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 أخذ األجرة على الضمان

 وتطبيقها على بعض املعامالت املصرفية املعاصرة

 عبد اجمليد بن عبد اهلل اليحيى .د

 مقدمة

 :اؿُد هلل ٚسدٙ ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً َٔ ال ْيب بعدٙ أَا بعد

ٚتطبٝكٗا ع٢ً بعض    ،أخر األدس٠ ع٢ً ايطُإسهِ )فٗرا عح َٛدص يف 
 .ٚقد ايتصَت فٝ٘ باإلجياش (،املعاَالت املصسف١ٝ املعاصس٠

 فذا٤ ع٢ً ايٓشٛ ايتايٞ:   ،َٚبشجني ٚخامت١ ًاٚدعًت٘ متٗٝد
 ٚفٝ٘ مخط١ َطايب:   ،يف تعسٜف عٓٛإ ايبشح :ايتُٗٝد

 :تعسٜف األدس٠ يغ١ ٚاصطالسًا ٚفٝ٘ فسعإ :املطًب األٍٚ
 : تعسٜف األدس٠ يغ١ً.ايفسع األٍٚ
 : تعسٜف األدس٠ اصطالسًا.ايفسع ايجاْٞ
 ٚفٝ٘ فسعإ: ،: تعسٜف ايطُإ يغ١ ٚاصطالسًااملطًب ايجاْٞ
 : تعسٜف ايطُإ يغ١ً.ايفسع األٍٚ
 .: تعسٜف ايطُإ اصطالسًاايفسع ايجاْٞ
 .: تعسٜف عٕٓٛا ايبشح َسنبًااملطًب ايجايح
 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 .داَع١ غكسا٤، املًُه١ ايعسب١ٝ ايطعٛد١ٜ 
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 .ايطُإ: أزنإ املطًب ايسابع
 .: َػسٚع١ٝ ايطُإاملطًب اـاَظ
 .: سهِ أخر األدس٠ ع٢ً ايطُإاملبشح األٍٚ
: تطبٝل َطأي١ أخضر األدضس٠ عًض٢ ايطضُإ عًض٢ بعض  املعضاَالت        املبشح ايجاْٞ

 ٚفٝ٘ َطًبإ: ،املصسف١ٝ املعاصس٠
 ٚفٝ٘ فسعإ: ،: خطاب ايطُإاملطًب األٍٚ
 : تعسٜف خطاب ايطُإ.ايفسع األٍٚ
 : أخر ايعٛض أٚ األدس٠ يف خطاب ايطُإ.ايجاْٞايفسع 

 ٚفٝ٘ فسعإ: ،: بطاق١ اال٥تُإاملطًب ايجاْٞ
 : تعسٜف بطاق١ اال٥تُإ.ايفسع األٍٚ
   .: أخر األدس٠ أٚ ايعٛض يف بطاق١ اال٥تُإايفسع ايجاْٞ

   .فٝٗا أِٖ ايٓتا٥ر :اـامت١

ٜٗضدٜٓا ملضا اختًضف فٝض٘     ٖرا ٚاهلل أضأٍ إٔ ٜٛفل اؾُٝع يًعٌُ ايصضا  ٚإٔ  
   .يًشل بإذْ٘ ٚص٢ً اهلل ٚضًِ ع٢ً ْبٝٓا قُد

 التعريف بعنوان البحث : التنهيد

 فٝ٘ مخط١ َطايب:  
 :: تعسٜف األدس٠ يغ١ ٚاصطالسًا ٚفٝ٘ فسعإاملطًب األٍٚ
 : تعسٜف األدس٠ يغ١ً.ايفسع األٍٚ
 : تعسٜف األدس٠ اصطالسًا.ايفسع ايجاْٞ
 ٚفٝ٘ فسعإ: ،ايطُإ يغ١ ٚاصطالسًا: تعسٜف املطًب ايجاْٞ
 : تعسٜف ايطُإ يغ١ً.ايفسع األٍٚ
 .: تعسٜف ايطُإ اصطالسًاايفسع ايجاْٞ
 .: تعسٜف عٕٓٛا ايبشح َسنبًااملطًب ايجايح
 .: أزنإ ايطُإاملطًب ايسابع
 .: َػسٚع١ٝ ايطُإاملطًب اـاَظ

فٝض٘ تعسٜضف    بتُٗٝد ٜتٓضاٍٚ ايباسضح   ،صًب ايبشح ضبلدزز ايباسجٕٛ ع٢ً 
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ٜتشضدخ ايباسضح   ثضِ   ،ملٛضٛع ايبشح ايكاز٨يتصٛز  ٝهٕٛ َدخاًلي ،عٕٓٛا ايبشح
ٚشدت َطًبضًا يف   ،كد دعًضت ذيضو يف َطًضبني   يرا ف ؛َٚٛضٛع٘ ،صًب ايبشح عٔ

 ٚضأبدأ باملطًب األٍٚ ٖٚٛ:   ،ايهسِٜ ٨إلنُاٍ ايصٛز٠ يًكاز ؛َػسٚع١ٝ ايطُإ

 واصطالحًا تعريف األجرة لغة : المطمب األول
 :ٚفٝ٘ فسعإ

 تعريف األجرة لغة :الفرع األول

يف ايًغض١ اؾضصا٤    ٖٞٚض  ،ٚأدضساً  ،أدضس٠  ،ٜأدس ،األدس٠ يف ايًغ١: َصدز أدس
 ٌ  :ٖٚضٞ ٖٓضا نعٓض٢ ايهضسا٤ قضاٍ ابضٔ فضازع        ،(1)ٜٚطًضل عًض٢ ايجضٛاب    ،ع٢ً ايعُض

فضاألٍٚ ايهضسا٤ عًض٢     ،أصالٕ ميهٔ اؾُع بُٝٓٗا باملع٢ٓ ،ٚايسا٤ ،ٚاؾِٝ ،اهلُص٠=
ٚنإ اـًٌٝ ٜكضٍٛ   ،فأَا ايهسا٤ فاأَلْدس ٚاأُلْدس٠ ،ٚايجاْٞ درب ايعظِ ايهطري ،ايعٌُ

إٔ أدس٠ ايعاٌَ نأْٗضا   ،فٗرٕا األصالٕ ٚاملع٢ٓ اؾاَع بُٝٓٗا...  األدس دصا٤ ايعٌُ
ٜٚضساد بضاألدس أٜطضًا     (2)...+ غ٤ٞ جيرب بض٘ سايض٘ فُٝضا ؿكض٘ َضٔ نضد فُٝضا عًُض٘        

ٌ     تٚمما تكضدّ ٜعًضِ إٔ األدضس٠ يف ايًغض١      ،ايعٛض  ،طًضل عًض٢ اؾضصا٤ عًض٢ ايعُض
 ٌ َٚضٔ ٖٓضا تتطضض صض١ً املعٓض٢ ايًغضٟٛ        ،(3)ٚاإلداز٠ َا أعطٝت َٔ أدس يف عُض

 .باملع٢ٓ االصطالسٞ

 الفرع الثاني: األجرة يف االصطالح

 عسفت اإلداز٠ يف االصطالح بعد٠ تعسٜفات َٓٗا:

بٝضع  =ٚعسفت بأْٗا  .(4)+متًٝو ْفع بعٛض= ٖٞ :تعسٜف اإلداز٠ عٓد اؿٓف١ٝ .1
 .(5)+املٓفع١

متًٝو َٓفعض١ ريضري َعًَٛض١ شَٓضًا َعًَٛضًا      = ٖٞتعسٜف اإلداز٠ عٓد املايه١ٝ:  .2
 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 .َاد٠ )أدس( 1/11ٜٓظس: يطإ ايعسب البٔ َٓظٛز  -1
 َاد٠ )أدس(. ،64َعذِ َكاٜٝظ ايًغ١ البٔ فازع  -2
 املسدعإ ايطابكإ. -3
 .9/4ساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ  -4
 .6/14بدا٥ع ايصٓا٥ع  -5
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 .(7)+متًٝو َٓافع غ٤ٞ َباس١ َد٠ بعٛض=ٚعسفت بأْٗا  .(6)+بعٛض َعًّٛ

 .(8)+متًٝو َٓافع بعٛض= ٖٞ :تعسٜف اإلداز٠ عٓد ايػافع١ٝ .3

ٞ  :اؿٓابًض١ تعسٜف اإلداز٠ عٓضد   .4 عكضد عًض٢ َٓفعض١ َباسض١ َعًَٛض١ َضد٠       = ٖض
أٚ عُضضٌ َعًضضّٛ بعضضٛض   ،أٚ َٛصضضٛف١ يف ايرَضض١ ،َعًَٛضض١ َضضٔ عضضني َعٝٓضض١ 

عكد ع٢ً َٓفع١ َباس١ َعًَٛض١ تخخضر غض٦ًٝا فػض٦ًٝا     =عسفت بأْٗا ٚ .(9)+َعًّٛ
أٚ َٛصضٛف١ يف ايرَض١ أٚ عُضٌ َعًضّٛ بعضٛض       ،َد٠ َع١ًَٛ َٔ عني َع١ًَٛ

 .(10)+َعًّٛ

ت تعسٜفضات ال ؽًضٛ َضٔ اعااضضا     ٖٞٚض  ،ايتعسٜفضات يجدضاز٠  ٖرٙ بعض   
 .(11)+متًٝو َٓافع غ٤ٞ َباس١ َد٠ بعٛض=ٚإزادات عًٝٗا ٚيعٌ أقسبٗا ٖٛ 

 بدٍ املٓفع١.ٖٚٛ ايعٛض ٚاألدس  :أٚ األدس ٖٓا ٖٛ ،ٚاملكصٛد باألدس٠

 تعريف الضمان لغة واصطالحاً : المطمب الثاني
ٖٚٞ اؾص٤ األٍٚ َٔ عٓٛإ ايبشضح ْضأتٞ    ،األدس٠ إٔ تعسفٓا ع٢ً َع٢ٓبعد 

ٕ املتبضع يف  إٚسٝضح   ،ٖٚٛ اؾص٤ ايجضاْٞ َضٔ عٓضٛإ ايبشضح     ،إىل تعسٜف ايطُإ
ًٜٛضا  ااملضساد تعسٜفض   املصضطًض ٖٛ تعسٜف  ايع١ًُٝايبشٛخ  يف  ٘فض ٜثضِ تعس  ،أٚاًل يغ
 يرا فكد دعًت ٖرا املطًب يف فسعني ٖٞ: أٌٖ ايفٔ؛اصطالح 

 ان يف اللغةالفرع األول: تعريف الضن

ِل ٜكضاٍ: ضضُٔ ٜطضُٔ ضضُاْاً       ُنٔ نعلًنض  ،ٚضضُٓاً  ،ايطُإ َصدز، ٚفعً٘ ضض
َٚٓٗضا   ،ٜٚطًل ايطُإ يف ايًغض١ عًض٢ َعضإ َٓٗضا: استضٛا٤ ايػض٤ٞ، َٚٓٗضا ايهفايض١        

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 .7/691َٛاٖب اؾًٌٝ  -6
 .5/116ايػسح ايهبري يًدزدٜس َع ساغ١ٝ ايدضٛقٞ عًٝ٘  -7
 .8/612ٚؼف١ احملتاز  6/862زٚض١ ايطايبني يًٟٓٛٚ  -8
 .1/46َٓت٢ٗ اإلزادات َع ساغ١ٝ ايٓذدٟ عًٝ٘  -9

 .1/572نػاف ايكٓاع  -10
 .6/14بدا٥ع ايصٓا٥ع  -11



 عبد اجمليد بن عبد اهلل اليحيىد. 

