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املستخلص
إن رأي جمهور الفقهاء بعدم جواز أخذ األجر عىل الضامن يحتم علينا إيجاد حلول عملية
لتقديم خدمة الضامن يف ضوء مفاهيم ومبادئ اإلسالم يف املعامالت املالية .وذلك ألهمية
وحاجة االقتصاد واملعامالت املالية والتجارية املعارصة للضامن ،وملا يقوم به من دور أساس
لتسهيل ودعم الدورة املالية واالقتصادية .وتعتمد الدراسة حلني:
أولهام :جواز أخذ األجر عىل الضامن ،إال يف حالة نشوء دين للكفيل يف ذمة املكفول ،فيؤدي
الضامن إيل املكفول له مبلغاً أقل ،مسرتبحاً من الفرق بني ماسيحصل عليه املضمون وما ُأدى.
ثانيهام :خدمة الضامن التعاوين ،بحيث تشرتك الجهات طالبة الضامن يف وعاء مايل تربعاً وعىل
أساس التعاون تصدر منه خطابات الضامن ،وتعوض الجهات التي ُيقدم لها الضامن منه.
مقدمة:
إن موضوع البحث  -خطاب الضامن (الكفالة)  -من املوضوعات ذات األهمية القصوى ملا
له من دور يف الحياة االقتصادية املعارصة ،كام تعتوره صعاب وحساسية بالغة ملا خطه فقه
املعامالت فيه من رأي رصيح منع أخذ األجر عليه باعتباره من أعامل الرب ،بل قد أدرج أخذ
العوض عىل الكفالة ضمن القرض الذي يجر نفعاً ،يف حالة أداء الكفيل مبلغ الضامن (مجمع
الفقه اإلسالمي قرار  ،)12مام قد يحد من استخداماته يف اقتصاد إسالمي ومعامالت تجارية و
صناعية ومالية معارصة .واملشاهد أن من يقدم له الضامن يستفيد منه كثرياً ويحقق أرباحاً
طائلة من ذلك ،عل ًام أن الجهات التي تقدمه اآلن مثل املصارف تبذل جهداً ووقتاً وماالً يف سبيل
تقدميه بشكله املعارص مام قد يدخل فيه معنى جديداً ُيخرجه من دائرة اإلرفاق واإلحسان .كل
ذلك يوجب أهمية دراسة املوضوع وتحريره وسرب غوره الستجالء غامضة وفك طالسم شائكه،
وما تحفه من مشكالت من بينها :القرض الذي يجر النفع ،سيام اختالف النظر الفقهي التقليدي
له عن واقع معامالته وحاجة االقتصاد واألعامل التجارية واملالية له.
والنظر الفقهي املعارص الذي يعتمده البحث هو أطروحة يف بحث قيم ألفه فقيه معارص جمع
بني فقه املعامالت ومعرفة متينة للمعامالت املالية واملرصفية املعارصة ،نظر فيه :مدى جواز
األجر عىل الكفالة يف الفقه اإلسالمي ،وخلص فيه إىل جواز أخذ األجر عىل الكفالة إال يف الحالة
التي يصري املبلغ املؤدى عن املكفول ديناً مؤج ًال يف ذمته ،فإنه ال يجوز حينئ ٍذ أخذ األجر عىل
الكفالة ألنه يصري حيلة ألكل ربا النسيئة املحرم أو ذريعة إليه (نزيه حامد1997 ،م).
ومنهج الدراسة هو النظر يف اآلراء الفقهية يف موضوع إصدار خطاب الضامن بهدف اقرتاح
بدائل عملية إلصدار خطاب الضامن يف ضوء مفاهيم فقه املعامالت.
خلص البحث إىل مقرتحني :يركز أولهام عىل تقديم خدمة الضامن بأجر .أما املقرتح الثاين فيتبنى
تقديم خدمة الضامن بناء عىل مبدأ التعاون والتربع .مام قد يتيح حال جذريا إلشكالية تقديم
خدمة الضامن وإصدار خطاباته للجهات الراغبة من خالل رشكات التامني التعاوين.

تعريف:
أصل الضامن يف اللغة :جعل اليشء يف يشء يحويه .وض ّمن :أودع .وضمنه إياه:
ك ّفله .ضمن اليشء ،وضمن به ،كفله(((.
ومعنى الضامن اصطالحاً :شغل الذمة بحق ،أو بتعويض عن رضر .وباب
الضامن واسع ،فهو يدخل يف أمور كثرية :كالكفالة ،واإلتالفات ،والجنايات...
وأسباب الضامن ثالثة:
(أ) إلزام الشارع ،كالكفارات.
(ب) االلتزام بالعقد ،كعقد الكفالة.
(ج) اإلرضار بالغري ،كاإلتالف (دليل املصطلحات الفقهية االقتصادية ،بيت
التمويل الكويتي ) وقد استخدم جل الفقهاء مصطلح الضامن ،مبعنى تحمل
تبعة الهالك ،وهو املدلول املقصود يف القاعدة الفقهية «الخراج بالضامن»(((.
والضامن املقصود الذي تتناوله الدراسة هو الضامن مبعنى الكفالة ،التي هي:
التحمل وااللتزام .وقال ابن األنباري :تكفلت باملال ،التزمت به وألزمته نفيس.
وهي يف االصطالح الرشعي :ضم ذمة الكفيل إىل ذمة املكفول يف التزام بالدين،
فيثبت الدين ،عىل خالف بني الفقهاء ،يف ذمة أحدهام أو كليهام أو يف ذمة
الكفيل ...والكفالة أنواع :منها الكفالة املضافة والكفالة املعلقة والكفالة املنجزة(((.
