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ملخص
يدرس هذا البحث مسألة جواز أخذ العوض مقابل الضمان -الكفالة ابألجرة ،-وحيلِّلُها من
املنظور الفقهي واألصويل ،كوهنا تعترب واحدة من املسائل اهلامة يف حقل التمويل اإلسالمي ،وقد متت
دراسة املسألة يف ضوء القرارات اليت اختذها اجمللس الشرعي يف البنك املركزي املاليزي (SAC-
 ) BNMهبذا اخلصوص .واتبع الباحث املنهج الوصفي من خالل الدراسة الوصفية للمسائل ذات
الصلة ،واملنهج التحليلي من خالل حتليل تلك املسائل ومناقشتها ونقدها وتقوميها ،وكان مما توصل
إليه الباحث إن عدم وجود نصوص من القرآن واحلديث ،ال يعين إمكانية االستناد إىل دليلي املصلحة
والقياس يف جواز أخذ العوض مقابل الضمان ،وإن املؤسسات الضامنة إذا أدت الدين عن اجلهات
املضمونة ،ينبغي هلا أن تطالِّب تلك اجلهات مبقدار ما أدت عنها من دين فقط ،وتقتصر مصلحة
املؤسسات الضامنة على ما اكتسبته من أجور مقابل أعماهلا احلقيقة.
الكلمات املفتاحية :الضمان بعوض ،القياس ،املصلحة ،اجمللس الشرعي.
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Abstract
This research studies the permissibility of guarantee with fees
(kafalah bi al-ujrah) and analyzes it from the perspective of Fiqh and Usul
Al-Fiqh, as it is considered one of the important issues in the field of
Islamic finance. The issue has been studied in light of the resolutions
adopted by the Shari’ah Advisory Council, Bank Negara Malaysia (SACBNM) in this regard. The researcher used the descriptive research method
on descriptive related studies to describe the issue, while the analytical
method was used in analyzing the issue, critically discussing it, and
providing solutions to it. Among the findings of this research are: The
absence of Qur’anic verses and Prophetic hadiths that forbid the issue does
not mean the ability to rely on the two resources i.e., interest and analogy
(qiyas, Maṣlaḥah) in the permissibility of charging fees without
restrictions. The guarantee corporations should only demand the amount
of the debt they have paid on behalf of the borrowers. The guarantee
corporations are not allowed to charge any additional amount more than
their actual expenses.
Keywords: Guarantee with Fees, Qiyas, Maṣlaḥah, Shari’ah
Advisory Council.

املقدمة

 وعلى، نبينا حممد، والصالة والسالم على أشرف األنبياء واملرسلني،احلمد هلل رب العاملني

: وبعد،آله وصحبه أمجعني
 واعتاد الناس على، من أهم وسائل توثيق الديون واحلقوق-الكفالة املالية- يُعترب الضمان
 ويطلبون به األجر من هللا،القيام به على وجه من املعروف واإلحسان لتفريج كربة املدين
.تعاىل
 واجتهت بعض، وتنوعت أساليبه وصوره،وقد ازدادت احلاجة إىل الضمان يف هذا العصر
.املؤسسات املالية اإلسالمية إىل أخذ العوض أو األجرة مقابل الضمان أبساليب متعددة
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وهذه املؤسسات اليت أتخذ العوض مقابل الضمان تستند على آراء فقهية معاصرة أعادت
أجازهتا بعد أن استقر حكمها ابلتحرمي عند املتقدمني من الفقهاء،
النظر يف حكم املسألة و َ

ُجلهم إن مل نقل كلهم ،واستند اجمليزون على عدد من األدلة والقواعد الفقهية واألصولية،
وندرس هنا تلك القواعد سيما األصولية منها؛ لِّما هلا من حضور يف استدالهلم ،ولِّما لعلم
األصول من أمهية جليلة يف استنباط األحكام الشرعية من مواردها األصلية ،واملتمثلة
بكتاب هللا وسنة رسوله صلى هللا عليه وسلم ،ومت النظر يف املسألة ومناقشتها وحتليلها بناءً
على ما قرره اجمللس الشرعي التابع للبنك املركزي املاليزي من جواز أخذ العوض مقابل
عمليات الضمان وخدماته اجلارية يف املؤسسات املالية اإلسالمية املاليزية.
مشكلة البحث
أصدر اجمللس الشرعي يف البنك املركزي املاليزي ( )SAC-BNMجمموعة من القرارات
الشرعية يف مسائل مالية متعددة ،ومن هذه القرارات ما كان خبصوص جواز أخذ العوض
مقابل الضمان- ،الكفالة أبجرة -وقد أُسند احلكم جبواز املسألة إىل أدلة أصولية منها
ب واسع قد يُشتبه فيها بعض األحكام ،فجاء
القياس واملصلحة ،لكن هذه األدلة اب ٌ
البحث للكشف عن مدى قرب تلك القرارات من النظر األصويل ،والتحقق من احلاالت
اليت جيوز فيها أخذ العوض مقابل الضمان ،واحلاالت اليت ال جيوز.
منهج البحث
يتبع البحث:
 -املنهج الوصفي :من خالل الدراسة الوصفية ملسألة أخذ العوض مقابل الضمان،

وموقف فقهاء الشريعة منها ،ابإلضافة إىل ما يقوم به الباحث من وصف للقرارات ذات

الصلة يف اجمللس الشرعي التابع للبنك املركزي املاليزي.
 املنهج التحليلي :من خالل التحليل واملناقشة ملسألة أخذ العوض مقابل الضمان،وأثر األدلة األصولية فيها يف ضوء ما قرره اجمللس الشرعي التابع للبنك املركزي املاليزي.
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الدراسات السابقة :تطرقت العديد من الدراسات املعاصرة ملسألة الضمان بعوض منها:
-1

حكم ضمان الطرف الثالث ،وضمان القيمة االمسية والعائد ،والضمان
بعوض :لـلدكتور :عبد الباري مشعل ،وجاء البحث ضمن أعمال الدورة
العشرين للمجمع الفقهي اإلسالمي الذي أقيم يف اجلزائر من  18-13سبتمرب
 ، 2012وقد وضح الباحث فيه املقصود ابلضمان ،وأسبابه وبعض أحكامه،

كضمان الطرف الثالث وحاالت جواز الضمان بعوض من غريه سواء كان
ضمان القيمة االمسية أو العائد.
-2

مدى جواز أخذ األجر على الضمان :لـلدكتور نزيه محاد ،وقد ذكر يف مقدمة
حبثه أن الغرض منه مراجعة أقوال الفقهاء القائلني بعدم جواز أخذ الكفيل أجراً
على الكفالة ،وإعادة النظر فيما قدموه من أدلة وتعليالت ،مث ذكر بعد ذلك
أبرز أدلة املانعني وانقشها وخرج مبا رآه راجحاً.

-3

أخذ األجرة على الضمان وتطبيقاهتا يف املعامالت املصرفية املعاصرة:

-4

The Application of Third-Party Guarantee in

للدكتور عبد اجمليد عبد هللا اليحىي ،وقد ذكر يف حبثه تعريفي األجرة والضمان
وأركان الضمان ومشروعيته ،مث حكم أخذ األجرة على الضمان وتطبيقاهتا على
بعض املعامالت املصرفية املعاصرة مثل خطاب الضمان وبطاقات االئتمان.

