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 ملخص البحث

تصبح  قوًة ذات أتثري كبري على مستوى اقتصاد الدول بتوفريها منتجات تتطّلع  املصرفية اإلسالمية ألن 
تتطور بشكل مالحظ يف البالد اإلسالمية بصورة عامة، ويف بالد األقليات املسلمة بصورة خاصة  وذلك 

يهدف هذا البحث إىل  . ابعتبارها طوق جناة للمسلمني من احتكار البنوك التقليدية على املعامالت املالية
توضيح املضاربة املعمول هبا يف انفذة النور اإلسالمية ومدى كفايتها حلاجة األقلية املسلمة يف سريالنكا يف 

واشتمل البحث على ثالثة مباحث؛ تناول املبحث األول نبذة تعريفية ابلصريفة  .ضوء مقاصد الشريعة
اول حبث عقد املضاربة املعمول هبا اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية يف سريالنكا، وأما املبحث الثاين، فه و ُيح

يف انفذة النور اإلسالمية، واملبحث الثالث يوضح مدى كفايتها حلاجة األقلية املسلمة يف سريالنكا يف 
يعتمد البحث املنهج االستقرائي يف تتبع املادة العلمية من مصادرها  .ضوء مقاصد الشريعة يف التمويل

تحليلي يف الشرح واالستدالل واملناقشة. توصل البحث إىل حتقيق مجلة من ومراجعها املناسبة، واملنهج ال
:املضاربة كصيغة مصرفية يف انفذة النور  التزال يف حاجة اىل تطوير يف آلياهتا  يف  والأ :النتائج ، أمهها

ُيقق  ال : املضاربة كمنتج مصريف يف انفذة النوراثنيا    . ضوء ماتعرفه جتارب النوافذ يف دول أخرى
االحتياجات التنموية يف ابعادها املقاصدية: االجتماعية و الصحية والتعليمية  واألسرية لألقلية املسلمة يف 
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ن تعمل مبا ُيقق كسب ثقة املسلمني أكثر سواء من حيث أ: على النافذة اثلثا. جمالت مقاصد الشريعة
 . عام رفع الكفاءة يف التدقيق الشرعي خصوصا واحلوكمة الشرعية بشكل

  سريالنكا، األقلية.اإلسالمية، : املضاربة، النافذة، النور، الكلمات املفتاحية

Abstract 

Islamic banking aspires to become a force with a significant impact on the level of the 

economy of countries by providing products that are developing remarkably in Islamic 

countries in general, and in Muslim minority countries in particular, as a lifeline for 

Muslims from the monopoly of traditional banks on financial transactions. 

This research aims to clarify the practice of Mudaraba in An-Noor Islamic Window and 

its adequacy for the needs of the Muslim minority in Sri Lanka in the light of the 

objectives of Shari’ah . The research included three sections; The first topic dealt with 

an introductory overview of Islamic banking and Islamic windows in Sri  Lanka. As for 

the second topic, it attempts to discuss the Mudaraba contract implemented in An-Noor 

Islamic Window. The third section analyzes whether the needs of the Muslim minority 

in Sri Lanka in financing is sufficiently fulfilled in the light of the objectives of 

Shari’ah. The research adopts the inductive method in tracing the scientific material 

from its appropriate sources and references, the analytical method in explanation, 

inferences and discussion. The research reached to achieve several results, the most 

important of which are: Mudaraba practiced in An-Noor Islamic Window still needs to 

be developed in its mechanisms by obtaining experiences from the Mudaraba contract 

followed in successfully established countries. Mudaraba practiced as a banking 

product in An-Noor Islamic Window does not meet the developmental needs of the 

Muslim minority in the dimensions of social, health and educational purposes. An-Noor 

Islamic window should work to gain the confidence of Muslims more, in terms of 

raising efficiency in Shari’ah governance, especially in Shari’ah auditing. 

Keywords: Mudaraba, Window, An-Noor, Islamic, Sri Lanka, Minority 

 
 املبحث األول: نبذة تعريفية ابلصريفة اإلسالمية والنوافذ اإلسالمية بسريالنكا

تبدأ فكرة ظهور املصرفية اإلسالمية يف سريالنكا مع بداية ظهوره على مستوى العامل، وقد انتشرت فكرة 
اإلسالم خالل بعد السبعينات يف البالد اإلسالمة أوال، وأتثرت هذه الفكرة يف األقليات املسلمة بشكل 

يف جنوب شرقي آسيا ويف اجلزء اجلنويب تدرجيي اثنيا غراب وشرقا، ومن مقدمتها سريالنكا، تقع جزيرة سريالنكا 
كم. وعدد   65610، وتبلغ مسافتها 1948الشرقي من اهلند، وقد استقلت من االستعمار اإلجنليزي يف عام 

مليون نسمة. وتوجد عدة قوميات يف سريالنكا وهي السنهال والتاميل وموروس. أما  21.8سكان سريالنكا 
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ن احملاولة احلقيقية إ. 1%4% والنصررانية 9.7% و اإلسالم 12% واهلندسية 70.2األداين البوذية 
إلدخال اخلدمات املصرفية اإلسالمية يف سريالنكا قام هبا أشخاص يتألفون من مصرفيني مثل إمساعيل دين 

 .1995-1994ماريكار وعثمان قاسم وبعض العلماء املتعلمني يف القطاع املصريف يف الفرتة 
المية يف سريالنكا يف شكلني مها :نظام املصريف اإلسالمي املتكامل والنوافذ ويتم تطبيق املصرفية اإلس

 اإلسالمية التابعة للبنوك التقليدية.
 بنك إسالمي متكاملاملطلب األول: 