خطاب الضامن:
ً
ً
هناك أنواع متعددة ومختلفة من خطابات الضامن علام أن هدفها جميعا وما
تحققه واحد وهو :االلتزام بالدفع للمطالب (املورد أو صاحب العمل) .فالتزام
جهة ما بالسداد لطرف ثالث (الدائن أو امللتزم له) يحقق ضامناً واطمئناناً
للدائن فيزول التخوف من نفسه من عجز املشرتي (املدين) الوفاء بالتزاماته
املالية يف مواعيدها املقررة .والضامن يعني االلتزام واملسؤولية بسداد دين
أو الوفاء بالتزامات إذا عجزت الجهة األساس التي أنشأت االلتزام عن الوفاء
مبا التزمت به ،وبهذا فإن الضامن التزام محتمل يف حق الضامن مبعنى التزام
ممكن الحدوث ،وال يعد من الناحية املحاسبية متحققاً وال يسجل ضمن
الخصوم ،حسب نظام الضامن يف املامرسة املرصفية .والضامن املرصيف يعرف
بأنه وثيقة يصدرها املرصف نيابة عن أحد عمالئه الذي دخل يف عقد أنشأ
التزامات مالية عليه (رشاء بضائع مث ًال) يتعهد فيه املرصف بالدفع أو مبقابلة
أية التزامات مالية للمورد يف حال عجز عميله الوفاء بالسداد .ويستخدم
الضامن يف األعامل التجارية مثل الرشاء والبيع واألعامل الصناعية واإلنشاءات
مثل ضامن االنجاز والضامن االبتدايئ والنهايئ ،كام يستخدم يف املجال املايل
مثل ضامن السندات...
وكام أن للضامن استخدامات متنوعة ،كذلك له حاالت متنوعة ومتعددة من
ناحية العقد .فالضامن (الكفالة) تكون مضافة أو معلقة أو منجزة .فاملضافة
هي ما انعقدت مضافة إىل زمان مستقبل فال تثبت أو تلزم إال إذا حل ذلك
الزمان.أما املعلقة فهي التي تنعقد معلقة برشط إذا تحقق الرشط ثبتت
ولزمت .كام لو قال إذا مل يعطك فالن مطلوبك ،فأنا أعطيكه .أو لو قال بع
اليشء الفالين من فالن وإذا مل يعطك الثمن فأنا أعطيكه .أما الكفالة (الضامن)
املنجزة فهي التي ليست معلقة برشط وال مضافة إىل زمان مستقبل .كقول
شخص إين كفيل فالن عن دينه الذي عليه لفالن(((.
 )1نزيه حامد1993،م لسان اللسان ،القاموس املحيط.
 )2نزيه حامد  ،1993مرجع سابق.
 )3املرجع السابق.
 )4نزيه حامد1993 ،م.

أخذ األجر عىل الضامن:
نص جمهور الفقهاء عىل أنه ال يجوز للضامن (الكفيل) أخذ األجر عىل الضامن
باملال ،وان الضامن برشط الجعل له باطلة ،خالفاً إلسحاق ابن راهوية((( .وقد
ذهب عىل ذلك ،أي منع أخذ األجر عىل الضامن ،الفقه اإلسالمي املعارص.
أدناه بعض القرارات والفتاوى املعارصة التي ال تجيز أخذ األجر عىل الضامن،
مع تعليق عليها:
( )1قرار مجلس الفقه اإلسالمي رقم  )12/2(12 )1( :بشأن خطاب الضامن:
إنعقد مجلس مجمع الفقه اإلسالمي الدويل املنبثق عن منظمة املؤمتر اإلسالمي
يف دورة مؤمتره الثاين بجدة من  16-10ربيع اآلخر 1406هـ ،املوافق 28-22
كانون األول (ديسمرب) 1985م .وتم تقديم عدد من البحوث والدراسات ومن
ضمنها دراسة حول خطاب الضامن ،وبعد املداوالت واملناقشات إتضح األيت:
أو ًال :إن خطاب الضامن بأنواعه االبتدايئ واإلنتهايئ ال يخلو إما أن يكون بغطاء أو
بدونه فإن كان بدون غطاء فهو :ضم ذمة الضامن إىل ذمة غريه فيام يلزم حاالً
أو مآالً ،وهذه هي حقيقة ما يعني يف الفقه اإلسالمي باسم :الضامن أو الكفالة.
وإن كان خطاب الضامن بغطاء فالعالقة بني طالب خطاب الضامن وبني
مصدره هي :الوكالة ،والوكالة تصح بأجر أو بدونه مع بقاء عالقة الكفالة
لصالح املستفيد (املكفول له).
ثانياً :إن الكفالة هي عقد تربع يقصد به اإلرفاق واإلحسان .وقد قرر الفقهاء
عدم جواز أخذ العوض عىل الكفالة ،ألنه يف حالة أداء الكفيل مبلغ الضامن
يشبه القرض الذي جر نفعاً عىل املقرض ،وذلك ممنوع رشعاً.
ما يستحق املالحظة حول قرار مجمع الفقه اإلسالمي العاملي اآليت:
 /1صنف القرار عقد الكفالة بأنه عقد تربع يقصد به اإلرفاق واإلحسان .وهذا
ال يتفق مع املامرسة الجارية لعقد الكفالة ،حيث إنها تقدم دامئاً يف العمل
املرصيف واملايل والتجاري للمقتدرين أصحاب املؤسسات والرشكات واألعامل.
والتربع واإلحسان – يف الغالب األعم ال يقدم إال للمحتاجني .ثم إن الجهات
التي تقدم الضامن يف وقتنا الحارض هي مؤسسات تتكلف األموال والجهد
لتقدميه ،وهي ال تستطيع عمل ذلك بنا ًء عىل التربع واإلحسان ،لذلك فإن هذه
الفقرة ال تتناسب مع واقع الحال الذي يعمل فيه نظام الضامن.