Structuring Sukuk in the Islamic Capital Market:

A Preliminary Literature Survey

للباحثان Chaibou Issoufou :و  Umar A. Oseniوالبحث منشور
يف جملة املتوسط للعلوم اإلجتماعية ( )MCSERوقد بدأ الباحثان حبثهما
ببيان معىن الضمان يف الشرع مث وضحا طبيعة ضمان الطرف الثالث يف السياق
الفقهي ،مث ذكرا تطبيقات ضمان الطرف الثالث يف سوق رأس املال اإلسالمي
ويف الصكوك ،وتطرقا إىل أقوال القدامى واملعاصرين من الفقهاء وموقفهم من
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ضمان الطرف الثالث ومسألة أخذ األجرة على الضمان وحاالت اجلواز من
عدمها فيما ترجح لديهما.
-5

)Charging Fee for Guarantee (al-Kafalah bi al-ajr

Insurance

Deposit

by

Application

its

and

Corporation Malaysia (PIDM) for Takaful Benefits

Protection Scheme

للدكتور Azman Mohd Noor :والباحثMuhamad Nasir :

Haron

وقُدم البحث للمؤمتر العاملي الثامن لإلقتصاد والتمويل اإلسالمي ،املنعقد يف
قطر ( )2011وحتدث الباحثان عن املؤسسة املاليزية لضمان الودائع
( ،)PIDMوأهدافها ،واملؤسسات املالية األعضاء فيها ،واملهام املوكلة إليها،
مث عرجا بعد ذلك إىل بيان أمهية مسألة أخذ األجرة على الكفالة مع توضيح
اآلراء الفقهية القدمية واملعاصرة للمسألة وحتليلها والتوفيق بينها ،وبيان ما ترجح
لديهما ،مث اقرتاح البدائل واحللول ملا خالف يف نظرمها الشرع.
لكن هذه األحباث انقشت املسألة من الناحية الفقهية وجاءت األدلة
والردود من اجلانب الفقهي فقط ،والذي أو ّد إضافته يف هذا البحث هو

دراسة املسألة من الناحية األصولية من خالل التحقق من مدى القدرة على

االستناد إىل دليلي املصلحة والقياس يف جواز مسألة أخذ األجرة على
الكفالةِ ،
ومن مثّ التّخصص يف دراسة القرارات املتعلقة مبسألة أخذ األجرة
على الكفالة يف هيئة حم ّددة ،وهي اجمللس الشرعي يف البنك املركزي

املاليزي.
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تقسيم البحث

يشتمل البحث على مبحثني اثنني كما يلي:

املبحث األول :العوض مقابل الضمان من منظور اجمللس الشرعي يف البنك املركزي
املاليزي

املبحث الثاين :حتليل قرارات اجمللس الشرعي املتعلقة أبخذ العوض مقابل الضمان
ومناقشتها.
وحيتوي كل مبحث على عدد من املطالب.
املبحث األول :العوض مقابل الضمان من منظور اجمللس الشرعي يف البنك املركزي
املاليزي
املطلب األول :نُبذة عن اجمللس الشرعي ،دوره يف جمال التمويل اإلسالمي يف ماليزي

نشأ اجمللس الشرعي ( )SACإبشراف ورعاية البنك املركزي املاليزي ( ،)MNBوذلك يف

أاير ،سنة 1997م ،بغيةَ النظر يف املعامالت املالية املستجدة ،وضمان توافقها مع أحكام
الشريعة ،وكذلك لتحقيق التقارب بني اآلراء ،ووجهات النظر؛ ابعتباره هيئة لالجتهاد
أمنوذجا له.)Mohemmad,2012( .
اجلماعي و ً

يت كون اجمللس من رئيس ،وعدد من األعضاء من علماء الشريعة ودارسيها البارزين يف
البلد ،وعدد من رجاالت القانون ،وخرباء االقتصاد ،وكلهم ذو خربة واسعة يف جمال
التمويل والصريفة.
وقد مر اجمللس منذ نشأته بعدة مراحل ،فصيغت له خالهلا تشريعات عديدة حددت إطاره
القانوين ،وأسندت إليه مهام عديدة ،أمهها تقدمي املشورة للبنك املركزي يف مسائل
واملعامالت املالية اليت حتتاج إىل ٍ
بيان حلكمها الشرعي ،والنظر يف املنتجات املالية اليت
تقرتحها املؤسسات املالية اإلسالمية ،والتحقق من حكمها الشرعيShariah ( .

)Resolutions in Islamic Finance, 2010

موفق نورالدين ،أزمان بن حممد نور ،عارف علي عارف

241

ويعترب اجمللس بذلك أعلى هيئة شرعية يف الدولة ،تُقدم املشورة ،وتقوم ابلنظر يف
املستجدات على صعيد املؤسسات املالية اإلسالمية ومنتجاهتا وخدماهتا.
املطلب الثاين :القرارات الشرعية املتعلقة ابلعوض مقابل الضمان يف اجمللس الشرعي:
صدر عن اجمللس الشرعي يف البنك املركزي املاليزي عدة قرارات تعلقت مبسألة أخذ العوض
أو األجرة مقابل الضمان ،وُكيِّفت على هذا األساس ،وهي:
أوال :القرار رقم ( :)101ويتعلق القرار خبدمات الضمان اإلسالمي ،وتشغيلها من قبل
ا

مؤسسة ضمان االئتمان ( ،1)CGCففي ضوء تطور دور املؤسسات املالية اإلسالمية يف
توفري التمويل للشركات الصغرية واملتوسطة ،اقرتحت مؤسسة ضمان االئتمان ()CGC

توفري خدمة ضمان إسالمي؛ لتسهيل احلصول على التمويل الالزم من املؤسسات املالية
اإلسالمية ،وخدمة الضمان هذه املقدمة من ( )CGCهي ضما ٌن أبجر ،حيث إن الطرف
املضمون عنه يطُالَب بدفع أجرة حمددة للضامن ( ،)CGCوهي مقابل خدمة الضمان.
وقد أُحيل إىل اجمللس الشرعي ( )SACالنظر يف احلكم الشرعي من أخذ ( )CGCأجرة
مقابل خدمة الضمان اليت تقدمها لتلك الشركات.
وقد قرر اجمللس الشرعي يف اجتماعه الرابع واخلمسني ،الواقع يف  27أكتوبر  ،2005أن

خدمة الضمان اليت تقدمها مؤسسة ( )CGCللشركات احلاصلة على التمويل من
أمر جائز.
املؤسسات املالية اإلسالمية ،إضافة إىل ما أتخذه ( )CGCمن أجرة ٌ

()Shariah Resolutions in Islamic Finance, 2010

 1مؤسسة ضمان االئتمان :وتُسمى بـ( )Credit Guarantee Corporationويُرمز هلا بـ ( ،(CGCوهي
مؤسسة ماليزية خلدمات الضمان ،وقد أُنشت عام  ،1972هبدف مساعدة الشركات الصغرية واملتوسطة ومتكينها من
احلصول على التمويل الالزم من املؤسسات املالية ،خاصة املشاريع اليت ال متتلك الضماانت الكافية ،الالزمة للعمليات
التمويلية ،وتقدم هذه املؤسسة خدماهتا من خالل تنظيم وإدارة برامج عديدة ومتنوعة.
/https://www.cgc.com.my/overview
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اثنياا :القرار رقم ( :)103ومبوجبه فإن مؤسسة دجنامني ( ،2)Danajaminتُقدم خدمة
الضمان ل ُـمصدري الصكوك لصاحل املستثمرين حالة حدوث أي ختلف يف التزامات
مصدري الصكوك جتاه حامليها املستثمرين ،وأتخذ دجنامني ( )Danajaminأجرةً على
خدمة الضمان)Shariah Resolutions in Islamic Finance, 2010) .

