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 راجعامل
األنصاري، 

اإلمام مالك بن أنس
أنساإلمام مالك بن 

،ابن األثري، 
،ابن العريب، حممد بن عبداهللا بن حممد،  

ابن اهلمام، الكمال
ابن تيمية، أمحد بن عبداحلليم، 

ابن جزي، الغرناطي
ابن حجر العسقالين
ابن حزم األندلسي

 القفصي املالكي،ابن راشد
، ، )اجلد(ابن رشد 
،، )احلفيد(ابن رشد 

،ابن شاس، 
،ابن عابدين، 
_______ ،،
_______ ،،

ابن قدامة
،ابن قيم اجلوزية،  





 

برهان الدينابن مفلح
الباجي، 

البعلي
البغدادي، عبدالوهاب،  

منصور بن يونس، البهويت
_________________ ،

التاودي، 
،التسويل، أبو احلسن علي بن عبدالسالم،  

علي بن حممد الشريفاجلرجاين
احلطاب، حممد بن حممد بن عبدالرمحن املغريب،     ، 


______________________ ،،

، ، نزيه،محاد
 احلموي، أمحد بن حممد،  
،احلنفي، الزاهد البخاري

اخلرشي، حممد، 
الدردير، أمحد بن حممد،  

الدسوقي، مشس الدين حممد عرفة، 
،الرافعي، 

الزرقاين، عبدالباقي، 
مد بن أمحد،  السرخسي، حم

،الشافعي، حممد بن إدريس،  
،الشربيين، اخلطيب، 
،عبداحلميد، إبراهيم

(امش الفتاوى اهلندية(الفتاوى البزازية 
)العاملكريية(الفتاوى اهلندية 

،القاري، أمحد بن عبداهللا،  
قاضي خان، 

قدري باشا، حممد،
،الكاساين، عالء الدين، 





 

أمحد بن ادريسللقرايف
،علي بن حممد بن حبيب،  املاوردي، 

جملة األحكام العدلية
 املواق، أبو عبداهللا حممد االندلسي،  

ميارة، حممد بن أمحد بن حممد الفاسي،         


النووي، حمي الدين حيىي، 
_____________ ،،

اهليتمي، ابن حجر
_________  ،،

الونشريسي، أمحد بن حيىي،  
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ABSTRACT. The great majority of Islamic Jurists have always considered it unlawful 
to charge a fee for a debt-guaranty. We have found this unqualified stand (untenable 
and questionable). On the other hand, unqualified permissibility of such a fee is also 
untenable, as it may lead to usurious loans under the pretext of a debt guaranty. 
Hence, one must detail one′s answer, as is done in this paper. 

I found that charging a fee is permissible in cases where both the guaranty and its 
associated debt terminate together without delay. Such is the case if the guarantor 
happened to be in debtor to the guaranteed, for an equivalent amount; or if, once the 
guarantee became effective, the guaranteed paid the guarantor (immediately) or in the 
same day. 

In case where the indebtedness of the guaranteed towards the guarantor is not 
immediately extinguished after it had arisen i.e. he becomes indebted to the guarantor 
on a deferred basis, in such cases it is NOT permissible to charge a fee, which becomes 
in effect a device for devouring forbidden interest on deferred debt. 

 
 