عندما نوقشت فكرة إنشاء نظام مصريف إسالمي على نطاق واسع من قبل العلماء املسلمني احملليني، وقد مت 
إسالمي ابرز من ابكستان، الشيخ تقي عثماين إىل سريالنكا ملناقشة إمكانية إنشاء مثل إرسال دعوة إىل عامل 

خطوة جريئة لتقدمي املشورة للبنك املركزي السريالنكي  Marikkarهذا النظام . ويف الوقت نفسه ، اختذ 
أتسيس  ، مت 1997حول احتمال إنشاء قطاع مصريف إسالمي. وبعد أخذ االعتبار بكل جدية ، يف عام 

Amana Investment Ltd (AIL)  .كشركة استثمار 
، مت إدخال النظام املصريف اإلسالمي الكامل إىل Aman Investment Limited)AILومع إنشاء  

 AILعميل ، أعلنت  35000، مع  1997عاًما منذ عام  12سريالنكا. بعد عمليات انجحة استمرت 
من البنك  2011)بصيغته املعدلة( يف عام  1988لعام  30أهنا تلقت ترخيًصا مبوجب القانون املصريف رقم 

  2Amanaاسم ء الدولة أول بنك إسالمي متكامل يطلق عليه ( إلنشاCBSLاملركزي السريالنكي )
Bank Limited (ABL وقد مكنها من بدء العمليات املصرفية التجارية على .)3أساس الشريعة. 

 النوافذ اإلسالميةاملطلب الثاين: 
 وتوجد أكثر من ستة نوافذ إسالمية اتبعة للبنوك التقليدية. منها:  

، يحسمح جلميع البنوك  1988لعام  30على قانون البنوك رقم  2005نتيجة للتعديالت اليت أدخلت عام 
بنكا  12بنكا تقليداي يف سريالنكا، مبا يف ذلك  33التقليدية بتشغيل األعمال املصرفية اإلسالمية. وهناك 

نبيا تعمل يف األعمال املصرفية . على الرغم من أهنم أحرار يف إدارة األعمال املصرفية اإلسالمية، إال أن أج
وانفذة 4التقليديالقليل من البنوك تعمل حالًيا يف هذا العمل. منها: انفذة الصفا اإلسالمية اتبعة لبنك الشعيب 

ة النجاح اإلسالمي اتبعة لبنك هاتون الوطين  . وانفذ 5العدالة اتبعة لبنك التجاري سيالين التقليدي
                                                 
1 https://theodora.com/wfbcurrent/sri_lanka/sri_lanka_people.html 
2 Faizal Salih, (2009) “Big Plans For Amanah Bank” Islamic Finance News, Vol.6, No. 13.   
3 Amana to set up First Islamic Bank in Sri Lanka (2009) Daily Mirror, Sri Lanka, 30 March   
4 Available at https://www.combank.lk/newweb/en/personal/services/islamic-banking   

 كا،مشاكل وآفاق العمل املصريف: حتليل حالة سريالننفيس، أمحد مسون وآخرون،  5
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(Hatton National Bank)6،  وانفذة الفالح اإلسالمية اتبعة لشركة متويلية يطلق عليها ،
LOLC Auto Finance وانفذة البنك التجاري اإلسالمي، وهي شركة مصرفية أتسست يف مجهورية ،

(، Muslim Commercial Bankسريالنكا  )ابكستان اإلسالمية ، وهلا مكاتب فرعية يف مجهورية 
 بنك سيالينعن  7م(٢٠٠٩التابعة لبنك سيالين التقليدي، واليت أنشئت يف عام ) انفذة النور اإلسالمية

يف سريالنكا وهي من  8م(١٩٣٩التقليدي السريالنكي أكرب البنوك التقليدية وأقدمها والذي أتسس يف عام )
 9٪( من جمموع السكان.١٠) نسبةاملسلمون أقلية ال تتجاوز  الدول غري املسلمة، و يشكل فيها

 
 املبحث الثاين : صيغة املضاربة املعمول هبا يف انفذة النور اإلسالمية 

يوضح هذا املبحث مفهوم صيغة املضاربة ومشروعيتها والتطبيق املصريف لعقد املضاربة وصيغة املضاربة املعمول 
 اإلسالمية التابعة لبنك سيالن التقليديهبا يف انفذة النور 

 املطلب األول: تعريف املضاربة وبيان مشروعيتها
عند احلديث عن املضاربة فإنه يلزم توضيح معىن املضاربة عند اللغويني واملعىن اإلصطالحي عند الفقهاء، مث 

 نبني مشروعيتها، وبيان ذلك فيما يلي:
 

 تعريف املضاربة لغة واصطالحا: 
: املضاربة لغةا:   وهو أييت على عدة معان منها: ،10من الضربوهي مشتقة مفاعلة من وزن   املضاربةأوالا

                                                                                                                                                    
Journal of Arabic and Islamic Studies, South Eastern University of Sri Lanka, Issue.2;2018,  

 
6 Available at https://www.businesstoday.lk/article.php?article=6011  

 
7 https://web.boc.lk/boc/index.php?route=product/category&path=87_354_355&desc=1 

 
8 https://web.boc.lk/boc/index.php?route=information/information&information_id=4 

 

  إحصائية صادرة عن احلكومة السريالنكية، منشورة عرب اإلنرتنت برابط: 9
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/FinalReport/P

opulation/Table%20A3.pdf م.٠٢٠٢-٥-٩شوهدت يف اتريخ    

 