اثلثاا :القرار رقم ( :)109والذي خيص املؤسسة املاليزية لضمان الودائع،3)PIDM( ،
املودعة يف البنوك ألصحاهبا ،إذا عجز البنك عن
فإن هذه املؤسسة تقوم بِّضمان األموال َ
اسرتجاعها هلم يف ظرف من الظروف ،وأتخذ املؤسسة من البنوك الـم ِّ
ودعة أجرةً مقابل
ُ
ذلك الضمان(Shariah Resolutions in Islamic Finance, 2010) .
املطلب الثالث :املستند الشرعي لقرارات اجمللس الشرعي املتعلقة أبخذ العوض مقابل
الضمان:
اكتفى اجمللس يف الكالم عن املستند الشرعي يف القرار رقم ( ،)101مث أحال القارئ يف
القرارين الالح َقني إىل القرار السابق ،وأدرج حكمها مجيعها يف مسألة واحدة ،وهي جواز
أخذ العِّوض مقابل الضمان ،أو ما تُسمى ابلكفالة ابألجرة ،واستند يف ذلك إىل أدلة
شرعية أصولية نذكرها هنا:

 Danajamin Nasional Berhad 2هي مؤسسة ضمان ماليزية وطنية أُنشئت يف مايو  2009هبدف تقدمي
خدمات الضمان يف سوق السندات والصكوك ،ومساعدة الشركات الواعدة للحصول على خدمات الضمان من أسواق
املال/https://www.danajamin.com/about/who-we-are .
 3املؤسسة املاليزية لضمان الودائع ( ،)The Malaysia Deposit Insurance Corporationويُرمز هلا
بـ( ،)PIDMوقد أُسست عام  2005هبدف محاية أموال املودعني لدى البنوك ،وضمان إعادهتا ألصحاهبا حالة
عجز البنك عن ذلك ،ولتشجيع االدخار وتعزيز الثقة ابلنظام املصريف واملسامهة يف احلفاظ على استقراره ،وتقدم خدماهتا
لكل من املؤسسات املالية التقليدية واإلسالمية.
https://www.pidm.gov.my/en/for-public/soalan-soalan-lazim/about/pidm-faqs
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املصلحة :واملتمثلة يف حاجة الناس إليها يف كثري من التعامالت املالية
والبنكية ،إذ من الصعوبة يف هذا العصر احلصول على الضمان من أشخاص

أو مؤسسات دون أن يعود األمر إليهم بنفع مادي.
-2

القياس :وهو قياس أخذ األجرة على الضمان ،على أخذ األجرة على اجلاه،
أو الرقية الشرعية ،فكما أجاز الفقهاء أخذ األجرة على اجلاه أو الرقية ،جيوز

-3

قياسا عليهما أخذ األجرة على الضمان ،واجلامع بينهما العمل أو اخلدمة
ً
اليت تقابلها أجرةً.
الكفالة -الضمان -من عقود التربع ،لكن جيوز أخذ األجرة عليه ،ألنه ليس
كالقرض ،بل خمتلف عنه يف طبيعته وأحكامه ،فهو من عقود التوثيق ،أما
القرض فمن عقود التمليك(Shariah Resolutions in Islamic .
)Finance, 2010

خيص مسألة الضمان مقابل العوض أو األجرة،
هذا ما جاء يف قرارات اجمللس الشرعي فيما ُ
وما استندوا إليه من أدلة ،وهنا ندرس املسألة ونناقشها من خالل توضح صورهتا وحكمها،
وأحواهلا.
املبحث الثاين :حتليل قرارات اجمللس الشرعي املتعلقة أبخذ العوض مقابل الضمان
ومناقشتها.
املطلب األول :توضيح صورة املسألة:
الضمان ،أو الكفالة املالية هي إحدى طرق التوثيق اهلامة يف الديون ،فإذا نشأ دين
اثلث بضمان هذا الدين فهنا:
لشخص على آخر ،فقام ٌ
يفي املدين بدينه عند حلوله ،فتُربأ ذمةُ الكفيل -الضامن-؛ لرباءة ذمة األصيل،
 إما أن َوتنتهي الكفالة؛ النتهاء موجبها (الدين).

 -أو أن يتخلف املدين عن الوفاء بدينه عند حلوله ،أو ُمياطل يف ذلك ،وهنا على
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الكفيل وفاء الدين ،وله أن يعود على املدين ،ويطالبه مبا أدى عنه دون زايدة.
وقد كانت الكفالة من عقود التربعات اليت منع الفقهاء أخذ العوض عنها يف املاضي ،فما
إحساان ومعروفًا للمدين؛
اعتاد الناس أن أيخذوا أجرةً مقابل كفالتهم ،بل اعتربوا ذلك
ً
املبلغ الذي أداه عنه دون زايدة.
الكفيل
وجل ما كان يُطالِّب به
َ
املكفول عنه َ
لتفريج ُكربتهُ ،
ُ
ومما ساعد على هذا األمر يف املاضي الطابع البسيط ألشكال التعامل بني الناس يف صوٍر
بعضا.
معظم روادها بعضهم ً
تقليدية ،وأسواق صغرية ،يعرف ُ
وأما اليوم وبعد أن تعقدت املعامالت املالية ،وتشعبت ،صار الضمان يُقدم من مؤسسات
مالية ُكربى لصاحل شركات أو مؤسسات أخرى ،وبني أُانس ال يعرفون بعضهم ،وكذلك
فإن هذه املؤسسات تبذل يف سبيل إداراهتا وتنظيمها لربامج الضمان أعباءً ونفقات مالية

ال يستهان هبا ،وال غىن عن الكفالة ،للحاجة املتزايدة إىل توثيق العقود هبا يف كثري من
معامالت الناس يف األسواق املالية املعاصرة.
إحساان
وجتيز أخذ األجرة عليها ،بعدما كانت
غّي هذه املستجدات حكمهاُ ،
ً
فهل تُ ِّ
وتربُّعاً من الناس املقتدرين لصاحل احملتاجني.
وأطراف العملية ،واملستفيدون منها يف صورة من صورها املعاصرة ،ويف ضوء ما استُخلص
من القرارات السابقة للمجلس الشرعي هي:
 -1الكفيل أو الضامن (املؤسسة الضامنة) :وهي غالباً ما تكون مؤسسة تُعرف
-2

مبالءهتا املالية وقدرهتا على القيام أبعباء الكفالة ومستلزماهتا.
املكفول له أو املضمون له :وهي املؤسسة أو البنك ِّ
املمول لبعض الشركات
الواعدة اليت حتتاج إىل متويل مشاريعها.

