اليت ترغب يف بتحول البنوك  -البنوك اإلسالمية 

، وتيسرت ما انعكست آاثره اإلجيابية على قطاعات أخرى .ابلفعل الثنني من البنوك الكويتية
 .وغريها ةواخلدمات الصحية والتعليمي واإلجارةالتأمني التكافلي،  مثلبفضله مزيد من اخلدمات 

 ما أصدره من اإلسالمية على املستوى احمللي   ةاملالي ملدع املركزيومن بني جهود بنك الكويت 
ها رس خ تطبيق ،ملعلى مستوى العا يعدها املختصون األفضل ،تعليمات حلوكمة الرقابة الشرعية

طلبنا تعديل كما   واستقراره. ةوعزز سالمته املالي املصريف اإلسالمي يف الكويت   متانة القطاع
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تؤسس مرجعية يف  ،لديه ةالشرعي ةا إلنشاء هيئة عليا للرقابقانون بنك الكويت املركزي متهيدً 
  من جملس األمة املوقر. همرحلة متقدمة الستصدار  يفالطلب اآلن و ، هذا اجملال

 

على  حلثها الكويت املركزي مع اجلامعات  يتواصل بنك ، ا على بناء القدرات وأتهيلهاوحرصً 
ث شهادة معتربة يف جمال كما استحد  ،للعمل يف هذه الصناعة تطوير املناهج لتخريج املؤهلني

 . التدقيق الشرعي ملزمة جلميع من يتصدى هلذه املهمة
 مجيعرقابته احلصيفة مكتبًيا وميدانًيا، لالطمئنان إىل سالمة الرقابة الشرعية يف  البنكيواصل كما 

 مناحيها.
مشاركته  ا فمن أمثلتهاعامليً  جهود بنك الكويت املركزي يف تطوير الصناعة املالية اإلسالميةأما 
املالية  حكمـت  سعًيا إىل وضع معايري عاملية موحدة اإلسالمية،  ةاخلدمات املالي أتسيس جملس يف

املؤسسة  يف إنشاء املشاركة إىل جانب ،احملرتف املؤسسي اإلسالمية وترسخ يف ممارساهتا الطابع
قضااي املالية  تناقشاملؤمترات العاملية من  سلسة عن إقامة فضاًل إلدارة السيولة، اإلسالمية  الدولية

بتوصيات حول سبل دفع  للخروج تداول فيها مع خنبة املؤثرين يف هذه الصناعةوت اإلسالمية
 الصناعة قدما.
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  خامتة
 

 الكرمي احلضور  
ة، اثقب، قام على رؤية املألوف ابتكارًا خارج ها إال  ـعند نشأت املعاصرةاملالية اإلسالمية  مل تكن  

جتيد يديها من فرص لتقتنصها، و  بنية ما قراءتتقن لتلبيها، و  إلنسانت ااحتياجا سسن تلم  حت  
 ولئن كانت .رصد التحدايت لتستعد هلا، ووراء ذلك روح مبادرة وفكر منفتح واجتهاد أصيل

حتذى وال ـيمثال  قادرة على النجاح عندما انطلقت يف ظروف غري مواتية، على غري الصناعة
بنت ، و هتيأت هلا بيئة مواتية وقبول عاملي   على النجاح بعد أن أقدر منوذج يقتدى، فهي اليوم

 .ربة قاعدة تنطلق منها إىل املستقبلمن اخل
املعنية، السيما القائمني على أتصيلها  ة ذلك تقع على عاتق مجيع األطرافبيد أن مسؤولي

واجملتهدين يف بناء أطرها الفكرية والشرعية، فهم مسؤولون عن تقدمي رؤية جديدة للمالية 
ها إىل فضاء أرحب، مسرتشدين ـبقة اجلمود وإطالق طاقات  إسارها من ر   اإلسالمية وعن فك  

 ."محيد   من حكيم   ه تنزيل  وال من خلف   يديه   من بني   الباطل   ال أيتيه   "هبدي  
 

 والسالم عليكم ورمحة هللا وبركاته.
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