   السنة    العدد 
97 

 .(12)االيتصاّ، َٚٓٗا ايغسا١َ، َٚٓٗا اؿفظ ٚايسعا١ٜ

ٖٚضٛ دعضٌ ايػض٤ٞ يف     :ٚايٕٓٛ أصٌ صشٝض ،ٚاملِٝ ،ايطاد=قاٍ ابٔ فازع 
ٚايهفاي١ تط٢ُ ضُاًْا َٔ ٖضرا ألْض٘ نأْض٘ إذا ضضُٓ٘ فكضد اضضتٛعب        ... غ٤ٞ حيٜٛ٘

 .(14)+ريسَت٘ فايتصَ٘ :ٚضُٓت٘ ايػ٤ٞ فتطُٓ٘ عين= :ٚيف ايكاَٛع (13)+ذَت٘

 الفرع الثاني: تعريف الضنان يف االصطالح

 ٜسد اضتعُاٍ َصطًض ايطُإ عٓد ايفكٗا٤ يف أَسٜٔ:
 .َٔ أسد يطُإ دٜٔ ع٢ً ريريٙ ايٓاغ٧اّ االيتص :األٍٚ
 .  (15)ٚمُٖٛا ،ٚاألضساز ،: اإليصاّ بايتعٜٛ  عٔ اإلتالفاتايجاْٞ

ٍ     ٜعٓٝٓضا ٚايرٟ  َضٔ أسضد    ٧االيتضصاّ ايٓاغض  - يف ٖضرا ايبشضح ٖضٛ األَضس األٚ
ٜطًضل عًٝض٘   ٚ ،يفظ ايطُإ :ٜٚرنسٙ ايفكٗا٤ بعد٠ أيفاظ َٓٗا -يطُإ دٜٔ ع٢ً ريريٙ

ٚعٓد فسٜل آخس يفظ اؿُاي١ ٚايصعاَض١، ثضِ َضِٓٗ َضٔ      ،فسٜل آخس يفظ ايهفاي١ عٓد
ٚال  ،َِٚٓٗ َضٔ ال ٜفضسم   ،ٚايهفاي١ ملا نإ بايٓفظ ،خيص ايطُإ ملا نإ باملاٍ

 َػاس١ يف االصطالح.

 سف ايطُإ بعد٠ تعسٜفات لٌُ بعطٗا فُٝا ًٜٞ:ٚقد ُع

ضضِ ذَض١ إىل   =أٚ  ،(16)+ايبض١ ضِ ايرَض١ إىل ايرَض١ يف املط  = ٖٛ :عٓد اؿٓف١ٝ .1
 .(17)+ذَت٘ يف املطايب١ َطًكًا

 .(18)+غغٌ ذ١َ أخس٣ باؿل= ٖٛ :عٓد املايه١ٝ .2

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
َٚعذضِ َكضاٜٝظ ايًغض١ البضٔ فضازع       ؛َاد٠ )ضضُٔ(  8411-6/8412ٜٓظس: يطإ ايعسب  -12

 َاد٠ )ضُٔ(. 579
 .َاد٠ )ضُٔ( 579َعذِ َكاٜٝظ ايًغ١ البٔ فازع  -13
 .ايكاَٛع احملٝط َاد٠ )ضُٔ( -14
 .7عكد ايطُإ املايٞ ٚتطبٝك٘ املصسيف يف خطاب ايطُإ يعبدايسمحٔ األطسّ  -15
 .156-7/151اهلدا١ٜ ٚفتض ايكدٜس  -16
 .7/612ايدز املدتاز ٚساغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ  -17
ٚايػضسح ايهضبري َضع ساغض١ٝ      7/12كتصس خًٝضٌ َضع َٛاٖضب اؾًٝضٌ ٚايتضاز ٚاإلنًٝضٌ        -18

= 
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أٚ  ،أٚ إسطاز َضٔ ٖضٛ عًٝض٘    ،ايتصاّ سل ثابت يف ذ١َ ايغري= ٖٛ :عٓد ايػافع١ٝ .3
 .(19)+عني َط١ُْٛ

 ٍ  ،ايهفايض١ املطض٢ُ ب ٚايطضُإ بضايٓفظ    ،ٖٚرا ايتعسٜف ٜػٌُ ايطُإ باملضا
ايتضصاّ سضل ثابضت يف ذَض١     =كٛي٘ بأٍٚ ايتعسٜف ب ٚايٛازدايطُإ باملاٍ  ٖٓااملساد ٚ
 .+ايغري

ضضضِ ذَضض١ ايطضضأَ إىل ذَضض١ املطضضُٕٛ عٓضض٘ يف ايتضضصاّ   = ٖضضٛ :عٓضضد اؿٓابًضض١ .4
أٚ ايتصّا َفًظ بسضاُٖا َضا   ،ايتصاّ َٔ ٜصض تربع٘=ٚعسف أٜطًا  .(20)+اؿل
 .(21)+أٚ َا جيب ع٢ً ريريٙ َع بكا٥٘ عًٝ٘ ،ٚدب

ٚبايٓظس إىل ايتعسٜفات ايطابك١ لد أْٗا َتكازب١ ٚتٛصٌ إىل ْتٝذض١ ايطضُإ   
ٖٞٚ:    ٌ إال إٔ بعطضٗا شاد قٝضٛدًا    ،إٔ ايطُإ ايتصّا دٜٔ َع بكا٤ اؿضل عًض٢ األصضٝ

ٚغسٚطًا ٚذيو َساعا٠ ملا ٜساٙ يف ايطُإ َٔ أسهاّ ٚذيو َجٌ تعسٜضف اؿٓابًض١   
 األخري.

ٜصض تربع٘ َا ٚدضب أٚ َضا جيضب عًض٢     ايتصاّ َٔ =ٚايتعسٜف املدتاز ٖٛ 
ٖٚٛ تعسٜف اؿٓابًض١ ايجضاْٞ َضع إضضكاض بعض  ايكٝضٛد ايض          +ريريٙ َع بكا٥٘ عًٝ٘

 .قٝدٚا بٗا ايتعسٜف ٚأثكًٛا ناًٖ٘ بٗا

 وحتليلهشرح التعريف 

نا جيضب عًض٢ املطضُٕٛ عٓض٘،     أٟ ؼٌُ ايطأَ ٚتهفً٘  :)ايتصاّ( ِفكٛهل
 ٚيصَٚ٘ عًٝ٘.  

ألٕ  ؛فٗضرا قٝضد خيضسز بض٘ َضٔ ال ٜصضض تربعض٘        :+تربعض٘ َٔ ٜصض = ِٚقٛهل
فضال ٜصضض َضٔ ايصضيب      ،فال ٜصض إال ممٔ ٜصضض تربعض٘   ،ايطُإ َٔ عكٛد اإلزفام

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
= 

 .6/517ايدضٛقٞ عًٝ٘ 
 .8/192َغين احملتاز  -19
 .11/5املكٓع َٚع٘ ايػسح ايهبري ٚاإلْصاف  -20
ٚقسٜضضب َٓضض٘ تعسٜضضف َٓتٗضض٢  621-1/622ٚنػضضاف ايكٓضضاع  8/161اإلقٓضضاع يًشذضضاٟٚ  -21

 .8/684اإلزادات 
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 َجال.

 أٟ َا ثبت يف ذ١َ املطُٕٛ عٓ٘. :+َا ٚدب= ِٚقٛهل

ٖٚٛ ضُإ َضا مل   ،: أٟ َا مل جيب بعد يهٓ٘ ضٝذب+أٚ َا جيب= ِٚقٛهل
 .جيب

ٖٚضضٛ  ،أٚ ضضضٝذب عًضض٢ ريضضريٙ ،إٔ اؿضضل ثابضضت أٟ :+عًضض٢ ريضضريٙ= ِٚقضضٛهل
 املطُٕٛ عٓ٘.

ٚال  ،: أٟ َضع بكضا٤ اؿضل يف ذَض١ املطضُٕٛ عٓض٘      +َع بكا٥٘ عًٝض٘ = ِٚقٛهل
 ،يضرَتني ذَض١ املطضُٕٛ عٓض٘     فٝهٕٛ اؿل غضاريالً  ،ٜصٍٚ ٜٚٓتكٌ َٔ ذَت٘ بايطُإ

ٚايطأَ ٖٚٛ ايرٟ ايتصّ بضاؿل ايضرٟ عًض٢    ، ٖٚٛ ايرٟ ثبت أٚ ضٝذب اؿل عًٝ٘
 ملطُٕٛ عٓ٘.ا

 تعريف عنوان البحث مركباً : المطمب الثالث
حيطضٔ بٓضا إٔ ْعضسف     ،بعد تعسٜف َفسدات ايبشح نضٌ َفضسدٙ عًض٢ سضدٙ    

أخر ايعٛض ع٢ً ايتصاّ َٔ ٜصض تربع٘ َضا  =فٝكاٍ  ،َفسدات ايبشح َسنب١ بتعسٜف
 أخر ايعٛض ع٢ً ايطُإ. :أٟ +ٚدب أٚ َا جيب ع٢ً ريريٙ َع بكا٥٘ عًٝ٘

 أركان الضمان: الرابعالمطمب 
ٕ  ملا نإ اؿدٜح فإْض٘ حيطضٔ إٔ    ،عٔ أخر األدس٠ أٚ ايعٛض ع٢ً ايطضُا

 بني أزنإ ايطُإ فٓكٍٛ:  أ

 ٖٞ إمجااًل:   ،أزنإ ايطُإ مخط١
 .ٖٛ ًَتصّ اؿل ايرٟ ع٢ً ريريٙ ،: ايطأَايسنٔ األٍٚ
 .: املطُٕٛ عٓ٘، ٖٛ ايرٟ عًٝ٘ اؿل يف األصٌايسنٔ ايجاْٞ
 .: املطُٕٛ ي٘، ٖٛ زب اؿل أٚ صاسب اؿلايجايحايسنٔ 

ٜٚعضضرب بعطضضِٗ  ،: املطضضُٕٛ، ٖضضٛ اؿضضل ايضضرٟ ٚقضضع ايطضضُإ بطضضبب٘ايضضسنٔ ايسابضضع
 باملطُٕٛ ب٘.
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   .(22)ٖٞ اي  حيصٌ بٗا ايطُإ َٔ أيفاظ ،: ايصٝغ١ايسنٔ اـاَظ

 مشروعية الضمان: المطمب الخامس
   :ٚاإلمجاع ،ٚايط١ٓ ،ايطُإ َػسٚع بايهتاب

 :طٜٛضضف  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  ڦ   ڦ  ڦ  ڄ أَا ايهتضاب: فكٛيض٘ تعضاىل:   
 .  (23)+ايصعِٝ ايهفٌٝ= :قاٍ ابٔ عباع زضٞ اهلل عُٓٗا ص72

   :أَا ايط١ٓ فُٓٗا
ٍ  : عضٔ أبضٞ أَاَض١    اؿدٜح األٍٚ ايضصعِٝ  =ٜكضٍٛ:   مسعضت زضضٍٛ اهلل    :قضا

 .(24)+ريازّ
أتضٞ ظٓضاش٠ يٝصض٢ً عًٝٗضا      إٔ ايضٓيب    : عٔ ض١ًُ بٔ األنٛعاؿدٜح ايجاْٞ

ٔ     :ثِ أتٞ بضأخس٣ فكضاٍ    ،قايٛا: ال ؟ٌٖ عًٝ٘ َٔ دٜٔ :فكاٍ  ؟ٖضٌ عًٝض٘ َضٔ دٜض
قاٍ أبٛ قتاد٠ عًٞ دٜٓض٘ ٜضا زضضٍٛ اهلل فصض٢ً      ،فكاٍ صًٛا ع٢ً صاسبهِ ،ْعِ :قايٛا
 .(25)عًٝ٘

 .ٖٚرإ اؿدٜجإ ظاٖسإ يف ايدالي١ ع٢ً دٛاش ايطُإ

   .(26)ايعًُا٤ ع٢ً دٛاش ايطُإ يف اؾ١ًُأَا اإلمجاع: فكد أمجع 

 حكه أخذ األجرة على الضنان : املبحث األول

 ،تعسٜضضف عٓضضٛإ ايبشضضح ٚايهضضالّ عًضض٢ أزنضضإ ايطضضُإ ٔعضض دٜحبعضضد اؿضض
 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 .14-15ٜٓظس: عكد ايطُإ املايٞ يألطسّ  -22
 .7/71املغين  -23
ٚيف نتضاب   1124أخسد٘ اياَرٟ نتاب ايبٝضٛع بضاب َضا دضا٤ يف إٔ ايعازٜض١ َضخداٙ زقضِ         -24

ٚأبضٛ داٚد نتضاب ايبٝضٛع بضاب يف تطضُني       8264ايٛصاٜا باب َا دا٤ ال ٚص١ٝ يٛازخ زقضِ  
ٚأمحضد يف   8194ٚابٔ َاد٘ نتضاب األسهضاّ بضاب ايهفايض١ سضدٜح زقضِ        1296ايعٛز زقِ 
 .1628بسقِ  5/865ٚصشش٘ األيباْٞ يف اإلزٚا٤  81649ٚزقِ  81841َطٓدٙ بسقِ 

25-        ِ  أخسد٘ ايبدازٟ نتاب اؿٛاالت باب َٔ تهفٌ عضٔ َٝضت دٜٓضًا فًضٝظ يض٘ إٔ ٜسدضع بضسق
8895. 