املمولة ،أو املدينة.
 -3املكفول عنه أو املضمون عنه :وهي الشركات واملؤسسات َّ
 -4املكفول به أو املضمون به :وهو الدين أو مبلغ التمويل.
واملؤسسة الضامنة ،تضمن للمؤسسة الدائنة ما هلا على مؤسسة أخرى مدينة ،على أن
مقطوعا من تلك املؤسسة املدينة مقابل استعدادها
أجرا شهرًاي أو
ً
أتخذ املؤسسة الضامنة ً
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للضمان.
فإذا ختلفت املؤسسة املدينة عن السداد ،أدت عنها املؤسسة الضامنة (الكفيل) ،مث طالبتها
()Shariah Resolutions in Islamic Finance, 2010

مبا أدت ،ابإلضافة إىل األجرة اليت حصلت عليها من املؤسسة املدينة .أما إذا أدت
املؤسسة املدينة ما عليها من دين ،بقيت للمؤسسة الضامنة األجرة اليت أخذهتا جملرد
الكفالة أو الضمان.
فما مدى جواز أخذ هذه األجرة؟
تنو اعا يف برامج خدمة الضمان يف املؤسسات الضامنة ،ويف اآلليات واخلطط
وقد جتد ّ
املمولة واملستفيدة من خدماهتا ،لكن
املتبعة فيها ،واملميزات اليت تقدمها ،وكذلك اجلهات َّ
القدر املشرتك بينها هو أخذ األجرة على خدمة الضمان واخلدمات املرفقة له بناءً على
ما أجازه اجمللس وأقر به ،وهذا ما يتناوله هذا املبحث من خالل دراسة املسألة ،والنظر
إليها من الزاوية الشريعة األصولية.
املطلب الثاين :أقوال الفقهاء يف أخذ األجرة مقابل الضمان
للفقهاء يف مسألة أخذ العوض مقابل الضمان قوالن رئيسيان نبينهما يف الفقرتني اآلتيتني:
أوالا :القول ابملنع:

مل تكن مسألة أخذ األجرة أو العوض مقابل الضمان من املسائل اخلالفية عند مجهور

الفقهاء القدامى من أصحاب املذاهب األربعة ،بل اتفقت كلمتهم على حرمة ذلك
جلي يف نصوص كتبهم ومنها:
العوض ،وهذا ٌ
جعال.
 -1ما جاء يف فتح القدير" :ويف اخلالصة :كفل مبال على أن جيعل له الطالب ً

-2

فإن مل يكن مشروطًا يف الكفالة فالشرط ابطل ،وإن كان مشروطًا فيها فالكفالة
ابطلة")Ibn Al-Humam( .
ورد يف البيان والتحصيل" :وهذه احلمالة ابجلعل ،وقال مالك :احلمالة ابجلعل
ما َ
حرام")Ibn Rushd 1988( .
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ما جاء يف فتح العزيزِّ :
"ضمن عن رجل ال ًفا وشرط للمضمون له أن يدفع إليه
كل شهر درمهًا وال حيسبه من مال الضمان فالشرط ابطل ويف بطالن الضمان
وجهان".
ويف املغين البن قدامة" :ولو قال :اكفل عين ولك ألف ،مل جيز".
()Al-Rafe’i,

-4

( Ibn

)Qudāmah. 1968

فهذه النقول وغريها ،تصرح حبرمة أخذ األجرة على الضمان.
متسك معظم الفقهاء املعاصرين هبذا الرأي ،مثل الصديق
وابإلضافة إىل هؤالء ،فقد ّ
حممد أمني الضرير،

()Al-Dharir. 1999

وعبد الستار أبو غدة،

( Abū Ghuddah.

 )1986والشيخ مصطفى الزرقا،
 )Duwali, 1986وكذلك أفتت كثري من اهليئات واجملامع الفقهية ابملنع ،كمجمع الفقه
اإلسالمي الدويل ،واملعايري الشرعية هليئة احملاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية اإلسالمية
وغريمهاHaia’t Al-( )Majallah Majma’ Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Duwali, 1986( .
(Majallah Majma’ Al-Fiqh Al-Islāmī Al-

Muhasabah Wa Al-Muraja’ah lilmu’assasat Al-Māliyyah Al-Islamiyyah.
)Fatawah Al-Lijnah Al-Dai’mah lilbuhuth Wa Al-Iftaa( )2017

واستندوا مجيعهم إىل أدلة عديدة أبرزها:
الدليل األول :الضمان يؤول إىل القرض :فعند أداء الضامن أو الكفيل الدين عن املكفول
ِّ
قرضا
وضا عن ضمانه ،صار ً
عنه ،فإن هذه الكفالة تؤول إىل القرض ،وإذا أخذ الكفيل ع ً
وجب على الكفيل أداء
جر ً
نفعا ،وهو راب ابإلمجاع ،أي إذا أتخر املدين عن السدادَ ،
الكفيل املكفول عنه مبا أدى ،فآل بذلك الضمان إىل القرض
الدين لصاحبه ،مث يُطالب
ُ
وانتهى إليه ،وال جيوز يف القرض اشرتاط النفع للمقرض كونه راب ،واألجرة داخلة يف مفهوم
النفع بال شك ،وقد تواردت أقوال الفقهاء على هذا املعىنIlesh. ( )Al-Kasani. 1986( .
.)Al-Bahuti( )Al-Nawawī. 1991( )1989

الدليل الثاين :مبا أن الشارع حرم على املقرض احلقيقي أخذ ٍ
عوض على ما أقرض ،فمن

األوىل أن حيرم ذلك على الكفيل امللتزم ابإلقراض عند عدم وفاء املدين ،يقول الشيخ
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مصطفى الزرقا" :إذا جاز أخذ األجر على الكفالة فإن حترمي الراب يفقد حجيته ...ألننا
حنرم على املقرض أن أيخذ فائدة أو أي زايدة على مبلغ القرض ،ملاذا؟ ألهنا راب وهو حمرم،
ماال يف
فكيف إذن نربر ذلك إذا قبلنا أن الكفيل جملرد تعرضه ألن يؤدي عن املكفول ً
املستقبل وقد اليؤدي")Majallah Majma’ Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Duwali, 1986( .
إضافةً إىل ما ذكره الفقهاء أبن الكفالة من عقود التربع ،واليت يُقصد هبا الثواب واألجر
من هللا عز وجل يف اإلحسان إىل املدين وتفريج كربته بقضاء دينه.

