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ملخص

تيدؼ ىذه الدراسة إلى بياف مفيكـ الكفالة المصرفية ،كمالحظة مدل التقارب بيف مفيكميا كمفيكـ

الكفالة المقرر لدل جميكر الفقياء ،كالكشؼ عف تكييفيا الفقيي ،كاستعرضت مختمؼ مكاقؼ العمماء مف

مسألة جكاز أخذ العكض عمى مجرد خدمة الكفالة المصرفية التي تقدـ لمعمالء بصرؼ النظر عف دفع

تكصمت
المؤسسات المصرفية قيمتيا مف عدمو ،كذلؾ بالنظر في أدلتيـ كالمناقشات التي كردت عمييا ،كقد ٌ

الدراسة إلى جكاز أخذ األجرة عمى ىذا النكع مف الكفالة كضركرة تفعيؿ ذلؾ لدل المصارؼ اإلسالمية؛
نظ انر لقكة أدلة العمماء القائميف بجكاز ذلؾ كسالمة معظميا مف المعارضة.

الكممات المفتاحيػ :الكفالػة المصػرفية ،خطابػات الضػماف ،االعتمػادات المسػتندية ،الفقػو اإلسػالمي ،المصػارؼ
اإلسالمية.

Abstract
The current study aims to determine the concept of 'Bank Guarantee'; to define the
;similarities with the concept of 'Guarantee' according to the majority of Muslim Jurists
and to reveal its adaptation in Islamic jurisprudence.
The study reviewed the attitude of different Muslim scholars about the permissibilityof
accepting compensations for the mere service of 'Bank Guarantee'offered to customers,
regardless if the bank paid the bail or not, through analysing their evidence and arguments.
)The study reached a conclusion that it is permissible to accept compensations (charges
for this kind of 'Bank Guarantee', and that is necessary for Islamic Banks to implement
this finding due to the strength of evidence and proofs used in this context and the lack
of disagreement with this evidence.
Keywords: bank guarantee, letter of guarantee, letter of credit, Islamic jurisprudence,
Islamic banks.

املقدمة.

إف الحمد هلل نحمده ،كنستعينة ،كنستغفره ،كنعكذ باهلل مف شركر أنفسنا ،كسيئات أعمالنا ،مف ييده اهلل فال مضؿ

محمدان عبده كرسكلو  ،كبعد:
لو ،كمف يضمؿ فال ىادم لو ،كأشيد أف ال إلو إال اهلل كحده ال شريؾ لو ،كأف ٌ
فتقكـ البنكؾ اإلسالمية بأداء الخدمات المصرفية كتقديميا إلى عمالئيا ،شأنيا بذلؾ شأف البنكؾ التقميدية األخرل
يمة لمعمؿ المصرفي ،كباتػ ػ ػت
التي أخذت تزاحـ البنكؾ اإلسالمية في تقديـ تمؾ الخدمات ،التي تعد إحدل المككنات الم ٌ
تحظ ى بمزيد مف االىتماـ كالتطكير ،كميدانا مف مياديف التنافس الشديد بيف البنكؾ في الساحة المصرفية(ُ)؛ فباإلضافػ ػة
* أستاذ مشارؾ ،قسـ الفقو كأصكلو ،كمية الشريعة ،جامعة آؿ البيت.
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إلى أنيا تعد إحدل القنكات الفاعمة لرفد البنكؾ باإليرادات ،فيي أيضان تعد أداة ميمة لجذب المزيد مف العمالء ممف يجدكف
ضالتيـ في تمبية رغباتيـ المتصمة بيذا النكع مف النشاط المصرفي ،األمر الذم حدا بالعديد مف المؤسسات المصرفية أف
تعمؿ جاىدة عمى تحسيف الخدمات المصرفية المقدمة لمعمالء ،كعمى البراعة في تسكيقيا(ِ).

كلعؿ مف أىـ الخدمات المصرفية التي تقدميا البنكؾ إلى عمالئيا الكفاالت المصرفية المتنكعة؛ لما تمنحو ىذه

الخدمات مف عنصرم الثقة كاألماف بيف أطراؼ العمميات التعاقدية ،بسبب تدخؿ المصرؼ إلى جانب العمالء كضامف أك
يميد الطريؽ أماميـ لتسييؿ قياميـ بالدخكؿ في
كسيط مسؤكؿ لتقكية مراكزىـ المالية أماـ األطراؼ المتعاممة معيـ ،مما ٌ
صفقات تجارية لتمكيؿ عمميات استيراد كتصدير المكاد األكلية كالسمع الرأسمالية لدعـ التنمية كزيادة اإلنتاج كتحسينو كالدخكؿ
في تعاقدات استثمارية تسيـ في تنفيذ مشاريع التنمية االقتصادية مع الجيات المعنية بتمؾ المشاريع ،ما كاف بكسعيـ القياـ بيا

بمعزؿ عف ىذا النكع مف الخدمات المصرفية(ّ).

كتكمف أىمية الكفاالت المصرفية -أيضنا -في أنيا تعمؿ عمى تحسيف جكدة االئتماف لدل البنكؾ؛ فركاج مثؿ ىذه

الخدمات يؤىؿ البنكؾ إلعفاء المتطمبات الرقابية لرأس الماؿ بمكجب اتفاقية بازؿ الجديدة(ْ)(ٓ).

كالكاقع أنو حتى كتابة ىذه السطكر ما زالت تمؾ الخدمات تأخذ مساحة متكاضعة مف مساحات العمؿ المصرفي

اإلسالمي عمى رحابتو كسعتو؛ ذلؾ أف االتجاه الفقيي العاـ يحكؿ دكف أف تقدـ ىذه الخدمات إال عمى سبيؿ التبرع ،كعمى
أساس رسـ الخدمة ،بحيث ال يزيد عف المصركفات الفعمية ألدائيا(ٔ).

أماـ تمؾ المعطيات ،تحاكؿ ىذه الكرقة البحثية تسميط الضكء عمى مسألة جكاز أخذ األجرة عمى الكفالة المصرفية
أىمية بالغة عمى
المجردة عف الدفع ،كاستبطاف األدبيات التي سبقتيا في ذلؾ ،عمٌيا تضيؼ جديدان ليذا المكضكع؛ لما لو مف ٌ
صعيد العمؿ المصرفي اإلسالمي ،كبخاصة في ظؿ المنافسات التي تشيدىا الساحة المصرفية كالصعكبات التي تكاجييا
المصارؼ اإلسالمية في ىذا الصدد(ٕ).

أهنية الدراصة.

تبرز أىمية الدراسة في أنيا تصدت لبياف مسألة حيكية احتدـ الخالؼ كالنقاش حكليا بيف الفقياء فييا قديما كحديثا؛

فيي تكشؼ عف جكانب العالقة بيف الكفيؿ كالمكفكؿ عنو في الكفالة المجردة عف دفع أم مبمغ مالي لصالح المكفكؿ عنو،
حيث تتركز أىمية البحث عمى بياف حكـ أخذ األجرة عمى ىذا النكع مف الكفالة ،كتكضيح ما يترتب عميو مف أحكاـ.

كما تبدك أىمية ىذه الدراسة في الكشؼ عف مدل جكاز أخذ البنكؾ اإلسالمية أجرة عمى الكفاالت المصرفية المختمفة

التي تقدميا إلى عمالئيا ،كبخاصة في حالة عدـ كجكد غطاء مالي في حساب العمالء يفي بقيمة الكفالة أك بجزء منيا؛ إذ إف
القكؿ بحصر جكاز أخذ أجرة عمى الكفاالت المصرفية في حالة كجكد غطاء مالي في حساب العميؿ يفي بقيمة الكفالة فقط،

أمر ييفقد المصارؼ اإلسالمية لقطاع عريض مف العمالء الذيف يحرصكف عمى عدـ تجميد رؤكس أمكاليـ لدل البنكؾ ،بؿ
يبقكنيا سائمة في أيدييـ لمزاكلة نشاطاتيـ االستثمارية في السكؽ ،كما أنو مف ناحية ثانية ييفقد تمؾ الكفاالت كظيفتيا

كمقصكدىا إذا ما قاـ العميؿ بإيداع قيمة الكفالة كاممة لدل البنؾ ،إذ اليبقى معنى لمضماف في ىذه الحالة.
مشكلة البحث.

تتمثؿ مشكمة الدراسة في تحديد كبياف حكـ أخذ األجرة عمى الكفالة المصرفية ،بما ييشكؿ جكابنا عف األسئمة اآلتية:
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ُ -ما مفيكـ الكفالة المصرفية؟
ِ -ما حكـ أخذ العكض عمى الكفالة المصرفية المجردة عف الدفع؟
ّ -ما أدلة القائميف بمنع أخذ العكض عمى الكفالة؟ كما الردكد الكاردة عمييا؟
ْ -ما أدلة القائميف بجكاز أخذ العكض عمى الكفالة؟ كما الردكد الكاردة عمييا؟

ٓ -ما الرأم الراجح في مسألة أخذ العكض عمى الكفالة المصرفية المجردة عف الدفع؟ كما مسكغات رجحانو؟

الدراصات الضابقة.

ال شؾ أف مكضكع حكـ أخذ العكض عمى الكفالة المصرفية قد حظي بالعديد مف الدراسات العممية ،كمف ىذه الدراسات:

ُ -مدل جكاز أخذ األجرة عمى الكفالة في الفقو اإلسالمي ،لؤلستاذ الدكتكر نزيو حماد(ٖ).

ِ -تعميؽ عمى بحث نزيو كماؿ حماد :مدل جكاز أخذ األجر عمى الكفالة في الفقو اإلسالمي ،لؤلستاذ تجاني عبد القادر
أحمد(ٗ).

ّ -حكـ أخذ األجرة عمى الضماف ،لمدكتكر يكسؼ الشبيمي(َُ).

ْ -جكاز أخذ األجرة أك العمكلة في مقابؿ خطاب الضماف ،لؤلستاذ أحمد عمي عبد عبداهلل(ُُ).
كىي بحكث بال شؾ جيدة كمتعمقة بمكضػكع الد ارسػة كتيعػد مػف أدبياتيػا ،إال أف ىػذه الد ارسػة متعمقػة بجػزء ممػا تصػدت

لو تمؾ الدراسات ،كالعالقة بينيما كالعالقة بيف الخاص كالعاـ ،حيث انحصرت ميمة ىذه الدراسة فػي بيػاف حكػـ مسػألة أخػذ
العػػكض عمػػى مجػػرد تقػػديـ خدمػػة الكفالػػة المص ػرفية – عمػػى اخػػتالؼ أنكاعيػػا -مػػف المصػػارؼ اإلسػػالمية لعمالئيػػا بصػػرؼ
عمػػا يسػػتتبع ذلػػؾ مػػف جكانػػب قػػد تعتػػرم العالقػػة بينيمػػا؛ كػػأف يكػػكف رصػػيد العميػػؿ فػػي حسػػابو المصػرفي يغطػػي قيمػػة
النظػػر ٌ

االلتػزاـ المػػالي – أك جػػزء منػػو -الػػذم تتطمبػػو العمميػػة التجاريػػة أك االسػػتثمارية التػػي ينػػكم القيػػاـ بيػػا ،أـ كػػاف ذلػػؾ الرصػػيد ال

يغطػي ،كىػؿ بػادر العميػػؿ بػدفع مػا ترتػب بذمتػػو مػف الت ازمػات تجػػاه المكفػكؿ لػو فػكر تحقػؽ مكجػب تمػؾ االلت ازمػات أـ ال؟ أم
بصػػرؼ النظػػر عػػف مػػا سػػتؤكؿ إليػػو العالقػػة بػػيف العميػػؿ كالمصػػرؼ إلػػى ككالػػة ،أـ إلػػى اسػػتقراض؟ كىػػك مػػا تعرضػػت إليػػو
الدراسات السابقة.

أهداف الدراصة.

تيدؼ ىذه الدراسة إلى تحقيؽ األىداؼ اآلتية:

ُ.

إعطاء تصكر كاضح لمفيكـ الكفالة المصرفية.

ِ.

الكشؼ عف التكييؼ الفقيي لمكفالة المصرفية.

ّ.

بياف الحكـ الفقيي في مدل جكاز أخذ العكض عف الكفالة المصرفية حالة انعقادىا ،بصرؼ النظر عف ما ستؤكؿ إليو
العالقة بيف أطرافيا عند استحقاقيا.

ميوجية الدراصة.

اعتمد ىذا البحث عمى المنيج االستقرائي ،حيث قمت باستقراء ما يتعمؽ بأخذ األجرة عمى الكفالة لمكصكؿ منيا إلى

أحكاـ عامة ،كما لجأت إلى المنيج التحميمي ،حيث قمت بتحميؿ النصكص الكاردة بالمكضكع الستخالص الشركط كالضكابط
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الكاردة عمى دفع األجرة عمى الكفالة ،كما عمدت إلى المنيج المقارف لمكقكؼ عمى التبايف الحاصؿ في آراء الفقياء في ىذه
المسألة ،كمالحظة حججيـ كاستدالالتيـ عمى ما ذىبكا إليو.
خطة البحث.

المبحث األوؿ مفيوـ الكفال :المصرفي :وأنواعيا وتكييفيا الفقيي.
المطمب األوؿ مفيكـ الكفالة المصرفية.
المطمب الثاني أنكاع الكفالة المصرفية.

المطمب الثالث التكييؼ الفقيي لمكفالة المصرفية.

المبحث الثاني حكـ أخذ العوض عمى الكفال :المصرفي.:
المطمب األوؿ القائمكف بالمنع كأدلتيـ.

المطمب الثاني القائمكف بالجكاز كأدلتيـ.

المطمب الثالث الترجيح.

الخاتم :النتائج كالتكصيات.

املبحث األول:

مفووو الكفالة املصزفية وأىواعوا.
املطلب األول مفووو الكفالة املصزفية.
أوالً الكفال :لغ :واصطالحاً.

الكفال :لغ :مف ( :ىك ىف ىؿ) ،كالكاؼ كالفاء كالالـ أصؿ صحيح يدؿ عمى تضمف الشيء لمشيء .مف ذلؾ ً
الك ٍف ىؿ :كساء يدار
حكؿ سناـ البعير ،كمف ذلؾ أيضان (الكفيؿ) ،كىك الضامف ،كالكافؿ :الذم يكفؿ إنسانان يعكلو ،قاؿ اهلل تعالىَ  :و َك َّفمَ َيا
َزَك ِريَّا[آؿ عمراف.)ُِ(]ّٕ :

بناء عمى األثر المترتب عمييا،
بناء عمى حكميا ،أك ن
وأما اصطالحاً فقد اختمفت اتجاىات الفقياء في تعريؼ عقد الكفالة ن
كمدار اختالفيـ يدكر حكؿ ما إذا كانت الكفالة ىؿ ىي ضـ ذمة الكفيؿ إلى ذمة األصيؿ في المطالبة كالديف معان(ُّ)؟ أـ في
المطالبة فقط(ُْ)؟ أـ ىي انتقاؿ لمحؽ مف ذمة المكفكؿ إلى ذمة الكفيؿ(ُٓ)؟

ماىية الكفالة يدكر عمى ضـ ذمة إلى ذمة،
كمف الكاضح أف القاسـ المشترؾ بيف الفقياء فيما ذىبكا إليو في بياف ٌ
(ُٔ)
كاف اختمفكا فيما بعد ذلؾ ىؿ يككف ذلؾ في المطالبة فقط ،أـ في المطالبة كالديف معان  ،فمضمكف الكفالة عند ىاذيف
(ُٕ)

االتجاىيف يقكـ عمى إشراؾ الكفيؿ كتضامنو مع المكفكؿ عنو بالمسؤكلية تجاه المكفكؿ لو كالتزامو

بما لو مف حؽ عمى

المكفكؿ عنو ،ال عمى أساس نقؿ ىذه المسؤكلية مف عيدة األصيؿ إلى عيدة الكفيؿ .كيترتب عمى ىذا التكييؼ أف لممكفكؿ لو

أك المستفيد مطالبة أينا مف الكفيؿ أك األصيؿ بحقو ،أك مطالبتيما معنا ،حتى إذا استكفى حقو مف أم منيما انتيت الكفالة.
ثانياً تعريؼ الكفال :المصرفي.:

تُعرؼ الكفال :المصرفي :بأنيا "ضـ ذمة البنؾ الكفيؿ إلى ذمة عميمو في ضماف الكفاء بااللتزاـ المكفكؿ"(ُٖ) ،كبعبارة أخرل
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بناء عمى طمب أحد العمالء (المكفػكؿ) بػدفع مبمػغ معػيف ضػمف مػدة معينػة
ىي" :تعيد كتابي صادر عف المصرؼ (الكفيؿ) ن
كلغػػرض معػػيف إلػػى جيػػة معينػػة (المسػػتفيد) ،كذلػػؾ عنػػد مطالبػػة تمػػؾ الجيػػة فػػي حالػػة إخػػالؿ ذلػػؾ العميػػؿ بتنفيػػذ التػزاـ محػػدد
ككفؽ الشركط المحددة"(ُٗ).

عرفيا عمماء البنكؾ ،يتبيف أف ىناؾ تتقاطعان كبي انر بينيا كبيف
كبالنظر في مضمكف مفيكـ الكفالة المصرفية كما ٌ
مفيكـ الكفالة عند فقياء المذاىب اإلسالمية ،غير أف الكفالة المصرفية تعد تطك انر في الجانب التطبيقي كالمؤسسي؛ حيث
و
محدد كليس القياـ
مصرؼ كليس شخصان عاديان ،كمح يؿ التزاـ الكفيؿ (المصرؼ) ىك دفعي مبمغ
إف الكفيؿ في ىذه الكفالة ىك
ه
بعمؿ ما ،كما أف مدة الكفالة محددة بزمف معيف ،باإلضافة إلى أف الديف في الكفالة المصرفية ليس ثابتان في ذمة المكفكؿ
ابتدءان كما ىك الحاؿ في الكفالة عند الفقياء ،بؿ ىك أمر احتمالي متكقؼ عمى إرساء العطاء عميو مف قبؿ المستفيد.
ثالثاً أنواع الكفاالت المصرفي.:
النوع األوؿ خطاب الضماف.
يعد خطاب الضماف أحد صكر الكفاالت المصرفية كيعرؼ بأنو" :تعيٌد نيائي يصدر مف البنؾ بناء عمى طمب عميمو،

بدفع مبمغ نقدم معيف ،بمجرد أف يطمب المستفيد ذلؾ مف البنؾ خالؿ مدة محدكدة"(َِ) ،كبتعبير آخر ىك" :تعيد يصدر مف
بناء عمى طمب عميمو اآلمر بدفع مبمغ نقدم معيف أك قابؿ لمتعييف بمجرد أف يطمب المستفيد ذلؾ مف المصرؼ
المصرؼ ن
(ُِ)
خالؿ مدة محددة" كالكاقع أف األثر المترتب عمى خطاب الضماف كما ىك مقرر لدل عمماء المصارؼ يختمؼ شكالن -ال

مضمكنان -عف أثر الكفالة كما ينص عميو القانكف المدني(ِِ) ،فكما يتضح مما سبؽ مف تعريؼ خطاب الضماف أف مرجعية
العالقة بيف المستفيد الذم صدر خطاب الضماف لصالحو كالبنؾ الذم أصدره ىك خطاب الضماف كحده؛ إذ يكفي أف يستكفي
حقو مف البنؾ بمجرد أف يقدـ الخطاب ،ىذا مف ناحية ،كمف ناحية أخرل تعد عالقة المستفيد مع البنؾ مستقمة تمامنا عف
عالقة البنؾ مع طالب الخطاب ،في حيف أف الكفالة كما ينص عمييا القانكف المدني تقضي بأف التزاـ الكفيؿ إنما ىك تابع

كمشتؽ مف التزاـ المكفكؿ العميؿ صحة كبطالنان ،كبالرغـ مف ذلؾ الفرؽ الشكمي في األثر المترتب عمى خطاب الضماف إال

ماىية خطاب الضماف كيخرجو مف دائرة الكفالة إلى دائرة الحكالة(ِّ)؛ إذ إف البنؾ مصدر خطاب
يغير مف ٌ
أف ذلؾ األمر ال ٌ
الضماف كاف قاـ بدفع المستحقات المالية المترتبة في ذمة طالب الخطاب لممستفيد ،إال أنو يعكد عمى طالب الخطاب بما أداه
عنو كليس ذلؾ شأف الحكالة.
(ِْ)

يعد خطاب الضماف عمى اختالؼ أغراضو كأنكاعو

أحد أىـ صكر النشاط المصرفي؛ لما يمثٌمو مف تمكيف كتعزيز

التامة بالمصارؼ مصدرة تمؾ الخطابات بالتزاماتيا
لممالئة المالية لمعمالء أماـ الجيات التي يتعاممكف معيا بسبب ثقتيا ٌ
التضامنية مع عمالئيا ،كبما يكفره مف سيكلة في جيكب العمالء كانت يجب أف تحفظ عمى شكؿ تأمينات نقدية لدل تمؾ
الجيات مما يجعؿ مف خطاب الضماف تأميف يحؿ محؿ النقكد(ِٓ).