 .811َٚساتب اإلمجاع البٔ سصّ  ؛161ٚاإلمجاع البٔ املٓرز  ؛7/78املغين  -26
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ض عًض٢  ٛسهضِ أخضر األدضس٠ أٚ ايعض     اؿدٜح عٔ َطأي١َٚػسٚعٝت٘ ًْر اآلٕ إىل 
 .ايطُإ املايٞ

ٚ  بايسدٛع إىل نتب ايفكٗا٤ املتكضدَني لض  ف ٛا أ م اتفض اال قضازبٛا  د أْٗضِ اتفكض
 ٕ بضٌ ْكضٌ ابضٔ املٓضرز اإلمجضاع عًض٢        ،ع٢ً أْ٘ ال جيٛش أخر ايعٛض ع٢ً ايطضُا

أمجع َضٔ مفضظ عٓض٘    =املٓع َٔ أخر ايعٛض ع٢ً اؿُاي١ )ايطُإ( سٝح قاٍ: 
ثضِ   ،(27)+َٔ أٌٖ ايعًِ ع٢ً إٔ اؿُاي١ ظعٌ ٜأخرٙ اؿٌُٝ ال ؼضٌ ٚال ػضٛش  

ٍ  ،ٚاختًفٛا يف ثبٛت ايطُإ ع٢ً ٖرا ايػسض=اتبع نالَ٘ بكٛي٘   :فهإ ايجٛزٟ ٜكضٛ
ٚتضسد إيٝض٘    ،فإٕ ايهفايض١ دضا٥ص٠   ،أنفٌ عين ٚيو أيف دزِٖ :إذا قاٍ ايسدٌ يًسدٌ

ِ    ،األيف دزِٖ قضاٍ:   ،ٚإذا قاٍ: اضتكسض يٞ َٔ فالٕ أيف دزِٖ ٚيضو عػضس٠ دزاٖض
فايض١: َضا أز٣ ٖضرا    ٚقاٍ أمحد يف َطضأي١ ايه  ،ٖرا ال خري فٝ٘ ألْ٘ قسض دس َٓفع١

ٔ      :ٚقاٍ إضشام ،ٜأخر غ٦ًٝا عل ٚقضاٍ أمحضد يف    ،َا أعطضاٙ َضٔ غض٤ٞ فٗضٛ سطض
 .  (28)+أنسٖ٘ :ٚقاٍ إضشام ،ال بأع ب٘ املطأي١ ايجا١ْٝ يف ايكسض:

ْٚكضضٌ اإلمجضضاع أٜطضضًا اؿطضضاب يف َٛاٖضضب اؾًٝضضٌ عضضٔ ابضضٔ ايكطضضإ عضضٔ 
ايكطإ عٔ صاسب األْبضا٤  ٚايطُإ عٌُ ال جيٛش ابٔ =صاسب األْبا٤ سٝح قاٍ: 

 .  (29)+إمجاعًا

 ،عطا٤ َٔ دٕٚ غضسض إٌ قٍٛ إضشام بٔ زاٖٜٛ٘ ع٢ً أْ٘ َا نإ َٔ ُنٚقد ُس
فًٛ أَس بايطُإ عٓ٘ ظعٌ دعً٘ يض٘ مل جيضص ٚنضإ     :فصٌ=قاٍ صاسب اؿاٟٚ 

اؾعٌ باطاًل ٚايطُإ إٕ نإ بػسض اؾعضٌ فاضضدًا غضالف َضا قايض٘ إضضشام بضٔ        
فٗضضرا ٜفٗضضِ َٓضض٘ إٔ ابضضٔ زاٖٜٛضض٘، أدضضاش ايطضضُإ ظعضضٌ إٕ مل ٜهضضٔ    (30)+زاٖٜٛضض٘
 .َػسٚطًا

ألٕ إضشام بضٔ زاٖٜٛض٘ خضايف يف     ؛ع٢ً ْكٌ اإلمجاعبعطِٗ ٚقد اعاض 
ٚدعض٣ٛ اإلمجضاع عًض٢ املٓضع ريضري       ،ذيو ٖٚرا ٜدٍ ع٢ً إٔ اإلمجضاع ريضري ثابضت   

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 .161ٚاإلمجاع البٔ املٓرز  181-1/182اإلغساف ع٢ً َراٖب اـالف البٔ املٓرز  -27
 .181-1/182اإلغساف ع٢ً َراٖب اـالف البٔ املٓرز  -28
 .7/55َٛاٖب اؾًٌٝ  -29
 .4/661اؿاٟٚ  -30
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 .ذ ٜٓكطٗا ثبٛت اـالف عٔ إضشام بٔ زاٖٜٛ٘إ ،َط١ًُ

ّ إضشام زمح٘ اهلل ٜبدٚ َٓض٘ أْض٘ أدضاش اؾعضٌ إذا مل ٜهضٔ      بإٔ نال :ٚأدٝب
ٟ   ،َػسٚطًا ٚال ٜعضين أْض٘    ،ٚذيو نُا ٜتطض َٔ ايٓكٌ املتكدّ عٔ صضاسب اؿضاٚ

 جيٝص أخر األدس٠ أٚ اؾعٌ َطًكًا.

بعض  ايٓكضٍٛ َضٔ نتضب عًُضا٤       فٗضرٙ ٚبعد ْكٌ اإلمجاع ٚاالعااض عًٝض٘  
 عٔ نٌ َا تكدّ:املراٖب األزبع١ 

: (31)ٚيف اـالصض١ = :يف فضتض ايكضدٜس   َضا دضا٤  املرٖب اؿٓفضٞ   َٚٔ ْصٛص .1
 ،فإٕ مل ٜهضٔ َػضسٚطًا يف ايهفايض١    ،نفٌ ناٍ ع٢ً إٔ جيعٌ ي٘ ايطايب دعاًل

 .(32)+ٚإٕ نإ َػسٚطًا فٝٗا فايهفاي١ باط١ً اْت٢ٗ ،فايػسض باطٌ

تهًِ عًُضا٤ املايهٝض١ عضٔ ٖضرٙ املطضأي١ يف نضجري َضٔ         :ٚيف املرٖب املايهٞ .2
   ٌ َٚٓٗضا َضا    ،َخيفاتِٗ يف ايفك٘ َٓٗا ايٓكٌ املتكدّ عٔ صضاسب َٛاٖضب اؾًٝض

ٌ    =قضاٍ:  دا٤ يف ايتاز ٚاإلنًٌٝ  ألٕ ايطضُإ   ؛األبٗضسٟ: ال جيضٛش ضضُإ ظعض
نُضا ال جيضٛش    ،ٚال جيٛش إٔ ٜخخر عٛض عٔ َعسٚف ٚفعضٌ خضري   ،َعسٚف
يف  ال خضري ش ٚقاٍ َايو: ألٕ طسٜكٗا يٝظ يهطب ايدْٝا ؛٠ٚال صال ،ع٢ً صّٛ

   .(33)+اؿُاي١ ظعٌ

ٖٚضٛ قٛيض٘    ،ايٓكٌ املتكدّ عٔ صاسب اؿاٟٚ :املرٖب ايػافعٞ َٚٔ ْصٛص .3
 .(34)+فًٛ أَس بايطُإ عٓ٘ ظعٌ دعً٘ ي٘ مل جيص ٚنإ اؾعٌ باطاًل=

املغين يف باب ايكضسض قٛيض٘   نتاب دا٤ يف َا  املرٖب اؿٓبًٞ َٚٔ ْصٛص .4
ٚأَضا ايهفايض١ فضإٕ ايهفٝضٌ ًٜصَض٘       ... ٚيٛ قاٍ انفٌ عين ٚيو أيضف مل جيضص  =

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
يًػٝذ اإلَاّ طاٖس بٔ أمحضد بضٔ عبضد ايسغضٝد ايبدضازٟ       (خالص١ ايفتا٣ٚبٗا نتاب )املساد  -31

 .1/712( ٜٓظس: نػف ايظٕٓٛ ضٖ 568)ت 
 .7/175فتض ايكدٜس  -32
ٜٚٓظس ايػسح ايهضبري َضع ساغض١ٝ ايدضضٛقٞ عًٝض٘       7/51ايتاز ٚاإلنًٌٝ َع َٛاٖب اؾًٌٝ  -33

6/555. 
 .4/661اؿاٟٚ  -34
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فصضاز نضايكسض فضإذا أخضر عٛضضًا       ،ايدٜٔ فإذا أداٙ ٚدب ي٘ ع٢ً املهفٍٛ عٓ٘
 .(35)+صاز ايكسض دازًا يًُٓفع١ َا مل جيص

ٛا ع٢ً املٓع َٔ أخر ايعٛض عًض٢  ايطضُإ   فُُا تكدّ ٜتبني إٔ ايعًُا٤ ْص
ٖضضٛ ٚ ،َضضٔ زب ايضضدٜٔ ّأ ،ضضضٛا٤ نضضإ ايعضضٛض َضضٔ املضضدٜٔ ٖٚضضٛ املطضضُٕٛ عٓضض٘ 

 .(36)فال جيٛش أخر ايعٛض ع٢ً ذيو ،املطُٕٛ ي٘

 ٚاضتديٛا نا ًٜٞ:

 .فإذا ثبت فٗٛ سذ١ يف ذات٘ ،: اإلمجاع املتكدّايديٌٝ األٍٚ

ثضِ أد٣ ايضدٜٔ عٓض٘     ،أْ٘ إذا أخر ايطأَ ايعٛض َضٔ املطضُٕٛ عٓض٘    :ايديٌٝ ايجاْٞ
ٜٚهٕٛ ايعٛض َٔ باب ايكسض ايرٟ دس َٓفع١ فٗٛ زبضا   ،صاز نُٔ أقسض املدٜٔ
 .(37)قسّ فايعٛض سساّ

ٕ    ،: إٔ ايطُإ َٔ باب املعسٚف ٚايتربعضات ايديٌٝ ايجايح  ،ٚفعضٌ اـضري ٚاإلسطضا
ٌ =دا٤ يف ايتاز ٚاإلنًٌٝ  ،ذيو عٔٚال جيٛش أخر ايعٛض   ؛ال جيٛش ضُإ ظعض

نُضا ال   ،ٚال جيٛش إٔ ٜخخر عٛض عٔ َعسٚف ٚفعٌ خضري  ،إ َعسٚفألٕ ايطُ
ٚقضد تهضاثست    (38)+ألٕ طسٜكٗضا يضٝظ يهطضب ايضدْٝا     ؛ٚال صال٠ ،جيٛش ع٢ً صّٛ
فضال جيضٛش   إٔ ايطُإ َٔ عكٛد ايتربعات  َٚفادٖا ،ٖرا املع٢ٓ يفْصٛص ايفكٗا٤ 

 .أخر ايعٛض، أٚ اؾعٌ عًٝ٘

ٚيضٝظ   ،أٚ َاٍ ،ٜطتشل غسعًا يف َكاب١ً عٌُ إٔ ايعٛض املايٞ إمنا :ايديٌٝ ايسابع
ٌ      ،ٚال َااًل ،ايطُإ عُاًل أٚ َضٔ   ،فهإ أخرٙ بطبب٘ َضٔ أنضٌ أَضٛاٍ ايٓضاع بايباطض
ٚيٛ نفٌ زدٌ عٔ زدٌ ناٍ عًض٢ إٔ جيعضٌ   =دا٤ يف املبطٛض  (39)قبٌٝ ايسغ٠ٛ

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 .4/661املغين  -35
 .6/555ايػسح ايهبري يًدزدٜس َع ساغ١ٝ ايدضٛقٞ عًٝ٘  -36
 .4/661املسدع ايطابل ٚاملغين  -37
 .7/51ايتاز ٚاإلنًٌٝ َع َٛاٖب اؾًٌٝ  -38
ضضُإ نتابض٘ قطضاٜا فكٗٝض١      ،ٜٓظس: عح َد٣ دٛاش أخر األدس ع٢ً ايطضُإ يٓصٜض٘ محضاد    -39

 .126-121َعاصس٠ يف املاٍ ٚاالقتصاد 



 وتطبيقها على بعض املعامالت املصرفية املعاصرة أخذ األجرة على الضمان

 جملة اجلامعة األمسرية
9: 