()Al-Kasani. 1986

(.)Al-Bahuti( )Al-Nawawī. 1991( )Ilesh. 1989

وعليه ومبوجب عقد الكفالة فإن املكفول عنه املدين:

 إما أن يتخلف عن أداء دينه عند حلوله ،وهنا على الكفيل أداؤه عنه ،وابألداءاحلاصل من الكفيل يؤول املال دينًا على األصيل املدين ،وال جيوز أخذ زايدة على
ذلك؛ كوهنا راب.

يفي بدينه عند حلوله ،فتُربأ ذمةُ األصيل والكفيل ،وال موجب ألخذ زايدة جملرد
 أو أن َاحتمالية أن يدفع الكفيل عن املدين واستعداده لذلك ،أي ال يُشكل احتمال أداء
ظ املقرض احلقيقي
الكفيل للدين سببًا كافيًا ألخذ أجرة أو زايدة ،يف الوقت الذي مل حي َ
بذلك.

اثنيا :القول ابجلواز:

وهو ما قال به بعض الفقهاء املعاصرين ،ومنهم الدكتور زكراي الربي،
والشيخ أمحد علي عبد هللا )Abullah. 1986( ،وقد وأخذ هبذا الرأي بعض اهليئات
واجملالس الشرعية ،ومنها اجمللس الشرعي هليئة األوراق املالية املاليزية (،)SAC-SC
( )Securities Commission. 2006وكذلك اجمللس الشرعي يف البنك املركزي املاليزي
()Al-Berri. 1986

( ،)SAC-BNMكما تبني معنا يف القرارات املوضحة ساب ًقا ،وأصحاب هذا الرأي هلم

أيضا ،وسأتطرق هلذه األدلة يف ضوء ما ذكره اجمللس الشرعي منها ،طاملا حنن
أدلتهم ً
بصدد دراسة قرارته:
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نفعا،
الدليل األول :وهو رد على دليل اجلمهور أبن الضمان يؤول إىل القرض الذي جر ً
وقالوا :إن عقد الكفالة خمتلف عن عقد القرض يف طبيعته وأحكامه ،ألن الكفالة من
عقود التوثيق أما القرض فمن عقود التمليك ،والكفيل قد ملك املال للمكفول له ال
مقرتضا من الكفيل وال يُعترب كذلك)Abullah. 1986( .
للمكفول عنه ،فال يكون
ً
()Shariah Resolutions in Islamic Finance, 2010( )Hammad. 2000

مثيال للقرض من كل جانب ،لكنه يؤول
وميكن اجلواب على هذا :نعم إن الضمان ليس ً

إليه ،وذلك حالة قيام الكفيل أبداء الدين عن املكفول ،مع النية ابلرجوع إليه مبا أدى
عنه ،فهو يف البداية التزام ابإلقراض ،مث يؤول عند وفاء الكفيل عن املكفول عنه إىل قرض

املال.
وجاء يف املبسوط" :فإنه ابلكفالة أقرض ذمته من األصيل فيجب له مثل ما التزمه يف ذمة
مقرضا ماله منه حني أسقط دين الطالب عنه فريجع عليه مبثله".
األصيل وابألداء يصري ً
()Melhim. 2014

()Al-Sarkhasī. 1993

وعليه :فالنظر إىل الكفالة أبهنا عقد توثيق يعين التعامل مع مقصود العقد عند إنشائه
فقط ،ودون نظر إىل ما يؤول إليه من القرض الذي جر نفعاً ،ومن املعلوم إن الشارع يعترب
املآالت يف األحكام ،ويقول الشاطيب يف ذلك" :النظر يف ماالت األفعال معترب مقصود
شرعا كانت األفعال موافقة أو خمالفة ،وذلك أن اجملتهد ال حيكم على فعل من األفعال
ً
الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما يؤول إليه ذلك الفعل".
()Al-Shātibī

الدليل الثاين :القياس :وهو قياس أخذ األجرة على الضمان ،على أخذ األجرة على
اجلاه ،أو على الرقية الشرعية ،فكما أجاز بعض الفقهاء األجرة على بذل اجلاه أو الرقية،
قياسا عليهما أخذ األجرة على الضمان ،جبامع بينهما ،وهو اخلدمة اليت تقابلها
جيوز ً
أُجرة.
وبيان ذلك :إن مما استدل به الفقهاء املانعون لألجرة كون الضمان أو الكفالة من أعمال
التربع واإلحسان اليت ال يُقصد هبا سوى الثواب ،وتفريج كربة احملتاج ،وبذلك ال جيوز أخذ
()Shariah Resolutions in Islamic Finance, 2010( )Abullah. 1986
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األجرة عليها ،)Al-Nawawī. 1991( )Ibn Al-Humam( ،فقال اجمليزون :ليس كل
القرب والطاعات ُمينع أخذ األجرة عليها ،ففي الصحيح عن ابن عباس أن النيب ﷺ قال
َّ
اَّللِّ))  )Al-Bukhārī. 1422h. No: 5737( ،فدل
كتاب َّ
((إن أ َّ
َجرا ُ
َحق ما أَخ ْذ ُمت عليه أ ً
على جواز أخذ األجر على الطاعات والقرابت كتعليم القرآن والرقية به واألذان واإلقامة
وغريها .وكذلك فإن بعض الفقهاء أجاز أخذ األجرة على اجلاه)Hammad. 2000( .

فكما أجاز الفقهاء األجرة على بذل اجلاه والرقية ،وهي يف األصل من القرب اليت تُقدم
أيضا.
تربعا ،جاز أخذ األجرة على الضمان ً
ً
وهنا جواب على هذا القياس من خالل بيان بعض الفروق بني املسائل املذكورة ،ومسألة
كال من حاليت الرقية واجلاه على حدة:
أخذ األجرة على الضمان ،ونذكر ً
أوال :قياس أخذ األجرة على الضمان على أخذ األجرة على الرقية أو تعليم القرآن
ا

الكرمي:

 .1يوجد فرق بني هذه األعمال وبني الضمان ،فإن من يقوم هبذه األعمال ،إمنا يؤدي
عمال حقي ًقا يبذل يف سبيله اجلهد والوقت ،فشأنه يف ذلك شأن ِّ
جهدا
ً
أي أَجري يبذل ً
متقوما ،وليس له
ووقتًا ،فيحصل على أجرةٍ مقابل عمله .أما الكفيل فلم يبذل ً
عمال ً
من اجلهد إال اإللتزام ابلضمان.
فإن قيل :إن الضمان هو اآلخر فيه بذل جهد يف هذا العصر ،فالضمان الذي يقدمه

الشركات حيتاج إىل الكثري من اجلهد والنفقات اإلدارية والتشغيلية ،فبذلك اتفقت مع هذه
األعمال.
والرد على هذا إن اجلهد واملصاريف املبذولة من شركات الضمان هي حمل اعتبار ،وال
إشكال عند املانعني من أخذ األجرة على األعمال املصاحبة للضمان ،أما املنع فواقع على
األجرة على جمرد الضمان وااللتزام به ،وقد ورد يف املعايري الشرعية" :ال جيوز أخذ األجر
وال إعطاؤه مقابل جمرد الكفالة مطل ًقا ،وحيق للكفيل استيفاء املصروفات الفعلية للكفالة".
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(Haia’t Al-Muhasabah Wa Al-Muraja’ah lilmu’assasat Al-Māliyyah Al-
)Islamiyyah. 2017

 .2منع اجلمهور أخذ األجرة على الضمان للمحظور الذي يرتتب عليه ،وهو ما يؤول
نفعا ،وهذا األمر غري موجود يف أخذ األجرة على األعمال
إليه من القرض الذي جر ً
والقرابت املذكورة مطل ًقا)Al-Ameen. 1986( .