التحقيق: ضبطه وصححه مجاعة من  كتاب التعريفات، هـ(،816علي بن حممد بن علي الزين الشريف اجلرجاين )املتوىف: 10
 .218م، ص1983-هـ 1403، 1لبنان، دار الكتب العلمية ، ط-العلماء إبشراف الناشر، بريوت 

https://web.boc.lk/boc/index.php?route=product/category&path=87_354_355&desc=1
https://web.boc.lk/boc/index.php?route=product/category&path=87_354_355&desc=1
https://web.boc.lk/boc/index.php?route=information/information&information_id=4
https://web.boc.lk/boc/index.php?route=information/information&information_id=4
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/FinalReport/Population/Table%20A3.pdf
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/FinalReport/Population/Table%20A3.pdf
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/FinalReport/Population/Table%20A3.pdf
http://www.statistics.gov.lk/PopHouSat/CPH2011/Pages/Activities/Reports/FinalReport/Population/Table%20A3.pdf


5 

 

5 

 

   11وهو السري يف األرض مطلقا للسفر: يقال: ضرب يف األرض إذا سار فيها مسافرا فهو ضارب .1
 .  )101النساء: (  (َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن الصَّاَلةِ َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأْلَْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح )قال تعاىل 

السري يف األرض والسفر فيها لقصد التجارة وابتغاء الربح منها وضرب يف التجارة ويف األرض كقوله  .2
تَ ُغوَن ِمْن َفْضِل اّللَِّ تعاىل ) مفاعلة من  َوِهيَ  ، )20املزمل: (( َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض يَ ب ْ

، 12والسَّرِي ِفيَها لِلتَِّجارَِة. وَضَرَبت الطريح: َذَهَبْت. والضَّْرب: اإِلسراع يف السَّري الضرب يف األرض
َتِغي الرزقَ  : َضَرْبتح يف اأَلرض ِإذا سافـَْرَت تـَبـْ ، كما أن املضاربة هي أن يعطي فالن فالان من 13يـحَقالح

 .14هما، أو يكون له سهم معلوم من الربحماله للتجارة به على أن يكون الربح املرتتب بين
يتضح من املعىن اللغوي أن املضاربة تشري إىل السري يف األرض بشكل عام ،وإىل السري يف األرض لقصد 

 الكسب وطلب الرزق على وجه اخلصوص.
عقد شركة »وردت يف كتب الفقه تعريفات عديدة للمضاربة فعرفها احلنفية أبهنا: اثنياا: املضاربة اصطالحا: 

توكيل على جتر يف نقد مضروب »، وعرفها املالكية أبهنا: 15«يف الربح مبال من جانب، وعمل من جانب
، 17«أن يدفع إليه ماال ليتجر فيه والربح مشرتك بينهما»، واملضاربة عند الشافعية: 16«مسلم جبزء من رحبه

ني معلوم قدره، ال صربة نقد، وال أحد كيسني، دفع مال وما يف معناه مع»وعرفها احلنابلة أبهنا: وعرفها أيضا: 
 . 18«يف كل واحد منهما مال معلوم، تساوي ما فيهما، أو اختلف، إىل من يتجر فيه، جبزء معلوم من رحبه

                                                 
لسان هـ(، 711الرويفعى اإلفريقى )املتوىف:  حممد بن مكرم بن على، أبو الفضل، مجال الدين ابن منظور األنصاري  11

 .544،ص1، ج3بريوت، دار صادر، ط العرب،
 .545،ص1، جلسان العرب 12
 املصدر نفسه 13
 .544،ص1، ج3، طلسان العرب، ينظر: ابن منظور 14
عالء الدين حممد بن )حممد أمني املعروف اببن عابدين( بن عمر بن عبد العزيز عابدين احلسيين الدمشقي )املتوىف:  15

 .409،ص8لبنان، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع،ج –بريوت الدر املختار شرح تنوير األبصار، هـ(، 1306
دار حاشية الدسوقي على الشرح الكبري، هـ(،0123حممد بن أمحد بن عرفة الدسوقي املالكي )املتوىف:  16

 ،517،ص3الفكر،دط،دت،ج
 مغين احملتاج إىل معرفة معاين ألفاظ املنهاج،هـ(، 977مشس الدين، حممد بن أمحد اخلطيب الشربيين الشافعي )املتوىف:  17

 .398،ص3م،ج1994 -هـ 1415،ت 1دار الكتب العلمية،ط
كشاف القناع عن منت هـ(، 1051منصور بن يونس بن صالح الدين ابن حسن بن إدريس البهوتى احلنبلى )املتوىف:  18

 .508،ص3دار الكتب العلمية،جاإلقناع، 
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أبهنا: شركة يف الربح مبال من اإلسالمية )أيويف( وعرفت املضاربة هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية 
 .19وعمل من جانب )املضارب(جانب )رب املال( 

يتضح مما سبق من تعريفات املضاربة عند املذاهب األربعة وغريها  كالتعريف املعاصر ل أيويف إىل أن ألفاظها 
دفع مبلغ من املال آلخر ليتاجر فيه ويرى الباحث أنه ميكن أن تعرف املضاربة على أهنا: ومعانيها متقاربة، 

 . على أن يكون له نصيب معروف من الربح
 

املضاربة من العقود املشروعة بال خالف، وقد اتفق الفقهاء على مشروعية عقد املضاربة  مشروعية املضاربة:
 وجوازها، حيث ثبتت مشروعيتها ابلكتاب والسنة واإلمجاع.