ٛ   ،ي٘ دعاًل ٠ فاؾعٌ باطٌ ٖهرا زٟٚ عٔ إبساِٖٝ زمح٘ اهلل ٖٚرا ألْ٘ زغض٠ٛ ٚايسغض
ٍ  .سساّ فضال جيضٛش إٔ جيضب عًٝض٘      ،فإٕ ايطايب يٝظ ٜتٛدب بٗرٙ ايهفاي١ شٜاد٠ َضا

ألٕ اؾعضضٌ إمنضا ٜطضضتشل يف َكابًتضض٘ بعُضضٌ  =ٚيف اؿضضاٟٚ  (40)+عضٛض نكابًتضض٘ 
 .(41)+ٚيٝظ ايطُإ عُاًل فال ٜطتشل ب٘ دعاًل

بٌ ْكٌ اإلمجاع عًض٢ َٓضع أخضر ايعضٛض      ،ٚبعد عسض زأٟ مجٗٛز ايفكٗا٤
ٟ     ط٢ قسٜبًا،ا َع٢ً ايطُإ نُ دضٛاش   :لضد إٔ بعض  املعاصضسٜٔ زأ٣ اؾضٛاش أ
ٟ  ،أٚ ايعٛض ع٢ً ايطُإ ،أخر األدس٠ ٚايػضٝذ أمحضد    (42)َٚٔ ٖخال٤ شنسٜا ايضرب
 (46)ٚايػضٝذ عبضداهلل املٓٝضع    (45)ٚعًضٞ اـفٝضف   (44)ٚسطٔ األَضني  (43)عًٞ عبداهلل
 .(48)اهللزمح٘ ٚقد ضبكِٗ ايػٝذ عبدايسمحٔ بٔ ْاصس ايطعدٟ  (47)ْٚصٜ٘ محاد

 ٚاضتديٛا نا ًٜٞ:

ٜهضٕٛ  ال ٚ ،ٚايصضش١  ،: إٔ األصٌ يف ايعكٛد ٚاألغٝا٤ ٚايػسٚض اإلباس١ايديٌٝ األٍٚ
 .(49)فذاش ذيو ،ٚال ديٌٝ ٖٓا ،قاّ ع٢ً ؼسمي٘ ديٌٝ خاص إذاإال ًا ذيو سساَ

بضٌ   ،ال ْطًِ أْ٘ يٝظ ٖٓضاى ديٝضٌ خضاص ميٓضع َٓض٘      َٚٓاقػ١ ٖرا ايديٌٝ أْا
ٚأقٛاٖضا اإلمجضاع نُضا     ١ ايكا٥ًني بضاملٓع، ٚزد يف أدي يرٟا ٖٛٚ ،ٖٓاى ديٌٝ خاص

 تكدّ.
 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 .82/15املبطٛض يًطسخطٞ  -40
 .4/661اؿاٟٚ ايهبري يًُاٚزدٟ  -41
 .8/8/1121خطاب ايطُإ يًدنتٛز شنسٜا ايربٟ ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ  -42
دٛاش أخر األدسا٤ ايعُٛي١ يف َكابضٌ خطضاب ايطضُإ ألمحضد عبضداهلل فًض١ فُضع ايفكض٘          -43

 .1167-8/8/1164اإلضالَٞ 
دزاض١ سٍٛ خطابات ايطُإ يًدنتٛز سطضٔ عبضداهلل األَضني فًض١ فُضع ايفكض٘ اإلضضالَٞ         -44

8/8/1251. 
 .129ايسبا ٚاملعاَالت املصسف١ٝ يف ْظس ايػسٜع١ اإلضال١َٝ يعُس املاى  -45
 .(1يف ٚد١ٗ ْظسٙ ع٢ً قساز اهل١٦ٝ ايػسع١ٝ يػسن١ ايسادشٞ املصسف١ٝ ًَشل ) -46
 .111-112َد٣ دٛاش أخر األدس ع٢ً ايطُإ ضُٔ نتاب٘ قطاٜا فك١ٝٗ َعاصس٠  -47
 .151-158ايفتا٣ٚ ايطعد١ٜ يًطعدٟ  -48
 .8/8/1172ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ  -49
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أٚ عٌُ ايصضشاب١ يف َٓضع    ،أٚ ايط١ٓ ،اْتفا٤ ايٓص ايػسعٞ َٔ ايهتاب :ايديٌٝ ايجاْٞ
 .(50)أخر األدس٠ ع٢ً ايطُإ

فٝكضاٍ   ْفط٘، : إٔ ٖرا ايديٌٝ ٖٛ ْفظ َع٢ٓ ايديٌٝ ايطابلَٚٓاقػ١ ٖرا ايديٌٝ
 ،املٓع َٔ ذيضو ع٢ً ٖٚٛ إمجاع عًُا٤ األ١َ  ،ٚدد ايديٌٝ ايػسعٞ ع٢ً َٓع ذيو

 .ْ٘ قسض دس ْفعًا فٗٛ زباإثِ 

ٕ احملككني َضٔ  أل ؛ٕ دع٣ٛ اإلمجاع قٌ ْظسإ :سٝح قايٛا :ٚاعاض عًٝ٘
سٝضح إْٗضِ    ، أْٗضا إمجضاع،  سهاٜات ابٔ املٓضرز يف اإلمجضاع   ٜعدٕٚأٌٖ ايعًِ ال 
ٜٚدٍ ع٢ً إٔ دع٣ٛ اإلمجاع قضٌ ْظضس    ،يف ق٠ٛ َا عًٝ٘ أنجس أٌٖ ايعًِ ٜعدْٚٗا

ٔ      =أْض٘ قضاٍ:    ،َا ز٣ٚ عضٔ إضضشام بضٔ زاٖٜٛض٘      ،+َضا أعطضاٙ َضٔ غض٤ٞ فٗضٛ سطض
ٍ   ؟فهٝف ٜكاٍ باإلمجاع ،َاّ ضابل البٔ املٓرزإٚإضشام  َضٔ   :ٚاإلَاّ أمحضد ٜكضٛ

 .  (51)ع٢ اإلمجاع فكد نرباد

قُضٍٛ   َضا زٟٚ عضٔ إضضشام زمحض٘ اهلل    ٚ ،ٚجياب عٓ٘: بإٔ اإلمجاع قا٥ِ
 ٓضت ٚقد بٝ ،ع٢ً إٔ املطُٕٛ عٓ٘ دفع اؾعٌ أٚ ايعٛض َٔ تًكا٤ ْفط٘ دٕٚ غسض

 ذيو ضابكًا.

ايكٝاع ع٢ً دٛاش أخر ايعٛض يف مجًض١ َضٔ ايتربعضات َضٔ ذيضو       :ايديٌٝ ايجايح
 ،ٚايٛدٜعض١  ،ٚايٛنايض١  ،اهلبض١ نرا ٚ ،فٝذٛش أخر ايعٛض عًٝٗا ،ٚتعًِٝ ايكسإٓ ،اإلَا١َ

 ،يهٔ داش أخر ايعٛض عًٝٗا عٓد مج١ً َٔ ايفكٗضا٤  ،فإْٗا يف أصًٗا عكٛد تربعات
 .  (52)ٚأداش بعطِٗ برٍ اؾاٙ بعٛض ،ٚايٛناي١ بأدس ،ٗب١ ايجٛابن

فأَا قٝاضٗا ع٢ً أعُضاٍ   ،بإٔ َا ذنسٚٙ قٝاع َع ايفازم :١ ٖرا ايديٌٝٓاقػَٚ
 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

( ٚدزاضض١ غضسع١ٝ ال ٖضِ ايعكضٛد املايٝض١      1ٚد١ٗ ْظس يًػضٝذ عبضداهلل املٓٝضع ًَشضل زقضِ )      -50
 .8/8/1172، ٚف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ 1/115املطتشدث١ حملُد َصطف٢ ايػٓكٝطٞ 

 .املسدع األٍٚ ايطابل -51
 ؛1164، 1117، 1115، 1258 ،1126-8/8/1121فًضض١ فُضضع ايفكضض٘ اإلضضضالَٞ     -52

ٚخطابات ايطُإ املعسف١ٝ ألمحد  ؛1/651ٚايسبا يف املعاَالت املصسف١ٝ يعبداهلل ايطعٝدٟ 
خطضاب ايطضُإ املصضسيف ٚسهضِ أخضر      ؛ 112ٚعكد ايطُإ املضايٞ يالطضسّ    ؛86اؿطين 

 .82-19ايعٛض عًٝ٘ يعًٞ أمحد ايٓدٟٚ 
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أٟ -ٚتًضو   ،فإٕ ٖرٙ أعُاٍ قضسب  ،، فال ٜطًِايكسب اي  جيٛش أخر ايعٛض عًٝٗا
 ،ال ٜاتضب عًٝٗضا َضا ٜضخدٟ إىل قضسّ     أعُاٍ ايكسب ٚ ،عكٛد بني اـًل -ايطُإ
 .ٗٛ زبافاتب عًٝ٘ قسض دس َٓفع١ ٜ ايطُإٚ

فٗضٞ َػضان١ َعٗضا يف نضٕٛ      ،ٚأَا بك١ٝ عكٛد ايتربعضات ايض  قاضضٛا عًٝٗضا    
فإٕ املٓضع َضٔ أخضر ايعضٛض      ،ٚيهٓٗا ؽايفٗا فُٝا تستب عًٝٗا ،األصٌ فٝٗا ايتربع

بٌ َٔ ٖرا ملضا ادتُضع َعض٘     ،ع٢ً ايطُإ مل ٜأت أصاًل َٔ فسد نْٛ٘ عكد تربع
ٚهلرا فإٕ عكد ايكسض ٖٚٛ َٔ عكٛد ايتربعضات ال جيضٛش أخضر     ،َا ٜخدٟ إىل ايسبا
 ،يًكٝضاع  ٝض١ ناف ١فًٝظ فسد ايتربع عً ،ألٕ أخر ايعٛض زبا ؛ايعٛض عًٝ٘ إمجاعًا

 .(53)ًافاضد ًاقٝاض فهإ ،عًٝ٘ املكٝظل ُٝظكنفدايف امَل

    ٍ ألٕ ايطضُإ ٜتشكضل فٝض٘ غضغٌ      ؛ثِ قٝاع ايطُإ عًض٢ اؾضاٙ ريضري َكبضٛ
 ،أَضا ايٛداٖض١ أٚ اؾضاٙ    ،املطُٕٛ عٓ٘ بضااليتصاّ َعضاً  ذ١َ ايطأَ ٚ ذ١َ :ذَتني أٟ

   .(54)ظاٖسفًٝظ فٝٗا غغٌ ذ١َ فايفسم بُٝٓٗا 

فإٕ املعضاَالت املعاصضس٠ ايض      ،اؿاضس اؿاد١ إىل ذيو يف شَآْا :ايديٌٝ ايسابع
 :ٚحيتادٗضا ايٓضاع َٓٗضا    ،ٚتتطًب أخضر ايعضٛض عًٝٗضا نضجري٠     ،ٜدخٌ فٝٗا ايطُإ
 .(55)ٚاؿاد١ َعترب٠ غسعًا ،َٚٓٗا بطاقات اال٥تُإ ٚريريٖا ،خطابات ايطُإ

ْطًِ إٔ اؿاد١ يف ٖضرا ايصَضإ داعٝض١     :أٚاًل َٔ ٚدٗني: :ٚميهٔ إٔ ٜٓاقؼ
بضإٔ ال تضخدٟ    ،ًِ باعتباز ايػسع املطٗس يًشاد١ يهٔ اؿاد١ َكٝضد٠ ْٚط ،إىل ذيو

ٚايٓضاع حيتضادٕٛ    ،إىل ازتهاب َٓٗٞ عٓ٘ ٖٚٛ ايسبا يف ايكضسض بايصٜضاد٠ احملضسّ   
فضإٕ اؿادض١ ال تضربز     ،إىل ذيو يف ٖرا ايصَٔ فهريو يف أخر األدس ع٢ً ايطُإ

املٓضع ٖٚضٛ اإلمجضاع     د ديٌٝ َٔ أدي١ األسهاّ ع٢ًٚٚز ٜٚخند ذيو ،ايكٍٛ ظٛاشٙ
 .سٝح أمجع ايعًُا٤ ع٢ً املٓع َٔ أخر األدس٠ ع٢ً ايطُإ

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 .111-112عكد ايطُإ املايٞ ٚتطبٝك٘ املصسيف يف خطاب ايطُإ يألطسّ  -53
 8/8/1122ف١ً فُع ايفكض٘ اإلضضالَٞ    ،عح خطاب ايطُإ يًػٝذ عبدايطتاز أبٛ ريد٠ -54