النوع الثاني االعتماد المستندي.

(ِٔ)
كيعرؼ في القانكف التجارم بأنو" :التسييؿ
يعد االعتماد المستندم بأنكاعو المختمفة" أحد صكر الكفاالت المصرفية ٌ
المالي الذم تمنحو المصارؼ لعمالئيا المستكرديف ،بما يم ٌكنيـ مف فتح اعتمادات لحساب المصدريف في الخارج ،حيث

بإمكاف ىؤالء الحصكؿ عمى ثقة المصارؼ"(ِٕ) .كسمي باالعتماد المستندم؛ ألنو يتطمب تقديـ مستندات انتقاؿ ممكية البضاعة
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مف البائع إلى المشترم(ِٖ).
المصدر مف المستكرد ثمنان لكامؿ قيمة البضاعة
كقد حؿ االعتماد المستندم محؿ الحكاالت النقدية التي كاف يستكفييا
ٌ
عند تكقيع العقد ،مما يعني تجميد تمؾ المبالغ طيمة مدة تجييز البضاعة كشحنيا عبر المكانئ الدكلية ،فضالن عف عدـ كجكد
ضمانات كافية حاؿ تأخر تمؾ البضاعة عف مكاعيد تسميميا ،أك عدـ مطابقتيا لشركط العقد(ِٗ).

كىكذا نرل أف االعتماد المستندم قد قاـ بدكر فاعؿ كمؤثر في التعامؿ التجارم الدكلي؛ إذ إنو عمؿ عمى حماية كحفظ

كمصدريف كعزز مكانتيـ كالثقة المتبادلة فيما بينيـ إلجراء
مصالح األطراؼ المتقابمة كحقكقيا في التجارة الدكلية مف مستكرديف
ٌ
الصفقات التجارية بأجكاء يسكدىا اآلماف ،كقد برز دكر المصارؼ التي تصدر كثائؽ االعتماد في اإلفادة مف ىذه اآللية بما

تتمتع بو مف عالقات دكلية مع البنكؾ األجنبية مف خالؿ فركعيا المنتشرة عمى الساحة الدكلية ،حيث ترسخت قكاعد التعامؿ
بيذه المعامالت بفضؿ التزاـ المصارؼ ليا(َّ).

اآللية التي يجرم تطبيقو مف خالليا ،يتضح أف االعتماد المستندم يمثؿ حمقة
كبالنظر في مفيكـ االعتماد المستندم ك ٌ
كصؿ مثمثة العالقات ،يقكـ فييا المصرؼ بدكر الكسيط المكثكؽ بو منفذان تعميمات عميمو كممتزمان في الكقت ذاتو -عف طريؽ

المصرؼ المراسؿ– تجاه المستفيد(ُّ) ،فيضمف بذلؾ حؽ المستكر كالمصدر كما يضمف حؽ المصرؼ الكسيط مف حيث

كجكد كثائؽ الشحف التي تعد مقابالن لكفاء القيمة تمكف المصرؼ مف بيعيا في حاؿ تخمؼ المستكرد عف كفاء قيمتيا لو(ِّ).

المصدر،
كيتضح مما سبؽ ،أف الغاية مف ىذه الخدمة المصرفية ىي كفالة العميؿ المستكرد كتقكية مركزه المالي تجاه
ٌ

المصدر كالثقة بأنو سيرسؿ البضاعة حسب المكاصفات كالمقاييس المتفؽ عميو دكف غش أك خداع(ّّ) ،كبالتالي
ككذلؾ كفالة
ٌ
فإف االعتماد المستندم ال يخرج عف مقصد الشارع مف عقد الكفالة بمنحو أطراؼ المعاممة عنصر الثقة كاآلماف لغجراء
كاتماـ صفقاتيـ التجارية كتكثيؽ التزاماتيـ(ّْ).

رابعاً التكييؼ الفقيي لمكفال :المصرفي :المجردة عف الدفع.

(ّٔ)

األصؿ في الكفالة أنيا مف عقكد التبرعات(ّٓ) ،كيشترط فييا الرشد؛ إلنيا تصرؼ في الماؿ

 ،يقكؿ اإلماـ مالؾ

(ّٕ)
أف ىذا ال يمنع أف تنقمب
رحمو اهلل" :-كاٌنما الكفالة معركؼ" ؛ فيي مف باب الصدقة كاليبة كغيرىا مف التبرعات ،إالٌ ٌبالت ارضي إلى معاكضة؛ إذ إف الكفيؿ يرجع بما يؤدم عمى المكفكؿ عنو إذا كفؿ بأمره(ّٖ).

كمتى صحت الكفالة ال ينتقؿ الديف مف ذمة المكفكؿ إلى ذمة الكفيؿ بؿ تشغؿ ذمتيما بالديف(ّٗ) ،كيجكز لمدائف

مطالبة األصيؿ أك مطالبة الكفيؿ أك مطالبتيما معان بحقو(َْ) ،كحؽ المطالبة الذم منح بمكجب الكفالة لممستفيد ال يعني
بالضركرة قياـ الكفيؿ بدفع ما استحؽ عمى المكفكؿ تجاه المستفيد؛ فقد يؤدم عنو كيرجع عميو إذا كانت الكفالة بأمره ،كقد

ال يؤدم عنو كال يرجع عميو بشيء.

كفي الكفاالت المصرفية ،كؿ ما في األمر أنو يحؽ لممستفيد أف يطالب البنؾ الكفيؿ بما استحؽ عمى المكفكؿ اآلمر

مف حؽ ،كىنا قد يتكافر بحسابو ما يغطي قيمة المطالبة كقد ال يتكافر ،كمما ىك معمكـ أف الكفاالت المصرفية ليس بالضركرة
أف تتمحض عف تقديـ االئتماف ،بؿ إف منح البنؾ حؽ المطالبة يبرز الجانب التكثيقي في عقكد الكفاالت المصرفية ،كىذا

ابتداء عضد مراكزىا المالية تجاه األطراؼ التي تتعامؿ
يؤكد أف الجيات التي تطمب تمؾ الكفاالت إنما تتغيا مف كراء ذلؾ
ن
معيا ليس إال ،فأساس العقد كمقصده األصمي ىك لمتكثيؽ كالتعضيد كالمساندة بما يكفؿ حقكؽ األطراؼ المتقابمة كيحقؽ
مصالحيـ المتبادلة ،كليس المقصكد منو نقؿ الحؽ مف ذمة المكفكؿ اآلمر إلى ذمة البنؾ ،كما أننا لسنا بصدد تككيؿ
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البنؾ بأداء الحؽ لممستفيد؛ فالحؽ غير مستقر الثبكت ،كانما يتكقؼ ثبكتو عمى أمر مستقبمي ،كما أف الككالة ال تمنح المككؿ

تمؾ الميزات؛ فيي مجرد عقد تفكيض ينيب فيو شخص شخصان آخر عف نفسو في التصرفات(ُْ) ،كالكفالة -في حالة
الكفاالت المصرفية -إنما تكلد مصاحبة لمعممية التعاقدية بيف الكفيؿ كالمكفكؿ لو ،فيي شرط أساسي إلجراء التعاقد(ِْ) بخالؼ
الككالة فإنيا تصرؼ الحقان كال تكلد مع التصرؼ األكؿ ،كالحاصؿ في ىذا النكع مف الكفاالت ليس ككالة باألداء ،بؿ ىك

ضماف حقيقي ،بحيث لك تعذر االستيفاء مف العميؿ فالمصرؼ كفيؿ كفالة باتة كنيائية.

المجردة عف الدفع أك عف أم إجراءات الحقة لكالدتيا
كيتضح مما سبؽ ،أف التكييؼ الفقيي لمكفاالت المصرفية
ٌ
يكشؼ بكضكح أنيا كفالة بالمعنى الفقيي لمكفالة(ّْ) كما ىك مقرر عند جميكر الفقياء(ْْ) ،كيترتب عمييا ما يترتب عمى
الكفالة مف آثار ،إال أنيا صكرة ابتكرىا العرؼ المصرفي(ْٓ).
أما ما قد يعترم الكفاالت المصرفية مف إجراءات الحقة أك تصرفات قد تتمحض عف عممية تككيؿ لمبنؾ بأداء االلتزاـ
يحكؿ التكييؼ الفقيي لمعممية تارةن
لممستفيد عف المكفكؿ ،أك عف إقراض البنؾ لجزء مف قيمة االلتزاـ أك تغطيتو كمو مما قد ٌ
إلى ككالة كتارة إلى كفالة كتارة إلى حكالة(ْٔ) فمسنا بصدد التصدم لو؛ إذ إنو يقع خارج إطار إشكالة ىذه الدراسة مف ناحية،
كمف ناحية أخرل تصدل العديد مف العمماء لبيانو كتجميتو(ْٕ).

املبحث الثاىي

حكه أخذ األجزة على الكفالة املصزفية اجملزدة.

حتزيز حمل اليشاع.
األجرة عمى الضماف يسمييا الفقياء ضػمانان بجعػؿ(ْٖ) ،كالمػراد بػو :شػغؿ ذمػة الكفيػؿ بتحميمػو مسػؤكلية التػزاـ المكفػكؿ

مقابؿ أجر عمى ىذا الضماف(ْٗ) ،كالكاقع أف الفقياء المعاصريف متفقػكف عمػى جػكاز أخػذ األجػرة عمػى قيػاـ المصػرؼ الكفيػؿ
باألعماؿ اإلدارية التي تتطمبيػا عمميػة اصػدار الكفػاالت المصػرفية ،كمػا أنيػـ متفقػكف عمػى جػكاز أخػذ األجػرة إذا كانػت قيمػة
الكفالة المصرفية مغطاة بالكامؿ مف قبؿ العميؿ في حسابو المصرفي لػدل البنػؾ عمػى اعتبػار أف عمػؿ البنػؾ ال يعػدك ككنػو
ككالة عف العميؿ في تسديد ما قد يترتب في ذمتو تجاه المستفيد ،كمػا أنيػـ متفقػكف أيضػان عمػى جػكاز أخػذ األجػرة عػف الجػزء
المغطى فقط مف الكفالة تفريعان عمى الحالة السابقة ،كالخالؼ الدائر بيف الفقيػاء فػي ىػذه المسػألة يكمػف فػي مػدل جػكاز أخػذ

عمػا سػتؤكؿ إليػو العالقػة بػيف الكفيػؿ كمكفكلػو؛ إذ ال يمػزـ مػف تقػديـ البنػؾ خدمػة الكفالػة
العكض عمى الكفالػة بصػرؼ النظػر ٌ
المصػرفية لعميمػػو دفػػع قيمتيػػا عػػف العميػػؿ؛ إذ قػػد يضػػع العميػػؿ فػػي حسػػابو لػػدل البنػػؾ كامػػؿ قيمػػة الكفالػػة – التػػي منحػػت لػػو

سابقان  -أك جزء منو قبؿ مكعد استحقاقيا ،أك عند حمكلو ،كقد ال ييرسي العطاء مف قبؿ المسػتفيد عمػى العميػؿ طالػب الكفالػة
فػال يترتػب بذمتػػو شػيء تجاىػػو(َٓ) ،فالسػؤاؿ المطػركح ىنػػا ىػؿ يصػػح أخػذ العػكض عػػف مثػؿ ىػػذه الكفػاالت المصػرفية أـ ال؟
كبعبػػارة أخػػرل ىػػؿ يصػػح أخػػذ عػػكض عػػف الكفالػػة عنػػد عػػدـ كجػػكد رصػػيد لػػدل العميػػؿ يفػػي بالتزاماتػػو الماليػػة تجػػاه المسػػتفيد
بمكجب الكفالة حالة طمبيا ،أك في حالة كجكد رصيد لديو ال يغطي كامؿ قيمة الكفالة؟.
كقد اختمفت أنظار المذاىب الفقيية في حكـ أخذ األجرة عمى مجرد الكفالة إلى اتجاىيف كسنعرض آلراء كؿ اتجاه
منيما في مطمب مستقؿ عمى النحك اآلتي:
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)1ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٔٛ

حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

املطلب األول القائلون بامليع وأدلتوه.

ذىب جميكر الفقياء مف الحنفية(ُٓ) ،كالمالكية(ِٓ) ،كالشافعية(ّٓ) ،كالحنابمة(ْٓ) ،كبعض المعاصريف كعمر بف عبد

العزيز المترؾ ،كعمي السالكس ،كعبد الستار أبك غدة ،كالصديؽ محمد األميف الضرير كحسف عبداهلل األميف(ٓٓ)(ٔٓ) ،إلى

أنو ال يجكز لمكفيؿ أخذ األجرة عمى الكفالة بالماؿ ،كأف الكفالة المجردة عف الدفع بشرط الجعؿ باطمة ،كىك ما نص عميو

قرار مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي رقـ (ٓ) في دكرتو الثانية ،حيث قرر أنو ال يجكز أخذ األجرة عمى خطاب الضماف لقاء
عممية الضماف كالتي يراعى فييا عادة مبمغ الضماف كمدتو ،سكاء أكاف بغطاء أـ بدكنو ،أما المصاريؼ اإلدارية الفعمية
(ٕٓ).

إلصدار خطاب الضماف بنكعيو فجائزة شرعان مع مراعاة عدـ الزيادة عمى أجر المثؿ
كقد استدلكا عمى رأييـ بما يأتي(ٖٓ):

الدليؿ األوؿ أف الكفالة في األصؿ مف عقكد التبرع ،كاشتراط الجعؿ فييا عمى المكفكؿ يخرجيا مف دائرة التبرعات إلى دائرة

المعاكضات ،جاء في البناية شرح اليداية أف" :الكفالة عقد تبرع كمبنى التبرع عمى المساىمة"(ٗٓ) ،كىي عند اإلماـ مالؾ" :مف
كجو الصدقة"(َٔ).

ويرد عميو مف جانبيف
الجانب األوؿ أف القكؿ بأف الكفالة محض تبرع أمر غير مسمٌـ بو ،كانما يككف الضماف تبرعان ،حيػث ال يثبػت رجػكع الكفيػؿ
عمى األصيؿ ،كأما إذا ثبت رجكع الكفيؿ عمى األصيؿ فيصبح العقػد معاكضػة (ُٔ)؛ إذ مػف المقػرر عنػد جميػكر الفقيػاء أنػو

إذا كانػػت الكفالػػة بػػأمر المكفػػكؿ عنػػو رجػػع عميػػو الضػػامف بمػػا أدل ،ككػػذا الحػػاؿ إذا ضػػمنو بغيػػر إذنػػو عنػػد الجميػػكر خالف ػان
عدكه في ىذه الحػاؿ متبرعػان(ِٔ) ،كىػك مػا أشػار إليػو الرافعػي بقكلػو" :إف القػكؿ بكػكف الضػماف تبرعػا إنمػا يظيػر
لمحنفية الذيف ٌ
انتياء.
ابتداء معاكضة
حيث ال يثبت الرجكع فأما حيث ثبت فيك إقراض ال محض تبرع(ّٔ)" ،كيككف بذلؾ تبرع
ن
ن

والجانب الثاني أنو مع التسميـ بأف الكفالة في أصميا محض تبرع ،إال أف ذلػؾ ال يمنػع مػف أف يمػنح مػف يقػكـ بيػا أجػ انر معمكمػان
عمى عممو قياسان عمى عمؿ الككيؿ(ْٔ) كالمستكدع بالحفظ(ٓٔ)(ٔٔ)؛ إذ إف ىػاذيف العقػديف ال يكجػد مػا يمنػع أف يتقاضػى مػف يقػكـ

بيما أجرة عمى فعمو إف اشترط ذلؾ في أصؿ التعاقد فيتحكؿ بذلؾ مف متبرع إلى أجير(ٕٔ) ،ككذلؾ الحاؿ في الكفالة.

الدليؿ الثاني أف الكفالة ىي محض التزاـ ،ال يصمح المعاكضة عميو بالماؿ .قاؿ العدكم :إف ضماف المػاؿ ىػك" :التػزاـ ديػف ال

يسقطو ممػف ىػك عميػو"(ٖٔ)؛ فالكفالػة فػي طبيعتيػا عنػد ىػذا الفريػؽ مػف العممػاء عقػد التػزاـ مػف جانػب كاحػد فيػو معنػى التبػرع فػال
يمزـ إال الكفيؿ ،كال ال يترتب عميو إلزاـ المكفكؿ كال المكفكؿ لو بشيء إال حؽ المطالبة منو لمكفيؿ(ٗٔ).

ويػػرد عميػػو أف الحكمػػة مػػف مشػػركعية الكفالػػة تكشػػؼ عػػف أف التػزاـ الكفيػػؿ بػػديف مكفكلػػو تجػػاه المكفػػكؿ لػػو يقػػكم المركػػز المػػالي
لممكفػػكؿ عنػػو ،كيعػػزز مػػف ثقػػة الجيػػات التػػي ينػػكم إبػراـ العقػػكد معيػػا بػػو ،كيضػػمف لػػو االسػػتمرار فػػي حرفتػػو فػػي ظػػؿ المنافسػػات
المحتدمػػة بػػيف التجػػار عمػػى السػػاحتيف الكطنيػػة كالدكليػػة(َٕ) ،ممػػا يؤكػػد أف محػػض االلت ػزاـ الػػذم يقدمػػو الكفيػػؿ لممكفػػكؿ عنػػو يعػػد

خدمػة جميمػػة ،كمنفعػػة محترمػة مقصػػكدة ،كمصػػمحة مشػركعة(ُٕ) تفػػكؽ بكثيػػر بعػض المنػػافع التػػي أجػاز الفقيػػاء االعتيػػاض عنيػػا

فػػي زم ػػانيـ(ِٕ)؛ خاص ػػة أف الكف ػػاالت ف ػػي الكاق ػػع المعاص ػػر كبالػػذات الكف ػػاالت المصػ ػرفية عم ػػى اخ ػػتالؼ أنكاعي ػػا تختم ػػؼ ع ػػف
الكفػػاالت فػػي الػػزمف الماضػػي بتحكليػػا مػػف الطػػابع الفػػردم إلػػى الطػػابع المؤسسػػي ،حيػػث تتطمػػب إدارات متخصصػػة ككػكادر فنيػػة
مؤىمة ،كما أف حجـ المخاطرة فييا يفكؽ بكثير تمؾ الكفاالت الفردية التي كانت تتـ بالزمف الماضي.
ٓ ٜٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)1ه2020/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي

كتأسيسان عمى ما سبؽ ،كاستنادان عمى تجكيز بعض الفقياء أخذ العكض عمى مجرد االلتػزاـ لتحقيػؽ مصػالح ال تتعػدل

الجانب الشخصي(ّٕ)؛ فالقكؿ بأخذ العكض عف االلتزاـ الذم تتعدل منفعتو الجكانب الشخصية إلى تحقيؽ المصػالح العامػة
أكلى بالجكاز.

بؿ في ذلؾ رفع لمحرج كالضيؽ عف الناس امتثاالن لقكلػو َ  :ومػا َج َع َػؿ َعمَ ْػي ُك ْـ ِفػي الػد ِ
ميف ِم ْػف َح َػرج[الحػج]ٕٖ :؛
ذلؾ أف العطاءات كالصفقات التجاريػة التػي يسػعى التجػار إلػى الظفػر بيػا إنمػا يتكقػؼ قبكليػا عمػى ىػذه الضػمانات ،كممػا ال

شؾ فيو أف ىذه األعماؿ يتكقؼ عميو الكثير مف متطمبات التنمية االقتصادية كاالجتماعية؛ كاستيراد السمع كالمػكاد الخػاـ مػف
الػػبالد األجنبيػػة ،كالقيػػاـ بتنفيػػذ مشػػاريع البنيػػة التحتيػػة كشػػؽ الطػػرؽ ،كبنػػاء الجسػػكر ،كبنػػاء المنش ػ ت العامػػة ،كتعيػػد شػػبكات
االتصاالت ،كالكيرباء ،كالمياه كالصرؼ الصحي ...كغيرىا مما يقع في صمب تمؾ التعيدات(ْٕ).

كالقػػكؿ بتحػريـ أخػػذ األجػرة مػػف التجػػار عمػػى تمػػؾ الكفػػاالت الماليػػة الضػػخمة مػػف قبػػؿ البنػػكؾ اإلسػػالمية يػػؤدم إلػػى

امتناعيا عف تقديـ تمؾ الخدمات المصرفية ليـ ،كمػا يفضػي ذلػؾ إلػى لجػكئيـ إلػى البنػكؾ الربكيػة التػي سػكؼ تسػتحكذ عمػى

ىذه الخدمات المصرفية الجميمة ،مما يؤثر عمى القدرة التنافسية عمى الساحة المصرفية لصػالح تمػؾ البنػكؾ(ٕٓ) .كمػا يػنعكس
سمبان عمى حجـ البنكؾ اإلسالمية كفاعميتيا(ٕٔ).