ً
 /2ج ّوز القرار أخذ املصاريف الفعلية إلصدار خطابات الضامن ،علام أن حساب
املصاريف الفعلية تعتوره إشكاالت كثرية وال ميكن ضبطه مبا يعادل بشكل قاطع
األموال الحقيقية التي أنفقت ضمن املصاريف الفعلية .وبهذا فإن املبلغ الذي
يقدر للمصاريف الفعلية إما أن يكون ناقصاً أو زائداً أو مساوياً لها .وتصعب
إمكانية حسابه بشكل دقيق يحقق التساوي .لذلك فإن املؤسسات التي تقدم
الضامن ستعمل عىل حسابه مبا يضمن لها يف كل األحوال اسرتداد ما بذلته تجاهه
مام يجعلها متيل إىل الزيادة يف تقديره ،عل ًام أنها هي التي تقوم بحسابه مع ما
فيه من بنود مختلفة ومتنوعة يخضع معظمها ايل التقدير والتخمني .وهذا قد
يؤدي إيل حساب املصاريف اإلدارية بالزيادة،وتعترب مبثابة قرض جر نفعاً وبالتايل
تدخل يف شبهة الربا ،وهي الزيادة الواردة عىل املصاريف اإلدارية،حيث يصبح
املبلغ الزائد من املصاريف اإلدارية الفعلية هو أجر مقابل الكفالة املحضة.
املصاريف اإلدارية لخطاب الضامن:
ج ّوز قرار مجمع الفقه اإلسالمي أخذ املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب
الضامن ،مع عدم الزيادة عىل أجر املثل .وقد ذكرنا سابقاً وبشكل مجمل
 )5نزيه حامد1997 ،م.
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أن حساب املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضامن يصعب تحديدها
بشكل دقيق وقاطع ،وإمنا تحسب دامئاً بناء عىل معايري تقديرية وليست
دقيقة،ومن املسلم به يف محاسبة التكاليف صعوبة تخصيص التكلفة (Cost
 )Allocationوذلك ألن التكاليف التي تتحملها املؤسسة تكون ذات طبيعة
مختلفة فمنها ما هو مبارش ومنها ما هو غري مبارش لذلك يصعب الجزم بأن
املعاملة املحددة (إصدار خطاب ضامن مث ًال) قد تكلفت مبلغاً محدداً من
أجور العاملني أو من أجور االتصاالت أو من إجارة املباين أو أعامل التقنية
للسنة املالية املعنية .ومن املعلوم أن املرصف منشأة ووحدة عمل واحدة
تشرتك كل األقسام واإلدارات فيها يف تحقيق إيرادات مقابل مصاريف إدارية
متنوعة يتم تحميلها سنوياً عىل جميع أقسام وإدارات البنك.وال نستطيع
فصل املصاريف اإلدارية لعملية إصدار خطاب ضامن معني وتحديدها بشكل
قاطع .نعم باإلمكان حساب املصاريف اإلدارية الكلية للمرصف سنوياً وهي
تبذل عادة بسبيل تحقيق هدف املرصف ،ولكن يصعب تحميل كل إدارة يف
املرصف بالتكاليف اإلدارية الفعلية والحقيقية التي تتكبدها كل إدارة .أما
تحديد املصاريف اإلدارية لكل عملية عىل حدة (ومن ذلك إصدار خطاب
ضامن) فهذا قد يكون يف دائرة املستحيل .نخلص من ذلك إىل أن حساب
املصاريف اإلدارية بشكل عام واملصاريف اإلدارية لخطاب الضامن بشكل
اخص تقوم عىل أسس تقديرية وتعتمد عىل التخمني.
وهنالك طرق تسعى إىل تحميل كل قسم قي املرصف باملرصوفات اإلدارية
التي يتحملها بصورة تقديرية بغرض مراقبة وتجويد األداء .ولكنها ليست
دقيقة بصورة كاملة وال تدعي أن حساب هذه املرصوفات بهذه الطرق ،يحقق
املرصوفات اإلدارية الفعلية التي تكبدها القسم املعني للقيام بدوره وتحقيق
اإليرادات.
ومن الطرق الحسابية املستخدمة لتخصيص املرصوفات اإلدارية خالل سنة
مالية محددة وتحميل كل قسم بجزء منها ،طريقة النسب والتناسب بحيث
تخصص املصاريف اإلدارية لكل قسم بناءاً عىل إيرادات كل قسم عىل حدة.
وتقوم عىل املعادلة التالية:
مك×دق=مق
دك
حيث:
م ك = املصاريف اإلدارية الكلية
د ك = اإليرادات الكلية
د ق = إيرادات القسم
م ق = املصاريف اإلدارية للقسم
وكام أسلفنا فإن هذه الطريقة ال تعطي نتائج دقيقة وتبقى مع ذلك تقديرية.
وإن أمكن استخدامها بشكل كيل لتحديد املرصوفات اإلدارية التقديرية
لعمليات إصدار خطابات الضامن إ ّال أنها ال تحدد املرصوفات اإلدارية
لخطابات الضامن بشكل دقيق وصادق.
وهذه الطريقة تصلح إليجاد مؤرش ،ولكنها ال تحدد املصاريف اإلدارية الفعلية
إلصدار خطابات الضامن ،وذلك ألنها تعتمد عىل بيانات ومعلومات محاسبية
تتوفر فقط يف نهاية العام املايل أو عند انقضاء الفرتة املحاسبية املحددة.
بجانب أنها تحدد املرصوفات اإلدارية لخطابات الضامن بشكل كيل ال يحقق
الغرض املرجو بتخصيص مرصوفات إدارية إلصدار خطاب ضامن كل عىل حدة.