 .81 ٜٚٓظس خطاب ايطُإ ٚسهِ أخر ايعٛض عًٝ٘ يًٓدٟٚ
 .1/111ٚدزاض١ غسع١ٝ يًػٓكٝطٞ  111عكد ايطُإ املايٞ يألطسّ  -55
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ٚقد ذنضس   ،إٔ االيتصاّ عد ذات٘ عٌُ ٚفٝ٘ َٓفع١ َٚصًش١ َػسٚع١ :ايديٌٝ اـاَظ
   .(56)ايفكٗا٤ نجريًا َٔ َطا٥ٌ االيتصاّ بعٛض ٚأداشٚا أخر ايعٛض عًٝ٘

نُا ٜظٗضس ذيضو    ،عٌُ َتربع بٕ٘ االيتصاّ ٖٓا : إفٝكاٍٖرا ٚميهٔ إٔ ٜٓاقؼ 
 .  (57)إٔ ايطُإ تربع بايتصاّ َاٍ :َٔ تعبري ايفكٗا٤

 القول الثاني ألدلة القول األول مناقشة أصحاب

 كٍٛ عٔ أدي١ اؾُٗٛز نا ًٜٞ:أداب أصشاب ٖر اي

فكد تكدّ ذنس بع  االعااضات عًٝض٘ سضني    :أَا ايديٌٝ األٍٚ ٖٚٛ اإلمجاع
اض ع٢ً ايديٌٝ األٍٚ ٚايجضاْٞ َضٔ أديض١ املعاصضسٜٔ     ٚسني االعا ،عسض اإلمجاع
خل إٚإٔ يف اإلمجضاع ْظضس    ،بدع٣ٛ اإلمجضاع  ٚإٔ اجملٝصٜٔ ال ٜطًُٕٛ ،اجملٝصٜٔ

 َا قايٛا ٖٓاى.

ٛاف أَا ايديٌٝ ايجاْٞ: فال ٜهٕٛ َضٔ ايكضسض    ،إٕ ايطُإ يٝظ بكسض أصاًل :كاي
ٜٚأخر ايعٛض  ،ايرٟ دس َٓفع١ سُٝٓا ٜخدٟ ايطأَ ايدٜٔ عٔ املدٜٔ املطُٕٛ عٓ٘

 .(58)فال ٜهٕٛ قسضًا يف األصٌ ،عًٝ٘ فايطُإ أصاًل ايتصّا باؿل ايرٟ ع٢ً املدٜٔ

إال  ،ٚإمنضا ايتضصاّ   ،بإٔ ايطُإ ٚإٕ نإ يف ابتدا٥٘ يضٝظ بكضسض   :ٚأدٝب عٓ٘
 َٔ يًدٜٔ ٜهٕٛ قسضًا فٝتدخً٘ املٓفع١ اي  دسٖا ايكسض.أْ٘ بعد تطدٜد ايطا

ٚايتربعضات فضال جيضٛش     أَا ايديٌٝ ايجايح:  ٖٚٛ إٔ ايطُإ َٔ باب املعضسٚف 
ٛا عٓ٘ بديًِٝٗ ايجايح ٖٚضٛ إٔ فضسد ايتضربع ال ميٓضع أخضر       ،أخر ايعٛض عًٝٗا فأداب

  .سإٓ ٚريريٖاأٚ ايعٛض عًٝ٘ نأعُاٍ ايكسب األخس٣ ناإلَا١َ ٚتعًِٝ ايك ،األدس٠

ٚأدٝب عٓ٘ بإٔ ايعًُا٤ سني َٓعٛا أخضر ايعضٛض عًض٢ ايطضُإ ْظضسٚا إىل      
ٚإٔ أخضر ايعضٛض عًٝض٘     ،نٕٛ ايطُإ َضٔ عكضٛد ايتربعضات ٚاإلزفضام     :عًتني ُٖا

 .فتخٍٚ إىل ايسباٜخدٟ إىل قسّ ٖٚٞ املٓفع١ اي  دسٖا ايطُإ 
 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

-822َد٣ دٛاش أخر األدس٠ ع٢ً ايطُإ ْصٜ٘ محاد ضُٔ نتاب قطضاٜا فكٗٝض١ َعاصضس٠     -56
 .(1ٚٚد١ٗ ْظس يًػٝذ املٓٝع ًَشل زقِ ) 891

 .7/78ٜٓظس: املغين  -57
 1167، 8/8/1112ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ  -58
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ألٕ  ؛ايعضٛض ٖٚضٛ إٔ ايطضُإ يضٝظ عُضال فضال ٜطضتشل        أَا ايديٌٝ ايسابضع: 
ٛا فكد  .ايعٛض َكابً٘ ايعٌُ  ،بضإٔ االيتضصّا يف ايطضُإ عُضٌ ٚيض٘ تكضدٜس      عٓض٘  أداب
 .فًصّ َٓ٘ إٔ ٖرا ايديٌٝ ريري ضًِٝ ،ٚايعسف ٜكدز ذيو

 .ٚاهلل أعًِ .ٚأدٝب عٓ٘ نا أدٝب ب٘ ايديٌٝ ايطابل

 الرتجيح

ٚزأٟ  ،َٔ خالٍ َا ضبل َٔ عسض يكٍٛ اؾُٗضٛز َضٔ ايفكٗضا٤ املتكضدَني    
ٕ ناْت دع٣ٛ اإلمجاع قا١ُ٥ ٚصشٝش١ َٚضا  إ :قٍٛأ ،ايعًُا٤ ٚايباسجني املعاصسٜٔ
ٚال  ،فإٕ قٍٛ املعاصسٜٔ ٜصبض ريضري َكبضٍٛ أصضالً    ،اعاض ب٘ املعاصسٕٚ َسدٚد

ٕ ٚسٝضح إ  ،ٚمل خيضايف فٝض٘ أسضد    ،ألٕ اإلمجاع سصٌ ٚاْكطض٢ ايعصضس   ؛قٌ ي٘
ٚادتُضاع عًُضا٤    ،ٚابضٔ ايكطضإ أٜطضاً    ،ٜٚدٍ عًٝ٘ ْكٌ ابٔ املٓرز يض٘  ،اإلمجاع قا٥ِ

فُُا تكدّ ٜعًِ إٔ ايكٍٛ ايسادض ٖضٛ َضا    ،املراٖب األزبع١ عًٝ٘ نُا بٝٓا ذيو ضابكًا
 أٚزدَٚضا   ،ذٖب إيٝ٘ املتكدَٕٛ َٔ ايفكٗا٤ ٚذيو يطال١َ اإلمجضاع َضٔ االعضااض   

فكد أدبٓا عًٝض٘ ٖٚضٛ إٔ نالَض٘ قُضٍٛ عًض٢ عضدّ        ،عًٝ٘ بكٍٛ إضشام بٔ زاٖٜٛ٘
سضني   ٚإمنا ٜهٕٛ اؾعٌ َٔ باب ايتضربع نُضا فعضٌ زضضٍٛ اهلل      ،ااض اؾعٌاغ

فٗرٙ اؿايض١ ٖٚضٞ عضدّ االغضااض يٝطضت       ،َٓٗا ًااضتًف اإلبٌ بإبٌ ايصدق١ ٚزد خري
ٔ َألٕ ايطضُإ بعضد أدا٤ ايطضا    ؛ٖٚٞ صشٝش١ يف ايكسض فتصضض ٖٓضا   ،داخ١ً َعٓا

ٕ  ،ايدٜٔ عٔ املطُٕٛ عٓ٘ ٜٓكًب إىل ايكسض  ،فُا صض يف ايكسض صض يف ايطضُا
 َٚا ال ٜصض يف ايكسض ال ٜصض يف ايطُإ ٚاهلل ٚيٞ ايتٛفٝل.  

بعض  يفتطبيق مسألة أخذ العوض على الضنان : املبحث الثاني

 املعامالت املصرفية املعاصرة

 فٝ٘ َطًبإ:
 فٝ٘ فسعإ: ،: خطاب ايطُإاملطًب األٍٚ
 : تعسٜف خطاب ايطُإ.ايفسع األٍٚ

 : أخر ايعٛض أٚ األدس٠ يف خطاب ايطُإ.سع ايجاْٞايف
 فٝ٘ فسعإ: ،: بطاق١ اال٥تُإاملطًب ايجاْٞ
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 : تعسٜف بطاق١ اال٥تُإ.ايفسع األٍٚ
 : أخر األدس٠ أٚ ايعٛض يف بطاق١ اال٥تُإ.  ايفسع ايجاْٞ

ٕ  ،ٚاألدس٠ ،ايطُإ إٔ عسفتبعد  ِ  ت٘،َٚػضسٚعٝ  ،ٚأزنإ ايطضُا  تعسفضت  ثض
تٞ ٖٓا إىل تطبٝضل ٖضرٙ املطضأي١    آ ،دس٠ أٚ ايعٛض ع٢ً ايطُإع٢ً سهِ أخر األ

ألٕ  ؛بضني األدضصا٤ ايض  تضدخٌ فٝٗضا ٖضرٙ املطضأي١       أٚ ،ع٢ً بع  ايصٛز املعاصس٠
ٚاؿهضِ يف ايٓضٛاشٍ اؿدٜجض١ بضاؿهِ      ،املكصد َٔ تعًِ ايفك٘ تطبٝك٘ عًض٢ ايٛاقضع  

صضاؿ١   ا قُضد  بني يًعامل إٔ غسٜع١ اإلضالّ اي  دا٤ بٗض أل ؛ايػسعٞ ٚإظٗازٙ
 املطًُني.بَٚب١ٓٝ ؿهِ نٌ ْاشي١ تٓصٍ  ،يهٌ شَإ

ٜضدخٌ فٝٗضضا  ايض   صضسف١ٝ  املعضاَالت  بعض  امل ٚيف ٖضرا املبشضح ضضأذنس    
ٚضأدعٌ نٌ َعا١ًَ يف َطًب َطتكٌ أذنضس   ،ٚأبني سهُٗا ،ايعٛض ع٢ً ايطُإ

ثضِ ذنضس ايعٓصضس ايضرٟ ٜضدخٌ فٝض٘ ايعضٛض عًض٢          ،فٝ٘ أٚاًل تعسٜف تًو املعا١ًَ
 ايطُإ فأقٍٛ:  

 الضمان  خطاب: المطمب األول
 :فٝ٘ فسعإ

 تعريف خطاب الضنان :الفرع األول

 عسف خطاب ايطُإ بعد٠ تعسٜفات َٓٗا:  

ٜتعٗد نكتطاٙ ايبٓو بهفاي١ أسد عُال٥ض٘ يف سضدٚد    ،تعٗد نتابٞ= :ايتعسٜف األٍٚ
ٍ       ،َبًغ َعني ػاٙ طسف ثايح  ،نٓاضب١ ايتضصّا ًَكض٢ عًض٢ عضاتل ايعُٝضٌ املهفضٛ
عًض٢   ،خضالٍ َضد٠ َعٝٓض١    ،ٌ بايتصاَ٘ ػاٙ ذيو ايطسفٝٚذيو ضُاًْا يٛفا٤ ٖرا ايعُ

ٕ ٜدفع ايبٓو املبًغ املطُٕٛ عٓد أٍٚ َطايب١ خالٍ ضسٜإ ايطُإ بغض  ايٓظضس   أ
بايٛفضضا٤ سايض١ فػضضٌ ايعُٝضضٌ  ...  عضٔ َعازضضض١ املضضدٜٔ أٚ َٛافكتض٘ يف ذيضضو ايٛقضضت  

 .(59)+أٚ إخالي٘ بػسٚض ايتعاقد َع٘ ،بايتصاَات٘ ػاٙ ايطسف ايجايح

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
ٚخطضاب   891-898املعاَالت املاي١ٝ املعاصس٠ يف ايفك٘ اإلضالَٞ حملُد عجُضإ غضبري    -59

 .16ايطُإ املصسيف ٚأخر ايعٛض عًٝ٘ يعًٞ أمحد ايٓدٟٚ 
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تعٗد املصسف )ايبٓو( بدفع َبًغ َعني يطضسف ثايضح   =: عسف بأْ٘ ايتعسٜف ايجاْٞ
   .(60)+عٓد إخالٍ ايعٌُٝ بايتصاَ٘ يف َد٠ َع١ٓٝ