الدليؿ الثالث أف الكفالة مف أبكاب المعركؼ كالقرب التػي ال تيفعػؿ إال لكجػو اهلل تعػالى(ٕٕ) ،كالشػرع جعػؿ القػرب ال تفعػؿ
إال هلل تعالى بغير عكض ،فكاف أخذ األجرة ،كالعكض عمييا مف السحت ،كفي ىذا يقكؿ الحطٌاب" :كال خالؼ فػي منػع ضػماف
بجعؿ؛ ألف الشرع جعؿ الضماف كالقرض كالجاه ال يفعؿ إال هلل بغير عكض ،فأخذ العكض عميو سحت"(ٖٕ).

ويػرد عميػو بػأف ىػذا القػكؿ غيػر مسػمٌـ فيػو؛ كذلػػؾ ألنػو كرد عػف النبػي  جػكاز أخػذ األجػرة عمػى الرقيػة بػالقرآف الكػريـ(ٕٗ)،

كىك معركؼ كقربة مف القيىرب هلل تعالى ،ككػذلؾ أجػاز العممػاء أخػذ األجػرة عمػى أداء الطاعػات كتعمػيـ القػرآف الكػريـ ،كاألذاف
كاإلمامػة كغيرىػػا(َٖ) ،كذىػػب العممػػاء إلػػى جػكاز أخػػذ األجػرة عمػػى تغسػػيؿ الميػػت كتكفينػػو ،مػػع ت
أف األصػػؿ فػػي تغسػػيؿ الميػػت
ػص ابػػف عابػػديف عمػػى أف المتػػأخريف مػػف فقيػػاء المػػذىب الحنفػػي قػػد أفتػكا بجػكاز أخػػذ
كتكفينػػو ٍ
أف تكػػكف قربػػة هلل تعػػالى؛ فقػػد نػ ٌ
ػص أيضػان فػي المكضػع نفسػو عمػى إجمػاعيـ عمػى عػدـ جػكاز
األجرة عمى التعميـ كاآلذاف كاإلمامة خالفان لممتقدميف مػنيـ ،كن ٌ

أخذ األجرة عمى مزاكلة القضاء(ُٖ) .كعمؿ ذلؾ بقكلػو" :فكثيػر مػف األحكػاـ تختمػؼ بػاختالؼ الزمػاف لتغيػر فػي أىمػو ،أك لحػدكث
ضػركرة ،أك فسػػاد أىػػؿ الزمػػاف ،بحيػػث لػػك بقػي الحكػػـ عمػػى مػػا كػػاف عميػػو أكالن لمػزـ منػػو المشػػقة كالضػػرر بالنػػاس ،كلخػػالؼ قكاعػػد

الش ػريعة المبنيػػة عمػػى التخفيػػؼ كالتيسػػير كدفػػع الضػػرر كالفسػػاد لبقػػاء العػػالـ عمػػى أتػػـ نظػػاـ كأحسػػف إحكػػاـ ،كليػػذا تػػرل مشػػاي

نص عميو المجتيد فػي مكاضػع كثيػرة بناىػا عمػى مػا كػاف فػي زمنػو؛ لعمميػـ بأنػو لػك كػاف فػي زمػنيـ لقػاؿ بمػا
المذىب خالفكا ما ٌ
قالكا بو أخذان مف قكاعد مذىبو"(ِٖ).

كيتضػػح ممػػا سػػبؽ ،أف االخػػتالؼ بػػيف الفقيػػاء فػػي منػػع أخػػذ األج ػرة عمػػى أداء الطاعػػات كالقربػػات كبعػػض الكظػػائؼ ىػػك

اختالؼ زماف كمكاف كليس اختالؼ حجة كبرىاف؛ إذ ال قائؿ اليكـ يقكؿ بعدـ جػكاز أخػذ األجػرة عمػى مزاكلػة القضػاء ،كال ينكػر

تغيػػر األحكػػاـ بتغيػػر الزمػػاف كالمكػػاف كاألح ػكاؿ(ّٖ) .كقػػد أكضػػح العممػػاء أف األحكػػاـ التػػي تتغيػػر بتغيػػر األزمػػاف ىػػي األحكػػاـ
المسػػتندة عمػػى العػػرؼ كالعػػادة؛ ألنػػو بتغيػػر األزمػػاف تتغيػػر احتياجػػات النػػاس ،كبنػػاء عمػػى ىػػذا التغيػػر يتبػػدؿ أيضػػا العػػرؼ كالعػػادة

كبتغير العرؼ كالعادة تتغير األحكاـ المترتبة عمييما(ْٖ).

كمما يؤكد ىذا أف حجج األكقاؼ تزخر بشركط الكاقفيف التي تنص عمى تخصيص أرزاؽ كجريات لمقائميف عمى شؤكف
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حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكقؼ مف أئمة ،كمؤذنيف ،كمدرسيف ،كمقرئييف كحفظة لكتاب اهلل تعالى ...كغيرىـ مف ريع األكقػاؼ ككانػت تمػؾ الحجػج

تنظـ بمكافقة العمماء مف قضاة الشرع الشريؼ عمى اختالؼ مذاىبيـ ،كلـ أعثر عمى مف تحفٌظ عمى مثؿ ىذه الشركط(ٖٓ).

فال ينكر أف العديد مف التصرفات كالكظائؼ التي كانت تجرم كفؽ مبادرات اإلحساف كالتبػرع قػد أصػبحت بفعػؿ تبػدؿ

حاجات الناس كتغيػر أعػرافيـ الحياتيػة تقػدـ لمػف يطمبيػا مقابػؿ أجػرة عمييػا؛ كالككالػة فيبػدك أف العػرؼ فييػا كػاف يجػرل عمػى
عاديػا
اعتبارىا عقد تبرع ،ثـ لما تطكرت أعراؼ الناس تجاريا بدأت تػدخؿ الككالػة بػأجر شػيئا فشػيئا حتػى أضػحت اليػكـ أم نا
ػر ن

كأف الككالػػة بػػأجر صػػارت ىػػي األصػػؿ ،كىػػك العػػرؼ نفسػػو الػػذم لػػـ يكػػف النػػاس يسػػكغكف بػػو أخػػذ األجػػر عمػػى تعمػػيـ الق ػرآف
الكريـ كعمكـ الشريعة ،فمما انقطع الناس لذلؾ كأصبحت ليـ مينة أجازكه دكف أدنى حرج(ٖٔ).

الممحة كتتكقؼ عمييا مصػالحيـ العامػة التػي
كال شؾ أننا أماـ مسألة تبدلت حاجة الناس إلييا كأصبحت مف حاجاتيـ ٌ
ال يشبعيا ذلؾ التصرؼ الفردم القائـ عمى التبرع كاإلحساف بال مقابؿ(ٕٖ).
كمف ىنا ،كلما كاف عقد الكفالة في الزمف الماضي يتـ في إطار التعاقد الشخصي بيف الكفيؿ كالمكفػكؿ عنػو فػي ظػؿ
حياة بسيطة كحاجات فردية محدكدة كمداينات بسيطة ،كتحكػـ تمػؾ العالقػة دكافػع القربػى كاإلحسػاف؛ فػال ينكػر  -كقػد تغيػرت
مكجبات ذلؾ العقد كأصبح يتـ في ظؿ حياة امتمئػت جكانبيػا بػالتطكر كالتعقيػد كانحسػار التعامػؿ الفػردم فييػا لصػالح التعامػؿ
المؤسسي كأصبحت الحاجات المرتبطة بو تفضي إلى خدمات جميمة تتعدل آثارىا الجكانب الشخصية ،لتصػؿ إلػى المصػالح
العام ػػة لممجتم ػػع ،كتت ػػكلى تنظيم ػػو مؤسس ػػات متخصص ػػة ،كيق ػػكـ عم ػػى تنفي ػػذ بن ػػكده كػ ػكادر مدرب ػػة مؤىم ػػة أف تتقاض ػػى تم ػػؾ
المؤسسات أجرة عمى تقديميا ىذه الخدمات لمف يطمبيا(ٖٖ).

الػػدليؿ الرابػػع :قيػػاس أخػػذ األجػػر عمػػى الكفالػػة عمػػى دفػػع المػػاؿ رشػػكة بجػػامع أف كالىمػػا أخػػذ لممػػاؿ دكف بػػذؿ جيػػد كعمػػؿ
معتبر؛ فيككف مف باب أكؿ أمكاؿ الناس بالباطؿ كىك منيي عنو ،لقكؿ تعالى :وال تَأْ ُكمُوا أَموالَ ُكـ ب ْيػ َن ُكـ ِبا ْل ِ
باط ِػؿ[البقػرة:
َ
ْ ْ َ ْ
نصو " :كلك كفؿ رجؿ عف رجؿ بماؿ عمى أف يجعؿ لو جعال فالجعؿ باطػؿ ىكػذا ركم عػف
ُٖٖ] .جاء في المبسكط ما ٌ

إبراىيـ -رحمو اهلل ،-كىذا ألنو رشكة كالرشكة حراـ ،فإف الطالب ليس يستكجب بيذه الكفالة زيادة ماؿ فال يجكز أف يجب
عميو عكض بمقابمتو"

(ٖٗ).

(َٗ)

كىي كػؿ أخػذ لممػاؿ

نص عميو البركتي" :ما يعطى إلبطاؿ حؽ أك إلحقاؽ باطؿ"
والرد عميو أف مقصكد الرشكة كما ٌ
فيو استغالؿ لممنصب كالجاه(ُٗ) ،كمما ال شؾ فيو أف ىذا المعنى ليس مكجػكدان كال مقصػكدان فػي الكفالػة؛ فػالمكفكؿ ال يبتغػي

مف كراء دفع األجرة إبطاؿ حؽ أك إحقاؽ باطؿ فال عمة جامعة بينيما حتػى يسػتقيـ القيػاس ،ىػذا فضػالن عػف أف مجػرد التػزاـ
الكفيؿ بديف المكفكؿ عنو فيو تعزيز لمكانتو التجارية كمالءتػو الماليػة ممػا هيعػد منفعػة مقصػكدة كمصػمحة مشػركعة ال تتقػاطع

أبػػدان مػػع عمػػؿ المرتشػػي الػػذم يسػػتغؿ منصػػبو ليظػػـ النػػاس حقػػكقيـ كابطػػاؿ مصػػالحيـ؛ إذ إف عمػػؿ الكفيػػؿ مشػػركع كمنػػدكبان،
كعمؿ المرتشي حراـ(ِٗ).

الػػدليؿ الخػػامس أف الكفالػػة بشػػرط األجػػر ال تنفػػؾ عػػف الربػػا؛ إذ مػػف المعمػػكـ أف الكفيػػؿ يضػػمف حػػؽ الػػدائف فيدفعػػو لػػو عنػػد
إعسػػار المػػديف أك مماطمتػػو ،فػػإذا أدل الػػديف عنػػو رج ػع عميػػو بمػػا أدل كبيػػذه الحالػػة يكػػكف الكفيػػؿ مقػػرض كالمكفػػكؿ عنػػو

كتكييؼ العالقة بينيما حينئذ بعالقة دائف بمديف ،فإذا ما استكفى الكفيؿ شيئان زائدان عف مػا أداه عػف المكفػكؿ عنػو
مستقرض،
ٌ
–كىك األجرة عمى الكفالة -يككف قد استكفى شيئان زائدان عمى دينو فيككف قرضان جر منفعة(ّٗ) كىك أحد أنكاع الربا كما جاء
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي

بنص الحديث الذم يركيو عمي  قاؿ :قىا ىؿ ىر يسك يؿ المت ًو  « :يك ُّؿ قى ٍر و
ض ىجتر ىمٍنفى ىعةن فىييىك ًرنبا»(ْٗ).
قاؿ ابف عابديف معمالن المنع بقكلو" :أما الجعؿ باطؿ؛ ألف الكفيؿ مقرض في حؽ المطمكب ،كاذا شػرط لػو الجعػؿ مػع

ضماف المثؿ فقد شػرط لػو الزيػادة عمػى مػا أقرضػو فيػك باطػؿ؛ ألنػو ربػا(ٓٗ) .كاف لػـ يغػرـ كػاف مػا أخػذه مػف المػاؿ دكف كجػو
حؽ أكال بالباطؿ(ٔٗ).

ويػػرد عميػػو بػ ت
ػأف الجعػػؿ فػػي الضػػماف ،ىػػك عػػكض عػػف محػػض االلت ػزاـ بال ػ تدٍيف ،س ػكاء أداه الكفيػػؿ فيمػػا بعػػد أـ ال؛ إذ لػػيس

بالضركرة أف تتمحض الكفالة إلى قرض؛ فقد يكفي المكفػكؿ دينػو إلػى الػدائف مباشػرة ،أك قػد يعطػي المكفػكؿ الكفيػؿ مػا يسػدد
دينو عنو ،كقد تنتيي العالقة بيف أطراؼ الكفالة دكف أم التزاـ مالي.

كأخػػذ العػػكض عػػف الكفالػػة يكػػكف مشػػركطان عنػػد انعقادىػػا غيػػر ممتفػػت إلػػى مسػػتقبؿ ىػػذه الكفالػػة مػػف ناحيػػة قيػػاـ الكفيػػؿ

بسداد الديف عف المكفكؿ عنو أكال؛ إذ إنو ال يمزـ مف اصدار الكفالة مف قبؿ البنؾ أف يقكـ البنؾ بػدفع أم مبمػغ عػف العميػؿ
المكفكؿ ،كقد تنتيي العالقة بينيما بمجرد إصدار الكفالة كذلؾ في حالة عدـ رسك العطاء مف قبؿ الجية طالبة الكفالػة عمػى

العميؿ كىك ما أشرنا إليو عنػد تحريػر محػؿ النػزاع بػيف الفقيػاء فػي ىػذه المسػألة ،كيكػكف محػط نظػر العاقػديف –فػي اسػتحقاؽ
الكفيػػؿ لؤلجػػر -سػػاعة انعقػػاد الكفالػػة إلػػى ناحيػػة الت ازمػػو كضػػمانو لممكفػػكؿ عنػػو تجػػاه المكفػػكؿ لػػو كذلػػؾ بتقكيػػة مركػزه المػػالي،

كتعزيز مكقفو التجارم ،كتمكينو مف منافسة غيره مف المقاكليف كالتجار في اقتناص الفرص االستثمارية مف السكؽ.

كأما ما قد تؤكؿ إليو ىذه العالقة التعاقدية مستقبالن بيف البنؾ كالمكفكؿ مف تككيؿ بالدفع ،أك استقراض فيي عالقة

جديدة ال شأف ليا بما تـ سابقان بينيما البتة؛ كنستطيع القكؿ ىنا :إف الكفالة إذا تمحضت عف ككالة بالدفع – حالػة كجػكد
غطاء كامؿ بقيمتيا مف قبؿ المكفػكؿ لػدل البنػؾ -فػإف الككيػؿ يسػتحؽ األجػر عمػى تككيمػو إذا اشػترط ذلػؾ ،مػع مالحظػة

أف األج ػرة ىنػػا غيػػر تمػػؾ التػػي اسػػتكفاىا الكفيػػؿ البنػػؾ عػػف مجػػرد الت ازمػػو فػػي عالقتػػو السػػابقة مػػع المكفػػكؿ ،كلكنيػػا إذا
تمحضت عف عالقة استقراض أك مداينة  -حالة كجكد غطاء جزئي ليا أك عدـ ذلؾ  -بيف المكفػكؿ كالبنػؾ فػال يسػتحؽ
أم أجرة أخرل عمييا – غير تمؾ التي استكفاىا سابقان نظير مجرد التزامو-؛ ألننا نككف أماـ قػرض جػر منفعػة كىػك عػيف

الربا ،كىك ما يشير إلى أف أحكاـ الكفالة المقررة عند الفقياء ىي الحاكمة عمى صيركرة العالقة كضبط الحقكؽ المتبادلػة
بيف البنؾ الكفيؿ كالعميؿ المكفكؿ؛ إذ إف البنؾ إذا أدل عف العميؿ قيمة الكفالة أك جزء منيا فإنو يرجع بما أدل فقػط كال

يستحؽ عمى ذلؾ أم عائد مقابؿ أدائو.

الدليؿ الخامس اإلجماع لما قالو ابف المنذر " :أجمػع كػؿ مػف نحفػظ عنػو مػف أىػؿ العمػـ عمػى أف الحمالػة(ٕٗ) بجعػؿ يأخػذه
الحميؿ ،ال تحؿ ،كال تجكز(ٖٗ)".

ويرد عميو أف دعكل اإلجماع غير مسمٌـ بيا لما نقؿ عف إسػحؽ بػف راىكيػو مػف القػكؿ بجػكاز أخػذ األجػرة عمػى الكفالػة(ٗٗ)،
نص عميو ابف المنذر تعقيبان عمى ىػذه المسػألة فقػاؿ " :كاختمفػكا فػي ثبػكت الضػماف عمػى ىػذا الشػرط"(ََُ).
كما يرد عميو ما ٌ
فكقكع االختالؼ بينيـ دليؿ عمى رد دعكل اإلجماع.

كيجاب عف ذلؾ :أف ما نقؿ عف ابف المنذر ليس بظاىر عمى المراد؛ إذ يفيـ منو :أف يعطػي المضػمكف أجػرة لمكفيػؿ

عف طبيب نفس منو ،دكف اشتراط مسبؽ بينيما عمى ذلؾ(َُُ).

ثمة دليؿ لحمػؿ كػالـ إسػحؽ عمػى ىػذا المعنػى كقصػره عميػو ،بمػو المػراد جػكاز أخػذ األجػرة عمػى
ٌ
كيرد عمى ذلؾ :أنو ليس ٌ

الضماف إذا كاف ذلؾ بشرط؛ إذ إف كالمو جاء بمعرض الرد عمى ما ذىب إليو اإلماـ أحمد في منع ذلؾ(َُِ).

اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)1ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٜٔ

حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الدليؿ السادس القياس؛ حيث قاس ىذا الفريؽ مف العمماء الكفالة عمى القرض بجامع أف كالن منيما يقكـ عمى قػبض المػاؿ
امتالكان عمػى أسػاس اإليفػاء بػرد مثمػو عكضػان عنػو(َُّ) ،فأخػذ األجػرة عمػى الكفالػة كأخػذ األجػرة عمػى القػرض كالىمػا مح ٌػرـ؛

ألننا نككف أماـ قرض جر منفعة كىك ربا محرـ .قاؿ ابف عابديف معمالن المنع بقكلو " :أما الجعػؿ باطػؿ؛ ألف الكفيػؿ مقػرض
في حؽ المطمكب ،كاذا شرط لو الجعؿ مع ضماف المثؿ فقد شرط لو الزيادة عمى ما أقرضو فيك باطؿ؛ ألنو ربا(َُْ).

(َُٓ)

ػدم القػرض كالكفالػة؛ فػالقرض مػف عقػكد التمميػؾ ،كينتقػؿ المػاؿ بمكجبػو حػاالن
ويرد عميو :أف ىنػاؾ فرقػان جكىريػان بػيف عق ٌ
(َُٔ)
ػداء أم
مف ذمة الدائف إلى ذمة المديف كيكػكف ضػامنان لػو ،بينمػا عقػد الكفالػة يعػد مػف عقػكد التكثيػؽ  ،كال يمػنح الكفيػؿ ابت ن
مبمػػغ مػػف المػػاؿ لممكفػػكؿ عنػػو؛ ممػػا يعنػػي أف غايػػة كػػؿ كاحػػد مػػف العقػػديف مختمفػػة عػػف اآلخػػر ،ىػػذا مػػف ناحيػػة ،كمػػف ناحيػػة
أخرل ،ليس بالضركرة أف تؤكؿ عالقة االلتزاـ بيف الكفيؿ كالمكفكؿ عنو في الكفالة إلػى عالقػة دائنيػة كاسػتقراض؛ إذ قػد يفػي
أم دفعات ماليػة يسػددىا عػف
المكفكؿ عنو بالتزاماتو تجاه الدائف أك صاحب الحؽ دكف أم تدخؿ مف الكفيؿ ،كدكف أف ٌ
يقدـ ٌ
المكفػػكؿ عنػػو؛ إذ إف األصػػؿ فػػي عقػػكد االسػػتيثاؽ تكقػػع كفػػاء المضػػمكف كأف االسػػتثناء ىػػك تنفيػػذ االلت ػزاـ كالحكػػـ يبنػػى عمػػى

الغالب ال عمى االستثناء(َُٕ).