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وبهذا نخلص إىل أن حساب املصاريف اإلدارية لخطاب الضامن بشكل دقيق
وقاطع يستحيل أو قل يصعب تحقيقه .لذلك فإن املصاريف اإلدارية التي
يتقاضاها املرصف حسب القرار يحتمل دامئاً وجود مبلغ إضايف زائد عىل
املصاريف الفعلية حيث إن املرصف مييل ويتجه إىل الزيادة يف تقديرها .وإن
كان ذلك كذلك فإن هناك مبلغاً إضافياً يأخذه املرصف أكرث من املصاريف
الفعلية إلصدار خطاب الضامن مام يوقعنا يف املحظور .كام ذكر.
(« )2فتوى الهيئة العليا للرقابة الرشعية للجهاز املرصيف واملؤسسات املالية
رقم ( )96/6حول خطاب الضامن تضمنت اآليت:
أو ًال :أن خطاب الضامن ال يجوز أخذ األجر عليه لقاء عملية الضامن  -والتي
يراعى فيها عادة مبلغ الضامن ومدته  -سواء أكان بغطاء أم بدونه.
ثانياً :إن املصاريف اإلدارية إلصدار خطاب الضامن بنوعيه جائزة رشعاً ،مع
مراعاة عدم الزيادة عىل أجر املثل ،ويف حالة تقديم غطاء كيل أو جزيئ ،يجوز
أن يراعى يف تقدير املصاريف إلصدار خطاب الضامن ما قد تتطلبه املهمة
الفعلية ألداء ذلك الغطاء».
«وأيضاً أصدرت الهيئة العليا للرقابة الرشعية للمصارف واملؤسسات املالية
تكييف فقهي حول خطاب الضامن يشمل اآليت:
 /1األصل يف خطاب الضامن أنه عقد كفالة (ضامن) .وتعرف الكفالة بأنها ضم
ذمة إىل أخرى يف املطالبة بدين أو عني أو نفس ويختص خطاب الضامن من
هذا التعريف الواسع بأنه:
ضم ذمة الكفيل (املرصف الضامن) إىل ذمة املكفول يف املطالبة يف حالة عدم
وفائه مبا عليه من التزام ،أو يف حالة اختيار املكفول له (املستفيد) التنفيذ
عىل خطاب الضامن.
 /2خطاب الضامن قد يكون بغطاء كيل أو جزيئ أو بغري غطاء ،وعليه:
أ -فإن عالقة الكفيل (املرصف) باملكفول له (املستفيد) تكيف يف جميع
الحاالت أعاله عىل أنها كفالة.
ب -وتختلف عالقة الكفيل باملكفول له بحسب الحال :
* فإذا كان خطاب الضامن بغري غطاء فهي كفالة محضة.
* وإذا كان خطاب الضامن بغطاء جزيئ فهي كفالة ووكالة.
* وإذا كان خطاب الضامن بغطاء كيل فهي وكالة.
 /3الكفالة عقد إرفاق يف حكم القرض ،فال يجوز أخذ األجر عليها .أما الوكالة
فيجوز أن تكون بأجر (يف حكم اإلجارة) كام يجوز أن تكون تربعاً ،وعليه:
أ) ال يجوز أخذ األجر عىل مجرد الكفالة ،ومن ثم عىل خطاب الضامن ،سواء
كان بغطاء أم بغري غطاء ويجوز يف هذه الحالة أخذ املرصوفات الفعلية التي
تكلفها عملية إصدار خطاب الضامن.
ب) إذا كان خطاب الضامن بغطاء كيل أو جزيئ ،فيجوز أخذ أجر عىل الوكالة
التي هي عمل ثانوي ملحق بعملية الضامن ،وعىل بنك السودان أن يقدر
األجر املناسب يف هذه الحاالت ،ويلزم به املصارف».
التعليق عىل فتوى الهيئة :
ركزت فتوى الهيئة العليا للرقابة الرشعية للجهاز املرصيف وللمؤسسات املالية
رقم ( .)96/6عىل معنى الكفالة يف خطابات الضامن ،كذلك نحت بها منحى
الضامن املرصيف .غري أنها فرقت بني األعامل التي تقدم يف خطاب الضامن ذا
الغطاء الجزيئ والكيل وبني األعامل اإلدارية يف حالة الكفالة املحضة .فجوزت
يف األوىل أخذ األجر عىل الوكالة ومنعت يف الثانية أخذ األجر عىل الضامن،

إال ما يقابل املرصوفات اإلدارية الفعلية التي تكلفها عملية إصدار الضامن.
وأشبهت يف ذلك فتوى مجمع الفقه اإلسالمي العاملي .والتعليق الذي سبق عىل
فتوى مجمع الفقه اإلسالمي ينطبق عىل فتوى الهيئة العليا ،حيث يصعب جداً
حساب التكلفة الفعلية ،وال تخرج عن نطاق التقدير والتخمني ،كام سبق ذكره.
أما عن موضوع أخذ األجر عىل الوكالة يف حالة التغطية الجزئية والكلية فقد
يبدو يف ظاهره أنه استجاب من الناحية العملية واإلجرائية لإلشكال املتعلق
بأخذ األجر عىل الضامن حيث يستطيع العميل وضع هامش كثري أو قليل
مقابل إصدار خطابات الضامن ،مام يتح للمرصف مطالبة العميل بأجر عىل
هذه الوكالة .ولكن مام يعكر عىل ذلك:
أ -قد تلبس املصارف األجر عىل الضامن داخل أجر الوكالة .حيث ميكن أن
يكون األجر املتفق عليه يف الوكالة باهظاً ليشمل يف باطنه أجر عىل الكفالة.