 تعٗد ْٗا٥ٞ َهتٛب ٜصدز َٔ ايبٓو بٓضا٤ عًض٢ طًضب   =عسف بأْ٘  :ايتعسٜف ايجايح
ًٜتضصّ فٝض٘ ايبٓضو     -ٜعسف باملطتفٝد-يفا٥د٠ غدص آخس  -ٜٚط٢ُ اآلَس- ،عًُٝ٘

أٚ قابضٌ يًتعضٝني نذضسد إٔ ٜطًضب      ،ايتصاًَا ريري َػسٚض بضدفع َبًضغ ْكضدٟ َعضني    
 .(61)+املطتفٝد ذيو َٔ ايبٓو خالٍ َد٠ قدد٠

ٕ  بع  ٖرٙ   ،(62)بتعسٜفضات نضجري٠   ٛٙٚقضد عسفض   ،ايتعسٜفات ـطضاب ايطضُا
أنتفٞ نا أٚزدت َع أْٗا ال تطًِ َٔ اعاض يهٔ املكصد ٖضٛ تصضٜٛس املطضأي١    

   .يًكازٟ ٚبٗرٙ ايتعسٜفات تتصٛز املطأي١

 على الضنان يف خطاب الضنان (العوض) ةجرالفرع الثاني: أخذ األ

ٚأخضر ايبٓضو َضٔ     ،إذا أصدز ايبٓو يًعٌُٝ خطاب ضُإ يٝطًُ٘ ؾ١ٗ ثايج١
فٗرٙ ايعُٛي١ ٖٞ َطضأيتٓا ٖٚضٞ ايض      ،ـطاب ايطُإ ايعٌُٝ عُٛي١ ع٢ً إصدازٙ

اختًف فٝٗا ايعًُا٤ املعاصسٕٚ يف دٛاشٖا ٚيف عضدَٗا ٚيف ايتفصضٌٝ فُضٔ أدضاش     
َٚٔ َٓضع أخضر   أداش أخر ايعُٛي١ ع٢ً خطاب ايطُإ،  ،أخر األدس٠ ع٢ً ايطُإ

 إال إٔ بعطضِٗ أٚدضد يًعُٛيض١ ايض      ،األدس٠ ع٢ً ايطُإ َٓع٘ يف خطاب ايطُإ
ٖٚضٞ إٔ تهضٕٛ ٖضرٙ ايعُٛيض١ يف      ،ٜأخرٖا املصسف َٔ ايعٌُٝ ؽسجيًا جيٝصٖضا 

َكابضضٌ اـضضدَات ٚاألعُضضاٍ اإلدازٜضض١ ايهتابٝضض١ ايضض  ٜكضضّٛ بٗضضا املصضضسف أٚ ايبٓضضو  
 .املصدز

ْضٛع َغطض٢   ايٓضٛع األٍٚ:   :ػدز اإلغاز٠ إىل إٔ خطاب ايطُإ ْٛعإٖٚٓا 

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 .(7خطابات ايطُإ يًدنتٛز ٖٚب١ ايصسًٝٞ ) -60
ٚعًُٝضات   61ْكاًل عٔ ايهفاالت ايبٓه١ٝ يف املًُه١ ص 29عكد ايطُإ املايٞ يألطسّ ص -61

 112ٚعًُٝات ايبٓٛى حملُد عباع ص 626ٛى يعًٞ عٛض صايبٓ
ٚايسبضضا  ؛9-7خطابضضات ايطضضُإ يًصسًٝضضٞ    :ٜٓظضضس: يف تعسٜفضضات اـطضضاب ايطضضُإ يف   -62

 ٚخطاب ايطُإ يف ايبٓٛى اإلضال١َٝ ؿُدٟ عبضد  125ٚاملعاَالت املصسف١ٝ يعُس املاى 
ُضد َصضطف٢ ايػضٓكٝطٞ    ٚدزاض١ غسع١ٝ ألِٖ ايعكٛد املاي١ٝ املطضتشدث١ حمل  12-17ايعظِٝ 
 .891-898ٚاملعاَالت املاي١ٝ املعاصس٠ يف ايفك٘ اإلضالَٞ يػبري  114-117
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أٚ أٚزام َايٝض١ تضٛدع    ،إَا بٓكٛد مماث١ً ملبًغ ايطُإ ،إٔ َبًغ ايطُإ َغط٢ :أٟ
 .(63)أٚ أغٝا٤ ع١ٝٓٝ ٜسٖٓٗا ايبٓو، يد٣ ايبٓو

ٖٚضٛ َضا مل ٜهضٔ     ،ٚايٓٛع اآلخس خطاب ايطُإ ريري املغط٢ أٚ املهػٛف
أٚ أٟ ْضضٛع َضضٔ أْضضٛاع ايغطضض٢  ،ايعُٝضضٌ أٚدع يضضد٣ ايبٓضضو املصضضدز َبًغضضًا ممضضاثاًل

 ٛ أٚ ظضضص٤ َٓضض٘ أٟ َغطضض٢ بعطضض٘  ،فًا بايهًٝض١ املتكضدّ، ٚقضضد ٜهضضٕٛ اـطضضاب َهػضض
   .(64)َٚهػٛف ايباقٞ

ٚنال ٖرٜٔ ايٓٛعني ٚقع اـالف يف أخر األدس٠ أٚ ايعٛض عًٝ٘ بٓضا٤ عًض٢   
َٚضِٓٗ   ،فُِٓٗ َٔ نٝف٘ ع٢ً أْض٘ ٚنايض١ فكضط    ،اختالفِٗ يف تهٝٝف خطاب ايطُإ
غطض٢ فٗضٛ   إٕ نضإ َ  :َِٚٓٗ َٔ فصٌ فكاٍ ،َٔ نٝف٘ ع٢ً أْ٘ ضُإ نعٓاٙ ايفكٗٞ
ٚإٕ نإ ريري َغط٢ فٗٛ ضضُإ بضاملع٢ٓ ايفكٗضٞ     ،ٚناي١ ٚػٛش األدس٠ يف ايٛناي١

يف  5ٚبريو أخر فُع ايفك٘ اإلضالَٞ يف قضسازٙ زقضِ    ،(65)فال ػٛش األدس٠ عًٝ٘
ٖضض سٝضح ٚزد   1416زبٝع ايجضاْٞ يعضاّ    16-11َٔ املعكٛد٠ يف ايفا٠ دٚزت٘ ايجا١ْٝ 

بتدا٥ٞ ٚاالْتٗا٥ٞ ال خيًٛ إَضا إٔ ٜهضٕٛ بغطضا٤ أٚ    فٝ٘ إٔ خطاب ايطُإ بأْٛاع٘ اال
بدْٚ٘، فإٕ نإ بدٕٚ ريطا٤ فٗٛ ضِ ذ١َ ايطأَ إىل ذ١َ ريريٙ فُٝضا ًٜضصّ سضااًل أٚ    

ٖٚرٙ ٖٞ سكٝك١ َا ٜعين يف ايفكض٘ اإلضضالَٞ باضضِ )ايطضُإ( أٚ )ايهفايض١(،       ،َآاًل
دزٙ ٖضٞ  ٚإٕ نإ خطاب ايطُإ بغطضا٤ فايعالقض١ بضني طايضب ايطضُإ ٚبضني َصض       

)ايٛناي١( ٚايٛناي١ تصض بأدس أٚ بدْٚض٘ َضع بكضا٤ عالقض١ ايهفايض١ يصضا  املطضتفٝد        
ٕ ايهفاي١ ٖٞ عكد تربع ٜكصضد يجزفضام ٚاإلسطضإ ٚقضد قضسز      أ :)املهفٍٛ ي٘( ثاًْٝا

ألْض٘ يف سايض١ أدا٤ ايهفٝضٌ َبًضغ      ؛ايفكٗا٤ عضدّ دضٛاش أخضر ايعضٛض عًض٢ ايهفايض١      
ايطُإ بطبب ايكسض ايرٟ دس ْفعًا ع٢ً املكسض ٚذيضو ممٓضٛع غضسعًا ٚيضريو     

 فإٕ اجملُع قسز َا ًٜٞ:  

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 .96عكد ايطُإ املايٞ يألطسّ  -63
 .املسدع ايطابل -64
دزاضض١ غضسع١ٝ ألٖضِ ايعكضٛد املطضتدد١َ       :ٜٓظس: االختالف يف تهٝٝف خطضاب ايطضُإ يف   -65

ٚف١ً فُع ايفكض٘   126-122ٚاملعاَالت املاي١ٝ املعاصس٠ يػبري  112-181يًػٓكٝطٞ 
 .1812-8/8/1215اإلضالَٞ 
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: إٔ خطاب ايطُإ ال جيضٛش أخضر األدضس عًٝض٘ يكضا٤ عًُٝض١ ايطضُإ )ٚايض          أٚاًل
 ٜساع٢ فٝٗا عاد٠ َبًغ ايطُإ َٚدت٘( ضٛا٤ أنإ بغطا٤ أّ بدْٚ٘.

: أَا املصازٜف اإلدازٜض١ إلصضداز خطضاب ايطضُإ بٓٛعٝض٘ فذضا٥ص٠ غضسعًا َضع         ًاثاْٝ
ٚيف ساي١ تكدِٜ ريطضا٤ نًضٞ أٚ دص٥ضٞ جيضٛش      ،َساعا٠ عدّ ايصٜاد٠ ع٢ً أدس املجٌ

إٔ ٜساع٢ يف تكدٜس املصضازٜف إلصضداز خطضاب ايطضُإ َضا قضد تتطًضب املُٗض١         
 .(66)ٚاهلل أعًِ .ايفع١ًٝ ألدا٤ ذيو ايغطا٤

ض َا تكدّ ٜتطض ٚدض٘ تطبٝضل َطضأيتٓا ٖٚضٞ أخضر األدضس٠       َٚٔ خالٍ عس
   .ع٢ً ايطُإ ع٢ً خطاب ايطُإ بٌ ٖٞ َتطابك١ َع٘ ٚاهلل أعًِ

 بطاقة االئتمان: المطمب الثاني
ٕ بعضض  إستضض٢  ًااْتػضضس اضضضتعُاٍ بطاقضض١ اال٥تُضضإ يف ايعضضامل اْتػضضازًا عظُٝضض 

ٚال تتعاَضٌ إال ببطاقض١   يف بع  ايدٍٚ ال تكبٌ ايتعاٌَ بايٓكٛد  اتاملتادس ٚايػسن
 .اال٥تُإ

ٚيف ٖرا املطًب ضأتهًِ عٔ تطبٝل َطأيتٓا، ٖٚٞ أخر األدس٠ ع٢ً ضضُإ  
َضٔ  غضري إىل تعسٜضف بطاقض١ اال٥تُضإ     أٚقبٌ ايهضالّ عًض٢ ايتطبٝضل     ،بطاق١ اال٥تُإ

 .خالٍ ايفسع األٍٚ هلرا املطًب

 تعريف بطاقة االئتنان :الفرع األول

ٍ يف مجٝضضع املطضضأي١  اتعسٜفضضات بطاقضض١ اال٥تُضضإ نُضضا ٖضضٛ اؿضض    تنجضضس
   :ٚإيٝو بع  ٖرٙ ايتعسٜفات ،ٚاملصطًشات

أدا٠ دفضع ٚضضشب ْكضدٟ ٜصضدزٖا بٓضو ػضازٟ أٚ       =: عسفت بأْٗا: ايتعسٜف األٍٚ
َخضط١ َاي١ٝ متهٔ ساًَٗا َٔ ايػسا٤ باآلدٌ ع٢ً ذَض١ َصضدزٖا َٚضٔ اؿصضٍٛ     

َٔ ريضريٙ بطضُاْ٘ ٚمتهٓض٘ َضٔ اؿصضٍٛ عًض٢        ع٢ً ايٓكد اقااضًا َٔ َصدزٖا أٚ
 .  (67)+خدَات خاص١

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 8/8/1829ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ  -66
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 عبد اجمليد بن عبد اهلل اليحيىد. 