كال يمكف قياس الكفالة المجردة عمى القرض كالقكؿ بحرمة أخذ األجرة عمييا بسػبب ذلػؾ؛ ألننػا فػي حالػة القػرض أمػاـ

تامة بيف نقد كجنسو كأخذ زيادة عميو كىك مػا يفضػي إلػى الربػا ،أمػا فػي حالػة أخػذ األجػرة عمػى الكفالػة المجػردة فػنحف
مبادلة ٌ
أماـ مبادلة مجرد االلتزاـ بالنقد كىك ال يفضي إلى الربا.
كمف ناحية ثالثة ،إذا آلت العالقة بينيما الحقان إلى عالقة دائف بمديف ،فال كجو لمقكؿ بجكاز أخذ األجرة عمى قياـ

الكفيؿ بدفع الديف عف المكفكؿ؛ ألننا عندىا نككف أماـ قرض جر منفعة ،كىػك ربػا محػرـ فػال يرجػع الكفيػؿ عمػى المكفػكؿ
إال بما أدل عنو فقط كما أشرنا سابقان.
املطلب الثاىي القائلون باجلواس وأدلتوه.

ذىب إسحاؽ بف راىكيو (َُٖ) ،إلى القػكؿ بجػكاز أخػذ األجػرة عمػى الكفالػة المجػردة ،جػاء فػي مسػائؿ اإلمػاـ أحمػد ابػف

نصو" :قاؿ سفياف :إذا قاؿ رجؿ لرجؿ :اكفؿ عني كلؾ ألؼ درىـ :الكفالة جائزة كيػرد إليػو ألػؼ
حنبؿ كاسحاؽ بف راىكيو ما ٌ
شيئا بحؽ ،كقاؿ إسحاؽ :ما أعطاه مف شيء فيك حسػف"(َُٗ) .ككافقػو مػف المعاصػريف
درىـ ...قاؿ أحمد :ما أرل ىذا يأخذ ن
(َُُ)

محمد باقر الصدر

كزكريا البرم(ُُُ) ،كأحمد عمي عبداهلل(ُُِ) ،كالتسخيرم(ُُّ) كاستدلكا عمى ما ذىبكا إليو باآلتي:

الدليؿ األوؿ أف األصؿ في المعامالت مف عقػكد كشػركط اإلباحػة حتػى يػرد دليػؿ التحػريـ؛ لمػا فييػا مػف تحقيػؽ مصػالح النػاس

بإش ػػباع حاج ػػاتيـ كمتطمب ػػات حي ػػاتيـ(ُُْ) ،كلم ػػا تقتض ػػيو م ػػف انس ػػياب األمػ ػكاؿ بي ػػنيـ م ػػف أج ػػؿ ذل ػػؾ(ُُٓ) ،كالمب ػػاح إذا أكجب ػػو
الشػػخص عمػػى نفسػػو لغي ػره ،صػػار كاجب ػان عميػػو ،لتعمػػؽ حػػؽ الغيػػر بػػو(ُُٔ) ،كلػػـ يثبػػت بمػػا كرد مػػف نصػػكص مػػف الق ػرآف الك ػريـ

كالسنة النبكية المطيرة ما يمنع مف اشتراط أخذ األجر عمى الكفالة ،فضالن عف أف مجرد االلتػزاـ المترتػب عمػى الكفالػة ىػك محػؿ

محترـ يعزز مف مكانة العميؿ المكفكؿ كيحقؽ لو مصالحو االستثمارية ،فكاف حرٌيان أف يستحؽ األجر عمى ىذا العمؿ.

ويرد عميو :بأنو لك نظرنا إلى األحكاـ بيذا االعتبػار لكػاف المق ًػرض أكلػى بػاألجر مػف الكفيػؿ؛ ألف المق ًػرض لمػا يقرضػو مػف
ّ
يقدمو الكفيػؿ لممكفػكؿ عنػو؛ ألف الكفيػؿ قػد أبػدل االسػتعداد فقػط،
الماؿ فعال يككف قد عزز مف التزامات المقترض أكثر مما ٌ
بينما المقرض باشر بالفعؿ(ُُٕ).

ٗ ٜٔــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)1ه2020/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي

ويجػػاب عنػػو :أف األج ػرة التػػي يتقاضػػاىا الكفيػػؿ مقابػػؿ كفالتػػو ىػػي بسػػبب مجػػرد الضػػماف الػػذم ىػػك محػػض الت ػزاـ ،ال يقػػدـ
الممتزـ فيو ماالن لممضمكف عنو ،بينما أخذ األجرة عمى المداينػة كاالسػتقراض بػالرغـ مػف أنيػا تعػزز مػف مكانػة المػديف الماليػة
إال أنيا تنطكم عمى محذكر الربا بداللػة النصػكص مػف القػرآف الكػريـ كالسػنة المطيػرة ،فضػالن عػف أنيػا تتعػارض مػع مقاصػد

التش ػريع مػػف تحريمػػو كبخاصػػة مػػا ي ػرتبط منيػػا فػػي كظػػائؼ النقػػد كجعمػػو مقياسػػان منضػػبطان لقػػيـ األشػػياء(ُُٖ) ،فالحػػاؿ بػػيف
المسألتيف مختمؼ كجكازه في األكلى اليعني كال يفضي إلى جكازه في الثانية.

قرره بعض الفقياء؛ فقد ذىب فقياء الشافعية ،كالحنابمة ،إلى
الدليؿ الثاني القياس عمى جكاز أخذ األجرة عمى الجاه كما ٌ
جكاز أخذ األجر عمى الجاه مطمقان " :فقد أفتى اإلماـ النككم فيمف يحبس ظمما فبذؿ ماالن لمف يتكمـ في خالصو بجاىو بأنيػا
جعالة مباحة ،كأخذ عكضيا حالؿ"(ُُٗ).

كأما المالكية فحكـ أخذ األجرة عمى الجاه عندىـ يدكر بيف المنع ،كالك ارىػة ،كالجػكاز بشػرط أف يتكمػؼ الكجيػو نفقػة فػي

ميمتو(َُِ).

كيتضح مما تقدـ ،أف بعض الفقياء – ممف منعكا أخذ األجرة عمى الضػماف – قػد جػكزكا أخػذ األجػرة عمػى الجػاه مػع أنيمػا

صػػنكاف؛ فقػػد اسػػتدؿ المجيػػزكف بجػكاز أخػػذ األجػػر عمػػى الضػػماف عمػػى جػكاز أخػػذىا مقابػػؿ الجػػاه ،كىػػذا القيػػاس صػػحيح؛ فالجػػاه

كالضماف يتمخضاف عػف معنػى كاحػد؛ فصػاحب الجػاه تقبػؿ كسػاطتو كتحتػرـ شػفاعتو بػيف النػاس لمػا يتحمػى بػو مػف سػمعة طيبػة
كمكانػػة محترمػػة بيػػنيـ ،كالضػػامف أك الكفيػػؿ كػػذلؾ ال تقبػػؿ كفالتػػو إال بمػػا يتمتػػع بػػو مػػف سػػمعة حسػػنة بػػيف النػػاس بسػػبب كفائػػو

بالتزاماتو كما يتعيد ليػـ بػو مػف حقػكؽ ليػـ تجػاه اآلخػريف؛ فالجػاه كالضػماف إذف بمعنػى كاحػد(ُُِ) ،كال يكجػد ىنػا مس ٌػكغ العتبػار
أجرة الجاه كاىدار أجرة الضماف لما يترتب عميو مف منافع مقصكدة كمصالح مشركعة لممضمكف عنو(ُِِ).

ويجاب عنػو :أف ىنػاؾ فرقػان بػيف الجػاه كالضػماف ،فػاألكؿ :ال يػؤكؿ إلػى قػرض؛ ألف صػاحب الجػاه ال يغػرـ ،بخػالؼ الضػامف:
فيك معرض لمغرامة(ُِّ).

ويػػرد عميػػو أف جػكاز أخػػذ األجػرة عمػػى الضػػماف المجػػرد عػػف الػػدفع منحصػػر بػػذات الضػػماف كبمحػػض الت ػزاـ الضػػامف بصػػرؼ

النظػػر عػػف مػػا قػػد يػػؤكؿ إليػػو مػػف غ ارمػػة قػػد تمحػػؽ البنػػؾ الكفيػػؿ؛ إذ ال يرجػػع عمػػى المكفػػكؿ عنػػو إال بمػػا أدل عنػػو فعػػال ،فيػػك
كالحالة ىذه شبيو الجاه كيأخذ حكمو.

تقدمػو مػف خػدمات لمعمػالء يكمػف فػي السػمعة الماليػة التػي تتمتػع بيػا ىػذه البنػكؾ؛ نظػ انر
كالجاه ىنا بالنسػبة لمبنػكؾ كمػا ٌ

إلى أرصدتيا الضخمة كمقدرتيا عمى سداد الػديكف ،كالتػي يعتمػد عمييػا العمػالء لمػدخكؿ فػي مثػؿ ىػذه المناقصػات كالمشػاريع
ابتداء -شيئان لممكفػكؿ عنػو ،كىػي كػذلؾ ال
الضخمة؛ فالبنكؾ حيف إصدار خطاب الضماف ،أك االعتماد المستندم ال تدفع  -ن

تقػػرض العميػػؿ نقػػدان ،كبالتػػالي فيػػي ال تتقاضػػى ىػػذا األجػػر عمػػى قيمػػة الضػػماف كانمػػا نظيػػر االسػػتفادة مػػف ثقميػػا المػػالي كسػػمعتيا
التجارية في قدرتيا عمى تغطية مثؿ ىذه ً
الخ ٍدمات.

ويرد عميو أف فقياء المالكية لـ يجكزكا أخذ األجرة عمى الجاه إال إذا تكمؼ الكجيو نفقات بسبب كجاىتو فيما يسعى إلػى
تحقيقو لصػالح مػف يطمبيػا ،كلعػؿ ىػذا الفريػؽ مػف العممػاء بنػكا رأييػـ عمػى أف الجػاه مػف القػرب التػي ال يجػكز أخػذ األجػرة

عمييا(ُِْ) ،كىذا ما أجبنا عنو في المبحث السابؽ.

الدليؿ الرابع :إعماالن لمقاعدة الفقيية الخراج بالضماف(ُِٓ).
كيقصد بالخراج :كؿ ما خرج مف الشيء مف غالت كمنتجات ،فخراج الحيكاف دره كنسمو ،كخراج الشجر ثمره ،كيقصد
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)1ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜ٘ٔ

حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بالضػػماف :المؤكنػػة كالنفقػػات التػػي ينفػػؽ منيػػا عمػػى إطعػػاـ الحيػكاف أك العنايػػة بػػالزرع(ُِٔ) ،كالبػػاء فػػي بالضػػماف متعمقػػة بمحػػذكؼ

تقديره الخراج مستحؽ بالضماف أم :بسببو(ُِٕ) ،أم :بمقابمة دخكلو في ضماف مف سمـ لو خراجو ،فما لـ يػدخؿ فػي ضػمانو لػـ

يسمـ لو خراجو(ُِٖ) ،كعميو :فإف الضامف لو أف يربح؛ ألنو إذا لـ يقكـ بتأدية ما عميو لممضمكف ،فإنو ييغرـ(ُِٗ).

ويرد عميو بأف االستدالؿ بيذه القاعدة عمى جكاز أخذ األجرة عمى الضػماف اسػتدالؿ فػي غيػر محمػو؛ ألف مكضػكع القاعػدة
يػػرد عمػػى العقػػكد التػػي يكػػكف فييػػا الضػػماف تبعػان لمعقػػد ال أصػالن مسػػتقالن لكحػػده؛ فرسػػكؿ اهلل  إنمػػا قضػػى فػػي ضػػماف الممػػؾ
كجعػػؿ الخ ػراج لمػػف ىػػك مالكػػو ،كاذا تمػػؼ يتمػػؼ عمػػى ممكػػو(َُّ)؛ كضػػماف المشػػترم لمسػػمعة بعػػد قبضػػيا فخراجيػػا لػػو كتبعػػة
ىالكيا عميو؛ فالضماف ىنا تابع لعقد البيع ،كليس مقصكدان بذاتو ،كقد يثبت تبعان ما ال يثبت استقالالن(ُُّ).
(ُِّ)

الدليؿ الخامس :القياس عمى شركة الكجكه؛ فقد أجاز فياء الحنفية

(ُّّ)

كالحنابمة

(ُّْ)

كالشيعة الزيدية

ىػذا النػكع مػف

الشركات ،كصكرتيا :أف يشترؾ اثناف فأكثر دكف رأس ماؿ ،عمى أف يشتريا نسيئان كيبيعا نقدان ،كما ربحا فيػك بينيمػا عمػى

(ُّٓ)
ػص الفقيػاء أف سػبب اسػتحقاؽ الػربح فػي
ما شرطاه ،فيشترياف كيبيعاف بذلؾ ،كيقتسماف ما يحصؿ ليما مػف ربػح  .كقػد ن ٌ
نصو" :استحقاؽ الربح فػي شػركة الكجػكه إنمػا
شركة الكجكه ىك الضماف ،جاء في مجمة األحكاـ العدلية ،المادة (ََُْ) ما ٌ

ىك بالضماف"(ُّٔ).

فقاؿ العمماء ممف استدلكا بيذا الدليؿ عمى جكاز أخذ األجرة عمى الكفالة :أف استحقاؽ الربح في شركة الكجكه كاف

لمجرد الضماف – الذم ىػك مجػرد التػزاـ مػاؿ فػي الذمػة دكف بػذؿ مػاؿ أك عمػؿ(ُّٕ) ،كبيػذه الثقػة كالكجاىػة لمشػركاء عنػد
الناس استحؽ كؿ منيـ نصيبو مف األرباح(ُّٖ).

ويرد عميو :أننا ىنا بصدد تجكيز األجر كلػيس الػربح كالفػرؽ بينيمػا ب ٌػيف(ُّٗ) ،ثػـ مػف الكاضػح أف عمػؿ الشػريكيف فػي شػركة
الكجكه قد تعدل مف مجرد الضماف إلى شػراء البضػاعة كتممكيػا ثػـ بيعيػا بػربح ،كسػبب اسػتحقاؽ الػربح فػي ىػذه الشػركة كمػا

نص عميو الفقياء ىػك الضػماف أم :ضػماف ثمػف المػاؿ المشػترل عمػى نسػبة حصػص الشػركاء فيػو ،كعمػى ىػذا تكػكف حصػة
ٌ
(َُْ)
كػؿ كاحػد مػنيـ بقػدر حصػتو فػي المػاؿ المشػترل  ،أم :أف اسػتحقاؽ الػربح فػي شػركة الكجػكه كػاف بسػبب تممػؾ البضػػاعة
كدخكليا في ضمانة الشركاء كلػيس بضػماف كػؿ شػريؾ لصػاحبو ،كعميػو فػإف االسػتدالؿ ىنػا فػي غيػر محمػو كقػد أشػرنا سػابقان
أف الضماف الذم يستحؽ بمقتضى القاعدة الفقيية" :الخراج بالضماف" إنما يككف في العقكد التي يكػكف فييػا الضػماف تبعػان ال

مستقالن كما ىك الحاؿ في شركة الكجكه محؿ استدالليـ.

الدليؿ السادس ما ثبت عند بعض الفقياء – ممف منعكا دفع أجرة عمى الضماف  -أنيـ أجازكا لمدائف دفػع أجػرة عمػى الضػماف
ػص خميػؿ عمػى فسػاد الكفالػة إذا كانػت بجعػؿ مػف غيػر رب الػديف لممػديف(ُُْ) ،كقػاؿ
لممديف إذا جاءه بمف يكفؿ لو الػديف؛ فقػد ن ٌ

ػص عميػو خميػؿ" :إذا كػاف رب الػديف أعطػى المػدياف شػيئا عمػى أف يعطػي حمػيال فأجػازه مالػؾ
الحطٌاب في معرض شرحو لمػا ن ٌ

كاب ػػف القاس ػػـ كأش ػػيب ،كغي ػػرىـ ،كع ػػف أش ػػيب ف ػػي العتبي ػػة أن ػػو ال يص ػػح كعن ػػو أيض ػػا أن ػػو كرى ػػو ،كق ػػاؿ المخم ػػي :كغيػ ػره الجػ ػكاز
أبيف"(ُِْ) .كقاؿ في مكطف آخر" :كلك دفع الطالب لمغريـ شيئا ليأتيو بحميؿ جاز عمى األصح"(ُّْ).

كيتضح مما سبؽ ،أف ىذا الفريؽ مف الفقياء قد أجازكا لممديف أخذ أجرة عمى إتيانو بكفيؿ يكفػؿ دينػو أمػاـ دائنػو؛ ممػا

يعني إقرارىـ بأف الكفالة بحد ذاتيا لما تتضمنو مف محػض التػزاـ بالػديف تسػتكجب األجػر لمػا فييػا مػف تكثيػؽ لمػديف ،كتعزيػز
مف مكانة المديف أماـ الدائف بالرغـ مف إقرارىـ أنيا مف عقكد التبرع كالقربى.
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كلكنيـ أجازكا دفعيا مف الدائف لممديف ال لمكفيػؿ كاال كانػت فاسػدة(ُْْ) ،مػع أف المػديف لػيس ىػك مػف ق ٌػدـ خدمػة الضػماف

لمدائف بؿ الكفيؿ ،كالدائف إنما استفاد مف عمؿ الكفيؿ بضمانو لمديف ال مف عمؿ المكفكؿ عنو(ُْٓ).

ويرد عميو أف دفع األجرة مف المكفكؿ عنو إلى الكفيؿ تنطكم عمى قرض جر منفعة كىك ربا ،بينما دفع أجرة مف الدائف
تخرج قياسان عمى أنػو يحػؽ لمػدائف أف يضػع شػيئان مػف الػديف
المكفكؿ لو إلى المديف المكفكؿ عنو ال تنطكم عمى ىذه الشبية ،بؿ ٌ
عف المديف(ُْٔ) .لكنيـ كالحالة ىذه لـ ينفكا استحقاؽ الكفالة أج انر عمييا بكصػفيا تتضػمف منفعػة متقكمػو كمقصػكدة  -مػع إقػرارىـ

بأنيا مػف التبرعػات بصػرؼ النظػر لمػف ييػدفع ىػذا األجػر ،كمػا أف المسػألة محػؿ البحػث فػي الكفالػة المجػردة عػف الػدفع بصػرؼ
النظر عف ما ستؤكؿ إليو العالقة بيف الكفيؿ كالمكفكؿ عنو مستقبالن.

الدليؿ السادس المصمحة ،فمما الشؾ فيو أف ىناؾ مصػالح عامػة كخاصػة تتحقػؽ مػف كراء دفػع األجػرة عمػى الضػماف المجػرد
تمكف ىػذه المصػارؼ مػف جػذب المزيػد مػف العمػالء كاسػتقطابيـ مػف
خاصة في معامالت المصارؼ اإلسالمية؛ فيي مف ناحية ٌ
السػػكؽ ،فتزيػػد بػػذلؾ مػػف حجػػـ تعامالتيػػا ممػػا يػػنعكس إيجاب ػان عمػػى حسػػف أدائيػػا كتحقػػؽ أرباحيػػا(ُْٕ) ،كمػػف ناحيػػة أخػػرل تحفػػظ
العديػػد مػػف المصػػالح العامػػة لممجتمػػع ،كذلػػؾ مػػف خػػالؿ التأكػػد مػػف مػػدل جديػػة المتعيػػديف فػػي المقػػاكالت العامػػة مػػف كفػػائيـ

ػنص عميػو بنػكد العطػاءات التػي رسػت
بالتزاماتيـ كحسف تنفيذىـ ليا كفؽ مػا نصػت عميػو االتفاقيػات المبرمػة معيػـ كبحسػب مػا ت ٌ
عمييـ ،خاصة أف أغمب الجيات التي تطمب الكفاالت المصرفية تنتمي إلى القطاع العػاـ الحكػكمي ،كتبغػي مػف كراء ذلػؾ إقامػة
المش ػػاريع الحيكي ػػة لممجتم ػػع كمش ػػاريع البني ػػة التحتي ػػة كتعبي ػػد الط ػػرؽ كبن ػػاء الم ػػدارس كالجامع ػػات كم ػػد ش ػػبكات المي ػػاه كالص ػػرؼ
الصحي كغير ذلؾ.
المجرد يسيـ في تفعيؿ التجػارة الدكليػة كتػكفير السػمع األجنبيػة التػي
باإلضافة إلى ما سبؽ ،فإف دفع األجرة عمى الضماف
ٌ

تحتاجيا األسكاؽ المحمية في بعػض البمػداف ،كالمعػدات كاآلليػات كاألدكيػة كغيرىػا ،ممػا يفيػد منػو المسػتيمككف كيعػزز مػف الطمػب
الكمي في االقتصاد الكطني ،فضالن عف أنو يحقػؽ مصػمحة جميمػة لممقػاكليف كالتجػار كيقػكم مػف قػدراتيـ التنافسػية أمػاـ زمالئيػـ
في الساحة التجارية كاالستثمارية.