ب -إن جواز أخذ األجر مرتبط بالوكالة .حيث إنه ميتنع يف محض الكفالة،
والذي يدخل الوكالة هو الغطاء الكيل ،أو الجزيئ (دفع كل مبلغ الضامن أو
جزء منه) ،فهل يعني ذلك أنه كلام زاد املبلغ املدفوع كغطاء يزداد تبعاً لذلك
األجر ؟! ومنشأ السؤال هو البناء املنطقي للمعاملة حيث:
 ال يجوز أخذ األجر عىل الضامن. يجوز أخذ األجر يف حالة التغطية الجزئية أو الكلية للضامن ،باعتبار الوكالةعمل يجوز أخذ األجر عليه.وهذه الدعوى تفرتض أنه كلام زادت نسبة
التغطية زادت أعامل الوكالة ،فهل ُمؤدى ذلك زيادة األجر عىل الوكالة كلام
زادت نسبة التغطية؟!
بجانب قرار مجمع الفقه اإلسالمي الدويل وفتوى الهيئة العليا للرقابة الرشعية
للجهاز املرصيف واملؤسسات املالية ،هنالك رأي لفقيه معارص من خالل (بحث
علمي بعنوان «مدى جواز أخذ األجر عىل الكفالة يف الفقه اإلسالمي»((( .يف
هذا البحث القيم حول موضوع الكفالة وأخذ األجر عليها خلص الباحث
الكريم إىل أنه يجوز ذلك إ ّال يف حالة واحدة هي تلك التي ينشأ فيها دين
للكفيل يف ذمة املكفول ،وعد الجعل عىل االلتزام يف هذه الحالة حيلة ألكل
ربا النسيئة أو ذريعة إليه ،وذلك محرم رشعاً .واألطروحة األساسية للبحث
هي :أن محض االلتزام له قيمة مالية يف ذاته بحيث يصح بذل العوض املايل
يف مقابلته .وأورد لذلك شواهد ،منها:
أ -ان لاللتزام منفعة مقصودة تشبه املنافع التي تبذل يف الوديعة والعارية
والكفالة ،لذلك صح كون االلتزام مح ًال للعقد يف الضامن.
ب -أن التزام الضامن باألداء يف حد ذاته مصلحة مقصودة ومنفعة مرشوعة
يجوز أن يكون لها قيمة مالية رشعاً إذا تعارف الناس ذلك.
ج -أن محض االلتزام بالضامن وان مل يكن عم ًال فهو يف حكم العمل بجامع
املنفعة املرشوعة املتقومة املبذولة يف كليهام.
د  -ان الجعل يف االلتزام إمنا هو مقابل مجرد التزام الضامن بالدين املكفول
به يف ذمته ،سواء أداه املكفول أو مل يؤده.
وقد أتيح ملعد هذه الورقة التعليق عىل بحث األستاذ الدكتور نزيه حامد
املذكور بعنوان( :مدى جواز أخذ األجر عىل خطاب الكفالة يف الفقه اإلسالمي)
تم نرشه يف مجلة االقتصاد اإلسالمي عام (1417هـ 1997 -م ).
ومن التحفظات التي أثارها التعليق :أن تحول الجعل عىل االلتزام إىل حيلة
ألكل الربا يف حال نشوء املداينة ،ال يطرد مع األطروحة األساسية للبحث أ ّال
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وهي :أن محض االلتزام فيه منفعة مشابهة ملنافع يبذل مقابلها أجر ،لذلك
صح كونه مح ًال للعقد .فإن كان مجرد االلتزام يصح أخذ األجر عليه فهو ميثل
عالقة تعاقدية قامئة بذاتها بني الكافل واملكفول واألجر الذي بذل فيه إمنا
هو مقابل االلتزام الذي هو منفعة مقصودة ومصلحة مرشوعة يصح التعاقد
عليها .لذلك ال ميكن إغفالها هكذا فجأة ليصبح ما دفع مقابلها زيادة ربوية
يف معاملة أخرى .وينشأ عن هذا أن األجر عىل الضامن وااللتزام به ميثالن
معاملة قامئة بذاتها ،وهام بدالن يف معاملة مالية معتربة رشعاً وكاملة األركان.
فإن كان االلتزام بالضامن يف حد ذاته عم ًال ملموساً ومصلحة مقصودة ومنفعة
معتربة يصح بذل املال لتحصيلها وأخذ األجر عىل تقدميها ،فإن املال الذي بذل
لتحصيلها يكون مقابلها هي .وال يستقيم من الناحية املنطقية االعرتاف بصحة
بذل املال مقابل االلتزام بالضامن وتجريده منه يف نفس الوقت وتحويله
إىل بدل يف معاملة أخرى .ويلحظ أنه إذا سلمنا بإمكانية انتقال األجر عىل
الضامن من املعاملة األوىل إيل املعاملة الثانية ليصبح أجرها (فائدة) فكأننا ال
نعرتف أص ًال بجواز األجر عىل الضامن .ويصبح االلتزام بالضامن قد قدم من
غري بدل يقابله.
والتطبيق املرصيف يشري إىل أن األجر عىل الضامن غري الفائدة الربوية ،بل إن
األول مرتبط بأجل الضامن املقدم من البنك فقط .كام أن قيمته ضئيلة نسبياً
باملقارنة مع الفائدة املرصفية ،وهي قد ترتاوح بني  %0,125إىل  %0,25يف
السنة من مبلغ الضامن بحسب قيمة الضامن .أما سعر الفائدة عىل التأخري
فقد يصل إىل  %12يف السنة من قيمة الدين يف حالة تحول الضامن إىل دين
من البنك إىل العميل املكفول.