اثنياا :قياس أخذ األجرة على الضمان على أخذ األجرة على بذل اجلاه:

إن اجمليزين ألخذ األجرة على الضمان قاسوا ذلك على جواز أخذ األجرة على اجلاه جبامع
إن كل منهما بذل خدمة يستحق عليها الباذل أجرةً.
لكن املشكلة اليت تظهر يل يف هذا القياس :إن الذين أجازوا أخذ األجرة على اجلاه -

الشافعية واحلنابلة )Al-Nawawī. 1996( )Ibn Muflih. 1997( -هم أنفسهم أشاروا إىل
عدم جواز القياس يف ذلك ،ونبهوا إىل األمر ومنعوا أخذ األجرة على الضمان ،فقد قال
جعال على اقرتاضه له جباهه جاز؛ ألنه
البهويت يف كشاف القناع" :ولو جعل إنسان آلخر ً
جعال على ضمانه له فال جيوز ،نص
يف مقابلة ما يبذله من جاهه فقط ،ال أن جعل له ا

عليهما؛ ألنه ضامن فيلزمه الدين وإن أداه وجب له على املضمون عنه ،فصار كالقرض،
جارا للمنفعة فلم جيز" ()Al-Bahuti
فإذا أخذ ً
عوضا صار القرض ً
ومن هذا النص ميكن أن نستخلص إن القياس الذي ذكره اجمليزون هو قياس مع الفارق
ملا يلي:
 يف الكفالة تُشغل الذمة بدين ،فهي ضم ذمة الكفيل إىل األصيل ،أما اجلاه فال تُشغلذمة صاحبه ،وكذلك قد يُغرم الكفيل ويُطالَب ابلدين ،وصاحب اجلاه ال يُغرم أبي
حال.
 الكفالة أو الضمان أقرب إىل القرض ،فإن طُولب الكفيل ابلدين ،وأداه عن املضمونعنه ،وجب له يف ذمته بدله ،فصار كالقرض ،وهو بذلك أقرب إىل القرض ال إىل
اجلاه ،وإذا كانت كالقرض فال جيوز فيها األجرة أو أي زايدة أخرى.
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الدليل الثالث :املصلحة :وتربز يف حاجة الناس إليها يف كثري من املعامالت املالية
املعاصرة ،ومن الصعوبة يف الوقت احلايل احلصول على الكفالة بصيغتها اخلريية املعهودة

ساب ًقا ،فلم تع د تقتصر على صورهتا البسيطة واحملصورة يف أسواق صغرية وبني أفراد الناس
فقط ،بل تعدى األمر حدود ذلك كله ،وأصبحت الكفالة تُقدَّم من قِّبل مؤسسات كربى،
ولصاحل شركات مالية كبرية ،وتوثق هبا صفقات جتارية ضخمة ،مث إن هذه املؤسسات
جهودا بشرية ،وتتحمل يف سبيل تنظيمها أعباءً مالية.
حتتاج يف إدارهتا لعمليات الكفالة ً
وعليه فلو ُمنع الناس من هذا الشكل من الكفالة ،لربزت صعوابت عدة يف الوقت احلايل
لتوثيق الديون هبا ابحلجم الذي تدعو إليه حاجة األسواق واملؤسسات املالية املعاصرة.
()Abullah. 1986

دال ابملصلحة على جواز أخذ األجرة على الضمان" :ال
ويقول الدكتور زكراي الربي مست ً

توجد فيه مفسدة ،كما ال توجد مصلحة يف حترميه ،بل إن املصلحة يف إابحته وحله".

()Al-Berri. 1986

ضد قوله ابجلواز بعدم وجود نص شرعي مينع أخذ العوض على الضمان،
وهناك َمن ع ّ

كقول الدكتور نزيه محاد" :ومبلغ علمي أنه ال يوجد نص تشريعي حيظر أخذ األجر على
الضمان".
هكذا ُو ِّظف دليل املصلحة يف مسألة أخذ العوض مقابل الضمان ممن اندى ابجلواز ،أي
النصي الصريح من كتاب هللا وسنة
إ ّن قيام احلاجة إىل هذا املعاملة ،مع فقدان املانع ّ
نبيّه ،جعل االستناد إىل دليل املصلحة ممكناا.
()Hammad. 2000

وهنا أانقش ما ذكروه بنوع من التفصيل كما يلي:
صدق اجمليزون يف قوهلم بفقدان النص الصريح الذي مينع أخذ العوض مقابل الضمان،

أيضا ،ولكن فقدان النص الصريح وحده ،وال جيعل ابب
وقد شهد بذلك املانعون ً
مفتوحا أمام اجملتهد ،وال يدرج املسألة ضمن املصاحل املعتربة واملرعية،
االستدالل ابملصلحة ً
أيضا ،للتحقق من
بل ينبغي يف هذه احلالة االحتكام إىل األصول والقواعد الشرعية العامة ً
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نوع املصاحل اليت متيل إليها املسألة املدروسة ،أي املصاحل املعتربة أم املصاحل امللغية.
()Al-Būtī. 1982( )Noureddin. 2021

وقد ُوجدت من األصول والقواعد الشرعية العامة ما متيل إىل إلغاء هذه املصلحة ،مما
وجل املعاصرين إىل منع أخذ األجرة مقابل الضمان ،ومن هذه
دفع العلماء القدامى ّ
القواعد:

 )1اعتبار املآالت :أي اعتبار ما تؤول إليه األفعال من مصاحل أو مفاسد ،ومراعاة

ذلك يف األحكام ،والعتبار املآل يف مسألتنا ذكر الفقهاء أبن الضمان يؤول إىل
القرض،

ألن أ داء الكفيل الدين عن املكفول عنه يؤول إىل القرض ،وإذا أخذ الكفيل أجرة
على كفالته صار من القرض اجلار للنفع ،واحملرم ابإلمجاع ،إي إن ذلك مفسدة
ابإلمجاع ،فكان البد من درءها ،وما درء املفاسد إال وجهٌ من وجوه حتقيق

املصاحل ،بل أوىل منها .ويقول الشاطيب يف ذلك« :النظر يف ماالت األفعال معترب
مقصود شرعا كانت األفعال موافقة أو خمالفة ،وذلك أن اجملتهد ال حيكم على
فعل من األفعال الصادرة عن املكلفني ابإلقدام أو اإلحجام إال بعد نظره إىل ما
يؤول إليه ذلك الفعل")Al-Shātibī( .
كل ٍ
نفعا ،أو
جر ا
نفعا فهو راب :فالقاعدة الشرعية العامة أن أي قرض جر ً
قرض ّ
ُ )2
حصل مبوجبه املقرض على زايدة على مال القرض ،فهذا النفع أو هذه الزايدة راب
حمرم ابإلمجاع ،ألن القرض ينبغي أن يكون عقد إرفاق ال مصلحة فيه للمقرض،
وقد ُوجد يف الشريعة هلذا الغرض.