َوآَخُروَن َيْضرِبُوَن يف اأْلَْرِض : ثبتت مشروعية املضاربة يف القرآن الكرمي يف قوله تعاىل: )أوال: القرآن الكرمي
تَ ُغو  فَِإَذا ُقِضَيِت الصَّاَلُة فَانْ َتِشُروا يف اأْلَْرِض َوابْ تَ ُغوا ِمْن )(، وقوله تعاىل: 20(  )املزمل: َن ِمْن َفْضِل اّللَِّ يَ ب ْ

َوِإَذا َضَربْ ُتْم يف اأْلَْرِض فَ َلْيَس َعَلْيُكْم ُجَناٌح َأْن تَ ْقُصُروا ِمَن )( وقوله تعاىل: 10( ) اجلمعة:َفْضِل اّللَِّ 
على مشروعية املضاربة ألن معىن الضرب يف األرض  فاآلايت الكرمية هذه تدل  (. 101)النساء:  (اَلةِ الصَّ 

املضارب يف هذه اآلية هو "طلب الرزق عن طريق التجارة".و  21واجلصاص 20كما إليه املفسرون كالقرطيب
 .يضرب يف األرض يبتغي من فضل هللا وهو الرزق

النبوية على مشروعية املضاربة، فقد ثبت أن النيب صلى هللا عليه وسلم خرج إىل : دلت السنة اثنيا: من السنة
فربح رحًبا  -قبل أن يتزوجها بنحو شهرين وسنة-الشام مضاراًب مبال خدجية بنت خويلد رضي هللا عنها 

عنهما: "  . وجاء عن ابن عباس رضي هللا 22عظيًما، وذلك وإن كان قبل النبوة، إال أنه حكاه بعدها مقًرا له
كان العباس بن عبد املطلب رضي هللا عنه إذا دفع مااًل مضاربة اشرتط على صاحبه أن يسلك به حبرا، وال 

                                                 
 .369، ص2018، املعيار الشرعية لعام  (AAOIFI)هيئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية  19

اجلامع ألحكام ، 671أمحد بن أيب بكر بن فرح األنصاري اخلزرجي مشس الدين القرطيب )املتوىف : أبو عبد هللا حممد بن  20
(، م 1964 -هـ 1384 ،2،طدار الكتب املصرية :القاهرة ،)أمحد الربدوين وإبراهيم أطفيشالتحقيق:  ،القرآن

 .56،ص19ج
عبد السالم حممد علي  التحقيق:  ،حكام القرآنأ ،هـ(370أمحد بن علي أبو بكر الرازي اجلصاص احلنفي )املتوىف:  21

 .375،ص1،( جم1994هـ/1415، 1،طدار الكتب العلمية: بريوت ،)شاهني
، هناية احملتاج إىل شرح املنهاج هـ(، 1004مشس الدين حممد بن أيب العباس أمحد بن محزة شهاب الدين الرملي )املتوىف: 22

 .220،ص5م، ج1984هـ/1404بريوت، دار الفكر،ط أخرية، 
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ينزل به واداي، وال يشرتي به ذات كبد رطبة، فإن فعل فهو ضامن، فرفع شرطه إىل رسول هللا صلى هللا عليه 
والناس يتعاقدون املضاربة فلم ينكر عليهم وذلك  ". وكذا بعث رسول هللا صلى هللا عليه وسلم23وسلم، فأجازه

وقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قال: "ثالثة فيهن بركة:  24تقرير هلم على ذلك، والتقرير أحد وجوه السنة.
 "25البيع إىل أجل، واملقارضة، وإخالط الرب ابلشعري للبيت ال للبيع

 صلى هللا عليه وسلم أهنم أعطوا أموال األيتام مضاربة، ورد عن مجاعة من أصحاب النيباثلثا: من اإلمجاع: 
، وغريهم من الصحابة رضوان هللا عليهم، ومل ينقل 29، وعبد هللا بن مسعود28، وعلي27، وعثمان26منهم: عمر

                                                 
سنن الكربى، : ال هـ(، 458أمحد بن احلسني بن علي بن موسى اخلحْسَرْوِجردي اخلراساين، أبو بكر البيهقي )املتوىف:  23

 2003 -هـ  1424، 2(، بريوت، دار الكتب العلمية،ط11611التحقيق: حممد عبد القادر عطا، رقم)
أبو احلسن علي بن عمر بن أمحد بن مهدي بن مسعود بن النعمان بن دينار البغدادي سنن الدارقطين، . 184،ص6م،ج

يب االرنؤوط، حسن عبد املنعم شليب، عبد اللطيف حرز هـ(، حققه وضبط نصه وعلق عليه: شع385الدارقطين )املتوىف: 
 .52،ص4م،ج 2004 -هـ  1424، 1(،  بريوت، مؤسسة الرسالة،ط3081هللا، أمحد برهوم، رقم)

 .79،ص6جبدائع الصنائع، الكاساين،  24
، 2289رقم بن ماجه، سنن ا هـ(، 273ابن ماجة أبو عبد هللا حممد بن يزيد القزويين، وماجه اسم أبيه يزيد )املتوىف:  25 

. )إال أن هذا احلديث يف سنده ضعيف(. 768، ص2التحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء الكتب العربية، ج
)واملقارضة( هي املضاربة. حكم األلباين ضعيف جدا. فقال حممد فؤاد عبد الباقي: يف الزوائد يف إسناده صاحل بن صهيب 

 قال السندي ونصر بن قاسم قال البخاري حديثه جمهول. -ال العقيلي حديثه غري حمفوظ. اه جمهول. وعبد الرحيم بن داود ق
طبق عقد املضاربة أمري املؤمنني عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه على ابنيه عبد هللا وعبيد هللا يف قصتهما املشهورة مع أيب  26

بَـْيدح اَّللَِّ ْبدح اَّللَِّ َوعح موسى األشعري حينما كان أمريا على البصرة. )َحدََّثيِن َماِلٌك، َعْن َزْيِد ْبِن َأْسَلَم، َعْن أَبِيِه أَنَّهح قَاَل: َخرََج عَ 
، َوهحَو  أَِمريح اْلَبْصَرِة، فـََرحََّب هِبَِما َوَسهََّل، مثحَّ ابـَْنا عحَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب يف َجْيٍش ِإىَل اْلِعرَاِق فـََلمَّا قـََفاَل َمرَّا َعَلى َأيب محوَسى اأْلَْشَعرِيِّ