وتجدر اإلشارة إىل أن املرصف يحسب أجره عىل الضامن عىل أساس الفرتة
الزمنية التي يغطيها الضامن .فإذا ىّ
وف العميل املكفول خاللها بااللتزام الذي
عليه والذي تم إصدار خطاب الضامن من أجله فتنتهي املعاملة هنا ،ويكون
البنك مستحقاً لألجر عىل ما قدم من التزام خالل تلك الفرتة .أما إذا طالب
املكفول له البنك مببلغ الضامن املكفول به عميله واضطر البنك لكشف
حساب عميله ،ألي سبب من األسباب ،مام يحول العملية عندئ ٍذ إىل دين من
البنك إىل العميل فإن احتساب البنك للفائدة يبدأ من هذا التاريخ وكام متت
اإلشارة إليه فإن نسبتها قد تصل إىل  %12من مبلغ الضامن أو ما تبقى منه
من دين يف ذمة العميل.
وهذا يؤكد اختالف نظر البنك ألجر الضامن عن الفائدة الربوية .فاألجر عىل
الضامن يقابل التزام البنك بالضامن خالل الفرتة املحدودة ،أما بعد انقالب
املعاملة إىل مداينة حقيقية بني البنك والعميل فإن البنك يفرض مثناً آخر
مقابل الدين عىل عميله وهو الفائدة الربوية املحسوبة عىل أساس أجل الدين
الذي يبدأ منذ لحظة أداء البنك عن املكفول ،وكشف حسابه بقدر ما أدى
عنه .وهكذا يتضح أن البنك يتعامل مع الضامن ،يف هذه الحالة ،عىل أساس
انه يتكون من معاملتني متاميزتني لكل معاملة أركانها من عاقدين وصيغة
وبدلني .فاملعاملة األوىل بني البنك وعميله بإيجاب وقبول ،والتزام بالضامن
من طرف البنك ملدة محددة ،ومثن (أجر) مقابل ذلك من العميل .أما املعاملة
الثانية ،وان كانت غري جائزة ،فهي أيضاً بني البنك وعميله ،يتحول العميل إىل
مدين للبنك مقابل فائدة ربوية.
بناءاً عيل ذلك فإن النتيجة املنطقية للدراسة تقود إىل جواز أخذ األجر عىل
الكفالة أو الضامن مطلقاً حتى يف الحالة التي يرتتب فيها للكافل دين يف
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ذمة املكفول ،وهذا يتسق مع الفكرة األساسية التي تسعى الدارسة إلثباتها
وهي :أن الجعل يف الضامن ميثل عوضاً عن محض االلتزام بالدين ،سواء أداه
الكفيل عن املكفول فيام بعد أم ال ! ونتجنب بذلك كل املشكالت املتوقعة
عن التطبيق العميل ،يف املجال املرصيف اإلسالمي ،للرأي القايض باعتبار األجر
عىل الضامن حيلة لربا النسيئة يف الحاالت التي يتحول فيها العميل املكفول
إىل مدين للبنك.
وقد يصعب عملياً تحويل األجر عىل الضامن من مثن جائز إىل فائدة ربوية
يحرم عىل البنك أخذها ملا يرتتب عىل ذلك من إخفاقات تصيب العمل املرصيف
اإلسالمي ،فإذا قمنا بإرجاع أجر الضامن إىل العميل باعتباره فائدة فهذا يؤدي
إىل تكبيد البنك خسارة كان ميكن تجنبها بعدم الدخول أص ًال يف تقديم خدمة
الضامن لعمالئه .وهذا قد يشجع عيل عدم الوفاء بااللتزامات .ورمبا يقول
قائل أن عىل البنك اإلسالمي أخذ ضامنات نقدية كافية قبل إصدار أي خطاب
ضامن ألي من عمالئه ،وهذا أيضاً له محاذيره واملتعلقة بإفقاد املصارف
اإلسالمية ميزة تنافسية كبرية يف مقابل املصارف التي تقدم مثل هذه الخدمة
بضامنات جزئية.
هذا وقد رد الدكتور نزيه حامد عىل تعليق الباحث ونوه إىل أن ما أخذه
عليه التعليق من عدم االطراد يف األطروحة األساسية للبحث« ،غري مسلم...
وبيان ذلك:
أوالً  :إن الرشع حظر بني عقدين – أو معاملتني – يرتتب عىل الجمع بينهام
توسل مبا هو مرشوع إىل ما هو محظور ،وإن كان كل واحد من العقدين
جائزاً مبفرده ،وذلك ألنه قد نشأ يف اجتامعها معنى زائد ألجله وقع النهي.
وعىل ذلك صح بيع االلتزام املحض يف الكفالة مبفرده ،كسائر املنافع املتقومة
يف اإلجارات ،فإذا انضم إليه مداينة إىل أجل صار محظوراً ،بنا ًء عىل قاعدة
«سد الذرائع» .واستشهد لذلك ببيع وسلف حيث نهت السنة عن بيع وسلف،
وبيع العينة .والجمع بني األختني يف النكاح وكذلك الجمع بني املرأة وعمتها
وخالتها(((.
أما إذا تم النظر إىل البيع والسلف وبيع العينة ضمن املعامالت املالية ،يالحظ
أن هناك اختالفاً مؤثراً بينهام وبني موضوعنا(تحول األجر عيل الضامن إيل حيلة
ألكل ربا النسيئة) يقدح يف القياس بينهام وبني موضوعنا .فالبيع والسلف
يقعان يف عقد واحد يجمع املعنيني أو العقدين ،البيع والسلف .والعقد
املمنوع واملنهي عنه هو ما اجتمعت فيه املعاملتان البيع والسلف ،وكذلك
العينة فإن سبب تحرميها عند من مينعها من الفقهاء التواطؤ فيها إىل التبلغ
إىل املحرم ببيعني أحدهام نقدي عاجل واآلخر مؤجل مببلغ أكرب .والتواطؤ هذا
هو ما حدا باإلمام الشافعي إىل اتخاذه قاعدة  :عدم بناء األحكام عىل التهم(((.
