
 وصايا للعاملين في البنوك اإلسالمية
كما اشتركت في العديد من المؤتمرات والندوات عن المصارف . لقد عايشت العاملين بالمصارف اإلسالمية بكل فئاتهم

اإلسالمية، وخلصت إلي أن العنصر البشرر  أسران نحااهرا وترويرورا وتقردمها وتاقيرت رسرالتها السرامية ووري احلتر ام ب اكرام 
ة اإلسالمية، كما يعتبر من أسباب ت خروا أو إثارة الشربهات ارول أنشرترها، وربمرا يكرون أارد المعراول الخريررة عيالشر  ئومباد

 .في النيل منها وتقويض دعائمها

ومن ونا أوصي نفسي وأوصي العاملين بالمصارف اإلسالمية ببعض التوصيات التي استنبرتها من الفكرر اإلسرالمي 
 :العملي ومنها ما ي تيواستفرأتها من الواقع 

نمررا عبرادة   وت رراية مررن أحررل تربيررت  -1 اإليمران الصررادت برر ن العمررل فري مثررل وررلي المؤسسررات لرين وإيفررة تقليديررة، وا 
 .الشرعية اإلسلمية

تر ام برالقيم االخالقيرة والمثرل العليرا والسرلوكيات المسرتقيمة فري التعامرل مرع النران حميعران الن العراملين لالمثابرة على اح -2
لبنوك اإلسلمية يمثلون نمالج لخلت المسلم في محال المعامالت، فهم دعاء لإلسالم وسفراء للمصارف اإلسلمية قبل با

 .أن يكونوا موإفين

ومرن مسرؤولتيكم اإللمرام الترام .. ولكرل عمرل فقره.. قه في الدين، فمن يرد ا  بره خيرران يفقره فري الردينتفالمواإبة على ال -3
ة، وفقه المصارف اإلسالمية بصفهة خاصة، اتى تتحنبروا مخالفرة أاكرام ومبرادئ الشرريعة بفقه المعامالت بصفة عام

 .اإلسالمية

تقران العمرل وتارين أدء الخردمات المصررفية وعيرورا علرى الوحرة االاسرن لمو  -4 احهرة المدوامة على تنمية الكفاءة الفنيرة وا 
إن ا  ياب إلا عمرل أاردكم عمرل : "النمافسة والتاديات من البنوك التقليدية، فقد قال رسول ا  صلى ا  عليه وسلم

 "أن يتقنه

الشرررررعية  الريررررادة فرررري اسررررتخدام تكنولوحيررررا االعمررررال المصرررررفية ومررررا فياكمهررررا، الترررري ح تتعررررارض مررررع أاكررررام ومبررررادئ -5
 .ما وحدوا فهو أات النان بهااإلسالمية، فالاكمة  الة المؤمن أين

المواإبرررة علرررى التررردريب لتنميرررة الكفررراءات المختلفرررة، وحسررريما البررررام  المتررررورة الاديثرررة، فهرررلا مرررن موحبرررات الترررروير  -6
 .والتاسين والتنمية وما ح يتم الواحب إح به فهو واحب

اردة لهرا عايرة ووردف وخررة وبرنرام  سرير، ف نتم حميعان فري سرفينة وا.. تقوية روابر االخوة والمودة الاب بينكم حميعان  -7
 .فال يحو  الادكم أين يثقب فيها ثقبان اتى ح يغرت الحميع، وتكون اإلساءة الكبرى إلي اإلسالم وشريعته



على محالن اإلدارات واإلدارات العليا في المصارف اإلسالمية أن تهيئ المناخ الريب للعراملين بالمصررف مرن اير   -8
ام اللات وعدم بخرن الاقروت وتروفير الااحرات االصرلية اترى ينرلرت العراملون نارو إتقران العمرل الارية واالمان وااتر 

 .وتاسين الحودة وتاقيت الخير النفسهم وللمصرف للمحتمع وللنان أي ان 

يحررب تحنررب المعررامالت الارررام مهمررا كانررت المغيرررات الماديررة، فررا  ريررب ح يقبررل إح ريبرران، فقررد اسررتؤمنتم علررى أمرروال  -9
 .مسلمين لتشغلووا في الاالل الريب، واتى تتاقت البركة من ا  ع  وحلال

كونررروا دعررراة إلررري تربيرررت شررررت ا  فررري المعرررامالت، ودرعررران ااميررران للمصرررارف اإلسرررالمية وللرررك بالاكمرررة والموعإرررة  -11
للنتت      جتت خيتتأ ة تتر ةخأ   مكنتت ): فهررلي  رررورة شرررعية اختاروررا ا  لكررم، وأسرران للررك قولرره تبررارك وتعررالى .. الاسررنة

 111آل عمران  (تأ أون ب لمعأوف وتنهون عن المنكأ