، أحرِيدح َأْن أَبـَْعَث ِبِه ِإىَل أَِمرِي اْلمحْؤِمِننَي، قَاَل: َلْو أَْقِدرح َلكحَما َعَلى أَْمٍر أَنـَْفعحكحَما ِبهِ  ، مثحَّ قَاَل: بـََلى َهاهحَنا َماٌل ِمْن َماِل اَّللَِّ  َلَفَعْلتح
َتاَعاِن بِِه َمَتاًعا ِمْن َمَتاِع اْلِعرَاِق، مثحَّ تَِبيَعانِِه اِبْلَمِديَنِة، فـَتـحَؤدِّاَيِن رَأْ  َماِل ِإىَل أَِمرِي اْلمحْؤِمِننَي، َوَيكحونح الرِّْبحح َلكحَما، َس الْ َفأحْسِلفحكحَماهح فـَتَـبـْ

ا اَبَعا فَأحْرحِبَا، فـََلمَّا َدفـََعا َذِلَك ِإىَل فـََقااَل: َوِدْداَن َذِلَك، فـََفَعَل، وََكَتَب ِإىَل عحَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب أَْن أَيْخحَذ ِمنـْهحَما اْلَماَل، فـََلمَّا َقِدمَ 
ابـَْنا أَِمرِي اْلمحْؤِمِننَي، فََأْسَلَفكحَما، أَدِّاَي »؟ قَااَل: اَل، فـََقاَل عحَمرح ْبنح اخلَْطَّاِب: « َأكحلُّ اجْلَْيِش َأْسَلَفهح، ِمْثَل َما َأْسَلَفكحَما»: عحَمَر قَالَ 

َبِغي َلَك اَي أَِمرَي اْلمحْؤِمِننَي، َهَذا َلْو نـََقَص َهَذا اْلَمالح أَْو َهَلَك  ، فََأمَّا َعْبدح اَّللَِّ َفَسَكَت، َوأَمَّا عحبَـْيدح اَّللَِّ فـََقاَل:« اْلَماَل َورحِْبَهح  َما يـَنـْ
، فـََقاَل َرجحٌل ِمْن جحَلَساءِ  ، َورَاَجَعهح عحبَـْيدح اَّللَِّ : أَدِّاَيهح، َفَسَكَت َعْبدح اَّللَِّ ْو َجَعْلَتهح  عحَمَر: اَي أَِمرَي اْلمحْؤِمِننَي لَ َلَضِمنَّاهح؟ فـََقاَل عحَمرح
ِه، َوَأَخَذ َعْبدح اَّللَِّ  : َقْد َجَعْلتحهح ِقرَاًضا، فََأَخَذ عحَمرح رَْأَس اْلَماِل َوِنْصَف رحبِْ  َوعحبَـْيدح اَّللَِّ ابـَْنا عحَمَر ْبِن اخلَْطَّاِب ِقرَاًضا؟ فـََقاَل عحَمرح

حممد ، احملقق: املوطأ ،هـ(179دين )املتوىف: مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي املِنْصَف رِْبِح اْلَماِل " 
 1425 ،1،طمؤسسة زايد بن سلطان آل هنيان لألعمال اخلريية واإلنسانية : اإلمارات،) مصطفى األعظمي
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أنه من أنكر عليهم من أقراهنم أحد، ومثله يكون إمجاًعا، وعلى هذا تعامل الناس من لدن رسول هللا صلى هللا 
 .30لم من غري إنكار من أحد، وإمجاع أهل كل عصر حجة، فرتك به القياسعليه وس

ويقول ابن رشد : "ال خالف بني أهل العلم  .31قال ابن قدامة رمحه هللا: أمجع أهل العلم على جواز املضاربة
الرفق يف جواز القراض أنه مما كان يف اجلاهلية فأقرهم اإلسالم عليه. مث وضح أن الرخصة يف ذلك هي ملوضع 

 فثبت بذلك مشروعية املضاربة من اإلمجاع. "32ابلناس
 املطلب الثاين: تطبيق عقد املضاربة يف املصرف اإلسالمي 

تطبيق صيغة املضاربة لتعبئة األموال على قائم املصارف اإلسالمية؛أسلوب يف  سلوبنيأب يطبق املضاربةعقد 
 ، وأسلوب تطبيق صيغة املضاربة لتوظيف األموال. لقبول الودائع

ستثمار على أساس اال أموالتقبل املصارف اإلسالمية  ،طبيق صيغة املضاربة لتعبئة األموالت األسلوب األول:
العالقة القائمة بني  طبيعة ومعىن ذلك أن "املضارب"املصرف هو و  "رب املال" ودععقد املضاربة حيث يعترب امل

تم بطريق حساابت يوهذا األسلوب  .على أهنا عالقة مضاربة موالسالمي وأرابب هذه األاملصرف اإل
حتقيق الربح عن طريق قيام املصرف اإلسالمي بغرض أصحاهبا  ودعاالستثمار وهي تلك األموال اليت ي

                                                                                                                                                    

 . 992،ص 4،ج2534رقم احلديث  (م 2004 -هـ 
 قراضا يعمل فيه على أن الربح عن العالء بن عبد الرمحن عن أبيه عن جده أن عثمان بن عفان رضي هللا عنه "أعطاه ماال 27

 -هـ  1406التحقيق: حممد فؤاد عبد الباقي، بريوت، دار إحياء الرتاث العريب،، موطأ مالك، بينهما . مالك بن أنس
 .688،ص2م،ج 1985