 )3القياس :قياس منع أخذ األجرة على الضمان على منع أخذ الزايدة على القرض،
فقد حرم الشارع على املقرض احلقيقي أخذ عوض على القرض ،فتحرميه على

امللتزم ابإلقراض -وهو الكفيل -حالة عدم وفاء املدين أوىل .ويقول الدكتور عبد
الستار أبو غدة" :إذا كان اإلقراض الفعلي غري مأذون من الشرع ابألجر عليه،
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فاالستعداد لإلقراض وقد ال حيصل اإلقراض إن أدى املكفول نفسه ،أوىل وأجدر
مبنع جواز األجر عليه".)Abū Ghuddah. 1986( .
فقياس عدم أخذ األجرة على الضمان على عدم جواز أخذ الزايدة على القرض هو قياس
كي تُعترب البد هلا خمالفة مبدأ القياس)Al-Būtī. 1982( .
أوىل ابالعتبار ،واملصلحة َ
وبذلك فمآل هذه املصلحة إىل املصلحة امللغية لألدلة اآلنفة الذكر ،وال جيوز أخذ األجرة
بناءً عليها يف تقديري.

وابلنسبة للحاجة إىل الكفالة يف الزمن احلايل ،فإن احلاجة إليها غري مقتصرة على هذا

الزمن ،ومل تكن الكفاالت املالية بعيدة عن النشاط التجاري يف املاضي -ولو بدرجة أقل
صور عديدة هلا ،مثل ما عُرف بضمان السوق :وهو أن يضمن
من احلاضر -بل وجدت ٌ

أيضا البائع
الكفيل ما على التاجر من الديون ،أو ما يقبضه من أعيان مضمونة .ومنها ً
كفيال يضمن الثمن الذي يف ذمة املشرتي ،أو املشرتي قد
مؤجال ،فقد يطلب ً
الذي يبيع ً
عيب يستوجب الرد يف املبيع)Al-Salos. 1986( .
يطلب ً
كفيال يلتزم برد الثمن إذا ظهر ٌ
ونالحظ التشابه بني هذه الصور ،وبعص الصورة املعاصرة للكفالة ،ورغم ذلك مل جيز
العلماء أخذ عِّ ٍ
وض عنها بدعوى حاجة السوق؛ لِّما ظهر هلم من أدلة تقوي جانب املنع.
املطلب الثالث :الرتجيح

بعد النظر يف أدلة الفريقني ،ومناقشتها ،ترجح لدي رأي القائلني مبنع أخذ األجرة على
الكفالة ،وذلك لقوة األدلة اليت تطرقوا إليها ،سيما االستدالل أبن مآل الضمان إىل
القرض ،والقرض عقد إرفاق ال مصلحة فيها للمقرض فكذلك يكون الضمان.
وكذلك فإن القياس الذي قال به اجمليزون قياس مع الفارق ففي الكفالة تُشغل الذمة بدين،

أما اجلاه فال تُشغل ذمة صاحبه.
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واملقصود ابملنع هو منع األجرة اليت يتقاضاها الكفيل على جمرد الضمان أو االستعداد له،
أما ما يلزم الضمان من جهود أو مصاريف مالية ،فال أبس من أخذ األجرة عليها ،وذلك
يندرج حتت ما يؤخذ مقابل عمل حقيقي ،وهللا أعلم.
املطلب الرابع :حدود املصلحة يف أخذ األجرة مقابل الضمان

ذكر الدكتور رفيق يونس املصري كلمة خبصوص أخذ األجرة على الضمان وكان مما جاء

فيها" :فيا تُرى لو قامت خدمة منظمة هلذا الضمان ،قام هبا أانس متفرغون هلا ،فتكبدوا
اجلهود واألموال واألوقات يف سبيل إدارهتا وتنظيمها ،ومل تكن هلم موارد أخرى للعيش،
فهل ميكنهم أن أيخذوا من األجور ما يسمح هلم ابسرتداد ما أنفقوا ،وزايدة ربح يليق
أجرا على الضمان ،ألن ذلك حر ٌام،
بعملهم وعمل أمثاهلمً ،
علما أبن هذا األجر ليس ً

أجر يتقاضاه الضامن من املستفيد لقاء أعمال هذا الضمان وإدارته مبا يليق مبستوى
إمنا هو ٌ
العصر ،ومبا يليب حاجات الناس والتجار املتزايدة".
وبناءً على هذا ،ميكن القول :إن حاجة الناس املتزايدة إىل الكفالة يف الواقع املعاصر ال
()Al-Masri. 1986

يعين يف تقديري القول جبواز أخذ األجرة عليها ،وال القول أبن املصلحة اقتضت اجلواز،

فذلك جيعل القائل عرضةً للوقوع يف حماذير ذُكرت ساب ًقا ،بل غاية ما هنالك إن تضخم
حجم التعامل املايل يف العامل أبسرة ،وتطور وسائله وتقنياته بدرجة كبرية ،أخرجت الكفالة
كغريها من املعامالت -من صورهتا البسيطة ،واملعهودة يف أسواق صغرية ،إىل أمناطجهودا
جديدة ،منها ما جتسدت يف مؤسسات ضمان كبرية ،حتتاج إدارهتا وتنظيم براجمها ً
فقها أخذ األجر أو العوض على األعمال املشروعة فإن األجور
و ً
أعماال عديدة ،ولـما جاز ً
اليت ُمتنح من املكفول عنه جيب أن تُقابل اجلهود واألعمال املبذولة من قبل مديري هذه
املؤسسات وموظفيها ،سيما إن هذه األعمال ابتت تشكل ركيزة البد من وجودها لسري
عمل هذه املؤسسات.
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وابلعودة إىل قرارات اجمللس الشرعي ( )SACاملتعلقة مبؤسسات الضمان ،فالذي
ظهر يل :أن هذه املؤسسات الضامنة إذا أدت الدين عن اجلهات املكفولة ،ينبغي عليها
أال تطالبها الح ًقا إال مبقدار ما أدت عنها من مال ،وتكتفي املؤسسة الضامنة مبا حققت
من األرابح املكتسبة من جهودها وأعماهلا احلقيقة ،وهذا حد املصلحة ،وهللا تعاىل أعلم.
اخلامتة والنتائج:
يف هناية البحث ،وبعد دراسة حاالت املسألة ،وحتليلها أختتم ابلنتائج التالية:
 -1يُعترب اجمللس الشرعي التابع للبنك املركزي املاليزي أعلى هيئة شرعية على
مستوى البالد ،تُقدم املشورة ،وتنظر يف حكم ما استجد من قضااي
-2
-3