المجرد يحقؽ ىاتيؾ المصالح العامػة كالخاصػة إال أف المصػمحة تكػكف
ويرد عميو :أنو مع التسميـ بأف أخذ األجرة عمى الضماف
ٌ

المدعمػػة
محػػؿ اعتبػػار مػػالـ تكػػف إثم ػان(ُْٖ) ،كحيػػث إف دفػػع األج ػرة عمػػى الضػػماف تنطػػكم عمػػى العديػػد مػػف المخالفػػات الشػػرعية
ٌ
باألدلة فال يصح ىع ٌد مثؿ ىذه المصمحة.
المجرد قد ت ٌػـ الػرد عمييػا كاحػدان تمػك اآلخػر ،فمػـ
ويجاب عنو أف األدلة التي ساقيا القائمكف بمنع جكاز دفع األجرة عمى الضماف
ٌ

كبناء عميو فإف المصمحة تيعد دليالن عمى جكاز أخذ األجرة عمى الضماف المجرد.
يعد اإلثـ كاردان عمى ىذا التصرؼ ،ن

املطلب الثالث الرتجيح.
بعػػد النظػػر فػػي أق ػكاؿ الفقيػػاء ،كمناقشػػة األدلػػة التػػي اسػػتدلكا بيػػا ،فقػػد بػػدا لػػي أف ال ػراجح فػػي المسػػألة -كاهلل تعػػالى أعمػػـ-
القكؿ بجكاز أخذ األجرة عمى الكفالة المجردة عف الدفع كمستندم في الترجيح األمكر اآلتية:

أوالً أف األصؿ في حكـ العقكد اإلباحة ،كمعمكـ أف حكـ األصؿ يستصحب ما لـ ً
يأت دلي هؿ بخالفو ،كىنا لـ يثبت دليؿ
بخالؼ األصؿ ،كلذا فإف اتفاؽ الكفيؿ مع أحد أطراؼ الكفالة عمى أخذ أجر مقابؿ كفالتو المجردة ،ما ىك إال نكع مف
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حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

جائز حتى يثبت دليؿ المنع.
العقكد فكاف نا

ثانياً أف العديد مف أنكاع التعاكف كتحصيؿ المنافع مثؿ :تعميـ القرآف الكريـ ،كتعميـ ً
الحرؼ كالصناعات ،يجكز أخذ األجر
ٌ
عمييا مف غير نزاع ،بؿ يجكز أف يأخذ المسمـ ماالن ليحج عف ميت أك حي عاجز عف مباشرة الحج بنفسو ،كبناء عميو:
يجكز أف يأخذ الكفيؿ أج انر ،عمى كفالتو إذ ال فرؽ ،ما داـ يحقؽ مصمحة لممسمميف.

ثالثاً ت
الجعؿ في الضماف،
أف القكؿ بأخذ زيادة عمى مقدار القرض باسـ الجعؿ عمى الكفالة ،ييعد ربا ،غير مسمٌـ بو؛ كذلؾ ألف ي
ىك عكض عف محض االلتزاـ بال تد ٍيف ،سكاء أداه الكفيؿ فيما بعد أـ ال  ،كليس ىذا مف قبيؿ الربا.

ألف
رابعاً أف مجرد االلتزاـ بالديف يحقؽ مصمحة مشركعة لمكفيؿ كالمكفكؿ كسائر المنافع التي يجكز أخذ األجرة عمييا؛ كذلؾ ٌ
محض االلتزاـ في الكفالة منفعة مقصكدة ،كمصمحة مشركعة مشابية لممنافع التي تبذؿ في الككالة كالعارية كالكديعة،
كقد أجاز الفقياء جكاز مبادلة المنافع المقصكدة مف ىذه العقكد ،فكذا الحاؿ في الكفالة المجردة.

خامساً لقد أصبحت الكفالة اليكـ عنص انر ميمان مف عناصر التجارة المعاصرة ،كىي تشغؿ حي انز كبي انر بيف الخدمات المصرفية
التي تقدميا البنكؾ لعمالئيا مع ما يتطمبو ذلؾ مف نفقات إلنجازىا كمتابعة أمكرىا ،فمـ تعد الكفالة عقد تبرع محض
ينحصر في دائرة المصالح الشخصية كالضيقة ،بؿ أصبحت معاممة مالية يحتاج إلييا التجار ،كال سيما في التجارات

الدكلية ،كليس مف الميسكر الحصكؿ عمى المتبرعيف دائمان؛ لما في ذلؾ مف المخاطرة بالماؿ كالكقت ،فينبغي أخذ
األجر عمييا.

اخلامتة.

بعد االنتياء -بعكف اهلل ككرمو -مف إعداد ىذا البحث ،أعرض فيما يأتي أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصمت إلييا:

النتائج.

ُ -الكفالة المصرفية المجردة عف الدفع ىي :ضـ ذمة المصرؼ الكفيػؿ إلػى ذمػة عميمػو المكفػكؿ فػي ضػماف الكفػاء بػااللتزاـ
عما ستؤكؿ إليو العالقة بينيما الحقان.
المترتب عميو ،بصرؼ النظر ٌ
ِ -التكييؼ الفقيي لمكفالة المصرفية المجردة عف الدفع يكشؼ بكضكح أنيا كفالة بالمعنى الذم رسمو جميكر الفقيػاء
لمكفالة تأخذ أحكاميا كيترتب عمييا آثارىا.

ّ -بنى جميكر الفقياء جؿ اجتيػاداتيـ فػي مسػألة أخػذ األجػرة عمػى الكفالػة بػالنظر إلػى مػا قػد تػؤكؿ العالقػة فييػا بػيف الكفيػؿ
كالمكفكؿ إلى عالقة دائف بمديف ،كرتبكا عمى ذلؾ منع أخذ األجرة عمييا.
ْ -بعػػد النظػػر فػػي أق ػكاؿ الفقيػػاء الػػذيف تصػػدكا لبيػػاف حكػػـ أخػػذ األج ػرة عمػػى الكفالػػة –عمكم ػان -س ػكاء القػػائميف بمنػػع ذلػػؾ ،أك

المجيػزيف لػػو ،كمناقشػػة أدلػػتيـ كمحاكمتيػػا لمػػا كرد عمييػػا مػػف انتقػػادات كردكد ،تبػػيف لػػي رجحػػاف ال ػرأم القائػػؿ بجػكاز أخػػذ
األجرة عمى الكفالة المصرفية المجردة عف الدفع.

التوصيات.
-

أف تتبنى المصارؼ اإلسالمية جكاز أخذ األجرة عمى الكفاالت المصرفية المجردة عف الدفع التي تقدميا لممتعامميف

آلية لتطبيؽ ذلؾ بعيدان عف
معيا بعد عرض ما جاء في الدراسة عمى ىيئات الرقابة الشرعية كاألجيزة المختصة لدييا لكضع ٌ
المحاذير الشرعية كالمعيقات التنفيذية.
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اهلوامش.
(ُ) إقباؿ ،منكر ،كزميميو ،التحديات التي تواجو العمؿ المصرفي اإلسالمي ،البنؾ اإلسالمي لمتنمية ،المعيد اإلسالمي لمبحكث
كالتدريب ،جدة( ،طِ)ََُِ ،ـ ،صُٔ.ٖٕ .ُٕ -َٕ ،ِٔ-

(ِ) المغربي ،عبد الحميد عبد الفتاح ،اإلدارة اإلستراتيجي :في البنوؾ اإلسالمي ،:منشكرات :البنؾ اإلسالمي لمتنمية ،المعيد
اإلسالمي لمبحكث كالتدريب ،جدة( ،طُ)ََِْ ،ـ ،صّٕٗ .كعبدك ،عيشكش ،تسويؽ الخدمات المصرفي :في البنوؾ

اإلسالمي – :دراس :حال ،- :رسالة ماجستير ،إشراؼ :محمد الصغير جيطمي ،جامعة الحاج لخضر ،باتنة ،الجزائرََِٗ ،ـ،

ص َٕ كما بعدىا .نسخة  PDFمحفكظة عمى الصفحة اإللكتركنية .http://iefpedia.com

(ّ) حمكد ،سامي حسف أحمد ،تطوير األعماؿ المصرفي :بما يتفؽ والشريع :اإلسالمي ،:مكتبة دار التراث ،القاىرةُُٗٗ ،ـ،
ِـ ،صِْٗ .كالجنابي ،ىيؿ عجمي ،إدارة البنوؾ التجاري :واألعماؿ المصرفي ،:دار المسار ،المفرؽ ،األردف( ،طُ)،

ََِٓـ ،صُٗٗ.

(ْ) خاف ،طارؽ اهلل ،كزميمو ،إدارة المخاطر تحميؿ قضايا في الصناع :المالي :اإلسالمي ،:منشكرات :البنؾ اإلسالمي لمتنمية،
المعيد اإلسالمي لمبحكث كالتدريب( ،طُ)ََِّ ،ـ ،صُِٓ.

(ٓ) تضمف معيار بازؿ ِ ثالثة أسس ىي -ُ :متطمبات دنيا لرأس الماؿ -ِ .مراجعة السمطات الرقابية -ّ .انضباط السكؽ أك
الشفافية .لمزيد مف التفصيؿ :إقباؿ ،منكر ،كزميميو ،التحديات التي تواجو العمؿ المصرفي اإلسالمي ،صِٔ كما بعدىا.
كعبادة ،إبراىيـ عبد الحميـ ،مؤشرات األداء في البنوؾ اإلسالمي ،:دار النفائس ،عماف( ،طُ)ََِٖ ،ـ ،صُُِ كما بعدىا.
(ٔ) السرطاكم ،محمكد عمي ،الضوابط المعياري :لصيغ االستثمار في المؤسسات المالي :اإلسالمي ،:دار الفكر ناشركف
كمكزعكف ،عماف( ،طُ)َُِٓ ،ـ ،صُٗٔ كما بعدىا .كحمكد ،سامي حسف أحمد ،تطوير األعماؿ المصرفي :بما يتفؽ

والشريع :اإلسالمي ،:صَّٖ .كالزحيمي ،كىبة ،خطاب الضماف ،بحث مقدـ إلى :مؤتمر المستجدات الفقيية ،المركز الثقافي

اإلسالمي ،الجامعة األردنيةُٗٗٓ ،ـ ،صَِ .كالغرياني ،الصادؽ بف عبد الرحمف ،مدون :الفقو المالكي وأدلتو ،دار كمكتبة
ابف حمكدة ،دار كمكتبة الشعب ،زليتف – ليبيا( ،طْ)ََُِ ،ـ ،جْ ،صُُٕ .كخاف ،طارؽ اهلل ،كزميمو ،إدارة المخاطر
تحميؿ قضايا في الصناع :المالي :اإلسالمي ،:صُِٓ.
(ٕ) خاف ،طارؽ اهلل ،كزميمو ،إدارة المخاطر تحميؿ قضايا في الصناع :المالي :اإلسالمي ،:صُٕٖ كما بعدىا.
(ٖ) بحث منشكر بمجمة جامعة الممؾ عبد العزيز" :االقتصاد اإلسالمي" ،مجم :جامع :الممؾ عبد العزيز ،ـُٕٗٗٗ ،ـ ،صُٗٓ.ُّٔ-
(ٗ) منشكر بمجمة جامعة الممؾ عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،ـُٕٗٗٗ ،ـ ،ص صُٗٓ.ُّٔ-
(َُ) بحث منشكر عمى الصفحة اإللكتركنيةhttp: //www.almoslim.net/node/211386 :

(ُُ) بحث منشكر في :مجم :مجمع الفقو اإلسالمي الدولي ،الدكرة الثانيةُٖٗٔ ،ـ ،عِ ،جِ ،صُُُّ كما بعدىا.
(ُِ) ابف فارس ،أحمد( ،ت ّٓٗىػ) ،معجـ مقاييس المغ ،:تحقيؽ :عبد السالـ محمد ىاركف ،دار الفكر( ،د.ط)ُٕٗٗ ،ـ ،جٓ،
صُٕٖ.
(ُّ) كىك ما ذىب إليو جميكر الفقياء مف المالكية كالشافعية كالحنابمة كالزيدية كالمرجكح عند الحنفية.الدسكقي ،محمد بف أحمد

ابف عرفة ،حاشي :الدسوقي عمى الشرح الكبير ،دار الفكر ،بيركت ،د.ط ،د.ت ،جّ ،صِّٓ .كالشربيني ،شمس الديف
محمد بف أحمد الخطيب ،مغني المحتاج إلى معرف :معاني ألفاظ المنياج ،دار الكتب العممية ،بيركتُُْٓ ،ىػُْٗٗ /ـ،

اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)1ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٜٜٔ

حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
جِ ،صُِٗ .كابف قدامة ،عبد الرحمف بف محمد بف أحمد المقدسي الجماعيمي الحنبمي ،أبك الفرج ،شمس الديف (ت ِٖٔىػ)،

الشرح الكبير ،مكتبة القاىرة ،مصرُّٖٖ ،ىػُٖٗٔ/ـ ،جٓ ،صْٓ .كالمرتضى ،أحمد بف يحيى( ،ت َْٖق) ،كتاب البحر
الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار ،دار الحكمة اليمانية ،صنعاء( ،طِ)ُْٕٗ،ـ ،صٕٓ .كالكاساني ،عالء الديف،

أبك بكر بف مسعكد ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العمميةَُْٔ ،ىػُٖٗٔ/ـ ،جٔ ،صَُ.

(ُْ) كىك المشيكر عند الحنفية ،كيرل أصحاب ىذا االتجاه أف الكفالة ىي :ضـ الذمة إلى الذمة في المطالبة فقط .البابرتي،
محمد بف محمد بف محمكد( ،ت ٖٕٔىػ) ،العناي :شرح اليداي ،:دار الفكر( ،د.ط) كب(د.ت) ،جٕ ،صُّٔ .كىك ما

أخذ بو القانكف المدني األردني؛ فقد نصت المادة (َٓٗ) منو عمى أف الكفالة ىي" :ضـ ذمة إلى ذمة بتنفيذ التزاـ".

(ُٓ) كىك ما ذىب إليو الظاىرية ،كاإلمامية ،كنقمو ابف حزاـ عف أبي ثكر ،كابف أبي ليمى ،كابف شبرمة كيرل أصحاب ىذا االتجاه
أف الكفالة ىي :انتقاؿ لمحؽ مف ذمة المكفكؿ إلى ذمة الكفيؿ شريطة أف ال يككف لممكفكؿ ديف عمى الكفيؿ .كالكاقع أف
أصحاب ىذا االتجاه لـ يفرقكا بيف الكفالة كالحكالة اال مف ىذه الناحية فقط؛ فإذا كاف لممكفكؿ ديف عمى الكفيؿ كاف العقد

حكالة كفي ىذا الصدد يقكؿ ابف حزـ ما نصو" :عف الحسف ،كمحمد بف سيريف ،قاال جميعا :الكفالة ،كالحكالة سكاء  -كقد
ذكرنا برىاف ذلؾ مف السنة" .ابف حزـ الظاىرم ،عمي بف أحمد بف سعيد (ت ْٔٓىػ) ،المحمى باآلثار ،دار الفكر ،بيركت،

(د.ط) ،كب(د.ت) ،جٔ ،صّٔٗ .صََْ .ابف المنذر ،محمد بف إبراىيـ النيسابكرم( ،ت ُّٗىػ) ،اإلشراؼ عمى
مذاىب العمماء ،تحقيؽ :صغير أحمد األنصارم أبك حماد ،مكتبة مكة الثقافية ،رأس الخيمة  -اإلمارات العربية المتحدة،

(طُ)ََِْ ،ـ ،جٔ ،صِِٖ .كالطكسي ،محمد بف الحسف( ،تَْٔق) ،كتاب الخالؼ ،مؤسسة النشر اإلسالمي،

(د.ط)ُُُْ،ق ،صُّْ .كقد عمؽ التيانكم عمى فيـ ابف حزـ فقاؿ " :كأغرب ابف حزـ في المحمى حيث حمؿ قكؿ
الحسف كابف سيريف أف الكفالة كالحكالة سكاء عمى انتقاؿ الديف مف ذمة المديكف إلى ذمة الضامف في الكفالة ،فعكس األمر،

كىكذا اجتياد أىؿ الظاىر يحتجكف بالمجمؿ ،كيأكلكنو عمى آرائيـ ،كانما أرادا أف الحكالة ال تنقؿ الحؽ كالكفالة ،كما قالو

زفر كىك أعرؼ بمذىب الحسف كابف سيريف مف ابف حزـ كأمثالو؛ لككنو بمدييما كقد أدرؾ أصحابيا" .التيانكم ،ظفر أحمد

العثماني ،إعالء السنف ،عمى ضكء ما أفاده :أشرؼ عمي التيانكم ،إدارة القرآف كالعمكـ اإلسالمية ،كراتشي ،باكستاف،

(طُ)ُُْٕ ،ق ،جُْ ،صَٕٓ.

(ُٔ) الكاقع أف الخالؼ شكمي بينيما كال يترتب عميو أثر عممي؛ إذ إف القائميف بثبكت حؽ مطالبة المكفكؿ لو بالديف ال يعنكف

بذلؾ أنو أصبح لو ديناف؛ فميس لو حؽ سكل دينو الذم في ذمة األصيؿ فإذا ما استكفاه مف أم مف الكفيؿ أك األصيؿ ال
يحؽ لو مطالبة اآلخر منيما بذلؾ الديف .فيض اهلل ،محمد فكزم ،نظري :الضماف في الفقو اإلسالمي ،مكتبة دار التراث،

الككيت( ،طِ)ُٖٗٔ ،ـ ،صُّ كما بعدىا.

(ُٕ) االلتزاـ ىك :رابطة قانكنية بيف شخصيف يمتزـ أحدىما بأداء معيف لآلخر ،كيكتسي ىذا األداء ،كىك مكضكع االلتزاـ ،طابعان
ماليان يتميز بو االلتزاـ المدني عف غيره مف االلتزامات القانكنية كيعتبر معو مف حقكؽ الذمة المالية عمى خالؼ غيره مف

الكاجبات كالحقكؽ العامة كالتي تنشأ عف عالقات األسرة .الزيف ،محمد ،النظري :العام :لال لتزامات ،دكف ناشر( ،طِ)،

تكنسُٕٗٗ ،ـ ،صِٖ.

(ُٖ) الكيالني ،محمكد ،عمميات البنوؾ ،الجزء األوؿ الكفاالت المصرفي :وخطابات الضماف ،دار الجيب ،عماف ،األردف،
(طُ)ُِٗٗ ،ـ ،جُ ،صِٕ.
(ُٗ) عبداهلل ،خالد أميف ،كالطراد ،إسماعيؿ إبراىيـ ،إدارة العمميات المصرفي :المحمي :والدولي ،:دار كائؿ ،عماف( ،طُ)،
َُُِـ ،ص ِّ.

ٕٓٓ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)1ه2020/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي
(َِ) حمكد ،سامي ،خطاب الضماف ،مجمة مجمع الفقو اإلسالميُٖٗٔ ،ـ ،جِ ،صُُُِ .كقد أشار بعض الباحثيف إلى
كجكد فرؽ بيف خطاب الضماف المصرفي كالكفالة يكمف في أف خطاب الضماف بات كنيائي ككأف حؽ المستفيد قد انتقؿ

إلى ذمة البنؾ بمجرد إصدار ىذا لخطاب الضماف .طالفحة ،محمد عبداهلل عمي ،الكفاالت المصرفي :في الفقو اإلسالمي
والقانوف األردني دراس :فقيي :مقارن ،:رسالة ماجستير ،إشراؼ :الدكتكر الشي الكلي محمد مقبكؿ ،كعبد المنعـ السيد عمي،

جامعة آؿ البيت ،األردفُٗٗٗ ،ـ ،ص ِٓ .ِٕ ،كحمكد ،سامي حسف ،تطوير األعماؿ المصرفي :بما يتفؽ والشريع:
اإلسالمي ،:صِٓٗ.

(ُِ) عكض ،عمي جماؿ الديف ،عمميات البنوؾ مف الوجي :القانوني ،:دار النيضة العربية ،القاىرة( ،د.ط)ُُٖٗ ،ـ ،صّٕٓ.
(ِِ) عرؼ القانكف المدني األردني الكفالة في المادة (َٓٗ) بقكلو :ضـ ذمة إلى ذمة في المطالبة بتنفيذ التزاـ.

(ِّ) كما ىك مفيكميا عند جميكر الفقياء خالفان لمظاىرية كمف كافقيـ .فيض اهلل ،محمد فكزم ،نظري :الضماف في الفقو
اإلسالمي ،صُّ.

(ِْ) تتعدد األغراض خطاب الضماف بحسب الغاية مف إصدارىا ،فيناؾ خطابات الضماف المتعمقة بالمناقصات لتنفيذ المشاريع

كخطاب الضماف األكلي ،كخطاب الضماف النيائي ،كخطاب ضماف الدفعة المقدمة ،كما ظير ما يسمى بخطابات الضماف
الجمركية ،كخطابات الضماف المينية ،كخطابات الضماف لمشراء اآلجؿ .لمزيد مف التفصيؿ :حداد ،سمير كزميمو ،دراسات

تطبيقي :في العمميات المصرفي :الخارجي ،:معيد الدراسات المصرفية ،عماف( ،د.ط) ،صُِٕ كما بعدىا .الجنابي ،ىيؿ

عجيؿ ،إدارة البنوؾ التجاري :واألعماؿ المصرفي ،:صُٗٗ كما بعدىا.