عليه".   ورد عن أمري املؤمنني علي رضي هللا عنه أنه قال يف عقد املضاربة " الوضيعة على املال والربح على ما اصطلحوا 28
، التحقيق: عصام الدين الصبابطي، نيل األوطار، هـ(، 1250حممد بن علي بن حممد بن عبد هللا الشوكاين اليمين )املتوىف: 

 .318،ص5م،ج1993 -هـ 1413، 1مصر، دار احلديث،ط
 .318،ص5، ج، نيل األوطارأعطى ابن مسعود زيد بن جليدة مااًل مقارضة.  الشوكاين  29
دار  ،بدائع الصنائع يف ترتيب الشرائع  ،هـ(587عالء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أمحد الكاساين احلنفي )املتوىف: 30

هيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف : أبو بكر حممد بن إبرا. و 79،ص6،جم1986 -هـ 1406الثانية،  ،2،طالكتب العلمية
دار املسلم للنش  ،هـ(319: أبو بكر حممد بن إبراهيم بن املنذر النيسابوري )املتوىف : التحقيق: ، اإلمجاع، هـ(319

 .137،138، صمـ2004هـ/ 1425 ،1،طوالتوزيع
 .19، ص5ج ،املغين البن قدامة ،بن قدامة 31
بداية اجملتهد ، هـ(595حممد بن أمحد بن رشد القرطيب الشهري اببن رشد احلفيد )املتوىف: أبو الوليد حممد بن أمحد بن   32

 . 21، ص4(، جم 2004 -هـ 1425،دط، ت دار احلديث: القاهرة، )وهناية املقتصد
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، وهي كما صورتني إىلوتنقسم هذه احلساابت  .أو ابالشرتاك مع غريه من املستثمرين ةا بصورة منفردرهابستثما
 :33يلي

صاحب احلساب املصريف يف استثمار  ضوفيها يفو  طلقة(امل أو)حساابت االستثمار العامة  : الصورة األوىل 
نتائج الهذا األسلوب يف صايف  وفق موال اليت يقدمها أصحاهبااألمشروع أو جمال خيتاره وتشارك  أمواله يف أي

 قة.وُيكم هذه العالقة بني املصرف و أصحاب هذه األموال عقد املضاربة يف صورته املطل .ظيفالكلية للتو 
اله و وفيها يقوم صاحب احلساب بتسليم أم (و املقيدة)أحساابت االستثمار املخصصة  هي : الصورة الثانية

صل عليها هذه د اليت حتئوترتبط العوا ،للمصرف على أساس استثمارها يف مشروع حمدد أو جمال معني
ُيكم هذه العالقة هنا بني صاحب  قط.املباشرة للمشروعات اليت خصصت هلا ف ةنتائج الفعليابلاحلساابت  

 .عقد املضاربة أيضا ولكن يف صورته املقيدة فاحلساب االستثماري واملصر 
وبني املودعني )أصحاب حساابت  بني املصرف اإلسالميالعالقة  يتبني أن وبناء على العرض السابق

  على أموال املودعني، 34االستثمار( على أهنا عالقة مضاربة، يعترب املصرف اإلسالمي املضارب مضاربة مطلقة
بينما يعترب أصحاب األموال أرابب أموال، مث يقوم املصرف اإلسالمي بدفع هذه األموال إىل غريه لغرض 

، ومن مث هنا يقوم املصرف بوضع املضارب األول الذي بدفع 35و املقيدةاستثمارها بصيغة املضاربة املطلقة أ
 .36مال املضاربة إىل مضارب آخر ليعمل هبا إبذن رب املال

التعاقدية هي الصيغة : تطبيق صيغة املضاربة لتوظيف األموال،  بطريق املضاربة املشرتكة،  األسلوب الثاين 
 -يعمل املصرف اإلسالمي ابعتباره مضارابن وهي تقوم على أساس أنائية الثاملطورة لشركة املضاربة الفردية أو 

                                                 
املعهد العاملي للفكر )القاهرة: مكتب  ،، حنو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالميةد عبد املنعم أبو زيدمحم ينظر:  33

 .55م، ص2000، 1اإلسالمي،ط
هي اليت يفوض فيها صاحب املال : العامل )املضارب( يف كل التصرفات املطلوبة بدون قيود و (املضاربة املطلقة:  34

وهي اليت وضع فيها صاحب املال قيودا ويشرتط  شروطا على املضارب وقد يكون (املضاربة املقيدة: . و)وشروط
، حبوث يف فقه البنوك اإلسالمية دراسة فقهية انظر : علي حمي الدين القره الداغي مبشروع معنيالتقييد 

 .608،ص2م(، ج2010، 1)بريوت: دار البشائر، طواقتصادية،
 .29م، ص1985، 1ينظر: حممد جناة هللا صديقي، النظام املصريف الالربوي، اجمللس العلمي جبامعة امللك عبد العزيز،ط 35
(، املعهد العاملي 273-269)ص حنو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالميةينظر: حممد عبد املنعم أبو زيد،  36

تقومي جتربة املصرفية اإلسالمية ، رفعت السيد العوضي، ينظر: . ينظر: م(2000(، )1للفكر اإلسالمي، القاهرة )ط
، 13م، ج2013 ،(1ط)القاهرة، دار السالم،  اق املالية،موسوعة األقتصاد اإلسالمي يف املصارف والنقود واألسو 

 .166ص
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عن ل أو وكيل ماصاحب  ابعتباره  -املصرف  ضر عكما ي  ،ال استثمار مدخراهتم هلممو صحاب األأعلى 
على أن توزع أرابح حسب  موال، صحاب املشروعات االستثمارية استثمار تلك األعلى أ – موالصحاب األأ