أما يف موضوعنا فإن الضامن أو الكفالة وإن كانت بأجر فإنها تقع يف عقد
منفصل ومستقل وقد ال يطرأ عليها العقد الثاين أبداً إذا وىف املدين دينه الذي
قدم الضامن من أجله .أما إذا اضطر الضامن إىل أداء الدين وتحول إىل دائن.
فإن املعاملة برمتها تتحول إىل عقد آخر منفصل ومستقل أيضاً ،لذلك فإن
األجر الذي يؤخذ يف العقد األول ال عالقة له البتة بالعقد الثاين – عقد الدين.
كذلك فإن العينة تختلف يف أنها بيع إيل أجل ثم رشاء نقدي قبل األجل بأقل
من الثمن،وذلك أنه من باع شيئاً إىل أجل ثم اشرتاه قبل األجل نقداً بأقل من
 )1نزيه حامد ،رد عىل التعليق.1997 ،
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الثمن ...فعند مالك وجمهور أهل املدينة أن ذلك ال يجوز .وجوزه الشافعي
وداؤود وأبو ثور وقال الشافعي :وحمل الناس عىل التهم ال يجوز .والذي منعه
فوجه منعه اتهامه له إمنا قصد دفع دنانري يف أكرث منها إىل أجل وهو الربا
املنهي عنه فز ّورا لذلك هذه الصورة ليتصال بها إىل الحرام مثل أن يقول قائل
آلخر :أسلفني عرشة أردها عرشين ،فيقول :هذا ال يجوز ،ولكن أبيع منك هذه
السلعة بعرشين إىل شهر ،ثم اشرتيها منك بعرشة نقداً .عل ًام أن حديث أىب
العالية عن عائشة الوارد يف املوضوع (انظر ابن رشد ص  )145فإن الشافعي
قد رده وقال :ال يثبت حديث عائشة ،وأيضاً فإن زيداً قد خالفهام ،وإذا
اختلف الصحابة فمذهبنا القياس .فقد سئلت السيدة /عائشة أم املؤمنني:
يا أم املؤمنني إين بعت من زيد عبداً إىل العطاء بثاممنائة فاحتاج إىل مثنه
فاشرتيته منه قبل محل األجل بستامئة؟ فحكمت عائشة بعدم جوازه(((.
وهكذا يتضح أن العينة كذلك ،عند الذين ال يجوزونها ،يعترب يف منعها التواطؤ
والتحايل ..قال :فز ّورا لذلك هذه الصورة ليتصال بها إىل الحرام (((..فإن الحيلة
والتواطؤ ال يتصوران يف معاملتنا ،لذلك فإن تشبيه السلف والبيع والعينة
وقياسهام عىل األجر عىل الضامن بعيد ،فامتنع بذلك أخذه حكمهام.
نتيجة:
وينبغي اإلقرار بأن هذا املوضوع غاية يف الحساسية والتشعب .والوجه الذي
مينعه يف حالة تحول املعاملة إىل مداينة ،وجه قوي أيضاً .لذلك فإنه من
الحكمة البحث عن حلول أخرى تكون عملية وممكنة التطبيق.
ويقرتح البحث لتجاوز هذه اإلشكالية اآليت:
الحل األول :اسرتباح الكفيل من الكفالة:
تبني الرأي القايض بجواز اسرتباح الكفيل من الكفالة كثمرة اللتزامه بالدين
فيها ،كام نص عىل ذلك بعض فقهاء الحنفية((( .فقد نقل الدكتور نزيه حامد
بعض النصوص التي تجيز اسرتباح الكفيل بالكفالة قال« :كام لو كفل بألف،
ثم قىض املكفول له عرضاً أو قدراً أقل من الدين املكفول به عىل سبيل الصلح،
فإنه يرجع عىل املكفول مبا كفل به ال مبا أدى ..وبذلك يحصل الكفيل عىل
زيادة مالية فوق ما دفع( ...ب) ما جاء يف الفتاوى الهندية ...وإذا أدى املال
(املكفول به) من عنده ،رجع مبا كفل ،وال يرجع مبا أدّى ،حتى لو أدى الزيوف،
وقد كفل بالجياد ،يرجع بالجياد .ولو أدى مكان الدنانري الدراهم ،وقد كفل
بالدنانري ...رجع مبا كفل به(((.
بنا ًءا عىل ما سبق فإنه باإلمكان دخول البنوك مقدمة الضامن يف عقد مع
الجهة طالبة الضامن ،أنه يف حالة عدم متكن املتعاملني مع البنك من طالبي
الضامن ،من الوفاء ،فيؤدي البنك الضامن إىل املكفول له بقيمة أقل ،يتفق
عليها .ثم يرجع البنك عىل املكفول بكامل مبلغ الكفالة أو الضامن .وبهذا
يتحقق للبنك دخ ًال عن تقدميه لخدمة الضامن مقابل التزامه وأعامله حيال
عملية تقديم الضامن.
ً
وميزة هذا املقرتح أنه يوفر دخال للبنوك التي تقدم خطابات الضامن يف كل
الحاالت ،وبهذا يتكامل هذا املقرتح مع ما قدمه الدكتور نزيه حامد من فتوى.
وبه تستقيم املعاملة حيث يحل للبنك أخذ األجر عىل الضامن يف الحاالت
التي يفي فيها املكفول بالضامن .أما يف الحاالت التي ال يفي فيها املكفول فإن
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أجر البنك يأيت من الجهة التي قدم لها الضامن أو الكفالة وهي املكفول له.
ولكنه يالحظ عىل هذا املقرتح وإن حقق غرضه فيام يتعلق يف تعويض املرصف
إال أنه عاقب الجهة طالبة الكفالة حيث جعلها هي الجهة التي تدفع أجر
الضامن .كام أن العميل املكفول خرج من غري أي تكلفة مالية يدفعها .عل ًام
أنه يف مثل هذه الحاالت فإن الوضع املايل للمكفول ،غالباً ما يكون ضعيفاً أو
قد يكون معرساً ،مام يوجد مربراً لهذا املقرتح.