(ِٓ) الجنابي ،ىيؿ عجيؿ ،إدارة البنوؾ التجاري :واألعماؿ المصرفي ،:صُٗٗ كما بعدىا .كمما ىك مقرر أف الكفاالت المصرفية
مرتبط بمدد زمنية محددة ،حيث يستطيع العميؿ اآلمر أف يحتفظ بقيمة المبالغ النقدية التي تمثميا تمؾ الكفاالت بحكزتو منذ تاري
صدكر الكفالة إلى حيف تاري استحقاقيا كيستفيد منيا في مصركفاتو االستثمارية كالجارية.

(ِٔ) يقسـ االعتماد المستندم عمى أساس قكة التعيد كشكؿ االعتماد كطريقة تنفيذه كطريقة الشحف إلى أنكاع متعددة .ىيؿ
عجمي ،إدارة البنوؾ التجاري :واألعماؿ المصرفي ،:صَِٔ كما بعدىا.

(ِٕ) قسطك ،جميؿ ،معجـ المصطمحات التجاري :الفني ،مؤسسة الرسالة ،بيركت( ،طُ)ُٕٕٗ ،ـ ،صُّ .كالجنابي ،ىيؿ
عجمي ،إدارة البنوؾ التجاري :واألعماؿ المصرفي ،:صَِٓ ،نقالن عف :صالح الديف السيسي ،قضايا مصرفي :معاصرة،

صَِٓ كما بعدىا.

(ِٖ) المرجع السابؽ ،صَِٓ.

(ِٗ) حسف ،أحمد ،التطبيقات المعاصرة لمقرض الذي جر منفع ،:مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،ـِْ ،عُ،
ََِٖـ ،صْٖٔ.

(َّ) يشير سامي حمكد أنو ال يكجد لالعتماد المستندم تنظيـ تشريعي يضبط الممارسات العممية لتطبيقو إال القكاعد التي

كضعتيا غرفة التجارة الدكلية .حمكد ،سامي حسف أحمد ،تطوير األعماؿ المصرفي :بما يتفؽ والشريع :اإلسالمي ،:ص

َّّ .كناصر ،الغريب ،أصوؿ المصرفي :اإلسالمي :وقضايا التشغيؿ ،دار أبك لمك لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،القاىرة( ،طُ)،

ُٔٗٗـ ،صُٖٗ كما بعدىا.

(ُّ) حمكد ،سامي حسف أحمد ،تطوير األعماؿ المصرفي :بما يتفؽ والشريع :اإلسالمي ،:صَّْ.

(ِّ) حسف ،أحمد ،التطبيقات المعاصرة لمقرض الذي جر منفع ،،:مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية ،ـِْ ،عُ،
ََِٖـ ،صْٖٔ.

(ّّ) كىذا مطمب شرعي في حد ذاتو لما يترتب عميو مف حفظ أمكاؿ الناس مف الضياع ،كيحفظ األسكاؽ المحمية مف أف تتسرب
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)1ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٔٓ

حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إلييا السمع الرديئة التي يتسرع إلييا العطب كالخراب كما يصاحب ذلؾ مف آثار سمبية تتمثؿ في :استنزاؼ العممة الصعبة
مف السكؽ دكنما فائدة معتبرة ،كتنافس السمع المحمية ذات الجكدة العالية كما يمحؽ ذلؾ مف تداعيات سمبية عمى االقتصاد
الكطني .القرالة ،أحمد ياسيف ،كزميمو ،المواصفات والمقاييس مشروعيتيا وأثرىا في المحافظ :عمى المقاصد الشرعي،:
مجمة الشريعة كالقانكف ،جامعة اإلمارات العربية المتحدة ،السنة الحادية كالثالثكف ،عِٕ ،صفر ُّْٖقَُِٕ/ـ ،صٕٓ

كما بعدىا.

(ّْ) فيض اهلل ،محمد فكزم ،نظري :الضماف في الفقو اإلسالمي ،صِٗ كما بعدىا.
المدون ،:دار الكتب العممية( ،طُ)ُُْٓ ،ق ،جْ ،صُِِ.
(ّٓ) مالؾ ،مالؾ بف أنس األصبحي،
ّ
(ّٔ) ابف قاضي يشيبة ،محمد بف أبي بكر بف أحمد األسدم ،بداي :المحتاج في شرح المنياج ،تحقيؽ :لجنة مف المحققيف في
دار النكادر ،إدارة الثقافة اإلسالمية( ،طُ)َُِِ ،ـ ،جّ ،صُُّ.

المدون ،:دار الكتب العممية( ،طُ)ُُْٓ ،ق ،جْ ،صُِِ.
(ّٕ) مالؾ ،مالؾ بف أنس األصبحي،
ّ
(ّٖ) السرخسي ،محمد بف أحمد ،المبسكط ،دار المعرفة ،بيركت ،د.طُُْ ،ىػ ،جُُ ،صُٔٗ.
(ّٗ) المرغيناني ،عمي بف أبي بكر بف عبد الجميؿ (ت ّٗٓىػ) ،اليداي :في شرح بداي :المبتدي ،تحقيؽ :طالؿ يكسؼ ،دار
إحياء التراث العربي ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت) ،جّ ،صٓٗ .كفيض اهلل ،محمد فكزم ،نظري :الضماف في الفقو اإلسالمي،
صُّ كما بعدىا.

(َْ) إبراىيـ بؾ ،أحمد ،المعامالت الشرعي :المالي ،:دار األنصار ،القاىرة( ،د.ط)ُّٗٔ ،ـ ،صُٔٗ.
(ُْ) الزرقا ،المدخؿ الفقيي العاـ ،جُ ،صِٓٓ.ّٓٓ-

(ِْ) حمكد ،سامي حسف ،تطوير األعماؿ المصرفي :بما يتفؽ والشريع :اإلسالمي ،:صَّٗ.
(ّْ) الضرير ،الصديؽ محمد األميف ،خطابات الضماف في الشريع :اإلسالمي ،:مجمة المشكاة ،ص ص ٔ ،ُّ-مف الصفحة
اإللكتركنية .http: //elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06512.pdf

(ْْ) خالفان لمظاىرية.

(ْٓ) الصاكم ،محمد صالح ،مشكم :االستثمار في البنوؾ اإلسالمي ،:دار الكفاء لمطباعة كالنشر( ،طُ)ُٖٗٗ ،ـ ،صُْٖ.

(ْٔ) عمى اعتبار أف التزاـ البنؾ مصدر الكفالة أماـ المستفيد بات كنيائي ،ككاف الحؽ قد انتقؿ مف ذمة العميؿ المكفكؿ إلى ذمة البنؾ.
(ْٕ) حمكد ،سامي حسف ،تطوير األعماؿ المصرفي :بما يتفؽ والشريع :اإلسالمي ،:صََّ .َّٔ ،كشبير ،محمد عثماف،
المعامالت المالي :المعاصرة في الفقو اإلسالمي ،دار النفائس ،األردف( ،طْ)ََُِ ،ـ ،صِٖٓ كما بعدىا .صََّ

كما بعدىا .كالمترؾ ،عمر بف عبد العزيز ،الربا والمعامالت المصرفي :في نظر الشريع :اإلسالمي ،:دار العاصمة لمنشر

كالتكزيع( ،طِ)ُُْٕ ،ق ،صّٖٔ كما بعدىا .كالشمرم ،صادؽ راشد ،الصناع :المصرفي :اإلسالمي :مداخؿ وتطبيقات،

اليازكرمَُِْ ،ـ ،مكجكد عمى الصفحة اإللكتركنية  ،https: //books.google.joصَِٗ كما بعدىا .كينظر أيضان بحكث

و
كؿ مف :عبد الستار أبك غدة ،كعمي السالكس ،كحسف عبداهلل األميف ،كأحمد عمي عبداهلل ،كبكر أبك زيد ،كغيرىـ حكؿ خطاب
الضماف ،في الدكرة الثانية لمجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،منشكر في :مجمة لمجمع الفقو اإلسالمي الدكلي،

ُٖٔٗـ ،عِ ،جِ ،ص صَُّّ.َُُِ-

(ْٖ) المالكي ،محمد األمير ،ضوء الشموع شرح المجموع في الفقو المالكي ،بحاشية :حجازم العدكم المالكي ،تحقيؽ :محمد

محمكد كلد محمد األميف المسكمي ،دار يكسؼ بف تاشفيف  -مكتبة اإلماـ مالؾ [مكريتانيا  -نكاكشكط]( ،طُ)ََِٓ ،ـ،

جّ ،صّّّ.

ٕٕٓ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)1ه2020/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي
(ْٗ) الغرياني ،الصادؽ بف عبد الرحمف ،مدون :الفقو المالكي وأدلتو ،جْ ،صُُٔ.
(َٓ) إذ قد يتقدـ سبعة أشخاص لعطاء كاحد ،كيتقدـ كؿ منيـ بكفالة مصرفية -خطاب ضماف مصرفي -تؤكد التزامو بما كرد

بشركط العطاء ،لكف الجية المصدرة ليذا العطاء ستختار كاحدان منيـ فقط ،بمعنى :أف خمسة أشخاص لف يترتب في ذمتيـ
أم حقكؽ مالية تجاىيا.

(ُٓ) السرخسي ،محمد بف أحمد بف أبي سيؿ شمس األئمة السرخسي ،المبسوط ،دار المعرفة ،بيركت( ،د.ط)ُُْْ ،ىػُّٗٗ-ـ،

جَِ ،صِّ .كابف نجيـ ،زيف الديف بف إبراىيـ بف محمد ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د.ت)،

جٔ ،صِِْ .كالبغدادم ،غانـ بف محمد (ت ََُّىػ) ،مجمع الضمانات ،دار الكتاب اإلسالمي( ،د.ط)( ،د.ت) ،صِِٖ.

(ِٓ) مالؾ ،اإلماـ مالؾ بف أنس ،المدون ،:دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ُُْٓ ،ىػُْٗٗ/ـ ،جْ ،صَُِ .كالمكاؽ ،محمد
ابف يكسؼ بف أبي القاسـ ،التاج واإلكميؿ لمختصر خميؿ ،دار الكتب العممية( ،طُ)ُُْٔ ،ىػُْٗٗ/ـ ،جٕ ،صّٓ.

كالباجي ،أبك الكليد سميماف بف خمؼ بف سعد بف أيكب ،المنتقى شرح الموطأ ،مطبعة السعادة  -بجكار محافظة مصر،

(طُ)ُِّّ ،ىػ ،جٔ ،صْٖ.

(ّٓ) ابف حجر الييتمي ،أحمد بف محمد بف عمي (ت ْٕٗق) ،تحف :المحتاج في شرح المنياج ،المكتبة التجارية الكبرل بمصر
لصاحبيا مصطفى محمد( ،د.ط)ُّٖٗ ،ـ ،جٓ ،صِٗٔ .كالشربيني ،شمس الديف ،محمد بف أحمد الخطيب( ،ت ٕٗٗق)،

مغني المحتاج إلى معرف :معاني ألفاظ المنياج ،دار الكتب العممية( ،طُ)ُُْٓ ،ىػُْٗٗ/ـ ،جّ ،صُِْ.

(ْٓ) الجماعيمي الحنبمي ،عبد الرحمف بف محمد بف أحمد بف قدامة المقدسي( ،ت ِٖٔىػ) ،الشرح الكبير عمى متف المقنع ،إشراؼ:

محمد رشيد رضا دار الكتاب العربي( ،د.ط)( ،د.ت) ،جْ ،صّٓٔ .كالمرداكم ،عالء الديف أبك الحسف عمي بف سميماف،
اإلنصاؼ في معرف :الراجح مف الخالؼ ،دار إحياء التراث العربي( ،طِ)( ،د .ت) ،جٓ ،صُّْ.

(ٓٓ) المترؾ ،عمر بف عبد العزيز ،الربا والمعامالت المصرفي :في نظر الشريع :اإلسالمي ،:دار العاصمة لمنشر كالتكزيع ،الرياض،

(طِ)ُُْٕ ،ق ،صّٕٖ كما بعدىا .كالسالكس ،عمي ،خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسالمي

الدكلي ،الدكرة الثانيةُٖٗٔ ،ـ ،عِ ،جِ ،صَُٓٗ .كأبك غدة ،عبد الستار ،خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع

الفقو اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثاني ،الجزء الثانيُٖٗٔ ،ـ ،صّّٗ كما بعدىا .كاألميف ،حسف عبداهلل ،دراس:

حوؿ خطابات الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثانيُٖٗٔ ،ـ ،جِ،
صَُُٓ كما بعدىا .كالضرير ،الصديؽ محمد األميف ،خطابات الضماف في الشريع :اإلسالمي ،:بحث منشكر في مجمة

المشكاة ،عمى صفحة اإللكتركنية  http: //elibrary.mediu.edu.my/books/MAL06512.pdfصُْ .كالندكم ،عمي أحمد،
الضماف المصرفي ،بحث منشكر في مجمة المسمـ المعاصر ،ع ُّْ ،أكتكبرَُِِ ،ـ ،ص صُْٓ .ُُٗ-كالشبيمي،

يكسؼ ،حكـ أخذ األجرة عمى الضماف ،بحث منشكر عمى الصفحة اإللكتركنيةalmoslim.net/node/211386 http://www. :

تاري المركرَُِٖ/ُ/ِ :ـ .كالمصرم ،رفيؽ يكنس ،خطاب الضماف ،منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،الدكرة
الثانيةُٖٗٔ ،ـ ،عِ ،جِ ،صْٓٗ كما بعدىا .كاسماعيؿ ،عبد الكريـ بف أحمد ،المعاوض :في اال لتزامات ضوابطيا وتطبيقاتيا
المعاصرة ،بحث مقدـ الى :الندكة الفقيية األكلى في المعامالت المالية التي ينظميا مكقع الفقو اإلسالمي كالمجمكعة الشرعية لبنؾ

البالد منشكر عمى الصفحة اإللكتركنية.http: //iefpedia.com/arab/?p=22145 :

قيما حكؿ مدل جكاز أخذ األجرة عمى الكفالة أشرنا إليو عند الحديث عف الدراسات
(ٔٓ) الكاقع أف الدكتكر نزيو حماد قد ٌ
قدـ بحثان ٌ
السابقة ،كلعؿ اإلضافة النكعية التي قدميا في بحثو تنصب حكؿ جكاز أخذ األجرة عمى مجرد التزاـ الكفيؿ باألداء عف
قدمو مف ردكد عمى أدلة مخالفيو ،كلكنو قرر فيما خمص
المكفكؿ عنو لما حشد ليا مف األدلة التي تؤكد ما ذىب إليو كلما ٌ
إليو :بعدـ جكاز أخذ األجرة عمى مجرد االلتزاـ إذا ما آلت العالقة بيف الكفيؿ كالمكفكؿ عنو إلى مداينة كاستقراض ،مما

اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)1ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٖٕٓ

حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
حماد،
يعني أف الباحث قد نقض الفكرة التي أقاـ عمييا بحثو كعاد إلى ما ذىب إليو مف انتصب لتفنيد أدلتيـ مف الفقياءٌ .

نزيو كماؿ ،بحث منشكر بعنكاف :مدى جواز أخذ األجرة عمى الكفال :في الفقو اإلسالمي ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز:

االقتصاد اإلسالميُٕٗٗ ،ـ ،ـٗ ،صٓٗ .ُُِ-كينظر :أحمد ،تجاني عبد القادر ،تعميؽ عمى بحث نزيو كماؿ حماد

مدى جواز أخذ األجر عمى الكفال :في الفقو اإلسالمي ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي ،ـٗ،

ُٕٗٗـ ،صُٗٓ.ُّٔ-

(ٕٓ) مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثاني ،الجزء الثانيُٖٗٔ ،ـ ،قرار رقـ ٓ ،صَُُِ.
(ٖٓ) عبداهلل ،أحمد عمي ،جواز أخذ األجرة أو العمول :في مقابؿ خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسالمي
الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثاني ،الجزء الثانيُٖٗٔ ،ـ ،صُُُّ كما بعدىا.

حماد ،نزيو كماؿ ،بحث منشكر بعنكاف :مدى جواز أخذ األجرة عمى الكفال :في الفقو اإلسالمي ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز:
ٌ
االقتصاد اإلسالميُُْٕ ،ق صٕٗ .كينظر :اليامش رقـ ّٓ أعاله.
(ٗٓ) العيني ،محمكد بف أحمد(،ت ٖٓٓىػ) ،البناي :شرح اليداي ،:دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ) َََِ ،ـ ،جٖ ،صَُٗ.
كجاء في لساف الحكاـ" :كال تصح الكفالة إال ممف يممؾ التبرع؛ ألف الكفالة عقد تبرع فتصح ممف يممؾ التبرع كال تصح ممف

ال يممكو" .الحمبي ،أحمد بف محمد (ت ِٖٖىػ) ،لساف الحكاـ في معرف :األحكاـ ،البابي الحمبي ،القاىرة( ،طِ)ُّٕٗ ،ـ،

صِٓٓ.

(َٔ) ابف أنس ،مالؾ (ت ُٕٗىػ) ،المدون ،:دار الكتب العممية( ،طُ)ُْٗٗ ،ـ ،جْ ،صُِّ.
(ُٔ) ينظر :الكاساني ،أبك بكر بف مسعكد بف أحمد(،ت ٕٖٓىػ) ،بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع ،دار الكتب العممية( ،طِ)،
ُٖٔٗـ ،جٔ ،صُُ.

(ِٔ) ينظر في تفصيؿ ذلؾ :المرغيناني ،اليداي :في شرح بداي :المبتدي ،جّ ،صُٗ .كابف عرفة الدسكقي ،محمد بف أحمد
المالكي (تَُِّىػ) ،حاشي :الدسوقي عمى الشرح الكبير ،دار الفكر( ،د.ط) ،كب(د.ت) ،جّ ،صُّّ .كالنككم ،يحيى

ابف شرؼ( ،ت ٕٔٔىػ) ،روض :الطالبيف وعمدة المفتيف ،تحقيؽ :زىير الشاكيش ،المكتب اإلسالمي ،بيركت ،دمشؽ،
عماف( ،طّ)ُُٗٗ،ـ ،جْ ،صِٔٔ .كالبيكتي ،منصكر بف يكنس (ت َُُٓىػ) ،دقائؽ أولي النيى لشرح المنتيى
المعروؼ بشرح منتيى اإلرادات ،عالـ الكتب( ،طُ)ُّٗٗ،ـ ،جِ ،صُِٖ.
(ّٔ) الرافعي ،عبد الكريـ بف محمد( ،ت ِّٔىػ) ،فتح العزير بشرح الوجيز = الشرح الكبير( ،د .ف)( ،د.ط)( ،د .ت) ،جَُ،
صَّٔ.

(ْٔ) الصاكم المالكي ،أحمد بف محمد الخمكتي( ،ت ُُِْىػ) ،بمغ :السالؾ ألقرب المسالؾ المعروؼ بحاشي :الصاوي عمى
الشرح الصغير (الشرح الصغير ىك شرح الشي الدردير لكتابو المسمى أقرب المسالؾ لً ىم ٍذ ىى ًب اإلماـ ىماًل وؾ) ،دار المعارؼ،
(د.ط) كب(د.ت) ،جّ ،صِّٓ.
(ٓٔ) مف المقرر فقيان أف الكديعة إذا كانت بأجرة فيمكت بسبب يمكف التحرز منو فضمانيا عمى المستكدع؛ ألنو مستأجر عمى
الحفظ قصدان كذلؾ يخرج الكديعة عف ككنيا أمانة .ابف عابديف ،محمد بف عمر( ،ت َُّٔىػ) ،قره عيف األخيار لتكمم :رد

المحتار عمى «الدر المختار شرح تنوير األبصار» (مطبكع ب خر رد المحتار) ،دار الفكر لمطباعة كالنشر كالتكزيع ،بيركت،

(د.ط)( ،د.ت) ،جٖ ،صُْٕ.

(ٔٔ) أما ما ذكره بعض الفقياء المعاصريف أف ذلؾ يمكف اعتباره قمبان لمعقد قياسان عمى انقالب عقد العارية إلى إجارة إذا استكفى
المعير أجرة عمى ذلؾ ،فإف ىذا القياس ال يصح؛ ألف عقد اإلعارة انقمب فعالن إلى عقد إجارة بسبب أخذ األجرة إذ العبرة في

ٕٗٓ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)1ه2020/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي
العقكد لممقاصد كالمعاني ال لؤللفاظ كالمباني ،أما في عقد الكفالة فإف العقد باؽ عمى حالو إال أف الكفيؿ يأخذ أحكاـ األجير

حماد ،نزيو
كما ىك الحا ؿ في الككالة كالكديعة التي تبقى عمى حاليا بالرغـ مف استيفاء الككيؿ كالمستكدع أجرة عمى فعموٌ .
كماؿ ،بحث بعنكاف :مدى أخذ األجرة عمى الكفال :في الفقو اإلسالمي ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز :االقتصاد اإلسالمي،
ُُْٕقُٕٗٗ/ـ ،ـٗ ،صَُُ.