 .37اخلسارة على صاحب املال تقعاألطراف الثالثة و  االتفاق بني
يتضمن فيها ثالثة أطراف، الطرف األول املودعون يقدمون األموال بصورة انفرادية، والطرف الثاين املضاربون  

)املستثمرون( الذين يضاربون على املال منفردين حسب االتفاق بينهم وبني املصرف، والطرف الثالث املضارب 
أموال املودعني من جهة )انفرادية( ومع املشرتك وهو البنك الذي يقوم مبضاربة مزدوجة، حيث يضارب يف 

 .38املستثمرين كل حسب االتفاق
لقبول مما سبق يتضح  أن املصارف اإلسالمية تقوم ابلعمليات االستثمارية عن طريق املضاربة من حيث التعبئة 

املضاربة  بعقداهلم و أم إيداعيستفيدون من خالل  نيعدو موال من تعدد صورها كما أن املتوظيف األبالودائع  
ني بطريقة عدو ال املمو اإلسالمي متول أ املصرفواملقيدة من صورها املتعددة ابإلضافة إىل أن  طلقةاملها وعيبن

 ذكرها.  املضاربة املشرتكة اليت فيها تكون ثالثة أطراف مما سبق
 

 سيالن التقليدياملطلب الثالث: تطبيق عقد املضاربة يف انفذة النور اإلسالمية اتبعة لبنك 
لنا أن  ضحالتقليدي يف املعامالت املالية يت يالنلبنك س ةالنور اإلسالمية التابع ذةفبه انعند النظر فيما تقوم 

 اليت تكون فيها نيعمن قبل املودوالتوفري الودائع  حساابت قبول الشرعية  يتم من خالل ضاربةامل عقدتطبيق 
ويتحمل الطرفان خماطر العملية رحبا وخسارة، والربح الناتج يقسم بينهما يف  النافذة مضاراًب، واملودع رب املال، 

كل شهر حسب االتفاق. ويالحظ على تطبيق عقد املضاربة يف النافذة أن املضاربة ال تتم وفًقا ملا تطبقه 
ودعني املصارف اإلسالمية السابق ذكرها. بل ينحصر عقد املضاربة يف النافذة يف قبول حساابت ودائع امل

 . 39وتوزيع الربح على أساس العقد
يتم استثمار األموال املودعة مع الودائع و  .من العمالء حساابت التوفريقبول املضاربة ل النافذة عقد تستخدمو 

                                                 
 .342م، ص2008، 6، دار النفائس،طاملعامالت املالية املعاصرةحممد عثمان شبري،   37
 .55ص، ، حنو تطوير نظام املضاربة يف املصارف اإلسالميةد عبد املنعم أبو زيدمحم ينظر:  38
 

يف هيئة الرقابة الشرعية لنافذة النور اإسالمية لبنك سيالن التقليدي،عضو يف جملس جزء من مقابلة مع مرشد مظفر، عضو  39
م. جزء من مقابلة مع الشيخ فازل فاروق، عضو يف هيئة الرقابة  2021 - 03 - 16مجعية علماء سريالنكا، اتريخ 

 2021/  03/  25يالنكا يف اتريخ عضو يف جملس مجعية علماء سر  الشرعية لنافذة النور اإسالمية لبنك سيالن التقليدي،
 .م
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يف انفذة  املضاربةعقد نوعان من حساابت التوفري بوهناك  وفًقا للشريعة اإلسالمية. النافذةاألخرى من قبل 
 .فالطلأل مدخرات املضاربة،و  مدخرات املضاربة العامة، ومها: 40النور اإلسالمية

عاًما.  18: للمودعني الذين تزيد أعمارهم عن (General Mudaraba Saving) مدخرات املضاربة العامة. 1
النافذة  ليها ٪ املتبقية ُيصل ع45٪ من األرابح احملققة من االستثمارات و 55ُيق هلم احلصول على 

 وهذا ينقسم إىل النوعني، ومها:  .أول كمضارب
هو حساب توفري مضاربة (: Mudaraba Savings Personal) مدخرات املضاربة الشخصية النوع األول:

٪ من األرابح 55على  ُيصل .  .عاًما 18يفتح بشكل شخصي أو مشرتك من قبل شخص يزيد عمره عن 
 أول. كمضاربالنافذة  ٪ املتبقية ُيصل عليها 45احملققة من االستثمارات و 

هو حساب توفري : ( Mudaraba Savings Non - Personal) مدخرات املضاربة غري الشخصيةالنوع الثاين: 
ة أخرى. . ُيق هلم احلصول مضاربة يتم فتحه من قبل أي مجعية أو اندي أو مجعية أو شركة أو أي هيئة اعتباري

 أول. كمضاربالنافذة  ٪ املتبقية ُيصل عليها 45٪ من األرابح احملققة من االستثمارات و 55على 
: للمودعني الذين تقل أعمارهم عن ( Athfal Mudaraba Savings) فالطلأل مدخرات املضاربة .2

٪ املتبقية ُيصل 50٪ من األرابح احملققة من االستثمارات و 50ُيق هلم احلصول على و  سنة. 18
   41أول. كمضاربالنافذة  عليها 

كما سبق ذكرها أن عقد املضاربة مل يتم تطبيقه يف صورهتا األصلية القائمة على االستثمار يف انفذة النور 
ك التقليدية القائمة على أساس اإلسالمية وهو ما يرتتب عليه عدة آاثر سلبية منها:  توجه العمالء إىل البنو 

الراب احملرمة. وهو ما أكد عليه اخلبري االقتصادي حممد صفا حيث قال أن عدم وجود عقد املضاربة القائمة 
نظرًا ألن املضاربة تستخدم فقط الودائع يف انفذة النور اإلسالمية، فإن العمالء  ابملضاربة املشرتكة حيث قال"