وهذا الحل املقرتح يقوم عىل تغليب جانب أخذ األجر عىل الضامن مبا يتوافق
مع السالمة الرشعية حسب مبادئ ومفاهيم فقه املعامالت.
الحل الثاين :خدمة الضامن التعاوين:
وهو يتأسس عىل تغليب جانب تقديم خدمة الضامن بنا ًء عىل قاعدة اإلرفاق
واإلحسان واملعروف .ويقوم عىل التربع والتعاون.
التعـاون:
يقول الله تعاىل « وتعاونوا عىل الرب والتقوى» (املائدة ،)2:جاء يف تفسريها:
وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون عىل الرب والتقوى ،أي ليعن بعضكم بعضاً(((،
وباب التعاون من أوسع األبواب يف الفقه اإلسالمي ،ومن خالله متكن الفقه
اإلسالمي من إيجاد بديل رشعي للتأمني بأنواعه املختلفة .والتأمني التعاوين
جائز رشعا بل هو أمر مرغوب فيه؛ ألنه من قبيل التعاون عىل الرب ،فإن كل
مشرتك يدفع جزءا من ماله عن رضا وطيب نفس ليعان به من يحتاج إىل
املعونة ومقصدهم األساس هو التعاون(((.
الضمـان:
تحتاج أعامل املقاولني والتجار ورجال األعامل ...تقديم ضامن ألصحاب العمل
الذين يرغبون يف إنشاء أو تأسيس مرشوعات أو للموردين من الرشكات
والتجار عند استرياد سلع وبضائع أو تقديم خدمات...كام ذكر سابقا .وهناك
أنواع مختلفة من الضامنات املطلوبة يف مجال املقاوالت مثل :ضامن الجدية؛
ضامن حسن التنفيذ ...الخ .كام بني ذلك اتحاد املقاولني السودانيني ورشكات
التامني؛ مع التأكيد عىل أهمية هذه الضامنات ىف اعامل املقاوالت حيث ال
يستطيع أي مقاول مامرسة عمله إال من خالل تقديم هذه الضامنات .وكذلك
التجار والرشكات وأصحاب األعامل.
املقتـرح:
يتأسس املقرتح عىل التعاون ،بحيث ينشئ املقاولون أو الجهات التي تحتاج
خدمة الضامن تجمعا ماليا من اشرتاكات مالية يدفعونها تربعا ،حسب اتفاقهم
وذلك بغرض إصدار خطابات ضامن للجهات املعنية ،وميكن ان يتم ذلك عن
طريق احدى رشكات التأمني التعاونية القامئة ويقوم املقرتح عىل التايل:
 -1الوعاء املايل :يتألف من تربعات األعضاء أو املشرتكني.
 -2الغرض :ضامن املشرتكني لدى الجهات املعنية ،عن طريق إصدار خطابات
ضامن لهم.
 -3الهدف :تعاون املشرتكني فيام بينهم بحيث يضمن بعضهم بعضا «التعاون
لتقديم الضامن»
 -4املشرتكون :املقاولون أو التجار أو أصحاب العمل وأي جهات أخرى تحتاج
خدمة الضامن.
 -5النشاط :إصدار خطابات الضامن وااللتزام بها .وميكن اإلفادة من التقاليد
واإلجراءات املستخدمة يف التأمني التعاوين ىف ادارة الوعاء املايل فيحسب
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القسط او االشرتاك اكتواريا ،كام تعد العقود ،ويزاول النشاط املتعلق بالتحقق
واملتابعة...الخ .ويستفاد أيضاً من مبدأ التربع والتعاون.
 -6اإلدارة :يعهد بها لرشكات التأمني اإلسالمية القامئة ،وذلك للتوافق يف املبادئ
التي يقوم عليها العمل مثل التربع والتعاون والحساب االكتواري لتحديد قيمة
القسط أو االشرتاك.
إن الفكرة األساسية هي :أن يتربع املشرتكون بإقساط مالية تحسب بناء عىل
خطر النكول يف االلتزامات املالية التي ينشئوها خطاب الضامن ،بحيث يدفع
للمضمون له قيمة خطاب الضامن فورا ،ويكون ذلك من مجموع األقساط
املتربع بها التي تؤلف الوعاء املايل .وال مانع من ان يشرتك املدير الذي يقوم
باإلدارة مع غريه يف االلتزام بدفع قيمة الضامن بنسب محددة وبجعل يتفق
عليه.
اذا جاز رشعا التأمني التعاوين ،فيبدو أن التعاون لتقديم الضامن أوىل بالجواز.
سيام أن الضامن يف الفقه اإلسالمي من أعامل الرب واملعروف التي ال يجوز أخذ
األجر عليها .فإذا أمكن تقديم خدمة الضامن عىل أساس التربع والتعاون .فان
ذلك سوف يفتح بابا واسعا ُيخرج من إشكالية منع أخذ األجر عىل الضامن مع
تعني الحاجة إليه واختالف صوره املستخدمة واملستحدثة حيث يطلبه املقتدر
بل صاحب الرثوة الواسعة.
وهكذا فإن هذا الحل بتقديم خدمة الضامن عيل أساس التعاون ،إن تم
تحريره من الناحية الرشعية والعملية بحساب أقساط االشرتاكات يف ضوء
نظرية االحتامالت مبا يحقق تغطية كاملة للمطالبات وكذلك بإعادة التأمني،
فإن هذا املقرتح ميثل ح ًال متوسعاً وكام ًال إلشكالية تقديم خدمة الضامن يف
اقتصاد إسالمي.
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