-4

-5

التمويل اإلسالمي.
من موانع أخذ األجرة على الضمان هو ما يؤول إليه العقد من القرض الذي
نفعا ،واحملرم ابإلمجاع.
جر ً
قياس جواز أخذ األجرة على الضمان على جواز أخذ األجرة على الرقية أو
قياس مع الفارق؛ ألن من يقوم هبذه األعمال إمنا يؤدي
تعليم القرآن الكرميٌ ،
جهدا ووقتًا ،فيحصل على أجرةٍ مقابل ذلك،
ً
عمال حقي ًقا يبذل يف سبيله ً
عمال متقوًما ،وليس له من اجلهد إال االلتزام ابلكفالة.
أما الكفيل فال يبذل ً

قياس جواز أخذ األجرة على الضمان على جواز أخذ األجرة على بذل
قياس مع الفارق؛ ألن يف الكفالة ُشغل لذمة الشخص ابلدين ،وقد
اجلاهٌ ،
يُغرم به ،أما اجلاه فال تُشغل ذمة صاحبه ،وال يُطالَب ابلدين أبي حال.
إن فقدان املانع النصي وحده ،ال يعين القدرة على االستناد إىل دليل املصلحة
يف جواز أخذ األجرة مقابل الضمان ،فقد ُوجدت من األصول والقواعد
الشرعية العامة اليت ترجح جانب اإللغاء يف هذه املصلحة ،كقاعدة اعتبار
املال ،والقاعدة اجملمع عليها كل ِّ
نفعا فهو راب.
قرض جر ً
ُ

ِ مدى جواز أخذ
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 ينبغي هلا أال،إن املؤسسات الضامنة إذا أدت الدين عن اجلهات املكفولة
 وتكتفي املؤسسة الضامنة،تطالبها الح ًقا إال مبقدار ما أدت عنها من مال
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.مبا حققت من األرابح املكتسبة من جهودها وأعماهلا احلقيقة
.وآخر دعواان أن احلمد هلل رب العاملني

References
Abū Ghuddah, ‘Abdulsattār. 1986. Khitab Al-Daman. Majallah Majma’
Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Duwali.
Abullah, Ahmad Ali. 1986. Jawaz Akhz Al-Ajr Fi Muqabil Khitab AlDhaman. Majallah Majma’ Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Duwali.
Al-Ameen, Hasan Abdullah. 1986. Dirasah Hawla Khitabat Al-Dhaman.
Majallah Majma’ Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Duwali.
Al-Bahuti, Mansor Bin Yunus. Kashaf Al-Qina’a An Matn Al-Iqnqa’a.
Beirut. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
Al-Berri, Zakariyya. 1986. Khitab Al-Dhaman. Majallah Majma’ Al-Fiqh
Al-Islāmī Al-Duwali.
Al-Bukhārī, Muhammad Bin Ismā’īl. 1422h. Sahīh Al-Bukhārī. Beirut.
Dār Tawq Al-Najāh.
Al-Būtī, Muhammad Sa’īd Ramadhan. 1982. Dhawābit Al-Maslaha.
Muassasat Al-Risālah. Beirut.
Al-Dharir, Muhammad Ameen. 1999. Ta’liq Ala Bahith Nazih Hammad.
Majallah Jamia’t Al-Malik Abdulaziz.
Al-Kasani, Abo Bakir Bib Msu’ud. 1986. Bada’i Al-Sna’i. Beirut. Dār AlKutub Al-Ilmiyyah.
Al-Lijnah Al-Dai’mah lilbuhuth Wa Al-Iftaa, Fatawah Al-Lijnah AlDai’mah, Al-Riyad.

257

 عارف علي عارف، أزمان بن حممد نور،موفق نورالدين

Al-Masri, Rafiq Yunus. 1986. Khitab Al-Dhaman. Majallah Majma’ AlFiqh Al-Islāmī Al-Duwali.
Al-Nawawī, Yahyā Bin Sharaf. 1991. Rawdhat Al-Talibin Wa Umdat AlMuftin. Beirut. Al- Maktab Al-Islāmī.
Al-Nawawī, Yahyā Bin Sharaf. 1996. Fatawa Al-Imam Al- Nawawī. Dar
Al-Basha’er Al-Islamiyyah.
Al-Rafe’i, Abdulkarim Bin Muhammad. Fath Al-Aziz Bisharah Al-Wjiz.
Beirut. Dār Al-Fikr.
Al-Salos, Ali Ahmad. 1986. Khitab Al-Dhaman. Majallah Majma’ AlFiqh Al-Islāmī Al-Duwali.
Al-Sarkhasī, Muhammad Bin Ahmad. 1993. Al-Mabsūt. Beirut. Dār AlMa’rifah.
Al-Shātibī, Ibrāhīm Bin Mūsā. Al-Muāfaqāt. Cairo. Dār Ibn ‘Affān.
Dershwi, Khaled. 2020. Debt Offset Related to Settling Rights: A Juristic
and Analytical Study. International Journal of Al-Turath in Islamic
Wealth And Finance, Vol. 1 No. 1.
Haia’t Al-Muhasabah Wa Al-Muraja’ah lilmu’assasat Al-Māliyyah AlIslamiyyah, 2017. Al-Ma’air Al-Shari’ah. Al-Manamah.
Hammad, Nazih, 2000. Qadaya Fiqhiyyah Mu’asirah fi Al-Mal Wa AlIqtisad. Damascus. Dār Al-Qalam.
Ibn Al-Humam, Muhammad Bin Abdulwahid, Fath Al-Qadir. Dār AlFikr.
Ibn Muflih, Ibrahim Bin Mohammad. 1997. Al-Mubdi’ Fi Sharah AlMuqni’. Beirut. Dār Al-Kutub Al-Ilmiyyah.
Ibn Qudāmah, ‘Abdullah Bin Muhammad. 1968. Al-Mghni. Maktabah AlQahirah.
Ibn Rushd, Muhammad Bin Ahmad. 1988. Al-Bayan Wa Al-Tahsil.
Beirut. Dār Al-Gharb Al-Islāmī.

ِ مدى جواز أخذ
العوض مقابل الضمان دراسة أصولية حتليلية لقرارات اجمللس الشرعي يف البنك املركزي املاليزي

258

Ilesh, Muhammad Bin Ahmad. 1989. Minah Al-Jalil Sharah Mukhtasar
Kkalil. Beirut. Dār Al-Fikr.
Majallah Majma’ Al-Fiqh Al-Islāmī Al-Duwali, 1986.
Melhim, Sleman. 2014. Akhz Al-Ajr Ala Al-Dhaman. Majallah AlJimi’yyah Al-Fiqhiyyah Al-Sudiyyah.
Muhammad, ‘Abdulhamīd; Trakic, ‘Adnān. The Sharia Advisory
Council’s Role in Resolving Islamic Banking Disputes in Malaysia.
Isra Research Paper (No. 47/2012).
Noureddin, Mowaffak. 2021. Permissibility of Third-Party Guarantee for
Capital in Mudhārabah based on Maslahah. Al-Rashad Journal of
Islamic Finance Vol. 1, No. 3.
Shariah Advisory Council. Resolutions of the Securities Commission.
2006. Securities Commission.
Shariah Advisory Council. Shariah Resolutions in Islamic Finance, 2010.
Bank Negara Malaysia.