(ٕٔ) تأسيسان عمى القاعدة الفقيية" :األصؿ في العقد رضى المتعاقديف ،كنتيجتو ىي ما التزماه في التعاقد" الزرقا ،المدخؿ الفقيي
العاـ ،جِ ،صَُّٖ.

(ٖٔ) العدكم ،عمي بف أحمد( ،ت ُُٖٗىػ) ،حاشي :العدوي عمى شرح كفاي :الطالب الرباني ،تحقيؽ :يكسؼ الشي محمد البقاعي،
دار الفكر ،بيركت( ،د.ط)ُْٗٗ ،ـ ،جِ ،صّّٔ.

(ٗٔ) الخفيؼ ،عمي ،الضماف في الفقو اإلسالمي ،دار الفؾر العربي( ،د.ط)َََِ ،ـ ،صَِٓ.
(َٕ) المصرم ،رفيؽ يكنس ،خطاب الضماف ،صُُُٖ.

(ُٕ) اشترط الفقياء في اعتبار المنفعة لكي تصمح لالعتياض عنيا شرطيف ىما :أف تككف معمكمة ،كأف تككف مباحة ،ال محرمة
كال كاجبة .يقكؿ ابف جزم" :كأما المنفعة فيشترط فييا شرطاف( :األكؿ) :أف تككف معمكمة إما بالزماف كالمياكمة كالمشاىرة،

محرمة كال كاجبة ،أما المحرـ فال يجكز إجماعان كأما
كأما بغاية العمؿ كخياطة ثكب( ...،الثاني) :أف تككف المنفعة مباحة ال ٌ
الكاجب كالصالة كالصياـ فال تجكز األجرة عميو كتجكز اإلجارة عمى اإلمامة مع األذاف كالقياـ بالمسجد ال عمى الصالة
بانفرادىا .ابف جزم ،محمد بف أحمد (ت ُْٕق) ،القوانيف الفقيي ،:دكف ناشر( ،د.ط)( ،د.ت) ،جُ ،صُُٖ.

(ِٕ) قاؿ الشربيني " :كلك استأجر شجرة لالستظالؿ بظميا أك الربط بيا ،أك طائ ار لؤلنس بصكتو كالعندليب أك لكنو كالطاكس
صح؛ ألف المنافع المذككرة مقصكدة متقكمة" .الشربيني ،محمد بف أحمد (ت ٕٕٗىػ) ،مغني المحتاج إلى معرف :معاني

ألفاظ المنياج ،دار الكتب العممية( ،طُ)ُْٗٗ ،ـ ،جّ ،صْْٔ.
(ّٕ) كمف أكصى لزكجتو بمبمغ مف الماؿ شريطة أف تمتزـ بعدـ الزكاج مف غيره بعد كفاتو ،أك أف تعطي الزكجة لزكجيا ماالن عمى

أف يمتزـ بعدـ الزكاج عمييا مف أخرل .قاؿ القرافي" :في الكتاب أكصى ألـ كلده بشرط عدـ الزكاج فإف تزكجت عزلت
ككذلؾ إف أكصى ليا بألؼ عمى أف ال تتزكج فتزكجت تردىا" القرافي ،أحمد بف إدريس( ،ت ْٖٔىػ) ،الذخيرة ،تحقؽ :جزء

ُ :ُّ ،ٖ ،محمد حجي ،جزء ِ :ٔ ،سعيد أعراب ،جزء ّ :ُِ-ٗ ،ٕ ،ٓ-محمد بك خبزة ،دار الغرب اإلسالمي ،بيركت،
(طُ)ُْٗٗ ،ـ ،ج ٕ ،صَُٖ .كالدسكقي ،محمد عرفة ،حاشي :الدسوقي عمى الشرح الكبير ،تحقيؽ :محمد عميش ،دار
الفكر ،بيركت ،جِ ،صِّٓ.

(ْٕ) البرم ،زكريا ،خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانيةُٖٗٔ ،ـ ،عِ ،جِ،
صَُُِ كما بعدىا.
(ٕٓ) إقباؿ ،منكر ،كزميميو ،التحديات التي تواجو العمؿ المصرفي اإلسالمي ،صُٔ.ٖٕ .ُٕ -َٕ ،ِٔ-

(ٕٔ) الجارحي ،معبد ،البنوؾ اإلسالمي :واألسواؽ الرأسمالي :التحديات الراىن :والمستقبمي ،:منشكرات :المعيد اإلسالمي
لمبحكث كالتدريب ،البنؾ اإلسالمي لمتنمية ،جدةُٕٗٗ ،ـ ،صِّ.
(ٕٕ) الغرياني ،الصادؽ بف عبد الرحمف ،مدون :الفقو المالكي وأدلتو ،جْ ،صُُٔ.

(ٖٕ) ينظر :الحطٌاب ،شمس الديف أبك عبد اهلل محمد بف عبد الرحمف ،مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،دار الفكر -بيركت،
(طِ)ُُِْ ،ىػُِٗٗ/ـ ،جْ ،صُّٗ.

(ٕٗ) أخرج مسمـ في صحيحو عف أبي سعيد الخدرم ،أف ناسان مف أصحاب رسكؿ اهلل  كانكا في سفر ،فمركا بحي مف أحياء
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)1ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕ٘ٓ

حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العرب ،فاستضافكىـ فمـ يضيفكىـ ،فقالكا ليـ :ىؿ فيكـ راؽ؟ فإف سيد الحي لديغ أك مصاب ،فقاؿ رجؿ منيـ :نعـ ،فأتاه فرقاه
بفاتحة الكتاب ،فب أر الرجؿ ،فأعطي قطيعا مف غنـ ،فأبى أف يقبميا ،كقاؿ :حتى أذكر ذلؾ لمنبي  ،فأتى النبي  فذكر ذلؾ

لو ،فقاؿ :يا رسكؿ اهلل كاهلل ما رقيت إال بفاتحة الكتاب فتبسـ كقاؿ" :كما أدراؾ أنيا رقية؟ "ثـ قاؿ" :خذكا منيـ ،كاضربكا لي
بسيـ معكـ" .مسمـ بف الحجاج أبك الحسف النيسابكرم ،المسند الصحيح المختصر ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد الباقي ،دار إحياء

التراث العربي – بيركت ،باب جكاز أخذ األجرة عمى الرقية بالقرآف كاألذكار ،جْ ،صُِٕٕ ،حديث رقـ (َُِِ).

(َٖ) ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،مرجع سابؽ ،جْ ،صُْٕ .كالماكردم ،أبك الحسف عمي بف محمد ،الحاوي
الكبير في فقو مذىب اإلماـ الشافعي وىو شرح مختصر المزني ،دار الكتب العممية ،بيركت – لبناف( ،طُ)ُُْٗ ،ىػ/

ُٗٗٗـ ،جٔ ،صّْْ.

(ُٖ) ابف عابديف ،رد المحتار عمى الدر المختار ،مرجع سابؽ ،جُ ،صٕٔٓ .كالرممي ،شمس الديف محمد بف أحمد ،نياي:

المحتاج إلى شرح المنياج ،دار الفكر ،بيركت ،الطبعة األخيرةَُْْ ،ىػُْٖٗ/ـ ،جٔ ،صٓ .كالبيكتي ،منصكر ابف

يكنس بف إدريس ،كشاؼ القناع عمى متف اإلقناع ،دار الكتب العممية -بيركت( ،د.ط)( ،د.ت) ،جْ ،صَْ.

(ِٖ) ابف عابديف ،محمد أميف ،رسائؿ ابف عابديف رسال :نشر العرؼ في بناء بعض األحكاـ عمى العرؼ ،نسخة مصكرة عمى
المكقع اإللكتركني http: //waqfeya.com/book.php?bid :دكف ناشر( ،د.ط)( ،د.ت) ،جِ ،صُِٓ.ُِٔ-
(ّٖ) الزرقا ،مصطفى أحمد ،الفقو اإلسالمي في ثوبو الجديد ،الجزء األوؿ المدخؿ الفقيي العاـ ،مطابع ألؼ با األديب ،دمشؽ،
ُٖٔٗـٗ ،ـ ،صَُِ.
(ْٖ) يقكؿ القرافي" :كالجمكد عمى المنقكالت أبدا ضالؿ في الديف كجيؿ بمقاصد عمماء المسمميف كالسمؼ الماضيف" القرافي ،أحمد
بف إدريس (ت ْٖٔىػ) ،الفروؽ = أنوار البروؽ في أنواء الفروؽ ،عالـ الكتب( ،د.ط)( ،د.ت) ،جُ ،صُٕٕ.
(ٖٓ) الخصاؼ ،أحمد بف عمرك (تُِٔ) ،أحكاـ األوقاؼ ،منشكرات :محمد عمي بيضكف ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)،
ُٗٗٗـ ،صُْ .ِْٕ ،كأميف ،محمد محمد ،األوقاؼ والحياة االجتماعي :في مصر ،دار النيضة العربية ،القاىرة،

(طُ)َُٖٗ ،ـ ،صَُْ ُِْ ،ُُٗ-ُْٖ ،كما بعدىا .كابف بمغيث ،الشيباني ،أوقاؼ عزيزة عثمان :بيف جمعي :األوقاؼ
وعروش المثاليث في عيد االحتالؿ الفرنسي لتونس ،مكتبة عالء الديف ،صفاقس( ،د.ط)ََِٔ ،ـ ،صِْ.ِٗ-
(ٖٔ) عبداهلل ،أحمد عمي ،جواز أخذ األجرة أو العمول :في مقابؿ خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسالمي
الدكلي ،الدكرة الثانيةُٖٗٔ ،ـ ،عِ ،جِ ،صُُّٗ.

(ٕٖ) أميف أفندم ،عمي حيدر خكاجو (ت ُّّٓىػ) ،درر الحكاـ في شرح مجم :األحكاـ ،تعريب :فيمي الحسيني ،دار الجيؿ،
(طُ)ُُٗٗ ،ـ ،جُ ،صْٕ .كبيف أف األحكاـ الثابتة بناء عمى النص ال تتغير أحكاميا؛ ألف النص أقكل مف العرؼ ،إذ
ال يحتمؿ أف يككف مستندا عمى باطؿ بخالؼ العرؼ كالعادة فقد تككف مبنية عمى باطؿ .المرجع نفسو ،جُ ،صْٖ.

كالقرالة ،أحمد ياسيف ،القواعد الفقيي :وتطبيقاتيا الفقيي :والقانوني ،:األكاديميكف لمنشر كالتكزيع ،األردف( ،طُ)َُِْ ،ـ،

صُٕٓ كما بعدىا .كالبرم ،زكريا ،خطاب الضماف ،منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،الجزء
الثاني ،صَُُّ كما بعدىا .كيقكؿ أحمد عمي عبداهلل عضك مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي عف سبب منع الفقياء أخذ

نصو" :في تقديرم أف الذم قادىـ لذلؾ كدفعيـ إلى التسميـ بو ىك العرؼ العممي .فالمعامالت
األجرة عمى الضماف ما ٌ
كانت بسيطة كتتـ في أسكاؽ محصكرة كبيف أناس يعرؼ بعضيـ بعضا ،كلـ تتسع المعامالت كتتعقد بالصكرة التي عمييا
اليكـ مف حيث حجـ العمؿ كمف حيث المدل الجغرافي بحيث يضطر اإلنساف إلى أف يتعامؿ مع أشخاص كمؤسسات في

 ٕٓٙــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)1ه2020/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي
الداخؿ كالخارج كىك ال يعرفيـ .بؿ يتـ التعامؿ عف طريؽ المراسالت في كثير مف األحياف ".عبداهلل ،أحمد عمي ،جواز أخذ

األجرة أو العمول :في مقابؿ خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد

الثاني ،الجزء الثانيُٖٗٔ ،ـ ،صُُّٗ.

(ٖٖ) المصرم ،رفيؽ يكنس ،خطاب الضماف ،صُُُٗ.

(ٖٗ) السرخسي ،محمد بف أحمد(،ت ّْٖىػ) ،المبسوط ،دار المعرفة ،بيركت( ،د.ط)ُّٗٗ ،ـ ،جَِ ،صِّ.
(َٗ) البركتي ،محمد عميـ اإلحساف المجددم ،التعريفات الفقيي ،:دار الكتب العممية (إعادة صؼ لمطبعة القديمة في باكستاف
َُْٕىػُٖٗٔ/ـ)( ،طُ)ََِّ ،ـ ،جُ ،صَُْ.

(ُٗ) العبادم ،عبد السالـ داكد ،الممكي :في الشريع :اإلسالمي :طبيعتيا ووظيفتيا وقيودىا دراس :مقارن :بالقوانيف والنظـ
الوضعي ،:مكتبة األقصى ،عماف( ،طُ)ُٕٗٓ ،ـ ،جِ ،صْٗ.
(ِٗ) لمزيد مف التفصيؿ ينظر :العبادم ،عبد السالـ داكد ،الممكي :في الشريع :اإلسالمي :طبيعتيا ووظيفتيا وقيودىا دراس:
مقارن :بالقوانيف ،جِ ،صْٗ كما بعدىا.

(ّٗ) الغرياني ،الصادؽ بف عبد الرحمف ،مدون :الفقو المالكي وأدلتو ،جْ ،صُُٔ .كحسف ،أحمد ،التطبيقات المعاصرة لمقرض
الذي جر منفع ،:صٖٓٔ.
(ْٗ) ركاه الحارث بف أبي أسامة في مسنده كما في بغية الباحث عف زكائد مسند الحارث لمييثمي ،كالمطالب العالية بزكائد
المسانيد الثمانية البف حجر عف عمي  كقاؿ ابف حجر في بمكغ المراـ مف أدلة األحكاـ برقـ (ْٖٔ)( :إسناده ساقط)،
كقاؿ برقـ (ٖٓٔ)( :لو شاىد ضعيؼ مف حديث فضالة بف عبيد  عند البييقي) ،كأخرجو :البييقي في الكبرل ،كتاب

البيكع ،باب :كؿ قرض جر منفعة فيك ربا رقـ (ُُِِٓ) كقاؿ( :مكقكؼ) ،كابف أبي شيبة في المصنؼ ،كتاب البيكع
كاألقضية ،باب :مف كره كؿ قرض جر منفعة ،كعبد الرزاؽ في المصنؼ ،باب قرض جر منفعة كىؿ يأخذ أفضؿ مف
كؼ ىع ٍف ىع ٍب ًد المت ًو ٍب ًف ىس ىالوـ ًع ٍن ىد ا ٍليب ىخ ً
ارمِّ ،).كالمكقكؼ ركاه
كآخ ير ىم ٍكقي ه
قرضو ،كقاؿ ابف حجر في بمكغ المراـ برقـ (ٖٔٔ) ) :ى
البخارم في صحيحو في مناقب األنصار  -مناقب عبد اهلل بف سالـ رقـ (َّّٔ) :عف أبي بردة قاؿ :أتيت المدينة فمقيت

عبد اهلل بف سالـ ،فقاؿ :أال تجيء فأيطعمؾ سكيقان كتم انر ،كتدخؿ في بيت ،ثـ قاؿ :إنؾ بأرض الربا فييا فاش ،إذا كاف لؾ
عمى رجؿ حؽ فأىدل إليؾ حمؿ تبف أك حمؿ شعير أك قت فال تأخذه فإنو ربا ،).فالحديث لـ يصح مرفكعان ،كصح مكقكفان.

ابف أبي أسامة ،الحارث بف محمدِِٖ(،ق) ،بغي :الباحث عف زوائد مسند الحارث ،المنتقي :أبك الحسف نكر الديف عمي
ابف أبي بكر بف سميماف بف أبي بكر الييثمي (ت َٕٖىػ) ،تحقيؽ :حسيف أحمد صالح الباكرم ،مركز خدمة السنة كالسيرة
النبكية  -المدينة المنكرة( ،طُ)ُِٗٗ ،ـ ،جُ ،صََٓ .ابف حجر العسقالني ،أحمد بف عمي (ت ِٖٓىػ) ،المطالب
العالي :بزوائد المسانيد الثماني ،:دار العاصمة ،دار الغيث – السعكدية( ،طُ)ُُْٗ ،ىػ ،جٕ ،صِّٔ ،حديث

رقـ(َُْْ) .كابف حجر العسقالني ،بموغ المراـ مف أدل :األحكاـ ،تحقيؽ كتخريج كتعميؽ :سمير بف أميف الزىرم ،دار الفمؽ،
الرياض ،طُِْْٕ ،ىػ ،جُ ،صِّٓ .كالبييقي ،أحمد بف الحسيف بف عمي السنف الكبرى وفي ذيمو الجوىر النقي ،مجمس
دائرة المعارؼ النظامية الكائنة في اليند ببمدة حيدر آباد( ،طُ)ُّْْ ،ىػ ،جٓ ،صَّٓ .كابف أبي شيبة ،عبد اهلل بف محمد،

(تِّٓق)ُ ،مصنؼ ابف أبي شيب ،:تحقيؽ :محمد عكامة .الدار السمفية ،جٔ ،صَُٖ .كالصنعاني ،عبد الرزاؽ بف ىماـ(،ت
ُُِىػ) ،المصنؼ ،تحقيؽ :حبيب الرحمف األعظمي ،المجمس العممي -اليند ،المكتب اإلسالمي ،بيركت( ،طِ)َُّْ ،ىػ،
جٖ ،صُْٓ .وبدر الديف العيني ،محمكد بف أحمد( ،ت ٖٓٓىػ)،عمدة القاري شرح صحيح البخاري ،دار إحياء التراث
اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع (1111 ،)1ه2020/و ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٕٓٚ

حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العربي ،بيركت ،جُٔ ،صِٕٕ .حديث رقـ (ُّْٖ) .قاؿ التيانكم معمقان عمى ىذا الحديث" :كبالجممة فحرمة الزيادة
المشركطة في القرض مجمع عمييا ال خالؼ فييا مف أحد لككنيا منفعة قد جر القرض – ىكذا كردت كاظنيا خطأ مف

الطابع كالصكاب :أنيا قرض قد جر منفعة ،كانما اختمفكا في زيادة يزيدىا المستقرض مف غير شرط ،فذىب بعض السمؼ

إلى جكازىا ،كبعضيـ إلى عدـ جكازىا إال أف يككف قد جرت العادة بو بينيما قبؿ القرض ،كفي كؿ ذلؾ دليؿ عمى صحة ما
ركاه سكار بف مصعب عف عمي مرفكعان " كؿ قرض جر نفعان فيك ربا" فإف إجماع األمة ،كعمؿ األئمة بحديث أكبر دليؿ

عمى صحتو ،فقد مر في المقدمة – يقصد مقدمة كتابو – أنو قد يحكـ لمحديث بالصحة إذا تمقاه الناس بالقبكؿ كاف لـ يكف

إسناده صحيح .قالو ابف عبد البر كغيره ،بؿ ما تمقاه الناس مف أخبار اآلحاد بالقبكؿ فيك عندنا في معنى المتكاتر كما بينو
الجصاص في مكاضع مف "أحكاـ القراف" لو .التيانكم ،ظفر أحمد العثماني ،إعالء السنف ،جُْ ،صُْٓ .كحسف،

أحمد ،التطبيقات المعاصرة لمقرض الذي جر منفع ،:صٖٓٔ.
(ٓٗ) ابف نجيـ ،إبراىيـ بف محمد (ت َٕٗىػ) ،البحر الرائؽ شرح كنز الدقائؽ ،كفي آخره :تكمم :البحر الرائؽ لمحمد بف حسيف
ابف عمي الطكرم الحنفي القادرم (ت بعد ُُّٖىػ) كبالحاشية :منح :الخالؽ البف عابديف ،دار الكتاب اإلسالمي( ،طِ)،

(د.ت) ،جٔ ،صِِْ .كفي ذلؾ يقكؿ الدسكقي " :ألف الضامف إذا غرـ الحؽ لمطالب رجع عمى المديف بمثؿ ما غرـ مع
زيادة ما أخذه مف الجعؿ كىذا ال يجكز ألنو سمؼ بزيادة" .الدسكقي ،حاشي :الدسوقي عمى الشرح الكبير ،مرجع سابؽ،

جّ ،صُّْ .كيقكؿ ابف قدامة " :كلك قاؿ :أكفؿ عني كلؾ ألؼ لـ يجز؛ ألف الكفيؿ يمزمو الديف ،فإذا أداه كجب لو عمى

المكفكؿ عنو ،فصار كالقرض ،فإذا أخذ عكضا صار القرض جا انر لممنفعة ،فمـ يجز .ابف قدامة المقدسي ،عبد اهلل بف أحمد

ابف محمد(،ت َِٔىػ) ،المغني ،تحقيؽ :عبد اهلل بف عبد المحسف التركي ،كعبد الفتاح محمد الحمك ،عالـ الكتب ،الرياض
 -السعكدية( ،طّ)ُٕٗٗ ،ـ ،ج ٔ ،صُْْ.