استخدام املضاربة كأداة استثمارية ال ميكنهم تلبية احتياجاهتم. وابلتايل، رمبا يكون املسلمني الذين يرغبون يف 
وهو ما يتعارض مع مقصد حفظ  .42"هذا سبًبا الخنفاض عدد العمالء املسلمني يف انفذة النور اإلسالمية

                                                 
/  10/  05يف اتريخ املسئول مللف انفذة النور اإلسالمية يف مركز بنك سيالن التقليدي،  حممد إمام، جزء من مقابلة 40

 .م 2021
 - 16التقليدي، اتريخ جزء من مقابلة مع مرشد مظفر، عضو يف هيئة الرقابة الشرعية لنافذة النور إسالمية لبنك سيالن  41

م. جزء من مقابلة مع الشيخ فازل فاروق، عضو يف هيئة الرقابة الشرعية لنافذة النور اإسالمية لبنك سيالن  2021 - 03
 .م 2021/  03/  25يف اتريخ  التقليدي،

الن التقليدي يف اتريخ لبنك سياخلبري اإلقتصادي وأحد مؤسسي انفذة النور اإلسالمية ، حممد صفا مع . جزء من مقابلة  42
 .م 2021 /20/05
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للمشاريع يف جماالت الدين ومقصد حفظ املال من حيث مشوليتهما لتنمية حاجات العمالء التنموية 
املشاركات يف املضاربة يف القطاع الصحي و التعليمي و االجتماعي واألسري وغريه من القطاعات...واليت 

 ُيتاجها املسلمون وغريهم يف سرييلنكا.
بلغ إمجايل عدد العمالء الذين ميتلكون ، سنوات 10وملدة تزيد عن  فتح اتريخ النافذة ومنذ ومن جهة أخرى، 

هذا أقل نسبًيا عند مقارنته ابلسكان  .وفًقا لعقد املضاربة ألفا 50000يف النور ما يقرب من  حساابت
وابلتايل ،  املسلمني السريالنكيني على الرغم من كونه انفذة إسالمية اتبعة لبنك الدولة الرئيسي لسريالنكا.

وهذا  2.5% يف انفذة النور اإلسالمية  بصيغة عقد املضاربة التوفري عدد ودائع االستثمار أوأن فإن هذا يؤكد 
  .%10عند املقارنة بنسبة مسلمي سريالنكا وهي  قليل

 
ويرى الباحث بعد االستطالع للواقع التمويلي للنافذة أنه من األسباب اليت جعلت تطبيق انفذة النور 

 للمضاربة يتم هبذه الصورة احملدودة: 
كون مستوى انفذة النور مل يبلغ مستوى مصرف إسالمي، وقلة اهتمام البنك األم بنافذة النور  .1

 اإلسالمية. 
م املصريف اإلسالمي يف ظل ظروف األقلية املسلمة السريالنكية وما كثرة التحدايت اليت تواجه النظا .2

 تعانيه من العنصرية وقلة الدعم من احلكومة.
قلة وعي املسلمني السريالنكيني حول الصريفة اإلسالمية بشكل عام، وانفذة النور اإلسالمية بشكل  .3

 خاص.
 

 مقاصد الشريعة.ويقرتح الباحث احللول التالية لعالج هذه األسباب يف ضوء 
لتقوية النافذة من حيث  املدى طويلةاالسرتاتيجية الط عداد اخلطإب نافذة اإلسالميةلا إدارة أن تقوم .1

 .دارة والعمليات واملنتجات واخلدمات اجلديدةاملبىن واإل
الوطين بشكل  ابالقتصاد هو أحد أهم الوسائل املعينة على النهوضاملصرف اإلسالمي  التوعية أبن .2

 النظرةتغري توبذلك  وأنه يعمل على ضمان حفظ املال كأحد الكليات الضرورية اخلمسة، ،عام
 .حول املصرف اإلسالميني األغلبية لدى غري املسلم ةالضيق
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اإلضافة إىل و  ،يف ومقاصدها  اهتانفذ  لعمليات اليت تقوم هبا يفلانفذة النور اإلسالمية  إدارة توضيح .3
 وذلك لغرض كسب الثقة. النور اإلسالمية نافذةالتقليدية والق الواضحة بني البنوك الفرو  نشر

الشبهات حول عمليات النافذة من خالل و إزالة الشكوك  العمل على ية منعرقابة الشر الة ئيوالبد هل .4
مي مع تقدفيما خيص تقييم أدائها يف أطار التدقيق واحلوكمة الشرعية إجراء البحث العلمي الدقيق 

مبا يوسع يف  منتجات املضاربة وُيقق التنمية للمقاصد األخرى  املتعلقة ابلعمالء  املناسبة  قرتحاتامل
 كأقليات مسلمة حتتاج دعما أكثر فعالية من هذه النافذة.

 
 نتائج البحث

 :توصل البحث إىل حتقيق مجلة من النتائج ، أمهها
:املضاربة كصيغة مصرفية يف انفذة النور  التزال يف حاجة اىل تطوير يف آلياهتا  يف ضوء ماتعرفه  والأ

 . ىجتارب النوافذ يف دول أخر 
: املضاربة كمنتج مصريف يف انفذة النور  ال ُيقق االحتياجات التنموية يف ابعادها املقاصدية: اثنيا 

 . لألقلية املسلمة يف جمالت مقاصد الشريعةاالجتماعية و الصحية والتعليمية  واألسرية 
: على النافذة ان تعمل مبا ُيقق كسب ثقة املسلمني أكثر سواء من حيث رفع الكفاءة يف التدقيق اثلثا

 . الشرعي خصوصا واحلوكمة الشرعية بشكل عام
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