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د .حممد علي القري

ميحرلا نمحرلا هللا مسب

الحمد هلل هحمده ووظخغفسه ووظخعين ووظتهدًه وهصلي ووظلم على
طُدها دمحم وعلى آله وصحبه ومً جبع هداه إلى ًىم الدًً

لعلي أبدأ بخقدًم ػنسي ملىظمي هرا اللقاء الظادة الخدماث
املصسفُت ،مصن للصيرفت إلاطالمُت البىو الىظني العماوي ،وإلاجابت عً
أطئلخنم وبخاصت جلو املخعلقت بالجىاهب الؼسعُت.
أخىاوي،،.
الهُئت الؼسعُت التي أمثلها الُىم مع أخي وشمُلي فضُلت الدلخىز دمحم
العامسي هي هُئت اطدؼازٍت مهمتها مظاعدة البىو على جعىٍس الخدماث
املصسفُت إلاطالمُت مع الاهضباط الخام بأحهام الؼسَعت إلاطالمُت.
ال ًخفالم ًا اخىاوي ،ان اليؼاط املصسفي املعاصس فُه قدز لبير مً
الخعقُد وهى محهىم بمحدداث جخعلق بالقىاهين وألاهظمت واملعاًير
املحاطبُت وقُاض املخاظس ،وملا مان عمل البىىك إلاطالمُت ًقىم على إًجاد
البدائل أي املىخجاث املصسفُت التي حظخعُع ان جنهض بىظُفت الىطاظت
املالُت فخىفس للعمالء إمهاهُت الاطخفادة مً خدماث البىو طىاء في مجاى
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الخمىٍل أو الاطدثماز بىفع النفاءة والخهلفت التي جقدمها البىىك الخقلُدًت
ولنً ضمً هعاق الحالى واملباح.
اخىاوي:
ان الؼسَعت إلاطالمُت صالحت لهل مهان وشمان وان الؼسَعت ما
ً
ً
أغلقذ بابا للحسام إال وفخحذ أبىابا للمباح العُب الحالى.
ان وظُفت البىىك وظُفت مهمت وأطاطُت لخحقُق الىمى والاطخقساز
الاقخصادي وشٍادة معدى السفاه وجىفير فسص العمل في الاقخصاد ،ومل ذلو
مً ألامىز املحببت إلى الىفع واملىافقت ملقاصد الؼسَعت إلاطالمُت مً هاحُت
الاقخصاد واملعاغ.
إهما الاعتراض على العسٍقت التي حعمل بها البىىك وهي الاقساض
بفائدةً ،قىى املىلى عص وجل في محنم جنزًله (وأحل هللا البُع وحسم السبا)،
والسبا هى هره الفائدة وهي الصٍادة املؼسوظت في القسض هقىد بىقىد جىمى
بمجسد مسوز الىقذ ،والبدًل هى ما أحله هللا وهى البُع وعقىد املبادالث
املباحت.
ولرلو فإن البىىك إلاطالمُت ال جقسض الىقىد ولننها حظد حاجت
عمالئها بعقىد البُع وإلاجازة واملؼازلت وهحىها.
ان مً أهم املهماث للمظلم ان ًحسص على ظُب املععم ،وقد وزد في
الحدًث طعد بً " .....أظب مععمو جنً مظخجاب الدعىة" ،ان العبد
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ً
لُقرف اللقمت الحسام في جىفه ما ًخقبل مىه عمل أزبعين ًىما وأي لحم هبذ
مً السحذ والسبا فالىاز أولى به .وهللا طبحاهه وحعالى ًقىى في محنم جنزًله
ً
ً
(ًا أيها الىاض ملىا مما في ألاز حالال ظُبا) ولرلو فإن البىىك إلاطالمُت
حاجت أطاطُت لجمُع املظلمين ألنها جىفس لهم البدًل املخىافق مع إًمانهم
وطلىلهم إلاطالمي القىٍم.
وظأى هللا املىلى عص وجل ان ًسضِىا بحالله عً حسامه وان ٌغىِىا
بفضله عمً طىاه ،،،.
والظالم علُنم وزحمت هللا حعالى وبسماجه ،،،،.
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