(ٔٗ) الغرياني ،الصادؽ بف عبد الرحمف ،مدون :الفقو المالكي وأدلتو ،جْ ،صُُٔ.
(ٕٗ) كردت في المتف الحكالة كعمؽ المحقؽ في اليامش أنيا الحكالة .ابف المنذر ،اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ،جٔ ،صَِّ.
(ٖٗ) ابف المنذر ،اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ،جٔ ،صَِّ.
(ٗٗ) ينظر :الماكردم ،الحاوي الكبير ،مرجع سابؽ ،جٔ ،صّْْ.

(ََُ) ابف المنذر ،اإلشراؼ عمى مذاىب العمماء ،جٔ ،صَِّ.
(َُُ) الشبيمي ،يكسػؼ ،حكـ أخػذ األجػرة عمػى الضػماف ،منشػكر عمػى الصػفحة اإللكتركنيػة،http://www.almoslim.net/node/211386 :
تاري المركرَُِٖ\ُ\ِ :ـ.

(َُِ) الككسج ،إسحاؽ بف منصكر بف بيراـ( ،ت ُِٓىػ) ،مسائؿ اإلماـ أحمد بف حنبؿ واسحاؽ بف راىويػو ،منشػكرات :عمػادة
البحث العممي ،الجامعة اإلسالمية بالمدينة المنكرة ،المممكة العربية السعكدية( ،طُ)ََِِ ،ـ ،جٔ ،صَّٓٓ.

(َُّ) الزرقا ،المدخؿ الفقيي العاـ ،جُ ،ص ُٖٓ.

(َُْ) ابػف نجػيـ ،إبػراىيـ بػف محمػد (ت َٕٗىػػ) ،البحػر الرائػػؽ شػرح كنػػز الػدقائؽ ،كفػػي آخػره :تكممػػ :البحػر الرائػؽ لمحمػد ابػػف
حسيف بف عمي الطكرم الحنفي القادرم (ت بعد ُُّٖىػ) كبالحاشية :منح :الخالؽ البف عابديف ،دار الكتػاب اإلسػالمي،

(طِ)( ،د.ت) ،جٔ ،صِِْ.

(َُٓ) مف المعمكـ أف عقد القرض مف العقكد العينية التي يتكقؼ فييا تماـ االلتزاـ عمى تسميـ الشيء المعقكد عميو ،فال يتـ عقػدىا
ابتداء .الزرقا :المدخؿ الفقيي العاـ ،جُ ،صّّٖ كما بعدىا.ْٕٓ ،
كال يأخذ حكمو إال بتنفيذىا؛ ألنو مف عقكد التبرع
ن
 ٕٓٛــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)1ه2020/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي
(َُٔ) الزرقا ،المدخؿ الفقيي العاـ ،جُ ،صّٖٓ.

(َُٕ) عبػػداهلل ،أحمػػد عمػػي ،ج ػواز أخػػذ األجػػرة أو العمولػػ :فػػي مقابػػؿ خطػػاب الضػػماف ،بحػػث منشػػكر فػػي :مجمػػة مجمػػع الفقػػو
اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثاني ،الجزء الثانيُٖٗٔ ،ـ ،صُُّٗ.

(َُٖ) ينظر :الماكردم ،الحاوي الكبير ،مرجع سابؽ ،جٔ ،صّْْ.

(َُٗ) المػػركزم ،أبػػك يعقػػكب إسػػحاؽ بػػف منصػػكر ،مسػػائؿ اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ واسػػحاؽ بػػف راىويػػو ،عمػػادة البحػػث العممػػي،
الجامعػة اإلسػالمية بالمدينػػة المنػكرة ،السػػعكدية( ،طُ)ُِْٓ ،ى ػ ََِِ -ـ ،جٔ ،صَّٓٓ .كالربػاط ،خالػػد ،سػيد عػػزت
عيػػد [بمشػػاركة البػػاحثيف بػػدار الفػػالح] ،الجػػامع لعمػػوـ اإلمػػاـ أحمػػد – الفقػػو ،دار الفػػالح لمبحػػث العممػػي كتحقيػػؽ الت ػراث،
الفيكـ ،جميكرية مصر العربية( ،طُ)ََِٗ ،ـ ،جٗ ،صُّٕ.

(َُُ) الصدر ،محمد باقر ،البنؾ الالربوي في اإلسالـ ،دار التعارؼ لممطبكعات ،بيركتَُٗٗ ،ـ ،صُُّ.

(ُُُ) البػػرم ،زكريػػا ،خطػػػاب الضػػػماف ،بحػػث منشػػكر فػػي :مجمػػة مجمػػع الفقػػو اإلسػػالمي الػػدكلي ،الػػدكرة الثانيػػة ،العػػدد الثػػاني،
ُٖٔٗـ ،جِ ،صَُُُ كما بعدىا.

(ُُِ)عبداهلل ،أحمد عمي ،جواز أخذ األجرة أو العمول :في مقابؿ خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسػالمي
الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثانيُٖٗٔ ،ـ ،جِ ،صُُّٗ.

(ُُّ) التسخيرم ،آراء حوؿ خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسػالمي الػدكلي ،الػدكرة الثانيػة ،العػدد الثػاني،
ُٖٔٗـ ،جِ ،صّْٗ.

(ُُْ) الق ارلػػة ،أحمػػد ياس ػػيف ،القواعػػػد الفقييػػػ :وتطبيقاتيػػػا الفقييػػػ :والقانونيػػػ ،:ص ُِٖ كم ػػا بعػػدىا .كالب ػػرم ،زكريػػا ،خطػػػاب
الضماف ،صَُٗٗ .كشبير ،محمد عثماف ،المعامالت المالي :المعاصرة في الفقو اإلسالمي ،صَِ كما بعدىا.

(ُُٓ) يقكؿ الزيمعي" :كال نسمٌـ أف حرمة البيع أصؿ بؿ األصؿ ىك الحؿ ،كالحرمة إذا ثبتت إنمػا تثبػت بالػدليؿ المكجػب ليػا كىػذا؛
ألف األمكاؿ خمقت لالبتذاؿ فيككف باب تحصيميا مفتكحا فيجكز ما لـ يقـ الػدليؿ عمػى منعػو" الزيمعػي ،عثمػاف بػف عمػي ابػف

محجف البارعي (ت ّْٕ ىػ) ،تبييف الحقائؽ شرح كنز الدقائؽ وحاشي :ال م
ش ْم ِب مي ،الحاشػية :شػياب الػديف أحمػد بػف محمػد

اب ػػف أحم ػػد ب ػػف ي ػػكنس ب ػػف إس ػػماعيؿ ب ػػف ي ػػكنس ِّ
الشػ ػ ٍمبً ُّي (َُُِق) ،المطبع ػػة الكب ػػرل األميري ػػة  -بػ ػكالؽ ،الق ػػاىرة( ،طُ)،
ُُّّق ،جْ ،صٕٖ.
(ُُٔ)البرم ،زكريا ،خطاب الضماف ،صََُُ.
(ُُٕ) الشمبي ،يكسؼ ،بحث بعنكاف :حكـ أخذ األجرة عمى الضماف ،صٔ.
(ُُٖ) أبػك زى ػرة ،محمػػد ،بحػػوث فػػي الربػػا ،دار البحػػكث العمميػػة ،صَٗ .كمحمػػد ،يكسػػؼ كمػػاؿ ،فقػػو اقتصػػاد السػػوؽ النشػػاط
الخاص ،دار النشر لمجامعات ،مصر( ،طّ)ُٖٗٗ ،ـ ،صُِٖ.

(ُُٗ) الن ػػككم ،المجمػػػوع شػػػػرح اليػػػذب ،جُٓ ،صَُِ .كالشػ ػربيني ،اإلقنػػػاع فػػػػي حػػػؿ ألفػػػػاظ أبػػػي شػػػػجاع ،جِ ،صّْٓ.
كالبجيرمي ،تحف :الحبيب عمى شرح الخطيب= حاشي :البجيرمي ،جّ ،صِِّ .كقػاؿ اإلمػاـ البيػكتي-رحمػو اهلل" :-كاذا
ق ػػاؿ :اقت ػػرض ل ػػي مائ ػػة كل ػػؾ عشػ ػرة ص ػػح؛ ألني ػػا ف ػػي مقابم ػػة م ػػا بذل ػػو م ػػف جاى ػػو .البي ػػكتي ،الػػػروض المربػػػع شػػػرح زاد

المستقنع،جُ ،صّْٔ .كابف قدامو ،الكافي في فقو اإلماـ أحمد ،جِ ،صّٕ.

(َُِ) قػاؿ الدسػكقي-رحمػو اهلل" :-اختمػؼ عمماؤنػػا فػي حكػـ ثمػف الجػػاه فمػف قائػؿ بػالتحريـ بػػإطالؽ ،كمػف قائػؿ بالك ارىػة بػػإطالؽ،
كمف مفصؿ فيو كأنو إف كاف ذك الجاه يحتاج إلى نفقة كتعب كسػفر فأخػذ أجػر مثمػو فػذلؾ جػائز" .الدسػكقي ،حاشػي :الدسػوقي
عمى الشرح الكبير ،جّ ،صِِْ .كعميش ،منح الجميؿ شرح مختصر خميؿ ،جٓ ،صَْْ.
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حكه أخذ األجز على الكفالة املصزفية ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ُُِ) عبػػداهلل ،أحمػػد عمػػي ،ج ػواز أخػػذ األجػػرة أو العمولػػ :فػػي مقابػػؿ خطػػاب الضػػماف ،بحػػث منشػػكر فػػي :مجمػػة مجمػػع الفقػػو
اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثاني ،الجزء الثانيُٖٗٔ ،ـ ،صُُِْ.
(ُِِ)الندكم ،عمي أحمد ،خطاب الضماف المصرفي ،مجمة المسمـ المعاصر ،العددَُُِِّْ-ـ ،صّٕ.
(ُِّ) الشبيمي ،يكسػؼ ،حكـ أخذ األجرة عمى الضماف ،بحػث منشػكر عمػى الصػفحة اإللكتركنيػةhttp://www.almoslim.net/node :

 /211386تاري المركرَُِٖ\ُ\ِ :ـ

(ُِْ) قاؿ الزرقاني" :إف ثمف الجاه إنما حرـ؛ ألنو مف باب األخذ عمى الكاجب" .الزرقاني ،عبد الباقي بف يكسؼ (ت َُٗٗىػػ)،
شػػرح ق
الزرقػػاني عمػػى مختصػػر خميػػؿ ،كمعػػو :الفػػتح الربػػاني فيمػػا ذىػػؿ عنػػو الزرقػػاني ،ضػػبطو كصػػححو كخػػرج آياتػػو :عبػػد
السالـ محمد أميف ،دار الكتب العممية ،بيركت( ،طُ)ََِِ ،ـ ،جٓ ،صَْٕ.

ض ىػم ً
اج بًال ت
ضػى أ ت
(ُِٓ) أصؿ القاعدة ما كرد عف أـ المػؤمنيف عائشػة -رضػي اهلل تعػالى عنيػا« -أ ت
اف» ،كقػاؿ
ىف ى
الخ ىػر ى
ىف التنبًػ تي  قى ى
الترمذم " :حديث حسف صػحيح ،كقػد ركم ىػذا الحػديث مػف غيػر ىػذا الكجػو ،كالعمػؿ عمػى ىػذا عنػد أىػؿ العمػـ .الترمػذم،
محمد بف عيسى ،سنف الترمذي ،تحقيؽ :محمد فؤاد عبد البػاقي ،شػركة مكتبػة كمطبعػة مصػطفى البػابي الحمبػي – مصػر،

(طِ) ُّٗٓ ،ىػ ُٕٗٓ -ـ ،جّ ،صّٕٓ ،رقـ (ُِٖٓ) كتفسير الخراج بالضماف :ىك الرجؿ يشترم العبػد فيسػتغمو ثػـ
يجد بو عيبا فيرده عمى البائع فالغمة لممشترم؛ ألف العبد لك ىمؾ ىمؾ مف ماؿ المشترم ،كنحك ىػذا مػف المسػائؿ يكػكف فيػو
الخ ػراج بالضػػماف ،المبػػاركفكرم ،محمػػد عبػػد الػػرحمف (ت ُّّٓى ػػ) ،تحفػػ :األحػػوذي بشػػرح جػػامع الترمػػذي ،دار الكتػػب
العممية ،بيركت( ،د.ط)( ،د.ت) ،جْ ،صِّْ.
(ُِٔ) القرالة ،أحمد ياسيف ،القواعد الفقيي :وتطبيقاتيا الفقيي :والقانوني ،:صُِٔ.
(ُِٕ) السيكطي ،جالؿ الديف عبد الرحمف بف أبي بكر ،حاشػي :السػندي عمػى سػنف النسػائي ،مكتػب المطبكعػات اإلسػالمية ،حمػب،
(طِ)َُْٔ ،قُٖٗٔ/ـ ،جٕ ،صِّٓ.

(ُِٖ) الزرقػػا ،أحمػػد بػػف محمػػد ،شػػرح القواعػػد الفقييػػ ،:مصػػححة كمعمػػؽ عمييػػا بقمػػـ :مصػػطفى أحمػػد الزرقػػا ،دار القمػػـ ،دمشػػؽ( ،طٖ)،
ََِٗـ ،صِْٗ.

(ُِٗ) البعمي ،عبد الحميد ،أساسيات العمؿ المصرفي اإلسالمي الواقع وآلفاؽ دراس :مقارن :وموازن :لمجوانب القانونيػ ،:مكتبػة
كىبة ،القاىرةَُٗٗ ،ـ ،صُْ كما بعدىا .كالسبياني ،عبد الجبار ،الوجيز في المصارؼ اإلسالمي ،:صُٕٗ.
(َُّ) القرالة ،أحمد ياسيف ،القواعد الفقيي :وتطبيقاتيا الفقيي :والقانوني ،:صِِٔ.
(ُُّ) الشمبي ،يكسؼ ،بحث بعنكاف :حكـ أخذ األجرة عمى الضماف ،صٕ.

(ُِّ) ينظر :ابف عابديف ،محمد أمػيف بػف عمػر بػف عبػد العزيػز ،رد المحتػار عمػى الػدر المختػار ،دار الفكػر ،بيػركت( ،طِ)ُُِْ ،ى ػ/
ُِٗٗـ ،جْ ،صِّْ.

(ُّّ) ابػف قدامػة المقدسػي ،عبػد اهلل بػف أحمػد بػف محمػد (ت َِٔىػػ) ،المغنػي ،تحقيػؽ :عبػد اهلل بػف عبػد المحسػف التركػي ،كعبػػد
الفتاح محمد الحمك ،عالـ الكتب ،الرياض  -السعكدية( ،طّ)ُٕٗٗ ،ـ ،جٕ ،صُُِ.

(ُّْ) المرتضى ،أحمد بف يحي ،البحر الزخار الجامع لمذاىب عمماء األمصار ،مكتبة اليمف ،منشكر عمى الصفحة اإللكتركنيػة:
 ،https: //archive.org/details/love_1_20160503_0813جّ،صُّٓ.

(ُّٓ) قاؿ صاحب اليداية -رحمو اهلل" :-كأما شركة الكجكه :فالرجالف يشتركاف كال ماؿ ليما عمى أف يشتريا بكجكىيمػا كيبيعػا فتصػح
الشركة عمى ىذا ،سميت بو؛ ألنو ال يشترم بالنسيئة إال مف كاف لو كجاىػة عنػد النػاس" .المرغينػاني ،برىػاف الػديف أبػي الحسػف

عمي بف أبي بكر الرشداني ،اليداي :في شرح بداي :المبتدى ،دار إحياء التراث العربي ،بيركت  -لبناف ،جّ ،صُِ.
ٕٓٔ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ اجمللة األردىية يف الدراصات اإلصالمية ،مج ( ،)11ع ( 1111 ،)1ه2020/و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ حمند العنزي
(ُّٔ)مجمة األحكاـ العدلية ،مادة رقـ ََُْ ،جُ ،صَِٕ..
(ُّٕ)حماد ،نزيو ،مدى جواز اخذ األجرة عمى الكفال :في الفقو اإلسالمي ،صَُّ.

(ُّٖ)عبداهلل ،أحمد عمي ،جواز أخذ األجرة أو العمول :في مقابؿ خطاب الضماف ،بحث منشكر في :مجمة مجمع الفقو اإلسػالمي
الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثانيُٖٗٔ ،ـ ،جِ ،صُُّْ.

(ُّٗ) فاألجر ىك :عكض مالي يمتزـ بو المستأجر مقابؿ منفعة مقصكدة كمصمحة مشركعة يتممكيا ،أمػا الػربح فيػك :مػا يتحصػؿ
مػػف زيػػادة عمػػى رأس المػػاؿ نتيجػػة االتجػػار .ينظػػػر الموسػػػوع :الفقييػػػ :الكويتيػػػ ،:صػػادر عػػف :ك ازرة األكقػػاؼ كالش ػؤكف

اإلس ػػالمية – الككي ػػت ،ألجػ ػزاء ُ ( :ِّ -طِ) ،دار السالس ػػؿ – الككي ػػت ،األجػ ػزاء ِْ ( :ّٖ -طُ) ،مط ػػابع دار الص ػػفكة –
مصر ،جُ ،صِّٔ ،جِِ ،صّٖ.

(َُْ) إبراىيـ بؾ ،أحمد ،المعامالت الشرعي :المالي ،:صُِِ كما بعدىا.

(ُُْ) الحطاب ،محمد بف محمد( ،ت ْٓٗىػ) ،مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،دار الفكر( ،طّ)ُِٗٗ ،ـ ،جٓ ،صُُُ.

(ُِْ) الحطٌاب ،مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،جٓ ،صُُِ .كالمكناسي ،محمد بف أحمد( ،ت ُٗٗىػػ) شػفاء الغميػؿ
فػي حػؿ مقفػؿ خميػػؿ ،د ارسػة كتحقيػؽ :أحمػد بػػف عبػد الكػريـ نجيػب ،منشػكرات مركػػز نجيبكيػو لممخطكطػات كخدمػة التػراث،

القاىرة( ،طُ)ََِٖ ،ـ ،جِ ،صٕٕٔ.

(ُّْ) الحطٌاب ،مواىب الجميؿ في شرح مختصر خميؿ ،جٓ ،صُُْ.

(ُْْ) قػػاؿ المخمػػي " :إذا كػػاف الجعػػؿ تصػػؿ منفعتػػو لمحميػػؿ رد الجعػػؿ قػكال كاحػػدا" .الحطٌػػاب ،مواىػػب الجميػػؿ فػػي شػػرح مختصػػر

خميؿ ،جٓ ،صُُّ.

(ُْٓ) ينظر :عبداهلل ،أحمد عمي ،جواز أخذ األجرة أو العمول :في مقابؿ خطػاب الضػماف ،بحػث منشػكر فػي :مجمػة مجمػع الفقػو

حماد ،نزيو كماؿ ،بحػث بعنػكاف :مػدى أخػذ األجػرة
اإلسالمي الدكلي ،الدكرة الثانية ،العدد الثانيُٖٗٔ ،ـ ،جِ ،صُُُْ .ك ٌ
عمى الكفال :في الفقو اإلسالمي ،مجمة جامعة الممؾ عبد العزيز :االقتصاد اإلسالميُُْٕ ،ق ،صَُٓ.

(ُْٔ) قاؿ الغرياني" :كتجكز األجرة عمػى الضػماف ،إذا كانػت مػف الػدائف لممػديف ،عمػى أف يأتيػو بضػامف؛ ألنػو كمػا لػك أسػقط عنػو
بعض حقو" .الغرياني ،الصادؽ بف عبد الرحمف ،مدون :الفقو المالكي وأدلتو جْ ،صُُٕ.

(ُْٕ) كىػػي كجيػػة نظرالشػػي عبػػداهلل بػػف منيػػع فيمػػا يتعمػػؽ ب :حكػػـ أخػػذ األجػػرة عمػػى خطػػاب الضػػماف ،مقدمػػة لمييئػػة الشػػرعية
بمصرؼ الراجحي ،المجمكعة الشرعية بمصرؼ الراجحي ،العقارية ،الرياضُُِْ ،ق ،صّ .كينظػر :خػاف ،طػارؽ اهلل،
كزميمو ،،إدارة المخاطر تحميؿ قضايا في الصناع :المالي :اإلسالمي ،:صُٕٖ كما بعدىا.

(ُْٖ) البكطي ،محمد سعيد رمضاف ،ضوابط المصمح :في الشػريع :اإلسػالمي ،:مؤسسػة الرسػالة ،الػدار المتحػدة ،طَُٓٗٗ ،ـ،
صَُٕ كما بعدىا.
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