   السنة    العدد 
:9 

َطضتٓد ٜعطٝض٘ َصضدزٙ )ايبٓضو     =: عسفٗا فُع ايفك٘ اإلضالَٞ بأْٗا ايتعسٜف ايجاْٞ
بٓا٤ ع٢ً عكضد بُٝٓٗضا ميهٓض٘     (املصدز( يػدص طبٝعٞ أٚ اعتبازٟ )ساٌَ ايبطاق١

َٔ غسا٤ ايطًع أٚ اـدَات ممٔ ٜعتُد املطضتٓد )ايتضادس( دٕٚ دفضع ايضجُٔ سضااًل      
يتطُٓ٘ ايتصاّ املصدز بايدفع ٜٚهٕٛ ايضدفع َضٔ سطضاب املصضدز ثضِ ٜعضٛد عًض٢        
ساًَٗا يف َٛاعٝد دٚز١ٜ ٚبعطٗا بفسض فٛا٥د زبٜٛض١ عًض٢ فُضٛع ايسصضٝد ريضري      

   .(68)+َٔ تازٜذ املطايب١ ٚبعطٗا ال بفسض فٛا٥د املدفٛع بعد فا٠ قدد٠

 الفرع الثاني: أخذ األجرة أو العوض على الضنان يف بطاقة االئتنان

اختًف ايعًُا٤ املعاصسٕٚ يف تهٝٝف بطاقات اال٥تُضإ تهٝٝفضًا فكٗٝضًا عًض٢     
ٕ    ،أْٗا عكد سٛاي١ :أقٛاٍ َٓٗا عًض٢   .َٚٓٗضا أْض٘ عكضد ٚنايض١     ،َٚٓٗا أْٗضا عكضد ضضُا

تفصٝالت نجري٠ عجٗا فُع ايفك٘ اإلضالَٞ املٓبجل َٔ َٓظ١ُ املضخمتس اإلضضالَٞ   
 .ظد٠ يف ثالخ دٚزات

يهٔ ايرٟ مٔ بصددٙ ٖٛ تطبٝل َطأي١ أخر األدس٠ ع٢ً ايطُإ يف بطاقض١  
ٕ    ٝتٚذيو ٜتطض يف دص٥ ،اال٥تُإ  ، األٚىل:ُٖضا  ،ني َضٔ دص٦ٜضات بطاقضات اال٥تُضا

ٚايجاْٝض١   ،رٖا َصضدز ايبطاقض١ َضٔ ايعُٝضٌ )زضضّٛ اإلصضداز(      َطأي١ ايسضّٛ اي  ٜأخ
 .١ ٖٚٛ ايتادسقاـصِ ايرٟ ٜأخرٙ املصدز َٔ قابٌ ايبطا

فضإٕ   ،ٖٚٞ أخر املصدز َٔ ايعٌُٝ زضّٛ إصداز ايبطاقض١  :أَا املطأي١ األٚىل
ٛا يف سهُٗضا  ٚذيضو بٓضا٤ عًض٢ اخضتالفِٗ يف      ،ايعًُا٤ ٚايباسجني املعاصسٜٔ اختًف

ٍ    ،قض١ بضني َصضدز ايبطاقض١ ٚساًَضٗا     تهٝٝف ايعال ٕ ايعالقض١ بُٝٓٗضا   إ :فُضِٓٗ َضٔ قضا
َِٚٓٗ َضٔ   ،(71)ْٗا قسضإ :َِٚٓٗ َٔ قاٍ، (70)َِٚٓٗ َٔ قاٍ أْٗا سٛاي١ ،(69)ضُإ

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
= 

 .68صداَع١ اإلَاّ قُد بٔ ضعٛد اإلضال١َٝ، 
( 8/18) 122ٚذيو بكساز اجملُضع زقضِ    474-18/1/475ُع ايفك٘ اإلضالَٞ ف١ً ف -68

 ٖض.1/7/1681-ٖض85/4/1681َٔ تازٜذ  ٠يف دٚز٠ اجملُع ايجا١ْٝ عػس
 .515 ،18/1/528ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ  -69
 .452، 18/1/425ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ  -70
ٚفًضضض١ فُضضضع ايفكضضض٘ اإلضضضضالَٞ  197ضضضضًُٝإ  ٞايبطاقضضضات ايبٓهٝضضض١ يعبضضضدايٖٛاب أبضضض -71
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 وتطبيقها على بعض املعامالت املصرفية املعاصرة أخذ األجرة على الضمان

 جملة اجلامعة األمسرية
:: 

 ،(72)ٚعكد ٚعد بايكسض ٜخٍٚ إىل ايكضسض  ،ْٗا عكد ضُإ ٜخٍٚ إىل ايكسضإ :قاٍ
 ٚبٓا٤ ع٢ً ذيو اختًفٛا يف ايسضّٛ زضّٛ اإلصداز ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ:

ألٕ ايعالق١ بضني املصضدز ٚساَضٌ ايبطاقض١      ؛: إٔ ايسضّٛ اي  تأخر سساّايكٍٛ األٍٚ
 .(73)ٚال جيٛش أخر األدس أٚ ايعٛض ع٢ً ايطُإ ،ضُإ

 ٞ ٚإٔ تهضضٕٛ ايسضضضّٛ   ،ألْٗضضا َكابضضٌ اـضضدَات املصضضسف١ٝ   ؛: اؾضضٛاشايكضضٍٛ ايجضضاْ
 .(74)َكطٛع١

َٚضا   .: ايتفصٌٝ فُا نإ يف َكابٌ ايتهايٝف ٚايٓفكات ايفع١ًٝ فٗٛ دا٥صايكٍٛ ايجايح
أٚ أدٛزًا يًددَات املكد١َ ؿاٌَ ايبطاق١ ايض  ٖضٞ    ،نإ يف َكابٌ زضّٛ ايطُإ

 .(75)ألْ٘ ال جيٛش أخر األدس ع٢ً ايطُإ ؛فال جيٛش أخرٖا ،تابع١ يًطُإ

ٓا عًض٢ ايسضضّٛ املضأخٛذ٠ َضٔ ايعُٝضٌ َكابضٌ       َٚٔ ٖٓا ٜتطض تطبٝل َطضأيت 
ْٗضضا يف َكابضضٌ إ :قضضاٍ ،ٖضضرٙ ايسضضضّٛ ٕ َضضٔ َٓضضعإسٝضضح  ؛إصضضداز ايبطاقضض١ اال٥تُاْٝضض١

ٕ     ،ايطُإ اؾٛاش يف بض فًضٛ قٝضٌ    ،ٚال جيٛش أخر ايعضٛض أٚ األدضس٠ عًض٢ ايطضُا
ٖٚضٞ ايسضضّٛ    ،أصٌ َطأي١ األدس٠ ع٢ً ايطُإ مل حيدخ خالف يف ٖرٙ املطأي١

 .اي  ٜأخرٖا َصدز ايبطاق١ ع٢ً ايعٌُٝ َكابٌ اإلصداز

ٖٞ إٔ ٜػضاض   :صٛز٠ املطأي١ف أَا املطأي١ ايجا١ْٝ ٖٚٞ اـصِ ع٢ً ايتادس:
املصدز يبطاق١ اال٥تُإ ع٢ً ايتادس يف االتفاق١ٝ املرب١َ بُٝٓٗا ْطب١ ٦َٜٛض١ قضدد٠   

% َٔ ايفضاتٛز٠ عطضب ايٓػضاض     5-1ٜكطعٗا َٔ فاتٛز٠ ايتادس تااٚح عاد٠ َا بني 
 .(76)ايرٟ ٜصاٚي٘ ايتادس ْٚٛع٘ ٚسذُ٘

 :ٚقد اختًف ايعًُا٤ املعاصسٕٚ يف سهِ ٖرٙ املطأي١ ع٢ً ثالث١ أقٛاٍ
 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض

 .154ايبطاقات املصسف١ٝ يًشذٞ ص -72
، 446، 462، 18/1/468ٚ 2/8/594 ،198، 7/1/192ف١ً فُع ايفك٘ اإلضضالَٞ   -73

555. 
 .18/1/474، ٜٓظس اجمل١ً 122ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ بكسازٙ زقِ  -74
 .179ايبطاقات املصسف١ٝ يًشذٞ ص -75
عح يف ايبطاق١ اال٥تُا١ْٝ ضُٔ نتضاب قطضاٜا فكٗٝض١ َعاصضس٠ يف املضاٍ ٚاالقتصضاد يٓصٜض٘         -76
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 عبد اجمليد بن عبد اهلل اليحيىد. 

   السنة    العدد 
:; 

ٛا يريو بعد٠ عًٌ َٓٗا ،(77): إٔ َا ٜأخرٙ ايبٓو َٔ ايتادس قسّايكٍٛ األٍٚ  :ٚعًً
يبطاقض١ ضضٝأخر َٓض٘    ٚذيو إٔ ايتضادس إذا عًضِ إٔ َصضدز ا    ،أْ٘ عٛض ع٢ً ايطُإ

أٚ  ،فإْ٘ ٜبٝع اؿاٌَ يًبطاق١ بطعس أع٢ً َٔ ايطعس ايرٟ ٜبٝضع بض٘ ْكضداً    ،تًو ايٓطب١
فٝهضٕٛ ايعضٛض َضٔ     ،ال ٜعطٞ ساٌَ ايبطاق١ اـصِ ايرٟ ٜعطٝ٘ ملٔ ٜػاٟ ْكضداً 

َٚٔ د١ٗ أخس٣ فُا ٜعطٝ٘ ايتادس يًُصضدز ضضٛا٤    ،قبٌ ساٌَ ايبطاق١ ٖرا َٔ د١ٗ
ٚقضد ضضبل    ،فإْ٘ عٛض ع٢ً ايطُإ ،باع ع٢ً ساٌَ ايبطاق١ بطعس ايٓكد ْفط٘ أٚ ال
أٚ املطُٕٛ يض٘   ،ضٛا٤ دفع٘ املطُٕٛ عٓ٘ ،إٔ بٝٓت إٔ ايعٛض ع٢ً ايطُإ قسّ

 .ٖٚٛ زب املدٜٔ

ٚذيضو   ،(78)ا٥ص٠ َطًكضاً : إٔ ايٓطب١ اي  ٜأخرٖا املصدز َضٔ ايتضادس دض   ايكٍٛ ايجاْٞ
ألٕ ايعكضد ايضرٟ بٝضِٓٗ     ؛أٚ أْٗا َكابٌ ايٛناي١ ،ألْٗا َكابٌ اـدَات اإلداز١ٜ ٚريريٖا

 .عكد ٚناي١

: ايتفصٌٝ فإٕ نإ ايتضادس ٜبٝضع ؿاَضٌ ايبطاقض١ نجضٌ َضا ٜبٝضع ملضٔ         ايكٍٛ ايجايح
بٗضرا   ٚأخضر  ،فٗضرا قضسّ   ،ٚإٕ نإ ٜبٝع ي٘ بضأع٢ً َٓض٘   ،فٗرا دا٥س ،ٜػاٟ َٓ٘ ْكدًا

 .(79)ايسأٟ فُع ايفك٘ اإلضالَٞ

َٚٔ خالٍ َا تكدّ ٜتبني َد٣ اْطبام َطأي١ أخضر األدضس٠ أٚ ايعضٛض عًض٢     
 .ايطُإ ع٢ً بطاق١ اال٥تُإ ٚاهلل أعًِ

 اخلامتة

 اؿُد هلل ٚسدٙ ٚايصال٠ ٚايطالّ ع٢ً َٔ ال ْيب بعدٙ ٚبعد:

يباسضح َضٔ ٖضرا    ففٞ ختاّ ايبشح حيطٔ ايبٝإ ألِٖ ايٓتا٥ر اي  خسز بٗا ا
   ايبشح، ٖٚٞ:

 ضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضضض
 .18/1/445ٚ 41، 12/1/62ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ  -77
 445، 18/1/462ٚريريٖضضا ٚ 475، 7/1/612فًضض١ فُضضع ايفكضض٘ اإلضضضالَٞ    :ٜٓظضضس -78

 .ٚريريٖا
 .18/1/474ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ  122بكسازٙ زقِ  -79



 وتطبيقها على بعض املعامالت املصرفية املعاصرة أخذ األجرة على الضمان

 جملة اجلامعة األمسرية
;7 

 َٔ فكٗا٤ املراٖب األزبع١ اتفكٛا عًض٢ َٓضع أخضر األدضس٠     نيإٔ ايعًُا٤ املتكدَ .1
   .أٚ ايعٛض أٚ اؾعٌ ع٢ً ايطُإ

ٛا يف ٖرٙ املطأي١ .2 ٛا باؾٛاش ،إٔ بع  ايعًُا٤ املعاصسٜٔ خايف ٚاضضتديٛا   ،ٚقاي
ٕ، إال إٔ قضٛهلِ  ٛٚاعاضٛا ع٢ً َا اضتدٍ ب٘ ايعًُا٤ املتكدَ ،بأدي١ ضبل ذنسٖا
ٚقضد   ،ألٕ اإلمجاع قا٥ِ ؛فال سذ١ هلِ بعد كايف١ اإلمجاع ،كايف يجمجاع
ٚمل خيضايف فٝض٘ أسضد إال َضا ذنضس عضٔ        ،ايعصس تًضٛ ايعصضس   ،اْكطت ايعصٛز
   .يف ذيو محٌ عًٝ٘ نالّ إضشام زمح٘ اهللٚقد بٝٓا َا  ،إضشام بٔ زاٖٜٛ٘

 ،خطضاب ايطضُإ املصضسيف   سهضِ زضضّٛ   يف َضخثس٠  تبني يٓا إٔ ٖرٙ املطضأي١   .3
   .املطتذد٠ اؿادث١ املطا٥ٌٖٚٛ َٔ 

بطاق١ اال٥تُإ َٔ خالٍ عٓصضسٜٔ  سهِ يف َخثس٠ تبني يٓا دخٍٛ ٖرٙ املطأي١  .4
ٚاـصِ ع٢ً ايتادس اي  ٜأخرُٖا َصضٛز ايبطاقض١ ٖٚضٛ     ،زضّٛ اإلصداز :ُٖا

   .ايطأَ

 ،،  ،أٍ إٔ ٜٛفل اؾُٝع ملا حيب٘ ٜٚسضاٖٙرا ٚاهلل أض

  



 عبد اجمليد بن عبد اهلل اليحيىد. 

   السنة    العدد 
;7 

 ملحق

 



 وتطبيقها على بعض املعامالت املصرفية املعاصرة أخذ األجرة على الضمان

 جملة اجلامعة األمسرية
;7 



 عبد اجمليد بن عبد اهلل اليحيىد. 

   السنة    العدد 
;7 



 وتطبيقها على بعض املعامالت املصرفية املعاصرة أخذ األجرة على الضمان

 جملة اجلامعة األمسرية
;7 

 املراجع 

( ؼكٝضل عبضداهلل   968ملٛضض٢ بضٔ أمحضد اؿذضاٟٚ )     ،اإلقٓاع يطايب االْتفاع .1
 ،ايكضاٖس٠  ،ايانٞ َٚسنص ايبشٛخ ٚايدزاضضات ايعسبٝض١ ٚاإلضضال١َٝ بضداز ٖذضس     

 ٖض.1418، ايطبع١ األٚىل
ايدٜٔ أبٞ بهضس بضٔ َطضعٛد ايهاضضاْٞ     بدا٥ع ايصٓا٥ع يف تستٝب ايػسا٥ع يعال٤  .2

 ،بضضريٚت ،داز إسٝضضا٤ ايضضااخ ايعسبضضٞ ،ؼكٝضضل قُضضد عضضدْإ دزٜٚضضؼ ،(587)
 ٖض.1419ايطبع١ ايجا١ْٝ، 

ِ    ،ايبطاقات ايبٓه١ٝ .3 ايطبعض١   ،دَػضل  ،يًدنتٛز عبدايٖٛاب أبضٛ ضضًُٝإ، داز ايكًض
 ٖض.1419األٚىل، 

يف ايفكض٘، َكدَض١ ريًض٢     ايبطاقات املصسف١ٝ ٚأسهاَٗا ايفك١ٝٗ، زضاي١ َادطضتري  .4
نًٝضض١ ايػضضسٜع١ بايسٜضضاض داَعضض١ اإلَضضاّ قُضضد بضضٔ ضضضعٛد اإلضضضال١َٝ، إعضضداد  
عبدايسمحٔ بٔ صا  اؿذٞ، إغساف ايدنتٛز عبدايسمحٔ األطضسّ، ٚايضدنتٛز   

 ٖض.1421قُد بٔ ضعٛد ايعصُٝٞ، 

( َطبضٛع َضع   897حملُد بٔ ٜٛضف املٛام ) ،ايتاز ٚاإلنًٌٝ ملدتصس خًٌٝ .5
 ٖض.1416داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل،  ،اؾًٌَٝٛاٖب 

(، داز 974ؼف١ احملتاز بػسح املٓٗاز ألمحد بٔ قُد بٔ سذضس اهلٝتُضٞ )   .6
 ٖض.1421ايطبع١ األٚىل  ،ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت

( داز ايهتضب  1231ساغ١ٝ ايدضٛقٞ حملُضد بضٔ أمحضد بضٔ عسفض٘ ايدضضٛقٞ )       .7
 ٖض.1417، ايطبع١ األٚىل ،بريٚت ،ايع١ًُٝ

خطاب ايطُإ املصضسيف ٚسهضِ أخضر ايعضٛض عًٝض٘ يعًضٞ أمحضد ايٓضدٟٚ          .8
)عح ريري َٓػٛز( ملسنص ايبشٛخ ٚاملعًَٛضات ايتضابع يًُذُٛعض١ ايػضسع١ٝ     

 ٖض.1421بػسن١ ايسادشٞ املصسف١ٝ يالضتجُاز، 
 ،خطابات ايطُإ املصسف١ٝ ٚتهٝٝفٗا ايفكٗٞ، يًدنتٛز أمحضد سطضٔ اؿطضين    .9

 اإلضهٓدز١ٜ. َخضط١ غباب اؾاَع١

خطاب ايطضُإ يف ايبٓضٛى اإلضضال١َٝ، ؿُضدٟ عبضدايعظِٝ، املعٗضد ايعضاملٞ         .11
 ٖض.1417يًفهس اإلضالَٞ، ايكاٖس٠، ايطبع١ األٚىل، 



 عبد اجمليد بن عبد اهلل اليحيىد. 

   السنة    العدد 
;7 

دَػضل، ايطبعض١ األٚىل،    ،يًدنتٛز ٖٚب١ ايصسًٝٞ، داز املهتيب ،خطابات ايطُإ .11
 ٖض.1418

قُضد َصضطف٢ أبضٛٙ    دزاض١ غسع١ٝ ألِٖ ايعكٛد املاي١ٝ املطضتشدث١ يًضدنتٛز    .12
 ٖض.1422املد١ٜٓ املٓٛز٠، ايطبع١ ايجا١ْٝ،  ،ايػٓكٝطٞ، َهتب١ ايعًّٛ ٚاؿهِ

13.    ٟ  ،ايسبا يف املعاَالت املصسف١ٝ املعاصس٠ يًدنتٛز عبداهلل بضٔ قُضد ايطضعٝد
 ٖض.1421داز طٝب١ يًٓػس ٚايتٛشٜع ايطبع١ ايجا١ْٝ 

يًضدنتٛز عُضس بضضٔ   ايسبضا ٚاملعضاَالت املصضسف١ٝ يف ْظضس ايػضسٜع١ اإلضضال١َٝ        .14
ايسٜضاض،   ،داز ايعاصض١ُ  ،عبدايعصٜص املاى، اعت٢ٓ بض٘ بهضس بضٔ عبضداهلل أبٛشٜضد     

 ٖض.1414ايطبع١ األٚىل، 

داز إسٝا٤ ايضااخ   ،زد احملتاز ع٢ً ايدز املدتاز، املعسٚف عاغ١ٝ ابٔ عابدٜٔ .15
 ٖض.1419ايعسبٞ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

عبضد  ( ؼكٝضل عضادٍ أمحضد    676يٝش٢ٝ بضٔ غضسف ايٓضٟٛٚ )    ،زٚض١ ايطايبني .16
 ٖض.1421بريٚت،  ،داز ايهتب ايع١ًُٝ ،ٚعًٞ قُد َعٛض داملٛدٛ

( َطبضٛع  1211ايػسح ايهبري، ألمحد بٔ قُد ايعضدٟٚ املػضٗٛز بايضدزدٜس )    .17
 ٖض.1417َع ساغ١ٝ ايدضٛقٞ، داز ايهتب ايع١ًُٝ بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

ايطضضُإ يًضضدنتٛز  عكضضد ايطضضُإ املضضايٞ ٚتطبٝكضض٘ املصضضسيف يف خطضضاب      .18
 ٖض.1416عبدايسمحٔ بٔ صا  األطسّ )عح ريري َٓػٛز( 

(، داز ايهتضب  681املعضسٚف بضابٔ اهلُضاّ )    ،حملُد بٔ عبدايٛاسضد  ،فتض ايكدٜس .19
 ٖض.1415بريٚت، ايطبع١ األٚىل،  ،ايع١ًُٝ

ِ  ،قطاٜا فك١ٝٗ َعاصضس٠ يف املضاٍ ٚاالقتصضاد، يًضدنتٛز ْصٜض٘ محضاد       .21  ،داز ايكًض
 ٖض.1421ٚىل، ايطبع١ األ ،دَػل

 :( ؼكٝضل 1151نػاف ايكٓاع ع٢ً َنت اإلقٓاع، ملٓصٛز بٔ ٜضْٛظ ايبٗضٛتٞ )   .21
داز إسٝضضا٤ ايضضااخ ايعسبضضٞ، بضضريٚت، ايطبعضض١ األٚىل،   ،قُضضد عضضدْإ دزٜٚضضؼ

 ٖض.1421

 داز املعازف. ،عبداهلل ايهبري ٚزفكاٙ :ؼكٝل ،البٔ َٓظٛز ،يطإ ايعسب .22
ؼكٝل عبداهلل قُد ايػضافعٞ،   ،(491حملُد بٔ أمحد ايطسخطٞ ) ،املبطٛض .23

 ٖض.1421ايطبع١ األٚىل،  ،داز ايهتب ايع١ًُٝ ،َهتب١ عباع ايباش، َه١ املهس١َ



 وتطبيقها على بعض املعامالت املصرفية املعاصرة أخذ األجرة على الضمان

 جملة اجلامعة األمسرية
;8 

   ف١ً فُع ايفك٘ اإلضالَٞ املٓبجل عٔ َٓظ١ُ املخمتس اإلضالَٞ ظد٠ .24
 ،يًدنتٛز قُد عجُضإ غضبري   ،املعاَالت املاي١ٝ املعاصس٠ يف ايفك٘ اإلضالَٞ .25

 ٖض.1422ايطبع١ ايسابع١،  ،دٕداز ايٓفا٥ظ، األز

( داز إسٝضضا٤ ايضضااخ ايعسبضضٞ، 395َعذضضِ َكضضاٜٝظ ايًغضض١ ألمحضضد بضضٔ فضضازع ) .26
 ٖض.1422بريٚت، ايطبع١ األٚىل، 

َغين احملتاز إىل َعسف١ أيفاظ املٓٗاز، حملُد ايػسبٝين اـطٝضب، داز إسٝضا٤    .27
  ٞ بضضريٚت، َصضٛز َضضٔ طبعض١ َصضضطف٢ ايبضابٞ اؿًضضيب ٚأٚالدٙ     ،ايضااخ ايعسبض

 .صسن
( ؼكٝضل عبضداهلل ايانضٞ ٚعبضدايفتاح     621املغين يعبداهلل بٔ أمحد بٔ قدا١َ ) .28

 ٖض.1412ايطبع١ ايجا١ْٝ  ،ايكاٖس٠ ،داز ٖذس ،اؿًٛ
( َٚعض٘ ايػضسح   621يعبداهلل بٔ أمحد بٔ قُد بٔ قداَض١ املكدضضٞ )   ،املكٓع .29

 ٖض.1415 ،ايكاٖس٠ ،ايهبري ٚاإلْصاف ؼكٝل ايدنتٛز عبداهلل ايانٞ، داز ٖذس

حملُضضد بضضٔ أمحضضد  ،َٓتٗضض٢ اإلزادات يف مجضضع املكٓضضع َضضع ايتٓكضضٝض ٚشٜضضادات .31
ٞ  972ايفتٛسٞ املػٗٛز بابٔ ايٓذاز ) َخضطض١   ،( ؼكٝل ايدنتٛز عبضداهلل ايانض

 ٖض.1419بريٚت،  ،ايسضاي١

َٛاٖب اؾًٌٝ يػسح كتصس خًٌٝ، حملُد بٔ قُضد املعضسٚف باؿطضاب     .31
 ٖض.1416ايطبع١ األٚىل، بريٚت،  ،( داز ايهتب ايع954١ًُٝ)

َطبٛعض١ َضع    ،(593اهلدا١ٜ غسح بدا١ٜ املبتدٟ يعًٞ بٔ أبٞ بهس املسريٝٓضاْٞ )  .32
 .ٖض1415داز ايهتب ايع١ًُٝ، بريٚت، ايطبع١ األٚىل،  ،فتض ايكدٜس


